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برنامه هاي هفته 
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خبر
از سوي مهندس علی شهیدی رئیس شوراي هماهنگي 

روابط عمومي هاي وزارت راه و شهرسازي در استان: 

برنامه هاي هفته حمل 
و نقل تشریح شد

رئيـس شـوراي هماهنگـي روابـط عمومي هاي 
وزارت راه و شهرسـازي در اسـتان كرمـان برنامـه 
بـه  كـرد.  تشـريح  را  نقـل  و  هفتـه حمـل  هـاي 
گـزارش روابـط عمومـي اداره كل راه و شهرسـازي 
اسـتان كرمـان، مهنـدس علـي شـهيدي در جمـع 
خبرنـگاران، هفتـه حمـل و نقـل را فرصتـي بـراي 
برقـراري ارتبـاط بهتـر وزارت راه و شهرسـازي و 
مـردم و ارائـه گـزارش فعاليت هـاي حـوزه حمـل 
و نقـل دانسـت و اظهـار كـرد: همزمـان بـا هفتـه 
حمـل و نقـل كـه از 26 آذرماه شـروع و تا يك دي 
مـاه ادامـه دارد؛ از خادمـان صنعـت عظيـم حمـل 
و نقـل در بخش هـاي دولتـي، خصوصـي و تعاونـي 
تجليـل بـه عمـل مي آيـد. وي بـا بيـان اينكـه در 
كليـه برنامه هـا روح حاكـم بر نامگـذاري اين هفته 
يعنـي فرمان تاريخـي امام راحل و حضـور تاريخي 
كاميـون داران و مؤسسـات حمـل و نقـل در كنـار 
عناصـر دولتـي خلـق حماسـه اي عظيـم در جـاده 
هـاي كشـور، مـد نظـر بـوده اسـت، تصريـح كـرد: 
تـاش مي شـود، بـراي حضـور مـردم و بخش هاي 
خصوصـي و تعاونـي حـوزه حمـل ونقـل در محـور 
برنامه هـاي ايـن هفتـه بـه عنـوان يك اصـل مورد 

توجـه و حمايـت قـرار گيرد.
رئيس شـوراي هماهنگـي روابـط عمومي هاي 
وزارت راه و شهرسـازي در اسـتان كرمان با اشـاره 
بـه نامگذاري هـاي روزهاي اين هفتـه، گفت: روز 
پنجشـنبه 26 آذرمـاه روز حمـل ونقل جـاده ای؛ 
روز جمعـه 27 آذرمـاه جـاري همزمان بـا دومين 
روز باعنـوان حمـل و نقـل ريلـی، روز شـنبه 28 
آذرمـاه بـا عنـوان روز حمـل و نقـل دريايـی نـام 
اينكـه  بيـان  بـا  شـهيدي  اسـت.  شـده  گـذاري 
29آذرمـاه جـاري همزمـان بـا چهارميـن روز از 
هفتـه حمـل و نقـل بـا عنـوان روز حمـل و نقـل 
هوايـي اسـت، بيـان كـرد: پنجميـن روز از هفتـه 
حمـل و نقـل بـا عنـوان زيرسـاخت هـای حمـل 
ونقـل و راه روسـتايي و آخريـن روز ايـن هفتـه 
كنتـرل  و  پشـتيباني   ، راهـداري  روز  عنـوان  بـا 
كيفـي پـروژه هـا نامگـذاري شـده اسـت. رئيـس 
شـوراي هماهنگـي روابـط عمومـي هـاي وزارت 
غبارروبـي  كرمـان  اسـتان  در  شهرسـازي  و  راه 
گلـزار شـهداي اسـتان،  و برپايـي نمايشـگاه هـا 
وجشـنواره آشـپزی بانوان شـاغل اداره كل به نفع 
شـيرخوارگاه مـادر را از جملـه برنامـه هـاي هفته 

حمـل و نقـل عنـوان كـرد.
مطبوعاتـي،  هـاي  مصاحبـه  برگـزاري  از  وي 
ارائـه گـزارش  بـه منظـور  راديويـي  و  تلويزيونـي 
عملكـرد و تبييـن برنامه هاي آينده توسـط مديران 
حـوزه حمل و نقـل خبر داد و گفـت: معرفي پروژه 
هـاي قابل افتتاح از طريق رسـانه هـاي تصويري و 
صوتـي، توليد و ارسـال خبر مختلـف از پروژه هاي 
افتتاحـي، برنامه ريـزي برپايي تـور خبري اصحاب 
رسـانه بـراي بازديـد از پـروژه هـا و برنامـه ريـزي 
بـراي تـور بازديد از پـروژه ها بـراي روحانيون ائمه 
جمعـه، دانشـجويان و غيـره از جملـه برنامـه هاي 

تدويـن شـده اين هفته اسـت.

