ایسنا :معاون توسعه صادرات کاال و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران گفت :از
دست دادن برند پسته ایران در دنیا به معنای از دست دادن سرمایه اجتماعی کشورمان
است و باید برای حفظ جایگاه پسته ایران در بازارهای جهان تالش کرد .محمدرضا
مودودی» در نشست میز پسته کشور در محل اتاق کرمان با بیان اینکه سازمان توسعه
تجارت سخنگوی بخش خصوصی در دولت است ،افزود :در سال جاری که تولید پسته
بشدت کاهش یافته درخواست برخی فعاالن پسته مبنی بر ورود موقت پسته به کشور
و صادرات مجدد آن برای حفظ بازارهای پسته ایران ،مشکلی را ایجاد نمی کند و هیچ
برنامه ای برای محدود کردن صادرات محصوالت کشاورزی وجود ندارد

باید برای حفظ
جایگاه پسته
ایران تالش
کرد

یادداشت
نگاهی به سنت وقف

واقف باشیم
 پاسارگاد
با شنیدن کلماتی مثل وقف ،واقف ،موقوفه و،...
تصویری از افراد ثروتمند و نیکوکار در ذهنمان
ترسیم میشود که بخشی از اموال خود را برای
خدمت به دیگران میبخشند.
اما ممکن است هیچگاه تصور نکنیم که ما هم

میتوانیم یکی از همین واقفین باشیم.
از خود میپرسید چگونه؟
تصوری غلط که در ذهن اکثر ما نقشبسته
این است که فکر میکنیم که وقف نمودن تنها از
دست ثروتمندان برمیآید و ما که دارایی آنچنانی
نداریم ،نمیتوانیم واقف باشیم .اما بهتر است
بدانیم که موقوفات حتما نباید ساختمان و زمین و
چیزهایی از این قبیل که از عهدهی خیلی از افراد
خارج است ،باشد.
بلکه میشود با درآمد و حقوقی اندک به
بزرگان دین اقتدا کرد و مانند آنها به خیل واقفان
پیوست .به عنوان مثال یکی از کارهایی که ثواب و

پاداش بسیار بزرگی دارد ،تشنهای را سیراب کردن
است تا جایی که پیامبر اکرم صلیاهلل علیه و آله
فرمودند :باالترین و بهترین صدقه ،صدقهی روی
آب است و یا در جایی دیگر فرمودند :نخستین
چیزی که در روز قیامت رسیدگی میشود،
صدقهی آب دادن است.
آری ما میتوانیم با وقفنمودن
یک دستگاه آبسردکن ،پاداش
سیراب نمودن صدها نفر را از آن
خود کنیم.
عالوه بر اینکه ثواب ذکر«سالم
بر حسین» تشنهلبانی که از آن
مینوشند نیز شریک شویم .حتی
اگر به تنهایی نیز قادر به این کار
نیستیم ،میتوانیم با همکاری و مشارکت دوستان
و آشنایان این کار را انجام دهیم.
از سوی دیگر میتوانیم با انجام این کار پراجر،
ثوابی عظیم تقدیم اموات و گذشتگان نماییم.
باور کنید این کار کوچکی نیست .امیر المومنان
علی علیهالسالم چاههای فراوانی را با دست خود
حفر نمودند و برای استفادهی دیگران آن را وقف
نمودند .حال که اینچنین است برخیزیم و با
گفتن یک یاعلی به موالیمان اقتدا کنیم و از
واقفان شویم.
روابطعمومی اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستانسیرجان

خبر

خطوط پروازی استان کرمان در انحصار هیچ شرکتی نیست
 ایسنا :مدیر کل فرودگاههای استان کرمان
گفت :هیــچ محدودیتی برای حضور شــرکتهای
هواپیمایی در کرمان وجود ندارد .علی قاسمی زاده با
بیان اینکه درحال حاضر روزانه  25پرواز در  5فرودگاه
موجود در سطح استان کرمان انجام می شود ،گفت:
استانکرمانباشهرهایتهران،تبریز،اصفهان،مشهد،
شیراز ،اهواز ،زاهدان ،بندرعباس و کیش ارتباط پروازی

دارد .در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی ایران ایر
ماهان ،زاگرس، ،آسمان و کیش ایر به صورت مستمر
از مبدا و یا به مقصد فرودگاه های کرمان ،رفسنجان،
سیرجان ،بم و جیرفت پرواز مستقیم دارند.وی افزود:
خطوط پروازی استان کرمان در انحصار هیچ شرکت
هواپیمایی نیست و هرکدام از ایر الینها میتوانند برای
راهاندازی خطوط پروازی در خواست بدهند.

