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یادداشت روز
گاهی اوقات، بی اختیار کــودکان امروز را با کودکی های 
خودم مقایســه می کنم. نه این که بخواهم نتیجه گیری کنم 
که بچه های امروز باید مثل بچگی های من باشــند. نه اصالً! 
بر عکس معتقدم هر دوره ای اقتضائات خود را دارد. اما انســان 
اســت و هزار خاطره از روزگاران گذشته! وقتی کودکی را می 
بینم که کنترل هزار کلیدی را در دســت گرفته و از این کانال 
بــه آن کانال می پرد، نا خود آگاه دلم برای تلویزیون ســیاه و 
ســفید 14 اینچی خانه مان تنگ می شــود. تلویزیونی که به 
ضرب و زور صدا و ســیمای زمان ما دو تا کانال داشــت و اگر 
همه ساعات پخش شان را با هم جمع می زدی به اندازه »نیم 
کانال« تلویزیون های امروز هم نمی شــد. اما اکنون دست به 
قلم نبرده ام تا نوســتالوژی های خاک خورده ام را گردگیری 
کنم و جلوی چشم خوانندگان گرانقدر بگذارم. هدفم بیش تر 
مقایسه انیمیشن های امروزی با کارتون های کودکی خودم بود 
و میزان تأثیر گذاری آن بر شخصیت کودک. یقیناً خوانندگان به 
این امر واقف هستند که از این نوشتار کوتاه نباید انتظار نتیجه 
گیری دقیق و علمی داشته باشند. چون بررسی های علمی این 
موضوع زمان زیاد و مطالعات مدونی را در حوزه رسانه وکودک و 
نوجوان می طلبد و جامعه دانشگاهی در رشته های مرتبط باید 
بار آن را بر دوش بکشــد. خالصه!آن هایی که هم سن و سال 
من هستند باید  کارتون های»بچه های آلپ«،»حنا دختری در 
مزرعه«،»مهاجران«،»بینوایان« و... را به یاد داشته باشند. کارتون 
هایی که از داســتان نیرومند و خوش ساخت بهره می بردند 
و معموالً شــخصیت اصلی شان هم کودک یا کودکان دختر و 
پســری بودند به قد و قواره خودمان و عموماً مهربان و دوست 

داشتنی! دوبلورها هم کارشان را خوب بلد بودند. می دانستند 
روی هر شخصیتی چه صدایی بگذارند که کودک از طرز سخن 
گفتنش از همان ابتدای داستان پی به شخصیتش ببرد. دیالوگ 
های قوی، کوبنده و جذاب نیز نقطه قوت آن کارتون ها بود. در 
جریان داستان شخصیت ها ناراحت می شدند. خشمگین می 
شدند. دعوا می کردند. از کوره در می رفتند و دندان به هم می 
ساییدند، اما کلمه ای حرف زشت از دهان شان خارج نمی شد. 
آن روزها اگر ما حرف بدی بلد بودیم، پدر و مادرمان تقصیرش 
را گردن بچه های همسایه می انداختند. چون احتماالً خودشان 
اصالً حرف بدی در حضور فرزندشان نمی زدند!!! تلویزیون هم 
واقعاً از گفتن آن کلمات مبرا بود. اما امروزه شاهد این واقعیت 
تلخ هستیم که والدین، آموزش برخی کلمات ناپسندی را که 
فرزندشان  یاد گرفته متوجه رسانه ها می دانند. خواه آن رسانه 
تلویزیون باشد خواه سینمای خانگی! می خواهم انیمیشن»عصر 
یخبندان« را مثال بزنم. ادبیات، لحن سخن و نوع دیالوگ های 
انیمیشن ها را با دقت نگاه کنید! تصور کنید فرزندتان با همان 
ادبیات ســخن بگوید! احتماالً کودک خود را از این گونه حرف 
زدن منع می کنید.  ادبیات نا مناســب و به قول معروف»داش 
مشتی« شخصیت عظیم الجثه عصر یخبندان که اتفاقاً بخش 
زیادی از داســتان را به خود اختصاص داده  و انیمیشن هایی 
نظیر آن از رســانه ها پخش می شــود کــه تأثیری نامطلوب 
بــر ادبیات کودکان ما می گذارد. بر ماســت که انواع رســانه 
ها)نوشتاری،شنیداری و دیداری( را جزو جدایی ناپذیر فرزندان 
خود بدانیم و در انتخاب رســانه ها دقت و حساسیت کافی به 
خرج بدهیم و از سوی دیگر، متولیان فرهنگی اعم از آموزش و 
پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و دیگر نهادهایی که 
سیاستگذاری فرهنگ را برعهده دارند به موضوع فرهنگ سازی 
در بین کودکان و نوجوانان تالش بیش تری بنمایند که فردا دیر 

است و باید دوران کودکی را دریابیم.  
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

مدير كل راه و شهرسازي استان كرمان: 

كاهش 29 درصدي تلفات جاده اي 
در نوروز

سیف الدينی مدير عامل باشگاه صنعت مس:

 ضعیف ها
از ما كپی برداری كنند
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سیف الهی شهردار كرمان خبر داد

كرمان در آستانه تحول بزرگ 
عمرانی
شهرام جزايری: 

زندان، تاوان نزديک شدن
به سیاسی ها
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برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دريافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیريد

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و 
جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  
)100درصد گیاهی(

ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی
ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی

معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(
مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر

مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای يک بار درمان كنید

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . i r

داستان يک تمدِن تنها

»َاَرَت« خاک می خورد

نتیجه عدم توجه به بیابان شدن جازموريان

جنگ گرد و غبار با كرمانی ها
باتالق جازموریان که بزرگترین حوزه آبریز استان کرمان محسوب می 
شود با بی توجهی مسئوالن به بیابان تبدیل شده است و حاال پیامدهای 
ناگوارش یکی پس از دیگری هویدا می شود. این بار هجوم گرد و غبار به 
شهرهای مختلف استان کرمان باعث شده تا نگاه ها به سمت این باتالق 
خشــک شده جلب شــود. باران های بهاری مطابق سال های گذشته در 
کرمان شــروع شــده اما به جای باران، از آسمان گل می بارد. اتفاقی که 
باعث تعجب مردم شهر کرمان شده در حالی که بدلیل وجود گرد و غبار 

در آسمان، این اتفاق رخ داده است. 
رویه 2
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کــه  جازموریــان  باتــالق 
اســتان  آبریز  حوزه  بزرگتریــن 
کرمان محصوب می شــود با بی 
توجهی مسئوالن به بیابان تبدیل 
پیامدهای  و حاال  اســت  شــده 
ناگــوارش یکی پــس از دیگری 
هویدا می شــود. ایــن بار هجوم 
گرد و غبار به شــهرهای مختلف 
اســتان کرمان باعث شده تا نگاه 
ها به ســمت این باتالق خشک 
شــده جلب شــود. بــاران های 
بهاری مطابق ســال های گذشته 
در کرمــان شــروع شــده اما به 
جــای باران، از آســمان گل می 
اتفاقی که باعــث تعجب  بــارد. 
مردم شهر کرمان شده در حالی 
که بدلیل وجود گــرد و غبار در 
آسمان، این اتفاق رخ داده است. 
امســال به نسبت سالیان گذشته 
گــرد و غبار بیشــتری در هوای 
کرمان دیده می شود و برخی از 
مردم مجبور به استفاده از ماسک 
شــده اند. زیاد شدن گرد و غبار 
اما بی دلیل  در آســمان کرمان 
نیســت و به همان خشک شدن 
جازموریان بر مــی گردد. آنطور 
که خبرگــزاری مهر گزارش داده 
بروز پدیده گرد و غبار در شــرق 
اســتان کرمان اما بــه پدیده ای 
بسیار شدیدتر تبدیل شده است 
و با وزش انــدک بادی کانونهای 
بیابانی ایــن مناطق موجب بروز 

طوفانهای شدید شن می شود.
طی روزهای اخیر گرد و غبار 
در اســتان موجب بروز مشکالت 
تنفسی برای بیماران، سالمندان و 
هواشناسی  و  است  کودکان شده 
کرمــان از ادامــه رونــد فعلی و 
ماندگاری گــرد و غبار طی چند 
روز آینده خبــر می دهد. رئیس 
هواشناســی  بینی  پیــش  مرکز 
اســتان کرمان در گفتگو با مهر 
کانــون گــرد و غبار در اســتان 

کرمان را محلی می دانست.
حمیده حبیبــی از بارش های 
رگباری باران همــراه با وزش باد 
و گرد و خاک طی روزهای آینده 

خبر داد. وی گفت: از اواسط هفته 
جاری شاهد هوایی ابری در بعد از 
ظهر افزایش ابر و وزش باد نسبتا 
شــدید و گرد و خــاک و احتمال 
بارش پراکنده در پــاره ای نقاط 
هستیم. وی یادآور شد: بارش های 
بیشــتر در ساعات  باران  رگباری 

بعد از ظهر مشاهده می شود.
وی اظهارداشــت: ابری بودن 
هوای اســتان چندان تاثیری بر 
دمای هوا ندارد و فقط احســاس 
می شود هوا کمی خنک تر شده 
اســت. حبیبی افــزود: کانونهای 
گرد و غبــار در اســتان کرمان 
محلی هســتند و با بــروز باد در 
استان و بلند شــدن گرد و غبار 
شکل می گیرند و ارتباطی با ریز 

گردها ندارند.
را دلیل اصلی  وی خشکسالی 
افزایش این کانونهای شن دانست 
و گفت: بیشــترین میزان گرد و 
غبار در شــرق و جنوب اســتان 

کرمان شکل می گیرد.

ابراهیمی  طبق گفته محمــد 
فعال محیط زیســت در اســتان 
کرمان خشکســالی در ســالهای 
اخیر موجب شــده بستر بسیاری 
از رودخانه ها و قناتها در اســتان 
از  کرمان خشک شود و بسیاری 
مزارع نیز خشکیده اند و به دلیل 
از بین رفتن پوششهای گیاهی در 

استان کرمان کانونهای فرسایشی 
نیز افزایش یافته اند اما مهمترین 
کانونهــای فرســایش بــادی در 
استان کرمان 1۶ مورد براورد می 
شوند که بیشترین تاثیر را نیز در 

گرد و غبار دارند. 
وی اکثر کانونهای گرد و غبار 
را محلــی و یا از اســتانهای یزد 
و سیســتان بلوچســتان دانست. 
وی بادهای 12۰ روزه سیســتان 
را نیــز کــه این روزهــا بیش از 
12۰ روز  طــول مــی شــکند و 
جغرافیایی  گســتره  همچنیــن 

بیشــتری را نیز در برمی گیرند 
عاملی برای بــروز این پدیده در 
اســتان کرمان دانســت و افزود: 
نزدیک به صد روســتا در کرمان 
محاصره شن هستند  در  همیشه 

زیرا اصوال در کویر بنا شــده اند. 
ابراهیمی افزود: سالیانه میلیاردها 
تومان در کرمــان بر اثر بروز این 
طوفانها خسارت وارد می شود که 
برآودش معادل 1۵ میلیارد تومان 

است.
این فعال محیط زیست گفت: 
اجرای طرحهای ترسیب کربن و 
کشــت گیاهان در کانونهای شن 
ایــن روزها بــه مهمترین عامل 
تبدیل  بیابازایی  بــا  مقابله  برای 
شده است اما خشکسالی بسیاری 
از این گیاهان را خشکانده است 
همین طور بسیاری از جنگلهای 
محلی نیز در حال نابودی هستند.

کرمان 1۸.2  داد:  ادامــه  وی 
دارد  مســاحت  هکتار  میلیــون 
که کانونهای بــادی 4.2 میلیون 
این طوفانهای  تاثیر  تحت  هکتار 
شن قرار دارد و سایر مناطق نیز 
شــاهد گرد و غبار هستند و هر 
سال بر وســعت کانونهای گرد و 
غبار افزوده می شــود. وی افزود: 

۶۷۶ هزار هکتار از این وســعت 
کانون بادی اســت و هر سال بر 
وسعت این کانونها هم افزوده می 

شود.
ابراهیمــی خاطرنشــان کرد: 
نرماشــیر، جاده زاهدان، دارزین، 
فهرج،  شــورآباد  آبــاد،  وکیــل 
دارســتان و شــورگز، ریگان که 
اکثرا در شرق استان قراردارند از 
طوفانهای  اصلی  کانونهای  جمله 
شن در استان کرمان هستند. وی 
گفت: متاســفانه در سال جاری 
میزان بارندگیها نیز کاهش یافته 
و رودخانه شــاهد افت شدید آب 
هستند و رودخانه های فصلی نیز 

زودتر خشک می شوند.
این فعال محیط زیســت گفت: 
تاسف بار اســت که هزاران هکتار 
بستر باتالق جازموریان در جنوب 
کرمان خشکیده و به بیابان تبدیل 
شده و به بزرگترین کانون شن در 
جنوب کرمان تبدیل شــده است 
اما هیچ اقدامی از سوی مسئوالن 
مرتبط دیده نمی شــود حتی در 
این خصوص انتقاد هم نمی شود.

بــر روی  وی احــداث ســد 
سرشاخه های هلیل رود و بمپور 
را از مهمتریــن دالیل خشــک 
شدن جازموریان دانست و افزود: 
اگر هامون به دلیل عدم آبرسانی 
هیرمند خشــک شــده و کانون 
شن در شــرق کرمان شده است 
اما جازموریان را خودمان خشک 
کرده ایم و کاری هم برای احیای 

مجدد این دریاچه نمی کنیم.
وی گفــت: متاســفانه میزان 
بارندگــی در اســتان کرمان در 
ســال جاری آنقدر کم بوده است 
که عمال سدها نیز پر نشده اند و 
این روند همچنان ادامه دارد و هر 
روز نیز برکانونهای بادی اســتان 
کرمان افزوده می شود در حالیکه 
اگــر کانونهای بادی کاهش یابند 
دیگر خسارتهای میلیاردی ناشی 
از طوفانهای شن در کرمان روی 
نمی دهد و مشــکالت به شدت 

کاهش می یابد.

نتیجه عدم توجه به بیابان شدن جازموريان

جنگ گرد و غبار با كرمانی ها

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی:

کانونهای گرد و غبار در استان کرمان 
محلی هستند و با بروز باد در استان و 

بلند شدن گرد و غبار شکل می گیرند و 
ارتباطی با ریز گردها ندارند.

رضا عبادی زاده
نزدیک به ده سال پیش بود که 
یک روســتایی در حال شخم زدن 
زمینش با کاسه ای قدیمی مواجه 
شــد و به تصور پیــدا کردن گنج 
آبادی را خبر کرد. اهالی آن روستا 
هم برای دســتیابی به گنج بیشتر 
شــروع به کندن زمیــن کردند و 
اشیای دیگری را پیدا کردند. برخی 
به گمان اینکه شانس در خانه شان 
را زده شــروع به فروختن این اشیا 
کردند. نکته جالب در آن روســتا 
این بود که برخی مســئوالن وقت 
هم به جای فشار به میراث فرهنگی 
برای بررسی این اثار، در فروش آن 
ها تمام تالششــان را کردند و چه 
ســودهایی که نکردند. این »اََرَت« 
بــود که آن ها را پولــدار می کرد. 
تمدنی که برخــی مورخان بزرگ 
آن را اولین تمدن بشری در جهان 
می دانستند. »اََرَت« اما تنها بود و 

کسی حافظش نبود. 
بعد از یــک ســال و چند ماه 
باالخــره دولــت به فکــر کاوش 
بیشــتر درباره این منطقــه افتاد. 
یک کاوشــگر ایرانی که در فرانسه 
زندگی می کرد بــا دعوت میراث 
فرهنگی به ایران آمد و سرپرســت 
تیم کاوش منطقه را برعهده گیرد. 
نزدیک به ۵ سال این کاوش ادامه 
داشت و به نتایج خوبی رسیده بود. 
اما پس از ۵ ســال و با تغییرات 
پــی مدیریت ســازمان  پــی در 
میراث فرهنگــی در دولت محمود 
ایرانی  نژاد، آن کاوشــگر  احمدی 
از مســئولیتش کنار گذاشته شد 
تا دوباره »اََرَت« تنها بماند. تنهایی 
که تا همین امروز ادامه دارد و حاال 
تبدیل به یک بیمــاری خطرناک 
شــده. »اََرَت« ایــن روزهــا حال 
چندان خوشی ندارد و بیم آن می 
رود این تمدن ۷ هزار ساله بمیرد. 
چند وقت پیش بود که ایسنا درباره 
مشکالت این تمدن کهن نوشت:» 
تپه در جوار روستای کنارصندل و 

در میان زمین های کشاورزی قرار 
دارد. یک طرف تپــه با چارچوب 
فلزی و تخته های چوبی به صورتی 
ناقص مســیربندی شده، به طوری 
کــه اگر بازدیدکننــدگان مراقبت 
نباشند ممکن است در میان یکی از 
حفره های موجود در مسیر سقوط 
کنند. اما سمت دیگر هیچ مسیری 
بــرای هدایــت گردشــگردان  را 
نتیجــه  در  نکــرده،  پیش بینــی 
دیدن  برای  بایــد  بازدیدکنندگان 
نقش  برجســته نیم تنه انسانی که 
در آن سوی تپه واقع شده، از روی 
دیوارهای باستانی عبور کنند. عبور 
آزادانه گردشــگران از روی دیوارها 
و باقیمانده بناهــای تمدن »اََرَت« 
فرسایش بســیاری را به این مکان 
تحمیل کرده است. حتی در برخی 
موارد، دیوارها به شــدت فرسوده 
شده و آثار عبور بازدیدکنندگان به 

خوبی مشهود است.
ســایر بخش هــای تپــه هم از 
فرسایش باد و باران آسیب دیده اند 
و شــکاف های عمیق و کانال هایی 
ناشــی از عبــور آب در تپه ایجاد 
شــده که عالوه بر آثار کشف شده، 
آثار کشف نشده را نیز در مخاطره 
قرار داده است.« مشکالت فوق در 
حالــی برای قدیمــی ترین تمدن 
تاریخ بشــری پیش آمــده که به 
باســتان  گفته محمــد صمیمی، 
شناس ایرانی اهمیت این تمدن به 
حدی است که می تواند بسیاری از 

کتابهای جهان را تغییر دهد.
تا مدت ها چنین تصور می شــد 
کــه کهن ترین تمــدن جهان در 
ســومر عراق پای گرفته است؛ اما 
کشف یک زیگورات عظیم با قدمت 
بیش از ۵۰۰۰ ســال، آثار سنگی 
بســیار و همچنیــن کتیبه  هــای 
آجری به خطی ناشناخته از منطقه 
جیرفت  باعث شد باستان شناسان 
درباره دانسته ها و ادعاهای پیشین 
خود تجدیــد نظر کننــد. آنان با 
از  بررســی دوباره کتیبه هایی که 

پیــش در مناطق مهم باســتانی 
کشــف شده بودند، ســعی کردند 
اطالعــات بیشــتری دربــاره این 
تمدن عظیم و ناشــناخته بدست 
آورند و در نهایت پس از تحقیقات 
کتیبه دســت  تعدادی  به  فراوان، 
یافتند. در یکی از این اســناد که 
از خرابه های شــهر اور وک بدست 
اســت، داســتان کشمکش  آمده 
فرمانروای  با  پادشاه ســومر  میان 
ســرزمین ثروتمندی بنام »اََرَت« 
ثبت شــده بود و در کتیبه دیگر، 
پادشاه ســومری سعی کرده بود با 
گذر از شهر شــوش و هفت رشته 
کوه، به سرزمین »اََرَت« حمله کند. 
بررســی دقیق این کتیبه ها و آثار 
کشف شده این فرضیه را به اثبات 
افسانه ای  نزدیک می کند که شهر 
و گمشــده »اََرَت« که در شــرق 
ایران قرار داشــته، به احتمال زیاد 
همان شــهر جیرفت است. از آثار 
کشف شده در حوزه تمدن جیرفت 
می تــوان به ظــروف و پالک های 
ســنگی با نقوش بســیار ظریف از 
موجوداتی چون عقــاب، عقرب و 
پلنگ اشــاره کرد که نظیر آنها در 
هیچ یک از محوطه های باســتانی 
جهان کشف نشــده است. شاید با 
ادامه اکتشافات و تحقیق روی آثار 
کشف شده، باستان شناسان به این 
نتیجه برسند که از این پس بجای 

میانرودان عراق، می بایست جیرفت 
ایــران را مهد کهن تریــن تمدن 

بشری در جهان نامید.
کشــف این تمدن بــزرگ بی 
شــک حاصل زحمات تیم کاوشی 

بود که سرپرســتی آن را پروفسور 
یوســف مجیدزاده برعهده داشت. 
مجیدزاده همان کاوشگری بود که 
از فرانسه به دعوت رئیس سازمان 
میراث فرهنگی به ایران آمد و طی 
۵ سال به نتایج ارزشمندی رسید 

اما با رفتن مجید زاده و تیم کاوش 
از منطقه، تحقیق درباره این تمدن 
کمرنگ شد و تالشی از سوی دولت 
برای اطالع رسانی درباره این تمدن 
دیده نشد و البته نمی شود. مجید 

زاده سال ها پیش با رد نظر برخی 
از باستان شناسان که جنوب شرق 
ایران تا زمان هخامنشیان جوامعی 
بی سواد بوده اند گفته بود:» مردم 
جیرفت نه تنها همزمان با اختراع 
کهن ترین خط میخی بین النهرین 
بلکــه همزمان  اند،  باســواد بوده 
با آنــان خطی متفــاوت از میخی 

اختراع کرده اند.«
 حاال این تمدن با ارزش روزبروز 
بر حجم مشکالتش افزوده می شود 
و کســی نیســت قدر آن را بداند. 
»اََرَت« تنهاســت و تنهایــی اََرَت 
یعنی نابــودی قدیمی ترین تمدن 

تاریخ بشری.
در این رابطه با حســن موحدی 
فرهنگی،  میراث  ســازمان  معاون 
صنایع دستی و گردشگری استان 
کرمان تماس گرفتیم و با این پاسخ 
از طرف وی روبرو شدیم:» شما باید 

با کارشناسان باشتان شناس مثل 
خانم دکثر چوبک و اقای علیدادی 
که در محل هستند صحبت کنید 
نه با ما تا خدایی نکرده گزارش غیر 
موثق و چالش انگیزی تهیه نشود.« 
معاون ســازمان میــراث فرهنگی 
کرمــان در حالی از پاســخگویی 
شــانه خالی می کند کــه متولی 
آثار باســتانی همین سازمان است 
و باید آماده پاسخگویی به سواالت 
باشند نه اینکه به جای جواب دادن 
به ســوال، ماجرا را به افراد دیگری 
ارجاع دهد و به نوعی از پاسخگویی 

فرار کند. 
به هر ترتیب تپــه کنار صندل 
در 3۰ کیلومتــری جیرفت بنا به 
گزارش خبرگزاری ایسنا حال و روز 
خوشی را تجربه نمی کند و متولی 
اصلی آثار باستانی در کرمان در این 

مورد پاسخگو نیست. 

