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رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

دروازه های ورود کرونای انگلیسی 

به جنوب کرمان را تحت کنترل داریم

کرونا در کودکان  به دو شکل بروز می کند

بیمه حامی قالیبافان در کرمان

 به مرحله اجرا رسید
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رئیس کل دادگستری کرمان:

عدالت در سخن شیرین

 و در عمل پیچیده

 و پرمانع است

موادغذایی که

 مانع از تکثیر 

ویروس ها می شوند

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان عنوان کرد:

برخی از بخش های 
کرمان زیرساخت 

شهرستان شدن را دارند

امام جمعه کرمان:

مسئوالن قیمت  کاالهای اساسی

 را  در بازار کنترل کنند

2

گالیه مردم از هزینه های بی نهایت تعمیر زیربندی خودروها: کرمانیان و  روایت »کرمان امروز« از قصه ُپر غصه 

آسفالت کوچه های کرمان در شأن این شهر نیست

متن کامل در صفحه سوم

   چند دهه است که آسفالت شهر کرمان قاتل زیربندی خودروهای کرمانیان است و هیچ استانداردی برای لکه گیری های عجوالنه رعایت نمی شود. لکه گیری های چند دهه گذشته 
خودشان امروز به تپه ماهورهای نابود کننده ای تبدیل شده اند که بالی جان می شود. متاسفانه وضعیت آسفالت کوچه های شهر کرمان بسیار نابسامان و در شان کرمانیان که حرف از 

کالن شهر به میان می آورند نیست و شاید بهتر باشد که به جای توجه ویژه به طرح های رزومه پسند اندکی این پستوی شهرسازی را سروسامان دهیم و...

متن در صفحه چهارم

4هزار و 332 قطعه 

غ زنده قاچاق  مر

در»بم«

 کشف شد

کارشناس هواشناسی کرمان خبر داد:

ادامه فعالیت سامانه بارشی

کرمان  در جنوب 

 صفحه  دوم

 صفحه  دوم

چ ابدی »حمیدهرندی«  کو گذر از سالروز  یادداشتی به بهانه 
گردن که به  روزنامه نگار و فعال زیست محیطی 

کرمان حق بسیار داشت:  طبیعت 

یک سال 
در فــراق 
حــــمــــید

آگهی مناقصه شماره 11/104-35-99آگهی مزایده
)یک مرحله ای(

شرکت مخابرات ایران )منطقه کرمان( در نظر دارد جهت اجرای عملیات پسیو FTTH استان اقالم شامل FAT به همراه 
توانند جهت کسب  مناقصه می  در  متقاضیان شرکت  نماید.  مناقصه خریداری  برگزاری  از طریق  را   .. و   SPLITTER آداپتور، 
www.Kerman.و منطقه کرمان www.TCi.ir اطالعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس

tci.ir و آدرس پست الکترونیک Tadarokat.Ker@tic.ir مراجعه نمایند.
اداره پشتیبانی و تدارکات مخابرات منطقه کرمان 

منطقه کرمان منطقه کرمان

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به 
دارای  ایزوگام  مترمربع  اجرای 1600  و  خرید، حمل 
پشم  شرکت  برند  از  مسلح  آلومینیوم  فویل  روکش 
ایران جهت منبع آب زمینی مزرعه شماره 3  شیشه 
واقع در کیلومتر 3 منطقه بهرامجرد به نگار از طریق 

مناقصه اقدام نماید.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 3 روز 
پس از تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به 
امور اداری شرکت سیمرغ واقع در خیابان امام خمینی 

نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

 با نهایت تاسف و تاثر درگذشت

دکتر سید احمد نبوی 
را خدمت خانواده و بستگان ایشان و کادر پزشکی استان تسلیت عرض می نماییم.

خانواده ساالرپور

تسلیت

آگهی فراخوان شناسایی شرکت ها به شماره 99/4/ف )نوبت سوم( 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت اجرای »فرآیند مهندسی معکوس ، بازطراحي و ساخت سیستم ها، 
زیرسیستم ها و اجزای دو دستگاه دامپتراك )یک دستگاه دامپتراك 60 تن مکانیکی و یک دستگاه دامپتراك 130 تن ویل 
موتوري )برقی((  بر طبق استاندارد کیفیت APQP« نسبت به شناسایی و پیش ارزیابی شرکت های واجد شرایط اقدام نماید. 

مدارك مورد نیاز جهت شرکت در فراخوان:
1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(

2( آگهي تأسیس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرین تغییرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز
3( مدارك مرتبط با فعالیت  مشاوره یا طراحی و مهندسی معکوس و ساخت در حوزه ماشین آالت بارگیری و باربری

4( رزومه مبنی بر آشنایی کامل و تجربه کار بر پلتفرم ماشین آالت بارگیری و باربری
5( مدارك دال بر دارا بودن محصول و قطعات مهندسی معکوس و بومی سازی و نیز تاییدیه و گواهی حسن انجام کار از 
شرکت های معدنی یا صنعتی در زمینه سیستم های: سوخت رسانی ، تعلیق و فرمان ، پیشرانه ، موتور و خنک کاری ، برقی، 

هیدرولیکی ، ترمز ، شاسی و بدنه و سیستم های انتقال قدرت و ...
تبصره: ارائه رونوشت های قراردادی قبلی و جاري بهمراه شرح کار و مبلغ پروژه و گواهینامه های صدور حسن انجام کار از 

کارفرمایان مربوط به بندهای 3 الی 5 الزامی می باشد. 
6( مدارك دال بر توان مالي شرکت )مبلغ مالیات ساالنه براساس تأیید اداره مالیاتي، مبلغ بیمه تأمین اجتماعي پرداخت شده 
به سازمان تأمین اجتماعي، درآمد ناخالص ساالنه مستند به صورت وضعیت هاي مورد تأیید کارفرماي مربوطه، مبلغ دارایي هاي 
ثابت مستند به اظهارنامه مالیاتي یا گواهي بیمه دارایي ها یا دفاتر قانوني سال قبل،  تأیید اعتبار صادر شده از طرف بانک ها 

یا مؤسسات مالي و اعتباري معتبر و ...(
7( مدارك دال بر دارا بودن سالن ساخت با ارتفاع مناسب و تجهیزات کامل  شامل جرثقیل سقفی ،ریل کف سالن و پتانسیل 

انجام عملیات ماشینکاري و سایر شرایط مورد نیاز جهت ساخت بخشي از قطعات دامپتراك و مونتاژ آنها
8( مدارك دال بر دارا بودن نمایندگي هاي معتبر در استان هاي معدن خیز کشور بمنظور ارائه خدمات پس از فروش

9( مدارك )تحصیلی، تخصصی و سوابق کاری( نیروي انساني متخصص و مرتبط با ساخت دامپتراك هاي معدني
10( مدارك دال بر دارا بودن تجهیزات و ماشین آالت مرتبط با ساخت دامپتراك هاي معدني

11( مستندات مبني بر رعایت شرط حداقل 40 درصدي داخلي سازي در نمونه اول ساخته شده )هم دامپتراك مکانیکي و 
هم برقي(

شرکت در فراخوان حاضر و ارسال مدارك هیچگونه حقی را برای شرکت کنندگان جهت انجام هرگونه معامله با شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر ایجاد نمی نماید و تاکید مي گردد ، فقط سازندگان داخلي توانمند کشور با شرایط )الزامات( فوق در فراخوان 

شرکت نمایند.
شرکت کنندگان در فراخوان مي باید کلیه مدارك مربوط به الزامات فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شده قرار داده )روي 
پاکت بایستي نام شرکت، شماره و موضوع فراخوان قید شود ( و حداکثر تا تاریخ یکشنبه 99/12/17 به نشاني دفتر مرکزي 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در خیابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، پالك 273 – دبیرخانه 
مرکزي- کد پستی 1414618551 و یا به نشاني دفتر کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کیلومتر 

50 جاده شیراز ارسال نمایند.
                                                                              مدیریت قراردادها و معامالت 
                                                                             شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

به اطالع تمامی سهامداران محترم شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر می رساند به 
علت به حد نصاب نرسیدن تعداد سهامداران در مجمع عمومی به طور فوق العاده نوبت اول، مجمع 
عمومی به طور فوق العاده نوبت دوم این شرکت در روز چهارشنبه 99/12/20 از ساعت 17 الی 
19 در محوطه باز حیاط خیریه رعد با رعایت پروتکل های بهداشتی واقع در بلوار آیت اهلل هاشمی 
)جاده تهران( حد فاصل سه راه کشاورز و اداره پست مرکزی خیابان رعد کوچه شماره یک، بنای 

48 ستون ماندگار رعد کرمان برگزار می شود. 
دستور کار جلسه: اصالحیه ماده 10 اساسنامه، در خصوص افزایش سهم اعضا

تغییر آدرس شرکت از محل خیابان بحرالعلوم به خیابان شهید رجایی - خیابان مفتح 4 - پالک 7
اعضا هیات مدیره شرکت 

