
رقابت های انتخاباتی که فرا می رسد موتورتبلیغات جبهه های مختلف به راه می افتد و تالش می کنند افکار عمومی 
را با زیرسوال بردن برخی موسسات تحت تاثیر قرار دهند و خیریه مولی الموحدین یکی از این موارد است

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب:

خسارات سیالب اخیر 
به راه های جنوب کرمان

به گزارش »کاغذوطن«

منصور خانه گیر به فرمانداری 
جیرفت می رود

حمله تکراری 
به کارگزاران

ضرورت راه اندازی شرکت 
مدیریت صادرات در جنوب

جنوب را آب برد 
ستادبحران را خواب برد
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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 مهــر   14 یکشــنبه         590 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 
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دست های پشت پرده 
بحران عراق

حسن  هانی زاده
یادداشت مهمان

شــکی نیســت کــه آنچــه در عــراق طــی روزهــای 
ــات کامــا  ــاد یکســری مطالب ــاق افت گذشــته اتف
ــف  ــه ک ــی را ب ــان عراق ــه جوان ــود ک ــروع ب مش
خیابان هــا منتقــل ســاخت و شــعارهایی را در 
ــه  ــا در ارائ ــم کاری دولت ه ــاد و ک ــا فس ــارزه ب مب

ــد. ــرح کردن ــی مط ــات رفاه خدم
نارضایتی هــا طبعــا هســت امــا دو رخــداد در ایــن 
تظاهــرات اخیــر وجــود داشــت؛ یکــی، زمــان ایــن 
ــود  ــی ب ــه انحراف ــعارهایی ک ــرات و دوم، ش تظاه
ــی  ــعارهای انحراف ــت ش ــد. درحقیق ــرح ش و مط
نشــان داد کــه جریان هــای خطرناکــی ایــن 
تظاهــرات را بــه ســمت خشــونت هدایــت کردنــد.

ــت  ــن اس ــأله اربعی ــائل، مس ــن مس ــی از ای یک
کــه مــا در آســتانه اربعیــن حســینی قــرار داریــم 
ــه  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــرات زمان ــن تظاه و ای
مراســم اربعیــن حســینی تحت الشــعاع قــرار 
گیــرد. بــه همیــن دلیــل برآینــد گزارش هــا نشــان 
می دهــد کــه برخــی از عوامــل حــزب ســابق 
بعــث، فرزنــدان عوامــل حــزب بعــث و همچنیــن 
ــه  ــرف ک ــی و منح ــای انحراف ــی از جریان ه برخ
بــا ســفارتخانه آمریــکا در ارتبــاط هســتند در 
ســازماندهی بخشــی از تظاهــرات نقــش داشــتند 
و از آنجایــی کــه در طــول ســال های گذشــته 
ــون  ــدام تاکن ــرنگونی ص ــان س ــال 2003 زم از س
اربعیــن حســینی به یــک پدیده بســیار مهمــی در 
منطقــه و جهــان تبدیــل شــده، هــر ســال به رغــم 
ناامنی هــای موجــود در عــراق، شــمار شــرکت 
ــدا  ــش پی ــن افزای ــی اربعی ــدگان در راهپیمای کنن
می کنــد و شــعارهای مطــرح شــده کــه شــعارهای 
اســتراتژیک و نشــانه وحــدت اســامی و شــیعه 
ــکا،  ــم آمری ــه ســه رژی ــد ک ــه نظــر می آی اســت ب
ــدت  ــه ش ــتی را ب ــم صهیونیس ــتان و رژی عربس

ــرده اســت. ــران ک نگ
ــم صهیونیســتی و عربســتان  ــکا، رژی ــی آمری تلق
ــن  ــه ای ــن ب ــم اربعی ــر مراس ــه اگ ــت ک ــن اس ای
شــکل ادامــه پیــدا کنــد بــه یــک حرکــت جهانــی 
ــت  ــت تقوی ــور مقاوم ــد و مح ــد ش ــل خواه تبدی
ــه همیــن دلیــل از سال گذشــته  خواهــد شــد و ب
ــل  ــود، عوام ــای موج ــون براســاس گزارش ه تاکن
آمریــکا و عربســتان و رژیــم صهیونیســتی در 
ــا  ــی ب ــت اعتراض ــک حرک ــا ی ــد ت ــاش بودن ت
بهانــه مبــارزه بــا فســاد را ســازماندهی کننــد و بــه 
همیــن دلیــل االن بعــد از نزدیــک بــه یکســال کــه 
ــکا، عربســتان و  ــن تحــرکات مشــکوک آمری از ای
رژیــم صهیونیســتی و عوامــل ایــن ســه رژیــم در 
ــتانه  ــذرد، در آس ــازی می گ ــرای بحران س ــراق ب ع
اربعیــن بــه ایــن شــکل ظاهــر شــده و اعتراضــات 
خشــونت آمیــز را بــه دنبال داشــته و شناســایی ها 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــورت گرفت ــه ص ــدی ک و رص
ــه و  ــات نســبتا مرف ــدگان از طبق ــب تظاهرکنن اغل
درحقیقــت متوســط جامعــه عراقــی هســتند کــه 
بــه بهانــه مقابلــه و مبــارزه با فســاد و رانتخــواری و 
کــم کاری دولــت وارد خیابــان شــدند وگرنــه مــردم 

ــه زندگــی خودشــان مشــغول هســتند. عــراق ب
موضــوع دیگــر، مســأله دولــت آقــای عــادل 
ــای  ــی از چهره ه ــان یک ــت. ایش ــدی اس عبدالمه
ــت و  ــد هس ــیعه متعه ــف ش ــرام طی ــورد احت م
در طــول یکســال گذشــته در برابــر فشــارهای 
آمریــکا بــرای کاهــش روابــط با تهــران ایســتادگی 
ــه چیــن  کــرد. ســفر آقــای عــادل عبدالمهــدی ب
و قراردادهایــی کــه بیــن عــراق و برخــی کشــورها 
مثــل چیــن و روســیه امضــا شــده، آمریــکا 
را بــه شــدت خشــمگین کــرده فلــذا درصــدد 
و  عبدالمهــدی  عــادل  دولــت  از  انتقام گیــری 

ــت. ــده اس ــت برآم ــن دول ــرنگونی ای س
ایــران طبیعتــا بــا نگرانــی حــوادث و مســائل عراق 
را دنبــال می کنــد. بــه دلیــل اینکــه هــر ناامنــی و 
هــر تغییــرات دراماتیکــی در عــراق تاثیــر خــودش 
را بــر جامعــه ایــران باقــی می گــذارد. امنیــت 
ــی  ــت مل ــا امنی ــتقیم ب ــاط مس ــران ارتب ــی ای مل
عــراق دارد و بــه همیــن دلیــل ایــران ضمــن 
تاییــد مطالبــات مشــروع در عیــن حــال از طــرح 
ــرات  ــی و کشــیده شــدن تظاه شــعارهای انحراف
ــت.  ــران اس ــونت ها نگ ــوی خش ــه س ــی ب مردم
ایــران ســعی می کنــد کــه بــه نوعــی ارتباطــی بیــن 
تظاهرکننــدگان اصلی کــه دارای مطالبات مشــروع 
هســتند بــا دولــت عــراق برقــرار کنــد تــا مشــکل 

حــل شــود.
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احتمال کشف کانسار مس-طال در بم
مدیـر اکتشـافات و توسـعه معـادن شـرکت معدنـی و صنعتی 
گل گهـر گفـت: برنامه امسـال این شـرکت، انجـام 40 هزار متر 
حفـاری در گل گهـر و سـایر مناطق کشـور اسـت که بـر طبق آن 
25 هـزار متـر حفـاری در منطقـه گل گهر و 15 هـزار متر حفاری 
در سـایر مناطـق پیـش بینی شـده اسـت.  تاکنون 10 هـزار متر 
حفـاری از برنامـه پیـش بینـی شـده انجام شـده اسـت، اما با 
توجـه بـه اینکه انعقـاد قراردادهای مربوطـه در خردادمـاه اتفاق 
افتـاد، از برنامـه عقـب نبوده و به نظر می رسـد بتوانیـم تا پایان 

سـال به هـدف طراحی شـده دسـت یابیم.
حسـین اکبـری افـزود: اهـداف اکتشـافی که گل گهـر پیگیری 
مـی کنـد، تنها منحصـر به منطقـه گل گهر نیسـت، بلکه بخش 

کوچکـی از آن در ایـن منطقـه دنبال می شـود.
بـه گفتـه وی، با توجـه به ظرفیت و بزرگی گل گهر، این شـرکت 
در همـه نقـاط کشـور فعالیـت داشـته و با شـرکت هـای بزرگ 
هم تـراز خـود در زمینـه هـای اکتشـافات و همچنیـن مشـاوره 

دارد. همکاری 
اکبـری اظهـار داشـت:  فعالیـت جـدی که اکنـون از سـوی این 
شـرکت پیگیـری مـی شـود، حفـاری در منطقه گل گهر اسـت.

وی ادامـه داد:  گل گهـر متشـکل از ۶ معـدن بـزرگ به وسـعت 
حـدود ۷5 کیلومتـر مربـع اسـت، امـا عامـت سـوال هایـی 
همچنـان وجـود دارد کـه آیـا ذخایـر گل گهـر محـدود به همین 
معـادن و همیـن عمق اسـت یـا خیـر؟  و با اطاعاتـی که جمع 
آوری کـرده ایـم، پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش ها را در دسـتور 

کار داریـم.
احتمال کانسار مس- طال در بم

مدیـر اکتشـافات و توسـعه معـادن گل گهـر در تشـریح سـایر 
برنامـه هـای گل گهـر، اظهـار داشـت: در فـاز پـی جویـی و 
شناسـایی، در منطقـه بـم کـه یـک پهنـه اسـت، مسـئولیت 
اکتشـاف کل پهنـه را بـر عهـده داشـتیم کـه زیرمجموعـه گـروه 

فلـزی هـا و بیشـتر پلـی متـال اسـت.
وی بیـان داشـت:  در ایـن پهنـه 32 تارگـت تعریـف شـده کـه 
تاکنـون اکتشـاف عمومی در دو تارگت آغاز شـده و یکـی از آنها 

بـه مرحله حفاری رسـیده اسـت.
مدیـر اکتشـافات و توسـعه معـادن گل گهـر گفـت:  مطالعـات 
ایـن تارگـت در سـطح یـک 25 هزارم بـوده و با انجـام عملیات 
ژئوشـیمی و ژئوفیزیک، احتمال کانسـار مس- طـا در آن می 
رود کـه اگـر حفـاری جـواب بدهـد، بـه نتیجه قطعـی خواهیم 

رسید.
وی افـزود:  تارگـت دیگری که اکتشـاف آن آغاز شـده در منطقه 

جنـوب بـم واقع بوده کـه ناحیه ای صعب العبور اسـت.
اکبـری، از ورود بـه فـاز شناسـایی و پی جویی در خراسـان 
رضـوی از سـوی ایـن شـرکت خبر داد کـه تاکنـون بیش از 
50 درصد پیشـرفت داشـته، مطالعات عکس هـای ماهواره 
ای، همچنیـن عملیـات ژئوشـیمی و بررسـی نقشـه هـای 
زمیـن شناسـی آن انجـام شـده و احتمـاال از هفتـه آینـده 
تیمـی بـرای بررسـی آنومانـی هـا به ایـن منطقه اعـزام می 

ند. شو
وی همچنیـن از برنامه ریزی برای فعال سـازی معادن کوچک 
توسـط این شـرکت خبـر داد که از سـوی ایمیـدرو برنامه ریزی 
شـده و گفت:  بررسـی معـادن غیرفعـال در حـدود 50 محدوده 

آهنی در سـطح کشـور را در دسـتور کار داریم.
ایـن مسـئول شـرکت گل گهـر ادامـه داد: بـا توجـه بـه اینکـه 
اطاعات بتازگی از سـوی ایمیدرو به شـرکت ارسـال شـده و با 
عنایـت بـه تعداد زیـاد معادن، تیم کارشناسـی در حال بررسـی 

اسـت. موضوع 
وی در عیـن حـال یـادآور شـد:  بـه نظـر می رسـد برخـی از این 
معادن، غیرفعال نباشـند، بلکه ذخایر آنها در گذشـته برداشـت 
شـده و در حقیقت دیگر ذخیره ای در آنها وجود نداشـته باشـد.

نوبت دوم

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1398/07/15 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1398/07/15 تا تاریخ 1398/07/21

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 1398/08/13
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 8 روز سه شنبه تاریخ 1398/08/14

اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های 
الـف: آدرس: جیرفـت- حدفاصل سـیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 تلفن: 034-43310516 

)http://iets.mporg.ir( و پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشور www.jkerman.mrud.ir و سـایت
اطالعـات تمـاس سـامانه جهـت انجـام مراحل عضویت در سـامانه: مرکـز تمـاس 41934-021 و دفتـر ثبت نام 

88969737 و 85192768
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فراخوان مناقصات عمومی 
یک مرحله ای

اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی پروژهــای بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و 
بازگشــایی پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تــداکات الکترونیکی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضای 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند. 

فهرست بها براورد )ریال(نوع تضمين )لاير(عنوان شماره 

104/ج98/3
احداث و جمع آوری شبکه برق20 کیلو ولت جهت 

آزادسازی باند دوم سه راهی بهادرآباد- اسام آباد رودبار
30۷،000،000
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۶،138،255،31۷
فهرست بهای واحد 
پایه تاسیسات برقی 

و ابنیه 1398

105/ج98/3
تکمیل اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور نراب- 

رمون)تجدید(
1،1۶۷،000،00023،324،521،۷04

راه، راه آهن و باند 
فرودگاه سال 

1398 و فهرست 
بهای تجمیعی

10۶/ج98/3
پریمکت و آسفالت محورهای آبگرم- گراغان- بونه گان+ 
رمون+ امیرآباد+ حسن آباد داروئیه+ دومار+ ساغری- 

هادی آباد+ نراب- رمون)تجدید( 
1،0۷2،000،00021،42۷،12۶،319

مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

10۷/ج98/3

آسفالت محورهای کهن چراغ، دهنو یار احمدی، محمد آباد 
کتکی شمالی و جنوبی، موتور 28۷ قطعه 1 و 2، نازدشت 
کنت آباد، شه بابا، سعید آباد مکثایی و ابنمای مظفرآباد 

شهرستان رودبار جنوب)تجدید2(

3،۷89،000،00091،013،444،340

108/ج98/3

تکمیل و احداث باند دوم جیرفت- سه راهی بم 
محدوده قبل از تونل اسفند+ احداث دوربرگردان 
روبروی کبابی توکلی + احداث دوربرگردان قبل از 

تونل اسفند)تجدید(

3،428،000،000۷2،993،342،589

109/ج98/3
آسفالت باند دوم محور جیرفت- بم کیلومتر10+000 
تا000+12، 000+2۷ تا 500+2۷، 000+39تا 000+40 و 
000+45تا 000+4۷ سمت چپ و الیه دوم ک40تا4۶

4،54۶،000،000128،88۷،8۷5،901

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان

۱۴مهر ماه روز ملی دامپزشکی
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خبرگــزاری تســنیم: صرافــی ملــی بــرای فــروش ارز به 
متقاضایــان شــرط جدیــدی را تعییــن کــرده و آن ایــن 
اســت کــه خریــداران ارز از ایــن صرافــی هــا حتمــًا باید 

کارت ملی هوشــمند داشــته باشــند.
بعــد از آنکــه بانک هــا ارائــه خدمــات را محــدود بــه دارا 
بــودن کارت ملــی هوشــمند کردنــد اینبــار صرافی هــای 
بانکــی نیــز بــه میــدان آمــده و شــرط کــرده انــد کــه هر 
گونــه خریــد و فــروش ارز در ایــن صرافــی هــا منــوط 
بــه دارا بــودن کارت ملــی هوشــمند از ســوی متقاضیان 

ست. ا
پیــش از ایــن شــرط اصلــی صرافــی هــای بانکــی  در 
ــی  ــتن کارت مل ــردم داش ــه م ــات ارزی ب ــه خدم ارائ
بــه همــراه کارت بانکــی و ســیم کارت بنــام اشــخاص 
بــود امــا مدتــی اســت کــه ایــن صرافــی هــا فقــط بــه 
ــرویس  ــد س ــمند دارن ــی هوش ــه کارت مل ــرادی ک اف

می دهنــد.
گفتنــی اســت، بعــد از اعمــال سیاســت هــای جدیــد 
ــای  ــی ه ــروش ارز در صراف ــد و ف ــرایط خری ارزی، ش
ــرات،  ــن تغیی ــاس ای ــرد و براس ــر ک ــز تغیی ــی نی بانک
ــی، کارت  ــه کارت مل ــا ارائ ــط ب ــاز فق ــای مج صرافی ه
بانکــی و ســیم کارت هم نــام بــا شــخص خریــدار 
اقــدام بــه فــروش ارز تــا ســقف 2000 یــورو بــه 
ــردی  ــه ف ــی ک ــن در صورت ــان می کنند.بنابرای متقاضی
بخواهــد از ایــن صرافی هــا ارز بخــرد، بایــد مشــخصات 
کامــل آن شــامل اطاعــات فــردی، شــماره کارت بانکی 
ــدار در  ــام شــخص خری ــه ن ــراه ب ــن هم و شــماره تلف

سیســتم ثبــت شــود.

