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آنفلوآنزای خوکی هم چنان جان می گیردپیشخوان

تعداد قربانیان به
 16 رسید

تعـداد قربانیان آنفلوآنـزای خوکی در کرمان 
بـه 16 نفـر رسـید. بـه گـزارش پایـگاه اطـاع 
رسـانی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان معاون 
بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان گفت: 
آنفلوانـزای H1N1 موضوع جدیدی نیسـت که 
در کشـور های دیگـر رخ ندهد. ایـن بیماری از 
فروردین سـال 1388 به صـورت پاندمی )عالم 
گیـری( آغـاز و در اقصی نقاط دنیا هر سـاله در 

فصـول سـرد خود را نشـان مـی دهد.
نـوذر نخعی بـا بان اینکه آنفلوآنـزا در آمریکا 

در هـر سـال بین 5 تا 20 درصـد مردم را مبتا 
می نمایـد و هر سـاله 3000 تـا 49000 نفر به 
علـت ایـن بیمـاری فـوت مـی نماینـد تصریح 
کـرد: در پاییـز امسـال، در کرمـان بـه نظر می 
رسـد شـدت بیمـاری در افـراد مبتا کـه دچار 
بیمـاری هـای زمینه ای از جملـه بیماری های 
تنفسـی مزمـن و بیمـاری هـای قلبی هسـتند 
بیشـتربوده اسـت و این امر سـبب شـده تعداد 
مـوارد بسـتری کمـی بیش از سـال هـای قبل 
باشـد. معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان 

در حـال حاضـر تعـداد مـوارد مـرگ ناشـی از 
بیماری آنفلوآنزا دراسـتان کرمـان به حدود 16 
مورد طی یک و نیم ماه گذشـته رسـیده اسـت 
کـه تقریبـا همـه انهـا مبتـا بـه بیماری هـای 

زمینـه ای و مزمـن بـوده اند.
نخعـی در پایان خاطر نشـان کرد: همچنین 
تاکنـون در کرمان حـدود 100 مورد بیمار طی 
ایـن مـدت در بیمارسـتان هـای سـطح شـهر 
بسـتری شـده انـد کـه آمـار نگـران کننـده  ای 
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»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای پیاده رو سـازی خیابان مـدرس اقـدام نماید  لذا از شـرکتهای واجد شـرایط 
درخواسـت مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 94/9/25 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه  و ارائـه 

پیشـنهادات خـود بـه نشـانی بـم، بلـوار شـهیدصدوقی شـهرداری بم ، امـور قراردادهـا مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام 

شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقدام نمایند. 
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکی بـه میزان 260،000،000  ریال در وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصه الزامی 

باشد. می 
3- برآورد  اجرای کار بر اساس فهرست بهای ابنیه سال 94  مبلغ 5،086،000،000 ریال می باشد.

4-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
7- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی ، شهرداری بم ، امور قراردادها می باشد.

8- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
9- متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره  44219960-034 تماس حاصل نمایند. 

علیرضا ریاضی- شهردار بم
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به مناسبت 11 آذر سال روز درگذشت حاج علی اکبر صنعتی

مردی از تبار انسانیت و آگاهی
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افزایش حمله گرگ ها به روستاهای رابر 

گرگ ها بی تقصیرند
              اطالعیه مهم روزنامه

در راستای سیاست های این روزنامه در جهت استفاده بهینه از کاغذ و 
در نهایت حفظ محیط زیست کشور توزیع روزنامه به صورت هدفمند و با 

درخواست ادارات، نهادها، سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی می باشد 
و نشانی هایی که تاکنون در لیست توزیع قرار داشتند در صورت عدم تماس و 

اعام نیاز مجدد
از اول دی ماه از لیست توزیع حذف خواهند شد.

لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد
نیاز  مطلع فرمایید.

تلفن تماس: 32435827
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر
استاندار کرمان خبر داد:

اجرای عملیات حفاری تونل 
انتقال آب از صفارود به کرمان

 از هفته آینده

اسـتاندار کرمـان بـا انتقـاد از مصـرف بی رویـه 
از آب در اسـتان و کشـور گفـت: عـدم بهـره وری 
حداکثـری از آب یکـی معضـات اساسـی اسـتان 
کرمـان و کشـور اسـت کـه در ایـن راسـتا نیـز باید 
بپذیریـم که مقصر خودمان هسـتیم که نتوانسـتیم 

کنیم. تدبیـری 
بـه گـزارش ایسـنا علیرضـا رزم حسـینی صبـح 
از  آب  انتقـال  تونـل  پـروژه  از  بازدیـد  در  دیـروز 
از  یکـی  کـرد:  اظهـار  کرمـان  بـه  صفـارود  سـد 
دولـت  در  کـه  اسـتان  مدیریـت  ماموریت هـای 
یازدهـم در دسـتور کار قـرار گرفتـه و با سـماجت و 
پشـتکار در حـوزه اسـتانی و ملی دنبال شـد، ایجاد 
مسـیری بـرای تامیـن آب پایـدار منطقـه اسـت. 
رزم حسـینی بـا بیـان اینکـه براسـاس گفـت و 
گوهـا با وزارت نیـرو، تونل انتقال آب از سـدصفارود 
بـه کرمـان مـی تواند بخشـی از مشـکات کـم آبی 
کنـد  مرتفـع  آینـده  در  را  ایـران  مرکـزی  فـات 
تصریـح کـرد: چند طـرح را بـرای تامین آب شـرب 
اسـتان کرمـان دنبـال مـی شـود کـه پیشـرفت کار 
در پـروژه انتقـال آب از صفـارود بـه کرمـان خـوب 
اسـت که با اسـتقرار تجهیـزات و کارگاه ها، آمادگی 
اجـرای حفـاری تونل وجـود دارد و هفتـه آینده کار 
عملیاتـی ایـن پـروزه آغـاز خواهد شـد. عالـی ترین 
مقـام اجرایـی دولـت در اسـتان کرمـان بیـان کرد: 
انتقـال آب از صفـارود بـه کرمـان کار بـزرگ و ملی 
اسـت کـه همیـن کار دولـت بـرای بهبـود وضعیت 
آب اسـتان کافـی خواهـد بـود ضمـن آنکـه حرکت 
بعـدی، لولـه گـذاری مسـیر انتقـال آب از بهشـت 
آبـاد بـه کرمـان اسـت کـه بـا اجـرای ایـن طـرح 
هـا، مشـکل آب اسـتان کرمـان در 10 سـال آینـده 

مدیریـت خواهد شـد. 
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه بایـد همزمان 
بـا انتقـال آب بـه اسـتان کرمـان؛ طـرح همیـاران 
آب کـه یـک طـرح همیشـگی و پایـدار اسـت، نیز 
اجرایـی شـود اظهار کرد: خوشـبختانه امروز اجماع 
ملـی و اسـتانی خوبـی بـر این طـرح وجـود دارد و 
ایـن طـرح بـا قـدرت در اسـتان در حال اجراسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه امیدواریـم بـا همـکاری خـود 
کشـاورزان طـرح همیـاران آب اجـرا شـود تصریح 
کـرد: نجـات کشـاورزی در تغییـر الگوی کشـت و 
آبیـاری نویـن اسـت کـه بایـد عملیاتی شـود. رزم 
حسـینی تصریـح کـرد: عـدم بهـره وری حداکثری 
از معضـات اساسـی اسـتان کرمان و کشـور اسـت 
و مقصـر خودمـان هسـتیم کـه نتوانسـتیم تدبیـر 

کـرده و بـی رویـه از آب اسـتفاده کـرده ایم. 
اسـتان  در  دولـت  اجرایـی  مقـام  تریـن  عالـی 
کرمـان بـا بیـان اینکـه از 100 هـزار حلقـه چـاه 
غیرمجـاز در کشـور، 13 هـزار حلقه آن در اسـتان 
کرمـان وجـود دارد تصریـح کـرد: بایـد بـا طـرح 
همیـاران آب، اسـتفاده بـی رویـه از آب و چاه های 
غیرمجـاز را مدیریـت کنیـم، زیرا بخـش عمده ای 
از بحـران آب اسـتان بـه دلیـل چاه هـای غیرمجاز 

ست.  ا
اسـتاندار کرمـان در ادامـه اظهـار کـرد: اسـتان 
کرمـان در برنامـه ششـم توسـعه بـه عنـوان قطـب 
کشـاورزی دیـده شـده و بایـد افزایـش راندمـان در 
سـطح و اسـتفاده بهینه از منابع آب را دنبال کنیم. 
وی افـزود: متاسـفانه توسـعه باغـات را در دشـت 
هایی در اسـتان داشـته ایم که تا سـال 52 ممنوعه 
بـوده و مدیریـت منسـجم در آب کشـاورزی و چـاه 

هـای غیرمجـاز نداریم.

بازدید معاون اداره کل 
زندانهای استان کرمان 
از زندان جیرفت

زندانهـای  کل  اداره  معـاون 
اسـتان کرمـان از زنـدان جیرفت 
و  اقدامـات  و  نمـود  بازدیـد 
اداره  ایـن  اخیـر  فعالیتهـای 
گرفـت.  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
بازدیـد  عبدلـی ضمـن  کرامـت 

از قسـمتهای مختلـف زنـدان جیرفـت اقداماتـت اخیـر را از قبیـل سـاخت و 
ترمیـم قرنطینـه انظباطـی، سـاخت راه پلـه جدیـد جهـت رفـت و آمـد ارباب 
رجوعـان و بازسـازی اندرزگاههـا را بسـیار موثـر و مثمـر ثمر دانسـت و گفت: 
ایـن اقدامـات اثـر خوبـی برعملکـرد ایـن اداره خواهـد داشـت. وی بـا توجـه 
بـه روحیه خـوب مددجویـان افـزود: فعالیتهای قضایـی ،فرهنگی و بهداشـتی 
خوبـی صورت گرفته شـده اسـت کـه نتیجـه آن روحیه خـوب مددجویان می 
باشـد. رییـس اداره زنـدان جیرفـت در این بازدید گفت:  سـعی شـده اسـت از 
امکانـات موجـود نهایـت اسـتفاده بـرده شـود و بهتریـن حالت در نظـر گرفته 
شـود تا خواسـته سـازمان زندانهـا و اداره کل زندانهای اسـتان کرمـان برآورده 
شود.حسـین برشـان افـزود: تـاش و همـت کارکنـان اداره زنـدان جیرفـت بر 
ایـن اسـت کـه مددجویان به غیـر از محدودیت های قانونی هیـچ گونه دغدغه 
ای نداشـته باشـند و حقـوق شـهروندی و کرامـت انسـانی بـه نحو احسـن در 

مـورد آنـان انجـام شـود.

گام دوم احداث 
پایانه بزرگ 
فرودگاه بین المللی 
کرمان 
کل  مدیـر  نخعـی  محمـد 
فرودگاه های اسـتان در گفتگو 
بـا واحـد خبـر روابـط عمومـی 
اداره کل فـرودگاه های اسـتان 

بـا اشـاره بـه پیگیـری ایـن  اداره کل بـرای برداشـتن گام هـای بعـدی و 
فوریـت در آغـاز ایـن عملیـات موثـر بـر تکریم و تسـهیل امور مسـافران با 
توجـه بـه گـره فعلـی در ارائـه خدمـات بـه لحـاظ کمبـود فضـا و امکانات 
مناسـب اظهـار داشـت : بـا مسـاعدت رئیـس هیات مدیـره و مدیـر عامل 
و نیـز اداره کل بررسـی هـای اقتصـادی و بازرگانی شـرکت فـرودگاه های 
کشـور و بـه منظـور تسـریع در امـور سـاخت پایانـه بـزرگ فـرودگاه بین 
المللـی کرمـان بـرای برون رفـت از تنگناهـای مزاحم برای مـردم به لحاظ 
نبـود فضـا و امکانـات جنبی مناسـب طـرح آغاز سـاخت این بنـا به روش 
BLT بـا شـرکت ماهـان منعقـد و بـه پیمانـکار ابـاغ شـده اسـت . وی 
تخصیـص فضاهای مناسـب پایانـه ای ،عملیاتـی و فرودگاهـی را گامی در 
راسـتای به روز رسـانی بخـش های خدمـات فرودگاهی به مـردم در مرکز 

خواند. اسـتان 

عملیات اجرایی 
فاضالب کرمان دهه 
فجر آغاز می شود

و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
فاضـاب شـهری کرمـان از آغاز 
عملیـات اجرایـی فاضاب شـهر 
کرمـان همزمـان بـا دهـه فجـر 
سـال جـاری بـا سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی خبـر داد. بـه 

گـزارش مهـر، محمـد طاهری در بازدیـد از پروژه تونل انتقال آب از سـد صفا 
رود بـه کرمـان بـا اعام این خبر بیان داشـت: بخش خصوصـی 600 میلیارد 
تومـان بـرای اجـرای این پـروژه هزینه خواهد کـرد.  وی اعتبار برآورده شـده 
بـرای اجـرای پـروژه فاضـاب کرمان را یک هـزار میلیارد تومـان اعام کرد و 
افزود: پروژه فاضاب شـهری کرمان از سـال 86 آغاز شـده بود که متأسـفانه 
بـه دلیـل کمبـود اعتبار پیشـرفت مناسـبی نداشـته اسـت.  وی با اشـاره به 
پیشـرفت فیزیکـی 25 درصـدی پـروژه پـس از گذشـت هشـت سـال بیـان 
کـرد: بـا پیگیری اسـتاندار 10 میلیـارد تومان اعتبـار پروژه فاضـاب افزایش 
می یابـد. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب شـهری کرمـان بـا بیـان اینکـه 
سـرعت عملیـات اجرایـی طـرح فاضـاب شـهری کرمـان تنهـا بـا اعتبارات 
دولتـی، چشـمگیر نخواهد بـود، افزود: بـا اعتبارات دولتی توانسـتیم فاضاب 
مسـجد جامـع، بازار مظفری، بافت قدیم شـهر و قدمـگاه را جمع آوری کنیم.

اجرای 11 هزارو 300 
کیلومتر خط تغذیه و 
شبکه توزیع توسط 
شرکت گاز کرمان

گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان کرمـان خدمـت رسـانی 
بـه مردم شـریف اسـتان کرمان 
و   نمـود  تلقـی  اهمیـت  بـا  را 
اهـداف مهـم  از  یکـی   : گفـت 

ایـن شـرکت رضایـت مشـترکین و رسـیدن بـه حداکثـر بهـره وري اسـت. 
ودیعتـی از اجـرای 11300 کیلومتـر خـط تغذیه و شـبکه توزیع در اسـتان 
خبـر داد و ادامـه داد ایـن خطـوط شـامل 5900 کیلومتر خطوط شـهری و 
5500کیلومتـر خطـوط روسـتایی اسـت ،وی گفت : در سـال همدلی دولت 
و ملـت ،رونـد رو بـه رشـدی در اجرای  پروژه های گازرسـانی  به شـهر ها و 
روسـتاها و صنایـع شـاهد بودیـم کـه امیدواریم بـا ادامه تخصیـص بودجه و 
اعتبـارات الزم  بتوانیـم تا پایان سـال نسـبت بـه اتمام و اجرای پـروژه ها بر 
اسـاس برنامـه زمانبنـدی اقـدام شـود.  وی در ادامـه گفت : تا کنـون 1681 
کیلومتـر خـط انتقـال در اسـتان انجـام شـده اسـت و  از جملـه مهمتریـن 
پـروژه هـای فعـال خطوط انتقال  در دسـت اجرا  : باقیمانـده خط انتقال بم 
، خـط انتقـال ارزوئیـه ، رابـر - هنـزا ، انـار - دهـج  می باشـد کـه  با تاش 

پیمانـکاران و مهندسـین پـروژه هـای مذکـور در حـال پیشـرفت اسـت .

فرودگاهزندان شرکت گازآب و فاضالب

کرمان ویچ

طـی یک ماه گذشـته به علت سـرمای 
هـوا و کمبـود طعمه بـرای گرگ هـا، این 
روسـتاهای  سـمت  بـه  درنـده  حیوانـات 
رابـر آمـده و ده هـا دام را تلـف کـرده اند. 
حـاال ایـن نگرانـی بوجـود آمده اسـت که 
روسـتاییان بـرای محافظـت از دام هـای 
خـود اقداماتـی را بـرای کشـتن گـرگ هـا انجـام دهند.

افزایش حمله گرگ ها به روستاهای رابر
از سـال هـا پیـش در فصـل زمسـتان حملـه گـرگ ها 
بـه دام هـای روسـتاییان وجـود داشـته اسـت. ایـن امـر 
فقـط مختـص کرمان هم نیسـت و هرازگاهـی خبر حمله 
چنـد قـاده بـه گـرگ هـا و تلـف کـردن دام هـا شـنیده 
مـی شـود. بعضا حتـی گرگ ها اقـدام به کشـتن کودکان 
هـم مـی کنند در حالـی که انسـان طعمـه طبیعی گرگ 
محسـوب نمـی شـود. امسـال امـا میـزان حمله گـرگ ها 
به برخی روسـتاهای شهرسـتان رابر بیشـتر شـده است و 
روسـتاییان شـدیدا نگران وضعیت دام های خود هسـتند. 
آنطـور کـه مهـر نوشـته فقط طی یـک ماه گذشـته گرگ 
هـا بیـش از 50 بـار به روسـتاهای رابـر حمله کـرده اند و 
موجـب تلف شـدن ده هـا دام شـده انـد. در آخرین مورد 
هـم در روز جمعـه 11 قـاده گرگ به روسـتای صالح آباد 
حملـه و 24 رأس دام را تلـف کردنـد. ایـن امـر صـدای 
روسـتاییان را هـم درآورده اسـت. محمـد قربانـی یکی از 
اهالی این روسـتا می گوید: نمی شـود دسـت روی دسـت 
گذاشـت و نظاره گـر بـه باد رفتن زندگی روسـتاییان شـد 
و کاری انجـام نـداد. وی مـی افزایـد: ما عمـًا هیچ کار در 
مقابلـه بـا هجـوم گرگ هـا نمی توانیـم انجام دهیـم چون 
محیـط  زیسـت اجـازه درگیـری بـا گرگ هـا را نمی دهـد. 
ایـن روسـتایی می گویـد: تمام دارایـی روسـتاییان مزارع 

و دام هایشـان اسـت و اگـر این هـا را هـم از دسـت بدهند 
چیـزی بـرای زندگـی نخواهنـد داشـت. وی ادامـه مـی 
دهـد: جریمـه کشـتن هـر قـاده گـرگ چهـار میلیـون 
تومـان اسـت و کسـی جـرات تلـه گـذاری و یـا شـکار 
گرگ هـای گرسـنه را نـدارد درواقـع اگـر بـه چشـم خود 
هـم ببینیـم دام هایمـان دارند تلف می شـوند هیـچ کاری 
نمی توانیـم بکنیـم بلکـه بـه مـا می گوینـد در ایـن مواقع 
فیلم بـرداری کنیـد تـا بعـد از مسـتند سـازی، بتوانیـم 
خسـارت دام هـا را پرداخـت کنیـم و ایـن اصـًا درسـت 
نیسـت. یـک دامـدار هـم در این ارتبـاط می گویـد: هنوز 
زمسـتان شـروع نشـده و برف و یخبندان روی نداده است 
بااین وجـود سـروکله گرگ هـا خیلـی زودتـر از سـال های 
گذشـته پیداشـده اسـت و ایـن نشـان می دهـد وضعیـت 
در زمسـتان بدتر می شـود. زهـرا شـمس الدینی ادامه می 
دهـد: کار مـا در مـزارع و باغ هـای بیرون از روسـتا اسـت 
امـا حضـور گرگ ها آن قـدر زیاد اسـت که جـرات نداریم، 

تنها بـه صحـرا برویم.
خطر در کمین گرگ ها

همانطـور کـه از گفتـه هـای افـرادی که در اثـر حمله 
گـرگ هـا به دام هایشـان ضرر کرده اند مشـخص اسـت، 
احتمـال تمـام شـدن صبـر ایـن روسـتاییان وجـود دارد. 
بـه هـر روی اکثر روسـتاییان از راه دامداری و کشـاورزی 
زندگـی خـود را مـی گذراننـد و تلف شـدن دام هایشـان 
بـه نوعـی ضربـه مسـتقیمی بـه زندگـی آن هـا اسـت. از 
طـرف دیگـر دامـداران دیگـری کـه هنـوز گـرگ بـه دام 
هـای آن هـا حملـه نکـرده اسـت هـم بـا افزایـش حمله 
گـرگ هـا به روسـتاهای رابـر، بیـش از پیش نگـران می 
شـوند و احتمال کشـتن گرگ هـا باال مـی رود. همانطور 
کـه چنـد سـال پیـش در راور برخـی دامـداران اقـدام به 

تلـه گـذاری و رها کـردن غـذای آلوده در محیط  زیسـت 
کردنـد کـه همیـن امـر منجر به کشـته شـدن چنـد یوز 
شـد. حـاال در اثـر افزایـش حملـه گرگ هـا بـه دام های 
روسـتاهای رابـر این احتمـال می رود که اتفاقاتی مشـابه 

بـا راور رخ دهد.
مدیرکل محیط زیست کرمان: افراد زیان دیده 

می توانند خسارت بگیرند
مدیـرکل محیـط زیسـت کرمـان در ارتبـاط بـا حملـه 
گـرگ هـا بـه روسـتاهای رابر بـه »پیام مـا« گفـت: به دو 
علـت گـرگ ها بـه طرف آبادی هـا می آیند. یکی سـرما و 
دیگـری نبـود طعمه کافـی در ارتفاعات. محمـود صفرزاده 
افـزود: البتـه بیشـتر بـه علـت سـرما اسـت کـه گـرگ ها 
پاییـن مـی آینـد و بـه دام هـا ضربه مـی زنند امـا کمبود 
طعمـه هـم مـی تواند عامـل پایین آمـدن گرگ ها باشـد. 
وی در پاسـخ بـه ایـن که آیا محیط زیسـت نبایـد اقدام به 
رهاسـازی طعمـه کنـد تا گرگ هـا به پاییـن نیایند گفت: 
خیـر. مـا قانـون داریـم که اگـر گرگ هـا بـه دام اهلی که 
چوپـان بـاالی سـرش بوده و یا بـه دام هایی کـه در داخل 
آغـل بـا حصـار مناسـب حمله کننـد، براسـاس رای و نظر 

دادگاه خسـارت پرداخـت کنیم. 
فرماندار رابر: آمار حمله گرگ ها به روستاهای 

رابر باال است
فرمانـدار رابـر هـم در این ارتبـاط به »پیام مـا« گفت: 
در خیلـی از روسـتاهای رابـر بـا توجـه بـه کوچ عشـایر و 
فصـل سـرما، گرگ ها به سـمت آبادی ها مـی آیند و اگر 
دامـی ببینند حملـه می کننـد. علیجان سـلیمانی افزود: 
متاسـفانه آمـار حملـه گـرگ ها بـه دام های روسـتاهای 
رابـر در سـال 94 رقـم باالیی اسـت و این حملـه ها ادامه 
دارد. وی در پاسـخ بـه این سـوال که چـه راهکاری وجود 
دارد گفـت: دامـداران بایـد از خسـارتی کـه دیـده انـد 
مسـتند سـازی کنند و خسارتشـان را بگیرنـد. وی اضافه 
کـرد: البتـه خسـارت به آن دسـته از دام هایـی تعلق می 
گیـرد کـه یـا در مرتـع هایـی کـه پروانه چـرا داشـته اند 
حملـه صـورت گرفتـه باشـد و یـا اگر گـرگ ها بـه آغلی 

