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»دسـتگاه های نظارتـی بایـد مراقـب حیاط خلـوت هـا و اقدامات 
پنهان باشـند و این قبیل مسـائل را با اطالع رسـانی به سـمع و نظر 
مـردم برسـد تا به نـام عمران، اتفاقاتـی به کام عده ای سـودجو روی 
ندهـد.« ایـن پاراگراف بخشـی از گفت و گوی ریس کل دادگسـتری 

کرمان بـا خبرگزاری »مهر« اسـت.
موحـد در ایـن مصاحبـه از نگرانی هایـش پیرامون حیـف و میل 
شـدن بیـت المال بـه بهانه طرحهـای عمرانی در اسـتان مـی گوید.

نفـر اول دسـتگاه قضـا حاال بـا کلیـد واژه هایی همچـون »زمین 
خـواری« ، »یقـه سـفیدها« و »افراد سـودجو« انگشـت اخطـار را به 
نشـانه هشـدار بـاال می بـرد. روی صحبت او اما با مسـئولین اسـت . 

آنهـا کـه رشـته دراز قراردادهـای عمرانی اسـتان را در دسـت دارند . 
موحـد مـی گوید:»باید مراقب زمیـن خواری عمـده و کالن در قالب 
طـرح هـای مختلـف صنعتی، گردشـگری و عمرانـی  از سـوی افراد 
سـودجو و ذی نفـوذ و به تعبیری یقه سـفیدها بود. تا هـزاران هکتار 
اراضـی بـه بهـای ناچیـزی بـه بهانـه اجـرای پـروژه، انتقـال نیابد تا 
مقـدار کمـی از زمیـن در پـروژه واگـذار و عمده اراضـی تفکیک و به 

بهـای گزاف بـه افراد مختلـف واگذار شـود.«
نعمـت احمـدی وکیل دادگسـتری در تبیین جرم یقه سـفیدها 

مـی گوید:یقـه سـفید ها در مقابـل یقه چرکین ها هسـتند. 
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به بهانه هشدار رییس کل دادگستری درمورد پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی
حیاط خلوت

یقه سفیدها نشود
 یقه سفید ها چه کسانی هستند؟

 عوامل ایجاد رانت
 13 پرونده جرایم اقتصادی در کرمان
 آمار فساد در ایران در قیاس با جهان

 هشداری که به فال نیک می توان گرفت

اتفاق عجیب
در حین اجرای 

رضا یزدانی

زندگی یوگو لوپرت شهروند 
فرانسوی مقیم ایران

آنهایی که 
با ما زندگی 

می کنند

گفتگوی اختصاصی »پیام ما «
با دکتر »ندا نعیمی« در رابطه با فشار خون 

قاتلی
در رگ ها

مستند
»آن یک نفر«
به سنگر رفت
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اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور 258/ج94/3
326،000،0006،515،149،445آبرخان )تجدید2(

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور در 259/ج94/3
193،000،0003،848،001،064چشمه )تجدید2(

260/ج94/3
آسفالت محور های هیات آباد، نظم آباد- 

دودمانی، قنات نو، شهرک بلوچ ها، شهرک 
ایزدی ها، اشکم کوه، پشت کوه دوساری 

و ده رضا )تجدید2(
314،000،0006،267،274،776

عملیات بازگشایی و زیرسازی و ابنیه فنی 261/ج94/3
150،000،0003،000،000،000گراغان تنگان

تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان 262/ج94/3
491،000،0009،809،198،880رودبار+ بیژن آباد+ هزار کهور )تجدید(

263/ج94/3
تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان 

رودبار+ چارچاهی+ قلعه بحرین+ موتور 
خالق پور )تجدید(

498،000،0009،958،196،595

آگهي مناقصات عمومي دو مرحله اي

احداث باند دوم محور جیرفت- دهبکری حد 264/ج94/3
5،163،000،000198،129،247،253فاصل کیلومتر 553+8 تا 18+700

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه،دستگاه مناقصه گزار
بلوار ورودي شهرک صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

وحید الدین فره وشی؛ کارمند قدیمی بانک سپه کرمان:

هیچ چیز بهتر از
راستی و درستی نیست 
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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/payamema

خبر

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
دستگاه های نظارتی مراقب حیاط 
خلوت ها و اقدامات پنهان باشند

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان گفـت: 
دسـتگاه های نظارتـی بایـد مراقبت حیـاط خلوت 
هـا و اقدامـات پنهـان باشـند تـا بـه نـام عمـران 

اتفاقاتـی بـه کام عـده ای سـودجو روی ندهـد.
شـورای  در  موحـد  یـداهلل  مهـر،  گـزارش  بـه 
دادگسـتری کرمـان  المـال  بیـت  حفـظ حقـوق 
اظهار داشـت: پـروژه زمین خواری مـورد اجرا، در 
محـدوده  زمانـی و مکانـی نیسـت بلکـه فرایندی 
دائمـی و همیشـگی اسـت چـرا کـه تعـدی بـه 
اراضـی متعلـق بـه دولـت در همـه  زمـان هـا و 
از سـوی همـه  افـراد انجام مـی شـود. وی افزود: 
در  کالن  و  عمـده  خـواری  زمیـن  مراقـب  بایـد 
قالـب طـرح هـای مختلـف صنعتـی، گردشـگری 
و عمرانـی  از سـوی افـراد سـودجو و ذی نفـوذ 
و بـه تعبیـری یقـه سـفیدها بـود تـا روی ندهـد. 
موحـد بـا بیـان اینکـه هـزاران هکتـار اراضـی به 
بهـای ناچیـزی به بهانه اجـرای پـروژه، انتقال می 
یابـد گفـت: مقدار کمـی از زمین در پـروژه واگذار 
و عمـده اراضـی تفکیـک و به بهای گـزاف به افراد 

مختلـف واگـذار می شـود.
وی عنـوان کـرد: مدیران باید بـه صورت جدی 
هوشـیار باشـند و از حقـوق بیـت المـال در مقابل 
افـراد سـودجو کـه از این اراضـی درآمدهای کالن 
دریافـت مـی کننـد حراسـت کننـد. وی افـزود: 
نگرانـی مـا از آنجاسـت کـه میـزان قابـل توجهی 
از اراضـی دولـت بـه افـراد حقوقـی یـا حقیقـی 
بـه اشـکال مختلـف بـه صـورت سـازمان یافتـه و 
هدفمنـد واگـذار مـی شـود و در ایـن واگـذاری 
انتقـال  بـه دسـت مدیـران امضـا شـده و  سـند 
صـورت مـی گیـرد کـه این موضـوع یـک خطای 
بـزرگ اسـت کـه از دیـد مـردم هیچـگاه نادیـده 

ماند.  نخواهـد 
بایـد  نظارتـی  وی عنـوان کـرد: دسـتگاه های 
مراقـب حیـاط خلوت هـا و اقدامات پنهان باشـند 
و ایـن قبیـل مسـائل را با اطالع رسـانی به سـمع 
و نظـر مـردم برسـد تـا بـه نـام عمـران، اتفاقاتـی 
بـه کام عـده ای سـودجو روی ندهـد. وی گفـت: 
وظیفـه همـه  مـا حفاظـت و نگهـداری از امـوال 
دولتـی  اسـت کـه بایـد با جدیـت در ایـن عرصه 

گام برداریـم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه زمین خـواری و تعدی 
بـه اراضـی ملـی طـی دهـه اخیـر در کشـور مـا 
گفـت:  اسـت  کـرده  ایجـاد  زیـادی  مشـکالت 
پیچیـده تریـن نـوع زمیـن خواری سـوء اسـتفاده 
از خالءهـای قانونـی اسـت. وی افزود: سـامانه ای 
طراحـی شـود تـا مـردم اطالعـات خـود دربـاره 
تعـرض بـه حریـم و بسـتر رودخانـه هـا، تغییـر 
کاربـری اراضـی کشـاورزی و تعـدی بـه اراضـی 

دولتـی را در ایـن سـامانه مطـرح کننـد.
و  اسـتاندار کرمـان  از حمایـت  پایـان  در  وی 
همـت بلنـد وی در مبـارزه بـا زمیـن خـواری و 
حاشـیه نشـینی کـه بـر کسـی پوشـیده نیسـت 
تشـکر کـرد و گفـت: حمایـت اسـتاندار را بـرای 
مقابلـه بـا زمیـن خـواری هـای هدفمنـد ضروری 
مـی دانیـم و از مدیران می خواهیـم در این حوزه 

هوشـیاری مضاعفـی داشـته باشـند.

اختصاص 2 هزار و 910 
میلیارد ریال اعتبار 
کشاورزی در سفر 
هیات دولت به کرمان
جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنوب کرمان گفت: 
در سـفر اخیـر هیـات دولـت به 
اسـتان کرمـان، 2 هـزار و 910 
میلیـارد ریـال اعتبـار بـه بخش 

کشـاورزی اسـتان اختصـاص یافـت. به گـزارش ایرنا سـید یعقوب موسـوی 
در آییـن تجلیـل از جانبـازان و ایثارگـران سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب 
کرمـان افـزود: همچنیـن در ایـن سـفر یکهـزار و 518 طـرح در جنـوب 
کرمـان بـه بهـره  بـرداری رسـید.  وی اظهـار کـرد: طـرح مجتمـع یکهـزار 
راسـی دامپـروری بخـش سـاردوئیه از جملـه طـرح هایـی بـود که در سـفر 
هفتـه گذشـته رئیـس جمهـوری و هیـات دولت به اسـتان افتتاح شـد.  وی 
گفـت: مرکـز تکثیـر ماهیـان گـرم آبی شهرسـتان عنبرآبـاد کـه از مصوبات 
سـفر مقـام معظـم رهبری اسـت بـا اعتبـار بیـش از 19 میلیارد ریـال برای 
نخسـتین بـار زمینـه تکثیـر ماهـی در منطقـه را فراهـم مـی کنـد. رئیـس 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان ادامـه داد: سـال گذشـته حـدود 
هشـت هـزار و 920 هکتـار از اراضـی منطقـه به آبیـاری تحت فشـار مجهز 

شـد و امسـال نیـز بـرای 24 هـزار هکتـار برنامـه داریـم.

تهدید استان کرمان 
از سوی گروهک های 
تروریستی 
مدیـرکل امنیتـی انتظامـی 
دیـدار  در  کرمـان  اسـتانداری 
دانشـجویان دوره 26 دانشـگاه 
فرماندهی و سـتاد ارتش گفت: 
از محرم سـال گذشـته اسـتان 
کرمـان از سـوی گروهـک های 

تروریسـتی مـورد تهدیـد بـوده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا خلیـل همایـی 
راد افـزود: اسـتان، در سـایه والیـت و بـه برکـت خـون شـهدا و بـه جهت 
تـالش نیروهـای نظامـی، امنیتـی و انتظامی عالوه بـر ارائـه کارنامه موفق 
و درخشـان، مانـع از انجـام هرگونه عملیات های تروریسـتی شـده اسـت. 
مدیـرکل امنیتـی انتظامـی اسـتانداری کرمـان با تاکیـد براینکه بـار اغلب 
دسـتگاه هـا بر دوش دسـتگاه هـای نظامی و انتظامی اسـت، خاطر نشـان 
کـرد: در طـول چنـد ماه گذشـته از ورود دسـتگاه های امنیتـی و انتظامی 
اسـتان بـه دیگر حوزه ها ممانعت شـده و در اعتراضـات اجتماعی و صنفی 
و دیگـر مسـائل مشـابه، بـه جـای ورود نیروهـای انتظامـی، مسـئولیت بر 
دوش مدیـران مربوطـه در حـوزه های صنعت، معدن و تجـارت، کار، تعاون 
و رفـاه اجتماعـی، تامیـن اجتماعـی و ... بـرای حل و فصـل موضوعات قرار 
گرفتـه اسـت و تـالش نمـوده ایم تـا مسـائل جنبـه امنیتی پیـدا نکنند. 

لزوم راه اندازی خط 
راه آهن جنوب 
کرمان به جاسک

فرمانـدار قلعه گنـج گفـت: اگر 
جنـوب  آهـن  راه  خـط  اتصـال 
راه انـدازی  جاسـک  بـه  کرمـان 
شـود، تحـول بزرگـی در منطقـه 
گـزارش  بـه  می شـود.  ایجـاد 
اظهـار  عیـدی  وحـدت  فـارس 

داشـت: یکـی از مشـکالت اصلـی در شهرسـتان های جنـوب کرمـان بیـکاری 
جوانـان اسـت بـه ویژه جوانـان دارای مدارک علمی اسـت که این بیـکاری عامل 
فقـر و مشـکالت امنیتـی می شـود. فرمانـدار قلعه گنج بـا تأکید بـر اینکه جنوب 
اسـتان کرمـان مشـکالت زیـادی دارد و خدماتـی کـه انجـام می شـود، کافـی 
نیسـت، بیـان داشـت: اگر اتصـال خـط راه آهن جنوب کرمـان به دریـای عمان 
و جاسـک راه انـدازی شـود، تحـول بزرگـی را در جنـوب کرمـان ایجـاد می کند. 
عیـدی با اشـاره به مشـکالت شـهرداری ها و عمران شـهری عنوان کـرد: در این 
زمینـه بایـد همـه دسـت بـه دسـت هـم دهیـم و مشـکالت را حـل کنیـم. وی 
افـزود: مالیـات ارزش افـزوده موجـب می شـود که شهرسـتان های غنـی، غنی تر 
و شهرسـتان های فقیـر، فقیرتر شـوند کـه نماینـدگان مردم در مجلس شـورای 
اسـالمی بایـد ایـن مشـکل را پیگیـری کننـد. فرمانـدار قلعه گنـج بـر افزایـش 
سـهمیه جنـوب کرمـان در بحـث آبیاری تحت فشـار و همچنین برقـی کردن و 

تعییـن تکلیـف چاه هـای فـرم شـماره یـک ایـن شهرسـتان تأکیـد کـرد.

بازداشت کارمند 
شهرداری زرند به 
اتهام اختالس

دادسـتان عمومـی و انقالب 
بازداشـت  از  زرنـد  شهرسـتان 
شـهردای  کارکنـان  از  یکـی 
اتهـام  بـه  شهرسـتان  ایـن 
اختـالس خبر داد .بـه گزارش 
ایسـنا سـید مهدی قویـدل در 

تشـریح جزئیـات ایـن خبـر ابراز کـرد: پس از دسـتگیری یکـی از اعضای 
شـورای شـهر ایـن شهرسـتان و در راسـتای نظـارت بـر ادارت و حسـب 
گـزارش بازرسـی کل اسـتان کرمـان در خصوص اتهام  یکـی از کار کنان 
شـهردار ی زرنـد بـه  تحصیـل مـال از طریـق نامشـروع و اختـالس ایـن  
پرونده تشـکیل شـده اسـت . قویدل افزود: بـا توجه به نوع جـرم ارتکابی 
و ضـرورت صـدور قرار بازداشـت موقت در جرائم مهـم از جمله اختالس، 
متهـم در تاریـخ 21 اردیبهشـت مـاه با صدور قـرار بازداشـت موقت روانه 
زنـدان گردیـد. وی بـا بیـان اینکه پرونـده به شـعبه اول بازپرسـی ارجاع 
و تحقیقـات بیشـتر در خصـوص موضـوع ادامـه دارد،خاطـر نشـان کـرد: 
در هفتـه گذشـته نیـز کارمنـد یکی از موسسـات مالـی شهرسـتان زرند 
نیـز بـه اتهـام تحصیل مـال از طریق نامشـروع روانه زندان شـده اسـت .

استانداریجهاد کشاورزی زرندقلعه گنج

کرمان ویچ

مراقـب  بایـد  نظارتـی  »دسـتگاه های 
حیـاط خلـوت ها و اقدامات پنهان باشـند 
و ایـن قبیـل مسـائل را بـا اطالع رسـانی 
بـه سـمع و نظـر مـردم برسـد تـا بـه نام 
عمـران، اتفاقاتـی به کام عده ای سـودجو 
از  بخشـی  پاراگـراف  ایـن  ندهـد.«  روی 
دادگسـتری  کل  رییـس  هـای  صحبـت 

اسـت. کرمان 
موحـد در ایـن نشسـت از نگرانـی هایش پیرامـون حیف و 
میل شـدن بیـت المال بـه بهانه طرحهـای عمرانی در اسـتان 

مـی گوید.
نفـر اول دسـتگاه قضـا حـاال بـا کلیـد واژه هایـی همچـون 
»زمیـن خواری« ، »یقه سـفیدها« و »افراد سـودجو« انگشـت 
اخطـار را بـه نشـانه هشـدار باال مـی بـرد. روی صحبـت او اما 
بـا مسـئولین اسـت . آنها کـه رشـته دراز قراردادهـای عمرانی 
اسـتان را در دسـت دارند . موحد می گوید:»باید مراقب زمین 
خـواری عمـده و کالن در قالـب طـرح های مختلـف صنعتی، 
گردشـگری و عمرانـی  از سـوی افـراد سـودجو و ذی نفوذ و به 
تعبیـری یقه سـفیدها بـود. تا هـزاران هکتـار اراضی بـه بهای 
ناچیـزی بـه بهانـه اجـرای پـروژه، انتقـال نیابد تا مقـدار کمی 
از زمیـن در پـروژه واگـذار و عمـده اراضـی تفکیـک و به بهای 

گـزاف بـه افراد مختلـف واگذار شـود.«
یقه سفید ها چه کسانی هستند؟

نعمـت احمـدی وکیـل دادگسـتری در تبییـن جـرم یقـه 
سـفیدها مـی گوید:یقـه سـفید هـا در مقابل یقـه چرکین ها 
هسـتند. مجـرم از دیـد یـک جرم شـناس آدم هایی هسـتند 
کـه میمیـک صـورت خاصـی دارنـد و از ظاهر آنها مـی توان 
تـا حـدودی به تبهکار بودنشـان پی بـرد. در واقع جـرم از آن 
تبهکاران اسـت.این حقوق دان در ادامه افزود: در کشـورهایی 
کـه نظـارت دقیـق بـر عملکـرد مسـوولین دولتی نمی شـود 
و از یـک حاشـیه امنـی برخـوردار هسـتند، مسـوولینی کـه 
خودشـان باید در کارها ناظر باشـند، اگر خود این مسـوولین 
جـرم مرتکب شـوند، یقه سـفید محسـوب می شـوند. مجرم 
یقـه سـفید در مقابـل آن تبهـکاری کـه ظاهـرا یک شـخص 
خشـن اسـت و شـغل معینـی نـدارد، تعریـف می شـود. این 
تعبیـری اسـت از افـرادی کـه ظاهـری آراسـته و باطـن بدی 
دارنـد و ظاهـر آراسـته آنها به تبع پسـت و مقامی کـه دارند، 
شـکل مـی گیـرد و ایـن افـراد بـه تبـع مقامـی کـه دارنـد 

مرتکـب جـرم می شـوند.
عوامل ایجاد رانت

در ایـن میـان همـواره و پـس از افشـا شـدن هر رانـت و یا 
اختالسـی رسـانه ها و مسـئولین کاسـه چه کنم به دست می 
گیرنـد و بدنبـال مقصـر می گردند. انگشـت های اتهـام بعد از 
جنایـت افرادی را نشـانه مـی روند و سـرانجام در غوغای اخبار 

موضـوع به فراموشـی سـپرده می شـود. برخی از خـالء قانونی 
مـی گوینـد و بعضی از عدم نظارت مسـئولین خبـر می دهند. 

