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طرحـی که در سـفر رییـس جمهور به اسـتان کرمان کلنگ 
زنـی شـده بـود، فعال معلق شـده اسـت. ایـن خبـر را معصومه 
ابتـکار، رییـس سـازمان حفاظت از محیط زیسـت کشـور داده 
اسـت. ایـن طـرح در حالـی بـه گفتـه ابتـکار معلـق شـده کـه 
کرمانـی ها حسـاب ویـژه ای روی آن باز کرده بودند تا مشـکل 
آب شـرب شـهرهای شـمالی این اسـتان حل شـود امـا رییس 
سـازمان محیـط زیسـت کشـور روز گذشـته در گفـت و گویی 
کـه روزنامـه اعتمـاد داشـته، آب پاکـی را روی دسـت کرمانی 

هـا ریختـه و از تعلیـق ایـن طرح خبر داده اسـت. وی بـا تایید 
رایزني هـاي صـورت گرفته بـا رییس جمهـور در خصوص ملغي 
شـدن کلنگ زنـي انتقـال آب از بهشـت آبـاد به کرمـان، گفت: 
رییس جمهـور قبـل از همـه ایـن برنامه هـا جلسـاتي را داشـت 
کـه همـه ابعـاد ایـن پـروژه در آن مشـخص مي شـد. او تاکیـد 
دارد کـه کارهایـي کـه در ایـن حـوزه مي خواهـد انجام شـود، 

حتمـا ارزیابـي و مجوز زیسـت محیطي داشـته باشـد.
صفحه 3

فشار خوزستانی ها جواب داد

تعلیق انتقال آب
از بهشت آباد به کرمان 

 طرح انتقال آب از بهشت آباد به کرمان همزمان با سفر رییس جمهور به کرمان کلنگ زنی شده بود

 پس از این کلنگ زنی، خوزستانی ها به انتقال آب از بهشت آباد شدیدا اعتراض کردند

 این طرح از سال ها قبل قرار بود برای انتقال آب به کرمان، یزد و اصفهان اجرا شود

 ابتکار رییس سازمان محیط زیست کشور:
هنوز به پروژه انتقال آب از بهشت آباد مجوز محیط زیست داده نشده است

مدیر عامل شرکت گاز 
استان کرمان  خبر داد

بهره مندی
 62 درصدی  خانوارها 

در استان
 از گاز طبیعی  

سوء مصرف الکل بررسی می شود

هوشیاری 
گم شده

واکنش رسانه ها به انتخابات 
هیات رییسه مجلس

 از 
»چرخش عارفانه« 
تا »تقریبا هیچ«  

هفته نامه
»روشنفکری«
مجوز گرفت 
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نگاهی به کافه نشینی 
و کافه داری در کرمان

کافه های
بی سرانجامی
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آگهی تجدید مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری اختیارآباد در نظر دارد انجام کلیه امورات خدمات شـهری این شـهر را در سـال 1395 شـامل: تنظیف 
و رفـت و روب معابـر، آبیـاری درختـان و نگهداری بوسـتان ها و فضای سـبز شـهری، جمع آوری زباله شـهروندان 
از درب منـازل تـا محـل بازیافـت زباله شـهرداری کرمان )واقـع در کیلومتر 10 جـاده کوهپایـه( و نگهبانی و پیش 
خدمتـی سـاختمان هـای اداری و انجـام کلیه امورات غسـالخانه و اپراتوری جایگاه CNG خود را به مدت یکسـال 
شمسـی )12 مـاه( بـه طـور یکجـا و به صـورت حجمی به شـرکتهای خدماتی واجد شـرایط و دارای مجوز رسـمی 
از اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی از طریـق مناقصـه عمومـی واگـذار نماید، لذا از کلیه شـرکت هـای دارای 
مجـوز رسـمی و روزمـه کاری و حسـن سـابقه فعالیـت در ایـن زمینه دعـوت به عمل می آیـد از تاریخ نشـر نوبت 
دوم ایـن آگهـی حداکثـر بـه مـدت ده )10 روز( جهت دریافت اسـناد مناقصه و اطـالع از شـرایط و جزئیات کار به 

امور مالی شـهرداری مراجعـه نمایند.
ضمناً هزینه های چاپ چهار نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

حمید ایالقی حسینی 
شهردار اختیارآباد

آگهی مزایده اجاره مزرعه
شـرکت کشـت و صنعـت فتـح و نصـر کرمـان در نظر دارد حـدود 180 هکتـار از اراضی مزرعه رودبـار جنوب خـود را واقع در شهرسـتان جیرفت برای 
یـک سـال زراعـی از طریـق مزایـده عمومی به واجدین شـرایط از طریق اجـاره واگذار نمایـد. لذا متقاضیان می توانند ضمن اخذ برگ شـرایط شـرکت 
در مزایـده از دفتـر مرکـزی شـرکت واقـع در کرمـان- میـدان عاشـورا- بلوار جانبـاز - جنب معاونت عمرانی اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصادی 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی )ره( طبقـه اول - واحـد اداری و یـا دفتـر منطقـه یـک شـرکت واقـع در جیرفـت بلـوار امام کوچـه شـماره 12 پالک 16 
پیشـنهاد کتبـی خـود را در پاکت سربسـته ، تا سـاعت 12 روز سـه شـنبه مـورخ 1395/3/18 تحویـل دبیرخانه شـرکت نمایند. حضـور متقاضیان در 
زمـان بازگشـایی پاکـت هـا )سـاعت 12:30 همـان روز( در دفتـر مرکزی شـرکت الزامـی خواهد بـود و در صورت مسـاوی بودن قیمت هـا و با تصمیم 

اعضـاء کمیسـیون مزایده حضـوری برگزار خواهد شـد.
تلفن تماس:      دفتر مرکزی کرمان: 32734402 - 32716223-034              دفتر منطقه یک جیرفت: 43316090 

شرکت کشت و صنعت
فتح و نصر کرمان 
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عک مدیرعامل ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا در ایران در آیین افتتاح نمایندگی تویوتای گروه خودرویی دلیلی در کرمان:

نمایندگی تویوتا »دلیلی« در سطح نمایندگی های ژاپن است
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معاون آبفار کرمان خبر داد:

وجود 711 روستای فاقد آب 
در استان کرمان
   صفحه  3
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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

اخبار آبفا

75 هزار نفر در کرمان
 تحت پوشش شبکه فاضالب 

قرار دارند
مدیـر امـور آبفـای شهرسـتان کرمـان اقدامـات 
انجـام شـده در بخـش فاضـالب شـهر کرمـان از 
زیـن  کـرد. غالمرضـا  تشـریح  تاکنـون  سـال 76 
شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  امـور  مدیـر  الدینـی 
کرمـان بـا تشـریح فعالیتهای انجام شـده در زمینه 
پـروژه فاضـالب شـهر کرمان گفـت: در حال حاضر 
فـاز یـک تصفیـه خانـه فاضـالب مـدول یـک بـا 
تحـت پوشـش قـرار دادن 75000 نفـر جمعیـت 
شـهر کرمـان و ظرفیـت 185 لیتـر دبـی ورودی با 
هزینـه انجـام شـده 43484 میلیون ریـال در مدار 
بهـره بـرداری قرار دارد. وی افـزود: عملیات احداث 
مدول 2 در بخش سـاختمانی شـامل انجام عملیات 
خاکبرداری و بسـتر سـازی تمام سـازه هـا، اجرای 
آرماتوربنـدی و قالـب بنـدی فونداسـیون سـازه بـا 
98 درصـد و در بخـش تجهیـزات بـا 65 درصد در 
حـال اجرا می باشـد کـه تاکنـون 30339 میلیون 
ریـال در ایـن زمینـه هزینه شـده اسـت. مدیر امور 
آبفـای شهرسـتان کرمـان در ادامـه بیـان داشـت: 
از سـال 76 کـه عملیـات اجرایـی پـروژه فاضـالب 
آغـاز شـده تـا پایـان سـال گذشـته 411 کیلومتر 
و 137 متـر لولـه گـذاری و از سـال 86 تاکنـون 
گردیـده  نصـب  فاضـالب  انشـعاب  فقـره   23264
اسـت. زیـن الدینی در پایـان اذعان داشـت: اعتبار 
مـورد نیـاز به منظـور تکمیـل اجرای شـبکه جمع 
آوری فاضـالب و تصفیـه خانـه 8713779 میلیون 

ریـال می باشـد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین 
آبفای کرمان و دانشگاه تحصیالت 

تکمیلی صنعتی و فن آوری 
پیشرفته کرمان 

آبفـای  شـرکت  بیـن  همـکاری  نامـه  تفاهـم 
کرمـان و دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی صنعتـی و 
فـن آوری پیشـرفته کرمان منعقد شـد. محمدعلی 
حیـات ابـدی رئیس دفتـر تحقیقات و بهبـود بهره 
وری شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان گفت: 
بـه منظـور گسـترش همـکاری هـای آموزشـی و 
پژوهشـی و بهـره گیـری از امکانـات و توانمنـدی 
هـای علمی، پژوهشـی و تجهیزاتـی طرفین تفاهم 
و  کرمـان  آبفـای  شـرکت  بیـن  همـکاری  نامـه 
دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی صنعتی و فـن آوری 
پیشـرفته کرمـان منعقـد شـد. وی با اشـاره به این 
مطلـب کـه تفاهـم نامـه یـاد شـده زمینـه هـای 
ارتبـاط صنعـت با جامعـه نخبه دانشـگاهی را بیش 
از پیـش فراهـم مـی سـازد، افـزود: مـدت زمـان 
ایـن تفاهـم نامه 4 سـال بـوده و در صـورت تمایل 
طرفیـن قابـل تمدیـد خواهـد بـود. رئیـس دفتـر 
تحقیقـات و بهبـود بهره وری شـرکت آبفای کرمان 
در پایـان خاطـر نشـان سـاخت: قبل از ایـن تفاهم 
نامـه همـکاری فـی مـا بین شـرکت آبفـای کرمان 
و دانشـگاههای شـهید باهنر کرمـان، ولیعصر )عج( 
رفسـنجان، آزاد اسـالمی کرمانف دانشـگاه شاخص 
پـژوه اصفهـان و بخـش بیابـان شناسـی دانشـگاه 

تهـران منعقـد گردید.

رفع بیش از 600 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه آبرسانی در 

شهرستان کهنوج 
طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری ،615 فقـره 
حوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی در شهرستان 
کهنـوج برطرف شـد. رضا بهرامی مدیـر امور آب و 
فاضـالب شهرسـتان کهنـوج گفت: از ابتدای سـال 
جـاری تا پایان اردیبهشـت ماه 615 فقـره حوادث 
انشـعابات و شبکه شـامل حوادث انشـعابات )452 
فقـره(، حـوادث شـبکه اصلی )29 فقـره( و حوادث 
شـبکه فرعـی )134 فقـره( توسـط واحـد اتفاقـات 
رفـع گردیـد. وی افزود: ایـن حوادث در شـهرهای 
فاریـاب )16(،  قلعـه گنـج )108(،  رودبـار )70(، 
کهنـوج )268(، منوجـان )109( و نودژ )44( فقره 
برطـرف شـد. بهرامـی همچنیـن از رفـع 8 فقـره 
و  انتقـال در شـهرهای کهنـوج  حـوادث خطـوط 

نودژ خبـر داد.

بهره مندی
 62 درصدی  خانوارها 
در استان از گاز طبیعی  
محمـد علـی ودیعتـی مدیر 
عامل شـرکت گاز استان کرمان 
گفـت: 62 درصد خانوار اسـتان 
در قالـب 31 درصـد روسـتایی 
تحـت   ، شـهری  درصـد  و 84 
پوشـش خدمات گاز رسانی این 

شـرکت قـرار دارنـد و از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار هسـتند. مدیر عامل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان همچنین گفت: هـم اکنون 515000 مشـترک  
خانگـی و تجـاری شـامل  88000 مشـترک روسـتایی و427000مشـترک 
شـهری  ، 73 جایـگاه  CNG تـک منظوره و چند منظوره و 630 مشـترک 
صنعتـی در اسـتان تا کنون پذیرش شـده انـد . ودیعتی ادامه داد: با توسـعه 
زیرسـاختها و بسـترهای مناسـب  گازرسـانی به شهرها و روسـتاهای استان 
شـتاب گرفتـه اسـت و ضریـب نفـوذ گاز در اسـتان کرمـان تا پایان امسـال 
بـه 70 درصـد  خواهـد رسـید و ان شـا ا.. امسـال خانوارهـای بیشـتری در 
بخشـهای شـهری و روسـتایی اسـتان از گاز طبیعی برخوردار خواهند شـد. 
وی در پایـان تأکیـد کـرد : نحـوه اسـتفاده صحیـح، رعایـت نـکات ایمنـی، 
صرفه جویـی و بهینه سـازی مصـرف نـه تنهـا در زمسـتان بلکـه در تمامـی 

فصلهـای سـال بایسـتی  رعایت شـود.

مدیـر عامل شـرکت توزیع برق جنـوب کرمان 
در نشسـت هـم اندیشـی بسـیج ادارات و اصنـاف 
بـرای ترویـج و گسـترش فرهنـگ صرفـه جویی و 
بهینـه سـازی مصـرف انـرژی بـا حضـور فرمانـده 
بسـیج ادارات و اصناف، کارشـناس ارشـد مدیریت 
مصرف شـرکت مادر تخصصی توانیر گفت: شـدت 
مصـرف انرژی در ایران سـه تا چهار برابر متوسـط 
جهانـی می باشـد در حالـی که رشـد اقتصادی ما 
کمتر از متوسـط دنیاسـت. مهدوی نیـا افزود: این 
در حالـی اسـت کـه مـا یـک درصـد جمعیت کل 
جهـان  را داریـم امـا دو درصـد مصـرف انـرژی را 
اسـتفاده مـی کنیم، بـه عبـارت دیگر مـا در حال 
حاضـر بیشـتر مصـرف مـی کنیـم امـا در زنجیره 
ارزش از آن اسـتفاده نمی کنیم و متاسـفانه  سهم 
تولیـد صنعتـی مـا کمتـر از میانگیـن دنیا اسـت. 

ایـن  کـرد:  تصریـح  وی 
باعـث  مصـرف  افزایـش 
افزایـش پیک بار  شـبکه 
در سـاعات محـدودی از 
برخـی  در  و  روز  شـبانه 
روزهای سـال  می شـود 

و بـرای اینکـه در ایـن سـاعات  کـه حـدود 300 
سـاعت در سـال اسـت شـبکه بتوانـد پاسـخگوی 
نیاز مصرف باشـد بایسـتی نیروگاه و شـبکه جدید 
احـداث کنیـم که نیـاز به سـرمایه گـذاری باالیی 
دارد. وی بـا اشـاره بـه ایـن که رشـد مصـرف برق 
کشـور در پیک بار سـالیانه بیش از 3000 مگاوات 
اسـت، افزود: اگر هزینه سـرمایه گذاری الزم برای 
ایجـاد زیر سـاخت تولیـد، انتقال و توزیـع به ازای 
هـر کیلـو وات را 1500 دالر در نظـر بگیریـم نیاز 

بـه  4.5 میلیـارد دالر یعنـی بیـش از 15 هـزار 
میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری داریم  کـه  تنها 
بـرای 300 سـاعت از سـال کارایـی دارد. این مقام 
مسـئول راه حـل جایگزیـن را توجـه بـه مدیریت 
سـمت تقاضـا دانسـت و گفـت: هـم اکنـون بیش 
از 33 میلیـون مشـترک بـرق داریـم کـه اگـر هر 
مشـترک تنها بـه میـزان ناچیـز  100 وات صرفه 
جویـی نمایـد، نیـاز مصرف بـه میـزان 3300 مگا 
وات کاهـش مـی یابـد و دیگـر نیـازی به سـرمایه 

گـذاری 4.5 میلیـارد دالری  نداریـم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان:

شدت مصرف انرژی در ایران 
چهار برابر متوسط جهانی است

آغاز ثبت نام سوخت 
اتوبوس و مینی بوس 
درون شهری در 
سیرجان

سـازمان  عامـل  مدیـر 
اتوبوسرانی شـهرداری سیرجان از 
راه انـدازی سـامانه سـهمیه بندی 
و  اتوبوس هـا  گازوییـل  سـوخت 
شـهری  درون  مینی بوس هـای 

خبـر داد. بـه گـزارش واحـد خبـر روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسـالمی 
شـهر سـیرجان، مهـدی ذاکـرزاده بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: بـا توجـه بـه 
سـهمیه بندی سـوخت گازوییل از ابتدای خرداد ماه سـالجاری، سـامانه ای تحت 
عنـوان سـامانه پایـش و پیمایـش سـوخت در اتحادیه اتوبوسـرانی های شـهری 
کشـور راه اندازی شـده که مالـکان و رانندگان اتوبوس هـا و مینی بوس های درون 
شـهری بـرای دریافـت سـهمیه سـوخت خـود ملزم بـه ثبت نـام در این سـامانه 
هسـتند. وی افـزود: متقاضیـان می تواننـد جهـت ثبت نـام در ایـن سـامانه بـه 
سـازمان اتوبوسـرانی سـیرجان )واقع در بلوار قاآنی جنب پمپ گاز سـی ان جی( 
مراجعه کنند. مدیرعامل سـازمان اتوبوسـرانی شـهرداری سـیرجان یادآور شـد: 
چنانچـه مالـکان و راننـدگان اتوبوس هـا و مینی بوس های درون شـهری اقدام به 
ثبت نـام جهت دریافت سـهمیه سـوخت خود نکنند، سـوخت آنها بـه طور قابل 

مالحظـه ای کاهـش می یابـد و عواقـب آن بـه عهـده خـود آنهـا اسـت.

سیرجانبرق جنوبشرکت گاز

کرمان ویچ

معـاون نظـارت بربهـره بـرداری شـرکت آبفار اسـتان 
کرمـان گفت: پراکندگی اسـتان و طوالنـی بودن خطوط 
مشـکل  را  روسـتاها  بـه  رسـانی  خدمـات  آب،  انتقـال 
کـرده اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آبفـار 
اسـتان، مجیـد جمالـی زاده گفـت: در اسـتان کرمـان 
5177 روسـتا داریـم کـه 8.6 جمعیت روسـتایی کشـور 
بـا حـدود 1 میلیـون و 200 هـزار نفر جمعیت را شـامل 

مـی شـود. وی با اشـاره بـه اینکه تعـداد کل روسـتاهای 
بـاالی 20 خانواراسـتان 2 هـزار و 482 روسـتا اسـت، 
افـزود: در کل 2 هـزار و 361 روسـتا بـا جمعیـت حـدود 
1میلیـون و20 هـزار نفـر تحـت پوشـش شـرکت آبفـار 
اسـتان اسـت . جمالـی زاده بـا اشـاره بـه انجـام کار آب 
رسـانی سـیار بـا 35 تانکـر در اسـتان، اظهار کـرد: 906 
روسـتا دراسـتان کرمـان بـا تانکر آب رسـانی می شـوند 

و جمعیـت روسـتاهایی کـه در لیسـت آب 
رسـانی سـیار شـرکت قراردارند حدود 147 

اسـت. هزارنفر 
هـزار مشـترک  کـرد: 240  تصریـح  وی 
کـه  داریـم  اسـتان  در  روسـتایی  آب 
17هزارکیلومتـر خـط انتقـال آب بـرای آب 
رسـانی بـه ایـن مشـترکین ایجـاد شـده که 

بزرگتریـن مشـکل مـا در اسـتان پراکندگـی تاسیسـات 
و سـختی خدمـات رسـانی اسـت. جمالـی زاده تاکیـد 
 20 بـاالی  روسـتای   482 و  هـزار   2 ازمجمـوع  کـرد: 
خانـوار اسـتان 711 روسـتا فاقـد آب داریـم و شـاخص 
بهـره مندی از آب آشـامیدنی اسـتان 66.4 درصد اسـت 
درحالی که متوسـط کشـوری 76.6 درصد اسـت. جمالی 
زاده بـا اشـاره بـه اینکـه برای ارتقا شـاخص بهـره مندی 
اسـتان بـه 100 درصـد نیـاز بـه 946 میلیـارد تومـان 
اعتبـار جهـت تکمیـل پـروژه هـای نیمـه تمـام شـرکت 
اولویـت  تمـام  نیمـه  پـروژه  اظهـار کـرد: 101  داریـم، 
اول، 52 پـروژه نیمـه تمـام اولویـت دوم، 77 پـروژه تک 
روسـتایی نیمـه تمـام، 172 پـروژه احداثـی مجتمعـی و 
تـک روسـتایی و 855 پروژه ارتقا سـطح 2 به یک دراین 

راسـتا بایـد بـه اتمام برسـند. 
جمالـی زاده تاکیـد کـرد: 498 حلقـه چـاه، 97 دهنه 
چشـمه و 47 رشـته قنـات منابـع تامیـن آب دراسـتان 
هسـتند کـه روزانه 2هـزار و 790 لیتر بر ثانیه به شـبکه 

آب رسـانی روسـتاهای اسـتان تزریـق می 
جهـت  سـاله  کرد:همـه  ابـراز  وی  کننـد. 
مقابلـه بـا خشکسـالی اقدامـات زیـادی بـا 
اعتبـارات بـاال انجـام می شـود کـه از حفر 
و تجهیـز چـاه تـا تعویـض خطـوط انتقـال 
و  غیرمجـاز  انشـعابات  بـا  برخـورد  آب، 
اقدامـات  دسـت  ایـن  از  شـبکه  بهسـازی 
اسـت. جمالـی زاده تصریـح کرد: 470 تا  626 روسـتای 
اسـتان با مسـئله کمبود آب ناشـی از پدیده خشکسـالی 
در فصـول مختلـف سـال مواجـه هسـتند. وی از جملـه 
مسـائل و مشـکالت تامیـن آب روسـتایی را فرسـودگی 
شـبکه هـای آبـی به دلیل عمر بـاال، باال بـودن هدر رفت 
آب بیـش از میانگیـن کشـوری، پایین افتادن سـطح آب 
هـای زیرزمینـی ،پایین بودن تعرفه آب روسـتایی و عدم 
تناسـب درآمد شـرکت با زیـان وضررها و از سـوی دیگر 
عـدم تخصیـص 100 درصـدی اعتبـارت دولتی دانسـت. 
معـاون نظـارت بربهـره بـرداری شـرکت آبفـار کرمان 
اظهـار کـرد: بـاال بـودن هزینـه اسـتحصال آب یکـی از 
مشـکالت جـدی ایـن شـرکت اسـت بـه ویـژه در بحـث 
هزینـه بـرق بـرای الکتروپمپ هـا به ازای هـر مترمکعب 
آب تولیـد شـده 53 تومـان هزینـه برقـی مصرفی اسـت 
تومـان  امـا متوسـط فـروش ه رمتـر مکعـب آب 200 
مـی باشـد کـه قیمـت غیرواقعـی اسـت و شـرکت را بـا 

مشـکالت جـدی مالـی روبـرو مـی کند.

معاون آبفار کرمان خبر داد:

وجود 711 روستای فاقد آب در استان کرمان

 خبر

1  نماینده مجلس:
نمی دانم چرا الریجانی به من خندید

جام جـم آنالیـن نوشـت: منتخـب مـردم »دیر،کنگان،جـم و عسـلویه« در 
واکنـش بـه حواشـی شـعرش در جلسـه مجلـس گفـت: شـعری کـه دیـروز 
خوانـدم ماننـد تمـام شـعرهایی بـود کـه بـه نام خـدا آغـاز می شـود و علت 
واکنـش آفـای الریجانـی و دیگـران نسـبت بـه ایـن موضـوع را نمـی دانـم. 
سـکینه الماسـی بـا اشـاره بـه حواشـی مجلـس پیرامـون شـعر خوانـی اش 
و عکـس هـای منتشـر شـده در فضـای مجـازی دربـاره لبخنـد الریجانـی و 
دیگـران نسـبت بـه شـعر او اظهـار داشـت: معلوم نیسـت که واکنش ایشـان 
الماسـی«منتخب دیـر و  بـوده اسـت. سـکینه  بـه چـه چیـزی  و دیگـران 
کنگان«سـخنانش از تریبـون مجلـس را بـا جملـه »بـه نـام خداونـد رنگیـن 

کمـان« آغـاز کـرد کـه موجـب واکنـش هایـی در فضـای مجـازی شـد.
2   پاسخ محسن رضایی به اینکه چرا وارد انتخابات شدید؟

ایرنـا نوشـت: دبیـر مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام گفـت: اگر بـه دلیل 
نگرانی هـا و تاییـد مـردم و کارشناسـان بـر برنامه هـای اقتصـادی ام نبـود 
وارد انتخابات گذشـته نمی شـدم. متن این یادداشـت اینسـتاگرامی محسـن 
رضایـی بـا عنـوان نجـات اقتصـاد بـه ایـن شـرح اسـت: مـی گوینـد چـرا از 
لبـاس پاسـداری خـارج و وارد انتخابـات گذشـته شـدید؟ آیـا بیـرون کردن 
فقـر، بیـکاری و فسـاد از کشـور کمتـر از بیـرون کـردن ارتش متجـاوز عراق 
از سـرزمین های اشـغالی ایـران اسـت؟ آیـا ایجاد شـغل و زندگـی آبرومندانه 
برای جوانان ایران زمین کمتر از نابودی اسـتبداد شاهنشـاهی اسـت؟ بدانید 
اگـر بـه خاطـر ایـن نگرانی هـا و تاییـد مـردم و کارشناسـان بـر برنامه هـای 
اقتصـادی ام نبـود وارد انتخابات گذشـته نمی شـدم. در دوسـال گذشـته نیز 
کـه تهدیـدات منطقـه ای زیـاد شـد بـرای حفـظ امنیـت کشـور و مـردم به 
لبـاس پاسـداری برگشـته ام. امـروز ارزش هـزار تومـان روز انتخابـات نصـف 
شـده اسـت. همین پول های نصف شـده هم در دسـت مردم نیسـت. اقتصاد 
قفـل شـده و رکـود را مـی گوییـد آرامـش! توصیـه می کنـم مـردم را فریب 

ندهیـد، روزی حقیقـت آشـکار می شـود.

