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کمتـر از سـه هفتـه اسـت کـه مجلـس دهـم کار خـود را شـروع 
کـرده و پـس از انتخـاب هیـات رییسـه، حـاال نوبـت انتخـاب اعضای 
کمیسـیون هـای تخصصـی و هیات رییسـه این کمیسـیون هاسـت. 
مجلـس شـورای اسـامی 14 کمیسـیون تخصصـی دارد کـه کـف 
عضویـت در هـر کمیسـیون 19 نماینده و سـقف آن هـم 23 نماینده 
اسـت. اعضـای ایـن کمیسـیون هـا طبـق آییـن نامه داخلـی مجلس 
توسـط یک شـورا که متشـکل از روسای شـعب پانزده گانه رسیدگی 
بـه اعتبـار نامـه هـا و یکـی از نـواب رییـس مجلـس اسـت، انتخـاب 
مـی شـوند. بدیـن صـورت کـه نمایندگانـی کـه متقاضی حضـور در 
کمیسـیونی هسـتند، ایـن موضـوع را بـه آن شـورا اعام مـی کنند و 
سـپس آن شـورا بنـا به تشـخیص خـود در رابطه بـا سـوابق اجرایی، 
مدرک تحصیلی و سـابقه حضور در کمیسـیون هـای مجلس، اعضای 
کمیسـیون هـا را مشـخص می کند. البتـه این روند برای کمیسـیون 
اصـل 90 فـرق دارد و دارای اعضـای ثابـت و متغیـر اسـت. اعضـای 
ثابـت آن نبایـد عضـو هیچ یـک از کمیسـیون های تخصصی باشـند 
و اعضـای متغیـر آن، متشـکل از روسـای کمیسـیون هـای تخصصی 
مجلـس اسـت. هـر نماینـده باید حتما عضـو یکی از کمیسـیون های 
آمـوزش و تحقیقـات، اجتماعـی، اقتصـادی، امنیـت ملی و سیاسـت 
خارجـی، انـرژی، برنامـه، بودجـه و محاسـبات، بهداشـت و درمـان، 

شـوراها و امـور داخلـی کشـور، صنایـع و معـادن، عمـران، فرهنگـی، 
قضایـی و حقوقی، کشـاورزی، آب و منابـع طبیعی و اصل 90 مجلس 
باشـد. پـس از انتخـاب اعضـا، هیـات رییسـه هـر کمیسـیون شـامل 
یـک رییـس، 2 نائـب رییـس، 2 دبیـر و یک سـخنگو توسـط اعضای 
کمیسـیون انتخـاب مـی شـوند. کمیسـیون اصـل 90 در انتخـاب 
هیـات رییسـه هـم بـا دیگر کمیسـیون هـا تفـاوت دارد. رییـس این 
کمیسـیون بـا معرفـی رییـس مجلس و بـا رای نماینـدگان در صحن 
مجلـس انتخـاب مـی شـود. با منتشـر شـدن لیسـت اولیـه عضویت 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـامی در کمیسـیون های تخصصـی 
مشـخص شـد که کدام کمیسـیون ها بیشـتر مورد توجه نمایندگان 
قـرار دارنـد. از نـکات قابـل توجـه مجلـس دهـم تقاضای تنهـا چهار 
نماینـده بـرای عضویـت در کمیسـیون فرهنگـی اسـت کـه در ایـن 
مـورد چنـدان تفاوتـی با مجلس نهم نـدارد. در سـال اول مجلس نهم 
هـم تنهـا پنج نفـر خواسـتار عضویت در کمیسـیون فرهنگـی بودند. 
کمیسـیون هـای قضایـی و حقوقی و شـوراها و امور داخلی کشـور در 
بحـث اسـتقبال نماینـدگان وضعیـت به مراتـب بدتری از کمیسـیون 
فرهنگـی دارنـد و بـرای هـر کـدام از ایـن کمیسـیون هـا تنهـا سـه 

متقاضـی عضویـت پیدا شـده اسـت.
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چهار نماینده استان
در صف کمیسیون اقتصادی

 نیمی از نمایندگان استان خواستار عضویت در 2 کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه هستند
 دیگر نمایندگان استان برای کمیسیون های آموزش، انرژی، صنایع و معادن، کشاورزی و اصل نود درخواست دادند

روایتی از یک بیمارستان قدیمی

بیمارستان مرسلین
انتقام عجیب داماد 

با حاضر نشدن در مراسم عقد
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ظریف در مجلس:

تاریخ را تحریف 
نکنید، مذاکرات 

هسته ای به 
دستور رهبری 

صورت گرفت
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شرکت آب و فاضالب سیرجان
تجدید مناقصه عمومی)1مرحله ای( 95/3/3/2 م )نوبت اول(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضاب سیرجان.
2- موضـوع مناقصـه : قرائـت کنتـور ، توزیـع قبـوض و وصـول مطالبات جـاری و معوقه آب بهـاء -  اپراتوری مشـترکین  و پاسـخگوئی ارباب رجوع 
شـهرهای سـیرجان ، نجـف شـهر ، خواجـو شـهر، پاریـز، بلـورد و همـا شـهر - پذیـرش و ارزیابی امـاک مشـترکین و متقاضیـان انشـعاب آب در 

سـیرجان و توابع.
3- مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه : متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می توانند جهـت دریافت اسـناد مناقصـه از تاریخ درج آگهـی  لغایت 
سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 1395/3/30 بـا معرفـی نامـه معتبـر بـه نشـانی : سـیرجان - میـدان امام حسـین - خیابـان قدس - شـرکت آب و 

فاضـاب سـیرجان - دفتـر قراردادها مراجعـه نمایند.
4 - مبلـغ بـر آورد و مـدت اجـرای کار 5/374/566/000  ) پنـج میلیـارد و سـیصد و هفتـاد و چهـار میلیون  و پانصد و شـصت و شـش هزار( ریال 

و  12 ماه.
5- محل اعتبار : از محل اعتبارات داخلی شرکت.

6- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  به میزان270/000/000 )دویست و هفتاد میلیون( ریال و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
• ضمانتنامه بانکـی و یا 

• واریز نقـدی به حساب شماره 3295495520 نزد بانک ملت شعبه میدان آزادی بنام شرکت آب و فاضاب سیرجان.
بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء ، مشـروط ، مخـدوش ، فاقد سـپرده و سـپرده هـای مخدوش یا سـپرده های کمتـر از میزان مقرر ، چک شـخصی و 

نظایـر آن و همچنیـن پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقرر واصل شـود مطلقاً ترتیـب اثر داده نخواهد شـد . 
7- مهلت و محل تحویل پیشنهادات :  تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1395/4/9 به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور.

8- زمان و محل گشایش پیشنهادات : ساعت10 روز پنجشنبه مورخ 1395/4/10 در محل شرکت آب و فاضاب سیرجان.
9- هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

از دوشنبه 31 خردادماه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

رسدبیر: علی مالزاده

واحد بازرگانی و تحقیق و توسعه بازار: 03432435910-11

شورای شهر سه هفته تعطیل شد

آغاز ماه عسل 
شورای شهر
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بررسی تاثیر پرخاشگری  بر خانواده

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

https://telegram.me/payamema

خبر

اخبار آبفا

تقدیر فرماندار رودبار جنوب از 
معاون شرکت آبفای استان 

رودبـار  شهرسـتان  فرمانـدار  ناوکـی  عطـا 
جنـوب بـا ارسـال لوح تقدیـر از عباس سـلطانی 
سرپرسـت معاونـت مهندسـی و توسـعه شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در اجـرای پـروژه 
در  نمـود.  قدردانـی  مختارآبـاد  بـه  آبرسـانی 
ایـن تقدیرنامـه آمـده اسـت: خدمـت بـه خلـق 
زیباتریـن ترنـم گفتگـو بـا خالق اسـت بـه ویژه 
چنانچـه توفیـق خدمـت بـه عزیزانـی نصیبـت 
گـردد کـه تمـام دنیایشـان را مـی تـوان در پـر 
رنگیـن پروانـه ای خاصـه کـرد .بدیـن وسـیله 
بـه مصـداق حدیـث »من لـم یشـکرالمخلوق لم 
یشـکرالخالق« از همـکاری صمیمانـه ،صادقانـه 
پـروژه طـرح  اجـرای  و خالصانـه جنابعالـی در 
آبرسـانی مختارآبـاد - رودبـار جنـوب کـه منجر 
بـه آبادانـی و حیاتـی دوبـاره در این شهرسـتان 
از  و  گجردیـده است،تشـکر و قدردانـی نمـوده 
ایـزد منان مزیـد توفیقـات جنابعالی را مسـئلت 
داریـم .امیـد اسـت همـواره در راه خدمـت بـه 
عرصـه هـای گوناگـون نظـام مقـدس جمهوری 

اسـامی ایـران موفـق و سـربلند باشـید.

رفع بیش از 300 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه در سیرجان 

و  انشـعابات  حـوادث  فقـره   300 از  بیـش 
شـبکه در سـیرجان برطـرف شـد. ایـن خبـر را 
فاضـاب شهرسـتان  و  مدیرعامـل شـرکت آب 
»از  افـزود:  میرشـاهی  مجیـد  داد.   سـیرجان 
ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان اردیبهشـت مـاه 
334 فقـره حوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی 
شـامل حـوادث انشـعابات )250 فقـره(، حوادث 
شـبکه اصلی )68 فقـره( و حوادث شـبکه فرعی 
)16 فقره( در این شهرسـتان برطرف شـد.« وی 
اضافـه کـرد: »ایـن حـوادث در شـهرهای بلـورد 
زیدآبـاد   ،)5( شـهر  ،خواجـو   )34( پاریـز   ،)8(
و   )6( شـهر  نجـف   ،)247( سـیرجان   ،)23(

هماشـهر )11( فقـره رفـع گردیـد.«

نماینده ولی فقیه در استان کرمان: 
پس از 40 سال مبارزه با 

موادمخدر، به نتیجه مطلوب 
نرسیده ایم

ایسـنا نوشـت: آیت اهلل جعفـری نماینده ولی 
فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان بـا بیان 
اینکـه قریـب بـه 40 سـال اسـت کـه جمهوری 
اسـامی در حال مبـارزه با موادمخدر می باشـد 
امـا هنـوز به نتیجه دلخواه خود نرسـیده اسـت، 
اظهـار کـرد: مـا بایـد بدانیـم چـه راهـی را باید 
انتخـاب کنیـم و در همـان راه قـدم بـر داریـم 
و قطعـا پراکنـده عمـل کـردن هیـچ کاری موثر 

بود. نخواهـد 

خسارت 70 میلیونی به مجتمع 
رفاهی در راور

حبیـب رحمانـی/راور-  داود دانشـور مدیـر 
احـداث  حـال  در  رفاهـی  مجتمـع  پـروژه 
طوفـان  اثـر  »بـر  گفـت:  راور  کویـر  گلهـای 
هفتصـد  جـاری  هفتـه  در  شـدید  گردبـاد  و 
میلیـون ریـال بـه مجتمـع رفاهـی در حـال 

شـد.«  وارد  خسـارت  راور  احـداث 
وی افـزود: »از آنجایـی کـه ایـن مجتمـع 
بـا مجـوز رسـمی سـازمان میـراث فرهنگی و 
گردشـگری اسـتان کرمان در حال سـاخت و 
سـاز در منطقـه کویـری بیـن روسـتای خالق 
آبـاد و دهـوج راور بوده اسـت، مسـووالن امر 

بایـد در ایـن مـورد چـاره اندیشـی نمایند.«

راه اندازی پایگاه 
اطفای حریق در 
میمند شهربابک 
حریـق  اطفـای  پایـگاه 
میمنـد شـهربابک افتتاح شـد. 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
پیگیـری  بـا  طبیعـی،  منابـع 
اداره منابع طبیعی شهرسـتان 
همچنیـن  و  شـهربابک 

همـکاری مدیـرکل منابع طبیعی اسـتان و فرمانده یگان حفاظت اسـتان، 
پایـگاه اطفـای حریـق میمند کـه از نقاط بحرانی آتش سـوزی اسـت راه 
انـدازی و بـه وسـایل اطفـای حریـق مجهـز گردیـد تـا در موقع نیـاز در 
کوتـاه تریـن زمـان ممکـن عملیـات اطفا آغـاز شـود. روسـتای میمند از 
پوشـش جنگلی و زیر اشـکوب غنی برخوردار اسـت و این موضوع سـبب 
افزایـش خطـر آتش سـوزی می گردد. آتش سـوزی مـرداد 94 نمونه ای 
از آتـش سـوزی در ایـن روسـتای صخـره ای اسـت. در آن آتـش سـوزی 
بیـش از دو هـزار هکتـار از مراتـع از بیـن رفـت. منظر فرهنگی روسـتای 
صخره ای میمند سـال گذشـته در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو قرار 
گرفـت و ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه وقـوع آتـش سـوزی در مراتع این 

روسـتا بـر منظـر فرهنگـی آن تاثیـر بگـذارد.

فرماندار بم خواستار 
افزایش اعتبار مبارزه 
با گیاه نیمه انگلی 
لورانتوس شد

از  بازدیـد  در  بـم  فرمانـدار 
پـروژه کنتـرل گیاه نیمـه انگلی 
لورانتـوس در منطقـه حفاظـت 
خواسـتار  مـس  سـنگ  شـده 
تـداوم  جهـت  اعتبـار  افزایـش 

مبـارزه بـا ایـن گیاه نیمه انگلی شـد. به گـزارش روابط عمومـی فرمانداری بم 
رضـا بـم توجـه به جنـگل ها را امـری مهـم دانسـت. همچنین مهـدی نازلی 
معـاون اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان بـم در ایـن بازدیـد گفـت: »جنگلهـا 
یکـی از زیباتریـن مظاهـر طبیعـت و از بزرگترین و گرانبهاترین سـرمایه های 
طبیعـی کشـور محسـوب شـده کـه در بطـن خـود مجموعـه ای از کنشـها و 
واکنشـها را پنهـان نمـوده انـد .« وی بابیـان اینکـه متاسـفانه بـه علـت بـروز 
خشکسـالی هـای اخیـر در مناطق کوهسـتانی و ناحیه رویشـی ایـران تورانی 
بـم حـدود 20-30 درصـد از درختـان بـادام کوهـی،ارژن، کیکـم و درختچـه 
قمـس ایـن مناطـق آلـوده به  گیـاه نیمـه انگلـی لورانتـوس هسـتند، عنوان 
کـرد: »گیـاه نیمـه انگلـی لورانتـوس ) بـا نـام محلی کشمشـو ( با نـام علمی  
Loranthu europeus ازخانـواده لورانتاسـه مـی باشـد و ایـن گیـاه دارای 
برگهـای بلنـد چربـی فاقـد دمبـرگ بوده کـه بصـورت متقابل در قسـمتهای 

انتهایـی شـاخه مـی رویند.«

ابتکار 
محیط زیستی 
شهروند راوری

حبیـب رحمانـی/ راور- یک 
هزینـه  بـا  راوری  شـهروند 
بـه  دسـت  خـود  شـخصی 
ابتـکار جالبـی بـرای حفاظـت 
از محیـط زیسـت زد. حسـین 
رسـتمی یک پـاکارد با تصویر 

فرزنـدش بـا لباس محیـط بانان را در خیابـان اصلی این شهرسـتان نصب 
کـرد تـا مردم را بـرای حفاظت از محیط زیسـت به همـکاری دعوت کند. 
درخشـان مهـر رییـس حفـظ محیـط زیسـت راور در ارتبـاط بـا اقدام 
اخیـر ایـن شـهروند بـه ما گفـت: » بـزودی از منـزل وی بازدیـد خواهیم 
نمـود. بـه مـا اعـام شـده کـه  حیـاط سـاختمان منـزل ایـن شـهروند از 
سـرامیک و کاشـی هـای مزیـن بـه تصویـر حیـات وحـش و تبلیـغ حفظ 

محیط زیسـت اسـت.« 
بـه گـزارش خبرنـگار مـا، چنـدی قبـل همیـن شـهروند یـک عقـاب 
زخمـی را کـه در بیابـان پیـدا کـرده بـود، مـداوا و پـس از چنـد هفتـه 
مجـددا در طبیعـت رهـا کـرد. هفته گذشـته راور بـه عنـوان پایلوت طرح 

حفاظـت از یوزپلنـگ آسـیایی انتخـاب شـد.

افتتاح چهار طرح 
کشاورزي در 
رفسنجان

در هفتـه جهـاد کشـاورزي، 
دو طـرح آبیـاري تحت فشـار، 
مـرغ  پـرورش  طـرح  یـک 
گوشـتي و یـک طـرح پـرورش 
بـه  ایـن شهرسـتان  در  اسـب 
بهـره بـرداري مي رسـد. بنا به 

اعـام روابـط عمومـي سـازمان جهـاد کشـاورزي اسـتان کرمـان، رضایي 
مدیـر جهـاد کشـاورزي شهرسـتان رفسـنجان گفـت: »دو طـرح آبیـاري 
تحـت فشـار در مناطـق هرندي و کبوترخان در سـطح 130 و 120 هکتار 
وهزینـه کـرد اعتبـاري معـادل 10 میلیـارد و هفتصـد میلیون ریـال اجرا 
شـده کـه در این هفته بـه بهره برداري مي رسـد.« وی افـزود: »در بخش 
دام یـک طـرح پـرورش مـرغ گوشـتي بـا ظرفیت تولیـد 20هـزار قطعه و 
زیـر بنـاي 8000 مترمربـع بـا هزینه کـرد اعتبـاري معـادل 700 میلیون 
ریـال آغـاز بـه کار نمـوده کـه  میـزان تولیـد گوشـت سـفید شهرسـتان 
36 تـن افزایـش مـي یابـد.« وي اضافـه کـرد: » همچنیـن در بخـش دام 
یـک طـرح پرورش اسـب 30 راسـي در قاسـم آبـاد رفسـنجان در فضایي 
بـه مسـاحت 3750 مترمربـع و هزینـه کـرد 6 میلیـارد ریـال افتتـاح مي 

گردد.«

بمشهربابک رفسنجانراور

کرمان ویچ

اسـتاندار کرمان در نشسـت کار گروه اقتصاد مقاومتی در 
قلعـه گنـج از اجرایـی شـدن الگوی قلعـه گنج، شـهر نمونه 
اقتصـاد مقاومتـی در سـایر شهرسـتان هـا خبـر داد. طـرح 
قلعـه گنج شـهر نمونه اقتصـاد مقاومتی با پیگیری اسـتاندار 
و محوریـت بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی بـا تکیـه بر 
ظرفیـت هـای بومـی و توانمنـدی مردمـی در شهرسـتان 

محـروم قلعـه گنج در دسـت اجراسـت.
 بـه گـزارش پیام مـا علیرضا رزم حسـینی اظهار داشـت: 
اقتصـاد  نمونـه  بـه عنـوان شـهر  قلعـه گنـج  »شهرسـتان 
مقاومتـی توسـط بخـش غیـر دولتـی در حال اجرای سـبک 
جدیـدی در محـروم تریـن نقطـه کشـور اسـت و البتـه این 
شهرسـتان گنـج هـای پنهانـی دارد.« وی گفت: »مـردم این 

شهرسـتان از ایـن فرصـت طایـی کـه ایجـاد شـده نهایـت 
اسـتفاده را ببرنـد تـا موجب شـکوفایی فرهنگـی و اقتصادی 
منطقـه شـوند.« اسـتاندار کرمان ادامـه داد: »اسـتان کرمان 
همـواره از سـرمایه گـذاران بخش خصوصی اسـتقبال و برای 
آنهـا فـرش قرمـز پهن کرده اسـت و قلعه گنج هـم می تواند 
فرصـت خوبی برای سـرمایه گذاری باشـد.« رزم حسـینی با 
اشـاره بـه نامگـذاری امسـال از سـوی رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی بـه نام اقتصـاد مقاومتی، اقـدام و عمـل گفت: »20 
مـاه پیـش ایـن شـعار سـال در اسـتان کرمان شـروع شـد و 

ایـن افتخـار بزرگـی برای این اسـتان اسـت.« 
وی بیـان کـرد: »امیدواریـم اقـدام عملیاتـی در اقتصـاد 
مقاومتـی را کـه اقتصاد مردمی اسـت انجام دهیـم تا موجب 