امـا واقعـا عوامل ایجـاد رانت چه مواردی هسـتند.
مهمتریـن نکتـه در شناسـایي رانـت و مبارزه بـا رانتخواري 
شـناخت عوامـل ایجـادي و منشـاء هاي آن اسـت کـه بدلیل 

کثـرت آنهـا فقط بـه چند مـورد اشـاره مي شـود :
- رانـت زاییـده برخـي فرصتهـاي انحصـاري اسـت کـه در 
اختیـار شـرکتهاي دولتـي یـا خصوصـي  قـرار مي گیـرد و از 
دسترسـی عـده ای بـه فرصـت هـای اسـتثنایی از دل قـدرت 

رانـت متولـد می شـود.
ایـن تولـد نامیمون در نتیجـه کمرنگ کـردن حق مالکیت 

خصوصي مـردم را بوجود مـي آورد.
از دیگـر عوامـل بوجـود آوردنـده رانـت مـی تـوان بـه ارایه 
انحصـاري کاال هـا و خدمـات دولتـي بـه اشـخاص حقیقـي یا 
حقوقـي اشـاره کـرد. با مـروری بر عوامل ذکر شـده مـی توان 
دریافـت کـه در درون تصمیمات و مقررات و تشـکیالت دولتي 

مـی شـود رد پای رانـت را پیـدا کرد .
سـناریوی تکـراری کـه در نتیجـه ورود صاحبـان قـدرت 

حکومتـي در عرصـه هـاي اقتصـادي شـکل مـي گیـرد.
 سواسـتفاده به بیت المال که سـر چشـمه آن نگاه جناحي 
و صنفي به منافع ملي اسـت .رانت مي تواند ناشـي از سـپردن 
مسـؤلیت هـاي مهـم اقتصـادي اجتماعي و سیاسـي بـه افراد 
کـم ظرفیـت و بـي تعّهدي باشـد کـه مسـؤلیت را طعمه خود 
حسـاب مـی کنند.طعمـه ای که زاییـده دل »قدرت« اسـت و 
شـب تاریـک سـودجویان را یک شـبه سـتاره باران مـی کند. 
رانتـی کـه حاال رییـس کل دادگسـتری کرمان را نگـران کرده  
ناشـي از صدور مجوزهاي انحصاري بـراي فعالیتهاي اقتصادي 
و اجتماعـي اسـت .کـه عدم وجـود نظـارت دقیق بـر عملکرد 
کار گـزاران و عمـال حکومـت و برخـورد بـا آنهـا آنـرا تشـدید 

هم مـی کند.
13 پرونده جرایم اقتصادی در کرمان

پایـان خـرداد سـال قبـل بود کـه رییـس کل دادگسـتری 
در میـان خبرنـگاران از آمـار پرونـده های مفاسـد اقتصادی در 
کرمـان پـرده بـرداری کرد.وی گفت:»سـال هـای 91 و 92 در 
مجمـوع 13 پرونـده جرایم مفاسـد اقتصادی در اسـتان کرمان 
مطـرح و رسـیدگی شـده اسـت« .وی گفـت:» شـش فقـره از 
پرونـده هـای جرایم اقتصـادی در دادگاه های عمومی و جزایی 
در مرحلـه محاکمـه اسـت.« وی گفـت:» پرونـده ای که با رقم 
غیـر واقع 12 هزار میلیاردی )12 هزار میلیارد تومان( شـهرت 
یافتـه بـود در اسـتان کرمـان مورد رسـیدگی قرار گرفـت و در 
ادامـه با نظر ریاسـت قـوه قضاییه به مجتمع قضایی رسـیدگی 
بـه جرایـم اقتصـادی دادسـرا در تهـران ارسـال شـد و در حال 
رسـیدگی اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: رقم اصلی ایـن پرونده 
حـدود 70 میلیـارد تومان بوده اسـت. عالوه بـر آن 12 پرونده 

در دادسـرای عمومـی و انقـالب کرمـان در حـال رسـیدگی و 
صـدور حکـم هسـتند کـه عـدد و رقـم آنهـا زیـاد باال نیسـت 
و ایـن پرونـده هـا مربـوط بـه اختـالس، ارتشـا، تحصیـل مال 

نامشـروع و مـواردی از این دسـت بوده اسـت. 
وی گفـت: پرونـده هـای شـهرداری سـیرجان، کک سـازی 
زرنـد، کمیتـه امـداد، دانشـگاه علوم پزشـکی، بنیاد مسـکن و 

موسسـه ثامـن الحجـج از جملـه ایـن موارد اسـت.
آمار فساد در ایران در قیاس با جهان

 Transparency( بین الملـل  شـفافیت  سـازمان 
International( آمار رواج فرهنگ رشـوه دادن و فسـاد مالی 
را هـر سـال در کشـورهای دنیـا منتشـر مـی کنـد. در دولـت 
اصالحـات، سـتادی بـا عنـوان سـتاد سـالمت نظـام اداری و 
مقابلـه بـا فسـاد ایجاد شـد کـه ماموریتی گسـترده بـرای آن 
تنظیـم شـده بود امـا از این سـتاد و برنامه های اجرا شـده آن، 

هیچ گزارشـی منتشـر نشـد.
عـدم انتشـار آمـار فسـاد اداری در ایران تاجایـی پیش رفت 
کـه چند سـال پیش، سـازمان شـفافیت بین الملـل اعالم کرد 
به طور مشـخص از سـال 1384 به بعد و از زمانی که ترکیبی 
پیچیده در طیف وسـیعی از سیاسـت های اقتصادی نادرسـت 
در دسـتور کار اقتصـاد ایـران قـرار گرفـت، بـی سـابقه تریـن 
سـطوح فسـاد هـم در اقتصـاد ایران اتفـاق افتاده اسـت. بعد از 
این اعالم آمار فسـاد اداری در ایران، به سـفارش فرهنگسـتان 
علـوم، مطالعـه ای در زمینه فسـاد با سرپرسـتی دکتـر فرامرز 
رفیـع پـور صورت گرفت که به روشـنی نشـان داد، برآورد های 
سـازمان شـفافیت بین الملل بسیار سـهل گیرانه و خوشبینانه 
بـوده اسـت. به عبارتی فسـاد اقتصـادی در ایران، بسـیار بیش 

از آن چیـزی اسـت که آن سـازمان اعالم کـرده بود.
آمارهـا نشـان مـی دهـد که طی سـال هـای گذشـته، یک 
نفـر از هـر 4 نفـر در جهـان، رشـوه پرداختـه مـی کند. رشـوه 
پرداختـی طـی یک سـال یـک تریلیون دالر بوده اسـت. سـال 
2013، ایـران در بین 177 کشـور دنیا، با نمـره 25، رتبه 144 
را از آن خـود کـرده بـود. در ایـن سـال دانمارک بـا 91 امتیاز، 
اولیـن کشـوری بود که در آن کمترین فسـاد مالـی و اقتصادی 

اتفـاق مـی افتـاد. همچنیـن آخرین کشـور، سـومالی بـود که 
امتیـاز در ایـن نوع فسـاد، 8 بوده اسـت.

امـا ایـن آمـار در سـال 2014 بهبـود پیـدا کـرد. بهبـود 8 
پلـه ای ایـران در گـزارش شـفافیت بین المللی سـال 2014 و 
مقایسـه آن با کشـورهای منطقه چشـم انداز 1404 نشان می 
دهـد کـه ایـران بـا کسـب 27 امتیـاز در رده 136 جهانی قرار 
گرفته اسـت. در منطقه چشـم انـداز 1404 ایران بـا این امتیاز 
ایران بعد از کشـورهای امارات متحده عربی، قطر، گرجسـتان، 
ترکیـه ، رژیم اشـغالگر قدس ، ارمنسـتان، بحریـن، آذربایجان، 
قزاقسـتان، قرقیزسـتان، اردن، عربستان سعودی، کویت و مصر 

در رتبـه 15 منطقه چشـم انـداز 1404 قرار گرفته اسـت.
هشداری که به فال نیک می توان گرفت

موحـد کـه سـالها در سـمت دادسـتان کرمـان مشـغول به 
خدمـت بوده اسـت و بحـران هـای مختلفی را مدیریـت کرده 
حـاال و در آسـتانه جهـش اقتصـادی کرمـان و درسـت پس از 
سـفر کاروان تدبیـر و امیـد بـه اسـتان نگرانی خـود را به موقع 
اعـالم مـی کنـد. وی ضمن تشـکر از نماینده دولـت در کرمان 
کـه پاشـنه فعالیتش را مسـائل اقتصادی گذاشـته ، از حمایت 
اسـتاندار کرمـان و همت بلند وی در مبارزه بـا زمین خواری و 
حاشـیه نشـینی تشـکر می کند و می گوید:»حمایت استاندار 
را بـرای مقابلـه بـا زمیـن خـواری هـای هدفمند ضـروری می 
دانیـم و از مدیـران مـی خواهیـم در ایـن حـوزه هوشـیاری 

باشند.« مضاعفی داشـته 
بـاری ، هرچنـد کـه شـنیدن ارقـام چنـد هـزار میلیـاردی 
سـرمایه گـزاری در اسـتان قنـد در دل همـه آب مـی کنـد و 
رویـای شـهری شـبیه کالن شـهرهای دنیـا بـا تقاطـع هـای 
غیرهمسـطح و هتـل هایـی بر بـام آن حسـی از ذوق زدگی به 
کرمانـی ها مـی دهد و به قـول ادبیات دنیای مجـازی حالمان 
را خـوب مـی کند ، اما هشـدار آقـای رییـس کل را باید جدی 
گرفـت . آنقـدر جدی که در سـالهای آینده که شـاید خبری از 
رزم حسـینی و این حال خوب نیسـت ، نتیجه ذوق سـال 95 
به تیترهای فسـاد در نشـریات ختم نشـود.چون از قدیم گفته 

اند »پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت.«

به بهانه هشدار رییس کل دادگستری درمورد پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی حیاط 
خلوت یقه سفیدها نشود

مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان کرمان 
بـا نماینـده منتخـب مـردم شهرسـتان هـای بـم ، ریـگان ، 
فهـرج و نرماشـیر در مجلـس دهـم دیـدار کـرد. بـه گزارش 
روابط عمومی شـرکت شـهرک هـای صنعتی اسـتان کرمان 
در دیـدار مدیرعامـل این شـرکت بـا نماینـده منتخب مردم 
بـم ، ریـگان، فهـرج و نرماشـیر ضمـن ارایـه گـزارش کلـی 

از عملکـرد شـرکت در اسـتان بـه فعالیـت هـا و سـرمایه 
گـذاری هـای انجـام شـده توسـط شـرکت شـهرک هـای 
صنعتـی اسـتان در زمینـه احـداث و توسـعه شـهرک هـای 
صنعتـی در اسـتان و همچنیـن فعالیت های انجام شـده در 
خصـوص توسـعه صنایـع کوچـک و متوسـط و رفـع موانـع 
تولیـد و مشـکالت صنایع مسـتقر در شـهرک هـای صنعتی 

اسـتان پرداخـت. وی در ادامـه ضمـن معرفـی شـهرک ها و 
نواحـی صنعتـی موجود در شهرسـتان هـای بم،ریگان،فهرج 
و نرماشـیر افـزود : خوشـبختانه در تمامـی ایـن شهرسـتان 
هـا امکانـات و بسـترهای الزم جهـت سـرمایه گـذاری در 
بخـش صنعـت فراهـم شـده و تکمیـل ایـن شـهرک هـا و 
نواحـی در دسـت اقـدام اسـت. مجیـد غفـاری بـا اشـاره بـه 
نـام گـذاری سـال جاری بـه نام »اقتصـاد مقاومتـی ، اقدام و 
عمل« توسـط مقـام معظم رهبری گفت : یکـی از مهمترین 
راهکارهـا در مسـیر تحقـق اقتصـاد مقاومتـی توجـه ویژه به 
توسـعه صنایـع داخلـی، خصوصـا در مناطـق کمتر توسـعه 

اسـت.  یافته 
وی بـا اشـاره به پتانسـیل باالی شهرسـتان هـای مذکور 
در بخـش کشـاورزی و خصوصـا خرمـا گزارشـی از عملکـرد 
خوشـه صنعتـی خرمـا در اسـتان ارائـه نمـود. در ادامـه این 
دیـدار نماینـده منتخـب مردم بـم ، ریگان، فهرج و نرماشـیر 
ضمـن تشـکر از فعالیـت هـای انجـام شـده توسـط شـرکت 
شـهرک های صنعتی اسـتان کرمـان گفت : فراهم سـاختن 

زیرسـاخت هـا در بخـش صنعـت و جـذب سـرمایه گـذار و 
رونق تولید و اشـتغال در شهرسـتان ها  و خصوصا شهرستان 
هـای شـرق اسـتان باعث افزایـش ثبـات ، امنیـت و امید به 
زندگـی و کاهـش مهاجـرت از روسـتاها بـه شـهرها و مرکـز 
اسـتان مـی گـردد کـه ایـن مسـاله در دراز مـدت  منجر به 
توسـعه متـوازن منطقـه ای و بهره منـدی عادالنه همه مردم 
شـریف اسـتان از امکانـات مـی گـردد. وی سـپس ضمن بر 
شـمردن مزیت ها  و مشـکالت این شهرسـتان ها در بخش 
صنعـت افـزود : امیدواریـم ازیـن پـس شـاهد توجـه ویژه به 
بخش صنعت در شهرسـتان های شـرقی اسـتان باشـیم و با 
توجـه بـه منابع و پتانسـیل هـای موجود در صنایـع تبدیلی 
کشـاورزی ، فـراوری و بسـته بندی مـواد غذایـی  حمایت و 
سـرمایه گـذاری بیشـتری انجام گـردد. حبیـب اهلل نیکزادی 
در ادامـه بـا تاکیـد بـر لزوم رفـع موانـع و مشـکالت موجود 
بـر سـر راه توسـعه صنعـت آمادگـی و حمایـت کامـل خود 
را جهـت پیگیـری و حـل مشـکالت شـهرک هـای صنعتی 

اعـالم نمود.   

در دیدار مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با نماینده منتخب بم عنوان شد

تکمیل شهرک های صنعتی شرق استان 
در دست اقدام است
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بازدید معاون استاندار از 
عملیات ساخت مخزن عنبرآباد

امـور  هماهنگـی  معـاون  فتـوت  محمدرضـا 
اقتصادی و توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار کرمان 
بـه اتفـاق امام جمعـه و فرمانـدار این شهرسـتان 
از مراحـل سـاخت مخـزن 5000 مترمکعبـی این 
شهرسـتان بازدید کردنـد. معـاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توسـعه منابع انسـانی اسـتاندار کرمان 
در ایـن بازدید گفت: امسـال بـرای تکمیل مخزن 
عنبرآبـاد اعتبـار الزم را تخصیـص خواهیـم داد تا 
هرچـه سـریعتر تکمیل و بـه بهره برداری برسـد. 
تومـان  850میلیـون  حـدود  افزود:تاکنـون  وی 
بـرای سـاخت مخزن 5هـزار مترمکعبـی عنبرآباد 
هزینـه شـده اسـت که سـه میلیـارد تومـان دیگر 
بـرای تکمیـل ان نیـاز اسـت که بـا بهره بـرداری 
از این مخزن مشـکل آب شـرب عنبرآبـاد به طور 

کامـل برطـرف خواهد شـد.

تقدیر فرماندار عنبرآباد 
از مدیر امور آب این شهرستان 

محمـد حجتی پـور فرماندار عنبرآباد با ارسـال 
لـوح تقدیـر از علـی مشـایخی مدیر امـور آب این 
در  عنبرآبـاد  فرمانـدار  کـرد.  تقدیـر  شهرسـتان 
بازدیـد از پـروژه هـای مخـزن 5000 مترمکعبـی 
و  بازسـازی  هـای  پـروژه  همچنیـن  و  عنبرآبـاد 
توسـعه از عملکـرد مدیریـت و کارکنـان این امور 
ابـراز رضایـت کـرد و اقدامـات ایـن امـور را باعث 
ارتقاء و پیشـرفت سطح زندگی شـهروندان عنوان 
نمـود و تقدیرنامـه کتبی به نامبرده ارسـال نمود. 
در ایـن تقدیرنامـه آمده اسـت: جنـاب آقای علی 

یخی  مشا
خدمـت به مـردم والیـت مدار و شـریف میهن 
اسـالمی لـوح افتخـار زریـن و پشـتوانه معنـوی 
نظـام  خدمتگـزاران  کـه  اسـت  سـنگی  گـران 
مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران بـر آن مفتخـر 
بـوده و باعث سـربلندی آنـان در پیشـگاه خداوند 
متعـال، مـردم عزیـز و خانـواده معـزز شـهدا، این 

ولـی نعمتـان راسـتین می گـردد.
اینـک بـه مصـداق حدیـث شـریف »مـن لـم 
یشـکرالمخلوق لـم یشـکرالخالق« مراتب سـپاس 
خـود را از تـالش و زحمـات صادقانـه و حسـن 
تدبیـر و تـالش موفـق مدیریـت و کارکنـان آن 
مجموعـه در پیشـبرد اهـداف دولـت خدمتگـزار 
تدبیـر و امیـد و همچنیـن تحقـق توسـعه پایـدار 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی اعـالم نمـوده 
جنابعالـی  روزافـزون  موفقیـت  منـان  ایـزد  از  و 
در راسـتای اعتـالی ایـران عزیـز اسـالمی تحـت 
زعامـت رهبـری معظـم انقـالب حضرت آیـت ا... 
العظمـی االمام خامنـه ای مدظله العالی در سـال 

اقتصـاد مقاومتـی ،اقـدام و عمـل را خواسـتارم.

شناسایی بیش از 70 فقره 
انشعاب غیرمجاز در عنبرآباد 

از 70 فقـره  ، بیـش  ابتـدای سـال جـاری  از 
انشـعاب غیرمجـاز در عنبرآبـاد شناسـایی شـد. 
فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر  مشـایخی  علـی 
شهرسـتان عنبرآبـاد بـا بیـان اینکه انشـعاب های 
غیـر مجـاز چالـش هـا و مشـکالتی را در زمینـه 
آبرسـانی مطلـوب بـه شـهروندان ایجاد مـی کند 
افـزود: بـا افـراد خاطـی کـه بصـورت غیـر قانونی 
از آب اسـتفاده مـی کننـد بـه شـدت برخـورد و 
بـه مراجـع قضایـی معرفی مـی شـوند. وی افزود: 
در همیـن راسـتا از ابتـدای سـال جاری تـا کنون 
بیـش از 70 فقـره انشـعاب غیرمجاز آب در شـهر 
عنبرآبـاد شناسـایی شـد کـه از ایـن تعـداد 20 
فقـره بـه مجـاز تبدیل شـدند. مشـایخی در ادامه 
بیـان داشـت: اسـتفاده از آب غیـر مجـاز حـرام 
بـوده و حـق مردم را در دسـت یابی به آب شـرب 
سـالم و بهداشـتی تضییـع مـی کنـد و جلوگیری 
از مصـرف بـی رویـه و هـدر رفـت آب از سـوی 
انشـعابات غیرمجـاز یکـی از برنامـه هایـی آبفـا 

عنبرآبـاد اسـت.

اختالفـات و انتقـادات فعـاالن بخـش خصوصـی و شـبکه 
بانکـی کشـور ظاهـرا وارد فاز جدیدی شـده و تـالش ها برای 
تلطیـف فضـا میـان نماینـدگان بخـش واقعـی و غیرواقعـی 
اقتصـاد ایـران به جایی نرسـیده اسـت. به گـزارش خبرگزاری 
خبرآنالیـن، رئیـس اتـاق بازرگانی صنایع معادن و کشـاورزی 
ایـران دیـروز در دوازدهمیـن جلسـه هیئـت نماینـدگان این 
اتـاق بـه بهانه حضـور دادسـتان کل کشـور سـخنان عجیبی 
بـر زبـان آورد کـه مـی تـوان آن ها را نشـانه ای از بـی نتیجه 
ارزیابـی کـردن رایزنـی هـا میـان بخـش خصوصـی و شـبکه 
بانکـی دانسـت. جـالل پـور گفـت: در حـال حاضر بانـک ها، 
جریمـه هـای دیرکـرد و مبالغـی را از فعاالن اقتصـادی طلب 
مـی کننـد کـه بـه هیچ عنـوان قانونـی نیسـت و نبایـد اتفاق 
بیفتـد ولـی ایـن اقدامـات صـورت مـی گیـرد و بـا توجـه به 
عضویـت دادسـتان کل کشـور در شـورای پول و اعتبـار، باید 
به این مسـائل پرداخته شـده و اجازه داده نشـود که شـرایط 
سـخت امـروز بـرای فعـاالن اقتصـادی بخـش غیـر دولتـی 
سـخت تـر شـود. وی اضافه کـرد: در کنار آن فسـاد اداری نیز 

در فضـای ادارات کشـور حاکـم اسـت کـه این مـوارد در واقع 
باید از سـوی دادسـتان کل کشـور مـورد پیگیری قـرار گیرد.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا ابـراز نگرانـی 
شـدید فعـاالن اقتصـادی از وضـع نابسـامان اقتصـاد و تـداوم 
رکود خاطرنشـان کرد: مشـاور اقتصادی رئیـس جمهور چهار 
مانـع اصلـی را بـرای اقتصـاد ایـران عنـوان کـرده انـد کـه از 
جمله آن ناکارآمدی سیاسـتگذاری بلندمـدت و خأل نهادهای 
قانونـی، آثار سیاسـت هـای دوران وفور درآمدهـای نفتی، آثار 
موقـت و مانـدگار تحریـم هـا و پیامدهـای مترتـب بـر قیمت 
جهانـی نفـت اسـت. جـالل پـور علـت اصلی تـداوم رکـود در 
کشـور را کمبـود تقاضـا و تنگناهـای مالـی برشـمرد و افزود: 
کمبـود تقاضـا هـم بـه دلیـل کاهـش درآمدهای مردم اسـت 
کـه بـر ایـن اسـاس چنانچـه در فاصلـه سـالهای 95 تـا 97 
رشـدی معـادل 7.7 درصـد را تجربـه کنیـم، سـطح تقاضای 
کشـور بـه سـال 90 بازخواهـد گشـت و ایـن یـک آمـار تامل 
برانگیـز اسـت البتـه شـرایط مناسـبی بـرای تحریـک تقاضـا 
وجـود نـدارد و تقاضـای داخلـی یـک موتـور ناکافـی بـرای 

تحـرک اقتصـادی بـه شـمار مـی رود و بـه همین دلیـل باید 
به توسـعه صـادرات و برداشـته شـدن موانع رقابـت پرداخت. 
وی تسـهیل صـادرات و حـل مسـائل پیـش روی نـرخ ارز 
را یکـی از توقعـات جـدی فعـاالن اقتصـادی از بانـک مرکزی 
و شـورای پـول و اعتبـار عنـوان کرد و افـزود: البتـه نباید این 
قیمـت به صورت دسـتوری افزایـش یابد و توقع ما این اسـت 
کـه افزایـش نـرخ ارز بـه عنـوان یـک اصـل اقتصـادی جدی 
گرفتـه شـود. جالل پـور ادامـه داد: کمبـود نقدینگـی تولید، 
انباشـت بدهی و رکود شـدید در بازار مسـکن از عوامل اصلی 

انجمـاد منابـع بانکهـا به شـمار مـی رود کـه راه حـل آن این 
اسـت کـه چالـش هـای بانکـی حـل شـود و پرداخـت بدهی 
دولـت بـه بانکها و افزایش سـرمایه جهانی در دسـتور کار قرار 
گیـرد. جـالل پـور بـا اعالم گالیـه فعـاالن اقتصـادی از دولت 
نسـبت بـه طـرح های نیمـه تمام هـم گفت: حرفـی از بخش 
خصوصـی برای بـه عهده گرفتـن اتمام طرح هـای نیمه تمام 
از سـوی دولـت شـنیده نشـد و بـه نظر می رسـد دولـت باید 
یـک راه حـل منطقـی برای واگـذاری طـرح های نیمـه تمام 

در نظـر گیرد.

