
رییس اداره مخابرات شهرستان کهنوج از قطع شدن فیبر نوری در این شهرستان در روز گذشته خبر داد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان:

 برخورداری ۲۰۰ دانش آموز
از خدمات نیکوکاری در رودبارجنوب

استاندار کرمان:

 تحریم ها مشکل اساسی
برای ما ایجاد نمی کند

اختالل شبکه تلفن 
همراه در کهنوج

بحران کمبود خون در جنوب کرمان
رییس انتقال خون جیرفت: جنوب کرمان با بحران کمبود تمامی گروه های خونی مواجه است

رییس اتاق بازرگانی کرمان:

مهر تایید بر استعفای فخری توکلی
علیرغم پیگیری یک ماهه خانم توکلی استعفایش را پس نگرفت
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مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

توسعه مزارع زعفران 
در جنوب کرمان
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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جامعۀ »خودی، 
ُنخودی، بیخودی«

محمد فاضلی
یادداشت مهمان

تنـش میـان ایران و آمریکا باال گرفته و به مسـأله اول 
عرصـه سیاسـی و موضوعی مهم در سیاسـت جهانی 

بدل شـده است.
مـن از آن دسـته ام کـه اعتقـاد دارم صرف نظـر از هـر 
ابتـکار عملـی در سیاسـت خارجی، مسـأله سیاسـت 
خارجـی ایـران را بایـد در ادامـه سیاسـت داخلـی و 
ابتـدا بـا توجـه بـه داخل حل کـرد. تحوالت سیاسـت 
خارجـی تحـت تأثیر شـدید سیاسـت داخلی اسـت.

سیاسـت داخلی ایـران را بـا مفاهیم زیـادی توصیف 
کرده انـد، امـا مـن تصـور می کنـم ایـن سیاسـت بـر 
محـور سـه گانه ای شـکل گرفته اسـت که تـا تغییری 
در آن ایجـاد نشـود، دشـوار بشـود تحولـی در شـرایط 
کشـور – که پیش تر آن را فرسـایش تمدنـی خوانده ام 
و تنـش میـان ایـران و آمریـکا هـم بخشـی از آن 
اسـت – ایجـاد شـود. وضعیت نیروهـای اجتماعی و 
سیاسـی ایـران امـروز را بـه کمک مفهوم سـازی یکی 
از همکارانـم با سـه کلمـه می توان وصف کـرد: جامعه 

»خـودی، ُنخودی، بیخـودی«.
را  جامعـه  از  بخشـی  سیاسـی  قـدرت  خودی هـا: 
دست شـان  خودی هـا  می کنـد.  تلقـی  »خـودی« 
بـاز اسـت کـه بقیـه را با هـر وصفـی بخواننـد، اعتماد 
به نفـس کاذبـی دارند کـه هر کردارشـان را برای شـان 
درسـت جلـوه می دهـد، معیارهـای ارزیابـی و داوری 
دیگـران را بنـا می کنند، منافع ملی را آن ها تشـخیص 
می دهنـد، داور دنیـای و آخـرت مردم انـد، اوصـاف 
خـوب شـجاعت، صداقـت، دیانـت، کیاسـت و ... از 
کماالت شـان اسـت؛ مـورد اعتمادنـد و خطاهاشـان 
بخشـودنی اسـت. اقلیتی هسـتند که به رخ اکثریت 

کشـیده می شـوند.
اکثریتـی هسـتند کـه همیـن جـوری  نخودی هـا: 
»هسـتند«. مردمـی کـه زندگـی عـادی دارنـد، امـا 
می طلبنـد،  هـم  اجتماعـی  و  سیاسـی  مشـارکت 
بـازی  از  اثرگـذار  و  بخشـی »جـدی«  می خواهنـد 
»بازیگـر  جـا  همـه  و  باشـند،  سیاسـت-جامعه 
»بازیگردانـی  می کننـد  احسـاس  امـا  باشـند«، 
دارنـد  الزم  خودی هـا  وقتـی  گویـی  می شـوند.« 
بـه بـازی گرفتـه می شـوند و وقتـی خرشـان از پـل 
گذشـت، تـوپ جمع کن میـدان بازی هم نیسـتند. 
عیـن کودکانـی که به بـازی فوتبـال بزرگ ترها داخل 
می شـوند، بـه عنـوان نخـودی یارکشـی می شـوند و 
دائـم دنبـال تـوپ می دونـد، امـا کسـی بـه آن هـا 
نمی خـورد،  تـوپ  بـه  پای شـان  نمی دهـد،  پـاس 
امـا گاه گاه کـه بزرگ ترهـا شـوت می کننـد، تـوپ 
تـوی صورت شـان می خـورد و وقتـی تـوپ بـه خانه 
کنـد،  پـاره  آن را  می خواهـد  و  می افتـد  همسـایه 
بزنـد، خجالـت  زنـگ  را می فرسـتند کـه  نخـودی 

بکشـد و تـوپ را پـس بگیـرد...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب

آغاز به کار نیروهای جدید اداره کل 

مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان از وجــود ۲۶9 نفــر زندانــی جرایــم غیرعمــد در 
زنــدان خبــر داد و گفــت: بــرای آزادی ایــن زندانیــان 8 میلیــارد و ۶۲5 میلیــون 

تومــان اعتبــار نیــاز اســت.
ــارک  ــاه مب ــام م ــاله در ای ــر س ــرد: ه ــح ک ــوی قوام تصری ــیدحجت اله موس س
ــد  ــم غیرعم ــان جرای ــدف آزادی زندانی ــا ه ــزان را ب ــن های گلری ــان جش رمض
ــات  ــه تصادف ــه دی ــن آن ب ــه و کمتری ــه و نفق ــه مهری ــه بیشــتر بدهیشــان ب ک

ــم. ــی کنی ــزار م ــف اســتان برگ ــاط مختل اختصــاص دارد در نق
وی اظهــار کــرد: تنهــا متولــی برگــزاری جشــن های گلریــزان در ســطح کشــور 
ســتادهای دیــه هســتند کــه ســتاد دیــه اســتان مــاه رمضــان امســال برگــزاری 

30 جشــن گلریــزان در ۲3 شهرســتان اســتان را در دســت اجــرا دارد.
ــزان در صــدا و ســیمای مرکــز گفــت و ادامــه  او از برگــزاری پنــج جشــن گلری
داد: پیشــگیری، فرهنگ ســازی و اطالع رســانی عمــوم مــردم و همچنیــن 
حفــظ ایــن ســنت حســنه در جامعــه و در نهایــت جــذب کمک هــای خیــران در 
زمینــه آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد از جملــه اهــداف برگــزاری جشــن های 

گلریــزان اســت.
ــا اشــاره بــه وجــود ۲۶9 نفــر زندانــی جرایــم  مدیرعامــل ســتاد دیــه اســتان ب
غیرعمــد در اســتان افــزود: بــرای آزادی ایــن زندانیــان 8 میلیــارد و ۶۲5 میلیون 
تومــان اعتبــار نیــاز اســت الزم اســت کــه بیشــتر ایــن بدهــی بــه مهریــه و نفقــه 

و کمتریــن آن بــه دیــه تصادفــات اختصــاص دارد.

از ابتـدای سـال جـاری ۶ نیروی پیمانـی به جمع کارکنـان اداره 
کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان افزوده شـده اسـت.

و  راه  اداره کل  انسـانی  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
شهرسـازی اسـتان کرمـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: ایـن 
افـراد از طریق آزمون اسـتخدامی که تابسـتان سـال گذشـته 
برگـزار شـد و پـس از طـی آزمـون هـای کتبـی و مصاحبـه 

تخصصـی جـذب ایـن دسـتگاه شـده انـد.
محمـد رحیمـی افـزود: در حـال حاضـر 13۲ نیـروی رسـمی، 
8۶ نیـروی پیمانـی ، 91 نیـروی قراردادی و ۲5 نیروی سـازمان 
ملی زمین و مسـکن در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان 

مشـغول خدمت هسـتند.
وی اظهـار داشـت: 13 نفـر از کارکنـان ایـن اداره کل هـم سـال 

گذشـته بازنشسـت شـده اند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل راه و شهرسازی 
اسـتان کرمـان از تبدیـل وضعیـت 19 نفر از کارکنـان پیمانی این 
اداره کل بـه رسـمی آزمایشـی خبـر داد و گفـت: مرحله گزینش 

ایـن افـراد در حال انجام اسـت.
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان فعالیت خود را از سـال 
1308 هجـری خورشـیدی با نـام اداره طرق و شـوارع آغاز کرده، 
در سـال 1315 بـه اداره راه و شوسـه و سـپس بـه اداره راه و 
ترابـری و نهایتـا در سـال 1390 بـا ادغـام وزارتخانـه هـای راه و 
ترابـری و مسـکن و شهرسـازی بـه اداره راه و شهرسـازی تغییر 

نـام یافته اسـت.

۲3 تا ۲۲34 تا 33

فراخوان عمومی مناقصه یک مرحله ای
اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان در نظـر دارد مناقصات عمومـی خدمات را به شـرح جدول 

ذیـل از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیک دولت برگـزار نماید.
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولت )سـتاد( به نشـانی https://www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحل ثبت نام در سـامانه مذکـور و دریافت گواهـی امضاء الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه: در سامانه ستاد روز دوشنبه مورخ 98/۲/3۰ ساعت 7:۰۰ است.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: روز چهارشنبه مورخ 98/3/1 تا ساعت 19:۰۰ از طریق سامانه ستاد است.

مهلت زمانی ارئه پیشنهادها: روز یکشنبه مورخ 98/3/1۲ تا ساعت 13:۰۰ از طریق سامانه ستاد است.
زمان بازگشایی پیشنهادها: روز دوشنبه مورخ 98/3/13 ساعت 8:۰۰ از طریق سامانه ستاد است.

تاریخ اعتبار پیشنهادها: تا روز پنجشنبه مورخ 98/4/13 است.
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار جهـت دریافت اطالعـات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت هـای الف: کرمـان بلوار 

جمهـوری اسـالمی نبش سـه راه هوانیروز- شـماره تمـاس: ۰34-3۲8165۰4-7 
اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  ۰34-3۲8165۰4-7 

اطالعات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه، مرکز تماس: 41934-۰۲1 و  ۰34-3۲516۰55 

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
شناسه آگهی 473348

مبلغ ضمانت نامه بانکی مبلغ برآورد )لاير(موضوع مناقصهشماره مناقصهشماره فراخوانردیف
)لاير(

ایجاد زیرساخت های گردشگری خبر 1۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1498۰۰8
4.3۰1.745.714۲15.1۰۰.۰۰۰)محوطه سازی(

6.418.979.۰۰۰3۲۰.95۰.۰۰۰مرمت مسجد جامع ارگ بم۲۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1۲98۰۰9

1۲.۰۲1.874.9۰۰6۰1.1۰۰.۰۰۰مرمت بیمارستان قدیم بم3۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1398۰1۰

4.97۲.49۲.۰۰۰۲48.65۰.۰۰۰مرمت خانه یهودی های ارگ بم4۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰۰898۰11

5.764.391.5۰۰۲88.۲۲۰.۰۰۰مرمت کاروانسرای ارگ بم5۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1۰98۰1۲

6.511.۲44.۲5۰3۲5.57۰.۰۰۰مرمت اصطبل ارگ بم6۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰۰998۰13

5.56۰.1۲۲.75۰۲78.1۰۰.۰۰۰مرمت مدرسه میرزا نعیم ارگ بم7۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1198۰14

8۲۰98۰۰9۰۰9۰۰۰۰1598۰15
اصالح شبکه برق رسانی- ساخت و نصب 
پست GRC و جمع آوری شبکه موجود 

واقع در روستای میمند
۲5.۰9۲.598.8811.۲6۰.۰۰۰.۰۰۰

راه و شهرسازی استان کرمان

ادامه در صفحه 3

مدیرعامل ستاد دیه استان گفت:

۲۶۹ زندانی جرائم غیرعمد 
در انتظار آزادی
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ف
مدیر کانون بسـیج حقوقدانان شـهید بهشتی دادگستری 
کرمـان گفت: محاکمه افـراد صاحب نفوذ، صاحب منصب 
و نزدیـکان مسـووالن، منجـر به تقویت اعتمـاد عمومی به 
دادگسـتری  خبـری  پایـگاه  می شـود.به گـزارش  نظـام 
از  همـراه جمعـی  بـه  زاده  اکبـری  کرمـان، محمدرضـا 
قضـات و اعضای بسـیج کارمنـدان و حقوقدانـان در دیدار 
بـا مدیریـت روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان تاکیـد 
کـرد: طبـق عدالت علـوی، همـگان در جلوی میـز عدالت 
مسـاوی هسـتند.وی اظهـار داشـت: محاکمه افـراد دارای 
نفوذ و صاحب منصب و دوسـتان و نزدیکان مسئوالن سه 
قـوه نقش برجسـته ای در تقویـت اعتماد عمومی به نظام 
مقـدس جمهـوری اسـالمی خواهد داشـت و مـردم لذت 
عدالت را بیشـتر خواهند چشـید.وی ادامه داد: برای جلب 
اعتمـاد مـردم به قـوه قضائیه و تدارک سـرمایه اجتماعی، 
مـردم بایـد شـاهد عدالت باشـند.وی با اشـاره بـه اجرای 
حکـم حد شـرب خمـر در ماه مبـارک رمضان توسـط امام 
علـی )ع( بـر نجاشـی شـاعر علـی رغـم توصیـه اطرافیان 
کـه حـد را بـر وی اجـرا ننمایـد واال او بـه سـمت معاویـه 
خواهـد رفـت، حضرت علـی )ع( در اجرای قانـون الهی با 
هیـچ کـس تعـارف نداشـت و این بایـد الگوی مسـووالن 
قـوه قضائیه باشـد.مدیر کانون بسـیج حقوقدانان شـهید 
بهشـتی دادگسـتری کرمان گفت: روابط عمومی دسـتگاه 
قضایـی مـی توانـد بـا انعـکاس اخبار سـریع و دقیـق در 

ارتقـای سـطح رضایتمنـدی عمومـی جامعه موثر باشـد.