شـناخت  علـم  دامپزشـكی  دانیـد  مـی  آیـا 
بیماری هـای دامـی اعم از بیماری های مشـترك 
بین انسـان و حیـوان یا بیماری های خـاص دام، 
پیشـگیری از بیماری هـا و همچنیـن علـم تغذیه 
انسـان و دام اسـت؟آیا می دانیـد بنـا بـر تعریـف 
سازمان بهداشـت جهانی هدف نهایی دامپزشكی 
درمـان حیوانات نیسـت بلكـه دقیًقا تأمیـن مواد 

غذایی و بهداشـت انسـان اسـت؟
آیـا می دانیـد از میـان 1415 عامـل بیمـاری زا در 
انسـان 8۶8 عامـل، معـادل ۶1 درصـد، و از میـان 
1۷5 بیمـاری نوپدیـد در انسـان 132 مـورد آن، 
معـادل ۷5 درصـد، از حیوانـات بـه انسـان قابـل 

هسـتند؟ انتقال 
آیـا می دانیـد دامپزشـکی بـا فعالیت هایـی مانند 
اقدامات قرنطینه ای، واکسیناسـیون، سم پاشـی،

نظـارت بـر فـرآورده هـای خـام دامی، آمـوزش و 
ترویـج و ... عـاوه بر تامین بهداشـت و سـامت

دام هـا، سـامت و بهداشـت عمومـی جامعـه را 
می کنـد؟ تضمیـن 

آيـا می دانيـد سـال 2011 بـه پيشـنهاد فائـو بـه 
مناسبت دویسـت و پنجاهمین سالگرد تاسیس

اولین دانشـکده ی دامپزشـکی فرانسه و اهمیت 
این رشـته از سـوي همـه ي كشـورهاي جهان به

نام سـال جهاني دامپزشـكي نامگذاري شـده بود 
؟

مـورد  واكسـن هاي  از  بسـياري  می دانيـد  آيـا 
 استفاده در پزشكي توسط دامپزشكان متعهد و با

تجربه ساخته و توليد می شود ؟
آیـا می دانیـد هر روز تغذیه ی شـما از محصوالتی 

هسـت کـه با نظـارت و تائید دامپزشـکان به به
بازا عرضه می شـود ؟ ) شـیر، پنیر، کره، ماسـت، 
گوشـت قرمـز، سـفید ) گوشـت مـرغ و ماهي ( 
،دوغ ، تخـم مـرغ و سـاير فرآورده هـای گوشـتی 

و لبنی (
آيـا می دانيـد كـه طبـق گـزارش سـازمان جهانـي 
بهداشـت سـاالنه بالـغ بـر 55 هـزار نفـر در دنيـا 
بـر اثرابتـا به بيمـاري هاري كـه يك بيمـاري 100 
درصـد كشـنده هسـت جان خـود را از دسـت مي 

؟ دهند 
آيـا می دانيـد دامپزشـكی در واقـع در تقاطـع راه 

پزشـكی و كشـاورزی قـرار گرفتـه و در روابـط
 میان انسان و حیوان نقش مهمی را ایفا می كند؟

شعارها و پیامهای بهداشتی 
به مناسبت 14 مهر ماه روز ملی دامپزشکی

1- سـامت دامهـا در گـرو پیشـگیری و کنتـرل 
بیماریهـای دامـی

2- دامپزشـکی در خط مقدم مقابله با بیماریهای 
قابل انتقال بین انسـان وحیوان

3- توسـعه نظارتهـای بهداشـتی دامپزشـکی در 
کشـتارگاه ُهاراهـی مطمئـن برای تامین گوشـت 

لم سا
4- دامپزشـکی حافـظ سـامت و امنیـت غذایی 

مردم
5- تضمین سامت انسان در گرو سامت دام

روز گذشـــته ســـتادبحران اســـتان اقـــدام بـــه 
ــل از  ــه نقـ ــه بـ ــرد کـ ــه ای کـ ــار اطاعیـ انتشـ
ـــان هشـــدار  ـــوب کرم ـــردم جن ـــه م هواشناســـی ب
داده بودنـــد امـــروز و فـــردا ناپایداری هـــای 
جـــوی در ســـطح اســـتان خصوصـــا در نیمـــه 
ـــت.حمیده  ـــد داش ـــه خواه ـــتان ادام ـــی اس جنوب
حبیبـــی مدیـــرکل هواشناســـی اســـتان در 
گفت وگـــو با»کاغذوطن«گفت:»ایـــن اطاعیـــه 
ـــی   ـــود و ربط ـــنبه ب ـــه و ش ـــه روز جمع ـــوط ب مرب
بـــه روزهـــای دیگـــر هفتـــه  نداشـــت.«وی 
ـــو  ـــه رادی ـــانه ها از جمل ـــی رس ـــح کرد:»برخ تصری
ـــد و  ـــش کردن ـــه را پخ ـــن اطاعی ـــر ای ـــی دی کم
ـــر  ـــد خط ـــام کردن ـــتباه اع ـــز اش ـــان آن را نی زم
فقـــط تـــا عصـــر روز شـــنبه مـــردم جنـــوب را 
تهدیـــد می کنـــد و در روزهـــای دیگـــر هـــوا 
ــای  ــی رود و ناپایداری هـ ــدن مـ ــه آرام شـ رو بـ
ــر  ــه خطـ ــتند کـ ــر هسـ ــز مایم تـ ــوی نیـ جـ

ــت.« ــده اسـ ــی نشـ ــز پیش بینـ ــیلی نیـ سـ

دام سالم غذای سالم  
انسان سالم

جنوب را آب برد 
ستادبحران را خواب برد

شرط جدید صرافی 
ملی برای فروش 

ارز به مردم

خبر

خبر

قرآن و عترت در بین مردم
غریب هستند

گیاهان دارویی مفید برای تسکین 
عالئم روماتیسم مفصلی

سلول های بنیادی جنینی حاوی 
جهش های سرطانی هستند

اسـامی  ارشـاد  اداره  رییـس 
طـاب  جمـع  در  جیرفـت 
گفـت:  جیرفـت،  شهرسـتان 
علیرغـم توصیـه و تاکیـد حضرت 
رسـول اکـرم)ص( بـر عـدم جدایـی قـرآن و 
عتـرت، امـا آن دو در بیـن مـردم مهجـور مانده 
انـد. بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری »حـوزه« 
در کرمـان، حجت االسـام جعفـر نیک نفـس، 
در  جیرفـت  اسـامی  ارشـاد  اداره  رییـس 
نشسـتی با طـاب مدرسـه علمیه امـام صادق 
)ع( جیرفـت، گفـت: متاسـفانه قـرآن و عترت 
واقعـًا غریـب انـد و علیرغـم توصیـه حضـرت 
رسـول اکرم)ص( بر ایـن دو اصل مهم و تاکید 
ویـژه ی حضرت بر عـدم جدایی ایـن دو از هم، 
امـا در بیـن مـردم مهجـور مانده اند.اگـر شـما 
طـاب می خواهیـد در ترویج فرهنگ اسـامی 

موفق باشـید، الزم اسـت ابتدا خودتان به قرآن 
و عتـرت نزدیـک شـوید تـا هـم درک صحیـح 
و دقیقـی از دو یـادگار نبـی مکرم اسـام)ص( 
داشـته باشـید و هـم در نشـر معـارف قـرآن و 

اهـل بیـت)ع( بـه درسـتی عمـل کنیـد.
اداره  کـرد:  اظهـار  نیک نفـس  حجت االسـام 
کل فرهنـگ و ارشـاد جنـوب کرمـان آمادگـی 
را  طـاب  قرآنـی  فعالیت هـای  از  پشـتیبانی 
دارد و مـا حاضریـم هزینه هـای تبلیـغ قـرآن 
در مـدارس آمـوزش و پـرورش و روسـتاهای 
شهرسـتان جیرفـت را پرداخـت کنیـم. شـما 
قـرآن،  حفـظ  ترویـِج  منظـور  بـه  می توانیـد 
احـکام قرآن و ... در روسـتا و منطقه ی خود، با 
مراجعـه بـه اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
نسـبت بـه اعـام ملزومـات و اخـذ کمک های 

ایـن اداره کل اقـدام کنیـد.

ــات  ــی مطالع ــاس برخ ــر اس ب
ــز  ــردم نی ــیاری از م ــی، بس قبل
از گیاهــان دارویــی و ســنتی 
بــرای برطــرف کــردن عائــم 
می کنند.هرچنــد  اســتفاده  بیمــاری  ایــن 
بیمــاری  گیاهی نمی تواننــد  این ترکیبــات 
روماتیســم را درمــان کننــد امــا شــواهد 
عائــم  می تواننــد  کــه  می دهــد  نشــان 
ــاب، ورم،  ــژه الته ــه وی ــن عارضــه ب ــی ای اصل
تــا  را  از آن  ناشــی  چــوب شــدگی و درد 
حــد زیــادی برطــرف کننــد.در فهرســت زیــر 
بهتریــن گیاهــان دارویی بــرای بهبــود عائــم 
روماتیســم مفصلــی کــه شــواهد علمــی، 
اثربخشــِی آنهــا را تاییــد کرده انــد آمــده 
ــات بســیاری در  اســت:1( اکالیپتوس: ترکیب
اکالیپتــوس وجــود دارد کــه باعــث کاهــش 

می شــود. محققان  درد  و  ورم  التهــاب، 
اکالیپتــوس  اســانس  می کننــد  توصیــه 
ــرده  ــاق ک ــتقیم استنش ــور مس ــه ط ــا ب را ی
یــا چنــد قطــره از آن را بــه یــک وان آب 
و  اضافــه کنیــد.2( کندر: حکیمــان  گــرم 
ــال  ــزاران س ــرای ه ــنتی ب ــب س ــان ط طبیب
از صمــغ و اســانس کنــدر بــرای درمــان 
و  درد  جملــه  از  مختلــف  بیماری هــای 
التهــاب مزمــن اســتفاده می کرده انــد.3( 
مدت هــای  اسطوخودوس: اســطوخودوس 
درد،  بــرای کاهــش  اســت کــه  طوالنــی 
اضطــراب و افســردگی مــورد اســتفاده قــرار 
دارویــی می توانــد  ایــن گیــاه  می گیــرد. 
ــورت  ــود، بص ــاق ش ــتقیم استنش ــور مس بط
ــه  ــا ب موضعــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ی

ــود. ــه ش ــرم اضاف ــام آب گ حم

دریافتنــد  محققــان 
جنینــی  بنیــادی  ســلول های 
ــاری و  ــان بیم ــرای درم ــه ب ک
تحقیقــات پزشــکی اســتفاده 
حــاوی  اســت  ممکــن  می شــوند، 
ــلول های  ــند. س ــی باش ــای ژنتیک جهش ه
هــای  تخمــک  از  جنینــی کــه  بنیــادی 
بارورشــده چنــدروزه بدســت مــی اینــد، در 
ــک  ــلول ها تفکی ــواع س ــه ان ــان ب ــدن انس ب
ــلول های  ــکی، س ــوزه پزش ــوند.در ح می ش
ــد  ــر پیون ــون نظی ــا اهــداف گوناگ ــادی ب بنی
ــی  ــتفاده م ــاف اس ــتخوان و بندن ــز اس مغ
شــوند. برخــی مــوارد اســتفاده دیگــر از 
جملــه بــرای درمــان دیابــت و نابینایــی 
ــت.همچنین  ــق اس ــرض تحقی ــوز در مع هن
ایــن امیــدواری وجــود دارد کــه در آینــده از 

ســلول هــای بنیــادی اعضــای بــدن ســاخته 
ــرای اهــدای عضــو مورداســتفاده  شــود و ب
هــاروارد  دانشــگاه  گیرد.محققــان  قــرار 
آمریــکا دریافتنــد شــباهت بیــن ســلول 
و ســلول هــای  بنیــادی جنینــی  هــای 
ــورات  ــتر از تص ــب بیش ــه مرات ــرطانی ب س
ســلول  دریافتنــد  اســت.محققان  قبــل 
ــش  ــودی جه ــور خودبخ ــادی بط ــای بنی ه
هــای ســرطانی کــه قبــا در تومورهــای 
ــع  ــت را جم ــده اس ــایی ش ــانی شناس انس
آوری مــی کنــد. ایــن بدیــن معناســت 
کــه ســلول هــای حامــل ایــن جهــش هــا 
ــه  کــه در معــرض تفکیــک قــرار گرفتــه و ب
بیمــاران منتقــل مــی شــوند، ممکــن اســت 
شبیه ســازی  را  ســرطانی  ســلول های 

ــد. کنن

جیرفـت - ایرنـا - بـه گفته رئیس دانشـگاه 
علـوم پزشـکی جیرفـت 51 هـزار سـالمند در 
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
زندگـی مـی کننـد و بـه طـور میانگیـن هفت 
درصـد جمعیـت ایـن منطقـه را سـالمندان 

تشـکیل مـی دهنـد.
اصغـر مـکارم روز شـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا بـا بیـان اینکـه افـراد بـاالی 
می شـوند،  محسـوب  سـالمند  سـال   ۶0
اظهـار داشـت: نیازهـای سـالمندان در سـه 
گـروه شـامل نیازهـای بهداشـتی - درمانـی، 
روانـی  نیازهـای  و  اقتصـادی   - اجتماعـی 

اسـت.
 - بهداشـتی  نیازهـای  داشـت:  اظهـار  وی 
و  پزشـکی  مراقبت هـای  شـامل  درمانـی 
بهداشـتی، نیازهـای اجتماعـی - اقتصـادی 
ماننـد بیمـه و حقوق بازنشسـتگی اسـت که 
توجـه نکـردن به ایـن مـوارد آرامـش روحی، 
روانـی و اجتماعی سـالمند را مختل می کند.

وی ادامـه داد: نیازهـای روانـی، آخریـن نیاز 
سـالمندان اسـت کـه بایـد مـورد توجـه قـرار 

گیرد.
رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت اظهار 
داشـت: مراقبت از سـالمندان تحت پوشـش 
و  روحـی  جسـمی،  سـامت  افزایـش  و 
اجتماعـی از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.