داستان يک تمدِن تنها

»َاَرَت« خاک می خورد

عبور آزادانه گردشگران از روی دیوارها و 
باقیمانده بناهای تمدن »اََرَت« فرسایش بسیاری 
را به این مکان تحمیل کرده است. حتی در برخی 
موارد، دیوارها به شدت فرسوده شده و آثار عبور 

بازدیدکنندگان به خوبی مشهود است.

مدیر کل راه و شهرسازي استان کرمان: 

کاهش 29 درصدي تلفات جاده اي
 در نوروز

مدیر کل راه و شهرسازي استان کرمان از کاهش 29 درصدي تلفات 
جاده اي در نوروز امسال نسبت به نوروز سال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمان، 
مهندس مقبلي در جمع روساي ادارات راه و شهرسازي شهرستان هاي 
اســتان ، گفت: در تعطیالت نوروز به رغم این که همه در مســافرت و 
گردش به ســر مي بردند، شــما در حال آماده کردن شرایط ایمني در 
محورها براي مسافران و کســاني که در شبکه ارتباطي راه هاي استان 
تردد داشــتند، بودید.  وي با بیان این که این وظیفه ذاتي ماســت که 
در همه ایام شــبانه روز براي راحتي و آسایش مردم تالش کنیم، گفت: 
باید همواره مجددانه تالش کنیم تا ایمني و سالمت مردم تامین باشد.  
مقبلي تصریح کرد: به لطف خدا در این ایام هم مردم راحت بودند و هم 
کمترین تلفات و تصادفات جاده اي را داشتیم که جاي شکرگزاري است.  
وي با ابراز خوشــحالي از کاهش 29 درصدي تلفات جاده اي در استان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: یک نفر کاهش تلفات هم خیلي 
اهمیت دارد .مدیرکل راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: این موفقیت جز 
با تالش و همت شما ، جز با رعایت قوانین و مقررات توسط مردم، کنترل 
ترافیکي توســط پلیس و همت هالل احمر و اورژانس حاصل نمي شد و 
همه این مجموعه ها دســت به دست هم دادند تا شاهد کاهش تلفات 
جاده اي در استان باشیم. وي ادامه داد: این رتبه در سطح کشور رتبه اي 
قابل و قبول و مناسب اســت اما اگر جاده ها استاندارد بود ولي رعایت 

قانون و مقررات از سوي مردم نبود ، این موفقیت حاصل نمي شد. 

سرمایه گذاری 120 میلیارد دالری ایرانیان 
خارج از کشور در ایران

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی ایران گفت: 
از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون 12۰ میلیارد دالر ســرمایه 
گذاری از سوی ایرانیان خارج از کشور در ایران انجام شده است. محسن 
جالل پور در نشست شــورای ایرانیان خارج از کشور در دفتر استاندار 
کرمان افزود: از 1۰۰ شــرکت بزرگ در دنیا ۶۰ شــرکت کشور ایران را 
جزء 1۰ مشتری اول خود قرار داده اند. وی بیان کرد: استان کرمان هم 
ظرفیت خوبی برای ســرمایه گــذاری در بخش های مختلف و آمادگی 
جذب سرمایه گذاران را دارد. وی گفت: برای ستاد سرمایه گذاری کرمان 
مرکزیتی را پیشنهاد می کنیم و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور از طریق 
این ستاد انجام شــود. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان افزود: هیات عمانی شال ۶۰ نفر پنجم و ششم اردیبهشت 
به تهران می آیند و جمع بندی که ما در اتاق بازرگانی ایران داشتیم 92 
درصد ظرفیت عمان دســت این ۶۰ نفر است. وی گفت: ستاد سرمایه 
گذاری کرمان می تواند از ظرفیت هیات عمانی و هیات سوییســی که 
بیستم اردیبهشت به ایران می آید استفاده کند. جالل پور افزود: با توجه 
به این که در نشســت توسعه و سرمایه گذاری در سفر رییس جمهوری 
به کرمان تمامی سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور نمی توانند حضور 
یابند می توانیم به صورت ویدئو کنفرانس این ارتباط را برقرار کنیم ولی 
نیاز به ابزار آن داریم. وی بیان کرد: سیستم ویدئو کنفرانس می تواند در 
3۰ نقطه همزمان ارتباط برقرار کند. وی گفت: بیشترین سرمایه گذاران 

خارج از کشور در آمریکا و آلمان هستند.

سیف الهی شهردار کرمان خبر داد

کرمان در آستانه تحول بزرگ عمرانی
شهردار کرمان با اشاره به اجرای چندین پروژه عمرانی در شهر گفت: 
با اجرای پروژه های 9 گانه در کرمان با همکاری قرارگاه خاتم شهر شاهد 

تحول بزرگ عمرانی خواهد شد. 
به نقل از روابط عمومی شــهرداری کرمان، بر اســاس مصوبه  هفته  
شــورای اسالمی شهر کرمان، اعضای شــورا از پروژه های مختلف شهر 
کرمان بازدید کردند. رییس و اعضای شــورای اســالمی شهر کرمان به 
هم راه شــهردار کرمان و معاونان خدمات شــهری و عمرانی شهردار، از 
پروژه های شهری از جمله کارگاه های قرارگاه خاتم، ساختمان در دست 
احداث شهرداری و برخی از تقاطع های غیرهم سطح شهر کرمان بازدید 
کردند. در ابتدا در بازدید از ساختمان در حال ساخت شهرداری، شهردار 
کرمان با بیان این که این ســاختمان به گونه ای طراحی شده که تا 1۵۰ 
ســال آینده و رسیدن جمعیت شهر کرمان به دو میلیون نفر، پاسخ گو 
باشد، گفت: در طراحی این ساختمان، تمام نیازهای شهرداری پیش بینی 

شده؛ ضمن اینکه نمای ساختمان به شکل سنتی اجرا می شود.
شــهردار کرمان در مســیر میدان »شــورا« تا محــل کارگاه گروه 
تخصصی شهید رجایی، به آغاز به کار این گروه برای ساخت تقاطع های 
غیرهم سطح پروژه های 9 گانه در نقاط مختلف شهر کرمان اشاره کرد و 
گفت: هم اکنون، گروه تخصصی شــهید رجایی در حال انجام عملیات 
ژئوتکنیک و نقشه برداری در میدان آزادی، چهارراه فیروزه، پل راه آهن، 
تقاطع کوثر و تقاطع ابوذر اســت. سیف الهی هم چنین از تجهیز کارگاه 
تقاطع راه آهن خبر داد. شهردار کرمان در خصوص کارخانه  ساخت پل ها 
گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت شش هکتار تجهیز خواهد شد. 
سیف الهی افزود: قطعات پل ها در محل کارخانه ساخته و سپس به محل 
هر پروژه منتقل و نصب می شوند. وی ادامه داد: در این روش پل سازی، 
فقط کار شمع کوبی و اجرای فنداسیون در محل پروژه انجام می شود و 

عرشه  پل در کارخانه تولید و سپس در محل نصب می شود.

78 پروژه نیمه تمام آموزشی در استان 
کرمان وجود دارد

مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: ۷۸ پروژه نیمه تمام زیر ۷۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی در حوزه آموزش و پرورش استان وجود دارد.

ابراهیم جهانگیری در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان 
به ریاست اســتاندار، اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح های نیمه 
تمام را 93 میلیارد ریال اعالم کــرد. وی تصریح کرد: پروژه های نیمه 
تمام آموزشی در قالب 43۷ کالس درس، چهار استخر شنا و سه پروژه 
خوابگاهی، ســلف سرویس و سالن ورزشی اســت. وی گفت: ۵۶ پروژه 
آموزشــی خیر ساز در اســتان کرمان وجود دارد که 1۵ میلیارد تومان 
منابع مالی دارد. مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمان مشــکالت 
فضای آموزشــی استان کرمان را زیاد توصیف کرد و افزود: 13۰ کالس 
کانکسی در اســتان کرمان وجود دارد. وی تصریح کرد: تراکم جمعیت 
در حاشــیه شهر کرمان باال رفته و فضای آموزشی متناسب با جمعیت 
وجود ندارد. جهانگیری همچنین به 12 اردیبهشت سالروز شهادت استاد 

مطهری و روز معلم اشاره و بر تکریم معلمان در جامعه تاکید کرد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 1393۶۰319۰۰2۰۰۷9۷۰ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید خوشنام فرزند رضا بشماره شناسنامه ۵۰۸۵ صادره از منوجان در 
یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 1۰3922 مترمربع پالک ۸9۰ فرعی از 93 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 2 فرعی از 93 اصلی قطعه یک واقع در کهنوج - چاه مرید بخش 4۶ کرمان خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین خوشنام محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰1 کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰114۰1 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل شــیرازی منش فرزند غالمرضا بشــماره شناسنامه 132۶ صادره از 
تهران در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 114۸22 مترمربع پالک 13 فرعی از 4۵ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 1فرعی از 4۵ اصلی قطعه یک واقع در محمدآباد کهنوج بخش 4۶ کرمان خریداری 
از مالک رســمی آقای موســی مهیمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰2       کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 1393۶۰319۰۰۷۰12442 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی حســنی دارستانی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 2۷ صادره 
از کرمان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 14۷/۸1 مترمربع تحت پالک 4۵1۰ فرعی از ۵ اصلی 
واقع در بخش 4 کرمان به ادرس طاهراباد بلوار امام حسن )ع( کوچه شماره ۷ خریداری از محل مالکیت 
بانو فاطمه کرباســی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰3       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰۷۰4132۶ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس مددی ماهانی فرزند محمدعلی بشــماره شناسنامه 2۷۸ صادره از 
ماهان در ششــدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر کارگاه به مساحت ۸۷۵ مترمربع تحت پالک 13۷۰۷ 
فرعی از 39۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۸۸1 فرعی از 39۶۸ اصلی واقع در بخش 2 کرمان به 
ادرس کرمان بلوار امام صادق )ع( روبروی پمپ گاز محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰4       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰۷۰3۷4۰9 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه باال رودی تهرودی فرزند عباس بشماره شناسنامه 9۰ صادره از ریگان در 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/۵۰ مترمربع تحت پالک 13۶41 فرعی از 39۶۸ اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک ۸99 فرعی از 39۶۸ اصلی واقع در بخش 2 کرمان به ادرس کرمان میدان بیرم اباد 
کوچه مهر شماره 3 خریداری از محل مالکیت آقای احمد تصویری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰۵       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰۷۰3۸۶۶3 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه غضنفرابادی فرزند علی بشماره شناسنامه 2 صادره از بم در ششدانگ یک 
باب ساختمان به مســاحت 2۵۵/32 مترمربع تحت پالک 13۵93 فرعی از 39۶۸ اصلی مفروز و مجزی 

شــده از پالک ۸99 فرعی از 39۶۸ اصلی واقع در بخش 2 کرمان بــه ادرس کرمان بزرگراه امام خیابان 
داروگر شــهرک امام حسن عسکری )ع( کوچه شهید قدوسی ســمت چپ درب سوم خریداری از محل 
مالکیت آقای جمشــید عیش ابادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰۶       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 1393۶۰319۰۰۷۰4۰9۵۰ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم نصرت فضل ابادی فرزند مراد بشماره شناسنامه 4۵۶ صادره از بم در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 4۰۶/2۰ مترمربع تحت پالک ۵3۰۰ فرعی از 39۸2 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی 
از 39۸2 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به ادرس کرمان خیابان شهید دستغیب کوچه 4۸ خریداری از محل 
مالکیت آقای افراسیاب نفیسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰۷       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شماره 1393۶۰319۰۰۷۰4۰1۵9 و رای اصالحی شماره 1393۶۰319۰۰۷۰4291۷ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای محمد محمدی پشوئی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 12 صادره از گلباف و خانم سکینه محمدی پشوئی فرزند عوضعلی به شناسنامه 
شماره ۸ صادره از شهداد بالمناصفه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 1۵۷/3۵ مترمربع تحت 
پالک 13۷2۷ فرعی از 39۶۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۷۶3 فرعی از 39۶۸ اصلی واقع در بخش 
2 کرمان به ادرس کرمان سراسیاب فرسنگی کوچه شهید مغفوری 1۶- کوچه زینبیه - کوچه قائم سمت 
راســت درب دوم خریداری از محل مالکیت آقای ماشــااله مقیمی نژاد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰۸    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

تمام شــد. زنــی کــه قربانی 
اسیدپاشــی خانوادگی شــده بود، 
جان باخت. بامداد 2۷ اردیبهشت 
9۰ مــردی در واکنش به تقاضای 
طالق همســرش، یک بطري را از 
اســید پر کرد، به خانه مادرزنش 
رفت و در حالي که همسر و دختر 
خردســالش در خواب بودند، اسید 
را روي آنهــا خالي کرد. ســمیه، 
همان زن قربانی، از شــدت درد و 
ســوزش و با فریاد کمک، سوختم 
ســوختم، به طرف حیاط آمد اما 
دیگر فایده ای نداشت و او سوخته 
بود. همانطور کــه رعنا دختر 2.۵ 
ساله اش سوخته بود. این حادثه در 
روســتای برات آباد بم اتفاق افتاد. 
همسر سمیه البته دفعه اولش نبود 
که کاری جنون آمیز انجام می داد. 
یک بار هم او قصد آتش زدن خانه 
برادر ســمیه را داشــت که موفق 
نشد. ســمیه مرداد 91 در گفت و 
گو با خبرگــزاری ها گفته بود که 
او  اسیدپاشی  از  پیش  همســرش 
را بــه این عمل تهدیــد کرده بود: 
»عباس فردی معتاد و موادفروش 

بود که از راه ســرقت، مخارج خود 
را تامیــن می کــرد و هنگامی که 
متوجه شــد من قصد جداشدن از 
او را دارم، مرا تهدید به اسیدپاشی 
کرد و نهایتا در حالی که در خواب 
بودم، نقشه شــومش را روی من و 

دختر 2.۵ ساله ام اجرا کرد«.
سمیه که حاال دیگر راحت شده 
است، چندی پیش به ایسنا گفته 
بود درخواســت قصــاص متهمان 
را دارم. رعنا نیز خواســتار قصاص 
است و می گوید »اگه بابایی روی ما 
اسید ریخت ما هم باید بریزیم که 
اونهم مثل ما بسوزه.« نازنین خواهر 
بزرگتر رعنا که در زمان اسیدپاشی 
در کنار آنها شاهد این جنایت بوده 
از اســم و خانواده پدرش وحشت 
دارد و از آنها می ترســد. این حال 
و روز خانواده ایســت کــه در اثر 
خشــم یک مرد معتاد به این روز 
افتاده. حاال نزدیک به 4 ســال از 
آن ماجرا گذشــته و مادر خانواده 
رعنا دختــر کوچک  درگذشــته. 
خانواده بینایی یک چشــمش را از 
دست داده و چشم دیگرش را شاید 

با کمک پزشــکان از دست ندهد. 
عمل جراحی ســه شنبه این هفته 
مشــخص می کند رعنا نابینا می 
شود یا نه والبته این تمام مشکالت 
رعنا نیســت. عمل های پرخرجی 
که رعنا باید انجــام دهد در توان 
آشــنایان آن ها نیست. سمیه هم 
نزدیک بــه هفتاد عمــل جراحی 
پرخــرج انجام داد کــه برای زنده 
ماندنش افاقه نکرد. پدر ســمیه با 
فــروش زمین خود و با کمک افراد 
خّیر توانسته بود درمان دختر و نوه 
اش را آغاز کند اما خرج ها از توان 
خارج بود.   ســمیه دی ماه 93 در 
ایسکانیوز  با خبرگزاری  گفت وگو 
گفتــه بود که دولــت هیچ کمکی 
بــه او نکرده: »وقتــی خبرگزاری 
ایســنا و روزنامه ایــران درباره ما 
نوشتند برخی به ما کمک کردند، 
امــا دولت هیچ کمکی به ما نکرده 
و اگر کمک هــای مردم نبود ما تا 
همیــن جا هم نمی توانســتیم به 
درمــان ادامه دهیم«.البته به گفته 
یکی از نزدیکان سمیه، شهیندخت 
و  زنان  امــور  معاون  مــوالوردي، 

خانواده نهاد ریاست جمهوري قبل 
از عیــد مبلغ پنــج میلیون تومان 
براي درمان ســمیه و رعنا به آنها 
داد که در مقابل هزینه های باالی 

درمان بسیار ناچیز است.
شوهر ســابق سمیه که در حال 
حاضر در زندان کرمان به ســر می 
برد در آخرین دادگاه منکر اســید 
پاشــی شــده بود. حاال که سمیه 
فوت کــرده، روند دادگاه هم دچار 
تغییر می شود. هم در پرونده اسید 
پاشی و هم در پرونده حضانت رعنا 
و نازنیــن. بخصوص کــه خانواده 
شــوهر ســمیه هم چندیــن بار 
درخواست حضانت دو دختر سمیه 

را داده بودند اما آن ها فعال  پیش 
پدربزرگ و مادربزرگ مادری شان 

زندگی می کنند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری 
در این رابطه بــه »پیام ما« گفت: 
اگــر پرونده باز باشــد و جراحات 
وارده بــر اثر اســید پاشــی دلیل 
مرگ سمیه باشد، دادگاه می تواند 
حکم به قصاص اســید پاش دهد، 
اگر هم پرونده قبال بســته شــده، 
خانواده ســمیه می تواند به دادگاه 
دوباره درخواست دهد و در صورت 
تایید پزشک قانونی مبنی بر فوت 
سمیه بر اثر جراحات وارده از اسید، 
دادگاه تصمیم الزم را بگیرد. نعمت 

احمدی در ادامه درباره درخواست 
خانواده شــوهر ســمیه مبنی بر 
حضانت رعنــا و نازنین می گوید: 
حضانت یک بحث اســت و والیت 
هم یک بحــث. اگر حضانت را هم 
به پدر ندهنــد، والیت پدر از بین 
نمی رود اما من اگر در این دادگاه 
باشــم حضانت را به پدر نمی دهم 
چرا که مجرم خطرناکی است. این 
با  البته  افزود:  وکیل دادگســتری 
توجه به اینکه دختر بزرگ سمیه 9 
سال دارد خودش می تواند تصمیم 
بگیرد پیش چه کسی زندگی کند 
اما در مورد رعنا که ۸ ســال دارد 

دادگاه باید تصمیم بگیرد.

بانک جهاني در گزارشي تفصیلي 
از اقتصاد ایران با اشــاره به خروج 
ســاالنه 1۵۰ هزار تحصیلکرده از 
ایران در جست وجوي کار، بیکاري 
را مشکل اصلي دولت ایران دانست 
و رشــد اقتصادي ۶ و تورم 1۷.3  
ایران  اقتصــاد  بــراي  را  درصدي 
در ســال 2۰1۵ پیش بیني کرد. 
بانک جهاني در گزارشــي تفصیلي 
از وضعیت اقتصادي ایران نوشــت: 
داخلي  ناخالــص  تولید  بــا  ایران 
ســال  در  دالر  میلیــارد   4۰۶/3
2۰14، دومیــن اقتصــاد بــزرگ 
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا 

پس از عربستان است.
این کشــور همچنیــن پس از 
مصر با ۸۰/۸ میلیون نفر باالترین 
جمعیــت منطقــه را دارد. اقتصاد 
ایران داراي یک بخش هیدروکربني 
بزرگ، بخش کشاورزي و خدمات 
کوچک اســت و حضور دولت در 
بخش هــاي تولیــدي و خدمــات 
مالي آن پررنگ است. ایران از نظر 
داشــتن ذخایر نفــت و گاز اثبات 
شده، در بین کشورهاي جهان، به 
ترتیب در رده هــاي چهارم و دوم 
قــرار دارد. تولید ناخالص داخلي و 
درآمدهاي دولتــي ایران همچنان 
تا حد زیادي بــه درآمدهاي نفتي 
وابسته است و بنابراین ذاتا شکننده 

است. 
اســتراتژي  یک  ایراني  مقامات 
جامع در بردارنــده اصالحات بازار 
محــور را در پیش گرفته اند که در 
سند چشم انداز 2۰ ساله این کشور 
و برنامه پنجم توسعه آن منعکس 
شده اســت. دولت ایران همچنان 
نقشــي کلیــدي در اقتصــاد ایفا 
مي کند. به عالوه، فضاي کســب و 

کار ایران که رتبه آن در بین 1۸9 
کشور، صد و سي ام است همچنان 
یک چالش براي اقتصاد این کشور 
است. دولت ایران اصالحات مهمي 
را در سیستم پرداخت غیرمستقیم 
یارانه ها ایجاد کــرده که منجر به 
بهبود نســبي بازدهــي هزینه ها و 

فعالیت هاي اقتصادي شده است. 
کل یارانه هاي غیرمستقیم که بر 
اســاس برآوردها معادل 2۷ درصد 
تولید ناخالص داخلي ایران در سال 
2۰۰۸ )حدود 2/ ۷۷ میلیارد دالر( 

است با پرداخت مستقیم یارانه هاي 
نقدي به مردم جایگزین شده است. 
اقتصاد ایران از رکود خارج شده و 
میزان رشــد اقتصادي آن در سال 
2۰14، 3 درصد برآورد شــده در 
حالي که این رقم در سال 2۰13، 

منفي ۷/1  درصد بوده است.
 این در نتیجــه کاهش موقتي 
اعمال شده  و نســبي تحریم هاي 
علیــه صنایع نفت، خودروســازي 
اتفاق  بین المللي  تراکنش هــاي  و 

افتاده است. 