منصـور شـریف، گفـت: پیـش بینـی مـی شـود بـا 
اسـتراتژیک  محصـول  بـودن  اقتصـادی  بـه  توجـه 
زعفران توسـعه کشـت آن با اقبال بیشـتری از سوی 
منصـور  شـود.»  روبـرو  جنـوب کرمـان  کشـاورزان 
جهـاد کشـاورزی  سـازمان  مدیرباغبانـی  شـریف« 
جنـوب کرمـان، در گفت و گـو با خبرنـگار خبرگزاری 
شبسـتان از جنـوب کرمـان، گفـت: از آغـاز برنامـه 
ششـم توسـعه و در راسـتای توسـط تغییـر الگـوی 
از منابـع  باغـی جهـت صیانـت  کشـت محصـوالت 
و  منطقـه جنـوب کرمـان، کاشـت  در  آبـی موجـود 
توسـعه گیـاه دارویـی زعفران در دسـتور کار مدیریت 
باغبانـی قـرار گرفتـه اسـت.منصور شـریف، اضافـه 
کـرد: تـا بـا در اولویت قـرار دادن کاشـت محصوالت 
بـا نیـاز آبـی کـم بـه جـای سـایر محصـوالت آب بر 
و بـا هـدف افزایـش بهـره وری از منابـع آبـی و نیـز 
مقاومتـی  اقتصـاد  و  آوری  ارز  راسـتای  در  حرکـت 
گام هـای اساسـی را برداریـم. طبیعـی اسـت بـرای 
دسـتیابی بـه ایـن اهـداف بـزرگ، الزم اسـت کـه از 
سـوی متولیـان بخـش کشـاورزی و نیـز اداره هـای 
وابسـته بـه وزارت نیـرو از جملـه اداره  آبیاری و برق 
منطقـه ای بـه جهـت کاهـش مصـرف بـرق، کاهش 
چشـمگیر برداشـت حجـم آب زیرزمینـی و رعایـت 
الگـوی کشـت، بسـته های حمایتـی جهت تشـویق و 
ترغیـب بهـره بـرداران در نظـر گرفته شود.اسـفندقه، 
سـاردوئیه و جبالبـارز از توابـع شهرسـتان جیرفـت 
و جبالبـارز جنوبـی در حـوزه شهرسـتان عنبرآبـاد و 
نیـز میکروکلیمـای بـی نظیـری به نام مـارز در حوزه 
مسـتعد  مناطـق  جملـه  از  قلعـه گنـج  شهرسـتان 

توسـعه زعفـران در جنـوب کرمـان هسـتند

ــارک  ــاه مب ــت: روح م ــو، گف ــد نجن ــالم احم حجت االس
ــرای  ــت و ب ــت اس ــواب غفل ــدن از خ ــدار ش ــان، بی رمض
بیــداری بایــد بــه برنامــه هایــی کــه خداونــد متعــال برای 
ایــن مــاه گذاشــته اســت، عمــل کرد.بــه گــزارش خبرنــگار 
خبرگــزاری شبســتان از کرمــان جنــوب، »حجت االســالم 
احمــد نجنــو« امــام جمعــه شهرســتان قلعه گنــج،  
ــی  ــر ماه ــت: ه ــی، گف ــوای اله ــه تق ــن ســفارش ب ضم
خصوصیاتــی دارد و خداونــد متعــال بــرای شــب و روز ماه 
مبــارک رمضــان، برنامه هــای خاصــی گذاشــته اســت تــا 
بــه وســیله آن، دل هــای زنــگار زده مــا جال پیدا کنــد و آن 
هــم برنامــه عمــل اســت، مــاه مبــارک مــاه عمل اســت و 
مقدمــه عمــل توجــه هســت، توجــه یعنی بیــدار شــدن از 
خــواب غفلت اســت.حجت االســالم احمــد نجنــو، افزود: 
روح مــاه مبــارک رمضــان، بیــدار شــدن از خــواب غفلــت 
اســت، بــرای بیــدار شــدن از خــواب غفلــت باید به ســنت 
پیامبــر عزیزمــان همــان ســنتی کــه راوی می فرمایــد: در 
دل شــب دیــدم مــردی دارد ضجــه می زنــد نــگاه کــردم 
ــدای  ــا خ ــت و ب ــن )ع( اس ــن العابدی ــام زی ــدم ام دی
ــی  ــس یک ــم، پ ــل کنی ــد، عم ــات می کن ــودش مناج خ
از راه هــای بیــدار شــدن از خــواب غفلــت، مناجــات و راز 
ــت.خطیب  ــال اس ــد متع ــا خداون ــب ب ــاز در دل ش و نی
ــری در  ــات رهب ــن بیان ــن تبیی ــج، ضم ــه گن ــه قلع جمع
دیــدار مســووالن و کارگــزاران نظــام بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــلیم  ــبات و تس ــر محاس ــرای تغیی ــکا ب ــه آمری خصمان
ــن مــردم از نظــام  ــه گرفت ــز فاصل شــدن مســووالن و نی
ــا  ــه ب ــران در مواجه ــت ای ــی مل ــه قطع ــد: گزین فرمودن
دشــمن مقاومــت در همــه زمینه هاســت، چــون مذاکــره 
ــه داد:  ــت.وی، ادام ــک اس ــم مهل ــکا س ــت آمری ــا دول ب
مذاکــره بــا آمریــکا هیــچ ثمری بــرای ملــت ایران نــدارد و 
نمونــه بــارز آن، مذاکــرات هســته ای و برجــام اســت، ایــن 
توافــق چــه دســتاوردی بــرای ایــران داشــت و کــدام یــک 
از مشــکالت معیشــت مــردم را حــل کرد؟حجت االســالم 
نجنــو، اضافــه کــرد: مقامــات فعلــی آمریــکا بداننــد نفرت 
ملــت ایــران از آمریــکا 10 برابــر، منافــع جمهوری اســالمی 
ــر  ــان مضاعف ت ــت جوان ــر، هم ــت نیافتنی ت ــران دس ای
ــده  ــتر ش ــی بیش ــی و امنیت ــای نظام ــی نیروه و آمادگ
ــان  ــا ج ــرد: آق ــد ک ــج، تاکی ــه قلعه گن ــت.امام جمع اس
مــا جهــت مقابلــه بــا طــرح آمریــکا بــه قــوای ســه گانــه  
فرمودند؛بایــد موانــع رونــق تولیــد رفــع شــود، بــه جوانــان 
ــت  ــه جه ــزی بی وقف ــالش و برنامه ری ــاد شــود و ت اعتم

خودکفایــی محصــوالت انجــام شــود.

رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان کهنـوج از قطع شـدن 
فیبـر نـوری در ایـن شهرسـتان در روز گذشـته خبـر داد 
و گفـت: ایـن قطعـی موجـب اختـالل تلفـن همـراه در 

شـد. کهنوج 
علـی اسـفندیاری افـزود: علت قطعـی تلفن هـای همراه 
اول، بـه دلیـل قطـع شـدن فیبـر نـوری زیرسـاخت بیـن 
شهرسـتان کهنوج و جیرفت بود.وی اظهار داشـت: کارکنان 
هر ۲ شـرکت ارتباطات زیرسـاخت شهرستان های کهنوج 
و جیرفـت  تعمیـر فیبـر نـوری را برعهـده گرفتنـد و ایـن 
مشـکل پس از چندسـاعت حل شـد.رودبارچنوب نیز این 

مشـکل را سـاعاتی تجربه کرد.

تقویت اعتمادعمومی 
با محاکمه افراد 

صاحب نفوذ

توسعه مزارع زعفران 
در جنوب کرمان

موانع رونق تولید 
باید رفع شوند

اختالل شبکه تلفن 
همراه در کهنوج

خبر

خبر

عامالن قتل 2 تن از شهروندان 
رودباری خود را معرفی کردند

 واژگونی دلیل 38 درصد 
تصادفات در جنوب استان

رقابت قرآنی در هفته قرآن و عترت 
جنوب کرمان 

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
شهرسـتان رودبـار جنـوب گفـت: 
عامـالن قتـل ۲ تـن از شـهروندان 
اجـرای  راسـتای  در  رودبـاری 
میثـاق نامـه عدالت و امنیـت پایدار و بـا رایزنی 
دادسـتانی با سـران طوایف، صبـح امروز تحویل 
ایـن مرجـع قضایـی شـدند.به گـزارش پایـگاه 
خبـری دادگسـتری کل اسـتان کرمـان، حامـد 
عمرانـی افـزود: ۲ جـوان بـه نـام هـای )س.م( 
و )ه .م( در سـال 95 به صورت مسـلحانه اقدام 
بـه تیرانـدازی به سـمت یـک خـودروی عبوری 
در یکـی از محورهـای مواصالتی این شهرسـتان 
مـی کننـد و در ایـن حادثـه ۲ نفـر جـان خـود را 
از دسـت می دهنـد. دادسـتان عمومـی و انقالب 
رودبـار جنـوب بیـان داشـت: در چنـد مـاه اخیر 
این پنجمین قاتل مسـلحی اسـت که بـا رایزنی 
هـای صـورت گرفته توسـط دادسـتانی با سـران 

طوایـف، خـود را بـه دسـتگاه قضایـی معرفـی 
کـرده اسـت.وی در پاسـخ بـه ایـن سـئوال کـه 
چـه عاملـی موجـب شـده کـه قاتـالن مسـلح 
یکـی پـس از دیگـری خـود را تحویل سیسـتم 
قضایـی کننـد؟ گفـت: عوامـل متعـددی در این 
رابطـه نقـش دارد کـه مهمتریـن آنهـا اعتمـاد به 
رسـیدگی عادالنـه در دسـتگاه قضایـی و ابـراز 
ندامـت و پشـیمانی افـرادی اسـت کـه مرتکـب 
چنیـن اقداماتـی از روی عصبانیت و خشـم آنی 
شـده اند.دادسـتان رودبـار جنوب گفـت: افرادی 
کـه مرتکـب ایـن قبیـل جنایـت هـا می شـوند 
مـی داننـد در صـورت عـدم تکمین به سیسـتم 
قضایـی با برخورد سـخت و قاطـع قوه قضائیه و 
پلیـس مواجه خواهند شـد.میثاق نامـه عدالت 
و امنیـت پایـدار در مناطق جنوب اسـتان، منجر 
بـه تقویـت حس اعتمـاد مـردم بـه حاکمیت و 

دسـتگاه قضایی شـده اسـت.

ــل و  ــداری و حم ــرکل راه مدی
ــوب اســتان  ــل جــاده ای جن نق
درصــد   38 گفــت:  کرمــان 
تصادفــات در جنــوب اســتان 
ــد  ــی و 5۲ درص ــل واژگون ــه دلی ــان ب کرم
برخــورد بــا وســیله نقلیــه رخ می دهنــد. 
مســعود  کرمــان،  از  ایکنــا  بــه گــزارش 
و  و حمــل  راهــداری  جمیلــی، مدیــرکل 
اســتان کرمــان  جنــوب  جــاده ای  نقــل 
ــه  ــت در جلس ــنبه، ۲8 اردیبهش ــامگاه ش ش
کمیســیون ایمنــی راه هــای اســتان کرمــان 
نیــاز ایــن منطقــه بــه لحــاظ اســتقرار 
را هفــت مــورد  راه  پلیــس  پاســگاه های 
عنــوان کــرد و گفــت: در حــال حاضــر پنــج 
پاســگاه در جنــوب اســتان وجــود اســت.