انتقاد رییس کرمانی اتاق ایران از دولت: 

دولت باید یک راه حل منطقی برای واگذاری 
طرح های نیمه تمام در نظر گیرد

    خبر

1   تماس تلفنی رضایی با شمخانی درباره حمله به خانه مشروطیت
تسـنیم نوشـت: دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام در تمـاس تلفنی با 
علـی شـمخانی، دبیـر شـورای امنیـت ملـی، از او خواسـت کـه با قیـد فوریت 
موضـوع هجمـه به نمادهای قومی و تاریخی بررسـی و پیگیری شـود. محسـن 
رضایـی در ایـن تمـاس تلفنی، ضمـن تأکید بر اینکـه اهانت به مقدسـات و یا 
هجمـه بـه افتخـارات اقـوام ایرانـی، تهدیـدی برای به هـم زدن وحدت کشـور 
اسـت، از دبیـر شـورای امنیـت ملی خواسـت کـه مسـئوالن ذیربط با بررسـی 
جـدی و رسـیدگی بـه این حوادث آمـران و عامالن آن را مشـخص کنند. دبیر 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام همچنین متذکر شـد که مردم و مسـئوالن 
مراقبـت کننـد تـا خـدای ناخواسـته کسـانی به هـر نحو بـه دنبال خدشـه بر 
وحـدت ملـی نباشـند تا بـا بررسـی های کارشناسـی و امنیتی موضوع بررسـی 
شـود. اخیـراً با هجـوم افرادی به محل خانه مشـروطیت واقع در شـهر جونقان 
اسـتان چهارمحال بختیاری، آسـیب هایی به تندیس سـردار اسـعد بختیاری و 

میـراث فرهنگـی این منطقه وارد شـد.
2    هاشمی رفسنجانی: فائزه اشتباه بدی کرده و باید تصحیح کند

نفـر  چنـد  بـا  هاشـمی  فائـزه  انتشـارخبردیدار  نوشـت:درپی  انتخـاب 
ازعناصرفرقـه بهاییـت، روزنامـه جمهوری اسـالمی در گفت  و گویـی با آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی نظـر ایشـان را در ایـن زمینـه پرسـید. آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی گفت: فائزه اشـتباه بـدی کرده و باید آن را تصحیـح و جبران کند. 
رییـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام افـزود: فرقـه ضاله بهاییـت یک فرقه 
اسـتعمار سـاخته و منحرف اسـت که همیشـه باهمین انحراف شـناخته شـده 
ومـا همیشـه از ایـن فرقـه تبری جسـته ومی جوییـم. این مصاحبه در شـماره 

امـروز روزنامـه جمهوری اسـالمی منتشـر می شـود.
3    توضیحات دادستان تهران درباره بازداشت انتشار دهنده 

تصاویر مینو خالقی
خبرآنالیـن نوشـت: عباس جعفـری دولت آبادی، دادسـتان عمومی و انقالب 
تهـران بـا تقبیـح اقـدام انتشـاردهندگان تصاویر منتسـب بـه مینـو خالقی، بر 
وظیفـه دادسـرا بـر تعقیـب جرایـم تأکید کـرد و اظهار داشـت: ما بـا قاطعیت 
یـا  و  گروه هـا  اشـخاص،  خوشـایند  بـرای  دادسـتانی  کـه  می کنیـم  اعـالم 
جناح هـای سیاسـی کسـی را دسـتگیر نمی کند، بلکه دادسـرا بـه وظیفه ذاتی 
خـود عمـل می نمایـد. وی گفت: ریختن آبـروی افراد بدون مجـوز قانونی جرم 
اسـت. دادسـتان تهران انتشـار تصاویر زن مسـلمان بدون پوشـش مناسـب در 
فضـای مجـازی را فاقد توجیه خواند و اقدام دادسـتانی تهـران در مقابله با این 
رفتـار مجرمانـه، نـه برای مقابلـه با دولت بـوده و نه حمایت از فردی اسـت که 

تصاویـرش در اختیـار دیگـران قرار گرفته اسـت.

4    هیئت منصفه  مطبوعات دو روزنامه را مجرم دانست
ایسـنا نوشـت: هیئـت منصفـه مطبوعـات، مدیرمسـئول روزنامـه ورزشـی 
»نـود« را مجرم تشـخیص داد. جلسـه رسـیدگی بـه پرونده های پایـگاه خبری 
شـهدای ایـران و روزنامـه هـای سـتاره صبح و نـود در شـعبه 6 دادگاه کیفری 
یـک اسـتان تهران به ریاسـت قاضـی مدیرخراسـانی و با حضـور اعضای هیات 
منصفـه مطبوعـات برگـزار شـد. پرونـده پایـگاه خبـری شـهدای ایـران که به 
اتهـام نشـر اکاذیـب بـه قصد اضرار به غیر تشـکیل شـده بـود بر اسـاس اعالم 
نظر هیات منصفه مطبوعات مجرم شـناخته و مسـتحق تخفیف دانسـته شـد. 
پرونـده مدیرمسـئول روزنامـه سـتاره صبـح نیـز به اتهـام نشـر مطالب خالف 
واقـع بـه قصـد تشـویش افـکار عمومی بـا شـکایت دادسـتانی تهران تشـکیل 
شـده بـود کـه طبق اعالم نظـر هیات منصفه مطبوعات مجرم شـناخته شـد و 
مسـتحق تخفیف دانسـته نشـد. پرونده مدیرمسـئول روزنامه ورزشـی نود که 
بـه اتهـام نشـر مطالـب خـالف واقع بـه قصد اضـرار به غیـر و با شـکایت جواد 
نکونـام تشـکیل شـده بـود،  بـا اکثریت آرا مجـرم دانسـته و مسـتحق تخفیف 

شـناخته شد.
5    سرلشکر فیروزآبادی: غرب بیماری مزمنی در بدنه روشنفکری 

کشور برای جدایی از روحانیت ایجاد کرده است
میـزان نوشـت:  فیروزآبـادی رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح با اشـاره به 
تـالش غـرب برای شـکاف در بدنـه روحانیـت گفت: متاسـفانه غـرب در 200 
سـال گذشـته تـالش کـرده مـردم را از روحانیـت جـدا کنـد و یـک بیمـاری 

مزمنـی در بیـن بدنـه روشـنفکری کشـور در ایـن بـاره ایجـاد کرد.
6    درخواست نماینده عضو جبهه پایداری از روحانی: مشاورت را 

عزل کن و در مقابل شورای نگهبان نایست
جـواد کریمـی قدوسـی از معـدود نمایندگان عضـو جبهه پایـداری که در 
مجلـس دهـم نیز حضـور خواهد داشـت، دیـروز تذکـری بلندباالیـی خطاب 

بـه رئیس جمهـور عنـوان کرد. 
بـه گـزارش خبرآنالین، او خطاب به حجت االسـالم حسـن روحاني گفت: 
مشـاور شـما آقـاي حسـام الدین آشـنا مـي گوید رئیـس جمهـور مي خواهد 
برجـام داخلـي را ادامـه دهـد. شـما هـم در پیـام تبریـک نـوروزي خـود از 
برجـام 2 سـخن گفتیـد. امـا رهبري معظم انقالب 12 سـاعت بعـد، از برجام 
دو و سـه و چهـار رمزگشـایي و نقـش دشـمن را در آن نشـان دادنـد. وي بي 
آنکـه بگویـد رئیـس جمهـور چه زمانـي مواضعـي در حمایـت از ایـن ادعاها 
داشـته اسـت کـه او بـه اسـتناد آن تذکـر مي دهـد، خطاب بـه او ادامـه داد: 
آقـاي روحانـي بـي توجهـي از این اصـول هزینه سـنگیني خواهد داشـت. به 
والیـت فقیـه پاینـد باشـید و دسـت رد بـر سـینه نامحـرم بزنید و مشـاوران 

اینگونـه خـود را حـذف کنیـد. نماینـده مشـهد همچنیـن از رئیـس جمهور 
خواسـت تـا در موضـوع مینـو خالقـي منتخـب اصفهـان، مقابل نظر شـوراي 

نایسـتد. نگهبان 
 او بـي توجـه بـه اینکـه زمـان بیـان تذکرش بـه پایـان رسـیده و از هیات 
رئیسـه چندیـن بـار بـه او تذکر دادنـد، همچنان به سـخنانش اینگونـه ادامه 
داد: آقـاي رئیـس جمهـور بـه صراحـت موضـع بگیریـد و بگوییـد نظرتان از 

برجـام داخلي چیسـت؟
7    مقابله به مثل مجلس ایران با بلوکه شدن اموال ایران در 

آمریکا
طرحـی دو فوریتـی بـا عنـوان »الـزام دولت به پیگیـری اقدامـات و جنایات 
آمریـکا علیـه ایـران و اتبـاع ایرانـی« در دسـتور کار مجلـس قـرار گرفـت. بـه 
گـزارش خبرآنالیـن، دو فوریـت ایـن طـرح کـه واکنشـي بـه بلوکـه شـدن 
دو میلیـارد دالر از امـوال بانـک مرکـزي در آمریـکا بـود، بـا 83 درصـد آراي 
نماینـدگان حاضـر در جلسـه و بـا فریـاد »مرگ بـر آمریکا« و بعضـا »مرگ بر 

ضدوالیـت فقیـه« بـه تصویب رسـید. 
از میـان 213 نماینـده حاضـر در جلسـه، 181 راي موافـق، 6 راي مخالف و 

8 راي ممتنـع بـه این طرح داده شـد. 
8   وزیر ارتباطات خبر داد: همکاری کامل تلگرام برای مسدود 

سازی کانال های مستهجن
وزیـر ارتباطـات گفـت:  هـر کانالـی کـه از سـوی مـا به تلگـرام اعالم شـده 
مسـدود شـده اسـت، امـا ممکـن اسـت در ایـن زمینـه گاه کـم  کاری  هایـی 
از سـوی دسـتگاه های داخلـی وجـود داشـته باشـد.  واعظـی افزود: امیـدوارم 
ایـران نیـز در زمینـه  شـبکه های اجتماعـی بتوانـد از نمونه هـای موفـق بومـی 

بهره منـد شـود.
9    اتفاق عجیب در حین اجرای رضا یزدانی

»رضـا یزدانـی« در اختتامیـه جشـنواره تئاتر دانشـگاهیان دانشـگاه آزاد در 
حـال اجـرای یکـی از قطعـات موسـیقی سـینما ییش بـود. طبق معمـول این 
اجـرا بـا نمایـش کلیپـی از فیلم هـای مختلـف در حـال پیگیـری بـود کـه بـه 
یکباره مدیریت سـالن، با روشـن کـردن نورافکن روی پـرده نمایش این کلیپ 
از دیـده شـدن آن جلوگیـری کـرد! ایـن اتفـاق اعتراض »رضـا یزدانـی« را در 
پـی داشـت و او اعـالم کـرد کـه ایـن کلیپش مجوز داشـته و کسـی حـق این 

برخورد را نداشـته اسـت.
10    وکیل مدافع علی مطهری: بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه 

شیراز 5 متهم دارد
مصطفـی ترک همدانـی وکیل مدافع علـی مطهری گفت: بخـش دوم پرونده 
حادثـه دانشـگاه شـیراز کـه به شـکایت از آمران بـه حمله کننـدگان اختصاص 
دارد در دادسـرای نظامی اسـتان فارس در حال رسـیدگی اسـت 5 متهم دارد. 
وی افـزود:  پـس از پایان تحقیقات ضابط دادگسـتری، پرونده به شـعبه چهارم 
دادسـرای نیروهـای مسـلح اسـتان فـارس ارجـاع شـد که امـروز با حضـور در 
شـعبه بازپرسـی، ادامـه تحقیقـات از مـا صورت گرفـت. هویت متهمـان و نوع 
اتهامات شـان مشـخص اسـت امـا بـه دلیـل محرمانـه بـودن تحقیقـات اجـازه 

بیـان آن را ندارم
11    مینو خالقی به دادستانی احضار شد

دادسـتان تهـران بـه ضـرورت حمایـت از حریـم خصوصی اشـخاص اشـاره 
کـرد و انتشـار تصاویـر دیگـران در فضای مجـازی بدون اجـازه آن هـا را از این 
جهـت قابـل پیگـرد دانسـت و در خصـوص ادعای بازنشـر شـدن ایـن تصاویر 
از صفحـه  فـردی ضـد انقـالب، اعـالم کـرد که خانـم مینـو خالقی بـرای اخذ 

توضیـح در ایـن زمینه دعوت شـده اسـت.

تقریباً هیچ دستگاه اجرایی از بودجه تصویب شده راضی نیست
معـاون اول رییـس جمهور گفت: بودجـه ای که مجلس برای 
دولـت در سـال 95 تصویـب کـرده، غیرواقعـی و حداقـل 20 
درصـد آن وصول نخواهد شـد. بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی 
دفتـر معـاون اول رییـس جمهـور سـحاق جهانگیـری عصـر 
دیـروز در دیـدار جمعـی از روسـای نمایندگی هـای جمهـوری 
اسـالمی ایـران در خـارج از کشـور و معاونین و مدیـران وزارت 
امـور خارجـه اظهـار داشـت: البتـه برخـی بی مهری ها نسـبت 
بـه برجـام صـورت می گیـرد و همـواره حاشـیه هایی در ایـن 
زمینـه وجـود دارد کـه البتـه بـا توجـه به اینکـه در کشـور ما 
آزادی بیـان وجـود دارد و رسـانه ها می تواننـد آنطـور کـه مایل 
هسـتند درخصـوص موضوعات مختلـف اظهارنظر کننـد، این 
بی مهری هـا امـری طبیعـی اسـت. معـاون اول رییـس جمهور 

بـا اشـاره به شـرایط سـخت اقتصـادی کشـور در دوران تحریم 
تصریـح کرد: یکـی از جهت گیری های دولـت در دوران تحریم 
ایـن بـود که بتواند مسـائل اقتصادی را حل و فصـل کند و این 
توانمنـدی در دولـت وجـود داشـت که حتی اگـر تحریم ها لغو 
نشـود نیـز بتواند اقتصاد کشـور را اداره کند. معـاون اول رییس 
جمهـور با اشـاره به اینکـه مطالبات مردم پس از برجام بیشـتر 
از گذشـته شـده اسـت، تصریـح کرد: البتـه برخی افـراد تالش 
کردنـد کـه مطالبـات مـردم را افزایش دهند و سـطح انتظارات 
ملـت را بـه صـورت مضاعـف باال ببرنـد. جهانگیری با اشـاره به 
اینکـه منابـع مالی کشـور همـواره از چند منبع مشـخص قابل 
تامیـن اسـت، گفـت: منابع مالـی یـا از طریق بودجـه دولت، یا 
بخـش خصوصـی، یا نظـام بانکی و یـا از طریق منابـع خارجی 

تامیـن می شـود. وی افـزود: بودجه دولت متاسـفانه به نقطه ای 
رسـیده است که تقریباً هیچ دسـتگاه اجرایی از بودجه تصویب 
شـده راضـی نیسـت و بودجـه ای که مجلس شـورای اسـالمی 
بـرای دولـت در سـال 95 تصویـب کـرده اسـت نیـز بودجه ای 
غیرواقعی اسـت که حداقـل 20 درصد آن وصول نخواهد شـد. 
معـاون اول رییـس جمهور ادامـه داد: محدودیـت بودجه دولت 
بیانگـر ایـن واقعیت اسـت کـه بخش دولتـی قـادر نخواهد بود 
در بـه حرکـت درآوردن اقتصاد کشـور نقش چندانـی ایفا کند. 
نظام بانکی کشـور نیز با مشـکالتی که در سـالهای گذشـته با 
آن مواجه شـده اند، آسـیب های فراوانی را متحمل شـده و یکی 
از برنامه هـای در دسـتور کار دولـت اصـالح نظـام بانکی اسـت. 
جهانگیـری بـا یـادآوری اینکـه تـوان مالـی بخـش خصوصـی 

نیـز بـا محدودیـت مواجـه اسـت، گفـت: مهم تریـن دسـتاورد 
برجـام، ورود منابـع خارجی به کشـور اسـت و بـا وجود حضور 

هیات هـای متعـدد خارجـی در ایـران، بهبود شـرایط اقتصادی 
بـه یـک مطالبـه جدی از سـوی مردم تبدیل شـده اسـت.

خبر

صاحبـان محترم مشـاغل: براسـاس اصالحیه جدیـد قانون مالیات های مسـتقیم، مهلـت ارائه اظهـار نامه مالیات بـر درآمد صاحبان مشـاغل )اشـخاص حقیقی( از تیرمـاه به خـرداد ماه تغییر 
یافتـه و مودیـان محتـرم بایسـتی اظهارنامـه الکترونیکی عملکرد سـال 1394 را از طریق سـامانه  www.tax.gov.ir حداکثـر تا پایان خردادمـاه 1395 ارایه نمایند.
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کرمون

داستان

حتما حکمتی دارد
بیسـت و هشتم اسـفندماه 1322 
در کرمـان به دنیا آمدم. در قبه سـبز 
زندگـی مـی کردیـم. من همیشـه به 
پـدرم اعتـراض مـی کـردم کـه چـرا 
یکـم  تاریـخ  بـه  را  مـن  شناسـنامه 
فروردیـن 1323 نگرفتـه و بـه خاطر 
2 روز شناسـنامه ام یک سـال زیادتر 
اسـت. پـدرم مـی گفـت: »ایـن هـم 
چیـز  هیـچ  و  دارد  حکمتـی  حتمـاً 
بهتـر از راسـتی و درسـتی نیسـت«. 
تـا اینکـه وقـت سـربازی مـن شـد و 
ارتـش اعالم کـرد که متولدین سـال 
سـربازی  از  تـا 1322  هـای 1312 
معـاف هسـتند و مـن چـون متولـد 

22 بـودم، تحـت شـرایطی معـاف شـدم. آن وقت بـود که به 
حکمتـی کـه پـدرم می گفـت پی بـردم و فهمیـدم که هیچ 

بهتـر از راسـتی و درسـتی نیسـت. 
به بانک سپه رفتم

در دبیرسـتان امیرکبیر درس خواندم و در رشـته طبیعی 
دیپلـم گرفتـم. بـرای دانشـکده افسـری نـام نویسـی کـردم. 
مرسـوم بـود اول تسـت ورزش مـی گرفتنـد. در بارفیکـس و 
دو صـد متر نتوانسـتم حد نصاب را کسـب کنـم و در نتیجه 
از رفتـن بـه دانشـکده افسـری بازمانـدم. بـه صنایـع دفاعی 
وزارت دفـاع رفتـم. دو سـال هـم در آنجا کار کـردم. کارخانه 
مربـوط بـه صنایع دفاعی در سـلطنت آباد تهران بـود. بعد از 
دو سـال یک روز در ابتدای خیابان شـهاب یکی از دوسـتانم 
را دیـدم کـه به مـن گفت: چـه کار می کنی؟ گفتـم: بیچاره 
شـدم. سـلطنت آبـاد هسـتم. گفت:»می خواهی بـروی بانک 

سـپه؟« و مـن را معرفـی کـرد. رییـس 
بانـک سـپه هـم با مـن مصاحبـه کرد و 
گفـت از فـردا سـرکار بـروم. مـن هم از 
صنایـع دفاعـی اسـتعفا دادم و بـه بانک 

سـپه پیوستم. 
به جای چهار نفر کار می کردیم

بـه  کـه  بـود  پنـج  و  چهـل  سـال 
خدمـت بانـک سـپه در آمـدم. کارمنـد 
در آن روزهـا خیلـی کـم بـود مـا هـم 
مجبـور بودیـم بـه جـای چهار نفـر کار 
کنیـم. از صبح سـاعت 7 تا سـاعت 2/5 
بعدازظهـر در بانـک بـه انجـام وظیفـه 
 4 سـاعت  از  دوبـاره  بودیـم.  مشـغول 
عصـر کارمـان را شـروع می کردیـم و تا 
سـاعت یـازده، دوازده شـب بـه کارمـان 
ادامـه مـی دادیـم. کار هـم خیلی زیاد بـود. همه اسـناد باید 
بـا 3 کاربـن و در چهـار نسـخه تهیـه مـی شـد و کارمنـدان 
بانـک دائمـاً در حال نوشـتن بودند. اطالعات روی اسـناد هم 
شـامل نـام، نـام خانوادگـی، درجـه، شـماره پرسـنلی، اصـل 
حقـوق، وام، عملکـرد، خالـص دریافتی و... بود کـه باید همه 
را مـی نوشـتیم. تـازه ایـن ها مربـوط به فیش هـای حقوقی 
بـوده کـه بـرای کارمنـدان ادارات مختلـف تهیه مـی کردیم. 
حتـی یـک جالی خالـی روی این اسـناد باقی نمـی ماند. آن 
قـدر بـه کار نوشـتن پرداختـه ام کـه پـس از 50 سـال هنوز 

پینـه انگشـتانم کاماًل مشـخص اسـت.
آش را توی کاله بریزید!