از  مراقبـت  برنامـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
سـالمندان بـر اسـاس برنامـه ریـزی انجـام 

مـی شـود، بیـان کـرد: سـالمندان در مراکـز 
بهداشـتی، درمانـی و خانـه هـای بهداشـت 
کرمـان  اسـتان  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت 
خدمـات مکمـل یـاری دریافـت مـی کننـد 
لـذا سـالمندان بـرای دریافـت ایـن خدمـات 
بـا مراجعـه بـه مراکـز بهداشـتی تسـت های 
چربـی خـون و قند را بصـورت رایگان دریافت 

مـی کننـد.
مـکارم ادامـه داد: ویزیـت رایگان سـالمندان 
مجموعـه  کار  دسـتور  در  بـار  یـک  سـاالنه 
خدمـات  و  اسـت  بهداشـتی  معاونـت 
بـرای  نزدیـک  آینـده  در  نیـز  دندانپزشـکی 
سـالمندان بصـورت رایـگان انجام می شـود.

را  سـالمندی  دوره  حادثـه   شـایع ترین  وی 
زمیـن خـوردن به دلیل کهولت سـن برشـمرد 
و گفـت: از طریـق مراقبـت مـی تـوان از ابتـا 
سـالمندان بـه بسـیاری بیماری هـا و مرگ و 
میرهـا جلوگیری کرد.جنوب اسـتان کرمان از 
هفت شهرسـتان با جمعیـت یک میلیون نفر 
تشـکیل شـده است.دانشـگاه علوم پزشـکی 
هفـت  اسـتان،  مرکـز  از  مسـتقل  جیرفـت 
شهرسـتان جنوبی پهناورترین اسـتان کشور را 
بـا جمعیـت یک میلیـون نفر تحت پوشـش 
دارد. راهکارهایـی بـرای اجتنـاب از افتادن در 

افراد مسـن
یکـی از مهـم تریـن راهبردهـا بـرای کاهـش 
افتـادن در بیـن افـراد مسـن ، حفـظ سـبک 
زندگـی فعـال بـه لحـاظ جسـمانی اسـت . 

کاهـش قدرت ، انعطاف پذیری و اسـتقامت 
عضانـی و قلبـی و عروقـی ، همگی به تغییر 
مـی کننـد  برداشـتن کمـک  الگوهـای گام 
و عوامـل بالقـوه ای بـرای افتـادن هسـتند . 
یـک برنامـه ی آمادگی جسـمانی مـی تواند 
افـت در چنیـن حـوزه هایـی را جبـران کنـد . 
همچنیـن ، مشـخصه هایـی همچـون تعادل 
و زمـان واکنـش را بهبـود دهد . بـه عاوه فرد 
کهنسـالی که به لحاظ جسـمانی آماده باشـد 
، کمتـر احتمـال دارد بیمـار شـود و داروهایی 
نیـاز داشـته باشـد کـه ممکـن اسـت باعـث 
افتـادن شـوند . یک برنامـه ی تمرینی که به 
طـور معنی داری قـدرت را افزایـش می دهد 
، وزن و ترکیـب بـدن را کـه بـرای جابه جایی 
مؤثـر هسـتند ، ثابت نگه مـی داد ، و تعادل را 
بهبـود می بخشـد . ایـن امر شـمار افتادن ها 
را که در افراد مسـن دیده می شـود ، کاهش 

مـی دهـد .یکـی از مهمتریـن دالیـل مربـوط 
بـه زمیـن افتـادن هـا ، اسـتفاده نامناسـب 
یـا بیـش از انـدازه از داروهـا مـی باشـد ، بـه 
ویـژه آن داروهایـی که تعـادل را تضعیف می 
کننـد . همچنیـن در افـراد مسـنی کـه بیش 
از 5 یـا ۶ دارو در روز مصـرف مـی کننـد ) 
وضعیـت چنـد دارویـی ( بـه علـت تعـادل 
منفـی داروهـا ، گاهی عدم تمرکز ، سـرگیجه 
و عـدم تعادل دیده شـده اسـت .البتـه موانع 
موجـود در محیـط نیز میتواند بـه وقوع زمین 
خـوردن هـا کمـک کنـد . نمونـه هایـی از این 
: صندلـی هـا و  ، شـامل  عامـل وضعیتـی 
توالـت هایـی کـه خیلی کوتـاه هسـتند ، نبود 
دسـتگیره نـرده ، ناموزون بـودن ارتفاع پله ها 
، فـرش کـردن نامناسـب قالـی هـا و قالیچه 
هـا ، سـطوح لغزنـده و لیـز ، و کفـش هـای 

نامناسـب است .

اتـاق  بـا حضـور رئیـس دفتـر  در نشسـتی 
بازرگانی کرمان در جنوب و رئیس کمیسـیون 
مدیـرکل  کرمـان،  بازرگانـی  اتـاق  بازرگانـی 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  اسـتان،  اسـتاندارد 
کشـاورزی جنوب اسـتان، مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمان، 
معـاون بازرگانـی خارجـی سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان و جمعـی 
مشـکات  و  مسـائل  اقتصـادی،  فعـاالن  از 
صادرکننـدگان جنـوب اسـتان بررسـی شـد. 
بـه گـزارش خبرگزاری برنـا از کرمـان؛ رئیس 
کمیسـیون بازرگانی اتـاق بازرگانـی کرمان در 
ایـن نشسـت از تصمیم این کمیسـیون برای 
بررسـی مشـکات صادرکننـدگان و فعـاالن 
اقتصادی شهرسـتان های اسـتان در نشسـت 
هایـی جداگانـه و بـا توجـه بـه نـوع محصول 
بازارهـای مدنظـر خبـر  و کاالی صادراتـی و 

زمین خوردن شایع ترین حادثه 

دوران سالمندی است
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ــاد  دکتـــر »رســـتگار«، مدیـــر زراعـــت ســـازمان جهـ
ـــته  ـــال گذش ـــت: از س ـــان گف ـــوب کرم ـــاورزی جن کش
بـــه دلیـــل نگرانـــی هـــای مربـــوط بـــه بحـــث 
ــامت  ــروژه سـ ــاورزی، پـ ــوالت کشـ ــامتی محصـ سـ
محصـــوالت  در  باقیمانـــده  نیتـــرات  پایـــش  و 
ــال قبـــل،  ــده اســـت. در سـ ــاورزی شـــروع شـ کشـ
ــار،  ــه خیـ ــرح، 108 نمونـ ــن طـ ــروع ایـ ــگام شـ هنـ
ــاز  ــی و پیـ ــیب زمینـ ــی، سـ ــه فرنگـ ــه، گوجـ هندوانـ
بـــه کرمـــان فرســـتاده شـــد و در نتایـــج پایـــش 
شـــده، مـــوردی خاصـــی دیـــده نشـــده اســـت.

راه اندازی آزمایشـــگاه مرجع، مشکالت را 
حل می کند

دکتـــر »رســـتگار« دربـــاره نحـــوه نمونـــه گیـــری 
طـــرح پایـــش گفـــت: در ایـــن پـــروژه بـــه صـــورت 
ــن  ــال ایـ ــه دنبـ ــم. بـ ــی گیریـ ــت مـ ــی تسـ تصادفـ
هســـتیم کـــه یـــک آزمایشـــگاه مرجـــع در دانشـــگاه 
جهـــاد کشـــاورزی  ســـازمان  در  یـــا  و  جیرفـــت 
راه انـــدازی کنیـــم. بـــه طـــوری کـــه محصـــوالت 
ــد  ــامت بگیرنـ ــی سـ ــده و گواهـ ــت شـ ــوری تسـ فـ
و پـــس از آن بـــه بـــازار هـــدف ارســـال شـــوند. 
ــاری  ــع، اعتبـ ــگاه مرجـ ــدازی آزمایشـ ــروژه راه انـ پـ
بالـــغ بـــر چهـــار میلیـــارد تومـــان  را نیـــاز دارد.

تولید باال ناشـــی از مصرف کود زیاد 
نیست

مدیـــر زراعـــت ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 

ــای  ــی از راه هـ ــت یکـ ــت اسـ ــت: درسـ ــان گفـ کرمـ
ـــود  ـــد محصـــوالت کشـــاورزی، مصـــرف ک افزایـــش تولی
ـــا  ـــد را دو ی ـــه تولی ـــا ک ـــن معن ـــه ای ـــه ب ـــا ن ـــت، ام اس
ـــدارد. ـــی ن ـــای علم ـــزی مبن ـــن چی ـــد، چنی ـــر کن 3 براب

وی افـــزود: دلیـــل ایـــن شـــبهات مربـــوط بـــه 
خـــوب  عملکـــرد  میـــزان  جنـــوب،  محصـــوالت 
جنـــوب اســـتان، بـــا رقمـــی بالـــغ بـــر چهـــار و نیـــم 
میلیـــون تـــن اســـت. البتـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
ــتان  ــه در تابسـ ــی کـ ــوب و آفتابـ ــی جنـ آب و هوایـ
ــات  ــی آفـ ــه، تمامـ ــاالی 50 درجـ ــای بـ ــم. دمـ داریـ

ــازی  ــاورزان نیـ ــن کشـ ــد. بنابرایـ ــی کنـ ــود مـ را نابـ
بـــه مصـــرف ســـموم قبـــل از کاشـــت ندارنـــد.

ـــات  ـــراض و آف ـــرل ام ـــت، کنت ـــت و داش ـــرایط کاش ش
ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــی هس ـــه عوامل ـــب از جمل ـــه مناس و تغذی
رعایـــت آنهـــا مـــی تـــوان بـــه میـــزان بـــاالی تولیـــد 

ــه  ــرف اینکـ ــه صـ ــن بـ ــرد. بنابرایـ ــدا کـ ــت پیـ دسـ
بگوییـــم بـــا مصـــرف کـــود عملکـــرد بـــه میـــزان 2 
برابـــری افزایـــش مـــی یابـــد، درســـت نیســـت.

پایش مواد کودی
دکتـــر »رســـتگار«، مـــی گویـــد: در زمینـــه ســـامت 
ــی پایـــش  ــم. یکـ ــث داریـ ــد مبحـ ــوالت، چنـ محصـ
ــروژه  ــال 94 در پـ ــه از سـ ــت کـ ــودی اسـ ــواد کـ مـ
ای بـــا هفـــت عضـــو جهـــاد کشـــاورزی، تحقیقـــات، 
ــده  ــرات، نماینـ ــده تعزیـ ــتان، نماینـ ــده دادسـ نماینـ
صنعـــت و معـــدن شـــروع شـــده اســـت. کل مـــواد 
کـــودی کـــه مصـــرف مـــی شـــوند بایـــد حتمـــا 
داشـــته  تحقیقـــات  موسســـه  ســـفارش  ثبـــت 
باشـــد. اســـتاندارد  بایـــد  یعنـــی کـــود  باشـــد، 

ـــودی،  ـــواد ک ـــش م ـــروه پای ـــت: کارگ ـــه گف وی در ادام
تمـــام ایـــن مـــواد وارداتـــی چـــه بخـــش خصوصـــی 
ــه  ــوند را بـ ــی شـ ــازار مـ ــه وارد بـ ــی کـ ــه دولتـ و چـ
طـــور مســـتمر مـــورد پایـــش قـــرار مـــی دهـــد. در 
گام اول مـــواد کـــودی و داشـــتن گواهـــی ثبـــت آن 
ـــع  ـــا جم ـــند، کوده ـــته باش ـــی نداش ـــر گواه ـــت. اگ اس
ـــر دارای  ـــود. اگ ـــی ش ـــورد م ـــف برخ ـــا متخل آوری و ب
ـــود. ـــی ش ـــروع م ـــگاه گام دوم ش ـــد، آن ـــی باش گواه

پایـــش  دوم  گام  دربـــاره  »رســـتگار«  دکتـــر 
کودهایـــی اســـت کـــه در بـــازار قـــرار دارنـــد، گفـــت: 
کودهـــای دارای گواهـــی نیـــز بـــه طـــور مرتـــب، 
پایـــش مـــی شـــوند. بدیـــن صـــورت کـــه محتـــوای 
ـــوند. از  ـــی ش ـــه م ـــب مقایس ـــا برچس ـــودی ب ـــواد ک م
ـــرداری  ـــه ب ـــی نمون ـــورت تصادف ـــه ص ـــودی ب ـــواد ک م
ــات  ــه تحقیقـ ــه موسسـ ــا بـ ــه هـ ــود. نمونـ ــی شـ مـ
ــر  ــوند. اگـ ــی شـ ــتاده مـ ــع فرسـ ــگاه مرجـ آزمایشـ
ثبـــت  گواهـــی  و  برچســـب  بـــا  آن  محتویـــات 
ــع آوری  ــم جمـ ــاز هـ ــد، بـ ــته باشـ ــی نداشـ همخوانـ
ــف  ــوان متخلـ ــه عنـ ــده بـ ــع کننـ ــوند. توزیـ ــی شـ مـ
شـــد. خواهـــد  معرفـــی  قضـــا  دســـتگاه  بـــه 

وی افـــزود: تـــا ایـــن لحظـــه نزدیـــک بـــه 154 
اوایـــل  تـــا  پرمصـــرف  مـــواد کـــودی  از  مـــورد 
ســـال 9۷ پایـــش شـــدند و هنـــوز نتایـــج بررســـی 
در  ثبـــت،  گواهـــی  دارای  نمونـــه   90 محتویـــات 
اســـت. نرســـیده  مـــا  دســـت  بـــه   9۷ ســـال 

پایش محصوالت کشاورزی  
مدیـــر زراعـــت ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی جنـــوب 
کرمـــان گفـــت: برنامـــه گواهـــی بهداشـــت ســـامت، 
ـــوب  ـــت مص ـــأت دول ـــط هی ـــه توس ـــت ک ـــاه اس 5-۶ م
و توســـط وزارت کشـــاورزی ابـــاغ شـــده اســـت. 

ــالم،  ــوالت سـ ــش محصـ ــه بخـ ــرح در سـ ــن طـ ایـ
ــتگاه  ــود. دسـ ــی شـ ــرا مـ ــی اجـ ــک و معمولـ ارگانیـ
ـــرک،  ـــتاندارد، گم ـــت، اس ـــامل بهداش ـــل ش ـــای دخی ه
جهـــاد کشـــاورزی و صنعـــت و معـــدن هســـتند. 
ــوند.  ــی شـ ــش مـ ــدأ پایـ ــوالت در مبـ ــه محصـ کلیـ

مدیر زراعت سازمان کشاورزی جنوب: 

بیماری های خفته در محصوالت کشاورزی

روزهاسـت کـه در مسـیر عبـورم، پیرزن روسـتایی را در گوشـه ثابتـی از خیابان می بینم کـه در اوایل 
صبـح دورش شـلوغ اسـت. مردمـی از هـر قشـر را مـی بینـم کـه سـبزیجات او را بـا دل و جـان می 
خرنـد و دعاهـای بسـیاری را بدرقـه راهش مـی کنند. اینهـا همان، طرفـداران محصوالت بـه اصطالح 
محلـی هسـتند کـه دوسـت دارند قـوت روزانه شـان را سـالم مصرف کننـد. می خواهنـد محصوالتی 
آغشـته بـه سـموم را خریـداری نکنند. بـا خود می گویم آیا مصرف سـبزیجات سـالم بـا همان طعم 
و بـوی قدیـم حقمـان اسـت یا نـه؟ در کوچه پـس کوچه هـای نگرانی خـود و دیگران بـه دنبال این 

نگرانـی راه مـی افتـم. کتـاب و مقالـه و گـزارش و تحقیق مـی خوانـم. نگرانی ها بی مورد نیسـت. 