شـکوفایی منطقه و اسـتان شـویم.«
محمد سـعیدی کیـا رئیس بنیـاد مسـتضعفان هم گفت: 
»مردم این شهرسـتان سـرمایه های خود را در یک حسـاب 
جمـع مـی کننـد و بـه همـان میـزان بنیـاد مسـتضعفان 
تسـهیات ارایـه مـی کنـد و این تسـهیات بـه مـردم برای 
افـزود: »در سـطح  اشـتغالزایی پرداخـت مـی شـود.« وی 
شهرسـتان قلعـه گنـج 700 نفـر از این تسـهیات اسـتفاده 

کردنـد و ایـن تسـهیات در زمینـه طـرح هـای مرغـداری، 
دامـداری، خیاطـی و غیره هزینه شـده اسـت.« وی با اشـاره 
بـه اینکـه یکـی از فعالیت های بنیاد مسـتضعفان مشـارکت 
مـردم در سـرمایه گـذاری و اعطـای وام به همشـهریان خود 
اسـت، اظهـار داشـت: »موجب رشـد اقتصاد منطقه اسـت و 

نمونـه ایـن طـرح در قلعـه گنـج در حال اجراسـت.« 
رئیـس بنیـاد مسـتضعفان انقـاب اسـامی خاطرنشـان 
کـرد: »کار اصلـی ایـن نهـاد توانمندسـازی مـردم از طریـق 
مشـارکت آنـان بـرای سـرمایه گـذرای در منطقه خودشـان 

 » است.
وی دربـاره انتخـاب قلعـه گنـج بـرای اجـرای طرح شـهر 
نمونـه اقتصاد مقاومتـی گفت: »رهبر معظم انقاب اسـامی 
بـه مـن فرمودنـد یک نقطه محـروم کشـور را پیـدا و آنجا را 
آبـاد کنید و اسـتاندار کرمان در جلسـاتی که با هم داشـتیم 
قلعـه گنـج را برای ایـن کار پیشـنهاد کردند.« سـعیدی کیا 
گفـت: »آبـان ماه سـال 93 در سـفر به شهرسـتان قلعه گنج 
ایـن منطقـه را بـرای الگـوی طرح اقتصـاد مقاومتـی انتخاب 
و کار را بـا پیگیری و پشـتیبانی اسـتاندار و سـایر مسـئوالن 

آغـاز کردیم.«

استاندار کرمان خبر داد

اجرایی شدن الگوی قلعه گنج در سایر شهرستان ها

 خبر

1  پیام تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت
 مرحوم سبزواری

اسـامی  انقـاب  معظـم  رهبـر  سـبزواری،  درگذشـت حمیـد  پـی  در 
پیـام تسـلیتی صـادر کردنـد. بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر مقام 
معظـم رهبـری، در پی درگذشـت شـاعر نامـدار و هنرمند ثابـت قدم آقای 
حمیـد سـبزواری، حضـرت آیـت اهلل خامنه ای رهبـر معظم انقاب اسـامی 
پیـام تسـلیتی صـادر کردنـد. متـن پیـام رهبـر معظـم انقاب اسـامی به 
شـرح زیـر اسـت: بـا دریـغ و تأسـف خبـر درگذشـت شـاعر نامـدار معاصر 
جنـاب آقـای حسـین آقا ممتحنـی معروف بـه حمید سـبزواری را دریافت 
کـردم. ایـن نـام مانـدگار و پـر افتخـار، یـادآور تـاش ارزنـده  هنرمنـدی 
سـخت کوش و شـجاع  در پشـتیبانی از انقـاب در عرصـه ی شـعر و ادب 

ست.  ا
حمیـد سـبزواری، صریـح و ثابـت قـدم و موقـع شـناس، هنـر واال و فاخر 
خـود را بـه خدمت گرفت تا انقاب اسـامی و نظام برآمـده از آن را از جنبه 
اب، تغذیـه و تأمین کنـد. سـرودها و منظومه های  اثرگـذار شـعر روان و جـّذّ
بلنـد و غزلهـا و قصیده هـای خـوش سـاخت و پـر مضمـون او، ثـروت ادبـِی 
درخـوری را تقدیـم انقـاب کـرد. با انقـاب زیسـت و برای اسـام و انقاب 
سـرود و وفادارانـه در کنـار انقـاب مانـد. رحمـت و رضـوان خـدا نصیـب او 
بـاد. مصیبـت درگذشـت او را بـه خانـدان گرامـی و همـه دوسـتداران بویژه 

همشـهریان قـدردان سـبزواریش تسـلیت عـرض می کنم.
2   سخنگوی قوه قضاییه خبر داد: حضور عوامل سفارتخانه ها 

در پارتی ها
تسـنیم نوشـت: محسـنی اژه ای سـخنگوی قـوه قضائیـه در پاسـخ بـه 
سـوال یکـی از خبرنـگاران در خصوص پارتی های شـبانه اظهـار کرد: تعداد 
پارتی هایـی کـه امـروزه برگـزار می شـود یـک مقـدار از لحاظ تعـداد و نوع 
افـرادی کـه شـرکت می کننـد بـا گذشـته متفـاوت اسـت. برخـی افـرادی 
کـه در پارتـی  فـان اسـتان شـرکت دارنـد، در پارتـی اسـتان های دیگـر 
نیـز شـرکت می کننـد و حتـی برخـی سـفارتخانه ها نیـز در ایـن پارتی هـا 
حضـور یافتـه و یارگیـری می کننـد  و قـرار و مـدار می گذارنـد. هرچنـد 
نمی تـوان بـه ایـن شـواهد و قرائـن تکیـه جـدی کرد امـا شـواهد حاکی از 
ایـن اسـت کـه نـوع حرف هـا و ابتذال هایـی کـه در ایـن پارتـی هـا وجـود 
دارد مشـترک اسـت گرچـه ممکـن اسـت بسـیاری از افـراد شـرکت کننده 
از ایـن موضـوع اطاعـی نداشـته باشـند و فکـر کننـد فقط در یـک پارتی 

محـض شـرکت کرده انـد.

3   رییس جمهور: وجوهی که به ناحق پرداخت شده
 به بیت المال مسترد شود

خبرآنایـن نوشـت: رییس جمهـور طـی دسـتوری از معـاون اول خـود 
خواسـت تـا در اسـرع وقـت همه مـوارد تخلـف در خصوص حقـوق و پاداش 
هـای پرداختـی بـه مدیـران در دسـتگاه هـای اجرایـی را شناسـایی نموده، 
و وجوهـی کـه بـه ناحـق پرداخـت شـده بـه بیـت المـال مسـترد و مدیران 
متخلـف عـزل شـوند. حجـت االسـام حسـن روحانـی همچنین از اسـحاق 
جهانگیـری خواسـته اسـت گـزارش »اقدامـات قاطـع« در ایـن زمینـه بـه 

رییـس جمهـور ارائـه گردد.
4   بابک زنجانی برای خروج از زندان باید 9هزار میلیارد

 وثیقه ارائه کند
تسـنیم نوشـت: اژه ای سـخنگوی قـوه قضائیـه گفـت: چنانچـه قاضـی 
بخواهـد بـرای تبدیـل قـرار بازداشـت بـه وثیقـه اصـل یـورو و دالرهـای 
مصرف شـده را بـا قیمـت روز حسـاب کنـد، چیـزی در حـدود 8 الـی 9هزار 
میلیـارد تومـان بایـد وثیقـه صـادر شـود که اگـر متهم ایـن وثیقـه را تودیع 

کنـد می توانـد آزاد شـود.
5   روح اهلل حسینیان: احمدی نژاد از اصولگرایان درخواست 

پشتیبانی نخواهد کرد
انتخـاب نوشـت: حجـت االسـام روح اهلل حسـینیان معتقـد اسـت کـه 
حمایـت اصولگرایـان از روحانـی باعـث مـی شـود همیـن رمقـی که ازشـان 
باقـی مانـده هـم از بیـن بـرود. وی ادامـه داد: مطمئن هسـتم، اگـر احمدی 
نـژاد بـه صحنـه بیایـد رای قاطعـی کسـب مـی کنـد و رکـورد رای را در 
ایـران می شـکند. حسـینیان در پاسـخ به این سـئوال که آیـا اصولگرایان از 
احمـدی نـژاد حمایـت می کنند یـا خیر، گفت: آقـای احمدی نژاد پشـتوانه 
مردمـی دارد و احتیـاج بـه جریـان هـا و گروههـای خاصـی بـرای حمایـت 

نـدارد و درخواسـت هـم نخواهـد کرد.
6   الریجانی: انصافا ظریف در مذاکرات سخت زحمت کشید

مذاکـرات  اینکـه  بیـان  بـا  رئیـس مجلـس  نوشـت: الریجانـی  انتخـاب 
هسـته اي سـخت و چنـد جانبـه بـود، خاطرنشـان کـرد: انصافا آقـاي ظریف 
و همکارانـش سـخت زحمـت کشـیدند و مـن شـخصا مـي دیدم کـه چقدر 
تـاش مـي کننـد که حقـوق کشـورمان را بگیرند. کار سـختي بـود که یک 

کشـور در مقابـل چنـد کشـور بودنـد و مذاکـرات هـم طوالنـي بود.
7   واکنش حسین فریدون به اخبار عدم حضورش در جلسات دولت

مهر نوشـت: دسـتیار ارشـد رییس جمهور در واکنش به انتشـار خبرهایی 

مبنـی بـر غیبت اش در جلسـات دولت گفـت: من در جلسـات دولت حضور 
دارم. حسـین فریدون دسـتیار ارشـد رییس جمهور در حاشـیه مراسـم ختم 
مـادر اخـوان فـاح زاده در پاسـخ به سـوالی مبنی بر اینکه علت غیبت شـما 
در برنامـه هـاي رییـس جمهور و جلسـات هیـات دولت چیسـت، گفت: من 

در جلسـات دولـت هسـتم و هیچ غیبتـی هم ندارم.
8   زمان واریز یارانه خردادماه اعالم شد

ایلنـا نوشـت: چهارشـنبه یارانـه خـرداد مـاه واریـز می شـود. »شـصت و 
چهارمین«مرحلـه یارانـه نقـدی مربوط بـه خردادماه 1395 سـاعت 24:00 
روز چهارشـنبه مـورخ 26/03/1395 بـه حسـاب سرپرسـتان خانـوار واریـز 
خواهـد شـد. برطبـق روال ماه گذشـته کـه یارانه هـا 26 ام اردیبهشـت ماه 
واریـز شـد، مردم ایـران باید 26 خرداد مـاه منتظر واریز شـصت و چهارمین 
مرحلـه واریـز یارانـه های نقـدی خردادمـاه خود باشـند. مبلغ یارانـه خرداد 
مـاه همچـون مـاه هـای قبل به ازاء هـر نفـر 455.000 ریال خواهـد بود که 

بـه محـض واریز قابل برداشـت اسـت.
9   جعفرزاده: فساد در بنیادشهید دوره احمدی نژاد به حدی 

است که افشای آن مردم را شوکه می کند
ایـران نوشـت: غامعلـی جعفـرزاده، یکـی از اعضـای کمیتـه تحقیـق و 
تفحـص گفـت: حجـم فسـادهای مالی آنقـدر زیاد اسـت می ترسـیم اگر آنها 
را افشـا کنیـم، مردم شـوکه شـوند، چراکـه اتفاق های بسـیار تلخـی در این 

نهـاد رخ داده کـه همـه ناشـی از توهـم و سـوء مدیریت اسـت.
10   شجونی: وقتی حداد و قالیباف و جلیلی هستند،چرا روحانی؟

حجـت االسـام جعفـر شـجونی عضو جامعـه روحانیـت مبارز بـه روزنامه 
شـرق گفـت: قحط الرجـال نیسـت کـه بـا ایـن همـه اتفاق  هایـی کـه آقـای 
حسـن روحانـی ایجـاد کـرده اسـت، از ایشـان حمایـت کنیـم. ایـن همـه 
انسـان الیـق در این مملکت هسـت؛ از آقـای حدادعادل گرفته تـا قالیباف و 
جلیلـی کـه هیچ حاشـیه ای هـم ندارنـد و می تواننـد بیاینـد و رئیس جمهور 

باشـند و بـه مـردم خدمـت کنند.
11   زیباکالم: روحانی در مقابل جلیلی و قالیباف،حتی با دستان 

بسته پیروز می شود
نامـه نیوز نوشـت:صادق زیباکام گفت: در وضعیت فعلـی اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهـد و نامـزد اصولگرایـان افـرادی بـه غیـر از ایـن دو نفـر باشـند، مانند 
والیتـی، توکلـی، قالیباف،جلیلی یا حـداد و باهنر باشـند ، در آن صورت آقای 
روحانـی بـا دسـتان بسـته هـم می توانـد بـه راحتـی اصولگرایـان را شکسـت 
دهد.امـا اگـر اصولگرایـان بـه سـراغ دو گزینـه سـلیمانی و احمدی نـژاد بروند 

شـرایط مقـداری بـرای اصـاح طلبان تفـاوت پیدا خواهـد کرد.
12   واکنش نماینده ولی فقیه در سپاه به سندسازی بی بی سی 

علیه امام: یک دسیسه و دروغ محض است
مهر نوشـت: حجت االسـام علي سـعیدي نماینده ولي فقیه در سـپاه در 
حاشـیه مراسـم ختم مادر اخـوان فاح زاده در پاسـخ به سـوالي درخصوص 
سندسـازي بـي بـي سـي درقبـال امـام)ره( گفـت: مبـارزه امـام راحـل بـا 
آمریـکا از سـال 42 تـا آخریـن لحظـه عمرشـان مثل آفتاب روشـن، شـفاف 
و علنـي بـوده و قابـل انـکار نیسـت. وي افـزود: بـي بي سـي هم بـراي همه 
شـناخته شـده اسـت و در طول تاریخ این شـبکه رسـانه اي در دسـت یک 
حکومـت سـالوس همیشـه ابزاری بـراي مقابله بـا حرکت هـاي انقابي بوده 
اسـت. نماینـده ولـي فقیـه در سـپاه تاکید کرد: اقـدام اخیر بي بي سـي هم 
جزو دسیسـه هایي اسـت که روشـن اسـت و همـه دنیا میفهمنـد که ادعاي 
ایـن شـبکه یـک دروغ محـض بیـش نیسـت. آنهـا بـا ایـن کار صرفـا آبروي 

خودشـان را مـي برند.
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14 کمیسـیون تخصصـی مجلـس در 
حالـی طی روزهـای آینده اعضـا و هیات 
رییسـه خـود را می شناسـند کـه نیمی 
از نماینـدگان کرمـان تقاضـای عضویـت 
در دو کمیسـیون اقتصـادی و برنامـه و 

بودجـه را کـرده اند.
کمتر از سـه هفته اسـت کـه مجلس 
دهـم کار خـود را شـروع کـرده و پس از 
انتخـاب هیـات رییسـه، حاال نوبـت انتخاب اعضای کمیسـیون 
هاسـت.  کمیسـیون  ایـن  رییسـه  هیـات  و  تخصصـی  هـای 
مجلـس شـورای اسـامی 14 کمیسـیون تخصصـی دارد کـه 
کـف عضویـت در هـر کمیسـیون 19 نماینـده و سـقف آن هم 
23 نماینـده اسـت. اعضـای این کمیسـیون ها طبـق آیین نامه 
داخلی مجلس توسـط یک شـورا که متشـکل از روسـای شعب 
پانـزده گانـه رسـیدگی به اعتبار نامـه ها و یکـی از نواب رییس 
مجلس اسـت، انتخاب می شـوند. بدین صـورت که نمایندگانی 
کـه متقاضی حضور در کمیسـیونی هسـتند، این موضـوع را به 
آن شـورا اعـام مـی کننـد و سـپس آن شـورا بنا به تشـخیص 
خـود در رابطـه بـا سـوابق اجرایـی، مـدرک تحصیلی و سـابقه 
حضـور در کمیسـیون هـای مجلـس، اعضـای کمیسـیون هـا 
را مشـخص مـی کنـد. البتـه ایـن روند بـرای کمیسـیون اصل 
90 فـرق دارد و دارای اعضـای ثابـت و متغیـر اسـت. اعضـای 
ثابـت آن نبایـد عضـو هیـچ یـک از کمیسـیون هـای تخصصی 
باشـند و اعضـای متغیـر آن، متشـکل از روسـای کمیسـیون 
هـای تخصصـی مجلـس اسـت. هـر نماینـده بایـد حتمـا عضو 
اجتماعـی،  تحقیقـات،  و  آمـوزش  هـای  کمیسـیون  از  یکـی 
اقتصـادی، امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی، انـرژی، برنامـه، 
بودجـه و محاسـبات، بهداشـت و درمان، شـوراها و امور داخلی 
کشـور، صنایـع و معـادن، عمـران، فرهنگی، قضایـی و حقوقی، 
کشـاورزی، آب و منابـع طبیعـی و اصل 90 مجلس باشـد. پس 
از انتخـاب اعضـا، هیـات رییسـه هـر کمیسـیون شـامل یـک 

رییـس، 2 نائـب رییـس، 2 دبیر و یک سـخنگو توسـط اعضای 
کمیسـیون انتخاب می شـوند. کمیسـیون اصل 90 در انتخاب 
هیـات رییسـه هم بـا دیگر کمیسـیون هـا تفـاوت دارد. رییس 
ایـن کمیسـیون با معرفـی رییس مجلـس و بـا رای نمایندگان 

در صحـن مجلـس انتخـاب می شـود.
استقبال نکردن از کمیسیون فرهنگی

بـا منتشـر شـدن لیسـت اولیه عضویـت نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی در کمیسـیون های تخصصـی مشـخص شـد 
کـه کـدام کمیسـیون ها بیشـتر مـورد توجـه نماینـدگان قرار 
دارنـد. از نـکات قابـل توجـه مجلـس دهـم تقاضای تنهـا چهار 
نماینـده بـرای عضویـت در کمیسـیون فرهنگـی اسـت کـه در 
ایـن مـورد چنـدان تفاوتی بـا مجلس نهم نـدارد. در سـال اول 
مجلـس نهم هم تنها پنج نفر خواسـتار عضویت در کمیسـیون 
فرهنگـی بودند. کمیسـیون هـای قضایی و حقوقی و شـوراها و 
امـور داخلی کشـور در بحـث اسـتقبال نماینـدگان وضعیت به 
مراتـب بدتـری از کمیسـیون فرهنگی دارند و بـرای هر کدام از 
این کمیسـیون ها تنها سـه متقاضی عضویت پیدا شـده اسـت. 
در مقابـل امـا کمیسـیون امنیت ملی و سیاسـت خارجی با 38 
متقاضـی، کمیسـیون برنامـه و بودجـه بـا 31 نفر و کمیسـیون 
اقتصـادی بـا 29 متقاضی جـزو کمیسـیون های پرطرفـدار در 

مجلس دهم هسـتند.
چشم کرمانی ها به دنبال 7 کمیسیون

10 نماینـده اسـتان کرمان بـرای هفت کمیسـیون تقاضای 
عضویـت کـرده اند.این در حالی اسـت که در سـال اول مجلس 
نهـم در هشـت کمیسـیون نماینـدگان کرمـان حاضـر بودنـد. 
در سـال اول آن مجلـس غضنفرآبـادی در کمیسـیون قضایـی، 
زاهـدی در کمیسـیون آمـوزش، آذین در کمیسـیون اصل 90، 
حسـن پور در کمیسـیون برنامه و بودجه، عارفی در کمیسـیون 
امیـری  اقتصـادی،  کمیسـیون  در  پورابراهیمـی  اجتماعـی، 
خامکانـی در کمیسـیون انرژی، فتاحی در کمیسـیون صنایع و 
معـادن و امیری کهنوج در کمیسـیون کشـاورزی حاضر بودند.