حملـه کـرده باشـند کـه مناسـب باشـد نـه اینکه کسـی 
سـهل انـگاری کنـد و بخواهـد خسـارت بگیـرد. فرماندار 
رابـر در واکنـش به اینکه احتمـال دارد روسـتاییان اقدام 
بـه کشـتن گـرگ هـا کننـد گفـت: کشـتن گرگ هـا به 
هـر طریقـی ممنـوع اسـت و مـا هـم توصیـه مـی کنیـم 

کسـی گرگ نکشـد.
فعال حقوق حیوانات: کاری می کنیم که 20 سال 

دیگر وضعیت گرگ هم مثل یوزپلنگ شود
یـک فعـال حقـوق حیوانـات هم بـه »پیام مـا« گفت: 
متاسـفانه از حیواناتـی مثـل گـرگ بـه درسـتی حمایـت 
نمـی شـود و بـا ایـن وضعیـت کاری می کنیـم که گرگ 
هـا 20 سـال آینـده مثـل یوزپلنـگ در خطـر انقـراض 
بـرای  افـزود: االن روسـیه  نـادر سـلطانی  قـرار گیرنـد. 
ببـر سـیبری و چیـن بـرای خـرس پانـدا جـدا از کمـک 
هـای سـازمان هـای بیـن المللی میلیـون هـا دالر هزینه 
مـی کننـد در حالـی که در کشـور مـا بـرای محافظت از 
حیوانـات آنطـور کـه بایـد کاری انجـام نمـی شـود. وی 
اضافـه کـرد: طبیعـت گـرگ درندگـی اسـت و گناهـی 
نـدارد. ضعـف اصلـی را باید به سـازمان هایـی بگیریم که 
متولـی ایـن کارند. این سـازمان هـا باید پیشـگیری های 
الزم را انجـام دهنـد تـا گـرگ هـا در اثـر کمبـود طعمـه 
بـه آبـادی هـا روی نیاورنـد. سـلطانی بـا بیـان اینکه هم 
در فرهنـگ ملـی و هـم در مذهب ما بدرفتاری و کشـتن 
حیوانـات مذمـوم اسـت اظهـار داشـت: وقتـی انسـان ها 
بـدون توجـه بـه حیوانـات، اقدام بـه تخریب زیسـتگاه ها 

مـی کننـد خـب ایـن مشـکات هم پیـش مـی آید. 
شکار گرگ ممنوع است

رئیـس اداره حفاظـت محیط زیسـت رابـر هـم در ایـن 
ارتبـاط بـه مهـر گفـت: شـکار گرگ هـا ممنـوع اسـت و 
به صـورت جـدی از روسـتاییان می خواهیـم به هیچ وجـه 
اقـدام بـه تلـه گـذاری و شـکار گرگ هـا نکننـد. منظری 
هیچ گونـه  کـه  اسـت  ایـن  مـا  تأکیـد  افـزود:  توکلـی 
برخـوردی بـا حیات وحش از سـوی اهالی روسـتاها نباید 

شـود. انجام 

افزایش حمله گرگ ها به روستاهای رابر 

گرگ ها بی تقصیرند

پیـام مـا- روز گذشـته از طـرف دفتـر مدیریـت بحـران 
اسـتانداری پیامکـی بـا مضمون تغییر وضعیـت آب و هوای 
کرمـان ارسـال شـد. در ایـن پیامـک آمـده بود: »با سـام 
ناپایداریهـاي جـوي از اواخـر وقـت فـردا بصـورت افزایـش 
ابـر و وزش بـاد نسـبتا شـدید و بـارش بـاران و بـرف آغـاز 
و از دوشـنبه شـب کاهـش محسـوس دما در اسـتان پیش 
بینـي میشـود.دفتر مدیریـت بحران اسـتانداري« بـا توجه 
بـه متـن ایـن پیامک مشـخص می شـود کـه وضعیت آب 

و هـوای کرمـان بـه نسـبت روزهـای اخیـر تغییـر قابـل 
از  پذیرایـی  آمـاده  بایـد  مـردم  و  کـرد  خواهـد  توجهـی 

سـرمای زمسـتان شوند.
مدیرکل بحران استانداری کرمان:

 زمستان شروع می شود
مدیـرکل سـتاد بحران و حـوادث غیرمترقبه اسـتانداری 
کرمـان در ارتبـاط بـا پیامـک یـاد شـده بـه »پیـام مـا« 
تغییـر وضعیـت  فقـط  و  نیسـت  گفـت: موضـوع خاصـی 

هـوای کرمـان را اطـاع داده ایـم. محسـن صالحـی افزود: 
در روزهـای اخیـر هـوای کرمـان کامـا مطبـوع بـوده و از 

یکشـنبه شـاهد تغییـرات خواهیـم بـود. 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه بحـران در پیـش 
اسـت گفت: طـی چند روز آینده در اسـتان کرمـان بحران 
نخواهیـم داشـت و فقـط شـاهد وضعیـت جدیدی نسـبت 
بـه اکنون هسـتیم اما در عیـن حال سـتاد مدیریت بحران 
همـواره آمـاده بـوده و هسـت. صالحی با اشـاره بـه کاهش 
دمـای هـوا اظهـار داشـت: زمسـتان از ایـن هفتـه بـرای 

کرمانـی هـا آغـاز می شـود.
رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی کرمان:

مردم خود را برای زمستان آماده کنند
رئیـس مرکـز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان هـم در ارتبـاط بـا تغییـر وضعیـت آب و هـوای 
کرمـان در روزهـای آینـده گفـت: بـارش بـاران از اواخـر 
وقـت یکشـنبه آغـاز مـی شـود. حمیـده حبیبـی افـزود: 
البتـه بـارش بـاران در همـه مناطق اسـتان نیسـت و فقط 

در بعضـی مناطـق اسـتان شـاهد بـارش خواهیـم بـود و 
در ارتفاعـات هـم بـرف مـی بـارد. وی در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه در شـهر کرمـان هـم بـارش بـاران خواهیـم 
داشـت گفـت: احتمـال بـارش بـاران در شـهر کرمـان هم 

وجـود دارد. 
رئیـس مرکـز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان دربـاره کاهـش دمای هـوا هم گفت: پـس از خارج 
شـدن سـامانه بارشـی که از یکشـنبه شـب آغاز می شود و 
تا دوشـنبه شـب ادامـه دارد، دمای هوا به طور محسوسـی 
کاهـش خواهـد یافـت. حبیبـی در پایان گفت: زمسـتان از 
ایـن هفتـه در کرمـان آغـاز می شـود و مردم بایـد خود را 

بـری ایـن فصل آمـاده کنند.
گفتنـی اسـت بـر طبـق آنچـه کـه در سـایت اداره کل 
هواشناسـی اسـتان کرمـان آمده اسـت کمینه دمای شـهر 
کرمـان در 24 سـاعت آینـده بـه صفـر خواهـد رسـید و 
بیشـینه دمـای کرمـان از 17 درجـه سـانتی گـراد فراتـر 

رفت.  نخواهـد 

کاهش محسوس دمای هوای کرمان از فردا شب

زمستان زودتر می آید

خبر

رضا عبادی زاده
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رهبر انقالب به خانواده های 
شهدای مدافع حرم چه گفتند؟

نشـریه خط حـزب اهلل در جدید ترین شـماره خود 
خبـر از دیدار اخیر خانواده های شـهدای مدافع حرم 
بـا رهبر انقاب اسـامی داد. به گـزارش خبرآناین، 
این نشـریه که نسـخه مکتـوب پایگاه اطاع رسـاني 
دفتـر حفـظ و نشـر آثـار آیـت اهلل خامنـه اي اسـت، 
نوشـت: رهبـر معظـم انقـاب اخیـراً بـا جمعـی از 
خانواد ه هـای شـهدای مدافـع حـرم دیدار داشـتند و 
در ضمـن تجلیـل مقام این شـهدا فرمودنـد: »هدف 
دشـمنان، همه  مقدسـات است. هدفشـان جمهوری 
اسـامی اسـت. هدفشـان مردمان مؤمن انـد. هرکس 
ایـن  از همـه   آنـان می ایسـتد در واقـع  در مقابـل 
مقدسـات دفـاع می کنـد و ارزش ایـن خیلـی زیـاد 

است«.

محکومیت یکی از مدیران سابق 
نهاد ریاست جمهوری

یکـی از مدیـران سـابق نهـاد ریاسـت جمهـوری 
قضایـی  مراجـع  در  بازرسـی  سـازمان  گـزارش  بـا 
محکـوم شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان 
بازرسـی کل کشـور؛ در پـی عـدم همـکاری یکی از 
مدیـران نهـاد ریاسـت جمهـوری در ارایـه اسـناد و 
مـدارک درخواسـتی هیـأت بازرسـی گـروه ریاسـت 
جمهـوری، مجلـس و واحدهای تابـع، گزارش تخلف 
نامبـرده توسـط معاونت سیاسـی و قضایی سـازمان 
بازرسـی کل کشـور بـه مراجع قضایی ارسـال و وفق 
ماده 8 قانون تشـکیل سـازمان بازرسـی درخواسـت 
مجـازات شـد. بـه گزارش واصلـه پس از صـدور رأی 
بـدوی مبنـی بـر محکومیـت و رد تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران، مشـارالیه بـه 
مجـازات منـدرج در تبصـره 1ماده 8 قانون تشـکیل 
سـازمان بازرسـی محکـوم شـد. الزم بـه ذکر اسـت 
برنامـه بازرسـی مذکـور از معاونـت سـابق مراسـم و 
تشـریفات دفتـر رئیس جمهور بـوده و مدیـر نامبرده 
بـه بهانـه هماهنگی با مقامـات حقوقی نهـاد از ارایه 
بازرسـی  بـه هیـأت  اسـناد و مـدارک درخواسـتی 

خـودداری کـرده بود.

داعش مسئولیت کشتار کالیفرنیا را 
به دو تن از هوادارانش نسبت داد

صوتـی،  نـواری  در  داعـش  تروریسـتی  گـروه 
مسـئولیت حمله مرگبار »سـن برناردینـو« در ایالت 
کالیفرنیـای آمریـکا را کـه بـه مـرگ 14 تـن منجر 
شـد، بـه دو تـن از هوادارانش نسـبت داد. به گزارش 
تارنمـای لـو فیـگارو، داعـش در ایـن فایـل صوتـی 
اعـام کـرد: دو تـن از هـواداران مـا چنـد روز پیـش 
در شـهر سـن برناردینو در ایالت کالیفرنیا دسـت به 
حملـه زدنـد. »رضـوان فـاروق« و »تشـفین مالک« 
عامـان حمله روز چهارشـنبه معرفی شـدند. پلیس 
فـدرال آمریـکا بـا اشـاره به ارتبـاط تشـفین مالک با 
داعـش از طریـق شـبکه اجتماعـی فیسـبوک، اعام 
کـرد ایـن حمله به عنـوان »اقدام تروریسـتی« مورد 
بررسـی قـرار مـی گیـرد. یـک خبرگـزاری وابسـته 
اعـام  شـب  چهارشـنبه   )Aamaq( داعـش  بـه 
کـرده بـود کـه ایـن حملـه توسـط هـواداران داعش 
صـورت گرفتـه اسـت.  منابـع دولتـی آمریـکا عنوان 
مـی کننـد، شـواهدی وجـود نـدارد کـه نشـان دهد 
حمله روز چهارشـنبه توسـط گروه های تروریسـتی 
سـازمان دهـی شـده و یـا آن کـه ایـن گـروه هـا در 
جریـان اقـدام مرگبار عامـان آن حمله قرار داشـته 
انـد. رسـانه های پاکسـتان بـه نقل از شـبکه خبری 
سـی.ان.ان آمریکا نوشـتند که تحقیقات نشـان داده 
اسـت زن جوانـی کـه در حادثـه تیرانـدازی مرگبـار 
روز چهارشـنبه دسـت داشـته، جـزو کسـانی اسـت 
کـه بـا گـروه تروریسـتی داعـش اعـام بیعـت کرده 
بـود. تشـفین مالـک 27 سـاله و همسـرش رضـوان 
فـاروق 28 سـاله، چهارشـنبه گذشـته )11 آذرماه(، 
پـس از تیرانـدازی در مرکـز خدمات اجتماعی شـهر 
سـن برناردینـو کـه منجـر بـه کشـته شـدن 14 تن 
شـد، در درگیری با پلیس کشـته شـدند. 17 نفر نیز 
در ایـن حملـه مجروح شـدند. مالک که زاده کشـور 
پاکسـتان اسـت در هنـگام ازدواج بـا فـاروق سـاکن 

عربسـتان سـعودی بوده اسـت.

سفر نمایندگان شرکت آمریکایی 
به تهران

صنایـع  ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر  معـاون 
بیـن  همایـش  دوازدهمیـن  گفـت:  پتروشـیمی 
المللـی پتروشـیمی ایـران بـا حضور نماینـدگان 25 
کشـور، هفتـه آینـده در تهـران برگـزار مـی شـود 
کـه نماینـدگان یـک شـرکت آمریکایـی نیـز حضور 
محمدحسـن  ایرنـا،  گـزارش  بـه  داشـت.  خواهنـد 
پیوندی در نشسـتی خبـری پیرامون رونـد برگزاری 
 )IPF( ایـران  پتروشـیمی  المللـی  بیـن  همایـش 
اظهـار داشـت: 368 شـرکت ایرانـی و 97 شـرکت 
خارجـی در ایـن همایـش کـه در روزهـای 22 و 23 
آذرمـاه برگـزار مـی شـود، شـرکت خواهند داشـت. 
وی افزود:شـرکت هـای معتبر پتروشـیمی جهان در 
ایـن همایش مشـارکت خواهند کرد و شـرکت هایی 
از کانـادا، دانمـارک، فرانسـه، آلمان، ایتالیا، اسـپانیا، 
ژاپـن، سـوئیس، روسـیه، انگلیـس، اسـترالیا و هنـد 
بـه تهـران خواهند آمـد. معـاون مدیرعامل شـرکت 
ملـی صنایـع پتروشـیمی اضافـه کـرد: نماینـدگان 
یـک شـرکت آمریکایـی نیز از طریق کشـور اسـپانیا 
در ایـن همایش شـرکت مـی کنند.وی خاطرنشـان 
کـرد: برپایـی این دوره از همایش، بـه دلیل موفقیت 
مذاکـرات هسـته ای و نزدیـک شـدن بـه موعـد لغو 
تحریـم هـا با اسـتقبال بیشـتر شـرکتهای خارجی و 

داخلـی مواجه شـده اسـت.

کاغذ اخبار

عنـوان  بـه  افخـم  مرضیـه  انتصـاب  جمهـوری،  رییـس 
نخسـتین سـفیر زن بعـد از انقـاب اسـامی بـرای تصـدی 
بانـوان  توانمنـدی  از  نمـادی  را  مالـزی  سـفارت در کشـور 
دانسـت. بـه گزارش پایـگاه اطاع رسـانی ریاسـت جمهوری، 
حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانی دیـروز در دیدار 
سـفیران جدیـد جمهوری اسـامی ایـران در سـنگال، تایلند، 
فیلیپیـن، بلژیـک، پاکسـتان، دانمـارک، یونـان، سـریانکا و 
مالـزی افـزود: حضور زنـان در عرصه های مختلـف اجتماعی، 
ورزشـی و مدیریتـی همـواره مثبـت و با موفقیت همـراه بوده 
اسـت و ایـن انتخـاب هـم نشـان می دهـد که در مسـوولیت 
هـا جنسـیت مـاک نیسـت و توانمنـدی ها و شایسـتگی ها 
بایسـتی مدنظـر قرار بگیـرد. وی تصریـح کرد: ایران اسـامی 
بـه دنبـال ایجاد ثبات و توسـعه در منطقـه و تقویت همدلی و 

وحـدت، در جهـان اسـام اسـت. روحانی با تأکید بـر ضرورت 
بهـره بـرداری مناسـب از فضای پسـابرجام اظهار داشـت: باید 
از فرصـت کنونـی در جهت توسـعه روابط سیاسـی، اقتصادی 
و فرهنگـی بـا سـایر کشـورها و همچنیـن بهـره بـرداری از 
اسـتعدادها در مسـیر همکاری و حداکثـری کردن منافع ملی 
در مناسـبات بیـن المللی اسـتفاده کـرد. رییس جمهـوری با 
تاکیـد بـر ایـن که جمهـوری اسـامی ایران بـه دنبـال ایجاد 
ثبات، امنیت و توسـعه در منطقه اسـت، به تشـریح نقش مهم 
سـفرا در تبیین و ارتقاء جایگاه مهم کشـور در منطقه و جهان 
پرداخـت و گفـت: اکنـون در مرحلـه ای قـرار داریـم کـه می 
توانیـم بـا توسـعه روابط اقتصادی، سیاسـی، علمـی و فناوری 
در زمـان کمتـری به پیشـرفت و توسـعه ای متـوازن و پایدار 
دسـت یابیـم و سـفرا و نماینـدگان کشـورمان در اقصی نقاط 

جهـان، نقـش عمـده ای در تحقـق ایـن امـر ایفـا مـی کنند. 
رییـس شـورای عالـی امنیت ملی تصریـح کرد: بعـد از برجام 
و فرصتـی کـه بـرای همـکاری و تفاهم ایجاد شـد، ایـران هم 

اکنـون به عنوان پرچمدار مبارزه عملی با تروریسـم شـناخته 
مـی شـود و بـرای ملـت هـای منطقـه نیـز پیـام آور ثبـات و 

امنیت اسـت.

رییس جمهور:

انتصاب اولین سفیر زن پس از انقالب
نمادی از توانمندی بانوان است

  دولت

گزارش روزنامه 
آمریکایی از رهبری 

ژنرال سلیمانی
در عملیات  

بازپس گیری حلب
روزنامـه وال اسـتریت ژورنال 
نوشـت درگیـری هـا در اسـتان 
حلـب شـدت گرفتـه اسـت. بـه 
گـزارش انتخـاب ایـن روزنامـه آمریکایـی آورده اسـت: در حالی که گـروه ها و 
نیروهـای خارجـی ماننـد ایـران، روسـیه و ترکیـه برای یـک درگیـری کوبنده 
آمـاده مـی شـوند، جنـگ چنـد جانبـه در سـوریه در اسـتان حلب بـه مرحله 
حسـاس نزدیـک مـی شـود. در هفتـه هـای اخیـر، سـوریه و ایـران، بـا کمک 
حمـات هوایـی روسـیه هـزاران مبـارز را بـرای بازپـس گیـری شـهر حلب از 

دسـت شورشـیان بسـیج کـرده اند.
 پیـش از جنـگ، شـهر حلـب پرجمعیـت تریـن شـهر و مرکـز اقتصـادی 
سـوریه بـود. اگـر سـوریه بتوانـد کنترل کامـل این شـهر را بار دیگر به دسـت 
بگیـرد، تسـلط دولت بـر نیمه غربی کشـور از جمله منطقه سـاحلی و دمشـق 

مسـتحکم خواهد شـد.
بـه گفتـه نیروهـا و فعاالن هـر دو طرف، بیش از یک ماه اسـت کـه ایران با 
هـدف قطع خطـوط تدارکاتی شورشـیان و بازپس گیری مناطـق اطراف حلب 
از دسـت مخالفـان، عملیـات در اسـتان حلـب را رهبـری می کند. شـماری از 
جنگجویـان شورشـی در جنـوب حلـب گفتنـد گروه هـای میانه رو وابسـته به 
ارتـش آزاد سـوریه تحـت حمایت غرب، اسـام خواهان و جبهـه النصره در دو 
هفتـه گذشـته بـا یکدیگـر متحد شـده اند تا بـا درگیـری های تحـت رهبری 
 Fawaz( ایـران و متحدانـش بـه راه افتاده اسـت، مقابلـه کنند. فـواز جرجس
Gerges(، اسـتاد روابـط بیـن المللـی در دانشـکده اقتصاد لنـدن گفت حلب 

یـک میدان مین اسـت.
سـوریه و ایـران مـاه گذشـته محاصره دو سـاله داعـش را بر یکـی از پایگاه 
هـای هوایی در شـرق حلب شکسـتند. اما ایـن بزرگترین اقدامـات نظامی این 

حکومـت و متحدانـش بر ضد داعش نیسـت.
ایـن گـروه تنـدرو سـنی بخـش هایـی از شـرق و شـمال اسـتان حلـب را 
تحـت کنتـرل دارد. امـا ایـران و روسـیه بـه جـای آن، قـدرت آتش خـود را بر 
بخـش جنوبـی ایـن اسـتان و بر ضد گـروه های شورشـی تحت حمایـت قطر، 
عربسـتان، ترکیـه و جبهـه النصـره متمرکـز کـرده انـد. بسـیاری از مخالفـان 
اسـد مـی گوینـد ایـران بـه قـدری در این جنگ درگیر شـده اسـت که قاسـم 
سـلیمانی، یکـی از بلنـد پایـه تریـن فرماندهـان نظامـی ایـن کشـور، آن را 

رهبـری مـی کند.