 خروج ساالنه 150 هزار جوان 
تحصیلكرده براي يافتن كار

نرخ بیــکاري در ایران همچنان 
باالست و پیش بیني مي شود مشکل 
اصلي دولت ایران باشــد. بر اساس 
آمارهاي رســمي، نــرخ بیکاري در 
سال 2۰13، 1۰/3 درصد بوده است. 
بیکاري  اما منابع غیررســمي نرخ 
در ایــران را تا 2۰ درصــد ارزیابي 
مي کنند. نــرخ بیکاري به خصوص 
در بیــن زنــان، )2۰/3  درصــد( و 

نگران کننده  درصــد(   24( جوانان 
اســت. این در حالي اســت که در 
بــازار کار ایران تنهــا 3۶/۷  درصد 
جمعیت به لحــاظ اقتصادي فعال 
هستند. وضعیت نامناسب بازار کار 
با افزایش حضور زنان و تعداد باالي 
جواناني که وارد بازار کار مي شوند، 
بدتر شده است. با توجه به نرخ باالي 
تحصیل زنان در دانشگاه ها که حتي 
باالتر از مردان است و کاهش میزان 
تشکیل خانواده، پیش بیني مي شود 
که این روند همچنان ادامه داشــته 

باشد. همچنین ایران از نظر ترکیب 
جوان  جمعیتي  داراي  جمعیتــي، 
اســت که ۶۰ درصد آن را افراد زیر 
3۰ سال تشکیل مي دهد. در نتیجه 
برآورد شده که ساالنه ۷۵۰ هزار نفر 
وارد بازار کار شــوند. با این شرایط، 
جــاي تعجب نیســت که ســاالنه 
حدود 1۵۰ هزار نفر فارغ التحصیل 
دانشگاهي از کشور خارج مي شوند. 
بر اساس برآوردهاي دولت، در طي 
2 سال آینده باید حدود ۸/۵  میلیون 
فرصت شــغلي ایجاد شــود تا نرخ 
بیکاري تا ســال 2۰1۶ به ۷ درصد 
برســد. اما احتماال مشارکت نیروي 
کار در جامعــه ایران افزایش خواهد 
یافت. بنابراین حتي اگر دولت به این 
هدف گذاري نائل آیــد، باز هم نرخ 
بیکاري در ایران براي آینده اي قابل 
پیش بیني همچنان باال خواهد بود. 

 7 درصد جمعیت ايران
 فقیر است

در سال 2۰۰۵، نرخ فقر در ایران 
بر اساس خط فقر روزانه 1/2۵ دالر، 
1/4۵ درصد بــود. پیش بیني هاي 
بانک جهاني نشــان مي دهد که در 
سال 2۰1۰ تنها  ۷ درصد جمعیت 
)یا نیم میلیون نفــر( زیر خط فقر 
زندگي مي کردند، هرچند که بخش 
زیادي از جمعیــت در نزدیکي این 
خط فقر زندگي مي کردند. در واقع، 
باال رفتن نیم دالري خط فقر )از 2 
دالر بــه 2/۵ دالر و از 3 دالر به 3/۵ 
دالر( مي تواند 4 تا ۶ درصد جمعیت 
کشــور )یعني بیش از ۵/4 میلیون 
نفر( را زیر خط فقر ببرد. این نشان 
مي دهد که بســیاري از شهروندان 
در برابــر تغییــرات در درآمدهاي 
شخصي شــان و افزایــش مــداوم 

هزینه هاي زندگي آسیب پذیرند.

زن قربانی اسیدپاشی خانوادگی درگذشت

اولین شب آرامش

گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی ایران

5.5 میلیون نفر زیر خط فقر

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . i r

قتل با تبر در ریگان کرمان
رئیس دادگســتری شهرســتان ریگان گفت: مردی که در یک اقدام 
وحشت انگیز با تبر به خانواده همسرش حمله کرد و پدرزن خود را به قتل 
رساند، دستگیر شد. »قربان شاهینی« اظهار کرد: در ساعت 2 بامداد 22 
فرودین ماه 94 بر اثر درگیری بین یک جوان 31ســاله و اعضای خانواده 
همسرش،وی پدرزن، مادر زن و همسر خود را با تبر مجروح می کند. این 
مقام قضائی افزود: بعد از وقوع درگیری مجروحین به بیمارســتان منقل 
شــده و صبح روز 23 فروردین بر اثر جراحات پدرخانواده فوت شــده و 
مراتب به کالنتری و مقامات قضائی اطالع داده می شود. شاهینی با بیان 
این مطلب که قاتل معتاد اســت، افزود: وی، پس از ارتکاب قتل متواری 
شده بود که، کمتر از 4۸ ساعت در شهرستان میبد از توابع یزد دستگیر 
و روانه زندان شــد. رئیس دادگستری شهرستان ریگان علت ارتکاب این 

حادثه را اختالف خانوادگی اعالم کرد.

چهار شرور مسلح در ریگان دستگیر شدند
رییس دادگستری شهرستان ریگان از دستگیری چهار شرور مسلح در 
این شهرستان خبر داد. قربان شاهینی افزود: براساس گزارش های واصله 
توسط ماموران اطالعات آگاهی، چهار نفر شرور مسلح دستگیر و بازداشت 
شــدند. وی با بیان اینکه یک نفر از این بازداشــت شدگان دارای سابقه 
کیفری اســت اظهار کرد: از این افراد یک اســلحه کالشینکف، 1۰تیغه 
خشاب کالشــینکف و 2۷۰ تیر کشف شده است. وی گفت: پرونده این 
چهار شرور مسلح در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی است و به محض 
دریافت نتیجه نهایی، این افراد بر اســاس قانون مجازات خواهند شــد. 
رییس دادگستری شهرستان ریگان بیان کرد: دستگاه قضا برای اجرای 
قانون و در برخورد با اشرار و بر هم زنندگان نظم و امنیت قاطع بوده و به 
پرونده این افراد با سرعت و دقت رسیدگی می کند تا اشرار مجازات شوند 
و مردم با آرامش زندگی کنند. مرکز شهرستان ریگان در 2۸۵ کیلومتری 

شرق کرمان است.

قاچاقچیان محموله مواد مخدر را در
جنوب کرمان آتش زدند

فرمانده انتظامی جیرفت گفت: قاچاقچیان مواد مخدر در جنوب کرمان 
محموله مواد مخدر را آتش زدند. فرمانده انتظامي جیرفت استان کرمان از 
ناکامي سوداگران مرگ درانتقال محموله سنگین مواد مخدر طي عملیات 
پلیس و کشف 429 کیلو گرم تریاک سوخته در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ مهریار سعیدي در تشریح این خبر گفت: روز جمعه در راستاي 
مقابله بي امان با ســوداگرن مرگ ، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
این شهرستان طي کنترل محورهاي مواصالتي جیرفت-اسفندقه - بافت 
به یک دستگاه خودرو پژو 4۰۵ مشکوک و با تمهیدات امنیتي انتظامي 
دســتور توقف آن را صادر کردند. وي افزود:سرنشینان خودرو به محض 
روبرو شدن با ایستگاه پلیس به فرمان ایست ماموران توجه نکرده و اقدام 
به فرار کردند. این مقام مسئول ضمن اشاره به تعقیب و مراقبت خودروي 
حامل مواد و درگیري مسلحانه قاچاقچیان با ماموران انتظامي بیان داشت 
:پس از مدتي درگیري مسلحانه ، سوداگران مرگ با توجه به آتش شدید 
پلیس و تنگ شــدن عرصه برخود، ضمن آتش زدن خودرو حامل مواد 
مخدر با استفاده از کوهستاني بودن منطقه از صحنه متواري شدند. وي 
افزود: ماموران انتظامي ســریعا وارد عمل شده و پس از خاموش نمودن 
شــعله هاي آتش مقدار 429 کیلو گرم تریاک نیمه سوخته را از داخل 
خودرو کشف کردند. فرمانده انتظامي شهرستان جیرفت گفت: عملیات 
پلیس براي شناسایي و دستگیري سوداگران مرگ در منطقه ادامه دارد.

در تعطیالت آخر هفته رخ داد

8 حادثه در جاده های کرمان
رئیس اداره عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر از بروز هشت 
حادثه رانندگی در جاده های کرمان خبر داد. رئیس اداره عملیات  امداد 
و نجات جمعیت هالل احمر، از وقوع هشت حادثه جاده ای در محورهای 
مواصالتی اســتان خبرداد و گفت: کل حادثه دیــدگان این حوادث 31 
نفر بودند. محمد حیدری پور اظهار کرد: در مجموع این هشــت حادثه 
متاسفانه چهار نفر در صحنه حادثه فوت شدند. وی همچنین افزود: 24 
نفر از حادثه دیدگان مصدوم شــدند که چهار نفر توسط هالل احمر به 
مرکز درمانی انتقال یافته و 4نفر دیگر نیز بصورت سرپائی درمان شدند. 
رئیس اداره عملیات  امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان  کرمان 
اظهارکرد: در این عملیات ها ، ۸ تیم عملیاتی متشــکل از ۸ نفرپرسنل 
نجاتگر و21نفر نجاتگر داوطلب حضور داشــته و امدادرســانی به حادثه 

دیدگان را انجام دادند.

قاچاق مرگبار اتباع افغان در جاده بم
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه های کشور از برخورد مرگبار پژو 

4۰۵ با کامیون در صبح امروز خبر داد.
پایگاه خبری تحلیلی هدانا، سرهنگ نادر رحمانی رئیس پلیس مرکز 
کنترل ترافیک راه های کشور  با اشاره به تصادف مرگبار دو وسیله نقلیه 
گفت: در ساعت ۰4:3۰ صبح امروز دراستان کرمان محور رستم آباد - بم 
یک دستگاه خودروی پژو 4۰۵ که در حال قاچاق اتباع افغان بود با عقب  
کامیون برخورد می کند. این مقام مســئول پلیس درادامه افزود : پس از 
این برخورد سواری پژو 4۰۵ دچار حریق شد و متاسفانه 9 تبعه افغان غیر 
مجاز به همراه راننده در آتش جان باختند و ۵ تن دیگر مجروح شــدند. 
وی در پایان به علت حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: کارشناسان پلیس 
با حضوردر صحنه حادثه علت این تصادف را خستگی و خواب آلودگی و 

تخطی از سرعت مطمئنه از جانب راننده پژو اعالم کردند.

تجاوز به زنان به بهانه انرژی درمانی!
مدیر مرکز انرژی درمانی که به آزار و اذیت ده ها زن متهم شده  است با 
شکایت زنانی که مدعی هستند توسط او اغفال شده اند پای میز محاکمه 

رفت.
مدیر مرکز انرژی درمانی که به آزار و اذیت ده ها زن متهم شده  است با 
شکایت زنانی که مدعی هستند توسط او اغفال شده اند پای میز محاکمه 
رفت.  پرونده این مرد جوان دو سال قبل در دادگاه کیفری استان تهران 
به جریان افتاد و در اولین شکایت ها چندزن که برای انرژی درمانی نزد او 
 رفته بودند مدعی  شدند از سوی مدیر مؤسسه مورد تعرض قرار گرفته اند. 
در مدتی کوتاه بر تعداد شــاکیان افزوده  شــد. این زنان اعالم کردند از 
آنجایی که در زندگی شخصی خود مشکل داشتند به مرکز انرژی درمانی 
مراجعه کردند و مدیر مؤسسه با این ادعا که می تواند انرژی های منفی را 
از آنها دور کند آنان را ثبت  نام و سپس در جریان کالس ها با همین عنوان 

زنان جوان را اغفال کرد و آنها را مورد آزار و اذیت قرار داد.



واقعیت عینی زندان، زنده به گور شدن آدم هاست.
 کاش من را هم شش ماه نگه می داشتند و بعد اعدامم

می کردند، هیچ آدمی تحت هیچ شرایطی حاضر نیست 
حتی یه ساعت هم به زندان بره
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شهرام جزايری: 

زندان، تاوان نزديک شدن به سیاسی ها
زهرا علی اکبری، ولی خلیلی/اعتماد: اگر برای دهه 80، 
پنج اسم خبرســاز را بخواهیم انتخاب کنیم بدون تردید 
شــهرام جزایری یکی از آنهاســت. پیش از این مصاحبه 
کرده و پس از این نیــز مصاحبه خواهدکرد، اما متن پیش 
رو محصول هشت ســاعت گفت وگو با مردی است که می 

گوید در گذشته اش اشــتباهات بزرگ کرده و می خواهد 
در آینــده کارهای بزرگ بکند.  دلخــوری ها و عصبانیت 
هایش در اواسط مصاحبه سبب ترک گفت و گوی طوالنی 
وی با ما نشــد. شهرام جزایری برای اولین بار می گوید که 
چگونه به دهه چهارم زندگی اش رســیده است. او مدعی 

اســت یک دکترین اقتصادی دارد و در آینده می خواهد 
با اتکا به این دکترین راه هــای جدید را در اقتصاد ایران 
بپیماید. خالصه گذشته اش این است که قصد داشته فرش 
دســتباف را جایگزین نفت کند. قضاوت در مورد ادعاهای 

شهرام جزایری بر عهده مخاطب است.

• آقــای جزایری حس می کنم 
نشسته  زنده  مفسد  یک  مقابل 
اینکه  از  نمی شوید  ناراحت  ام. 

شما را مفسد زنده خطاب کنم؟
چرا فکر می کنید ناراحت نمی شوم؟ 
13 ســال طول کشــید تا به اینجا 
رســیدیم. حی و حاضر و زنده رو به 
روی شما نشستم و پاسخگو هستم. 
هیچ کس جز خــدا فکرش را نمی 
کرد، حاال یه مــدت کوتاه دیگر هم 
صبر کنید خودتون متوجه می شید 
که در مورد من اشتباه می کردید و 
شخصیت واقعی شهرام جزایری برای 
همگان روشــن خواهدشد، به گونه 
ای که هیچ کس جز خدا فکرش را 
نخواهد کرد، ضمنا همان موقع هم 
رییس دادگاه در مورد اشــاره لفظ 
مفســد به من، تذکر می داد که این 
یک پرونده ســاده کیفری ست اما 
خب شما رســانه ها هرکاری دلتان 
می خواهد می کنید دیگر.  من هم 
همیشه سکوت کرده ام. باز هم شما 
را تحمل می کنــم. ضمنا در همان 
پرونده به قول رییس دادگاهم ساده 
کیفــری، اگر مــن خطایی مرتکب 
شده ام، اشــد مجازاتش را کشیدم 
که 13 ســال زندان بــود. محروم از 
مرخصی بودم. تا ســاعت آخر من را 
نگه داشــتند و حاال که بیرون آمدم 
شــهرام جزایری هستم. یه شهروند 

عادی. همین.
• به هر حال کســانی که قبل 
و بعد از شــما متهم به فســاد 
اقتصادی شده اند، اعدام شدند. 
پس شــما موقعیتی متفاوت از 

دیگران دارید؟
واقعا این چه تشابهی است که شما 
می فرمایید؟ این همان مقایسه های 
کوچه بازار اســت که شما اصحاب 
رســانه هم با وجود اینکه از نخبگان 
جامعه هستید، به غلط می فرمایید، 
پرونــده قضایی هر شــخصی مثل 
اثرانگشت اســت. منحر به خودش 
هست، فقط مرتبط با اعمال و اقوال 
همون فرد اســت. لــذا نباید من را 
با دیگران مقایســه کنید.  هرچند 
که اگر من یــک هزارم کارهایی که 
به برخی افراد منتســب می شــد، 
انجام داده بودم به لحاظ حساسیت 
ویژه ای که روی من وجود داشــت 
باور کنید هزار بــار من را اعدام می 
کردنــد. ضمن اینکه به دلیل همین 
البته  حساسیت ها، دستگاه قضایی 
در چارچوب قانون، با شــدیدترین 
حالت ممکن با من برخورد کرد که 
شــاید خیلی از قضات پرونده راضی 
به این شدت و حدت نبودند اما البد 
شما رسانه ها جو رو علیه من کرده 

بودید.
• پس حس نمــی کنید خوش 

شانسید که االن زنده هستید؟
خوش شانســی یعنی چه؟ من می 
گویم خوش شانســی اصــال ذاتی 
نیســت، بلکه کامال اکتسابی ست. 
یعنــی فرد خوش شــانس به جای 
اینکه بشــینه و دســت روی دست 
بــذاره، با تالش و کوشــش فراوان، 
فرصت هــاش رو بــرای اقبال بهتر 
تجربه مــی کنه. من هم برای اینکه 
االن جلوی شــما بنشــینم بیش از 
1۸۰ هزار برگه بازجوی پس دادم و 
از کل فیلتــر قضایی و امنیتی عبور 
کردم و حدود پنجاه قاضی کارکشته 
و کامــال حرفــه ای در بیش از هزار 
جلســه، مــن و افکارم رو بررســی 
کردنــد، گاهی تعداد اتهامات من به 
نقطه چین می رســید، ســوال می 
کردم آقای قاضی این نقطه چین ها 
یعنی چــی؟  می فرمود تو جرایمی 
کرده ای که بعدها در قانون مجازات 
خواهدآمــد! این نقطــه چین مال 
اونهاســت. اما من با توکل به خدا و 
توسل به اهل بیت و متکی به اعمال 
و اقــوال گذشــته ام و دانش و توان 
و تجربه ام، با موفقیت و ســربلندی 
همه اون مراحل بسیار بسیار سخت 
رو پشــت سر گذاشــته و 13 سال 
زندان یعنی 4۷49 روز رنج و مشقت 
حبس را باعزت و سالمت پشت سر 
گذاشتم. بدون اینکه در اون شرایط 
بسیار دشــوار، کوچک ترین اعتیاد 
و وابســتگی حتی به ســیگار و این 
چیزها پیدا کنم.  مطمئنم تالش آدم 
ها مســیر زندگی شون رو می سازه. 
من هم شانس و فرصت های زندگیم 

رو با کوشش و ایمان راسخ و اعتماد 
کامل به لطف و کرم خداوند متعال 
به دســت آوردم، لذا قبول دارم که 
خوش شانس ترین فرد در تمام دنیا 
هستم زیرا به واسطه طریقت در این 
مسیر، توانستم به بزرگ ترین نعمت 
عالم یعنی لطف و کرم خدا بیشترین 

قربت و نزدیکی رو به دست بیارم.
بودید که  • پس خوش شنانس 

اعدام نشدید.
البته با دیدگاه دیگه اگر از این حیث 
که ســوال کردید موضوع رو بررسی 
کنیم، شاید هم خیلی بدشانس بودم. 