آگهی مجمع عمومی به طور فوق العاده
 شرکت خدمات آزمایشگاهی سنگ بستر کویر

 )نوبت دوم(

 دکتر اصغر مکارم  در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره 
به آخرین وضعیت کووید 19 در جنوب کرمان گفت: 
در  انگلیسی  کرونای  که  گذشته  ماه  یک  طی  تقریباً 
در  بیماران  از  کدام  هیچ   شده،  شایع  بیشتر  کشور 
و   نداشتند  را  انگلیسی  کرونای  عالئم  کرمان  جنوب 
در  انگلیسی  کرونای  از  موردی  تاکنون  خوشبختانه 

جنوب کرمان مشاهده نشده است.
وی با اشاره به مشاهده یک مورد از کرونای انگلیسی 
در استان کرمان اظهار کرد: با توجه به اینکه یک مورد 
از کرونای انگلیسی در سیرجان اعالم شده ما هم در 
با  نکنیم  رعایت  اگر  و  هستیم  شدید  خطر  معرض 

مشکل روبه رو خواهیم شد.
مکارم ضمن تآکید بر کنترل شدید مناطق مرزی در 
کرد:  تصریح  انگلیسی  کرونای  شیوع  کنترل  راستای 
مناطقی که ممکن است مردم با مرزهای شرقی ارتباط 
داشته اند توسط کادر بهداشت و درمان  با دقت رصد 
می شوند و در صورت مشاهده تیم های مراقبت سریعا 
اقدام به قرنطینه خواهند کرد و باید خانواده بیمار را 

در جریان بگذارند تا این که یک کانون انتقال بیماری 
را نداشته باشیم. 

در  کرونا  آماری  کاهش  به  نسبت  هشدار  ضمن  وی 
آماری  کاهش  و  بیماری  نبود  گفت:  کرمان  جنوب 
که در سطح جنوب وجود دارد دلیل بر نبود ویروس 
بیماری  از   اینکه در استان موردی  در منطقه نیست 
کرونای انگلیسی را داریم به این معنی است که ما هم 
می توانیم در منطقه موردی از این بیماری را داشته 
احساس کنیم که  نباید  و تحت هیچ شرایطی  باشیم 

وضعیت مطلوب  است .
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عادی انگاری را 
بیماری عنوان کرد  این  یک آفت بزرگ در مدیریت  
و افزود: حوزه سالمت باید آمادگی خود را به صورت 
کامل در مقابل این بیماری حفظ کند و در حال حاضر 
کرونائی  زرد  وضعیت  که  قلعه گنج  و  جیرفت  جز  به 
دارند، بقیه شهرستان های جنوبی آبی هستند، موارد 
آمار  اینکه  و  است  حد  همین  در  هم  بستری  مثبت 
جیرفت قدری باال است چون تجمیعی است از بیماران 

عنوان  به  بیماران  است  ممکن  و  شهرستان  هفت 
از  یکی  آنها  سکونت  محل  ولی  شوند  ثبت  جیرفت 

شهرهای جنوبی باشد.
مکارم عادی انگاری را تهدیدی جدی در سیر صعودی 
و  است  نظر  مد  آنچه  افزود:  و  دانست  مبتالیان  آمار 
تاکید  آن  بر  باید در ستاد کرونای شهرستان  مدیران 
انگاری شویم و  نباید دچار عادی  این است که  کنند 
نظر سن، جنس  از  بیماری  در  عالمت  تغییر  هرگونه 
و از نظر شرایط بیماری و نقطه سرایت آن به معاونت 
بهداشتی اطالع داده شود تا اگر مورد خاصی هست در 

اسرع وقت رسیدگی شود.
وی وضعیت جنوب کرمان را در رعایت پروتکل های 
بهداشتی مثبت ارزیابی کرد و گفت: در جنوب کرمان 
بیماری که  اول  را تجربه کردیم؛ موج  فقط یک موج 
از اسفندماه  سال گذشته با یک شیب کند از  تقریباً 
بیماری را داشته ایم و در جنوب کرمان حدود دو ماه 

آمار قابل توجهی را شاهد بودیم.
موج  داد:  ادامه  جیرفت  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 

بیماری که در آبان ماه شمال استان را بیشتر درگیر 
کرد، تقریباً در جنوب مالیم تر پشت سر گذاشتیم و 
امیدواریم با همین شرایط ادامه دهیم و در این  موج 

هم دچار گرفتاری نشویم.
آمار  افزایش  دالیل  از  یکی  نیز  را  دما  افزایش  وی   
مبتالیان دانست  و گفت: البته در جنوب کرمان که 
های  دستگاه  از  استفاده  دما  افزایش  با  ماه  اسفند  از 
انتقال  نظر  از  ما  برای  بیشتر می شود   خنک کننده 
بیماری مهم است اما با توجه به تجربه ای که پشت 
سر گذاشتیم و مردم این آموزش ها را متوجه شده اند 
امیدواریم این شرایط را طوری مدیریت کنند که دچار 

بیماری نشویم.
کادر  مستقیم  مسئولیت  که  توضیح  این  با  مکارم  
گفت:  است،  مردم  سالمت  حفظ  درمان   و  بهداشت 
اگر موردی از بیماری و یا هر تغییری از عالئم بیماری 
حساسیت  با  و  شود  داده  اطالع  باید  شود  مشاهده 
اکیپ های مراقبتی و حمایتی با استفاده از طرح شهید 
سلیمانی مراجعه کنند و رسیدگی الزم صورت پذیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت:

دروازه های ورود کرونای انگلیسی به جنوب کرمان را تحت کنترل داریم

ظهر  سلیمانی  علیدادی  حسن  حجت االسالم 
روز جمعه در خطبه های نمازجمعه شهر کرمان 
نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی سفارش کرد 

و بیان داشت: کوتاه بودن عمر موجب می شود 
لذا  کنیم  رعایت  بیشتر  را  تقوا  زندگی  در  که 
رعایت تقوای الهی و یادآوری مرگ و رفتن از 
دنیا دشمنی ها و کینه ها را از انسان دور می کند 

و روح انسان را پاک می سازد.
جایگاه  و  اهمیت  در  )ع(  علی  امام  افزود:  وی 
تقوای الهی می فرمایند »شما مؤمنین را وصیت 
دنیا  این  از  رفتن  و  مرگ  یاد  به  که  می کنم 
باشید و سفارش می کنم هیچگاه از مرگ غفلت 

نکنید.
امام جمعه کرمان گفت: بهشت جایگاه افرادی 
است که تقوای الهی را پیشه کنند و در قرآن 
کریم به صراحت گفته شده کسانی وارد بهشت 

می شوند که از متقین و محسنین باشند.
حجت االسالم علیدادی سلیمانی تصریح کرد: 
اگر خواستار بهشت هستید اهل تقوا و کارهای 

نیک باشید.

تسلیت  با  جمعه  نماز  دوم  خطبه های  در  وی 
شد:  یادآور  )س(  زینب  حضرت  وفات  سالروز 
بخشی  عمق  راستای  در  )س(  زینب  حضرت 
امامت  از  دفاع  در  سازی  جریان  و  جبهه حق 
کردند  ایفا  مهمی  بسیار  نقش  اسالمی  جامعه 
تاریخ  در  حسینی  نهضت  پویای  جریان  لذا 
ماندگار شد و این تنها به خاطر حضرت زینب 

بود.
به  ما  امام جمعه کرمان گفت: در حال حاضر 
نخبگان جامعه  قوا،  تمام  واحد در  یک صدای 
و مردم احتیاج داریم لذا اگر کسی در راستای 
در  نکند  کمک  جامعه  در  واحد  صدای  ایجاد 

آینده تاریخ ملت قطعاً محکوم می شود.
وی افزود: روشن کردن چراغ انفعال گرا دادن 
به دشمن است که این باعث امیدواری دشمن 
مقابل  در  انسجام  با  باید  بنابراین  شد  خواهد 

دشمن بایستیم.

به  اگر  داشت:  ابراز  سلیمانی  علیدادی 
فرمایشات مقام معظم رهبری عمل کنیم باعث 

عقب نشینی دشمن خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ما امروز در آزمون بزرگی 
در  باید  ما  مسئولین  داد:  ادامه  داریم  قرار 
بازار  نوسانات قیمت ها در  فعلی کشور  شرایط 
را کنترل کنند. قیمت کاالهای اساسی و مورد 
نیاز مردم به طور سرسام آوری در حال افزایش 
است که مسئوالن باید این موضوع را مد نظر 
اقشار  ویژه  به  و  مردم  سفره  به  و  دهند  قرار 

آسیب پذیر بیشتر توجه کنند.
حاضر  حال  در  گفت:  کرمان  جمعه  امام 
جهاد  و  تجارت  معدن  صنعت  وزارتخانه های 
برعهده  را  سنگین تری  مسئولیت  کشاورزی 
مصرف  در  باید  نیز  مردم  اینکه  ضمن  دارند 
خود مراقبت کنند تا دچار کمبود در کاالهای 

اساسی نشویم.