3   هفته نامه »9 دی« توقیف شد
هیـات نظـارت بـر مطبوعـات یـک هفته نامـه را توقیـف و بـه سه نشـریه 
تذکـر کتبـی داد. به گـزارش خبرگـزاری خبرآنالین، دبیرخانـه هیات نظارت 
بـر مطبوعات، در جلسـه مـورخ 10/3/95 روند محتوایی هفتـه نامه 9 دی به 
مدیرمسـئولی حمیـد رسـایی از اعضـای جبهـه پایداری، بررسـی و بـه دلیل 
انتشـار مطالـب مغایـر با بنـد 8 و 11 مـاده 6 قانـون مطبوعـات و بی توجهی 
بـه مصوبـات شـورای عالی امنیـت ملی، نشـریه مذکـور توقیـف و پرونده آن 

بـه دادگاه ارجاع شـد.
4   مرعشی:

نواقص حضور تندروها در هیات رییسه موقت رفع می شود
سیاسـت گذاری  عالـی  شـورای  عضـو  مرعشـی  حسـین  نوشـت:  ایلنـا 
اصالح طلبـان گفـت:  ما انتخابات هیات رئیسـه را کشـف رای تلقـی می کنیم 
قابـل شـکل گیری  ائتالف هـای جدیـدی  بـر مبنـای همیـن کشـف رای  و 
هسـتند و ترکیـب هیـات رئیسـه موقـت نبایـد ترکیـب سیاسـی مجلـس 
دهـم تلقی شـود بـر مبنـای همیـن کشـف رای طراحی های جدید از سـوی 
جناح هـای سیاسـی در راه اسـت. او ادامـه داد: برداشـت مـن ایـن اسـت که 
در هیـات رییسـه دائمـی  دوسـتان مـا ایـن فرصـت را خواهنـد داشـت کـه 
کرسـی های بیشـتری را  در اختیـار بگیرنـد غیـر از حضـور یـک یـا دو عضو 
پایـداری در هیـات رئیسـه، نقـص دیگـری را در ایـن ترکیـب نمی بینـم و 
اصالح طلبـان بایـد تـالش کننـد در هیات رئیسـه دائـم ایـن نقـص هـم رفع 

. د شو
5   کریمی قدوسی: الریجانی خالف مواضع ما عمل کند، مثل 

گذشته با او برخورد می کنیم
ایلنـا نوشـت: جـواد کریمی قدوسـی عضـو جبهه پایـداری  گفت: بـه آقای 
الریجانـی تاکیـد کـردم، از ابتـدا تـا االن و از ایـن پـس، شـما یـک چهـره 
اصولگـرا هسـتید و آشـنایی مـن بـا شـما بـه سـپاه پاسـداران بازمی گـردد 
کـه کنـار یکدیگـر بودیـم و از نظـر بنده، آقـای الریجانـی یکـی از قوی ترین 
روسـای مجالـس شـورای اسـالمی اسـت امـا بـه برخـی مواضـع ایشـان در 

حـوادث پـس از انتخابـات سـال 88 و همچنیـن برخـی مسـائل در مجلـس 
هشـتم، ایـراد داشـته و دارم و امـروز هـم اگـر چنین مسـائلی پیـش بیاید و 
ایشـان برخـالف مواضـع مـا عمل کننـد، ما همچنـان همان رفتار گذشـته را 

بـا او خواهیم داشـت.
6   نایب رییس مجلس دهم:

 بعضی تصمیم های مجلس نهم بازی با شعور مردم بود
ایلنـا نوشـت: مسـعود پزشـکیان با اشـاره بـه بعضـی اشـکال ها در مجلس 
نهـم گفـت: مثـال دیدیـم کـه می خواسـتند در  6 روز، قانون 5 سـاله تصویب 
کنـد. ایـن نـوع تصمیم هـا در مجلـس نهـم بـازی بـا شـعور آدم اسـت برای 
اینکـه شـما هیچوقـت نمی توانیـد یـک قانـون 5 سـاله را در عـرض 1 ماه یا 
2مـاه جمع بنـدی کنیـد، معلـوم اسـت خیلـی از مسـائل نادیده گرفته شـده 

اسـت. تجربیـات جمـع بندی نشـده و مسـتندات ارزیابی نشـده اسـت.
7   داعش، فروش آنالین برده راه انداخت

روزنامـه واشـنگتن پسـت در گزارشـی دربـاره آگهـی فـروش زنـان در 
صفحـه یـک فرد منتسـب به عضویت در داعش نوشـته اسـت که یـک کاربر 
فیسـبوک بـه نـام ابـو اسـد آلمانـی در تاریـخ بیسـتم مـه، در صفحـه خـود 
عکـس هایـی از زنانـی را بـرای فـروش منتشـر کرده کـه یکـی از آنها عکس 
زنـی حـدود 18 سـاله بـا پوسـتی سـبزه و مـوی سـیاه اسـت که بـدون نگاه 
بـه دوربیـن سـعی مـی کنـد لبخنـد بزند. کس هـا چند سـاعت بعد توسـط 
فیسـبوک حـذف شـدند امـا بـه نوشـته واشـنگتن پسـت معلـوم نیسـت که 
چـرا ابـو اسـد شـخصا کار فـروش را انجام می داد یـا درباره زنـان دیگری که 
توسـط دیگـر اعضـای داعـش بـه فـروش می رسـیدند نظر مـی داد. امـا این 
قضیـه بـر حقیقـت تجـارت صدهـا زنـی تاکیـد می کند کـه گمان می شـود 

توسـط داعـش بـه بردگـی جنسـی گرفته شـده اند.
8   آیت اهلل علم الهدی: 

از هیاهو و جنگ روانی عده ای بی بند و بار نترسید
انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل علـم الهـدی نماینـده ولـی فقیـه در خراسـان 
رضـوی خطـاب بـه مسـئوالن طرقبـه و شـاندیز گفـت: رضـای الهـی را مـد 
نظـر داشـته باشـید و از هیاهـو و جنـگ روانـی عـده ای بی بند وبـار نترسـید. 
امـام جمعه مشـهد با اشـاره بـه لغو کنسـرت های اخیـر در طرقبه و شـاندیز 
اظهـار کـرد : ما مسـئول عملکـرد و جایگاه خود هسـتیم، بایـد زمینه بی بند 

و بـاری و فحشـاء از بیـن برود.
9   آیت اهلل هاشمی: 

آنها که مبارزه علیه پهلوی را نمی پسندیدند صاحب بساط شده اند
انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی رئیـس مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام، در پاسـخ بـه ابـراز گالیه  یکـی از جوانان که چرا کسـانی که 
مبـارزه  امـام)ره( علیـه رژیـم پهلـوی را نمی پسـندیدند، ادعـای میـدان داری 
فکـری جامعـه را دارنـد؟، گفـت: ایـن جماعت که یـک اقلیت بسـیار محدود 
هسـتند، در واقـع، میـدان دار افکار جامعه نیسـتند، بلکه با وصـل کردن خود 
بـه نهادهـای تأثیرگذار کشـور و بـه دسـت آوردن تریبون های رسـمی نظام، 
کم کـم صاحـب بسـاطی شـد ه اند کـه البتـه مـردم در هـر زمـان کـه فرصت 

مناسـبی یافتنـد، آنـان را کنـار زده انـد و باز هـم چنین خواهنـد کرد.
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رییس جمهور در ارومیه:

انتخابات هفتم اسفند
نه به خشونت بود

رییس جمهـور تاکیـد کـرد: دولت یازدهـم اجازه 
نخواهـد داد بین ترک و فارس فرق گذاشـته شـود. 
بـه گـزاش حجـت االسـالم والمسـلمین حسـن 
روحانـی در جریـان سـفر کاروان تدبیـر و امیـد به 
اسـتان آذربایجـان غربـی در جمـع مـردم ارومیه با 
اشـاره بـه برگـزاری دو انتخابـات مجلـس خبرگان 
رهبـری و مجلـس شـورای اسـالمی، تصریـح کرد: 
حضـور شـکوهمند مـردم در این دو انتخابـات و به 
ویـژه در منطقـه آذربایجان نشـان گر اعتمـاد مردم 
بـه مجریـان کشـور در انتخابـات و وجـود رقابـت 

سـالم انتخاباتـی در سـرزمین ما اسـت.
 وی اظهـار کـرد: اگـر اعتمـاد مجریـان وجـود 
نداشـته باشـد و اگـر رقابـت سـالم برقـرار نباشـد، 
بی تردیـد انتخابات شـکوهمند نخواهد بـود. رئیس 
جمهـور بـا اشـاره بـه مشـارکت مـردم در انتخابات 
اخیـر، خاطرنشـان کـرد: مـردم ما بـا 62 درصد در 
سراسـر کشـور و 66 درصـد در آذربایجـان غربـی 
پـای صندوق هـای آراء آمدند و این بدان معناسـت 
را  مـا گرچـه یکصدایـی  مـردم  و  مـا  کـه کشـور 
کشـور  ایـن  در  متنـوع  صداهـای  و  نمی پسـندند 
جـاری اسـت،  در عیـن حـال حاکمیت واحـد ملی 

سراسـر کشـور را فـرا گرفته اسـت.
 روحانـی بـا بیـان اینکه مـردم در انتخابات اخیر 
آری هـا و نه هایـی اعـالم کردنـد، اظهار کـرد: مردم 
سـرزمین ما در ایـن انتخابات مانند انتخابات سـال 
92، اعـالم کردنـد کـه در ایـن سـرزمین خواهـان 
کـه  بـود  ایـن  بـه  آنهـا  آری  معیشـت اند.  بهبـود 
بـرای  مسـئولین  وحـدت  و  همصدایـی  خواهـان 
توسـعه و رونـق اقتصـادی سرزمینشـان هسـتند. 
وی اضافـه کـرد: مـردم به ایـن آری گفتنـد که در 
ایـن سـرزمین بـه دنبـال فرهنگ و هویت اسـالمی 
و ملـی هسـتند. همچنیـن نـه آنهـا بـه خشـونت و 
بـود. رئیـس جمهـور تصریـح کـرد:  افراطی گـری 
کردنـد  اعـالم  اخیـر  انتخابـات  در جریـان  مـردم 
کـه خواهـان رشـد و ترقی هسـتند و نه شـعارهای 
بی محابایـی کـه بتوانـد رابطه مـردم را بـا جهانیان 

بـا شـکاف مواجـه کند. 
رئیـس شـورای عالـی امنیـت ملـی بـا تأکید بر 
اینکـه هنـر نیسـت که مـا به گونـه ای عمـل کنیم 
کـه دشـمنان و رقبایمان در سراسـر جهـان را علیه 
خـود متحـد کنیـم،  اظهـار کـرد: ایـن هنر نیسـت 
کـه شـرایطی را فراهـم کنیم که کشـورهایی که به 
طـور سـنتی سـال ها با ما سـابقه دوسـتی داشـتند 
در شـورای امنیـت سـازمان ملـل در کنـار خصـم 
مـا بـا آمریـکا دسـت بـه تحریم ملـت بـزرگ ایران 

نند.  بز
روحانـی بـا بیـان اینکـه دنیـای سیاسـت عرصه 
امتیـاز دادن نیسـت، بلکـه عرصـه امتیازگرفتـن و 
فراهـم کـردن شـرایط مناسـب برای کار و  اشـتغال 
مـردم و حرکـت آنهـا به سـمت تعالی اسـت،  اظهار 
کـرد: چـرا کاری کنیـم کـه مـردم مـا از حقـوق 
مسـلم خـود محـروم بمانند؛ چـرا در اسـتانی مانند 
آذربایجـان غربـی بـا این  همه عظمت و همسـایگی 
بـا سـه کشـور و در شـرایطی کـه از آن بـه عنـوان 
می شـود،  یـاد  غـرب  و  اروپـا  بـه  ایـران  دروازه 
همچنـان جوانـان تحصیلکـرده و دانشـگاهی بایـد 
نگـران اشـتغال و کار خـود باشـند. رئیـس جمهور 
بـا تأکید بـر اینکه در گذشـته برخـی بی تدبیری ها 
در کشـور اتفـاق افتاد، خاطرنشـان کـرد: زمانی در 
کشـور وفـور درآمـد نفتـی بـود و نفـت 147 دالر 
فروختـه می شـد و سـالیانه بیـش از 80 میلیـارد 
دالر صـرف واردات کاال به کشـور می شـد، اما برای 

مـردم اشـتغال فراهم نشـد. 
وی بـا بیـان اینکه مـردم در این مقطـع تاریخی 
صـادرات  بـرای  مسـیر  شـدن  گشـوده  فکـر  بـه 
کاالهـی داخلـی بـه کشـورهای جهـان و منطقـه 
هسـتند، تصریـح کـرد: اولیـن گام دولـت یازدهـم 
ایـن بـود کـه دروازه هایی که دشـمن بـر روی ملت 
ایران بسـته بـود و راه صادرات و رونـق اقتصادی را 
بـا اعمال تحریم ها مسـدود کـرده بود، با برداشـتن 

گشـود. تحریم 
شـرکت های  حضـور  بـه  ادامـه  در  روحانـی 
مختلـف خارجـی در ایـران و رایزنـی  آنهـا بـرای 
گفـت:  و  کـرد  اشـاره  کشـور  در  سـرمایه گذاری 
آنکـه  بـرای  کـه  آگاه  هسـتند  بـه خوبـی  مـردم 
در  اقتصـادی  حرکـت  بـرای  را  الزم  گام هـای 
کشـور برداریـم، نیازمنـد زمـان هسـتیم بـا ایـن 
وجـود می بینیـم کـه کشـورهای دیگـری کـه در 
سـال های گذشـته سـهم مـا را از نفـت و میعانات 
گازی گرفتـه بودنـد و مـا را تحریـم کـرده بودنـد، 
امـروز قـدم بـه قـدم در حـال حرکـت بـه سـمت 

از تحریـم هسـتند.  شـرایط قبـل 

برگزاری همایش منطقه ای 
مدیران تعاون جنوب

 شرق کشور 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کار ، تعـاون 
و رفـاه اجتماعـی شهرسـتان بـم همایـش منطقـه 
ای مدیـران جنـوب شـرق کشـور بـا حضـور دکتـر 
کالنتـری معـاون وزیـر تعـاون و رفـاه اجتماعـی و 
مدیـران کل سـتادی و اسـتانی ایـن وزارت جهـت 
اقتصـاد  سـال  در  تعـاون  هـای  سیاسـت  تبییـن 
مقاومتـی اقـدام و عمـل بـه مـدت دو روز در تاریخ 
12 و 13 خـرداد مـاه در منطقـه ویـژه اقتصـادی 

ارگ جدیـد بـم برگـزار مـی گـردد.

انتخابـات هیـات رییسـه موقـت دهمیـن دوره مجلـس 
شـورای اسـالمی، دیـروز تیتـر روزنامه هـای سراسـر کشـور 
شـد. بـا برگزاری انتخابات هیات رییسـه موقـت مجلس دهم 
و تثبیـت موقعیـت علی الریجانی در جایگاه ریاسـت مجلس 
بـرای بـار سـوم، فراکسـیون والیـت موفق شـد 9 کرسـی از 
هیـات رییسـه را به دسـت بیـاورد و بـه فراکسـیون امید که 
عـارف کاندیـدای مورد حمایتـش برای ریاسـت مجلس بود، 
تنهـا 3 کرسـی از 12 کرسـی هیات رییسـه رسـید. بررسـی 
و تحلیـل نتایـج انتخابـات هیـات رییسـه و وزن سیاسـی آن 
از  اسـالمی،  شـورای  مجلـس  رقابت هـای  از  دوره  ایـن  در 
موضوعـات داغ مـورد بحـث روزنامه هـای دیـروز کشـور بود. 
در زیـر بـه برخـی تیترهـای روزنامـه هـای کشـور در مـورد 
انتخابـات هیـات رییسـه موقـت مجلـس دهـم اشـاره شـده 

ست: ا
شرق: اصالح طلبان اصالح طلب ماندند

روزنامـه شـرق در صفحـه اول خـود مطلبـی بـا ایـن تیتر 
کـه اصـالح طلبـان اصـالح طلـب ماندنـد و راه تعامـل بـاز 
اسـت نوشـت: نامـزد فهرسـت »امیـد« از شـهر قـم، رئیـس 
موقـت مجلس دهم شـد. علـی الریجانی در حالی بر کرسـی 
ریاسـت تکیه زد که بسـیاری از اصولگرایان تنـدرو این اتفاق 
را پیـروزی اصولگرایانـه و شکسـت اصالح طلبانه تلقی کردند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بسـیاری از فعـاالن اصالح طلـب از 
ابتـدا قائـل بـه دوقطبـی عـارف و الریجانـی نبودنـد و حـاال 
هـم بـا پیـروزی الریجانـی معتقدند نبایـد از آنچـه رخ داده، 
نگـران بـود؛ زیـرا از ابتـدا بنـا بر رقابت بـود تا تکلیـف و وزن 
نیروهـای سیاسـی در مجلس روشـن شـود و آنچه امـروز به 
دسـت آمـده مي توانـد نقشـه راه تعامـالت بعـدی در صحـن 

مجلس باشـد
وطن امروز: تکرار شکست اصالح طلبان

شکسـت  تکـرار  زد:  تیتـر  امـروز  وطـن  روزنامـه  امـا 
اصالح طلبـان این بـار در انتخابات هیأت رئیسـه مجلس دهم. 
ایـن روزنامـه در ادامـه می نویسـد: این جریان با سرخوشـی 
از پیـروزی در انتخابـات، ریاسـت عـارف را بـر مجلس قطعی 
می دانسـتند و بـه دنبال تصاحب هیأت رئیسـه نیـز بودند. اما 
دیـروز تمـام ایـن پیروزی هـا به یکباره به شکسـت بدل شـد 

و مدعیان فتح بهارسـتان، اکثریت کرسـی های هیأت رئیسـه 
را  یـک بـه یـک واگـذار کردنـد. آنهـا کـه ریاسـت عـارف بر 
مجلـس دهـم را »گام دوم« مـدل جدید سیاسـت ورزی خود 
می پنداشـتند؛ دیروز با »گاف دوم« مواجه شـدند! اشـتباهی 
کـه هـم یـادآور باخـت دوم در بهارسـتان پـس از متحمـل 
شـدن باخـت اول در انتخابات هیأت رئیسـه مجلس خبرگان 
رهبـری اسـت و هم یـادآور اشـتباه مهلک محمدرضـا عارف 

- نفـر دوم رقابـت ریاسـت مجلس
قانون: مجلس اخالق و امید

تیتـر روزنامـه قانـون در مـورد انتخابـات هیـات رییسـه 
ایـن بـود: مجلـس اخـالق و امید. قانـون در ادامه به بررسـی 
پیـروزی الریجانـی بر جایگاه هیات رییسـه می پـردازد و می 
نویسـد:راي گیـري روز گذشـته در بهارسـتان، بیان گـر چند 
موضـوع بـود. نخسـت اینکـه رقابت ها بـه رفاقت هـا ضربه اي 
نمي زنـد و مبنـاي ایـن مجلـس بـر اسـاس اخـالق و امیـد 
نهادینـه شده اسـت. شـاهد ایـن موضوع نیـز، تبریـک عارف 
بـه الریجانـي و تقدیـر الریجانـي از عارف بود. از سـوي دیگر 
نشـان داد کـه هرچند اگر برخـي اعضاي لیسـت امید نیز به 
علي الریجانـي راي داده بودند)کـه البتـه جاي تعجـب ندارد، 
چـرا که خاسـتگاه آن لیسـت از اصولگرایان،طرفـداران دولت 
و اصالح طلبـان بـود( ولـي بازهـم اصالحـات رشـد فزاینده و 
چشـمگیري در ایـن میـان داشته اسـت. چـرا که فراکسـیون 
چنـد نفـره! اصالح طلبـان در مجلس نهـم و هشـتم بـه 103 
نفـر افزایـش پیـدا کـرد و ایـن نکته مهمي اسـت کـه برخي 

ببینند. نمي خواهنـد 
کیهان: دستاورد امید در بهارستان تقریبا هیچ

کیهـان تیتـر زد: دسـتاورد »امیـد« در بهارسـتان؛ تقریبا 
هیـچ و در ادامـه نوشـت: در حالـی کـه اصالح طلبـان مدعی 
پیـروزی قاطـع در انتخابـات بودنـد و بـه شـدت از ریاسـت 
عـارف حمایـت می کردنـد، نامـزد مـورد حمایـت آنـان بـا 
اختـالف فاحشـی کرسـی ریاسـت مجلـس دهـم را بـه علی 

الریجانـی واگـذار کرد.
اعتماد: 103 نفر

تیتـر روزنامـه اعتماد این بـود: 103 نفـر! راي متعهدانه و 
مسـووالنه بیشـتر اعضاي فراکسـیون امید به عارف چراغ راه 

اصالح طلبـي در پارلمان شـد.
مردم ساالری: الریجانی دوباره رییس شد

مـردم سـاالری تنهـا بـه ایـن تیترکـه الریجانـی دوبـاره 
رییـس شـد اکتفـا کـرد امـا در ادامـه بـه نقـل از کواکبیـان 
نوشـت: 50 نفـر از لیسـت امید بـه الریجانـی رای دادند. بعد 
از دو مـاه گمانـه زنـي دربـاره ترکیـب هیئت رئیسـه مجلس 
دهـم، روز گذشـته هیئـت رئیسـه موقت انتخـاب و کارش را 
شـروع کـرد. اما برخـالف تمـام گمانه زني ها، تنها سـه نفر از 
12 نفـر هیئـت رئیسـه سـهم امیدي ها شـد و در ایـن میان، 
4 نفـر از جبهـه اقلیـت پایـداري هم بـر صندلي هـاي موقت 

هیئت رئیسـه تکیـه زدند.
آرمان: چرخش عارفانه

تیتـر روزنامـه آرمـان بـه چرخـش عارفانه اشـاره داشـت: 
نتایـج انتخابـات هیات رئیسـه مجلـس دهم روز یکشـنبه از 
یـک سـو لبخند بر لـب برخي و انـدوه بر چهـره برخي دیگر 
آورد؛ لبخنـد بـر لبـان طیفـي نقش بسـت که واقعیـت را در 
مقابـل دیـدگان خـود قـرار دادند و با ارزیابي شـرایط کشـور 
و بـاال و پاییـن کـردن بـه الریجانـي توصیـه کردنـد و انـدوه 
سـهم آنانـي شـد کـه صندلي ریاسـت مجلـس را به واسـطه 
سـال ها دور بـودن از قـدرت سـهم کاندیـداي جریـان خـود 
یعنـي دکتـر محمدرضا عارف مي دانسـتند و چنـان ذوق زده 
حضور در کرسـي هاي هیات رئیسـه را در ذهن خود ترسـیم 
کـرده بودنـد کـه از پیرامـون خـود و آنچه در اتـاق هاي فکر 

جریانـات دیگـر مي گذشـت بي خبـر ماندند.