دکتـر »رسـتگار« اضافـه کـرد: تنهـا در یـک 
آن هـم  و  اسـت  نتایـج متفـاوت  صـورت 
زمانـی اسـت که نمونـه بـرداری محصول در 
اول صبح باشـد، با نمونه ای که در سـاعت 11 
قبل از ظهر برداشـته می شـود. قطعًا تفاوت 
خیلـی زیاد اسـت. بـه دلیل اینکه در شـب، 
گیاه غیرفعال اسـت و تجمـع امالح در بافت 
گیـاه زیـاد اسـت. امـا زمانی کـه بـه آن نور 
خورشـید می رسـد، گیاه فعال شـده و امالح 

به ریشـه برمـی گردد.

فاطمه کریم آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رنا
 ای

س:
عک
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یکشنبه  14 مهر 1398 کاغذ جنوب

محرومیت در پتکی

منصور خانه گیر به فرمانداری 
جیرفت می رود

ــرای  ــات ب ــن امکان ــود کمتری ــا وج ــی ب ــاید زندگ ش
بســیاری از افــراد دور از تصــور باشــد. برخــی چیز هــا را 
بایــد بــا دیــده لمــس کــرد تــا بــر یقیــن افــزوده شــود. 
ــرای تامیــن  ــدن مردمــان ســخت کوشــی کــه ب ــا دی ب
ابتدائی تریــن مایــه حیــات بــا زندگــی دســت و پنجــه 
نــرم می کننــد می تــوان معنــی امیــدواری را درک 
کــرد. اهالــی روســتا های مناطــق محــروم جازموریــان 
کرمــان از جملــه روســتای چــاه ابراهیــم، کُنــج کَُســور، 
ســنگ کُــت و َپتکــی بــا وجــود نبــود آب قابــل شــرب 

بــا دامپــروری و تنهــا کاشــت و برداشــت چــای تــرش 
ــا  ــتایی ب ــران روس ــد، دخت ــود را می گذرانن ــی خ زندگ
ــی  ــود روح ــان خ ــی ج ــای ب ــر پارچه ه ــوزن زدن ب س
ــه آن را »زی دوزی«  ــند ک ــی می بخش ــه زندگ ــازه ب ت
می نامنــد. ایــن روســتا ها از توابــع بخــش جازموریــان 
ــران  ــان ای ــتان کرم ــوب در اس ــار جن ــتان رودب شهرس
اســت. شــرایط جغرافیایــی ایــن روســتای محــروم بــه 
گونــه ای اســت کــه بــا مرکــز ایــن اســتان یعنــی شــهر 

ــه دارد. ــر فاصل ــش از 220 کیلومت ــان، بی کرم

خانــه  منصــور  گزارش»کاغذوطــن«  بــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــل مدت ــدی قب ــه چن ــر ک گی
رودبارجنــوب  فرمانــداری  سرپرســت 

ــه  ــرار اســت امــروز ب ــود ق منصــوب شــده ب
ــت  ــدار جیرف ــی فرمان ــاون عمران ــوان مع عن

معرفــی شــود.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی- آگهـی موضوع مـاده 3 قانون و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی  ) تجدیـد آگهی (
 برابـر رای شـماره 1398۶0319012000001هیـات دوم ) کـه در آگهـی قبلی نوع ملک اشـتباه نوشـته شـده 
اسـت ( موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضـی آقای وحیـد هنرخواه 
فرزند علی اصغر بشـماره شناسـنامه 9202 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 
8923/12 مترمربـع پـاک 4۶22 اصلی واقع در بخش 3۶ کرمان به آدرس سـیرجان بعد از نجف شـهر 
فرعی سـمت چپ به سـمت امامزاده علی )ع( خریداری از مالک رسـمی آقای ماشـالله هنرخواه محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت یـک ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـليم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/0۶/30- تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/0۷/14
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سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

موضـوع: آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیف وضعیت  
رسـمی سـند  فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  ثبتـی 

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطاع عمـوم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود 

را به مرجـع قضایی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 2523 فرعـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 155 فرعی از 23۶8 اصلی خانم فرشـته جمالیزاده 
فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 3080011503 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 349/85 
مترمربـع واقـع در زرنـد خیابـان شـهید فهمیـده کوچـه 1۶ خریـداری از مالک رسـمی خانـم ربابه رهنما 

زرندی.
پـاک 2942 فرعـی مفروز و مجزی شـده از پـاک 222 فرعی از 2431 اصلی آقای محمد حسـین زاده 
فرزنـد مصیـب بشـماره شناسـنامه 21 صـادره از زرند در یـک باب مغازه بـه مسـاحت 54/8۷ مترمربع 

واقـع در زرنـد خیابان هفده شـهریور خریـداری از مالک رسـمی آقای محمد حبیـب زاده.م/الف141
انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/۷/14- انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/۷/28

حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک کرمان

 موضـوع: آگهـی موضـوع مـاده 3 قانون و ماده 13 آییـن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز 
گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و اماک مورد تقاضا بشـرح زیر بـه منظور اطاع عمـوم در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خود 

را به مرجـع قضایی تقدیم نمایند.
اماک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

پـاک 985 فرعـی از ۷5۶1 اصلـی خانـم فرزانـه عباسـی فرزند عباسـعلی به شـماره شناسـنامه 5948 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 35۶ مترمربـع واقـع در زرند بلـوار ریحان خریـداری از 

مالـک رسـمی آقای مجتبـی حکمت.
پـاک 2499 فرعـی از ۷5۶۶ اصلـی خانـم زهرا منصوری بابهوتکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 5 
صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 238/20 مترمربع واقع در زرند خیابـان مطهری خریداری 

از مالک رسـمی آقـای مجتبی حکمت.
م/الف143

انتشار نوبت اول : یکشنبه 98/۷/14- انتشار نوبت دوم : یکشنبه 98/۷/28
حسین توحیدی نیا- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي
اگهـي موضـوع ماده3قانـون وماده13آئيـن نامـه قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي 
واراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي-برابررأي شـماره1398۶0319008001250هيات دوم موضوع 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه با معـارض متقاضـي آقای عبـاس عسـکری فرزند محمد 
بـه شـماره شناسـنامه 8 صـادره از زرند در یـک باب خانه به مسـاحت 522/34 متر مربـع پاك 2500 
فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 2 فرعـي از ۷5۶۶ اصلي واقـع در زرند بلوار دفـاع مقدس کوچه 
12 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمدباقـر بهـرام زاده محـرز گرديـده اسـت.لذا به منظـور اطاع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند 
مالكيـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاريخ انتشـار اوليـن اگهي به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپس از اخذ رسـيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضايـي تقديم نمايند. بديهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذكور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالكيت صـادر خواهد شـد. م/الف142
تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/۷/14- تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/۷/28

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زرند

 هيـات موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي- اگهي موضـوع ماده3قانون وماده13آئيـن نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي 
واراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي-برابررأي شـماره1398۶0319008001248هيات دوم موضوع 
قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتي اراضـي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي 
حـوزه ثبـت ملـك زرنـد تصرفـات مالكانـه بـا معـارض متقاضي خانـم فاطمه ربیعـی فرزند حسـن به 
شـماره شناسـنامه 11۷۷3 صـادره از زرنـد در یـک بـاب مغازه به مسـاحت 39/10 متر مربع پـاك 189۷ 
فرعـي از 2389 اصلـي واقـع در زرنـد خیابـان ابـوذر خریداری از مالک رسـمی آقـای ابوجعفر ایرانمنش 
محـرز گرديـده اسـت.لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دونوبـت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در 
صورتي كه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالكيت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اوليـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را بـه اين اداره تسـليم وپـس از اخذ رسـيد، ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسـليم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اسـت 

در صـورت انقضـاي مـدت مذكـور و عدم وصـول اعتراض
 طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م/الف140

تاريخ انتشار نوبت اول:یکشنبه 98/۷/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:یکشنبه 98/۷/28

حسين توحيدي نيا- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان زرند

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 اموال غیرمنقول 
بدهـکار  دادور  يدالـه  بـه  بدینوسـیله  اجرایـی کاسـه 980008۶،  پرونـده  در خصـوص   
پرونده1398040190۷00000۷۷/1بـه موجـب گـزارش مـورخ 98/05/1۷کارشـناس رسـمی 
دادگسـتری پـاک ثبتـی 1 - فرعی: 4001 از پاک اصلـی ۷0۶ در بخش: 45 کرمان واقع در: 
جیرفـت بـه مبلـغ ۶۶0/900/000 ریـال ارزیابی گردیـده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابـی پاک مذکور معترض 
مـی باشـید، اعتـراض کتبـی خـود را ظرف مـدت پنـج روز از تاریخ انتشـار آگهی این اخطاریه محسـوب 

اسـت و فقـط یـک نوبـت در روزنامـه کثیـر االنتشـار محـل چاپ و منتشـر می گـردد بـه ضمیمه فیش 
بانکـی دسـتمزد کارشـناس تجدید نظر بـه مبلـغ 3/۶30/000ریال به دفتر این اجرا تسـلیم نمایید. ضمنا 

بـه اعتراضـی کـه خـارج از موعد یـا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس
 تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

م الف 348- تاریخ چاپ 98/0۷/14
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی

آگهی رای عدم افراز  
 چـون از طریـق اداره ثبـت و اسـناد و امـاک منطقـه دو شهرسـتان کرمان رای عـدم افراز 
شـماره 1102/5۶95-98/۷/11 نسـبت بـه پـاک 2۷04 فرعـی از 2843 اصلـی بخـش 3 
کرمان صادر گردیده و متقاضی افراز قادر به نشـانی و آدرس سـایر مالکین مشـاعی نمی 
باشـد بدینوسـیله رای مزبور در یک نوبت آگهی تا چنانچه مالكين مشـاعی دیگر یا اشـخاص حقیقی 
یـا حقوقـی برملـک مزبـور وقطعـه مـورد افراز حقـی را بـرای خود قائـل می باشـند مطابق مقـررات از 
تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را از طریق دادگسـتری شهرسـتان کرمان 

اعـام نماینـد بدیهـی اسـت پس از مهلـت یاد شـده رای عدم
 افراز قطعی خواهد شد.

رای عدم افراز پاک 2۷04 فرعی از 2843 اصلی واقع در بخش سه کرمان
نظـر بـه اینکـه خانـم راهلـه جـال كمالي مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمان 
پـاك مزبـور طـی درخواسـت وارده بـه شـماره 98/1102/1۷0۷2/ص-98/۷/8 درخواسـت افـراز سـهام 
مشـاعی خـود را باسـتناد قانـون افـراز و فـروش امـاک مشـاع نمـوده و بـا عنایـت بـه اینکـه عملیات 
ثبتـی خاتمـه یافتـه ضمـن بررسـی بعمل آمده مشـخص گردیـد ملک مزبـور به صـورت آپارتمـان بوده 
عليهـذا از طریـق ایـن اداره قابل افراز نمی باشـد و بدینوسـیله رأی بر عدم افراز سـهام مشـاعی متقاضی 

صـادر می گـردد.
تاریخ انتشار: 98/۷/14

محمود مهدی زاده – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان از طرف، امید صاعد /م الف:980

حصر وراثت 
احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهان اکبر رامشـک به خواسـته حصروراثت  

توضیـح داده شـادروان عباس رامشـک فرزند حسـین بـه ش ش ۶0۶9۷90855در تاریخ 
98/5/8دررودبـار جنـوب فـوت نمـوده ووارث حین فـوق عبارتند از :1-اکبر رامشـک فرزند 
عباس 2- اصغر رامشـک فرزند عباس 3- رسـتم رامشـک فرزند عباس4- اسـماعیل رامشـک فرزند 
عبـاس5- وحیـد رامشـک فرزنـد عبـاس۶- روح هللا رامشـک فرزند عبـاس۷- حمید رامشـک فرزند 
عبـاس8- اردشیررامشـک فرزنـد عبـاس9- علی رامشـک فرزنـد عبـاس10- مجتبی  رامشـک فرزند 
عباس)همگـی فرزنـدان پسـر متوفـی (11- مریـم رامشـک فرزنـد عبـاس12- طیبـه رامشـک فرزنـد 
عبـاس13 – محبوبـه رامشـک فرزنـد عباس)فرزنـدان دختـر متوفـی (14- زلیخا رامشـک فرزند علی 
15- نبـات جرجنـدی زاده فرزند پیر حسـین )همسـران دائمی متوفی (لذا مراتب یک نوبـت در روزنامه 
کثیـر االنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا وصیـت نامه ازمتوفی نزد اشـخاص 
گواهـی واال  دارد  تقدیـم  دادگاه  بـه  آگهـی  نشـر  از  مـاه  یـک  باشـد 

 صادر خواهد شد.
رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی  –م الف :721

حصر وراثت 
 احترامـا خواهشـمند اسـت بـا توجـه بـه دادخواسـت حمیـد کریمـی فرزنـد موسـی به 
شـماره ملـی 339154101۶بـه طرفیـت ورثه مرحومموسـی کریمی فرزند --- به شـماره 
ملـی---  به خواسـته حصر وراثت خواهشـمند اسـت ورثه مرحوم در یـک نوبت روزنامه 
چاپ شـود که چنانچه ورثه ای دیگر یا وصیت نامه ای در دسـت کسـی باشـد به این شـورا مراجعه 

نمائیـد ودر غیـر اینصـورت گواهی حصـر وراثت صادر
 خواهد شد .ورثه :

1-مهدیه کریمی فرزند --- به شماره ملی 33910۷۷451  )همسر متوفی (
2-حمید کریمی فرزند موسی به شماره ملی 339154101۶

3-خاتون کریمی فرزند موسی به شماره ملی 3390400524
4-شمسی کریمی فرزند موسی به شماره ملی ---

5-مراد کریمی فرزند موسی به شماره ملی 33910۷۷4۶8
۶-خیری کریمی فرزند موسی به شماره ملی 3390502319

شوراحل اختالف –بخش جازموریان –م الف :720

ری
هدا

را

اجا
ن

ــان و  ــت، درمـ ــر بهداشـ ــا: وزیـ ــزاری ایرنـ خبرگـ
ــد روز پیـــش از  آمـــوزش پزشـــکی گفـــت: چنـ
ـــار  ـــی روســـتای چن ـــات محل ســـوی یکـــی از مقام
ـــی  ـــورت غیرکارشناس ـــه ص ـــردگان ب ـــودی ل محم
ادعـــا شـــد کـــه ســـرنگ آلـــوده عامـــل شـــیوع 
ـــا  ـــه قطع ـــوده ک ـــتا ب ـــن روس ـــروس HIV در ای وی
بـــا مســـتندات بســـیار دقیـــق و کارشناســـی 
کـــه داریـــم بایـــد بگوییـــم کـــه هرگـــز چنیـــن 
اتفاقـــی رخ نـــداده است.ســـعید نمکـــی در 
ــا  ــکی بـ ــی دامپزشـ ــش روز ملـ ــیه همایـ حاشـ
ـــتای  ـــت: در روس ـــار داش ـــب، اظه ـــن مطل ـــان ای بی
چنارمحمـــودی مـــدت هـــا قبـــل و از بیـــش از 
40 روز پیـــش، گزارشـــاتی از مـــوارد آلودگـــی 
بـــا ویـــروس HIV داشـــتیم کـــه همـــکاران مـــا 
بســـیار آرام و بـــی صـــدا و بـــا حفـــظ حرمـــت 
ــش  ــا را پیـ ــه، کارهـ ــریف آن منطقـ ــردم شـ مـ
مـــی بردنـــد.وی تصریـــح کـــرد: متاســـفانه 
بهـــورز زحمـــت کـــش و خـــدوم روســـتای 
چنارمحمـــودی مـــورد اتهـــام قـــرار گرفـــت و 
پاســـخ مـــا ایـــن اســـت کـــه ســـرنگ آلـــوده، 
ـــل  ـــت و عوام ـــاری نیس ـــن بیم ـــیوع ای ـــل ش عام
ـــریف و  ـــردم ش ـــه م ـــم البت ـــرده ای ـــایی ک را شناس
ـــی  ـــا از راه های ـــل ی ـــی دلی ـــه ب ـــزه آن منطق پاکی
ـــچ  ـــه هی ـــد ک ـــده ان ـــوده ش ـــروس آل ـــن وی ـــه ای ب
ـــادر  ـــه از م ـــی ک ـــد. کودک ـــری ندارن ـــاه و تقصی گن
ــر  ــود، معصوم تـ ــد می شـ ــه HIV متولـ ــا بـ مبتـ
از آن اســـت کـــه مـــورد اتهـــام قـــرار گیـــرد یـــا 
ـــه  ـــوده شـــده باشـــد ک ـــه شـــیوه ای آل ـــه ب ـــی ک زن

شـــاید اطاعـــی از آن نداشـــته باشـــد.