امام جمعه کرمان:

مسئوالن قیمت  کاالهای اساسی را در بازار کنترل کنند

خبر
کارشناس هواشناسی کرمان

 خبر داد:

ادامه فعالیت سامانه بارشی
 در جنوب کرمان

مریم سالجقه با اشاره به بارش خوب برف و باران در نقاط مختلف و 
گردنه و مناطق کوهستانی استان کرمان، اظهار کرد: این سامانه روز جمعه 

در جنوب و جنوب شرق استان فعال بود.
جنوب  در  بارش  کرد:  اضافه  کرمان  استان  هواشناسی  اداره  کارشناس 
مناطق  در  همچنین  می شود  بینی  پیش  برق  و  رعد  و  رگبار  صورت  به 

کوهستانی بارش برف و یخ زدگی جاده ها دور از انتظار نخواهد بود.
سالجقه گفت: این سامانه روز شنبه در نیمٔە جنوبی استان فعال است و 
کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد در استان تا امروز ادامه دارد.

پیوند صنعت و سنت 
با هدف توسعه ی گردشگری در سیرجان و با حمایت شرکت  معدنی و 
صنعتی گل گهر، غرفه ی سیرجان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع دستی برپا شد.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به  
تهران  در  اسفندماه  هشتم  تا  پنجم  از  که  نمایشگاه  این  در  گل گهر، 
برگزار شد، بخشی از ظرفیت های سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم 
در حوزه های صنایع دستی، آثار تاریخی، فرهنگی و معدن، به نمایش 

گذاشته شد. 
صنعت  و  سنت  پیوند  هدف  با  نمایشگاه  این  در  حضور  است  گفتنی 
گردشگری  زنجیره  ارتقای  پروژه ی  اجرای  ادامه ی  در  و  سیرجان  در 
همکاری  با  که  طرحی  است.  گرفته  صورت  سیرجان  در  هوشمند 
روابط عمومی و  امور بین الملل شرکت گل گهر و دبیرخانه شهر جهانی  
گلیم در حال اجرا می باشد  و می تواند در آینده نزدیک، منجر به تقویت 
بومی در دو بخش گردشگری و صنایع  دستی و جذب  کسب وکارهای 

توریست معدنی در سیرجان شود.

بیمه حامی قالیبافان در کرمان

 به مرحله اجرا رسید
روح اهلل اسالمی شامگاه پنجشنبه اعالم کرد: با پیگیری های اداره فرش 
سازمان صمت استان و هماهنگی مرکز فرش  ملی ایران توانستیم در 
ایام مبارک ماه رجب یکی از بزرگترین پروژه های مربوط به حوزه فرش 

دستبافت را با نام طرح بیمه حامی قالیبافان راه اندازی کنیم.
قشر  این  درمان  تکمیلی  بیمه  حوزه  در  شده  یاد  بیمه  افزود:  وی 
زحمتکش و نجیب استان کرمان است که با همکاری شرکت سهامی 
بیمه ایران و بانک مهر ایران به صورت تسهیالت قرض الحسنه یا اقساط 

۳۶ ماهه ایجاد شد.
این مسئول تاکید کرد: متقاضیان می توانند با استفاده از گوشی همراه 
خود از طریق وارد کردن *۶۶۵۵*۳1000# به صورت غیر حضوری 
یا  و  قالیباف  آزاد،  ضامن  نفر  یک  با  همزمان  تکمیلی  بیمه  بر  عالوه 
سود  با  ایرانی  کاالی  خرید  ریالی  تسهیالت200میلیون  از  کارمند 

چهاردرصد بهره مند شوند.
اسالمی خاطرنشان کرد: در صورت تداوم این طرح، شخص بیمه گذار 
می تواند تا 1۵ سال از بازنشستگی حق بیمه بهره مند و استفاده کند.

وی یادآور شد: هم اکنون 72 هزار بافنده در استان کرمان فعالند که در 
این میان 2۳ هزار 100 نفر آنان بیمه هستند.

اسالمی با بیان اینکه تاکنون برای 40 هزار نفر در استان کرمان کارت 
 ۶۳۵ حدود   99 سال  در  کرد:  خاطرنشان  است،  شده  صادر  قالیبافی 

مترمربع فرش  دستبافت  در این استان بافته شده است.

رئیس کل دادگستری کرمان:

عدالت در سخن شیرین و در عمل 

پیچیده و پرمانع است
به گزارش ایرنا، یداهلل موحد روز پنجشنبه با صدور پیامی به مناسبت 
موضوع  افزود:  )ع(  علی  حضرت  متقیان  موالی  باسعادت  والدت  سالروز 
عمل  در  است  پسندیده  و  شیرین  سخن  در  که  اندازه  همان  به  عدالت 

پیچیده و مواجه با موانع و مشکالت است.
وی بیان کرد: برای تجسم و تصور صحیح از عدالت و عدالت خواهی در 
به  است  شایسته  )ص(   خدا  رسول  رسالت  از  بعد  اسالم،  ظهور  دوران 
سراغ شیوه حکومتی موالی متقیان، امیرمؤمنان، علی ) ع( برویم؛ چرا که 

شخصیت واالی آن حضرت آن چنان با عدالت عجین گشته است.
وی ادامه داد: هرجا سخن از عدالت باشد، اذهان و افکار سریعاً به سوی 
رهبر عدالت پرور شیعیان علی )ع(  معطوف و این سخن معروف بر زبانها 
َة َعْدلِِه؛ علی  علیه  جاری می گردد که »ُقِتَل َعلِیٌّ فِی ِمْحَراِب ِعَباَدتِِه لِِشدَّ

السالم  در محراب عبادت خویش قربانی عدالتش گردید«.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان کرد: زندگی سراسر برکت 

حضرت علی )ع( الگویی تمام عیار برای هر انسان روشن ضمیر است.
وی اظهار داشت: منش ایشان راهنمایی نامحصور در زمان، برای سعادت 

دنیوی و اخروی پیروانشان است.
ایام  این  در  منان  خداوند  الطاف  سایه  در   است  کرد:امید  تاکید  موحد 
قرار  همگان  زندگی  سرلوحه  )ع(  همام  امام  آن  منش  و  کردار  پربرکت، 
گیرد و با توجه به ضرورت های جامعه، با مفاهیم عمیق اخالقی و انسانی 

امیرمؤمنان )ع( مأنوس شویم.

در  اسفندماه  روز 8  وند« ظهر  زینی  دکتر»علی 
حاشیه سفر به بخش ماهان با اشاره به بازدیدهای 
خود از بخش پرظرفیت ماهان گفت: بخش ماهان 
که شامل سه شهر است در گردشگری و کشاورزی 

ظرفیت خوبی دارد.
دیگر  از  را  بنیان  دانش  های  شرکت  توسعه  وی 
موقعیت  به  توجه  با  ماهان  بخش  های  ظرفیت 
آن دانست و اظهار کرد: سیالب یکی از مخاطرات 
کاهش  زمینه  در  منابعی  اما  است  ماهان  بخش 
و  داده  انجام  کارهای  بخش  این  در  سیل  تهدید 

اقداماتی نیز در دستورکار دارد به طوری که از دو 
سال آینده تقریبا بخش ماهان از این بالی طبیعی 

در امان خواهد بود.
زینی وند از اقدمات خوب صورت گرفته در بخش 
و  آورد  میان  به  منطقه سخن  این  در  گردشگری 
تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی برنامه های 
بسیار خوبی در حوزه باغات و آثار تاریخی بخش 

ماهان دارد.
وی بیان کرد: زیرساخت های شهری بخش ماهان 
خوب است لذا تصمیم گرفتیم که توجه ویژه ای به 

اند،  ماهان و مناطقی که به این موضوع پرداخته 
داشته باشیم.

زینی وند طرح دامداری و پرورش قارچ در ماهان را 
بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: از پروژه گردشگری 
و کشاورزی مدرن و توسعه شرکت های دانش بنیان 
و همچنین طرح های متناسب با حوزه دانش بنیان 

باشد و صنعت آالینده نباشد حمایت می کنیم.
وی باغ شهر ماهان را یک منطقه بی نظیر گردشگری 
دانست و بیان کرد: گردشگری، کشاورزی و ایجاد 
شرکت های دانش بنیان از محورهای توسعه بخش 

ماهان است.
شهرستان  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  وند  زینی 
یک  کرمان  کرد:  اظهار  دارد،  بخش   ۶ کرمان 
های  بخش  از  برخی  و  است  وسیعی  شهرستان 
اما  دارند  شهرستان  به  شدن  تبدیل  ظرفیت  آن 
کارشناسی  کارهای  براساس  کشوری  تقسیمات 
انجام می شود و بنده با ارتقاء برخی بخش های 
شهرستان کرمان موافقم و این موضوع را بررسی 
خواهیم کرد و هر کدام که ظرفیت داشته باشند، 

به مرور به این سمت حرکت می کنیم.