کی می دونه؟
• یعنی اگر امروز می خواستید 
اعدام و ماندن 13 ساله در  بین 
زندان یکی را انتخاب کنید، کدام 

را ترجیح می دادید؟
خب اگه دســت من بود، واقعا اعدام 
رو. حقیقتــا من در طول 4۷49 روز 
و حــدود 113هزار و 9۷۶ ســاعت 
حبس فشارهای ســنگینی داشتم، 
در حقیقت هر لحظه اعدام می شدم 
دوباره زنده می شدم تا زجر و سختی 

رو مجددا متحمل شوم.
• جواب عجیبی است. فکر نمی 
کنم کســی این انتخاب شما را 

قبول داشته باشد.
به من خیلی ســخت گذشت. اصال 
واقعیت عینی زنــدان، زنده به گور 
شدن آدم هاســت. من تعجب می 
کنم کــه در نظام مقدس جمهوری 
اســالمی، به این مهــم کم توجهی 
می شه. مجازات در اسالم، مجازات 
ســریعه، زندان یعنی شــش ماه یا 
یک ســال، بعدش یا آزادی یا مرگ. 
حــال آنکه ادامــه دادن زندان عین 
مــرگ تدریجیــه.  کاش من را هم 
شــش ماه نگه می داشــتند و بعد 
اعدامــم مــی کردند، هیــچ آدمی 
تحت هیچ شــرایطی حاضر نیست 
حتی یه ســاعت هم بــه زندان بره. 
به نظر من بدترین مجازات حبس و 
زندانه زیرا در زندان شــما چیزهایی 
رو تو زندگیتون از دســت می دید 
که بــاورش براتون خیلی ســخته. 
رفتارهایی از دوســتان و نزدیکان رو 
می بینید که هیــچ وقت به مخیله 
تون نمی رسید. چیزهایی از برخی 
نزدیکان می بینید کــه دلتون می 
خواســت روزی هزار بار می مردید 
ولی نمی دید. اینکه فالنی با شما در 

زمان عرش چه جوری رفتار می کرد، 
حال در فرش زندان چه ها می کنه! 
این بــرای من معیارهای عزته. واقعا 
یک جایی خدا نمی خواســت عزتم 
پایمال بشــه. میخوام بگم بعضی ها 
همه تالششــون رو کردند اما چون 

خدا نمی خواست موفق نشدند.
• باالخره همین که زنده ماندید 

برای تان شانس نیست؟
اگر یک دهم کارهای فالنی و فالنی 
را کرده بودم مطمئن باشــید حتما 
اعدام می شــدم. اسنادش موجوده، 

دو شــعبه دیوان عالی کشــور هم 
حکم برائت از اتهام ســنگین اخالل 
در نظام اقتصادی رو داده و در نهایت 
دستگاه عدلیه فرمود که این شهرام 
جزایری باید این حد مجازات بکشه و 
این قدر در زندان بمونه و بعدش هم 
آزاد بشــه. حاال اگه برخی رسانه ها 
به قول معروف جوگیر شــده اند و با 
احکام یکی از سه قوای نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران در تقابل و 
تضاد هستند، اگر جرات دارند لطفا 

تشــریف بیارند خودشون منو اعدام 
کنند.

که  کردید  اشتباهی  چه  شما   •
کار به اینجا رسید؟

ببینیــد من اصال تمایلــی به عقب 
رفتن ندارم. نگاهم رو به آینده است. 
تا همین حد هم به شما زیاد جواب 

دادم.
• اما به هر حــال مجموع یک 
سری شرایط و اتفاقات سبب شد 
که شما به شهرام جزایری تبدیل 
شوید که حاال مقابل ما نشسته 
اید و با هم گفت و گو می کنیم، 

درست است؟
باشه قبول شما فرض کنید من آدم 
یک ال قبای بــی کس و کاری بوده 
و هســتم. االن شما مواجه شدید با 
من. برای اینکه این فرض رو بررسی 
بفرمایید بیایید در مورد افکار و ایده 
های مــن و اینده پیــش رو حرف 
بزنیــد، از اینجا به قبــل را همگان 
جسته و گریخته نوشته اند. مطالب 

دیگه کهنه و سوخته شده.
• تــا امروز شــما مصاحبه ای 
از گذشــته تصویر  نکردید که 
می  من  بدهد.  ارایه  درســتی 
خواهم بدانم این آدم با اعتماد به 
االن مقابل من است،  نفسی که 
از کجا این اعتماد به نفس را به 
دســت آورده؟ چه گذشته ای 

داشته است؟
)با خنــده( ای بابا! این همه توضیح 

دادم، حاال اگر شهرام جزایری اعتماد 
به نفس نداشــته باشــه، پس کی 
داشته باشد!من اینقدر کتک خوردم 
که حسابی آب دیده و با عزت نفس 
شــده ام، اعتماد به نفس هر شخص 
محصول باطن و درونشــه، عمق و 
ظرفیت آدم هاست که نماد خارجی 
اش به اعتماد به نفس تفسیر می شه.

• از کی کتک خوردین؟
از سرنوشت و از روزگار.

• مــن دلم می خواهد شــما 
خودتان شهرام جزایری را به ما 

معرفی کنید؟
شما بپرس، من هم جواب می دهم.

• اهواز زندگی می کردید؟
تا دوم، سوم دبستان بله.

• پدر و مادرت اهل کجا هستند؟
اســت.  تهرانی  اصالتــا  مادر مــن 
مادربزرگ من زنی بسیار متدین بود، 
اهل محله ســنگلج. هنوز هم خانه 
خاله و دایی هام همون نزدیکه بازار 
تهرانه. این از مادرم، اما پدرم اهوازی 

و اصالتا عرب است.

• کجا با هم آشناشدند؟
مثــل اینکه مــادر من ســوپروایزر 
بیمارستان جندی شاپور بوده و پدرم 
مــی ره اونجا، همدیگــرو اونجا می 
بینن. حاال یا دعوا کرده بودند یا برای 
پادرمیونی رفته بود بیمارستان. بابای 
مــن لوتیه. آن موقــع ها هم خیلی 
بهش رجوع می کردند. تا مشــکلی 
پیش میومده می گفتن بریم پیش 

آقامنصور.
• چــرا دایم مــی گویید مثل 
اینکه؟ جوری حــرف می زنید 
انگار خیلی به چیزهایی که می 

گویید مطمئن نیستید؟
خوب من که نبودم اونجا، شــنیدم. 

نمی خوام غیرمستند حرف بزنم.
• شما بچه اول شان بودید؟

نه، من بچه دومم. شهرزاد، خواهرم 
بچه اوله که یک ســال و نیم از من 

بزرگ تره.
• حاال خانواده پدر؟

اجداد من مثل اینکه قبل از شــیخ 
خزعــل تاجرهــای بزرگــی بودند. 
شهرامشــون هم یک کسی بوده به 

نام کریم.
• یعنی در خانواده، شما را شبیه 

کریم جزایری می دانند؟
بین خودمون باشه، بعضی ها میگن 

شهرام مثل کریم جزایریه.
• آقا کریم چکاره بود؟

مثل اینکه اون بزرگ ترین واردکننده 
آسیاب بادی و این چیزها بوده. زمان 

شیخ خزعل یا قبلش کشتی جزایری 
ها رو که از عراق اومده بود، در کارون 
متوقــف می کنند و با ادب و احترام 
و البته با کمی تهدیــد او و خانواده 
اش رو ساکن این منطقه می کنند. 
ابتدای پل نادری اهواز با ســنگ به 
اینها زمین می دهنــد. همین االن 
بعضــی ها بشــنوند می گــن داره 
چــرت می گه.  ولی واقعیت اســت 
ســنگ می انداختند و به اندازه ای 
که توان پرتاب داشــتند زمین می 
اون  گرفتند. خیلی ملک داشــتند 

موقع. پدربزرگم آدم متشرعی بود به 
اسم میرزاالزم جزایری. حافظ قرآن 
بوده. بعضی از افراد فامیل هم به من 
می گن تو بعضی خصوصیاتت شبیه 
فامیل  از  میرزاالزمه. خالصه بعضی 
ها شاید بشنوند بگن بروبابا، این چی 
می گه اما واقعا این طور بود. بعضی 
به من می گن کریم و بعضی می گن 
الزم. خالصه اینها ساکن اهواز شدند 

و ما هم نواده اون ها هستیم.
• پس در اهواز متولد شدید، تا 

کی اهواز بودید؟
نه من مثل اینکه تهران به دنیا آمدم.

• چرا مثل اینکه؟
خوب فکر کنم تهران دنیا آمدم.

• باالخره شناسنامه شما صادره 
تهران است یا اهواز؟

شناسنامه من صادره از تهران است.
• چرا خانواده ات در آن مقطع 

تهران بودند؟
نمی دونم انــگار خانواده یک کاری 
داشــتند که آمده بودند تهران و من 
دنیا میام اما بعد بر می گردن اهواز. 
من تا کالس دوم یا سوم اهواز بودم. 
نمی دونم کدوم باید حســاب کنید. 
مــن متولد ۵1 هســتم، جنگ ۵9 
شــروع شــد. اولین روزهای جنگ 
وقتی زاغه مهمات اهواز ترکید، من 
آنجــا بودم. یادم هســت می رفتیم 
تماشــا. مادرم همــون روزها دچار 
ناراحتی روحی شد و خانواده تصمیم 

گرفتند که از اهواز برویم.
• کجا رفتید؟

فامیل داشتیم تنکابن، رفتیم اونجا. 
من دیگه اونجا بودم تا یک سال قبل 

از پایان جنگ.
• حاال یک نکته ای هست که من 
می خواهم خودتون در موردش 
حرف بزنید. آن ســال ها وقتی 
همه  و  بود  مطرح  اسمتون  شما 
اخبار پرونــده تون را دنبال می 
کردند گفتند شــما از خانواده 
خیلی فقیری آمدید و بســتنی 

فروش بودید و...؟
خانــواده ام هیچ وقــت فقیر نبود. 
متوســط رو به باال بودند. خودتون 

بروید تحقیق کنید.
افسانه  فقر خانواده شما  • پس 

است؟
آره دیگه، پسر فقیر و این حرف ها. 
مــا هیچ وقت فقیــر نبودیم. خیلی 
چیزهای دیگه در موردن من افسانه 

س.
• پدر چکاره بود؟

کاسب بود. توی خیابان نادری اهواز، 
مغازه پدر من و عموم و پســرعموها 
و پســرعمه ها اونجا بــود. پدر من 
عموهایم  داشت.  اتومبیل  نمایشگاه 
هم کباب استانبولی و کبابی و اینها 

داشتند.
• وقتی رفتید شمال پدر چی کار 

می کرد؟
کار خاصی نمی کرد. همین کار آزاد. 
آن موقع فضا کمی سخت بود. بعضی 
ها به جنگزده ها زیاد کار نمی دادند 
یا بهتر بگم فضــای کارکردن نمی 

دادند.
• وقتی مهاجرت کردید شرایط 

خانواده چطور بود؟
چند تا ماشــین بیوک و شــورولت 
امریکایی را که داشــتیم برداشتیم 
و رفتیــم. همان موقع بعضی ها می 
گفتنــد اینها چه جنــگ زده هایی 
هســتند که اینقدر ماشــین های 

خارجی دارند.
• منظورتان از کار آزاد این است 

که پدر خرید و فروش می کرد؟
خوب ماشــین خریده بودند و داده 
بودند راننــده. هرچــی را هم برده 
بودیم فروختیــم و در طول جنگ 

خوردیم.
• پس کال سرمایه ها رفت؟

تقریبا
کار  کی  از  • شــهرام جزایری 
اقتصــادی را شــروع کرد؟ از 

بستنی فروشی اهواز؟
تقریبا.

• تقریبا یعنی چی؟
همــون موقع در تنکابن از دســت 
خانواده در می رفتم و کار می کردم. 
مثال می رفتم خانه تمیز می کردم و 
پــول می گرفتم یا اینکه با بعضی از 
دوستام می رفتیم ویالی کسانی که 
می خواستند ویال اجاره بدن را اجاره 
می دادیــم. کنار جاده داد می زدیم 

ویال- ویال. پول خوبی داشت. گاهی 
هزار تومان هم در می آوردیم. یکی، 
دو بــار هم پدرم فهمید و یک کتک 

حسابی به من زد.
• چرا با کارکردن شــما مخالف 

بودن؟
خوب، هم مادرم به من پول می داد 
و هم پدرم پول توجیبی می داد. می 
گفتند چرا تو میری این کارها را می 
کنی؟ آبرومون مــی ره. همین االن 
هم خیلــی از همین کارهایی رو که 

می گم، نمی دونن.
• حاال من هم این سوال را دارم 

که چرا شما کار می کردید؟
خــوب مزه مــی داد بهــم که پول 

دربیارم. دوست داشتم.
• پول را دوست داشتید؟

من هیچ وقت پول جمع کن نبودم، 
هنوز هم نیستم. هرچی در میارم رو، 

زود خرج می کنم.
• بعد چه اتفاقی افتاد؟

مثل اینکه! باز هم حاال می گم مثل 
اینکه! چون انــگار که من اون زمان 
های خیلی به خانواده فشار می آرم 
که برگردیم اهواز. خانواده پدری ام 
را دوست داشتم و دلم می خواست 

برگردم.
• واقعا به خاطــر ندارید که به 
خانواده فشار می آوردید یا خیر؟

خوب درست یادم نیست اما دوست 
داشــتم برگردم. دلم می خواســت 

پیش خانواده پدری باشم.
گرفتید  تصمیــم  باالخــره   •

برگردید؟
بلــه. تصمیم گرفتن کــه برگردیم 
و دوبــاره راهی اهواز شــدیم. البته 
زندگی در تنکابــن دوره خوبی بود. 
دوره نوجوانــی من بــود. آن موقع 
خیلی ورزش می کــردم. حرفه ای 
تنیس و والیبال بازی می کردم. این 
کار تا برگشتن به اهواز ادامه داشت.

• وقتی برگشــتید اهواز جنگ 
تمام شده بود؟

نه! هنوز جنگ بود، یک ســال بعد 
جنگ تمام شد. آن بستنی فروشی 
کــه می گوییــد، همان زمــان راه 

انداختم.
• گفتید که همه چیز را فروختید 
و خوردید، حاال توی چه شرایطی 
برگشتید، موقعیت مالی خانواده 

چطور بود؟
حاال که برگشــتیم عمــوی من در 
مغازه ای که از پدرم خریده بود، کار 
می کرد و من یک گوشــه کوچک 
از آن مغازه را جدا کردم و بســتنی 

فروشی راه انداختم.
• پدرتان موافق بود؟

نه! پدرم یک کم کالس می گذاشت. 
من گفتم کالس مالس را بگذار کنار، 

بگذار کاسبی کنیم.
• چرخ بســتنی فروشی چطور 

می چرخید؟
خیلی خوب. من یادمه جعبه نوشابه 
را برعکس کردم و گذاشتم جلوی در 
مغازه و به یک نفر که ســینی باقلوا 
مــی آورد، گفتم برای من هم بیار و 
شب به شب بیا پول هرچی فروختم 
رو حساب کنیم. خوب این برای پدر 
و مادرم زیاد جذاب نبود اما من این 

کار رو کردم.
• در مدرســه چه شــرایطی 
درسخوانی  شــاگرد  داشتید؟ 

بودید؟
زیاد درس نمی خوندم ولی همیشه 
نمره هام عالی بود، شاگرد اول یا دوم 
بودم. اصال یک کاراکتر جالبی داشتم 
توی مدرسه، شیطون و شاگرد زرنگ 

و بامزه و شیرین و تخس.
• صبح ها که می رفتید مدرسه، 

مغازه بسته بود؟
نه شاگرد و کارگر داشتم.

• همکالسی ها می دانستند شما 
مغازه دارید؟

می گفتند شــهرام بستنی فروشی 
داره. من سریع می گفتم کی؟ کجا؟ 

اصال.
• یعنی تکذیب می کردید؟

آره.
• چرا؟ منظورم این است که شما 
را  درسخوان  شهرام  شخصیت 
دوست  کاسب  از شهرام  بیشتر 

داشتید؟
نمــی دانم االن به این ســوال چی 

جواب بدم.
• مــی خواهم بدانــم چرا به 

همکالســی ها نمی گفتید که 
کاسب هستید؟

االن خیلی به اون کارهام، افتخار می 
کنم اما اون موقع ها دوست نداشتم 
این موضوع رو بگم. شــاید دلم می 
خواســت بیشــتر همان شخصیت 

درسخونم رو بشناسن.
• پس بستنی فروشی اولین کار 

اقتصادی جدی ات بود؟
بله. البته قبال می رفتم مغازه پدرم و 
عموم. اصال برای اولین بار در مغازه 
عمــو پول در مــی آوردم. می رفتم 
مغازه عموم و در نوشابه باز می کردم 

و پول می گرفتم.
پدر  و  مغازه عمو  بیشتر توی   •

چکار می کردین؟
پشــت دخل می نشستم. از کاسبی 

خوشم می آمد.
فروشی،  بســتنی  برگردیم   •
بستنی  گذاشتید،  باقلوا  گفتید 

فروشی هم داشتید.
بله.

• فضای شهر اهواز جنگی بود، 
رونق  فروشی  بســتنی  چطور 

داشت؟
بلــه. فضای جبهــه و جنگ همه را 
تحــت تاثیر قــرار داده بود. من هم 
تحت تاثیر بودم. اما باالخره زندگی 

جریان داشت.
• با بچه های جبهه هم برخوردی 

داشتید؟
ببینید من جایی کاسبی می کردم 

که برای آب خــوردن باید پول می 
دادی. مغازه هــا آب خوردن را هم 
پولــی می دادند. همیــن بچه های 
جبهه و جنــگ می آمدنــد و من 
هم ازشــون دعوت می کردم و می 
خواستم بیان بستنی بخورند. خوب 
باهاشون دوست هم می شدم. کلی 
از همــون دوســت هــای صمیمی 
شــهید شــدند، من هم تحت تاثیر 
بودم.  شــاید االن بعضی ها به این 
حرف خــرده بگیرند که آره این می 
خواد خودش را بچسبونه به جبهه و 
جنگ، اما من وسط این ماجرا بودم. 
داشتم توی شهری زندگی می کردم 
که درگیر جنگ بود، مگه می شــه 
تحت تاثیر نباشم. همه آمده بودن از 
کشور دفاع کنن. از اصفهان و مشهد 
و تهران و شمال و همه شهرها آمدن، 
ما هم که اهل آنجا بودیم، دست اون 
ها را می بوسیدیم که دارن از ناموس 
ما دفاع می کنن.  این از فضای شهر، 
اما من موقعیت خوبی بین کســبه 
پیدا کردم، تقریبا امین مغازه داران 
منطقه شــده بودم. سال اول یا دوم 
دبیرستان، رشته ریاضی بودم. خیلی 
از کاسب های اطراف سواد نداشتند. 
شب به شــب دخلشون را جمع می 
کــردم و صبح می بــردم. یکی پول 
نداشــت چک پاس کنــه و من از 
همون پولی که مال کســبه نزد من 
بود بهش می دادم و بعد دوباره می 

گرفتم. همه هم راضی بودند.

زیاد درس نمی خوندم ولی همیشه نمره هام 
عالی بود، شاگرد اول یا دوم بودم. اصال یک 
کاراکتر جالبی داشتم توی مدرسه، شیطون 

و شاگرد زرنگ و بامزه و شیرین و تخس.



من حساب و کتاب همه شرکت ها رو کامل 
توی ذهنم داشتم، کامله کامل. حتی هنوز 

هم یادمه، با ریز جزییاتشون.

شماره پیاپی 369  یکشنبه 30 فروردین ماه 1394

5
www.kermanjournalists.ir

شهرام جزايری: 

زندان، تاوان نزديک شدن به سیاسی ها

• از بابــت ایــن کار پول می 
گرفتید؟

اصال.
• چکار کردید کــه امین اینها 

شدید؟
این بر می گشــت بــه اعتبار پدرم. 
پدرم معتبر بــود و می گفتند بدیم 
پسر منصور حســاب و کتابمون رو 

نگه داره.
• شما که اینقدر پول براتون مهم 
بود چطور حاضــر بودید بدون 

دریافت پول این کار را بکنید؟
خوب آنها اعتمــاد می کردند و نیاز 
داشــتند کســی این کار را براشون 
انجــام بده. من هم ایــن کار را می 
کردم. همیــن کار برایم کلی اعتبار 
درســت کرد چــون بانــک من را 
شــناخته بود. یادمه یــک بار عموم 
چک داشــت من رفتم بانک و گفتم 
وام نمی دین؟ وقتی یه خرده ناز کرد 
من هــم گفتم دیگه پول ها رو نمی 
آرم بانک شما. بردم یک بانک دیگه. 
اون بانک قبلیه هم کلی به التماس 
افتاد. خالصه فضا برای کسب و کار 

خرد، برای من باز بود.
• وام هم گرفتید؟

بله برای کسبه می گرفتم.
• برای خودتان هم وام گرفتید؟

پدرم موافق وام گرفتن نبود اما راضی 
اش کردم کــه وام بگیره و بده برای 

خرید دستگاه بستنی.
• چقدر بود؟

3۶۰ هزار تومان. همه اقســاطش را 
هم سرموقع پرداخت کردم.

آمد سراغ  از کی  بلندپروازی   •
شما؟

از همون وقت دایــم فکر می کردم 
چطور می شه که من کارهای بزرگ 
کنم. همون موقع، دســتگاه شربتی 
بود که یخ دربهشــت و شربت می 
داد. مــن یکی به قیمــت ۷۰ هزار 
تومن خریدم و گذاشــتم رو به روی 
مغازه ام. یعنی ماهی صددرصد سود 
می داد. من بعد از این، یک دستگاه 
دیگه خریدم گذاشــتم جلوی مغازه 
دوستانم. کم کم تعداد دستگاه های 
شربتی شد 12 تا. این را نه پدرم می 
دونه و نه مادرم. من یک موتور گازی 
خریده بودم و شب به شب می رفتم 

پول ها را جمع می کردم.
• پس اولین فروشــگاه زنجیره 
ای را همان سال ها با راه اندازی 
تجربه  شربتی  دستگاه  انبوهی 

کردید.
دقیقا

• دخل شــما آن سال ها چقدر 
بود؟

وقتی یک دستگاه شــربتی داشتم 
از آن ماهی ۷۰ هــزار تومان درمی 
آوردم. بعد که تعدادشــون زیاد شد، 
هر دســتگاه ماهی ۵۰ هزار تومان 
درآمد داشــت. آن ســال ها باید به 
هر مغازه ای که دستگاه را جلویش 
می ذاشتم، ماهی 1۰ هزار تومان می 

دادم. خود دستگاه ها را هم قسطی 
خریده بودم، با این حســاب پس از 
پرداخت اقســاط و پــول کارگرها 
حدودی ماهی 2۰۰ تــا 3۰۰ هزار 

تومانی برایم می ماند.
• بــا کارگرها چطور رایزنی می 

کردید که برای تان کار کنند؟
برادرهای شــاگردم و همون کسانی 
کــه دنبال کار می گشــتند رو می 

گذاشتم پای هر دستگاه شربتی.
• این دویســت- سیصد هزار 

تومان با دخل مغازه بود؟
نه با دخل مغازه حدود چهارصد هزار 

تومانی در می اومد.
• با پول هاتون چکار می کردید؟

همه شو تا قرون آخر خرج می کردم. 
خرج خانه، دوست، آشنا و...