دیگر روزنامه ها
دنیـای اقتصـاد هـم تنهـا تیتـر زد: الریجانـی رئیس شـد 
پزشـکیان نایب رئیـس و نوشـت: سـرانجام، گمانـه زنی هـای 
مجلسـی پـس از سـه مـاه پایـان یافـت؛ علـی   الریجانـی، 
بـار دیگـر جایـگاه هیات رئیسـه پارلمـان را بـه دسـت آورد 
تـا رکـورد ورود بـه نهمیـن سـال ریاسـتش بـر سـاختمان 
هرمـی بهارسـتان را ثبـت کنـد. روزنامـه ایران تنها نوشـت: 
الریجانـی دوبـاره رئیـس مجلـس شـد و نتیجه انتخابـات را 
اینگونـه تحلیـل کرد: نتایـج رأی گیری های دیروز بهارسـتان 
نشـان می دهد کـه اصولگرایـان و طرفـداران علـی الریجانی 
در جلـب مسـتقل ها موفق تـر بوده انـد و فراکسـیون امیـد 
نـه تنهـا در ایـن مهـم ناکام مانـده، بلکـه تعـدادی از اعضای 
ایـن فراکسـیون هـم در رقابـت بیـن الریجانـی و عـارف، 

ترجیح شـان ابقـای رئیـس مجلـس نهـم بـوده اسـت.
روزنامـه جـوان بـا ایـن تیترکـه حبـاب »اکثریـت اصالح 
طلبـان« ترکیـد؛ در تحلیـل نتیجـه انتخابـات هیات رییسـه 
نوشـت: روز گذشـته حباب سـاختگي »پیروزي لیسـت امید 
در دو انتخابـات مجلـس و خبـرگان« در بخـش مجلـس نیز 
متالشـي شـد و با انتخـاب علي الریجاني به سـمت ریاسـت 
مجلـس دهـم، بار دیگر اثبات شـد که »فریـب افکارعمومي« 
بـا توسـل بـه »آمارسـازي« و »دروغ پراکنـي« تاکتیک اصلي 
جریـان مدعـي اصالح طلبي در طـول ماه هاي اخیر به شـمار 
مي آیـد و اولویـت بـراي آنهـا اهـداف حزبي و جناحي اسـت 

نـه دغدغه هـای مردمـي./ خبرآنالین

واکنش رسانه ها به انتخابات هیات رییسه مجلس

 از »چرخش عارفانه« تا »تقریبا هیچ«  

  مجلس

رییـس  سـفر  در  کـه  طرحـی 
اسـتان کرمـان کلنـگ  بـه  جمهـور 
زنـی شـده بـود، فعـال معلـق شـده 
اسـت. ایـن خبـر را معصومـه ابتکار، 
رییـس سـازمان حفاظـت از محیـط 
زیسـت کشـور داده اسـت. این طرح 
در حالـی بـه گفته ابتکار معلق شـده 
کـه کرمانی ها حسـاب ویـژه ای روی آن باز کرده بودند 
تا مشـکل آب شـرب شـهرهای شـمالی این اسـتان حل 
شـود امـا رییـس سـازمان محیـط زیسـت کشـور روز 
گذشـته در گفـت و گویـی کـه روزنامـه اعتماد داشـته، 
آب پاکـی را روی دسـت کرمانـی هـا ریختـه و از تعلیق 

ایـن طـرح خبـر داده اسـت.
بـا  گرفتـه  صـورت  رایزني هـاي  تاییـد  بـا  وی 
کلنگ زنـي  شـدن  ملغـي  خصـوص  در  رییس جمهـور 
انتقال آب از بهشـت آبـاد به کرمان، گفت: رییس جمهور 
قبـل از همـه ایـن برنامه ها جلسـاتي را داشـت که همه 
ابعـاد این پـروژه در آن مشـخص مي شـد. او تاکید دارد 
کـه کارهایـي که در ایـن حـوزه مي خواهد انجام شـود، 
حتمـا ارزیابـي و مجوز زیسـت محیطي داشـته باشـد. ما 
هـم در گزارش هاي مـان همـه آن مـوارد و مشـکالت را 
اعـالم کردیـم و در نهایـت نظرات کارشناسـي مـا مورد 

توجـه رییس جمهـور قـرار گرفـت.
نـوع آب  تفـاوت پروژه هـا در  ابتـکار در خصـوص   
منتقل شـده )شـرب یـا صنعتـي( و روش آن نیز گفت: 
مـا همچنـان پیگیر مسـاله هسـتیم. شـرایط پروژه ها با 
هم متفاوت اسـت، اگر مسـاله آب شـرب باشـد شرایط 
متفـاوت اسـت، اگـر انتقـال بـا لولـه و محدود باشـد یا 
کانـال باشـد، شـرایط متفاوتي دارد. امـا در هر صورت، 
همـه اینهـا منـوط بـه ارزیابـي محیـط زیسـتي اسـت. 
هنـوز بـه پـروژه انتقـال آب از بهشـت آبـاد بـه هیـچ 
کـدام از سـه اسـتان مجـوز محیط زیسـت داده نشـده 

ست. ا
 معـاون رییس جمهور همچنیـن در مورد طرح انتقال 
آب از خـزر بـه فـالت مرکزي هـم، خبر از صادر نشـدن 
مجـوز داد، طرحـي کـه هنـوز نیازمند ارسـال مطالعه از 
سـوي مشـاوران طـرح بـه محیـط زیسـت اسـت. ابتکار 
در پاسـخ بـه اینکـه 75 درصـد این پـروژه قصـد انتقال 
و تامیـن آب صنعـت در سـمنان را دارد گفـت: هنـوز 
روي مطالعـات ایـن طـرح دارد کار مي شـود، جلسـاتي 
هـم داشـتیم، امـا هنـوز بـه نتیجـه نرسـیده. همچنـان 
برسـر مسـائلي اینچنینـي جـاي بحـث داریـم. همه این 
بحث هـا در ارزیابـي مطـرح مي شـود. انتقـال آب بیـن 
حوضـه اي بـه اعتقـاد مـا خاصیـت نـدارد مگـر اینکـه 
مجبـور باشـیم آن هم براي آب شـرب و وقتـي که همه 

راه هـاي دیگـر را رفته باشـیم.

فشار خوزستانی ها جواب داد
ابتـکار در حالـی از تعلیـق ایـن طـرح خبـر داده کـه 
در روزهـای گذشـته و پـس از سـفر رییـس جمهـور به 
کرمـان، جـو سـنگینی علیه طـرح انتقال آب از بهشـت 
آبـاد بـه کرمان در خوزسـتان به راه افتاد. انتشـار عکس 
بنـر کلنـگ زنـی انتقال آب از بهشـت آباد بـه کرمان در 

تلگرام، سـرآغاز انتقـادات بود.
جامعـه  سـطح  بـه  زود  خیلـی  تلگرامـی  جـو  ایـن 
را در  برخـی خوزسـتانی هـا  کشـیده شـد و واکنـش 
پـی داشـت. حتـی شـایعه شـد کـه برکنـاری اسـتاندار 
خوزسـتان همزمـان بـا سـفر رییـس جمهور به اسـتان 

کرمـان بـه همیـن دلیـل بـوده اسـت.
 در پـی بیشـتر شـدن اعتراضـات، خبرگـزاری مهـر 
24 اردیبهشـت گـزارش کـرد کـه »مـردم اهـواز بـرای 
نجـات رودخانـه کارون زنجیـره انسـانی تشـکیل دادنـد 
کـه با حواشـی مختلفـی از جملـه اعتراض بـه برکناری 
مقتدایـی اسـتاندار خوزسـتان همراه بود.« سـوم خرداد 
رابطـه  ایـن  در  در خوزسـتان  دیگـری  تجمعـات  هـم 
برگـزار شـد. جـدای از ایـن اعتراضات، آیـت اهلل حیدری 
نماینـده مـردم خوزسـتان در مجلـس خبـرگان هـم از 
ایـن انتقـال آب انتقـاد کـرد و گفـت: انتقال آب اسـتان 
خوزسـتان بـرای مصارف کشـاورزی خالف قانون اسـت. 
عـالوه بـر این، فعـاالن محیـط زیسـت در خوزسـتان و 
رسـانه هـای این اسـتان هم از ایـن طرح انتقـاد کردند. 
انتقاداتـی کـه بـه نظـر مـی رسـد جـواب داده اسـت. 
نکتـه جالـب در ایـن میـان عـدم اطـالع دقیـق ابتـکار 
از ایـن موضـوع اسـت کـه انتقـال آب از بهشـت آباد به 
کرمـان فقـط برای مصرف شـرب اسـت و نه کشـاورزی 

و صنعـت. 
طرح پرحاشیه انتقال آب بهشت آباد

گفتنـی اسـت طـرح انتقـال آب از بهشـت آبـاد بـه 
اوایـل دهـه  از  اسـتان هـای کرمـان، یـزد و اصفهـان 
هشـتاد مـورد بحـث و بررسـی بـود و هـر بـار تصمیمی 
متفـاوت در ارتبـاط بـا آن گرفتـه می شـد. بهشـت آباد 
از سرچشـمه های اصلی رود کارون محسـوب می شـود. 
پرحاشـیه تریـن اتفـاق ایـن طـرح در سـال 90 رخ داد. 
در ایـن سـال وزارت نیـرو اعـالم کـرد در هفتـه دولـت 
سـال 1390 طـرح بهشـت آبـاد کلنـگ زنـی می شـود. 
آب  انتقـال  طـرح  کلنگ زنـی  خبـر  اعـالم  پـی  در 
بهشـت آباد نماینـدگان اسـتان چهارمحـال و بختیـاری 
در مجلـس تحصـن کردنـد. نماینـدگان خوزسـتان هـم 
در اعتـراض بـه ایـن طـرح تهدیـد به اسـتعفای دسـته 
جمعـی را مطـرح کردند و بهشـت آباد به صـورت موقت، 
تـا بررسـی مجـدد متوقـف شـد. امـا ایـن پایـان ماجـرا 
نبـود.  در سـال 92 شـورای عالـی امنیـت ملـی کشـور 
بـا احداث تونـل برای انتقـال آب در این طـرح مخالفت 

کـرد در حالـی کـه پیـش از ایـن قـرار بـود ایـن پـروژه 
بـا احـداث تونلـی بـه طـول 64 کیلومتـر اجـرا شـود. 
امنیـت ملـی هـم گزارشـات  دلیـل مخالفـت شـورای 
سـازمان حفاظت محیط زیسـت کشـور در سال 1386، 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در سـال 1387 و سـازمان 
مدیریـت منابـع آب ایـران بـه عنـوان متولی آب کشـور 
بـود کـه بـه این طـرح اشـکاالت فراوانی گرفتـه و آن را 
تأییـد نکـرده بودنـد. در حالـی کـه حاشـیه هـا بر سـر 
اجـرای ایـن طـرح ادامـه داشـت، اسـتاندار کرمـان امـا 
ایـن طـرح را یکـی از اصلـی تریـن طـرح هایی دانسـت 
کـه بـرای رفـع مشـکل کم آبـی کرمـان اجرا می شـود. 
رزم حسـینی بارهـا در ایـن مـورد صحبـت کـرد امـا در 
بهمـن مـاه سـال گذشـت هـدر پـی اعتراضاتـی کـه در 
سـالیان گذشـته وجـود داشـت، حمیـد چیـت چیـان 
وزیـر نیـرو گفـت: طـرح تونل بهشـت آباد متوقف شـده 

و مطلقـا اجـرا نخواهد شـد.
 بـا ایـن حـال آگهـی مناقصـه ایـن پـروژه در سـایت 
آب منطقـه ای اسـتان کرمان در دسـترس همـگان قرار 
داشـت و این نشـان از عزم اسـتان کرمان در اجرای این 
پـروژه بـود.  بختیـاری مدیرعامل آب منطقـه ای کرمان 
هـم در واکنـش بـه مخالفـت وزیر نیـرو با طرح بهشـت 
آبـاد گفـت: آنچـه وزیـر محتـرم نیـرو اعـالم کرده انـد 
مربـوط بـه احداث تونـل در اصفهان بوده اسـت و ربطی 
بـه کرمـان ندارد. ایـن پروژه بـرای انتقال آب به اسـتان 
کرمـان قطعـا اجـرا مـی شـود. سـال گذشـته در نهایت 
قـرارگاه  و  برگـزار  بـرای کرمـان  پـروژه  ایـن  مناقصـه 
سـازندگی خاتـم االنبیـا )ص( برنـده شـد. پـس از ایـن 
همزمـان بـا سـفر رییـس جمهور بـه کرمان، ایـن طرح 
کلنـگ زنـی شـد. حـاال کمتر از یـک مـاه از کلنگ زنی 
طـرح انتقـال آب از بهشـت آبـاد بـه کرمـان، ایـن طرح 
مجـددا دچـار حاشـیه شـده و مشـخص نیسـت که چه 

آینـده ای دارد.

فشار خوزستانی ها جواب داد

تعلیق انتقال آب 
از بهشت آباد به کرمان 

در حالی که در سفر رییس جمهور 
به استان کرمان طرح انتقال آب از 
بهشت آباد به کرمان کلنگ زنی شده 
بود، معاون رییس جمهور و رییس 
سازمان حفاظت محیط زیست از معلق 
شدن طرح خبر داده است. 
ابتکار گفت: هنوز به پروژه انتقال 
آب از بهشت آباد به هیچ کدام از 
سه استان مجوز محیط زیست داده 
نشده است. 

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

امیرسـعیدخان  جنـگ  داسـتان   
مالکی با شـیخ سـیف متجـاوز عرب 

چگونـه شـکل مـی گیرد؟
منشـی کرمانـی مـی نویسـد:»در دوره 
و  جزایـر  و  بنـادر  ایـران  دولـت  قاجـار 
گمـرکات آن هـا را بـه اجـاره مـی داده 
در  شکسـت  اثـر  در  ایـران  کـه  اسـت. 
جنـگ های با روسـیه و سـوء مدیریـت دولت، و دسیسـه های 
اسـتعمارگران  دچـار ضعـف و فتـور شـده بـود. اعراب نـه تنها 
از پرداخـت اجـاره خـودداری مـی کردند بلکـه در صدد تصرف 
مناطـق همجـوار برآمدنـد. بدیـن ترتیب شـیخ سـیف و شـیخ 
نبهـان، مینـاب و رودان را تصـرف کـرده و اقـدام بـه پیشـروی 
بـه سـمت والیـت رودبـار وکهنـوج مـی نماینـد.«  در راهـی 
کـه مـی آمدنـد بـه قتـل و غـارت و تجـاوز بسـیار دسـت می 
زننـد. پیـش از آن امیرسـعید خـان از حاکـم کرمـان و از شـاه 
قاجـار کمـک مـی خواهـد، ولـی کسـی بـه کمکش نمـی آید، 
کـه امیرسـعیدخان  مالکـی ناچار به مقابله می شـوند. منشـی 
کرمانـی مـی نویسـد:»به مـرور دهـور و بعضی از قـرا جمعی او 
را شـیخ سـیف بندری تصرف نمـوده و خود امیرسـعیدخان به 
فـرده و تنهایـی و بـدون کمک دولـت و حکومت بـا او مقاومت 
نمـی توانسـت بکنـد و از حـکام کرمان هـم نصـرت و معاونتی 
بـه او نرسـید«. حملـه اعـراب بـا 20 هـزار عـرب و مـزدوران 
داخلـی شـدت مـی گیـرد و به مـرز کهنوج می رسـند و بخش 
عظیمـی از خـاک ایـران را تصـرف مـی کنند. امیرسـعید خان 
مالکـی بـا هزینـه شـخصی و کمـک گرفتـن از همـه طایفـه و 
بـزرگان و خوانیـن جنوب شـرق ایران، سـپاهی را تشـکیل می 
دهـد کـه ایـن جنـگ پنـج سـال بـه درازا کشـیده می شـود. 
در طـی ایـن چنـد سـال جنـگ و زد و خـورد بـا متجاوزیـن 
عـرب، کـه به خیـزش و مقاومت مـردم منطقه مـی انجامد. در 
انتهـا با رشـوه به برخی افراد نفوذی، در دل شـب، پسـر ارشـد 
امیرسـعید خـان، به نام مسـت علی خان، را بـه ناجوانمردی در 
خـواب شـهید می کننـد. پدر سـخت بر می خروشـد و آخرین 
نبـرد کارسـاز  را بـا خشـمی بـی همتـا و ضرباتـی پـی درپـی 
بـر پیکـره تازیـان متجـاوز وارد و آن هـا را زمینگیـر مـی کند. 
پشـته هـا از کشـته هـای تازیـان برپا می شـود و پرچـم ایران 
بـر فراز جنـازه تازیان، با شـکوهمندی به اهتزاز درمـی آید. در 
رودبـار هـم طایفـه دیگری از همیـن قوم به نام حقیقـی، کار را 
یکسـره مـی کننـد، و از پشـت مانع فـرار متجاوزان می شـوند 
و حلقـه محاصـره را تنـگ می کننـد. فریادهای ترسـناک آنان 
از بیم مرگ، لشـکر شکسـت خورده شـان را سـخت به هراس 
مـی اندازنـد... در نهایـت مـردم جنوب شـرق ایران بـه رهبری 
امیرسـعیدخان در ایـن جنگ پیروز می شـوند و عـالوه بر آنکه 
نگذاشـتند تازیـان رودبـار را تصرف کننـد، آن هـا را از رودان و 
مینـاب و بشـاگرد نیـز عقب راندند و نگذاشـتند حتـی ذره ای 
از خـاک ایران از دسـت بـرود. در کتاب »مسـافرت نامه کرمان 
و بلوچسـتان« نوشـته« عبدالحسـین میـرزا فرمانفرمـا در ایـن 
باره نوشـته:»قضیه شـیخ سـیف... تقریبا در چهل و سـه سـال 
قبـل شـیخ سـیف سـنی )پیـرو مذهب خـوارج( از طرف سـید 
میرسـنی امـام مسـقط )امـام فرقـه اباضیـه از مذهب خـوارج( 

بـدواً قشـون و جمعیـت مختصری بـا خود برداشـته و تا حوالی 
رودبـار به واسـطه چرب زبانی و تطمیع مردم وحشـی شـورش 
طلـب هفـده، هجده هـزار نفر چریـک متفرقه ازاهالـی میناب، 
الر، سـبعه، جاسـک و بیابـان هـای فـارس و بشـاگرد و تفرقـه 
رودبـاری و بلـوچ گـرد خـود جمـع مـی نمایـد و بـر جمعیـت 
خـود مـی افزایـد تـا معادل بیسـت هـزار نفـر فراهم سـاخته و 
دسـت تعـدی و تطـاول بـه امـوال مردم گشـود بود. بـه نهب و 
غـارت قناعـت ننمـوده، خوش خـوش کارش به جـدال و قتال 
کشـید. از ایـن طـرف امیـر سـعیدخان محـض حفـظ جـان و  
محارسـت بسـتگان و کسـانش بـدواً قلعـه سـرحد منوجـان را 
کـه آن اوقـات ازخرابـی کان لـم یکـن بـوده اسـت را تعمیـر و 
مرمـت نمـوده و بعـد از آن در کهنـوج ملـک خـود کـه بالفعل 
معـروف بـه کهنـوج سـعیدخان اسـت به شـرحی کـه در جای 
خـود ذکـر شـد قلعه ای بنـا نمود کـه بـاالی تپه بلنـدی واقع 
و هنـوز باقـی اسـت و چنـدان خرابـی نـدارد. بعـد از فـراغ از 
تعمیرقلعـه خـود بـا بـرادر و پسـرها)برادر زاده اش مهیـم خان 
اول، پـدر ضرغـام السـلطنه و پسـرهایش: مسـت علـی خـان، 
نورالدیـن خـان، رسـتم خـان و چـراغ خـان( و سـایر اقـوام و 
اقـارب معـادل چهـار هزار نفـر از غالم خود و کسـانش و رعیت 
رودبـاری و سـفید آبادانی)فاریاب( و سـرحدی)منوجان و مارز( 
نوکـر و تفنگچـی مسـلح کافـی رشـید کارآمـد فراهـم کـرد، و 
چندیـن مرتبه در گالشـکرد و کهنوج سـعیدخان و رودخانه، و 
رودخانه دزی و سـرحد منوجان با مشـارالیه و تبعه او جنگیده 
و غالبـاً او را فـراری مـی داد و گاهـی خـودش متحصن به یکی 
ازآن چهار قلعه می شـده اسـت. کشـتن مسـتعلی خان و فرار 
شـیخ سـیف و به این طریق زیاده از پنج سـال با شـیخ سـیف 
الدیـن زد و خـورد داشـته و در ایـن مدت هیچ وقت نگذاشـته 
شـیخ سـیف دسـت بردی از رودبار نماید یا شکسـت فاحشـی 

بـه خـودش بدهد.
تـا اواخـر کار کـه شـیخ سـیف از جنـگ و تغلب)پیـروزی( 
عاجـز می شـود و باب تقلـب و روباه بازی را مفتـوح و محرمانه 
چنـد نفـر از کـس و کار خود سـعید خان را تطمیـع و تحریک 
می کند و شـبانه مسـت علی خان پسـرش را که بیشـتر طرف 
تعلق و جوانی رشـید بوده اسـت می کشـند و سـعیدخان بعد 
از اطـالع بـر ایـن واقعـه غیرتـش متألـم مـی شـود و موجبات 
جنـگ را فراهـم و بـه خونخواهی پسـر طـوری از آن ها تعاقب 
مـی کنـد و کـوچ بر کوچ شـیخ سـیف را بـا اردویش فـرار می 
دهـد و در خـاک رودان جنگ بسـیار سـختی اتفـاق می افتد و 
زیـاده از هفتصد نفر از جمعیت شـیخ کشـته و بالمره متفرق و 
متـواری و پراکنـده می شـوند. به طوری که بعد از آن شکسـت 

فاحش بـه این حدود برنگشـتند.«
 چه رخدادهای مهمی پس از جنگ روی داد؟

پرچمـدار ملـی، مصمـم تر از پیش، بـه آبادانی و کشـاورزی 
و دامـداری در منطقـه مـی پـردازد تـا کمکـی در خـور توجـه 
بـه اهالـی کرده باشـد. مـردم منطقه هم عاشـقانه او را دوسـت 
داشـتند و در سـازندگی منطقـه یاریـش کردنـد. از ایـن رو از 
دولـت قاجـار مـی خواهـد کـه مـردم منطقـه مالیـات ندهند. 
زیـرا مـردم پـس از 5 سـال جنگ های پـی در پی بنیـه بدون 
حمایـت دولـت، توان پرداخـت مالیات را ندارند، کـه با ناراحتی 

دربـار روبـرو مـی شـود و مدتـی را بـا فریب دسـتگاه وقـت، به 
کرمـان مـی آورنـد و در خانـه ای بـا خـدم و حشـم نـگاه مـی 
دارنـد. بـاز از ایـن جـا ایـن خانه را تـرک می کند و بـه منطقه 
بـاز مـی گـردد و در آنجـا بـوده کـه فکر مـی کند اگـر مالیات 
ندهـد، نیـرو بـرای غـارت مـی فرسـتند و پـس از ایـن همـه 
شـهید و مجـروح و از دسـت رفتـن امـوال بـه جنـگ داخلـی 
گرفتـار مـی شـوند و منطقـه بـه جنـگ داخلـی کشـیده مـی 
شـود. از ایـن رو بـرای حفـظ مـردم از چپـاول و جلوگیـری از  
آزار مـردم، بـا هـر بدبختی که بـوده مالیات را آمـاده و به دولت 
پرداخـت می کنـد و دسـت حکومـت را از مـردم ایـن منطقـه 
قطـع می کنـد. هنـوز در منطقـه روی بـر سـر امیر سـعیدخان 
قسـم مـی خورنـد و بسـیاری از بـزرگان افتخارشـان ایـن بوده 

کـه با ایشـان دوسـت بـوده اند.
همـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا  سـعیدخان  امیـر  چـرا    
سلحشوری ها و رشـادت ها بیش از بسـیاری از سرداران 

ایـران بـوده، ایـن همـه غریب اسـت؟
امیرسـعیدخان خودشـان بزرگ بـوده انـد و احتیاجی به پر 
و بـال دادن نـدارد. کارهایـی کـرده انـد کـه اگر در هر اسـتان 
دیگـری بـود، ده هـا تندیـس و کتـاب هـای زیادی از رشـادت 
هـای آن هـا تاکنون به چاپ رسـیده بـود. اما مراسـم یادبودی 
را در رودان گذاشـتند. غالمحسـین خان حقیقی که پسـرعمه 
سـعیدخان بـود و پـدر بـزرگ مـادرم از طـرف مادرشـان در 
رودان بـه خاطـر همیـن جنـگ، از سـوی  فرمانـداری، جشـن 
بسـیار باشـکوهی برپا می کننـد و عکس هـای رونمایی کردن 
موجـود اسـت. با توجه بـه اینکه این دالوری منحصر به اسـتان 
کرمـان نبوده، بلکه اسـتان هرمزگان و سیسـتان و بلوچسـتان 
هـم در ایـن پیـکار بـا خصـم حضـور داشـته انـد، بهتـر اسـت 
مراسـمی در لیاقـت ایـن خیـزش ملی برپـا گردد. شـوربختانه 
اکثـر نسـل حاضـر از ایـن جریان اطـالع ندارند. چـون که هیچ 
گونـه تالشـی از طـرف نویسـندگان و فرهیختـگان کهنـوج و 
رودبـار بـرای شناسـاندن و معرفـی این رویداد به مـردم منطقه 
و کشـور نشـده اسـت. در حالـی کـه در بسـیاری از مناطـق 
مختلـف ایـران مـردم در مـورد وقایع و شـخصیت هـای محلی 
شـان مطلب می نویسـند و مبـارزات و موضوع هـای مربوط به 
آن هـا را ثبـت و ضبـط کـرده و بـه همـه ایران می شناسـانند. 