»فرمانده انتظامی  بم« ازکشف 4 هزار و ۳۳2 
و  میلیارد  یک  ارزش  به  قاچاق  زنده  مرغ  قطعه 

۵00 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ »اکبر نجفی« در گفت وگو با خبرنگار 
پایگاه خبري پلیس، اظهار داشت: ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان »بم« در پی کسب خبری مبنی 

بر قاچاق و انتقال محموله ی طیور زنده از استان 
از   خروج  برای  شرقی  مرزهای  سمت  به  کرمان 
کشور، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار 

گرفت.
افزود: در همین راستا ماموران دایره مبارزه  وی 
با  شهرستان،  این  آگاهی  پلیس  کاال  قاچاق  با 

کنترل مسیر مواصالتی بم- زاهدان به 2 دستگاه 
کامیونت حامل مرغ زنده مشکوک و آنان را برای 
انتظامی  فرمانده  کردند.  متوقف  بیشتر  بررسی 
شهرستان بم بیان داشت: ماموران پس از بررسی 
به  که  زنده  مرغ  قطعه   ۳۳2 و  هزار   4 مدارک، 
را کشف و  قاچاق می شد  از کشور  قصد خروج 

در این رابطه 2 نفر را دستگیر کردند. سرهنگ 
اکبر نجفی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و 
معرفی متهمان به مرجع قضائی خاطر نشان کرد: 
برابر نظر کارشناسان مربوطه ارزش این محموله 
برآورد  ریال  میلیون  و ۵00  میلیارد  قاچاق یک 

شده است.

استاندار کرمان عنوان کرد:

برخی از بخش های کرمان زیرساخت شهرستان شدن را دارند

4هزار و 332 قطعه مرغ زنده قاچاق در»بم« کشف شد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 
9600946

نظر به اینکه شرکت تعاونی بارز هلیل )وام گیرنده( و صدیقه خالقی )راهن( 
نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در اجرای مقرر ماده 
بستانکار ششدانگ  به درخواست  بنا  قانون ثبت مصوب سال 1386 و  واحده 34 اصالحی 
پالک 837  فرعی از 10 اصلی واقع در بخش چهار کرمان به آدرس کرمان بلوار هوانیروز 
کوچه شماره 46 سمت چپ درب اول، کدپستی 7641738743 بمساحت 250 مترمربع در 
مالکیت صدیقه خالقی فرزند حسین شماره شناسنامه 260 تاریخ تولد 1341 صادره از کرمان 
بشماره  اصلی  مالکیت  سند  که  ششدانگ  مالک  بعنوان   2991383968 ملی  شماره  دارای 
چاپی 104441 سری ب سال 90 که در صفحه 281 دفتر امالک جلد 60 ذیل شماره 15044 
ثبت گردیده است. با حدود اربعه شماال درب و دیوار به طول )10/00( ده متر به کوچه شرقا 
بطول )25/00( بیست و پنج متر به شماره باقیمانده نود و سه فرعی از ده اصلی جنوبا بطول 
)10/00( ده متر به شماره نود و چهار فرعی از ده اصلی غربا به طول )25/00( بیست و پنج 

متر به شماره هشتصد و سی و شش فرعی از ده اصلی تعریف گردیده است.
که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مزبور دارای سند مالکیت حدود اربعه فعلی ملک 
با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک طلق )مندرج در سند( می باشد وضعیت فعلی 
ملک مورد نظر یک منزل مسکونی مشتمل بر زیرزمین، همکف و دوبلکس دارای عرصه به 

مساحت 250 مترمربع و اعیانی جمعا به متراژ تقریبا 275 مترمربع می باشد.
بنا و مستحدثات ملک مورد ارزیابی شامل: زیرزمین به متراژ تقریبا 110 متر مربع، همکف 
)دوبلکس( به متراژ تقریبا 155 متر مربع، خر پشته به متراژ تقریبی 10 متر مربع. محوطه سازی 
فنی می  بنا مطابق اصول  نقشه های  نمای جنوبی آجر سفال(  و  )نمای شمالی سنگ  نما  و 

باشد، اسکلت ساختمان ها واقع در ملک از نوع مصالح بنایی با کالف بندی می باشد، بنا 
بصورت شمالی جنوبی است. عایق کاری بنا از لحاظ رطوبت تا حدودی کامل است، عمر 
تقریبی بنا باالی 20 سال ساخت است، سیستم گرمایش پکیج و سرمایشی کولر آبی بوده 
است، کاربری ملک مسکونی می باشد، ملک در اجاره نیست، در اختیار مالک ودر حال 
بهره برداری می باشد. سایر عوامل که در ارزش ملک موثر می باشد: ساختمان از نوع مصالح 
بنایی با کالف بندی، پوشش کف سرامیک، دو خوابه، پوشش دیوارها کاغذ دیواری، گچ 
نمای جنوبی ملک  و  نمای شمالی ملک سنگ   ،mdf دارای کابینت  اپن  بری، آشپزخانه 
با سقف  با درب کرکره برقی، آیفون تصویری، سایه بان  سفال می باشد دارای پارکینگ 
سبک واقع در حیاط، سیستم گرمایشی پکیج و سرمایشی کولر آبی و همچنین ملک دارای 

امتیاز و انشعاب آب، برق و گاز و تلفن می باشد.
ارزش ملک با توجه به مشخصات فوق الذکر با وضعیت موجود به شرح ذیل تعیین می شود: 
ارزش 250 مترمربع عرصه از قرار هر مترمربع 70/000/000 ریال معادل 17/500/000/000 

ریال 
معادل  ریال   17/000/000 مترمربع  هر  متوسط  بطور  اعیانی  مترمربع   275 تقریبی  ارزش 

4/675/000/000 ریال 
معادل  جمعا  تلفن(  گاز،  برق،  )آب،  انشعابات  همچنین  و  نما  و  سازی  حیاط  ارزش 

575/000/000 ریال 
بنابراین با توجه به موارد ذکر شده در باال ارزش ملک جمعا معادل 22/750/000/000 ریال 

)بیست و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال( برآورد و تعیین می گردد.
طبق اسناد رهنی شماره 7933- 1393/05/30 دفترخانه 166 کرمان در رهن پست بانک واقع 
می باشد و همچنین یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 1396021000428177 

مورخ 1396/04/20 صادره از قاضی محترم اجرای احکام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
مورخه  چهارشنبه  روز  ظهر   12 الی   9 ساعت  از  باشد،  می  بازداشت  کرمان  شهرستان 
1399/12/20 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم 
سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 
شده که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که 
ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداخت بدهی 
های مربوط به آب و برق و گاز اعم از انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده 
بابت هزینه  انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی  از  است ضمن آنکه پس 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند 
و ضمنا  نمایند  مراجعه  اسناد  ثبت  اداره  به  اداری  در ساعات  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

ملک فاقد بیمه می باشد.
تاریخ انتشار: 1399/12/10
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قلیان؛ نقطه شروع اعتیاد !

تفاوت های مرغ فاسد و مرغ 
سالم را بیشتر بشناسیم

مرغ  و  فروشندگان گوشت  برخی  است  ممکن 
و  نکنند  رعایت  را  استاندار های الزم  که  باشند 
گوشت و مرغ فاسد را به مشتریان خود بدهند؛ 
از این رو تشخیص گوشت سالم از فاسد امری 
چند  شما  به  ما  گزارش  این  در  است.  ضروری 
آن  طریق  از  می توانید  که  می دهیم  ارائه  روش 

مرغ فاسد را از مرغ سالم تشخیص دهید:
۱ - رنگ آبی روی پوست:

به  مایل  صورتی  مرغ  رنگ  که  است  معروف 
بنابراین  نیست،  آبی  وجه  هیچ  به  و  است  قرمز 
در صورتی که مشاهده کردید رنگ مرغی که 
وجود  مشکلی  که  یعنی  است،  آبی  خریدید 
این  واقع  در  شود؛  برطرف  فوراً  باید  و  دارد 
این  بازگردانده شود.  باید  بوده و  گوشت فاسد 
برگردانید  صاحبش  به  را  آن  که  شماست  حق 
و دوباره پول خود را پس بگیرید، اما اگر آن را 
به فروشنده هشدار دهید  باید  اید،  خرید نکرده 

که این گوشت فاسد است.
۲ - بوی عجیب غیر معمول:

دلیل  همین  به  دارند،  مشخصی  بوی  گوشت ها 
دیگر  انواع  و  مرغ  گوشت  با  گاو  گوشت 
گوشت  ها متفاوت هستند؛ از طریق بوی گوشت 
می توانیم بفهمیم که چه نوع گوشتی می خوریم؛ 
اگر بوی آن غیرمعمول یا بوی تعفن داشته باشد، 

یعنی این گوشت فاسد است.
۳ - لزج و صاف بودن بیش از حد پوست مرغ:

بسیار  و  لزج  اید  خریده  که  مرغی  پوست  اگر 
صاف است، یعنی شما یک مرغ فاسد را دارید؛ 
این  اگر در  اما  بریزید،  را دور  باید آن  بنابراین 
مورد شک دارید، با شروع پختن گوشت، فاسد 

بودن آن مشخص می شود.
۴- شکستگی استخوان مرغ

کسانی هستند که برایشان مهم نیست مرغی که 
خریده اند تازه ذبح شده یا مدتی طوالنی از ذبح 
آن می گذرد، اما یک نشانه وجود دارد که تعیین 
می کند این مرغ مانده است یا تازه؛ به گونه ای 
که اگر استخوان مرغ شکسته باشد یا به محض 
دست زدن می شکند، این مرغ فاسد بوده و زمان 

زیادی از ذبح آن می گذرد.