زاهدی؛ در فکر تکرار ریاست کمیسیون آموزش
محمـد مهـدی زاهـدی بـه ماننـد مجلـس نهـم تقاضـای 
عضویـت در کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس را کـرده 
اسـت. او چهار سـال دوره پیـش را به عنوان رییس کمیسـیون 
گذرانـد امـا ایـن بـار بـه نظـر کار سـختی بـرای رییـس ماندن 
دارد. 23 نفـر بـرای عضویـت در ایـن کمیسـیون درخواسـت 
داده انـد کـه زاهـدی، محمدرضـا عـارف، محمـود صادقـی و 
جبارکوچکـی نـژاد نامزدهای احتمالی ریاسـت این کمیسـیون 
هسـتند. زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس دهم 
دارای دکتـرای تخصصـی ریاضـی و عضو هیات علمی دانشـگاه 

تربیـت مدرس اسـت.
خیز چهار کرمانی برای عضویت در

 کمیسیون اقتصادی
محمدرضـا پورابراهیمـی نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس دهـم بـه همراه احمـد حمـزه نماینده کهنـوج، علیبرز 
بختیـاری نماینـده بافـت و احمـد انارکـی محمـدی نماینـده 
رفسـنجان بـرای عضویـت در کمیسـیون اقتصـادی مجلـس 
درخواسـت داده انـد. در ایـن میـان پورابراهیمـی بـا توجـه بـه 
سـابقه عضویـت در این کمیسـیون در مجلس نهم، به ریاسـت 
کمیسـیون اقتصـادی فکـر می کنـد. او البته رقبای سرسـختی 
همچـون کاظـم دلخـوش، محمـود بهمنـی و الیـاس حضرتـی 
دارد. پورابراهیمـی دارای دکتـرای تخصصـی مدیریـت مالـی 
از دانشـگاه تهـران اسـت. احمـد حمزه دکتـرای پزشـکی دارد. 
علیبـرز بختیـاری دارای مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد 
مدیریـت اسـت و احمـد انارکـی محمـدی بـا داشـتن مـدرک 
در  عضویـت  قصـد  کشـاورزی  مهندسـی  ارشـد  کارشناسـی 

کمیسـیون اقتصـادی را دارد.
حسن پور؛ تکرار عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه

شـهباز حسـن پـور نماینـده مـردم سـیرجان در مجلـس 
دهـم بـه ماننـد مجلـس نهـم قصـد دارد عضـو کمیسـیون 
برنامـه و بودجـه شـود. تاجگـردون و حاجـی بابایـی گزینـه 
هـای اصلـی ریاسـت ایـن کمیسـیون هسـتند. حسـن پـور 
معـادل  و  مدیریـت  کارشناسـی  تحصیلـی  مـدرک  دارای 
کارشناسـی ارشـد اسـت. البتـه خبرگـزاری ایلنـا نـام علیبرز 
بختیـاری را جـزو متقاضیـان عضویت در این کمیسـیون هم 

گذاشـته اسـت.
امیری خامکانی؛ رییس احتمالی کمیسیون انرژی

حسـین امیـری خامکانـی نماینـده مردم زرنـد و کوهبنان 
در مجلـس دهـم هماننـد مجلـس نهـم، تقاضـای عضویـت 
نهـم  مجلـس  در  او  اسـت.  کـرده  را  انـرژی  کمیسـیون  در 
بـه عنـوان گزینـه  از وی  بـود.  ایـن کمیسـیون  سـخنگوی 
و  شـود  مـی  بـرده  نـام  انـرژی  کمیسـیون  ریاسـت  اصلـی 
علـی ادیانـی راد و فریـدون حسـنوند رقبـای وی هسـتند. 
امیـری خامکانـی دارای مـدرک دکتـرای فیزیک از دانشـگاه 

انگلسـتان اسـت. نیوکاسـل 

نیکزادی و کمیسیون کشاورزی
حبیـب اهلل نیکـزادی پنـاه نماینده مردم بـم در مجلس دهم 
خواسـتار عضویـت در کمیسـیون کشـاورزی مجلـس اسـت. او 
فارغ التحصیل مهندسـی کشـاورزی و دارای مدرک کارشناسی 

ارشـد مدیریت دولتی اسـت.
کمالی پور عضو کمیسیون اصل 90 می شود

کمالـی پـور نماینـده مـردم جیرفـت در مجلـس دهـم کـه 
دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد حقـوق، دانشـجوی دکتـرای 
تخصصـی حقـوق و از آزادگان دفـاع مقدس اسـت مـی خواهد 

عضـو کمیسـیون اصـل 90 مجلس شـود. 
اسدی عضو کمیسیون صنایع  و معادن شد

علی اسـدی کرم نماینده مردم شـهربابک در مجلس که بدنبال 
عضویـت در کمیسـیون صنایع و معـادن بود، موفق شـد عضو این 
کمیسـیون شود. نکته جالب عضویت حسـین فتاحی نماینده این 
شـهر در مجلـس نهـم در همین کمیسـیون اسـت که نشـان می 
دهد شـهربابکی ها عاقه خاصی به این کمیسـیون دارند. اسـدی 

دارای مدرک کارشناسـی ارشـد مدیریت دولتی است.
ریش سفیدی جواب نداد، فراکسیون امید نامزد 

معرفی کرد
در حالـی کـه بـه گفتـه بهـروز نعمتـی، سـخنگوی هیـات 
رئیسـه مجلـس، قـرار بود روز گذشـته اعضای کمیسـیون های 
تخصصـی مجلـس دهـم مشـخص شـوند، ایـن اتفـاق رخ نداد. 
وی در ایـن ارتبـاط بـه ایسـنا گفـت: » ریش سـفیدی بـرای 
تعیین تکلیـف اعضـای کمیسـیون ها و مدیریت کمیسـیون های 
پرمتقاضـی جـواب نـداد. چندیـن جلسـه بـرای تعیین تکلیـف 
کمیسـیون ها برگـزار شـد و امیدواریـم مرحلـه پایانـی و آرای 
مخفـی باعـث شـود ظـرف یکـی دو روز آینـده کمیسـیون ها 
تعیین تکلیـف شـوند.« از طـرف دیگـر فراکسـیون امیـد هـم 
اسـامی گزینـه هـای این فراکسـیون برای ریاسـت کمیسـیون 
هـای 14 گانـه مجلـس را اعـام کـرد. بنابـر گفتـه سـید فرید 
موسـوي عضـو این فراکسـیون براي ریاسـت کمیسـیون انرژي 
حسـین امیـري خامکاني، ریاسـت کمیسـیون برنامـه و بودجه 
و محاسـبات غامرضـا تاجگـردون و محمدرضـا تابـش و بـراي 
ریاسـت کمیسـیون اقتصـادي الیـاس حضرتي مطرح هسـتند. 
همچنیـن از سـوي فراکسـیون امیـد براي ریاسـت کمیسـیون 
امنیـت ملـي و سیاسـت خارجـي مصطفـي کواکبیان، ریاسـت 
کمیسـیون آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوري محمدرضـا عـارف و 
ریاسـت کمیسـیون بهداشـت و درمـان علـي نوبخـت حقیقـي 
پیشـنهاد شـده انـد. ایـن در حالي اسـت که فراکسـیون والیت 
تاکنـون تصمیمـي در ایـن خصـوص نگرفتـه اسـت. ذکـر ایـن 
نکتـه ضـروری اسـت کـه از سـاعت 17 روز گذشـته جلسـه 
بـا حضـور مسـعود  رؤسـای شـعب 15 گانـه مجلـس دهـم 
پزشـکیان نایـب رئیس اول مجلـس برای تعییـن تکلیف نهایی 
ترکیب کمیسـیون های امنیت ملی و سیاسـت خارجی، صنایع 
و معـادن و انـرژی برگـزار شـد که تا سـاعت 21 شـب گذشـته 

خبـری از معرفـی اعضـای کمیسـیون انرژی منتشـر نشـد.

چهار نماینده استان
در صف کمیسیون اقتصادی

 خبر

تازه ترین دستپخت »ماه عسل« 
برای بینندگان روزه دار 

 حکایت َفَوران هیجانی 
نورولوژیک از آنتن زنده تلویزیون!

حسن شیخ حائری- انتخاب

و  افتـاده  تکـرار  بـه  تلویزیـون  کـه  مدتهاسـت   
بیننـدگان خـود را از دسـت داده اسـت. اینکـه مثـل 
اصـا  مـا  کـه  کنیـم  روشـنفکری  ادعـای  برخـی 
تلویزیـون نـگاه نمـی کنیـم؛ حـرف صوابـی نیسـت. 
بـودن  روشـن  و  اسـت  روزمـره  زندگـی  باالخـره 
تلویزیـون در هـر خانـه ای باعـث مـی شـود چشـم 
ناخـودآگاه بـه قاب غیـر جادویی بیافتـد. دیدن اخبار 
و پخـش زنـده برخـی مسـابقات ورزشـی و بـه ویـژه 
فوتبـال علیـه السـام هم که مـی تواند عادت باشـد؛ 
پـس ادعـای ندیدن مطلـق تلویزیـون، ادعـای گزاف 
و کذبـی اسـت؛ امـا بـه جـرات مـی تـوان ادعـا کـرد 
کـه سالهاسـت دیدن برنامـه های تکـراری، جذابیتی 
ایجـاد نمـی کنـد کـه بخواهیـم وقـت خود بیـش از 

سـایر امـور، در پـای آن تلـف کنیـم!
حکایـت قبـل از افطارهای ماه مبـارک رمضان اما، 
حکایـت جالبـی اسـت. بازگشـت بـه خانـه و کاهش 
انـرژی بـدن و البتـه فرصتـی بـرای به دسـت گرفتن 
کنتـرل تلویزیـون و گشـتی در شـبکه ها! نمـی دانم 
برنامه ماه عسـل را در شـب جمعه بیسـتم خرداد ماه 
دیـده ایـد یا خیـر. ماجرا از ایـن قرار بـود که کودکی 
را در سـن دو سـالگی و بـه هـر دلیل از مـادرش جدا 
مـی کننـد و ایـن مـادر و پسـر، 36 سـال و بـه هـر 
دلیـل از یکدیگـر دور بـوده انـد و به هر دلیـل و البته 
بـا تاش ویژه شـوهر جدیـد مادر، اکنـون همدیگر را 
یافتـه انـد و آغـوش مـادر، بـی صبرانه منتظـر فرزند 
اسـت. حاال سـازندگان یک برنامـه تلویزیونی، فرصت 
را مغتنم می شـمارند تا این دو عاشـق و معشـوق، در 
برنامـه ای زنـده به دیـدار هم نائل آیند تـا مثا برگ 

برنـده ای باشـد برای برنامه شـان!
پسـر سـی و چنـد سـاله بـه تهـران مـی آیـد و با 
اینکـه مـی داند مـادرش هم به تهران آمده اسـت، اما 
مجبور اسـت سـاعتها و کیلومترها دور از مادر، منتظر 
بمانـد تا حضرات سـازندگان برنامه صـاح بدانند که 
ایـن دو همدیگـر را ماقات کنند! این در حالی اسـت 
کـه خـود مجری این برنامـه، روی آنتن زنـده اعتراف 
مـی کنـد که فرزند سـی و چند سـاله بارهـا صبرش 
لبریـز شـده و تصمیم داشـته تـا همراهـاِن برنامه ی 
تلویزیونـی )بخوانیـد زندانبانـان!( را کنار بزنـد و روی 
مـاه مـادرش را زیـارت کنـد؛ اما ظاهـرا قرار اسـت تا 
همـه ی هیجـان، تنهـا از آن برنامـه سـرریز کند و ال 
غیـر! اکنون شـما قضـاوت کنید که به ایـن رفتار چه 
می توان گفت؟! شـاید هیچکس تردید نداشـته باشد 
کـه وقتـی، یک مـادر و فرزنـِد از هم جدا افتـاده، بعد 
از مدتهـا همدیگـر را مـی یابند، حتی درنگ کسـری 
از ثانیـه بـرای دیـدار ایـن دو، حرکتـی سـایکوتیک، 
نابخشـودنی، غیر قابل اغماض و توجیه ناپذیر اسـت؛ 
چه رسـد به سـاعتها معطلـی و خبر کـردن اورژانس 
و عوامـل پزشـکی در پشـت صحنه یـک برنامه علیه 
السـام ! اکنـون بپردازیـم بـه پشـت صحنـه برنامـه! 
پشـت صحنه ای که مثـا عوامل برنامه، احساسـاتی 
شـده انـد و مـی گرینـد؛ در حالـی کـه در اصـل باید 
بـر خود و تصمیـم خود بگریند و کاهشـان را قاضی 
کننـد کـه سـینه زدن در ذیل این برنامه، به سـاعتها 
دور نگاه داشـتن دو عاشـق و معشوق برای مثا ایجاد 
یـک هیجـان کاذب نورولوژیـک، می ارزد یـا نه؟! این 
را جـز تمامیـت خواهـی و اوج اوج کج سـلیقگی چه 
مـی تـوان نـام نهـاد؟! کار به جایی رسـید که اشـک 
این مادر خشـکید و پس از سـی و چند سـال دوری 
از فرزند، نتوانسـت در دیدار با گمشـده ی پیدا شـده 
اش، بگریـد و بـه راحتـی ابـراز احساسـات کنـد! دو 
نکتـه را همینجا یادآور شـویم. نکته اول اینکه ممکن 
اسـت این فرض مطرح شـود که مـادر و فرزند، پیش 
از آغـاز برنامـه زنـده تلویزیونی همدیگـر را دیده اند و 
فقـط بـرای ایجاد هیجـان در برنامـه، طـوری وانمود 
شـده کـه مثـا همدیگـر را برای بـار اول مـی بینند! 
ایـن نکتـه البته نیـاز به تحلیل نـدارد! نکتـه دوم هم 
اینکـه این اتفـاق و سـناریو چینی، با رضایـت مادر و 
فرزنـد محقـق شـده اسـت! این نکتـه هم البتـه نیاز 

به تحلیل نـدارد! 

وزیـر امورخارجـه، در صحـن علنـی مجلـس در واکنش به 
اظهـارات سـالک دربـاره نظـر رهبری دربـاره مذاکـرات گفت: 
تاریخ را تحریف نکنید، مذاکرات هسـته اي به دسـتور رهبري 
صـورت گرفتـه و مـا آن را مایه افتخار کشـور مـي دانیم. علت 
اینکـه عربسـتان و اسـرائیل علیـه مـا تاش مـي کنند همین 
اسـتکبار سـتیزي ماسـت. اینها سـرمایه هاي نظام اسـت که 

بـراي چنـد دالر آن را از دسـت نمـي دهیم.
اهـم سـخنان وي را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالیـن 

: نید ا بخو
  مذاکرات هسـته ای با اجازه رهبری انجام شـده و نمی توان 
انتظـار داشـت که با گذشـت پنج مـاه از توافق، دسـتاوردهای 
آن عیـان شـود. * بروید از هر شـرکتي که قبول دارید سـوال 
کنیـد و ببینیـد کـدام قـراردادي 5 ماهـه بـه نتیجـه رسـیده 
اسـت! مـن هـم گفتم کـه مبناي ما سـلطه سـتیزي اسـت و 

بارهـا گفتـه ام کـه آمریکا قابل اعتماد نیسـت.
 مـن بارهـا در مجامـع خارجـي هـم تاکیـد کـرده ام کـه از 
اصولمـان کوتاه نمي آییـم و روي اصولمان پافشـاري خواهیم 

کـرد. کسـي در جمهوري اسـامي جـرات تخطـي از اصول و 
آرمـان هـاي امام و انقـاب را نداشـته و ندارد. ما قـدرت خود 

را در اسـتکبار سـتیزي مـي دانیم.
 مـا دسـتاوردها و موانـع اجـراي برجام را دقیقا سـه ماه پس 
از توافـق، بـر اسـاس قانون به مجلس ارائـه داده ایم. اگر از نظر 
شـما شـفاف نبوده، در جلسـات مي توانیم آن را بررسي کنیم. 

گـزارش بعدي را هـم در موعد مقـرر ارائه مي دهیم.
 فضاحـت عربسـتان را در روزهـاي گذشـته ببینیـد! ایـن 
فضاحـت در سـالهاي گذشـته هـم وجود داشـت اما در سـایه 
ایـران هراسـي، دیـده نمي شـد. امـا امـروزه ایران یـک قدرت 
صلـح طلـب و آرامـش خـواه در جهـان شـناخته مي شـود و 

جنایـات عربسـتان در یمـن بـه دیـد عموم رسـیده اسـت.
 عـدم شـرکت ایـران در حـج امسـال نشـان دهنـده تاکیـد 
نظـام و رهبـري و دولـت بـر حفظ عـزت حجاج ایراني اسـت.

اقتصـاد  اجـراي  بـراي  را  تاشـش  تمـام  وزارت خارجـه   
مقاومتـي مـي کنـد.

 یکـي از ادارات کل وزارت خارجـه، مربـوط بـه اتبـاع ایراني 

خـارج از کشـور اسـت که بـراي جذب سـرمایه هـاي آنان نیز 
تـاش مـي شـود. امـا الزمـه آن ایجـاد اطمینـان در ایرانیـان 
خـارج از کشـور اسـت کـه هـر زمـان خواسـتند برگردنـد و 
آزادانـه سـرمایه گـذاري کننـد و هـر وقـت خواسـتند بتوانند 

ایـران را تـرک کنند.
 اقدامـات الزم را بـراي برخـورد بـا دسـت انـدازي بـه اموال 
ایـران انجـام دادیـم. اینکه مي گوییـد چرا چراغ قـوه گرفتیم 
کـه نشـاندهیم، تخلف مربوط به چـه دوره اي بـوده؛ براي این 

بـود کـه برخـي بـه نـاروا مـي گفتند کـه مردم مـا را پـس از 
برجـام تحقیـر مـي کننـد! مـا خواسـتیم بگوییـم که امـروزه 
تحقیرهـا تمـام شـده و ایـن تحقیـر مربـوط بـه دوره دیگري 
اسـت. مـا ایـن روزها در برابـر گروه قانون شـکني قـرار داریم. 
مـا دعـواي بیـن المللـي علیـه آمریـکا را ثبت خواهیـم کرد و 
قانـون شـکني آمریکایـي هـا را بـه دنیا نشـان مي دهیـم. ما 
امـروز بـا فراغـت در مجامـع بیـن المللـي مي توانیـم حضـور 

یابیـم و علیـه آمریکا شـکایت کنیم.

ظریف در مجلس:

تاریخ را تحریف نکنید، مذاکرات هسته ای به 
دستور رهبری صورت گرفت

    دولت

فراخوان مزایده )015/م95/7( 5 خانه سازماني شهرستان زرند )نوبت دوم(
مزایده گزار

اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775- کد اقتصادی 411371938916نشانی

مبلغ ضمانت نامه )ریال(قیمت پایه مزایده )ریال(مساحت )متر مربع(پاک ثبتینشانیردیف
اعیانعرصه

000ر000ر00033ر800ر28289649پاک فرعي145 از اصلي2390 بخش13کرمانزرند- خیابان قرني- کوچه34-انتهاي کوچه بن بست جنب مدرسه- پاک 11

000ر000ر00042ر300ر250101821پاک فرعي156 از اصلي2390 بخش13کرمانزرند- خیابان قرني- کوچه34-کدپستي27761848837

000ر000ر00039ر350ر250101766پاک فرعي155 از اصلي2390 بخش13کرمانزرند- خیابان قرني- کوچه34-کدپستي37761848841
000ر000ر00045ر400ر300101886پاک فرعي154 از اصلي2390 بخش13کرمانزرند- خیابان قرني- کوچه34-کدپستي47761848845
000ر000ر00044ر400ر300101866پاک فرعي154 از اصلي2390 بخش13کرمانزرند- خیابان قرني- کوچه34-کدپستي57761848849

دریافت اسناد
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان       زرند - اداره راه وشهرسازي شهرستان زرند     یا سایت /http//iets.mporg.ir  )پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور(محل
از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست(               زرند - حراست اداره راه و شهرسازي شهرستان زرندمحل
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل
طبق اسناد مزایدهزمان

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

هر
ی م

زار
برگ

: خ
س

عک



شماره پیاپی 648  
دوشنبه 24 خردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

داستان

جاذبـه  بـر  عـاوه  کرمـان  شـهر 
غذاهـای  گردشـگری  و  تاریخـی  هـای 
دارد.زنـان  زیـادی  متنـوع  و  خوشـمزه 
کرمانـی بـه نجابـت و کدبانویـی شـهره 
انـد، طعـم غـذای مادرهـا و مادربـزرگ 
غذایـی  هیـچ  طعـم  بـا  کرمانـی  هـای 
قابـل مقایسـه نیسـت اگـر چـه برخی از 
غذاهـای سـنتی کرمان فراموش شـده اسـت اما بـاز هم عطر 
خـوش غذاهـای متنـوع کرمانـی از آشـپزخانه هـا بـه مشـام 
مـی رسـد کـه توسـط کدبانوهـای کرمانـی بـه بهتریـن نحو 
طبـخ مـی شـود. بعضـی از ایـن غذاهـا مختص شـهر کرمان 
بـوده و غـذای اصیـل ایـن شـهر محسـوب می شـود کـه هر 
هفتـه یکـی ازایـن غذاهـا را به همـراه خواص مـوادش عنوان 

مـی کنیـم.