بـرای مثـال مردم بوشـهر یـاد و خاطـره رییس علی دلـواری و 
زایـر خضرخـان اهرمـی و شـیخ حسـین چـاه کوتاهـی را زنده 
نگـه داشـته و مجسـمه آن هـا را در شـهرهای محل تولدشـان 
نصـب کـرده انـد. مـردم گیـالن میـرزا کوچـک خـان جنگلی 
را دارنـد کـه مدافع وطـن وآزادیخواه اسـت، مـردم چهارمحال 
بختیـاری از علیمـردان خـان و مردم خراسـان شـمالی ازکلنل 
تقـی خـان پسـیان قدردانـی کـرده و درباره شـان کتـاب ها و 
مقـاالت بسـیاری نوشـته شـده انـد، اما مـردم پنج شهرسـتان 
کنونـی رودبـار زمین چنیـن واقعـه افتخارآمیزی را پدرانشـان 
رقـم زده انـد، که در جنوب شـرق کشـور کم نظیر اسـت. ولی 
بـا کمـال تاسـف حتـی از آن اطالعـی هـم ندارند. ایـن وظیفه 
نویسـندگان و فرهیختـگان منطقـه اسـت که این رویـداد را به 
نسـل حاضر و آینده منطقه و کشـور معرفی کرده تا سرمشـق 
و الگویـی بـرای آنـان باشـد و غبـار فراموشـی را از آن بزدایند.

  گویا طایفه امیرسعیدخان بسیار گسترده است. 
 بله! این طایفه شـاخه شـاخه شده و شـامل؛ ضرغامی،  امیر 
سـعیدخان مالکی،  مهیمی، ضرغام مالکـی،  حقیقی و... که در 
کل کشـور و برخی از نقاط جهان، )آمریکا، انگلیس، پاکسـتان 
و...( را مـی تـوان مشـاهده کـرد. تحصیلکـردگان، فرهیختگان، 

پژوهشـگران برجسـته ای نیز از میان آنها برخاسـته اند.
 جایـگاه ایـن طایفـه پـس از انقـالب چگونـه بـوده 

؟ ست ا
طایفـه مـا همـواره حامـی و پشـتیبان حکومـت بـوده اند و 
بـرای اصـالح امـورات کمـک مـی دهنـد. در اول انقـالب حاج 
علـی خـان مهیمـی، در منطقـه جیرفـت، بـرای خلـع سـالح 
عشـایر از سـوی امـام)ره( تعییـن مـی شـوند. چـون برخـی از 
آنهـا قیـام کـرده بودنـد. ما عکس هایـی هم داریم کـه از طرف 
تمـام فامیـل، بـه دیدار امام مـی روند. البته خاطـرات دیگر هم 
داریـم کـه زمانـی که رهبـری در جیرفـت تبعیـد بودند خیلی 
از جـوان هـای فامیـل با ایشـان همراهـی و کمک کردنـد و در 

خدمـت ایشـان بودند.
منابع: 

کتـاب مسـافرت نامـه کرمـان و بلوچسـتان، نوشـته عبدالحسـین میـرزا 
فرمانفرمـا

کتـاب جغرافیـای ایالـت کرمان در عهـد ناصری، خواجه محمدامین منشـی 
کرمانی

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و دو

)یکی از نمایش نامه های عبدالحسین صنعتی زاده 
که در کرمان اجرا کرده است(

مفتخـور الشـعرا: خیر خیـر دیگر وقت گذشـته همان 
قسـمی کـه فرمودیـد منتظرم هـر چه زودتـر در بنده 
منـزل سـرافرازم فرماییـد. آن وقـت بـه راه میفتـد و 
بـا خـود مـی گویـد البتـه روزی این لک پلـک الملک 
ببازدیـد مـن مـی آیـد. در آن روز اگـر بنا باشـد قبا و 
کاله خودم را هم بفروشـم می فروشـم و طرز پذیرایی 

و مهمانـداری را بـه او مـی آموزم.
مفتخـور الشـعرا در منزلـش مشـغول مطالعـه اسـت. 
غفلتـاً عبـاس پسـر او سراسـیمه داخل اتاق شـده می 
گویـد: بابا یک شـخص خیلـی چاق و تنومنـد در جلو 
درب خانـه ایسـتاده و سـراغ منـزل تو را مـی گیرد. 

مفتخـور الشـعرا: حتمـا این لـک پلک الملک اسـت و 
بـه بازدیـد مـن آمـده صـدای سـرفه و پای لـک پلک 
الملـک شـنیده مـی شـود مفتخـور الشـعرا بـه جلـو 
دویـده و پـس از سـالم و خـوش آمـد او را در صـدر 

اتـاق مهمانخانـه می نشـاند. 
لک پلک الملک کاله را از سـر برداشـته و با دسـتمالی 
عـرق هـای پیشـانی خـود را خشـک مـی کنـد و می 
گویـد صـد قدم راه که می روم زانوهایم زده می شـود. 
عمـر مثـل بـرق مـی گـذرد. دیگـر آن ایـام جوانـی و 

سـالمتی بازگشـت نخواهد کرد. 
مفتخـور الشـعرا: چـرا ایـن قـدر شکسـته نفسـی می 

فرماییـد. حـاال هـم دود از کنـده بـر مـی خیـزد. 
لـک پلـک الملـک: نفرماییـد نفرمایید چند روز اسـت 
معـده ام بـه هـم خوردگـی پیـدا کـرده و بـه کلـی از 

افتاده ام.  اشـتها 
در ایـن موقـع عبـاس پسـر مفتخـور الشـعرا بـا قهوه 
سـینی کـه در آن دو پیالـه چـای گـذارده وارد شـده 
و مفتخـور الشـعرا اشـاره مـی کنـد و مـی گویـد: ببر 

آقا.  خدمـت 
لـک پلـک الملـک بـه چـای هـای پـر مایـه نظـری 
انداختـه مـی گویـد بنده را معـذور داریـد خصوصاً که 
چـای های شـما خیلـی پرمایـه اسـت و پرهیـز دارم. 
مفتخـور الشـعرا: عجب آقا بـرای چه پرهیـز دارید؟ از 

چـای که کسـی پرهیز نمـی کند. 
لـک پلـک الملک بـا اکـراه چای را برداشـته و شـروع 

بـه خـوردن مـی نماید. 
مفتخـور الشـعرا: عباس قلیـان بیاور پـس از لحظه ای 
عبـاس قلیـان را مقابل لـک پلک الملک مـی گذارد. 

لک پلک الملک:قلیانی نیستم. 
مفتخـور الشـعراء: ملتفـت عطـرش نمـی شـوید. یک 

نفسـی بزنیـد عیبی نـدارد. 
لـک پلـک الملـک: هر وقت قلیان بکشـم سـرم دوران 

پیدا مـی کند. 
مفتخـور الشـعرا: بـرای این اسـت کـه تنباکوها خوب 
نیسـت. حـاال از ایـن قلیـان بکشـید اگـر سـرتان بـه 

دوران افتـاد پـای بنـده. 
لـک پلک الملـک قلیـان را گرفته نفس مـی زندو می 
گویـد: روی هـم رفتـه حـال و احوال حسـابی نـدارم. 

سـینه ام هـم درد مـی کند.
مفتخور الشـعرا:عالج تمـام این دردها کشـیدن روزی 

چنـد حب تریاک اسـت. 
لـک پلک الملک: تا این سـن و سـال تریاک نکشـیده 

بکشم؟ ام. حاال 
مفتخـور الشـعرا: بـرای ایـن بـوده که سـالم بـوده اید. 
ولـی حـاال کـه دردمنـد شـده ایـد عالجـی غیـر از 

تریـاک کشـیدن نـدارد عبـاس چـای بیـاور. 
لـک پلک الملـک: خیر چـای نیاورد صرف شـد کافی 

است. 
مفتخور الشعرا: آقا این فرمایشات چیست؟ 

عبـاس چـای مـی آورد و در جلـوی لک پلـک الملک 
می گـذارد. 

مفتخور الشعرا: عباس چرا شیرینی نمی آوری. 
لـک پلـک الملـک: آقـا زحمـت نکشـید. بنـده یـک 

مثقـال هـم نمـی توانـم بخـورم. 
مفتخور الشعرا: برو بابا برو بیاور شربت هم بیاور. 

لـک پلک الملک:آقـا وضع مزاجی بنده خوب نیسـت. 
چند روز اسـت اسهال دارم.

عباس سینی شیرینی را می آورد. 
لـک پلـک الملـک کـه شـیرینی را مـی بینـد کمـی 
عقـب رفتـه مـی گوید معاذاله این شـیرینی هـا با این 

احوالـی که دارم سـازگار نیسـت. 
مفتخور الشـعرا: بشـقاب باقلوا را برداشـته به جلو لک 

پلـک الملک بـرده می گوید بفرماییـد بفرمایید. 
لـک پلـک الملـک از ناچـاری کمـی از آن باقلـوا را 

برداشـته در دهـان مـی گـذارد. 
مفتخـور الشـعرا: ایـن نشـد بفرماییـد. حسـابی میـل 

بفرماییـد. ایـن باقلـوا تعریفـی اسـت. 
لـک پلـک الملـک: تعریفی هم باشـد با کسـالت بنده 

سـازگار نیست. 
مفتخور الشـعرا: آقا این شـیرینی را مـادر عباس پخته 
چـون در آنهـا مغـز بـادام ریختـه هـر چه میـل کنید 
ضـرر نـدارد و همین مغز بادام ها جلوی اسـهال شـما 
را مـی گیـرد سـپس خـودش یـک لـوزی از باقلـوا را 
برداشـته و بـه دسـت لـک پلـک الملک می دهـد و او 

از ناعالجـی گرفته مـی خورد. 
عباس شربت می آورد. 

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.
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کامل ترین اطالعات
 در مورد وابستگی به الکل

الـکل یکـی از شـایعترین مواد مورد سـوء مصـرف در در 
دنیاسـت. اعتیـاد بـه الـکل اغلب با عنـوان الکلیسـم نامیده 
می شـود. الـکل موجود در مشـروبات الکلی اتانول نـام دارد 
و از تخمیـر میـوه، سـبزی و دانـه هـای گیاهـی بـه دسـت 
مـی آیـد. مشـروبات الکلی میـزان متفاوتی از الـکل را دارند. 
)برای مثال آبجو 5 درصد، شـراب 10-15 درصد و ویسـکی 
و عـرق حـدود 40درصـد الـکل دارد.(. مشـروبات الکلـی به 
صـورت بـی رنـگ یا بـه رنگهای متفاوتـی تولید می شـوند.

بعضـی از افـراد نیز الکل طبـی راکه مایعی بی رنگ اسـت و 
مصـارف پزشـکی دارد بـا نوشـابه های مختلـف مخلوط می 
کننـد. نـوع دیگـری از الـکل کـه از چـوب بدسـت مـی آید 
متانـول اسـت کـه الکل صنعتـی نامیده می شـود. بـا توجه 
بـه سـهولت دسترسـی به ایـن مـاده و ارزان بودن بـه کرات 
مـورد سـوءمصرف واقع میشـود که ممکن اسـت بـه کوری، 

 اغمـاء و حتی مـرگ منجرگردد.
آثار مصرف الکل :

عـوارض جسـمانی مصـرف الـکل: کاهـش فشـارخون، 
احسـاس گرمـا، دشـواری هنـگام راه رفتن )تلوتلـو خوردن(

عـوارض روانی مصـرف الکل: رفتار نامناسـب، پرحرفی یا 
کـم حرفی، حرف زدن نامربوط،  معاشـرتی شـدن یا گوشـه 
گیری و پرخاشـگری، اختالل تعـادل و ناتوانی انجام حرکات 

ظریف، اختـالل در توجه و حافظه.
عالئم ترک مصرف الکل:

چنانچـه فـردی پـس از مصـرف طوالنـی و زیـاد الـکل 
ناگهـان آن را قطـع کنـد یـا مقـدار آن را ناگهانـی کاهـش 
دهـد، بـه طور متوسـط پس از 8-6 سـاعت عالئـم زیر بروز 
خواهـد کـرد: تعریـق، افزایـش ضربان قلـب، لرزش شـدید 
دسـت هـا، بـی خوابی، تهـوع و اسـتفراغ، اضطراب، تشـنج، 

توهمـات شـنوایی و بینایی.
چگونه کمک کنیم؟

بمنظـور پیشـگیری از ایجاد فراموشـی ناشـی از مصرف 
طوالنـی مـدت الکل، هر فـرد الکلی بایـد روزانـه 100میلی 
گـرم ویتامیـن B1 )تیامیـن( مصرف کند و بایـد به مصرف 
کننـده توصیـه کـرد کـه میـزان مصـرف روزانه یـا هفتگی 
خـود را ثبـت کنـد. حداقـل دو روز در هفته اسـتفاده نکند، 
از مشـروبات الکلـی بـا درصـد الـکل کمتـر اسـتفاده کند یا 
بـه صـورت رقیـق شـده مصـرف کنـد. چنانچـه فـرد دچار 
مسـمومیت شـدید بـا الکل شـده باشـد به منظـور حمایت 
تنفسـی و توجـه بـه آب و امـالح و حـرارت بـدن نظـارت 
پزشـکی ضـروری اسـت.چنانچه قصد تـرک الکل را داشـته 
باشـند، نظـارت روانپزشـک برای شـروع داروهای مسـکن و 

جلوگیـری از بـروز هذیـان ضروری اسـت.
اطالعات مورد نیاز برای بیمار وخانواده

1.وابسـتگی بـه الـکل یـک بیمـاری جـدی اسـت. قطـع یا 
کاسـتن از مصـرف الـکل فواید روانی وجسـمی را بـه همراه 
دارد. 2. نوشـیدن الـکل در طی حاملگـی می تواند به کودک 
صدمـه بزنـد. 3.دربرخـی مـوارد مصـرف مضـر الـکل،  حتی 
اگـر عالئـم وابسـتگی وجودنداشـته باشـد،  کاهـش یا قطع 
مصرف همیشـه مطلوب اسـت. 4. بـرای بیمارانـی که دچار 
وابسـتگی بـه الـکل هسـتند، هدف فقـط ترک الکل اسـت. 
5. عـود مصـرف امـری شـایع اسـت. کاهش یاقطـع مصرف 
اغلـب نیازمند اقدامات مکرر اسـت. نتیجه اقدام، بسـتگی به 

انگیـزه واعتمـاد به نفس بیمـار دارد.
مشاوره با بیمار وخانواده

1. برای کسانی که خواهان توقف فوری هستند:
• روز مشخصی رابرای توقف مصرف تعیین کنید.

• بـا بیمار در مـورد روش های اجتناب از مصرف و همچنین 
راه هـای مقابلـه با موقعیت های مشـکل )نظیـر برخوردهای 

اجتماعـی یا حوادث اسـترس آور( به بحـث بپردازید.
• بـرای کمـک به بیمار درجلوگیری از مصـرف الکل،  درباره 
روش هایـی بـرای کنار آمـدن با حـوادث اسـترس آور بدون 
اسـتفاده از الکل ویا طرز برخورد و پاسـخ گویی به دوسـتانی 

کـه هنـوز الکل می نوشـند، طرح هـای خاصی ارایـه دهید.
• اعضـای خانـواده یـا دوسـتانی را که از قطـع مصرف الکل 

حمایـت می کنند، شناسـایی کنید.
2.درصورتی کـه کاهـش مصرف الـکل هدفی عاقالنه 
تـر بـه نظر مـی رسـد،) یـا درصورتی کـه تمایلی به 

قطع نـدارد(
• دربـاب هدفـی معین بـرای کاهش مصرف بـا وی مذاکره 
کنیـد )همچـون این کـه بیـش از دوبـار در روز الکل مصرف 

نکنـد ودرهـر هفتـه دو روز از مصرف الکل احتـراز کند(.
• بـه بحـث درمورد اسـتراتژی های احتـراز یا کنـار آمدن با 
موقعیت هـای خطرناک )همچـون موقعیت هـای اجتماعی، 

حـوادث اسـترس آور ( بپردازید.
• بـه معرفـی روش هـای مراقبـه شـخصی و رفتارهایـی که 
متضمـن مصـرف بـی خطرتـر الـکل می باشـند بپردازیـد 
)همچـون محدود کردن زمان، نوشـیدن آهسـته تـر الکل (.
3.بـرای بیمارانـی کـه درحـال حاضـر عالقه مند به 

قطع یـا کاسـتن از مصرف نیسـتند:
• آن ها را طرد یا سرزنش نکنید.

• مشـکالت طبـی ویـا اجتماعـی ناشـی از مصرف الـکل را 
برایشـان روشـن کنید.

• برخوردی غیر داورانه داشته باشید.

پیـام ما-الـکل ماده ای اسـت، که مصـرف آن در ایران ممنوع 
اسـت، بـه همین علت صحبـت کردن درباره آن هم مشـکل می 
شـود امـا واقعیت این اسـت کـه عـده ای  از اعضا جامعـه به هر 
دلیلـی به سـمت مصـرف آن می روند. کارشناسـان ومسـئولین 

هـم درایـن رابطه ابـراز نگرانی کـرده ونظراتی ارائـه داده اند:
 6 درصد ایرانیان تجربه مصرف الکل دارند 

سـازمان  ریاسـت  حـوزه  مدیـرکل  قدیـرزاده،  محمدرضـا   
پزشـکی قانونـی ضمـن بیـان اینکـه شـیوع مصـرف و اختـالل 
الـکل در کشـور حـدود یـک درصـد اسـت، بـه »ایسـنا« اظهار 
کـرد : »در حـال حاضر هیـچ آماری در خصوص شـیوع و میزان 
مصـرف الـکل در کشـور نداریـم و آمارهـای پزشـکی قانونی نیز 
تنهـا به آمار مسـمومیت هـا و مرگ و میر ناشـی از مصرف الکل 
ارتبـاط دارد.« وی در ادامـه ضمـن بیـان آنکـه آنچـه در جامعه 
درخصـوص مصـرف مشـروبات الکلـی مـی بینیـم، آن چیـزی 
نیسـت کـه آمارهـا بـه مـا مـی گویند، بیـان مـی کنـد: »اخیرا 
بـرای اولیـن بـار از سـوی وزارت بهداشـت اعالم شـده کـه الکل 
هـم یکـی از فاکتورهای بیماری هـای غیرواگیر اسـت. الکل نیز 
ماننـد موادمخـدر هـر چه غلظت بیشـتری داشـته باشـد، خطر 
بیشـتری نیز به دنبال دارد. در کشـور ما نیز تقریبا حدود شـش 
درصـد مـردم ایـران تجربه مصـرف الـکل دارنـد.« او اضافه کرد: 
»شـاخص مصرف سـنگین دوره ای در دنیا 3/6 درصد اسـت اما 
بنابـر آمارهای غیررسـمی این شـاخص در کشـور مـا 19 درصد 
اسـت یعنـی فـردی کـه در کشـور ایـران مشـروب خـواری می 
کند نسـبت به افراد دائم الخمر در کشـورهای اروپایی سـه برابر 

بیشـتر الـکل مصرف مـی کند.«
قدیـرزاده هـم چنین بـه چرخش مالـی و صنعت مشـروبات 
الکلـی اشـاره کـرد و گفـت: »مجموع چرخـش مالـی و خرید و 
فـروش مشـروبات الکلـی در کشـور 658 میلیارد تومان اسـت و 

23 کارخانـه تولیـد الکل در کشـور وجـود دارد.« 
  علی اکبر سـیاری معاون بهداشـت وزارت بهداشت در رابطه 
بـا آمـار مصرف الکل بـه »فارس «گفـت: »سـاالنه 420 میلیون 
لیتـر مشـروبات الکلـی در ایـران بـه مصرف مـی رسـد. و حدود 
دو سـوم الـکل مصرفـی، سـاخت داخل اسـت و حـاوی بدترین 

مواد مضر اسـت.«
بـا توجـه بـه جمعیـت 79 میلیونی ایـران وبـا توجه بـه آمار 
ارائه شـده با یک جمع وتقسـیم میتوانیم به این نتیجه برسـیم 
کـه کـه درسـال هـر فـرد نزدیک بـه 89 لیتـر مشـروبات الکلی 

مصـرف میکند.
شروع از دوران نوجوانی 

نرگـس بیرقـی، روانپزشـک در بـاره مصـرف الکل مـی گوید: 
»مهمتریـن مسـئله دربـاره الکل این اسـت که برخـی نوجوانان 
از سـنین پاییـن ایـن مـاده را مصرف مـی کننـد. در صورتی که 
دربسـیاری از کشـورهای دنیـا بـه هیچ وجـه اجازه نمـی دهند، 
افـراد زیـر 20 سـال لـب بـه الـکل بزننـد.« وی اضافه مـی کند: 
»مسـئله مهـم این اسـت که هیـچ آموزشـی برای منـع مصرف 
الـکل در کشـور وجـود نـدارد، در حالی که سـوء مصـرف الکل، 
مسـمومیتهای ناشـی از آن و خطرات مرگ آور این ماده در بین 

نوجوانـان دیده می شـود.«

او مـی افزایـد: »کسـی کـه سـالها الـکل مصرف کرده اسـت، 
دچـار مسـمومیت بـا الـکل نمـی شـود، زیـرا بـدن ایـن افـراد 
نسـبت بـه الـکل مقاوم می شـود، آسـتانه تحمـل آنها بـاال می 
رود و البتـه ایـن افـراد معمـوال بـه عـوارض مزمـن الـکل دچـار 
مـی شـوند.گرایش به الکل از سـنین پاییـن ودر دوره نوجوانی و 
جوانـی بیشـتر اسـت و علـت آن این اسـت که در سـنین پایین 
قسـمت قدامـی مغز پیشـرفت نکـرده و فـرد بدون تعقـل کافی 
بـرای انجـام یـک کار مخاطره آمیـز تصمیم می گیـرد. در حالی 
کـه افـراد بزرگسـال بـرای انجـام یـک کار جدیـد مدتهـا فکر و 
سـبک و سـنگین مـی کنند.«اومی گویـد: »علت دیگـر آن قرار 
گرفتـن نوجوانـان و جوانـان در بیـن همسـاالن و فشاردوسـتان 
بـرای مصـرف الکل یا سـایر مـواد اعتیـاد آور اسـت.« وی گفت: 
»بسـیاری از ایـن افـراد تصـور مـی کنند که مسـت نیسـتند یا 
فکـر مـی کننـد بـا انجـام برخـی کارهـا مسـتی آنهـا مـی پرد 
وممکـن اسـت بـی مهابـا پشـت فرمـان خـودرو می نشـینند و 

رانندگـی مـی کنند.« 
ساقی ها ترامادول و مواد روانگردان

 در الکل می ریزند
بیرقـی اضافـه کرد: »مسـئله بسـیار مهـم دیگر سـاقی هایی 
هسـتند کـه الـکل توزیع مـی کننـد، واقعیتها نشـان مـی دهد 
کـه در برخـی از ایـن الـکل ها مـواد روانگـردان ماننـد ترامادول 
یـا دیازپـام لـه و حـل می کننـد وبا ایـن کار میزان وابسـتگی را 
افزایـش می دهنـد.« وی ادامـه داد: »الکل بـه تنهایی خطرناک 
اسـت و اضافـه کـردن این مواد نیز عـالوه بر اینکه باعث تشـنج 

حـاد می شـود، احتمال مـرگ برای مصـرف کننـده دارد.« 
دارندگان کارت ترک اعتیاد به الکل