جناب آقای

جالل گلمحمدی

بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر و
شــکیبایی ،درگذشــت مرحــوم اصغــر
آبــاده را خدمتتــان تســلیت عــرض
نمــوده ،در ســوگ آن عزیــز ،مــا
شــریک انــدوه شــما هســتیم.

اعضای باشگاه کوهنوردی همنورد

جناب آقای سیدرضا
و سید کمال عطاری
و جناب آقای کاظم یزدانی

ت دادن عزیــزان بــه
در غــم از دســ 
سوگنشســتن صبــری میخواهــد عظیــم.
بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر
و شــکیبایی و بــرای آن عزیــز درگذشــته
غفــران و رحمــت واســعه الهــی را
خواســتاریم.

اعضای صندوق پیوند

دعوت به همکاری

یــک شــرکت معتبــر معدنــی در
شهرســتان ســیرجان ،بخــش بلــورد
بــه افــراد مشــروحه ذیــل نیازمنــد
میباشــد .عالقهمنــدان میتواننــد هــر
چــه ســریعتر مــدارک و رزومــه کاری
خــود را بــه ایمیــل ذیــل ارســال نمایند.
 -1راننــده غلطــک دارای ســه ســال
ســابقه کار بــا گواهینامــه ویــژه
-۲فــوق دیپلــم یــا لیســانس متالــوژی
بــا یــک ســال ســابقه کار

derakhshan.tgs@gmail.com
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 نجمه محمودآبادی
سه ماه است که ماندانای  16ساله
خامگیاهخوار شده است .این تصمیم
را یکدفعه گرفت .وقتی از دست
جوشهای صورتش که به هیچ درمانی
جواب نم یدادند ،به ستوه آمد تصمیم
گرفت خامگیاهخوار شود« :راجع به
خامگیاهخواری خیلی تحقیق کرده
بودم .به نظرم روش درست و کارآمدی
میآمد .داشتم به خامگیاهخواری فکر
میکردم .یک صبح که از خواب بیدار
شدم تصمیم خودم را گرفتم و از همان
روز شروع کردم».
آخرین غذای گوشتی که ماندانا
خورده است سوپ مرغ بود و حاال یکی
از طرفداران دو آتیشهی خامگیاهخواری
است« :باید خودتان تجربهاش کنید
تا بفهمید من چه میگویم .اگر
خامگیاهخوارشویدآنقدرپرانرژی،سالم
و سرحال میشوید که خودتان دلتان نمیخواهد
دیگرگوشتمصرفکنید».
به نظر ماندانا انسانها در هر چیزی که دست
میبرند خرابش میکنند« :حیوانهای بیچاره را
میکشندومیخورند.خبفایدهاینکارچیه؟وقتی
ما میتوانیم انرژی مورد استفاده بدنمان را از گیاهان
تامین کنیم .مثال وقتی میتوانیم کلسیم را از مغز
بادام ،آهن را از عدس و . .تامین کنیم چرا باید برویم
سراغفرآوردههایحیوانیپرضرر».
مادر اما دلش برای غذا خوردن با ماندانا تنگ
شده است« :سه ماهه که ماندانا با ما غذا نمیخورد .با
پدرشتنهاییمینشینیمسرسفره.غذایشبامافرق
میکند .غذای پخته شده نمیخورد» .این موضوع
مادر ماندانا را غمگین و ناراحت میکند .اما با این
حال از تصمیم دخترش حمایت میکند و پا به پای
ماندانا در تهیه غذاهایی که باید مصرف کند کمک
میکند« .باید عدس و نخود بقیه غالت را 12ساعت
بخیسانیمبعدمصرفکند.گندمراهممیگذارمجوانه
بزند .جوانهی گندم را نمیشود بیشتر از دو تا سه روز
نگه داشت .باید تازه به تازه تهیهاش کرد .صبحها
شیره بادام و عسل میخورد .توی عسلش ژل رویال
میریزم تا مقویتر باشد .توی ساالدش هم گرده
عسل میریزم .خیلی نگرانم که بدنش دچار کمبود
ویتامین و آهن شود».
اگر چه مادر از تصمیم ماندانا حمایت میکند
اما حرفهای اطرافیان ناراحتش میکند« :مردم
سر به سرش میگذارند .به او میگویند علفخوار»
ماندانا میپرد وسط حرف مادرش« :منم جوابشان