بزقرمه
بزقرمـه یکـی از غذاهـای لذیـذ و خوشـمزه کرمانـی اسـت 
کـه در بیـن مـردم از رونـق ویژه ای برخـوردار اسـت.در قدیم 
از گوشـت بزغاله که بسـیار لطیف و خوشـمزه اسـت اسـتفاده 
مـی کردنـد و ایـن غـذا هم بـه خاطـر گوشـت بزغاله بـه این 

نـام مشـهور شـد، بزقرمـه یعنی قرمـه بز.
مواد الزم برای 6تا8نفر:                          نخود:یک پیمانه
پیاز:یک کیلوگرم                                      سیر:یک کله
گوشت بدون استخوان:500گرم         کشک :به میزان الزم

نمک و فلفل و زردچوبه:به مقدار الزم
زعفران دم کرده:یک قاشق غذاخوری

نعناع داغ:به میزان الزم                         گردو:به میزان الزم
آب:دو پیمانه

طرز تهیه:
پیازهـا را خـرد کـرده و با روغن سـرخ کنید و نصـف آن را 
بـرای تزییـن کنـار بگذاریـد و در نصـف مابقـی، سـیر را خرد 
یـا لـه کرده بـه آن اضافـه کنید فلفـل و زردچوبـه زده و باهم 
تفـت دهیـد. گوشـت را هـم بـه ایـن مـواد اضافـه مـی کنیم. 
نخـود هـا را از قبـل چنـد سـاعتی خیـس کنیـد، آب نخـود 
را خالـی کـرده و دوبـاره روی آن آب بریزیـد و روی حـرارت 
بگذاریـد تـا چنـد دقیقـه ای بجوشـد و دوبـاره آبـش را خالی 
کنیـد و نخودهـا را بـه بقیـه مواد اضافـه کنیـد، آب روی مواد 
بریزیـدو بـا حـرارت مایـم اجـازه دهید تا مـواد بپزنـد. وقتی 
گوشـت و نخـود کامـا پختـه شـد آنهـا را لـه کنیـد یـا بـه 
اصطـاح کرمانـی خـوب بکوبیـد تـا لـه شـوند و یـک کوفتـه 
خـوب درسـت شـود. کشـک و زعفـران را بـه این مـواد اضافه 
بکنیـد و بگذاریـد روی حـرارت جا بیفتند نمـک را نیز در آخر 
کار اضافـه مـی کنیـم چـون ممکن اسـت کشـک شـور باشـد 
و غـذا احتیـاج زیـادی بـه نمـک نداشـته باشـد. حـاال بزقرمه 
آمـاده اسـت در ظـرف مورد نظرتـان بریزید و با کشـک و پیاز 

داغ،گـردو و نعنـاع داغ تزیینـش کنید. 
گوشـت: گوشـت قرمـز یکـی از پر مصـرف ترین گوشـت 
هـا در ایـران اسـت.منبع غنـی از پروتئیـن اسـت. نخـوردن 
گوشـت باعـث مشـکات و اختاالتـی در بدن می شـود. فقط 
مواظب باشـید چربی اشـباع زیادی نداشـته باشـد چون باعث 
ابتـا بـه دیابـت نـوع 2مـی شود.گوشـت یکـی از منابـع غنی 
ویتامیـن هـای گـروه B بـه خصـوص تیامین،رییوفاویـن و 
ویتامیـن B12 اسـت. مقـوی و خونسـاز اسـت . مـزاج اکثـر 
گوشـت هـا گـرم و تـر اسـت. قابـل ذکر اسـت در گوشـت ها 
گوشـت بـره و بزغالـه بسـیار بهتـر و قابـل هضم تـر و مفیدتر 
بـوده و خـون سـالمتری در بـدن تولیـد مـی کندو بـه اعتدال 

نزدیـک ترنـد و مـواد زایـد کمتـری تولیـد مـی کنند.

نخـود:  نخـود دارای خاصیـت ضـد سـرفه و سـرماخوردگی 
اسـت. نخـود از بیـن برنـده انگل هـای روده، برطرف کننـده درد 
سـینه و تنگـی نفـس، تقویـت کننده ریشـه مـو، درمـان زردی، 
دردهای کلیه و افزایش حافظه اسـت. در درمان پوکی اسـتخوان 
بـه دلیـل منابع غنی کلسـیم سـودمند اسـت  و در دوران رشـد 

اسـتخوان هـا و دنـدان هـا مصـرف آن توصیه می شـود.
از چاشـنی هـا و رنـگ دهنـده غـذا  زعفـران  زعفـران: 
مـی باشـد. باعـث کاهـش چربـی خـون و کلسـترول خـون 
مـی گـردد. آرامـش بخـش، اشـتها آور ضـد اسپاسـم اسـت 
،تقویـت  و سـرطان  قلبـی  بیماریهـای  از  پیشـگیری کننـده 
کننـده حافظـه و کاهـش دهنـده فشـار خـون اسـت. زعفران 
ضـد افسـردگی اسـت و در پیشـگیری از آلزایمر و پارکیسـون 

نقـش مهمـی دارد.
نعنـاع: درمـان مناسـبی بـرای رفـع سـردرد، تـب، حالت 
تهـوع، اختاالت گوارشـی محسـوب می شـود.نعناع با افزایش 

سـوخت و سـاز بـدن چربـی اضافه بـدن را می سـوزاند.
کشـک: کشـک بـا حجـم کـم خـود، یـک مـاده غذایـی 
معجـزه آساسـت کـه دربردارنـده تمامـی خـواص شـیر مـی 
باشـد و حـاوی کلسـیم، چربـی، نمـک، پروتئیـن و ویتامیـن 
نیاسـین مـی باشـد و رابطـه مسـتقیمی روی الغـری دارد.

پیـاز: تقویـت کننـده و نـرم کننـده سـینه اسـت. لثـه را 
محکـم مـی کنـد. بـرای رفـع سـموم بـدن توصیـه می شـود. 
شـربت پیـاز بهتریـن دارو بـرای رفـع دردهـای عصبی اسـت.
سیر: سـیر در کاهـش فشـارخون، تصلب شـریان، سرطان، 

عفونـت قارچی نقـش مهمی دارد.
گـردو: خـون سـاز و تصفیـه کننـده خـون اسـت.درمان 
کننـده بیماریهـای ریـوی است.مسـکن دل پیچـه می باشـد.
گـردو را بـا انجیـر و مـوز بخوریـد مقـوی حواس و مغز اسـت.
منابع دنیای تغذیه -ایران کوک

بزقرمه؛ لذیذ و خوشمزه کرمانی
سفره کرمانی

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هفتاد و یک

]وقتـی کـه در تهـران بـودم[ روزی نامـه ای 
الک شـده سفارشـی غیـر از نامـه هـای پـدرم 
رسـید. در جـوف نامـه، وکالـت نامـه رسـمی به 
تصدیـق قونسـول انگلیس بـود و وکالتی هندوها 
بـه مـن داده بودنـد کـه کاروان سـرایی را که در 
خیابـان بـرج نوش داشـتند به هـر قیمتی صاح 
بدانـم بفروشـم و همچنیـن اجـاره آن جـا را که 
چندیـن سـال الوصول مانـده بـود دریافت کنم. 
ایـن وکالـت در اعتبـار و حیثیـت مـن خیلـی 
تاثیـر داشـت. بـه عاوم اگـر بـرای موکلین خود 
کاری انجـام مـی دادم، آنـان نیـز در مقابـل حق 
العملـی حسـابی مـی دادنـد و روی هـم رفتـه 
مخارجـی را کـه در تهـران بـه طـور روزانـه می 
کـردم از ایـن راه در مـی آمـد. روز بعـد بـرای 
ماحظـه کاروانسـرا بـه خیابان برج نـوش رفتم. 
بـود و  بهمـن  اربـاب  ملـک مذبـور در تصـرف 
آن جـا ر گاری خانـه قـرار داده و آمـد و رفـت 
زیـادی داشـت و او از ایـن که برایـش طلبکاری 
پیـدا شـده بـود ناراحت شـد و در پاسـخ سـوال 
مـن که بـرای پرداخـت اجـاره عقب افتـاده چه 

می خواهـد بنمایـد.
بابـت مخـارج تعمیـرات  اظهـار داشـت کـه 
کـه کـرده مبلغـی هـم طلبـکار اسـت. ایـن قدر 
ناگزیـر  کـه  بـود  بـی حسـاب  او  هـای  پاسـخ 
شـدم بـرای تکلیـف و چـاره جویـی از قونسـول 
انگلیـس »مسـتر هـوارد« را ماقـات کنـم. ایـن 
شـخص از سـال هـای قبل کـه پـدرم در وزارت 
خارجـه بـرای کار هندوهـا مـی رفتم بـه خوبی 
مـرا مـی شـناخت. و وقتی که بـا پدرم با اشـاره 
و حـرکات لـب صحبـت مـی داشـتم خـوب بـه 
صحبـت داشـتن مـا توجه مـی کرد و بـا محبت 
و احتـرام از ایـن کـه نمـی تواند کمکـی بنماید. 
نامـه ای در دسـت موکلیـن مـن  اجـاره  زیـرا 
نبـود. عـذر خواسـت وقتـی کـه دانسـتم وصول 
اجـاره عقـب افتـاده به آسـانی فراهم نمی شـود 
در صـدد فـروش کاروانسـرا افتـادم و گذشـته از 
ایـن که بـه دالل هـای ملـک مراجعه کـردم در 
روزنامـه رعـد هـم بـرای فـروش آن کاروانسـرا 

آگهـی دادم.
مـدت توقفـم در تهـران از شـش مـاه تجـاوز 
کـرده بـود، هـر موقـع بـه کابینـه هیـات دولت 
مراجعـه مـی کردم، مـی گفتند اقـدام می کنیم 
و وعـده هایـی مـی دادنـد. روزی از آمـد و رفت 
خسـته شـده صدایـم بلنـد شـد و بـا عصبانیـت 
فریـاد زدم بـرای چه مرا این طور سـرگردان می 
نماییـد. آب پاکی روی دسـتم ریختـه گفتند در 
پاسـخ تلگرافاتی که شـده حاکم کرمـان تلگراف 
کرده که شـما مـی خواهید، به عنـوان داراالیتام 
مسـتغات شـخصی بسـازید و بـه عـاوه زمیـن 
هـای زیـادی هم به شـما داده اند. ایـن اظهارات 
بیـش تر مرا آشـفته داشـت و می خواسـتم این 
مطالـب صحـت داشـته باشـد تـا آن کـه چنـد 
رونوشـت از آن تلگـراف مخابره شـده به دسـتم 
داده و گفتنـد بهتـر ایـن اسـت که وقـت خود را 
تلـف نسـاخته و بـه کرمـان بـروی! امـا مـن زیر 
بـار نرفتـه و صراحتاً گفتم آن چـه حاکم کرمان 
تلگـراف کـرده کذب اسـت. مـا در میدان مشـق 
نمـی خواهیـم دخالـت کنیـم. اراضـی زیـادی 
کسـی به ما نداده اسـت. قصاص قبـل از جنایت 
کـه نمـی شـود. در این تلگـراف اظهار شـده که 
مـی خواهنـد بعـداً چنین و چنـان نماینـد. این 
حـرف هـا کـه دلیـل نمـی شـود. پـدر مـن از 
حسـام الملـک حاکـم وقـت نوشـته ای گرفته و 
بـا اطمینـان همـان نوشـته گوشـه ای از خندق 
بایـری را بـا فـروش خانـه خـود بـرای سـاختن 
بنایـی بـرای داراالیتام مسـطح کـرده تمام مردم 
کرمـان شـاهد و گواه می باشـند و ایـن اظهارات 

خـاف واقـع به جـز مغلطـه چیزی نیسـت.
حیـران و سـرگردان با احوالی آشـفته تصمیم 
گرفتـم به نـزد وزیـر معارف آقـای نصیـر الدوله 
بـروم و از او کمـک بخواهـم به خیـال آن که اگر 
ظهـر بگـذرد وزارت فرهنـگ تعطیـل می شـود، 
سراسـیمه و بـا عجلـه در خیابـان ناصریـه مـی 
دویـدم. متاسـفانه بـه واسـطه نـزول برفـی بـی 
موقـع و بـرودت هـوا برف هـا یخ بسـته و زمین 
هـای پسـت و بلنـد و ناهمـوار غفلتـا پایـم لیـز 
خـورد و محکم بـه زمین افتادم. عمامـه ام افتاد 
و پـای راسـتم رگ بـه رگ شـد. عابرین رسـیده 
کمکـم کردنـد و معلـوم بـود بـا آن حالـت دیگر 

نمـی توانسـتم بـه وزارت فرهنگ بـروم... 

افسانه محمدی

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

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

در تاریـخ کرمان از وجود بیمارسـتان 
هـای زیادی سـخن به میان آمده اسـت. 
امـا بـی تردیـد بـرای یافتـن نخسـتین 
بایـد نقبـی  بیمارسـتان سـبک جدیـد 
زد بـه تاریـخ و بازگشـت نمود بـه دوران 
قبـل از شـروع جنگ جهانـی اول و ورود 
اولیـن مسـیونرهای مسـیحی انگلسـتان 
بـه کرمـان. این مبلغان مسـیحی برای نخسـتین بار به سـال 
1276ش )1897 م( در قالـب یـک گـروه منسـجم نظامـی 
تحـت سرپرسـتی دکتـر دادسـان از پزشـکان نظامـی ارتش 
بریتانیـا وارد کرمـان شـدند. گـروه فـوق شـامل پرسـتاران 
و بهیـاران و پزشـکان مسـیحی معتقـد بـه گسـترش دیـن 
مسـیحیت بودنـد و در برخـی منابع تاریخـی از آنها به عنوان 
مبلغان عیسـوی کلیسـای انگلسـتان نام برده شـده که قبل 
از ورود بـه کرمـان دارای سـابقه موفقـی در هنـد بـوده اند. 

ایـن گـروه در سـال 1282 هجری شمسـی از مظفرالدین 
شـاه قاجـار اجـازه گرفتنـد تـا بیمارسـتانی را در کرمـان به 
نـام مرسـلین احـداث نماینـد. نـام مرسـلین از آن جهـت 
انتخـاب شـد که معنای پیامبـری می داد و بـه عبارتی همان 
بیمارسـتان حضـرت رسـول ) پیامبـری حضـرت عیسـی( را 

تداعـی مـی کرد.
 دکتر دادسـان به عنـوان اولین رئیس این بیمارسـتان و 
دکتـر دیگـری بـه نام وایلد بـه عنوان معاون ایشـان انتخاب 
اینـان پـس از چنـدی موفـق گردیدنـد در کنـار  شـدند. 
سـایر پزشـکان و پرسـتاران و دسـت اندرکاران بیمارسـتان 
بـه مـداوای رایـگان بیمـاران کرمانـی بپردازنـد و موقعیتی 
در شـهر کرمـان بـرای خـود فراهـم سـازند. تـا جایـی کـه 
نامشـان بـر سـر زبان هـا افتـاد و در میـان مـردم از احتـرام 
زیـادی برخـوردار گردیدنـد. بدیـن ترتیـب سـازمان نظامی 
ارتـش بریتانیا موفق شـد موقعیت مناسـبتری بـرای حضور 
خـود در کرمـان بـه دسـت آورد و پـس از چنـدی بـدون 
مخالفـت مـردم و بـه راحتـی اقـدام بـه اشـغال کرمـان بـا 
اسـتفاده از نیـروی نظامـی اشـغالگری به نـام پلیس جنوب 
نمـود. بـا ورود پلیـس جنـوب بـه کرمـان تمامـی امکانـات 
و متخصصـان بیمارسـتان مرسـلین در اختیـار آنهـا قـرار 
گرفـت و ایـن سـاختار تـا پایـان جنـگ جهانـی دوم ادامـه 
یافـت. دکتـر دادسـان مردی نسـبتا مسـن و خـوش اخاق 
بـود کـه مـردم او را با ماشـین پـردودش می شـناختند و به 

وی دکتـر داسـان می گفتنـد. او از ماشـینش بـرای مداوای 
بیمـاران ناتـوان و فقیـر و یـا کسـانی کـه راهشـان دور بود، 
اسـتفاده می کـرد و شـخصأ بـه دیـدار آنهـا می رفـت و در 
منـزل مداوایشـان می کـرد. دکتـر توسـط ایـن ماشـین از 
میانـه چهارراه هـا و خیابان هـای خاکـی و پـر از سـنگاخ 
و کـم عـرض کرمـان عبـور می کـرد و بـا دیـدن رهگـذران 
بـرای آنهـا بـوق میزد و مردم هـم بـی اراده از صدای بوقش 
می خندیدنـد. ایـن خنـده برای بوق ماشـین دکتر دادسـان 

تـا زمـان مـرگ وی ادامه داشـت. 
در اتـاق انتظار بیمارسـتان یک دسـتگاه آپارات گذاشـته 
بودنـد کـه مـردم مـی توانسـتند تـا قبـل از ویزیـت شـدن 
مسـیحی  تبلیغـی  فیلم هـای  تماشـای  بـه  دکتـر  توسـط 
سـایر  و  ایـران  در  هـا  انگلیسـی  فعالیت هـای  و  بپردازنـد 
ایـن  بـرای  نـام جدیـدی  کرمانی هـا  ببیننـد.  را  کشـورها 
دسـتگاه آپـارات برگزیـده بودنـد و بـه آن چـراغ عکس می 
گفتنـد. خیلـی از مـردم فقـط بـرای دیـدن دسـتگاه چراغ 
عکـس بـه بیمارسـتان مرسـلین مـی رفتنـد و در آنجا فیلم 
هـا و عکـس هـا را مـی دیدنـد. ایـن بیمارسـتان روزهـای 
جمعـه هـم بـاز بـود و بـه معالجـه بیمارانـی مـی پرداخـت 
کـه مجبـور بودنـد در طـول هفتـه کار کننـد. آن روزهـا 
مـردم بیمـاری هـای زیادی داشـتند و شـدت مـرگ و میر 
بسـیار بـاال بـود. بیشـتر مـردم در سـنین میانی مـی مردند 
و حـکام محلـی هـم بـه خانـواده های بـی سرپرسـت رحم 
نمی کردنـد و آنهـا را بـرای پرداخـت مالیات به بیـگاری و یا 

چیـزی شـبیه بـرده داری مـی گرفتنـد. 
بـه هـر حـال کرمانیـان در روزهـای جمعـه سـری بـه 
بیمارسـتان مرسـلین می زدنـد و ضمن تماشـای فیلم اقدام 
بـه درمـان مجانی برخـی دردهای خـود می نمودنـد. حتی 
داروهایشـان را هـم بـدون پـول دریافـت مـی نمودنـد. در 
ایـن بیمارسـتان یـک داروخانه وجود داشـت کـه کرمانیان 
بـرای اولیـن بار در آنجا با داروهای شـیمیایی آشـنا شـدند. 
داروهایـی کـه در قفسـه هـا چیده شـده بودنـد و داروخانه 
چـی می توانسـت از روی نسـخه آنها را پیدا کنـد و بیاورد. 
تـا قبـل از آن داروخانـه یعنی عطـاری و عمـده دارو هم به 
قـول دکتـر دادسـان در کرمـان عبـارت می شـد از ختمـی 
کـه در تابسـتان تجویـز می شـد و گل گاوزبـان و بابونـه و 
عنـاب کـه داروهـای زمسـتانی بودند. ضمـن اینکه بیشـتر 
بیماریهـا آن زمـان عبارت بودند از امراض مقاربتی و چشـم 

درد کـه در اثـر رعایـت نکـردن نظافـت و بهداشـت ایجـاد 
مـی گردیدنـد. بقیه مشـکات مـردم هم عبارت می شـدند 
از شکسـتگی برخـی اندام هـا و سـوء تغذیـه و بـه طبـع آن 