با اتهام زنی رقیب 
میدان رقابت را خالی 

نخواهیم کرد
ایرانیـان  امیـد  بنیـاد  رئیـس 
بـا  اصاح طلبـان  بیان اینکـه 
اتهام زنـی رقیـب میـدان رقابت را 
خالـی نخواهنـد کرد،تاکیـد کرد: 
پایـگاه اجتماعـی اصـاح طلبـان 
عـده ای را نگـران کـرده اسـت. به 
گـزارش ایلنـا محمدرضـا عارف در دیـدار اعضای شـاخه جوانان حـزب اراده ملت 
ایـران بـا اشـاره به راهپیمایـی عظیم اربعین، این حماسـه را نشـان دهنده وحدت 
و همبسـتگی میان مسـلمانان و پویایی شـیعه دانست. عضو شـورای عالی انقاب 
فرهنگـی در بخـش دیگری از سـخنان خود به در پیش بودن روز دانشـجو اشـاره 
و بـا گرامی داشـت یاد و خاطره شـهدای دانشـجو بویـژه شـهدای 16 آذر 1332، 
انقـاب اسـامی، اخـاق ورزی  آرمان گرایـی، عدالتخواهـی، حرکـت در مسـیر 
و خـرد ورزی را از مطالبـات دانشـجویان دانسـت و گفـت: در دهـه سـوم انقـاب 
بـا رکـود نسـبی فعالیت هـای دانشـجویی بـه دلیـل غلبه نـگاه امنیتی بـر فضای 
دانشـگاه رو بـه رو بودیـم. فضـای دانشـگاه در آن سـال ها در اختیـار گـروه خاص 
قـرار داشـت و یـک نـگاه تک بعـدی بـر فضـای دانشـگاه حاکـم بـود کـه البته با 
ذات انقاب اسـامی ما سـازگاری نداشـت. وی بـا بیان اینکه باید بـا نقد عملکرد 
جنبـش دانشـجویی بـه سـمتی حرکـت کنیم کـه این جنبـش راه تعالـی را طی 
کنـد، خاطرنشـان کـرد: امـروز باید تـاش کنیم با کمـک جنبش دانشـجویی به 
سـمت رشـد کشـور و تبدیـل شـدن بـه قطـب علمـی در منطـق حرکـت کنیم 
کـه ایـن اهـداف بـا نقادی٬ خـردورزی و توجه به مسـائل حسـاس کشـور عملی 
می شـود. رئیس شـورای عالی سیاسـتگذاری انتخاباتی اصـاح طلبان همچنین با 
اشـاره بـه انتخابات مجلس شـورای اسـامی گفت: اگـر انتخابات مجلـس در تراز 
باالتـری از انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 92 برگزار شـود آسـیب پذیری نظام 
را در برابـر چالش هـای مختلـف کاهـش می دهـد و باعـث افزایـش نقش آفرینـی 
جمهـوری اسـامی ایـران در منطقـه می شـود. وی بـا بیـان اینکـه اصاح طلبـان 
بـا اتهام زنـی رقیـب میـدان رقابـت را خالـی نخواهند کـرد، گفت: حادثـه قرچک 
ورامیـن بـه ضرر کسـانی شـد کـه یک همایـش قانونی را می خواسـتند بـا اخال 
رو بـه رو کننـد و اینگونـه برخورد ها نشـان دهنـده پایگاه اجتماعـی اصاح طلبان 
اسـت کـه عـده ای را نگـران کـرده اسـت. عـارف در پایـان بـا تاکیـد بـر اینکه در 
رقابـت انتخاباتـی الگویـی از اخاق مداری، همدلی و همبسـتگی ملی را به نمایش 
خواهیـم گذاشـت، گفت: از تمامـی نهادهای مسـئول در امر انتخابـات می خواهم 
زمینـه حضـور هرچه بیشـتر همه سـایق و وفاداران بـه نظام جمهوری اسـامی 
را در انتخابات مجلس شـورای اسـامی فراهم کنند تا شـاهد مشـارکت و حضور 

پرشـور مـردم در روز انتخابات باشـیم.

رفع توقیف اموال گاز 
ایران دراروپا

بـه  اشـاره  بـا  نفـت  وزیـر 
مذاکـرات انجـام شـده بـا لینـده 
آلمـان از رفـع توقیـف تجهیـزات 
از  پـس  بافاصلـه  ایـران  گازی 
لغـو تحریم هـا خبـر داد و گفـت: 
ایران اولین واحـد FLNG را در 
خلیـج فـارس راه انـدازی می کند. 
بـه گـزارش مهـر بیـژن زنگنه بـا بیـان اینکـه مهمترین برنامـه ایران بـه منظور 
صـادرات گاز بـه کشـورهای اروپایی، سـاخت و راه اندازی کارخانه ایـران ال. ان. 
جـی اسـت، گفـت: هم اکنون سـاخت ایـن کارخانـه تولید LNG از پیشـرفتی 
حـدود 60 درصـدی برخـوردار اسـت کـه بـا بهـره بـرداری از آن امـکان تولیـد 
سـاالنه 10.5 میلیـون تـن LNG فراهـم می شـود. وزیـر نفت در پاسـخ به این 
پرسـش مهـر کـه آیا بـرای تولیـد و عرضـه LNG تاکنـون شـریک گازی خود 
را بـرای دوران پسـاتحریم انتخـاب کـرده اید؟ اظهار داشـت: تاکنـون مذاکراتی 
بـا کشـورهای مختلـف اروپایـی از جملـه اسـپانیا انجـام شـده اسـت امـا هنـوز 
نسـبت انتخـاب شـریک خارجی در سـاخت و راه انـدازی کارخانه ایـران ال. ان. 
جـی تصمیـم گیـری نکـرده ایم. این عضـو کابینه دولـت همچنین در پاسـخ به 
پرسـش دیگـری مبنی بـر توقیف تجهیـزات مایع سـازی کارخانه ایـران ال. ان. 
جـی در آلمـان، بیـان کـرد: مذاکـرات با شـرکت لینده آلمان انجام شـده اسـت 
و بـا لغـو تحریم هـا ایـن شـرکت بایـد تجهیـزات کارخانـه ایـران ال. ان. جـی را 

دهد.  تحویـل 
زنگنـه بـا تاکیـد بر اینکـه در کنار کارخانـه ایـران ال. ان. جی، سـاخت و راه 
انـدازی یـک کارخانـه شـناور تولیـد »ال ان جـی« )FLNG( در دسـتور کار 
قـرار گرفتـه اسـت، تاکید کـرد: از این رو با اسـتفاده از گازهای مشـعل سـکوی 
نفتـی فروزان یک واحد FLNG توسـط شـریک خارجی ایجـاد و گاز آن صادر 
خواهد شـد. وزیر نفت در پاسـخ به این پرسـش که آیا وزارت نفت و یا شـرکت 
ملـی نفـت ایـران قصـد خریـد یـا اجـاره کشـتی FLNG نـدارد؟ تاکیـد کرد: 
قرار اسـت تجهیزات و کشـتی FLNG توسـط شـریک خارجی تامین شـود و 
برنامـه ای بـرای خریـد و یـا اجـاره کشـتی نداریـم. وی با بیـان اینکه ایـران در 
مجمـوع در دوران پسـاتحریم برنامـه تولیـد 12.5 تـا 13 میلیون تـن LNG را 
دارد، خاطرنشـان کـرد: حتـی بـا وجود کاهش قیمـت نفت و گاز مشـکلی برای 
بازاریابـی و فـروش LNG توسـط ایـران وجـود نـدارد. در همیـن حـال، رکـن 
الدیـن جـوادی مدیرعامـل شـرکت ملـی نفت ایـران اخیـرا در گفتگو بـا مهر با 
بیـان اینکـه ایران فعا برنامه ای برای سـاخت خطوط لوله انتقـال و صادرات گاز 
بـه اروپـا نـدارد، اعام کرده اسـت: بـه زودی ایران عضـو باشـگاه تولیدکنندگان 

و صادرکننـدگان LNG جهـان خواهد شـد.

وزیر نفت سیاست خبر

آگهی مناقصه عمومی شماره 94/76 نمایندگی پشتیبانی امور دام
 جنوب استان کرمان )جیرفت( )نوبت دوم(

نام و نشانی مناقصه گر: نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان به نشانی جیرفت- خیابان آزادی- کوچه آزادی شماره 3 
موضوع مناقصه: حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی 

مقدار محموله و مبالغ تضمین شرکت در مناقصه آن به تفکیک 
1-3 مقدار حدود 25000 تن از مبادی فاریاب به مقصد استان مازندران مبلغ تضمین 1/500/000/000 ریال

2-3 مقدار حدود 10000 تن از مبادی کهنوج به مقصد استان مرکزی مبلغ تضمین 540/000/000 ریال 
3-3 مقدار حدود 3000 تن از مبادی رودبار  به مقصد استان البرز مبلغ تضمین 160/000/000 ریال 

4-3 مقدار 4000 تن از مبادی جیرفت به مقصد استان البرز مبلغ تضمین 210/000/000 ریال 
5-3 مقدار 4000 تن از مبادی عنبرآباد به مقصد استان البرز مبلغ تضمین 210/000/000 ریال 

6-3 مقدرا 4000 تن از مبادی قلعه گنج به مقصد استان البرز مبلغ تضمین 210/000/000 ریال 
4- مهلت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94/9/16

5- مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 94/9/26
6- زمـان رسـیدگی بـه پیشـنهادات سـاعت 14 روز یکشـنبه 94/10/6 و مـکان آن تهـران- میـدان ونـک- خیابـان برزیل شـرقی- پاک 33- شـرکت 

پشـتیبانی امـور دام کشـور- واحد کمیسـیون معامات 
7- مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه چنانچـه وجه نقد می باشـد بایـد به حسـاب جـاری 2173983826007 نزد بانک ملی بنام سـپرده پشـتیبانی 

امـور دام جنوب اسـتان کرمـان واریز گردد. 
و چنانچه ضمانت نامه بانکی و یا اوراق مشارکت بانکی بود باید در وجه نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان صادر گردد. 

8- مناقصـه گـزاران مـی تواننـد جهـت تهیـه اوراق و اسـناد شـرکت در مناقصـه مبلـغ 100/000 ریـال به حسـاب بانکـی 467212765 نـزد بانک 
کشـاورزی بـه نـام پشـتیبانی امـور دام واریـز و با در دسـت داشـتن فیش واریز بـه امور مالی شـرکت مراجعه نمایند و جهت کسـب اطاعات بیشـتر 

تلفـن 17-43264616 و موبایـل 09131480074 آمـاده پاسـخ سـواالت متقاضیان می باشـد. 
روابط عمومی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان 
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امروز 15 آذر
 برابر با ششم دسامبر

ترور خواهرزاده شاه به دست فدائیان 
اسالم در پاریس

15 آذرمـاه 1358 )1979 و در آن سـال مصـادف بـا 
6 دسـامبر( شـهریار شـفیق خواهرزاده 34 سـاله پهلوی 
دوم )محمدرضاشـاه(، پسر اشـرف ]از شوهر مصری اش[ 
و افسـر پیشـین نیروي دریایي ایران هنگامي که در یک 
خیابـان پاریس، پیاده به سـوي خانه مـادرش در حرکت 
بود به دسـت مردي جوان که کاه موتوسـیکلت سواري 
بر سـر داشـت و به او نزدیک شـده بود با شـلیک گلوله 
کشـته شـد و تیرانداز با موتوسـیکلتي که در انتظار وي 
بـود از صحنه گریخت. سـپهبد اویسـي ]فرماندار نظامي 
تهران در سـال انقـاب و قبا فرمانده ژاندارمـری ایران[ 
نیـز بـه همین صـورت در یـک خیابان پاریـس هنگامی 
کـه با برادرش، پیاده در حرکت بود کشـته شـد.  پس از 
ترور شـهریار شـفیق، روزنامه اطاعات )شـماره 16020 
ـ 17 آذر، صفحـه آخـر( بـه نقل از شـیخ صادق خلخالي 
نوشـت کـه شـهریار شـفیق به دسـت اعضـاي جمعیت 

فدائیان اسـام ترور شـد.

روزي که ماندال بازداشت شد
نلسـون رالـي ها هـا ماندال کـه از او به عنـوان یک 
»داور جهانـي« نـام بـرده مـي شـود، بـزرگ مـردي که 
توانسـت بـدون خونریزي بـه تبعیض نـژادي و حکومت 
اقلیـت سـفید پوسـت مهاجـر هلنـدي بـر وطـن خـود 
پایـان دهـد و کسـي هم آسـیب ندیـد و حتـي مجازات 
نشـد ششـم دسـامبر سـال 1956 بـا 156 تـن دیگر از 
رهبـران جنبـش حقـوق مدني سیاهپوسـتان بازداشـت 
شـد. ششـم دسـامبر همچنین یادآور تغییر زندان او در 
سـال 1988 اسـت که در ایـن روز به یـک زندان »کیپ 

تـاون« منتقل شـد.

استقرار نظامي آمریکا در منطقه خلیج 
فارس در پی تسخیر النه جاسوسی

15 آذر 1358 )6 دسـامبر 1979( و یـک مـاه و دو 
روز پـس از تصرف سـاختمان سـفارت آمریـکا در تهران 
و بـه گـروگان گرفته شـدن کارکنان آن، شـوراي امنیت 
سـازمان ملل به اتفاق آراء از جمهوري اسـامي خواست 
کـه بـي درنـگ گروگانهـاي آمریکایـي را کـه پرسـنل 
دیپلماتیک بودند آزاد سـازد و به ایشـان اجـازه خروج از 
ایـران بدهـد و دو کشـور اختافهاي خـودرا در چارچوب 
منشـور ملـل از راههـاي مسـالمت آمیز حل کننـد. این 
مصوبـه عمـا پذیرفتـه نشـد و گروگانهـا تا سـیزده ماه 
و چنـد روز بعـد آزاد نشـدند.  بـه نظـر مورخـان، ایـن 
گروگانگیـري بهانـه قرارگرفـت کـه آمریکا بـه تدریج در 
منطقـه خلیـج فارس مسـتقر شـود، بویژه کـه همزمان 
بـا گروگانگیـري، پیمـان دفـاع و امنیت مشـترک ایران 
و آمریـکا )منعقـد در سـال 1959( لغو شـد.  به دسـتور 
جیمـي کارتـر رئیس جمهـور وقـت آمریکا تا نیمـه آذر 
1358 شـمار کشـتي هـاي نظامـي آمریـکا در خلیـج 
فـارس بـه 21 فرونـد رسـیده بـود کـه مسـکوـ  قـدرت 
رقیـب، هـم بـه همیـن تعـداد نـاو جنگـي در برابـر آنها 

مسـتقر سـاخته بود.

براي نجات خود، معاونش را به میان مردم 
خشمگین افکند تا اورا بکشند!

شـم دسـامبر سـال 189 میادي کومودوس امپراتور 
وقـت روم کـه بـا اعتـراض شـدید مـردم شـهر »رم« و 
شـورش ایشـان بـه خاطر کمبـود گنـدم و گران شـدن 
نـان رو بـه رو شـده بـود بـراي جلـب نظـر اتباع کشـور 
نسـبت بـه خـود و بـه عـاوه راحـت شـدن از دسـت 
معاونـش کـه از سـوي سـناي روم بـه او تحمیـل شـده 
بـود هنگامـي کـه شـنید رمـي هاي خشـمگین پشـت 
دیـوار کاخ او اجتمـاع کـرده و تظاهـرات مـي کننـد بـه 
اتفـاق معاونش »کلیانـدر« به بالکـن کاخ رفت و خطاب 
بـه مـردم حـق را بـه جانـب آنـان داد و گفت کـه عامل 
کمبـود گندم را تا چند لحظه دیگر به شـما مي سـپارم 
و سـپس بـه محافظانـش دسـتور دادکه »کلیانـدر« را از 
بالکـن بـه میـان مـردم افکننـد و مـردم هـم اورا قطعـه 
ـــ قطعـه کردنـد!. کومـودوس معـاون قبلي خـودرا هم 
بـه جـرم خیانـت اعـدام کـرده بـود و اجـازه نـداد کـه 
سـنا بـراي او معاونـي دیگـر انتخـاب کند. علـت تعیین 
معـاون بـراي امپراتـور ایـن بـود کـه کومودوس بیشـتر 
وقـت خـود را صـرف خوشـگذراني و تماشـاي کارهـاي 
گادیاتورهـا مـي کـرد و بـه امـور کشـور نمي رسـید و 
فسـاد اداري کـه نمونه اش گراني نـان بود نتیجه همین 
بـي اعتنایـي او بـه خدمات عمومـي بود. کومـودوس در 
بـه جـان هم انداختـن گادیاتورها که اسـیران جنگ ها 
بودنـد و کشـته شـدن آنان به دسـت یکدیگر بـه قدري 
افـراط مـي کرد کـه گاهي هـم خود او بـا ارابه بـه میان 

گادیاتورهـا مـي رفـت و آنـان را مي کشـت!.

برخي دیگر از رویدادهاي 15 آذر
1240:   23 سـال پـس از مـرگ چنگیـز خـان، باتو 
خـان Batu Khan مغـول )نـوه چنگیزخـان و پسـر 
جوجی = جوشـی( شـهر »کي اف« در اوکراین را تصرف 
و ویـران سـاخت. منطقـه شـرق فـرارود ازجملـه نواحی 
روس نشـین و قفقـاز شـمالی سـهم جوجی و پـس از او 
اعقابش شـده بود که 250 سـال بر این منطقه حکومت 
کردنـد. اینـان زمانـي تا اروپـای مرکزی هـم پیش رفته 

بودند.
1862:   بـه دسـتور آبراهـام لینکلـن )لینکن( رئیس 
)بومیـان  سرخپوسـت   39 آمریـکا  وقـت  جمهـوري 

آمریکایـي( از قبیلـه »سـو« بـه دار آویختـه شـدند.
1877 : »واشـنگتن پسـت« نخستین شـماره خودرا 
منتشـر کـرد . ایـن روزنامـه پایتخـت ایـاالت متحـده 
توسـط Stilson Hutchison تاسـیس شـده بـود که 
 Eugene Meyer 1933 بعدا فروخته شـد و در سـال
از یهودیـان آمریکایـی آن را خرید که مالکیـت آن از آن 
زمـان در خانـواده او باقـی مانـده اسـت. گـزارش شـده 
اسـت کـه 740 روزنامه نگار برای واشـنگتن پسـت خبر 
و مقالـه مـی نویسـند. طبـق همین گـزارش، تیـراژ این 

روزنامـه بیـش از 740 هزار نسـخه اسـت.

چرا تعداد شهدای عملیات بستان زیاد بود؟
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جلسـه  علنی  داشـتیم ؛ ولـی  من  به  خاطر اینکه  شـورای  
شـرکت   امام تشکیل می شـد،  خدمـت   در  دفـاع   عالـی  
نکـردم . آقـای  موسـوی  خوئینی هـا جلسـه  را اداره  کردنـد 
در  گذشـت .  تصویـب   از  دیوان ]عدالـت [اداری   والیحـه  
محضـر امـام ، شـورای  عالی  دفاع  سـاعت  ده  صبح  تشـکیل  
شـد. آقایـان  صیادشـیرازی  ومحسـن  رضائـی  کـه  از جبهه  
رادادنـد.  پیـروزی  جبهـه  بسـتان   بودنـد، گـزارش   آمـده  
پیـروزی  مهمی اسـت . یکصـد تانـک  و نفربـر سـالم ، حدود 
یکصـد ماشـین بزرگ  راه  سـازی ، ماشـینهای  فراوان دیگر و 
مهمـات  و سـاحهای  فراوان گرفته ایـم . دوهزاروپانصـد نفر 
از دشـمن  کشـته  و پانصـد نفراسـیر شـده اند. راه تدارکاتی  
میـان  بـر دشـمن  قطـع  شـده  و دشـمن  نیـروی  فراوانـی  
بـرای  جبـران  این شکسـت  جمع  کرده  اسـت . متأسـفانه  ما 
هـم  تلفـات  زیـاد داده ایـم . یکصدوبیسـت  وپنـج  نفرنظامی  
شـهید، چهارصـد نظامی مجـروح ، هفتصد نفـر از نیروهای  
مردمـی  شـهید ویکهـزار و هشـتصدنفرمجروح  داشـته ایم . 
بـه  دلیل اینکـه  نیروهـای  پیـاده ، عامـل  ایـن  فتـح  بوده اند 
شـده ایم    پیـروز  زده انـد،  دشـمن   قلـب   بـه   وفداکارانـه  
وتلفـات  زیـاد داده ایـم . تاکیدکردیـم  کـه  این  گونـه  تلفات  
در حمله هـای  دیگـر، نبایـد داشـته  باشـیم .برنامه  بعدی  به  
همیـن  زودی ، در غـرب  عمـل  می شـود، ولـی  بـه  وسـعت  
اختـاف   و ظهیرنـژاد  آقایان صیـاد  بیـن   نیسـت .  بسـتان  
نیـروی   و  سـتاد  بیـن   اختافـات   کلـی   طـور  بـه   اسـت . 
زمینـی و نیـروی  هوایی مطرح  شـد و امام  نصیحـت  کردند، 
همـکاری  کننـد. ناهـار، آقای  خامنـه ای  و احمـد آقا منزل  
مـا بودنـد. پلو قیمه  داشـتیم . عصر درجلسـه  شـورای حزب  
شـرکت  نکـردم ، فکـر کردم  بـرای  مراعـات  وقـت  و امنیت  
بـه  مطالعـه   نروم .بیشـتر  را  راه  طوالنـی   ایـن   بهتراسـت ، 
پرداختـم . امـروز شـایع  کرده انـد کـه  مـن  را بـه  گـروگان  
گرفته انـد. دو سـه  روز اسـت  کـه  در منزل مانـده ام  وظاهـر 
نشـده ام ،  ضدانقـاب  از ایـن  فرصت  بـرای  شـایعه  پراکنی  
اسـتفاده کرده . امروز دو هواپیمای دشـمن  سـاقط شـده اند. 
خلبانـی  از آنهـا اسـیر ]شـده  اسـت [.دیروز دو هواپیمـای  
مهـم  اف  - چهارده مـا، سـقوط کرده انـد؛ خسـارت  مهمـی  

ست . ا
اختالف فرماندهان نظامی در ارتش چه بود؟
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گرفـت .  را  وقتـم   بیشـتر  مطالعـه   مانـدم .  خانـه   در 
نخسـت  وزیـر تلفـن  کـرد و دربـاره  جـذب  نیروهـا پـس از 
اعـام  آمادگـی  پذیـرش  آنهـا و در مـورد قانـون  حفاظـت  
کارخانه هـا و صنایـع  صحبت  کردیم . از دیـروز برف  متناوبا 
تاکنـون  ادامـه  دارد. مهدی  و یاسـر به  برف  بـازی  در باغچه  
مشـغولند و گاهـی  هـم  دعوامی کننـد. بـا رئیـس  جمهـور 
فرماندهـان   اختـاف   بـه   راجـع   کـردم ؛  تلفنـی  صحبـت  
نیـروی  زمینـی  ]ارتش [ با سیاسـی  ـ ایدئولـوژی  و مطالبی  
کـه  در نیـروی  هوائـی  گفته  می شـود؛ قرار شـد در این باره  

داشته باشـیم . جلسـاتی  
جلسه مشورتی هاشمی با آیت اهلل خامنه ای
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معرفـی   وزرای  جدیـد رسـما  داشـتیم .  علنـی   جلسـه  
بایـد کمک شـود.  شـدند. مـوج  مخالفـت ، شـدید اسـت ؛ 
ظهـر آقـای  ]محسـن [راثی  نماینده  میانـدوآب  و فرماندار و 
فرمانـده  سـپاه  ]این  شـهر[ آمدنـد و ازامام  جمعه  شـکایت  
داشـتند. آقـای  محسـن  موسـوی  تبریزی  آمـد و از ضوابط 
انقـاب   سـتاد  توسـط  کـه   مدیریت دانشـگاه ها  جدیـد 
فرهنگـی  تهیـه  شـده ، گلـه  داشـت . مدعـی  بـود که  رؤسـا 
و اساتیددانشـگاه ها بـه  ایـن  دلیل  اسـتعفا می دهنـد. آقای  
انتخـاب   از  آمـد.  بجنـورد  نماینـده   تبریـزی   ]مصطفـی [ 
مجـدد ]بـرای  نمایندگـی  مجلـس [ مأیوس اسـت  و بـرای  
تعقیـب   تحـت   از  می خواسـت .  کمـک   خـودش   آینـده  
قـرار گرفتـن  همفکرانـش  در بجنورد،شـاکی  بـود. آقـای  
]سـیدکاظم [اکرمی  نماینـده  بهـار همدان  آمـد و انتقاداتی  
داشـت  و چاره جویـی  می کرد.آقـای  ]علـی [ شـمخانی  قائم  
مقـام  سـپاه  آمـد و گزارشـی  راجـع  بـه  ترکیـب  و تاریـخ  
و حـرکات  جریان موسـوم  بـه  خـط سـه  آورد و در مـورد 
اسـداله  الجـوردی [  ]آقـای   بـا  اختـاف  اطاعـات  سـپاه  
دادسـتان انقاب  تهـران  و رفـع  مشـکات  اسـتمداد نمـود. 
مهندسـان   و  تهـران   سیفیان [شـهردار  کاظـم   ]آقـای  
]شـهرداری [ آمدنـد و نقشـه  متـرو تهـران  و فاضاب تهران  
را آوردنـد. طرحهایـی  بـرای  حل  مشـکل  ترافیـک  و تراکم  
جمعیـت  در تهـران  داشـتند. طرح متروی  تهـران  در دولت  
بـدون  متـرو مشـکل   اسـت   و معلـوم   لغـو شـده   موقـت  
ترافیـک  تهـران ، قابـل  رفع نیسـت . بـر اثـر تبلیغـات  منفی  