محورهــای  تصادفــات  افــزود:  وی 

ــا ســه درصــد  ــی اســتان ب جاده هــای جنوب
کاهــش در ســال 97 بــه ۲55 فقــره رســید 
درصــد کاهــش   ۲,8 فوتی هــا  تعــداد  و 

داشــت.
ــات  ــره تصادف ــه داد: 53۲ فق ــی ادام جمیل
ــوب  ــای جن ــته در جاده ه ــال گذش ــی س ط
اســتان کرمــان داشــتیم کــه 191 فوتــی 
و 341 جرحــی بــوده اســت، 38 درصــد 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــوب اس ــات در جن تصادف
ــا  ــورد ب ــد برخ ــی و 5۲ درص ــل واژگون دلی

وســیله نقلیــه رخ می دهنــد.
ــان  ــوب اســتان کرم ــداری جن ــرکل راه مدی
ــه ســهم خودروهــای قاچــاق ســوخت در  ب
ــه  ــه پرداخــت و ادام ــن منطق ــات ای تصادف
ــأله  ــن مس ــی مهمتری ــگ ترافیک داد: فرهن

ــت. ــات اس ــش تصادف در کاه

 مرحلــه اســتانی مســابقات 
حفــظ و تــالوت قــرآن کریــم از 
ــن  ــای دومی ــه ه ــری برنام س
ــوب  ــه قــرآن و عتــرت جن هفت
اداره کل  در  امــروز  اســت کــه  کرمــان 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان 
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــزار ش برگ
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
جنــوب  قاریــان  و  حافظــان    ، کرمــان 
کرمــان  بــه رقابــت پرداختند.»حســین 
اســحاقی« مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان، ب ــالمی جنــوب کرم اس
برنامه هــای دومیــن هفتــه قــرآن و عتــرت 
جنــوب کرمــان، گفــت: مرحلــه اســتانی  
مســابقات حفــظ و تــالوت قــرآن کریــم از 
ســری برنامــه هــای دومیــن هفتــه قــرآن 

و عتــرت جنــوب کرمــان اســت کــه امــروز 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  در 
حســین  شــد.  برگــزار  کرمــان  جنــوب 
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن  اســحاقی، ب
برنامــه، در چهارمیــن روز از دومیــن هفتــه 
قــرآن و عتــرت جنــوب کرمــان، برگــزار 
شــد، اضافــه کــرد: برگزیــدگان مرحلــه 
تــالوت  قرآنــی  مســابقات  شهرســتانی 
و حفــظ قــرآن کریــم،  در رشــته هــای 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــرآن کری ــظ ق ــالوت و حف ت
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  پرداختند.مدیــر 
اســالمی جنــوب کرمــان، اضافــه کــرد:  
ــه  ــابقات در روز  اختتامی ــن مس ــج ای نتای
دومیــن هفتــه قــرآن و عتــرت جنــوب 
کرمــان، اعــالم و از برگزیــدگان تجلیــل 

د می شــو

ــده  ــا نماین ــدار ب ــی در دی ــواد فدای  محمدج
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــاریای عال کمیس
در امــور پناهنــدگان افــزود: می کنیــم بــا 
ــده  ــر عه ــه ب ــی ک ــا وظایف ــم ه وجــود تحری
ــای  ــم و برنامه ه ــام دهی ــت را انج ــان اس م
توســعه ای خود را با ســرعت الزم و براســاس 
دنبــال  شــده،  انجــام  پیش بینی هــای 
ــه انســانی و  ــه داد: وظیف ــم.وی ادام می کنی
اخالقــی خــود مــی دانیــم در هــر شــرایطی 
و بــه هــر میــزان کــه امکانــات وجــود داشــته 
باشــد، موضــوع مهاجــران را مدیریــت کنیــم 
تــا زندگــی در کشــور و اســتان مــا بــرای آنهــا 
ســخت نگذرد.اســتاندار کرمــان اظهارداشــت: 
ــزار  ــادل 300 ه ــی مع ــل توجه ــت قاب جمعی
ــان  ــتان کرم ــان در اس ــران افغ ــر از مهاج نف
حضــور دارنــد کــه کــه 10 درصــد جمعیــت این 
ــان  ــا بی ــود.فدایی ب ــامل می ش ــتان را ش اس
ــفر  ــه س ــم ک ــار داری ــه انتظ ــب ک ــن مطل ای
ــل  ــی ســازمان مل ــده کمیســاریای عال نماین
متحــد در امــور پناهنــدگان منجــر بــه تصمیم 
گیــری هــای مشــترک بــرای بهبــود وضعیت 
ــرد:  ــوان ک ــود، عن ــتان ش ــدگان در اس پناهن
اســتان کرمان بــه دلیل موقعیــت جغرافیایی 
خــود، نزدیــک بــودن بــه افغانســتان و قــرار 
گرفتــن در مســیر مهاجــران ایــن کشــور 
می گیــرد. قــرار  بیشــتری  تاثیــر  تحــت 

اســتاندار کرمــان گفــت: توزیــع مهاجــران در 

شهرســتان های مختلــف اســتان کرمــان 
متفــاوت اســت و در برخــی شهرســتان هــا 
جمعیــت ایــن افــراد بــه نحــوی زیــاد اســت 
کــه نســبت آنهــا از جمعیــت بومــی بیشــتر 
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــود.فدائی ب می ش
را  زیــادی  هزینه هــای  مهاجــران  حضــور 
بــه اســتان کرمــان تحمیــل می کنــد، گفــت: 
اســتان کرمــان در موضوعــات مختلــف از 
جملــه آمــوزش، بهداشــت و درمــان، مســائل 
امنیتــی و اشــتغال تحــت تاثیر ایــن مهاجران 
ــزوم  ــه ل ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ــی گی ــرار م ق
ــک  ــترک و نزدی ــای مش ــعه همکاری ه توس
بــا نماینــده کمیســاریای عالــی ســازمان ملل 
متحــد در امــور پناهنــدگان بــرای جــذب 
اعتبــارات بیشــتر در ایــن حــوزه تاکیــد کــرد 
ــای  ــزان کمک ه ــفانه می ــه داد: متاس و ادام
ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــاریای عال کمیس
ــه هزینه هــای  ــدگان نســبت ب ــور پناهن در ام
ــه  ــت و ب ــدک اس ــیار ان ــده، بس ــام ش انج
ــان  ــارد توم ــاالنه 180 میلی ــه س ــوان نمون عن
ــرای آمــوزش مهاجــران در اســتان  ــه ب هزین
ــک  ــا ی ــا تنه ــود ام ــی ش ــام م ــان انج کرم
مدرســه از ســوی کمیســاریا ســاخته شــده 
است.سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی 
و اجتماعــی اســتانداری کرمــان نیــز در ایــن 
دیــدار گفــت: اســتان کرمــان عــالوه بــر 
ــا  ــایگی ب ــود و همس ــعت خ ــی و وس بزرگ

سیســتان و بلوچســتان و هرمــزگان، محــل 
عبــور کاروان هــای زیــادی از مهاجــران اســت.

محمدصــادق بصیــری ادامــه داد: در اســتان 
ــتان  ــتان و بلوچس ــزگان و سیس ــای هرم ه
ــن  ــوع اســت و ای ــه ممن ــاع بیگان حضــور اتب
شهرســتان های  از  برخــی  در  موضــوع 
ــرای  ــه ب ــت و زمین ــان آزاد اس ــتان کرم اس
ــت.وی  ــرده اس ــم ک ــان را فراه ــاق انس قاچ
ــه اینکــه حــدود چهارهــزار و ۲00  ــا اشــاره ب ب
کیلومترمربــع کویــر در اســتان کرمــان وجــود 
دارد کــه وســعت آن معــادل چهــار برابــر 
کشــور لبنــان اســت، تاکیــد کــرد: ایــن کویــر 
ــای  ــور کاروان ه ــرای عب ــبی ب ــل مناس مح
مختلــف قاچــاق اســت و بــرای حفــظ کویــر 
نیــاز بــه پایــش تصویــری و حلقــه اپتیکــی 
است.سرپرســت معاونــت سیاســی، امنیتــی 
ــان کــرد:  و اجتماعــی اســتانداری کرمــان بی
ــای  ــرای کاره ــر را ب ــن کوی ــراف ای ــد اط بای
اقتصــادی از جملــه ورزش و اســکان آمــاده 

کنیــم تــا تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کنیــم.
ــه  ــانی ک ــای انس ــت: کاروان ه ــری گف بصی
از افغانســتان وارد کرمــان مــی شــوند، ایــن 
ــور انتخــاب  ــوان محــل عب ــه عن اســتان را ب
مــی کننــد و بســیاری از آنهــا غیرمجــاز 
هســتند و جــاده هــا و شــهرها را ناامــن 
ــالش هــای  ــا ت ــد کــرد: ب ــد.وی تاکی کرده ان
ــت را  ــان، امنی ــتان کرم ــده در اس ــام ش انج
ــرای  ــار آن ب ــور و در کن ــتان و کش ــرای اس ب
کشــورهای اروپایــی نیــز تامیــن مــی کنیــم 
ــند  ــته باش ــه داش ــه توج ــم ک ــار داری و انتظ
ــاع  ــا اتب ــاط ب امنیــت اســتان کرمــان در ارتب
امنیــت  بــا  رابطــه مســتقیمی  خارجــی 
ــت  ــورها دارد.سرپرس ــایر کش ــه و س منطق
معاونــت سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
اســتانداری کرمــان گفــت: در بعــد اجتماعــی 
ــاع  ــز بســیاری از مهاجــران ســاکن را اتب نی
غیرمجــاز تشــکیل مــی دهنــد و بایــد بــرای 

ــود. ــاذ ش ــی اتخ ــات مقتض ــا تصمیم آنه

شـد!  گـران  50 میلیـون  یک ماهـه   ٣Sجـک
حـاال خودرویـی که یک مـاه پیـش ١٦١ میلیون 
تومـان فروخته می شـد، به قیمـت ٢١٠ میلیون 
تومـان عرضـه می شـود. ایـن افزایـش قیمت 
درحالـی رخ داده کـه رییـس اداره بازاریابـی 
»شـهروند«  بـا  گفت وگـو  در  کرمان موتـور 
اعـالم می کنـد کـه قیمـت سـایر محصـوالت 
ایـن کارخانـه تقریبـا بـه همیـن انـدازه گـران 
قیمت هـای  اعـالم  از  کـه  او  اسـت.  شـده 
خـودداری  کرمان موتـور  محصـوالت  جدیـد 
فروشـی  شـرایط  »وقتـی  گفـت:  می کـرد، 
وجـود نـدارد، نمی تـوان قیمتـی را هـم اعـالم 
کـرد.« کرمان موتـوری کـه تـا همیـن پارسـال 
محصوالتـی همچـون هیونـدا النتـرا و هیونـدا 
اکسـنت و سـوناتا و سـانتافه تولیـد و عرضـه 
می کـرد، بـه گفتـه  نجفـی  جـک٣S  تنهـا 
محصولـی اسـت کـه در  سـال ٩٨ روانـه بـازار 
بـا  خداحافظـی  از  بعـد  گویـا  اسـت.  کـرده 
محصـوالت هیونـدا نوبـت بـه رفتـن لیفـان و 

تحریم ها مشکل اساسی 
برای ما ایجاد نمی کند 
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اتـاق بازرگانـی یـک تشـکیالت خصوصـی اسـت، کابردهـای خـاص 
خـودش را دارد و بـه هیـچ جایـی هـم تعلـق ندارد.فعـاالن اقتصادی 
هـر چهـار سـال یک بار طبـق یک قاعده و روند مشـخصی کـه قانون 
تعییـن کـرده می آیند هیات نماینـدگان هر اتاقی را تعییـن می کنند. 
در کرمـان 15 نفـر بـا توجـه بـه تعـداد اعضـای اتـاق کـه دارنـد. اینهـا 
در یـک روز مشـخص و در سرتاسـر کشـور همزمـان آغـاز و انجمـن 
نظارتی هم تشـکیل می شـود رییس انجمن هم معموال معاون وزیر 
صنایـع اسـت. یعنـی از وزارت صنعت، معـدن و تجارت بـر آن نظارت 
می شـود. ماننـد بقیـه انتخـاب هـا برگـزار می شـود، 15 نفـر انتخاب 
مـی کننـد بعـد ایـن 15 نفر مثال بـه تعداد عضـو، تعدادی نماینـده در 
اتـاق ایـران دعـوت می شـوند. مثـال ما سـهمیه مان 13 نفـر از کرمان 
اسـت، 15 نفـر از اصفهـان، همیـن طور دیگر اسـتان ها می شـود 44 
نفـر و اتـاق ایران را تشـکیل می دهند. اما کرمان این طوری اسـت 15 
نفر انتخاب می شـوند امسـال هـم 1397/1۲/11 ایـن انتخابات برگزار 
شـد و 15 نفر انتخاب شـدند از جمله خانم هللا  توکلی، ایشـان هم رأی 
نسـبتا خوبی آوردند.جال سـوال اینجاست چه کسـانی به ایشان رای 
دادند؟ معلوم اسـت کل اسـتان. کل واجدین شـرایط جنوب اسـتان 
کرمـان حـدود 44 نفـر بودنـد می توانسـتند رای دهنـد از ایـن تعـداد 
حـدود ۲5 نفـر شـرکت کردنـد یعنـی رأیی کـه کل منطقه جنـوب در 
صورتی که تماما رای داده باشـند به خانم توکلی ۲1 یا ۲5 نفر اسـت. 
گفتـه شـد که جیرفتی هایی هسـتند کـه در کرمان هم واحـد و کارت 
بازرگانـی دارنـد، گفتیم چقدر هسـتند؟ گفتند ۶0 تا مـا گفتیم که فکر 
نمی کنیـم کـه ۶0 نفر باشـند امـا فرض می کنیـم که ۶0 نفر هسـتند. 
نـرخ مشـارکت هم 50درصد باشـد مثال می شـود 30 تـا. از این تعداد 
100 درصـد بـه خانـم هللا توکلی رای داده باشـند می شـود 55 نفر با آن 
۲5 نفـر امـا خانم هللا  توکلی ۲15 رای آوردند. این معنی اش چیسـت؟ 
یعنـی از سـیرجان آوردنـد، رفسـنجان آوردنـد، کرمـان آوردنـد پـس 
صرفـا نماینـده جنـوب محسـوب نمی شـدند. ما کـه انتخاب شـدیم 
خودمـان را  هم نماینده جایی نمی دانیم ما نماینده اسـتان هسـتیم، 
نماینـده فعـاالن اقتصـادی هسـتیم. هـر وقـت خانـم هللا توکلـی 
نباشـند 15نفـر هسـتند نبایـد بگوییـم کـه مـن بـرای منطقـه جنوب 
هسـتم. بعـد کـه ایـن 15 نفـر انتخـاب شـدند بایـد از بین خودشـان 

یـک هیات رییسـه انتخـاب کنند. هیات رییسـه یک رییـس و چهار 
نفـر دیگـر دو تـا نایـب رییـس، یـک منشـی و یـک خزانـه دار. دیگر 
مهـم نیسـت کـه این تعـداد کـه اینجا هسـتند چنـد تـا رای آورده اند. 
هرکـس اجـازه ورود بـه هیـات نماینـدگان داشـت رای  او مسـاوی 
اسـت بنشـینند دور یـک میـز و هیـات رییسـه را انتخـاب مـی کنند.