هیچ پرستاری را 
اخراج نکرده ایم، 
قرارداد شرکت شان 
تمام شد

مديـر درمـان دانشـگاه علـوم 
مـا  گفـت:  كرمـان  پزشـكی 
طريـق  از  را  پرسـتار  تعـدادی 
قـرارداد با شـركتی بـه كار گرفته 
ايـن  بوديـم كـه مـدت قـرارداد 

شـركت بـه اتمـام رسـيد. به گـزارش ايسـنا دكتر مسـعود مقدری با اعـام اين 
خبـر اظهاركـرد: حـرف و حديث هايی درمـورد اخراج 100 پرسـتار از دانشـگاه 
علـوم پزشـكی كرمـان مطـرح می شـود كـه صحـت نـدارد چراكـه مـا هيـچ 
پرسـتاری را اخـراج نكرده ايـم. وی افـزود: بـا آغـاز طـرح تحـول نظام سـامت 
حجـم مراجعـات نيـز بـاال رفـت و به ما مجوز اخذ پرسـتار داده شـد تا بخشـی 
از مشـكات مان را حـل كنيـم از ايـن رو مـا نيـز بـا شـركتی قـرارداد بسـته و 
تعـدادی پرسـتار را بـه كار گرفتيـم. مقـدری بيان كرد: قـرارداد اين شـركت با 
دانشـگاه علـوم پزشـكی كرمـان تـا مهرمـاه 94 بـود كه بـه اتمام رسـيد و همه 
پرسـتارانی كـه در ايـن طرح شـركت داشـتند خـود نيز از زمـان اتمام قـرارداد 
اطـاع كافی داشـتند. مدير درمان دانشـگاه علوم پزشـكی كرمـان تصريح كرد: 
از سـوی ديگر چهار دانشـگاه علوم پزشـكی در اسـتان كرمان هر سـاله تعدادی 
پرسـتار را تربيـت می كننـد كـه بايـد طـرح اجبـاری را بگذرانند يعنی سـاالنه 

300 پرسـتار آمـاده گذرانـدن طـرح می شـوند.

برگزاری دومین 
دوره از مسابقات 
تیراندازی به اهداف 
پروازی در جیرفت 
سـری  از  دوره  دوميـن 
مسـابقات تيرانـدازی بـه اهـداف 
پروازی در سـال جـاری با حضور 
از اسـتان كرمـان  48 ورزشـكار 
شهرسـتان  كيلومتـری   20 در 

جيرفـت )جاده سد(توسـط هئيت تيراندازی اين شهرسـتان برگزار شـد رييس 
هئيـت تيرانـدازی شهرسـتان جيرفـت بـا توجـه به تاكيـد دين مبين اسـام و 
رواياتـی ار ايمـه اطهـار مبنـی بر يادگيـری ورزش تيرانـدازی گفت: اين سـری 
از مسـابقات بـه منظـور ارتقـائ مهارت ورزشـكاران و با شـعار بيايـد با طبيعت 
آشـتی كنيـم صورت گرفت. حسـين برشـان افـزود: با برگـزاری اين مسـابقات 
از طرفـی اوقـات فراغـت ورزشـكاران به خوبی سـپری می شـود از طرفی دقت 
و سـرعت آنـان مـورد ارزيابی قـرار می گيرد تا بتوانند مهارت بيشـتری كسـب 
نماينـد. وی خاطـر نشـان كـرد: ورزش تيراندازی يكـی از ورزشـهای بومی اين 
منطقـه بـوده و هميشـه مـورد اسـتقبال مردم قـرار می گيرد و شـور و نشـاط 
خاصـی بـرای افـراد و خانـواده هـا بـه ارمغـان مـی آورد كـه ضمن لـذت بردن 
از مسـابقه وقـت خـود را در دامـان طبيعـت سـپری مـی كنند. اين مسـابقات 
بصـورت فصلی توسـط هئيـت تيراندازی شهرسـتان جيرفت برگـزار می گردد.