و نیـز شـرایط جنگـی ، ]طـرح  متـرو[ در مجلـس  و جامعه  
پذیـرش  نـدارد، امامن  فکـر می کنم ، چاره ای  نیسـت  و باید 
این  طلسـم  شکسـته  شـود. آقـای  ]کمال [خرازی  مسـئول  
سـتاد تبلیغـات  جنـگ  ]و مدیرعامل  خبرگـزاری  جمهوری  
اسـامی [آمد و دربـاره  سیاسـت  تبلیغـات  آینـده  مشـورت  
کـرد. عصـر دکتـر ]محمـد تقـی [ بانکـی  ]وزیـر مشـاور 
ورئیـس  سـازمان  برنامـه  و بودجـه [ بـا معاونانـش  آمدنـد 
کمک می خواسـتند.  پنج سـاله   برنامـه   از  دفـاع   بـرای   و 
کمیسـیون  برنامـه  ]و بودجـه  مجلـس [ اعتراضـات  زیـادی  
رئیـس  ]کل [  برنامـه  دارد. ]دکتـر محسـن نوربخش [  بـه  
بانـک  مرکـزی  ]و اعضـای  هیـأت  عامـل  بانکهـای  کشـور[ 
از  ربـا  قانـون  حـذف   به پیـاده  کـردن   و پرسـنل  مربـوط 
و مـن  مفصـا  دادنـد  آمدنـد. گزارشـی   بانکـی   سیسـتم  
اهلل  آیـت  آقـای   بـا  اول  شـب   آنهـا صحبت کـردم.  بـرای  
خامنـه ای ، جلسـه  خصوصـی  مشـورتی  داشـتیم . سـپس  
شـورای  مرکـزی  ]جامعه [روحانیـت  مبـارز ]تهـران [ بـرای  
تصمیم گیـری  دربـاره  کاندیداهـای  مجلـس  آینده ، جلسـه  

داشـت . شـام خوردیم  و بـه  مجلـس  رفتـم  و خوابیـدم .
خبر خلوت شدن نماز جمعه در شهرستانها!
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کـردم ؛  استفسـار  شـده ،  ربـوده   هواپیمـای   وضـع   از 
مسـافران هواپیما  بـرای   خطـر  احتمـال   اسـت .  بحرانـی  
موجـود اسـت . قبـل  از دسـتور در جلسـه  علنـی  ]مجلـس  
شـورای  اسـامی [، راجـع  بـه  هفته  وحـدت و حادثـه  ناگوار 
پخـش  مـواد سـمی  از کارخانـه  شـیمیائی  آمریکائـی ، در 
”بوپـال“ هندوسـتان ـ  کـه  منجـر به مـرگ  حـدود دو هزار 
نفـر و مسـموم  شـدن  حـدود هفتـاد هزار نفر شـده  اسـت ، 
ـ صحبـت  کـردم . بـرای  بحـث  دربـاره  مسـئولیت  حفاظت  
غیـر  را  اسـامی [  شـورای   ]مجلـس   جلسـه   شـخصیتها، 
علنی کردیـم . طـرح  پیشـنهاد واگـذاری  آن  بـه  سـپاه  رأی  
نیـاورد کـه  ایـن  جریـان ، اثـر ناگـواری  بـرروی  سـپاهیان 
 خواهـد داشـت . ظهـر، بـا ائمـه  جمعـه  خوزسـتان  ماقات  
گله داشـتند.  اسـتان   مشـکات   و  کمبودهـا  از  داشـتم ؛ 
قـرار شـدهر موضـوع  مـورد شـکایت  را جداگانه  بنویسـند 
کـه  مشـکات  مربـوط بـه  آن  موضـوع  را تعقیـب  کنیـم . 
]همچنیـن [ خواهـان  ادامـه  جنـگ  بودنـد. آقـای  نیکنـام ، 
مسـئول  فرهنگـی  سـتاد نمـاز جمعـه  ]تهـران [ هـم  آمـد. 
بـرای  پخـش  سـخنرانی هـای  قبـل  ازخطبه هـا از رادیـو، 
جمعه هـای   نمـاز  شـدن   خلـوت   از  می خواسـت .  کمـک  
دادسـتان ها  عصـر،  ناراحتی می کـرد.  اظهـار  شهرسـتانها، 
و حـکام  شـرع  سـپاه  ]سراسـر کشـور[ آمدنـد. بـرای  آنهـا 
مفصـا صحبـت  کردم . مسـئوالن  بنیـاد  ]امـور[ مهاجران  
جنـگ  آمدنـد و از کمـی  بودجـه  و کارشـکنی  نماینـدگان  
مجلـس  ]درکار بنیـاد[، گلـه  داشـتند. خبـر رسـید کـه  
امـروز هواپیماربایـان  یـک  ]مسـافر[ آمریکائـی  ]دیگـر[ را 
کشـته اند و جسـدش  را بیـرون  انداخته انـد و برای  بدسـت  
آوردن  خواسته هایشـان  از دولـت  کویت  تهدیدات بیشـتری  
مراجـع  مسـئول ،  بـا  تلفنـی   تمـاس   بـا  کرده انـد. شـب ، 

قائـم   کـردم .  استفسـار  را  کویتـی   هواپیمـای   وضعیـت  
مقـام وزارت  امـور خارجـه ، آقـای   ]علـی  محمـد[ بشـارتی  
گفـت ، امید بـه  حل  مسـالمت آمیز ]جریـان  هواپیماربایی [ 
هـم   بـرف   آمـدم .  خانـه   بـه   اسـت . شـب ،  بیشـتر شـده  
می باریـد. بـرف  زیـادی  در شـمیرانات  جمع شـده  اسـت .
توصیه هاشمی به دفتر امام درباره وزیر اطالعات
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بـرای نمـاز جمعه به دانشـگاه رفتـم. با اینکه هوا سـرد 
بـود، جمعیـت زیـادی آمده بـود و هفت هزار نفر بسـیجی 
راهیان کربا از اسـتانهای دیگر حضور داشـتند. شب آقای 
]حسـین[ مهدیان آمد و گزارشـی از وضع شـرکت طاهر و 
پیشـنهادی در جهـت اصـاح آن داد. اخـوی زاده محمد و 
اکبـر صفریـان آمدند که در مراسـم فارغ التحصیلی رشـته 
پزشـکی شـرکت کنـم. اکبـر از مشـکات مس سرچشـمه 
وزرای  دربـاره  رئیس جمهـور  و  نخسـت وزیر  بـا  گفـت.  
جدیـد حـرف زدم. قـرار شـد فـردا کار یکسـره شـود. بـه 
دفتـر امـام گفتـم، وقت ماقـات زودتر به آقای ری شـهری 
قائم مقامـی  بـا  کـه  مخالفت هایـی  دربـاره  کـه  بدهنـد 

رهبـری آیـت اهلل منتظـری می شـود، مشـورت کنند.
رفع اختالف سپاه و ارتش توسط هاشمی
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را  گزارش هـا  تـا سـاعت هشـت صبـح،  نمـاز  از  بعـد 
خوانـدم. سـپس در جلسـه سـتاد قـرارگاه خاتـم شـرکت 
کـردم. سـپاه و ارتـش برنامـه عملیـات آینـده خـود را بـا 
پرده پوشـي بـه منظـور حفـظ اطاعـات گفتنـد. مشـکل 
کمبـود توپخانـه اسـت کـه بـه نحوي حـل کردم. تقسـیم 
پدافنـد هوایـي، هلي کوپترهـا و چیزهـاي دیگر هـم انجام 
شـد. زمـان عملیـات هـم مشـخص گردیـد. جلسـه خوبي 
بـود. ظهرآقاي حسـني سـعدي و جانشـین نیـروي زمیني 
آمدنـد. از تقسـیم توپخانه اظهـار نارضایتـي کردند و براي 
انتقـال دختـر جانشـین از دانشـکده پزشـکي اهـواز بـه 

دانشـگاه تهـران اسـتمداد نمودنـد.
عصر ]آقـاي عبدالکریـم کروما[ وزیر خارجه سـیرالئون 
بـراي ماقـات آمـد. صحبت هـا کلـي بـود1. دکتـر والیتي 
آمـد و بـراي تحویـل زمین هـاي شـهرک دیپلماتیـک ]در 
اراضـي عبـاس آبـاد تهران[ بـراي سـفارتخانه ها اسـتمداد 
کـرد. سـرهنگ جالـي ]وزیـر دفـاع[ آمـد و بـراي خریـد 
کامیـون کمـک خواسـت. امـروز عـراق شـهر اهـواز را بـه 
شـدت بمبـاران کـرده و گویـا بیـش از یکصـد نفر شـهید 
شـده اند و خرابـي زیـاد بوده اسـت2. دسـتور مقابلـه بـه 
مثـل داده شـد. بـراي اولیـن بـار نیـروگاه نـکا ]در اسـتان 
مازنـدران[ بمبـاران شـده کـه بعیـد مي دانسـتیم بتواننـد 

آن را بمبـاران کننـد.
شـب قرار بود با فرماندهان سـپاه جلسـه داشـته باشیم 
کـه بـه علـت عـدم نیـاز لغو شـد. شـب در مجلـس ماندم 
و کار جنـگ و کارهـاي دفتـرم را انجـام دادم. کمـي هـم 
تـب دارم. نخسـت وزیـر تلفني و بـا نگراني، دربـاره انهدام 

نیـروگاه نـکا و بمبـاران اهواز صحبـت کرد. 

شلیک هاشمی با توپ 130 میلیمتری در الرک
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صبـح بـا چنـد هلي کوپتر به جزیره قشـم رفتیم. اسـکله 
جدیـد اداره بنـدر را کـه یـک شـرکت ترکیـه اي سـاخته 
اسـت، دیدیـم. مشـکاتي دارد. از آنجـا بـه محـل جمـع 
آوري گازهـاي شـیرین جزیـره رفتیـم. گفتند از پنـج چاه، 
گاز مي گیرنـد و بـه نیـروگاه بنـدر عبـاس مي فرسـتند. بـه 
محلـي رفتیـم کـه دو سـاحل بنـدر عبـاس و قشـم بـه هم 
نزدیکنـد. کمتـر از دو کیلومتر فاصله دارند. پیشـنهاد شـده 
کـه بـا پلـي، جزیره قشـم را به سـاحل شـمال متصل کنیم 
کـه وضـع جزیـره خـوب شـود. بـه خاطـر شـرایط جـاري 
مي گوینـد از جنـگ خـرج شـود؛ بنـا شـد بررسـي کنیـم. 
از آنجـا بـه جزیره هـاي تنـب رفتیـم. تنـب کوچـک را از 
داخـل هلي کوپتـر دیدیـم. در آنجـا نیـرو نداریـم و نیـازي 
هـم نیسـت. با توپخانـه از تنب بـزرگ، مي شـود از آن دفاع 
کـرد. در تنـب بـزرگ پیـاده شـدیم. در مقر نیـروي دریایي 
از طریـق ماکـت جزیـره، بـا وضع جزیـره و امکانـات دفاعي 
آن آشـنا شـدیم. جزیـره جالبـي اسـت. مي تواند سـر سـبز 
باشـد. آب شـیرین هـم دارد. ارتفاعـات خوبـي در آنجا بود. 
مدتـي در جزیره گشـتیم و همـه جا را دیدیم. یک کشـتي 
موشـک خـورده   - ایران جواد -  کـه از حّیز انتقاع افتاده و 
کنار جزیره روي گل نشسـته، دیدیم. پیشـنهاد شـده براي 
موضـع پدافنـد بـه خـارک ببرنـد. هـاور کرافـت رسـید. به 
تماشـا رفتیـم. خلبـان آن توضیحاتـي داد. سـوار شـدیم و 
دور جزیـره چرخـي زدیـم. وسـیله خوبـي اسـت. یـک متر 
باالتـر از سـطح آب یـا زمین حرکـت مي کند و حـدود یک 
صـد کیلـو متر سـرعت مي گیرد. بـه بندر عباس برگشـتیم. 
در محـل مرکـز نیـروي دریایـي سـپاه درکنـار بندر شـهید 
باهنر نماز و ناهار و اسـتراحت انجام شـد. سـپس به جزیره 
هنـگام رفتیـم. سـپاه مسـئول دفـاع از جزیره اسـت. اوضاع 
آنهـا را  هـم بررسـي کردیـم. نیازمندي هـاي زیـادي دارند. 
یـک کشـتي حامـل نفـت بـا پرچـم سـنگاپور را در جنوب 
جزیـره، نزدیـک سـواحل عمـان زده بودند. آتـش آن از دور 
پیـدا بـود. توضیـح دادنـد. از آنجا بـه جزیـره الرک پریدیم. 
نزدیـک غـروب بـود. از چنـد موضـع دفاعـي سـپاه بازدیـد 
کردیـم. مسـئولیت دفـاع از جزیـره بـا سـپاه اسـت. آنها در 
سـاختمان هـاي نیـروي دریایـي کـه نیمـه تمـام اسـت و 
قبـل از انقاب بنا شـده، سـاکن هسـتند. اول شـب از توپ 
130 میلـي متـري دو گلولـه مّنـور بـر روي همـان منطقه 
کشـتي آتش گرفته پرتـاب کردیم. به مقر جهاد سـازندگي 
رفتیـم. نمـاز مغـرب را خواندیـم و بـا آنهـا مذاکـره کردیم. 
بـراي کارهـاي مهنـدس رزمي آمده اند. شـب بـا هلي کوپتر 
بـه مقر نیـروي دریایـي بندرعباس آمدیم و سـاعت هشـت 
شـب رسـیدیم. اخبار را گرفتیم. پس از صرف شـام، فیلمي 
از منظره زدن کشـتي سـنگاپوري که امروز سـپاه برداشـته 

بـود، دیدیم.
جلسه هاشمی و حاج احمد آقا

 با آیت اهلل خامنه ای
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بـه مجمع تشـخیص مصلحت رفتم. تعزیـرات حکومتي 
در دسـتور بـود. بعـد از جلسـه و شـام بـا آقـاي خامنه اي 
و احمدآقـا دربـاره اصـاح قانـون اساسـي مذاکـره شـد. 
احمدآقـا گفـت بـا آقـاي منتظـري صحبت کرده و ایشـان 
بـا اصـاح موافـق اسـت، ولـي خودشـان نمـي خواهنـد 

پیشـقدم شـوند. دیـر وقـت بـه خانه رسـیدم.
در دیدار لشگر سپاه تهران با هاشمی چه گذشت؟
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جمعي از لشـکر سـپاه تهـران آمدند. نظر مـن را درباره 
آینـده سـپاه و سـه نیـرو پرسـیدند و کمـک خواسـتند. 
آقـاي ]قـدرت اهلل[ علیخاني آمد. از نگرانـي کمیته اي ها از 
مسـأله ادغـام نیروهـاي انتظامـي و از نظـرات رادیکال ها و 

مسـائل قزویـن گفت.
گالیه آقای جعفری امام جمعه کرمان

 از اختالف روحانیون کرمان
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آقـای ]سـید یحیي[جعفـری، امـام جمعه کرمـان آمد. 
بـرای تأمیـن امنیـت اسـتان و اصـاح مقـررات عـوارض 
از اختـاف روحانیـون کرمـان  ، اسـتمداد کـرد و  اخیـر 
اظهـار ناراحتی نمـود. آقایان ]محمد[غرضی، ]وزیر پسـت 
و تلگـراف و تلفـن[ و  ]مسـعود روغني[زنجانـی، ]رییـس 
در  را  خـود  اختـاف  بودجه[آمدنـد.  و  برنامـه  سـازمان 
مـورد اعتبـارات ارزی - ریالـی پسـت و مخابـرات مطـرح 
کردنـد؛ رفـع اختـاف نمـودم. عصـر دکتـر والیتی]وزیـر 
امورخارجه[آمـد. گـزارش سـفر به پاکسـتان را داد؛ مطابق 

معمـول راضـی اسـت و سـفر را موفـق می دانـد.

از میان خاطرات هاشمی

گالیه امام جمعه کرمان از اختالف روحانیون کرمان

بـا نگاهـی بـه خبرهـای کرمـان در روز 15 آذر در سـال 
هـای گذشـته بـه این نکتـه پی می بریـم که ایـن روز، روز 

حادثـه بوده اسـت. 
ناکامي سارقان در سرقت 15 تن سنگ آهن در 
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فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سـیرجان گفـت: مامـوران 
پاسـگاه گلسـتان در هنـگام گشـت زنـي در سـطح حـوزه 
اسـتحفاظي روز گذشـته طي عملیاتي 2سـارق را دسـتگیر 
و 15 تـن سـنگ آهـن کشـف کردنـد. سـرهنگ »مهریـار 
سـعیدي« در تشـریح این خبر بیان کرد: مامـوران انتظامي 
پاسـگاه گلسـتان روز گذشـته هنگام گشـت زني در سـطح 
حـوزه اسـتحفاظي بـه دو نفـر کـه در حال بارگیري سـنگ 
جـاده  تصادفـي حاشـیه  کامیـون  دسـتگاه  یـک  از  آهـن 
بودنـد، مشـکوک شـدند . وي اشـاره کـرد: ایـن افـراد بـا 
مشـاهده تیـم گشـت قصـد متـواري شـدند را داشـتند که 
مامـوران بافاصلـه آنهـا را دسـتگیر و یک دسـتگاه کامیون 
را بـا 15 تـن سـنگ آهن کشـف و به پاسـگاه انتقـال دادند 
.سـعیدي تصریـح کرد: متهمان دسـتگیر شـده در بازجویي 

هـاي بـه عمـل آمـده از سـوي پلیـس، بـا توجه بـه دالیل 
و شـواهد ارائـه شـده از سـوي مامـوران ، لـب بـه اعتـراف 
متوجـه شـدیم  کـه  هنگامـي  داشـتند  اذعـان  و  گشـوده 
کامیـون تصادفـي بـراي سـاعات متمـادي بـدون راننـده و 
نگهبان اسـت ، قصد سـرقت بار آن را داشـتیم که با حضور 
مامـوران نـاکام ماندیم. وي افزود: این سـارقان با شناسـایي 
خودروهـاي تصادفـي داراي بـار حاشـیه جـاده از نداشـتن 
نگهبـان اطـراف آنهـا اطمینـان حاصـل کـرده، سـپس در 

اقدامـي دسـت بـه سـرقت مـي زدند .
کشف 849 کیلو تریاک و هالکت یک شرور مسلح

15 آذر 92
فرمانـده انتظامي اسـتان کرمـان از کشـف 849 کیلوگرم 
مـواد مخـدر و هاکـت یک شـرور مسـلح در جنوب اسـتان 
خبـر داد. سـردار »حسـین چناریان« در جمـع خبرنگاران با 
اعـام ایـن خبر اظهار کرد: در راسـتاي مبـارزه با قاچاقچیان 
مـواد افیونـي، پلیـس کرمـان پـس از مـاه هـا کار اطاعاتي 
یـک بانـد تهیه و توزیع مـواد مخدر را شناسـایي و واحدهاي 
عملیاتـي دسـتگیري اعضاي ایـن باند را در دسـتور کار خود 

قـرار دادنـد. وي افزود: مامـوران مبارزه با مواد مخدر اسـتان 
بـا همکاري ماموران انتظامي شهرسـتان هـاي جنوبي ضمن 
کنترل تحرکات این باند قاچاق مسـلحانه، شـامگاه گذشـته، 
پـس از اطمینـان از بارگیـري و حمـل مـواد از سـوي ایـن 
بانـد و قصـد انتقـال ایـن محمولـه از مسـیر اسـتان کرمان، 
مسـیر هـاي احتمالي تـردد قاچاقچیان را تحـت کنترل قرار 
دادنـد. مقام ارشـد انتظامي اسـتان کرمان خاطر نشـان کرد: 
قاچاقچیـان با عبـور از مناطق صعب العبـور و کویري اطراف 
شهرسـتان رودبـار در جنـوب اسـتان، قصـد انتقـال محموله 
مـواد افیونـي را داشـتند امـا در کمیـن مامـوران انتظامـي 
گرفتـار و بـدون توجـه به دسـتو توقـف پلیس، بـا تیراندازي 
و افـزودن بـر سـرعت خـود قصـد فرار داشـتند کـه با عکس 
العمـل بـه موقع مامـوران انتظامـي و در یـک درگیري چند 
سـاعته متوقـف شـدند. چناریـان بـا بیـان اینکـه در ایـن 
عملیـات یک شـرور مسـلح به هاکت رسـید، تصریـح کرد: 
ماموران انتظامي دو دسـتگاه خودرو را متوقف و در بازرسـي 
از آن 849 کیلوگـرم تریـاک کشـف و یـک متهـم را نیـز در 

ایـن رابطه دسـتگیر کردند.

کشف بیش از یک تن مواد مخدر در راور
 15 آذر 92

دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان راور گفـت : در 
پـی رصـد اطاعاتـی سـربازان گمنـام امام زمـان )عج( یک 
تـن و 80 کیلـو گـرم مـواد مخـدر از نـوع تریـاک در راور 
کشـف و ضبـط گردیـد. سـید »مهـدی قویـدل« بـا اعـام 
ایـن خبـر افـزود : بـا کشـف ایـن مقـدار مـواد، تیـم حمل 
و نگهـداری ایـن مواد نیز شناسـایی و دسـتگیر شـدند. وی 
ابـراز کـرد: این افراد مواد مخـدر را از ارتفاعات شـرقی راور 
کـه منتهـی بـه دشـت لـوت اسـت از قاچاقچیـان تحویـل 
گرفتـه و در راور بـا جاسـازی به سـایر نقاط مرکزی کشـور 
قاچـاق مـی کردند. دادسـتان راور افراد دسـتگیر شـده این 
عملیـات را دو نفـر ذکـر کـرد و بیـان داشـت : دو دسـتگاه 
خـودرو نیـز کـه یکی حامل مـواد و یکی نیز اسـکورت بوده 
نیـز توقیـف شـده و از منزل افراد دسـتگیر شـده نیز مقدار 
زیـادی مـواد مخـدر و یک دسـتگاه موتور سـیکلت کشـف 
گردیـد کـه جمـع کل مواد کشـف شـده از خـودرو و منزل 

متهمیـن یـک تـن و 80 کیلـو گرم می باشـد.