تعقیب نمی شوند
اعتیـاد  امیتیـس توکلـی، مدیـر کلینیـک سـرپایی تـرک 
بـه الـکل هـم در رابطـه بـا مصـرف کننـدگان الـکل مـی گوید: 
»مشـکالت شـرعی و قانونی مصرف الکل در ایران سـبب شـده 
اسـت بسـیاری از معتادان به مصرف الکل از مراجعه به کلینیک 
خـودداری کنند.« وی مـی افزاید: »برخی از ایـن معتادان تصور 
مـی کردنـد. در هنـگام مراجعه بازداشـت می شـوند و بـه زندان 
مـی رونـد ولـی بـا فرهنگ سـازی کـه انجام شـده این مشـکل 
حـل شـده اسـت و هـم اکنـون مراجعـه کننـدگان مـا کارت 
درمانـگاه تـرک الـکل را دریافـت مـی کننـد و تحـت تعقیـب 
قرارنمـی گیرنـد.« توکلـی مـی گویـد:» برخـی افراد تصـور می 
کننـد فقـط مـواد مخـدری یـا محرکـی مانند شیشـه زیـان بار 
اسـت و الـکل آسـیب چندانی بـرای مصـرف کنندگانـش ندارد 
درحالـی کـه سـوء مصرف الـکل نیز ماننـد دیگر مـواد مخدر به 

تمـام ارگان هـای بـدن آسـیب می رسـاند.« 
مردان بیشتر به کلینیک ترک الکل مراجعه می کنند

توکلـی مـی افزایـد: »میـزان مراجعه مـردان و میانسـاالن به 
کلینیـک ترک اعتیاد بیشـتر اسـت. برخی افـراد مراجعه کننده 
سـال هـا الـکل مصـرف می کـرده انـد و بـه یک علت خـاص یا 
بـدون علـت مصرفشـان به یکباره زیاد شـده اسـت.« وی در این 
بـاره مـی افزاید: »در این شـرایط فـرد روال عـادی زندگی اش را 
از دسـت مـی دهد و چـون باید میزان زیـادی الکل مصرف کند، 

نمـی تواند سـر کار برود، مشـکالت خـواب یا زناشـویی پیدا می 
کنـد و پرخاشـگر یا دچـار کاهش حافظه می شـود.«

مرگ با الکل
هرچـه میـزان مصـرف الـکل باالتـر بـرود سـطح هوشـیاری 
فـرد کاهـش می یابـد و فرد حـرارت بدن خـود را از دسـت می 
دهد، سیسـتم اعصاب مرکـزی از کار می افتـد و احتمال دارد با 
اسـتفراغ و خونریـزی معـده و وارد شـدن مواد مسـتفرغه به ریه 

موجبـات مـرگ فـرد فراهم می شـود. 
94درصد ایرانیان از نظر مصرف الکل کامال پاک هستند 
وزارت  اعتیـاد  بـا  مبـارزه  اداره  رئیـس  نـوروزی،  علیرضـا 
بهداشـت مـی گوید:»94درصـد ایرانیان بزرگسـال ازنظر مصرف 
الـکل کامـال پـاک هسـتند و قـرار اسـت بـرای درمـان6 درصد 
باقـی مانده،140مرکـز درمان سـرپایی در سـال جاری تاسـیس 
شـود.« وی مـی افزاید: »درکشـور ما به طورسـنتی مصرف مواد 
بیشـتر به سـمت مـواد افیونی بوده اسـت امـا در سـالهای اخیر 
رونـد مصـرف موادمحـرک و الـکل نیـز افزایـش یافتـه اسـت و 
البتـه میـزان افرادی کـه به علت مصـرف الکل متقاضـی درمان 
بوده اند، کمتر بوده اسـت. اما وزارت بهداشـت از سـال گذشـته 
یـک حرکـت پیش فعاالنـه انجـام داد و مراکز درمان سـرپایی و 

بسـتری الـکل را نیز ایجـاد کرد.«
وی افـزود: »در سـال 2011تنهـا جایـی در دنیـا کـه میـزان 
مصـرف سـنگین الـکل کاهـش پیـدا کـرد، اروپـای غربـی بود، 
یعنـی جایـی کـه بزرگتریـن تولیـد کننـدگان مشـروبات الکلی 

وجـود دارنـد.« ایـن موضـوع تامـل برانگیز اسـت. 
انـکار و ندیـدن موضوعی، واقعیـت آن را زیر سـوال نمی برد. 
وقتـی چیـزی را در پسـتو نگـه مـی داریم و تمام سـعی مـان را 
مـی کنیم کـه پنهان بماند، قطعـا به عواقبی دچار خواهیم شـد 
که بسـیاری از آن ها ناخواسـته اسـت. همان گونه که در سـال 
هایـی نه چنـدان دور، صحبـت از ایدز در هر محفلی چه رسـانه 
ای و چـه غیـر رسـانه ای ممنوع بود و یکـی از تابوهای حرفه ای 
محسـوب می شـد. بعـد از  آفـت هایی کـه از این پنهـان کاری 
نصیـب جامعـه شـد، فهمیدیـم حتی اگر آسـیبی وجود داشـته 

باشـد، تـا دیده نشـود درمان نخواهد شـد.

سوء مصرف الکل بررسی می شود

هوشیاری گم شده

تأثیـر منفـی مصرف مشـروبات الکلـی روی بدن موضوع تـازه ای 
نیسـت و محققـان در ایـن بـاره تحقیقـات گسـترده ای انجـام داده 
انـد. محققـان ارتبـاط مصـرف الـکل را بـا بیـش از60نـوع بیمـاری 
اعـالم کـرده انـد. بـه گـزارش سـالمت آنالین، مصـرف مـواد مخدر 
و مشـروبات الکلـی هرکـدام اثـرات سـویی به جـا می گـذارد و حاال 
تصـور کنیـد ایـن دو در کنـار هـم شـدت بیشـتری خواهند داشـت 
و اثـرات منفـی و مخربـی کـه بـه دنبـال دارنـد حتـی تا پایـان عمر 

می توانـد گریبـان گیـر فرد باشـد.
کم خونی

 مصـرف مشـروبات الکلی باعث کاهش سـلول هـای خونی حامل 
اکسـیژن مـی شـوند که به کم خونـی آن را می شناسـیم. این حالت 
معموالعالئمی چون خسـتگی، کوتاه شـدن نفس و احسـاس سبکی 

در سـر را شـامل می شود.
سرطان

 مصـرف مـداوم الـکل خطـر ابتال به سـرطان را افزایـش می دهد. 
سـرطان هـای مرتبـط بـا الـکل معمـوال در نواحـی دهـان، حلـق، 
حنجره،مـری، کبد، سـینه و روده هسـتند. احتمال بروز سـرطان در 
افـرادی کـه در کنـار مصـرف شـدید الـکل، سـیگار نیز می کشـند، 

اسـت. باالتر 
بیماری های قلبی و عروقی

 مصرف شـدید مشـروبات الکلی به ویژه در افراد تازه کار احتمال 
تشـکیل لختـه هـای خونـی را بـاال می بـرد کـه درنهایـت منجر به 
حملـه قلبـی یـا سـکته قلبی مـی شـود. محققان دانشـگاه هـاروارد 

دریافتنـد کـه مصـرف الکل خطر مـرگ را در افـرادی که یـک بار از 
حملـه قلبـی جان سـالم به در برده انـد، تا دو برابـر افزایش می دهد. 
مصـرف الـکل در واقـع، بـا ضعیف کـردن ماهیچـه های قلـب، ریتم 
ضربـان قلـب را با مشـکل مواجـه می کند و بـا بروز لختـه در عروق 

قلـب، خطـر سـکته و حمله قلبـی را افزایش مـی دهد.
سیروز کبدی

 الـکل بـرای سـلول های کبدی ماده ای سـمی اسـت و بسـیاری 
از مصـرف کننـده هـای ایـن مـاده مخـدر بعـد از چنـد سـال بـه 
سـیروزکبدی مبتـال مـی شـوند و کبـد آنهـا عملکرد طبیعـی خود 

را از دسـت مـی دهـد.
زوال عقل

 بـا بـاال رفتن سـن، مغز تـا حـدود 1/9 درصد کوچک می شـود. 
امـا مصـرف مشـروبات الکلـی سـرعت کوچک شـدن مغز را بـه ویژه 
در نقـاط مرتبـط بـا کاهش حافظـه افزایش مـی دهد کـه در نهایت 

منجـر بـه زوال عقل می شـود.
افسردگی

 مصرف بیش از حد الکل با بروز افسـردگی رابطه مسـتقیم دارد. 
برخـی تصـور می کنند بـا مصرف الـکل می توانند مشـکالت روحی 
خـود را حـل کننـد اما محققان معتقدنـد که اعتیاد بـه مصرف الکل 

خطـر بروز افسـردگی را بـاال می برد.
فشار خون باال

 الـکل سیسـتم عصـب سـمپاتیک کـه انقبـاض و انبسـاط عروق 
خونـی را هنـگام اسـترس و درجه حـرارت باال بـر عهـده دارند،دچار 

اختـالل مـی کنـد. بـروز اختـالل در ایـن سیسـتم باعث بـاال رفتن 
فشـارخون مـی شـود کـه بـه مـرور بـه مشـکلی مزمـن تبدیـل می 
شـود. فشـارخون بـاال در نهایت ممکن اسـت منجر به بیمـاری های 

کلیـوی، قلبی و سـکته شـود. 
مـوادی چـون الکل،هروئیـن و مسـکن هـا اثـرات آرام بخـش 
دارنـد کـه عملکـرد بـدن و مغـز را کاهـش مـی دهنـد و بـا بـی 
حـس کـردن بـدن، باعث خـواب آلودگی مـی شـوند.موادی چون 
آمفتامیـن هـا، کوکائیـن، کـراک و اکسـتازی اثـر محـرک دارند و 
انـرژی زیـادی در بـدن تولیـد مـی کننـد. گـروه دیگـری از مـواد 

مخـدرو اکسـتازی و مـاری جوآنـا در فـرد هذیـان ایجـاد می کند 
و حـواس شـنوایی، بویایی، چشـایی، بینایی و چشـایی او را تغییر 
مـی دهـد LSD الـکل و هروئیـن بـر اثـر اوردوز یا مصـرف بیش 
از انـدازه خطـر مـرگ را بـه دنبـال دارنـد. مـواد مخـدر محـرک 
درصـورت مصـرف بیـش از حـد ایجـاد اضطـراب و اسـترس مـی 
کننـد و بـرای افـرادی کـه از بیماریهـای قلبی و فشـار خـون رنج 
مـی برنـد بسـیارخطرناک اسـت. داروهای هذیـان آور نیـز در فرد 
ایجـاد رفتارهـای خـارج از عـرف و خطرناک می کنـد و حالتی بی 

ثبـات در فـرد ایجـاد مـی کند.

الکل چه بالیی سر بدن می آورد؟
 بهداشت

آگهی مزایده
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بموجـب سـند رهنـی شـماره 4769-92/12/24 دفترخانـه اسـناد رسـمی200- جیرفـت 
موضوع پرونده اجرائی کالسـه9400204 له: بانک کشـاورزی شـعبه هلیل جیرفت علیه:ایمان سنجری 
میجـان تشـکیل ونظـر بـه اینکـه مدیـون نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقـدام ننمـوده اسـت،برابر 
مقـررات آئیـن نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا قانـون ثبـت اسـنادوامالک کشـور بنـا به 
درخواسـت بسـتانکار از مـورد وثیقه ارزیابی الزم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری انجـام وپس از 
قطعیـت ارزیابـی بسـتانکارتقاضای ادامـه عملیـات اجرای نسـبت به مـورد وثیقه ششـدانگ یکبابخانه 
پالک262-فرعـی از705-اصلی به مسـاحت450مترمربع ذیـل ثبت36552صفحه508دفتر199ملکی 
محمدسـنجری میجـان بـه آدرس جیرفت،خیابـان والیت،کوچـه والیـت1 بن بسـت اول)پشـت منازل 
سـازمانی(حدود ومشـخصات: شـماالً بطول15متـر درب ودیواریسـت بـه کوچه شـرقاً بطول30متر مرز 
مشـترک بـا پالک263فرعـی از705 اصلی جنوبـاً بطول15متر مرزمشـترک با پالک265فرعـی از705 
اصلـی غربـاً بطول30متـر مـرز مشـترک بـا پالک261فرعـی از705 اصلی برابـر نظریه کارشناسـی:1- 
زمیـن به مسـاحت450مترمربع از قـرار هرمترمربع4/000/000ریال بـه ارزش1/800/000/000ریال2- 
سـاختمان مصالح بنایی فاقد شـناژ به مسـاحت حدود230مترمربع از قرار هرمترمربع1/500/000ریال 
بـه ارزش345/000/000ریال3-امتیـازات آب وبـرق وحصارکشـی ومحوطـه سـازی50/000/000ریال 
مـع الوصـف ارزش ششـدانگ مـورد مزایده با کلیـه متعلقـات و منصوبـات جمعا2/195/000/000ًریال 
میباشـد. کـه مبنـا و پایـه مزایده نیز تعییـن میگردد، جلسـه مزایده از سـاعت9الی12صبح روز شـنبه 
مورخه95/03/29درمحـل شـعبه اجراء اداره ثبت اسـناد وامالک جیرفت برگـزار »مزایده از مبلغ مذکور 
شـروع وبـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی فروخته خواهدشـد« ضمناً فـروش نقدی بـوده وپرداخت کلیه 
قبـوض آب وبـرق وغیـره تـا تاریـخ انجـام مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده به 

عهـده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار:95/03/11 

جواد فاریابی- رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139560319062000162 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم هاجر افتخاری فرزند اصغر بشـماره شناسـنامه 131 

صـادره از گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 251/81 مترمربع پالک 3 فرعـی از 432- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 432 اصلـی واقـع در گلباف خیابان ولیعصر جنب مسـجد زینبیه خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم هاجر افتخاری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی  داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/11     تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/03/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی م الف 212

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004874 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا جعفری راد فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه 
2 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت 29001 مترمربع پـالک 18 فرعی از 
5276 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان به آدرس سـیرجان عیش آباد خریداری از مالک رسـمی آقای 
غالمرضـا پورجعفرآبـادی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی  
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/11       تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/03/26

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی

آگهی
خانـم فائـزه ابراهیمی زرندی فرزند احمد مالک ششـدانگ پالک شـماره 2 فرعـی از 2350 
اصلـی واقـع در زرنـد بخش 13 کرمان که سـند مالکیـت آن با شـماره 594186 ذیل ثبت 
11729 صفحه 358 دفتر 86 صادر و تسـلیم گردیده و سـپس برابر خالصه سـند رهنی به 

شـماره 7375- 1394/4/2 دفترخانه اسـناد رسمی شـماره 1181 شهرستان زرند به رهن بانک مسکن 
قرار گرفته، ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی تصدیق شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک 
مزبـور بعلـت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد تبصره یک 
مـاده 120 اصالحـی آئیـن نامـه قانون ثبت مراتـب یک نوبت در تاریـخ مندرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر می باشـد کـه در ایـن آگهی ذکر 
نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت 
و یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر این صورت پـس از مضی مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار : سه شنبه 1395/3/11 یازدهم خردادماه یکهزار و سیصدو نودو پنج شمسی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا  م الف 47

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

برابـرآراء صـادره هیـات حل اختـالف موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفات مالکانه و 
بالمعـارض متقاضیـان محرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و امالک مورد تقاضا به شـرح زیر 
بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می تواند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 

دو مـاه اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجع قضائـی تقدیم نمایند. 
امالک واقع در بخش 16 کرمان شهرستان کوهبنان 

1- 1631 فرعـی مجـزی از 663 فرعـی از 1 اصلـی آقـای حسـین ایـزدی کموئـی فرزنـد حسـن بـه 
شناسـنامه 7 صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت 421/66 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان بلـوار بیـن الحرمین خریـداری از محـل مالکیت محمود مطیـع الدوله 

مالـک اولیه 
2- 1637 فرعـی مجـزی از 1309 فرعـی از 1 اصلـی آقـای مرتضی میرزائی حتکنـی فرزند غالمرضا به 
شناسـنامه 301 صـادره از زرنـد در ششـدانگ مغازه مشـتمل بر فوقانـی به مسـاحت 50 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان خیابـان شـیخ ابوسـعید روبروی حسـینیه خریـداری از محـل مالکیت 

احمدرضـا قربانی مالـک اولیه. 
3- 2367 فرعـی مجـزی از 1056 فرعـی از 2 اصلـی آقـای علـی عـرب اپـورواری فرزنـد قنبرعلـی بـه 
شناسـنامه 14 صـادره از زرنـد ششـدانگ مغازه به مسـاحت 19/80 مترمربع واقع در بخـش 16 کرمان 

کوهبنـان بلـوار امـام )ره( خریـداری از محـل مالکیـت مریم قاسـمخانی مالک اولیه 
4- 2431 فرعـی مجـزی شـده از 1050 فرعـی از 2 اصلـی آقـای قنبرعلـی محمدی عزیزآبـادی فرزند 
محمدحسـن بـه شناسـنامه 49 صـادره از زرند در ششـدانگ خانه بـه مسـاحت 370/28 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنـان خیابـان شـریعتی کوچه شـهید احمـدی خریـداری از محـل مالکیت 

اسـماعیل خسـروی مالکین اولیه. 
5- 2436فرعـی مجـزی از 84 فرعـی از 2 اصلـی آقـای حسـین دانشـی فرزنـد محمـد بـه شناسـنامه 
9 صـادره از کوهبنـان در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 365/57 مترمربـع واقـع در بخـش 16 کرمان 
کوهبنـان خیابـان شـهید صدوقـی کـوی 12 خریـداری از محـل مالکیت عبدالحسـین سـیف الدینی 

مالـک اولیه.
6- 2438 فرعـی مجـزی از 1503فرعـی از 2 اصلـی آقـای اکبـر ایزدی بیدانی فرزند حسـن به شـماره 
شناسـنامه 10 صادره از زرند در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ خانه به مسـاحت 268/67 مترمربع واقع 
در بخـش 16 کرمـان کوهبنان خیابان صدوقی خیابان اسـتانه کوچه میـراث فرهنگی خریداری از محل 

مالکیت زهرا رشـیدخانی مالک اولیه 
7-  2438 فرعـی مجـزی از 1503فرعـی از 2 اصلـی خانـم کبـری قربانـی کوهبنانی فرزنـد محمد به 
شـماره شناسـنامه 81 صـادره از زرنـد در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 268/67 
مترمربـع واقـع در بخـش 16 کرمـان کوهبنان خیابـان صدوقی خیابان اسـتانه کوچه میـراث فرهنگی 

خریـداری از محـل مالکیـت زهرا رشـیدخانی مالـک اولیه
8- 2439 فرعـی مجـزی از 1050 فرعـی از 2 اصلـی آقـای علی اکبر صنعتگر کوهبنانی فرزند حسـین 
بـه شناسـنامه 2 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه بـه مسـاحت 348/50 مترمربع واقـع در بخش 16 
کرمـان کوهبنـان بلـوار امام کوچـه فخارزاده خریـداری از محل مالکیت اسـماعیل خسـروی کوهبنانی 

مالـک اولیه.
9- 2440 فرعـی مجـزی از 929 فرعـی از 2 اصلـی آقـای عبـاس مالکـی نـژاد فرزنـد علـی اکبـر بـه 
شناسـنامه 2891 صـادره از کوهبنان در ششـدانگ خانه به مسـاحت 297/75 مترمربـع واقع در بخش 
16 کرمـان کوهبنـان خیابـان طالقانـی کوچه 20 خریـداری از محل مالکیت غالمحسـین فکری مالک 

اولیه. 
10- 2398 فرعـی مجـزی از 718 فرعـی از 2 اصلـی خانم عصمت سـیف الهی ده میری فرزند حسـین 
بـه شناسـنامه 80 صـادره از کوهبنان در ششـدانگ خانه به مسـاحت 276/80 مترمربـع واقع در بخش 
16 کرمـان کوهبنـان خیابـان بـی بی عصمـت کوچه 3 خریـداری از محـل مالکیت نصـرت محمدزاده 

اولیه.  مالک 
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/2/28                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/3/11

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند- حسین توحیدی نیا م الف 40

شاخص مصرف سنگین دوره ای  
الکل در دنیا 3/6 درصد است 
اما بنابر آمارهای غیررسمی این 
شاخص در کشور ما 19 درصد 
است یعنی فردی که در کشور 
ایران مشروب خواری می کند 
نسبت به افراد دائم الخمر در 
کشورهای اروپایی سه برابر 
بیشتر الکل مصرف می کند
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مناسبت
به مناسبت نهم خردادماه سالروز درگذشت 

فریدون توللی

شاعر احساسات فردی 
فریـدون تََولَلـی در شـیراز بـه دنیا آمـد. والدینش 
از تیـره توللـی طایفـه قشـقایی بودنـد. پـس از پایان 
دورۀ آموزش هـای دبسـتانی و دبیرسـتانی در ایـن 
شـهر، وارد دانشـگاه تهران شـد و در سـال 1320 در 
رشـتۀ باستان شناسـی دانشـکده ادبیات این دانشگاه 
فارغ التحصیـل گردید. سـپس به کار باستان شناسـی 
روی آورد و تـا امـرداد 1332 چنـدی رئیـس ادارۀ 
باستان شناسـی اسـتان فـارس بـود. توللـی، پـس از 
شـهریور 1320 وارد فعالیت هـای سیاسـی شـد و به 
نوشـتن مقـاالت سیاسـی در نشـریات حزب تـوده و 
مجموعـۀ سیاسـی طنزآمیـزی بـا نـام »التفاصیـل« 
از  امـرداد   28 کودتـای  از  پـس  توللـی  پرداخـت. 
فعالیت هـای سیاسـی دسـت شسـت و در کتابخانـۀ 
دانشـگاه پهلوی شـیراز به کار مشغول شـد. توللی بر 
اثـر آشـنایی با نیما یوشـیج در شـعر به شـیوًه جدید 
گرایـش یافـت و به یکی از پیشـروان آن تبدیل شـد. 
دفترهـای شـعر »رهـا« و »نافـه« او محصـول همین 
دوران اسـت. وی بعدهـا بـه مخالفـت بـا فـرم آزاد 
نیمایـی پرداخـت و مجموعـه ای از غـزل و قصیده به 

شـیوۀ قدیـم را بـا نام »پویـه« منتشـر کرد.
توللی با زبان فرانسـه آشـنایی داشـت و اشـعاری 
از شـاعران فرانسـه زبان را به فارسـی برگردانده اسـت. 
او سـرانجام پـس از سـال ها بیمـاری قلبـی در سـال 

1364 درگذشـت. 
شـعر توللـی عمدتـاً شـعری عاشـقانه، رمانتیک و 
احساسـاتی اسـت: بـا تصاویـر، واژه هـا و ترکیب های 
از  شـاعرانۀ   بیـان  بـا  کـه  خوشـاهنگ،  فریبنـدۀ 
احساسـات فـردی، سـخن می گویـد؛ و توفیـق وی 
در شـاعری، به  سـبب همیـن شعرهاسـت. توللی در 
سـرودن شـعر عاشـقانه به شـیوۀ نو، روزگاری پیشرو 
سـهم  زمینـه  ایـن  در  و  بوده اسـت  نظریه پـرداز  و 
بزرگـی دارد. یکـی از شـعرهای ایـن شـاعر نامـدار را 

مـی خوانیـم :
بلم آرام چون قویي سبکبال

به نرمي بر سر کارون همي رفت
به نخلستان ساحل قرص خورشیــــد

ز دامان افق بیرون همي رفت
شفق بازي کنان در جنبش آب

شکوه دیگر و راز دگر داشت
به دشتي پر شقایق باد سرمست

تو پنداري که پاورچین گذر داشت 
جوان پارو زنان بر سینه ي موج
بلم مي راند و جانش در بلم بود
صدا سر داده غمگین در ره باد

گرفتار دل و بیمار غم بود
»دو زلفونت بود تار ربابم

چه مي خواهي از این حال خرابم
تو که با مو سر یاري نداري

چرا هر نیمه شو آیي به خوابم« 
درون قایق از باد شبانگاه

دو زلفي نرم نرمک تاب مي خورد
زني خم گشته از قایق بر امواج

سر انگشتش به چین آب مي خورد
صدا چون بوي گل در جنبش آب

به آرامي به هر سو پخش مي گشت
جوان مي خواند سرشار از غمي گرم
پس دستي نوازش بخش مي گشت 

»تو که نوشم نئي نیشم چرایي
تو که یارم نئي پیشم چرایي
تو که مرهم نئي ریش دلم را
نمک پاش دل ریشم چرایي«