گزارش پاسارگاد از فواید و مضررات گیاهخواری

شنا کردن برخالف جهت آب

را میدهم میگویم اگر من علفخوارم ،شما هم
جسدخوار هستید» .ماندانا میخندد .مادر به
حرفش ادامه میدهد« :تنها شده .توی جمع همه
مینشینند سر سفره و غذا میخورند .اما ماندانا فقط
ساالد میخورد .وقتی میرویم مسافرت از اینکه توی
رستوران غذایی که بشود برایش سفارش بدهیم
نیستناراحتمیشوم.غذاازگلویماپاییننمیرود.
اگرچهخودشعینخیالشنیست».
ماندانا از هفته اول خامگیاهخواریاش میگوید:
«هفتهی اول بهم سخت گذشت .ستون فقراتم درد
آمده بود .حتی ریزش مو هم پیدا کرده بودم .اما
تحملکردم .یه شب مادرم ماکارانیدرستکردهبود.
خیلی هوس کردم رفتم سر قابلمه حتی قاشق را هم
تا کنار دهانم بردم اما نخوردم .هفته اول که گذشت
دیگر دلم نمیخواست گوشت بخورم .جوشهای
صورتم داشتند خوب میشدند .آن قدر احساس
انرژی میکردم که رفتم کالس ووشو ثبتنام کردم».
دل ماندانا دیگر برای گوشت تنگ نمیشود.
صبحها برای صبحانه شربت عسل میخورد و شیر
بادام .میان وعدهاش میوه است برای ناهار هم ساالد
میخوردوغذاهایگیاهیخام.عصرانهاشمیوهاست
و شامش شربت عسل« :دو هفته اول باید روزی 2
تا  3کیلو میوههایی که خاصیت سمزدایی دارند را
مصرف میکردم مثال در تابستون هندوانه و انگور
اگر هم زمستان بود پرتقال و لیموشیرین .در برنامه
خامگیاهخواری جایی برای نمک و شکر و آرد سفید
نیست .نان و چای و قهوه هم نمیخوریم .یعنی مواد
غذایی که دمای پختشان باالی 48درجه سانتیگراد

جناب آقای محمودرضا تدین

مصیبــت وارده را حضــور شــما و خانــواده محتــرم
تســلیت عــرض نمــوده ،از خداونــد متعــال بــرای آن
مرحومــه غفــران الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر
مســئلت مینماییــم.

آژانس هواپیمایی هفتآسمان

جناب آقای

حاجمنصور صفاری

ریاست محترم اتحادیه طال و زرگر

هسترامصرفنمیکنیم».
ماندانا بهم کتاب هم معرفی میکند« :کتاب
پختهخواری آرشاویر در آوانسیان و کتاب فواید
گیاهخواریصادقهدایت»
مادرش میگوید« :هرچه میخواهد به ما بگوید،
میگوید آرشاویر اینو گفته است ،خالصه زندگیمان
شدهآرشاویر».
ماندانا مخالفان زیادی دارد« :همه با من بحث
میکنند .همه میخواهند بهم ثابت کنند کاری که
میکنم اشتباه است .اما من پای کارم ایستادهام .فکر
میکنم کارم درست است پس ادامهاش میدهم».
مادر اما دلش میخواهد ماندانا گیاهخوار شود:
«اگر ماندانا قبول کند گیاهخوار شود حداقل من
میتوانم خورشت قیمه و ماکارونی را با سویا درست
کنم .میتوانم قورمه سبزی را با قارچ درست کنم.
اصال ما هم قول میدهیم گیاهخوار شویم و گوشت
نخوریم .پدرش میگوید غذا که میخورم به جونم
نمیچسبدوقتیمیبینماینبچهباماغذانمیخورد.
همشفکرمیکنیممانداناگرسنهاست».
9 هزارنفردرسیرجانگیاهخوارهستند
سیدهاشم منصوری  12سال است که
خامگیاهخوار است .او مغازهی محصوالت ارگانیک
و خامگیاهخواری هم دارد و به کسانی که تصمیم
دارندگیاهخواروخامگیاهخوارشوندمشاورهمیدهد.
منصوری در پاسخ به این سوال که خامگیاهخواری
چیست میگوید« :خام خواری رژیم غذایی با منشا
گیاهخواری است .به این شکل که همهی غذاهای
پخته شده در دمای باالی  48درجه سانتیگراد