کرونا در کودکان
 به دو شکل بروز می کند 

به  روماتولوژی  رشته  در  گفت:  ضیایی  وحید 
ابتدا بیمارانی که  دو شکل با کرونا مواجه هستیم، 
بیماری  دارای  و  می کنند  مصرف  دارو  مادام العمر 
این  تأثیر  تحت  آنها  ایمنی  سیستم  و  هستند  مزمن 

بیماری قرار می گیرد.
بیماری کرونا در کودکان  به شکل دوم بروز  وی 
اشاره کرد و افزود: شکل دوم به این صورت است 
نشان  و  می شود  ایجاد  عارضه ای  کودکان  در  که 
می دهد ارتباطی با عفونت کووید ۱۹ وجود دارد، 
نام  به  روماتولوژی  بیماری های  از  یکی  مشابه  اما 

»کاوازاکی« است.
ثبت  کرونا  مثبت  تجارب  اگر  داد:  ادامه  ضیایی 
شود قطعاً در صورت بروز اپیدمی در سال های بعد 
نسخه های مدیریتی، درمانی و آموزشی در دسترس 

است و با مشکالت کمتری مواجه خواهیم بود.
افزود:  کودکان  روماتولوژی  تخصص  فوق 
کودکان می توانند بدون عالمت باشند و بیماری را 
منتقل کنند. هنر ما این است که از اتفاقات ناگوار 
تجاربی کسب کنیم و از آن به عنوان یک فرصت 

استفاده کنیم.

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی کشور:

تنها راه مقابله با ویروس 
انگلیسی، رعایت جدی تر 

پروتکل های بهداشتی است
از  پس  پنجشنبه  الری  سادات  سیما  دکتر 
گفت:   ایران  در  کرونا  آمارهای  آخرین  اعالم 
متاسفانه کماکان با خیز سنگین بیماری در استان 

خوزستان مواجه هستیم.
وی افزود: هرگونه تالش از طرف پرسنل خدوم 
نظام سالمت بدون همکاری شما مردم عزیز در 
مطلوب  نتیجه  به  بهداشتی  توصیه های  به  عمل 

نخواهد رسید.
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  سخنگوی 
با  مقابله  راه  تنها  کرد:  اظهار  کشور  پزشکی 
ویروس جهش یافته انگلیسی که عالوه بر استان 
خوزستان در بسیاری از استان های کشور شیوع 
پیدا کرده، رعایت بیشتر و جدی تر پروتکل  های 

بهداشتی است.
حس  تقویت  با  کرد:  امیدواری  ابراز  الری 
مسئولیت پذیری اجتماعی در شما مردم عزیز در 
پیشگیری  شاهد  بهداشتی،  های  توصیه   به  عمل 
از  جلوگیری  و  گذشته  تلخ  تجربیات  تکرار  از 
ایجاد موج چهارم بیماری کرونا در کشور باشیم.

چهساعاتیازروزورزشبهسالمتکمکمیکند

نکاتیدربارهتاثیرتغییراتجویبرخلقوخووجسمانسان

به  پاسخ  که  می دهد  نشان  زمینه  این  در  مطالعه ای 
این  افراد مثبت است.  از  برای برخی  این سؤال حداقل 
مطالعه، که بر روی مردان در معرض خطر ابتال به دیابت 
از  انجام شد، نشان داد کسانی که تمرینات بعد  نوع ۲ 
ظهر را انجام می دهند، بسیار بیشتر از کسانی که همان 
تمرین را اوایل روز انجام می دهند سوخت وساز بهتری 

دارند.
چه  اینکه  که  می دهند  نشان  مختلف  تحقیقات  نتایج 
زمانی ورزش می کنیم، ممکن است در سود و فایده ای 

که ورزش کردن برای ما دارد تأثیرگذار باشد.
دانشمندان مدتی است می دانند که برنامه روزانه افراد 
در  مطالعات  می گذارد.  تأثیر  آن ها  سالمتی  کیفیت  بر 
مورد حیوانات و افراد نشان می دهد که هر بافت در بدن 
ما حاوی نوعی ساعت مولکولی است که در هنگام قرار 

گرفتن در معرض نور، غذا و خواب به ما پیام می دهد.
با توجه به سبک زندگی ما، این ساعت های سلولی ریتم 
که  ایجاد می کنند  ما  درون  در  را  متعددی  شبانه روزی 
باعث می شود درجه حرارت بدن، سطح هورمون ها، قند 
خون، فشار خون، قدرت عضالنی و سایر سیستم های 

بیولوژیکی بدن در طول روز تنظیم شوند.
ساعته   ۲۴ روزی  شبانه  طبیعی  الگوهای  زدن  هم  بر 
مثال،  عنوان  به  کند.  مختل  را  ما  سالمت  می تواند 
عادت های  و  می کنند  کار  شبانه  شیفت  در  که  افرادی 
خواب آن ها کنار گذاشته می شود، در معرض خطر باالی 

مشکالت متابولیک مانند چاقی و دیابت نوع ۲ هستند.
خارج  و  هنگام  دیر  که  افرادی  مورد  در  مشکل  این 
وجود  به  هم  می خورند  غذا  شام  معمول  ساعات  از 
می دهد  نشان  کننده تر  دلگرم  تحقیقات  اگرچه  می آید. 
که دستکاری در زمان خواب و وعده های غذایی گاهی 

می تواند سالمت متابولیسم را بهبود بخشد.
اما بیشتر این تحقیقات به زمان غذا خوردن یا خوابیدن 

ممکن  ورزش  زمان  چگونه  و  آیا  اینکه  بودند.  معطوف 
است بر سالمت سوخت وساز تأثیر بگذارد کمتر بررسی 

شده است.
یکسان  همیشه  گذشته  آزمایشات  نتایج  همچنین 
نبوده اند. برخی پیشنهاد می کنند که تمرینات صبحگاهی 
این  اما  می شود  وزن  کاهش  و  سوزی  چربی  باعث 
آزمایش های اغلب زمان صبحانه و سایر وعده های غذایی 
داوطلبان  و  می کردند  دستکاری  را  ورزش  همچنین  و 

سالم و بدون مشکالت متابولیک را بررسی می کردند.
وقتی ورزش عصرگاهی مفیدتر است

در  برانگیز  بحث  بسیار  مطالعه  یک  دیگر،  طرف  از 
سال ۲۰۱۹ نشان داد که مردان مبتال به دیابت نوع ۲ 
انجام  را  زیاد  با شدت  تمرین  بعدازظهر چند دقیقه  که 
می دهند کنترل قند خون خود را پس از دو هفته بهبود 

می بخشند اما اگر آن ها در هنگام صبح، همان تمرینات 
به طور  انجام می دادند، سطح قند خون آن ها  را  شدید 
ناسالم افزایش می یافت. پس ممکن است زمان تمرینات 
متوسط نیز بر چگونگی تغییر در متابولیسم افراد توسط 

تمرین تأثیر بگذارد.
نشان  انجام شد  زمینه  این  تحقیقاتی که در  مجموعه 
تمرینات  فواید   ۲ نوع  دیابت  به  مبتالیان  برای  که  داد 
بعدازظهر به طور قاطعانه بهتر از ورزش صبحگاهی است.
داده  انجام  بعدازظهر  سنگین  های  ورزش   که  مردانی 
بودند حساسیت به انسولینشان بسیار بهتر از افرادی بود 

که در صبح ورزش کرده بودند.
در مجموع افرادی که متابولیسم مختل شده ای دارند 
باید  اما  انجام دهند.  بعدازظهر  را در هنگام  باید ورزش 
توجه داشت که این پژوهش روی مردان انجام شده است 

و زنان ممکن است متابولیسم متفاوتی داشته باشند.
اما نتایج تحقیق در مورد زمان مناسب ورزش به اینجا 
ختم نمی شود. در یک مطالعه داده های مربوط به کسانی 
ورزش  صبح   ۱۰ تا   ۸ ساعات  در  مداوم  صورت  به  که 
می کردند نیز تحلیل شد و با ۲۰ نفر دیگر که همیشه 
مقایسه  بعدازظهر ورزش می کردند  تا ۶  بین ساعات ۳ 