• برای خودتان هم چیزهایی می 
خریدید؟

هرچی می خواستم می خریدم ولی 
کال پول نگه دار نبودم.

• باالخره در آن شرایط با مساله 
دانشگاه چکار کردید؟

سال اول کنکور قبول نشدم. آن قدر 
درگیر کار شــده بودم که نرســیدم 
درست درس بخوانم. به همین خاطر 
قبول نشــدم. خانواده خیلی از این 
موضوع ناراحت شــدند. مادر و پدرم 
دوســت داشتند من دانشگاه برم اما 
خوب آن ســال نشد و سال بعد هم 

رفتم سربازی.
• پس کال بی خیال دانشــگاه 

شدید؟
نــه، دنبال فرصتی بــودم که بتونم 
درس بخونــم. توی ســربازی حس 

کردم کم کم این فضا درست بشه.
• چه سالی بود؟

ســال ۶9 دیپلم گرفتم و بعد سال 
هفتاد و یک رفتم سربازی. 

• همه چیز را گذاشتید کنار؟
دیگه مغازه ام که کار می کرد و پدرم 
هم بود و شــاگرد هم داشتم. جنگ 
تموم شده بود، رفتم سربازی و دنبال 

فراغت بودم.
• توی سربازی کار اقتصادی نمی 

کردید؟
نه فقط سرباز بودم.

• من نمی توانم بــاور کنم که 
شما،  فکری  مشــغله  با  کسی 
وقتی رویای دانشگاه را برای کار 
کنار گذاشته است، برود سربازی 

و اصال کار اقتصادی نکند.
واقعــا کار نمی کردم. دوســت پیدا 
کرده بودم و ســعی می کردم اونجا 
کار بچه هــا را راه بیندازم. مثال پدر 
یکی از ســربازهای زیردســت من 
رییس بانک بود. هرکسی دنبال وام 
بــود من وصلش می کــردم به این 
پســره. اون هم معرفی می کرد به 
پدرش و وام می گرفتند. ســرم درد 
می کرد برای اینکه کار مردم رو راه 
بندازم. فضا جوری شد بعضی از افراد 
هم برای گرفتن وام می آمدن پیش 

من.
• بعدها هم همین ســردرد کار 

دستتون داد؟
مــن کال بــه »مانــی منیجمنت« 

)مدیریت مالی( عالقه دارم.
• پــس کار اقتصادی را تعطیل 

کردید؟
اره. بــه آن شــکل کار نمی کردم تا 
اینکه شــش ماه اومــدم مرخصی و 
خــودم را حبس کردم تــوی اتاق و 

درس خوندم.
• شش ماه توی دوره سربازی به 

شما مرخصی دادند؟
نه شش ماه، اینقدر مرخصی ندادند. 
من اومدم مرخصی و دیگه برنگشتم. 

نشستم به درس خواندن.
• می خواســتید چه رشته ای 

قبول شوید؟
دندانپزشکی، شش ماه درس خوندم. 
شیمی و ادبیات را در کنکور خیلی 
عالی زدم و با رتبه خوب در رشــته 

دندانپزشکی قبول شدم.
• سربازی چی شد؟

وقتی دانشگاه رشــته مهمی قبول 
شــدم بهم مرخصی تشویقی دادن. 
من رفتم دانشــکده دندانپزشــکی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان و شروع 
کردم درس خوندن. قــول دادم به 
پدرم که به هیچ عنوان کار اقتصادی 
انجام ندم و فقط درس بخونم. واقعا 

هم چند ماهی این طور بود.
• آن موقــع چقدر ســرمایه 

داشتید؟
داستان داره. من تو بحبوحه جنگ 
عــراق و کویت که دینــار کویت از 
۸۵۰ تومان شــد 2۷ تا یک تومانی، 
1۰ هزار دینار کویت به قیمت 2۷۰ 
هزار تومن خریــدم. بعد از چند ماه 
شیخ کویت که فرار کرده بود، گفت 

به هر کویتی در هر جای دنیا باشــه 
پول می دیــم، دینار کویت یه دفعه 
شــد 1۵۰ تومان اما من نفروختم. 
وقتــی آمریکا حمله کرد به کویت و 
جنگ تموم شد، دینار کویت دوباره 
شد ۸۵۰ تومان و من سود عجیبی 

بردم. حدود ۸.۵ میلیون تومان.
• چه کسی به شما پیشنهاد این 

سرمایه گذاری را داد؟
هیچ کس، خــودم به ایــن نتیجه 
رسیدم که نمی شــه یک کشور از 
نقشــه کره زمین حذف بشه، برای 

همین خریدم.
• واقعا؟ اما بعضی از کشورها از 

نقشه حذف شدند؟
کدوم کشور؟!

• یوگســالوی یا اتحاد جماهیر 
شوروی.

حاال تصورم این بود که یا این 2۷۰ 
هزار تومان از بین می ره یا سود می 

کنم. برایم پول زیادی نبود.
• با آن 8.5 میلیون تومان چکار 

کردید؟
ازش در حــد یه خونه در آمد و بقیه 
رو هم خرج کــردم. کال وقتی رفتم 
کرمان پولی دستم نبود. پدرم برای 
هزینه های من در کرمان چند باری 
از طریــق بانک ملی پول فرســتاد. 
همین باعث شــد کم کم با رییس 
شــعبه دوست بشــم. خودش زنگ 
می زد اهواز و مــی گفت برای این 
جوون رعنا حواله فرستادین؟ بعد به 
من پیشنهاد داد که می خواهی کار 
کنی؟ گفتم آره می خواهم. معرفی 

ام کرد به یک شرکت و رفتم آنجا.
• چکاره شدید؟

آبدارچی.
• پس شــهرام جزایــری که 
شربتی  ای  زنجیره  فروشــگاه 
فروشی  بستنی  مغازه  و  داشت 
و حاال به عشــق دکترشدن به 
کرمان آمده اســت، یک دفعه 
آبدارچی یک شرکت  به  تبدیل 

می شود؟
بله دیگه.

• کدام شرکت بود؟
دوست ندارم اسمش را بگم.

• حوزه فعالیتش چه بود؟
واردات و صــادرات می کردن. خوب 
من رفتم اونجا بــه عنوان آبدارچی 
اما وقتی وارد شــدم از دنیای جدید 
تجارت خیلی خوشم اومد. از ال سی 

و واردات و صادرات و...
مفاهیم چطور آشــنا  این  با   •

شدید؟
همان رییس بانک که دوستم شده 
بود مثل یک معلم خصوصی به من 
یــاد داد که الی ســی چیه و تامین 
منابــع یعنی چی و... وقتی همه می 
رفتند، می نشســتم و این مفاهیم و 
اســناد آنها را مرور می کردم، یادمه 
کم کم کارو یاد گرفتم و یک روز که 
مدیر بازرگانی اون شرکت تاقچه باال 
گذاشته بود، من به مدیرعامل شون 
گفتم می خواین من کارش رو انجام 
بدم؟ گفت بلدی؟! گفتم بله. این طور 
شد که تبدیل شدم به کارمند مهم 

شرکت.
• پس قول به پدر را شکستید؟

پیش اومد دیگه.
• دانشگاه را چکار می کردید؟

سرم داشت شلوغ می شد اما کالس 
ها را می رفتم.

• انگار جادوی پول رویای دکتر 
جزایری شدن را دوباره کمرنگ 

کرد؟
آره شــش ماه تا یک ســال خیلی 
مســحور دکترشــدن بودم اما بعد 
افتــادم توی کار و دیگــه کار برایم 

اولویت شد.
• همان کرمان بودید که دانشگاه 

را رها کردید؟
نه. من خیلی واحد پاس کردم. حتی 
وقتی تهران بودم هم برای امتحاناتم 
می رفتــم کرمان اما نشــد مدرک 
دکترا بگیــرم. لذا اکنــون دیپلمه 

هستم، چون خیلی سرم شلوغ شد.
به همان  اقتصادی کرمان  • کار 

شرکت محدود بود؟
نه. دیگه کســب و کار خودم را راه 
انداختم. فروپاشــی شــوروی اتفاق 
افتاده بود. من »شــرکت بذر کویر 
کرمان« را ثبت کــردم. یک فاکس 
گذاشتم و یک کارمند. گفتم شماره 
همه ســفارتخانه ها را از 11۸تهران 
بگیر و فاکس بفرست که ما پرتقال 
و خرمــا و زعفران مشــهد و... برای 
صادرات داریم. کار این طور شــروع 
شد. االن که فکر می کنم می بینم 
خیلی ریســک پذیر و جسور بودم. 

االن دیگه چنین جراتی ندارم. 
• صادرات هم داشتید؟

بله بیسکویت و پرتقال و خرما صادر 
و از روسیه آهن آالت وارد می کردم. 
بازار آســیای میانه جــذاب بود. ما 
همه چیز می فرستادیم و آهن می 

آوردیم.
• منظورتان از همه چیز چیست؟

همین خرما و بیسکویت و...
• همین شما بی برنامه همه چیز 
فرستادید که بازار آسیای میانه 

از دست رفت؟
اتفاقا بازار آســیای میانه را سیاست 
های دولت از بین برد. دولت ترکیه 
با قدرت وارد میدان شــده بود و از 
تجارتــش حمایت هــای بی حد و 
اندازه می کرد و باالخــره بازار را از 

دست ما گرفت.
• مشتریان تان را چطور پیدا می 

کردید؟
از طریق همیــن رابطه ها. از طریق 
آشناهایی که به واسطه کار توی آن 
شرکت پیدا کرده بودم. من آن موقع 
یک شرکت بســته بندی خرما راه 
انداختم. ســال اول ۵۰ تن سفارش 
خرما داشتیم اما سال دوم پنج هزار 
تن ســفارش داشیتم. اصال دعوا بود 
سر ما. همه خرماکارها می خواستند 
خرمــا رو به ما بفروشــند. بقیه می 
خواســتند از ما بخرن چون من به 
باالترین قیمت خرما رو می خریدم، 
بسته بندی می کردم و کیلویی 1۰ 
تومان کارمزد مــی گرفتم. کم کم 
»ســیر« هم اضافه شد به داستان و 
»رب گوجــه فرنگی« و این طور کار 

گسترش پیدا کرد.
• با افراد ذی نفوذ آشــنا شده 

بودید؟
همیشه دوســتای زیادی داشتم اما 
این دوره دوستانم کمکم می کردند. 
چند تا از بچه های دانشگاه رو آورده 
بودم توی شــرکت و با هم کار می 

کردیم. فضا خوب بود.
• ســوال من این بــود که آیا 
دوستان ذی نفوذی هم داشتید؟

گفتم که منظورتان چیست؟
• دوستان سیاسی.

خیر
• پــس در ایــن دوره هنوز با 
سیاسی ها آشــنا نشده اید. با 

تهران  راهی  بنــدی  جمع  چه 
شدید؟ باالخره کارتان آن دوره 
خوب بود، چرا تصمیم گرفتید به 

تهران بیایید؟
دیگه فکر کردم کارم را توسعه بدهم. 
شــرکت پدیده تجارت افشــان که 
مشهورترین شرکت من هست را راه 
انداختم و کم کم راهی تهران شدم 

اما به کرمان رفت و آمد داشتم.
• چرا پدیده؟ این اســم انگار 

خیلی طرفدار دارد.
بقیه از ما برداشتند. من اسم پدیده 

تجارت را انتخــاب کردم اما گفتند 
یک اســم دیگه بگذار سه قسمتی 
بشه من هم گذاشتم پدیده تجارت 

افشان.
• چه سالی بود؟ 

۷4 یا ۷۵.
• کال چقدر درآمد داشتید؟

ســال اول پنج میلیــون دالر صادر 
کردم و ســال دوم ۵۰ میلیون دالر. 

فکر کنم سال ۷۶ بود.
• پس افزایش درآمد شــما را 
به این نتیجه رســاند که بیایید 

تهران؟
)سر تکان می دهد( آخه نمی دونید 
که مــن با یک ســری آدم کار می 
کردم بعد متمرکز شــده بودم روی 
یک نفر، کلی کاال صــادر کردم اما 

دیدم پول نیامد.
• طرف شــما پول را برداشت و 

فرار کرد؟
نه. بعدها فهمیدم مافیا توی سیبری 
کشــته بودنش. من یک دفعه همه 
چیزم رو از دســت دادم. شدم منفی 

2۵ میلیون تومن.
• این اولین تجربه شکست شما 

بود؟
شکست اصال معنی نداره. برای من 
شکســت خوردن مهم نیست. بلند 

شدن مهمه.
• راستی بیشــترین ثروتی که 

داشتید چقدر بود؟
روزنامه ها نوشته بودن 1۶۰ میلیارد 

تومان.
• واقعا این طور بود؟

سرمایه خالص )نت است ولیو( خیلی 
زیاد نبود. وقتی دستگیر شدم حدود 

پنج میلیون دالر بود.
• گردش مالی مجموعه شــما 

چقدر بود؟
خیلی زیاد.

• چقدر را از دست دادید؟
مطلقا صفر شدم.

• در دوران زندان چقدر جریمه 
پرداخت کردید؟

4۸.۵ میلیون دالر. به ســختی این 
رقم را تسویه کردم.

• حاال برگردیم به همان دوران 
کرمان. در این دوره هنوز ازدواج 

نکرده بودید؟
نه. اون موقع عاشــق دختر استادم 
شــده بودم. می رفتم خونه استادم 
توی تهــران جزوه مــی گرفتم و با 

دخترش آشنا شدم.
• اســتادتان تهران زندگی می 

کرد؟ در جریان این رابطه بود؟
رابطه ما مشروع بود. ما به هم عالقه 
داشتیم. استادم هم پروازی می آمد 
کرمــان درس مــی داد و می رفت. 
در جریــان هم بود. بعــد که من به 
دخترش پیشنهاد دادم که بیا بدون 

اذن پدر بریم با هــم زندگی کنیم، 
گفت نه پدرت باید بیاید خواستگاری 
و شما جنوب شــهری و بی کالس 
هســتید و خالصه از این جور حرف 
ها. گفتم نمی یاد. گفت من هم قبول 

نمی کنم.
• چرا پدرتان مخالف بود؟

مــی گفت مثل عــرب هــا باید با 
دخترعمویــت ازدواج کنــی. وقتی 
دختر اســتادم قبــول نکرد من هم 
رفتم اهواز و شب رفتیم خانه عمویم. 
من از بچگی عاشق دخترعموم بودم 
اما وقتی دانشــگاه قبول نشــدم به 
زن عمــوم گفتم نگار رو به من بده، 
گفت تا دانشگاه قبول نشی نمی دم. 
بعد که قبول شدم گفت بیا زنت رو 
ببر اما من بهــم برخورده بود. وقتی 
برگشتم اهواز شب رفتیم خانه عموم 
و همون فرداش رفتیم عقد کردیم.  
حاال تا قبــل از این همدیگر رو می 
دیــدم اما بعد از عقد خانواده هامون 
نمی گذاشتن زنم رو ببینم. من هم 
یه بار مامور بردم دم خونه شــون و 
گفتم اینها نمی گذارن زنم رو ببینم. 
این طور شد که دیگه عروسی کردیم 
تا مشــکل برطرف بشــه. من نگار، 
دختر عمویم رو خیلی زیاد دوســت 
داشــته، دارم و خواهم داشت. اون 
طفلک توی این ماجرا از همه بیشتر 

آسیب دید.
• با همسرتان آمدید تهران؟

بله آمدیم تهران. یک دفتر داشتم در 
خیابان آرژانتین که هم محل کار و 
هم خانه ام بود. دیگه کار را شــروع 
کــردم. کم کم کار گســترش پیدا 
کرد، من هم وارد »تردیدینگ مانلی 
منیجمنت« )مدیریت مالی تجارت( 
شدم. به صادرکننده ها و واردکننده 
ها سرویس و خدمات مورد نیازشون 
رو می دادم. آن زمان پیمان سپاری 
ارزی هنزو بود. یعنی وقتی کاالیی را 
صادر می کردید تا یک زمان فرصت 
داشتید تســویه کنید. من زودتر از 
موعــد پیمان را تســویه می کردم 
و جایزه می گرفــت. به ازای کاالی 
صادراتی، شما می توانستید واریزنامه 
بگیرید. امکان فروش واریزنامه های 
صادراتــی در بورس بــود اما اغلب 
صادرکننده ها واریزنامه ها رو به بازار 
آزاد می فروختن چون تفاوت قیمت 
باالیی داشت. خالصه من هم افتادم 
در کار صادرات فرش، چون می شد 

پیمان فرش را 9 ماهه تسویه کرد.
• فقــط در کار تجــارت فرش 
بودید یا شــرکت شما در تولید 

هم نقشی داشت؟
من تاجر بودم. صــادرات کاالها به 

نام شــرکت من انجام می شد و من 
پیمان را زودتر از موعد تســویه می 
کردم و میلیون ها دالر ارز تشویقی 
جایزه خوش حســابی می گرفتم و 
بعد هم برای این بخش خدمات مورد 
نیازشون رو ارایه می کردم، از طرف 
دیگه با واریزنامه های صادراتی کاال 
وارد می کردیــم. کار اصلی من این 
بود.  البته بعضی ها می گفتند پیمان 
فروش امــا من پیمان فروش نبودم. 
پیمان فروشی یک کار نادرستی بود. 
آنها می آمدند کاال را صادر می کردن 

و بعد هم جیم می شدن و پیمان را 
تسویه نمی کردن، خب ما خیلی در 
این حوزه خوش حساب بودیم. دیگه 
کار مــن راه افتاده بود. رفتم دوبی و 
دفتر زدم. از آنجا کارهای بزرگ تری 
انجــام دادم. من ۵۰ نمایشــگاه در 

آفریقا برگزار کردم.
• چقــدر کاال در بــازار آفریقا 

فروختید؟
فــروش کاال در بــازار آفریقا راحت 
نیســت چون این بــازار در اختیار 
اسراییلی هاســت اما من مقدماتی 
چیده بودم برای ورود به این بازار. هر 
نمایشگاه حدود چهار تا پنج میلیون 
دالر فــروش داشــت. در کل حدود 
فروختیم.  میلیــون دالر کاال   2۰۰
آخــری ها هم نزدیک بندر در دوبی 
به نمایشــگاه فروش کاالهای ایرانی 

زدیم.
• این مقدمات چه بود؟

در فرانسه شرکت ثبت کرده بودم و 
کاالها را با برند شرکت فرانسوی در 

بازار آفریقایی می فروختم.
• تا چه زمانــی در بازار آفریقا 

فعالیت داشتید؟
تا وقتی که دســتگیر شــدم. البته 
بازار آفریقا بــازار خاصی بود. کاال را 
می فروختی اما یک دفعه بخشنامه 
می زدنــد و خروج ارز را ممنوع می 
کردند، حاال بایــد کاری می کردی 
کارســتون. من خیلی مواقع مجبور 
می شدم که با پولم، الماس بخرم تا 

از بازار آفریقا خارج کنم.
• سررشــته ای در کار الماس 

داشتید؟
من اولین سال ها پنج شرکت ثبت 
کردم و کم کم شمار شرکت ها شد 

۵۰ شرکت.
• چرا؟ به افزایش شمار شرکت 

ها معتاد شده بودید؟
واقعا معتاد! فکر کردم با یک شرکت 
مقدار کمتری مــی توانم کاال صادر 
کنم و اگر شمار شرکت ها زیاد باشه 

می شه کار را گسترش داد.
نمی  گیج  این همه شرکت  از   •

شدید؟
من حساب و کتاب همه شرکت ها 
رو کامل توی ذهنم داشــتم، کامله 
کامل. حتی هنــوز هم یادمه، با ریز 

جزییاتشون.
اون  از  را  تجربــه  ایــن   •
های  کاسب  برای  میرزابنویسی 
محله در اهواز به دست آوردید؟

کال به این کار عالقه داشتم. از همان 
زمان که شما می گین، دفترچه ای 
داشــتم که جزء به جزء همه چیز را 
در آن یادداشت می کردم. این رویه 
ادامه داشت. من توی دوبی کلی کار 
می کــردم یکی از پروژه هام احداث 
یــک راه بود توی یمن، یکی احداث 
بود توی  یک شــهرک دیپلماتیک 
آلماتی پایتخت آن موقع قزاقستان. 
راســتش را بخواهید نمی توانم باور 
کنم کسی بدون نزدیکی به منبعی، 
رانتی یا چیزی در این حد بتواند به 

این بزرگی کار بکند.
• به نظر مــن بدون رانت انجام 

این کارها غیرممکنه.
ای بابــا من خودم یــه رانتم. خارج 
از شــوخی واقعا شبانه روز، بی وقفه 
کار مــی کردم. هر یــک دقیقه کار 
من اندازه 1۰ دقیقــه کار آدم های 
عادی بود و هســت. خیلی زحمت 

می کشیدم.
• همه اینها را به حساب نبوغ و 

هوش خودتان می گذارید؟
من اصال نابعه نیستم. اگر اندازه یک 
دم میمون توی کلــم عقل بود که 
13 ســال زندان نمی افتادم! گاهی 
آن قــدر احمق بــودم که وقتی می 
رفتم آفریقا نمایشــگاه برگزار کنم، 
چک نمی کردم چطور پولش را باید 
بیــاورم. کاال را می فروختم آن وقت 
می موندم چطور پول دربیارم. به نظر 
شــما اینها نبوغه واقعا. البته گاهی 
کارهایــی انجام داده و می دم که به 
قول معروف عقل جن هم بهش نمی 
رسه و مدعی هستم نابغه ترین آدم 

دنیا هم به من نمی رسه.
• حــاال شــهرام جزایری چه 
اشــتباهی کرد که کار به اینجا 

رسید؟
به کجا؟ به اینجا؟

• بلــه. به اینجــا. چنددرصد 
کارهای تان اشتباه بود؟

99درصد. مــن در 99 صدرد تالش 
هایم اشــتباه کردم تا بتوانم در یک 
درصد تالش هایم به نتیجه برســم. 
این حرف نابغه قرن ژاپن »سوئیچیرو 
هوندا« است. من کتاب خاطراتش را 

خوندم و دوست داشتم.
ادامه در شماره بعد

شکست اصال معنی نداره. برای 
من شکست خوردن مهم نیست. 