سرنگ آلوده، عامل 
حادثه لردگان نبود

خبر

سلول های بنیادی جنینی حاوی 
جهش های سرطانی هستند

خسارات سیالب اخیر به راه های 
جنوب کرمان 

برگزاری صبحگاه مشترک 
نیروهای مسلح در کهنوج 

ســلول هــای بنیــادی اعضــای بــدن ســاخته 
ــرای اهــدای عضــو مورداســتفاده  شــود و ب
هــاروارد  دانشــگاه  گیرد.محققــان  قــرار 
آمریــکا دریافتنــد شــباهت بیــن ســلول 
و ســلول هــای  بنیــادی جنینــی  هــای 
ــورات  ــتر از تص ــب بیش ــه مرات ــرطانی ب س
ســلول  دریافتنــد  اســت.محققان  قبــل 
ــش  ــودی جه ــور خودبخ ــادی بط ــای بنی ه
هــای ســرطانی کــه قبــا در تومورهــای 
ــع  ــت را جم ــده اس ــایی ش ــانی شناس انس
آوری مــی کنــد. ایــن بدیــن معناســت 
کــه ســلول هــای حامــل ایــن جهــش هــا 
ــه  کــه در معــرض تفکیــک قــرار گرفتــه و ب
بیمــاران منتقــل مــی شــوند، ممکــن اســت 
شبیه ســازی  را  ســرطانی  ســلول های 

ــد. کنن

 ، دیــروز  ســیاب  اثــر  بــر 
در چهــار  ارتباطــی  محورهــای 
شهرســتان جیرفــت ،کهنوج،قلعه 
گنــج و فاریــاب خســارت فــراوان 
دید.بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز 
کرمــان معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای جنــوب اســتان کرمــان 
ــور  ــا در مح ــه  15آب نم ــن حادث ــت: در ای گف
قلعه گنــج -رمشــک ، محــور چاه المدیــن ، 
ریــگ چمــران ، بلبــل آبــاد و شــمزان  50درصد 
تخریــب و ۷میلیــاردو 500میلیــون تومــان 
ــه ای در  ــل لول ــه 8پ ــد و ب ــارت وارد ش خس
ــون  ــک  800میلی ــج - جاس ــه گن ــور قلع مح
ــاهرخی   ــان ش ــارت رسید.احس ــان  خس توم
افــزود: در شهرســتان قلعــه گنــج آب بردگــی 
و شــن زدگــی بــه 13 پــل در ۷محــور ارتباطــی  

یــک میلیــارد تومــان  خســارت زد.شــاهرخی 
از شــن زدگی 23دســتگاه آبنمــا و آب بردگــی 
ــت  ــوج – نازدش ــتایی کهن ــای روس در محوره
، کهنــوج – چاهریــگان ، کهنــوج – کوتــک 
،کهنــوج – عــوض آبــاد رودبــار خبــر داد و 
ــر  ــب ۶00مت ــه تخری ــاره ب ــا اش ــت:  وی ب گف
ــه  ــه دهان ــده آب ب ــت کنن ــیون )هدای دریواس
ــت: حجــم  ــوج  گف ــا (در شهرســتان کهن پل ه
زیــادی از راه های روســتایی در شهرســتان های 
ــاز  ــج نی ــاب و قلعه گن ــوج ،فاری ــت ،کهن جیرف
بــه تیغ زنــی دارد .در شهرســتان جیرفــت هــم 
3دســتگاه آب نمــا در محــور فرعــی مــاران 
قلعــه تخریــب شــده اســت کــه حجــم ریالــی 
ــده  ــرآورد ش ــان ب ــون توم ــارت 500میلی خس
اســت و120کیلومتــر راه روســتایی نیــاز بــه تیغ 

ــی دارد. زن

میرآبادی-صبــح  خدامــراد 
ــگاه  ــه صبح ــته جلس روز گذش
مســلح  نیروهــای  مشــترک 
ــا در  ــه ناج ــبت هفت ــه مناس ب
منطقــه انتظامــی کهنــوج برگــزار شــد.در 
شــاپور  ســرهنگ  ابتــدا  مراســم  ایــن 
قرائــت  بــا  منطقــه  فرمانــده  بهرامــی 
ــد  ــوش آم ــن خ ــه مدعوی ــا ب ــعری زیب ش
جایــگاه  و  نقــش  تبییــن  بــا  و  گفــت 
ــه  ــده از مجموع ــزود: بن اصحــاب رســانه اف
انتظامــی  نیــروی  در  29 ســال خدمــت 
، دو دوره و در مجمــوع هفــت ســال در 
کهنــوج بــوده ام کــه همــواره از بهتریــن 
دوران خدمتــم حشــر و نشــر بــا مــردم 
شــریف و عزیــز و خــوب کهنــوج بــه شــمار 
ــز  ــارمنش نی ــام افش ــی رود .حجت االس م

ــی در  ــروی انتظام ــگاه نی ــش و جای ــه نق ب
برقــراری امنیــت پرداخــت و گفــت: امــروز 
نقــش ایــران در خاورمیانــه مرهــون تــاش 
هــای نیروهــای مســلح اســت و از ایــن روز 
اســت کــه پهپــاد فــوق پیشــرفته آمریکایــی 
و کشــتی انگلیســی در کمنــد نیروهــای 
ــار شــد.در  ــدر نظامــی و انتظامــی گرفت مقت
ــی  ــی عقیدت ــلمی جمع ــرگرد مس ــه س ادام
سیاســی کهنــوج بــا قرائــت قطعــه شــعری 
بــه اقتــدار جایــگاه نیــروی انتظامــی در 
برقــراری امنیــت پرداخــت و از هــر یــک از 
ــک  ــوان ی ــه عن ــروی انتظامــی ب پرســنل نی
شــهید زنــده یــاد کرد.ســپس نمایــش 
از  و  برگــزار  انتظامــی  نیروهــای  اقتــدار 
ــن  ــهدا معتمدی ــرم ش ــای محت ــواده ه خان
و نیروهــای نمونــه انتظامــی تجلیــل شــد.

اتـاق  بـا حضـور رئیـس دفتـر  در نشسـتی 
بازرگانی کرمان در جنوب و رئیس کمیسـیون 
مدیـرکل  کرمـان،  بازرگانـی  اتـاق  بازرگانـی 
جهـاد  سـازمان  رئیـس  اسـتان،  اسـتاندارد 
کشـاورزی جنوب اسـتان، مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقل جاده ای جنوب اسـتان کرمان، 
معـاون بازرگانـی خارجـی سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان و جمعـی 
مشـکات  و  مسـائل  اقتصـادی،  فعـاالن  از 
صادرکننـدگان جنـوب اسـتان بررسـی شـد. 
بـه گـزارش خبرگزاری برنـا از کرمـان؛ رئیس 
کمیسـیون بازرگانی اتـاق بازرگانـی کرمان در 
ایـن نشسـت از تصمیم این کمیسـیون برای 
بررسـی مشـکات صادرکننـدگان و فعـاالن 
اقتصادی شهرسـتان های اسـتان در نشسـت 
هایـی جداگانـه و بـا توجـه بـه نـوع محصول 
بازارهـای مدنظـر خبـر  و کاالی صادراتـی و 

داد. محمدعلـی محمدمیرزائیـان افـزود: در 
کمیسـیون بازرگانـی کمیتـه هـای صـادرات، 
ارز و بـورس، تحلیـل بـازار، بازرگانـی داخلـی 
و واردات، صـادرات و برنـد و بسـته بنـدی را 
تشـکیل داده ایـم و بـرای پیگیـری مسـائل 
فعـاالن اقتصـادی در حـوزه هـای مختلـف 

برنامـه ریـزی هایـی صـورت گرفتـه اسـت.
وی ادامـه داد: همچنیـن در یـک مـاه آینـده 
دوره آموزشـی برگشـت ارز حاصل از صادرات 
بـا حضـور نماینـدگان کانـون صرافـان ایـران 
وارد  تازگـی  بـه  کـه  صادرکنندگانـی  بـرای 
ایـن عرصـه شـده انـد، برگـزار خواهـد شـد. 
محمدمیرزائیـان، با بیان اینکـه بانک مرکزی 
25 صـراف را بـرای بازگشـت ارز حاصـل از 
اسـت،  معرفـی کـرده  بـه کشـور،  صـادرات 
گفـت: عـده ای مـی گویند به دلیل مشـکات 
ارزی صـادرات انجام نمی شـود که امیدواریم 

برگـزاری دوره هـای ایـن چنینـی بتوانـد از 
دغدغـه و نگرانـی صادرکننـدگان بکاهـد.

در ادامـه ایـن نشسـت رئیـس دفتـر اتـاق 
کرمـان در جیرفـت، بـا بیـان اینکـه مجموعه 
اتـاق بـر حمایـت از بنـگاه هـای کوچـک و 
متوسـط به ویـژه در پروسـه بازاریابی، فروش 
و بسـته بندی تاکید دارد، گفت: خوشـبختانه 
محصوالت کشـاورزی تولید شـده در جیرفت 
قابـل صـادرات و رقابـت هسـتند و بازارهـای 
فـروش این محصوالت نیز مشـخص اسـت.

عباس جبالبارزی، با اشـاره به اینکه تشـکیل 
و فعـال شـدن شـرکت مدیریت صـادرات در 
جیرفـت و جنـوب اسـتان بسـیار ضـروری و 
مهم اسـت، افزود: باید بنـگاه های اقتصادی 
سیسـتم  مدیریـت  متوسـط،  و  کوچـک 
حرفـه ای، وجود سیسـتم های شـفاف مالی، 
بازاریابـی بـرای فـروش، اتصـال بـه هلدینگ 
هـای بـزرگ صادراتـی و آموزش را در دسـتور 

کار قـرار دهند.
وی اظهـار کـرد: بایـد در برنامـه کوتـاه مـدت 
مشـکات مربـوط بـه صـادرات محصـوالت 
سـال زراعـی جـاری را حـل کرد و سـپس در 
بلنـد مـدت برای صـادرات و ظرفیـت تولید و 
حمـل و نقل و سـایر مـوارد این حـوزه برنامه 

ریـزی کرد.
گفتنـی اسـت در ایـن نشسـت مقـرر شـد 
نشسـتی بـا حضـور اعضـای تشـکل هـای 
در  و  برگـزار  اسـتان  جنـوب  تخصصـی 

در  آنهـا  مشـارکت  نحـوه  و  تمایـل  مـورد 
شـرکت مدیریـت صـادرات، بررسـی هـا و 
نظرسـنجی هایـی صـورت گیـرد. همچنین 
جمـع آوری اطاعـات مرتبـط بـا صـادرات 
برگـزاری  جنـوب،  کشـاورزی  محصـوالت 
بـا موضـوع  اسـتاندار کرمـان  بـا  نشسـت 
ثبـات صـادرات ایـن محصـوالت و سـپس 
در  شـده  بنـدی  جمـع  مسـائل  طـرح 
نشسـتی بـا حضـور وزیـر صنعـت، معـدن 
جملـه  از  وی،  معـاون  یـا  و  تجـارت  و 

بـود. نشسـت  ایـن  دیگـر  مصوبـات 
کشـاورزی  بانـک  شـد  مقـرر  ادامـه  در 
تسـهیات  ارائـه  مـاک  جنـوب، 
صادراتـی بـه صادرکننـدگان را بـر اسـاس 
مبـدا  گواهـی  و  صادراتـی  اظهارنامـه 
اهلیـت  نامـه  و  صادرکننـدگان   9۶ سـال 
صادرکننـدگان بـرای سـال 9۷ کـه توسـط 
گیـرد.  نظـر  در  شـود،  مـی  ارائـه  اتـاق 
همچنیـن انجـام مکاتبـات الزم با سـازمان 
تنـاژ  افزایـش  خصـوص  در  اسـتاندارد 
محمولـه هـای صادراتی برای ارائـه گواهی 
در مـورد محصـوالت پسـته و خرما توسـط 
کمیسـیون بازرگانـی و کمـک بـه فعـال تر 
شـدن دفتـر اسـتاندارد جنوب، نیـز در این 

رسـید. تصویـب  بـه  نشسـت 
از  ایـن نشسـت جمعـی  گفتنـی اسـت در 
صادرکننـدگان جنوب اسـتان به بیـان نظرات 

و مشـکات خـود پرداختنـد.

ضرورت راه اندازی شرکت مدیریت 
صادرات در جنوب کرمان
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ــالم،  ــوالت سـ ــش محصـ ــه بخـ ــرح در سـ ــن طـ ایـ
ــتگاه  ــود. دسـ ــی شـ ــرا مـ ــی اجـ ــک و معمولـ ارگانیـ
ـــرک،  ـــتاندارد، گم ـــت، اس ـــامل بهداش ـــل ش ـــای دخی ه
جهـــاد کشـــاورزی و صنعـــت و معـــدن هســـتند. 
ــوند.  ــی شـ ــش مـ ــدأ پایـ ــوالت در مبـ ــه محصـ کلیـ

ـــتی  ـــی بهداش ـــرل و گواه ـــتورالعمل کنت ـــاس دس براس
صـــادر و پـــس از آن بـــه بـــازار عرضـــه مـــی شـــود.

نتایـــج کارگروه پایش در جنوب
داشـــتیم  مـــواردی  گفـــت:  »رســـتگار«  دکتـــر 
ــد  ــارج از حـ ــی خـ ــد ولـ ــاز بودنـ ــد مجـ ــه در حـ کـ

نمونـــه  نحـــوه  دربـــاره  وی  نداشـــتیم.  مجـــاز 
ایـــن  گفـــت:  کشـــاورزی  محصـــوالت  بـــرداری 
روز  شـــبانه  از  خاصـــی  ســـاعات  در  بایـــد  کار 
گیـــاه  کـــه  زمانـــی  در  مثـــا  شـــود.  انجـــام 
فعـــال باشـــد. در ایـــن زمـــان کمتریـــن میـــزان 

ــد. ــود دارنـ ــاه وجـ ــی در گیـ ــواد معدنـ ــاح و مـ امـ
وی دربـــاره وجـــود فلـــزات ســـنگین در محصـــوالت 
ـــاب  ـــه پس ـــت ک ـــن اس ـــه ای ـــن منطق ـــت ای ـــت: مزی گف
صنعتـــی نـــدارد. بـــا قاطعیـــت مـــی گویـــم کـــه 
مـــوردی در زمینـــه فلـــزات ســـنگین نداشـــته ایم.