درد. معده 
بیمارسـتان مرسـلین تا پـس از جنگ جهانـی دوم یعنی 
حـدود سـال 1325 هجـری شمسـی مصـادف بـا 1946 
میـادی بـه فعالیـت خود ادامـه داد و دکتر دادسـان حدود 
یازده سـال قبـل از تعطیلی بیمارسـتان در سـال 1316ش 
بـدرود حیـات گفت. پـس از وی معاون ایشـان دکتـر وایلد 
مسـئولیت اداره بیمارسـتان را بـر عهده گرفـت. علت مرگ 
از بیمـاری بـه  دکتـر دادسـان سـرایت بیمـاری تیفوئیـد 

ایشـان عنـوان گردیده. 
کرمانیان برای تشـیع جنازه وی مراسـم بسیار باشکوهی 
بیمارسـتان  از محـل  را  ایشـان  و جنـازه  نمودنـد  برگـزار 
تـا  پاریـزی  باسـتانی  دکتـر  فعلـی  خیابـان  در  مرسـلین 
خیابـان زریسـف بـر روی دسـت حمـل نمودنـد. وی اولین 
مـرده قبرسـتان مسـیحیان کرمـان بـود کـه قبرسـتان هم 
بـرای اولیـن بار در روز تدفین ایشـان در منطقه تندرسـتان 
کرمـان کـه از مکان هـای مقـدس شـهر به شـمار مـی رود 

گردید. افتتـاح 

روایتی از یک بیمارستان قدیمی

بیمارستان مرسلین

 منصور ایران پور 
 پژوهشگر تاریخ

 دکتر دادسان از ماشینش برای مداوای 
بیماران ناتوان و فقیر و یا کسانی که راهشان 
دور بود، استفاده می کرد و شخصا به دیدار 
آنها می رفت و در منزل مداوایشان می کرد. 
دکتر توسط این ماشین از میانه چهارراه ها و 
خیابان های خاکی و پر از سنگالخ و کم عرض 
کرمان عبور می کرد و با دیدن رهگذران برای 
آنها بوق میزد و مردم هم بی اراده از صدای 
بوقش می خندیدند. 
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بیکاری و نابرابری مردم را 
پرخاشگر کرده است

رئیـس انجمـن روانشناسـی اجتماعـی ایـران بـا بیـان 
اینکـه آسـتانه تحمـل افـراد طـی 10 سـال اخیـر کاهش 
داشـته اسـت؛ فقر، بیکاری و نابرابری را از عوامل پرخاشـگر 

شـدن مـردم عنـوان کرد.
بـه گـزارش ایلنـا، مجید صفـاری  نیـا در مـورد کاهش 
آسـتانه تحمـل افراد طی 10- 15 سـال اخیـر گفت: دلیل 
عمـده این پدیده بـه بحران های اقتصادی، مشـکات مالی 
و سیاسـت ها و مدیریـت نادرسـت بـاز می گـردد.وی ادامـه 
داد: ایـران کشـور مرفهـی نیسـت و تنهـا طبقـات خاصـی 
در آن احسـاس رفـاه می کننـد و باقـی مـردم در شـرایط 
مطلوبـی قـرار ندارنـد، لـذا وقتـی جامعـه دچار مشـکات 
اقتصـادی و بیـکاری اسـت؛ مـردم روزانـه دچـار فشـار و 
اسـترس هسـتند که این موضـوع کاهش آسـتانه تحمل و 

افزایـش پرخاشـگری در جامعـه را به دنبـال دارد.
کاهش توجه به کرامت انسانی در جامعه

صفاری نیـا بـا اذعـان بـه پاییـن بـودن اسـتانداردهای 
سـامت و به  ویژه سـامت اجتماعی در جامعه که کاهش 
سـطح تحمل مردم را به دنبال داشـته اسـت، تصریح کرد: 
میزان شـادی و نشـاط در جامعه کم و میـزان فقر، بیکاری 
و مهاجـرت زیـاد شـده اسـت، همچنیـن توجه بـه کرامت 
انسـانی در جامعـه مـا کاهـش یافتـه و مباحثـی همچـون 
رشـوه، اختـاس، تبعیـض و نابرابری هـای سیسـتم اداری 
افزایـش داشـته اسـت. به عنـوان مثـال فـردی در ماه یک 
میلیـون تومـان هـم حقـوق نمی گیـرد، امـا می بینـد کـه 
در جـای دیگـر حقـوق سـی میلیونـی می دهند؛ مشـاهده 
سـامت  اسـتانداردهای  بـودن  پاییـن  و  شـرایط  ایـن 
اجتماعـی باعـث ایجاد احسـاس ناکامی در افـراد و افزایش 

پرخاشـگری در فضـای اجتماعـی و خانوادگـی می شـود.
ادراک پایین عدالت و احساس باالی فساد 

در جامعه
رئیـس انجمن روانشناسـی اجتماعی ایـران دیگر عامل 
کاهش آسـتانه تحمل در افراد را پایین بود ادراک عدالت و 
بـاال بـودن ادراک فسـاد در میان مردم خوانـد و اظهار کرد: 
در این شـرایط افـراد در فضای اداری، حرفه ای و شـغلی به 
نحوی دچار ناکامی می شـوند و این ناکامی سـطح آسـتانه 
تحمـل آنها را پایین آورده و سـطح پرخاشـگری آنهـا را در 
فضـای اجتماعـی بـاال می بـرد.وی نقـض مکـرر قانـون در 
جامعـه را نیـز از جملـه دالیلـی دانسـت که باعـث کاهش 
آسـتانه تحمل افراد و افزایش اعمال پرخاشـگرانه در جامعه 
می شـود و افـزود: وقتی انسـان ها در فضایی هسـتند که بر 
اجـرای قوانیـن نظارت جـدی صورت نمی گیـرد و هرکاری 

انجام می شـود، میـزان پرخاشـگری هم افزایـش می یابد.
مردم با قوانین شهرنشینی آشنا نیستند

وی همچنیـن بـا اشـاره بـه اینکـه انسـان تقریبـا یـک 
صد سـال اسـت کـه شهرنشـینی را تجربه می کنـد، اظهار 
کـرد: در کشـور مـا نیـز طی دو یا سـه دهه اخیر اسـت که 
شـهرهای بـزرگ بـا جمعیـت فزاینـده رو بـه رشـد مواجه 
شـده بـه صورتـی کـه امـروز 70 درصد جمعیت کشـور ما 
شهرنشـنین و 30 درصد روسـتا نشـین هسـتند، در حالی 
کـه در گذشـته 70 درصـد مـردم کشـور روستانشـین و 
خاطرنشـان  بوده اند.صفاری نیـا  شهرنشـین  درصـد   30
کـرد: مـردم سـاکن در شـهرهای بـزرگ در واقـع همـان 
روستانشـینانی هسـتند کـه امروز شهرنشـین شـده اند، اما 
آموزش هـای الزم بـرای شهرنشـینی را ندیـده و از قوانیـن 
و مقـررات الزم بـرای سـکونت در شـهر آگاهـی نیافته انـد 
کـه این موضوع نیـز در بـروز رفتارهای ناهنجـار اجتماعی 
و خشـونت آمیز تاثیرگذار اسـت.رئیس انجمن روانشناسـی 
اجتماعـی ایـران با بیان اینکـه امروزه نقش آرامش بخشـی 
خانواده هـا نیـز کمرنگ تر شـده، گفت: خانواده در گذشـته 
نقشـی گـرم و آرامش بخـش داشـته، امـا امـروز خانـواده 
ایـن کارایـی خـود را از دسـت داده بـه نحـوی کـه برخـی 
خانواده هـا  دیگـر کانـون آرامش  و حمایـت عاطفی مطلوب 
میـان زن و مـرد و فرزنـدان نیسـتند.وی ادامـه داد: امـروز 
برخـی افـراد به قـدری در فضـای خانوادگی دچار مشـکل 
هسـتند کـه ایـن مشـکات را بـا خود بـه محیـط جامعه 
وسـرکار منتقـل می کننـد، لـذا مـا بایـد تـاش کنیـم که 
خانـواده جایـگاه اصلـی خـود را حفـظ کـرده و تعامات و 
رفت وآمدهـا و رفاقت هایـی کـه بین افـراد خانواده بـوده را 

درسـت کنیم.
افراد را نوعدوست تربیت  نمی کنیم

ایـن روانشـناس بـا اشـاره بـه مفهـوم جامعه پسـندی، 
گفـت: امروزه به جامعه پسـند بودن افـراد توجه نمی کنیم. 
افـراد جامعه پسـند افرادی هسـتند که نوعدوسـت بـوده و 
رفتارهـای شـهروندی دارنـد، از دیگران حمایت کـرده و به 
مـردم کمک می کننـد؛ این افـراد انعطاف پذیری بیشـتری 
داشـته و خودشـیفتگی کمتری دارند و همچنین این افراد 
مسـئولیت پذیری اجتماعـی دارند.صفاری نیا بـا بیان اینکه 
دیگـر از ایـن جنـس آدم ها تربیـت  نمی کنیم، خاطرنشـان 
کـرد: بایـد سـعی کنیم؛ تعـداد بیشـتری از این افـراد را در 
جامعـه تربیـت کنیـم. خیریـن جامعـه از این دسـت افراد 
هسـتند. کسـانی کـه اهـدا خـون کـرده یـا بـه نیازمندان 

کمـک می کنند؛ افرادی نوعدوسـت هسـتند.

سـر چهـار راه منتظـر سـبز شـدن 
بـود.  رانندگـی  و  راهنمایـی  چـراغ 
هنـوز چنـد ثانیـه ای به سـبز شـدن 
چـراغ مانـده بـود کـه ماشـین پشـت 
کـرد  زدن  بـوق  بـه  شـروع  سـرش 
انداخـت  نگاهـی بـه تایمـر چهـارراه 
وبـرای اینکـه راننده ی پشـت سـر را 
آرام کنـد بـه سـمت تایمر اشـاره کرد 
راننـده ی عقبـی عصبانی پیاده شـد و او را ازماشـین بیرون 
کشـید و شـروع کـرد بـه فحاشـی وپرتـاب مشـت و لگـد، 

مـردم دو نفـر را جـدا و چهـارراه را خلـوت کردنـد. 
آستانه ی تحمل 

»آسـتانه ی تحمـل« اصطاحـی اسـت که میتـوان برای 
رفتارهـا بـه کار بـرد. بـه جامعه کـه دقیق شـویم چیزی که 
جلـب توجـه میکنـد پاییـن بـودن آسـتانه ی تحمـل مردم 
اسـت ، در مقابـل رفتارهایـی که مورد پسندشـان نیسـت و 
ایـن را میتـوان در تـک تک گـروه های جامعـه دید. ممکن 
اسـت فردی سـاعت هـا را کنار اتومبیل دوسـتی بایسـتد و 
بـدون توجـه بـه گـذر زمـان صحبـت کند امـا چنـد دقیقه 
ای کـه در صـف خـود پـرداز منتظـر میشـود تـا پیرمـردی 
کار خـود را انجـام دهـد، عصبانـی شـده واز همـه ی دایـره 
ی لغـات موجـودش اسـتفاده میکنـد تـا عصبانیـت خود را 
نشـان دهـد و یـا بعد ازاینکـه شـماره نوبت بانـک را گرفت 
حتـی نمیتوانـد لحظـه ای انتظار بکشـد تا  شـماره خوانده 
شـود، بـه همـه خـرده میگیـرد کـه بـا کـم کاری مـردم را 
معطـل میکننـد وحتـی امـکان دارد دسـت به فحاشـی هم 
بزند.»فحاشـی کـردن« تبدیـل شـده اسـت بـه حرکتی که 
بعضـی از اعضـا جامعـه چـه در حالـت حملـه وچه دفـاع از 
خـود بـروز میدهند.در لحظـه عصبانیت از کلماتی اسـتفاده 
میکننـد کـه در شـرایط عادی حتـی حاضر نیسـتند لحظه 
ای بـه آن بپردازنـد، هنـگام عصبانیـت تمام دانـش نامه ی 
فحاشـی خـود را کـه از یک سـالگی جمع شـده اسـت، یک 

جـا بر سـر مقصـر و یا فـرد خاطـی سـرازیر میکنند. 
 حصارترس

در ایـن میـان چنـد نکتـه قابـل تامـل اسـت وقتـی پدر 
خانـواده بـا هـر حرکـت ناشایسـت راننـدگان دیگـر دهـان 
بـه ناسـزا بـاز میکنـد، کـه معمـوال هـم بدتریـن  واژه هـا 
انتخـاب میشـوند بـه کودکـی کـه او را زیـر نظـر گرفته بی 
توجـه اسـت واولین اتفاقی کـه در این بین می افتد ترسـی 
اسـت کـه ناخواسـته کـودک از والـد خـود تجربـه میکنـد. 
پـدری کـه مهربان اسـت، لبخند میزند، با همسـایه دسـت 
میدهـد، خریـد هـای پیرزنـی را به خانـه میرسـاند، ممکن 
اسـت در لحظـه تبدیـل بـه موجـودی ترسـناک شـود کـه 

فحـش می دهـد، فریاد میزنـد وحتی گاهـی میتواند فردی 
کـه جـای پـارک او را گرفتـه کتـک بزنـد و ایـن تـرس بـه 
طـور ناخواسـته دور کـودک حصـاری میکشـد تـا از پـدر 
فاصلـه گرفتـه ودوسـت داشـتن او همـراه با احتیاط شـود، 
احتیاطـی کـه بـرای جلوگیـری از آسـیب رعایـت میشـود. 
کـودکان معمـوال بـدون پیـش زمینـه وبرنامـه ریـزی رفتار 
کـرده وتمـام احساسـات خـود را بـه صـورت واقعـی بیـان 
میکننـد ورفتـار هـای بزرگسـاالن راهـم اینچنیـن تعبیـر 
میکننـد .در ایـن رابطـه احسـاس میکننـد کـه پـدر ممکن 
اسـت آسـیب زا شـود. البتـه ناگفتـه نمانـد کـه ایـن ترس 
فقـط از جانـب پـدر به وجـود نخواهـد آمد. مـادری هم که 
بعـد از اولیـن »خرابـکاری« کودک چنـان فریـاد میزند که 
سـتون هـای خانـه میلـرزد و او را تهدیـد میکند ترسـی به 
وجـود مـی آورد آنقدرعمیق که کودک برای مطمئن شـدن 
از »مهـر مـادری« سـوال میکنـد کـه »آیـا دوسـتش دارند 
وآیـا پسـر خوبی اسـت« پشـت تمام این سـوال هـا نگرانی 
کودکانـه ای وجـود دارد کـه جلـوی رشـد و بالندگی سـالم 
یـک کـودک را خواهـد گرفـت. هیـچ والـد دلسـوزی راضی 
نمیشـود کـه کودکـش حتـی برای لحظـه ای فکـر کند که 
از محبـت او دور خواهـد مانـد امـا ناخواسـته ایـن ترس ها 
را بـرای کـودک بـه وجـود آورده واو را بـا همـان فریادها و 
ناسـزاهایی که روزی برسـر یـک گاری دسـت فروش که راه 

را سـد کـرده بـود فرود آمـد، می ترسـاند.
 الگو برداری 

در لحظـه فحاشـی وفریـاد زدن، اتفـاق دیگـری هـم که 
بـرای کـودک محتمل اسـت »الگو برداری« اسـت.کودک از 
والدیـن مـی آمـوزد که هـر زمانـی در تنگناهی قـرار گرفت 
میتوانـد بـرای فـرار از آن و یـا نشـان دادن قـدرت خـود 
از تمـام اندوختـه ی ناسـزایی کـه خواسـته ویـا ناخواسـته 
در ذهـن انباشـته شـده اسـت، اسـتفاده کنـد ویـا اگـر بـه 
سـطحی از قـدرت رسـید بـه »زد وخـورد« هم اقـدام کند. 
زیـرا شـاهد رفتـار پدر کـه مظهر قـدرت برای اوسـت، بوده 
اسـت و ایـن نکتـه در مـورد کـودکان پسـر بیشـتر صـدق 
میکنـد. معمـوال هر پـدری در شـرایطی برای کـودک خود 
نقـش »سـوپرمن« را ایفـا کـرده اسـت وقتـی ایـن »سـوپر 
مـن« فحـش میدهـد بـرای شـبیه بودن بـه او، بایـد فحش 
داد. امـا اتفـاق کـه در ایـن میـان میافتـد ایـن اسـت کـه 
بعـد از هـر بـار ناسـزا گفتن کـودک تنبیـه و توبیـخ خواهد 
شـد، آن هـم توسـط همـان والدینـی که خـود ناسـزاگویی 
وپرخاشـگری را آمـوزش داده انـد وحکایت، همـان حکایت 
رطـب خـورده اسـت ...ذهن کـودک دچـار تناقض میشـود 
کـه چـه بیامـوزد. کـودکان اعمـال را بهتـر مـی آموزنـد تا 
گفتـار را، وقتـی فحـش میشـنوند وناسـزاگویی و برخـورد 

فیزیکـی را شـاهد هسـتند، روان آنهـا  تحـت تاثیـر قـرار 
میگیـرد، حتـی اگـر بـه دلیـل تـرس از تنبیـه آن را بـروز 
ندهنـد ولـی روزی میرسـد کـه ایـن آتـش زیـر خاکسـتر 
شـعله ور خواهـد شـد، زمانـی که نشـانه های تـرس از بین 

برود.
تاثیر ناایمنی و ناخشنودی برکیفیت رابطه

حـاال اگـر ایـن داسـتان پرخاشـگری را از زاویـه دیگری 
نـگاه کنیم متوجه میشـویم کـه تنها کـودکان از این حادثه 
تاثیـر نمـی گیرنـد. پرخاشـگری هایی که توسـط هـر کدام 
از والدیـن اتفـاق میافتـد بـر والـد دیگـر هـم تاثیـر مخربی 
خواهد داشـت، حتی اگر سـمت ناسـزا گویی و پرخاشـگری 
او نباشـد واحسـاس نـا ایمنـی را بـه وجـود خواهـد آورد 
.ناایمنـی و نـا خشـنودی کیفیت رابطـه را تحـت تاثیر قرار 
داده وحتـی خاطـره ی آن ممکـن اسـت چنـد روز در ذهن 
هـر دو طـرف باقـی بماند.فـردی کـه خود دسـت به ناسـزا 
گویـی وپرخاشـگری میزنـد هـم بـدون آسـیب باقـی نمـی 
مانـد وقطعـا از ایـن اتفـاق ناخرسـند کننـده، ضـرر میکند، 
او بـا هـر بـار فریـاد زدن دچار افزیـش ضربان قلب میشـود 
وبـه دلیـل اینکـه مغـز، فـرد را در لحظـه هشـدار مـی یابد 
»آدرنالیـن« خـون زیـاد شـده وبـدن را تحـت تاثیـر قـرار 
میدهـد وحتـی بـر تنفـس فـرد هـم تاثیـر گـذار اسـت و 
درصـورت تکـرار زیاد آن آسـیب های جدی بـه دنبال دارد 
و اگـر فـردی مشـکل زمینـه ای داشـته باشـد حتـی با یک 
بـار عصبانیـت احتمـال آسـیب جانی بـرای او وجـود دارد .

وقتـی تفـاوت »سـبقت گرفتـن« بـا »صبـور وبزرگـوار 
بـودن« کمتـر از چنـد دقیقـه اسـت، وقتـی انتظـار صـف 
نـان بـا کمی »بخشـش« چند لحظـه تفاوت میکنـد، وقتی 
سـرعت پاییـن عابـری تـورا چنـد ثانیـه معطـل میکند...به 

دسـت آوردن ایـن ثانیـه هـا چـه قیمتـی دارد؟ 

بررسی تاثیر پرخاشگری  بر خانواده

حنجره های ویرانگر

بعضـی آدم هـا کـم تحمـل هسـتند. آدم بی اعصابـی کـه 
زود از کـوره در مـی رود رابطـه را سـخت و پیچیـده می کند. 
باالبـردن تحمـل و صبـوری، شـرایط نامطلـوب زندگـی را 
بـرای خودتـان راحـت می کنـد. بنابرایـن اگـر آدم عصبانی و 
خشـمگینی هسـتید بد نیسـت از این راهکارها برای رسیدن 
بـه کمـی آرامش اسـتفاده کنید. ایـن برای خودتـان و رابطه 

بهتر اسـت.
به خودتان فرصت بدهید

کـه  افـرادی  معمـوال  ایـران،  روزنامـه  گـزارش  بـه 
آرام  سـریع  خیلـی  می شـوند  برآشـفته  و  عصبانـی  زود 
از  را  کنترلتـان  کـه  می رسـد  زمانـی  وقتـی  می شـوند.  
دسـت داده ایـد سـعی کنیـد راهـی بـرای خـروج از ایـن 
شـرایط پیـدا کنیـد. اگر آدمـی هسـتید که برای مسـائل 
و مشـکات بسـیار سـاده داد و بیـداد بـه راه می اندازیـد   ، 
بایـد سـعی  را می شـکنید  و چیـزی  را می کوبیـد  درهـا 
کنیـد رفتارتـان را تغییـر بدهیـد. این اصا عادی نیسـت 
کـه بـرای هـر موضوعـی داد و بیـداد راه بیندازید.کسـی 
کـه کـم تحمـل اسـت بـرای موضوعـات بی اهمیـت بـه 

می شـود.  برآشـفته  راحتـی 
کافـی اسـت یـک برنامه تلویزیونی را نپ سـندد یا اسـباب 
بـازی بچـه زیـر پ ایـش بـرود تـا بـه ایـن بهانـه داد و بیداد 
کنـد. هیـچ کـس جـز خـود شـما نمی دانـد پشـیمانی و 

شـرمندگی بعـد از این خشـم ها چقدر دردناک اسـت. برای 
کنتـرل خشـم درونی تـان باید راه هـای مهار را یـاد بگیرید.