»کاغذوطن«: انگار انتقاد خانم هللا توکلی به همین است 
آنطور که شنیده ایم برخی می گویند هیات رییسه با زدوبند 

انتخاب شدند.
طبیـب زاده: »ببینیـد اوال که این ادعای کامال غلطی اسـت و هرکسـی 
ایـن حـرف را بزنـد مسـتوجب مجـازات کیفـری اسـت چراکه تهمت 
بزرگـی را بـه یـک مجموعـه مـی زند. هر کسـی هـم که این حـرف را 
مـی زنـد حاضریم ثابـت کنیم پیگیری هـم می کنیم هر نشـریه، هر 
رسـانه ای و هر فردی این حرف را بزند، چه زد و بندی بوده؟ ایشـان 

آمدنـد روز چهارشـنبه گفتنـد مـن نمی توانم شـما توصیـه کنید، گفتم 
مـن امـروز رییسـم اما فـردا باید بـروم رای بگیریـم نمی توانم توصیه 
کنـم بیاییـد یـا نیاییـد، آمدنش یـک ثـواب دارد و نیامدنش هم یک 
ثـواب. آمدیـد اگر من بگویم بیاییـد رای نیاورید بعـدا مدعی خواهید 
بـود کـه رای نیاوردیـد و اینکـه می دانسـتید چـرا رأی گرفتیـد و مـن 

آمـدم ضایـع شـدم، اگـر نیاییـد هم تـا آخر عمـر از مـن طلبکارید که 
اگـر مـن می آمدم انتخـاب می شـدم. بنابراین خودتان بررسـی کنید 
اگر شـرایط فراهم شـد بیایید کاندیدا شـوید رای آوردید درخدمتیم.« 

»کاغذوطن«:شما توصیه ای نکردید؟
طبیب زاده:»مگـر می شـود من به کسـی بگویم بیایید یـا نیایید؟ ولی 

گفتم خب بیایید ...«

»کاغذوطن«:شاید به این منظور که شما سرلیست اصلی اتاق 
را گرفتید صحبت تان تاثیرگذار بوده روی بقیه.

طبیب زاده:»ایـن حرف هـا را نزنیـد من به ایشـان گفتـم االن رییس 
هسـتم نمـی توانـم توصیـه کنـم فـردا مـی آیم در جلسـه بـه عنوان 
کاندیـدا صحبـت می کنیـم اسـتنباط مـن ایـن اسـت کـه شـما رای 
می آوریـد پـس بیاییـد. ایـن را گفتـم خداحافظـی کردیـم و رفـت. 
فـردا صبـح مـن در جلسـه بـودم یکـی از همـکاران آمـد و گفـت که 
خانـم هللا توکلـی عصبانـی اسـت. بـه خانـم هللا توکلـی گفتم کـه برد 
یـک اخالقـی می خواهـد و باخـت هـم یک اخالقـی. چون شـنیده 
بـودم گفتـه کـه اگـر رأی نیـاورم اسـتعفا می دهـم و مـی روم، ایـن 
حـرف درسـتی نیسـت.گفتم شـما می آیید اگـر کاندیدا شـدید رای 
آوردیـد قدمتـان روی چشـم بـا هـم کار مـی کنیم مثل همیشـه که 
کار کردیـم. مـن نمی دانـم یعنـی چـه کـه قهـر می کنند؟!گفتـم اگر 
می توانـی تحمـل کنـی کـه رای نیـاوری بیـا، بـه هـر حـال خودتـان 
را در معـرض دیـد یـا قضـاوت 15 نفـر قـرار بدهیـد اگـر انتخابتـان 
کردنـد می شـوید. ایـن حرف هـا را زدیـم و رفـت البتـه مـن معتقـد 
بـودم اگـر شـرکت می کـرد رای هـم مـی آورد بـه خودش هـم گفته 
بـودم. مـن فـردا صبـح سـاعت 7 آمـدم یکـی از همـکاران بـه مـن 
گفـت خانـم هللا توکلـی عصبانـی اسـت گفتـم چـرا؟ گفـت دیشـب 
بـه او زنـگ زدنـد گفتنـد شـما کاندیـدا نشـوید، گفتـم چـه کسـی 
زده؟ گفتنـد فالنـی. مـا رفتیـم در جلسـه و بـا خـودم گفتـم مـن که 
نمی توانـم یک طرفـه قضـاوت کنـم هرکسـی هـر حرفـی زده او باید 
بگویـد باالخـره آن آدم هایی که حضور دارند می شـنوند و مشـخص 
می شـود چـه کسـی درسـت مـی گویـد. اول جلسـه که شـد بعـد از 
قرائـت قـرآن یک دفعـه گفتنـد من آمدم دو سـه کلمـه صحبت کنم 
و بـروم. گفتـم خانـم توکلـی دسـتورکار ما حـرف خـارج از انتخابات 
نیسـت. اجـازه دهیـد انتخابـات برگـزار شـود وکـه بـا داد و بیـداد و 
سـروصدا گفتـه کـه مـن می خواهـم صحبت کنـم صحبت  هـم کرد 
و گفـت شـما که بـا فالنی دسـت دادید»به لحن خیلی بـدی« آقای 
فالنـی تـو چـرا به من چنیـن حرفـی زدی و ...بعد بلند شـد و رفت. 
تقریبـا همـه بچه هـا رفتند مـا ارباب رجوع هم داشـتیم همه شـاهد 
هسـتند خیلی بد و با سـروصدا و جلسـه را ترک کردند وهمه رفتند 
دنبالـش. نزدیـک بـه 45 دقیقـه وقـت جلسـه را نگـه داشـتیم کـه 
ایشـان دوبـاره برگردنـد و کاندیـدا شـوند. آخر هم خـودم رفتم گفتم 
خانـم اگـر هـم تصمیـم بـه رفتن داریـد این روش درسـت نیسـت، 
بیاییـد بنشـینید ایـن چـه معنی دارد که شـما جلسـه را تـرک کنید. 
گفـت بسـیار خـب می آیـم. من رفتـم باال و جلسـه را شـروع کردیم 
»جلسـه 15 نفـره بود و ایشـان کـه رفتند 14 نفر حضور داشـتند« آیا 
جلسـه 14نفـره از 15 نفر قانونی اسـت یا غیرقانونی؟ بـه هر حال ما 

شـروع کردیم و ایشـان نیامدند انتخابات برگزار و انجام شـد ایشـان 
زنـگ زدنـد گفتنـد مـن جیرفـت هسـتم گفتـم شـما چطـور بـا این 
عصبانیـت رانندگـی کردید تا جیرفـت؟ این چه کاری بـود که کردید؟ 
گفـت عصبانـی بـودم و رفتم. هنوز اسـتعفا نداده بود. شـب که شـد 
چـون بحـث ما پیاز و صـادرات آن هم بود زنگ زدم به ایشـان گفتم 

یـک گـزارش بدهیـد تـا من بـروم تهـران . گفتند مـن دارم اسـتعفا 
می دهـم گفـت مـن پیگیـری می کنم و نامـه را اورد به مـن داد. بعد 
مـن بـه همـکاران گفتـم اسـتعفای ایشـان را ثبـت نکنیـد تـا خودم 
بیایـم، شـنبه آمـدم و در یـک نامـه توهین آمیـزی کـه حتمـا نامـه 
را دیده ایـد بـه مـا بـا الفاظـی مثـل عـدم شـفافیت، عدم صداقـت و 

رییس اتاق بازرگانی کرمان: علیرغم پیگیری یک ماهه خانم توکلی استعفایش را پس نگرفت

مهر تایید بر استعفای فخری توکلی

اتـاق بازرگانـی اسـتان چندوقتـی بـود کـه دچـار التهاباتـی داخلـی شـد که بـه بیـرون هـم راه پیدا کـرد، فخری 
هللا توکلـی کـه بـه اعتقـاد فعـاالن اقتصـادی جنـوب کرمـان تنهـا نماینـده این منطقـه در اتـاق بود از شـرکت در 
انتخابـات هیـأت رییسـه صرف نظـر کـرده بود و شـایعات زیـادی پیرامـون ایـن اسـتعفای پرابهام به وجـود آمد. 
هللا توکلـی در ایـن مـدت از مواجـه شـدن و حـرف زدن بـا خبرنـگاران طفـره رفتـه و هنـوز هیـچ حرفـی در ایـن 
خصـوص بـه میـان نیـاورده اسـت »کاغذوطن«روز گذشـته بـا طبیـب زاده رییـس اتـاق بازرگانی کرمـان در این 

خصـوص گفت وگـو کـرد.

طبیـب زاده:» من خودم سـه بار بـا او صحبت کردم که 
خانم شـما دیگر زمانتان گذشـته. اسـتعفا کردید دیگر 
نمی توانید...شرط شـان ایـن بـود که حتما بایـد بروم 
هیـات رییسـه، بـه ایشـان گفتم نمی شـود ایـن کار را 
انجـام دهیم به چند دلیـل. این کار به صـورت قانونی 
انجام شـده االن این طوری نیسـت که خدشه دار شود 

همـه رای ها هم مشـخص و معلوم اسـت.«

گزارش
کاغذ  وطن

ن
وط

غذ
 کا

ی/
ش

دی
رخ

س
 یا

س:
عک



1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
3پیامک شــما را درباره ایــن صفحه می خوانیم  سال سوم | شماره پیاپی 491

دوشنبه  30 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت 
154951/53مترمربـع  دارای پـالک۲۲- فرعـی از 447- 
 4۶ چهاربخـش  قطعـه  گنـج  درشـهرقلعه  واقـع  اصلـی 
کرمـان مـورد تقاضـای آقـای علـی پیـرای  فرزنـد عزیـز بـه شناسـنامه 
شـماره 491نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی 
فـوق  پـالک  تحدیدحدوداختصاصـی  98/0۲/۲5آگهـی  مـورخ  مالـک 
روزدوشـنبه مورخـه  از سـاعت 8صبـح  آن  تحدیـد  منتشـر وعملیـات 
1398/04/03در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا بـه مالـک 

ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچه کسـی بـر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت 
مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خـود را به اداره ثبت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود ،در غیر این 
صـورت پـس از انقضـای مهلت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت 

.تاریـخ انتشـار :دوشـنبه 1398/0۲/30
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
 م الف :1947

جامعۀ»خودی، ُنخودی، بیخودی«

ادامه یادداشت

شهرداری ماهان

نوبت اول آگهـی
شـهرداری ماهان به اسـتناد مجوز شـماره 5/۲۰  مورخ 98/۲/17 شـورای اسالمی شهر ، در نظر دارد 

نسـبت بـه خریـد ، نصـب وراه انـدازی تعداد 1۲ پایـه و 46 دسـتگاه دوربین ترافیکـی ، امنیتی ، پالک 
خـوان با مشـخصات فنی در سـطح شـهر ماهان اقـدام نمایـد . تامین اعتبـار از طریق واگـذاری زمین 
می باشـد. لذا از کلیه شـرکتهای واجد شـرایط دارای تاییدیه وصالحیت از دسـتگاههای امنیتی از تاریخ 
98/3/۲ لغایـت 98/3/18جهـت دریافت اسـناد مناقصه و جهت تسـلیم پیشـنهادات تـا پایان وقت 

اداری مـورخ 98/3/۲3 بـه امور مالی شـهرداری مراجعه نمایند
١- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 

۲-شـرکت کننـدگان بایـد سـپرده شـرکت در مناقصـه را بصـورت ضمانـت نامـه بانکـی یـا وجه نقـد واریزی به شـماره 
حسـاب شـهرداری ماهان مندرج در اسـناد مناقصه به همراه سـایر اسـناد تحویل نمایند . بازگشایی پیشـنهادات مورخ 

98/3/۲5 صـورت خواهـد پذیرفت
4-  برندگان اول، دوم ، سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
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معاون دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه علوم پزشـکی 
جیرفـت از برگزاری کارگاه سـواد رسـانه ای با همکاری 
خبرگـزاری جمهـوری اسـالمی خبـر داد و گفـت: در 
شناسـی  رسـانه  و  نویسـی  خبـر  اصـول  ایـن کارگاه 
)سـواد رسـانه ای( به دانشـجویان ارائه شـد.محمدرضا 
مشـایخی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا افـزود: این 
کارگاه بـه مـدت ۶ سـاعت و بـا حضـور 5۲ دانشـجوی 
مسـوول  مدیـران  و  مامایـی  پرسـتاری،  پزشـکی، 
نشـریات دانشـجویی به میزبانی معاونت دانشـجویی 
و فرهنگـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت برگـزار 
شـد.وی ادامـه داد: ایـن کارگاه آموزشـی بـا هشـدار 
نسـبت بـه مخاطرات فضای مجازی و ضـرورت ارتقای 
سـواد رسـانه ای جوانـان برگزار شـد.مدرس ایـن کارگاه 
سـواد رسـانه ای گفت: رسـانه ها از قدرت بسـیار بزرگی 
در راسـتای خلـق وضعیـت هـا در جامعـه برخـوردار 
هسـتند.هادی شـفیعی افـزود: رسـانه هـا می تواننـد 
تفکـرات مـا را بـه حـدی تغییـر دهنـد که نـگاه جامعه 
نسـبت به جایگاه ها و سـبک نگـرش و کارکردها تغییر 
کنـد.وی ادامـه داد: آموزش سـواد رسـانه ای در جامعه 
امـروز ما از اهمیت بسـیار زیادی برخوردار اسـت و نیاز 
داریـم کـه این مهـم مورد توجـه ویژه همه دسـتگاه ها 
قـرار گیرد.ایـن خبرنـگار و مـدرس دانشـگاه بـا اشـاره 
بـه اینکـه مـردم با سـه نـوع تفکر واقـع بینانـه، خوش 
بینانـه و بدبینانـه در مقابـل رسـانه هـا قرار دارنـد، بیان 
کـرد: رسـانه هـا باید رصد شـود تـا بزرگنمایی، تکـرار و 
کلیشـه سـازی ها در رسـانه، روحیات انسان را متشنج 

و متحـول نکند.