مصرفنمیشوند.خامگیاهخواریشاملسبزیجات
خام ،میوهها ،حبوبات ،جوانههای گیاهی ،دانههای
گیاهیوروغنهایگیاهیاست».
منصوری دالیل خام گیاهخواری افراد را از بین
رفتن ویتامینها ،آنزیمها و همه مواد مغذی غذاها
م یداند و میگوید« :براساس اینکه خام گیاهخوارها
انرژیبیشتریدربدنشاناحساسمیکنندمعتقدند
که این رژیم غذایی سالمتر است و همچنین در خام
گیاهخواریبدنسمزداییمیشود».
منصوری در ادامه میافزاید« :من تجربهی
خودم را خدمتتان عرض میکنم .تا پیش از اینکه
خامگیاهخوار شوم سه بار سکته قلبی کردم و دو بار
سکته مغزی .نیمی از بدن من بیحس شده بود.،
دیابت هم داشتم و یک جای سالم در بدنم نبود و
همهی بدنم به خاطر تزریق انسولین کبود شده بود.
اما از وقتی این رژیم غذایی را شروع کردم نه تنها
قسمتهای بیحس شدهی بدنم خوب شد .حتی
نیازم به انسولین هم از بین رفت و حاال من کامال
سالمهستم».
هاشم منصوری در پاسخ به این سوال که افراد
خامگیاهخواردچارسوءتغذیهنمیشوندگفت«:خام
گیاهخوارها هر سال آزمایش چکاپ انجام میدهند.
من خودم شخصا هفت سال خام گیاهخوار بودم و
حدود  5سال است که  80درصد خام گیاهخوار و
 20درصد گیاهخوار شدهام .در این  12سال همهی
آزمایشات من خوب بودند و به هیچ عنوان کمبود
آهن،ویتامینوکلسیمنداشتهام».
به گفتهی منصوری در حال حاضر حدود 9هزار

نفر در سیرجان گیاهخوار هستند و از این
تعداد 1500نفرشانخامگیاهخوارند.
 خام گیاهخواری صرف باعث
سمزداییبدننمیشود
دکترامینایراننژادمتخصصداخلی
درباره فواید و مضرات خام گیاهخواری
میگوید« :از نظر پزشکی ما گیاهخواری
را  100درصد رد یا قبول نمیکنیم .به
این شکل که کسی صرفا گیاهخوار باشد
ممکن است دچار کمبود ویتامین B12
و ویتامینDشود .اما گیاهخواری فوایدی
هم دارد .در رژیم گیاهخواری چون
ترکیباتگیاهیچربیکمتریدارندپس
فشارخون و همچنین چربی خون کمتر
میشوند و ریسک بیماریهای چربی
و عروقی در این رژیم غذایی پایینتر
است .در مورد بیماریهای سرطانی هم
سرطانپروستاتوسرطانرودهبزرگدر
گیاهخوارانکمتردیدهمیشود».
دکتر ایران نژاد در مورد اینکه پختن غذاها مواد
مغذی آنها را از بین میبرد گفت« :پختن سبزیجات
موجبازبینرفتنمقداربسیارکمیویتامین  CوB
می شود ،نه همهی این ویتامین ها .مثال آهن غذاها
در اثر پختن از بین نمیرود .پس پختن مواد مغذی
غذاها را از بین نمیبرد».
بهگفتهاینپزشکداخلیصرفخامگیاهخواری
باعث سمزدایی بدننمی شود و چون این افراد هر نوع
غذایی را مصرف نمیکنند و در کنار رژیم غذاییشان
فعالیتهای بدنی و ورزشی دارند از نظر بدنی سالمتر
از بقیه مردم هستند .مهم این است که برای حفظ
سالمتیمان به دنبال مصرف بهترین و سالمترین
مواد غذایی باشیم .میتوان گوشت هم مصرف کرد
اما باید در کنارش فعایت بدنی هم داشت .تا زندگی
سالمتری داشته باشیم .دکتر ایراننژاد معتقد است
خطر گیاهخواری برای کودکان بیشتر از بزرگساالن
است؛«در کودکان با رعایت رژیم گیاهخواری دچار
کمبودویتامین، Dکلسیموتاحدودیآهنمیشود
که در رشد کودکان موثر است .او معتقد است افراد
گیاهخوار در انجام حرکات ورزشی دچار مشکل
نمیشوند چون پروتین در گیاهان هم وجود دارد.
ماندانا رژیم غذاییاش را به همه توصیه میکند:
«میوهها و سبزیجات در رژیم غذایی من اهمیت
سدار
زیادیدارند.کسانیکهسبزی،میوه،غالتسبو 
وجوانههایگیاهیمصرفمیکنندسالمترند.پوست
صورتشاندرخشانتروتناسباندامشانبیشتراست.
پس من فکر میکنم راهی که رفتهام درست است .اما
زمان الزم دارم که حرفم ثابت شود».