خموشي بود و زن در پرتو شام
رخي چون رنگ شب نیلوفري داشت

ز آزار جوان دل شاد و خرسند
سري با او، دلي با دیگري داشت 
ز دیگر سوي کارون زورقي خرد

سبک بر موج لغزان پیش مي راند
چراغي کورسو مي زد به نیزار

صدایي سوزناک از دور مي خواند
نسیمي این پیام آورد و بگذشت:

»چه خوش بي مهربوني هر دو سربي
جوان نالید زیر لب به افسوس

که یک سر مهربوني، درد سر بي «

محمـود دولت آبـادی، نویسـنده، در گفت وگویی کـه اخیراً 
با دوهفته نامۀ روبه رو داشـته اسـت، از انتشـار غیرقانونی کلنل 
»جعلـی« گالیـه کرده اسـت. ایـن گفت وگو با عنـوان »در این 
مملکـت چه هـا که بـا مـن نکردید!« در ششـمین شـمارۀ این 

نشـریه منتشر شـده است.
ایـن  بـا  گفت وگـو  در  دولت آبـادی  از سـخنان  گزیـده ای 
نشـریه کـه در خبرگـزاری ایسـنا منتشـر شـده اسـت، از ایـن 

اسـت: قرار 
ـ مـن20 فروردیـن 62 نقطـه پایـان »کلیـدر« را گذاشـتم، 
پیـش از آن »روزگار سپری شـده مـردم سـالخورده« را بـرای 
نوشـتن در ذهنـم آمـاده می کـردم کـه بعـد از کلیـدر کار آن 
را شـروع کنـم، البتـه آن زمان روزگار اسـامی دیگری داشـت.
ـ وقتی نوشـتن کلنل را شـروع کردم، در مسـیر نوشـتن به 
تدریـج یـادم آمـد کـه یـک شـب بخش هایـی از این کتـاب را 
در خـواب دیـده ام. خـواب به سـال 1359 برمی گشـت. جالب 
اسـت که تا در نوشـتن پیـش نرفته بودم، خاطـرم نبود چنین 

خوابـی دیده ام.
 ـ هرگـز نمی توانسـتم سـراغ »روزگار سپری شـده مـردم 
سـالخورده« بـروم و تمامـش کنـم مگـر بـا نوشـتن ایـن کار؛ 
کلنل. و دو سـال طول کشـید تا نوشـتنش به اتمام رسـید، تا 
پایـان این سـال اجازه انتشـار کلیـدر جامع هم بـا تالش دکتر 
محمـد خاتمـی که وزیر ارشـاد بـود، علیرغم تمـام مخالفت ها، 

صادر شـد.
ـ حـاال بـه آقایـان می گویـم اگـر می خواسـتم بهره بـرداری 
سیاسـی از ایـن کتـاب )کلنـل( کنـم، همـان زمـان بهتریـن 
دوره بـود. در آمریـکا بـه من گفتنـد اگر بمانـی، کلیدر ترجمه 
می شـود و اگـر ترجمـه شـود، نوبـل می گیـرد. حـاال تصـور 
کنیـد می مانـدم و می گفتـم عـالوه بـر کلیـدر، اثـر جدیـد و 
منتشرنشـده ام هـم هسـت و مسـلماً کـه در آن شـرایط بهتـر 
امـا مـن  بهره بـرداری سیاسـی کنـم،  از کلنـل  می توانسـتم 
حرفـش را هـم هیـچ کجا نـزدم و به خواسـت خودم برگشـتم 
و در آن شـرایط بـه کارم در روزگار سـپری شـده ادامـه دادم
ـ روحانـی بایـد بـه ایـن مسـئله رسـیدگی کند کـه این ها 
چـه کسـانی هسـتند؟ چـرا چـوب الی چـرخ می گذارنـد؟ ـ 
معـاون وزیـر ارشـاد از من دعوت کـرد که به دیدنـش بروم. ما 
دو سـاعت صحبـت کردیم. ایشـان گفـت مـن در هواپیما این 
کتـاب را خوانـده ام. گفتـم حاال که خواندید، بـه نظرتان کجاها 
را بایـد تغییـر دهم؟ ایشـان گفت من نمی توانـم چیزی بگویم 
و شـما خـودت بـرو یک بـار دیگـر کتـاب را نگاه کـن. من آن 
پی نوشـت یـا همـان شـرحی کـه بر کتـاب نوشـته بـودم را به 
ایشـان نشـان دادم و گفتـم مـن بـرای راحتـی کار شـما، ایـن 
توضیح را هم نوشـته ام. ایشـان گفت شـما یک بار دیگر کتاب 
را بازبینـی کـن تـا مـا بـرای شـب عیـد به کتـاب مجوز نشـر 

دهیـم. اسـفندماه بـود گفتـم مـن هـم به شـما قـول می دهم 
بعـد از آن 15 روز عیـد که مطبوعات تعطیل هسـتند، یک ماه 
بـه سـفر بـروم و با هیچ رسـانه ای صحبـت نکنم. جلسـه تمام 
شـد و بـه خانـه برگشـتم اما انـگار آنجا شـنود بود! فـردا صبح 
یکـی از آقایانـی کـه در مطبوعات کار می کرد، بـه من زنگ زد 
و ماجـرا را پی جـو شـد. گفتـم این کتـاب هنوز اجـازه نگرفته 
و شـما نبایـد هیـچ خبـری را منتشـر کنیـد، اما به رغـم آنچه 
مـن تأکیـد کـرده بـودم، در روزنامه فـردا آن عکـس تمام قد و 
آن تیتـر »کلنل از سـد سانسـور گذشـت« را منتشـر کردند و 

درسـت روز بعـد، کتـاب جعلی کلنـل را به بـازار دادند.
ـ گفتـم اجـازه نشـر کتـاب را کـه ندادیـد، چـرا جلـوی 
جعلـی اش را نمی گیریـد؟ گفتنـد مـا کـه نیـروی اجرایـی و 
انتظامـی نداریـم. در حالـی کـه وزارت ارشـاد همه چیـز دارد. 
خطـاب بـه آقـای روحانـی، دربـاره اتفاقـی کـه بـر شـما 

می گوییـد؟ چـه  مـی رود، 
اشـتباه مرا ببخشـید که به شـما امید بسـته بودم. چون در 
دوره آقـای احمدی نـژاد، اگر اجازه نشـر کتابـم را ندادند، اجازه 
هـم ندادنـد کسـی کتـاب مرا جعـل کند. شـاید ایـن تدبیر به 
خاطرشـان نرسـیده بود! افتخار جعل شـدنش متعلق به دوران 
تدبیـر و امیـد آقـای روحانی اسـت. و البته افتخـار هیچ کاری 

نکـردن. وزارتخانه ایشـان هم!
پوریـا سـوری در مقدمـۀ ایـن گفت وگو نوشـته اسـت:  یک 
حسـاب سرانگشـتی کنیـم، بـه تخمیـن نشـر چشـمه، »زوال 
کلنـل« قـرار بـود بـا تیـراژ 100هـزار نسـخه ای )یـا 50هـزار 
نسـخه ای( منتشـر شـود، متوسـط قیمـت کتـاب را هـم اگـر 
25هـزار تومـان بگیریـم کـه شـاید بیشـتر هـم می توانسـته 
باشـد، عوایـد فـروش ایـن کتـاب بالـغ بـر 2میلیـارد و 500 
میلیـون تومـان می شـده، اگـر مثـاًل سـهم 18درصـدی از این 
مبلـغ را کـه شـاید بیشـتر هـم باشـد، بـرای مولـف در نظـر 
بگیریـم، حق التألیـف محمود دولت آبـادی از نشـر زوال کلنل، 
رقمـی حـدود 450 میلیـون تومـان می شـد؛ رقمی چشـمگیر 
بـرای نویسـنده ای کهنسـال کـه تنهـا ممـر درآمدش نوشـتن 

اسـت و نوشـتن.
 450 میلیـون تومـان سـهم دولت آبـادی از نوشـتن زوال 
و  کتابفروش هـا  بـرای  حـدود  همیـن  در  سـهمی  و  کلنـل، 
توزیع کننده هـای کتـاب و مبلغـی نزدیک به 1 میلیـارد تومان 
سـهم نشـر چشـمه، در عـرض 3 روز کاری )بـه روایت محمود 
دولت آبـادی در گفت و گـو بـا »روبـه رو«( دود شـد و بـه هـوا 
رفـت، بـه همیـن راحتـی. کک هیـچ مسـئولی در وزارت خانه 

ارشـاد یـا نهادهـای ذی ربـط هـم نگزید.
از درون قصـد  آیـا گروهـی  اسـت؟  توطئـه ای در کار  آیـا 
زمین گیـر  کـردن سیاسـت های بـاز فرهنگـی دولـت تدبیـر 
و امیـد را دارنـد؟ سـهم مافیـای نشـر زیرزمینـی )کـه منابـع 

حمایتی شـان آشـکار نیسـت( از عدم انتشـار کتاب اصلی زوال 
کلنل توسـط نشـر چشـمه، و نشـر کتاب جعلی کلنل در بازار 
غیرقانونـی کتـاب، چقدر اسـت؟ چه کسـانی پـول »کلنل« را 

بـاال کشـیده اند و یـک قلـپ آب هـم رویـش!
هویداسـت دزدی آشـکاری رخ داده اسـت، برای مبلغ بسیار 
کمتـر از اینهـا در راهروهـای منتهـی بـه دادگاه هـای کشـور، 
متهمـان بی شـماری صـف کشـیده اند، بـه جـرم دزدی، جعل، 
کالهبـرداری و حتی قتلی مرتبط! حاال حسـاب کنید سـرقتی 
فرهنگـی از جماعتـی بی پنـاه رخ داده، خصوصـاً مولـف کتاب 
کـه عصـاره جانـش را چکانـده در بـرگ بـرگ اثری کـه ثمره 
زندگـی اش اسـت. دزدی آشـکاری کـه هـم سـودای ضربـه به 
اقتصـاد و رفـاه نویسـنده را دارد و هـم بـه واسـطه نشـر کتابی 
جعلـی بـه نـام نویسـنده بـزرگ ایرانـی، ترفنـدی اسـت برای 
بی اعتبـار کـردن قلـم شـکیبا و فاخـر محمـود دولت آبـادی. 

ضربـه بـه صنعـت نشـر و کتابخوانـی و ایـن قبیل هـم بماند!
پـس حـق بدهید خالـق »کلیـدر« از زمین و زمانـه ناراحت 
و عصبـی باشـد، از دولتـی کـه بـا حمایت هـای امثـال او بـر 
روی کار آمـده و از رئیس جمهـوری کـه بایـد فراتـر از شـعار، 
بـه حیطـه عمل وارد شـود و از وزیـر فرهنگ و عوامـل اجرایی 
وزارتخانـه اش بپرسـد کـه چـه بـر سـر ایـن مـرد و اعتبـارش 
آورده ایـد؟ بپرسـد چگونـه اجـازه دادیـد کـه اثـری بـا  ایـن 

اهمیـت، از مسـیر قانونـی انتشـار رانده شـود؟ 
زواِل ُکُلِنـل اثـری از محمـود دولت آبادی، نویسـنده معاصر 
اسـت کـه در سـال های ابتدایـی دهـه 1980 میالدی بـه زبان 
فارسـی نوشـته شـد، امـا بـرای نخسـتین بار در سـال 2009 
میالدی، توسـط ناشـر سوئیسـی به زبان آلمانی منتشـر شـد. 
رمـان زوال کلنـل سرگذشـت افسـری وطن دوسـت در ارتـش 
ایران اسـت که زندگی او و خانواده اش در مقطع انقالب 1357 
ایـران مـرور می شـود. داسـتان رمـان تنهـا در یـک شـبانه روز 
می گـذرد، اما در بازگشـت به گذشـته مـرور و تأملی عمیق در 
حـوادث تاریخ سـده اخیـر ایران و تـالش مردم در رسـیدن به 

راه جامعـه ای مـدرن و پیشـرفته را منعکـس می کند.

ناگفته های محمود دولت آبادی از  نشر نسخه جعلی »زوال کلنل« در گفت و گو با دو هفته نامه »رو به رو«

 یک مثلث کثیف 
مسئول نشر نسخه جعلی کلنل هستند

اگر با هدایت درسـت و مدریت کارآمـد هزینه های برگزاری 
بیسـت و نه دوره نمایشـگاه، صرِف ایجاد زیرسـاخت های نشـر، 
مطالعـه و کتاب خوانـی در کشـور می شـد، بـدون شـک امـروز 

وضعیـت نشـر کتـاب در کشـور این گونه نبود که هسـت!
در  تهـران  کتـاب  نمایشـگاه  دوره  نهمیـن  و  بیسـت 
اردیبهشـت ماه 95، برگـزار شـد و مطابـق با سـنوات گذشـته، 
جمعـی از عالقه منـدان بـه کتـاب و کتاب خوانـی را گـرد هـم 
آورد، امـا آیـا ایـن اتفاق فرهنگی، توانسـته اسـت درمانی برای 

تـن نحیـف و بیمـار صنعـت نشـر در کشـور باشـد؟
منظـر  از  نمایشـگاه،  ایـن  از  شـده  ارائـه  ارقـام  و  آمـار 

مسـئوالن و برگـزار کننـدگان حکایـت از یک موفقیـت بزرگ 
داشـت. بـه عنوان مثال حسـین نوش آبـادی سـخنگو و معاون 
پارلمانـی وزیـر ارشـاد- اخیـرا در نشسـت خبـری خـود اعالم 
کـرده اسـت: »حضـور 2 هـزار و 400 ناشـر ایرانـی در 1700 
غرفـه و ارائـه 300 هـزار عنـوان کتـاب داخلـی و 160 هـزار 
عنـوان کتـاب خارجـی موفقیـت بزرگـی بـود و بایـد آن را بـه 

نیـک گرفت.« فـال 
از طرفی، مشـخصا مهم ترین کارکرد نمایشـگاه کتاب تهران، 
برخـالف عنوانـی که به یدک می کشـد، ماهیت فروشـگاهی آن 
اسـت؛ آنقـدر کـه مدیران فرهنگی در سـال های اخیـر، حتی در 

حـد شـعار هم که شـده بـر تقویت ماهیـت نمایشـگاهی آن در 
برابـر غلبـه واقعیِت فروشـگاهی آن تاکید کرده انـد. این واقعیت 
تـا حـدی ملموس بوده که شـرکت در نمایشـگاه برای ناشـران، 
همـواره امکانـی بـرای دسترسـی بـه نقدینگـی و شـرط بقـا در 

بـازار بحران زده نشـر مطرح بوده اسـت.
بـا در نظـر گرفتـن مبلـغ 14 هـزار و 427 تومـان میانگین 
قیمـت کتـاب در 6 ماهـه نخسـت سـال 94، بـرای کل سـال، 
جمِع قیمت کتاب های منتشـر شـده در سـال گذشـته، چیزی 
حـدود 2400 میلیـارد تومـان بـوده اسـت! بنابرایـن بـا درنظر 
گرفتـن فـروِش 110 میلیـارد تومانـی نمایشـگاه کتـاب تهران 
)حتـی اگـر نخواهیم بخـش فروش کتاب های خارجـی را از آن 
کسـر کنیـم و تمـام ایـن مبلـغ را به عنـوان فـروش کتاب های 
داخلـی در نظـر بگیریـم( این بـازه 10 روزه امکان فـروِش تنها 
4 و نیـم درصـد از کتاب هـای منتشـر شـده در سـال 94 را 

فراهـم کرده اسـت.
جالـب اسـت کـه برگـزاری بزرگ تریـن رویـداد فرهنگـی 
و  بازگردانـدن 4  امـکان  تنهـا  قولـی منطقـه(  بـه  )و  کشـور 
نیـم درصـد از سـرمایه بالقـوه نشـر کشـور را محقـق می  کنـد. 
بنابرایـن صـدور بیانیه هـای شـعاری و تبلیغاتـی حـول محـور 
نماشـگاه کتـاب، بـه دور از عملکـرد واقعی آن اسـت. پس چرا 
مسـئوالن این قـدر به برگـزاری آن افتخـار می کننـد؟ آیا تکیه 
بـر انبـوه بازدیدکننـدگان از نمایشـگاه کتـاب، ابـزاری بـرای 
بزرگ نمایـی اقدامـات و مخفـی نگـه داشـتن واقعیت نیسـت؟
نبایـد فرامـوش کنیـم کـه برپایـی ایـن نمایشـگاه عظیم و 

فـراخ، سـاالنه چـه خرجـی را روی دسـت برگـزار کننـدگان 
می گـذارد

 بـا ارجـاع بـه تعاریـف و انتقاداتـی کـه همـواره بـه ایـن 
فروشـگاه بـزرگ وارد بـوده، خـوب اسـت ایـن کارکـرد 4 و 
نیـم درصـدی در اقتصاد نشـر را با مضرات نمایشـگاه مقایسـه 
کنیـم؛ مضراتـی مثـل صدمـه ای که نمایشـگاه کتـاب با حذف 
چرخـه فروش کتـاب )مراکز پخـش و خصوصا کتاب فروشـان( 
بـه اقتصـاد نشـر می زند! تـازه نباید فرامـوش کنیم کـه برپایی 
ایـن نمایشـگاه عظیـم و فـراخ، سـاالنه چـه خرجـی را روی 
دسـت برگـزار کنندگان می گـذارد! فرقـی ندارد وزارت ارشـاد 
ایـن مبلـغ را بپـردازد و چه شـهرداری تهران؛ در هـر دوحالت 
بیت المـال  بـه عبارتـی،  یـا  بودجـه کشـور  از  ایـن هزینه هـا 
هزینـه می شـود؛ مبلغـی کـه بنـا بـه اعـالم موسسـه فرهنگی 
نمایشـگاه های ایـران سـاالنه دسـِت کـم برابـر با صرفـه جویی 
15 میلیـاردی از محـل جابجایـی نمایشـگاه از مصـال تهران به 

شـهر آفتاب اسـت!
امـا چـرا همچنـان ناشـران از شـرکت در نمایشـگاه کتـاب 
تهـران اسـتقبال می کننـد؟ دلیلش این اسـت که ایـن حضور، 
آن هـا را از پرداخـت تقریبـا 40 درصـد از رقـم پشـت جلـد 
کتاب هـا بـه مراکـز پخـش و کتاب فروشـی ها، معـاف می کنـد. 
آن هـا بـا احتسـاب 30 درصـد هزینـه تولید کتـاب، 10 درصد 
حق التالیـف یـا حق الترجمـه و 10 درصـد تخفیـِف تکلیفـی 
کتـاب، 50  هـر  فـروش  از  کـم  دسـت  می تواننـد  نمایشـگاه، 

درصـد از رقـم پشـت جلـد آن را سـود کننـد.

نمایشگاه کتاب؛ یک سود و صد ضرر
 خبر

نشست تخصصی 
جامعه شناسی 
هنر جنوب کرمان 
برگزار می شود

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی جنـوب کرمـان گفت: 
جامعـه  تخصصـی  نشسـت 
شناسـی هنـر ویـژه هنرمندان 

جنـوب کرمـان برگـزار مـی شـود.
 حجـت االسـالم سـید احمـد حسـینی در جمع اصحـاب رسـانه افزود: 
ایـن نشسـت با حضور یداهلل آقا عباسـی پژوهشـگر و نویسـنده حـوزه هنر 

16 خـرداد مـاه برگزار می شـود.
وی اظهـار داشـت: هنرمنـدان عالقـه منـد حضـور در این نشسـت می 
تواننـد بـا مراجعـه بـه ادارات فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان خـود 

نسـبت بـه نـام نویسـی جهـت حضـور در ایـن نشسـت اقـدام کنند.
وی بـا بیـان اینکـه نـام نویسـی از هنرمنـدان تـا 10 خـرداد مـاه ادامه 
خواهـد یافـت، بیان داشـت: ظرفیت کالس مذکور 30 نفر بـوده و در محل 

اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان برگزار خواهد شـد.
وی ادامـه داد: بـر اسـاس برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه برپایی نشسـت 

هایـی از این دسـت در سـال جـاری اسـتمرار دارد.

»کتاب« فاضل نظری 
در یک ماه 25 هزار 
جلد فروخت

»کتـاب«  شـعر  مجموعـه 
سـروده فاضل نظـری در عرض 
یـک مـاه بـه فـروش 25 هـزار 
از  نشـان  کـه  رسـید  جلـدی 
اقبـال بـاالی مخاطبـان بـه اثر 

جدیـد ایـن شـاعر دارد.
مجموعـه شـعر »کتـاب« که کمـی قبل از بیسـت و نهمین دوره نمایشـگاه 
بین المللـی کتـاب تهران منتشـر شـده بود و توانسـت در 10 روز نمایشـگاه به 
رکـورد فـروش 15 هـزار جلـدی دسـت یابـد، همچنـان پرفروش تریـن کتاب 
سـوره مهـر اسـت و تاکنـون 10 چـاپ از ایـن کتـاب بـه اتمام رسـیده اسـت. 
مجموعـه شـعر »کتـاب« پنجمیـن دفتـر شـعر نظـری، شـامل 39 غـزل بـا 

مضامیـن عاشـقانه، عارفانـه و اجتماعی اسـت.
 فاضـل نظـری دربـاره عنـوان ایـن دفتـر شـعر این گونـه توضیـح می دهد: 
»کتـاب« پیـش از هـر چیـز نـام معجـزه پیامبـر عزیزمـان اسـت و من بـا این 
نام گـذاری درصـدد بـودم تـا اهمیـت ایـن معجـزه را یـادآوری کرده باشـم. از 
سـویی دیگـر، انتخـاب این نام تالشـی اسـت بـرای نشـان دادن اهمیت کتاب 
و خوانـدن. آثـار دیگـر فاضل نظـری از قبیل »گریه هـای امپراتـور«، »اقلیت«، 
»آن هـا« و »ضـد« نیـز جـزو پرفروش تریـن کتاب هـای انتشـارات سـوره مهـر 

. هستند

آغاز کارگاه آموزشی 
»ادبیات داستانی طنز« 
از نهم خرداد در کرمان 
»ادبیـات  آموزشـی  کارگاه 
کرمـان  در  طنـز«   داسـتانی 
آغاز   شـد. این کارگاه آموزشـی 
»محمدعلـی  آن  مـدرس  کـه 
علومـی« نویسـنده و طنزپـرداز 
اسـت،  اسـتان  شناخته شـدۀ 

بـه صـورت هفتگـی و در روزهـای یک شـنبه برگـزار خواهـد شـد. کارگاه 
آموزشـی »ادبیات داسـتانی طنز« ویژه داستان نویسـان اسـت و در جلسات 
آن، ضمـن آموزش شـگردهای طنزنویسـی، داسـتان های طنز نویسـندگان 
بـزرگ ایـران و جهـان نیـز تحلیـل و بررسـی می شـود. هم چنیـن پخـش 
فیلم هـای کمدی سـینمای جهـان و تحلیل آن هـا از منظر طنزپـردازی، از 
بخش هـای دیگـر این کارگاه آموزشـی اسـت. اسـتاد »محمدعلـی علومی« 
مـدرس کارگاه آموزشـی ادبیـات داسـتانی طنـز، از نویسـندگان فعـال و 
باسـابقه کشـور و صاحـب آثـار تحسین شـده ای همچـون رمان »شاهنشـاه 
مغـان«، »پریبـاد«، مجموعه داسـتان هایی  در کوچـه دل گشـا«، »سـوگ 
مثـل »هـراز و یک شـب نو«، »داسـتان های غریـب، مردمان عـادی« و چند 
اثـر پژوهشـی در حـوزه طنـز، از جمله »بررسـی طنـز در خارسـتان حکیم 

اسـت. کرمانی«  قاسـمی 

»روشنفکری«
مجوز گرفت 
سیاسـی،  نامـه  هفتـه 
فرهنگـی، اجتماعـی و هنـری 
صاحـب  بـه  »روشـنفکری« 
امتیـازی نظـر احمـدی  مجوز 

گرفـت.
شـاعر،  احمـدی  نظـر 
دانـش  و  نویـس  نمایشـنامه 

آموختـه تئاتـر متولـد جیرفـت اسـت احمـدی در این مـورد بـه خبرنگار 
پیـام مـا  گفـت : این نشـریه   با اسـتفاده از روزنامه نگاران مطرح اسـتان 
و مشـاوره و همـکاری شـاعران، هنرمنـدان و صاحبنظـران برجسـته  در 
حـوزه هـای مختلف، به زودی در گسـتره اسـتان پهناور کرمان شـروع به 
فعالیـت خواهـد کـرد و سـعی خواهد کرد به سـهم خود از نظر شـکلی و 

محتوایـی روزنامـه نـگاری اسـتان را ارتقـا  بخشـد. 