از بیسـت و پنجـم هـر مـاه حقـوق کارمنـدان ادارات را 
پرداخـت مـی کردیـم. زن و مـرد در صف هـای جداگانه می 
ایسـتادند. بانک به شـدت شـلوغ می شـد. ما به ارباب رجوع 

اعتـراض مـی کردیـم که ما هـر روز در حـال پرداخت حقوق 
هسـتیم. چـرا شـما امـروز این قدر شـلوغ کـرده ایـد؟ آن ها 
هـم جـواب مـی دادند که:»به ما یـاد داده اند اگـر جایی آش 
مـی دهنـد، زودتـر از همـه برویـد آش بگیریـد و اگـر ظرف 
نداریـد آش را تـوی کاله تـان بریزید«. می ترسـیدند اگر در 
صـف نایسـتند پول تمام شـود. تمـام هم می شـد. نقدینگی 
پاییـن بـود و اگر هـم قرار بود پـول از جاهای دیگـر بیاوریم، 

بـه خاطـر ارتباطات ضعیـف آن روزگار، زمـان می برد. 
استعفای دسته جمعی در بندرعباس

فشـار کار بسـیار بـاال بود و در سـال 1350 یـک روز خبر 
دادنـد کـه کارمنـدان بانک سـپه بندرعباس از شـدت فشـار 
کار، دسـته جمعـی اسـتعفا داده اند. من و عـده دیگری را به 

بندرعباس فرسـتادند. قرار شـد دو سـه ماه در آنجا باشـیم و 
دوبـاره بـه کرمـان بازگردیم. امـا نزدیک یک سـال مجبور به 
اقامـت در بندرعبـاس شـدیم. هـوا بـه شـدت گرم بـود. برق 

هـم دائمـاً قطع می شـد و بسـیار سـخت می گذشـت. 
امکان مرخصی رفتن نبود

پـاس  بـه  بازگشـتم.  کرمـان  بـه  سـال  یـک  از  بعـد 
خدماتـی کـه انجـام داده بـودم مـرا بـه عنـوان معـاون 
از  بعـد  امـا  کردنـد.  منصـوب  بـازار  شـعبه  سـپه  بانـک 
گذشـت 10 مـاه دوبـاره حکـم مأموریـت زاهـدان را بـه 
مـن دادنـد. کار هـم بسـیار زیـاد بـود و امـکان مرخصـی 
رفتـن چندانـی وجود نداشـت. به سـختی 2 روز مرخصی 
گرفتـم و بـه کرمـان آمـدم تـا بتوانـم در مراسـم دامادی 
ام شـرکت کنـم. پـس از برپایـی مراسـم بـا همسـرم بـه 
زاهـدان رفتیـم. البتـه زاهـدان خیلـی خوش گذشـت دو 
فرزنـد اول مـان هـم کـه دختـر هسـتند، در زاهـدان بـه 
دنیـا آمدنـد. پـس از دو سـال بـه کرمـان بازگشـتیم و 
مسـؤول بانـک سـپه شـعبه ناصریـه شـدم. بعد هـم بانک 

دیگر...  هـای 
کشته شدن سنگ تراش در تیر اندازی

یـک روز خبـر دادنـد که در شـعبه خیابان ناصریـه دو نفر 
بـه قصـد دزدی بـه سـمت کارمندان بانـک تیرانـدازی کرده 
انـد. در آن مقطـع مـن در بانـک دیگـری انجـام وظیفـه می 
کـردم. در حادثـه تیرانـدازی یکـی از مشـتریان بانک کشـته 
شـد و یکـی از کارمنـدان بانک به نـام آقای »سـنگ تراش« 
هـم جـان باخـت. بعـد از آن شـعبه ناصریـه بـه نـام شـعبه 

شـهید سـنگ تراش نـام گذاری شـد. 
پانصد تومان حقوق ماهیانه

تومـان   500 ماهیانـه  حقـوق  بـا  پنـج،  و  چهـل  سـال 
اسـتخدام شـدم. پرسـنل بانک سـپه در کرمان بیست و پنج 
نفـر بودیـم. کـم کـم بـا ازدیـاد جمعیت شـهر، تعداد شـعبه 
هـای بانک سـپه هـم زیاد شـد. بازاری هـا؛ مشـتریان اصلی 
بانـک هـا بودنـد. تاجـران معروفـی مثـل سـاالر کالنتـری، 

هرنـدی، ارجمنـد، محمـودی از مشـتریان مـا بودنـد. 
به بانک سپه افتخار می کنم

بانـک هایـی از جملـه بانـک عمـران، بانک اصنـاف، بانک 
ایـران و عـرب، بانک ایران و انگلیس هـم در آن زمان فعالیت 
مـی کردنـد. امـا همه آنهـا در کرمان شـعبه نداشـتند. بانک 
ملـی، بانـک بازرگانی، بانک سـپه در کرمان شـعبه داشـتند. 
مـن بـه خاطـر همه سـال هایـی کـه در بانک سـپه خدمت 
کـرده ام افتخـار مـی کنـم. هنوز هـم وقتی که تابلـوی بانک 
سـپه را بـر سـر در سـاختمانی مـی بینـم افتخـار مـی کنم. 
چـون از جملـه پاک تریـن بانک های ایـران از ابتـدا تاکنون 

بوده اسـت. 

وحید الدین فره وشی؛ کارمند قدیمی بانک سپه کرمان:

هیچ چیز بهتر از
راستی و درستی نیست 

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش پنجاه

هیـچ بـه خیالم نمی گذشـت سـفر کوتـاه به 
یـزد منجـر بـه اینکـه بـه طهـران هم مسـافرت 
کنیـم بشـود. روزی هندوهـا کـه موکلیـن پدرم 
بودنـد تلگرافـاً از او خواهش کردند سـفرش را به 
اصفهـان و تهـران بـرای تصفیه کارهـای دیگری 
موجـب  خبـر  ایـن  دهـد.  ادامـه  داشـتند  کـه 
خشـنودی مـن گردیـد. زیرا به سـیر و سـیاحت 
دو شـهر مهـم دیگـر اول اصفهـان و بعـد تهـران 

نایـل می شـدم. 
روز بعـد بـا قاطر داری که اصـاًل یزدی و خانه 
اش در زارچ یـزد بود قـرار دادی منعقد کردیم و 
دو رأس قاطـر را تـا اصفهـان از قـرار هـر قاطری 
بیسـت و سـه تومـان کـه روی آنها هر کـدام دو 
پالکـی برای نشسـتن دو نفـر ببندند تـا اصفهان 
کرایـه کـرده و پالکـی هـا را از نجـاری خریـده 
و پـس از سـه روز از شـهر یـزد بـه اتفـاق قافلـه 
ای کـه محمـوالت چهـار پایانـش بیشـتر قماش 
و صنـدوق هـای چـای بـود بـه سـوی اصفهـان 

روانه شـدیم.
بـه جـز مـا چهـار نفـر آخونـد جوانـی کـه او 
نیـز االغـی تـا اصفهـان کرایـه کـرده بـود همراه 
ایـن قافلـه بـود. ایـن جـوان مـی خواسـت برای 
ادامـه دروس فقـه و اصـول بـه اصفهـان بـرود و 
در آنجـا آن قـدر درس بخواند که مجتهد شـود. 
مشـارالیه در اولیـن روز مسـافرت خـود به تصور 
آنکـه راه ترقـی او باید از امر بـه معروف و نهی از 
منکر باشـد می خواسـت بـه خرکچیـان نمایش 

و ضـرب دسـتی نشـان دهد.
هنـوز آفتـاب طالـع نشـده بـود. در حالتی که 
چهـار پایـان بـه عجلـه طـی طریـق مـی کردند 
خـودش را بـه نزدیـک قاطـری کـه دو پالکـی 
روی آن بسـته و مـن و پدرم رویش سـوار بودیم 
رسـانده و پـس از آنکـه زنجیری را که در دسـت 
داشـت چنـد دفعه به اطراف سـر خـود گردانید. 
بـدون مقدمـه محکـم به پشـت مـن نواخـت به 
نوعـی کـه فریـاد مـن بلند شـد و فریـاد زد: چرا 
نمـاز نمـی خوانـی؟ پـدرم از عمـل آن جـوان 
متحیـر گردیـد و از مـن پرسـید: چـه شـد کـه 
ایـن طـور تـو را ایـن شـخص زد؟ بـه او گفتـم: 
کـه مـی گویـد چـرا نمـاز نمـی خوانـی؟  همان 
قسـمی کـه در حرکـت بودیم به من دسـتور داد 
کـه بـه اتفـاق یـک دفعـه از تـوی پالکـی هـا به 
روی زمیـن جفتـک بزنیـم. چـه اگـر همـراه بـه 
زیـر نمـی آمدیـم، پالکـی هـا روی قاطـر وارونه 
مـی شـد و صدمـه مـی خوردیـم. چـون پـدرم 
سـال هـا در زور خانـه ورزش کـرده و بـه رمـوز 
کشـتی گرفتـن آشـنا بـود با یـک حملـه آخوند 
بچـه جاهـل و عـوام فریـب را از روی االغ بـه 
زمیـن کشـید و گریبانـش را گرفتـه و چنـان او 
را بـه هـم ماالنیـد کـه گویـی روباهـی را بـه تله 
انداختـه اسـت. در ایـن موقع قاطرچیان رسـیده 
و بـا خواهـش و تمنـا آخونـد جـوان را از زیـر 
او  او خـالص کردنـد. مشـارالیه  پـای  دسـت و 
را مخاطـب سـاخته گفـت: اوالً هنـوز مدتـی تـا 
طلـوع آفتـاب باقـی مانده. ثانیـاً این بچـه صغیر 
اسـت چون زورت به سـایر اشـخاصی که در این 
قافلـه هسـتند نمـی رسـد بایـد پسـر مـرا کتک 

نی؟  بز
و افسـوس مـی خـورد چـرا همراهـان قافلـه 
نگذاردنـد بـه درسـتی او را تنبیـه نمایـد و در 
ضمـن صحبت ها بـه نصحیت و انـدرز آن جوان 
پرداختـه و به نوعـی حرفهایـش در او مؤثر افتاد 
کـه آن طلبـه از کـرده خـود نـادم و پشـیمان 
گردیـد و در هـر کجـا کـه منـزل مـی کردیـم 
مـی آمـد با ما چـای می خـورد و صحبـت های 

عارفانـه پـدرم را می شـنید. 
بعـد از هشـت روز بـه مزرعـه حاج مـال احمد 
رسـیدیم و ایـن شـخص متجـاوز از صـد سـال 
داشـت و اوالد و نـوه هایـش بـه پنجـاه، شـصت 
نفـر مـی رسـیدند. در این مزرعه کوهسـتانی که 
آب و هوایـی ییالقـی داشـت ده، دوازده سـاعت 
ماندیـم و خـوش گذشـت و دیگـر موضـوع قابل 
توجهـی پیـش نیامـد و چنـد روز دیگر به شـهر 
اصفهـان رسـیدیم و در نزدیک هـارون والیت در 
باالخانـه ای کـه متعلـق بـه بازرگانـی کـه او هم 
از فروشـندگان بـروات تجارتـی بـه هندوهـا بود 
منـزل کردیـم. در ایـن شـهر هـم بیشـتر مـردم 
عمامـه به سـر داشـتند. متنها عمامه هـای آنان 
بـا یـزدی هـا ایـن تفـاوت را داشـت کـه عمامه 

هـای یـزدی هـا کوچـک و سـفید بود. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

»بانک سـپه«؛ نخسـتین بانک ایرانی اسـت. این بانک در سـال 1304 تاسـیس شـد. در 
اواخـر سـال 1312 ایـن مؤسسـه بـه نام بانک سـپه و در اواخر سـال 1321 بـه بانک تعاونی 
سـپه موسـوم گردید و عالوه بر عملیات بانکی پرداخت حقوق افسـران بازنشسته و موظفین 
ارتـش و ژاندارمـری نیـز، از اول 1324 در تمـام کشـور بـر عهـده بانـک سـپه محـول شـد. 
در شـهریور سـال 1325 کـه تیمسـار سـپهبد آق اولـی بـه مدیریت بانک سـپه انتخاب شـد، 
اساسـنامه و آیین نامـه جدیـدی بـرای بانـک تدویـن شـد و بـه تصویـب رسـید و در اسـفند 
1331 نـام بانـک تعاونـی سـپه بـه بانک سـپه تبدیـل گردید. همچنین شـعب دیگـر بانک به 
تدریـج در شـهرهای اهـواز، بابـل، کرمـان، یزد، سـنندج، گـرگان، ارومیه، خرمشـهر، خرم آباد 
و قـم تأسـیس شـد. با توسـعه سـازمان و کثـرت مراجعـات و فعالیت هـای ادارات مرکـزی در 
تسـریع جریـان معامـالت، عمـارت قدیـم بانـک، مناسـب و کافـی نبود و سـاختمان بنـای جدیـدی که درخور دسـتگاه 
فعلی بانک باشـد، ضروری به نظر می رسـید و بنا به تصویب شـورای عالی بانک، اواخر سـال 132۹ سـاختمان بنای 
جدیـد آغـاز شـد و طـی دو سـال بـه اتمام رسـید. وحید الدین فره وشـی متولـد 1322 و یکـی از کارمندان قدیمی 
بانک سـپه کرمان اسـت. وی در سـال 1345 به اسـتخدام بانک سـپه در آمد و پس از 30 سـال خدمت در شـعب 
بانک های کرمان و هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان، در سـال 1375 بازنشسـته شـد. فره وشـی در گفت و گو با 

پیـام مـا از نحـوه کار و فعالیـت در بانـک سـپه و خاطـرات خود با مـا صحبت کرد.
 متن زیر ماحصل نشست یک ساعته ما با وی می باشد.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

جمعی از کارمندان بانک سپه در سال 1348
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زنان زیبا، مردانی فشار خونی 
پژوهشـی نشـان میدهد که غیرت برخـی مردانی 
کـه همسرانشـان زیبا هسـتند، دلیل اصلـی بیماری 

فشـارخون است.
مـردان جـذب زنـان جـذاب و خـوش تیـپ مـی 
شـوند، امـا نمـی داننـد که ایـن نـگاه هـا و دیدارها، 
آن ها را به سـمت خودکشـی خزنده سـوق می دهد 
و بـرای سـالمتی آنـان زیـان آور اسـت. تحقیقی که 
دانشـگاه والنسـیای اسـپانیا انجـام داده، نشـان مـی 
دهـد کـه حضـور 5 دقیقـه ای مـردان کنـار یک زن 
زیبـا، باعـث باال رفتن نسـبت چربی خـون و هرمون 
کورتیـزول در خـون مـی شـود. بـه نوشـته روزنامـه 
»دیلـی تلگـراف«، زن زیبـا مـی تواند باعـث افزایش 
باعـث  ایـن هورمـون شـود، هورمونـی کـه  ترشـح 

خسـتگی بـدن می شـود.
 اختالل مغزی

 یـک تحقیـق هم می گویـد که دیدن ایـن زنان، 
باعـث اختـالل در سیسـتم مغـز مرد می شـود و چه 
بسـا کامپیوتـر مغـز را بـرای چنـد دقیقـه یـا چنـد 

سـاعت، از کار بیاندازد.
  تاثیر زن زیبا همچون مورفین

مغـز،  بـر  زنـان  ایـن  تاثیـر  بـا  آشـنایی  بـرای   
پژوهشـگران دانشـگاه اسـلوی نروژ، آزمایشـی انجام 
دادنـد کـه طـی آن، مجموعه ای ازعکـس های زنان 
را بـه مـدت پنـج ثانیـه بـه 30 مـرد نشـان دادنـد. 
سـپس از آنهـا خواسـتند زیبایـی هـر کـدام از ایـن 
زنهـا را ارزیابـی کننـد. در بخـش دوم ایـن آزمایش، 
بـه مـردان ایـن امکان داده شـد کـه زمان مشـاهده 
هرعکـس را از راه دکمـه ای کـه عکـس را عوض می 

کنـد، کنتـرل کنند.
سـه  بـه  مـردان  آزمایـش،  سـوم  بخـش  در   
مجموعـه تقسـیم شـدند وعکسـها بـار دیگر بـه آنها 
نمایـش داده شـد.این تحقیـق نشـان داد مردانی که 
مورفیـن مصـرف کـرده بودنـد در بخـش اول ایـن 
آزمایـش، امتیـاز بیشـتری بـه برخـی زنـان، دادنـد. 
همچنیـن تنفـر آن هـا از چهـره هایـی کـه دوسـت 
نداشـتند بیشـتر شـد. امـا مـردان مجموعـه دوم که 
مـاده نالتریکسـون را دریافـت کـرده بودنـد، امتیـاز 
کمتـری بـه چهـره هایی که دوسـت داشـتند دادند. 
همچنیـن تمایـل آنهـا بـرای نـگاه طوالنی مـدت به 

عکـس هـا کمتـر بود.
  افزایش تصمیم های جنون آمیز

 تحقیقـات نشـان مـی دهد کـه مـردان در حضور 
ایـن زنـان، تصمیم هـای خطرنـاک تری مـی گیرند. 
پژوهشـگران رفتارهـای 96 مـرد 22سـاله را هنـگام 
ورزش اسـکیت زیـر نظـر گرفتند. این پژوهش نشـان 
داد کـه ایـن جوانـان در حضـور دختـران، حـرکات 
خطرنـاک تـر و جنـون آمیـز تـری انجام مـی دهند.

 مشکالت اجتماعی
 ارتبـاط بـا این زنـان، باعث بحران می شـود. این 
بحـران در زندگـی اجتماعـی بیشـتر نمـود پیدا می 
کنـد چـرا که باعث رشـد حس »غیرت و حسـادت« 
در همـه طـرف هـا مـی شـود. ایـن زنـان حسـادت 
دیگـر زنـان را برمـی انگیـزد و مـورد توجـه مـردان 
قـرار مـی گیرد؛ مسـاله ای کـه باعث از میـان رفتن 

اعتمـاد نـزد برخی می شـود.
  تاثیر منفی بر کار

 یکـی از پژوهـش هـا نشـان می دهد کسـانی که 
حتـی چنـد دقیقه را بـا این زنـان جـذاب بگذرانند، 
راندمـان کاری شـان نسـبت بـه کسـانی که بـا زنی 
مـی  صحبـت  هـم  دیدگاهشـان(  )از  جـذاب  غیـر 
شـوند، کمتـر اسـت درایـن پژوهش کـه آن را مجله 
کـه  اسـت  آمـده  کـرده،  منتشـر  »اکسـپریمونتل« 
احتمـاال مـردان، از بخـش زیـادی از مغـز یـا آمـوزه 
هـای خود بـرای جلب نظر زنـان اسـتفاده می کنند 
وبخـش کمـی بـرای کارهـای دیگـر باقی مـی ماند. 