آگهی تجدید مزایده( نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد در راســتای بنــد  6مصوبــه شــماره  1804و
بنــد  11مصوبــه  1812شــورای اســامی شــهر ســیرجان نســبت بــه فــروش
 14دســتگاه انــواع ماشــینآالت ســبک بــا قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی
اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر
آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مزایــده بــه واح ـد
قراردادهــای شــهرداری ســیرجان مراجعــه نماینــد.
شرایط تجدید مزایده:
 -1قیمــت پایــه هــر خــودرو و ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر قطعــه کــه بایســتی بــه
صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا
بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر باشــد ،به شــرح جــدول ذیل آورده شــده اســت:

مصیبــت وارده را بــه شــما و
خانــواده محترمتــان صمیمانــه
تســلیت عــرض نمــوده ،از
خداونــد منــان بــرای آن عزیــز
از دســترفته آمــرزش الهــی و
بــرای بازمانــدگان صبــر ،اجــر و
ســامتی مســئلت مینماییــم.
هیئترییسه اتاق اصناف سیرجان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961371اجــرای احــکام مدنــی محکــو م علیــه خانــم
مهیــا ســعادتمندی فرزنــد اصغــر محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  430/000/000ریــال بابــت
اصــل خواســته بــه انضمــام خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ سررســید چــک لغایــت اجــرای
حکــم و وصــول محکــوم بــه براســاس شــاخص اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی و پرداخــت مبلــغ
 1/470/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق محکــوم لــه خانم مریــم قاســمینژاد رائینی
فرزنــد موســی و پرداخــت نیمعشــر در حــق دولــت گردیــده کــه محکــوم لــه ســهماالرث مشــاع
محکــوم علیــه خانــم مهیــا ســعادتمندی ( 16)4/5ســهم از  96ســهم عرصــه و اعیــان پالک ثبتی
 31اصلــی بخــش  36کرمــان واقــع در ســیرجان -خیابــان فلکــه صنایــع -کوچــه شــهید محمودی
ملــک مرحــوم اصغــر ســعادتمندی را بــه عنــوان مــال بــه این اجــرا معرفی نموده اســت که توســط
اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بازدیــد کــه کل ملــک مــورد نظــر شــامل
عرصــه بــه مســاحت  806/18متــر مربــع و اعیانی(همکــف مســکونی  430متــر مربــع ،پارکینــگ
 45متــر مربــع ،زیــر زمیــن  59متــر مربــع ،خرپســته و اتاقــک طبقــه اول(بــاالی همکــف)  17متــر
و  4متــر مربــع ســرویس بهداشــتی ســمت جنــوب) بــه همــراه حیاطســازی و امتیــازات کــه ارزش
ش ـشدانگ ملــک فوقالذکــر  13/200/000/000ریــال کــه میــزان ســهماالرث خانــم مهیــا
ســعادتمندی ( 16)4/5ســهم از  96ســهم عرصــه و اعیــان  2/310/000/000ریــال توســط
کارشــناس رســمی بــرآورد گردیــده ،مال(ســهماالرث محکــوم علیــه خانــم مهیــا ســعادتمندی)
معرفــی شــده در روز چهارشــنبه تاریــخ  1397/07/11ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در
محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده
مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت پیشــنهادی
قبــل از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای
اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز گــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای
خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد مزایــده
از طریــق پســت سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط
بــه مزایــده روز چهارشــنبه مورخــه  1397/07/11میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور
شــرکتکننده تجدیــد میگــردد .دفتــر اجــرای احــکام مدنی دادگســتری ســیرجان -شهســواری

 در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نباشــند ،ســپرده آنهابــه ترتیب ضبــط خواهد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/07/05میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/07/08ساعت  18:00میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری و شورای اسالمی شهر سیرجان