کتابخبر رسانهادبیات

اشتباه مرا ببخشید که به شما 
امید بسته بودم. چون در دوره آقای 
احمدی نژاد، اگر اجازه نشر کتابم را 
ندادند، اجازه هم ندادند کسی کتاب مرا 
جعل کند. شاید این تدبیر به خاطرشان 
نرسیده بود! افتخار جعل شدنش متعلق 
به دوران تدبیر و امید آقای روحانی 
است. و البته افتخار هیچ کاری نکردن. 
وزارتخانه ایشان هم!
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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

اگـر فکـر مـی کنیـد دقیقـا دلیـل تصمیـم گیـری هـا و 
اعمـال روزانـه خـود را مـی دانیـد، بایـد بگوییـم که سـخت 
در اشـتباه هسـتید! بررسـی هـای روانشناسـی حاکـی از آن 
هسـتند کـه افراد به روشـی مرمـوز و گیج کننـده رفتار می 

کننـد کـه حتـی خـود نیـز از آن اطالعـی ندارند.
 در مقالـه حاضـر چکیـده ای از نقـل قول هـای مربوط به 
واقعیـت هـای حیرت آور در مورد روانشناسـی اجتماعی ارائه 
شـده اسـت. اگرچه برخی از مـوارد بی ارتباط با روانشناسـی 
اجتماعـی هسـتند، امـا به نظـر می رسـد ذکر آنهـا خالی از 
لطـف نیسـت. متـن زیـر را بخوانید تـا متوجه شـوید چرا ما 
اغلـب، سـایر افـراد را نـادان و خـود را قربانـی شـرایط مـی 
خوانیـم؟ چرا در جمع دوسـتانه حاضریـم کارهایی که حتی 
بـه نظرمـان اشـتباه هسـتند را انجـام دهیـم ولـی از جمـع 

نشویم؟ دوسـتانمان طرد 
ما اغلب موافق با نظر جمع هستیم، حتی اگر حق با 

آنها نباشد!
آزمایشـی  روانشـناس،  ، سـولومون آچ،  در دهـه 1950 
ترتیـب داد کـه در آن سـه خط به افراد نشـان داده می شـد 
و از آنهـا پرسـیده شـد کـه کـدام یـک طویـل تـر از دیگری 

اسـت؟ یکـی از خـط هـا بـه وضـوح دراز تـر از بقیـه بود.
اطـراف  در  هـم  گروهـی  آزمایـش،  از  مرحلـه  هـر  در   
فـرد آزمـون دهنـده وجـود داشـتند کـه عمـدا مـی گفتنـد 
کوتاهتریـن خـط، دراز تریـن خـط اسـت! نتیجـه ایـن شـد 

کـه حـدود 75 درصـد از آزمون دهندگان دسـت کـم یکبار 
موافـق بـا نظر افـراد پیرامون خودشـان بودند و این به شـما 
نشـان مـی دهـد کـه تا چه حـد می توانیـد تحـت تاثیر نظر 

افـراد پیرامـون خودتـان باشـید حتـی اگـر اشـتباه کنند!
 در سـال 2005، جـورج بـرن، روانپزشـک و متخصـص 
علـوم اعصاب، ایـن آزمایش را تکرار کرد و به نتایج مشـابهی 
دسـت یافـت. بـرن در حیـن آزمایش به اسـکن مغـزی افراد 
تحـت آزمایـش نیـز پرداخـت و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
فشـار افـراد پیرامـون. فرد را مجبور می سـازد تـا ادراکی که 

خـود از واقعیـت دارند تغییـر دهند
گاهی به جای فکر کردن و تصمیم گرفتن, حاضر 

می شویم از گزینه ای عمومی استفاده کنیم
در کشـورهایی کـه در گواهینامـه رانندگی. بخشـی برای 
اهـدای عضـو در نظـر گرفتـه شـده اسـت میـزان رضایت از 
اهـدای عضـو بـه مراتـب بیشـتر از کشـورهایی اسـت که در 

گواهـی نامـه رانندگـی آنهـا چنین بخشـی وجود نـدارد.
 بـه گفتـه کریسـتین لـی، تصمیـم گیـری امـری دشـوار 
اسـت، بنابرایـن اغلـب اوقـات، افـراد بـه گزینـه هـای پیش 

فـرض متوسـل می شـوند..
ما در لحظه، بیشتر تحت تاثیر محیط اطراف خود 

هستیم تا اطالعات قبلی
دریکـی از مطالعـات که در کتاب ” شـما چنـدان باهوش 
نیسـتید ” ذکر شـده اسـت، پژوهشـگران از آزمون دهندگان 

خواسـتند تـا  یـک 10 دالری را بیـن خـود و شـریک خـود 
تقسـیم کننـد. وقتـی آنهـا در درون اتاقـی بـا یـک کیـف 
دسـتی، کیـف چرمـی و یـک خودنویـس بودنـد، دو برابـر 
بیشـتر از زمانـی که در اتاقـی خالی قرار داشـتند، برای خود 

پـول بیشـتری بـر می داشـتند.
 امـا وقتـی از آنهـا در مـورد دلیل رفتارشـان سـوال شـد، 
هیـچ کـدام بـه اشـیایی کـه در اتاق قـرار داشـت اشـاره ای 

نکردنـد و در مقابـل معتقـد بودنـد کـه رفتارشـان بسـیار 
اسـت. بوده  منصفانـه 

 بـه گفتـه فابیـو براشـت، در توضیح ایـن یافته مـی توان 
گفـت ” تمـام اعمـال ما همواره تحـت تاثیر ارزش هـا و پیام 
هایـی اسـت کـه از جانب محیط و حتی کیـف های متفاوتی 

کـه درون اتـاق قرار داشـتند. دریافت می شـوند
http://www.businessinsider.com/mind- منبـع/
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تصمیمات تحمیلی
آیا می دانید؟

جامعه

بـه  پدربزرگ هـا  مثـل  همیشـه 
مـی  نصیحـت  آشـنایان  و  دوسـتان 
کـردم که اینقـدر وقت شـان را در کافی 
شـاپ ها حـرام نکننـد و هـزار کار بهتـر 
می تواننـد بـا وقت شـان انجـام بدهنـد 
داشـته  بیشـتری  بازدهـی  عمرشـان  و 
باشـد مثـل کتاب خوانـدن و فیلم خوب 
دیـدن و هـزار کار دیگـر امـا گذشـت 
زمـان خـودم را بـه کافه ای بـرد و  آنجا 
تـازه بـا فضـای خـوب و دوسـتان خوب تـری آشـنا شـدم و 
دریافتـم کـه انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و به شـدت 
نیـاز دارد کـه در جمـع باشـد حتـی اگر بـا آن جمع صحبت 
نکنـد امـا همیـن کـه احسـاس کنـد زندگـی در اطـراف وی 
جریـان دارد خالقیـت او هـم بـه کار می افتـد و بـا میـل و 
عالقـه ی بیشـتری حتی کارهـای مربوط به شـغلش را انجام 
مـی دهـد امـا کمـاکان مشـکالتی را در ایـن میانه مـی بینم 
، بـرای مثـال کافـی شـاپ هایی که مثـل قارچ در هر گوشـه 
و کنار شـهر سـبز شـده انـد و در هر کـدام جوانانـی دور هم 
نشسـته انـد و متاسـفانه خبـری هـم از خالقیت نیسـت و به 
جـز چند کافی شـاپ که آنها هـم صاحبان هنرمنـدی دارند 
بقیـه عالقـه ای بـه انجـام دادن کارهای فرهنگـی و هنری از 
خودشـان نشـان نمی دهنـد و خـوب بـر اسـاس رویـه ای که 
در پیـش می گیرنـد مخاطبانـی را هـم جلـب می کننـد مثال 
یکـی دو کافـی شـاپ داریم کـه بیشـتر کافه کتاب هسـتند 
تـا کافـی شـاپ و بـه محـض وارد شـدن بـه آن کافـه ها جو 
آرام و اتمسـفر خودمانـی کافـه مخاطـب را می بلعـد و تـا بـه 
خـودت بیایـی مـی بینـی کتابـی در دسـت گرفتـه ای و بـه 
لطـف موسـیقی آرام و محیـط سـاکت کافـه در نوشـته های 
کتـاب شـناور شـده ای و حاال بایـد نجات غریق بیایـد و تورا 

از آن کافـه بیـرون بکشـد.
 امـا خوب کافی شـاپ هایی هم هسـتند که بـا صدای بلند 
و موسـیقی و برخـورد کافـه دار متوجـه می شـوی کـه اینجا 
متعلـق بـه تیـپ خاصـی از مـردم و رده ی سـنی خاص تـری 
از مخاطبـان اسـت و و بایـد با دوسـتان کم سـن و سـال تری 
آنجـا بنشـینی و بـه خاطـر صـدای بلنـد موسـیقی بـا داد و 
فریـاد بـا یکدیگـر حـرف بزنیـد و بعد هـم )کانج جـان پیلن 
بـوق( را سـفارش بدهید و بنوشـید و نه خودتـان می فهمید 

کـه معنـای این نـام پیچیده چیسـت و نـه کافـه دار محترم 
می فهمـد و یـا به روی خودش مـی آورد اما بیاییـد لحظه ای 
خودمـان را جـای جوانان و نوجوانـان کرمانی بگذاریم ببینیم 
چـکار کرده ایـم که خوردن تبدیل به تفریح یک نسـل شـده 
و هروقـت کـه بـه دور هـم جمـع می شـوند اول می پرسـند 

خـوب کجـا برویم و چـه بخوریم؟
شـما بیاییـد پیشـنهاد بدهیـد بـه جـای کافی شـاپ کجا 
می تواننـد برونـد کـه نیـازی بـه ماشـین و یا وسـیله ی نقلیه 
هزینـه ی  و  باشـد  نزدیـک  منزل شـان  بـه  باشـد،  نداشـته 
آنچنانـی هـم نداشـته باشـد و از همـه این ها مهمتـر همه ی 

جمـع دوسـتان بـا هـم موافـق رفتـن بـه آن مکان باشـند.
درنتیجـه کافـه تبدیـل می شـود بـه مکانـی کـه تعـداد 
زیـادی از جوانـان را بـه خـود جلـب می کنـد و آنهـا هـم به 
راحتـی بـا ایـن مـکان و قوانیـن آن کنـار می آینـد و پـس از 
اندکـی آزمـون و خطـا مکانی را که مناسـب اخالق و سـلیقه 
ی خودشـان هسـت را پیـدا مـی کننـد و بـه قـول معـروف 
آنجـا می شـود پاتـوق، که بـه نظر حتـی بسـیاری از والدین 
کـه مـن بـا ایشـان هـم صحبـت شـدم خیلـی هـم از ایـن 
وضعیـت راضـی هسـتند چـرا کـه می داننـد فرزاندان شـان 
کجـا هسـتند و وقت شـان را با چه کسـانی صـرف می کنند و 
همیشـه شـخصی که اندکی از ایشـان مسـن تر اسـت به قول 
معـروف بـاالی سرشـان هسـت تا خـدای ناکـرد دسـت از پا 
خطـا نکنند.)البتـه ایـن فضا در همـه ی کافی شـاپ ها حاکم 
نیسـت امـا معموال جـو این چنین اسـت( و در آخـر هم باید 
خاطـر نشـان کنـم که مطاع کفر و دین بی مشـتری نیسـت/ 

گروهـی ایـن و گروهی آن پسـندند.
حال آنکه جریان بسـیار خوبی در بعضی از کافی شاپ های 
کرمـان بـه راه افتـاده و همیـن چنـد کافـه ای کـه فضـای 
فرهنگـی دارنـد جلسـاتی را برگـزار می کنند به نام جلسـات 
کتاب خوانی و آشـنایی با نویسـندگان و شـاعران به نام کشور 
خودمـان و سـپس نویسـندگان و هنرمندان سراسـرجهان، و 
بـا کمـک اهـل کتـاب و مطالعـه ودلسـوزان ایـن نسـل مـی 
خواهنـد بـا ایـن چنیـن برنامه هایـی کافی شـاپ را تبدیـل به 
مکانی بکنند که در آن ها کاری بیشـتر از نوشـیدن یک قهوه 
می شـود انجـام داد و بـه جوانـان آموخـت که کتـاب را همه 
جـا می تـوان مطالعه کرد و سـوژه ی بهتری بـرای حرف زدن 
اسـت، در مقایسـه بـا مدل مـوی فـالن فوتبالیسـت و یا دور 

موتـور فـالن تولیـد جدیـد کمپانی اتوموبیل سـازی پورشـه. 
هرچنـد ایـن راه آنچنـان راه سـاده  و راحتی هم نیسـت و به 
قول یکی از این کافه داران چون همسـفر عشـق شـدی مرد 
سـفر باش ، وی که معلمی اسـت دلسـوز و مهربان می گوید 
مـن اصـال از کافی شـاپ و ایـن نوشـیدنی های خارجـی سـر 
در نمـی آوردم و صرفـا می خواسـتم مکانـی فراهـم کنـم کـه 
جوانـان بتوانند دور هم جمع بشـوند و بـه جاهای بدی نروند 
و در عیـن حـال هـر از چنـدی کمکـی هـم به ایشـان بکنم، 
وی کـه خـودش همیشـه درگیـر مشـکالت اقتصادی اسـت 
دیوارهـای کافـه را هـر هفتـه در اختیـار یک هنرمنـد جوان 
می گـذارد تـا هـم آثارشـان را بـه نمایـش بگذارنـد و کسـب 
اعتمـاد بنفسـی بکنند و به قـول معروف دلگرم بشـوند و هم 
اگـر کسـی عالقمند بـودی بتواند یکـی دوتا از آثار نقاشـی و 
یـا عکاسـی این جوانان هنرمنـد را بخرد و به این وسـیله هم 
خانـه ی خـودش را به زیـور هنر آرایش کند و هـم از جوانان 

هنرمنـد همشـهری حمایت کند.    
اما حاال بشنوید از مدیران کافی شاپ ها )به قول 

خودمان کافه دارها(
چنـد تنـی کـه بـا مـن هـم صحبـت شـدند از مشـکالت 
فـراوان می نالیدنـد و می گفتنـد کار بـرای مـا خیلـی سـخت 

شـده و کال ایـن صنـف بیش از حـد زیر ذره بین اسـت یکی 
از این دوسـتان که بیش از 5 سـال اسـت که کافی شـاپی در 

یکـی از محلـه هـای باالی شـهر دارد مـی گوید:
مـن نمی دانـم چـه فرقـی بین مـا و بسـتنی فروشـی و یا 
سـاندویچی اسـت چرا باید چنان شـرایط و قوانین پیچیده ای 
بـرای مـا در در نظـر بگیرنـد؟ من به واسـطه ی بیـش از حد 
بـاال رفتـن اجـاره بهای مغـازه ام مجبـورم که مـکان دیگری 
امـا شـرایط بسـیار سـردرگم کننـده اسـت  پیـدا کنـم  را 
بایـد جایـی را بیابـم کـه 300 متـر از مسجد،مدرسـه، مراکز 
آموزشـی، آرایشـگاه ها و حتـی باشـگاه های بدنسـازی مردانه 
دور باشـد. خـوب هـر خیابانی باالخـره دو عدد از ایـن موارد 
را دارد مـن کجـا باید بروم؟ البته کسـی که فالوده و بسـتنی 
می فروشـد مـی تواند کنار باشـگاه بدنسـازی ملکـی را اجاره 

کنـد امـا کافی شـاپ نه.
 دیگـری مـی گویـد: قانونـی دیگـر اشـتغال بانـوان را در 
کافی شـاپ ها ممنـوع کـرده مگر اینکـه کلیه ی پرسـنل زن 
باشـند، اسـتخدام مـردی کـه ظرف هـای کافـه را بشـوید و 
کم تریـن تعـداد ظـرف را بشـکند و حقـوق بیـش از حدی را 
هـم طلـب نکنـد )بـرای این چنیـن کار نیمـه وقتی( بسـیار 

سـخت اسـت و گاهـی اوقـات حتـی غیرممکن می شـود.

ناجی 96 ساله
و  پزشـکان  بـرای  آشـنایی  چیـز  هایملیـخ،  مانـور 
کسـانی اسـت کـه در رشـته های مرتبـط بـا پزشـکی 
تحصیـل کرده انـد. امـا شـاید مـا تا بـه حـال کنجکاوی 
نکـرده باشـیم کـه چه کسـی ایـن شـیوه و روش بیرون 
آوردن اجسـام خارجـی از مجـاری هوایـی مصدومـان را 
ابـداع کـرده اسـت.  وقتی که لقمـه غذایی یا هر جسـم 
خارجـی دیگـری در گلـو گیـر می کنـد و وارد مجـاری 
هوایـی می شـود، فرصت اندکی بـرای نجـات دادن جان 
یـک انسـان وجود دارد. کافی اسـت که چنـد دقیقه دیر 
عمـل بشـود، آنگاه یا شـخص می میـرد یا دچار آسـیب 
مغـزی برگشـت ناپذیر بـه خاطـر نرسـیدن اکسـیژن به 

سـلول های مغـزی می شـود. 
بنابرایـن بایـد شـیوه ای سـاده و عملـی و بـدون نیاز 
بـه هیـچ وسـیله ای، ابـداع می شـد تـا بتوانـد بـه کمک 
مصدومـان بیایـد.  هنـری هایملیـخ، یـک جراح قفسـه 
سـینه اسـت که در سـال 1920 در ویلمینگتون آمریکا 
بـه دنیـا آمـد. او در سـال 1943، فارغ التحصیـل رشـته 
پزشـکی شـد.  در ژوئن سـال 1974، او مقاله ای در یک 
نشـریه پزشـکی منتشـر کرد و در آن شـیوه ای که برای 
بیـرون آوردن اجسـام خارجـی از مجـاری هوایـی ابـداع 
کـرده بـود را توضیـح داد.  بحـث در مـورد شـیوه بیرون 
آوردن اجسـام خارجـی در سـنین و شـرایط مختلـف، 
بسـیار مفصل اسـت و هم اکنـون گایدالین هـای انجمن 
قلـب آمریـکا و نیز صلیـب سـرخ آمریـکا، الگوریتم های 
متفاوتـی در مـورد شـیوه انجـام کار را توصیـه می کنند. 
امـا در اینجـا اگـر بخواهیم به صـورت خیلی مختصر 
مانـور هاملیـخ را توضیـح بدهیم باید بگوییم کـه در این 
حرکـت، مصـدوم را سـرپا نگه داشـته و دسـت خـود را 
زیـر دیافراگـم او قـرار مـی دهیـم. دسـت دیگـر را روی 
دسـت اول گذاشـته و بـا تمـام قـدرت به صـورت ضربه 
ای دسـت هـای خـود را به سـمت بـاال و داخـل حرکت 
مـی دهیـم. ایـن حرکت باعـث می شـود، میـزان کمی 
هـوا کـه داخـل ریـه اسـت بـا شـدت خـارج شـده و هر 
جسـم کـه در مسـیر آن قـرار دارد به بیرون پرت شـود.

همین شـیوه سـاده، تا به حال جان هـزاران نفر را نجات 
داده اسـت. امـا جالب اسـت بدانید که دکتـر هایملیخ با 
اینکـه خود این شـیوه را ابـداع کرده بـود، هرگز خودش 
شـخصا ایـن مانـور را بـرای نجات جـان یـک آدم، انجام 

نـداده بود. 
هاملیـخ  قبـل،  هفتـه  دوشـنبه  همیـن  اینکـه  تـا 
کـه حـاال 96 سـاله اسـت و در یـک مرگـز نگهـداری از 
سـالمندان زندگـی می کنـد، هنگامـی که در رسـتوران 
مشـغول صـرف غـذا بود، متوجه شـد کـه لقمه غـذا در 
گلـوی زنـی در میـز کناری اش، گیـر کرده اسـت و او در 

آسـتانه خفه شـدن اسـت. 
بنابرایـن او به سـرعت بـه پا خاسـت، زن مصدوم 87 
سـاله را کـه پتی ریـس، نام داشـت، بلند کرد، از پشـت 
در برگرفـت و بـا حلقـه کردن دسـت در زیـر دیافراگم و 
انجـام مانـور، جـان او را نجات داد.جالب اسـت بدانید که 
در سـال 1976، زمانـی کـه رونالـد ریگان سـوار هواپیما 
بـود تا رهسـپار یک کارزار انتخاباتی شـود، بـادام زمینی 
وارد مجـاری هوایـی اش شـده بـود، و بـاز هـم اگـر این 
مانـور نبـود، شـاید دیگـر رونالـد ریگانی نبود کـه چهره 
نمی توانـد  بدهـد و کسـی  تغییـر  را  آمریـکا  سیاسـی 
پیشـبینی کنـد کـه اگر شـخص دیگری رئیـس جمهور 
آمریکا می شـد، مسـیر جنگ سـرد یا حتی جنگ ایران 

و عـراق، تـا چه حـد متفـاوت می بود! 
سـالمندان،  مرکـز  آن  غذاخـوری  کارکنـان  البتـه 
خودشـان آمـوزش انجام مانـور هایملیخ را دیـده بودند، 
امـا وقتی یکـی از آنها دید که خود مبـدع مانور، در کنار 
مصدوم اسـت و دسـت به کار شـده اسـت، درنگ کرد تا 
خـود هایملیخ کار را انجام بدهد!دکتر هایملیخ ، علیرغم 
کهولـت سـن، هنـوز آدم فعالی اسـت، شـنا می کند و به 
کنسـرت های موسـیقی مـی رود. او در دوران طبابـت اش 
هـم آدم مبتکـری بـود. یکـی از اختراع هـای او، اختـراع 
 Heimlich دریچـه ای بـرای جلوگیـری از حرکت هـوا

valve بـه داخـل لوله هـای سـینه chest tube بود.
 و البتـه مثـل دیگـر مخترعـان و مبتکـران، همـه 
خالقیت هـای او تـوأم بـا موفقیت نبـود، به عنـوان مثال 
او در دهـه 1980 تـالش کـرد تا با ابتـالی کردن عمدی 
بـا ماالریـا، در جهـت درمـان  و کنترل شـده بیمـاران 
بیماری هایـی مثـل سـرطان، الیـم و ایـدز، تـالش کند. 