 آسیب به قلب
نشـان مـی دهـد کـه دسـت  پژوهشـی دیگـر   
پاچگـی مـردان هنـگام مالقـات بـا زنی جـذاب، باال 
مـی رود، مسـاله ای کـه باعث زیان رسـیدن به قلب 
می شـود بـه ویـژه در مردانی که معتقدنـد هم طراز 

نیستند. زن 
 فشار خون

 پژوهشـی هـم نشـان می دهـد که غیـرت برخی 
مردانـی کـه همسرانشـان زیبا هسـتند، دلیـل اصلی 
بیمـاری  فشـار خونـی اسـت کـه بـه آن مبتالمـی 
شـوند. ایـن پژوهـش آمریکایـی کـه بـر روی 3509 
مـرد متاهـل که بـا زنان زیبـا ازدواج کـرده اند انجام 
شـده، ایـن نتیجـه را داده اسـت، . یـا بـه عبارتـی: 

هرچـه زن زیباترباشـد، مـرد زودتـر مـی میرد
 عصر ایران

بیماری فشـار خون، مهمان ناخوانده ای 
سـت کـه مـی توانـد سـال هـا در بـدن 
هـر انسـانی زندگـی کنـد و هیـچ سـر و 
صدایـی راه نینـدازد و به آرامی سـالمت 
میزبانـش را بـدزدد. قاتل خاموشـی، که 
خطرنـاک؛ ولـی قابـل کنترل اسـت.27 
فشـارخون  جهانـی  روز  اردیبهشـت 
اسـت. بیمـاری ای کـه احتمـال ابتـالی آن برای هر کسـی 
وجـود دارد.بـه ایـن بهانـه بـا »دکتـر نـدا نعیمی« پزشـک 

بیمارسـتان شـفا کرمـان بـه گفـت و گـو نشسـته ایـم.
 تعریـف فشـار خـون و بالطبـع فشـار خـون بـاال 

چیسـت؟
فشـار خـون شـامل فشـار سیسـتولی یـا دیا سیسـتولی 
مـی باشـد کـه عامـه بـه آن هـا، بـه ترتیـب فشـار بـاال یـا 
پاییـن و یـا ماکسـیمم و مینیمـم مـی گویند . فشـار خون 
نرمـال برای بزرگسـاالن فشـار کمتـر از80/120 می باشـد.
فشـار بیـن 80/120 تـا  90/140 قبل از فشـار خون باال 
)pere hypertention( نامیـده می شـود. فشـارخون باال 
تـر از 90/140 فشـار خـون باال محسـوب می شـود. فشـار 
خـون بـاال افزایش فشـار وارده از جریان خون بـه دیواره ی 
رگ هـای خونـی اسـت، کـه امـکان دارد تا مراحـل انتهایی 
بایـد در شـرایط  البتـه  بـدون عالمـت و خامـوش باشـد، 
اسـتاندارد و در چنـد نوبـت انـدازه گیـری شـود، تـا بتـوان 

نظـر دقیق و درسـتی داد. 
 فشـار خـون بـاال چه گـروه های سـنی را بیشـتر 

درگیـر خود مـی کند؟
فشـار خـون بـاال در همه ی گروه های سـنی و در هر دو 
جنس ممکن اسـت وجود داشـته باشـد؛ ولی شـیوع بیشتر 
آن در مـردان ابتـدای بزرگسـالی اسـت و در سـنین باالتـر؛ 
در خانـم هـا از 60  سـالگی بـه بعـد شـیوع بیشـتری دارد. 
بـه طـور کلـی بـا افزایش سـن، خطـر ابتـال به فشـار خون 

افزایـش پیدا مـی کند.
 چه عواملی در بروز فشار خون تاثیر دارند؟

 عوامـل محیطـی و ژنتیکـی در ایجـاد فشـار خـون بـاال 
بـی تاثیـر نیسـتند. عوامـل ژنتیکی  کـه به ارث می رسـند 
امکان  دارد که زمینه سـاز فشـار خون باال  شـوند. با مبتال 
بـودن یکـی از والدیـن و یا هـر دو آن ها به فشـار خون باال،  
احتمـال ابتـالی فـرد  افزایش پیـدا می کند و متاسـفانه در 
بعضـی مواقـع، فـرد بـدون توجه شـرایط ژنتیکی خـود و به 
دلیـل ایـن که عالمـت خاص بیمار گونه ای نداشـته اسـت، 
فشـار خون خـود را کنترل نکـرده و دچار عوارض ناشـی از 
آن شـده اسـت.به طـور کلـی اندازه گیری فشـار خـون باید 
در برنامـه ی سـالمت هـر فـرد وجود داشـته باشـد. بعضی 
از عوامـل محیطـی زمینـه سـاز، شـامل مـوارد زیـر اسـت: 
چاقـی و اضافـه وزن، مصـرف زیاد نمک طعـام، دریافت کم 
کلسـیم و پتاسـیم و مصرف الـکل و اسـترس . گاهی اوقات 

هـم بعضـی از بیمـاری هـا و شـرایط فرد زمینه سـاز فشـار 
خـون بـاال اسـت؛ به طـور مثـال در بیمـاران کلیوی، فشـار 
خـون بـاال احتمال ایجاد مشـکل کلیـوی را باال بـرده و فرد 
را دچـار عـوارض ناشـی از آن می کند. البته بعضی از فشـار 
خـون هـا، مثـل فشـار خـون بـاال در نیمـه ی دوم حاملگی 
بـه صـورت مقطعـی به وجـود می آینـد، که معمـوال اگر به 
نحـو صحیحـی کنترل شـود، بعـد از زایمان از بیـن می رود 

و مشـکل جـدی و خاصـی ایجاد نمـی کند. 
 عوارض بیماری فشار خون چیست؟

عـوارض فشـار خون بسـیار زیاد اسـت؛ امـا مهمترین آن 
هـا شـامل موارد زیر اسـت:

- عـوارض قلبـی: کـه شـایع تریـن علت مـرگ مبتالیان 
به هایپرتنشـن. ) فشـار خون باال( می باشـد. عـوارض قلبی 
شـامل نارسـایی قلبـی، سـکته هـای قلبـی و بـی نظمی در 

اسـت. ضربان خون 
-عـوارض مغـزی: دومیـن علت مـرگ در دنیا، سـکته ی 

مغـزی ناشـی از فشـار خون باال اسـت.
_ عـوارض کلیـوی: بـه صـورت نارسـایی کلیـوی و دفع 

پروتئیـن در ادرار مـی باشـد.
_ بیمـاری هـای شـریان محیطـی: بـه صـورت درد در 
انـدام هـای تحتانـی اسـت و در هنـگام راه رفتـن بـروز می 

 . کند
فشـار خون باال اگر زود تشـخیص داده شـود، بسیاری از 

ایـن عـوارض قابل کنترل می شـوند.
 بـرای کنترل و پیشـگیری از فشـار خـون چه باید 

کرد؟
 بـا انـدازه گیـری منظـم فشـار خـون بـه صـورت دوره 
ای، مـی تـوان جلـوی بـروز فشـار خون بـاال را گرفـت و در 
صـورت ایجـاد فشـار خـون بـاال بـا مصـرف منظـم داروهـا 
از عـوارض مهـم فشـار خـون جلوگیـری کرد.خوشـبختانه 
فشـار خـون بـاال را بـه راحتـی مـی تـوان تشـخیص داد و 
بـا تشـخیص بـه موقـع، فـرد مـی توانـد بـا کمـک گرفتـن 
از پزشـک، ایـن مشـکل را کنتـرل کند.مهم تریـن اصل در 
پیشـگیری و کنترل فشـار خـون باال، اصالح سـبک زندگی 
مـی باشـد کـه شـامل مـوارد زیـر اسـت :کـم کـردن وزن 
،کاهـش مصـرف نمک بـه حداکثـر 6  گـرم در روز، مصرف 
زیـاد میـوه هـا وسـبزی هـا ، مصـرف لبنیـات کـم چـرب، 
محـدود کـردن و یـا قطـع مصـرف الـکل ،ورزش منظـم به 
مـدت30  دقیقـه در روز و کاسـتن اسـترس.  بـا رعایـت 
کـردن همـه ی این مـوارد حتـی  در صورت ابتـال، فرد می 
توانـد زندگـی سـالمی داشـته باشـد و منجـر بـه کنتـرل و 

پیشـگیری از عـوارض ناشـی از  فشـارخون گـردد.  
 چـه طـور باید از نداشـتن یا داشـتن فشـار خون 

شـد؟ مطمئن  باال 
بـا مدیاتـور  سیسسـتم هـای عصبـی مختلفـی همـراه 
های)انتقـال دهنـده های عصبی( متعددی در تنظیم فشـار 

خـون در بـدن نقش دارند؛ کـه عدم تعادل این سیسـتم ها 
و مدیاتورهـا مـی تواند در افـت یا افزایش فشـار خون تاثیر 
گـذار باشـند.به طـور طبیعـی در بدن، بـه دنبـال هیجان و 
اسـترس یـا فعالیـت هـای بدنـی،  بـا افزایش یک سـری از 
سیسـتم هـا، فشـار خـون افزایـش می یابـد؛ اما فـردی که 
دچـار فشـار خـون بـاال اسـت در حالت عـادی و اسـتراحت 

هم، فشـار باالیـی دارد.
 بیشـترین افزایـش فشـار خـون بـه صـورت آنـی مـی 
باشـد کـه اگـر طوالنـی و مزمـن گـردد، در تعریف فشـار 
خـون بـاال قـرار مـی گیـرد. در بسـیاری از مـوارد،  فردی 
کـه فشـار خـون بـاال دارد عالمـت  خاصـی نـدارد و حتی 
احسـاس بیمـاری نمـی کنـد؛ ولـی در مـواردی که فشـار 
خـون خیلـی بـاال مـی رود، احتمـال دارد  فرد دچار سـر 
درد، تنگـی نفـس و یـا حتـی خونریـزی از بینـی شـود. 
تنهـا راه  اطمینـان از میـزان فشـار خـون اندازگیـری آن 

. ست ا
 آیـا افـت فشـار خون هـم باید مـورد توجـه قرار 

؟ د گیر
کاهـش  باعـث  و  اسـت  فشـار خـون خطرنـاک  افـت   
خون رسـانی بـه ارگان هـای حیاتـی از جملـه مغـز، قلـب و 
کلیـه هـا می شـود که می توانـد این ارگان ها را به سـرعت 
دچـار آسـیب دایمـی کنـد و عـوارض جبـران ناپذیـری، از 

جملـه سـکته هـای قلبـی و مغـزی و نارسـایی کلیـوی ، را 
بـه وجـود آورد.

 آیـا تغذیـه و داشـتن تحـرک در امـکان ابتـال به 
فشـار خـون موثر اسـت؟

یکـی از عوامـل مهم و بسـیار موثر در ایجاد فشـار خون 
بـاال ،عـدم تحـرک کافـی و رژیـم هـای غذایـی نامناسـب 
اسـت. بـی تحرکـی و رژیم غذایی نامناسـب، نتیجـه ای به 
جـز چاقـی نخواهند داشـت و به طور کلی چاقـی،  افزایش 
فشـارخون را بـه دنبـال دارد. متاسـفانه زندگی ماشـینی و 
مصـرف زیـاد فسـت فـود و غذاهـای پرکالـری، بـا ایجـاد 
چاقـی و اضافـه وزن، از عوامـل ابتـال به فشـار خون گشـته 
انـد. الگـوی تغذیه ای نامناسـب شـامل مصرف زیـاد نمک 
طعـام، مصـرف کـم لبنیـات و آنچه کـه گفته شـد در ابتال 
بـه فشـار خون بسـیار موثر اسـت .بـرای جلوگیـری از ابتال 
بـه  فشـار خـون بـاال باید مصرف نمـک کمتـر از 6 گرم در 
روز باشـد.یکی از بهتریـن راهکارهـا بـرای رسـیدن بـه این 
منظـور، ایـن اسـت کـه نمـک از سـفره حـذف شـود. مـی 
تـوان ذائقـه را تغییـر داد و یـا حتـی فـرد را از کودکـی به 
شـیوه ای پـرورش داد کـه تمایلـی به مصرف غذاهای شـور 
و  یـا اضافـه کـردن نمـک بـه غـذا نداشـته باشـد. داشـتن 
از  ابتـال بـه بسـیاری  از  الگـوی تغذیـه ای سـالم فـرد را 

بیمـاری هـا مصون مـی کند.

گفتگوی اختصاصی »پیام ما «با دکتر »ندا نعیمی« در رابطه با فشار خون 

قاتلی در رگ ها

بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم، مصرف نمـک خوراکی 
تـان را کاهـش دهیـد. امـروزه برهمـگان روشـن شـده کـه 
نمـک در افزایـش فشـار خـون نقـش مهمـی دارد. مصـرف 
نمـک میتوانـد فشـار خونتـان را بـاال ببرد. کاهـش مصرف 
نمک فشـار خـون باال را کنتـرل می کند.ایجـاد محدودیت 
متوسـط در دریافـت نمـک )6 گـرم نمـک یـا 2400 میلی 
گـرم سـدیم درروز( بـرای مبتالیـان بـه فشـار خـون بـاال 
توصیـه مـی شـود اعتقـاد کلـی بـر ایـن اسـت کـه ناتوانی 
کلیـه در دفـع نمـک علـت بـروز فشـار خـون بـاال ناشـی 
ازنمـک اسـت. بـا بـاال رفتـن فشـار خون، سـدیم بیشـتری 
از صافـی کلیـه عبـور مـی کنـد و وارد ادرار مـی شـود و 
بـدن ناتوانـی اش را در دفـع نمـک جبـران مـی کنـد. این 
فشـار خـون افزایـش یافتـه کمک مـی کند نمک بیشـتری 

شـود.  دفع 
آمریـکا  قلـب  انجمـن  نیـز  و  رفـاه  و  بهداشـت  وزارت 
افـراد  مصـرف روزانـه 2400 میلـی گـرم نمـک را بـرای 
بالـغ توصیـه مـی کننـد. ایـن مقـدار نمـک برابـر اسـت با 
یـک قاشـق چایخـوری )دقیقـا 2300 میلی گـرم(. کاهش 
دریافـت نمـک در افـرادی کـه خطـر ابتـالی آنها به فشـار 
خـون بـاال زیـاد اسـت مـی توانـد در پیشـگیری از ابتـالی 

آنهـا بـه فشـار خون بـاال موثـر باشـد. در افراد مسـن مبتال 
بـه فشـار خـون بـاال کـه از دارو اسـتفاده مـی کننـد نیـز 
کاهـش دریافـت نمک مـی تواند کنترل فشـار خـون باال را 
تسـهیل کنـد. در کنـار اجتناب از مصرف غذاهـای پر نمک 
مـی توانیـد تغییـرات کوچک دیگـری هـم در برنامه غذایی 

خـود بدهیـد تـا مصـرف نمکتـان کاهـش یابد.
بـه جـای اینکه نمکدان را روی میز در دسـترس بگذارید 
آن را در کابینـت آشـپزخانه قـرار دهیـد. از محصـوالت کم 
نمـک یـا بـی نمـک مانند غـالت یا سـبزیهای آمـاده نمک 
نـزده اسـتفاده نماییـد. بـه جـای نمـک در آشـپزخانه از 
گیاهـان معطـر ماننـد: پونه، آویشـن، نعنـاع و گلپـر وادویه 
ماننـد: دارچیـن، هـل و زنجبیـل، آبمیـوه هـای طبیعـی و 
سـرکه سـیب اسـتفاده نماییـد. حتـی االمـکان بـه هنـگام 
پخـت غـذا از اضافـه کردن نمک خـودداری نماییـد. هنگام 
آشـپزی کمتر ازآنچه در دسـتور آشـپزی بیان شـده در غذا 

بریزید. نمـک 
هنـگام پخت غـذا به جای نمـک از ادویه جات اسـتفاده 
از  کنیـد.  اسـتفاده  نمـک  کـم  مفیـد  غذاهـای  از  کنیـد. 
چاشـنیهای پـر نمک مانند کچـاپ و خردل کمتر اسـتفاده 
نماییـد. غذاهـا را بـا انواع  چاشـنی، ادویه، لیمـو ترش تازه 

یـا سـرکه سـیب خـوش طعـم کنیـد. وقتـی بیـرون غـذا 
میخوریـد خواهـش کنیـد غذایتـان را کـم نمـک درسـت 
کننـد. از کنسـروهای غذایـی کـم نمـک اسـتفاده کنیـد و 
آنهـا را پیـش از مصرف با آب بشـویید.الزم اسـت از مصرف 

خوراکیهـای بسـیار شـور ماننـد آجیـل شـور، بـالل نمـک 
زمینـی سـرخ کـرده شـور  زده،بیسـکوییت شـور، سـیب 
)چیپـس(، گوشـت و سـبزیجات کنسـرو ونمـک زده شـده 

کنید. خـودداری 

مصرف نمک فشار خون راباال می برد
نکته

ناثیر ماست
بر فشار خون 
متخصصان تغذیه و سـالمت می 
گویند: زنانی کـه در هفته پنج وعده 
یا بیشـتر ماسـت مصرف مـی کنند 
کمتـر در معرض ابتال به فشـار خون 
بـاال هسـتند. بـه گـزارش ایسـنا، در 
ایـن مطالعه کـه روی صدها هزار نفر 
انجـام گرفته، مشـخص شـد مصرف 
ماسـت مـی تواند خطرابتال به فشـار 

خـون بـاال را تـا یک پنجـم کاهـش دهد.همچنیـن متخصصان مشـاهده کردنـد تاثیر 
مثبـت ناشـی از مصـرف پنـج وعـده ماسـت در هفته زمانی بیشـتر می شـود کـه افراد 
در کنـار آن مقدارزیادی میوه، سـبزی و خشـکبار در وعده هـای غذایی خود بگنجانند. 
به گفته متخصصان دانشـکده پزشـکی دانشـگاه بوسـتون، همچنین افزودن ماسـت به 
رژیـم هـای غذایـی سـالم، به کاهـش خطـرات طوالنی مـدت فشـارخون بـاال در زنان 
کمـک مـی کنـد. یکـی از کارشناسـان ایـن مطالعـه گفـت: بررسـی انجام شـده اولین 
تحقیـق در نـوع خود اسـت کـه بـه ارزیابی تاثیرات ماسـت روی فشـار خـون پرداخته 
اسـت. در واقـع مصـرف روزانـه مـواد لبنی مخصوصا ماسـت، خطـر ابتال به فشـار خون 
بـاال را پاییـن مـی آورد بـه گـزارش روزنامـه دیلی میل، متخصصان دانشـگاه بوسـتون 
در مـورد چگونگـی فرآینـد تاثیرگـذاری ماسـت بـر جلوگیـری از افزایـش فشـار خون 
توضیحـی ندادند هر چند بررسـی های پیشـین حاکی از آن اسـت کـه باکتری موجود 
در ماسـت نقـش مهمـی در کمـک بـه کاهـش کلسـترول بـازی مـی کنـد. همچنین 

ممکـن اسـت در کنتـرل قنـد خون نقش مفید داشـته باشـد.

نشانه های فشار 
خون باال 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه 
گفـت:  مشـهد  پزشـکی  علـوم 
پرفشـاری خـون، مـی توانـد بـه 
صورت سـردرد همراه با احسـاس 
فشـار و پـری در سـر، یا احسـاس 
سـرخی  یـا  عـروق،  کشـیدگی 
چشـم ها و صـورت، و یا شـنیدن 
صدایـی همهمـه وار در گـوش ها 

همزمـان بـا جهش نبـض، و عالئم گوناگون دیگر ظاهر شـود. به گزارش تسـنیم. 
مجیـد انوشـیروانی درباره فشـار خون اظهار داشـت:.برخالف تصـور عمومی، فقط 
خوراکـی هـای شـور نیسـتند کـه مـی توانند فشـار خـون را بـاال ببرند.بـه گفته 
وی کسـانی کـه مسـتعد افزایـش فشـار خـون هسـتند، ممکـن اسـت بـا زیـاده 
روی در مصـرف شـیرینی، حتـی شـیرینی هـای طبیعـی ماننـد ارده و شـیره، یا 
عسـل، یـا خرمـا و شـیرۀ خرما، دچار پرفشـاری خـون شـوند. انوشـیروانی افزود: 
چنیـن فـردی ممکن اسـت دچار غلظـت خون نیز باشـد و در ایـن  حال مصرف 
داروهـای ضدفشـار خـون ادرار آور موجـب وخیـم تـر شـدن اوضاع خواهد شـد. 
وی بیـان داشـت: توصیـه مـا این اسـت کـه افـراد فربه پرخـون، در فصـل بهار از 
مصـرف بیـش از حـد شـیرینی پرهیـز کننـد و بـه سـوی خوراکـی هایی بـا مزۀ 
تـرش مالیـم طبیعـی بروند.عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه علوم پزشـکی مشـهد 
خاطرنشـان کـرد: زرشـک. آلـو. آلبالـوی خشـک. برگـۀ زردآلوی ترش. شـیرین 
و لواشـک هـای تـرش طبیعـی، نمونـه هـای خوبـی از ایـن خوراکی ها هسـتند.

کاهش فشار خون با 
مصرف آب آلبالو

پزشـکی  کارشناسـان 
آلبالـو  آب  نوشـیدن  معتقدنـد 
همچون مصـرف دارو مـی تواند 
بـه کاهـش فشـار خـون کمـک 
کنـد. به گـزارش ایسـنا، در این 
بررسـی مشـخص شـد نوشیدن 
در  آلبالـو  آب  لیتـر  میلـی   60
مـدت سـه سـاعت میزان فشـار 

خـون را هفـت درصـد پاییـن مـی آورد. بـه گفتـه پزشـکان انگلیسـی ایـن 
مقـدار مصـرف آب آلبالو برای کاهـش 38 درصدی خطر سـکته مغزی و 23 
درصـدی بیمـاری های قلبی مناسـب اسـت. همچنین مصرف این نوشـیدنی 
مـی تواند.اثرگـذاری مشـابهی بـا داروهای کاهش فشـار خون داشـته باشـد.
در انگلیـس حـدود پنـج میلیـون نفـر بـه فشـار خون بـاال مبتال هسـتند 
کـه عـدم درمـان آن خطـر سـکته و نارسـایی قلبـی، بیمـاری هـای کلیوی، 
سـکته مغـزی و زوال عقلـی را افزایـش می دهد. دراین بررسـی کـه روی 15 
فـرد بـا عالئـم اولیـه فشـارخون باال انجام گرفت، مشـخص شـد مصـرف 60 
میلـی لیتـر آب آلبالـو، میزان فشـار خـون را هفـت درصد کاهش مـی دهد. 
بـه گـزارش روزنامـه دیلـی میل، بـه گفته کارشناسـان وجـود میـزان باالیی 
از اسـیدهای فنولیـک در آلبالـو علـت تاثیرگـذاری آن بـر کاهش فشـارخون 

است.