از میان خبرهای کرمان
برگرفته از سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده
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میراث اوزال
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بـه این روزهـای ترکیه نگاه نکنیم که پر از حاشـیه 
اسـت و ماجـرا جویـی. آن قـدر کـه بیشـتر مـردم این 
کشـور هـم نگراننـد و از خود می پرسـند بـرای چه در 
ایـام اخیـر ایـن همـه حاشـیه بـه ایـن کشـور تحمیل 
شده اسـت؟ در سـفری که اخیرا به شـهرهای استانبول 
و آنـکارا داشـتم، کنجکاو بـودم بدانم مردم این کشـور 
چـه نگاهـی بـه سیاسـت های پـر هزینـه دولـت خـود 
در حـوزه بیـن الملـل دارنـد و بار ها شـنیدم کـه آن ها 
هـم ناراضی انـد. هرچنـد در مذاکـره بـا یـک ایرانـی از 
نقدهای شـدید پرهیـز می کردند اما در چشم هایشـان 
می شـد یـک عامـت سـوال بـزرگ دیـد. واقعـا بـرای 
چـه؟  داسـتان توسـعه در ترکیـه سـال هاسـت بـرای 
نظریـه پـردازان اقتصـادی و سیاسـی، یـک مثـال دم 
موفـق  کشـوری  می خواهنـد  هرجـا  اسـت.  دسـتی 
را مثـال بزننـد، سـراغ ترکیـه می رونـد. بـا ایـن حـال 
مـدل ترکیـه بـا ایده هـای نه چنـدان عاقانه سیاسـت 
خارجـی دولـت اردوغـان یکی دوسـال اخیـر در تضـاد 
اسـت. سـتیزه جویـی در روابـط بیـن الملـل، حمایت 
از داعـش، تـاش مضاعف بـرای برانـدازی حکومت در 
سـوریه، درگیـری مـداوم بـا کرد هـا و در   نهایـت پنجه 
در پنجـه خـرس افکنـدن، ایده هـای خوبـی نیسـت و 
قاعدتـا بـرای اقتصـاد ایـن کشـور هزینه هـای گـزاف 
به همـراه خواهـد داشـت.  جمعـه هفتـه پیـش یکـی 
از بازرگانـان تـرک درگوشـی بـه مـن گفـت »انداختن 
هواپیمـای روسـیه یعنـی نابـودی اقتصـاد ترکیـه« و 
همیـن گونـه هـم شـد. ظـرف مـدت یـک هفتـه پس 
از آن ماجراجویـی دور از انتظـار، روسـیه در هایـش را 
بـه کاالهـای ترکیه بسـت. گردشـگرانش را از رفتن به 
این کشـور برحـذر داشـت و حتی کامیون هـای ترکیه 
را در مـرز سـوریه به آتش کشـید. به قـول آن بازرگان 

سر شـناس ترکیـه »ایـن یعنـی بـازی بـا آتش«. 
آنجـا  تـا  ترکیـه  توسـعه در  بـرای مـن، داسـتان 
شـیرین و دلچسـب اسـت که پای یک ایده تاریخی یا 
احیـای یک فکـر قدیمی در میان نباشـد. ایـده احیای 
امپراطـوری عثمانـی در دنیـای حاضـر مثل این اسـت 
کـه مـا در بازار تهران، راسـته مسـگر ها را دوبـاره احیا 
کنیـم. ایـده ای پر سـروصدا اما بی فایـده. آن هم زمانی 
کـه سـفیران اقتصـادی ترکیـه در تسـخیر کشـور ها 
امپراطـوری  در  خـود  پیشـینیان  از  موفق تـر  بسـیار 
عثمانـی بوده انـد. کـدام کشـور را در منطقـه سـراغ 
داریـد کـه بـه انـدازه ترکیـه در صـادرات موفـق عمل 
کرده باشـد؟  ترکیه در سـال های ابتدایـی دهه 1980 
سیاسـت جایگزینـی واردات را کنـار گذاشـت و آزاد 
سـازی اقتصـادی را در دسـتور کار قـرار داد. رفته رفته 
از حجـم فعالیت هـای دولـت به شـدت کاسـته شـد و 
نقـش آن در مقـام تولیدکننـده اصلـی کاال و خدمات، 
به جـز در زیـر سـاخت ها بـه شـدت کاهـش یافـت. 
بیشـتر ایـن اصاحات مدیـون سیاسـتمدار تکنوکراتی 
بـه نـام تورگـوت اوزال بـود.. او زمانـی گفتـه بـود: »ما 
خوشـبخت هسـتیم کـه نفـت نداریـم، مـا مجبوریـم 
سـخت کار کنیم تا پـول در بیاوریم.« در شـرایطی که 
بیشـتر دولت هـای سوسیالیسـت دنیـا، روزهـای آخـر 
عمـر خـود را سـپری می کردنـد، دولت تورگـوت اوزال 
جهت گیـری مشـخصی دربـاره گـذار از اقتصـاد دولتی 
داشـت. نکته قابـل توجه سیاسـت های او، مشـروعیت 
بخشـیدن بـه بخـش خصوصـی برای گـذار به توسـعه 
بـود. در دوره ای کـه اوزال قـدرت و ابتـکار عمـل را 
دردسـت داشـت، در ناحیـه مرکـزی ترکیـه تجـار و 
بازرگانانـی متولـد شـدند که بعد هـا نقش اصلـی را در 
سیاسـت و اقتصـاد ایـن کشـور را بـر عهـده گرفتنـد. 
اوزال پرچمـدار برنامه آزادسـازی شـده بود و بسـیاری 
از افـرادی کـه اطراف وی بودند، شـامل اعضای کابینه، 
ارتبـاط و تجربـه قبلـی بـا بخـش خصوصـی داشـتند. 
خـود اوزال روزگاری به عنـوان مدیـر عامـل یـک بنگاه 
بـزرگ خصوصی فعالیت کرده بود و روابط گسـترده ای 
بـا تجـار و صنعتگران بخش خصوصی داشـت. بنابراین 
موتـور محـرک رشـد اقتصـادی در ترکیـه، بازرگانان و 
کارآفرینـان جدیـدی بودند کـه در حقیقت ثمره اصلی 
آزادسـازی های تورگـوت اوزال بودنـد. در مقابـل ایـن 
طبقـه نوخاسـته، بازرگانـان ملی گرا و کمالیسـت های 
ترکیـه قرار داشـتند که به صورت سـنتی، اداره صنایع 

بـزرگ ایـن کشـور در اختیـار آن ها بوده اسـت. 
عضـو  بازرگانـان  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  نکتـه 
انجمـن بازرگانـان مسـتقل ترکیـه کـه بـه موسـیاد 
)MUDIAD( معـروف اسـت، اسـام گـرا هسـتند 
و در سیاسـت، از حـزب عدالـت و توسـعه طرفـداری 
می کننـد. در مقابـل طبقه نوخاسـته و نسـبتا مذهبی 
توسـعه  و  بـه حـزب عدالـت  ترکیـه کـه  بازرگانـان 
 )TUSIAD( توسـیاد  اعضـای  دارنـد،  گرایـش 
بیشـتر متمایـل بـه کمالیسـت های ترکیـه هسـتند. 
کمالیسـت ها از اصاحـات فراگیر سیاسـی، اجتماعی، 
فرهنگـی و مذهبـی در کشـور خـود دفـاع می کنند و 
بـه طـور خاصـه به غـرب تمایـل دارنـد. توسـیاد در 
سـال 1971 توسـط چند مجموعه برجسـته از صنایع 
ترکیـه شـکل گرفت. ایـن نهـاد روابط بسـیارخوبی با 
جنـاح الئیـک ترکیـه و مراکـز بازرگانـی بیـن المللی 
دارد. نتیجـه اینکـه: حـزب عدالت و توسـعه از هنگام 
تـا  می کنـد  تـاش  همـواره  رسـیدن،  قـدرت  بـه 
نقـش دولـت را در فعالیت هـای اقتصـادی کـم کنـد. 
ایـن حـزب، مدافـع آزاد سـازی و متعهـد بـه ادغـام 
اقتصـاد ترکیـه در اقتصـاد جهانی اسـت.   همـان گونه 
کـه اشـاره شـد، ایـن فراینـد در ابتـدای دهـه 1980 
بـا حضـور تورگـوت اوزال آغـاز شـد. از ایـن دوره بـه 
بعـد، در اسـتان های مرکـزی ترکیه و شـهرهایی مثل 
کایسـری و قونیـه صنایـع کوچـک قـدرت گرفتنـد و 
در نتیجـه، سـرمایه دارانـی مذهبـی ظهـور کردند که 
بـدون وابسـتگی بـه کمک هـای مالـی دولـت توفیـق 
قابـل ماحظه ای در کسـب وکار داشـتند و توانسـتند 
بـه غول هـای تولیـدی و صادراتی در منطقـه و جهان 

شـوند.  تبدیل 
و  سـنتی  داران  سـرمایه  آنهـا،  مقابـل  نقطـه  در 
بازرگانـان و سـوداگران ملـی و باسـابقه ترکیـه قـرار 
داشـتند کـه بـه طـور سـنتی روابـط نزدیـک و اغلـب 
وابسـته بـه دولـت و اقتصـاد متمرکـز ترکیـه تـا پیش 
از روی کار آمـدن تورگـوت اوزال داشـته اند. هرچند در 
انتخابـات اخیـر ترکیـه، هردو گـروه در زمـره مدافعان 
حـزب عدالـت و توسـعه پیوسـتند و از حـزب رجـب 

طیـب اردوغـان حمایـت کردنـد.

ایـن روزهـا بازار مسـکن بـه بـازاری تبدیل شـده که هر 
چیـزی تاثیـری در آن ایجـاد می کنـد، حـال برخـی عوامل 
بـه صـورت مسـتقیم و برخـی بـه صـورت غیرمسـتقیم این 
بـازار را تحـت تاثیـر خود قـرار می دهند، اما چـه عواملی در 
قیمت مسـکن بیشـترین تاثیـر را دارند؟ برخی از مشـاوران 
امـاک در ایـن مـورد نظـرات خـود را بیـان کرده انـد. یکی 
از مشـاوران امـاک در بـاالی شـهر گفت: عواملـی همچون 
نـرخ ارز، قیمـت بنزین، قیمـت مصالح سـاختمانی، افزایش 
دسـتمزد کارگران و... از جمله عواملی هسـتند که تاثیرهای 
اندکـی در قیمت مسـکن ایجـاد می کنند؛ بـرای مثال وقتی 
قیمـت بنزیـن افزایـش پیـدا می کنـد، بـه دلیـل آنکـه اکثر 
کارهای سـاختمانی با حمل ونقل در ارتباط هسـتند، قیمت 
مسـکن نیـز کمـی افزایـش می یابـد. او در ادامه بیـان کرد: 
چیـزی کـه بیـش از همـه در قیمت مسـکن اثر می گـذارد، 
سـازنده های بـزرگ هسـتند، زیرا این سـازنده ها یک سـری 
بازارهـا را در دسـت دارنـد و بهترین هـا را می سـازند و در 
ازای ارائـه بهترین هـا، قیمـت زیـادی بـرای آنهـا در نظـر 

می گیرنـد و از آنجایـی کـه بـه پـول آن احتیاجـی ندارنـد، 
اگـر هم ساختمان شـان فروش نرود برایشـان مهم نیسـت و 
حتی پیش آمده اسـت که حدود سـه سـال سـاختمان های 
آنهـا فـروش نرفته، ولـی آنها قیمت هـا را پاییـن نیاورده اند، 
بنابرایـن ایـن باعـث می شـود کـه بـازار را نیـز تحـت تاثیر 
خـود بگـذارد و همین می شـود کـه به صورت یکبـاره ملکی 
 2n میلیـون تومان بـه فروش می رسـد، متری n کـه متـری

میلیـون تومان می شـود.
یکـی دیگـر از مشـاوران امـاک بیان کـرد: اکنـون همه 
چیـز در بـازار مسـکن اثـر می گـذارد، البتـه این اثـرات تنها 
در قیمـت مسـکن اثـر نمی گـذارد، بلکـه باعـث می شـود 
کـه رکـود در ایـن بـازار بیشـتر شـود و از نظر مـن در حال 
حاضـر سـود بانکی بیشـترین اثـر را در بازار ایجـاد می کند. 
عامـل در  مهم تریـن  دیگـری گفـت: دالر  امـاک  مشـاور 
قیمـت مسـکن اسـت، امـا در حـال حاضـر بـازار بـه حدی 
دچـار رکـود شـده کـه حتـی افزایـش نـرخ دالر نیـز، اثری 
در قیمت هـا نمی گـذارد و بـازار همچنـان هـم بـدون تغییر 

و در رکـود اسـت. او در ادامـه بـه اقتصادنیـوز خاطرنشـان 
قیمـت  در  کـه  دارنـد  وجـود  نیـز  دیگـری  عوامـل  کـرد: 
مسـکن اثرگـذار هسـتند، مانند قیمـت مصالح سـاختمانی، 
دسـتمزد کارگـران و...، امـا بـاز هم تکـرار می کنـم، در حال 
حاضـر هیـچ یـک از ایـن عوامـل اثـری در قیمـت مسـکن 
نمی گذارنـد و تنهـا باعـث می شـوند کـه سـازنده ها دیگـر 

اشـتیاقی برای ساخت وسـاز نداشـته باشـند، زیرا این عوامل 
باعـث می شـوند کـه قیمـت ساخت وسـاز یـک سـاختمان 
بـرای سـازنده افزایـش پیدا کنـد و از آنجا که بـازار در رکود 
اسـت، یـا سـازنده برای بـه فروش رسـیدن ملکـش، مجبور 
اسـت کـه قیمـت را بـاال نیـاورد یـا در صـورت بـاال بـردن 

قیمـت، ملکـش بـه فـروش نمی رسـد.

چه عواملی در قیمت مسکن بیشترین تاثیر را دارند؟
 ساره ناصری

  گزارش

وزیر اقتصاد خواستار شد:

عوارض بیمه حذف شود
چرا ارائه بودجه 95 به تعویق افتاد؟

اولین تعویق بودجه ای دولت روحانی

وزیـر اقتصـاد با انتقـاد از ضریب نفوذ بیمـه 1.9 درصدی 
صنعـت بیمـه در ایـران از برنامـه جـدی دولت بـرای حذف 
عـوارض صنعـت بیمـه خبـر داد و اعـام کـرد: تـورم تولید 
در چنـد مـاه اخیـر تـک رقمـی شـده و بـه زیـر 5 درصـد 
رسـیده اسـت. بـه گـزارش اقتصادنیـوز، علی طیب نیـا، وزیر 
اقتصـاد و دارای در بیسـت و دومین همایـش بیمـه و توسـعه 
بـا اشـاره به اینکـه بیمه مرکزی بـه عنوان نهاد ناظـر باید از 
تصدی گـری فاصلـه بگیـرد و تنهـا بـه نظارتی کـه از جنس 
تعرفه گذاری نیسـت بپـردازد، گفت: مالیات بـر ارزش افزوده 
و عـوارض تحمیـل شـده بر صنعـت بیمه کشـور باید حذف 
شـود تـا بـا حـذف هزینه هـای غیرضـروری ایـن صنعـت 
زمینـه بـرای رشـد توسـعه آن و بـه تبـع رشـد اقتصـادی 
کشـور فراهـم شـود. گزیـده صحبـت هـای وزیر اقتصـاد در 

ارتبـاط بـا هـر موضـوع را در ادامـه بخوانید:
بیمه در دنیای امروزی

صنعـت بیمه از اجـزای الینفک بازارهای مالی محسـوب 
می شـود. شـرکت های بیمـه از نهادهـای اثرگـذار در بـازار 
مالـی و بـازار سـرمایه محسـوب مـی شـوند و بـه توسـعه 
اقتصـادی کشـورها و ارتقـای رفاه عمومی کمـک می کنند. 

رابطه سرمایه گذاری و صنعت بیمه
سـرمایه گـذاری رابطـه مسـتقیمی بـا تولیـد و رابطـه 
معکوسـی بـا ریسـک دارد. یکـی از خدمـات صنعـت بیمـه 
بـه تولیـد و سـرمایه گذاری، پوشـش ریسـک ها و خطرات و 
جبران خسـارت ناشـی از بروز حوادث اسـت. پوشـش دادن 
بـه خطـر آینـده را پیـش بینی پذیر مـی کند و باعث رشـد 

سـرمایه گـذاری می شـود. 
مدیریت در صنعت بیمه و ضریب نفوذ بیمه

مدیریـت صحیـح صنعت مـی تواند ضمن تامیـن امنیت 
الزم بـرای فعالیت هـای تولیدی به رشـد و توسـعه اقتصادی 
و افزایـش رفـاه اقتصـادی کمـک شـایانی کنـد. بـا وجـود 

پیشـرفت های صنعـت بیمـه کشـور در سـال های گذشـته 
هنـوز بـا مقیاس هـای جهانـی فاصله قابـل ماحظـه ای در 
ایـن صنعـت داریـم بـه طـوری کـه ضریـب نفـوذ بیمـه در 
سـطح جهانـی در سـال 2014 معـادل 6.2 درصـد، بیمـه 
هـای زندگـی 3.4 درصد و بیمه هـای غیرزندگی 2.7 درصد 
بوده اسـت و این در حالی اسـت که در اقتصاد ایران ضریب 
نفـوذ بیمـه 1.9 درصـد اسـت کـه در مقایسـه بـا متوسـط 
جهانـی فاصلـه زیـادی دارد. در عیـن حـال شـاخص بیمـه 
هـای زندگـی در ایران 0.2 درصد اسـت که با شـاخص 3.7 

درصـد در جهـان فاصله قابـل مقایسـه ای دارد. 
نظارت بیمه مرکزی و بازار غیررقابتی بیمه

نهـاد ناظـر صنعت بیمه بـا وضعیت مطلوب فاصلـه دارد. 
بیمـه مرکـزی قـرار بـود کـه از فعالیت هـای تصدی گـری 
فاصلـه بگیـرد و بـر نظـارت متمرکـز شـود که ایـن نظارت 
نبایـد از جنـس تعرفه ای باشـد بلکه بایـد از جنس توانگری 
باشـد تـا بیمـه هـا بتوانند بـه تعهـدات بیمه ای خـود عمل 
کننـد؛ گرچه قدم های موثری در این راسـتا برداشـته شـده 
اسـت اما هنـوز اقدامات زیـادی باید انجام شـود. بنگاه های 
خصوصـی فعـال در ایـن صنعـت به لحـاظ مالی و سـرمایه 
انسـانی و مدیریتـی بـا حـد نصاب هـای بین المللـی فاصلـه 
دارنـد، اصاحـات بایـد بـه گونـه ای طراحی و هدایت شـود 

کـه در آینـده نزدیک شـاهد بـازار رقابتی کارآمد باشـیم.
بیمه های زندگی

بیمـه هـای زندگـی از پرطرفدارتریـن رشـته هـای بیمه 
ای در جهـان اسـت و 40 تـا 60 درصـد سـبد بیمـه را در 
اختیـار دارد، امـا ایـن بیمـه هـا در ایـران از توسـعه الزم 
برخـوردار نیسـتند و شـکاف ها در ایـن حـوزه بـا آمارهـای 
جهانی از همه رشـته های بیمه ای بیشـتر اسـت که دالیل 
آن اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی متعددی اسـت که باید 

مـورد شناسـایی قـرار گیرد.

و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس  ایـن  از  پیـش  اگرچـه 
برنامه ریـزی بارهـا اعـام کـرده بود بودجه سـال 95 در 
نیمـه آذر تقدیـم مجلـس می شـود امـا آخریـن اخبار از 
مراحـل تدویـن الیحـه بودجـه سـال آینده حاکـی از به 

تعویـق افتـادن زمـان ارائه آن اسـت.
 بـه گـزارش اقتصادنیـوز، دولـت یازدهـم بـر خـاف 
دولت پیشـین، در دو سـال گذشـته همـواره نظم زمانی 
بـرای ارائـه بودجـه را رعایـت کـرده و 15آذرمـاه الیجه 
بودجـه سـال آینده را به مجلس فرسـتاده اسـت. اگرچه 
محمدباقـر نوبخـت وعـده داده بود امسـال هـم رویه دو 
سـال گذشـته تکـرار خواهـد شـد امـا اکنـون بـه گفته 
برخـی از مقامـات مسـوول»بنابر دالیلی ارائـه بودجه به 

مجلـس بـه اوایـل دی ماه موکول شـده اسـت.«
 آنطـور کـه ایسـنا گـزارش داده؛ طبـق اعـام یـک 
مقـام آگاه بـا توجـه بـه اینکـه قـرار بـود الیحـه بودجه 
در یکشـنبه هفتـه اخیـر در هیـات دولت بررسـی شـود 
وجـود  بـا  برسـد،  تصویـب  بـه  آن  کلـی  چارچـوب  و 
بررسـی های انجـام شـده چارچـوب بودجـه بـه تصویب 
نرسـیده و بـه یکشـنبه هفته آینده موکول شـده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس در صـورت نهایـی شـدن کلیـات بودجه 
در هیـات دولـت، الیحـه بـه سـازمان مدیریـت و برنامه 
بـه  توجـه  بـا  آن  ارقـام  و  اعـداد  و  برمی گـردد  ریـزی 
سـقف های تعییـن شـده و متغیرهـای کان آن نهایـی 
ایـن اسـت کـه چـرا دولـت  امـا مسـاله  خواهـد شـد. 
نتوانسـته برنامـه را در زمـان مقـرر ارائـه دهـد. بـه نظر 
نمی رسـد کـه تصویب نشـدن کلیـات بودجه تنهـا دلیل 
تعویـق در ارائـه الیجـه بودجـه باشـد. بـر اسـاس اخبار 
متفـاوت قـرار بـود الیجـه بودجـه سـال 95 براسـاس 

برنامـه ششـم توسـعه تدویـن شـود.