شد.
نتایج آن ها نشان داد که مزایای ورزش بعدازظهر برای 
این نمونه از افراد بسیار بیشتر از ورزش صبحگاهی است.
همچنین در مطالعه ای دیگر محققان از مردان بالغ در 
بار  نوع ۲ خواستند که دو  به دیابت  ابتال  معرض خطر 
با دوچرخۀ ثابت در یک  در هفته و به مدت ۱۲ هفته 
فاصله میزان  این  بزنند و در  آزمایشگاهی رکاب  فضای 

سوخت وساز آن ها اندازه گیری می شد.
پس از ۱۲ هفته، مردانی که در بعد از ظهر رکاب زده 
بودند، حساسیتشان به انسولین به طور قابل توجهی بهتر 

از ورزشکارانی بود که صبح رکاب زده بودند.
در  کردن  ورزش  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آن ها 
بعد  به  عصر  که  غذاهایی  بر  است  ممکن  بعدازظهر 
هضم  یا  سوخت وساز  به  و  باشد  داشته  اثر  می خوریم 
کمک  خواب  از  قبل  غذایی  وعده های  آخرین  سریع تر 
کند. در این حالت بدن ما می تواند به معده ای سبک تر 

استراحت کند.
و  ساعت  هماهنگی  شدن  بهتر  باعث  مسئله  همین 

متابولیسم بدن می شود که بر سالمت اثر مثبتی دارند.
تمرین های  اثربخشی  میزان  بر  باید  آینده  تحقیقات 
ورزشی روی الگوی خواب تمرکز کنند؛ چراکه خواب و 

تغذیه در سالمت نقشی اساسی دارند.
این تحقیق نشان داد که در هر صورت ورزش کردن 
بهتر از ورزش نکردن است؛ به شرط اینکه مرتب و مداوم 

آن را ادامه دهیم.

سبک  بر  می کنید  فکر  که  آنچه  از  بیش  هوا  وضع 
زندگی انسان تأثیر دارد. پژوهشی جدید نشان می دهد 
روانی  و  فیزیکی  احساس  بر  محیطی  شرایط  و  دما  که 

انسان تاثیرگذار است.
است  آورده  مقاله ای  در  کشور  هواشناسی  پژوهشکده 
که  اقلیمی  سخت  شرایط  شدن  عادی  با  همزمان  که 
واقعیتی است از تغییرات جوی، احساس رفاه انسان نیز 
هوای  هرچه  نمونه  عنوان  به  می گیرد.  قرار  تأثیر  تحت 
بود.  خواهد  بهتر  نیز  شما  باشد، خواب  محیط خنک تر 
یک دانشمند علوم محیط زیستی در آمریکا می گوید که 

دمای بهینه برای خواب ۱۵ تا ۲۰ درجه سلسیوس است 
چون در این دما گرمای بدن کاهش می یابد و مغز آماده 
توانایی  مرطوب  و  گرم  هوای  مقابل  در  می شود.  خواب 
کاهش  را  مطلوب  خوابی  از  برخورداری  برای  انسان 

می دهد.
بر اساس این گزارش، آب و هوای طوفانی نیز خواب را 
مختل می کند چرا که سر و صدا و رعد و برق ازجمله 

عوامل برهم زدن خواب هستند.
مانند  افراد ساکن در مناطقی که شرایط جوی حدی 
می دهد،  رخ  بسیار  آن  در  و...  باد  گرد  کوالک،  طوفان، 

بیشتر در معرض خطر ابتال به عارضه های روانی هستند.
به طور  را  روان  سالمت  با  مرتبط  مسائل  دانشمندان 
مستقیم با تغییرات آب و هوایی گره می زنند به گونه ای 
که تنها در آمریکا حدود ۲۰۰ میلیون نفر در خطر ابتال 
از  ناشی  که  هستند  اضطراب  مثل  روحی  مشکالت  به 

مشکالت جوی است.
در ادامه این مقاله به این موضوع اشاره شده است که 
بر خلق و خوی  تاثیری مثبت  آفتابی  و  روزهای روشن 

انسان دارد.
بر اساس پژوهشی که در دانشگاه میشگان انجام شده 

است، افرادی که دست کم نیم ساعت در روز از هوای 
خوب بیرون لذت می برند، خوش خلق تر هستند.

قلبی  عوارض  گرما خطر  و  زیاد  دمای  دیگر  از سویی 
دو  هر  قلبی  سکته  و  بدن  آبی  کم  می دهد.  افزایش  را 
می تواند بر خلق و خوی انسان تأثیر بگذارد و در شرایط 
حاد منجر به عوارض مغزی شود همچنین پژوهش های 
ماه های  در  فشار خون  که  است  داده  نشان  انجام شده 
چراکه  می شود،  کمتر  زمستان  با  مقایسه  در  تابستان 
هوای سرد رگ های خونی را تنگ تر می کند و این عاملی 

است بر افزایش فشار خون.

روایت »کرمان امروز« از قصه پُر غصه کرمانیان و گالیه مردم از هزینه های بی نهایت تعمیر زیربندی خودروها:

آسفالت کوچه های کرمان در شأن این شهر نیست

با  ما  مدرسه  سرویس  راننده  که  زمانی  هفتاد  دهه  از 
ادبیات خودش از خجالت شهردار کرمان در می آمد به 
کوچه  آسفالت  وضعیت  از  همه  همواره  که  دارم  خاطر 
های شهر کرمان گالیه دارند. هیچ کس را نمی شناسم 
بدچشمی  برایش  موضوع  این  و  بیاید  کرمان  به  که 
سینما  بازیگر  خمسه  علیرضا  های  صحبت  هنوز  نکند. 
و تلویزیون را به خاطر دارم که می گفت کرمان خرابه 
در سیستم  متاسفانه کج سلیقگی  است.  رنگ شده  ای 
مدیریت شهری کرمان بیداد می کند و مربوط به چند 
سال اخیر هم نیست. این خانه از پایه ویران است و از 
چند دهه قبل کسانی که در این سیستم امروز به درجه 
استادی رسیده اند چنان ریل را برای جوان تر ها کج بنا 
برود،  را  راه صحیح  بخواهد  اگر کسی هم  اند که  کرده 
یقینا با مشکل و یا نکوهش رو به رو می شود. در شهر 
لکه  داستان  شده،  بنا  بد  که  هایی  ریل  از  یکی  کرمان 
گیری است. روندی قدیمی که از پیشینیان به امروزیان 
لکه  شهرسازی،  جهانی  استانداردهای  در  است.  رسیده 
گیری پارامترهایی دارد، به عنوان مثال تنها زمانی این 
طرح اجرا می شود که آسفالت یک منطقه کمتر از ۲۰ 

است  درست  استاندارد  این  باشد.  دیده  صدمه  درصد 
که در کل ایران نادیده گرفته می شود، اما در هر شهر 
گویا  کرمان  در  مثال  عنوان  به  است.  متغیر  استانی  و 
یا شاید عددی  و  است  نشده  استاندارد درک  این  اصال 
حدود ۹۰ درصد باشد. زیرا برخی از کوچه های کرمان 
در چند دهه اخیر صدها بار لکه گیری شده اند و همین 
لکه ها که با جنس های گوناگون تهیه شدند امروز تپه 
ماهورهایی هستند که خودروهای کرمانیان را نابود می 
یا  خرابه  این  خمسه  آقای  گفته  طبق  متاسفانه  سازد. 
هزینه  کمترین  با  داشته  سعی  قدیم  از  بزرگ  روستای 
ویترینی خوب از خود بسازد و کوچه پس کوچه هایی 
که خیلی در دید نیست را به حال خود رها ساخته و یا 
در نهایت همواره پس از بارندگی به لکه گیری مشغول 

می شود.
از شهردار محترم و خوش فکر کرمان می خواهیم که 
برخی از این ریل های نامبارک را جابجا کند و حال که 
شهرداری کرمان به باالترین میزان درآمد خود در چند 
دهه اخیر رسیده است، فکری به حال کوچه های شهر 
کرمان بکنند. خوب است حال که بودجه ی خوبی وجود 
دارد به جای اجرای طرح های رزومه پر کن به فکر کاری 
باشیم که منفعت دنیا و آخرت را داشته باشد. تا شاید در 
آینده فرزندان ما دیگر در این باره مطلب ننویسند و از 
آسفالت شهر کرمان همانقدر راضی باشند که از وضعیت 
رسیدگی به نظافت و جمع آوری زباله راضی هستیم. به 

امید فردایی بهتر!

چنددههاستکهآسفالتشهرکرمانقاتلزیربندیخودروهایکرمانیاناستوهیچ
گذشته دهه چند لکهگیریهای نمیشود. رعایت عجوالنه لکهگیریهای برای استانداردی
خودشانامروزبهتپهماهورهاینابودکنندهایتبدیلشدهاندکهبالیجانمیشود.متاسفانه
وضعیتآسفالتکوچههایشهرکرمانبسیارنابسامانودرشانکرمانیانکهحرفازکالن
بهطرحهایرزومه توجهویژه بهجای باشدکه بهتر نیستوشاید بهمیانمیآورند شهر

پسنداندکیاینپستویشهرسازیراسروساماندهیمو...