بلند شدن مهمه.
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سرپرست معاونت فرهنگی اداره کل ورزش و 
جوانان کرمان منصوب شد

با حضور محمود محمودی نیا مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان 
تغییراتی را در پست معاونت  فرهنگی و امور جوانان این اداره انجام شد.

بر این اســاس علی رویگر معاون ســابق فرهنگی و امــور جوانان با 
خداحافظی از این سمت  جای خود را به روح اهلل اسدی داد تا وی از این 
پس سرپرستی این معاونت را عهده دار شود.  پیش از این نیز زمزمه هایی 

مبنی بر خداحافظی رویگر شنیده می شد.

تیم شترسواری کرمان در رقابت های 
کشوری اول شد

تیم شترسواری استان کرمان در پنجمین دوره رقابت های شترسواری 
کشور عنوان نخست را از آن خود کرد.

رییس هیات ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی استان کرمان 
روز شــنبه در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: تیم شترسواری استان موفق 
شد در ســومین ســال پیاپی عنوان قهرمانی خود را تکرار کند. فرهاد 
نژادفصیحی گفت: پنجمین دوره مسابقات شترسواری کشور در روستای 
حلوان طبس در اســتان خراسان جنوبی برگزار شد که در این مسابقه 
12 شترسوار حضور داشتند و شترها مسیر سه کیلومتری منطقه کویری 
خیرآباد حلوان را طی کردند. وی ادامه داد: در بخش انفرادی نیز حسن 
طایفه رشــیدی و رضا شهولی از استان کرمان به ترتیب مقام های اول 
و دوم را کســب کردند. نژاد فصیحی گفت: تیم های خراسان جنوبی و 

روستای حلوان نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

میثاقیان سرمربی مس:

اتحاد رمز موفقیت مس کرمان
تیم فوتبال مس کرمان در حالی شهرداری اردبیل را شکست داد که 
سرمربی مس از این دیدار به عنوان گام بلند تیم کرمانی برای بازگشت 

به لیگ برتر نام برد.
اکبر میثاقیان  با ابــراز رضایت از عملکرد بازیکنانش در دیدارمقابل 
شــهرداری اردبیل گفت: خوشــبختانه بازیکنان مس با وجود بار روانی 
زیادی که داشتند اما عملکرد خوبی نشان دادند و در دقایق انتهایی بازی 
سه امتیاز را به خود اختصاص دادند و حاال با حاشیه ای امن به فکر بازی 
هفته آینده هستیم. وی بازی های آخر لیگ آزادگان را به عنوان فینال 
مسابقات دانست و افزود: مس کرمان یکی از با ریشه ترین و غنی ترین 
تیمهای فوتبال کشــور است که استحقاق حضور مجدد در لیگ برتر را 
دارد و در این مسیر از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم بود.  میثاقیان ادامه 
داد: در این بازی هواداران با تمام وجود برای تیم مس مایه گذاشــتند و 
ما را شــرمنده خودشان کردند در مقابل در بازیهای آینده نیز بازیکنان 
و کادر فنی مس از هیچ کوششــی برای برآورده کردن خواست آنها فرو 
گذار نخواهند بود. وی ما اشاره به اینکه  در حال حاضر شاهد کار گروهی 
خارق العاده ای در تیم مس هســتیم گفت: در این باشگاه هر فرد دقیقا 
کار خــود را انجام می دهد و اتحاد و یکدلی در باشــگاه موج می زند و 
همین امر هم رمز موفقیت ما اســت. وی وجود استرس را دلیل اصلی 
گلزنی تیم اردبیلی دانســت و افزود: ما روزهای حساسی را سپری می 

کنیم که باید با منطق و تالش باال از آن گذر کنیم. 

وینگو بگوویچ سرمربی مس رفسنجان:

مس رفسنجان در یک قدمی لیگ برتر 
فوتبال قرار دارد

سرمربی مس رفســنجان گفت: مس با قرار گرفتم در صدر گروه ب 
لیگ آزادگان در آستانه صعود به لیگ برتر قرار دارد.

وینگو بگوویچ اظهارداشــت: مس رفسنجان با کسب امتیازهای مورد 
نیاز هم اکنون در رده اول گروه ب لیگ آزادگان قرار دارد و این رتبه با 
تالش بازیکنان و مجموعه مدیریتی و فنی تیم به دست آمده است. وی 
دیدارهای نهایی لیگ را فینال گونه دانست و افزود: کسب هر امتیاز در 
دو هفته آینده از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است و باید تمرکز باالیی 
در تمرینات و مســابقات داشته باشــیم. وی ادامه داد: مس رفسنجان 
رویه نسبتا ثابتی را از ابتدای لیگ تا کنون داشته است و این نشان می 
دهد تیم از توان فنی باالیی دارد. بگوویچ گفت: هدف ما کســب شش 
امتیاز باقیمانده اســت و در این مســیر با برنامه ریزی مناسب و دقیق 
پیش خواهیم رفت و اســیر حاشیه سازی ها نمی شویم. وی از تمرین 
مناسب بازیکنان خبر داد و افزود: وضعیت فنی بازیهای تیم های حریف 
کامال آنالیز شده است و باید تمام توان و حمایت خود را به کار ببریم تا 

رفسنجان به لیگ برتر فوتبال کشور راه پیدا کند.

در لیگ برتر

تیم هندبال مس کرمان بافق یزد
را شکست داد

 مــس کرمان در رقابتهای لیگ برتر هندبال کشــور تیم بافق یزد را 
شکست داد.

تیم هندبال مس کرمان توانست در سالن تجلی کرمان تیم هندبال 
بافق یزد ررا با نتیجه 2۸ بر 23 شکســت دهد و جایپاه خود را در رده 
ششم جدول تثبیت کند. نکته قابل توجه حضور مدیرعامل باشگاه مس 
کرمان در این بازی و تقدیر ویــژه از بازیکنان تیم هندبال مس کرمان 
بود. ســرمربی این تیم نیز پس از بازی در جمع خبرنگاران حاضر شــد 
و از عملکرد بازیکنان ابراز رضایت کــرد. حمید صادقی افزود: عملکرد 
بازیکنان مس کرمان در این بازی مطلوب بود. وی ادامه داد: متاســفانه 
این نخستین بازی بود که بازیکنان در زمین مسابقه تمام خواسته های 
مــن را انجام دادند و اگر در تمام بازیهــا این کار انجام می گرفتن هما 

کنون وضعیت تیم بسیار بهتر بود.

برانکو را از هتل بیرون کردند؟
سرمربی کروات پرســپولیس 2 روز در هتل المپیک اقامت داشت و 

پس از آن به مکان دیگری رفت.
رضا چلنگــر مترجم برانکو ایوانکوویچ در خصوص خبر بیرون کردن 
برانکــو از هتل المپیک به علت مســائل مالی، اظهار داشــت: این خبر 
واقعیت ندارد چرا که برانکو فقط 2 روز در هتل المپیک اقامت داشــت 
و از اول هم قرار نبود بیشــتر از این مدت در این هتل بماند. وی ادامه 
داد: برانکو و دیگر مربیان کروات پرسپولیس در حال حاضر در یک هتل 
آپارتمــان که اقامت دارند و به زودی باشــگاه منزلی را در اختیار وی و 

دستیارانش قرار خواهد داد.

علی اکبــرزاده- صادق درودگر، 
مدیرعامل باشگاه نساجی قائمشهر 
حســابی عصبانی است. نه از اینکه 
شانس صعود به پلی آف لیگ برتر 
در حال از دست رفتن است، بلکه 
بدلیل نتایج درخشان مس. درودگر 
گفته: آیا تیم بارسلونا هم می تواند 
به چنین تحــول و نتایج عجیب و 
غریبی دست پیدا کند؟ باور کنید 
قصد و نیت من تنها ایجاد محیطی 
سالم و بستری ســالم برای رقابت 
است. او لیســتی هم به رسانه ها 
داده و مدعی شده تیم مس که نیم 
فصل اول در رده دهم قرار داشت، 
با کمک داوران و تبانی توانسته به 
رده دوم صعود کند. لیست ارسالی 
صادق درودگر به رسانه ها به شرح 

زیر است:
هفته دوازدهم : مس 2 - 1 نفت 
و گاز/ اخراج ســه بازیکن از نفت و 
گاز )دقیقه ۵2 - ابراهیم ابرقویی( 
- )دقیقه ۷۰ - عبداهلل ممبینی( - 
)دقیقه 91 - علــی مطوری(/ گل 

مس در دقیقه 91 به ثمر رسید.
 هفته سیزدهم : نیروی زمینی 
1 - 2 مــس/ هــر دو گل مس در 
شرایط بســیار مشــکوک به ثمر 
رســید./ گل 1: داور در سوت خود 
ندمید و اصال حواسش به ضربه ی 
توپ نبود./ گل 2: اعتراض شــدید 
نیروی زمینی به اعالم خطایی که 

گل شد.
 هفته چهاردهــم : مس 1 - ۰ 
تربیت نوین/ اخــراج دو بازیکن از 
تربیت )دقیقه ۶4 - مســلم محمد 
نژاد( - )دقیقه ۷۰ - اسماعیل بالی 
مشــکوک  پنالتی  اعالم  مقدس(/ 
بــرای مس. در حالی کــه بازیکن 
حریف رو به پشت روی زمین دراز 
کشــیده بود و اصال توپ را در دید 

خود نداشت. 
هفتــه پانزدهم : گیتی پســند 
1 - 1 مس/ تیم گیتی پسند پس 
از اعــالم داور این بازی به شــدت 
مراتب اعتــراض خود را اعالم کرد 
تا در فاصله ی یک روز به بازی داور 
این دیدار تغییر کند و بدین ترتیب 

اولین تساوی و در واقع اولین امتیاز 
از دســت دادن مس در نیم فصل 
دوم رخ دهــد. گل مس در دقایق 

پایانی به ثمر رسید.
 هفته شــانزدهم : مس 2 - 1 
استقالل اهواز/حامد بور بور بازیکن 
استقالل اهواز تنها 2 دقیقه بعد از 
ورود به زمین به طرز مشکوکی یک 
پنالتــی تقدیم مس کرد و گل اول 

مس به این صورت ثبت شد. 
هفتــه هفدهم : فجر سپاســی 
1 - 2 مــس/ در آخرین ثانیه های 
بازی، بازیکن فجرسپاسي در درون 
محوطه یک خطای هند بی مورد و 
مشکوک مرتکب شد تا پنالتی برای 

مس گرفته و به گل تبدیل شود.
 هفته نوزدهــم: ایرانجوان 1 - 
2 مس/ گل پیــروزی مس باز هم 
در آخرین دقیقه ها به ثمر رســید.

ایرانجوان در طول فصل با مشکالت 
مالی زیــادی دســت و پنجه نرم 
می کرد اما با وجود تمام مشکالت 
بازیکنان این تیم در تمام مسابقات 
حضور داشــتند اما بــه یکباره در 
بازی برابر مس شــاهد عدم حضور 

ایرانجوان هستیم  بازیکن اصلی   ۵
تا مشکوک ترین مسائل این بازی 

رخ دهد.
 هفتــه بیســتم: مــس 2 - 1 
شــهرداری اردبیــل/ در این بازی 
شهرداری اردبیل یک اخراجی می 
دهد و مس گل اول خود را از روی 
یــک پنالتی می زند و گل پیروزی 
مس هــم در آخرین ثانیه بازی در 
حالی که وقت های تلف شــده هم 

تمام شده بود، به ثمر می رسد.
ادعاهای فــوق در حالی مطرح 
می شود که بنا به نظر کارشناسان 
داوری لیــگ یک، اتفاق خاصی در 
باری های مس نیفتاده اســت. به 
عنوان مثــال در همین بازی آخر 
مس که مقابل شــهرداری اردبیل 
برگزار شد، بازیکن شهرداری روی 
خط دروازه توپ را با دســت زد و 
داور عــالوه بر اعــالم پنالتی برای 
مس، او را اخراج کرد. تصمیمی که 
کامال درست بود. درودگر همچنین 
گفتــه: در رابطه با مس باید بگویم 
که در چند بازی اخیرشــان اصال 
شــرایط طبیعی حاکم نبــود. به 

همین دلیل بــه کمیته صیانت از 
فوتبال حرفه ای رفتم و شــکایت 
کــردم و اتفاقا آقــای علیپور هم 
حضــور داشــتند. قرار شــد یک 
بررسی دقیق از بازیهای مس انجام 
دهند و یک بــازرس برای بازیهای 
آنها بفرســتند. اگر اثبات شود که 
تخلف کردنــد اتفاقی که دو فصل 
گذشته برای شهرداری تبریز افتاد 

در انتظار مس خواهد بود.
البته در مقابل  مدیرعامل مس 
این تهمت ها ســاکت ننشســت. 
ســیف الدینی در رابطه با صحبت 
های درودگر گفــت: این صحبت 
ها تازگی نــدارد. پس از 3 بردی 
که در ابتدای نیم فصل دوم کسب 
کردیم از سوی تیم های هم گروه 
و همچنین گــروه مخالف هجمه 
هایی علیه ما ایجاد شد. ما ۸ بازی 
بردیم و یک بازی مساوی کردیم. 
مجموعه ای نظــارت می کنند بر 
این بــازی ها که شــامل داوران، 
ناظــر داوری و ناظر فدراســیون 
هستند. شــما حساب کنید و می 
بینید کــه در کل بازی ها نزدیک 

بــه ۵4 نفر می شــوند که مس با 
آن ها ارتباط برقرار کرده اســت. 
فدراسیون فوتبال، کمیته داوران و 
سیف الدینی که نه در فدراسیون 
بوده، نــه در ســازمان لیگ و نه 
ارتباط فوتبالی داشــته است. وی 
ادامه داد: وقتی که من مدیرعامل 
شدم کســی در اســتان مرا نمی 
شــناخت. اگر چنین اتفاقی افتاده 
باشد تمام فوتبال ایران زیر سوال 
می رود که تیم کرمان با این همه 
آدم ارتباط برقرار کرده باشد و آن 
ها را بخرد. من از تیم مس کرمان 
دفــاع نمی کنم. مــن می خواهم 
از کمیتــه داوران و کمیته اخالق 
بررســی  گویند  می  کنــم.  دفاع 
شده اســت. اگر بررســی شده و 
مــا مقصریم توبیخمــان کنند اما 
اگر چیــزی نبوده خواهش میکنم 
جوابگــوی این مســائل به وجود 
آمده باشــند. صحبت هایی راجع 
به مردم کرمان انجام دادند. مردم 
کرمان به من اعتراض کرده اند و 
امروز در تمرین به من می گویند 
شــما نمــی خواهیــد از حیثیت 

مردم و ورزش کرمان دفاع کنید؟ 
هواداران نســاجی پس از بازی با 
مس به تیمشــان اعتراض کردند 
که چــرا دروازه بــان مس حتی 
توپ را لمس نکرد. بازی با فجر در 
خارج از خانه و بازی با تیم خوب 
و محکم شهرداری در کرمان به ما 
خیلی ســخت گذشت که سنگین 
بودند و ساده ترین بازی ما مقابل 

نساجی بود.
در  مس  باشــگاه  مدیرعامــل 
خصــوص صحبــت های دســت 
نشــان مبنی بر اینکــه داور وقت 
اضافه زیادی در بازی با شهرداری 
منظور کرده اســت اظهار کرد: در 
همین وقت های تلف شده دروازه 
بان شــهرداری وقــت تلف کرد.) 
سیف الدینی تصریح کرد: بازیکن 
مقابل مس  اهــواز در  اســتقالل 
ذخیره بــود و اگر یک مربی قصد 
داشــته باشــد با بازیکنی ارتباط 
برقــرار کند مســلما روی بازیکن 
ذخیره ســرمایه گذاری نمی کند. 
این بازیکن ذخیره بوده و به دلیل 
آســیب یکی از بازیکنان این تیم 
وارد میدان شــد. از یک شــخص 
این صحبت  اســت  بعید  فوتبالی 
هــای عجیب و غریــب را مطرح 
کند. در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
بین منچستر و بایرن از دقیقه 9۰ 
تا 93 منچســتر 2 گل زد و برد. 
من قصد مقایسه ندارم اما این ها 
باشگاه  است.  فوتبال  های  زیبایی 
مس کرمــان یک باشــگاه کامال 
حرفه ای اســت. ایــن تیم هزینه 
می کند و توانایی هزینه کردن را 
دارد چون حرفه ای است. آیا این 
مسائل نمی تواند به نتیجه گرفتن 

کمک کند؟!
مدیرعامل مس در پایان گفت: 
من خواهش میکنم به جای اینکه 
به بــازی مس و فوالد نوین بازرس 
بفرستند، تیم هایی که ضعیف عمل 
کرده اند و نتیجه نگرفته اند کمیته 
ای تشکیل بدهند و به باشگاه مس 
بفرستند. ببینند ما چکار می کنیم 

و کپی برداری کنند.

جدل كالمی مديرعامل نساجی و مس

درودگر:
 مس باید مثل  شهرداری تبریز

محروم شود

سیف الدینی:
 ضعیف ها

 از ما کپی برداری کنند

حســینی:  صباالســادات   
از هشت  فوتبال  نتایج  پیش بینی 
سال قبل در کشــور ما آغاز شد 
کــه در ابتــدا به صــورت فروش 
کارت های پیش بینی نتایج به طور 
محلــه ای و منطقه ای بــود، این 
کارت ها طی ســه ســال گذشته 
برگزاری  بــا  همزمان  بیشــتر  و 
به  تبدیل  جام جهانی  مســابقات 
پیش بینی  غیرمجاز  ســایت های 
این درحالی است  نتایج شــدند. 
کــه به جــز ســایت های داخلی 
سایت های خارجی زیادی هم در 
این زمینه فعالند که با مشترکان 
ایرانی کار می کنند و این شــرط 
بازی فوتبال  بندی ها تنها ویــژه 
بینگو،  کازینو،  پوکر،  بلکه  نیست 
انــواع بازی هــای  بــت3۶۵ و... 
آنالینی هستند که این روزها بازار 
خــود را در ایران دارند.  هشــت  
ســال پیش کســی فکر نمی کرد 
نتایج  مراکز غیرقانونی پیش بینی 
بازی هــای فوتبال کــه به صورت 
نتایــج  پیش بینــی  کارت هــای 
به طــور محلی و منطقــه ای، به 
خریداران با قیمت هر کارت هزار 
به  تبدیل  فروخته می شد،  تومان 
پیش بینی  غیرمجاز  ســایت های 
نتایج شود.  طی سه سال گذشته 
که  نتایج  پیش بینی  ســایت های 
درحال حاضر تبدیل به بنگاه های 
مجازی شرط بندی شده اند قدرت 
زیادی پیدا کرده اند به طوری که، 
درآمد یکی از این سایت ها بیش 
از ۵۰ میلیون تومان در روز بوده 
اســت. از حدود چهار سال قبل 
تعداد زیادی از این ســایت ها در 
پوشــش پیش بینی نتایج فوتبال 
و کمک به مراکــز خیریه تبدیل 
به بنگاه های مجازی شرط بندی 
فوتبال شــدند. در گذشــته این 
سایت ها از روشی که در اصطالح 
بــه روش فرمولــی معــروف بود 
اســتفاده می کردند. بدین صورت 
که 1۶ بازی از لیگ های مختلف 
فوتبــال دنیــا بــرای پیش بینی 
در ســایت بــرای کاربــران قرار 
داده می شــد و برندگان از میان 
کســانی انتخاب می شدند که 1۶ 

پیش بینی درست داشته باشند.
 با توجه به اینکه در این روش 
حتی بازی های لیگ دو فرانســه 
هم در نظر گرفته می شد، شانس 
و اقبــال نقش زیــادی در برنده 

شــدن داشــت و اگر کسی پیدا 
نمی شــد که 1۶ نتیجه را درست 
پیش بینی کنــد برندگان از میان 
کســانی انتخاب می شدند که 1۵ 
پیش بینی درســت داشته باشند. 
نکتــه قابل توجه  حضــور فعال 
برخــی از اهالی فوتبال، مربیان و 
اعضای  به عنوان  بازیکنان حتــی 
سایت هاست؛  این  مدیریت  اصلی 
به طور  کــه هر چنــد  موضوعی 
بــرده  آن  نامــی  از  مشــخص 
شکست های  سابقه  اما،  نمی شود 
مالی برخی ورزشکاران در همین 
سایت های اینترنتی نشان می دهد 
که حضور برخی از این افراد حاال 
بسیار چشمگیرتر از قبل هم شده 

است.
  پول بده تا وارد شوی!