زمان برداشـــت بر روی میزان نیترات 
محصوالت کشـــاورزی تاثیر دارد

 دکتـــر »رســـتگار« اضافـــه کـــرد: تنهـــا در یـــک 
صـــورت نتایـــج متفـــاوت اســـت و آن هـــم زمانـــی 
اســـت کـــه نمونـــه بـــرداری محصـــول در اول صبـــح 
ـــر  ـــل از ظه ـــاعت 11 قب ـــه در س ـــه ای ک ـــا نمون ـــد، ب باش
برداشـــته مـــی شـــود. قطعـــًا تفـــاوت خیلـــی زیـــاد 
اســـت. بـــه دلیـــل اینکـــه در شـــب، گیـــاه غیرفعـــال 
ـــت.  ـــاد اس ـــاه زی ـــت گی ـــاح در باف ـــع ام ـــت و تجم اس
امـــا زمانـــی کـــه بـــه آن نـــور خورشـــید مـــی رســـد، 
ـــردد. ـــی گ ـــه ریشـــه برم ـــاح ب ـــال شـــده و ام ـــاه فع گی
تـــا بـــه حـــال محصـــول صادراتـــی برگشـــتی نداشـــته ایـــم

ــوالت  ــت محصـ ــه برگشـ ــتگار« در زمینـ ــر »رسـ دکتـ
صادراتـــی از محـــل مقصـــد مـــی گویـــد: برخـــی 
آســـیای  بـــه  از محصـــوالت کشـــاورزی جنـــوب 
یـــک  اگـــر  رود.  مـــی  میانـــه  آســـیای  شـــرق، 
باشـــد  داشـــته  مشـــکل  محصـــوالت  از  مـــورد 
ــت  ــال برگشـ ــه حـ ــا بـ ــد و تـ ــی خورنـ ــت مـ برگشـ
اســـت. نشـــده  دیـــده  صادراتـــی  محصـــول 

محصوالت کشـــاورزی ارگانیک، باید 
قیمت متفاوتی داشـــته باشند

ـــر محصـــوالت کشـــاورزی  ـــزود: اگ ـــر »رســـتگار« اف دکت
ـــا  ـــد ت ـــته باش ـــی داش ـــت متفاوت ـــد قیم ـــک، بای ارگانی
ـــموم  ـــود و س ـــه ک ـــاورزی ک ـــد. کش ـــرر نکن ـــاورز ض کش
ـــه اش  ـــول مزرع ـــد از محص ـــد، 30 درص ـــتفاده نکن اس
ـــول  ـــن محص ـــت ای ـــد قیم ـــس بای ـــی رود. پ ـــن م از بی
ـــازار هـــدف متفـــاوت باشـــد. ـــا دیگـــر محصـــوالت در ب ب

وی تصریـــح کـــرد: همیـــن کـــه میـــزان نیتـــرات 
حـــد  در  مـــا  محصـــوالت  ســـموم  مصـــرف  و 
باشـــند،  زمینـــه ســـامت  در  اســـتاندارد  میـــزان 
در کشـــور  مـــا  امـــا  اســـت.  یعنـــی کار خـــوب 
بـــا شـــرایط ایـــده آل فاصلـــه بســـیاری داریـــم.

دکتر »رستگار«، می گوید: در زمینه سالمت 
محصوالت، چند مبحث داریم. یکی 

پایش مواد کودی است که از سال 94 در 
پروژه ای با هفت عضو جهاد کشاورزی، 

تحقیقات، نماینده دادستان، نماینده 
تعزیرات، نماینده صنعت و معدن شروع 

شده است. کل مواد کودی که مصرف می 
شوند باید حتما ثبت سفارش موسسه 
تحقیقات داشته باشد، یعنی کود باید 

استاندارد باشد.
وی در ادامه گفت: کارگروه پایش مواد 

کودی، تمام این مواد وارداتی چه بخش 
خصوصی و چه دولتی که وارد بازار می 

شوند را به طور مستمر مورد پایش قرار می 
دهد. در گام اول مواد کودی و داشتن 

گواهی ثبت آن است. اگر گواهی نداشته 
باشند، کودها جمع آوری و با متخلف 

برخورد می شود. اگر دارای گواهی باشد، 
آنگاه گام دوم شروع می شود.

مدیر زراعت سازمان کشاورزی جنوب: 

بیماری های خفته در محصوالت کشاورزی
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حمله تکراری به کارگزاران
رقابت های انتخاباتی که فرا می رسد موتورتبلیغات جبهه های مختلف به راه می افتد و تالش می کنند افکار عمومی 

را با زیرسوال بردن برخی موسسات تحت تاثیر قرار دهند و خیریه مولی الموحدین یکی از این موارد است

 رقابت هـای انتخاباتـی که فرا می رسـد و موتور تبلیغاتـی اصولگرایان 
کـه بـه کار می افتـد؛ بـازار شـایعه و اتهام و بهتـان هم داغ می شـود. 
موضـوع فعالیت های خیریـه مولی الموحدین یکی از مواردی اسـت 
کـه اصولگرایـان همیشـه تـاش کرده انـد به بیـان برخی مـوارد غیر 
واقعـی دربـاره آن پرداختـه تا بتوانند افکار عمومـی را تحت تاثیر قرار 
دهند.ایـن دسـت مـوارد سال هاسـت که در فضای سیاسـی اسـتان 
کرمـان مطـرح شـده و بـه تناسـب پاسـخ آن نیز داده شـده اسـت. 
اخیـرا در شـهر جیرفـت یکـی از روحانیـون در اظهاراتـی اتهاماتـی را 
متوجـه خیریـه الموحدیـن کـرده اسـت. مواردی کـه در بیانیه سـال 

1385 خیریـه مولی  الموحدیـن بـه آن پاسـخ داده شـده بود.
سیدحسـین مرعشـی بنیانگـذار این خیریه نیـز بارهـا در گفت وگو با 

رسـانه ها بـه این موارد پاسـخ داده اسـت.
بخش هایی از سخنان این روحانی در جیرفت چنین است:

** وقتـی کـه آیـه شـریفه می فرمایـد مـال و ثـروت خـود را بـه 
انسـان سـفیه نسـپرید، بـه طریـق اولـی معنایـش آن اسـت کـه 
مدیریـت جامعـه را هـم بـه دسـت افـراد سـفیه نسـپارید. چـرا کـه 

بخشـی از مدیریـت جامعـه، مدیریـت مسـائل مالـی اسـت.
طریـق  از  مـردم  توسـط  مسـوولیت هایی کـه  مـورد  در  لـذا   **
انتخابـات صـورت می گیـرد، بایسـتی خیلـی مراقـب باشـیم کـه 
ُپسـت های مدیریتـی جامعـه را بـه افـراد سـفیه تحویـل ندهیـم.

** در سـال ۶۶ یـک موسسـه خیریـه شـکل مـی گیـرد بـه نـام 
موسسـه ی خیریه مولی الموحدین. ظاهر این موسسـه، موسسـه ی 
خیریـه اسـت بـه اسـم خیریـه از مالیـات فـرار مـی کنـد، بـه اسـم 
خیریـه کمـک های مردمـی را جـذب می کند، به اسـم خیریه کمک 

هـای دولتـی را هـم جذب مـی کند.
** دو سـه مـورد از ایـن کمـک هـا را مـن خدمت تان عـرض کنم؛ 
در همیـن مسـیر احداث جـاده ی هفت باغ حـدود 318 هکتار زمین 
را رایـگان دریافـت مـی کند. حـدود ۷00 هکتار زمیـن را به قیمت هر 
متـری 1۶ تومـان )1۶0 ریـال( یعنـی بـه انـدازه پول دو سـه تـا دونه 
نـان سـنگک آن زمـان، کـه یک جـوان مومـن و متدین اگـر بخواهد 
یـک متـر زمیـن بگیـرد اگـر چلو کبـاب بختیـاری هم پهـن بکند آن 
یـک متـر زمیـن را نمـی توانـد بگیـرد، امـا بـا پـول دو سـه تـا نـان 

سـنگک مـی آینـد ۷00 هکتـار زمین را مـی گیرند.
** ایـن وضعیـت ادامـه پیـدا می کند کارهـای اقتصادی، توسـعه، 
اخـذ وام هـای بـا درصـد پاییـن، سـرانجام سـرمایه ی این موسسـه 

امـروز بیـش از 1000 میلیارد هسـت.
** سـرمایه ی ایـن موسسـه مجموعًا حدود 20 شـرکت می شـود، 
سـهام کرمـان  درصـد   50 حـدود  ماهـان،  هواپیمایـی  درصـد   100
خـودرو، پروژه های سـرمایه گـذاری در ارگ جدیـد، منطقه اقتصادی 
سـیرجان، کارخانه جـات مدرن قطعات خودرو، هتـل، مراکز خدماتی 

و الـی آخر.
** خـوب تـا اینجـا کار اقتصـادی بنـام موسسـه خیریـه، خیلـی 

خـوب؛ امـا ببینیـد ایـن پـول هـا کجـا خـرج مـی شـود؟
** طبـق اساسـنامه ایـن موسسـه خیریـه، 45 درصـد درآمد این 
موسسـه بایـد هزینه بشـود بـرای ایجاد اشـتغال بـرای افـراد تحت 
ایـن پول هـا خـرج  امـداد و هـال احمـر، کجـا  پوشـش کمیتـه 

اشـتغالزایی بـرای ایـن افـراد شـد؟
** حـدود 10 درصـد درآمد آن بـرای فعالیت های فرهنگی و هنری 
مثـل توسـعه و تجهیز کتابخانه هاسـت و جالب اینه حـدود 10 درصد 
درآمـد ایـن موسسـات بـرای حمایـت و کمـک بـه حوزهـای علمیه 
سراسـر اسـتان کرمـان اسـت. کـه بنـده بـه عنـوان یـک طلبـه ایـن 
سـوال مـی پرسـم این کمک بـه حوزه هـای علمیه در طـی این چند 

سـال کجا رفته؟
** شـما حسـاب کنید ایـن َاَبرقـدرت اقتصـادی در اسـتان کرمان 
چقـدر درآمـد دارد و ایـن درصـد این سـودها کجا مـی رود؟ کجا این 

پولهـا هزینه می شـود؟
** ایـن پـول هـا خـرج فعالیت هـای سیاسـی در حـوزه اسـتان، 
خـرج حمایـت از حـزب کارگـزاران، خـرج انتخابات، خـرج پول های 
انتخاباتـی بـرای نامزدهـا و کاندیدهـای مـورد حمایـت خودشـان 

می شـود. 
** مومنیـن عزیـز؛ امـروز ایـن حـزب کارگـزاران در قالـب ایـن 
موسسـه خیریـه به بهانه اشـتغال، به بهانه توسـعه اقتصـادی دنبال 
نفـوذ سیاسـی در جنـوب اسـتان و در شهرسـتان جیرفـت اسـت و 
متاسـفانه برخـی از نماینـدگان مجلـس هـم جـاده صاف کُـن اینهـا 

شدند.
** نکتـه دوم؛ مومنین عزیز نکتـه ی دوم را خوب عنایت بفرمائید؛ 
عـده ای مـی گویند شـما چـکار دارید عقبـه ی این افراد چیسـت؟ ما 
دنبـال ایجـاد شـغلیم، دنبـال توسـعه هسـتیم، بگذارید بیاینـد اینها 
شغلشـان را ایجاد بکنند، توسـعه اقتصادی بدهند، خودشـان هر چه 

خوردنـد نـوش جانشـان، ما هم یـک بهره ای مـی بریم.
** ایـن را بدانیـد تفکر انقابی با عقبه ی فکری سـرمایه گذاران کار 
دارد، مـا از مکتـب امیرالمؤمنیـن علـی بـن ابیطالب )علیه السـام( 

آموختـه ایـم عقبه فکـری افراد مهم اسـت.
امیرالمؤمنیـن چـرا بـا طلحـه و زبیـر سـازش نمـی کنـد؟ چـرا بـه 
آنهـا فرصـِت ُپسـت نمـی دهـد؟ چـرا بـه آنهـا فرصـِت کار اقتصادی 
نمـی دهـد؟ چـرا بـا معاویه سـازش نمـی کند؟ چـون عقبـه فکری 
آنهـا را مـی شناسـد کـه دنبـال نفـوذ در جامعـه، دنبـال از بیـن بردن 

ارزش هـای دینـی و انقابـی هسـتند.
** لـذا مـا بـا عقبـه فکـری افـراد کار داریـم. بـرای مـا مهم اسـت 
کـه پشـت پـرده ی توسـعه های اقتصـادی و سـرمایه گذاری هـای 

اقتصـادی چیسـت؟
** مـا انقـاب کردیـم بـرای ایـن کـه توزیـع ثـروِت عادالنـه ی 
منابـع بیـت المـال را داشـته باشـیم. مـا انقـاب نکردیـم کـه برخی 
از سـرمایه داران تفالـه ثروت شـان را بخواهنـد بیـن مـردم تقسـیم 
بکننـد. خـون شـهدا برای ایـن بوده که ما شـغل و توسـعه اقتصادی 
همـراه بـا عـزت داشـته باشـیم. مـا اگـر صرفـًا دنبـال ایجاد شـغل 
بودیـم طواغیـت هـم برای ما شـغل ایجاد مـی کردند. مـا دنبال این 
نیسـتیم که نظام ارباب و رعیتی، نظام اسـتثمار دوباره حاکم بشـود.

** نکتـه سـوم؛ برخـی افـراد بـه دنبال کار سیاسـی هسـتند، برای 
جـذِب رای مـردم، امـروز متمسـک می خواهنـد بشـوند بـه ایـن 
گروهـا، بـه ایـن جریانـات و بیاینـد یکـی دوتـا کلنـگ را تـوی ایـن 
شـهر بزنند. سـه چهار سـال از دوران خدمت شـان گذشـته بایسـتی 
کارنامـه عملکـرد گذشته شـان را شـفاف به مـردم بگویند، امـا امروز 
می خواهنـد بـا سـه چهـار تا کلنگ زنـی مـردم را جذب بکننـد. برای 
دریافـت رای آنهـا، بـه قـول اصطـاح طلبگی》الغریـق یتشـبث بکل 
حشـیٍش》 مـی خواهنـد از هـر چیـزی اسـتفاده بکنند بـرای جذب 

رای مـردم.
** مومنیـن عزیـز مراقب باشـید. افراد انقابی شـهر چه نیروهای 
اصولگـرا، چـه نیروهـای اصـاح طلـب بداننـد کـه عـده ای بـه دنبال 
ایـن هسـتند برای ایجـاد منفعت برخی افـراد در ایـن مناطق تاش 
بکننـد و زمینـه ی نفـوذ حامیان فتنـه را در این منطقـه فراهم بکنند، 
مراقـب باشـید ایـن شهرسـتان دارالوالیـه نبایسـتی مثـل برخـی از 

شهرسـتانهای دیگـر زمینه نفـوذ حامیان فتنه باشـد.