برگزاری کارگاه 
رسانه شناسی در 

علو پزشکی جیرفت

خبر

رقابت قرآنی در هفته قرآن و عترت 
جنوب کرمان 

دانشگاه های جیرفت طرح 
پژوهشی مشترک اجرا می کنند 

برخورداری ۲۰۰ دانش آموز 
از خدمات نیکوکاری در رودبارجنوب

و عتــرت جنــوب کرمــان اســت کــه امــروز 
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل  در 
حســین  شــد.  برگــزار  کرمــان  جنــوب 
ــا بیــان ایــن مطلــب کــه ایــن  اســحاقی، ب
برنامــه، در چهارمیــن روز از دومیــن هفتــه 
قــرآن و عتــرت جنــوب کرمــان، برگــزار 
شــد، اضافــه کــرد: برگزیــدگان مرحلــه 
تــالوت  قرآنــی  مســابقات  شهرســتانی 
و حفــظ قــرآن کریــم،  در رشــته هــای 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــرآن کری ــظ ق ــالوت و حف ت
ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  پرداختند.مدیــر 
اســالمی جنــوب کرمــان، اضافــه کــرد:  
ــه  ــابقات در روز  اختتامی ــن مس ــج ای نتای
دومیــن هفتــه قــرآن و عتــرت جنــوب 
کرمــان، اعــالم و از برگزیــدگان تجلیــل 

د می شــو

معاون پژوهشـی دانشـگاه علوم 
بررسـی  از  جیرفـت  پزشـکی 
پژوهشـی  مشـترک  طـرح   10
دانشـگاه جیرفت با این دانشـگاه 
خبـر داد و گفـت: ایـن طـرح هـا بـه صـورت 
مشـترک بیـن ۲ دانشـگاه انجـام مـی شـوند. 
فاطمـه سـیدی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار 
ایرنـا افـزود: طـرح هـای پژوهشـی انتخـاب 
شـده، در کارگـروه هـای تخصصـی مشـترک 
بررسـی،  دانشـگاه  علمـی ۲  اعضـای هیـات 
رفـع ایـراد و جهـت انتشـار در مجـالت علمـی 
داخلـی و خارجـی ارائـه خواهنـد شـد.معاون 
پژوهشـی دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفت بر 
ادامـه فعالیت هـای پژوهشـی مشـترک بیـن 
ایـن دانشـگاه و دانشـگاه جیرفـت تاکیـد کرد 
و گفـت: طـرح هـای پژوهشـی و تحقیقاتـی 

بایـد کاربـردی و مبتنی بـر نیازهـا و کمبودهای 
مقولـه  بـه  توجـه  افـزود:  باشـد.وی  منطقـه 
پژوهـش در دانشـگاه ها و تـداوم این روند می 
توانـد نقش بسـیار موثـری در پرورش اسـاتید 
مجـرب داشـته باشـد کـه ایـن امـر بـه رشـد و 
تعالـی جامعه کمـک خواهد کرد.سـیدی ادامه 
داد: پژوهـش نقـش مهمـی در رفع مشـکالت 
منطقـه دارد لـذا از طـرح هـای اثرگـذار در ایـن 
زمینه اسـتقبال می کنیم.این مدرس دانشـگاه 
از انعقـاد تفاهـم نامـه همکاری های مشـترک 
علمی و پژوهشـی بین دانشـگاه علوم پزشکی 
جیرفـت و دانشـگاه جیرفـت خبـر داد و گفت: 
ایـن تفاهـم نامـه بـه زودی منعقـد می شـود.

پژوهش و تحقیقات کاربردی نقش موثری در 
روشـن شـدن ابعاد سـالمت و ارتقای شاخص 
هـای سـالمت و توسـعه پایـدار ایفـا مـی کند.

مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر 
اعـزام کاروان  از  اسـتان کرمـان 
نیکـوکاری در شهرسـتان رودبـار 
و گفـت: »۲00  داد  جنـوب خبـر 
دانش آمـوز از  خدمـات ایـن کاروان برخـوردار 
شـدند .«  رضا فـالح گفت: »با هدف رسـیدگی 
بـه وضـع معیشـتی و تحصیلـی دانش آموزان 
محـروم کاروان  نیکـوکاری بـا حضـور جمعی از 
خیریـن داوطلـب ایـن جمعیت به شهرسـتان 
رودبـار جنـوب اعـزام شـد .« رضا فالح با اشـاره 
بـه مبلـغ 40 میلیون  تومـان ارزش ریالـی اقالم 
توزیـع شـده در ایـن کاروان افـزود: » ۲00 نفـر 
شـبانه روزی  خوابگاه هـای  دانش آمـوزان  از 
»حدیـث و رضـوان« پوشـاک،  کفش و بسـته 
لوازم التحریـر از خیریـن جمعیـت هالل احمـر 
هدیـه گرفتنـد .« وی بـا اشـاره بـه اهـدای ۲ 

دسـتگاه آب سـردکن بـه خوابـگاه و مدرسـه 
 شـبانه روزی بـه ارزش ریالـی ۲۶ میلیون تومان 
احـداث  هزینـه  »کمـک  کـرد:  خاطرنشـان 
5 میلیـون  مبلـغ  بـه  دانش آمـوزی  خوابـگاه 
تومـان، اهـدای   300 تختـه پتـو بـرای تجهیـز 
سـایر  از  نیـز  دانش آمـوزی  خوابگاه هـای 
اقدامـات انجـام شـده در این کاروان اسـت.« با 
وجـود تغییـرات نویـن در سیسـتم آموزشـی 
و طنین انـداز شـدن شـعار عدالـت آموزشـی و 
سـاخت مـدارس نمونـه و هوشـمند در شـمال 
اسـتان فقـط کافی اسـت کمی فاصلـه بگیرید 
و بـه جنـوب اسـتان کرمـان سـفرکنید،جایی 
کـه کالس هـای اسـتاندارد، سـرویس مدارس 
و حتـی دیوارهـا و میـز و نیمکت هـا آن نیـز 
بـا اسـتانداردهای ذهـن فاصلـه دارد و رنـگ 

محرومیـت و فقـر بـه خـود دارنـد.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال قانون واردات 

خودروهای دست دوم برای تعادل بخشی به بازار خودرو.

روزنامه حدیث کرمان
از ادامه ناپایداری های جوی تا پایان هفته آینده خبر داد.

شـد!  گـران  50 میلیـون  یک ماهـه   ٣Sجـک
حـاال خودرویـی که یک مـاه پیـش ١٦١ میلیون 
تومـان فروخته می شـد، به قیمـت ٢١٠ میلیون 
تومـان عرضـه می شـود. ایـن افزایـش قیمت 
درحالـی رخ داده کـه رییـس اداره بازاریابـی 
»شـهروند«  بـا  گفت وگـو  در  کرمان موتـور 
اعـالم می کنـد کـه قیمـت سـایر محصـوالت 
ایـن کارخانـه تقریبـا بـه همیـن انـدازه گـران 
قیمت هـای  اعـالم  از  کـه  او  اسـت.  شـده 
خـودداری  کرمان موتـور  محصـوالت  جدیـد 
فروشـی  شـرایط  »وقتـی  گفـت:  می کـرد، 
وجـود نـدارد، نمی تـوان قیمتـی را هـم اعـالم 
کـرد.« کرمان موتـوری کـه تـا همیـن پارسـال 
محصوالتـی همچـون هیونـدا النتـرا و هیونـدا 
اکسـنت و سـوناتا و سـانتافه تولیـد و عرضـه 
می کـرد، بـه گفتـه  نجفـی  جـک٣S  تنهـا 
محصولـی اسـت کـه در  سـال ٩٨ روانـه بـازار 
بـا  خداحافظـی  از  بعـد  گویـا  اسـت.  کـرده 
محصـوالت هیونـدا نوبـت بـه رفتـن لیفـان و 

جـک 5S  از بـازار خـودرو ایـران شـده اسـت.

گرانی 5۰میلیون تومانی جک3Sاتفاق عجیبی 
نیست  

رییـس اداره بازاریابـی در پاسـخ به این سـوال 
کـه چـرا قیمـت یـک خـودرو در یک مـاه بایـد 
٥٠ میلیـون تومان گران تر شـود، گفـت: »تمامی 
محصـوالت ایـن شـرکت مونتـاژی بـوده کـه 
کوچکتریـن افزایـش قیمـت ارز روی آن تأثیـر 
دالر،  گرانـی  از  جـدای  می گـذارد.  مسـتقیم 
هزینـه حمل ونقـل چندیـن برابـر شـده و بـه 
دلیـل تحریـم تأمیـن و واردات قطعـه خیلـی 
سـخت شـده اسـت. همـه ایـن عوامل دسـت 
در دسـت هـم داده کـه قیمـت ایـن محصـول 
کرمان موتـور ٥٠ میلیـون تومـان گران تـر شـود، 
قیمـت  مولفه هـای  کـه  تغییراتـی  بـه  البتـه 
تمام شـده خـودرو رخ داده، گرانـی ٥٠ میلیـون 
تومانـی یـک خـودروی خارجـی کـه در داخـل 
مونتاژ می شـود، اتفاق عجیبی نیست.«نماینده 

چرایـی  بـا  رابطـه  در  شـرکت  ایـن  فـروش 
افزایش قیمت به ایسـنا گفته اسـت: »ما همه 
محصـوالت خـود را در رده هـای قیمتی متعادل 
نگـه داشـته ایم و سـعی کرده ایـم بـا توجـه بـه 
شـرایط خودروسـازی حال حاضر و مشـکالتی 
کـه در صنعـت خودرو وجـود دارد و همچنین با 
توجه بـه این که افزایش قیمتـی در محصوالت 
نداشـته،  از عیـد وجـود  پیـش   کرمان موتـور 
قیمت هـا را متعادل تـر کنیـم، ضمـن این کـه 
شـرکت کرمان موتـور بـا وجـود همه مشـکالت 
و معضالتـی کـه در صنعـت خودروسـازی بـه 
خـود دیده اسـت، هیچ تعدیل نیرویی نداشـته 
اسـت؛ لـذا ضروری اسـت کـه برای بقـای خود 
نیـز قیمت هـا را تغییـر داده و بـه قیمت هـای 
واقعـی کـه از نظـر مـا اکنـون متعـادل اسـت؛ 

کنیم.« نزدیـک 

تحویل خودروها حداقل دوماهه شد
اما مشـکل عرضـه محصـوالت کرمان موتور تنها 
به گرانی 50میلیون تومانی ختم نمی شـود و به 
گفتـه نجفی، رییس اداره بازاریابی این شـرکت 
خودروسـاز، پارسـال مدت زمان تحویل خودرو 
٣٠ تـا ٤٥روزه بـود امـا حاال به دلیل مشـکالتی 
کـه در تأمیـن قطعه به وجود آمـده، مدت زمان 
تحویـل خـودرو بـه ٦٠ تـا ٧٥روز افزایش یافته 
اسـت؛ البته آنگونه که این مقام مسـئول اعالم 
می کنـد:   قیمـت اعالمـی توسـط این شـرکت 

قطعـی بـوده  و هر قیمتی کـه در ابتدای قرارداد 
بـه مشـتری اعـالم می شـود، در زمـان تحویـل 
آن همـان قیمـت گرفته می شـود و هیچ تغییر 
ابتـدای  نمی شـود.از  ایجـاد  خـودرو  بهـای  در 
اردیبهشـت ماه  سال جاری شـرکت کرمان موتور، 
جـک٣S   خـود را سـه بار تغییـر قیمتـی داده 
ایـن محصـول  اکنـون  به گونـه ای کـه  اسـت، 
نزدیـک به 50 میلیـون تومان گران تـر از روزهای 
ابتدایـی اردیبهشـت ماه بـه فـروش می رسـد. 
بررسـی رونـد تغییر قیمت این محصول نشـان 
می دهـد کـه ایـن شـرکت قیمـت جـک٣S  را 
تومـان  1۶1 میلیـون  از  اردیبهشـت ماه  دوم  در 
بـه 180 میلیـون و 500 هـزار تومـان تغییـر داد.