امروز از گوشــه و کنار فوتبال 
شایعاتی مبنی بر وجود بنگاه های 
شرط  بندی شــنیده می شود که 
این بنگاه ها به طرق مختلف بساط 
شــرط  بندی به راه می اندازند. در 
کنار شــرط  بنــدی، مراکزی هم 
هستند که به پیش بینی مسابقات 
می پردازنــد و از ایــن طریق به 

افرادی که در این مسابقه حضور 
می یابند جوایــزی اهدا می کنند. 
تمایز ایــن دو موضوع در مبالغی 
اســت که افراد بــرای حضور در 
یــک فضای رقابتــی می پردازند. 
مراکــز پیش بینی بــرای حضور 
اما،  نمی کنند  پولی دریافت  افراد 
بنگاه های شرط  بندی برای حضور 
دریافت  مبلغی  شــرکت کننده ها 
می کننــد. هرچند در مراکزی که 
پیش بینی مالک اســت نیز دیده 
شده مبالغی برای ورودیه دریافت 

می شود. 
 150 بوک میکر بین المللی

بعد از اینکه در زمان ریاســت 
اتحادیــه  بــر  عزیزمحمــدی 
شرط  ایران  فوتبال  باشــگاه های 
برگه هایــی  قالــب  در  بنــدی 
تحت عنــوان نوید 9۰ پایان هفته 
بین مشتریان این نوع شرط بندی 
توزیع شــد که افــراد باید نتایج 
بازی های معرفی شده را تشخیص 
و برگه ها را تحویــل می دادند تا 
امروز که سه ســال از این اتفاق 
می گذرد، تعداد سایت های داخلی 
و خارجی که به پیش بینی نتایج 

فوتبال می پردازند چند برابر شده 
و رشد قارچ گونه ای یافته است. 

شنیده ها حاکی از آن است که 
حداقل ۵۰ ســایت آنالین بدون 
مجوز بــرای ایــن کار در داخل 
مبالغ  و  تاسیس شــده اند  کشور 
قابل توجهــی از ایــن طریق به 
حساب صاحبان سایت وارد شده 
اســت که برخی از آنها از خارج 
از کشور پشــتیبانی می شوند. از 
ســوی دیگر، درحال حاضر بیش 
از 1۵۰ بــوک میکــر مطرح که 
همان ســایت های شــرط بندی 
اســت در کل دنیا درحال فعالیت 
هســتند و هر روز هــم چاق تر از 
بین  این  می شــوند.در  گذشــته 
قابل توجه هســت:  نکتــه  چند 
تمام این سایت ها که البته تعداد 
زیادی از آنهــا بعد از تحریم های 
نمی کنند  کار  ایران  با  بین المللی 
از آنجــا که مدرک شناســایی از 
قابل  چندان  نمی خواهنــد  افراد 

اطمینان نیستند.
شرکت افراد زیر 1۸ سال تقریبا 
در تمــام دنیا در شــرط بندی ها 
ممنوع اســت و درخواست ارسال 

مدرک شناســایی برای اطمینان 
ازاین است  که  شما زیر سن مجاز 
نیستید. در حقیقت این سایت ها 
حتی بر اساس قوانین کشور خود، 
عمل غیرقانونــی انجام می دهند 
و طبیعتــا خیلی راحت می توانند 
کارهــای غیرقانونــی دیگر نظیر 
کالهبــرداری مالــی را نیز انجام 
دهند. شرکت در این پیش بینی ها 
نیازمند بازکردن حساب وب مانی 
اســت و داشــتن این حساب هم 
مستلزم داشــتن پاسپورت است 
و بــرای ایــن کار افــراد باید به 
دفاتر الکترونیــک مراجعه کنند. 
حمیــد یکی از افــرادی که برای 
جهانی   جام  بازی های  پیش بینی 
چهار میلیون تومــان از پولش را 
با ســرمایه گذاری در یکی از این 
سایت های معتبر خارجی از دست 
گردانندگان  است، می گوید:  داده 
ایــن ســایت ها این گونــه عمل 
می کردند که ابتدا فهرستی از انواع 
مسابقات فوتبال داخلی و خارجی 
در ســایت قرار می دادند و بعد، از 
بازدیدکنندگان می خواستند برای 
پیش بینی مسابقات در اول هفته، 

میان هفتــه و پایان هفته آن هم 
به صــورت تک بازی و چند بازی، 
عضو ســایت شــوند و برای این 
پیش بینی ها مبالغی به حســابی 
که در ســایت قرار داده شده بود 
واریز کننــد. با توجه به اینکه هر 
چقدر شــما مبلغ بیشتری برای 
عضویت بپردازید ســهم بیشتری 
برای برنده شدن دارید بعد از یک 
بار برنده شــدن همیشه وسوسه 
می شــوید تا شــانس خــود را با 
مبالغ باالتر امتحــان کنید. او به 
تجربه یکی از دوســتانش در این 
زمینه اشاره می کند و می گوید او 
پنج ســال عضو این سایت بوده و 
بیســت میلیون از او کالهبرداری 

شده است.
 شرط بندی جرم است

یــک حقوقدان درمــورد جرم 
بــودن یا نبودن شــرط بندی در 
کشــور می گویــد: شــرط بندی 
جرم اســت و با عنــوان مجرمانه 
قمار مورد بررسی قرار می گیرد و 
زمانی که وقوع جرم شرط بندی 
تصدیق شود بر اســاس قانون با 
فرد خاطی برخورد خواهد شــد. 
ابراهیــم رســولی می افزاید:  بر 
اساس ماده )۷۰۵( قانون مجازات 
اسالمی مجازات برای متخلفانی با 
جرم قمار که شرط بندی نیز در 
معنای دیگری همان قمار است از 
یک تا ۶ ماه حبس است یا تا ۷4 
ضربه شالق برای آن درنظر گرفته 

شده است.
 بدون شــک شرط بندی یکی 
از موضوعاتی اســت که اسالم به 
شدت نســبت به آن واکنش های 
جــدی نشــان داده اســت. یک 
کارشناس مذهبی در مورد حرام 
بودن شــرط بندی بــه »آرمان« 
می گوید: اســالم نسبت به شرط 
بندی به شدت واکنش نشان داده 
و هر گونه پول و یا کاالیی که در 
این معامله رد و بدل شود را حرام 
دانســته است. محســن قاریانی 
می افزاید: در شرط  بندی طرفین 
میزان مبلغی را مشخص می کنند 
که در صورت باخــت فرد بازنده 
باید این مبلغ را بــه برنده بدهد 
و شــاید در این پرداخت رضایتی 
وجود نداشــته باشد و به طور کل 
فرد بازنده متضرر شود. به همین 
خاطر نیز شــرط  بنــدی به طور 

کامل در اسالم رد شده است.

رشد قارچ گونه سایت های شرط بندی 
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اگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششــدانگ یک قطعه زمین اراضی زراعتی دارای پالک شــماره ۵4 فرعی از 
492 اصلی واقع در تاریکماه شــهر قلعه گنج قطعه چهار بخش 4۶ کرمان مالکیت خانم ملوک 
احمدی کهنعلی فرزند بختیار بمســاحت ۸۷۵۰۰ مترمربع از نوبت تحدید حدود خارج گردیده و اعمال 
تبصره ذیل ماده 1۵ قانون ثبت میسر نمی باشد لذا حسب درخواست کتبی مالک تحدید حدود اختصاصی 
پالک مزبور از ســاعت ۸ صبح روز پنج شــنبه مورخه 94/۰2/24 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 
بدینوســیله به مجاورین و مالکین رقبه فوق اخطار می شود که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه تحدید حدود با معرفی مالک انجام و چنانچه کســی واخواهی بر حدود و حقوق 
ارتقاقی آن دارد می تواند از تاریخ تنظیم صورتجلســه تحدید حدود لغایت ســی روز واخواهی خود را به 
این اداره تسلیم واال پس از انقضاء مهلت مذکور هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود. ضمناً باستناد ماده 
۸۶ قانون ثبت معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان کهنوج نسبت به تسلیم دادخواست به مرجع ذیصالح اقدام نمایند.
تاریخ انتشار : یکشنبه 94/۰1/3۰ 

پ 1۰۰۰9     رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج- اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰11144 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا پذیرا فرزند امین اهلل بشماره شناسنامه 23 صادره از جیرفت در 
یک باب خانه به مساحت 434/34 مترمربع پالک ۷14 فرعی از 1۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1۸۸ اصلی قطعه ســه واقع در شهر رودبار- شهرک فرهنگیان بخش 4۶ کرمان خریداری از مالک رسمی 
آقای و خانم ها محمد مهدی و مهسا مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰1۰     کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰1114۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا پذیرا فرزند امین اهلل بشماره شناسنامه 23 صادره از جیرفت در یک باب 

مغازه به مساحت 2۷/۰۸ مترمربع پالک ۷13 فرعی از 1۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی 
قطعه سه واقع در شهر رودبار بخش 4۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای و خانم ها محمد مهدی و 
مهســا مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰11     کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰11142 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای امان اهلل پایه فرزند قادر بشماره شناسنامه 9۵۰ صادره از رودبار در یک باب خانه 
به مســاحت 333/۵4 مترمربع پالک ۷1۶ فرعی از 1۸۸ اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 1۸۸ اصلی 
قطعه سه واقع در شهر رودبار بخش 4۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای و خانم ها محمد مهدی و 
مهســا مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰12    کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰1۰۶۶۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی موسی آشینه فرزند تراب بشماره شناسنامه ۶۷2 صادره از جیرفت در یک باب خانه به 
مساحت ۵۷1/1۸ مترمربع پالک ۷۰4 فرعی از 1۸۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1۸۸ اصلی قطعه 
سه واقع در شهر رودبار بخش 4۶ کرمان خریداری از مالکین رسمی آقای و خانم ها محمد مهدی و مهسا 
مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰13    کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰1۰۸34 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای خســرو آب آذری فرزند رضا بشماره شناسنامه 4 صادره از کهنوج در ششدانگ 
مغازه مشتمل بر دو باب خانه به مساحت 1۷۸/1۸ مترمربع پالک ۸۶9 فرعی  از 49۷ اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 13 فرعی از 49۷ اصلی قطعه چهار واقع در نورک آباد قلعه گنج بخش 4۶ کرمان خریداری 
از مالک رســمی آقای نورک احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 1۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰14    کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شــماره 1393۶۰319۰۰2۰1۰۸۶3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو آب آذری فرزند رضا بشماره شناسنامه 4 صادره از کهنوج در یک 
باب مغازه به مساحت 2۶ مترمربع پالک ۸۶۸ فرعی  از 49۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی 
از 49۷ اصلی قطعه چهار واقع در نورک آباد قلعه گنج بخش 4۶ کرمان خریداری از مالک رســمی آقای 
نورک احمدی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/۰1/3۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/۰2/13

پ 1۰۰۰1۵    کهنوج- رئیس ثبت اسناد و امالک - اصغر ناروئی

باورهای غلط درباره دیابت

• دیابت از فردی به فرد دیگر سرایت می کند.
خیر. با وجود اینکه تا کنون دلیل اصلی ابتال به دیابت کشف نشده است 
اما این مطلب ثابت گشــته که دیابت به هیچ عنوان قابل انتقال و سرایت 
نیست و نمی توان شرایط ابتال به آن را با بیماری مسری سرماخوردگی یا 
آنفوالنزا مقایســه کرد. در حقیقت می توان گفت که عوامل محیطی و به 
خصوص ژنتیکی، آن هم بیشــتر در دیابت نوع 2، در ابتال به دیابت مؤثر 

است.

• افراد دیابتی نمی توانند شکالت و یا شیرینی مصرف کنند.
در حالتی که فرد دیابتی، اینگونه تنقالت را جزیی از برنامه غذایی روزانه 
خود به شمار آورد و یا در کنار مصرف آن ها به ورزش کردن بپردازد تا قند 
وارد شده به درون خون سریعتر جذب سلول ها شود و یا اصطالحا بسوزد، 

می تواند شیرینی و شکالت را نیز در حد متعادل مصرف کند.

• مصرف زیاده از حد شــکر و شیرینی جات موجب ابتال به دیابت می 
گردد.

خیر. عوامل ژنتیکی، محیطی و شیوه زندگی افراد در ابتالی آن ها به 
دیابت دخیل هستند. در هر صورت توجه داشته باشید که چاقی و اضافه 
وزن خطر ابتال به دیابت را به طور مستقیم افزایش می دهد. چنانچه یکی 
از اعضای خانواده شما، همچون مادر، پدر، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی 
و یا خاله، دیابتی باشد می توانید با رعایت یک رژیم غذایی سالم و ورزش 

منظم وزنتان را کنترل کنید و از ابتالیتان یه دیابت پیشگیری نمایید.

• افراد دیابتی می بایســت حتما از غذاهای خاص و ویژه ای اســتفاده 
کنند.

رژیم غذایی افراد دیابتی، ســالم ترین رژیم غذایی برای همگان است 
زیرا حاوی حداقل میزان چربی ها )اشباع شده و ترانس(، میزان متعادلی 
شــکر و نمک، مواد غذایی سبوس دار، سبزیجات و میوه جات می باشد. 
مــواد غذایی دیابتی و رژیمی که حاوی شــیرین کننده های مصنوعی و 
رژیمی هستند، فایده چندانی برای دیابتی ها در بر ندارند. زیرا آن ها نیز 
به هر حال موجب افزایش قند خون می شــوند)در مدت زمانی طوالنی 
تر(، معموالً گران هســتند و اگر حاوی قند های الکلی باشــند خاصیت 

ملین نیز دارند.

• افراد دیابتی باید حداقل میزان مواد نشاسته ای مانند نان، سیب زمینی 
و ماکارونی را مصرف کنند.

مواد غذایی نشاسته ای، بخشی از یک رژیم غذایی سالم را تشکیل می 
دهند. آنچه مهم اســت، مقدار مصرفی آن هاست. نان های سبوس دار، 
برنج، غالت صبحانه، ماکارونی و سبزیجات نشاسته ای مانند سیب زمینی، 
نخود فرنگی، کدو حلوایی، ذرت و باقال می توانند در هر یک از وعده های 
اصلی یا میان وعده ها مصرف شوند. تنها مسئله مهم، رعایت مقدار مصرفی 
آن هاست. برای اکثر دیابتی ها مصرف 3 الی 4 واحد از مواد غذایی حاوی 
نشاسته بال مانع است. همچنین غالت سبوس دار، منابع خوبی برای تأمین 
فیبر مورد نیاز بدن نیز به شمار می روند و به حفظ سالمتی تان نیز کمک 

می نمایند.

• افراد دیابتی بیشــتر در معرض ابتال به سرماخوردگی یا آنفوالنزا قرار 
دارند.

خیر. علت اینکه به افراد دیابتی توصیه می شود که در آغاز فصول سرد 
سال از واکسن آنفوالنزا استفاده کنند، آن است که وجود هر نوع عفونت در 
بدن فرد دیابتی کنترل قند خون او را با مشکل مواجه می سازد و احتمال 
داشــتن قند باال در طول روز را افزایش می دهد و در دیابتی های نوع 1 

خطر بروز کتواسیدوز را به وجود می آورد.

• تزریق انسولین موجب تصلب شرایین و افزایش فشار خون می گردد.
خیر. تزریق انســولین به هیچ وجه موجب تصلب شرایین نمی گردد. 
پیش از این محققین حدس می زدند که ممکن اســت تزریق انســولین 
در ایجاد مشکالت ناشی از تصلب شرایین دخیل باشد و یا خود به نوعی 
موجب بروز آن و نیز افزایش فشــار خــون گردد، در حالی که ابداً چنین 

نیست.

• تزریق انسولین موجب افزایش وزن و چاقی می گردد. بنا بر این چون 
یک فرد دیابتی نباید اضافه وزن داشته باشد، پس مصرف انسولین به هیچ 

وجه مناسب نخواهد بود.
تمامی محققین و دانشمندان در UKPDS )مؤسسه تحقیقاتی دیابت 
انگلســتان( و DCCT )مؤسسه تحقیقاتی کنترل دیابت و پیشگیری از 
عوارض آن( بر این عقیده اند که فواید مصرف انســولین و اهمیت آن در 
کنترل دیابت و حفظ قند خون در محدوده هدف، بسیار مهم تر از افزایش 

وزن می باشد.

• میوه ها سرشار از ویتامین و مواد مورد نیاز بدن هستند. به همین علت 
می توانند به هر میزان دلخواه مصرف شوند.

این درست است که میوه ها بسیار مغذی و حاوی فیبر و انواع ویتامین 
ها وامالح معدنی هستند و باید در رژیم غذایی روزانه افراد موجود باشند. 
ولی مصرف آن ها به میزان دلخواه مجاز نیست. برای آنکه بدانید بدن شما 
بــه طور روزانه به چه میزان میوه نیاز دارد، از مدرســین دیابت در مراکز 

آموزشی و یا پزشک معالجتان راهنمایی بخواهید.

• دیابتی ها تا زمانی که HbA1c شان باالتر از ۸ نرفته است، نیازی به 
تغییر برنامه غذاییشان نخواهند داشت.

شــما باید بدانید که هر چه میزان قند خون شــما به محدوده نرمال 
نزدیکتر باشد، خطر ابال به عوارض دیابت به طرز چشمگیری کاهش می 
یابد. اگر HbA1c شــما برابر 7% باشد، کنترل خوبی از دیابت را نشان 
نمی دهد. شــما باید سعی کنید که میزان HbA1c خون خود را به حد 
نرمال )کمتر از ۶%( نزدیک نماییــد. در چنین حالتی، به ویژه در افراد 
دیابتی نوع 1، ممکن اســت خطر بروز قند خون پایین )هیپوگلیسمی( 
افزایش یابد. به منظور تعیین بهترین میزان قند خون متناســب با بدن 

خودتان با پزشک مشورت کنید.

بســیاری از رژیم ها از گذشته تا 
کنون معروف بوده اند. آن ها سال ها 
پیش معروف شده اند اما مردم هنوز 
از آن ها پیروی می کنند و هنوز هم 
نتیجه می گیرند. این ها شامل موارد 
زیر می شــود، اما محدود به این ها 

نیست:
رژیــم مدیترانــه ای، رژیــم با 
غذایی  رژیــم  کربوهیــدرات کم، 
سرخپوشــان، رژیم غذایی گیاهی 
افــراد گرایش دارند کــه به آنچه 
این رژیم هــا را از هم جدا می کند 
توجــه کنند و در مــورد آن بحث 
کنند. تاکنــون، این مباحثه مفید 
نبوده است. حداقل تا کنون. شاید، 
بــه جای بحــث کــردن درباره ی 
افتراق آنها ما باید به مشــترکات 
این رژیم ها توجــه کنیم. احتماال 
این ها قوانین جهانی هستند که در 
سراسر جهان موثرند و مابقی رژیم 
شــما هیچ نتیجه ای در بر نخواهد 
داشــت. واقعیت این است که بین 
همه رژیم هایی کــه در باال به آن 
اشاره شــد و همه رژیم هایی که با 
ســالمت طوالنی مدت سازگارند، 

اشتراکاتی وجود دارد.
6 وجه مشترک همه رژیم های 

موفق دنیا عبارتند از:

1. مقدار كم شكر افزوده
شــکر و قنــد در رژیــم های 
غذاییشــکر افزوده شــده بدترین 
عنصــر در برنامه ی غذایی اســت. 
اگرچــه برخی از افــراد می توانند 
مقادیر متوسط شکر را بدون هیچ 
مشکلی مصرف کنند، اما اکثر مردم 
مقدار زیادی از آن می خورند. وقتی 
مقدار زیادی قند می خورند، کبد پر 
از شــکر شده و مجبور می شود که 
قند را به چربی تبدیل کند. بخشی 
از چربی کبد به عنوان کلســترول 
VLDL حمــل می شــود، تری 
گلیســیرید خون را اضافه می  کند، 
اما برخــی از آن همچنان در کبد 
باقی می ماند. شــکر به عنوان علت 
اصلی بیمــاری  کبد چرب در افراد 
غیر الکلی شــناخته شــده است. 
همچنین با بســیاری از بیماری ها 
از جملــه برخی از کشــنده ترین 
بیماری های جهان در ارتباط است. 

این بیماری ها شامل چاقی، دیابت 
نوع دوم و بیماری قلبی می شــود. 
همچنین کالری شــکر تهی تلقی 
می شود زیرا به معنای واقعی مقدار 
فراوانی انرژی فراهم می کند بدون 
آنکه هیچ گونه مواد مغذی ضروری 
برای بدن فراهم  کند. تقریبا بیشتر 
افراد موافقند که شــکرهای افزوده 
شده بد هســتند. به همین دلیل، 
بیشــتر رژیم های موفق کم کردن 
شــکر را یکی از اولویت های اصلی 

می دانند.