ایـن تـالش او البتـه، بـا شکسـت مواجه شـد.
http://mashable.com/2016/05/27/heimlich-does-the-
heimlich/#_l5ie3R86qqh
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3-توده غله- ش باستانی- گرفتگی زبان

4-سـرخ و سـفید خـون- پرگو می زند- خـوف- ضمیر 
مفرد دوم شخص 
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در ژاپـن
13-کل و سراسـر- از تقسـیمات کوچـک دوره زمیـن 

شناسـی- نـی تـو خالی
14-دقت بیمارگونه- وسیله پرواز- زاپاس
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5-واحب و ضروری- پیک کاغذی- بریدن رگ
6-رشوه- نهی شده- خم شده

7-حیوان- الفت دادن- تصویر هندسی یک چیز
پـای  جـای  جونـده-  پسـتاندار  میمـون-  8-نوعـی 

سـوارکار
9-پاک از گناه- جلگه- روا داشتن

10-بزرگ- همراه قافیه- حرف دوم یونانی
11-تذکره- رسم مغولی- نوعی خودرو

12-بـا اب و تـاب خوانـدن- مخفـف خـوب- شـرکت 
اتومبیـل سـازی فرانسـوی- از حـروف مقطعـه قـران

13-موبیز- اشیانه جغد - مقابل تیزی
14-زیور - وزنی در طال فروشی - سرسلسله مادها

15-کنایه از مراحل سـر و سـلوک عارف و رسـیدن به 
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آگهی حصر وراثت
دارای  محمـد  فرزنـد  راوری  کاربخـش  محسـن  آقـای 
شناسـنامه شـماره 2980651036 بشـرح دادخواسـت 
داده  توضیـح   1395/02/08 مورخـه  فـوق  شـماره 
شـادروان نصـرت اکبری جـور فرزند نصراله بشناسـنامه 
شـماره 78 در تاریخ 1394/12/27 در شـهر راور فوت شـده  و وراثت 

منحصـرت الفـوت وی عبارتنـد از:
1- محسن کاربخش راوری، 2980651036 ، 1371 ، فرزند 

2- رضا کاربخش راوری ، 3210087660 ، 1380 ، فرزند
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
    دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور- نسرین 
خیراندیش

م الف 42  

آگهی حصر وراثت
دارای  فرزنـد حسـین  راوری  کاربخـش  آقـای محمـد 
شـماره  دادخواسـت  بشـرح   171 شـماره  شناسـنامه 
فـوق مورخـه 1395/02/08 توضیـح داده شـادروان مریـم کاربخش 
راوری فرزنـد محمـد بشناسـنامه شـماره 3210020329 در تاریـخ 
1394/12/27 در شـهر راور فـوت شـده  و وراثـت منحصـرت الفوت 

وی عبارتنـد از:
1- محمد کاربخش راوری، 171 ، 1340 ، پدر 

2- سعید نخعی ده علی ، 3210024898 ، 1370 ، همسر
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیت نامـه ای از متوفی 
نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای 
حـل اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر 
وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعد ابراز شـود 

از درجـه اعتبار سـاقط اسـت.
     دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور
نسرین خیراندیش م الف 43
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روزنامه سیاسی - اجتماعی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری

طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
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مدیرعامل ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا در ایران در آیین افتتاح نمایندگی تویوتای گروه خودرویی دلیلی در کرمان:

نمایندگی تویوتا »دلیلی« در سطح نمایندگی های ژاپن است
یکشـنبه  شـامگاه 
مدیـران  حضـور  بـا 
ایرتویـا،  شـرکت 
انحصاری  نمایندگی 
و  ایـران  در  تویوتـا 
جمعی از مسـئوالن 
اسـتان  بخـش خصوصـی  و  دولتـی 
کرمـان، گواهینامـه نمایندگـی مجاز 
فـروش  از  پـس  و خدمـات  فـروش 
تویوتـا بـه گـروه خودرویـی دلیلـی 
تویوتـای  نمایندگـی  و رسـما  اعطـا 
گـروه خودرویـی دلیلـی افتتاح شـد. 
در ایـن آییـن همچنیـن از خودروی 
تویوتـا پریـوس هیبریـد ، محصـول 
وارد  تازگـی  بـه  تویوتـا کـه  جدیـد 
شـد.  رونمایـی  اسـت،  شـده  ایـران 
گـروه خودرویـی دلیلـی که 5 سـال 
برتـر  خودرویـی  هـای  گـروه  جـزو 
موفـق  حالـی  در  دارد  قـرار  کشـور 
شـد نمایندگـی تویوتـا را در کرمـان 
افتتـاح کنـد کـه پیـش از ایـن هـم 
نمایندگـی شـرکت هـای هیوندایی، 
جیلـی، کیـا، مرسـدس بنـز و بـی ام 
دبلیـو را در اختیـار داشـت و خدمات 
فراوانـی را از ایـن طریـق بـه مـردم 
نمایـد.  مـی  ارائـه  کرمـان  اسـتان 
کیفیـت خوب و رضایت مشـتریان از 

گـروه خودرویـی دلیلی باعث شـد تا 
شـرکت ایرتویا، نمایندگـی انحصاری 
تویوتـا در ایران، که به سـخت گیری 
در اعطـای نمایندگی مشـهور اسـت، 
نمایندگـی تویوتـا در کرمـان را بـه 
گـروه خودرویـی دلیلـی اعطـا نماید. 
در ادامـه گزارشـی از ایـن آییـن را 

بخوانیـد.
امیر دلیلی: این نمایندگی 
بهترین نمایندگی تویوتا در 

جنوب شرق خواهد شد
امیـر دلیلـی یکـی از مدیـران گـروه 
خودرویـی دلیلـی در آییـن افتتـاح 
گـروه  ایـن  تویوتـای  نمایندگـی 
خودرویـی گفـت: امروز مایـه افتخار 
ارائـه  بـه  سـپس  وی  اسـت.  مـن 
تاریخچـه ای کوتاه از گروه خودرویی 

داشـت:  اظهـار  و  پرداخـت  دلیلـی 
مـا کارمـان را در زمینـه خـودرو از 
بـا نمایندگـی هیوندایـی  سـال 87 
خودرویـی  گـروه  و  کردیـم  شـروع 
گرفـت.  شـکل  جـا  آن  از  دلیلـی 
ایـن کارآفریـن برتـر اسـتان کرمـان 
افـزود: امـروز خیلـی خوشـحالم که 
ایرتویـا  بـزرگان شـرکت  پیـش  مـا 
بیـان  بـا  دلیلـی  شـدیم.  روسـفید 
هـای  نمایندگـی  تاکنـون  اینکـه 
جیلـی، کیـا، هیوندایـی، مرسـدس 
بنـز و بـی ام دبلیـو را در کرمـان راه 
انـدازی کردیـم، عنوان کـرد: این بار 
امـا بـه درجـه یـک نمایندگـی هـا 
یعنـی نمایندگی تویوتا رسـیدیم. در 
فضایـی به مسـاحت دو هـزار و 500 
ایجـاد  نمایندگـی  ایـن  مربـع  متـر 
شـده و قـول می دهـم همانند دیگر 
نمایندگـی ها، نمایندگـی تویوتا هم 
در جنـوب شـرق کشـور بـه بهترین 
نمایندگـی تبدیـل شـود. ایـن مدیر 
سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در 
گفـت: عـالوه بـر عالقـه بـه خدمت 
بحـث  کرمـان،  اسـتان  مـردم  بـه 
اهمیـت  مـا  بـرای  هـم  کارآفرینـی 
اکنـون  هـم  کـه  افـرادی  داشـت. 
در نمایندگـی هـای مختلـف گـروه 

کار  بـه  مشـغول  دلیلـی  خودرویـی 
هسـتند، تخصـص پیـدا مـی کننـد. 
هـا  نمایندگـی  ایـن  در  کـردن  کار 
هماننـد یـک دانشـگاه اسـت و ایـن 
افـراد اگـر روزی از مجموعـه مـا هم 
جـدا شـوند، تخصـص دارنـد و بیکار 
بـا  ادامـه  در  دلیلـی  ماننـد.  نمـی 
بیـان اینکـه برخـی از هـم اسـتانی 
از چشـم  بـه دلیـل تـرس  هایمـان 
زخـم حاضـر بـه سـرمایه گـذاری در 
اسـتان نیسـتند، اظهار داشـت: گروه 
سـرمایه  بـه  امـا  دلیلـی  خودرویـی 
گـذاری در کرمـان اعتقـاد دارد. بـا 
ایـن کار عـالوه بـر خدمت بـه مردم، 
از خروج سـرمایه از استان جلوگیری 
مـی شـود. امروز شـما مـی بینید که 
مـردم کرمان در زمینه خـودرو دیگر 

نیـازی بـه رفتـن بـه دیگر اسـتان ها 
ندارنـد چـرا کـه در کرمـان بهتریـن 
نمایندگـی ها را داریـم. وی در پایان 
گفـت: تویوتا بـا دیگر برندهـا تفاوت 
دارد و از راه انـدازی نمایندگـی ایـن 

شـرکت در کرمـان خرسـندیم.
وحید دلیلی: باالترین 

استانداردهای تویوتای ژاپن در 
این نمایندگی رعایت شده است

گـروه  مدیـر  دیگـر  دلیلـی  وحیـد 
خودرویـی دلیلـی هم در این مراسـم 
گفـت: امـروز دور هم جمع شـدیم تا 
آغاز همکاری گـروه خودرویی دلیلی 
بـا برنـد خوشـنام تویوتـا را جشـن 
بگیریـم. وی همچنیـن بـه روزهـای 
آغـاز بـه کار گـروه خودرویـی دلیلی 
اشـاره کـرد و اظهـار داشـت: شـاید 

هشـت سـال پیـش کـه مـا شـروع 
کردیـم، بـرای دو جوانی کـه تصمیم 
گرفته بودنـد برای جوانان شهرشـان 
روشـن  آینـده  کننـد،  کارآفرینـی 
نبـود، نیـروی متخصـص و توانمنـد 
بـه میـزان کافـی وجـود نداشـت و 
مـا  رنـج  باعـث  بسـیاری  مشـکالت 
امـا هیچوقـت خسـته و  مـی شـد، 
مـردد نشـدیم و به مسـیرمان اعتقاد 
داشـتیم. ایـن کارآفریـن برتر اسـتان 
کرمـان افـزود: امروز خوشـحالیم که 
تـالش هایمـان بـه بـار نشسـته و در 
کنـار خـود 220 جـوان عالقمنـد و 
توانمند شـده داریم. بـرای این اتفاق 
وقـت وهزینه بسـیاری صـرف کردیم 
و مفتخریـم که امروز تـالش هایمان 
بـه ثمـر نشسـته اسـت. دلیلـی در 

بخـش دیگـری از سـخنانش بـا بیان 
گذشـته  در  همشـهریانمان  اینکـه 
نـه چنـدان دور بـرای یک سـرویس 
تعویـض روغـن بـرای ماشـین هـای 
بـه طـی مسـافت  شـرکتی مجبـور 
400 کیلومتـری مـی شـدند، عنوان 
کـرد: امروز با سـرمایه گـذاری انجام 
گرفتـه در بخش امکانات لجسـتیکی 
همچنیـن  و  دنیـا  روز  اسـتاندارد 
متخصـص،  انسـانی  نیـروی  تربیـت 
دنیـا  روز  خودروهـای  همـه  تقریبـا 
مـی تواننـد بـا باالتریـن اسـتاندارد 
در گـروه خودرویـی دلیلـی خدمـات 
بگیرنـد. ایـن مدیر افـزود: افتخار می 
کنیـم کـه ایـن خدمـات را در خـور 
فراهـم  عزیـز  هـای  کرمانـی  شـان 
کـرده ایـم. وی در ادامـه بـا اشـاره 

بـه افتتـاح نمایندگـی تویوتا توسـط 
گـروه خودرویـی دلیلـی در کرمـان، 
محتـرم  مدیـران  گـواه  بـه  گفـت: 
شـرکت ایرتویـا کـه امـروز در اینجـا 
حضور دارند، باالترین اسـتانداردهای 
نمایندگـی  ایـن  در  ژاپـن  تویوتـای 
بـرای خدمت بیشـتر به همشـهریان 
در  دلیلـی  اسـت.  شـده  رعایـت 
پایـان اظهـار داشـت: امیـدوارم گروه 
خودرویـی دلیلـی خدمـات صادقانـه 
خـود را تـا سـالیان سـال بـه کرمانی 

هـای عزیـز ارائـه دهـد.
مدیرعامل ایرتویا: نمایندگی 

تویوتا دلیلی در سطح 
نمایندگی های ژاپن است

مدیرعامـل شـرکت ایرتویـا هـم در 
این مراسـم گفـت: خیلی خرسـندم 

کـه ایـن فرصـت بـه مـا دسـت داد 
ای  شایسـته  خدمـات  بتوانیـم  تـا 
ارائـه دهیـم.  دیـار  ایـن  مـردم  بـه 
افـزود:  فهیمـی  عبدالرضـا  دکتـر 
 1350 سـال  در  ایرتویـا  شـرکت 
توسـط شـادروان حدادزاده تاسـیس 
شـد. پـس از انقـالب ایـن شـرکت 
در اختیـار بنیـاد مسـتضعفان قـرار 
سـهامش   73 سـال  در  و  گرفـت 
مجـددا توسـط خانـواده حـدادزاده 
خریـداری شـد. وی بـا بیـان اینکـه 
مـا  کـه  جهانـی  رسـالت  براسـاس 
بـر  همچنیـن   و  داریـم  برعهـده 
اسـاس شـعار جدید تویوتا، سیاست 
مـا این اسـت که بهتریـن نمایندگی 
را در هـر شـهر داشـته باشـیم و بـه 
نحـو احسـن به مردم خدمـت کنیم، 
تصریـح کـرد: دوسـتان مـا شـریک 
بسـیار خـوب و قابل اعتمـادی را در 
ایـن منطقـه بـه مـا معرفـی کردند. 
مـا امـروز بـا حضـور نماینـده تویوتا 
ایـن  کـه  کردنـد  تاییـد  کـه  ژاپـن 
افـزاری  نظـر سـخت  از  نمایندگـی 
و نـرم افـزای در سـطح نمایندگـی 
هـای ژاپن اسـت، نمایندگـی تویوتا 
افتتـاح  را  دلیلـی  گـروه خودرویـی 
شـرکت  مدیرعامـل  کنیـم.  مـی 

ایرتویـا اضافـه کـرد: ایـن نمایندگی 
بـه عنـوان یـک نمایندگـی مـدرن 
می تواند در سـطح اسـتان و کشـور 

معرفـی شـود. 
رونمایی از تویوتا پریوس

در ایـن مراسـم از خـودوری تویوتـا 
شـد.  رونمایـی  هیبریـد  پریـوس 
پرفروش تریـن  پریـوس  تویوتـا 
خودروهـای  بهتریـن  از  یکـی  و 
هیبریـدی جهان اسـت. ایـن خودرو 
بـه لطـف اسـتفاده از تکنولوژی های 
مصـرف سـوخت  تویوتـا،  پیشـرفته  
همیـن  بـه  و  دارد  اندکـی  بسـیار 
دلیـل نیـز پـس از افزایـش قیمـت 
بنزین، بسـیار مورد توجه مشـتریان 
قـرار گرفـت. پریـوس سـفیر تویوتـا 
فنـاوری،  آوردن  ارمغـان  بـه  در 

آرامـش، حفاظـت از محیط زیسـت 
در  شـود.  مـی  محسـوب  ایمنـی  و 
مـدل جدید ایـن خودرو، شاسـی به 
سـبب افزایـش ایمنـی تقویت شـده 
ارتقـای  به منظـور  آن  بـر  عـالوه  و 
ایمنـی رادار پیشـگیری از تصـادف 
لیسـت  بـه  کـروز  رادار  کنـار  در 
افـزوده  خـودرو  ایـن  هـای  آپشـن 
اسـت. دیگـر لـوازم جانبی سیسـتم 
هیبریـدی به منظـور عملکـرد بهتـر 
فلـزی  نیـکل  اسـت  یافتـه  ارتقـا 
باتـری جدیـد هایبریـدی فشـرده تر 
از مـدل نسـل قبلـی اسـت کـه بـه 
شـارژ بهتـر و دوام آن افزوده اسـت. 
 1.8 پریـوس  موتوربنزینـی  حجـم 
برقـی،  سیسـتم  بـا  و  اسـت  لیتـر 
134 اسـب بخار را بـا گشـتاور 142 
نیوتون متـر تولیـد می کنـد که حین 
شـتاب گیری سـامانه برقی هـم وارد 
خـودروی  همیـن  می شـود،  عمـل 
 1290 وزن  بـا  اسـب بخاری   134
ثانیـه  از 9.5  کیلوگرمـی  در کمتـر 
شـتابگیری صفـر تـا 100 کیلومتـر 
را انجـام می دهـد. مصـرف سـوخت 
ویژگی هـای  از  لیتـر   4.5 از  کمتـر 
می شـود.  محسـوب  خـودرو  ایـن 
 CVT گیربکـس این خـودرو از نوع

یـا بهتـر بگوییم ECVT اسـت که 
دارد. پریـوس  در  عملکـرد خوبـی 
اعطای گواهینامه نمایندگی 

تویوتا به براداران دلیلی
پـس از رونمایـی از تویوتـا پریـوس، 
گواهینامـه نمایندگـی مجـاز فروش 
و خدمـات پـس از فـروش تویوتـا به 

بـراداران دلیلـی اعطا شـد. 
همچنیـن در این مراسـم اعالم شـد 
کـه زهـرا نعمتی تیـر و کمانی را که 
بـا آن سـهمیه الپیـک و پاراالمپیک 
را کسـب کـرده، یـه انجمـن خیریه 
یـاس تقدیـم کـرده اسـت. انجمـن 
خیریـه یـاس هـم از امیـر و وحیـد 
دلیلـی بـرای همراهـی هـا و کمـک 
تجلیـل  انجمـن،  ایـن  بـه  هایشـان 

. د کر

افتتـاح  مراسـم  آغـاز  از  قبـل 
گـروه  توسـط  تویوتـا  نمایندگـی 
کرمـان،  در  دلیلـی  خودرویـی 
فرصتـی دسـت داد تـا بـا مدیـران 
شـرکت ایرتویا، نماینـده انحصاری 
کنیـم.  صحبـت  ایـران  در  تویوتـا 
مدیرعامـل فعلـی شـرکت ایرتویـا 
طـور  بـه   1350 سـال  از  کـه 
تویوتـای ژاپـن  انحصـاری خدمـات 
را در ایـران ارائـه مـی کنـد، دکتـر 
عبدالرضـا فهیمـی اسـت. در ایـن 
گفـت و گـو مهنـدس محمـد دهقان 
آزاد قائـم مقام مدیرعامل شـرکت 
ایرتویـا و مهندس هادی سـرهنگی 
ایرتویـا،  نماینـدگان  شـبکه  مدیـر 
مدیرعامل این شـرکت را همراهی 
مـی کردنـد. ماحصـل ایـن مصاحبه 
توانیـد  مـی  ادامـه  در  را  کوتـاه 

بخوانیـد:
شـده  اعمـال  هـای  تحریـم   
بـر  تاثیـری  ایـران چـه  علیـه 
فعالیـت هـای تویوتـا در ایـران 

داشـت؟
یـک  هـا  تحریـم  بحـث  ببینیـد 
فرآینـد بـود. ایـن تحریم هـا از جزء 
شـروع شـد و بعـد بـه سـطح مطلق 
یـک شـاخص  ایـن جـا  در  رسـید. 
مهـم مطـرح بـود و آن هـم بحـث 
ریسـک اعتبار یـک برند بـود. تویوتا 
بـه عنـوان برتریـن برنـد خودرویـی 
اعتبـار  ریسـک  بحـث  در  جهـان، 
بسـیار حسـاس اسـت. تویوتا ساالنه 
بـه  و  تولیـد  خـودرو  میلیـون   10
جهـان عرضـه مـی کنـد بـه همیـن 
دلیـل روی ایـن موضوع حساسـیت 
دارد. بـه همیـن دلیـل حتـی قبل از 
اعمـال جـدی تحریـم هـا در سـال 
2010 هـم محدودیـت هایـی وجود 
داشـت اما از نیمه های سـال 2010 
دیگـر امکان صادرات مسـتقیم قطع 
ایجـاد  مشـکل  بسـیار  ایـن  و  شـد 
کـرد. بـا ایـن حـال بـا تـالش هایی 
شـدیم  موفـق  دادیـم  انجـام  کـه 
ادامـه دهیـم  عرضـه محصـوالت را 
و خوشـبختانه شـرکت ایرتویـا تنهـا 
مـی  ایـران  در  خودرویـی  شـرکت 
باشـد کـه همیشـه فعالیـت مـداوم 

داشـته اسـت. در طـول تحریـم هـا 
هـم ارائـه خدمـات بـه مـردم ادامـه 

داشـت. 
 حـاال کـه برجـام اجـرا شـده 
و تحریـم هـا برداشـته شـدند، 
بـرای  ای  برنامـه  چـه  تویوتـا 
توسـعه فعالیـت هـای خـود در 
بیشـتر  منظـورم  دارد؟  ایـران 
بحـث تولیـد در ایـران اسـت.

ایـران  در  تویوتـا  تولیـد  ببینیـد 
فرآینـدی اسـت کـه بـه گـذر زمـان 
نیـاز دارد. هر اتفاقی ممکن اسـت رخ 
دهـد. چـرا کـه امـروز وضعیت بـازار 
جهانـی خـودرو به گونه ای اسـت که 
ایـران به عنـوان یک ظرفیـت مطرح 
اسـت اما اینکـه چگونه ایـن ظرفیت 
بالقـوه به فعـل تبدیل می شـود، نیاز 
بـه زمـان دارد. مـا آرزو داریـم ایـن 
اتفـاق در ایـران رخ دهـد و تویوتا در 
کشـورمان تولیـد شـود. امـا بـه طور 
کلـی در رابطـه بـا فعالیـت گسـترده 
تویوتـا در ایـران بایـد بگویـم امـروز 
بـرای  سـازی  آمـاده  مراحـل  تمـام 
شـروع یک فعالیـت مسـتقیم برنامه 
ریزی شـده و بـر اسـاس برنامه زمان 
بنـدی مشـخص، بـه محـض برطرف 
شـدن مسـائل بانکـی شـرایط بـرای 
فعالیـت بیشـتر مهیـا خواهـد شـد و 
فعالیـت از حالـت غیرمسـتقیم، بـه 

مسـتقیم تغییـر خواهـد کرد.

دیگـر  برجـام  از  بعـد   
بـه  خودروسـازهای جهـان هـم 
فکـر  ایـران  بـازار  در  حضـور 
مـی کننـد. شـریک هـای قبلی 
خودروسـازان ایرانـی مثل پژو هم 
شدیدا به توسـعه فعالیت هایشان 
عالقـه منـد هسـتند. تویوتا چه 
دیگـر  بـا  رقابـت  بـرای  فکـری 
دارد؟ ایـران  در  خودروسـازها 

بگویـم  بایـد  مشـخص  طـور  بـه 
رضایـت منـدی مشـتری و پیگیـری 
تویوتـا  مالـک  کـه  سیاسـت  ایـن 
برنامـه  بزنـد،  لبخنـد  بایـد  همـواره 
اصلـی ماسـت. مهندس دهقـان قائم 
مقـام مدیرعامـل: مـن در اینجـا باید 
بـه ایـن نکتـه اشـاره کنم کـه تویوتا 
قصدی بـرای رقابت با تولیدکنندگان 
خودروهـای  قطعـا  نـدارد.  داخلـی 
سـاخت داخـل پـس از تحریـم هـا 
کیفیـت بهتـری پیـدا مـی کننـد اما 
مـا قصـد رقابـت بـا تولیدکننـدگان 
داخـل را نداریـم و خودروهایـی وارد 
ایـران مـی شـوند کـه در آن  بـازار 
رنـج قیمـت خـودروی داخلـی وجود 

نـدارد.
 آقـای فهیمـی، از بحث تحریم 
هـا بگذریـم و بـه اتفاقـی کـه 
کرمـان  بـه  را  شـما  امشـب 
شـد  چـه  بپردازیـم.  کشـانده 
کـه در کرمـان بـه فکـر ایجـاد 

افتادیـد؟ نمایندگـی 
یکـی از مسـائل و دغدغـه هـای 
اصلـی مـا ارائـه خدمـات مناسـب به 
مالـک ایرانـی تویوتـا اسـت. ببینیـد 
و  دارد  المثـل  ضـرب  یـک  تویوتـا 
مـی گویـد کـه ماشـین اول را ما می 
فروشـیم و ماشـین هـای بعـدی را 
خدمـات پـس از فروش. ما بر اسـاس 
ایـن جملـه، همـواره در صـدد ارائـه 
خدمـات خـوب بـر اسـاس وضعیـت 
کشـور ایـران هسـتیم. شـما ببینیـد 
کـه وسـعت ایـران چهـار برابـر ژاپن 
اسـت. مـا اگـر بخواهیـم بـه تعـدد 
نمایندگـی هـا فکـر کنیـم، نـه تنهـا 
توجیـه اقتصـادی نـدارد کـه کیفیت 
خدمـات پـس از فروش تویوتـا را هم 
پاییـن مـی آورد. بـه همیـن دلیـل 
نمایندگانـی کـه انتخـاب می شـوند، 
کلیـدی  و  تخصصـی  نماینـدگان 
خواهنـد بـود. در مـورد سـوال شـما 
هـم بایـد بگویـم کـه اسـتان کرمان 
قطب جنوب شـرق کشـور اسـت و از 
ایـن حیث جایگاه ویژه ای در کشـور 
دارد. تمایـل بـه خودروهـای تویوتـا 
هـم در منطقـه جنوب شـرق کشـور 
زیـاد اسـت. بـه همیـن دلیـل توجه 

ویـژه ای بـه ایـن منطقـه داریـم.
 دلیل انتخاب گـروه خودرویی 
دلیلـی بـرای اعطـای نمایندگی 
تویوتـا در منطقـه جنوب شـرق 

بود؟ چه  کشـور 
انتخـاب  بـرای  مـا  رویکـرد 
نماینـدگان، تـوان و اجـرا و همچنین 
عالقمنـدی اسـت. عالوه بـر این باید 
رعایـت  هـم  تویوتـا  اسـتانداردهای 
شـود. اگـر ایـن پتانسـل هـا وجـود 
را  نمایندگـی  مـا  باشـد،  داشـته 
اعطـا مـی کنیـم. خوشـبختانه گروه 
باالیـی  توانایـی  دلیلـی  خودرویـی 
دارد و اسـتانداردهای مـا را رعایـت 
مـی کنـد. بـه همیـن دلیـل تصمیم 
گرفتیـم نمایندگی فـروش و خدمات 
پـس از فـروش محصـوالت تویوتا در 
ایـن منطقـه را بـه گـروه خودرویـی 

دلیلـی اعطـا کنیـم.

مدیرعامل ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا در ایران در گفت و گو با پیام ما:

آرزو داریم روزی تویوتا در ایران تولید شود
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