بهقلم
هماحجازی
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یادداشتی به بهانه گذر از سالروز کوچ ابدی »حمیدهرندی« روزنامه نگار و فعال زیست محیطی که به گردن طبیعت کرمان حق بسیار داشت:

یک سال در فراق حمید

موادغذایی که مانع از تکثیر ویروس ها می شوند

جزییاتی درباره ناپدید شدن دختر حاکم دبی در انگلستان

»حمیدهرندی« از آن دسته افرادی بود که ذاتش رسانه 
به  ایشان  رفتار  و  کاریزما  که  افراد هستند  برخی  بود.  ای 
گونه ای است که در بین مردمشان به رسانه ای زنده تبدیل 
می شوند. آقای هرندی از این گونه افراد بود. مردی که اگر 
جانش می رفت، امانتش نمی رفت. از جلوی لودر و بولدوزر 
خوابیدن نمی ترسید و از کسانی که تهدید به مرگش می 
در  و  داشت  شیر  دل  حمید  نداشت.  هراسی  هم  کردند 
استان کرمان جریان ساز بود. درست است که جوان نبود، 
اما روحی بسیار جوان داشت و بسیار زود درست زمانی که 
همه پیرمردها داشتند با فضای مجازی مبارزه می کردند با 
این فضا دوست شد و به اصطالح خودش سوار شد. زمانی 
که او سایت »بافت من« را راه اندازی کرد شاید بسیاری از 

ارگان های استان هنوز سایت نداشتند. او پیشرو بود و تاوان 
این پیشرو بودن را بارها پرداخت و خون به دلش بسیار شد. 
آنقدر  اما  باشم،  بوده  او همفکر  با  نبود که همیشه  اینطور 
برایش احترام قائل بودم که حتی برخی مطالبش که خالف 
نظرم بود را نیز منتشر می کردم، بدون اندکی تغییر. چون از 
سانسور بدش می آمد و عصبانی می شد و اصال اهل امتیاز 
به هیچ عنوان پای میز معامله  بر سر عقایدش  نبود  دادن 
برود یک  ابدی  به کوچ  اینکه  از  قبل  روز  رفت. چند  نمی 
تهران  به  انگاری های مدیران قطار کرمان  از ساده  مطلب 
منتشر  را  آن  تاخیر  کمی  با  افسوس  که  کرد  ارسال  برایم 
کردم و او دیگر در میان ما نبود. امروز شاهد هستیم که آن 
قبرستان  به  را  ایرانی  ها چگونه چندصدهزار  انگاری  ساده 
فرستاده است. او آینده بین خوبی بود و هرگاه از قصد پنهان 
در  شد.  می  همان  کرد،  می  مدیر صحبت  یا  مسئول  یک 
داستان محافظت از کوه شاه به گونه ای رفتار می کرد که 
از  برخی  مانند  بود.  در خطر  اش  خانواده  از  گویی عضوی 
همایش هستند  و  نمایش  اهل  که  محیطی  زیست  فعاالن 

پرست  وطن  بسیار  هرندی  حمید  بود.  عمل  مرد  نبود، 
محل  که  کرمان  چه  باشد  ایران  وطن  نام  زمانی  چه  بود، 
سکونتش بود و چه شهر زادگاهش که بافت بود. درباره این 

سه وطن با هیچ کس شوخی نداشت.
روزنامه »کرمان امروز« افتخار داشت که بیش از دو دهه 
با ایشان آشنا بود و حدود 10 سال مداوم با این عزیز کار 
کرد. خبرنگاری را عاشقانه دوست داشت و در کارش حرفه 
ای رفتار می کرد. در برابر دروغ های مسئوالن سکوت نمی 
شد.  می  دردسرساز  ما  برای  گهگاه  موضوع  همین  و  کرد 
هرندی تا آخرین لحظات زندگی اش در حال فعالیت رسانه 
ای بود و هنوز آخرین یادداشتی که دو روز قبل از فوتش 
برای ما فرستاد را زمانی که می بینم دایره چشمم نماگین 
می شود. یقین دارم که حمید امروز در منزل آرامش ساکن 
است و خالقش از اینکه او این چنین فعل امانت داری را 
درباره محیط پیرامون خود صحیح صرف کرد، وی را مورد 
تقدیر قرار داده است. پس برای او آرزوی آرامش نکرده و به 

حالش حسادت می کنم.

گیاهی  ترکیبات  مورد  در  جدید  مطالعه ای 
فالونوئید ها که دارای طیف وسیعی از فواید سالمتی از 
جمله مبارزه با ویروس ها به ویژه ویروس آنفلوآنزاست 
ویروس ها  تکثیر  از  مانع  بدن،  ایمنی  تقویت  و ضمن 

می شود، منتشر شده است.
یافت  سبزیجات  و  ها  میوه   ببیشتر  در  فالونوئید ها 
می شوند، اما برخی از آن ها حاوی مقادیر بیشتری از 

این ترکیبات هستند.
نتایج برخی از مطالعات نشان می دهد که فالونوئید ها 
برای محافظت از بدن انسان در برابر آنفلوآنزا و سایر 
همکاری  روده  میکروب های  با  ویروسی،  های  عفونت  
می کنند؛ به گونه ای که فرد برای استفاده از فالونوئید ها 
به منظور افزایش عملکرد سیستم ایمنی بدن و مبارزه 

با عفونت، به میکروب های مفید روده نیاز دارد.
میوه های حاوی فالونوئید ها

فالونوئید ها  از  سرشار  میوه های  رأس  در  سیب 
مانند کامفرول و کوئرستین قرار می گیرد و پوست 
ترکیبات ضد  این  است.  لوتئولین  از  سرشار  سیب 
عفونت و تکثیر ویروس ها از جمله ویروس آنفلوآنزا 

هستند.
انگور  در  موجود  فالونوئید های  شایع ترین 
و  کاتچین ها  فالوونول،  ها،  آنتوسیانین  قرمز 

ترکیبی  آنتوسیانین  هستند.  پروآنتوسیانیدین ها 
است که فقط در انگور قرمز موجود است.

شاه توت به دلیل اینکه حاوی تعداد زیادی فالونوئید 
مانند لوتئولین، میریستین، کوئرستین، گالوکاچین، 
به  آنتوسیانیدین است  اپی گالوکاتچین، کاتچین و 

عنوان یک آنتی اکسیدان قوی شناخته می شود.

به  است  ممکن  پرتقال  در  موجود  فالونوئید های 
حالت  مانند  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی  عالئم  بهبود 
تهوع و سرفه کمک کند. پرتقال حاوی کوئرستین، 
آپیژنین و کامفرول است. خوردن آب میوه پرتقال 
نیز مفید بوده، زیرا حاوی فالونوئید است و می تواند 

به درمان عفونت های ویروسی کمک کند.

سبزیجات حاوی فالونوئید ها
درصد  باالترین  حاوی  آن  ترشی  و  تازه  قرمز  کلم 
فالونوئید ها مانند کاتچین، کامپرول، کوئرستین، آپیژنین 
و سیانیدین، نوعی آنتوسیانین است و به مبارزه با بسیاری 
از ویروس های مقاوم آنفلوآنزا در برابر دارو کمک می کند.

از  آن  در  موجود  حیاتی  فالونوئید های  لطف  به  هویج 
کوئرستین،  شامل  و  می شود  تلقی  فعال  بیولوژیکی  نظر 
و  ژنین  آپی  روتین،  کامپرول،  نارینگن،  میریستین، 
لوتئولین است. این ترکیبات خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد 

التهابی و ضد ویروسی دارند.
عالئم  درمان  به  عسل  با  شلغم  مخلوط  خوردن 
می کند.  کمک  گلودرد  مانند  آنفلوآنزا  و  سرماخوردگی 
خوردن شلغم برای دفع بلغم و آرام شدن سرفه نیز مفید 

است.
آپی ژنین برجسته ترین فالونوئید موجود در کرفس است. 
از آنفلوآنزا و  این نوع سبزی به درمان عفونت های ناشی 
ویروس های انفی کمک می کند و عالئم سرماخوردگی و 
آنفلوآنزا مانند گلودرد، بدن درد و سرفه را کاهش می دهد.
پیاز تازه حاوی فالونوئید هایی مانند فالونول، آنتوسیانین، 
است.  ژنین  آپی  و  کوئرستین  کامپرول،  هیدرات،  دی 
ببریم،  پیاز  از  را  بهره  حداکثر  اینکه  برای  متخصصان 

مصرف خام یا کمی سرخ شده آن را توصیه می کنند.