كربوهیدرات های  حذف   .2
تصفیه شده

مــردم  کــه  دیگــری  مــاده 
موافق هســتند که ناســالم است 
شــده  تصفیه  کربوهیدرات هــای 
می باشــند. آن ها معموال حبوباتی 
هستند که همه مواد مفیدشان از 
بین رفته انــد. رایج ترین آن ها، آرد 
گندم تصفیه شــده است، آنچه به 
میــزان زیاد در کشــورهای غربی 
مصرف می شــود. حبوبات تصفیه 
شده با ساییده  شدن حبوبات کامل 
و از بیــن بردن ســبوس و پرده ی 
داخلی هاگشــان کــه بخش های 
مغــذی و فیبر دار آن اســت، تهیه 
می شــود. به همین دلیل، حبوبات 
تصفیه شــده در برگیرنده نشاسته 
بیشــتری  گلوکزی  زنجیره های  و 
هســتند. نشاســته تصفیه شــده 

تقریبا هیچ  بعالوه ی  زیادی  انرژی 
ماده مغذی ضروری ) کالری تهی( 
فراهم می کنــد. بدون فیبر موجود 
در حبوبات کامل، نشاسته می تواند 
موجب افزایش ســریع فشار خون 
 شود، که منجر به هوس و میل به 
غذا و پرخوری در طی چند ساعت 
بعد وقتــی که قند خــون پایین 
می آید،  شــود. مطالعات حاکی از 
کربوهیدرات های  مصــرف  ارتباط 
تصفیه شــده با انواع بیماری های 
متابولیکــی از جمله چاقی، دیابت 
نوع دوم و بیماری قلبی می باشــد. 
اگرچه برخی از رژیم ها ) مانند رژیم 
کم کربوهیدرات  ها(  و  سرخ پوستان 
یک گام جلوتر رفته و همه حبوبات 
را حذف می کند، اما همه رژیم های 
موفــق حداقل بر محــدود کردن 
حبوبات تصفیه شــده و جایگزین 
کــردن آن ها با نوع کاملشــان که 

نوعی سالم تر است، تاکید دارند.

نباتی  روغن های  حذف   .3
صنعتی

روغــن هــای گیاهیروغن های 
نباتی صنعتــی اخیــراً وارد رژیم 
غذایی انسان ها شــده اند. تا حدود 
1۰۰ ســال پیش، ما به ســادگی 
را  آن هــا  فــرآوری  تکنولــوژی 
نداشتیم. این روغن ها شامل روغن 
روغن ذرت،  کانوال،  روغن  ســویا، 
روغن پنبــه دانه و چند چیز دیگر 

می شــود. این روغن ها مشــکالت 
بسیاری دارند. یکی از موارد اصلی 
مقدار باالی اسیدهای چرب امگا-۶ 
اشباع نشــده آنهاست که بسیاری 
از مــردم بیش از حد آن را مصرف 
می کنند. مدارکــی دال بر ترکیب 
اسید لینولیک، اسید چرب امگا-۶ 
اصلی موجود در روغن های نباتی با 
دارد.  بدن وجود  سلول های چربی 
آن هــا همچنین بــه لیپوپروتئین 
LDL که آنها را بیشــتر اکسیده 
این  می شــوند.  تبدیل  می کنــد، 
مرحله ی کلیــدی در فرایند بروز 
بیماری قلبی است. آن ها همچنین 
ممکــن اســت منجر بــه اختالل 
در عملکــرد قلب، یکــی از اولین 
مراحل بیماری قلبی شــوند. اینکه 
آنها موجب بیماری قلبی می شوند 
یــا در برابر آن محافظت می کنند، 
مورد بحث است. برخی از مطالعات 
تجربــی آن هــا را محافظ نشــان 
می دهند، اما بسیاری از آزمایشات 
کنترل شــده، نشــان می دهد که 
ممکــن اســت آنها مضر باشــند. 
همچنین مطالعات تجربی بسیاری 
وجــود دارد کــه ارتبــاط مصرف 
روغن نباتی با ســرطان را نشــان 
تهیه ی  داده اند. در ضمــن، روش 
این روغن ها بســیار تهوع آور است 
و تقریبــا همه مواد مغذی مفید از 
روغن ها زدوده شــده اند. بنابراین، 
درست مانند شــکر افزوده شده و 

حبوبات تصفیه شــده، روغن های 
نباتی در دسته ی کالری های تهی 
طبقه بنــدی می شــوند. هیچ یک 
از رژیم هــا و الگوهــای غذایی که 
با ســالمت طوالنی مدت سازگار 
هستند، روغن نباتی صنعتی را در 
بر نمی گیرد. به خاطر داشته باشید 
که این امر شــامل روغن نارگیل و 
روغــن زیتون که کامال متفاوتند و 

به شدت سالمند نمی شود.

ترانس  4. حذف چربی های 
مصنوعی

که  موافق انــد  همــه  تقریبــا 
چربی های ترانس مصنوعی ناسالم 
معموال  ترانس  چربی های  هستند. 
کــردن  هیدروژنــه  به وســیله ی 
روغن های گیاهی، که در دمای اتاق 
جامد هستند و زمان ماندگاری را 
هم افزایش می دهند، ساخته شده 
اســت. مطالعات متعــددی چربی 
ترانــس را بــه افزایــش التهابات 
مرتبط می داند و ارتباط شــدیدی 
ترانس  بین مصــرف چربی هــای 
قلبی کشــف شده  بیماری های  و 
 است. چربی های ترانس سمی، غیر 
طبیعی هستند و تقریبا هیچ چیز 
مفیدی در مورد آن ها وجود ندارد.

5. مصرف سبزيجات و فیبر
از  سرشــار  ســبزیجات 
مختلف  غذایــی  فیبررژیم هــای 

انــواع غذاهای مختلــف را حذف 
رژیم های  مثــال،  برای  می کنند. 
گیاهــی غذاهای حیوانــی را کم 
می کنند )یــا حذف می کنند(، در 
حالی که رژیم های سرخپوســتی 
و کــم کربوهیــدرات حبوبات را 
حذف می کند. بــا این وجود تنها 
چیــزی کــه در همــه ی رژیم ها 
مشترک است، ســبزیجات است. 
توافق جهانی حاکی از آن اســت 
که ســبزیجات ســالم هســتند 
و شــواهد آن را تاییــد می کند. 
مطالعــات متعدد نشــان می دهد 
کاهش  با  که مصرف ســبزیجات 
اســت.  مرتبط  بیماری ها  خطــر 
سبزیجات سرشار از آنتی اکسیدان 
هستند، دارای انواع مواد مغذی و 
مملو از فیبر هستند که به کاهش 
باکتری های  وزن کمک می کند و 
مفیــد روده را تغذیــه می   کنند. 
بیشــتر رژیم ها همچنین شــامل 
میوه می شــوند. حتــی رژیم ها با 
کربوهیدرات کــم، مصرف توت ها 
و مقادیــر کــم میوه هــا را مجاز 
می داننــد. ) کم کربوهیدرات و نه 

بدون کربوهیدرات(.

6. تمركز بــر غذا به  جای 
شمردن كالری

شــمردن کالری غذاهایک چیز 
جالب و مشــترک در همه ی این 
رژیم ها این اســت کــه هیچ یک 
از آن هــا به کالــری محدود تاکید 
نمی کنند. به جــای  آن، بر کل غذا 
و جزئیــات غذاهای ســالم تاکید 
می کننــد. اگرچــه کالری ها غالبا 
بــرای کنترل وزن مهم هســتند، 
اما حقیقتا محدود کردن کالری ها 
بدون توجه به غذایی که می خورید 
به  ندرت در بلند مدت موثر خواهد 
بود. به جــای آنکه برای کم کردن 
وزن و یا محدود کــردن کالری ها 
تالش کنیــد، قوی کــردن بدن و 
سالم نگه داشتن آن   را هدف خود 
سازید. اکثر رژیم های غذایی موفق 
بــه تغییر در شــیوه زندگی تاکید 
می کنند که شــامل همــه غذاها 
می شــود و به کاهــش وزن اجازه 
می دهنــد که یــک عارضه جانبی 

طبیعی را دنبال کنند.

6 وجه مشترک موفق ترين رژيم های دنیا

در اینجا دالیل مهمی برای کنار 
گذاشتن روزهایی که در خواب به 
سر می بریم آورده شده: در تحقیقی 
نشان داده شد که ورزش می تواند 
یکی از موثرترین راه ها برای مبارزه 
با پیری باشــد. الزم به ذکر نیست 
کــه بگوییم ورزش به کاهش وزن، 
خــواب بهتر، ظاهــر بهتر و خیلی 
دیگر کمــک می کند.  چیزهــای 
یافته های این تحقیــق و راه هایی 
برای الهــام گرفتن از بهــار برای 

تناسب اندام!
ورزش و کند شدن روند پیری

بر هیچکس پوشــیده نیســت 
که ورزش برای شــما مفید است، 
تحقیقــی جدید نشــان داده که 
ورزش می تواند روند پیر شــدن را 
آهســته تر نماید. در دانشگاه مک 
دریافتند  محققان  کانادا،  مســتر 
کــه ورزش اســتقامتی فراینــد 

پیــر شــدن در موش هــا را کند 
می کند، در حالــی که آن ها برای 
سریع پیر شــدن طراحی شده اند. 
پس از چند مــاه ورزش روزانه ی 
از  این موش ها جوان تر  پرزحمت، 
موش های نرمالی که برای سریع تر 
پیر شــدن طراحی نشــده بودند، 
به نظر می رســیدند. افزون بر این، 
از  پیروی  کــه  دریافتند  محققان 
برنامه ی ورزشــی منظم، تقریبا از 
پیری زودرس همــه اعضای بدن 
موش هــا جلوگیــری می کند؛ در 
بعضی از موارد، آن عضو با ورزش 
کردن حتی بهتر عمل می کرد. به 
طور کلی، تحقیق نشــان داد که 
ورزش روزانــه محافظی کامل در 
برابر ضعف و پیری مغز و عضله ها 
محسوب می شــود. عالوه بر این، 
بعــد از پنج مــاه ورزش منظم و 
ســلول ها  موتورخانه  ی  ســخت، 

موســوم به mitochondria در 
از حالت آســیب دیده به  موش ها 
جوان و سالم تغییر  یافت. بنابراین، 
ورزش کــردن نه تنهــا می تواند 
مانع از مرگ زودرس شــود، بلکه 
می تواند هرگونه فرآیندی که شما 
را پیرتر می کند به تاخیر بیاندازد!

هر روز فعال تر باشید تا ظاهر و 
احساسی جوان تر داشته باشید.
چهار ایده جالب عبارتند از:

tai chi 1. هنر رزمی
هنر رزمی چین باستان به قرن 
دوازدهم چینی بر می گردد و برای 
آموزش دفاع و ترویج ســرزندگی 

اســتفاده می شــد. حرکات آرام و 
از نفس های  مطبوع آن ترکیبــی 
عمیق و مدتیشــن است که آن را 
به ورزشی ایمن و مناسب برای هر 
اخیر  سنی بدل می کند. مطالعات 
نشــان می دهد که tai chi سطح 
انــرژی را افزایش داده، ایمنی بدن 
را باال برده ، فشــار خون را پایین 
می آورد و موجــب بهبود عملکرد 

شناختی در فرد می شود.
2. رقص

این تمرینی سرزنده و پویاست 
که عضالت شــکم را قوی، تعادل 
را افزایش، به ســفت شدن اندام ها 
و تقویــت روحیه کمک می کند. با 
موزیــک مورد عالقه تــان در خانه 
برقصید یا به کالسی بروید و چند 

حرکت جدید یاد بگیرید.
3. پیاده روی در هوای آزاد

بدن ما برای حرکت آفریده شده 

نه برای نشستن پشت میز در تمام 
طول روز! فعالیت های بدنی مالیم 
امــا موثر برای قلــب مفید خواهد 
بود، به بهبود گوارش کمک می کند 
و انرژی و ســوخت و ســاز بدن را 

افزایش می دهد.
4. یوگا

تمرینــات تنفس یکی از اجزای 
اصلی تمرینات یوگا می باشــد، که 
نه تنها نفس و بــدن را هماهنگ 
بلکه اســترس را کاهش  می کند، 
می دهد و آرامش درونی را پرورش 
می دهد. یوگا همچنین ترکیبی از 
موقعیت هــا و حاالت مختلف بدن 
است که به افزایش توانایی، قدرت 
عضالت، انعطاف پذیری و تسکین 
درد هــای مزمن و آرتــروز کمک 
می کند. سبک های مختلف یوگا و 
بهترین نوع که مناسب شماست را 

تجربه کنید.

مبارزه با پیری: چرا و چگونه!

چگونه می توان روند پیری را به تاخیر انداخت؟
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پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم

با ارسال عدد 4 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری پیام ما شوید
و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید

 رضــا عبادی زاده- رئیــس اتاق اصناف 
ایران گفته بزودی یارانه نان حذف می شود 
و همه نانوایی ها نان را با قیمت ازاد عرضه 
می کنند. طبق گزارش روزنامه آرمان، علی 
فاضلــی گفته: چون نان قــوت غالب مردم 
به ویژه قشر آســیب پذیر اســت، به دنبال 
راهکاری هستیم که با کمترین آسیب یارانه 
نــان را در آینده ای نزدیــک حذف کنیم تا 
نان به صــورت غیریارانــه ای در کل جامعه 
توزیع شــود، چراکه یارانه در این بخش به 
نانوایی ها جز ایجاد رانت غیرمعقول چیزی 
در پی نــدارد. فاضلی در حالی این صحبت 
ها را مطــرح کرده که نان قوت غالب مردم 

بویژه قشر آسیب پذیر است. 
در طی سال های گذشته و با گرانی افسار 
گسیخته قدرت خرید مردم و بخصوص قشر 
اســیب پذیر کمتر از قبل شد و نان بیش از 
پیش در ســبد غذایی این خانواده ها قرار 
گرفت. حــاال اما رئیس اتاق اصناف ایران از 
آزاد شدن قیمت نان در سه ماه آینده خبر 
داده اســت. البته فاضلی تنها کسی نیست 
که این خبر را داده اســت. مرتضوی،رییس 
هیات مدیره انجمن صنفي آرد سازان هم به 
خبرگزاری تعادل گفته بود: با سوبســیدي 
که از طرف دولت بــراي نان در نظر گرفته 
شــده و همچنین بخشــي از یارانه نقدي و 
هزینه یي که مردم براي خرید نان پرداخت 
مي کنند هزینه تمام شده براي هر کیلو نان 
تقریبا 3۸۰۰ تومان اســت کــه اگر قیمت 
نان آزاد شــود این قیمت به 2۸۰۰ تومان 

مي رسد. 
طبق صحبت های مرتضوی، هر کیلو نان 
با قیمــت آزاد، 2۸۰۰ تومان عرضه خواهد 
شد. با این حســاب اگر هر خانواده 4 نفره 
روزی 3 نان تافتون معمولی اســتفاده کند 

باید هزینــه ای نزدیک به 1۰۰ هزار تومان 
برای خرید نان در یک ماه کنار بگذارد. اگر 
وزن هر نان تافتــون معمولی را 4۰۰ گرم 
در نظر بگیریم، یــک خانواده 4 نفره روزی 
یک کیلو و 2۰۰ گــرم نان می خرد. یعنی 
روزی 33۶۰ تومان باید نان بخرد که جمعا 
در یــک ماه 3۰ روزه می شــود 1۰۰ هزار 
و ۸۰۰ تومــان. مبلغی کــه برای خرید نان 
بسیار باالست و اقشار با درآمد پایین قطعا با 
مشکل مواجه می شوند. . رئیس اتاق اصناف 
ایران در پاســخ به ســؤال فارس که برای 
خانواده های پرجمعیت و مناطق آسیب پذیر 
که روزانه تعــداد قابل توجــه نان مصرف 
می کنند، چه فکری شده، می گوید: »همین 
مسئله باعث شده تا مسئوالن عجله ای برای 
انجام این کار نداشــته باشند و در جلسات 
مختلف به دنبال برنامه ریزی و ارائه راهکار 
کارشناسی در این راســتا هستند که یکی 
از آنها افزایش یارانه قشــر آسیب پذیر برای 

تهیه نان است«. 
در حالــی که دولت در بحــث پرداخت 
یارانه با همین رقم فعلی با مشکالت زیادی 
دســت و پنجه نرم می کند افزایش قیمت 
نان این مشکالت را زیاد تر هم خواهد کرد. 
اگر دولت بخواهد مبلــغ پرداختی یارانه را 
زیاد کند، بودجه اش دچار مشکل می شود. 
از طرف دیگر دولت نتوانســته اقشار آسیب 
پذیــر و مرفه را شناســایی کند، نمی تواند 
فقط یارانه اقشــار آســیب پذیر را افزایش 

دهد.
اگرهم دولــت یارانــه را افزایش ندهد، 
نارضایتــی عمومی زیاد می شــود و دولت 
تحت فشــار قرار می گیرد. بــا این اوصاف 
باید حداقل تا سه ماه دیگر منتظر بمانیم تا 
عاقبت آزاد سازی قیمت نان مشخص شود.

بزودی همه نانوایی ها آزادپز می شوند

بابا نان ندارد
یادداشتی به مناسبت جمعه، 28 فروردین، 

سال روز اختراع  تلویزیون 
مســعود ریاحی- یکی از همین شبکه های استانی بود که مردی درشت اندام 
و تنومند، با ظاهری زمخت و روبه زشــتی و اندکی ترسناک ) آن هم برای ادمی 
هم ســن و سال بنده ( صدایش را نازک کرده بود و با عشوه ای عجیب، سعی در 
خنداندن کودکانی قد و نیم قد داشــت که هر از گاهی بی دلیل دست و هورایی 

می کشیدند و انگار طبق آیینی می خندیدند.
چند ســالی بیشتر نمی شود که رســانه ی ملی پر شده است از عموها و خاله 
هایی قالبی و تصنعی برای فرافکنی فقدان خاله و عموی کودکان تنهای امروزی.

عمو و خاله های ژنی، کمتر هستند وجملگی حل شده اند در زندگی شبه مدرن 
امروزی، تلویزیون که برای نسل های قبل اهمیت و نقشی شبه پدرانه و شبه مادرانه 
داشت، حاال شده است خاله نمای خانه ها. خاله وعمو هایی که از فقدان پیوند ژنی 
با مخاطبان کودک خود رنج می برند و شــناخت چندانی از دنیای کودکان ندارند 
جز پند دهندگی شکیل. برنامه های زنده ی مختص کودکان امروزی، بجای آنکه 
برای کودکان باشند از جنس ناپختگی کودکانه و سطحی اند، بی اکت و کنش و 
خون و بی آن، که در انکار تعمدی یا غیر تعمدی ساخت قهرمان به سر می برند، 
زیرا بدیهی است که کودکان به دنبال درون فکنی و همانند سازی اند با قهرمان ها 

و شخصیت های مهم زندگی شان.
این تصنعی گری پا را فراتر از برنامه های مختص کودکان نیز گذاشته است و 
عموم سریال های معاصر، صرفا روی عنصر تعلیق در داستان کار کرده اند و تفکری 
فست فودی پشت قصه های تکراری شان سایه انداخته است و با پایانشان در ذهن 
و حافظه ی تصویری مخاطبان به عدم می رسند. نسلی که در دهه ی شصت به دنیا 
امد و نیمی از کودکی را در همان دهه و نیمه ی دیگر و نوجوانی را در دهه هفتاد 
گذراند، تلویزیون را جزو اصلی ترین بخش های زندگی اش می دانست، آن زمان 
پدیده ای جذاب و پر کننده ی فقدان هایی تفریحی بود.تلویزیون دستگاهی تماماً 
جادویی بود که درونش پر بود از قهرمان های کارتونی و واقعی، که حسرت و آرزوی 
کاله قرمزی آن زمان راه یابی به درون آن جادو بود.این چشــم و چراغ خانه، که 
آخرین نوری بود که در خانه خاموش می شد، مادر بازی های رایانه ای بود. آتاری 
و میکرو و... در آن جادوی تصویری تحقق پیدا می کردند و افشا گر محتوای فیلم 
های ویدیوئی بود. در آن بی رقیبی تاریخی، همه چیز را می دانست و می گفت. او به 
تنهایی قهرمانی سیاه و سفید و رنگی بود، و آرام با تنها چشمش به ما نگاه می کرد 
و ما خود و آمال و آرزو های خود را در او جستجو می کردیم تا جائی که حتی یک 
روز کامل در تعلیق بازگشت سوباسا از آسمان به زمین بودیم.حتما آن قدر خوب 
بوده اســت که حتی تلویزیون های ال سی دی پنجاه و چند اینچ امروزی، سعی 
دارند که خالء و فقر تصویری شان را با دچار کردن مخاطب به نوستالِژی های آن 
زمان پر کنند.  ابعاد و وضوح و قیمتش روز به روز بیشتر شد و محتوا و جذابیت 
تصویری کمتر و ضعیف تر، که هر چه تاریخ کنتر می اندازد و جلو تر می رود بیش 
از پیش قافیه ی تصویر را به صفحات کوچک تلفن همراه و تبلت و مانیتور های 
لب تاپ و... واگذار می کند و جایگاهش برای نسلی که با او بزرگ شده اند به یک 
جعبه ی خبری تقلیل یافته است و دیگر خبری از آن جادوی جذاب نیست. البته 
تکثر رسانه های دیگر و وسعت تصویری امروز هم در این انزوای تدریجی دخیل 
است ولی آن طور که به نظر می رسد، واکنش تلـــــویزیون معاصر به این تکثر و 
پیدا کردن رقیب، دچار کردن مخاطبان به نوستالژی آن سال هاست با باز پخش 
سریال ها و برنامه های آن سال ها و تکثیری با محتوای تکراری در سطح شبکه 
هایی اســتانی وبرای قشر کودک تنهای شبه مدرن امروزی در حد همان نامهای 
درون تصویر، یعنی عمو و خاله هایی قالبی تقلیل یافته و دیگر قهرمانی جز کاله 

قرمزی که تنها باز مانده ی سربلند و جذاب آن سال هاست، ندارد.

بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به بلوار حمزه، جنب بانک پارسیان       تلفن سفارشات: 03432441998
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