 پاسـخ مولی الموحدیـن بـه برخـی شـایعه ها در سـال 

1385 چـه بـود؟
در سـال 1385 شـب نامه ای که اطاعات آن مشـابه سـخنان باال بود 
در سـطح شـهر کرمان و در آسـتانه یکی از انتخابات ها منتشـر شـد. 
موضوعـی کـه باعث شـد خیریـه مولی الموحدین با صـدور بیانیه ای 

به برخی شـبهات پاسـخ دهد.
متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:

بـه دنبـال طرح شـایعات بی اسـاس و ایجاد ابهام در سـطح جامعه 
در مـورد ماهیـت موسسـه خیریـه مولـی الموحدیـن و مالکیـت 
شـرکت های وابسـته به آن از جمله هواپیمایی ماهان و خودروسازی 
کرمـان کـه بعضا منجر به سوءاسـتفاده های سیاسـی و جناحی نیز 
شـده اسـت مطالـب زیـر در مـورد ماهیت موسسـه و شـرکت های 
مذکـور بـه اطاع عموم می رسـد:در سـال 13۶۶ و به منظور کمک به 
تحقق اهداف جمهوری اسـامی ایران و رسـیدگی بـه امور محرومان 
از طریـق ایجـاد اشـتغال و کمـک توسـعه و رفـع مناطـق محـروم، 
موسسـه خیریـه مولـی الموحدیـن توسـط یـک هیـات موسـس 
مرکب از امام جمعه وقت کرمان، حجت السـام والمسـلمین آقای 
سـیدیحیی جعفری و اسـتاندار کرمان آقای سیدحسـین مرعشی و 
جمعـی از خیراندیشـان با تاسـی به حضـرت مولـی الموحدین امام 
علـی ابـن ابیطالـب ع تشـکیل و بـه شـماره ۶8 اداره ثبـت کرمـان 
بـه ثبت رسـید.این موسسـه کـه دارای شـخصیت حقوقی مسـتقل 
اسـت بر اسـاس قوانیـن جمهوری اسـامی ایران و اساسـنامه خود 
فعالیـت می کنـد و تابـع هیـچ حـزب، دسـته و گروهـی نیسـت. در 
موسسـه خیریـه مولی الموحدیـن بـر اسـاس افـکار و اندیشـه های 
موسسـان و هیـات امنـا امـر توسـعه، کارآفرینـی، خاقیـت و ایجاد 
فرصـت هـای شـغلی در مناطـق محـروم امر خیـر تلقی شـده و لذا 
این موسسـه اولین موسسـه خیریه توسـعه گرا در کشـور محسـوب 
می شـود.از آغـاز تاسـیس تاکنـون موسسـه از هیـچ فـرد حقیقی و 
حقوقـی اعانـه ای دریافت نکرده و بدون اسـتفاده از امتیازات خاص، 
اعتبـارات بانکـی یارانـه ای یـا سـهمیه ای و یـا کمک هـای دولتـی و 
صرفـا با تکیه بـر خاقیت، ابتکار، مسـئولیت و خطرپذیـری مدیران 
و تـاش صادقانـه و عاشـقانه و توام بـا امانت داری دسـت اندرکاران 
موفـق بـه اجـرای پروژه های مهـم در پـاره ای از نقاط محروم اسـتان 
کرمـان شـده اسـت.حاصل ایـن تاش هـا ایجـاد دو منطقـه ویـژه 
اقتصـادی از جملـه منطقه ویژه اقتصـادی ارگ جدیـد در بیابان های 
خشـک و سـوزان و کویـری بـم و منطقـه ویژه اقتصادی سـیرجان و 
ده هـا کارخانـه کوچک و بـزرگ در آن، ایجاد بزرگتریـن و موفق ترین 
شـرکت هواپیمایی خصوصی کشـور ماهـان ایر و طراحـی طرح های 
بـزرگ صنعتـی برای رفـع محرومیت مناطق دوردسـت کرمـان بوده 
اسـت کـه خوشـبختانه تاکنـون بـه صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بـرای 20 هـزار نفـر شـغل ایجـاد کـرده است.سـرمایه و دارایی هـای 
موسسـه مطابـق اساسـنامه متعلق بـه عموم مردم و قابل تقسـیم و 
تخصیـص بـه هیچ شـخص حقیقی و حقوقـی دولتـی و غیردولتی 
نیسـت.عضویت افـراد در هیـات امنـا و هیـات مدیـره افتخـاری و 
مدیـران موسسـه حـق برداشـت هیـچ وجهی تحـت عنـوان پاداش 
و... را نداشـته و نیز ایشـان و بسـتگان آنان حق انجام هیچ معامله 
ای بـا موسسـه را ندارد.براسـاس مسـتندات اداره ثبـت شـرکت هـا 
صد درصد سـهام شـرکت هواپیمایی ماهان متعلق به این موسسـه 
بـوده و هیـچ شـخص حقیقـی سـهامدار این شـرکت نیسـت.نقش 
هواپیمایـی ماهـان در جابه جایی حدود دو میلیون مسـافر در سـال 
و خاقیـت مدیـران آن در کاهـش فشـار تحریم هـای آمریـکا جهت 
توسـعه ناوگان هوایی کشـور بر هیچکس پوشـیده نیست و شهادت 
مسـئولین وزارت راه و ترابـری، سـازمان هواپیمایـی کشـوری و کلیه 
عزیزانـی که از خدمات این شـرکت اسـتفاده می کننـد گواه این مدعا 
اسـت. امیـدوارم بـا لطـف خداونـد و پشـتیبانی مسـئولین و همت 
و تـاش مدیـران شـاهد توسـعه همـه جانبـه ایـن شـرکت باشـیم.

حـدود نیمـی از سـهام شـرکت کرمـان خـودرو متعلق به موسسـه و 
نیمـی دیگـر متعلـق به سـازمان عمـران کرمان اسـت و چهـار درصد 
سـهام ایـن شـرکت از بدو تاسـیس بـه گروهی از مدیـران فنی تعلق 
داشـته اسـت. ماموریـت ایـن شـرکت صنعتی کـردن جنوب شـرق 
کشـور اسـت کـه از بـم آغـاز شـده اسـت. منطقـه ویـژه اقتصـادی، 
کارخانجـات مدرن خودروسـازی و قطعات خـودرو، احداث فرودگاه، 
ایجـاد زیرسـاخت هـای توسـعه صنعتـی، ایجـاد هتـل هـا و مراکز 
خدماتـی، رفاهی و ورزشـی کـه در خدمت مردم منطقـه و نیرو های 
فنی و مهاجر اسـت از جمله اقدامات شـگفت آوری اسـت که در دل 
کویر سـوزان انجام شـده است.سایر شـرکت ها و واحدهای موسسه 
صرفـا در اسـتان کرمـان بـرای انجـام ماموریت های توسـعه فعالیت 
می کننـد و تعاونـی اعتبـار مولـی الموحدیـن کـه در شـهر مشـهد به 
ثبـت رسـیده هیـچ رابطـه حقوقـی بـا ایـن موسسـه ندارد.عـاوه بر 
انجـام ماموریت اصلی موسسـه که توسـعه مناطق دوردسـت اسـت 
ایجـاد واحدهـای خدماتـی و رفاهی برای اقشـار محـروم و کمک به 
مـدارس و مسـاجد و... در دسـتور کار موسسـه قـرار داشـته اسـت.

بـا افتخـار اعـام می کنیـم بـدون توسـل به شـیوه های ناپسـند و به 
دور از مشـارکت بـا هیـچ شـخص یـا جریـان بانفـوذی در کشـور و 
بـا رعایـت کلیـه قوانیـن و مقررات، بـا کارکردی شـفاف و روشـن، با 
انضبـاط کامـل مالـی و پرداخـت بـه موقـع عـوارض و مالیات هـای 
متعلقـه کـه بالـغ بـر میلیاردهـا تومـان اسـت، موسسـه ای خیریه و 
توسـعه گرا را ایجـاد و اداره کرده ایـم کـه بـه عنـوان نمونـه ای موفـق 
از مدیریـت نیروهـای انقـاب قابـل ارائه اسـت.تاکنون سـازمان ها و 
نهادهای نظارتی از جمله سـازمان بازرسـی کل کشـور وزارت اطاعات 
بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در مـورد ماهیـت، فعالیت هـا و 
اقدامـات موسسـه بررسـی هـای الزم را انجـام داده انـد و در جریـان 
سـفر مقام معظـم رهبری به کرمـان نیز گزارش هـای الزم به محضر 
مبـارک ایشـان تقدیم و معظـم له برای خدمت بیشـتر به محرومان 
توصیه هایـی داشـتند کـه نصـب العین قـرار گرفتـه اسـت.در خاتمه 
بـار دیگـر تصریـح می کنیـم امـوال و دارایی هـای موسسـه متعلـق 
بـه عمـوم مـردم و در خدمـت توسـعه کشـور بـوده و هیـچ شـخص 
حقوقـی و حقیقـی حـق هیچ نـوع برداشـتی را نداشـته و هیچ یک 
از مسـئوالن فعلی و سـابق کشـور و اسـتان کرمان و وابسـتگان آنان 
در هیـچ یـک از موسسـه های وابسـته بـه موسسـه، هیچ سـهمی و 
هیـچ نفعـی نداشـته و ندارنـد. از خداونـد متعـال توفیـق روزافـزون 

همگان را خواسـتاریم.
سیدحسـین مرعشـی بنیانگـذار موسسـه خیریـه مولی الموحدیـن 
تاکنـون بارهـا به ابهامـات درباره مولی الموحدین پاسـخ داده اسـت.

 بخش هایی از این پاسخ ها با ذکر منبع و تاریخ در پی می آید:

کسی از مولی الموحدین سود نمی برد
ببینیـد موسسـه مولی الموحدیـن یک مؤسسـه غیرانتفاعی )کسـی 
از آن سـود شـخصی نمـی بـرد( اسـت ولـی از جنـس مؤسسـات 
معمولـی کـه اعانـه جمـع می کنند، نیسـت. مـا جمعی بودیـم که در 
کنـار مسـؤلیت های رسـمی، سـعی داشـتیم یـک ابتکاراتـی را برای 
توسـعه اسـتان اسـتفاده کنیـم، نمی توانسـتیم در یک فضـای صرفًا 
دولتـی کار کنیـم و نمی خواسـتیم هـم خصوصی و دولتـی کار کنیم. 
کارهایـی هـم کـه انجام می دهیـم، عموما کارهایی اسـت که توسـط 
بخـش خصوصـی قابـل تصمیم گیـری و قابـل اجـرا نبـوده اسـت.

مثـًا همیـن اتوبـان هفت باغ علـوی در کرمـان را ببنیـد، از کرمان تا 
ماهـان 2۷ کیلومتـر، بـه عـرض 120 متر اتوبان سـاخته شـده اسـت 
کـه ایـن بـا ابتکاراتـی با حضـور مـردم و کاری کـه برای مـردم ایجاد 
می کردیـم، انجـام می شـد. این هـا یـک متولـی می خواسـت، مـا 
موسسـه مولی الموحدیـن را بـه صـورت یـک مؤسسـه غیرانتفاعـی 
تاسـیس کردیـم، نـه هیچ کـدام از هیئـت امنا نه حـق انتفـاع دارند، 

نه حـق معاملـه دارند.
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 ماهان هرچقدر سود کند هواپیمای جدید می خرد
ماهـان سـود سـهام نمی دهـد و هـر چقـدر پـول در آورد، هواپیمـای 
جدیـد می خـرد، کرمان خودرو سـود سـهام نمی دهد و هـر چقدر در 
مـی آورد، کارخانـه در بـم می سـازد. یـک برنامه هایی را برای توسـعه 
در کرمـان در قالـب یـک مؤسسـه غیرانتفاعـی طراحی کردیـم و آن 

را جلـو می بریم.
»همان«

اساسنامه موسسه به درخواست نیروی انتظامی تغییر کرد
سـوال: بحث موروثی بودن موسسـه براسـاس  ماده 13 اساسـنامه  

چـه بود؟ 
مرعشـی: ایـن اساسـنامه یـک اساسـنامه متحدالفرمـی اسـت کـه 
نیـروی انتظامـی جمهـوری اسـامی بـه همـه خیریه ها داده اسـت 
و هرکـس مادام العمـر عضـو اسـت و خـودش یکـی را بـه عنـوان 
جانشـین انتخـاب می کنـد کـه اعضـای هیأت امنـا باید بـه وی رأی 
دهنـد. ایـن فـرم مشـترک اساسـنامه های خیریه هایـی اسـت کـه 

نیـروی انتظامـی تدویـن کرده اسـت.
سوال: اینکه می گویند بخشی از آن از اول دولتی بوده است.

مرعشـی: هیـچ وقـت دولتـی نبـوده اسـت مؤسسـه ای کـه مـن 
تأسـیس کـردم هیـأت امنای آن ۶ نفـر بودند که 5 نفـر را از مقامات 
بـا سـمت آنهـا گذاشـته بودنـد یعنـی امـام جمعـه، اسـتاندار و سـه 
مدیـر کل بودنـد؛ بعـدًا مدیرکل هـا و امـام جمعـه اسـتعفا کردنـد و 
ایـن حقشـان بـود تـا اینکـه 3 نفـر اسـتاندار و 2 مدیـرکل و 8 نفـر 

شد. شـخصی 
سوال: استاندار در این مؤسسه موروثی شد؟

 نیـروی انتظامـی در سراسـر کشـور گفـت کـه اشـخاص حقوقـی 
نمی تواننـد عضو هیأت امنای مؤسسـات غیردولتی باشـند و حرفش 
هـم بـه لحـاظ حقوقـی حسـاب اسـت. نیـروی انتظامی گفـت یک 
مؤسسـه دائمی نمی تواند هیأت امنایش متزلزل باشـد لذا اشـخاص 
حقوقـی نمی تواننـد مگـر اینکـه قانـون تعییـن کنـد و مثـاً بگویـد 
اسـتاندار کرمـان مسـئول فان مؤسسـه اسـت. لـذا در مقطعـی این 
را اصـاح کردنـد و اشـخاص حقوقی کنـار رفتنـد در دوران احمدی نژاد 
گفتنـد که چرا اینطور شـده اسـت که ما گفتیم شـما نیـروی انتظامی 
را قانـع کنیـد تـا مجـددًا اسـتاندار رئیس هیـأت امنا شـود ولی هیچ 

وقـت اینجـا متعلـق بـه اسـتانداری و دولت نبوده اسـت. 
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سابقه تهمت ها
بگذاریـد یـک چیـزی تعریف کنـم: یک وقتی مـن اسـتاندار کرمان 
بـودم. یـک مخالفـی داشـتیم کـه خدا رحمتشـان کنـد از دوسـتان 
مـا بـود. ایشـان اطاعیه ها متعـددی می داد که مرعشـی هم فاسـد 
اسـت هم مفسـد. من با ایشـان مخالف بودم اما نه فاسـد بودم نه 
مفسـد. خیلـی جالب اسـت. یک حسـین مرعشـی دیگـری بود که 
با من تشـابه اسـمی داشـت. جایی در تهران یک حسـین مرعشـی 
را کمیتـه گرفتـه بود و بازداشـتش کرده بود. ظاهرا بحـث مواد مخدر 
بـود و کمیتـه او را گرفته بـود. این مخالف ما اطاعیـه ای داده بود که 
تـو همان حسـین مرعشـی ای هسـتی که تـو را در خانـه ای در تهران 
گرفته انـد. دادسـتان بـه او گفتـه بـود تـو کـه می دانـی این حسـین 
مرعشـی آن حسـین مرعشـی نیسـت. گفت می دانم ولی خوب جا 
می افتـد. ]می خنـدد[ می دانـد صحـت ندارد امـا خوب جـا می افتد. 
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 دست روی دست نگذاشتیم
 مـن در زمانـی کـه اسـتاندار بـودم، بـا چنـد واقعیـت مواجـه بودیم. 