 ایـن موضـوع را هـم سـخنگوی دولـت تاییـد کـرده 
و هـم رئیـس کمیسـیون برنامـه، بودجـه و محاسـبات 
بـود:  گفتـه  ملـت  خانـه  بـا  گفت وگـو  در  مجلـس 
بـر  کشـور  کل   95 سـال  بودجـه  کلـی  سیاسـت های 
اسـاس برنامـه ششـم تدوین خواهد شـد. بر این اسـاس 
بـه نظـر می رسـد احتمـاال هنـوز احـکام برنامـه شـش 
مـدر هیـات دولـت نهایـی نشـده و همیـن مسـاله بـر 
تاخیـر در ارائـه الیجـه بودجه هم تاثیر گذاشـته اسـت.  
بـا ایـن حـال مراحل تدویـن الیحـه بودجـه و همچنین 
برنامـه ششـم در سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی در 

حـال انجـام اسـت.
 امـا نکتـه اساسـی در ایـن میـان این اسـت کـه اگر 
هنـوز کلیـات برنامـه ششـم بـه تصویـب نرسـیده و اگر 
قـرار بـوده بودجـه سـال 95 بـر اسـاس برنامـه ششـم 
تدویـن شـود، آیـا دولـت هنوز کلیـات بودجـه را تدوین 
نکـرده و قـرار اسـت در فاصلـه یکـی دو هفتـه تدویـن 
کنـد و یـا آنکـه کلیـات بودجـه بـدون توجـه بـه برنامه 
ششـم توسـعه تدوین شـده اسـت؟ احتماال این سـوالی 
اسـت کـه مسـئوالن برنامـه و بودجـه بایـد پاسـخ آن را 

 . هند بد
 گرچـه الیحـه بودجـه سـال 1395 قـرار اسـت بـا 
تاخیـری حـدود دو هفتـه ای و تـا اوایـل دی مـاه بـه 
مجلـس بـرود اما ایـن اولیـن عقـب ماندن دولـت فعلی 
از 15 آذر مـاه یعنـی زمـان قانونـی الیحـه بودجـه بـه 
مجلـس اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه الیحـه بودجه 
سـال 1393 بـه عنـوان اولیـن بودجـه دولـت یازدهـم 
17 آذر مـاه ) بـا تاخیـر دو روزه بـه دلیـل همزمانـی بـا 
تعطیـات( و الیحـه سـال جـاری در 16 آذر از سـوی 

رییـس جمهـور تقدیـم شـده بـود.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در ایـن سـتون قصـد داریم 
پزشـکی  سـواالت  پاسـخ 
خواننـدگان مـان را در زمینه 
پزشـکی  مختلـف  هـای 
توصیـه  همچنیـن  بدهیـم. 
از  را  سـالمتی  مهـم  هـای 
زبـان خود پزشـکان داشـته 

باشـیم.
در  را  خـود  سـواالت  لطفـا  محتـرم  خواننـدگان 
رابطـه با تمـام رشـته هـای تخصصی پزشـکی را 
بـه شـماره 10009353412500 پیامـک کنیـد تا از 
طریـق دکتـر صفـا بـا پزشـکان متخصـص حاذق 
شـهرمان در میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن 

کنیم. چـاپ  سـتون 
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
بـا پیوسـتن بـه کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتـر صفـا از مهمتریـن و جدیدترین 
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0938...1213
روش هـاي جراحـي کم خطـر کاهـش وزن بـراي افرادی 

کـه  بـی ام آي بـاالي 40 دارند، چیسـت؟
پاسـخ: بی ام آي بیشـتر از 40 نشـان دهنده چاقی درجه 
سـه اسـت. در این شـرایط عـوارض جدی تر بیمـاری چاقی 
شـروع بـه آزار بیمـار می کنـد. در حـال حاضـر موثرترین و 
پایدارتریـن درمـان در ایـن وضعیـت جراحـی چاقی اسـت. 
عمل هـای جراحـی ماننـد اسـلیو معـده یا بای پـس بهترین 
نتایـج را بـه همـراه دارنـد. اگـر بیمـار تاکنون تـاش برای 
کاهـش وزن نداشـته باشـد، ایـن جراحي ها برایش مناسـب 

است.
0936...6791

آیا فشـار دادن جوش هاي سـر سـیاه صورت خوب اسـت 
یا خیر؟ مشـکلی پیـش نمي آید؟

پاسـخ: هـم بلـه هـم خیـر! خوبی  ایـن کار  این اسـت که 
جوش هـای سرسـیاه کـه منافـذ را بسـته و به صـورت دانـه 
سـفت چربـی درآمده انـد از منافـذ خـارج شـده و امـکان 
تخلیـه طبیعـی چربـی از پوسـت را فراهـم می کنـد و هـم 
ایـن  بـدی   برطـرف مي کنـد.  را  آن   اینکـه ظاهـر زشـت 
کار هـم  ایـن اسـت کـه چـون معمـوال ریشـه و قاعـده آنها 
بزرگ تـر از نـوک و دهانـه آنهاسـت تخلیـه آنها به سـختی 
صـورت می گیـرد و اگـر کسـی بخواهـد خـودش بـا فشـار 
دادن، آنهـا را خـارج کنـد مجبوراسـت بـا ناخن هـا فشـار 
زیـادی بـه بافـت اطـراف آنهـا وارد کنـد که باعث له شـدن 
بافـت و لـک و اسـکار مي شـود. بـرای حل این مشـکل باید 
تخلیـه آنهـا را به پزشـک بسـپارید تا با وسـایل مخصوص و 

بـدون آسـیب بـه بافـت اطـراف آنهـا را برطـرف کند.
0913...9468

و  خواب آلـود  بی حـال،  شـیرین  مـواد  خـوردن  بـا 
بی حوصلـه می شـوم انـگار کـه قنـدم افتـاده باشـد، طوری 

نـدارم. علـت چیسـت؟ را  توانایـی هیـچ کاری  کـه 
پاسـخ: برخـی افـراد وقتـی خوراکـی شـیرین می خورند 
سـطح انسـولین بدن شـان به سـرعت باال می رود و احساس 
افـت قند، ضعـف، لرزش و گرسـنگی مجدد پیـدا می کنند، 
به خصـوص در مـورد مواد شـیرینی که جذب سـریع دارند. 
بـه این افـراد توصیه می کنیـم خوراکی های خیلی شـیرین 
مـی رود  بـاال  یکدفعـه  انسـولین خون شـان  زیـرا  نخورنـد 
و قندشـان را بـا سـرعت پاییـن می انـدازد و ممکـن اسـت 
خیلی برای شـان مفید نباشـد. بهتر اسـت از مواد شـیرینی 
اسـتفاده کنید که سـرعت جذب شـان آهسـته اسـت. برای 
مثـال نـان و شـکر هر دو قنـد دارند؛ امـا اگر شـکر بخورید 

زودتـر قندتـان می افتـد تا نـان و پنیر. 
0935...1378

لطفا درباره دیابت نوع 2 عصبی توضیح دهید.
پاسـخ: دیابـت نـوع دو عصبـی وجـود نـدارد. دیابت نوع 
2 یـک فـرم شـناخته شـده دیابـت اسـت کـه معمـوال از 
45 سـالگی شـروع می شـود و زمینـه ارثـی دارد. معمـوال 
افـرادی کـه چـاق هسـتند و فعالیـت بدنی شـان کم اسـت 
و زمینـه ارثـی دارنـد بـه ایـن بیمـاری مبتا می شـوند. در 
افـرادی کـه عصبـی می شـوند و اضطـراب دارنـد معمـوال 
بیماری تشـدید می شـود یـا باعث شـروع بیماری می شـود 
امـا اینطـور نیسـت که بگوییـم هر فـردی عصبی می شـود 
دیابتی خواهد شـد. بلکه در کسـانی کـه ژن و زمینه دیابت 
دارنـد، فشـار عصبـی قنـد را از کنتـرل در مـی آورد یا باعث 

شـروع دیابـت می شـود.

ایـن روزهـا دیـدن افـرادی کـه سـرهای خـود را پایین 
انداختـه و غـرق در گوشـی هوشـمند خود هسـتند تبدیل 
بـه یـک موضـوع عـادی شـده اسـت. ولـی تـا چـه حـد با 
ضررهـای ناشـی از حالـت نامناسـب بـدن در حیـن کار با 
گوشـی های هوشـمند آشـنا هسـتید؟ با ما همراه باشید تا 

بهتـر متوجـه شـویم کـه اسـتفاده از گوشـی هوشـمند در 
حالـت بدنـی نامناسـب چقـدر به سـتون فقرات ما آسـیب 

می زنـد.
پیشـرفت فنـاوری طـی دهـه اخیر بسـیار شـگفت انگیز 
و البتـه ترسـناک بـوده اسـت. شـاید تـا همیـن 20 سـال 

پیـش داشـتن گوشـی هوشـمندی کـه دارای نمایشـگر 
لمسـی و قـادر بـه اتصـال بـه اینترنت باشـد بـه نوعی یک 
داسـتان علمـی تخیلی بـود ولی حـاال همه چیـز دگرگون 
شـده اسـت. قسـمت ترسـناک رشـد فناوری این است که 
فنـاوری چگونـه بـر عادت هـا و سـامتی مـا اثـر گذاشـته 
اسـت. اسـتفاده از گوشـی های هوشـمند سـبب شـده تـا 

شـیوه نشسـتن، ایسـتادن و راه رفتـن مـا تغییـر کند.
 آیـا مـی توانیـد تصـور کنیـد کـه وقتـی ایسـتاده اید و 
گوشـی خـود را پاییـن  نگـه داشـته اید درسـت مثـل ایـن 
اسـت کـه یـک کـودک 8 سـاله روی سـر شـما نشسـته 

؟ ست ا
زمانـی کـه شـما در حـال مطالعـه پیام هـای  گوشـی 
هوشـمند خود هسـتید یا بـه وب گـردی می پردازید تقریبا 
27 کیلوگـرم فشـار را روی گـردن و سـتون فقـرات  خـود 

تحمـل می کنیـد.
دکتـر کنت هانسـراج رییس تیم جراحی سـتون فقرات 
در مرکـز جراحـی و توانبخشـی سـتون فقـرات نیویـورک 
مدلـی را کـه در بـاال مشـاهده می کنیـد، طراحـی کـرده 
اسـت.  بـه کمـک ایـن تصویـر کامـا مشـخص اسـت که 
جلـو بـردن سـر و تحمل این میـزان از فشـار روی گردن و 

سـتون فقـرات برای سـامتی بسـیار مضر اسـت.

 شـاید جالـب باشـد کـه بدانیـد بسـیاری از افـراد بطور 
میانگیـن بیـن 2 تـا 4 سـاعت از وقت خـود را در طول روز 
بـه ایـن ترتیب سـپری می کننـد.  مقاله دکتر هانسـراج در 
ژورنـال فنـاوری جراحـی بین المللـی منتشـر شـده اسـت. 
او در مقالـه خـود بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرده اسـت کـه 
بهتریـن حالـت ایـن اسـت کـه گوش های شـما هم راسـتا 

بـا شـانه های شـما قـرار بگیرند.
 ایـن امـر فشـار بـه بـدن را کاهـش مـی دهـد و میزان 
کورتیـزول را نیـز کـم می کنـد.  از سـوی دیگـر حالـت 
نامناسـب بـدن بـه سـتون فقـرات  فشـار وارد مـی کنـد و 
ممکـن اسـت منجر بـه  سـاییدگی و پارگی سـتون فقرات 

شـود و حتـی نیـاز بـه جراحـی را نیـز ضـروری کند.
امـا مـواردی کـه بـرای حفـظ سـامتی شـما در حیـن 
کار بـا گوشـی های هوشـمند ضـروری بـه نظـر مـی رسـد 

عبارتنـد از: 
٬ بجـای ایـن که گوشـی هوشـمند خود را در قسـمت 
پاییـن نـگاه داریـد و بـه سـمت آن خم شـوید، گوشـی را 

دقیقـا جلوی صـورت خـود نـگاه دارید.
٬ سـعی کنیـد در هنـگام تایـپ روی تبلت خـود زاویه 
30 درجـه را حفـظ کنیـد ایـن زاویـه باعـث می شـود تـا 

فشـار کمتـری روی مـچ شـما وارد شـود.

تاثیر استفاده از گوشی روی ستون فقرات
سالمت

بررسی مشکالت تنفسی و آلرژیک در فصل زمستان

استقبال از سرما
سـرما را مـی شـود یـک عامـل خطـر 
بـرای بـروز بیمـاری های قلبی و تنفسـی  
بـه حسـاب آورد. دوره سـرما کـه از اوایل 
دی مـاه آغاز شـده و تا اواسـط بهمن ماه 
ادامـه دارد. در بعضـی منطقه هـا حتی از 
اواخـر مهر ماه نیز شـاهد سـرما هسـتیم، خطرنـاک ترین 
دوره بـرای بیمـاران قلبـی و تنفسـی  و بـروز یـک سـری 
مشـکات  در ایـن بیماران اسـت. در زمسـتان عروق بدن 
بـه دلیل سـرما برای اینکه حـرارت از دسـت ندهند دچار 
انقبـاض می شـوند وکار قلب، بیشـتر می شـود؛ بخصوص 
در سـاعات اول روز، کـه بـرای کار صبح زود از خانه بیرون 
مـی رویـم. قلـب در زمسـتان بایـد سـخت تر و شـدیدتر 
کار کنـد؛ بـه طـوری کـه رگ های خونـی بتوانـد گرمای 
کل بـدن را حفـظ کنند.عـاوه برایـن در زمسـتان، نـرخ 
ابتـا بـه امراض دسـتگاه تنفسـی ماننـد آنفلوآنزا و آسـم 
بـه بیشـترین حـد مـی رسـد کـه بـاز هـم بـه دلیـل باال 
رفتـن فشـار خـون، در بیمـاران قلبـی؛ بار زیـادی به قلب 

تحمیـل می شـود.
در شـهرهای بـزرگ در فصـل سـرما ، پدیـده اینـورژن 
در هـوا وجـود دارد. یعنـی هـوای آلـوده روز گذشـته در 
طـول شـب که هوا سـرد اسـت، بـه نقـاط پاییـن حرکت 
مـی کنـد و در سـطح تنفـس و زندگـی ما قرار مـی گیرد 
و وقتـی کـه شـخص زود از منـزل خـارج مـی شـود در 
مجـاورت ایـن هـوای سـرد و آلـوده قـرار مـی گیـرد در 
حالـی کـه در زمسـتان زمانـی که بـه نیمه هـای روز می 
رسـیم هـوا گـرم تـر می شـود. بـه ایـن ترتیـب حتی می 
تـوان گفـت خطـر بـروز حملـه قلبـی، صبـح هـای زود 

است. بیشـتر 
زمسـتان  و  پاییـز  در  بیشـتری  اکسـیژن  بایـد  افـراد 
دریافـت کننـد.  اکثریـت مـا بـد نفـس مـی کشـیم و در 
دم و بـازدم دچارمشـکات فراوانـی هسـتیم کـه این خود 
بیشـتر و بیشـتر در سیسـتم بدن ایجاد اختـال می کند. 
بـا اصـاح شـیوه تنفـس مـی توانیـم کیفیـت و کمیـت 
زندگـی مـان را افزایش دهیم. در هـر فصل با تغییرات آب 
و هـوا بدن سـعی مـی کند خـود را بـا تغییـرات محیطی 
تطبیـق دهـد. بـرای آنکـه بدن، خـود را بـا تغییـرات هوا 
تطبیـق  دهـد، نیاز به زمـان دارد، این تغییـرات می تواند 
بـه شـکل  تغییـر در رژیـم غذایی و  تغییـرات آب وهوایی 
باشـد. درهنـگام تغییر فصـل ، تطبیق پذیری بـدن با این 
شـرایط زمـان مـی بـرد و ایـن زمـان فرصتی بـرای حمله 

عوامـل بیمـاری زا به بدن اسـت.
دکتـر یزدانی در خصوص مشـکات تنفسـی در سـرما 
و زمسـتان و راه هـای بهبـود تنفـس بـا پیـام مـا به گفت 

و گـو پرداخت.
دکتـر یزدانـی گفـت: در اثـر تغییـرات فصلـی و آب و 

هوایـی، سیسـتم بـدن ضعیـف تـر مـی گـردد و بنابرایـن 
بیشـتر درمعـرض عفونـت هـای ویروسـی و میکروبی قرار 
مـی گیـرد. به طـور معمول وقتی در ماه های سـرد سـال 
دمـای بـدن افت مـی کند ، بیشـتر به بیمـاری هایی مثل 

سـرما خوردگـی و گلـودرد مبتا می شـویم.
 وی افـزود: بـا بیـان اینکـه در سـرما عـروق محیطـی 
بـدن دچـار اسپاسـم )گرفتگی( می شـوند افـزود: به علت 
نیـاز بـدن بـه گرمـا در فصـل سـرما و انـرژی هورمونی به 
نـام آدرنالیـن در خون ترشـح می شـود که باعـث افزایش 
ضربـان قلـب مـی شـود و در نتیجـه نیـاز عضلـه قلـب به 

اکسـیژن و مـواد غذایی بیشـتر خواهد شـد.
دکتـر یزدانی اظهار داشـت:  گذشـته از عوارض سـرما، 
در زمسـتان آلودگـی هوا هم مشـکل سـاز اسـت. عوارض 
مشـکات  خسـتگی،  سـردرد،  هـوا  آلودگـی  از  ناشـی 
تنفسـی، سـرگیجه، تهـوع وضعـف والبتـه ناراحتـی هـای 
قلبـی اسـت، وارونگـی هوا در روزهای سـرد سـال به طور 
جـدی تـر بـروز کـرده و سـبب حمـات قلبی یا تشـدید 
آن مـی شـود واز ایـن رو افـراد جامعه، به ویژه سـالمندان 
و مبتایـان بـه بیمـاری هـای قلبی یـا ریوی، بـا توجه به 
اعام رسـانه ها از سـوی سـازمان هواشناسـی در روزهایی 
کـه وضعیـت هوا از نظـر آلودگـی بحرانی اعام می شـود 
تـا حـد ممکـن بایـد در منـزل یـا محیـط کار بماننـد واز 
بازکـردن پنجـره خـودداری کننـد ودر صـورت ضـرورت 
خـارج شـدن از محیـط هـای بسـته از ماسـک اسـتفاده 

. کنند
وی بـا اشـاره به پیشـرفت  زندگی شـهری افـزود: عدم 
تحـرک و عـدم رویارویـی بـا دماهـای پایین در زمسـتان، 
نیـاز بـدن بـه انـرژی مـازاد را منتفی مـی کنـد و مصرف 
غذاهـای چـرب مشـکل بیمـاری مزمـن چاقـی را بوجـود 
را در  مـی آورد. پـس تحـرک و ورزش جایـگاه مهمـی 
سـامت و کسـب اکسـیژن بـدن دارد. ورزش منظـم هـم 
نـه تنهـا سیسـتم ایمنـی بـدن را درمقابـل عفونـت هـا 
مقـاوم مـی سـازد، بلکـه باعـث کاهـش یافتن حساسـیت 

هـا نیزمـی شـود واز بـروز آنهـا جلوگیـری مـی کند.
دکتـر یزدانـی در خصـوص نقـش دانـه هـا ی مغـزی 
در کاهـش افسـردگی در زمـان تغییـر فصل گفـت: برخی 
دانـه هـا ضمن دارا بودن سـهم قابـل توجه روغـن، دارای 
مـواد معدنـی ارزشـمندی مانند مـس، آهن، روی، فسـفر، 
پتاسـیم و ماننـد آن مـی باشـند، که چربی مناسـب برای 
بـدن را تهیـه کـرده و مانـع از افسـردگی در تغییـر دمای 

فصلـی می شـود. 
وی تصریـح کـرد: در فصـل سـرما باید از رژیـم غذایی 
کـم نمـک با مقدار قابـل توجهی از پروتئین اسـتفاده کرد 
تـا فـرد را از حالـت افسـردگی و خـواب آلودگـی در فصل 
زمسـتان دور نگـه دارد . در طـول مـدت سـازگاری بـدن 

بـا تغییـرات فصلـی، فعالیـت سیسـتم ایمنـی بـدن افـت 
مـی کنـد و بنابرایـن بـدن در برابـر حمـات ویـروس هـا 
و باکتـری هـا، آسـیب پذیرتـر و مسـتعدتر می شـود. این 
دوره، زمانـی اسـت کـه اکثـر افـراد بـا عائم و مشـکاتی 
چـون سـرماخوردگی عادی، سـرفه، گلودرد و یـا آنفلوآنزا 

مواجـه می شـوند.
نوشـیدنی  چنـد  معرفـی  بـه  ادامـه  در  پزشـک  ایـن 
مفیـد فصـل سـرما پرداخت وگفـت: مصرف مایعـات گرم 
بخصـوص چـای کـم رنگ بسـیار خوب اسـت . چـای کم 
رنـگ تأثیـرات ضـد ویروسـی دارد . در ایـن فصل  مصرف 
مایعـات معمـول بسـیار توصیـه می شـود. چکانـدن چند 
قطـره لیمـو تـرش در آب و مصرف صبحـگاه آن می تواند 
بـه سـم زدایـی بـدن پرداخته یا مصرف شـب هنـگام آب 
آنانـاس نیـز مـی توانـد همیـن خاصیت را داشـته باشـد. 
مصـرف آب روزانـه را بایـد در ایـن فصـل افزایـش داد. در 
زمسـتان باید آب بیشـتری به نسـبت تابسـتان در اختیار 
بـدن قـرار بگیرد گرچه کمتـر، این نیاز در فصل زمسـتان 

احسـاس مـی شـود. نوشـیدن حداقـل 1.5 لیتـر آب در 
زمسـتان توصیـه مـی شـود. دکتـر یزدانـی اظهار داشـت: 
هنـگام بیـرون آمدن از منزل ازیک شـال گـردن که بینی 
و دهان را بپوشـاند اسـتفاده شود. ورزش در ساعات میانی 
روز و در زمـان تابـش کامل خورشـید توصیـه می گردد و 
اگرصبـح زود بـرای ورزش یـا دویـدن از منـزل خارج می 
شـویم جوانـب را در نظـر بگیریـم؛ چـون وقتـی از خواب 
بیـدار می شـویم؛ بدن در حالت نسـبی اسـت و در نتیجه 
وقتـی ناگهـان شـروع بـه ورزش کنیم چون قلـب آمادگی 
ایـن فعالیـت را نـدارد دچـار عـوارض وخطـر مـی شـود. 
بـرای همیـن ورزش در سـاعات اولیـه روز در سـرما برای 
بیمـاران قلبـی و افـراد مسـن اکیـدا ممنوع اسـت. وی در 
پایـان افـزود: توصیـه دیگر قـرار دادن یک دسـتگاه بخور 
آب در هنـگام خـواب و اسـتراحت در اتاق اسـت، تا هوای 
اتـاق مرطـوب شـود و اینگونـه از خشـکی گلو و دسـتگاه 
تنفسـی جلوگیری می شـود. زمسـتان خوب و سرشـار از 

شـادی را بـرای همشـهریانم آرزو میکنم.

سپیده ایران منش

اختالل 
در عملکرد مغز

پژوهشـگران  تحقیقـات 
کـه  کودکانـی  می دهـد  نشـان 
در معـرض اشـعه های وای فـای 
قـرار دارنـد نسـبت بـه سـایرین 
تمرکز کمتری داشـته و مغزشـان 
البتـه  دارد.  پایین تـری  عملکـرد 
کـه  نیسـتند  کـودکان  فقـط 
مغزشـان تحت تاثیر اشـعه ها قرار 

می گیـرد، بلکـه وای فـای زنـان را بیـش از مـردان مورد هـدف قـرار می دهد. در 
یـک تحقیـق 15 مـرد و15 زن داوطلـب مورد بررسـی قرار گرفتنـد و برای همه 
آزمـون مشـابهی برای سـنجش حافظه در نظر گرفته شـد. در ابتدا همـه آنها در 
شـرایطی آزمایـش شـدند که هیچ نوع اشـعه وای فـای در محیط وجود نداشـت. 
در ایـن شـرایط وضعیـت هـر دو گـروه مشـابه بود امـا در مرحلـه بعد ایـن افراد 
بـه مـدت 45 دقیقـه در معرض اشـعه وای فـای 2.4 گیگاهرتز قـرار گرفتند و در 
همین زمان مشـغول پاسـخ دهی به تسـت حافظه بودند. در این شـرایط وضعیت 
مغـز هـر دو گـروه مـورد بررسـی قرار گرفـت و معلوم شـد که فعالیـت خانم ها و 
سـطح انرژی شـان نسـبت به مردان به طـور قابل توجهـی تغییر کرده اسـت. این 
نکتـه بـرای خانم هـا متاثرکننـده اسـت اما بایـد به مردهـا هم هشـدار دهیم که 
خیال شـان خیلـی راحت نباشـد و آنهـا هم اگر در معـرض مداوم اشـعه های وای 

فـای باشـند، تغییـر ناخوشـایندی در عملکـرد مغزشـان دیـده می شـود.