منبع خشم را پیدا کنید
در شـرایط عـادی کـه خشـمگین نیسـتید بـه یکـی از 
رفتارهـای تنـد و خشـن گذشـته  فکـر کنید. منبع خشـم را 
پیـدا کنیـد و سـپس بـه این فکر کنیـد چطـور می توانید راه 
حلـی پیـدا کنید که بدون خشـم واکنـش نشـان بدهید. در 
آسـودگی خیـال حتما راهـی پیـدا خواهید کـرد. خودتان را 
تصـور کنیـد که به جـای داد و قال به راه حـل ایده آل عمل 
می کنید.سـپس زمانـی کـه دچـار خشـم هسـتید راه حل ها 
را بـه خـود یادآوری کنیـد و روش را تغییر بدهید.راهکارهای 
سـاده ای مثـل محبوس نگه داشـتن نفس، مدیتیشـن، قدم 
زدن و نوشـیدن آب اگرچه بسـیار سـاده اند اما واقعا کاربردی 
هسـتند و می تواننـد یک فـرد عصبی را آرام کنند. شـما باید 
بفهمیـد کـه عصبانیـت نه تنها به رابطه شـما آسـیب می زند 

بلکه سـامت جسـمی را بـه خطـر می اندازد.
امـا نکتـه مهـم دیگـری نیـز وجـود دارد کـه باید بـه آن 

کنید: توجـه 
اگـر عصبانیـت شـما همـراه بـا خشـونت های کامـی و 
فیزیکـی اسـت نمی توانیـد آن را با چند راهکار سـاده کنترل 
از یـک مشـاور خانـواده و روانشـناس  بهتـر اسـت  کنیـد. 
کمـک بگیریـد. اگـر فرزنـد داریـد بسـیار ضروری  اسـت که 

اصـاح رفتـار را جـدی بگیریـد. زمانـی کـه عصبانیـت بـا 
دیگـر رفتارهـای آزاردهنـده و خشـونت آمیز همـراه اسـت 
شـما بـه یک خطـر جـدی بـرای خانـواده تبدیل می شـوید. 
هرگـز خشـونت را یـک عـادت رفتـاری جلـوه ندهیـد و بـه 
فکـر درمـان خودتان باشید.مسـلم اسـت که شـما بـه عنوان 
یـک آدم عصبانی لزوما آدم بدی نیسـتید. بسـیاری از دالیل 
کـه  اسـت  سـوءتفاهم هایی  از  ناشـی  عصبانیـت  عوامـل  و 
می توانیـد بـا گفت وگـو آنهـا را حـل و رفع کنیـد. خودتان را 
متقاعـد کنیـد که توهیـن نکنید و بـا مایمت حـرف بزنید. 

کار سـختی نیسـت کـه بخواهید وقت عصبانیـت فحش و بد 
و بیـراه ندهیـد. اگـر زمانی کـه آرام هسـتید رفتارتـان را در 
زمـان عصبانیـت بررسـی کنیـد متوجه نقاط ضعـف خودتان 
می شـوید و می توانیـد بـرای اصـاح رفتارتان تمریـن کنید. 
وقتـی آرام هسـتید مـدام بـه خودتـان تأکیـد کنیـد »اگـر 

عصبانـی شـدم نبایـد فحـش بدهم«
همیشـه زمینه هـای قبلـی فراهـم می شـوند تـا شـما بـه 
مـرز انفجـار برسـید.اجازه ندهیـد ناراحتی های جزئی شـکل 

بگیرند. واقعـی 

رابطه های بی اعصاب

راهکارهای رسیدن به آرامش برای آدم های عصبانی

نکته

مطالعـات محققـان نشـان می دهـد مصرف »امـگا3 « بهتریـن گزینه 
بـرای کاهـش پرخاشـگری کـودکان و نوجوانان در کمتریـن زمان ممکن 

است.
 بـه گـزارش ایرنا ، پرخاشـگری کودکان و نوجوانان یکـی از بزرگترین 
معضـات والدیـن و معلمـان اسـت. مطالعـات اخیـر محققان دانشـگاه» 
پنسـیلوانیا « نشـان مـی دهـد تغذیه نقش مهمـی در میزان خشـم دارد 
و رژیـم غذایـی حـاوی امـگا 3 و انـواع دیگـر ویتامیـن و مـواد معدنـی، 
قـادر بـه کاهـش پرخاشـگری در کـودکان و تعدیـل رفتار آنان اسـت.به 
گـزارش »سـاینس«،تمرکز این مطالعـه در چگونگی عملکـرد بیولوژیکی 
مغـز و تاثیـر آن بـر روابط اجتماعی بوده اسـت. آنچه محققان را شـگفت 
زده کـرده، مـدت زمـان تاثیـر امـگا 3 در کاهـش پرخاشـگری کـودکان 
اسـت. ایـن مطالعه نشـان می دهد نشـانه های خشـم و پرخاشـگری در 
کودکانـی کـه رژیـم غذایی حاوی امگا 3 داشـته باشـند، پس از گذشـت 

سـه مـاه، اصـا دیده نمی شـود.
رفتارهـای  و  خشـم  هـای  نشـانه   ،3 امـگا  از  اسـتفاده  در  تـداوم   
ضداجتماعـی را بـه طـور کامـل از بیـن مـی برد.انـواع ماهـی، خاویـار، 
روغـن زیتـون، حبوبـات، تخـم مرغ، ریحـان، اسـفناج، گـردو، میگو، گل 
کلـم، ماهـی آزاد، سـاردین، دانه سـویا و کلـم بروکلی ازجملـه مهمترین 

منابـع اسـید چـرب امگا 3 هسـتند.مصرف امـگا 3 عاوه بر کـودکان، در 
بزرگسـاالن هم توصیه شـده اسـت و قادر بـه درمان بیمـاری های قلبی، 
افسـردگی، آرتـروز و بیمـاری هـای روحـی از جمله اسـکیزوفرنی اسـت.

مطالعـه محققـان نشـان مـی دهـد رفتـار خصمانـه و مهـارت هـای 
ضعیـف مقابلـه بـا اسـترس مـی توانـد برعملکـرد شـناختی فـرد تاثیـر 

باشد.  داشـته 
بـه گـزارش مهـر، اگـر مـی خواهیـد عقل سـالم داشـته باشـید و در 
دوره پیـری دچارفراموشـی نشـوید، آرام بـوده و آرامـش خـود را حفـظ 

. کنید
طبـق مطالعـه جدیـد آکادمـی نورولـوژی آمریـکا، افـراد بزرگسـال 
جوانـی کـه رفتـار خصمانـه داشـته یـا برخـورد ضعیفـی در مقابلـه بـا 
اسـترس دارنـد بیشـتر در معـرض تجربه مشـکات مربوط بـه حافظه و 

تفکـر در دهـه هـای بعـدی زندگیشـان هسـتند. 
در ایـن مطالعـه کـه شـامل 3126 شـرکت کننـده با میانگین سـنی 
25 سـال بـود، شـرکت کننـدگان بـر اسـاس میـزان نگـرش خصمانـه 
و مهـارت رویارویـی بـا اسـترس بـه چهـار گـروه تقسـیم شـدند.از ایـن 
افـراد سـواالتی مبنـی بر ارزیابی شـخصیت و نگـرش ، توانایـی مقابله با 

اسـترس، توانایـی هـای فکـری و حافظه پرسـیده شـد.
 توانایـی هـای شـناختی آنهـا بـار دیگـر زمانـي کـه میانگیـن سـنی 
افـراد 50 سـال بـود انـدازه گیـری شـد.نتایج نشـان داد وقتـی از افـراد 

خواسـته شـد تـا فهرسـتی از 15 کلمـه را به خاطـر آورند، افـراد دارای 
بیشـترین نگـرش خصمانـه در دوره جوانـی 16کلمه کمتری نسـبت به 

افـراد دارای کمتریـن نگـرش خصمانـه بـه یـاد آوردند.

سالمتسالمت

نجمه سعیدی

 کودک از والدین می آموزد
 که هر زمانی در تنگناهی قرار گرفت 
می تواند برای فرار از آن و یا

 نشان دادن قدرت خود از تمام 
اندوخته ی ناسزایی که خواسته ویا 
ناخواسته در ذهن انباشته
 شده است، استفاده کند
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حقوق و حوادث

خبر

احتمال قتل در کرمان
مـردي کـه براي یافتـن کار راهي کرمان شـده 
بـود مدعي اسـت؛ مـردي را در آن شـهر به خاطر 
تنـه زدن به قتل رسـانده اسـت. متهـم که مردي 
40 سـاله اسـت از بازپـرس درخواسـت کـرد تـا 

روشـن شـدن حقیقـت او را به زندان بفرسـتد.
بـه گـزارش سـامت نیـوز بـه نقـل از روزنامه 
 40 مـردي  جـاری  هفتـه  شـنبه  جـوان، صبـح 
دادسـراي  بازپرسـي  هشـتم  شـعبه  وارد  سـاله 
امـور جنایـي تهـران شـد و بـه قاضـي ایلخانـي 
بـه  را در شـهر کرمـان  ناشـناس  گفـت مـردي 
قتـل رسـانده اسـت. او در شـرح ماجـرا گفت من 
سـه سـال قبـل بـراي یافتـن کار از قزویـن راهي 
تهران شـدم. در این مدت در کار سـاختماني کار 
مي کـردم و بـه خاطر سـقوط گاه و بـي گاه مصالح 
بـه سـرم گاهـي دچـار حواسـپرتي هم مي شـوم.

مـرد میانسـال ادامـه داد: مـن همـراه مـردي 
افغـان در خانـه اي مجـردي حوالي میـدان قزوین 
زندگـي مي کنـم. بـه خاطر کسـادي کار بـود که 
دو هفتـه قبـل راهـي کرمان شـدم تا شـاید آنجا 
بـراي خـودم کاري دسـت و پـا کنـم. در یکـي از 
خیابان هـا در حـال عبـور بـودم کـه مـرد جوانـي 
هنـگام عبـور از کنـارم بـه مـن تنـه زد. سـر این 
موضـوع بـا آن مـرد کـه حدوداً 35 سـال داشـت 
مشـاجره کـردم. خیلـي زود مشـاجره مـا تبدیـل 
بـه دعوا شـد بـه طوري که مـردم دخالـت کردند 
و دعـواي مـا تمـام شـد. بعـد از دعـوا بـراي هـم 
خـط و نشـان کشـیدیم. تصمیـم گرفتیـم بـراي 
دعـوا بـه خرابـه اي بیـرون از شـهر برویـم. آنجا با 
هـم دعـوا کردیـم و مـن چنـد ضربـه مشـت بـه 
گیجـگاه آن مـرد زدم کـه بیهـوش شـد و روي 
زمیـن افتـاد. آنجـا بود که ترسـیدم و فـرار کردم. 
راهـي ترمینـال شـدم و خـودم را بـا اتوبـوس بـه 
در  داد:  ادامـه  میانسـال  مـرد  رسـاندم.  تهـران 
ایـن مـدت شـب ها کابـوس بـه سـراغم مي آمـد 
و صـورت آن مـرد جلـوي چشـم هایم بـود. بـه 
خاطـر همیـن بـود کـه تصمیـم گرفتم خـودم را 
بـه پلیـس معرفي کنـم. ابتـدا به کانتـري نامجو 
رفتـم و ماجـرا را شـرح دادم. مأمـوران هم من را 

بـه دادسـرا منتقـل کردند.
وي گفـت من چند سـالي تریـاک و بعد کراک 
مصـرف می کـردم اما حاال مـواد را تـرک کرده ام. 
از شـما درخواسـت مي کنـم تـا مـن را بـه زندان 
بفرسـتید و تحقیـق کنیـد کـه آیـا آن مـرد فوت 
شـده یـا زنـده مانـده اسـت. البتـه آرزو مي کنـم 
کـه فـردي بـه او کمـک  و از مـرگ نجـات پیـدا 
کـرده باشـد بـا ایـن حـال در ایـن بـاره تحقیـق 

. کنید

درگیری فامیلی در 
یزدان شهر با اسحله 

شکاری 
بخشـدار یـزدان شـهر گفـت: درگیـری ونـزاع 
جمعـی در بخـش یـزدان شـهر زرنـد بـه زخمـی 
شـدن 12نفـر از اعضـای یـک فامیـل منجر شـد.

به گـزارش خبرنگار گروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از کرمـان، ابوذر شـهابی افزود: 
بامـداد دیروز گروهی از اهالی روسـتای سـنگ از 
توابـع ایـن بخـش درپی اختـاف قبلی بـه منزل 
یکـی از اقـوام خـود مراجعه کـرده و ظاهـرا قصد 
مضـروب نمـودن وی را داشـتند کـه بـا واکنـش 

مسـلحانه وی غافلگیر شـدند.
وی افـزود طـرف ایـن دعوا با اسـلحه شـکاری 
سـاچمه زن به سـوی افراد مهاجم شـلیک کرد و 

سـپس متواری شد. 
درایـن تیرانـدازی 12 نفـر بـه علـت اصابـت 
سـاچمه هـای شـلیک شـده مصـدوم و بـه مراکز 
درمانـی منتقـل شـدند اما حـال همگـی رضایت 
بخـش اسـت.  بخشـدار یـزدان شـهر با اشـاره به 
اینکـه دسـتگاه قضایـی و نیـروی انتظامـی همـه 
طرفهـای دعـوا را تحـت تعقیـب قـرار داده اسـت 
گفـت تـاش بـرای دسـتگیری ضـارب نیـز ادامه 

. دارد 

سروان مریم قاسمی از پلیس استان گیالن
مـرد جـوان 27 سـاله ای صبح یـک روز کاری به واحد 
مشـاوره کانتـری مراجعـه کـرد. ایـن جـوان عنـوان می 
کرد که در سـن 25 سـالگی در مقطع کارشناسـی ارشـد 
دانشـگاه تهـران قبـول شـدم و بـرای ادامـه تحصیـل بـه 

این شـهر بـزرگ رفتم.
حـدود 8 مـاه از رفتنـم به دانشـگاه می گذشـت که با 
دختـری به نـام دالرام در فضای مجازی با او آشـنا شـده 
بـودم. در ابتـدای آشـنایی مـان، دالرام خـود را دانشـجو 
کارشناسـی ارشـد در رشـته تحصیلـی کـه مـن در آن 
تحصیـل مـی کـردم معرفـی کـرد، ولـی مـن در تهـران 

بـودم و او مـی گفـت کـه در شـیراز تحصیـل مـی کند.
مدتـی کـه از زمـان آشـنایی مـا گذشـت، احسـاس 
کـردم کـه عاقـه ام نسـبت بـه او زیـاد شـده اسـت و 
ایـن احسـاس موجب  شـد کـه درمـورد دالرام بـا مادرم 

صحبـت کنـم و از عاقـه ام بـه ایـن دختـر بگویـم.
بعـد از گذشـت مـدت هـا، خانـواده ام بـا اصـرار مـن 
راضـی بـه خواسـتگاری از دالرام شـدند. وقتـی کـه بـه 
خواسـتگاری رفتیـم، خانـواده دالرام اصـرار بـر عقـد در 
نزدیـک تریـن زمـان ممکـن داشـتند کـه خانـواده ام بـا 
ایـن نظـر آنهـا مخالفـت کردنـد و نظرشـان برایـن بـود 
کـه مـدت آشـنایی ما به صـورت نامـزدی ، بیشـتر ادامه 

داشـته باشـد. 
حـدود چنـد هفتـه ای کـه از نامـزدی ما گذشـته بود 
دالرام گفـت کـه همـراه مـادر و خواهـرش بـرای زیـارت 
بـه مشـهد مـی روند. پس از بازگشـت شـان من بـه خانه 
آنهـا رفتـم امـا متوجـه شـدم کـه روی چمـدان دالرام 

بارکـد تهـران- کیش درج شـده اسـت .
فکـر ایـن کـه او به مـن دروغ گفته اسـت و آدم پنهان 
کاری اسـت، خاطـرم را آزرده کـرد وموجـب عصبانیتـم 

شـد و جریـان پیـش آمـده را از او پـرس و جـو کردم.
دالرام بـه راحتـی هرچـه تمـام تـر گفـت کـه تغییـر 
مقصـد مـا یکدفعـه پیـش آمـد و فرصـت نکردم کـه تورا 

کنم. خبـر 
چنـد روزی از دسـت او خیلـی عصبانـی بـودم کـه بـا 
عذرخواهـی هـای مکـرر دلـم بـه رحـم آمد و سـریع این 

اشـتباه او را فرامـوش کـردم.
همـه چیـز یکنواخـت در حـال گـذر بـود که بـه زمان 
آغـاز امتحانات دانشـگاه نزدیک شـدیم و دالرام گفت که 

مـی خواهد به دانشـگاه شـیراز بـاز گردد. 
عصـر همـان روز مـن او را بـه فـرودگاه رسـاندم ولـی 
تمـام مـدت در مسـیر برگشـت ذهنـم مشـغول ایـن بود 

کـه نکنـد دوبـاره مقصـدش را دروغ گفتـه باشـد.
طریـق  از  و  برگشـتم  فـرودگاه  بـه  دوبـاره  بنابرایـن 
دوسـتی کـه در فرودگاه داشـتم  متوجه شـدم که دالرام 

اصـا بـا هواپیمـا بـه شـیراز نرفته اسـت.
ایـن لحظـه بـود که دیگر شـک مـن از اینکـه او مرا به 
بـازی گرفتـه اسـت بـه یقین مبدل شـد. وقتـی دیدم که 
او مـرا بـه بازی گرفته اسـت، دنبـال ادامه بـازی و جبران 

این سـوء اسـتفاده دالرام شدم. 
بـه گـزارش رکنـا، او گفت ؛ دوسـتم علیرضا پسـرخاله 

دالرام، هـم اتاقـی مـن بود و رفتـم در مورد او با دوسـتم 
صحبـت کـردم. علیرضـا گفـت:  چند سـالی اسـت که ما 
رفـت و آمـدی بـا خالـه و خانـواده اش نداریم.ایـن قطـع 
ارتبـاط از طـرف خـود آنهـا و در زمانـی ایجـاد شـد کـه 
شـوهرش ورشکسـت شـد و آنهـا نـه تنهـا بـا مـا، بلکه با 
دیگـران نیـز قطـع ارتبـاط کردنـد و مـدت زیادی اسـت 

کـه از زندگـی آنهـا اطـاع دقیقـی ندارم.
بـه اتفـاق علیرضا به منـزل یکی از دوسـتان خانوادگی 
دالرام رفتیـم. او گفـت کـه دالرام مدتی با پسـر شـریک 

پدرش رابطه داشـته اسـت.
بعد از اینکه کارخانه آنها ورشکسـته شـد، شراکتشـان 
از هـم پاشـید و ارتباط دالرام نیز با پسـر شـریک پدرش 

کاما قطع شـد.
وقتـی بیشـتر به سـرنخ های ایـن بازی پی بـردم، دنیا 
روی سـرم شـروع بـه چرخیدن کـرد و از او سـوال کردم 
پـس االن دالرام بـرای چـه به کیش مـی رود. او گفت که 
مهـدی  در حـال حاضر در کیش سـاکن اسـت و فکر می 

کنـد دالرام به دیـدار او می رود.
 چنـد روزی را در خوابـگاه مانـدم و بیـرون نیامـدم . 
فکـر انتقـام از دالرام لحظـه ای دسـت از سـرم برنمـی 

داشـت. دالرام مـاه هـا بـا احسـاس و اعتمـاد مـن بـازی 
کـرده و مـرا فریـب داده بـود. 