اولیـن واقعیـت ایـن بـود که توسـعه اسـتان و یـا بهتر بگویـم ایجاد 
یـک جهـش در توسـعه اسـتان بـه یـک جلـو برنـده یـا یـک موتور 
محـرک نیاز داشـت. کارهـای جدیدی بـوده که می توانسـت روحیه 
بدهـد بـه دیگـران تـا بقیـه هـم حرکت کننـد. بـه حرکـت می گوییم 
حرکت هـای پیشـتاز یـا حرکتهای جهشـی، که می توانسـتند جهش 
بـه وجـود بیاورند.یکی از آنهـا ایجاد منطقه ویژه اقتصادی سـیرجان 
بـود. دیگـری، منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـود. دیگـری، 
هواپیمایـی ماهـان بـود.... در داخـل منطقه ویژه اقتصـادی بم) ارگ 
جدیـد( فعالیـت خودروسـازی کرمان بـود. اینها در واقـع پروژه هایی 
بودنـد کـه می توانسـتند ایجـاد تحرکـت کنند. یـا مثا در رفسـنجان 
مجتمـع صنعتـی بـود کـه آقـای هاشـمیان بیشـتر زحمـات آن را به 
دوش گرفتنـد.در نقـاط مختلـف اسـتان پروژه هایـی بـود کـه بعضی 
انجـام شـد و بعضـی نشـد. بـرای بـه وجـود آوردن ایـن پروژه هـای 
پیشـتاز مـا بـا چندین مانع جـدی مواجـه بودیم. اولیـن محدودیت 
ایـن بـود کـه ما به عنـوان اسـتانداری نمی توانسـتیم شـرکت دولتی 
تاسـیس کنیـم. یعنـی اختیـار انجـام چنیـن کاری نداشـتیم و غیر 
قانونـی بـود. ایجـاد شـرکت دولتی به اجـازه مجلس نیاز داشـت که 
خـود مجلـس هم براسـاس سیاسـت هایش تعـداد شـرکت دولتی 
را نمی خواسـت زیـاد کنـد، کـه بـه نفع کشـور هم نبـود، و نیسـت.راه 
دوم ایـن بـود کـه دسـت روی دسـت بگذاریـم و بگوییـم کـه مـردم 
خودشـان بایـد ایـن کار را انجـام بدهنـد و مـا فقط وظیفـه داریم در 
رفـت و آمـد بـا اسـتانداری باشـیم، نظـاره کنیـم، نامه امضـا کنیم ) 
یعنـی کاری را کـه همـه اسـتاندارها و همـه مدیـران عافیـت طلـب 
انجـام مـی دهنـد( و خـوب بعـد هـم وقتـی کاری انجـام نمی شـد 
مـا بایسـتی می گفتیـم کسـی نیامده کـه بخواهـد ما نامـه ای امضا 
بکنیـم! و زمـان را به این صـورت هدر بدهیم.راه دیگری که شـاید راه 
درسـتی هـم بـود این بـود که ما بخـش خصوصی را فعـال کنیم، که 
کردیـم البتـه خیلـی از واحدهایـی را که می توانسـتیم کمـک کردیم 
بـه نحـو عالـی راه افتادنـد. امـا بخـش خصوصـی اوال بیـش از حـد 
خاصـی حاضـر بـه پذیرفتـن مسـئولیت و ریسـک نبود، یعنـی مثًا 
هیـچ وقـت مـا نمی توانسـتیم یک بخـش خصوصـی را قانـع کنیم 

بیاییـد در جایـی مثل بـم خودروسـازی بزند.
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 حـاال کـه ایـن کار را نکرده ایـم اینقـدر فحـش می دهند و 

می سازند شـایعه 
می زدنـد،  چنیـن کاری  بـه  دسـت  هـم  اگـر  اینکـه  عـاوه  بـه 
حداکثـر در کرمـان ایـن کار را انجـام می دادند و از شـهر کرمان 
آن طرف تـر کسـی حاضـر نبـود حتـی پـا بگـذارد. و محدودیـت 
دیگـر ایـن بـود کـه آیـا من کـدام یـک از بخش هـای خصوصی 
و یـا چـه کسـی را در بخـش خصوصـی بخوانـم و بگویـم فانی 
انـدازی کـن و فـردا  راه  را  بـرو و شـرکت هواپیمایـی ماهـان 
ایـن  اوسـت؟حاال کـه  مرعشـی خـودش شـریک  نگوینـد کـه 
مـی گوینـد  ناسـزا  و  فحـش  مـا  بـه  اینقـدر  نکرده ایـم،  را  کار 
و شـایعه می سـازند و اتهـام می زننـد. شـما فکـرش را بکنیـد 
اگـر مـا هواپیمایـی را داده بودیـم بـه یـک بخـش خصوصـی، 
بدهیـم؟  ایـن سـواالت جـواب  بـه  حـاال چطـور می خواسـتیم 
بـا ایـن تنـگ نظری هایـی کـه هسـت، کـدام اسـتاندار جـرات 
می کنـد بـه طـرف یـک بخـش خصوصـی بـرود و آن را حمایت 
کنـد و بگویـد یـک شـرکت هواپیمایـی راه بینـداز. بـرو هواپیما 
بخـر! مـا اگـر بـه یـک شـرکت بگوییـم برویـد و ده تـا کامیـون 
و  می ِآیـد  در  ازش  حـرف  هـزار  روز  همـان  فـردای  بخریـد، 
مـردم می گوینـد، » آقـا، همـه ایـن کامیون هـا مـال خـودش 
اسـت!« ایـن هـم یـک محدودیـت دیگـر! ایـن را هـم اضافـه 
کنـم کـه حـاال البتـه کشـور بازتر شـده. همـه فوایـد بخش های 
خصوصـی را بهتـر فهمیده اند.همـه دارنـد بـر خصوصـی سـازی 
تکیـه مـی کننـد. مقـام معظـم رهبـری همیـن را مـی گوینـد، 
رئیـس جمهـور همینطـور.... و تـازه هنـوز ایـن کارهـا بـه نحـو 
مطلـب نمی شـود در کشـور! ؛ حـاال مایـی کـه مـی خواسـتیم 
کسـی  چـه  بگیریـم،  تصمیـم   ۷0 تـا   ۶۶  ،  ۶5 درسـالهای 
می خواسـت زیـر ایـن مسـئولیت بـرود؟ بـا خـود گفتیـم کـه » 
مـا چـه کار می توانیـم بکنیـم«؛ بـه هـر حـال مـا جـوان بودیم؛ 
و  می سـوخت  اسـتان  وضـع  بـرای  دلمـان  بودیـم،  پرتحـرک 
اهـل ریسـک هـم بودیـم. و چیـزی کـه خود مـن را خوشـحال 
می کنـد و ضمیـر مـرا شـاد نگـه مـی دارد، ایـن اسـت کـه مـن 

هیـچ وقـت از هیـچ کاری نترسـیدم. 

هیچ کاری از توسـعه خیرتر نیست
عـرض کنـم کـه، هیچ وقـت از پذیـرش مسـئولیت نترسـیدم و 
کاری را کـه درسـت مـی دیـدم، بـه آن عمـل می کـردم. خوب، 
را کـه  محدودیت هـا  نپذیریـم.  مسـئولیت  نمی توانیـم  دیدیـم 
خوبـی  خـودم  نظـر  بـه  جمع بنـدی  یـک  بـه  گرفتیـم  نظـر  در 
رسـیدیم و آن هـم اینکـه بیائیـم موسسـه ای درسـت کنیـم کـه 
ایـن موسسـه غیـر انتفاعـی و خیریـه باشـد و هدفـش توسـعه 
اسـتان باشـد و ایـن هنـوز در کشـور بدیـع اسـت. یعنـی هنـوز 
چنـد سـال  اینکـه  بـا  نکـرده،  اقتـدا  فکـر  ایـن  بـه  هیچکـس 
باشـد.  سـال گذشـته   12 کنـم  مـی  اسـت.فکر  هـم گذشـته 
مـا معمـوال در جامعـه مـان کار خیـر را در ایـن می دانیـم کـه 
مثـًا بـه یتیمـی چیـزی بدهیـم یـا مدرسـه و یـا پـل و یـا یک 
و  اجتماعـی  واقعیت هـای  بـا  کسـی  اگـر  اساسـا  بسـازیم  راه 
اقتصـادی امـروز آشـنا باشـد و اثرات و نقـش توسـعه را بفهمد 
خیـر،  نیسـت.کار  خیرتـر  توسـعه  از  هیـچ کاری  می دانـد کـه 
یعنـی کمـک بـه توسـعه جامعـه. توسـعه اسـت کـه ریشـه های 
فقـر را از بیـن می بـرد و توسـعه هسـت کـه جامعه را بـه تعادل 
می رسـاند و عـدم تعادل هـا را از بیـن می بـرد و اصا بسـترهای 
و  می بـرد  بیـن  از  را  کمبودهـا  و  کاسـتی ها  و  ناهنجاری هـا 
شـما جامعه تـان بـه تعـادل می رسـد. وقتـی بـه تعـادل رسـید، 
نیازهایـش در درون خـودش تامیـن مـی شـود. بـه هـر حـال، 
مـا بـا جمـع دوسـتانمان به ایـن فکر رسـیدیم که مـا می توانیم 
یـک موسسـه غیرانتفاعـی خیریـه درسـت کنیم کـه کار خیرش 
ایـن نیسـت کـه درآمـد کسـب کنـد و بـه یک عـده فقیـر کمک 
ایـن موسسـه کارش، »کارآفرینـی« اسـت. کارش  بلکـه  کنـد 
ایجـاد بسـترهای جدیـد توسـعه اسـت. کارش توسـعه اسـت 
بـه همیـن جهـت عـده ای می گوینـد ایـن موسسـه ای کـه راه 
انداختـه ایـد ) مولـی الموحدیـن( کار خیـرش کجاسـت؟ مـا 
موسسـه مولـی الموحدیـن را بـا همیـن هـدف ـ توسـعه ـ راه 

کردیم.  انـدازی 

گزارش
گفتار نو
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الیروبی ۱۴رشته قنات 
در گنبکی ریگان

بـه گفتـه مدیـر جهاد کشـاورزی ریگان با الیروبی و احیای 14رشـته قنـات در بخش گنبکی 
این شهرسـتان بر میـزان آبدهی قنـات ها 30درصد افزوده شـد.

حمیـد فرامـرزی روز شـنبه افـزود: احیا و الیه روبـی و مرمت این قنوات بیـش از 10میلیارد 
ریال هزینه در برداشـته اسـت .

مدیـر جهـاد کشـاورزی ریـگان اضافـه کـرد: نظـر بـه اینکه بیشـتر قنـوات این منطقـه براثر 
طوالنـی شـدن دوره خشکسـالی در ایـن منطقـه کاما خشـکیده شـده انـد اظهار داشـت : 

احیـای آنـان در دسـتور کار جهـاد کشـاورزی قـرار گرفته اسـت. 
فرامـرزی افـزود : بـا احیا این 14رشـته قنات در بخـش گنبکی بیش از 1500هکتـار از مزارع 

این شهرستان سـیراب شدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه کشـاورزان برای اسـتفاده بهینه از آب به سیسـتم های نویـن آبیاری 
روی آورنـد ابـراز کـرد:  85درصد تسـهیات آبیاری نویـن به صورت باعـوض و مابقی آورده 

کشـاورزان است.
بخشـدار گنبکـی  هـم در این ارتبـاط به ایرنا گفت: قنـات یکی از قدیمی ترین شـیوه انتقال 
آب اسـت کـه در بخـش گنبکی کشـاورزان نیـز از آب قنوات بـرای آبیاری مزارع خـود اقدام 

کـرده اند.
علیرضـا جاویـدان افـزود: در سـال های اخیـر بـا احـداث سـد نسـا بـم در حوزه باال دسـت 
بخـش گنبکـی از 25رشـته قنـات فعـال در ایـن بخـش تنهـا 14رشـته آب دارنـد و مابقـی 

خشـک شـده اند.
وی  افـزود: بـه دلیـل کیفیـت مرکبات ایـن بخش بر اثر آبیـاری قنوات بیـش از 30هزار تن 

مرکبـات از به دسـت می آید.
بخشـدار گنبکـی اظهار داشـت : بـا کاهش آبدهی قنـوات در بخش گنبکی شـاهد مهاجرت 

اهالی این بخش به حاشـیه شـهرها هسـتیم.
جاویـدان تصریـح کرد: مسـئولین ذیربط بـرای احیا این قنـوات در بخش گنبکـی اقدامات 

الزم را انجـام دهند.
در شهرستان ریگان قدیمی ترین قنوات وجود دارد که در حال خشک شدن هستند.
ریگان تا مرکز استان 285کیلومتر فاصله دارد که دارای جمعیت 98هزار نفری است.
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ایــن موسســه کــه دارای شــخصیت حقوقــی 
قوانیــن  اســاس  بــر  اســت  مســتقل 
جمهــوری اســالمی ایــران و اساســنامه خــود 
فعالیــت می کنــد و تابــع هیــچ حــزب، 
موسســه  در  نیســت.  و گروهــی  دســته 
ــر اســاس افــکار  ــه مولی الموحدیــن ب خیری
و اندیشــه های موسســان و هیــات امنــا 
امــر توســعه، کارآفرینــی، خالقیــت و ایجــاد 
ــروم  ــق مح ــغلی در مناط ــای ش ــت ه فرص
امــر خیــر تلقــی شــده و لــذا ایــن موسســه 
اولیــن موسســه خیریــه توســعه گــرا در 

کشــور محســوب می شــود.

مهـر-  دادسـتان عمومـی و انقاب شهرسـتان بـم از انهدام یک باند سـرقت مسـلحانه طاجات 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد و گفت: اشـد مجـازات در انتظـار برهم زنندگان نظـم و امنیت جامعه 

خواهـد بود.
بـه نقـل از روابـط عمومـی دادگسـتری کرمـان، محمـد ضیاالدینی در تشـریح جزئیـات این خبر 
اظهـار داشـت: پـس از کسـب گـزارش هایـی مبنـی بـر انجام سـریالی سـرقت های مسـلحانه 
در برخـی شهرسـتان هـای شـرقی اسـتان کرمـان، بافاصله رسـیدگی به موضـوع در دسـتور کار 

دادسـتانی و پلیـس قـرار گرفت.
وی اعام کرد: پس از انجام یکسـری اقدامات پلیسـی، توسـط کارگاهان پلیس آگاهی، اعضای 

این باند سـرقت شناسـایی شـدند و دسـتورات قضائی الزم برای دستگیری سـارقان صادر شد.
ضیاالدینـی عنـوان کـرد: در یـک عملیـات ضربتـی و به صـورت همزمـان محل اختفای سـارقان 
در چندیـن نقطـه مختلـف مـورد ضربه قـرار گرفـت و 9 نفر از اعضای این باند سـرقت مسـلحانه 

دسـتگیر و روانـه زندان شـده اند.
دادسـتان بـم هشـدار داد: بـا توجـه به ترس و ارعـاب ایجاد شـده در بین مردم، رسـیدگی به این 
پرونـده بـه صـورت ویـژه و خـارج از نوبـت خواهد بود و اشـد مجـازات در انتظـار این افراد شـرور 

خواهـد بود.
وی در تشـریح شـیوه کار این باند، گفت: اعضای این باند شـبانه و به صورت مسـلحانه به برخی 
منـازل سـطح شـهر ورود مـی کردنـد و با ایجـاد ترس وارعـاب اقدام به سـرقت طـا و جواهرات 

کردند. می 
دادسـتان بـم ارزش ریالـی طاجات کشـف شـده از این باند سـرقت را میلیاردها ریـال اعام کرد 
و گفـت: در ایـن رابطـه سـه دسـتگاه خـودرو به همـراه مقادیر سـاح و تجهیزات نظامـی از قبیل 
کلـت کمـری، اسـلحه کاشـینکف، دسـتگاه شـوکر، بیسـیم و مقادیری فشـنگ کشـف و ضبط 

شـده است.
دادسـتان بـم خطـاب به مخان نظم و امنیت جامعه هشـدار داد: همانگونه که 100 درصد سـرقت 
های مسـلحانه در شهرسـتان بم طی یکسـال گذشـته کشـف و متهمان آن دسـتگیر شـده اند، 

هشـدار مـی دهیـم برخورد دسـتگاه قضائـی در جرائم امنیتی، سـخت و قاطعانـه خواهد بود.

انهدام باند سرقت مسلحانه 
طالجات در شرق کرمان