سـپس این شـرکت در هشـتم اردیبهشـت ماه 
نیـز مجـددا تصمیـم بـه افزایش قیمـت بیش 
از 15 میلیـون تومانـی ایـن محصـول گرفتـه و 
قیمـت آن را به 19۶ میلیون تومان رسـاند. پس 
از گذشـت ١٦روز از دومیـن افزایش قیمت این 
  ٣Sمحصـول، از تاریخ ۲4 اردیبهشـت ماه جک
ایـن شـرکت ۲10 میلیـون تومـان قیمت گـذاری 
شـده و بـه فـروش می رسـد کـه نسـبت بـه 
قیمت اعالمی در هشـتم اردیبهشـت ماه، حدود 
پیـدا  افزایـش  تومـان  500 هـزار  و  14 میلیـون 
کـرده اسـت. به این ترتیـب در کمتـر از یک ماه 
قیمـت کارخانه ای جـک٣S  حـدود 50 میلیون 

تومـان افزایـش یافته اسـت.

آتش تند قیمت 
در کرمان موتور 

سراسری

استانی

یـک گـزارش بدهیـد تـا من بـروم تهـران . گفتند مـن دارم اسـتعفا 
می دهـم گفـت مـن پیگیـری می کنم و نامـه را اورد به مـن داد. بعد 
مـن بـه همـکاران گفتـم اسـتعفای ایشـان را ثبـت نکنیـد تـا خودم 
بیایـم، شـنبه آمـدم و در یـک نامـه توهین آمیـزی کـه حتمـا نامـه 
را دیده ایـد بـه مـا بـا الفاظـی مثـل عـدم شـفافیت، عدم صداقـت و 

عدم سـالمت کاری تهمـت زدنـد و گفتند اول شـکایت می کنم و بعد 
اسـتعفا می دهم خیلی هم مصر بودند که استعفایشـان ثبت شـود. 
ثبـت هـم کردنـد و بالفاصله از متـن عکس گرفتنـد نمی دانم چگونه 
در شـبکه های مجـازی منتشـر شـد. ایشـان در انتخابـات شـرکت 
نکردنـد و ایـن موضـوع را داسـتانی کردند بین جنوب و شـمال. یک 

نفـر هـم به نام افشـارمنش اصال نخوانـده، ندیده و ندانسـته مطلب 
را کشـانده بـه شـمال و جنـوب کـه تنهـا نماینـده جنوب...یـک جـو 
احساسـی و غیرمنطقی شـانتاژی ایجـاد کردند. آقا مگـر ما نماینده 
جنوب نیسـتیم؟ مگر سـال گذشـته خانم هللا توکلی نبوده و کار نمی 
کـرده؟ مگـر خـود مـن نماینده جنوب بـودم که هر دو هفتـه یک بار 

جیرفـت بودم؟مگـر فـرق مـی کنـد هرچند کـه درجیرفت پتانسـیل 
خیلـی بیشـتر اسـت معروف تـر اسـت و بایسـت کار کنیـد، ایـن 
موضـوع را کشـاند به مجـالت و روزنامه ها توهین و ایـن حرف ها...«

»کاغذوطن«:درنهایت چه وقت استعفایشان را نوشتند؟
طبیب زاده:»98/۲/۲1 استعفایشـان را نوشـتند 98/۲/۲4 ثبت شـده 
و دو سـه روز هسـت کـه مـا پذیرفتیـم.در ایـن مـدت هـم کسـی 
نبـود مـن خودم سـه بـار با ایشـان صحبـت کـردم، آقـای جالل پور و 
آقـای رشـید فرخـی هم صحبـت کردند مـن بـا فرمانـدار، نمایندگان 
محتـرم بـا آقـای امینـی روش فرمانـدار سـابق بـا آقـای مشـایخی 
و...« افشـارمنش  بـا  سیسـتانی  آقـای  بـا  شـهر،  شـورای  عضـو 

»کاغذوطن«از آقای مشایخی عضو شورای شهر را بگویید.
رییـس اتـاق بازرگانـی کرمان:»ایشـان بـه مـن زنـگ زدنـد تحـت 
تاثیـر صحبت هـا بودنـد گفتنـد کـه آقـا نسـبت بـه نماینـده جنـوب 
تهدیداتـی صـورت گرفتـه ایشـان بازماندنـد و نگذاشـتند کـه بیاینـد، 
سـاخت و پاخـت شـده و... گفتنـم چـه سـاخت و پاختـی، ایشـان 
اصـال کاندیـدا نشـده اند. بعـد به خانـم گفتـم بنشـینید حرف هایی را 
کـه زدیـد اقـال حرف هـای دیگـران را هـم بشـنوید. از ۲1 فرودیـن تـا 
االن خانـم هللا توکلـی در هیـچ جلسـه ای شـرکت نکـرده کـه بگوینـد 
اینهایـی کـه مـن را تهدیـد کرده انـد بیاینـد حـرف بزننـد. مثـال آقـای 
جمشـیدی تهدیـد کـرده بیاینـد بگویند چه کسـی تهدیدشـان کرده؟ 

»کاغذوطن«کاندیدا هم نشدند؟
طبیب زاده:»خیر.«

»کاغذوطن«هیچ وقت جلسه نیامدند؟
طبیب زاده:»هیـچ جلسه ای...جلسـه اخـر هـم کـه تـرک کردنـد و 
مـدام هـم سـروصدا و هـر روز در فضـای مجـازی و حـرف زدن...«

»کاغذوطن«و درنهایت طبق قانون شما؟
طبیـب زاده:» مـن خـودم سـه بـار بـا او صحبت کـردم که خانم شـما 
دیگـر زمانتان گذشـته. اسـتعفا کردیـد دیگـر نمی توانید...شرط شـان 
این بود که حتما باید بروم هیات رییسـه، به ایشـان گفتم نمی شـود 
ایـن کار را انجـام دهیـم بـه چنـد دلیـل. ایـن کار بـه صـورت قانونـی 
انجـام شـده االن این طوری نیسـت که خدشـه دار شـود همـه رای ها 
هـم مشـخص و معلـوم اسـت. دوم اینکـه اگـر هـم بخواهـد انجـام 
شـود باید کسـی اسـتعفا دهد. خب مگر می شـود به کسـی بگوییم 
اسـتعفا دهـد؟ سـوم اگر هم اسـتعفا دهـد باید دوبـاره بـرود کاندیدا 
شـود. مـن نمی توانـم بگویـم مثـال آقـای جمشـیدی بـرود و یـک 
نفـر دیگـر بیاید..مـدام هـم بـا فشـار و تهدیـد کـه مـا از یک کرسـی 
رضایـت نمی دهیم این بـا افراد مختلف و فضای...انجام نمی شـد.«

»کاغذوطن« چه وقت کنار گذاشته شد؟
طبیـب زاده:»۲4 روز بعـد فکـر می کنـم مـا همـان روز می توانسـتیم 
کردیـم  مماشـات  ولـی  می پذیرفتیـم  هـم  بایسـتی  و  بپذیریـم 
گذشـته  دوره  در  می کردیم.مـا  جایگزیـن  هـم  دوم  نفـر  بایـد 
انتخابـات هیـات رییسـه داشتیم.کسـی بخیـل نیسـت  بـار  سـه 
بیاییـد خیلـی هـم خوشـحال مـی شـویم در نهایـت بـا اسـتعفا 
شـد.« تعییـن  جایگزیـن  بالفاصلـه  و  رفتنـد  و  شـد  موافقـت 

طبیب زاده:»این حرف ها را نزنید من به ایشان گفتم 
االن رییس هستم نمی توانم توصیه کنم فردا می آیم 

در جلسه به عنوان کاندیدا صحبت می کنیم استنباط 
من این است که شما رای می آورید پس بیایید. این 
را گفتم خداحافظی کردیم و رفت. فردا صبح من در 

جلسه بودم یکی از همکاران آمد و گفت که خانم 
هللا توکلی عصبانی است. به خانم هللا توکلی گفتم که برد 
یک اخالقی می خواهد و باخت هم یک اخالقی. چون 
شنیده بودم گفته که اگر رأی نیاورم استعفا می دهم و 
می روم، این حرف درستی نیست.گفتم شما می آیید 

اگر کاندیدا شدید رای آوردید قدمتان روی چشم با هم 
کار می کنیم مثل همیشه که کار کردیم. من نمی دانم 

یعنی چه که قهر می کنند؟!گفتم اگر می توانی تحمل 
کنی که رای نیاوری بیا، به هر حال خودتان را در 

معرض دید یا قضاوت 15 نفر قرار بدهید اگر انتخابتان 
کردند می شوید. این حرف ها را زدیم و رفت البته من 

معتقد بودم اگر شرکت می کرد رای هم می آورد به 
خودش هم گفته بودم. من فردا صبح ساعت 7 آمدم 
یکی از همکاران به من گفت خانم هللا توکلی عصبانی 

است گفتم چرا؟ گفت دیشب به او زنگ زدند گفتند 
شما کاندیدا نشوید، گفتم چه کسی زده؟ گفتند فالنی. 
ما رفتیم در جلسه و با خودم گفتم من که نمی توانم 
یک طرفه قضاوت کنم هرکسی هر حرفی زده او باید 

بگوید باالخره آن آدم هایی که حضور دارند می شنوند و 
مشخص می شود چه کسی درست می گوید.

رییس اتاق بازرگانی کرمان: علیرغم پیگیری یک ماهه خانم توکلی استعفایش را پس نگرفت

مهر تایید بر استعفای فخری توکلی

بیخودی هــا: این هــا گویــی اصــالً بی خــود کرده انــد 
کــه هســتند، »بیخــودی« هســتند. اکثریــت روشــنفکر، 
ــال و  ــی، آم ــبک زندگ ــداری ، س ــه دین ــان ک ــد، آن هنرمن
اندیشــه و جهت گیری شــان  آرزوهــا، چارچوب هــای 
ــن  ــرق دارد. همی ــا ف ــا »خودی«ه ــا و آخــرت ب ــه دنی ب
کــه مثــل خودی هــا نیســتند، یعنــی بیخــودی هســتند. 
تحمــل می شــوند، اســتخوانی در گلــو و خــاری در 
چشــم خودی هــا، آســته مــی رن آســته میــان کــه 
کســی شاخ شــان نزنــد، نقش هــای نخــودی هــم 
بــازی می کننــد، مــورد اعتمــاد نیســتند، خودشــان فکــر 
می کننــد بــه انــدازه بقیــه یــا حتــی بیــش از آن هــا ایــران 
ــق  ــان ح ــه خودش ــا ب ــا خودی ه ــد، ام ــت دارن را دوس
ــد. ــد و برانن ــا را بخوانن ــی آن ه ــر وصف ــا ه ــد ب می دهن

ــر  ــر و تنگ ت ــان تنگ ت ــرور زم ــه م ــا ب ــره خودی ه دای
شــده اســت. نخــودی بــودن نخودی هــا احســاس 
بی قدرتــی، اســتیصال و بــازی خــوردن را در آن هــا تقویت 
کــرده اســت. آن هــا احســاس می کننــد خودی هــا هــر 
وقــت الزم دارنــد از واژه »مــا« اســتفاده می کننــد و آن هــا 
را هــم کنــار خودشــان جمــع می بندنــد، امــا ایــن جمــع 
بســتن فقــط بــرای مــدت محــدود، کار محــدود و بــدون 
تقســیم منافــع و منابــع اســت. بیخودی هــا هــم ســعی 
می کننــد حق شــان را از خودی هــا بگیرنــد، بیــش از 

ــازند،  ــه بس ــد و جامع ــی کنن ــم زندگ ــار ه ــه در کن آن ک
معاملــه می کننــد، برخــی بــا خودی هــا، برخــی بــا خــدا 

و برخــی بــا آرمان های شــان.
ــه را ســه  ــک خــودی، نخــودی و بیخــودی، جامع تفکی
ــده اند و  ــتری ش ــده خاکس ــای آین ــرده، افق ه ــقه ک ش
ــته  ــا بازگش ــن دنی ــه ای ــث ب ــوان ثال ــدی اخ ــی مه گوی
اولــش  خودی هــا  اســت.«  »زمســتان  بگویــد  تــا 
ــوب  ــا خ ــه خوبی ه ــار هم ــن انحص ــد ای ــر می کردن فک
ــد »انســان  ــا حــاال فهمیده ان ــا برخــی از آن ه اســت، ام
ــش  ــوان آرام ــی می ت ــت« و وقت ــی اس ــود اجتماع موج
ــرام داشــته  ــه همــه آرامــش و احت ــرام داشــت ک و احت
ــا  ــا و بیخودی ه ــه نخودی ه ــه هم ــا ک ــند. خودی ه باش
را بیگانــه کردنــد، حــاال خودشــان بیــن اکثریــت بیگانگی 

احســاس می کننــد.
ــا  ــن تر؛ نخودی ه ــان خش ــر و هم زم ــا خجل ت خودی ه
منتفرتــر؛  و  تحقیرشــده تر  ناراضی تــر،  مســتأصل تر، 
کــه  آن هــا  می شــوند؛  کم امیدتــر  بیخودی هــا  و 
دست شــان برســد می رونــد، برخــی مناقشــه و برخــی 
دیگــر معاملــه می کننــد و آرمان گراترهــا می کوشــند تــا 
بــرای ایــران هــم کــه شــده هــر ســه گــروه را بــه هــم 
ــه  ــچ عرص ــرای هی ــه پاره ب ــه س ــد. جامع ــک کنن نزدی
مهمــی تصمیــم شــجاعانه و مناســبی نخواهــد گرفــت.
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فشار خون 700 هزار کرمانی 
اندازه  گیری می شود

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفت: در راسـتای اجرای طرح 'بسـیج ملی کنترل 
فشـار خون باال' پیش بینی می شـود فشـارخون 700 هزار کرمانی اندازه گیری شـود.