قلب سالم
شـود  مـی  منجـر  ورزش 
عضله قلب شـما قوی تر شـود. 
قلـب قـوی تـر مقدار بیشـتری 
کمتـری  تـالش  بـا  را  خـون 
تلمبـه مـی کند. اگر قلب شـما 
بافشـار کمتـری بتوانـد خـون 
را تلمبـه کنـد، نیـروی وارد بـر 
شـریان هـا کاهـش مـی یابد و 

فشـارخون پاییـن مـی آیـد.
ورزش هـای کششـی و قدرتـی بخـش مهمـی در یـک برنامـه کلـی 
تناسـب انـدام هسـتند، امـا با این حـال ورزش هـای هـوازی باعث کاهش 
فشـارخون مـی شـوند و بـرای انجام ایـن ورزش هـا الزم نیسـت که حتما 
هر روز چند سـاعت را در سـالن ورزشـی بگذرانید. افزودن فعالیت جسمی 
بـا شـدت متوسـط بـه برنامـه روزانـه زندگـی  هـم مـی  توانـد تاثیربخش 
باشـد. در حقیقـت هـر فعالیتـی که سـرعت ضربـان قلب و تنفس شـما را 
افزایـش دهـد یـک تمرین هـوازی شـمرده می شـود. کارهای خانـه مانند 
چمـن زنـی، سـابیدن کـف اتـاق، جمـع کـردن زبالـه هـا و...، ورزش های 
فعـال ماننـد بسـکتبال و تنیـس، باال رفتـن از پله هـا، پیـاده روی، دویدن 
آرام، دوچرخـه سـواری، شـنا همـه وهمـه میتوانـد در کاهش فشـار خون 

تاثیـر گذار باشـد.

سالمتتغذیه سالمتتغذیه

نجمه سعیدی
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نکته

5 دلیلی که افراد را از دنبال 
کردن آرزوهایشان بازمی دارد

همـه ی آدمهـا آرزوهایـی دارند ولـی تعداد 
کسـانی کـه بـه دنبـال آرزوهایشـان میرونـد 
خیلـی کـم انـد. شـاید از شکسـت میترسـند، 
شـان  راحتـی  ی  دایـره  از  میترسـند  شـاید 
بیـرون بیاینـد و دالیل دیگـر. 5 دلیل احمقانه 
برایتـان آورده ایـم که ممکن اسـت مانع شـما 
بـرای رسـیدن بـه آرزوهایتان بشـوند. اگر این  
دلیـل را در ذهـن خود شناسـایی کردید، باید 

هـر چـه سـریعتر آنهـا را بیـرون بیندازید.

1 . فکر میکنید به اندازه کافی 
شایسته نیستید

همـه ی انسـان هـا ایـن صـدای خفیـف را 
در ذهنشـان دارنـد کـه تکـرار میکند:تـو بـی 
ارزشـی، تـو شکسـت میخـوری!  بایـد نحـوه 
ی مواجـه شـدن بـا این صـدا را تغییـر دهید. 
دفعـه ی بعـدی کـه گامـی برداشـتید و ایـن 
صـدا را شـنیدید، باخودتـان بگوییـد: درسـت 
اسـت، مـن هنـوز بـه انـدازه ی کافـی خـوب 
بـه  و  باشـم  بهتـر  میتوانـم  پـس  نیسـتم، 

برسـم. آرزوهایـم 

2 . باخودتان فکر میکنید که زمان 
کافی ندارید

انسـان های موفـق زمان را خودشـان ایجاد 
میکننـد. انهـا کـه بـه آرزوهایشـان میرسـند 
تمـام روز را در اینترنت و اینسـتاگرام و تلگرام 
پرسـه نمیزننـد. بـرای چیزی که واقعـا آرزوی 

رسـیدنش را داریـد، وقـت بگذارید.

3 . اطرافیانتان مثل شما فکر نمی کنند
کـه  هسـت  مـا  اطـراف  کسـی  همیشـه 
مـارا پاییـن بکشـد. بـا جمالتـی ازایـن قبیل: 
میخواهی نویسـنده شـوی؟فکر میکنی آسـان 
اسـت؟تواز پسـش برنمیایـی! دوراز نظـر ایـن 
نـوع آدم هـا، کاری را بکنید که دوسـت دارید. 
نداشـتید  مالـی  ی  دغدغـه  که”اگـر  کاری 

انجامـش میدادیـد” را انجـام دهیـد!

4 . فکر میکنید هنوز آماده نیستید
دنبـال کـردن آرزوهـا، قـدرت و انگیـزه ی 
زیـادی میخواهـد. هرروز که میگـذرد یک روز 
از رسـیدن بـه آرزویتـان عقـب میمانیـد. پس 
از همیـن امـروز کـم کم شـروع کنیـد. منتظر 
فرصـت نباشـید، خودتان فرصت ایجـاد کنید.

5 . به خودتان دروغ می گویید
از سـخت  بـا خـود یکـی  بـودن  روراسـت 
ترین کارهای دنیاسـت. انسـان هـا ناراحتی را 
دوسـت ندارنـد بـرای همیـن ترجیـح میدهند 
شکسـت  تـا  نرونـد  آرزویشـان  دنبـال  اصـال 
نخورنـد. بـا خودتان روراسـت باشـید. بهانه ها 
و دروغ گویـی بـه خودتـان را کنـار بگذارید و 

بـه دنبـال آرزوهایتـان بروید.

سـرویس سـفر پیـام مـا- عبـارت فرانسـه شـما را یـاد چه 
چیـزی مـی انـدازد؟ بـرج ایفـل یـا پاریـس یـا نویسـندگانی 
دانشـمندانی  شـاید  ؟  هوگـو  ویکتـور  و  ورن  ژول  همچـون 
همچـون مـاری کـوری و لویی پاسـتور شـاید هم یـاد ناپلئون 
بناپـارت بیوفتیـد کـه تا امریـکای شـمالی را به تسـخیر خود 

آورد. در 
مـی گوینـد زبـان فرانسـه زبان سـاز و آواز اسـت. بسـیاری 
از سـران و رجـال سیاسـی کشـورهای مختلـف دنیـا فـارغ 

التحصیـل دانشـگاه هـای فرانسـه بـوده  و هسـتند.
اصـال عبـارت فرانسـوی که کـه به گـوش عده ای می رسـد، 
خیلی ها گرسـنه شـان می شـود و یاد غذا و سـس و دسـرهای 
فرانسـوی می افتنـد. عـده ای هـم معتقدنـد سـینمای ایـران و 
بسـیاری از کشـورها از سینمای فرانسـه الگو میگیرد. بر اساس 
لغت نامـه دهخـدا بیـش از هـزار کلمـه فرانسـوی در زندگـی 
روزمـره مـا وارد شـده اسـت. از شـوفاژ و موکـت و مانتـو کـه 
بگذریـم، فرانسـه کشـور عطـر و مد دنیاسـت کـه در کنـار آن 
اولیـن انتخاب توریسـتی جهان برای گردشـگران اسـت. این ها 
را گفتیـم کـه مقدمـه ای برای معرفی دوسـت فرانسـوی جدید 
ایرانیـان باشـد که البته ایشـان هیچ ربطـی به موارد بـاال ندارد. 
“ناتانائیـل موریـس پیـر لوپرت” معـروف به “یوگو” یک مسـافر 
فرانسـوی اسـت که بیش از یک سـال اسـت سـاکن ایران شده 

اسـت. چنـد و چـون ماجـرا را از خود وی پرسـیدیم .
در  توقـف  بـی  سـفر  سـال  سـه  از  بعـد  می گویـد:  او   
کشـورهای آسـیایی بـه ایـران رسـیدم. قـرار بـود مثـل هند، 
چیـن، بنـگالدش، تایلنـد، میانمار و مغولسـتان بعـد از دیدن 
ایـران از آن هـم گـذر کنـم. چهار مـاه در طول و عـرض ایران 
سـفر کـرده و در نهایـت تصمیم به رفتـن گرفتم امـا دوری از 
ایـران خاطراتـش را کمرنـگ تر نکرد. تصمیم خـودم را گرفتم 
و دوبـاره بـه ایـران برگشـتم، آموختـن زبان فارسـی را شـروع 

کـردم و میـل دارم در کنـار مـردم ایـران زندگـی کنم.
آن   در  کـه  اسـت  هـا  لوپـرت  بـزرگ  خانـواده  از  یوگـو 
نویسـندگان و دیپلمـات ها و محققان بسـیاری پـرورش یافته 
و بـه جامعـه جهانـی معرفـی شـده انـد. مثـل پـدر  بـزرگ او 
»فرناند لوپرت » سـفیر و نویسـنده شـهیر فرانسـوی در افریقا 
کـه از پایـه گـذاران موج نو در شـمال آفریقا بـود و نیز عموی 
وی » ژاک لوپـرت » سـفیر دائـم فرانسـه در شـورای امنیـت 
ملـی و نماینـده فرانسـه در کمیسـاریای عالـی حقـوق بشـر 
در سـازمان ملـل متحـد و پـر افتخـار تریـن دیپلمـات معاصر 
فرانسـه بـا ده ها عنـوان جهانی در موضـوع ایجاد صلـح پایدار 
جهانـی مـی باشـد. »آنتـوان »پـدر یوگـو مـورخ و اسـتادیار 
دانشـگاه، » ایزابـل« مـادرش کتابـدار شهر«مارسـی« اسـت. 

او می گویـد: ترکیـب ایـن دو فـرد کافـی بـود تـا دوران 
کودکـی مـن در اقیانوسـی از کتـاب هـا و نوشـته هـا سـپری 
شـود. اعتیـاد بـه خوانـدن بـا او تـا دانشـگاه آمـد و او بـه طور 
همزمـان در سـه رشـته ریاضـی، شـیمی و فیزیـک ، موفق به 
اخـذ مدرک کارشناسـی شـده و سـپس بـرای ادامـه تحصیل 
بـه دانشـگاه »Savoy« فرانسـه رفـت. بـه طـور همزمـان بـا 
تحصیـل در رشـته ی مهندسـی انرژی های قابـل بازیافت، وی 
در پـروژه هـای ملـی قطـار سـریع و سیرفرانسـه و پـس از آن 
درپروژه هـای دیگـری در  انگلسـتان و اسـپانیا همـکاری کرد. 
نتیجـه این همـکاری ثبت دو نو آوری، در جهت بهینه سـازی 
مصـرف بـرق بـود. او سـپس بـه همـراه دوسـتانش سـازمان 
کوچکـی با عنـوان:  » Travel with a mission« )سـفری 
بـا یـک ماموریت( تاسـیس کـرد و خـودش اولین عضـو فعال 
آن سـازمان شـد . امروز این سـازمان در بیش از 106 کشـور 
جهـان فعالیـت بشـر دوسـتانه و عـام المنفعه انجـام میدهد. 

تا اینکه سـفر خود را ازفرانسـه به سـوی  شـرق دور شـروع 
کرد، او در طول  سفرش بیش از یک میلیون کیلومتر را بدون 
اسـتفاده از  هواپیمـا و تاکسـی واقامـت در هتل در طول سـه 
سـال طـی کرد . هـدف او بیشـترین ارتباط و رویایـی با مردم 
محلـی کشـورها بـود . در ایـن سـفربیش از 900 سـخنرانی و 
کارگروه در مدارس کشـورهای  مختلف داشـت و بدین وسیله 
کـودکان سـرزمین های مختلـف را بـا انتقال نقاشی های شـان 
بـه یکدیگـر متصـل کـرد. او در کشـورهای بنـگالدش ، هنـد 
، چیـن ، مالـزی ، مغولسـتان، میانمـار و قرقیزسـتان فعالیـت 
هـای عـام المنفعـه مختلفـی همچـون : همـکاری در خانـه 
 Saddana  مـادر تـرزا هند، همکاری در پـروژه جنـگل کاری
 Taramana هنـد، همـکاری در بنیاد کودکان بی سرپرسـت

کامبـوج ، همـکاری در پـروژه زبـان آمـوزی مالـزی و دریافت 
مـدال معلـم افتخاری و.. شـرکت کرده اسـت. 

مهربانـی هـا و رفتـار گـرم و نظـام منسـجم خانواده هـا و 
احتـرام بیـن افراد و دقیقـا در کنار آن اسـتفاده از تکنولوژی و 
بـه روز بـودن جوانـان طعـم زندگی شـرقی و غربـی را در هم 

مـی آمیـزد و معجـون جدیدی می سـازد. 
زندگی در ایران : 

از او میخواهـم رو در بایسـتی را کنـار گذاشـته و از نقـاط 
شـوخی  وبـه  می خنـدد  او  بگویـد.  ایرانـی  فرهنـگ  ضعـف 
می گویـد فکـر کـردم ایـن فقـط گـزارش اسـت نگفتـه بودی 

 . می نویسـی  کتـاب 
یوگو معتقد اسـت »هیچ کشـوری بهشـت موعود نیسـت . 
کشـورهای غربـی به قـوت رسـانه از قـاب تلوزیون زیبـا وآرام 
و مشعشـع دیـده می شـوند . اما چطـور ممکن اسـت بگوییم 
بـا وجـود اینکـه هیچ مشـکلی در اروپـا وجود نـدارد همچنان 

رکـورد دار افسـردگی و آمار خودکشـی هسـتیم ؟«
از دیـدگاه یوگـو، جامعـه ی ایران بسـیار بیشـتر از ترکیه و 
آذربایجـان ، اوراسـیایی اسـت. یعنـی ترکیبـی از سـنت های 

آسـیا و خاورمیانـه و در کنـار آن مدرنیتـه غرب اسـت.
وی معتقـد اسـت: شـکل خانـه هـای ایرانی ایـن ترکیب را 
فریـاد میزنـد، در گوشـه ای سـرویس بهداشـتی سـنتی و در 
سـوی دیگـر سـرویس فرنگـی ، بـا آشـپزخانه ای مـدرن امـا 
غذاهـای سـنتی . این ترکیـب در تفکرات و رفتار هـای روزانه  
و حتـی اسـتفاده از کلمـات در گفتگوی روزانـه هم کامال قابل 

مشـاهده است. 
از چیزهایـی کـه باعث شـد او ایران را بـرای زندگی انتخاب 
کنـد می پرسـم؟ و او می گویـد:  مانند زندگـی روی خط اروپا 
و آسیاسـت. مهربانی هـا و رفتارگرم و نظام منسـجم خانواده ها 
و احتـرام بیـن افـراد و دقیقا موازی با این مسـائل اسـتفاده از 
تکنولـوژی و بـه روز بودن جوانان طعم زندگی شـرقی و غربی 

را در هـم مـی آمیزد و معجون جدیدی می سـازد. 
به یـاد  رفتارهـای  از  بیشـماری  شـیرین  خاطـرات  اینجـا 

ماندنـی مـردم دارم کـه هر روز رو بـه فزونی هسـتند. در اروپا 
سـالی یک بـار هـم ایـن مـوارد پیـش نمی آیـد . خیلـی ها به 
مـن میگوینـد چـون تـو خارجـی هسـتی مـردم به تـو توجه 
مـی کننـد، امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه خارجـی بـودن بـه 
انـدازه مسـافر بـودن اهمیت نـدارد. مـردم ایران برای مسـافر 
و غریبـه اهمیـت ویـژه ای قائل هسـتند. بارها پیـش آمده که 
بـا دوسـتان ایرانـی به شـهر دیگری سـفر کـرده ایـم و آنها به 
چشـم خـود درهـای بـاز فرهنـگ ایرانـی را دیده انـد که قبال 

فقـط وصـف آن را شـنیده بودند. 
زبان فارسی : 

او دربـاره عالقـه اش به آموختن زبان فارسـی میگوید : من 
در شـهر »مارسـی« که بندری در جنوب فرانسـه اسـت بزرگ 
شـده ام .آنجـا مسـلمانان زیـادی در بنـدرگاه مـی بینیـد که 
معمـوال در قهـوه خانـه ها و مغـازه ها خط نقاشـی های عربی 
دارنـد. از آن زمـان مـن هـم دوسـت داشـتم اینطور بنویسـم، 
امـا وقتـی تالش کـردم عربی یاد بگیـرم آن را بسـیار پیچیده 
یافتـم . در اثنـای سـفر بـود کـه من کشـوری را کشـف کردم 
کـه هـم الفبـای عربی داشـت وهـم آموختـن آن زبان آسـان 
بـود . بهتـر از ایـن نمیشـد. بـرای مـن چسـباندن حـروف و 
سـاختن کلمـه جدیـد مثل بـازی اسـت و از این خط نقاشـی 
هـا لـذت می بـرم . در کنار آن معانی بسـیار عمیقی در برخی 

از  کلمـات پیـدا کـردم. مثال در مـورد عبارت
 » همسـایه« یـا »هـم سـایه » بـه مـن گفتنـد یعنـی در 
سـایه هـم بـودن یا در یک سـایه زندگی کـردن . بیابان گرم و 
سـوزانی را تصـور کـردم که دو نفر در زیر سـایه تخته سـنگی 
خـود را از گرمـا رهانیـده انـد. بـرای اینکـه هر دو نفـر بتوانند 
از سـایه برخـوردار بشـوند بایـد بـا سـازش و تفاهـم بایکدیگر 
کنـار بیاینـد. همسـایگی یـک فرهنـگ عمیـق در ایـران دارد 
در صورتـی کـه در فرهنـگ اروپایـی چیـزی بـه نـام تحمـل 
همسـایه معنـی نـدارد . عـالوه بـر ایـن هـا هـزاران قصـه و 
حکایـت فارسـی همه فرهنـگ خاورمیانه رو به شـیوه ای زیبا 

بـه تصویـر می کشـد . 

یوگـو در بـاره مشـکالت آمـوزش زبـان فارسـی میگویـد : 
انتقـاد کردن همیشـه آسـان اسـت، من دوسـت دارم خـودم را 
قسـمتی از فرهنـگ ایرانی بدانـم بنابر این انتقـادی ندارم، فقط 
دوسـت داشـتم دانشـگاه هایی را که برای آموزش فارسـی برای 
خارجیـان در نظـر گرفتـه انـد اینقدر گـران نبود. اگر دوره سـه 
ماهـه زبـان فارسـی هفـت میلیـون تومان نبـود و اگـر دریافت 
ویـزا ایـن همه سـخت نبود ،  به شـما قول میدهم که بسـیاری 
از مـردم جهان که عالقمند به آموختن زبان شـیرین فارسـی و 
همنشـینی بـا مردم ایران هسـتند ، ثبت نـام می کردند.  میزان 
کنجـکاوی و تعداد سـواالتی که از طریق آنها پرسـیده میشـود 
بسیاربیشـراز کشـورهای دیگـر اسـت .همـه ایـن هـا نوید یک 

آینـده روشـن اجتماعـی را می دهد. 
جامعه جوان ایرانی:

براسـاس تجربیـات یوگو تحـوالت اجتماعی در قشـر جوان 
کشـور هر سـال به قدری زیاد اسـت که شـواهد این پیشرفت 
قابـل رویـت اسـت. او میگوید »در حال حاضر زبان فارسـی در 
رتبـه هجدهـم بیشـترین مقاالت ترجمه شـده »ویکـی پدیا« 
خیلـی باالتـر از ترکیـه وکـره جنوبـی قـرار دارد.ایـن یعنـی 
جوانـان ایرانـی بسـیاری همت بـه خـرج داده و منابع مختلف 

را داوطلبانـه ترجمـه می کنند. 
از طرفـی در طـول اقامـت خـودم، بسـیار پیـش آمـده که 
بـه صـورت تصادفـی بـا جوانانـی آشـنا شـده ام کـه نـه تنهـا 
سـطح زبـان انگلیسـی بسـیار خوبـی داشـتند بلکه در رشـته 
تخصصـی خودشـان هم محقـق خوبـی بودند.همچنین میزان 
کنجکاوی و تعداد سـواالتی که از طریق آنها پرسـیده میشـود 
بسیاربیشـراز کشـورهای دیگـر اسـت .همـه این هـا نوید یک 
آینـده روشـن اجتماعـی را میدهـد.  امـا مطلب نگـران کننده 
میـل بـه مهاجـرت قشـر جوان اسـت که امیـدوارم مسـئوالن 
کشـور راهـکاری بـرای ایجـاد انگیزه جوانـان بـرای تغییر این 

تفکـر در ایـران بیابند.«
برنامه های یوگو در ایران : 

از روزی کـه یوگو وارد ایران شـده اسـت عـالوه بر یادگیری 
زبان فارسـی، بسـیار مشـتاق به همکاری در امور عام المنفعه 

داشـته اسـت .از این رهگذر تـا امروز :
- تـالش بـرای اتصـال مراکـز فرهنگـی دانشـگاه فردوسـی 

مشـهد و دانشـگاه مارسـی فرانسـه
- تـالش بـرای اتصـال کتابخانـه مرکـزی بندر عبـاس و واحد 

خزانـه دیجیتال کتابخانه مارسـی فرانسـه
- اتصـال مرکـز توانبخشـی و بهزیسـتی« همـدم »مشـهد به 

سـازمان همسـان در شـهر موناکوی فرانسـه
- راه انـدازی نمایندگـی بیـن المللـی سـازمان TWAM در 

ایران 
- نوشـتن ده هـا مقاله درباره فرهنگ ایرانیان و آداب و رسـوم 
و انـواع غـذا ها ، به زبان فرانسـوی و ارسـال بـه مجالت معتبر 

فرانسوی 
- راه انـدازی آژانـس بیـن المللی برای معرفی آثار فیلمسـازان 

سـینمای مسـتقل و تجربی در بولتن جهانی 
- برپایی دو نمایشـگاه در دانشـگاه های مشـهد و همدان برای 

ایجاد ارتباط بیشـتر بین دانشـجویان ایران و فرانس
غریبه ای که دوست شد

دنیایـی کـه یوگـو از آن صحبـت میکنـد از قـاب تلوزیـون 
بسـیار دور اسـت، او سالهاسـت کـه بـا یـک کولـه پشـتی از 
مرزهـای سیاسـی و جغرافیایـی عبـور میکنـد. از چـادر زدن 
بـر روی دیـوار چیـن و همنشـینی چندیـن ماهـه بـا بادیـه 
نشـین هـای مغـول و گم شـدن در مناطق باتالقـی بنگالدش 
و اجـرای بزرگتریـن کالس بین المللی در عربسـتانِ َ، تا تالش 
بـرای اتصـال دو شـهر اهـواز در ایـران و کیـکای در ژاپـن َ، 
تنهـا بخشـی از فعالیـت های بی توقف او در سـالیان گذشـته 
بـوده اسـت. او امـروز تصمیـم خـودش را گرفتـه تـا در کنـار 
مـردم ایران بماند، در کشـورهای توسـعه یافتـه حضور مردمی 
از کشـورهای دیگـر) منظـور پناهنـدگان نیسـتند(، موضـوع 
عجیبـی نیسـت، امـا در کشـور مـا که مهمـان نوازی بخشـی 
از فرهنـگ مـردم ماسـت ایـن اتفاق سالهاسـت که بـه دالیلی 
نیوفتـاده اسـت. امیدواریـم بـا حمایت مسـئولین و بـا افزایش 
خوشـبینی نسـبت بـه حضـور جهانگـردان خارجـی شـاهد 
شـاهد شـکوفایی صنعت گردشـگری باشـیم. در دنیـای امروز 
خامـوش بـودن یـک فرهنگ در بازار داغ رسـانه هـا هم معنی 

عـدم وجود آن اسـت.