سایر خوراکی های حاوی فالونوئید
مطالعات علمی نشان می دهد که چای سیاه حاوی 
میلی   100 هر  در  فالونوئید  گرم  میلی   ۲00 حدود 
لیتر و چای سبز حاوی 1۲۶-۷1 میلی گرم فالونوئید 
مهمترین  کاتچین ها  است.  لیتر  میلی   100 هر  در 
فالونوئید های موجود در چای سیاه به همراه ایزوفالون 

و آنتوسیانین هستند.
فالونوئید های ایزوفالون به طور عمده در محصوالت 
غذایی سویا یافت می شوند. ژنیستئین، نوعی ایزوفالون 
موجود در سویا، شناخته شده است که باعث کاهش 
عفونت تعدادی از سویه های ویروس، از جمله آن هایی 

که عامل آنفلوآنزا هستند، می شود.
است.  فرنگی  نخود  و  عدس  لوبیا،  شامل  حبوبات 
مانند  فالونوئید ها  مختلف  انواع  از  سرشار  آن ها  همه 

ژنیستئین و دایدزین هستند.
حبوبات به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کرده و 
از بازگشت سرماخوردگی و آنفلوآنزا جلوگیری می کند.

یک مطالعه علمی ثابت کرده است که کاکائو دارای 
که  داد  نشان  مطالعه  این  است.  آنفلوآنزا  ضد  اثرات 
کاتچین،  مانند  فالونوئید  ازانواع  سرشار  تلخ  شکالت 

پروسیانیدین و اپی کاتچین غنی است.

پرونده ناپدید شدن دختر حاکم دبی "شیخ محمد 
بن راشد آل مکتوم" در انگلیس پس از دو دهه دوباره 

بازگشایی شده است.
دختر  شمسه  سرنوشت  و  ماجرا  این  جزئیات  هنوز 
سال   1۸ که  زمانی  و  پیش  سال   ۲0 که  دبی  حاکم 
منتشر  شد  ربوده  انگلیس  شایر  کمبریج  از  و  داشت 
نشده است، اما برخی رسانه ها در انگلیس در این باره 
انگلیس  در  پدرش  امالک  از  فرار  از  پس  او  نوشتند 
هنوز  که  است  شده  برده  نامعلومی  نقطه  به  و  ربوده 

سرنوشت آن معلوم نیست.
بازگشایی پرونده ناپدید شدن دختر حاکم دبی 

در انگلیس
دختر  لطیفه  از  نقل  به  انگلیس  در  رسانه ها  برخی 
از کمبریج  دیگر حاکم دبی نوشتند خواهرش به زور 
به فرانسه و  بالگرد  با  ابتدا  انگلیس ربوده شد و  شایر 
سپس با هواپیمای اختصاصی به دبی منتقل شد، اما 
هنوز دیده نشده است. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم 
مقامات  و  سلطنتی  خاندان  با  نزدیکی  بسیار  رابطه 
انگلیس دارد. لطیفه دختر دیگر حاکم دبی نیز گفته 

در اسارت پدر و در حبس خانگی به سر می برد.
از جمله پرسش های مطرح این است که چگونه این 

و  ربوده  بوده  تحصیل  مشغول  انگلیس  در  که  دختر 
فرانسه  به  با هلی کوپتر  انگلیس  بدون اطالع مقامات 

برده شد؟
می دهد  نشان  انگلیس  در  شده  منتشر  گزارش های 
به  یافتن  دست  برای  فراوان  پیگیری های  از  پس 
سرنوشت دختر ربوده شده که در انگلیس بزرگ شده 
بررسی  از  پس  انگلیس  عالی  دادگاه  کرد،  تحصیل  و 
اسناد و شواهد در سال ۲01۹ حکمی صادر کرد که 
در آن قید شده است که هر دو دختر شیخ محمد بن 

راشد آل مکتوم به دستور او ربوده شدند.
شیخه لطیفه یکی از دختران حاکم دبی سال ۲01۸ 
برای رهایی خود فرار ناموفق داشت. وی با کمک اولوه 
که  عملیاتی  در  فرانسه  جاسوسی  سازمان  افسر  ژوبر 
تیم تدارک دیده شده ی این جاسوس فرانسوی طراحی 
به سوی  بعد توسط یک کشتی  و  به عمان  بود  کرده 
ماموران  ظاهر  به  اما  رفت،  نوسترامو  تفریحی  کشتی 
این  به  یورش  با  و  آگاه می شوند  اقدام  این  از  اماراتی 
کشتی تفریحی که در ۸0 کیلومتری سواحل هند قرار 
داشت براساس گفته های این جاسوس فرانسوی دختر 
تازگی  به  لطیفه  گردانند.  می  بر  دبی  به  بالگرد  با  را 
توانست با انتشار ویدئویی بار دیگر از شرایط خود ابراز 

کند. وی  متهم  گروگان گیری  به  را  پدرش  و  نگرانی 
همچنین تاکید کرد: جانش در خطر است.

در پی فشار افکار عمومی، سازمان ملل از دولت امارات 
متحده عربی خواست در این باره شفاف سازی کند و 
نشان دهد این دختر زنده است، اما کمیساریای عالی 
حقوق بشر سازمان ملل تاکنون در این باره اقدامی که 
نشان دهنده آشکار شدن سرنوشت دختران حاکم دبی 

باشد انجام نداده است.
با اینکه آدم ربایی در انگلیس انجام شده است مقامات 
این کشور هنوز در این باره شفاف سازی نکرده اند، اما 
برخی رسانه ها در این کشور نوشتند افراد حاکم دبی 
امور  وزارت  با  ربایی  آدم  این  پرونده  تحقیقات  هنگام 
وزارت  اما  بودند.  کرده  برقرار  تماس  انگلیس  خارجه 
بدون  و  پیگیری ها  به  پاسخ  در  انگلیس  خارجه  امور 
اشاره به تماس حاکم دبی در این باره، آن را موضوعی 
رسانه های  برخی  دانست.  فرد  دو  میان  و  شخصی 
انگلیسی به نقل از پلیس این کشور هم نوشتند: پلیس 
پرونده این آدم ربایی را پیچیده توصیف و اعالم کرده 
است بیان جزئیات این پرونده به صورت علنی مناسب 

نیست.
دخترانش  به  فقط  انگلیس  در  دبی  حاکم  ماجرای 

همسر  جوان ترین  و  ششمین  "هیا"  نمی شود  محدود 
حاکم ۷1 ساله دبی که به همراه دو فرزندش به لندن 
گریخته است مرداد پارسال با شکایت شیخ محمد بن 
فراخوانده شد.  دادگاه  به  دبی  حاکم  مکتوم  آل  راشد 
اتهام و شکایت حاکم دبی از همسرش ربودن فرزندان 
علت  هیا،  اعالم شد.  آنان  آوردن حضانت  به دست  و 
فرار خود را بدون توضیح بیش تر، ترس از خطر جانی 
اعالم کرده و در لندن تالش کرده است به همراه دو 
فرزندش به صورت مخفی زندگی کند. او نگران است 
که همچون شمسه و شیخه لطیفه دختران حاکم دبی 

با پول و نفوذ به اجبار به دبی برگردانده شود.
هیا که ۲۴ سال از همسرش کوچک تر است یکی از 
شش همسران محمد بن راشد از ثروتمند ترین حاکمان 
دارای  دبی  است. حاکم  فارس  نشین های خلیج  شیخ 

۲۳ فرزند است.
مجلل  خانه  می کند  تالش  وکیل  گرفتن  با  هیا، 
کنزیگتون حاکم دبی را به دست آورد. وکیل او فیونا 
شکلتون سرشناس و وکیلی است که دایانا او را برای 
جدایی از چارلز ولیعهد انگلیس به خدمت گرفته بود 
و گفته می شود در این باره مهارت خاص دارد. محمد 
بن راشد هم هلن وارد را استخدام کرده که متخصص 

طالق است و طالق رئیس پیشین مسابقات فرمول 
یک را از همسرش گرفت.

اردن است که 1۶  پادشاه  ناتنی عبداهلل  هیا، خواهر 
او سومین  ازدواج کرد.  راشد  با محمد بن  سال پیش 
او  فرار می کند.  از قصر حاکم دبی  همسری است که 
که  جایی  آمد  لندن  به  و سپس  رفت  آلمان  به  ابتدا 
سال ها در آن تحصیل کرده بود. گفته شده حاکم دبی 
ملک عبداهلل، پادشاه اردن و برادرناتنی هیا، را واسطه 
اما  برگرداند،  دبی  به  لندن  از  را  او  تا  است  داده  قرار 
او موفق نشده است. گفته می شود این موضوع رابطه 
حاکم دبی با پادشاه اردن را نیز تحت تاثیر قرار داده 
است. فعاالن حقوق بشر می گویند روابط نزدیک حاکم 
دبی با نظام انگلیس موجب شده است ابعاد پرونده های 

او در انگلیس پنهان بماند.
جهان  در  افراد  ثروتمند ترین  جزو  که  دبی  حاکم 
نیم میلیارد  او به حدود چهار و  اکنون ثروت  است و 
زیادی  گذاری های  سرمایه  انگلیس  در  رسیده  دالر 
عربستان  همراه  به  عربی  متحده  امارات  است.  کرده 
عمده ترین خریداران سالح در جهان از انگلیس هستند 
جنگ  شرکت های  خود  خرید های  با  توانستند  که 

افزارسازی انگلیس را از ورشکستگی نجات دهند.