به گزارش ایرنا ، حمیدرضا رشـیدی  نژاد در نشسـت خبری با عنوان 'بسـیج ملی کنترل 
فشـار خون باال' افزود: فشـار خون فقط با اندازه گیری تشـخیص داده می  شـود.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه پیـش بینی ما این اسـت که در کل کشـور ۲0 میلیون نفر فشـار 
خـون آن هـا انـدازه گیری شـود گفـت: حـدود 10 درصد)۲ میلیون نفـر( از این تعـداد از 

بیمـاری فشـار خـون خـود آگاه نبـوده که در این طرح شناسـایی می شـوند. 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان با اشـاره به اینکه کنترل فشـار خـون در افزایش 
سـالمت افـراد نقـش مهمی دارد تصریح کرد: کنترل فشـار خون می  توانـد 30 درصد در 
کاهـش مـرگ و میـر موثـر باشـد و همچنین از هر سـه نفر سـکته قلبـی و مغزی یک 

نفـر کاهش مـی  یابد.
وی گفـت: فشـار خـون بـاال در اکثر مـوارد عالمتی نـدارد و در اکثر موارد فشـارخون  های 
بـاال عالیـم خفیـف دارند و پرفشـار خونی مخفیانـه و به صورت خاموش اسـت بنابراین 

افراد جامعه مبتال به پرفشـارخونی باید شناسـایی شـوند.
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان تصریـح کـرد: مرحلـه اول ایـن طـرح کـه 
آگاهـی  بخشـی، اطـالع رسـانی و آمـاده سـازی اسـت از ۲7 اردیبهشـت ماه تـا 15 
خردادمـاه اسـت و فـاز دوم مراجعـه مردم به مراکـز درمانی کـه از 17 خردادماه آغاز 

و تـا 15 تیرمـاه ادامـه دارد.
رشـیدی  نـژاد با بیان اینکـه الزمه اجرای ایـن طرح همکاری همه دسـتگاه  های اجرایی 
اسـت تصریـح کـرد: افراد باالی 30 سـال، خانم  های باردار و افـراد مبتال به بیماری  های 

کلیـوی افراد مورد هدف این طرح هسـتند.
وی افـزود: فشـار خـون یکـی از علل اصلـی مرگ و میـر و ناتوانی به ویژه در میـان افراد 

است. میانسال 
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان خاطرنشـان کرد: فشـار خون باال یکـی از عوامل 
اصلی بیماری قلبی و عروقی، چشـمی و کلیوی اسـت که زمینه  سـاز سـکته  های قلبی 

و مغـزی و بیمـاری  هـای کلیوی، بیماری  های عروق چشـم و نابینایی اسـت.
رشـیدی نـژاد شـیوع فشـار خـون را در جامعه باال عنـوان کـرد و افزود: حـدود ۲5 درصد 
جوامـع جهانـی مبتـال بـه پر فشـار خونی هسـتند کـه با غربـال  گری مـی تـوان از بروز 

پرفشـار خونی جلوگیـری کرد.

56 درصد تصادفات جاده ای 
به دلیل واژگونی خودرو است

واکنش کمیته انضباطی فدراسیون 
به دیدار جنجالی فوتبال بانوان

رئیـس کمیتـه انضباطـی فدراسـیون فوتبال 
دربـاره  مـا  تصمیـم  شـک  بـدون  گفـت: 
اتفاقـات دیـدار شـهرداری سـیرجان و ذوب 

آهـن جـدی خواهـد بـود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر و به نقـل از سـایت فدراسـیون فوتبال، 
اسـماعیل حسـن زاده در خصوص اتفاقات دیدار دو تیم شـهرداری 
سـیرجان و ذوب آهـن اصفهـان از سـری رقابت هـای لیـگ برتـر 
فوتبـال بانـوان و درگیـری بازیکنـان دو تیم گفت: بـه محض وصول 
گـزارش، ایـن اتفاقات را بررسـی می کنیـم و تصمیم جـدی در این 

بـاره خواهیـم گرفت.
وی ادامـه داد: از وجـود این اتفاق متأثر شـدیم و با دانسـتن جزئیات 
قطعـًا بـرای اینکه دیگر شـاهد چنین مواردی نباشـیم، تصمیم جدی 

خواهیم گرفت.
رئیـس کمیتـه انضباطـی در پایـان گفـت: پـس از بررسـی و دعـوت 
افـراد بـه کمیتـه انضباطـی دفاعیـات آنهـا را مـد نظر خواهیم داشـت 
و در نهایـت تصمیـم گیـری نهایـی در این بـاره صورت خواهـد گرفت.

با آب سرد 
افطار نکنید

راه و 
شهرسازی فوتبال سالمت 

آوای محلی           

رُِمنتی ُتم  دوچشُمم زیِل زیله
ِچطو َهستی رفیخی تئو ِخبیله 
اگر آدم خری  جایی  ببنده 
میا  ،می گرُدنه میِخ ِطویله

شاعر :  رضامیرشکاری ُهلُهَلک

ُمن ای شهر دو ِچشِمت بار َاَبنُدم
و بارِ   َرفِتن  ای  روبار   َاَبنُدم

بگو که   نامه ی  عیشت  نیاِرن
ایام ای   ُنمزدت   رگبار   َاَبنُدم

شاعر :  مهرداد شیروانی

نه ای کُفتوِن ِمث نارِ تو َمستوم 
نه َهم خاطر َجم کار  تو َهستوم
َهوایی بو دلوم ای ساعتی  که
رِگی َور چشموِن  هارِ تو َبستوم

شاعر :  مهدی جاللی

َیه ُعمره نوِنت آُجر بوده لیال 
 َو کاسه ی صبرِ تو ُپر بوده لیال
اگه شادی غریبه وی دِل تو

َغِمت راهی میون ُبر بوده لیال

شاعر :  یوسف مجیدی

ُم تو َصحراِی ِچشِمت بیکَراُرم
ُم َچن ساله عزیُزم نیمه کاُرم
زِمستونی ِدگه دل توِدُلم نی
بیا هونی ُبگو ِچشم ِانتظاُرم

شاعر :  اسماعیل جالئی

از  گالیـه  بـا  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  رئیـس 
از مسـئوالن وزارت  اظهارنظرهـای غیرمسـئوالنه برخـی 
ورزش و جوانـان گفـت: وزارت ورزش و جوانـان از لحـن 
بد خود نسـبت بـه قهرمانان پارالمپیـک عذرخواهی کند.

بـه گـزارش خبرنگار مهـر، محمدرضـا پورابراهیمی پیش 
از ظهر یکشـنبه در تشـریح دیدار با وزیر ورزش و جوانان 
از ارسـال نامـه ای بـه رئیس جمهـور در خصـوص تأخیر 
بیـش از یـک سـاله دولـت در اعطـای جوایـز قهرمانـان 
پارالمپیـک خبـر داد و عنـوان کـرد: ورزشـکاران معلول و 
جانبـاز کشـورمان بـا شـرایط جسـمی خـود مدال هـای 
جهانـی را کسـب کردنـد و موجـب افتخـار مـا کشـورمان 
شـدند و انتظـار ایـن بـود کـه جوایزشـان بـه موقـع داده 
شـود.وی بیـان کـرد: پیگیری هـای صورت گرفتـه در این 
زمینـه، منجـر شـد بـه رئیـس جمهـور نامـه بنویسـیم و 
ایشـان دسـتور ویـژه بـه وزیـر ورزش و جوانـان دهـد که 
سـریع تر تعهـد وزارتخانـه در پرداخـت جوایـز قهرمانـان 

پاراالمپیـک انجـام شـود.پورابراهیمی افـزود: بـه دلیـل 
اهمیـت موضـوع و عدم اجـرای تعهدات قبلـی دولت در 
خصـوص موضوعـات مربـوط بـه ایـن بخـش قرار شـد 
کـه مـا در ارتبـاط بـا موضوعـات مربـوط به حـوزه جوایز 
پاراالمپیـک از وزیـر ورزش هـم سـوال کنیـم کـه ایـن 
سـوال دو هفتـه قبـل در مجلس مطرح و به کمیسـیون 
فرهنگـی ارجاع شـده و قرار اسـت بـه زودی وزیر ورزش 
نسـبت به آن پاسـخگو باشـد.نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: در صورتـی اقدامات 
الزم انجـام گیـرد و رضایت ورزشـکاران پاراالمپیک ایجاد 
شـود، سـوال از وزیر ورزش منتفی می شـود.پورابراهیمی 
با گالیه از اظهارنظرهای غیرمسـئوالنه برخی از مسـئوالن 
نداریـم  انتظـار  کـرد:  بیـان  جوانـان  و  ورزش  وزارت 
کـه بـه جـای عذرخواهـی از تأخیـر در پرداخـت جوایـز 
جانبـازان و معلـوالن، اقدامـی صـورت گیـرد کـه رنجش 
آنهـا را بـه دنبـال داشـته باشـد.وی اضافـه کـرد: اظهـار 

نظـر غیرمسـئوالنه بعضـی افـراد در ارتبـاط بـا تعهـدات 
ورزشـکاران پاراالمپیک جای تعجب و تأسـف دارد و این 
موضـوع را حتمـًا در مجلـس پیگیـری می کنیـم و وزیـر 
و معاونـان وی بایـد پاسـخگو باشـند، آنهـا حـق ندارنـد 
بـه جای کمـک به پرداخـت تعهـدات ورزشـکاران به انها 
انـگ سیاسـی و امنیتـی بزنند.پورابراهیمـی ادامـه داد: 
اگـر ایـن موضـوع بخواهـد در حـوزه تصمیمـات ورزش 
بـاب شـود کـه حقـوق و تعهـدات قانونـی وزارتخانـه ایفا 
نمی شـود، مجلـس ورود می کنـد و از منافـع قهرمانـان 
ایـن کشـور کـه در حـوزه ملـی و بیـن المللـی افتخـار 
اقتصـادی  می کند.رئیـس کمیسـیون  دفـاع  آفریدنـد، 
مجلـس گفت: در دیدار ورزشـکاران بـا رهبرمعظم انقالب 
هـم ایـن مسـئله را مطـرح کردنـد و رهبـری بـا صراحت 
دسـتور بـر ایفـای تعهـدات مربوط بـه انهـا را داده اند.وی 
گفـت: وزارت ورزش و جوانـان بایـد از لحـن و بیان خود 

نسـبت بـه قهرمانـان پاراالمپیـک عذرخواهـی کند.

رییس دانشـکده طب سـنتی ایرانی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان بـا 
تاکیـد بـر اینکـه هرگـز بـا آب سـرد 
افطـار نکنیـد ادامـه داد: اصـالح عـادات بـد غـذا در خـوردن 
و آشـامیدن مثـل پرهیـز از پرخـوری، تنـد خـوری و در هـم 
خـوری، در هر شـرایطی ضروری اسـت و در زمـان افطار و نیز 
سـحری ضروری تر. متأسفانه گاهی سـفره افطار کلکسیونی 
از غذاهای مختلف و مخلفات همراه از جمله نوشـیدنی های 
سـرد و حتـی میـوه اسـت کـه ایـن در هـم خوری به شـدت 
مضـر دسـتگاه گوارش اسـت و فوایـد روزه داری را از بین می 
بـرد و باعـث کسـالت می شـود. دکتر محمد سـتایش درباره 
توصیـه هـای طـب سـنتی بـرای روزه داران گفـت: توجـه بـه 
یـک سـری توصیـه هـا و نـکات زیـر می توانـد بـه یـک روزه 
داری سـالم کمـک کنـد و  افراد بیمار بیمـاران مزمن که تحت 
درمـان های طبی هسـتند قبل از اقدام بـه روزه داری حتمًا با 

پزشـک معالج خـود مشـورت کنند.

جلسـه كميسـيون ايمنـي راههـا و بررسـي 
سـوانح و تلفـات جـاده ای بـا حضـور مدیر 
ای  جـاده  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  کل 
عمرانـی  امـور  هماهنگـی  معـاون  اسـتان، 

برگـزار شـد. اسـتان  راه  پلیـس  رئیـس  و  اسـتاندار 
جلسـه  در  شـمال  جـاده ای  نقـل  و  حمـل  و  راهـداری  مدیـرکل 
کمیسـیون ایمنی راهها و بررسـی سـوانح و تلفات جاده ای اسـتان 
بـه فعالیـت ۶ مرکـز معاینه فنی سـنگین و 1۲ پلیس راه اشـاره کرد 
و گفـت: 1۲0 کیلومتـر روشـنایی در محورهای شـمال اسـتان تامین 

است. شـده 
سـید علـی حـاج سـید علیخانـی بیـان کـرد: 5۶ درصـد تصادفـات 
جـاده ای بـه دلیـل واژگونـی خودرو اسـت و به منظور رفع خسـتگی 
راننـدگان، 3۲ مجتمـع خدمـات رفاهـی در اسـتان راه انـدازی و 13 

مـورد موافقـت اصولـی نیز گرفته شـده اسـت.
وی بـا اشـاره به اجـرای 345 متر شانه سـازی در جاده های شـمال 
اسـتان را به منظور کاهش میزان خسـارت ناشـی از انحراف خودرو 
اظهـار کـرد: 1۲5 نقطـه پرحادثـه در جاده هـای اسـتان شناسـایی 

شـدند کـه سـاماندهی 7۲ نقطـه آن باقیمانـده و اعتبـار مـورد نیـاز 
بـرای رفـع آنهـا 830 میلیارد ریال اسـت.