این 10 ماده را همیشه 
در غذاهایتان
 داشته باشید

در ایـن مطلب 3 مـاده غذایی 
مفیـد  شـما  بـدن  بـرای  کـه  را 

هسـتند معرفـی مـی کنیـم.
 بادمجـان: بادمجان برای مغز، 
مـاده ای بسـیار خوب و مناسـب 
شـناخته شـده اسـت، بـه همین 

دلیـل عنـوان آنتـی اکسـیدان دارد و برای محافظت از غشـای سـلولی مغز موثر 
اسـت. همچنین بادمجان شـامل مواد مغذی موسـوم به آنتوسیانین هاسـت، که 

از مغـز در مقابـل از دسـت دادن حافظـه محافظـت می کند.
هویـج: هویـج بایـد یکـی از پنج وعـده ی غذایـی در روز باشـد. ایـن ماده ی 
فـوق العـاده، سرشـار از گلوتاتیـون )یـک پروتئیـن( بـوده و کمـک می کنـد تـا 
کبدتان پاکسـازی شـود. عاوه بر این، هویج سرشـار از فاونوئیدهـا و بتاکاروتن 
می باشـد. هویـج خـوردن بـه طور منظـم، می تواند بـه تحریک کبـد کمک کند 

و باعـث بهبـود کلـی عملکرد کبد شـود.
اسـفناج: اسـفناج سرشـار از مواد مغذی و گزینه ای عالی در بین مواد غذایی 
سـالم مـی باشـد. اسـفناج بـرای موهای شـما نیـز عالی اسـت! یکـی از بهترین 
منابـع بتاکاروتـن و یـک منبـع بـزرگ از فـوالت و آهـن، ایـن مـاده ی غذایـی 
خوشـمزه اسـت و باعـث می شـود تـا مـواد مغـذی الزم به موهای شـما برسـد.

چطور ناخن هایي 
زیبا و محکم 
داشته باشیم

ابتـا به خشـکي و خشـونت 
و  سـرد  روزهـاي  در  پوسـت 
خشـک زمسـتان خیلي بیشـتر 
مرطـوب  و  سـرد  روزهـاي  از 
پاییـز اسـت. بـرای جلوگیری از 
میتوانیـد  ناخن هـا  شـکنندگی 

مخلوطـی از پوسـت تخم مـرغ و آب لیمواسـتفاده کنیـد.  بـرای تهیـه ایـن 
ترکیـب کافـی اسـت پوسـت چنـد تخم مـرغ را آسـیاب کنیـد و هـر بـار 
یکـی، دو قاشـق از آن را بـا یـک اسـتکان آب لیمـوی تـازه مخلـوط کنید به 
حـدی کـه بتوانیـد ناخن های تـان را در ایـن مخلـوط قـرار دهیـد. بهترین و 
مفیدتریـن مـدت زمان بـرای نگه داشـتن ناخن ها و سرانگشـتان دسـت در 
ایـن مخلـوط 15 تـا 20 دقیقه اسـت. پـس از آن دسـت ها را بشـویید و این 
کار را هـر شـب پیش ازخـواب تکرار کنید. عـاوه بر این اسـتفاده از ترکیب 
دانه هـای بـال و شـیر نیـز بـرای درمـان شـکنندگی ناخن ها و پیشـگیری 
از ابتـا بـه آن بسـیار موثـر اسـت. بـرای ایـن منظـور دانه هـای بـال را در 
دسـتگاه مخلـوط کـن ریخته و آنها را له کنید سـپس یک اسـتکان شـیر به 
آنهـا اضافـه کـرده و پـس از خمیر کـردن آنها ایـن خمیـر را روی ناخن های 

خـود بـه مـدت 15 دقیقـه قـرار دهید. 

2 راه درمان 
خانگی تبخال

تبخال یک بیمـاری واگیردار 
ویـروس  از  ناشـی  کـه  اسـت 
هرپـس سـیمپلکس می باشـد. 
تبخـال با آفـت دهان فـرق دارد. 
آفت ها معموال مسـری نیستند. 
در ایـن مقالـه 2 روش درمـان 
خانگـی تب خال را به شـما ارائه 

دهیم:  مـی 
معجـزه جعفـری: تب خـال هایی که روی لـب، لثه و زبان دیده می شـوند 
از جملـه تـب خال هایی هسـتند که با مراقبـت و تجویـز دارو براحتی درمان 
می شـوند. اسـانس ریشـه ی جعفری و عصاره ی گل همیشـه بهار اگر چند 
روز بـه روی تـب خـال مالیـده شـوند، به دلیل خاصیـت ضد ویروسـی و ضد 

باکتـری بـودن بـه از بیـن رفتن تـب خال ها کمـک می کنند.
روغـن چـای: اسـتفاده از روغـن چای تاثیر زیـادی در پیشـگیری از انتقال 
تبخـال به سـایر قسـمت های عضـو درگیـر از قبیل لـب و داخل دهـان دارد. 
روزی دو بـار پنبـه ای تمیـز را بـه روغـن چای آغشـته کنیـد و روی تب خال 
قـرار دهیـد. این روغن بدلیل تحریک سیسـتم ایمنی بـدن و افزایش توان آن 
بـرای مقابلـه بـا ویروس تبخـال، تاثیر زیـادی روی از بین رفتن تبخـال دارد.

سالمت تغذیه درمانزیبایی
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بـه بـاغ جیـران وارد شـدم، مجـد الدوله را میـان ایوان 
جلـوی قبـر جیـران دیـدم کـه مـرا به نـام صدا مـی زد و 
سـخت دشـنامم مـی داد. خیـال کـردم یـزدی هـا داخل 
اتـاق را گرفتـه انـد و مـا هـم متهـم شـده ایـم. بـه طرف 
ایـوان رفتم. چنان سـیلی بـه صورتم نواخت که چشـمانم 
سـیاه شـد، بـه داخل اطـاق هدایتم کرد. وارد شـدم فریاد 
اتابـک را شـنیدم که مـی گفت: »بـارک اهلل دکتـر، امروز 
روز )نشـان دادن( هنـر و لیاقت اسـت، شـاه را حـال بیار! 
چنـد لحظـه چشـم خـود را بسـتم و بـاز کـردم، دیـدم 
جلـوی دری کـه از مقبـره جیـران بـه راهـروی بین حرم 
شـاهزاده عبدالعظیـم و امـام زاده حمزه اسـت، شـاه روی 
زمیـن دراز کشـیده اسـت. کنـار شـاه نشسـتم، اول نظرم 
بـه جـوراب نخـی سـفید سـاق کوتـاه افتـاد. دیـدم خون 
روی جـوراب پـای چـپ شـاه اسـت، بـه ناچـار از زیـر دو 

شـلوار شـاه به سـاق پای شـاه دسـت بـردم، تـا جایی که 
مقـدور بـود و دسـت مـن بـاال می رفـت، جریان خـون را 
از قسـمت بـاالی پـا احسـاس کـردم، بـه واسـطه تنگـی 
شـلوار ناچـار بنـد شـلوار را گشـودم تـا جریـان خـون را 
و  داد  نـوازش  را  تعقیـب کنـم. سـیلی دیگـری صورتـم 
مجدالدولـه دشـنامم مـی داد کـه کارت به جایی رسـیده، 
بنـد شـلوارش را بـاز مـی کنـی؟ اتابـک از طـرف دیگر با 
عصایـی کـه در دسـت داشـت، به مجـد الدوله به سـختی 
کوفـت و فـوری اطـاق را بـه کلـی خلـوت و خالـی کرد و 
بـاز بـه مـن فرمـود: »دکتـر جـان! امـروز روز ترقـی تو و 
بـروز لیاقـت اسـت. کار کن شـاه به حـال بیاینـد!« من با 
نهایـت اطمینـان خاطـر بندها را گشـودم و از کنار پهلوی 
چـپ شـاه خـون را تعقیب و بیـن دنده های چـپ، همان 
جایـی کـه در کاس مدرسـه طب، قسـمت تشـریح میان 

حقیقـی قلـب را نشـان داده بودنـد، انگشـتم فـرو رفت. با 
کمـال انگشـت خود را چندیـن بار داخل و خـارج و میان 
قلـب را هـم امتحـان کـردم و مطمئـن شـدم کـه قلب به 
کلی از کار افتاده و شـاه مدتی اسـت مرده! از جیب شـاه 
دو دسـتمال سـفید بیـرون آوردم، یکـی را داخـل قلـب 

نمـوده، بیـرون کشـیدم، و دومی را وارد کـرده، آنجا برای 
بیـرون نیامـدن خونابـه گذاردم )ایـن دسـتمال اکنون در 
مـوزه معـارف تهـران اسـت(. در ایـن وقـت اتابـک میـان 
راهـرو بیـن حرمیـن قـدم مـی زد بـا اشـاره ایشـان را به 

طـرف خـودم آوردم، بـه طـوری که خم شـدند.

شاه شکار
قسمت دوم

آینه تاریخ 

کرمون

جامعـه  بـه  نگاهـش  برگشـت،  کـه  اسـتانبول  از 
معنـای  برایـش  اجتماعـی  مفاهیـم  بـود،  شـده  عـوض 
دیگـری پیـدا کـرده و اصطاحاتـی مثـل حـق و حقـوق 
اجتماعی،قانون،فقـر و غنـا معانـی جدیـدی در افـکارش 
پدید آورده بود، در سـیاحت و جهانگردی سـه سـاله اش 
بـه هندوسـتان، عربسـتان و ممالـک عثمانـی، هـر چنـد 
سـرمایه و اندوختـه هـای مادیـش را از دسـت داده و در 
همـان ابتـدای سـفر شـنوایی اش آسـیب دیـده و گـوش 
هایـش بـر روی اصـوات ظاهـری بسـته شـده بـود، لکـن 
سـرمایه هـای انسـانی کـه در هـم نشـینی بـا دوسـت 
دانشـمند همشـهریش میـرزا آقاخـان و آگاهـی هایی که 
از محضـر سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی مـی گرفتنـد  
سـرمایه عظیمـی از بینـش اجتماعـی را نصیـب او نموده 
بود که این سـرمایه در تمـام دوران زندگی پربارش چراغ 
راه او شـد. در کرمـان، همیـن کـه زندگیش سروسـامانی 
گرفـت، رفـت سـراغ فقـرا و مسـتمندان. بیسـت سـال 
قبـل ازآن کـه داراالیتـام یـا همیـن پروشـگاه صنعتـی 
تأسـیس شـود. »حـاج علـی اکبـر« کـه حـاال بـه »حـاج 
اکبـر کـر« معروف شـده بود از سـرمایه خـودش مقداری 

»متقـال« کـه پارچـه 
ارزان قیمتـی بـود می 
خریـد، به خیـاط می 
داد تـا از آن پیراهـن 
و  بـدوزد  شـلوار  و 
عیـد  روزهـای  در 
فرزنـدان  سـراغ  بـه 
بـه  و  رفتـه  یتیـم 
تناسـب سـن و سـال 
و  پیراهـن  یکدسـت 
شـلوار بـه آنـان هدیه 
موجبـات  و  داد  مـی 
شـادی دل هـای ایتام 
کـرد.  مـی  فراهـم  را 
حکومتـی  زمـان  در 
حسـام الدوله بـه فکر 
از  بخشـی  کـه  افتـاد 
جـای  هـای  زمیـن 
را  کرمـان  خنـدق 
بـود  باصاحـب  کـه 
و  گرفتـه  حاکـم  از 
بـرای  ای  مدرسـه 
اطفـال فقیـر و یتیـم 
الدوله  بسـازد. حسـام 
آن  دسـتخطی  طـی 
زمیـن را بـه او واگـذار کـرد  و »حـاج اکبـر« خانـه اش 
را فروخـت و بـاغ و بنـای نمونـه ای در آن جـا سـاخت. 
هـر چنـد حاسـدان و دشـمنان دوسـت نما ایـن موفقیت 
هایـی  گرفتـاری  حاکـم  رفتـن  از  پـس  و  برنتافتـه  را 
برایـش فراهـم آوردنـد؛ امـا لحظـه ای دلسـرد نشـد و به 
کمـک فرزنـد نوجوانـش در تهـران موفـق به عـزل حکم 
بعـدی کـه مخالـف بـود گردیـد و بـه اولیـن آرزوهایـش 
در حمایـت از ایتام رسـید. انسـان دوسـتی، یتیـم نوازی 
و تـاش هـای بـی توقعـش موجـب شـد، در جنـگ اول 
جهانـی کـه فقـر عمومی، قحطی و گرسـنگی تمـام ایران 
و بیشـتر از همـه جـا کرمـان را فـرا گرفتـه بـود و فقرا از 
شـدت گرسـنگی و بـی غذایـی در روز روشـن و در معابر 
عمومـی مـی افتادند و مـی مردند، نصرت السـطنه حاکم 
کرمـان را بـر آن داشـت کـه بـرای جلوگیـری از مـرگ و 
میـر، حداقـل بـرای ایتـام کاری انجـام دهـد، عـده ای از 
مشـاهیر و ثروتمندان شـهر را جمع نموده، بر آن داشـت 
کـه جایگاهی بـرای نگاهـداری فرزندان یتیـم اختصاصی 
داده و هـر کـدام مبلغـی را سـاالنه متقبـل شـوند تـا هم 

از مـرگ و گرسـنگی بـه حالشـان داده و هـم حرفـه و 
صنعتـی بـه آن هـا بیاموزند. بـرای سرپرسـتی و اداره آن 
هـا بـا توجه به سـابقه 20 سـاله »حـاج اکبر« نسـبت به 
کمـک ایتـام، همگـی وی را معرفـی نمودند. ایـن جا بود 

کـه بـه قـول شـاعر 
»خدنـگ مارکـش بـا مار شـد جفـت /قضا هـم خنده 

زد، هـم آفریـن گفت!«
بدیـن ترتیب 99 سـال پیش در سـال 1295 شمسـی 
اولیـن پرورشـگاه بـه مفهوم امـروزی که شـامل نگهداری 
و حمایـت همـه جانبـه از ایتـام اسـت، در ایـران شـکل 
گرفـت. هـر چنـد یـک سـال پیـش تـر، پرورشـگاهی بـا 
همیـن خصوصیـات بـا زعامـت شـهرداری در تهـران بـه 
وجـود آمـده بود؛امـا خیلـی زود متاشـی شـد و از بیـن 
رفـت. بنابرایـن با اطمینان مـی توان گفت که پرورشـگاه 
صنعتـی، اولیـن پروشـگاهی در تمـام ایـران اسـت کـه تا 
امـروز دایـر بـوده و امـروزه هـم بـه لطـف هئیـت مدیره، 
هئیـت امنـا و مدیرانـش هـر روز کـه مـی گـذرد، برنـد 
اجتماعیـش بـه عنـوان یـک NGO یـا سـازمان مـردم 

نهـاد کـه یـار و یـاور دولت اسـت افـزوده می شـود.
السـلطنه  بـه هـر حـال طولـی نکشـید کـه نصـرت 
رفـت و حاکـم بعـدی -حشـمت الدولـه و االتبـار- بـه 
عـادت همـه حـکام مسـتبد ایرانـی کـه هر حاکـم جدید 
آثـار مثبـت و منفـی حاکـم قبلـی را نفـی مـی  تمـام 
کنـد، بنـای مخالفـت بـا داراالیتـام را گذاشـت و کمـک 
قانـون زور:»حـق همـان اسـت  از  تبعیـت  بـه  هـا هـم 
کـه خـان فرمایـد!« دود شـد و بـه هـوا رفـت! هـر کـس 
جـای »حـاج اکبر« بـود، در آن را بسـته و دنبـال زندگی 
خـودش مـی رفـت. اما ایـن انسـان به تمـام معنا انسـان 
دلـش راضـی نشـد. بافاصلـه دسـت بـه کار شـد. در آن 
سـال هـا دم و دسـتگاه S.P.R )پلیـس جنـوب ایـران(

در کرمـان فعـال بود، به سـراغ کنسـول انگلیسـی و دیگر 
فرماندهـان پلیس جنـوب رفت. اسـتعمارگران انگلیسـی 
در آن سـال هـای قحطـی بـره هـای کم سـن و سـال را 
کشـته از پوسـت آن هـا بـرای نیروهایـش کاه پوسـت 
بـره درسـت مـی کردنـد، صنعتی آن هـا را قانـع کرد که 
حاضـر اسـت بـرای آن هـا کاه هایی درسـت کنـد از نخ 
پشـمی، شـبیه همـان پوسـت بره کـه هم قابل شستشـو 
و بهداشـتی باشـد و هـم یک پنجـم قیمت کاه پوسـتی 
بـرای آنهـا تمـام شـود! پـس از موافقـت انگلیسـی هـا 
کارگاه هـای پارچـه بافـی کوچکـی بـرای بچه هـا ترتیب 
داد و بـا آمـوزش آنهـا کار بـه جایـی رسـید کـه عـاوه 
بـر اداره پرورشـگاه در آن وضعیـت وحشـتناک جنگـی، 
سـرمایه ای هـم بـرای داراالیتـام پـس انـداز کـرده و بـا 

همـان پـس انداز اولیـن جا را بـرای پرورشـگاه خریداری 
کـرد. روح ماجراجویی، شـجاعت، پشـتکار، نهراسـیدن از 
شکسـت و بیشـتر از همـه حـس نوع دوسـتی وی سـبب 
شـده بـود که بارهـا و بارهـا، داراالیتام را از لبـه پرتگاه از 
هـم گسـیختگی نجات دهـد. کم کـم کارش رونق گرفت 
و او هـر سـال متـوکًا علـی اهلل تعـداد  بیشـتری یتیم را 

زیـر پوشـش مـی گرفت.
از حـق نبایـد گذشـت که عـده ای از مسـئولین دلسـوز 
دولتـی بودنـد کـه وقتـی عاقـه و پشـتکار این مـرد بزرگ 
را مـی دیدنـد در قـوام و دوام پرورشـگاه نقـش مثبتی ایفاء 
مـی کردنـد. که در زمـان خود حاج اکبـر از افرادی همچون 
»افضل الملک روحی« و »حسـین جودت« روسـای معارف 

و اسـتانداری چـون »سـهیلی« می توان نـام برد.
سـاختن  بـه  شـروع  اکبـر«  »حـاج   1315 سـال  در 
خوابگاهـی بـرای بچـه هـا در همیـن جایـگاه امـروزی 
نمـود کـه هم اکنون جـزو مـوزه صنعتی اسـت. از طرفی 
هـم چون زمین پشـت پرورشـگاه کـه امروزه بیمارسـتان 
فرماندهـی  بـود.  ارتـش  مشـق  میـدان  اسـت،  باهنـر 
ارتـش نیـز دسـت روی آن گذاشـته و در صـدد تصـرف 
آن بـود. در بهـار 1318 بـا آن کـه هنـوز درب و پنجـره 
هـای خوابـگاه نصب نشـده بـود، بـا همکاری »سـهیلی« 
اسـتاندار وقـت، بچـه هـا را بـی سـر و صـدا و شـبانه در 
آن جـای دادنـد و دسـت ارتـش کوتـاه شـد. همـکاری 
هـای اسـتاندار، حـاج اکبر را به ایـن فکر انداخـت که در 
جهـت بقای پرورشـگاه و جلوگیری از انهـدام آن باالترین 
مرجـع تصمیـم گیری اسـتان یعنی اسـتاندار وقـت را در 
هـر دوره ای رئیـس هیئـت مدیـره پروشـگاه قـرار دهد و 
بدیـن وسـیله پرورشـگاه را از دسـت انـدازی قدرتمندان 

طمـاع حفـظ نماید.
سـرانجام در 11 آذر مـاه 1318 در حالـی کـه تقریبـاً 
آن  کار  ادامـه  و  پرورشـگاه صنعتـی  آینـده  از  خیالـش 
عصـر  فروبسـت.  جهـان  از  چشـم  بـود،  شـده  راحـت 
علـی  پیکـر »حـاج  مدیـره  تصویـب هئیـت  بـا  روز  آن 
اکبـر صنعتـی« معـروف بـه »حـاج اکبـر کـر« در همـان 
پرورشـگاه - محلـی کـه امـروز کتابخانـه مـوزه صنعتی - 
اسـت بـه خـاک سـپرده شـد. بـر سـنگ مـزارش کـه به 
علـت بنـای کتابخانـه نیـم متری گـود افتاده و بـرای این 
کـه هم سـطح سـرامیک کـف کتابخانـه شـود روی آن را 

بـا شیشـه پوشـانده انـد، ایـن بیـت نقر شـده: 
بعد از وفات مرقد ما در زمین مجوی
در سینه های مردم عارف مزار ماست

روانش شاد 
علیجان غضنفری

روزگاری که گذشت
بخش پنجم

عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی

 حاکم سـفاک بدون پرسـش و سـوال دسـتور می دهد هر 
چهـار نفـر را سـر ببرنـد. یـک نفـر از ایـن چهـار نفـر مقداری 
مـی  و  اسـت  زده  مـی  فریـاد  آورده  در  جیبـش  از  کشـک 
گفتـه:»ای بابـا مـن شـالباف هسـتم. آمـده ام بـرای زن و بچه 

هایم کشـک بخـرم.«
کشـک هـا را بـه مردم نشـان مـی داد می گفته اسـت:»مرا 
چـه کار بـه دکان نانوایـی؟ مـن یـک سـر از خانـه آمـده ام تا 

در دکان بقالـی.« 
دیگـر کار از کار گذشـته بـود و فریـاد و عجـز و التماس آن 
بیچـارگان بـی فایـده بوده اسـت و هر چهـار نفـر را در میدان 
سـر مـی برند. پـس از چنـد روزی بـی گناهی و بـی تقصیری 
ایـن چهـار نفـر بدبخـت معلـوم شـد. اما چـه فایده کـه آن ها 
بـه قتـل رسـیده بودنـد. آن وقـت بـرای بچه هـای یتیـم این 
بیچـارگان چنـد ماهـی وجـه مختصـری مـی دهند کـه امرار 
معـاش کننـد. هنگامـی کـه ایـن وحشـی گـری و سـبعیت را 
پـدرم بیـان مـی کـرد، من هـم گریـه ام گرفـت و چنـان این 
منظـره را شـرح و بسـط داد کـه گویـی آن وقایع را مـی بینم. 
آقـا فتـح اهلل بـا آن کـه خـودش هـم شـاهد و ناظـر ایـن 
واقعـه بـود خواسـت طرز صحبـت را تغییر دهـد و چون خیلی 
خـوب آواز مـی خوانـد بـا آنکـه ابـدا صدایـش را پـدرم نمـی 
شـنید، شـروع بـه خوانـدن آواز و اشـعاری کـرد که متأسـفانه 
از اشـعارش چیـزی نمـی فهمیدیـم. امـا از زیـر و بـم و صدای 
گـرم و تسـکین دهنده اش بسـیار خوشـم مـی آمـد. باید این 
موضوع را بنویسـم که همیشـه پدرم به من سـفارش می کرد 
حـرف هایـی را کـه بـا هـر کـس مـی زنـد خصوصی و سـری 
اسـت و هـر آنچـه مـن بشـنوم نبایـد بـه احـدی بازگـو کنـم  
و واقعـاً هـم ایـن طـور بـود. گاهـی از مـن اشـخاص مختلفی 
سـؤاالتی مـی کردنـد و در جوابشـان با گفتن کلمـه نمی دانم 