ماجراجویـی و رفتـن بـه سـفرهای طوالنـی در مکانهـای صعـب العبـور 
کاری بـوده اسـت کـه زمـان هـای بسـیاری دور مختـص آقایـان بوده اسـت. 
از انسـانهای غـار نشـین که در جسـتجوی غـذا کیلومترهـا راه مـی پیمودند 
تـا قطـب نـوردان قـرون 19 و 20 میـالدی ، اکثـرا مـرد بودنـد. امـا در ایـن 
میـان بودنـد زنانـی کـه این سـنت قدیمی را شکسـته و به دالیـل مختلف به 
ماجرجویـی و سـفرهای طوالنـی پرداختـه انـد. با 6 نفـر از این زنـان منحصر 

بفرد آشـنا می شـویم:
آنیا اسمیت پک 1850-1935

ایـن بانـوی آمریـکا یکـی از اولیـن زنان 
در آمریـکای شـمالی بـود کـه موفـق بـه 
اخـذ مدرک دکتـرا گردید. رشـته تحصیلی 
وی فلسـفه بـوده و بـه همیـن دلیـل وی 
عالقـه خاصـی بـه یونـان پیـدا کـرده بـود. 
او بـه همیـن دلیـل بـه یونـان نقـل مـکان 
کـرده و بـرای مدتـی در مدرسـه آمریکایی 
باستانشناسـی در یونـان بـه تحصیـل علوم 
 44 سـن  در  او  پرداخـت.  باستانشناسـی 
سـالگی بـه کوهنـوردی در اروپـا پرداخته و 

بـه عنـوان سـومین زن موفـق به صعود بـه قلـه 4478 متـری » ماترهورن » 
در رشـته کـوه هـای آلـپ شـد.

 وی سـپس بـه آمریـکا بازگشـته و شـروع بـه کوهنـوردی در قـاره آمریکا 
کـرد و موفـق شـد تـا قله 6768 متـری » هواسـکاران » در کشـور پـرو را به 
عنـوان اولیـن صعـود کننده فتح کند. وی در سـال 1909 میـالدی زمانی که 
بـه قلـه » کوروپونـا » در پـرو صعـود کـرد با خـود پرچمی را حمـل می کرد 

کـه بر روی آن نوشـته شـده بـود: به زنـان حـق رای بدهید!!!
هریت چالمرز آدامز 1937 - 1875

آدامـز یک نویسـنده، ماجراجـو و عکاس 
فراوانـی  مسـافرتهای  کـه  بـود  آمریکایـی 
را بـه مناطقـی همچـون آسـیا، آمریـکای 
جنوبـی و جنـوب اقیانـوس آرام داشـته و 
مشـاهدات خود را به رشـته تحریـر درآورد. 
وی عالقـه به سـفر و گـردش را از پدر خود 
به ارث برده بود. پدر او که پسـری نداشـت 
همیشـه او را بـه سـفر و گـردش بـا اسـب 
بـرده و نقـاط مختلف بیابانی و کوهسـتانی 
در آمریـکا را بـا او طـی کـرده بـود. او بـا 
شـخصی بـه نـام » فرانـک آدامـز » ازدواج 

کـرده و قـراری عجیـب بـا هم گذاشـتند.
 آنهـا تصمیـم گرفتنـد تا به ماه عسـل نروند تـا زمانی که بتواننـد به اندازه 

کافـی پـول جمـع کنند تـا به مکانـی عجیب مسـافرت کنند. فرانـک که یک 
مهنـدس معـدن بـود توانسـت کاری را در مکزیـک پیـدا کنـد و پس از سـفر 
بـه مکزیـک آن دو توانسـتند بـه معابـد اقـوام »آزتـک« و »مایا« سـفر کنند 
و آنهـا را از نزدیـک مشـاهده کننـد. »هریـت » سـپس بـه سـفرهای خود در 
آمریـکای التیـن و سـایر نقاط عجیـب دنیا ادامـه داد و حتـی در زمان جنگ 
اول جهانـی بـه عنوان خبرنگار جنگـی در میادین نبرد نیز حاضر شـد. در آن 
زمـان زنـان اجـازه عضویـت دائم در انجمـن جغرافیدانـان آمریکا را نداشـتند 
و بـه همیـن دلیـل او خود با سـرمایه شـخصی » جامعه زنـان جغرافی دان » 

در آمریـکا را بنیـان نهاد.
نلی بلی 1922 - 1864

یکـی  آمریکایـی  ماجراجـوی  زن  ایـن 
از معروفتریـن ماجراجویـان در آمریـکا بـه 
حسـاب مـی آیـد. او در اولیـن ماجراجویی 
مهـم خـود بـه عنـوان خبرنـگار روزنامـه » 
زدن  جـا  بـا   «  New York World
خـود بـه عنـوان یـک دیوانـه به یـک مرکز 
نگهـداری از زنـان دیوانـه در جزیـره » بلک 
ول » منتقـل شـد. او مـدت 10 روز را در 
ایـن مرکـز سـپری کـرد و مشـاهدات خود 
را در مـورد آزار بیمـاران و عـدم رسـیدگی 
بـه آنهـا به رشـته تحریـر درآورد. این مقاله 

او باعـث یـک تغییـر بنیادیـن در زمینه نگهـداری از بیماران روانـی در آمریکا 
شـد. امـا شـاید معروفتریـن حرکت او سـفر بـه دور دنیـا در 72 روز اسـت. او 
بـا کمـک وزیـر خارجـه وقـت آمریـکا در آن زمان یـک گذرنامه ویژه بدسـت 
آورده و توانسـت بـا گـذر از اقیانوس اطلس، کانال سـوئز و چیـن در مدت 72 
روز و 6 سـاعت و 11 دقیقـه سـفر خود بـه دور کره زمین را به اتمام برسـاند.

لویس بوید 1972 - 1887
ایـن زن ثروتمنـد آمریکایـی بـه لطـف 
ثـروت فراوانـی کـه از طـرف والدینـش بـه 
او ارث رسـیده بـود توانسـت تـا بـه عالقـه 
خـود کـه همـان ماجراجویـی در قطب بود 
بپـردازد. او پـس از مـرگ والدیـن خـود در 
سـال 1920 میـالدی به اروپا سـفر کرده و 
در سـال 1926 اولین سـفر خـود را به طب 
شـمال انجـام داد. او در ایـن سـفر بیشـتر 
بـه اکتشـاف و فیلم برداری از قطب شـمال 
پرداخـت. او در تـالش بـرای یافتن کاشـف 
معـروف نروژی »روئال آمونسـن« در سـال 

1928 تـالش فراوانـی را از خـود نشـان داد و بـا وجـود ناموفـق بـودن ایـن 
تالش موفق به دریافت نشـان از پادشـاه نرو    ژ شـد. در سـال 1955 میالدی 
وی تبدیـل بـه اولیـن زنی شـد که به وسـیله هواپیمـا به نقطه شـمالی زمین 

yjc.ir/منبع رسـید./ 
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حقوق و حوادث

در  ای  شـبکه  بازاریابـی  حرفـه 
ایـران بـه مـدت چهارسـال اسـت که 
فعالیت رسـمی خـود را تحت نظارت 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
مـدت،  ایـن  در  اسـت.  کـرده  آغـاز 
12 شـرکت موفـق بـه اخذ مجـوز از 
ایـن وزارتخانـه و متعهـد بـه رعایـت 
ای  شـبکه  بازاریابـی  دسـتورالعمل 

مصـوب ایـن وزارتخانـه شـده انـد.
نوپـا بـودن ایـن صنعت در کشـور مـا و عـدم آموزش و 
آشـنایی بـا اصول حرفـه ای این فعالیت، مشـکالت عدیده 
ای را بر سـر راه مشـارکت کنندگان در آن به وجود آورده 
اسـت. بـه گونـه ای کـه در برخـی مـوارد بـه دلیـل عـدم 
عملکـرد مناسـب، نارضایتـی هـا هـم در بیـن بازاریابـان 
و هـم در بیـن مصـرف کننـدگان محصـوالت ارائـه شـده 
توسـط شـرکت هـای فعـال در این عرصـه، افزایـش یافته 
و عمـال به شـرکت هـای توخالـی حرفه ای هرمـی تبدیل 
شـده اسـت. با توجه به مزیت های برشـمرده شـده توسط 
فعـاالن ایـن حرفـه و تاثیرات عملکـرد آن بـر روی اقتصاد 
کشـور، لـزوم فرهنـگ سـازی و آمـوزش صحیـح، اصـول 
بازاریابـی شـبکه ای بـه منظـور پیشـگیری از مشـکالت 
جـدی تـر در ایـن زمینـه و همچنیـن عدم نزدیک شـدن 
آن بـه مـرز فعالیـت هـای هرمـی احسـاس مـی شـود. بـا 
توجـه بـه رشـد و گسـترش شـرکت هـای بازاریابـی شـبکه 
ای در سـالهای اخیـر و همچنیـن لـزوم هوشـیاری و آگاهی 
بازاریابـان در مـورد چگونگـی فعالیـت در ایـن شـرکتها،در 
ذیـل بـه برخـی از تخلفاتـی کـه بعضاً توسـط شـرکت ها یا 

بازاریابـان صـورت گرفته اسـت، اشـاره مـی کنیم.
1- استراتژی فروش و پیش انباشته سازی کاال :

بـه بیـان دیگر اجباراً بـرای قرار گرفتـن در زیرمجموعه 
بایسـت مبلـغ مشـخصی خریـد  لیدرهـای شـرکت مـی 
توسـط بازاریـاب انجـام شـود. اسـتفاده از ایـن حربـه و 
اسـتراتژی فـروش منجـر بـه اغـوای ناخواسـته بازاریابانی 
خواهـد شـد که صرفـاً با انگیـزه دریافت پورسـانت و بدون 
نیـاز واقعـی بـه کاال، ثبـت سـفارش را انجـام مـی دهند.

ایـن امـر درنهایـت منجـر بـه تشـکیل انبـار کاالیـی یا 
اصطالحـًا پیـش انباشـته سـازی کاال خواهد شـد. در واقع 
پیش انباشـته سـازی کاال، ثبت سـفارش خرید کاال بدون 
نیـاز واقعـی بـه کاالی خریـداری شـده و همچنیـن عـدم 
وجـود مصـرف کننـده نهایی بـرای کاالی خریداری شـده 
توسـط آن بازاریـاب اسـت کـه در نهایت منجر به تشـکیل 
انبـار کاالیـی در ازای دریافت پورسـانت ناچیز اسـتحقاقی 

خواهد شـد.
2- فعالیت به طور همزمان در چند شرکت :

مطابـق الزامـات تعییـن شـده توسـط کمیتـه نظـارت 
بـر بازاریابـی شـبکه ای بـرای بازاریابـان، هـر بازاریاب می 
بایسـت بـا مشـخصات کامل فـردی اقـدام به ثبـت نام در 
شـرکت هـای دارای مجـوز نماید و تا هنگامـی که در یک 
شـرکت فعالیـت مـی کنـد، بـه عضویت سـایر شـرکتهای 
بازاریابـی شـبکه ای در نیایـد. الزم بـه ذکـر اسـت که این 
نـوع تخلـف توسـط سـامانه یـک پارچـه ای کـه اطالعات 
دقیـق بازاریابـان در آن ثبـت اسـت، قابـل شناسـایی مـی 
باشـد. در صـورت کشـف چنین تخلفـی فعالیـت بازاریاب 

بـه حالـت تعلیـق درخواهـد آمد.
3- فروش محصوالت بی کیفیت و گران قیمت :

ای،  شـبکه  بازاریابـی  دسـتورالعمل   8 مـاده  مطابـق 
کاالهـای عرضـه شـده در سیسـتم بازاریابـی شـبکه ای 

نبایـد از قیمـت متعـارف بـازار گرانتـر باشـد.
از شـعب و دفاتـر  بازاریابـی، خـارج  4- فعالیـت 

مرکـزی مـورد تأییـد مرکـز امـور اصنـاف :
شـبکه  بازاریابـی  دسـتورالعمل   14 مـاده  مطابـق 
ای،تمامـی فعالیت های شـرکت به غیر از فروش مسـتقیم 
بـه مصـرف کننده نهایـی باید صرفاً در محـل دفتر مرکزی 

یـا شـعب مـورد تأییـد دبیرخانـه صـورت پذیـرد؛ بنابراین 
فعالیـت در غیـر از محـل های ذکر شـده تخلف محسـوب 
مـی شـود. یـادآوری شـود اطالع رسـانی در مـورد دفاتر و 
شـعب رسـمی شـرکت هـای دارای مجوز از طریق سـایت 
rgov.mimt.www. نشـانی  بـه  ای  شـبکه  بازاریابـی 

networkmarketing. صـورت مـی گیـرد.
5- پرداختهـای نقـدی توسـط بازاریابـان جهـت 

خریـد کاال :
مطابـق مـاده 7 دسـتورالعمل بازاریابـی شـبکه ای، بـا 
توجـه بـه ایـن کـه تمامـی واریزهـا و برداشـت ها توسـط 
شـرکت و بازاریابـان مـی بایسـت از طریق سیسـتم بانکی 
انجـام گیرد، بازاریابان می بایسـت شـماره حسـاب خود را 
در دفتـر کاری مجـازی شـرکت وارد نمایند و از این طریق 

مبـادالت مالـی را انجـام دهند.
بعضـاً برخـی از بازاریابـان بـا دریافـت مبالـغ خریـد از 
زیرمجموعـه خـود، در جایـگاه خودشـان اقـدام بـه ثبـت 
سـفارش کاال مـی کند کـه منجر بـه زیان بازاریـاب اصلی 

درخواسـت دهنـده ثبـت سـفارش خریـد می شـود.
6- فـروش کاالهایـی کـه از مبادی رسـمی، مجوز ورود 

و فـروش نگرفتـه اند :
بـا توجـه بـه مقـررات موجـود، تمامـی کاالیـی کـه در 
سـبد فـروش شـرکت هـا قـرار مـی گیرنـد مـی بایسـت 
بعـد از معرفـی بـه اصنـاف و بررسـی مـدارک و اسـتعالم 
قیمـت از مراجـع ذی صـالح قابلیـت عرضـه پیـدا نمایند. 
اگـر شـرکتی بـدون طی مراتـب یاد شـده اقدام بـه عرضه 

کاالهـای خـود نمایـد دچـار تخلف شـده اسـت.
بازاریابـی شـبکه ای یـک روش مشـروع و قانونـی در 
کشـورهای دنیا اسـت که به سـرعت در حال رشـد اسـت 
و متأسـفانه روش هـای غلـط برخـی از افراد بـرای فعالیت 
و رسـیدن بـه سـود، این فعالیت را مشـابه بـا فعالیت های 

شـرکتهای هرمـی جلوه داده اسـت.
درادامه برخی از این روش های غلط به اجمال 

مورد بررسی قرار گرفته است:
1- عدم تمرکز بر خرده فروشی

همـان طـور کـه مـی دانیـم اسـاس فعالیـت بازاریابـی 
شـبکه ای بـر مبنـای خـرده فروشـی قـرار گرفتـه اسـت، 
امـا متأسـفانه دراین شـرکت هـا اکثریت توزیـع کنندگان 
کـه نماینـدگان فـروش مسـتقل و یـا راهبران هـم نامیده 
مـی شـوند، تمرکـز بر فـروش مسـتقیم محصـوالت جهت 

رسـیدن به سـود پایدار ندارنـد. آنان جذب افـراد جدید را 
بـه عنـوان بهتریـن منبـع دریافت پورسـانت و رسـیدن به 

سـود عنـوان مـی کنند.
اگـر قـرار بـر ایـن باشـد در کسـب و کاری کـه خـرده 
فروشـی در آن اولویـت کار اسـت، تمرکـز بـر جـذب افراد 
جدیـد باشـد، مـی توان بـه این طرح یـک طـرح بازاریابی 
شـبکه ای سـالم گفـت؟ جـواب مـا بـه ایـن پرسـش هـا 
خیـر اسـت. شـما در یک طرح هرمی مشـغول بـه فعالیت 

هسـتید ؟!
2- عضوگیـری بـه عنـوان یکـی از مـالک هـای 

پورسـانت پرداخـت 
پرداخـت  بـرای  معیـار  دو   MLM هـای  شـرکت 
پورسـانت دارنـد: میـزان فـروش شـخصی، میـزان فـروش 

مجموعـه.
یـا  و  پورسـانت  ای  شـبکه  بازاریابـی  شـرکت  وقتـی 
امتیـاز پاداش-دهـی اش بر اسـاس میزان فـروش مجموع 
هایـی تعییـن مـی شـود، ایـن طـرح پرداخـت، مسـتقیماً 

عضوگیـری بـی پایـان را تشـویق کـرده اسـت.
3- تعییـن حجـم مشـخصی بـرای خریـد و جذب 

)اسـتراتژی فروش( عضـو 
برخـی از شـرکت هـای بازاریابـی شـبکه ای بـه منظور 
فعـال نگـه داشـتن افـراد در خریـد و عضـو گیـری، حجم 
مشـخصی را بـرای نماینـدگان فـروش تعییـن مـی کننـد 
و زمانـی کـه نماینـدگان فـروش نتواننـد ایـن توقعـات را 
بـرآورده کننـد، نمـی توانند پاداش تعیین شـده را دریافت 

. کنند
در ایـن شـرکت هـا سـطح بندی هـای مشـخصی برای 
نماینـدگان فـروش تعییـن شـده اسـت. هماننـد گلـد و 
سـیلور و.... بـرای دسـتیابی بـه ایـن سـطوح افـراد بایـد 
تعداد مشـخصی زیر مجموعه داشـته باشـند. این ساختار، 
سـاختار پلکانی نیز نامیده می شـود که با کسـب شـرایط 
تعییـن شـده افـراد پلـه بـه پلـه بـه بـاالی نردبـان تعیین 
شـده صعـود خواهنـد کـرد و بـه پـاداش های تعین شـده 

دسـت خواهنـد یافت.
اگـر نگاهـی دقیـق بـه این سـاختار داشـته باشـیم می 
توانیـم ببینیـم در ایـن سـاختار تعییـن شـده در واقـع 
میـزان خریـد مشـخص و تعـداد اعضـاء مشـخص را الـزام 
کـرده اسـت. افـرادی کـه در رأس ایـن سـاختار قـرار می 
گیرنـد، بیشـترین میزان پورسـانت را دریافت مـی کنند و 

ایـن میـزان پورسـانت بـه دلیـل میزان فروشـی اسـت که 
زیـر مجموعـه آنـان انجام داده اسـت.