بـه گفتـه او: 13 هـزار و 191 کیلومتر راه آسـفالته در اسـتان داریم که 
10 درصـد راه هـای کشـور را شـامل می شـود و از این حیـث رتبه دوم  

را در کشـور داریم.
علیخانـی افـزود: 149 دوربیـن ثبـت تخلف عبور و مرور را در شـمال 
اسـتان کرمـان در دسـت اجـرا داریم که به صورت سـرعت متوسـط 

سـنجش انجـام می دهند.
معـاون هماهنگـی امور عمرانی اسـتاندار نیز تصریح کرد: در مسـئله 
کاهـش آمـار تصادفـات، فقـط دولـت دخیـل نیسـت، در حـد توان 
دوربین هـای  خریـد  جـاده،  حـوزه  در  را  اسـتان  زیرسـاخت های 
کنتـرل سـرعت و نظارتـی و … بـرای کاهـش تصادفـات و تلفـات 

درون شـهری و برون شـهری فراهـم کرده ایـم.
سـیدمصطفی آیت الهی موسـوی بیـان کـرد: 5۶ درصـد از تصادفات 
جـاده ای بـه دلیـل واژگونـی خـودرو بـه وقـوع می پیوندد کـه حجم 
عمـده آنهـا نیز بـه خواب آلود بودن راننـده بر می گردد، پـس باید در 
حوزه فرهنگ سـازی و آگاه سـازی شـهروندان بیشـتر باید کار شـود.

وی در ادامـه گفـت: بخشـی از اعتبـارات بـرای خریـد دوربین هـای 
خریـد  بـا  و  شـد  انجـام  و  کردیـم  تامیـن  را  سـرعت  کنتـرل 
دوربین هـا ی نظارتـی، می توانیـم اطـراف شـهر کرمـان را بـه لحـاظ 

امنیـت و ترافیـک بـه صـورت کامـل پوشـش دهیـم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزارت ورزش از لحن بد خود نسبت به قهرمانان پارالمپیک عذرخواهی کند

بحران کمبود خون در جنوب کرمان
رییس انتقال خون جیرفت: جنوب کرمان با بحران کمبود تمامی گروه های خونی مواجه است

بســیاری از افــراد بــرای نجــات کســانی کــه بــه دلیــل 
بیمــاری بــه خــون احتیــاج دارنــد بــرای اهــدای 
خــون  انتقــال  مراکــز  و  بیمارســتان ها  بــه  خــون 
ــوب  ــر در جن ــا نف ــاله، صده ــر س ــه می کنند.ه مراجع
کرمــان وابســته بــه دریافــت خــون و محصــوالت 
خــون اهــدا شــده بــرای زنــده مانــدن هســتند. برخــی 
بــه  می تواننــد  خــاص  بیماری هــای  و  آســیب ها 
ســرعت باعــث کاهــش ســطح خــون شــوند.بدون 
ــت  ــان دریاف ــی در بدنش ــیژن کاف ــی، اکس ــون کاف خ
نمی کننــد کــه منجــر بــه مــرگ می شود.بســیاری 
اهــدا  از خــون  پزشــکی  مراکــز  و  بیمارســتان ها  از 
ــتفاده  ــود اس ــاران خ ــان بیم ــات ج ــرای نج ــده ب ش
می کننــد.در حالــی کــه خــون اهــدا شــده بــرای 
ــان  ــی متخصص ــا برخ ــت، ام ــم اس ــد مه ــراد نیازمن اف
ــون  ــدگان خ ــدا کنن ــه اه ــد ک ــت می کنن ــکی ثاب پزش
ــردن خونشــان ســود می برد.مســووالن  ــدا ک ــز از اه نی
ــام  ــود تم ــدید کمب ــران ش ــر از بح ــون خب ــال خ انتق
گروه هــای خونــی در جنــوب کرمــان می دهنــد در 
ــال خــون  ــز انتق ــگاه و مرک ــک پای ــط ی ــه فق ــی ک حال
ــتان ها  ــر شهرس ــود دارد و دیگ ــت وج ــط در جیرف فق
ــز  ــه مرک ــز محــروم هســتند البت ــن مرک از داشــتن ای
ــده  ــل ش ــت تعطی ــی اس ــوج مدت ــون کهن ــال خ انتق
و مــردم همچنــان منتظــر بازگشــایی آن هســتند.

ســوزاندن کالری با اهدای خون
اهــدای خــون ۶50 کالــری را می ســوزاند. در فــرد 
مناســب، اهــدای خــون بســیاری از مزایــای ســالمتی 
بانک هــای  می دهــد.  ارائــه  ریســک  چنــد  بــا  را 
ــک  ــرای کم ــن را ب ــاط ممک ــر احتی ــواًل ه ــون معم خ
اهدایــی می کننــد. بــه خــون  اهــدای خــون  بــه 

کمــک می کنــد کــه مــردم نســبت بــه خودشــان 
احســاس خوبــی پیــدا کنند:اهــدای خــون قــدرت 
بــرای  دارد کــه  را  نفــر  بــر ســه  گذاشــتن  تاثیــر 
دانســتن  دارنــد.  نیــاز  خــون  بــه  مانــدن  زنــده 
تفــاوت  دیگــران  زندگــی  بــرای  آنهــا  اینکــه 
را  فــرد  اســترس  می تواننــد  کرده انــد  ایجــاد 
کاهــش دهــد و باعــث شــود کــه آنهــا احســاس 
باشــند. داشــته  خودشــان  بــه  نســبت  بهتــری 

انجــام  درســت  روش  بــه  ایــن کار  هنگامــی کــه 
یــک  اگــر  اســت.  ایمــن  خــون  اهــدای  شــود، 
ســرنگ  از  مجــدد  اســتفاده  بــرای  خــون  بانــک 
ابتــالی  خطــر  می توانــد  ایــن  کنــد،  اســتفاده 
فــرد را بــه یــک عفونــت خونــی افزایــش دهــد.

ــرای  ــن ب ــش روتی ــک بخ ــن ی ــل، ای ــن دلی ــه همی ب
ســوزن های  از  بایــد  کــه  اســت  خــون  گرفتــن 
اهــدا کننــده اســتفاده کــرد و  بــرای هــر  جدیــد 
بشــویند.  را  دست هایشــان  بایــد  افــراد  تمــام 

ــای  ــر روی بانک ه ــکا ب ــذا و داروی آمری ــازمان غ س
شــود  مطمئــن  تــا  می کنــد،  نظــارت  خــون 
آوری  حــال جمــع  در  ایمــن  طــور  بــه  آنهــا  کــه 
عــوارض  برخــی  می توانــد  فــرد  هســتند.  خــون 
جانبــی را در نتیجــه اهــدای خــون تجربــه کنــد.

سالمت قلب و کبد
بــه  ابتــال  خطــر  کاهــش  در  خــون  اهــدای 
ــاد  ــزان زی ــی از می ــدی ناش ــی و کب ــای قلب بیماری ه
ــی  ــم غذای ــتن رژی ــت. داش ــد اس ــدن مفی ــن در ب آه
ــی  ــی م ــای حیوان ــژه پروتئین ه ــه وی ــن ب ــی از آه غن
ــد و از  ــش ده ــدن را افزای ــن در ب ــطح آه ــد س توان
آنجایــی کــه تنهــا مقادیــر محــدودی مــی توانــد جــذب 
بــدن شــود، آهــن اضافــی در قلــب، کبــد و پانکــراس 
ــه  ــال ب ــبب ابت ــود مس ــن خ ــه ای ــود ک ــره می ش ذخی
ــا  ــه پانکــراس و ی ــد، آســیب ب ســیروز و نارســایی کب
ــب اســت.  ــم قل ــم نامنظ ــد ریت ــی مانن ــالالت قلب اخت
اهــدای منظــم خــون کمــک می کنــد تــا ســطح 
نرمــال آهــن خــون حفــظ شــود و در نتیجــه ریســک 
ــد. ــدا کن ــش پی ــف کاه ــای مختل ــه بیماری ه ــال ب ابت

کاهش وزن با اهدای خون
اهــدا  وزن  منظــم ســبب کاهــش  اهــدای خــون 
افــراد  ســبب  همیــن  بــه  می شــود.  کننــدگان 
چــاق یــا دارای اضافــه وزن می تواننــد از اهــدای 
ــرای  ــی ب ــک درمان ــک روش کم ــوان ی ــه عن ــون ب خ
بــدون هیــچ خطــر ســالمتی  کاهــش وزن خــود 
بیماری هــای  بــه  ابتــال  تــا خطــر  اســتفاده کننــد 
کنــد. پیــدا  کاهــش  آن هــا  در  عروقــی  قلبــی 

ســاخت گلبول های جدید خونی
ــت  ــه فعالی ــروع ب ــدن ش ــون، ب ــدای خ ــس از اه پ
تامیــن  و  خونــی  گویچه هــای  پرکــردن  بــرای 
کــه  می کنــد  بــدن  خــون  نیــاز  مــورد  مقــدار 
و  خونــی  جدیــد  ســلول های  تولیــد  ســبب  ایــن 
می شــود. بــدن  ســالمت  افزایــش  بــه  کمــک 

 مــژگان حــدود 30 ســال دارد و بــه انــدازه همــه ایــن 
ــا تاالســمی زندگــی کــرده  اســت؛ می گویــد  ســال ها ب
حــرف بــرای گفتــن زیــاد دارم ولــی اگــر بگویــم بقیــه 
ناامیــد می شــوند.ترجیح می دهــد حرفــش را از دارو، 
کار و یــک روز معمولــی بیمــار تاالســمی شــروع کنــد.

ــه 10  ــر روز و روزان ــفرال ه ــپ دس ــد: »پم او می گوی
ســاعت بــه بــدن متصــل اســت. بــرای تزریــق خــون 

و کارهــای تشــخیصی و ... بایــد مرخصــی بگیریــم. از 
30 روز مــاه، حداقــل بایــد ۲5 روز  از داروی دســفرال 
اســتفاده کنیــم؛   تزریقــی و خوراکــی.   اگــر اســتفاده 
نکنیــم آهــن خــون بــاال مــی رود. مصــرف ایــن 
دارو طاقت فرســا اســت و بچــه کــه وارد مدرســه 
فعالیــت  دیگــران  مثــل  نتوانــد  شــاید  می شــود 
ــا بحــران  ــد و ب ــر نمی آی ــه خــون گی کند.حــاال هــم ک
کمبــود خــون بایــد دســت و پنجــه نــرم کنیــم.«

بیمــاران خاص به خون در جنوب کرمان 
نیازمند اهدای خون مردم هســتند

جیرفــت  خــون  انتقــال  رییــس  بهــزادی 
مــاه  هجدهــم  تــا  یکــم  به»کاغذوطن«گفــت:»از 
مبــارک رمضــان کل کشــور معمــوال دچــار کاهــش 
مراجعــه اهداکننــدگان اســت و در اســتان کرمــان نیــز  
تــا قبــل از شــب های احیــا بــا کاهــش مراجعــه افــراد 
ــود خــون  ــا بحــران کمب ــون ب ــا اکن مواجــه هســتیم ام
روبــرو هســتیم بــه حــدی کــه روز گذشــته نتوانســتیم 
چــون  دهیــم  پوشــش  را  تاالســمی مان  بیمــاران 
ــوارد  ــرای م ــود و ب ــن ب ــان پایی ــره خون م ــزان ذخی می
ــن  ــا ای ــم ب ــام کنی ــان را تم ــد ذخیره م ــی نبای اورژانس
حــال از طریــق فرمانــداری و ادارات اقــدام بــه صــدور 
ــون  ــدا خ ــه اه ــبت ب ــردم نس ــا م ــم ت ــوان کردی فراخ
اقــدام کننــد.«وی تصریــح کرد:»بــه مــردم کهنــوج نیــز 
فراخــوان دادیــم و هــرروز از ســاعت 8 تــا 3 مرکزانتقال 
ــرای  ــد ب ــردم می توانن ــت و م ــاز اس ــت ب ــون جیرف خ
اهــدا خــون اقــدام کننــد.در روزهــای زوج هفتــه نیــز از 
ســاعت 8ونیــم تــا ده و نیــم شــب حضــور داریــم امــا 
متاســفانه مراجعــه کــم اســت.«وی اضافــه کرد:»بــدون 
کمبــود  خونــی  گروه هــای  تمامــی  در  اســتثنا 
شــدیدی را حــس می کنیــم. از فــردا بــه صــورت 
ویــژه اطالع رســانی خواهیــم کــرد در شــهر کهنــوج 
ــن  ــت و همی ــاز اس ــب ب ــا 11 ش ــاعت ۶ت ــروز از س ام
ــوج  ــون در کهن ــی رود چ ــوج م ــه کهن ــت ب ــم جیرف تی
نداریــم.« پایــگاه  دیگــر شهرســتان های جنوبــی  و 

الهام پی َپر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک

وی اضافــه کرد:»بــدون اســتثنا در تمامــی 
را  گروه هــای خونــی کمبــود شــدیدی 
حــس می کنیــم. از فــردا بــه صــورت 
ویــژه اطالع رســانی خواهیــم کــرد در شــهر 
ــب  ــا 11 ش ــاعت 6ت ــروز از س ــوج ام کهن
ــه  ــت ب ــم جیرف ــن تی ــت و همی ــاز اس ب
کهنــوج مــی رود چــون در کهنــوج و دیگــر 
ــم.  ــگاه نداری ــی پای ــتان های جنوب شهرس
ــه  ــدام ب ــداری و ادارات اق ــق فرمان از طری
صــدور فراخــوان کردیــم تــا مــردم نســبت 

ــد.« ــدام کنن ــه اهــدا خــون اق ب