خـود را راحـت مـی کردم. 
آن قـدری کـه شـرح مسـافرت هایـی کـه به هندوسـتان و 
اسـامبول کـرده بود برای من انترسـان بود، حـرف های دیگر 
نبـود. هـر وقت فرصتی دسـت مـی داد از او سـؤالی می کردم 
و او هـم بـا نهایـت آزادی و وسـعت فکـر از گذشـته داسـتان 
هـا مـی گفـت. روزی از او پرسـیدم:»چه طـور شـد کـه بعد از 
آمدنـت از عشـق آبـاد بـه کرمـان به اسـامبول و هندوسـتان 
مسـافرت کـردی؟« گفت:»مـن هـم مانند سـایر مردم چشـم 
و گوشـم بسـته بـود. آن ایـام کـر نبـودم و بـه سـقط فروشـی 
مشـغول بـودم. گاهـی بـه اتفـاق دوسـتانم در مجلـس درس 
آخونـد مامحمـد جعفـر حضـور می یافتـم و در ایـن مجالس 
بـه جـای کتـب عربـی و فقـه و اصـول کتـاب مثنـوی مـای 
رومـی خوانـده می شـد و آخوند آن اشـعار را شـرح مـی داد و 
هـر وقـت بـه آنجـا مـی رفتم، صحبـت هایـی می شـنیدم که 
همـه تازگـی داشـت. در صورتی که بعضی از مردمان سـطحی 
دسـت خـود را بـه ایـن کتـاب نمـی زدنـد و بـا انبـر آن را می 
گرفتنـد و بعضـی نسـخ خطـی کمیـاب آن را بـه قیمـت های 
گـزاف خریـده و بـرای آن که ثوابی کـرده باشـند، آن کتاب را 
لـب حـوض آب بـرده و با ریختـن آب بـه روی اوراق آن کتاب 
آن خطـوط را مـی شسـتند. آخونـد ما محمـد جعفر خودش 
روزی از مریـدان بسـیار نزدیک حاج محمـد کریم خان رییس 
شـیخیه بـود ولـی به واسـطه برخـورد مسـافر تـازه ورودی به 
کرمـان و مباحـث علمـی مجـذوب آن شـده و تغییـر عقیـده 
مـی دهـد و درس و بحـث حـاج محمد کریـم خـان را گذارده 
و بـه خوانـدن مثنوی و تفسـیر کردن اشـعار آن کتاب دل می 
بنـدد. تنهـا خـود آخوند پیـرو جال الدیـن رومی نمی شـود، 
بلکـه عـده ای از مـردم بـا ذوق و منـور الفکـر و عارف مسـلک 
بـه او گرویـده و همـه روزه در مجلس درسـش حضور پیدا می 
کردنـد و مـن هـم حاضر می شـدم. در این مجالـس نامحرمی 
نبـود و همـه مـا اهـل راز بودیـم و بـدون تـرس و بیـم از ظلم 
و سـتمکاری حـکام و مأموریـن دولـت و بسـتگان ماهایی که 
بـا حکومتـی هـای وقـت بنـد و بسـت داشـتند صحبـت مـی 
کردیـم. هـر روز ایـن شـیخ بزرگـوار دریچـه ای از نـور به روی 
قلـب شـاگردان خود می گشـود و مثـل این بود کـه ماموریتی 
معنـوی بـه او رجـوع شـده کـه عـده ای را از جهـل و نادانـی 
بـه علـم و معرفـت رهبـری کنـد. چنـان حـرف هـای عالمانه 
آخونـد در مـن اثر داشـت که چشـم از دنیا و زندگی پوشـیده 
تصمیـم گرفتـم دل بـه دریـا زده سـفری دور و دراز بنمایـم و 
دنیـا را سـیر و سـیاحت کنـم و آن قـدر جسـت و جـو کنم تا 

حقیقـت را دریابم. 

به مناسبت 11 آذر سال روز درگذشت حاج علی اکبر صنعتی

مردی از تبار انسانیت و آگاهی

داستان

افقی
1-خوبی - فیلمی از محمدعلی آهنگرانی

2-فیلمی از امیرقویدل - سرها - روزه گرفتن
3-صدمتر مربع - کاشف اتر - عجله - باران اندک

4-پـرده دری - حلـزون - ترمـز چارپـا - به خشـخاش می 
گذارند!

5-زن شوهر مرده - نرمی و روانی - نظر دوختن
6-قرض و وام - خجسته و مبارک - غیر معنوی

7-گزند رساندن - راهروی سرپوشیده - نوعی جین
8-حـرف انتخـاب - سـتاره دنبالـه دار - آحـاد در ریاضـی 

- رود آرام
9-بیرون دهان - باجه و گیشه - قابل خواندن

10-گیاهـی کـه بیـش از یـک یـا دو سـال باقـی بمانـد - 
عشـق بیگانـه - تابنـاک و نوردهنـده

11-عملی در زراعت - سخن زشت و ناروا - رهایی
12-دریایی در ترکیه - نماد شـیمیایی نیتروژن - فیلسوف 

بنام یونانـی - غم و اندوه
13-از زبان های برنامه نویسـی - سـخت و دشـوار - نوعی 

زیرانداز - نشـانه مفعولی
نـام   - )ع(  امـام رضـا  14-مثـل و شـبیه - شـهر حـرم 

زرتشـت نیـای  هفتمیـن 
15-فیلمی از محمدرضا اعامی - برافروخته

عمودی
1-محافظـت و مراقبـت - 55درصـد خـون را تشـکیل می 

هد د
2-نوعـی تلفـن عمومـی - بـرادر شـیرازی - نوعی ماشـین 

یمی قد
3-آزاد و رها - کشور نیشکر - شغل و کار - دور دهان

4-مـوی گـردن شـیر - کادو - صـدای درد - از حـروف 
الفبـای فارسـی

5-از القاب امرای ترک - پرده در - واحد سرعت هواپیما

6-کبودرنگ - سوره 92 قرآن کریم - پدر شعر نو
7-غذایی از اسفناج - جدار - روش و شیوه

8-حـرف دهـن کجـی - از کشـورهای آفریقایـی - درگاه 
ورودی خـط تلفـن - نفـس خسـته

9-لقمـه چـپ گربـه! - مالـک گردانیـدن - دومیـن عـدد 
دورقمـی

ماشـین  مختـرع   - آلودگـی  پسـوند   - اتـم  10-مرکـز 
کفشـدوزی

11-بدکارترین - استخوان روی انگشت - درود و تحیت
12-محلی که آب رودخانه وارد دریا می شـود - ناشـنوایان 

- جدید و تازه - سوسـمار استرالیایی
13-از ضمایـر انگلیسـی - نشـان افتخـار - بهتـر - کاه 

نگی فر
14-ورزشی با سه تیر کوچک - نگاه کردن - ملول

15-مردمانی از یک شهر - ناجور و ناهماهنگ

جدول ۵۱۰

پاسخ ۵۰۹
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آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قانـون  اول موضـوع  برابـر رای شـماره 139460319062000625هیـات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای 
سـید محمـود میر تـاج الدینی گوکی فرزند سیدحسـن بشـماره شناسـنامه 103 
صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 262/65 مترمربـع پاک 1 فرعی 
از 1609- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1609- اصلـی واقـع در گلباف 
خیابـان طالقانـی کوچه شـهید میرتـاج الدینـی خریـداری از مالک رسـمی آقای 
سـید حسـن میرتـاج الدینـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/15

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی
م الف 2837

علیجان غضنفری
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در حاشیه

تلویزیون سکوی پرتاب چه بازیگرانی شد؟
در تمام سـال های گذشـته بازیگران شـناخته شـده بسـیاری که تعداد 
قابـل توجهـی از آن هـا در سـینما بـه چهـره ای مطـرح تبدیل شـدند،کار 
حرفـه ای خـود را از تلویزیـون آغـاز کرده انـد. سـتاره هایی کـه هـر بـار با 
بـه کار بـردن جماتـی مثـل اینکه »بـه تلویزیـون مدیونم« یـا »با حضور 
در تلویزیـون بـود کـه بـرای اولیـن بـار دیده و مطـرح شـدم« می خواهند 
بگوینـد همچنـان خـود را وامدار سـیما و سـریال هایش می داننـد. در این 
میـان عـده ای بـا تـداوم حضـور در مجموعه هـای تلویزیونـی از بازیگـری 
گرفتـه تـا کارگردانـی، نویسـندگی یـا حتـی مشـاوره بـه کارگـردان و 
بازیگردانـی  دنبـال ادای دیـن هسـتند و عده ای دیگر خاستگاه شـان را بنا 

بـه دالیـل مختلـف فرامـوش کرده اند.
مهـران مدیری؛بازگشـت ناموفـق آقـای فرزنـد: »فرززنـد تلویزیون«  
ایـن عنوانـی بـود کـه خـود مدیـری بعـد از پایـان دلخـوری هایـش از 
مسـووالن سـیما بـرای خـودش بـه کار برد.البتـه کـه مدیری راسـت می 
گفت.هـر چنـد او در 24 سـال اخیـر همه کار کـرده و به غیـر از بازیگری 
و کارگردانـی در عرصـه نمایـش و موسـیقی  هـم فعالیت داشـته امـا او از 
تلویزیـون شـروع کـرد،در تلویزیـون معـروف شـد و اوج گرفـت و حاال در 
همیـن تلویزیـون بـه کارش ادامه مـی دهد. مدیـری نوروز امسـال با »در 
حاشـیه« بـه تلویزیـون برگشـت تا وفـاداری اش را نشـان دهد اما سـریال 
تـازه او بـا آثـار قبلـی اش تفـاوت زیادی داشـت. حاشـیه ها چنان بـه پر و 
پـای »در حاشـیه« پیچیدند که خیلی هـا گمان کردند دیگـر او را در قاب 
تلویزیـون نخواهنـد دیـد اما او ایـن روزها مشـغول تصویربـرداری فاز دوم 
سـریالش اسـت تـا همچنـان رابطه اش را بـا تلویزیـون حفظ کرده باشـد.

شـهاب حسـینی؛ از مجری گـری تـا سوپراسـتاری سـینما: بازیگـر 
بیـن  در  جایـی  همیشـه  اخیـر  سـال های  طـی  کـه  شناخته شـده ای 
بهترین هـای سـینما داشـته، از تلویزیـون بـه پرده نقـره ای آمـد. او حدود 
بیسـت سـال قبل با مجری گری در برنامه »اکسـیژن« در تلویزیون کارش 
را شـروع کـرد و همیـن کار را در برنامه هـای »برپا برپـا«، »به رنگ صبح« 
و »سـایه روشـن« ادامـه داد. حسـینی بـا وجـود تمام مشـغله هایش هیچ 
وقـت از تلویزیـون قهـر نکرد و طی سـال های اخیر و در البـه الی کارهای 
متعـدد سـینمایی اش در سـریال هایی چـون »تـب سـرد«، »مـدار صفـر 

درجـه«، »شـوق پـرواز« و »سـرزمین کهن« حضور داشـته اسـت.
رضـا عطـاران؛ از درخشـیدن در تلویزیـون تـا قهـر بـا آن: یکـی از 
پولسـاز ترین سـتاره امـروز سـینمای ایـران کـه حضـورش در هـر فیلمی 
می توانـد تضمیـن کننـده فـروش میلیـاردی اش در اکـران عمومی باشـد 
از بـازی در برنامه هـای طنـز آیتمـی تلویزیـون و بعد تـر ایفـای نقـش در 
سـریال های سـیما به اوج رسـید. آخرین کار تلویزیونی او »بزنگاه« حدود 
7 سـال قبـل پخـش شـد و از آن روز تا حـاال عطاران فقط یکـی دو بار به 
دوسـتانش مثـل مجیـد صالحـی و سـعید آقاخانی در نقش مشـاور کمک 

کرده اسـت.

مربیان پرافتخاری که شغل ندارند!
یکـی از مزایـای لیـگ برتـر فوتبـال ایـران، تبدیـل مـدار مربیـان از 
مـردان تسلسـلی و زنجیـره ای بـه چهـره هـای تـازه اسـت. قلعـه نویـی، 
ابراهیـم زاده و فرکـی بـه عنـوان پرافتخارتریـن مربیـان 8 سـال گذشـته 
لیـگ مهمترینهـای این عرصه هسـتند. بعد از این سـه مرد بـزرگ مردان 
دیگـری مثـل ابراهیـم قاسـمپور، صمد مرفاوی، رسـول خطیبـی، محمود 
بیـژن ذوالفقارنسـب، محمدحسـین ضیایـی،  یـاوری، خـداداد عزیـزی، 
محمدرضـا کربکنـدی، حمید درخشـان، اصغر مدیرروسـتا و مجید باقری 
نیـا از مـردان بـزرگ و مربیـان سـابقه دار در لیـگ برتـر 8 فصـل اخیـر 

هسـتند کـه بـدون فعالیـت و بیکار هسـتند. 
امیرقلعه نویی؛ پرافتخارترین

امیـر قلعـه نویـی صاحـب 5 عنـوان قهرمانـی، 3 نایـب قهرمانـی، یک 
سـومی، یـک پنجمـی و یـک ششـمی در لیـگ برتـر اسـت و در ابتـدای 
فصـل سـرمربی ملـوان بودکه زمـام کا را خیلـی زود رها کرده و سـکان را 
به اسـتیلی سـپرد، او از مهمترین مردان لیگ برتر اسـت که پیشـنهادات 

بسـیار دارد امـا بـه آنهـا وقعی نمی گـذارد.
حسین فرکی؛ قهرمان معزول

قهرمـان لیـگ پارسـال بـا سـپاهان و 2 سـال قبـل بـا فوالد اسـت که 
چنـد هفتـه قبل برکنار شـد، اتفاقـی که تنهـا در لیگ ایران امـکان وقوع 
دارد، در ادوار گذشـته مدیـران باشـگاه ها به مربیان قهرمـان، حداقل یک 
سـال ضمانـت حضـوری مـی دادنـد. فرکی در 4 سـال گذشـته صاحب 2 

قهرمانـی و عناوین سـوم و چهارم شـده اسـت.
منصور ابراهیم زاده؛ مرد دوم

بعـد از قلعـه نویی بهترین میانگین امتیازات را در لیگ دارد. او از سـال 
87 سـرمربیگری را تجربـه کرده و در مدت حضـورش 2 نایب قهرمانی در 
لیگ و یک سـومی دارد و در جام حذفی قهرمان شـده و سـابقه رسـیدن 

بـه فینال آسـیا را هم دارد.
فیروز کریمی؛ منجی همیشگی

مـرد همـواره مطرحـی کـه حضـورش همـواره بـا موفقیـت تـوام بوده 
اسـت. او کـه پارسـال نقـش منجـی بـرای ملـوان بـازی کرد.

عکس: مصطفی ابراهیمی

بر جنگِل بی بهار می شکفند

بر درختاِن بی ریشه میوه می آرند،

  بچه های اعماق

  بچه های اعماق

با حنجره ی خونین می خوانند

و از پا درآمدنا

درفشی بلند به کف دارند

کاوه های اعماق کاوه های اعماق

احمد شاملو

عکس نوشت

سالگرد

سالگرد شهدای رسانه
15  آذر 84 بـا اعـام سـقوط هواپیمای سـی-130 در شـهرک توحید، 
داغ بزرگـی بـر دلمـان نشسـت. سرنشـینان ایـن هواپیمـای نظامـی برای 
پوشـش خبـری رزمایـش می رفتند اما سرنوشـت چیـز دیگری بـرای آنها 
رقـم زد و همگـی بـه شـهادت رسـیدند. ایـن عکـس مربوط به اسـماعیل 

عمرانـی، خبرنـگار کرمانـی شـهید در این حادثه اسـت.

خبر آخبر

شاگردان رضا سلطانی
قهرمان جهان شدند

المپیـا  ایـران قهرمـان رقابـت هـای مسـتر  انـدام  تیـم پـرورش 
آماتـوری جهان شـد. مدیریت و سـرمربیگری تیم پرورش انـدام ایران 
را رضـا سـلطانی برعهـده دارد. سـلطانی در گفت و گـوی کوتاهی که 
از روسـیه بـا روزنامـه »پیـام مـا« داشـت گفـت: تیـم ایران با کسـب 
چهـار مـدال طـا، دو نقره، یـک برنز، دو مقام چهـارم و دو مقام پنجم 
در مسـابقات مسـتر المپیـا آماتـوری جهـان قهرمـان شـد. وی افزود: 
بابـک اکبـر نیـا اوورال مسـابقات شـد و بطور مسـتقیم مجـوز حضور 
در مسـابقات مسـتر المپیا حرفه ای سـال آینده را کسـب کـرد. مدیر 
کرمانـی تیـم هـای ملی پرورش انـدام کشـورمان اضافه کـرد: در وزن 
75 کیلـو محسـن زراعـی، در وزن 85 کیلـو بابـک اکبرنیـا، در وزن 
95 تـا 100 کیلـو خلیـل اسـدی و در وزن مثبـت 100 کیلـو مجتبی 
نوترکـی مـدال طا گرفتند و مرتضی پاک طینـت در وزن 95 تا 100 
کیلـو مـدال نقـره را کسـب کـرد. در رشـته فیزیک هم علـی بیگلو به 

مـدال نقـره و آرش فیاضـی بـه مـدال برنز دسـت یافتند.
گفتنـی اسـت تیـم ملی پـرورش انـدام ایـران در دوران حضور رضا 
سـلطانی بـه عنـوان مدیـر تیـم های ملـی موفق بـه کسـب عناوین و 
قهرمانی های مختلفی در مسـابقات جهانی و بین المللی شـده اسـت. 
وی در چنـد سـال مدیریت خـود قهرمانی های ارزشـمندی برای این 

ورزش به دسـت آورده اسـت.
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ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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 یادداشت

فضای مجازی با اخبار غیر حقیقی
یاسر سیستانی نژاد

ارتباطـات، ارتباطـات، ارتباطات... چه معنای وسـیعی دارد این واژه 
در دنیـای امروز!

دنیایـی کـه بـا ارتباطات هویـت مـی یابـد. ارتباطـات! واژه ای که 
معرفـت، حکمت، صداقـت و... را در پای خود قربانی کرده اسـت. وجه 
تمایـز مردمـان ایـن دوره با نیاکان شـان در همیـن ارتباطات خاصه 
مـی شـود. ارتباطاتی کـه تنها دسـتاورد آن اطاعات اسـت. اطاعاتی 
کـه برای دسـت یازیـدن به آن چنـدان نیازی به ارتباطـات فیزیکی و 
دیـد و بازدیـد یکدیگر نیسـت. اطاعاتی کـه از طریـق الکترونیک در 
قالـب کامپیوتر، ماهواره، رادیو، تلویزیون، موبایل و... تبلور یافته اسـت 
و مردمـان ایـن زمانـه مـی رونـد تـا از طریق همیـن ابزارهـا و ابزارک 
هـای مرتبـط دائماً بـر اطاعات خـود بیفزاینـد. اطاعاتی کـه معلوم 
نیسـت چنـد درصـد آن بـه کار افزایـش معرفـت و حکمـت بیاید که 

الزمه زندگی آرام و شـرافتمندانه اسـت.
بسـیاری از مـردم زمانه ارتباطات و اطاعات سـّن فـان بازیگر، قد 
فـان والیبالیسـت، شـماره کفش فان فوتبالیسـت را مـی دانند و به 
یکدیگـر منتقـل مـی کننـد، بـی آن کـه فایـده آن را در زندگی خود 
حـس کننـد. دنیـای مجـازی هـم به مـدد تکمیـل اطاعـات جامعه 
آمـده اسـت و اطاعـات درسـت و نادرسـت را بـه حافظـه مخاطبـان 
منتقـل می کنـد  که البته در توفـان اطاعات کـم ارزش بعدی گم و 
از حافظـه پـاک مـی شـود.  البته یکـی از آفت های فضاهـای مجازی 
در دنیـای اطاعـات زده امـروز - و مرتبطانـی کـه در همه عمر حتی 
یـک بـار هم شـاید یکدیگـر را نبینند- اخباری اسـت که بیـن آن ها 

رد و بـدل می شـود. راسـت و دروغ!
دروغ هایـی کـه گاه در قالـب گفتـه هایـی از کـوروش بـزرگ و 
شـریعتی و حسـین پناهی و اخیراً احمد شـاملو در دریای اینترنت به 
این سـو و آن سـو پراکنده می شـود، که کمترین ضرر آن رواج سـاده 
اندیشـی و سـاده انگاری و سـطحی نگـری در جامعه اسـت. اما اخبار 
دیگـری کـه در اوج بـی اخاقـی در همیـن گروه ها پخش می شـود، 
اخبـار ناگـوار و شـایعات تأسـف باری اسـت کـه تأثیر روانـی منفی بر 

جامعـه وارد می کند.
بـه طور مثـال دقایقی پس از زلزله سـیرچ که در تابسـتان رخ داد، 
تصاویـری از تخریـب سـاختمان هـا در فضاهـای مجازی قـرار گرفت 
کـه مربـوط به زلزلـه ای در غرب کشـور و در تاریخی بسـیار پیش تر 
از آن بـود کـه موجـی از نگرانی را در بین هم اسـتانی هـا  ایجاد کرد.

خبـر درگذشـت محمدعلـی کشـاورز چندیـن مرتبـه در فضاهای 
مجـازی پخـش شـد کـه بـه گـوش خـود او هـم رسـید. یـا خبـر 
درگذشـت مرتضـی پاشـایی که از یـک هفته قبـل از فـوت او بارها و 
بارهـا در بین مردم منتشـر شـد و موجبـات آزردگی خاطـر خانواده او 
را فراهـم کـرد. اخیـراً هم هوشـنگ مـرادی کرمانی - نویسـنده نامی 
کرمـان و ایـران- عمـل جراحـی قلـب انجام داده اسـت و گفته شـده 
کـه تـا سـه روز ممنـوع الماقـات اسـت. در همین بحبوحـه از جانب 
برخی دوسـتان تماس تلفنی گرفته می شـد که از حال این نویسـنده 
سـؤال مـی کردنـد و خبـری تلـخ که مشـخص بـود از همیـن فضاها 
دریافت کرده اند. اما با ارتباطی که با پسـر ارشـد ایشـان برقرار کردم 
متوجه شـدم که خوشـبختانه این خبر شـایعه اسـت. خوشـبختانه از 
این جهت که آن نویسـنده دوست داشـتنی حال عمومی اش رضایت 
بخـش اسـت و رو بـه بهبودی اسـت و متأسـفانه شـایعه اسـت از این 
جهـت کـه ملتی کـه کوروش بـزرگ دعـا کرده بـود کـه - خداوند از 
شـر دروغ مصونـش بدارد- دسـت به انتشـار چنیـن دروغ هایی بزنند 

که ریشـه ایمـان را می خشـکاند. 
 