ایـن سیسـتم بـه نوعی مشـوق افـراد برای عضـو گیری 
اسـت. میـزان خریـد مشـخص شـده، الـزام عضوگیـری، 
مشـارکت  اعضـاء،  تعـداد  بـرای  شـده  تعییـن  حجـم 
کننـدگان در MLM را بـی رحـم مـی کنـد، ایـن افـراد 
تمـام وقت و تالششـان را بـرای تقویت زیر مجموعه شـان 
بـه کار مـی گیرنـد و بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان از هـر 

حربـه ای اسـتفاده مـی کننـد.
هیـچ کدام از مسـائل ذکرشـده در باال فروش مسـتقیم 
یـا فـروش خانگی نیسـت. بلکـه سـاختن هرمـی از اعضاء 
و تـالش بـرای افزایـش تعداد آنهاسـت. هزاران نفـر بازنده 

می شـوند تـا یک نفـر برنده شـود.
ایـن موضـوع بـه ایـن دلیـل اسـت کـه سـود پایـدار از 
طریـق خرده فروشـی به دسـت نمـی آید. بلکـه متعلق به 
افـرادی اسـت کـه گـروه بزرگـی را تشـکیل دهند، بـا این 
شـرایط همیشـه تعـداد کمـی برنـده هسـتند و بازاریابـی 
شـبکه ای یـک فرصـت بـرای همـه نیسـت. بلکـه یـک 
فرصـت بـرای عـده کمی اسـت و ایـن برخـالف آن چیزی 
اسـت که برخی از شـرکتهای بازاریابی شـبکه ای در ابتدا 

ادعـا کـرده اند.
4- وعـده درآمدهـای واهـی، فریبی برای سـاختن 

هـرم اعضاء
افـرادی کـه فریـب درآمـد نامحـدود و پـاداش هـای 
میلیونـی در هـر مـاه را مـی خورنـد، لحظـات سـختی در 
ایـن حرفـه خواهنـد داشـت. در بسـیاری از گـروه هـا این 
وعده برای بسـیاری از بازاریابان آشناسـت. در آموزشـهایی 
کـه بـه افـراد داده مـی شـود، ادعـا مـی شـود با سـاختن 
مجموعـه پرتعـداد مـی تواننـد به درآمـد هنگفتـی در ماه 
دسـت یابنـد و بعـد از مدتـی بـدون نیـاز بـه کار کـردن 

هرمـاه درآمـد ثابتـی را دریافـت کننـد.
ایـن  بـودن  فریبنـده  فکـر کنیـد متوجـه  اگـر کمـی 
وعـده خواهید شـد. مبنـای ایـن در آمد کجاسـت؟ همان 
پـول مشـارکت کننـدگان در طـرح اسـت. افـرادی که در 
باالتریـن نقطـه سـطح قـرار دارند بیشـترین پـاداش را به 

دسـت خواهنـد آورد.
دسـت یابـی بـه پـاداش در سیسـتمی کـه بیشـترین 
بیشـترین  پرداخـت مـی شـود کـه  افـرادی  بـه  پـاداش 
مجموعـه را دارند بـه دو عامل بسـتگی دارد: جایگاهی که 

دارد، زمـان شـروع کار.
در ایـن سیسـتم بیشـتر افـراد بازنـده هسـتند و خرده 
فروشـی جایگاهـی نـدارد، هرچقـدر هـم که میـزان خرده 
فروشـی را افزایـش دهیـد بـاز هـم میـزان دریافتـی تـان 
افزایـش نخواهـد یافـت تـا ایـن کـه بتوانیـد گروهـی بـا 

تعـداد اعضـای زیـاد را تشـکیل دهیـد.
در ایـن سیسـتم ذکرشـده، از رهبـران به عنوان انسـان 
هـای فـوق العـاده یـاد مـی شـود. گفتـه مـی شـود کـه 
پیـروان آن هـا مـی توانند آسـمانی پـر از پول را به دسـت 
بیاورنـد امـا به شـرطی کـه دقیقا همـان قوانینـی که لیدر 

هایشـان برایشـان تعییـن کرده انـد را دنبـال کنند.
در ایـن سیسـتم اعضـاء، لیدرهـا را مـی پرسـتند، تفکر 
را بـه خاطـر آنـان متوقف کـرده انـد و تمام زندگیشـان را 
وقـف ایـن طـرح کـرده انـد. در این سیسـتم بـه بازاریابان 
اعـالم مـی شـود پرداخت پول بـه آنان دائمی اسـت؛ حتی 
اگـر فعالیتی نداشـته باشـند، شـک کـردن به وعـده های 
داده شـده یـک گنـاه بـزرگ محسـوب مـی شـود، سـؤال 
کـردن، نقـض عهـد و بدعت گـذاری اسـت. آیا ایـن موارد 
نشـان دهنـده یـک کسـب و کار سـالم اسـت؟ کمبـود در 
فرصتهـای خـرده فروشـی، پرداخت کمیسـیون بـر مبنای 
خریـد افـراد جـذب شـده، حجـم مشـخص عضوگیـری و 
سـودآوری بـر مبنـای عضوگیـری گروهـی؛ همـه ایـن ها 
زنـگ هشـداری اسـت بـرای دوری از طرح هایـی با چنین 

تی. مشخصا

دل نوشته
یک زندانی بند قاتالن

کاش فقـط بـرای 5 ثانیـه نفـس عمیقـی مـی 
کشـیدم تـا خشـم خـود را کنتـرل کنـم، امـا آن 
قـدر عصبانـی بـودم کـه نتوانسـتم لحظـه ای بـه 
عاقبـت کارم فکـر کنـم اگـر مـی توانسـتم حتـی 
بـرای لحظـه ای خـودم را کنتـرل کنم امـروز این 
فاجعـه رخ نمـی داد و من به عنـوان قاتل محاکمه 

شـدم. نمی 
همـان لحظـات خشـم و عصبانیـت بـود کـه 
زندگـی ام را زیـر و رو کـرد و خانـواده ام را به روز 
سـیاه نشـاند همه چیز در یک چشـم بـر هم زدن 
رخ داد و ناگهـان در میـان توفان خشـم دسـت به 
چاقـو بـردم و زندگـی ام را بـر بـاد دادم. در حالی 

کـه هیـچ گاه قصد کشـتن او را نداشـتم و...
مـرد 40 سـاله ای کـه بـه اتهـام قتـل یکـی از 
جنایـی  اداره  کارآگاهـان  تـالش  بـا  دوسـتانش 
پلیـس آگاهـی خراسـان رضـوی دسـتگیر شـده 
اسـت پـس از آن که در بازسـازی صحنـه جنایت 
بـه سـواالت تخصصـی قاضی سـیدجواد حسـینی 
)قاضـی ویـژه قتـل عمـد مشـهد( پاسـخ داد بـه 
تشـریح ماجرای زندگـی اش پرداخـت و در حالی 
کـه عنـوان مـی کرد اگـر می توانسـتم تنهـا برای 
چنـد لحظـه خشـم خـود را کنترل کنم امـروز در 
زنـدان چشـم بـه راه خانـواده ام نبـودم گفـت: در 
یکـی از روسـتاهای منطقه سـروالیت سـبزوار، در 
یـک خانـواده پرجمعیـت بـه دنیـا آمـدم. 5 برادر 
و 2 خواهـرم نیـز هماننـد مـن نتوانسـتند درس 
بخواننـد و همـه آن هـا تـرک تحصیـل کردند من 
هـم در کالس سـوم ابتدایـی درس و مدرسـه را 
رهـا کـردم و بـه دنبـال کارگـری رفتـم. پـدرم با 
آن کـه در روسـتا کشـاورزی مـی کـرد، بـه خاطر 
اعتیـادش بـه هروئین نمی توانسـت مخـارج ما را 
تامیـن کنـد از سـوی دیگـر اعتیـاد مـادرم نیز بر 
مشـکالت مـا مـی افـزود ایـن در حالـی بـود کـه 
مـن هـم در 10 سـالگی اسـتعمال مـواد مخدر را 
بـه طـور پنهانـی شـروع کـردم آن زمـان بـر اثـر 
کنجـکاوی هـای کودکانـه از مواد مخـدر مصرفی 
مـادرم اسـتفاده مـی کـردم تـا ایـن کـه در سـال 
1367 راهـی مشـهد شـدم و بـه عنـوان شـاگرد 
اتوبـوس کار مـی کـردم 3 سـال بعد پـدر و مادرم 
نیـز به مشـهد مهاجرت کردند و در حاشـیه شـهر 

شدند سـاکن 
 روزهـا بـه همیـن ترتیـب سـپری مـی شـد تا 
ایـن که پـس از اتمام خدمت سـربازی، 15 سـال 
قبـل ازدواج کـردم اما بـا آن که فرزند پسـری نیز 
داشـتم ایـن ازدواج دوامـی نداشـت و کارمـان بـه 
طـالق کشـید ایـن اتفاقـات در شـرایطی رخ داد 
کـه مـن بـه خاطـر حمـل یـک کیلوگـرم تریـاک 
کـه بـرای مصـرف مـادرم خریـده بـودم دسـتگیر 
و زندانـی شـدم. 8 سـال قبـل وقتـی بـا سـپری 
شـدن مـدت محکومیتـم از زنـدان آزاد شـدم بـه 
همسـرم سـوءظن پیدا کـردم و زمانی کـه متوجه 
شـدم 2 بـار در کالنتـری پرونـده داشـته اسـت او 
را طـالق دادم. 8 مـاه از جدایـی مـا مـی گذشـت 
کـه توسـط بسـتگانم با دختر دیگری آشـنا شـدم 
و بـا او ازدواج کـردم در ایـن مـدت وضعیـت مالی 
مناسـبی پیـدا کـردم بـه طـوری کـه خانـه، باغ و 
خـودرو خریـده بـودم و دختـرم نیز به دنیـا آمده 
بـود امـا در ایـن میـان یکـی از دوسـتانم همـواره 
بـه وضعیـت مالی مـن حسـادت می کـرد و مدام 
موجـب آزار و اذیـت من می شـد او در چند سـال 
گذشـته بـه هـر طریقـی کـه می توانسـت سـعی 
می کـرد از مـن پـول بگیـرد و بـه همیـن خاطـر 
دسـت بـه هـر کاری مـی زد حتـی شیشـه هـای 
منـزل و خـودروام را می شکسـت تا این که شـبی 
او دوبـاره بـه منزلـم آمـد و مـن کـه دیگـر خـون 
جلـوی چشـمانم را گرفتـه بـود در همـان حـال 
عصبانیـت کاردی برداشـتم و ضربـه ای بـر بدنش 

وارد کـردم کـه ایـن گونه ...

کالهبرداران در نقش بازاریاب های اینترنتی

وعده درآمدهای واهی، فریبی برای ساختن هرم
یادداشت

افقی
1- در حال سوختن- خوشخو ، خوشرو

2- ته نشین مایعات- مقابل کلی- ساقه زیرزمینی
3- خیزاب- دشت ، صحرا- خواب کودکانه

4- مرکـز مصـر- دیـروز- درجـه گرمـا و سـرما- زمـان 
ک ند ا

5- پایه- ابگیر- پرنده صلح
6- خوشگذران- درون دوات- قطب مثبت باتری

7- کلمه تنبیه- دودل- بی باکی
8- اشیانه مرغ- گیاهی- درخت مخصوص کریسمس
9- خاطره انگیز خانوادگی- استان- خویشی ها ، تبار

میشـود-  اسـتعمال  کالم  توضیـح  در  اهریمـن-   -10
تهـران تفریحـی  منطقـه 

11- ساخت و پاخت- معمولی- غر زدن
12- مـادر عـرب- مجلس شـیوخ- عدد پیشـتاز- وسـیله 
ای در منـزل برای خشـک کردن و حالت دادن موی سـر

13- بعضـی هـا اب در ان مـی کوبنـد- حفـظ سـالمت- 
نه چا

14- فرزندزاده- شکسته- عاشق ، شیفته
15- هـرزه گویـی- حکـم بـه مجـازات و اجـرای ان باید 

تنهـا از طریـق دادگاه صالـح و بموجـب .... باشـد
عمودی

1- دیباچه نشریه- روبات
2- اندیشه شیطانی- برتر و شایسته تر- جایگاه

3- همسر مرد- تارتن- از الفبای فارسی
4- حسـرت کویـر- خـدای مـن- مایـه ترقی بعضـی ها- 

فی کا
5- مریخ- وسط- معاون هیتلر

6- پادگانی در تهران- کار قاتل- میوه طبی

7- دارای رفتـار شایسـته و بزرگوارانـه- مـرد عارف- مرغ 
سعادت

8- خاتون- هجران و فراق- زاپاس خودرو
9- تظاهـر بـه نیکـی- توطیـه ناگهانـی- پیشـه تصویـر 

ر بردا
10- دعـای معـروف صبـح جمعـه- شـب اول زمسـتان- 

جو فتنـه 
11- مخفـف اگـر- گیاهـی مقـدس در اییـن زرتشـت- 

باز شـعبده 
12- سـازمان ماهـی فـروش- اثـر چربـی- دیـن و ایین- 

هنوز شـاد نشـده
13- مقابل ، قبال- کامپیوتر- سنگین

14- خم شده- معرب نرگس - شتر مرغ امریکایی
15- شباهت ، تشابه - ساالر ملی
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آگهی موضوع ماده3قانون 1     2     3      4      5      6     7      8      9    10    11    12   13    14    15
وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی  
مـورخ  شـماره139460319013001354  رای  برابـر 
1394/11/28 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
سـند  فاقـد  وسـاختمانهای  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک بافت 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مرادعلـی 
شـعبانی رابـری فرزنـد محمد علی بشـماره شناسـنامه 
13 صـادره از رابـر در یـک دربنـد مغـازه بـه مسـاحت 
36/14 مترمربـع پـالک 386 فرعـی از 11 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 189 فرعـی از 11 اصلی قطعه 
یـک بخـش 42 کرمـان واقـع در رابـر چهار راه شـرکت 
تعاونـی خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد علی 
شـعبانی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دومـاه اعتراض 
خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/03/12
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هادی کاربخش
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه:  شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری
عکاس: محسن رجب پور

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

عكس: فرنوش نوروزي

مرا خواب کن زیر یک شاخه،

دور از شب اصطكاک فلزات.

اگر کاشف معدن صبح آمد

صدا کن مرا.

سهراب سپهری

ورزشعكس نوشت

یک زن دبیرکل فیفا شد

فاطمـا سـامبا بـه عنـوان اولیـن زن و اولیـن غیـر اروپایی به سـمت 
دبیـرکل فیفـا رسـید و جایگزیـن والکه شـد.

فیفـا بـا انتخـاب ›فاطما سـامبا‹، زن سـنگالی برای سـمت دبیرکلی 
ایـن فدراسـیون عمـال نشـان داد کـه تعمیـرات و نوسـازی های خـود 
را آغـاز کـرده اسـت. جیانـی اینفانتینـو)Gianni Infantino( بعـد 
از رسـیدن بـه ریاسـت فیفـا بازسـازی و ایجـاد تغییـرات اساسـی در 
فدراسـیون را در برنامـه کاری خـود قـرار داده بـود. انتخـاب اولیـن زن 
بـرای سـمت دبیـرکل نشـان می دهـد فیفـا تـالش می کنند تا تسـاوی 
جنسـیتی و اسـتفاده از نیروهـای زن را در فدراسـیون افزایـش دهـد.

فاطمـا سـامبا اولیـن زنی اسـت که بـه عنـوان دبیرکل فیفـا انتخاب 
شـده اسـت. او تاکنـون در سـازمان ملـل فعالیت داشـته اسـت. سـمت 
جدیـد سـامبا در اواسـط ماه ژوئن تایید می شـود. جیانـی اینفانیتو خود 
اعـالم کـرده اسـت انتخاب شـخص خـارج از مسـئوالن اجرایـی فو تبا ل 
بـرای ایـن سـمت بسـیار تصمیم مهم و اساسـی بـوده اسـت. اینفانتینو 
سـعی دارد کـه در سـاختار فیفـا تغییراتـی ایجـاد کنـد و این سیسـتم 
را بـه نوعـی از نـو بسـازد.اینفانیتو دربـاره سـامبا گفـت: او زنـی اسـت 
کـه تجربه هـای بین المللـی زیـادی دارد و در زمینـه حـل مشـکالت و 
چالش هـای مهـم تاکنـون کار کرده اسـت. او توانایی خود را در سـاخت 
و رهبـری بـه اثبـات رسـانده و می تواند در پیشـرفت سـازمان تاثیرگذار 
باشـد. سـامبا درک می کند که شـفافیت و حسـابگری برای خوب اداره 
شـدن یـک سـازمان مهم اسـت. این تصمیم اساسـی برای فیفـا بود که 
شـخصی خـارج از مسـئوالن اجرایـی فو تبـا ل را انتخـاب کرده اسـت. با 
ایـن کار می خواهیـم فدراسـیون را احیـا کنیـم و از نـو بسـازیم. بسـیار 

هیجـان زده هسـتیم کـه او بـه تیم ما اضافه شـده اسـت.
سـامبا پیـش از ایـن هشـت سـال در بخـش خصوصـی سـنگال نیز 
فعالیـت داشـته اسـت. او اولیـن غیـر اروپایی خواهـد بود که بـه عنوان 
دبیـرکل فیفـا انتخاب شـده اسـت. سـامبا بعـد از انتخاب شـدن به این 
سـمت گفـت: فکـر می کنـم ایـن سـمت بـا توانایی هـا و تجربیـات من 
هماهنگـی دارد. تجربیاتـم را بـه تیـم مدیریتـی مـی آورم و تمام تالش 
خـود را می کنـم تـا تغییـرات فیفـا بـه خوبـی انجـام شـوند. فیفـا روند 
تـازه ای را در پیـش گرفتـه اسـت و مـن خوشـحال هسـتم کـه در این 

رونـد نقـش ایفـا می کنـم و تاثیرگذار هسـتم.

 اطالعات

سکه

10,240,000 ریال طرح جدید

10,240,000 ریال طرح قدیم 

5,320,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,870,000 ریال

یک گرمی 1,930,000 ریال

طال

1,048,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,397,600 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,501 ریال دالر آمریکا

39,508 ریال یورو

9,382 ریال درهم امارت

5,300 ریال  یوآن 

49,450 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,700,000 تومان

رانا LX  32,500,000 تومان

سوزوکی ویتارا  114,000,000 تومان

سایپا SE 111     20,600,000 تومان

71,300,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   46,000,000 تومان

لیفان X60  52,900,000 تومان

80,000,000 تومان   S5 جک

55,500,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 35 /آفتابی امروز

18 تا 36 /آفتابی فردا

مستند

مستند»آن یک نفر« به سنگر رفت
هیـأت  انتخـاب جشـنواره فیلم 
سـنگر پـس از بازبینـي 400 اثـر 
ارسـالی از سراسـر کشـور 64 اثـر 
انتخـاب  مسـابقه  بخـش  در  را 
کردنـد کـه فیلـم »آن یـک نفـر« 
حمیـد  »سـید  کارگردانـی   بـه 
آثـار  فهرسـت  در  میرحسـینی«  
برگزیـده  این جشـنواره واقع شـد.  
مسـتند »آن یک نفـر« روایتگر 
زندگـی شـهید هنرمنـد غالمرضـا 
آتشـی گوهـری اسـت کـه در ایام 
دفـاع مقـدس در حـوزه مسـتند 
سـازی و فیلمسـازی فعالیـت مـی 
کرد. وی در سـال 1332 در شـهر 
کرمـان به دنیـا آمد.  در سـال 59 
کار در صـدا و سـیما را بـه عنـوان 
خبرنـگار و تصویربـردار آغـاز کـرد  

دفـاع  سـال  هشـت  دوره  در  و 
تصویربـردار  عنـوان  بـه  مقـدس 
ثبـت  را  جنـگ  گوناگـون  وقایـع 
نهایـت  در  کـه   کـرد  ضبـط   و 
در عملیـات کربـالی 5 در حیـن 
تصویربـرداری به شـهادت رسـید. 

عوامـل دیگـر ایـن پـروژه عبـارت 
انـد از تدویـن و صداگذاری: سـید 
حمیـد میرحسـینی، مدیـر تولیـد 
و برنامـه ریـز: رفعـت نـادری پـور، 
عـکاس:  و  کارگـردان  دسـتیار 
جـواد  تصویربـردار:  نخعـی،  آزاده 

اسـماعیل زاده، صدابـردار: حسـن 
ادیبـان، راوی: زهـرا نارویـی، علـی 
سـمیرا  پوسـتر:  طـراح  کهـن، 
شـیخ مظفـری، موسـیقی: رامتین 
محمـدی، موسـیقی تیتـراژ: پیروز 
ارجمنـد، خواننـده: مجید حسـین 
افسـانه  طـرح:  مجـری  خانـی، 
سـیفی، نویسـندگان: زهرا نارویی، 
سـیدحمید میرحسـینی، دسـتیار 
تصویر: منصـور میراحمـدی. تهیه 
کننـده : انجمـن سـینمای جوانان 

یران ا
قابل ذکر اسـت جشـنواره فیلم 
آزاد  دانشـگاه  همـت  بـه  سـنگر 
فیـروز کـوه در تاریـخ 27 الـی 30 
اردیبهشـت مـاه سـال جـاری در 

ایـن شـهر برگـزار مـی گـردد.