مـن کـه تصمیـم بـه انتقـام گرفته بـودم، بـدون اینکه 
بـه خانـواده  ام و دالرام چیـزی بگویـم از آنهـا خواسـتم 
تاریـخ عقـد را مشـخص کننـد. ما بـه اقـوام دالرام کارت 
دعـوت دادیـم، اما از اقوام خودم کسـی را دعـوت نکردم. 
صبـح دالرام را بـه آرایشـگاه بـردم، موقـع ظهـر کـه باید 
دنبـال او مـی رفتـم بـه او زنـگ زدم و گفتـم مشـکلی 
پیـش آمـده اسـت. تـو بـه تـاالر بـرو مـن هـم بـه موقع 

خـودم را خواهم رسـاند.
بعـد از اتمـام تمـاس بـا دالرام،بـا خانـواده ام تمـاس 
گرفتـم بـه آنهـا گفتـم کـه مشـکلی برایـم پیـش آمـده 
اسـت و بـه آنهـا آدرسـی دادم و مانـع از حضور شـان در 

تـاالر شـدم .
دالرام بـا خانـواده  و مهمان هایش تا سـاعت ها منتظر 
ماندنـد و بعـد بـه خانـه برگشـتند. او فقـط می خواسـت 
بـا مـن عقـد کنـد و مهریـه بگیـرد و هزینه زندگـی خود 
را بـا پسـر شـریک پـدرش تامیـن کنـد. دالرام و خانواده 
اش پـس از آن کـه در تـاالر حضـور پیـدا نکـردم، دیگـر 

سـراغی از مـا نگرفتند. 

معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی »زرنـد« گفـت : 
یکـی از راحـت تریـن روش هـای هـک موبایـل بلوتـوث و 

وای فـای آن هاسـت کـه بایـد در مراکـز عمومی و شـلوغ 
خامـوش نگـه دارید.

بـا  گـو  و  گفـت  در  غفـاری«  »حمیـد  یکـم  سـتوان 
گسـترش  بـا  حاضـر  حـال  در  کـرد:  بیـان  خبرنـگاران 
فراگیر شـدن گوشـی های هوشـمند ، اکثر افـراد صاحب 
یکـی این گوشـی هـا هسـتند و روزانه ده هـا برنامه را در 
آنهـا اجـرا مـی کننـد و موبایـل شـما به طـور ناخواسـته 
ممکن اسـت دچـار حمله هـای هکری قـرار بگیرد.معاون 
اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی زرنـد اشـاره کـرد : هـر 
وقـت میخواهیـد وارد سـرویس ایمیـل یـا سـایت بانکـی 
خـود شـوید، آدرس را بـا پیشـوند HTTPS وارد کنیـد.
وی اضافـه کـرد : اگـر ایمیـل ناشـناس دریافـت کردید 
روی لینـک هـای موجـود در ایمیـل کلیـک نکنیـد زیـرا 
هکـر هـا بـا ارسـال یـک لینـک حـاوی کـد مخـرب مـی 
تواننـد موبایـل یـا تبلت شـما را تحـت کنتـرل در بیاورند.
غفـاری تصریـح کـرد : اگـر بـه بـازی و یـا اپلیکیشـن 
از منابـع معتبـر  را  احتیـاج داریـد سـعی کنیـد آن هـا 
دریافـت کنیـد چـرا کـه برخـی از همیـن نـرم افزارهـا ها 
و بـازی هـا مـی تواننـد آلـوده بـه کدهـای مخربی باشـند 
کـه باعـث بـروز مشـکاتی امنیتـی بـرای موبایـل شـما 
شـود. سـایت های فارسـی معتبری بـرای دانلود نـرم افزار 

موبایـل وجـود دارنـد. وی افـزود : اگر عاقمند به عکاسـی 
بـا موبایـل خـود هسـتید و نمـی خواهیـد کـه اطاعـات 
موقعیتـی و برخـی دیگـر اطاعات شـخصی شـما توسـط 
عکـس منتشـر شـود، کافیسـت گزینـه هـای مربـوط بـه 

GPS Camera وGeo Tag را غیـر فعـال کنیـد.
سـتوانیکم »غفـاری« یکـی از راحـت تریـن روش های 
هـک موبایـل بلوتوث و وای فای دانسـت و اشـاره کرد:باید 
در مراکـز عمومـی و شـلوغ ایـن ابزارهای تبـادل اطاعات 
را خامـوش نگـه داریـد و هچنیـن همیشـه آپدیـت هـای 
منظمـی بـرای سیسـتم عامـل های خـود اسـتفاده کنید.

وی در پایـان خاطـر نشـان کرد : هیچ گاه حسـاب های 
بانکـی خـود را توسـط نـرم افزارهـای ناشـناس بـاز نکنید 
بلکـه از نـرم افـزار بانکـی مخصـوص شـعبه خـود کمـک 

. ید بگیر
جانشـین انتظامـی زرنـد در پایان بـا تاکید بـر ضرورت 
مشـارکت مـردم و سـایر نهادهـا بـا خادمان نظـم و امنیت 
اجـرای  کنـار  در  امنیـت  و  نظـم  تامیـن  داشـت:  ابـراز 
تدابیـر امنیتـی و انتظامـی به اقـدام مسـئوالنه و همکاری 

تنگاتنـگ عمـوم مـردم و مسـئوالن نیـاز دارد.

توصیه هایی مهم در خصوص هکرهای موبایل
یادداشت

بررسی پرونده شرور 
مسلح رودبار جنوب 
خارج از نوبت 
بـه گـزارش روابـط عمومـی 
دادگسـتری کل اسـتان کرمان 
سـهراب سـاالری از رسـیدگی 
ویـژه بـه پرونده شـرور مسـلح 
ایـن  در  جاویـدان‹  ›آریـا 
وافـزود:  داد  خبـر  شهرسـتان 

شـرارت هـای آریـا جاویدان با دسـتور قضایی دادسـتان عمومـی و انقاب 
شهرسـتان رودبـار جنـوب و بـا تـاش هـای شـبانه روزی سـربازان گمنام 
امـام زمـان )عـج(، سـحرگاه جمعـه 21 خـرداد با گرفتار شـدن در دسـت 
قانـون، پایـان یافـت.  وی اظهـار کـرد: اخبـار تکمیلـی در زمینـه صـدور 
حکـم ایـن شـرور و هم دسـتانش بـه اطاع شـهروندان خواهد رسـید. وی 
گفـت: ایـن متهـم شـرارت های متعـددی از قبیل قتـل و آدم ربایـی را در 
شهرسـتان های ریگان، نرماشـیر و رودبارجنوب در پرونده سـیاه خود دارد. 
دادسـتان عمومـی و انقـاب شهرسـتان رودبار جنـوب اظهار کـرد: پرونده 
این شـرور و همدسـتانش در شـعبه اول بازپرسی دادسـرای این شهرستان 
در حـال رسـیدگی اسـت. وی تصریـح کـرد: مامـوران اداره اطاعـات در 
درگیـری هـای چندماه گذشـته با ایـن شـرور، دو تن از همدسـتان وی را 

بـه هاکـت رسـاندند و شـش گـروگان را نیـز آزاد کردنـد. 

 دستگیری شکارچی 
غیرمجاز قوچ های 
وحشی در رفسنجان

رئیـس اداره محیـط زیسـت 
گفـت:  رفسـنجان  شهرسـتان 
شـکارچی غیرمجـاز سـه قـوچ 
غربـی  ارتفاعـات  در  وحشـی 
این شهرسـتان دسـتگیر شـد. 
دو  فـزود:  آخونـدی  حسـین 

شـکارچی در ارتفاعـات شهرسـتان رفسـنجان، اقـدام بـه شـکار غیرمجـاز 
سـه راس قـوچ وحشـی کـرده بودنـد کـه طـی دو روز گذشـته یکـی از 
آنهـا دسـتگیر و دیگـری نیـز شناسـایی شـده و تحـت تعقیـب اسـت. وی 
تصریـح کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان رفسـنجان 
بـا همـکاری دوسـتداران طبیعـت، موفق به دسـتگیری شـکارچی متخلف 
و کشـف سـه الشـه قـوچ وحشـی، یـک قبضـه سـاح شـکاری، تعـدادی 
فشـنگ و دوربیـن چشـمی شـدند. آخونـدی بیـان کـرد: متهـم دسـتگیر 
شـده محکـوم بـه پرداخت 300 میلیون ریال غرامت برای تلف شـدن سـه 
رأس قـوچ وحشـی شـد. وی خاطرنشـان کـرد: پرونده شـکارچی غیرمجاز 
سـه قوچ وحشـی در رفسـنجان تشـکیل و به همـراه فرد متخلـف و ادوات 
مکشـوفه بـه مراجـع قضایـی ارسـال شـد. وی تاکیـد کـرد: دیگـر متهـم 

متـواری شـده ایـن پرونـده نیـز تحـت تعقیـب قـرار دارد.

نجات کودک 
کرمانی از داخل 
ماشین لباسشویی

نشـانی  آتـش  مدیرعامـل 
شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
کـودک  گفـت:  کرمـان 
داخـل  در  کـه  بازیگوشـی 
ماشـین لباسشـویی گیـر کرده 
بـود، بـا تـاش آتـش نشـانان 

نجـات یافـت.  علـی عسـکری  اظهـار کـرد: سـتاد فرماندهـی آتش نشـانی 
سـاعت 21 و 52 دقیقـه شـب گذشـته بـا دریافـت خبـر وقوع ایـن حادثه 
بافاصلـه آتش نشـانان ایسـتگاه شـماره سـه و گـروه امـداد و نجـات را بـه 
محـل حادثـه در خیابـان گلدشـت اعـزام کـرد. وی با بیـان اینکـه کودکی 
داخـل ماشـین لباسشـویی  گیـر کـرده و والدیـن کـودک مضطـرب شـده 
بودنـد، افـزود: والدیـن کـودک مذکـور وقتـی متوجـه وقـوع ایـن حادثـه 
شـدند، بافاصلـه تـاش کردنـد فرزنـد خـود را بیـرون بیاورند ولـی هرچه 
تـاش کردنـد نتیجـه نـداد و بـا آتـش نشـانی تمـاس گرفته و درخواسـت 
کمـک کردنـد. مدیرعامل سـازمان آتـش نشـانی و خدمات ایمنـی تصریح 
کـرد: آتـش نشـانان بـی درنگ پـس از ایمن سـازی محـل با بـه کارگیری 
تجهیـزات امـداد و نجـات، کـودک را از داخـل ماشـین لباس شـویی خارج 

کـرده و بـه والدیـن او کـه بـه شـدت نگـران بودنـد تحویـل دادنـد.

»اصغر بیچاره« 
هنرمند عکاس و 
بازیگر پیشکسوت 
سینمای ایران در 
گذشت

اصغـر بیچـاره در سـال های 
اخیـر بـه لـس آنجلـس کـوچ 
در  غـده ای  اخیـراً  بـود.  کـرده 

گلـوی بیچـاره پیـدا شـده بـود کـه او را از پـای انداخته بـود. اصغـر بیچاره 
هنرمند عکاس و بازیگر سـینمای ایران شـنبه شـب در روز تولدش در 89 
سـالگی دار فانـی را وداع گفـت، علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشـاد در 
تمـاس بـا خانـواده اصغر بیچـاره در آمریکا ضمن عرض تسـلیت بـه آنان و 
جامعـه هنری کشـور اعـام کرد: پیکر او پـس از انجام تشـریفات قانونی به 
ایـران خواهـد آمـد و در قطعه هنرمنـدان آرام خواهد گرفـت. از او به عنوان 
قدیمی تریـن عـکاس سـینمای ایـران یـاد می شـود. بیچـاره بزرگ تریـن 
آرشـیو عکـس و بزرگ تریـن کلکسـیون دوربین هـای عکاسـی قدیمـی از 
جملـه دوربیـن نخسـتین عکاس ایران، ماشـاءاهلل خـان عکاس باشـی را در 
اختیـار داشـت. او همچنیـن سـه جلد کتـاب دربـاره تاریخ سـینمای ایران 
نگاشـت. بیچـاره افـزون بـر عکاسـی 38 فیلـم، سـابقه بـازی در 23 فیلـم 

سـینمایی را نیـز در کارنامه داشـت.

رفسنجانرودبار خبرآتش نشانی

انتقام عجیب داماد 
با حاضر نشدن در مراسم عقد

 فکر انتقام از دالرام لحظه ای دست از 
سرم برنمی داشت. دالرام ماه ها با احساس 
و اعتماد من بازی کرده و مرا فریب داده 
بود. من که تصمیم به انتقام گرفته بودم، 
بدون اینکه به خانواده  ام و دالرام چیزی 
بگویم از آنها خواستم تاریخ عقد را مشخص 
کنند. ما به اقوام دالرام کارت دعوت 
دادیم، اما از اقوام خودم کسی را دعوت 
نکردم .صبح دالرام را به آرایشگاه بردم، 
موقع ظهر که باید دنبال او می رفتم به او 
زنگ زدم و گفتم مشکلی پیش آمده است.
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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

بازیگـر گیانی و سرشـناس تلویزیون که به عنوان سـفیر 
نجـات تـاالب »عینـک« رشـت معرفـی شـده اسـت گفـت: 
بـرای نجات تاالب عینک از هیچ کوششـی فروگـذار نخواهم 

کـرد چـرا کـه این تاالب سـرمایه گیـان و ایران اسـت.
بـه گـزارش سـتاره هـا؛ »مرجانـه گلچیـن« اظهـار کـرد: 
هنرمنـدان، ورزشـکاران و چهره های خـاص نه تنها در حوزه 
محیـط زیسـت کـه در هر حوزه دیگـری ورود مـی کنند، به 
دلیـل عاقـه مـردم نسـبت به آنهـا و ارتبـاط ویـژه ای که با 
مـردم دارنـد، همـواره تاثیـر گـذار بـوده و نقـش مهمـی در 

حرکـت هـای اجتماعـی ایفا مـی کنند.
وی افـزود: متاسـفانه ایـن روزها اخبار مختلفی از سراسـر 
دنیـا مخابـره مـی شـود مبنـی بـر اینکه حـال زمیـن خوب 
نیسـت و کمک به محیط زیسـت و حفاظت از آن از وظایف 
مهـم هـر کسـی اسـت کـه روی زمیـن زندگـی و از منابـع 

طبیعـی موجـود در آن اسـتفاده مـی کند.
ایـن هنرمنـد گیانـی تصریـح کـرد: نـه تنهـا بـه عنوان 
یـک هنرمنـد کـه به عنـوان یک انسـان بهره منـد از مواهب 
طبیعـی زمیـن، دغدغه حفظ و حراسـت از محیط زیسـت را 

داشـته و در ایـن راسـتا هـر آنچه از دسـتم بر بیایـد را انجام 
مـی دهم.

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه وضعیـت بحرانـی بزرگتریـن 
تـاالب شـهری کشـور گفـت: متاسـفانه وضعیـت ایـن گوهر 
ارزشـمند گیـان و شـهر رشـت نامناسـب اسـت و آنچه که 
دیـده و شـنیده مـی شـود حاکـی از حـال بد تـاالب عینک 

ست. ا
گلچیـن ادامـه داد: تـاالب عینـک یکـی از زیباترین جلوه 
هـای طبیعت در شـهر رشـت اسـت کـه ایـن روزهـا درگیر 

آلودگـی و گیاهـان مهاجم شـده اسـت.
سـفیر نجـات تـاالب عینـک تاکیـد کـرد: به عنـوان یک 
هنرمنـد گیانـی و انسـانی کـه نسـبت بـه محیطـی کـه در 
آن زندگـی مـی کند احسـاس وظیفـه می کند، بـرای نجات 

تـاالب عینـک از هیـچ کوششـی فروگـذار نخواهـم کرد.
ایـن هنرمنـد سرشـناس تلویزیـون هـم چنیـن حفاظت 
و  دانسـت  سـازی  فرهنـگ  گـرو  در  را  زیسـت  محیـط  از 
تصریـح کـرد: فرهنـگ سـازی در حـوزه حفاظـت از زمیـن 
بایـد از سـنین کودکـی آغاز شـود تـا افـراد از سـنین پایین 

دغدغه حفظ محیط زیسـت را داشـته باشـند. گلچین افزود: 
متاسـفانه بـه رغـم اینکـه از محیـط زیسـت و مهربانـی اش 
اسـتفاده مـی کنیم امـا بیشـترین نامهربانی را با او داشـته و 
دغدغـه ای بـرای حفظ آن در خیلی ها احسـاس نمی شـود.

وی تاکیـد کـرد: اگـر زنـده هسـتیم و زندگـی مـی کنیم 
بایـد دلمـان بـرای زمیـن و مواهبـی کـه در آن وجـود دارد 
بسـوزد چـرا کـه اگـر بـا محیـط زیسـت بدرفتـاری کنیـم، 

عذابـش دامـان خودمـان را خواهـد گرفـت.

مرجانه گلچین سفیر نجات تاالب »عینک«
سینما

فضای مجازی

 گسـترش فضـای مجـازی و وجود شـبکه هـای اجتماعی 
فـراوان، ایـن روزهـا هنرمنـدان و ورزشـکاران بـرای ارتبـاط 
تنگاتنـگ بـا هوادارانشـان از جزئیـات زندگـی خـود و یـا 
مسـائل روز عکـس گرفتـه و آن را بـه اشـتراک مـی گذارند.

بسـته اینسـتاگردی امـروز باشـگاه خبرنگاران هـم قصد دارد 
گلچینی از پسـت های به روز شـده هنرمندان و ورزشـکاران 

را در اختیـار شـما کاربـران قـرار دهد.

نعیمـه نظـام دوسـت در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: 
بازیگـر پیشکسـوت و  بانـو ملکـه رنجبـر  دوسـتان عزیـزم 
قدیمـی سـینما   و تاتـر و تلویزیون به علت بیمـاری در منزل 
بسـتری هسـتند ،تو این ماه عزیز برای سـامتی ایشـون دعا 
کنیـد. خیلـی وقت بود که میخواسـتم از ایشـون یـادی کنم 
ولـی نمیدونـم چرا نمیشـد ولی امـروز یه مصاحبه از ایشـون 
دیـدم واجب شـد کـه اینـکارو انجام بـدم ،متاسـفانه عزیزان 
بزرگـوار زیـادی رو داریـم کـه سـالها در ایـن حرفـه زحمـت 
کشـیدند و فرامـوش شـدند، اینـم یکـی از بدیهـای حرفه ما 
،نـه بهتـره بگـم زمونه اسـت ،فراموشـی ،فراموشـی درد بدیه 
کـه متاسـفانه دیـر یـا زود گریبـان همـه مـارو میگیـره و بـا 
اینکـه میدونیـم هیـچ چیز تو ایـن دنیا موندگار نیسـت باز از 
موضـع قـدرت باهم رفتـار میکنیم و تـو این دنیا که ارزشـی 
نـداره همدیگـرو اذیت میکنیم و دل میشـکنیم و به موقعیت 
خودمـون میبالیـم بهـم فخـر میفروشـیم ، بابـا خیـری بهم 
نمیرسـونیم بیایـم آزار نرسـونیم ،بانو رنجبر که از فرشـتگان 
ایـن حرفه هسـتند از بـی وفائی گلـه دارند وای به حـال .......

بیخیـال اینـم بخشـی از مصاحبه ایشـون ،ملکـه رنجبر: نمی 
دانـم چـرا نمـی میـرم؟ خانـم فرامرزی »زیر آسـمان شـهر« 
گفـت: از خـوردن داروهـای گوناگون خسـته شـده ام و نمی 
دانـم کـه چـرا نمـی میرم. مـن منتظر مـرگ هسـتم و یقین 
دارم کـه حالـم بهتـر نخواهـد شـد. ایـن روزها حال خوشـی 
نـدارم و فکـر مـی کنم که به خـط آخر زندگی ام رسـیده ام. 
تنگـی نفـس باعث شـده حـال خوبی نداشـته باشـم.  هفتاد 
سـال بـرای هنر ایـن مملکت خدمت کـرده ام امـا حاال هیچ 
کـس بـه سـراغم نمی آیـد و از من حالی نمی پرسـد همه به 
فکـر پـول درآوردن هسـتند. زحمت بسـیاری بـرای هنر این 
مملکـت کشـیدم تو سـری زیادی خـوردم اما حـاال که زمان 

قدرشناسـی اسـت کسـی سـراغی از من نمی گیرد فکر نمی 
کـردم بـرای خـودم چاه کنده باشـم. 

فلـور نظری در صفحه اینسـتاگرام خود نوشـت: بر اسـاس 
میلیـون  )ILO(، سـاالنه 250  کار  آمـار سـازمان جهانـی 
کـودک 5 تـا 14 سـاله در جهان محروم از کودکی می شـوند. 
طبـق این آمـار 120 میلیون نفـر از آنها وارد بازار کار شـده و 
مشـغول بـه کار تمام وقـت هسـتند. 61 درصـد ایـن کودکان 
آمریـکای  و 7 درصـد در  آفریقـا  آسـیا، 32 درصـد در  در 
التیـن زندگـی می کنند. قاچاق انسـان از راه هـای عمده وارد 
کـردن ایـن کـودکان به بازار اسـت. به جـز کارگری بـرده وار، 
دیگـر  از  کـودکان،  بـدن  اعضـای  فـروش  و  روسـپی گری 
سرنوشـت های کـودکان قاچـاق اسـت.... 12 ژوئـن مصـادف 

بـا بیسـت و سـه خـرداد روز جهانـي مقابلـه بـا کار کودکان

امیر حسـین رسـتمی صفحه اینسـتاگرام خود را با عکس 
زیر بـه روز کرد.

روشـنک عجمیـان بـا انتشـار عکس زیـر نوشـت: این هم 
یـه عکـس از مـن و آروشـا از برنامه امشـب

و ممنون از چشمهاي مهربونتون

یـاداوري لحظـه  نـادری نوشـت: تمـام کودکیـم،  فریبـا 
شـماري کردنـم بـراي دیـدِن شـما، شـیرین تریـن روزهـاي 
زندگیـم ، بیـدارِي کـودِک شـیریِن درونـم را همـه و همـه 
را بـاز تجربـه کـردم. الهـي کـه همیشـه سـامت و سـرزنده 
باشـید. بانوالهـه رضائي.) در حاشـیه بدرقه والیبالیسـت هاي 
تیـم ملـي بـه ریـو و تقدیـر ازشـون در مراسـم افطـار سـالن 

همایـش صـدا و سـیما(

بهـار ارجمنـد نوشـت: فـردا شـب سـاعت 11... خندوانـه... 
تمـام سـعیمونو کردیم که بتونیـم یک کوچولـو رضایتتون رو 
بدسـت بیاریم که خیلیییییي کار سـختیه ...چون به قول برزو 
شـما تماشـاگرحرفه اي هسـتین وکلي کارهاي خوب کمدي 
در طـول این سـه سـال کـه از عمـر خندوانه میگـذره دیدین 

پـس خندوندن شـما فـوق العاده کار سـخت و ویـژه اییه...
در مـورد خـودم فقـط میخـوام بگـم از تـه تـه دلـم تمام 
تاشـمو کـردم که حتي بـراي لحظه اي لبخنـد روي لباتون 
بشـینه اگـر بـراي ثانیـه اي موفـق شـدم تَـه خنـده اي رو 
صورتتـون بیـارم بدونیـن خواسـتم تلخـي ایـن 18 ماهم رو 
بنحـوي جبـران کنـم هم براي شـما وهم بـراي خانـواده ام ، 
از مـادرم گرفتـه تـا ... فقـط میخوام بگـم از ته دلم خواسـتم 
بـا مـن هـم شـاد باشـین حتي بـه انـدازه یـک پلـک زدن... 
از خـدا خواسـتم واز بابـا انـوش کـه ایـن اتفـاق بیفتـه ... اگر 
شـد بـراي پدرم ،سـامتي وعاقبت بخیـري مـادرم وخونوادم 
دعـاي خیرتـون رو راهـي کنیـن در این شـبهاي عزیـز و اگر 
نـه همـه انتقادهـا رو به دیـده منت بـه خودم پذیرا هسـتم ،

فقـط خواهـش میکنـم الفـاظ نـاروا رو نثـار هـم نکنیـم 
چـرا کـه حدودا 8 سـاعت تـاش کردیـم کـه ذره اي بتونیم 

حالتـون رو خـوب کنیـم فقـط همیـن ...

بـه هرحـال دوسـتتون دارم و بابـت این 18ماهـي که بامن 
همـراه بودیـن و همدل هـر آنچه بلد بودم بکار بردم که شـاید 

باور کنید که عاشـقتونم... پ ن : راسـتي کدمـون عدد 17...
پ ن 2:سـمیرا بشـیر عزیـز ،دوسـت نازنینـم ممنونـم از 
مانتـوي قشـنگي که بهم هدیـه دادي...بـرام خیلي با ارزشـه

امیـن حیایی نوشـت: هر روز بـا این انتظار از خـواب بیدار 
شـو که امروز قرار اسـت اتفاق شـگفت انگیـزی رخ دهد 

روزتون سرشار از لحظاتی شاد

مرتضـی پورعلـی گنجـی بـا انتشـار این پسـت به سـعید 
لطفـی بابـت پیوسـتنش بـه سـایپا تبریـک گفت.

مجتبـی جباری نوشـت: سـام دوسـتان عزیز من پارسـال 
بـا االهلـی قرارداد 2 سـاله بسـتم و هنوز باید یـک فصل دیگه 
بـرای این تیـم بازی کنم،از طرفی هیچ پیشـنهادی از باشـگاه 
اسـتقال نـدارم و ایـن یعنی هیچ اتفـاق جدیدی بـه جز یک 
سـری شـایعات نیفتاده.خیلـی خیلـی ممنونـم از کسـانی که 
بـا کامنـت هـا و الیکاشـون منـو حمایت میکنـن و امیـدوارم 

اسـتقال فصـل پیـش رو رو با موفقیـت و جام سـپری کنه.

انگار سوشا مکانی قصد دارد
سر و سامان بگیرد

 دروازه بـان پرسـپولیس، سوشـا مکانـی فصـل 
بسـیار سـختی را پشـت سـر گذاشـت. سوشـا بعـد 
از اینکـه 3 هفتـه اول لیـگ را محـروم بـود، خیلـی 
دوبـاره  اینکـه  تـا  نکـرد  پیـدا  درخشـش  فرصـت 
حاشـیه دور او را گرفـت و او را حتـی راهـی زنـدان 
هـم کـرد. بعـد از حـل ایـن مشـکل، سوشـا دوبـاره 
برگشـت امـا باز هـم پر اشـتباه. بعـد از پایـان فصل 
هـم که جام از دسـت پرسـپولیس پریـد، خبری آمد 
کـه گلـر اول ایـن این تیم بـه دلیل پوشـیدن لباس 
نامناسـب 6 مـاه محروم خواهد شـد. ایـن خبر هنوز 
تاییـد رسـمی نشـده اسـت ولـی جدایـی سوشـا از 
پرسـپولیس حتمـی اسـت. روزنامه پیـروزی در جلد 
امـروز خـود مصاحبه ای سوشـا مکانی منتشـر کرده 
اسـت که این دروازه بان گفته اسـت : » گذشـته ها 
را فرامـوش کنیـد. امسـال حتمـا داماد می شـوم! « 
احتمـاال سوشـا با ایـن تصمیم می خواهد خـود را از 

حاشـیه دور کنـد و بـه فوتبالش بپـردازد.

ثروتمندترین مردجهان که حتی 
رایانه وموبایل هم ندارد

وارن بافـت، متولـد 1930 درآمریـکا پولدارتریـن 
مـرد جهـان کـه زندگـی بسیارسـاده ای بـرای خود 

سـاخته کـه حتـی رایانـه و موبایـل هم نـدارد.

 عیادت شبانگاهی از پژمان

همسـر پژمان بازغي با انتشـار عکس زیر نوشـت: 
عیـادت شـبانگاهی، نفـس آخرین نفریـه که فرصت 
دیـدار بابـاش رو داره وقتـي همـه رفتنـد، البتـه بـا 

کلـي ارفاق.
پژمـان بازغی در پـي بازي فوتبال در جام سـتاره 
هـا  پـس از افت فشـار به بیمارسـتان منتقل شـد و 
تحـت مـداوا قرار گرفـت. هم اکنون حـال این بازیگر 

سـینما و تلویزیون مسـاعد گزارش شـده است.

ساخت جدیدترین هواپیمای 
مسافربری در روسیه

روسـیه از یـک هواپیمـای مسـافربری رونمایـی 
کـرد کـه ادعـا مـی کنـد رقیب سـختی بـرای مدل 

هـای بوئینـگ و ایربـاس خواهـد بـود.

مادری که با لباسش در بازی یورو 
2016 سوژه رسانه ها شد

وقتـی هـر یـک از فرزندانـت در یکـی از دو تیـم 
درون زمیـن بـازی کننـد ، ناچاری چنین لباسـی به 

تـن کنی!
مـادر بـرادران ژاکای بـه سـوژه ای بـرای رسـانه 
هـای دنیـا بـدل شـده بـود. او کـه بـازی تیـم هـای 
سـوئیس و آلبانـی را از درون ورزشـگاه بـا عروسـش 
به تماشـا نشسـته بـود ، پیراهنـی به تن داشـت که 
روی آن نیمـی از پرچـم آلبانـی ونیمـی از پرچـم 
سـوئیس نقش بسـته بود. یکـی از پسـرهای این زن 
در تیـم ملـی سـوئیس و دیگری در تیم ملـی آلبانی 
بـازی مـی کـرد. سـوژه ای کـه در طـول 90 دقیقـه 
بـازی تقریبـا 90 بـاری از سـوی جـواد خیابانـی بـه 

بیننـدگان تلویزیونی مسـابقه گوشـزد شـد!
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چقدراينجا ابرها پايین می پرند
 قلّه های ُقلدر

 دشنه برتوده های اَبر می ِکشند، 
 باران - عرق برتن سبز درختان می گیرد

 سبزينه ها اينجا مدعی حکمفرمايی زمینند
 رويای بیابان تعبیرش

 حجم سبز  اينجاست..
 کوه درد از وقار خود می کشد انگار

 شکاف مکسره افتاده بر کوه
  طرح لبخند گرفته بخود

   ًرِگ پُر پیچ  جاده
 همچو َرِد ماری 

 کوبیده شده بر کف آبکِش جنگل
  خدای زيبا ,اينجا حجاب ندارد

اديب حیدربیگي

استاتوسعکس نوشت

ُمهر خموشی بر لبش

حسـرت برگـزاری کنسـرتی در خانـه ی پدری به دلـش ماند 
و رفـت؛ حسـرت یـک مجّوز ناقابـل برای آخرین آلبوم؛ حسـرت 

پـر کـردن ورزشـگاه آزادی از عاقه مندان. 
قلـب مـرد تنهـای شـب بـرای همیشـه از تپـش ایسـتاد. 
کجا؟ در روسـتای نیاسـته؛ در کتالُِم رامسـر؛ شـب مرگ تنها 
نشـیند بـه موجـی؛ َرَود گوشـه ای دور و تنها بمیـرد! دیگر چه 
اهمیتـی دارد کـه در سـوگش چـه بنویسـند و بنویسـیم؟ چه 
اهمیتـی دارد کـه چنـد مطلـب بـا هشـتگ #  حبیب  منتشـر 
می شـود؟ چـه اهمیتـی دارد کـه چنـد مجلّـه روی جلدشـان 
»شـنیدم کـه چـون قـوی زیبـا بمیـرد« را تیتـر می کننـد؟ 
حبیـب دیگـر ُمـرده؛ ُمهـِر خاموشـِی ابـدی بر لبـش خورده و 

کارش.  پـی  رفته 
تبریـک بـه تمـام خرچنگ هـای مردابـی؛ بـه کاغـان قیل و 
قال پرسـت؛ مبارکتـان باشـد؛ پیرمـرد دیگـر زنـده نیسـت کـه 
زنـده بودنـش خاری باشـد به تنگ چشـمِی ناَمرُدِم زوال پرسـت؛ 
بدهیـد بـر سـنگ مزارش بنویسـند: من مـرد تنهای شـبم؛ صد 

قّصـه مانده بـر لبم. 
 21 جمعـه  صبـح  محبـوب؛  خواننـده ی  محّبیـان؛  حبیـب 

شـد. دق مـرگ   1395 خـرداد 

 اطالعات

سکه

10,280,000 ریال طرح جدید

10,295,000 ریال طرح قدیم 

5,140,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,750,000 ریال

یک گرمی 1,810,000 ریال

طال

1,042,260 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,389,600 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,660 ریال دالر آمریکا

39,200 ریال یورو

9,460 ریال درهم امارت

5,320 ریال  یوآن 

49,550 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 38 /آفتابی امروز

15 تا 34 /آفتابی فردا

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS
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جازموریان جادویی
منصور علی مرادی

جازموریـان، وادی رویدادهـای بسـیاری از 
داسـتان هـای مـن بوده اسـت، چـه در تاریک 
ماه و چه در داسـتان های کوتاه مثل»موسـا«. 
جـاز همـواره الهـام بخـش قصـه و شـعر بوده، 
جازموریان سـرزمین رمز اسـت و جـادو، وادی 
وهـم و هـرم و هول، اقلیـم آوازهـای اغواگرانه 
بیابانـی و سـرودهای دلکـش  ی پـری هـای 
شـبانی،وادی نوازنـدگان چیره دسـت چنگ و 
شـتربانان خـوش صـدا. جازموریـان بـرای مِن 
اهل بیابـان، جادویی ترین جایی جهان اسـت. 
در حد وسـع افسـانه ها، باورها، لیکوها و ترانه 
هـای مردمان اش را ضبط کرده ام، شـخصیت 
های داسـتان هایـم بارها از آن حدود گذشـته 
انـد و خـودم هـر وقت کـه مجالی پیـش بیاید 

بـا شـوق به آن حـدود خواهـم رفت.

شورای شهر سه هفته تعطیل شد

آغاز ماه عسل شورای شهر

بـه  کرمـان  شـهر  شـورای 
تعطیـل  هفتـه  سـه  مـدت 
شـد. در جلسـه عمومـی این 
شـورا کـه شـب گذشـته در 
کرمـان  شـهر  خانـه  محـل 
برگـزار شـد، مشـرفی رییس 
شـورای شـهر از اعضا خواسـت که بـا مرخصی 
سـه هفتـه ای وی بـه دلیـل مسـائل شـخصی 
پیشـنهاد  عـوض  در  اعضـا  و  کننـد  موافقـت 
دادنـد کـه سـه هفتـه شـورا تعطیل باشـد که 
بـا آن موافقـت شـد. بنابراین امروز یک جلسـه 
فـوق العـاده برگـزار مـی شـود و جلسـه بعدی 

پـس از مـاه رمضـان برگـزار خواهـد شـد. 
پس گرفتن ادعای آب سرطانی

سـخنگوی سـابق شـورای شـهر کرمـان هـم 
»آب  ادعـای  شـورا  ایـن  عمومـی  جلسـه  در 
پیـش  چنـدی  گرفـت.  پـس  را  سـرطانی« 
شـورا  عضـو  ایـن  قـول  از  ایلنـا  خبرگـزاری 
بـه  آبرسـانی  همچنـان  کرمـان  »در  نوشـت: 
صـورت  آزبسـت  لوله هـای  طریـق  از  مـردم 
از رده خـارج  لوله هـا هنـوز  ایـن  می گیـرد و 
نشـده اند، در حالـی که اسـتفاده از ایـن لوله ها 
موجـب ابتـا به سـرطان  می شـود و متاسـفانه 
بـا وجـود ایـن لوله هـا آبـی کـه بایـد باعـث 
ممـات  موجـب  کرمـان شـود؛  مـردم  حیـاط 
ایـن مـردم شـده اسـت. رابطه مسـتقیمی بین 
میـزان بـاالی سـرطان در کرمـان و اسـتفاده 
نشـان  کـه  دارد  وجـود  آزبسـت  لوله هـای  از 
می دهـد؛ یکـی از متغیرهـای قابـل تامـل در 

بـاالی سـرطان در کرمـان  بـا میـزان  رابطـه 
همیـن لوله های آزبسـت و مـواد خطرزا در آب 
اسـت.« ایـن صحبت های عضو شـورای شـهر 
کرمـان بـا واکنـش های زیـادی در بیـن مردم 

و مسـئوالن مواجـه شـد.
یـک روز پـس از ایـن صحبـت هـا طاهـری 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب اسـتان در 
ایـن رابطـه به »پیـام مـا« گفت: »سـرطان زا 
بـودن آب کرمـان صحـت نـدارد و اطاعـات 
ایـن عضـو شـورای شـهر کامـل نیسـت. آنچه 
و  اسـت  آزبسـت  زاسـت، گـرد  کـه سـرطان 
وارد  آن  از  مـوادی  هچگونـه  کـه  ای  لولـه 
آب نمـی شـود سـرطان زا نیسـت.« حـاال بـا 
گذشـت بیـش از دو هفتـه از ایـن اظهـارات، 
همـان عضو شـورای شـهر کرمـان ادعای خود 
ادعـای  گفـت: »هیچـگاه  او  گرفـت.  پـس  را 
آلودگـی آب کرمـان را نداشـتم. مـن فقط می 
گویـم طبق مسـتنداتی کـه مدیرعامـل آبفای 
کرمـان ارائـه کـرده بـود، احتمـال دارد بیـن 
لولـه هـای آزبسـتی و آلودگـی آب رابطـه ای 

وجـود داشـته باشـد.« 
تقاضای ربانی زاده برای کاهش

 ساعت کار در رمضان
زاده  ربانـی  االسـام  حجـت  جلسـه  ایـن  در 
و  دولـت  از  شـهر  شـورای  فعلـی  سـخنگوی 
مجلس شـورای اسـامی خواسـت کـه همانند 
دیگر کشـورهای اسـامی منطقه ساعت کاری 
در مـاه رمضـان کاهـش یابـد تـا مـردم بهتـر 
از مـاه رمضـان اسـتفاده کننـد. وی همچنیـن 

اظهـار کـرد: » اگـر شـما بـه قـم برویـد، موقع 
افطـار کسـبه و بازاریـان به خانه مـی روند. در 
کرمـان امـا اینگونه نیسـت و بهتر اسـت برنامه 
ای چیـده شـود تـا این شـائبه پیـش نیاید که 

برخـی روزه نمـی گیرنـد.«
گالیه مومنی از اظهارات ضد شورا

مهنـوش مومنـی عضـو شـورای شـهر کرمـان 
هـم در رابطـه بـا صحبـت یک نفـر از قـرارگاه 
بـا حضـور اسـتاندار در  خاتـم در جلسـه ای 
رابطـه بـا همکاری نکردن شـورای شـهر با این 
قـرارگاه، گفـت: »بـه گونـه ای صحبـت شـده 
کـه انگار شـورای شـهر همکاری نمـی کند در 
حالـی که اینطور نیسـت. من از آقای شـهردار 
مـی خواهـم در قراردادهایشـان از پیمانـکاران 
بخواهنـد تـا مصاحبـه نکننـد چرا کـه اینگونه 
مصاحبـه هـا باعـث تشـویش اذهـان عمومـی 

گـردد.« می 
گیالنی: 5 دقیقه ای تصمیم نگیرید

سـعید گیانـی عضـو شـورای شـهر هـم در 
ایـن جلسـه از برخـی تصمیمـات عجوالنـه در 
شـورای شـهر انتقاد کـرد و خطاب به مشـرفی 
گفـت: »5 دقیقـه ای تصمیـم نگیریـد.« وی 
زمانـی ایـن حـرف را زد کـه بحثی در شـورای 
شـهر در رابطـه بـا دادن ضمانـت اجرایـی بـه 

پیمانـکاران آسـفالت مطـرح شـده بـود.
از آسـفالت خیابـان هـای   گـزارش شـهردار 
شـهر در سـه مـاه گذشـته و بررسـی وضعیـت 
پـروژه های خاتم از دیگر مسـائل مطرح شـده 

در جلسـه شـب گذشـته بود.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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