اختصاص 810 میلیون 
ریال یارانه تسهیالت 
به واحدهای صنعتی 
جنوب استان 
 رئيس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنوب اسـتان كرمـان از 
پرداخـت 810 ميليون ريـال يارانه 
سـود و كارمزد تسهيات در 6 ماهه 
ابتدايی امسـال خبر داد. به گزارش 

روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت جنـوب كرمـان، رئيس سـازمان 
گفت: در 6 ماهه ابتدايی امسـال 810 ميليون ريال يارانه سـود و كارمزد تسـهيات 
بـه واحدهـای صنعتـی جنوب اسـتان پرداخت شـد. دكتر محمود اسـكندری نسـب 
در ايـن خصـوص توضيـح داد: ايـن يارانه از محـل كمك های فنی و اعتبـاری وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه واحدهايـی كـه قبًا تسـهيات با سـود بـاالی %20 
دريافت كرده اند، پرداخت شـده اسـت. وی همچنين خاطرنشـان كرد: پرداخت اين 
تعداد يارانه 5% از سـود تسـهيات سـرمايه در گردش و 10% از سـود تسـهيات 
سـرمايه ثابـت وام هـای دريافتی از منابـع داخلی بانك ها را كاهـش می دهد. رئيس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان كرمان گفـت: تاكنون ايـن يارانه 
بـه 3 واحـد صنعتی توليد گاز اكسـيژن، توليـد انواع محصوالت چوبـی و واحد توليد 
پلی اتيلن در جنوب اسـتان كرمان پرداخت شـده اسـت. وی در پايان گفت: مراحل 
جـذب ايـن يارانـه بـرای واحدهای صنعتی جنوب اسـتان توسـط اين سـازمان در 6 

ماهه دوم سـال نيز در دسـت اقدام اسـت.

گرفتاری 23 
قاچاقچی اشیاء عتیقه 
 در چنگال قانون

فرهنگـی،  ميـراث  مديـركل 
گردشـگری  و  دسـتی  صنايـع 
 23 گفـت:  كرمـان  اسـتان 
قاچاقچی اشـياء عتيقه طی سـه 
مـاه اخير دسـتگير و بـه مقامات 
قضايـی تحويـل داده شـدند. به 

گـزارش مهـر، محمـود وفايی ديـروز اظهار كرد: بـه دنبال اقدامـات حفاظتی 
و هماهنگی هـای صـورت گرفتـه بـا نيـروی انتظامـی در سـه مـاه اخيـر 23 
قاچاقچـی اشـياء عتيقـه دسـتگير و چهـار عـدد فلزياب كشـف و ضبط شـد. 
وفايـی تصريـح كـرد: در ايـن مـدت 40 شـی تاريخـی نيـز كشـف شـد كـه 
هفـت شـی آن از طريـق فرهنگ سـازی و توسـط مـردم شهرسـتان جيرفـت 
به دسـت آمده اسـت. وی بـا اشـاره بـه بازديدهـای شـبانه روزی كـه توسـط 
نيروهـای يـگان حفاظـت بـه عمـل می آيـد، اظهـار داشـت: ايـن بازديدها با 
همـكاری انجمن هـای ميـراث فرهنگـی و مأموريت هـای تلفيقـی بـا نيـروی 
انتظامـی صـورت می گيـرد. وفايـی ضمـن هشـدار بـه مـردم در خصـوص 
خريدوفـروش اجنـاس و اشـياء تقلبـی به جـای اشـياء تاريخی اظهار داشـت: 
طبـق مـاده 562 تبصـره دو قانـون مجـازات اسـامی هرگونـه خريدوفروش 
امـوال فرهنگـی و تاريخـی ممنـوع بـوده و عـاوه بر ضبـط اشـياء، خريدار و 

فروشـنده بـه حبـس از شـش مـاه تـا چهـار سـال محكـوم می شـوند.

ورزشیعلوم پزشکی میراث فرهنگیصنعت معدن و تجارت

کرمان ویچ

نـام  روز  اوليـن  در  كرمـان  فرمانـداری 
نويسـی داوطلبـان انتخابـات مجلـس دهـم 
در كرمـان روز نسـبتا خلوتـی را پشـت سـر 
انتخابـات  گذاشـت. ديـروز سـه نفـر بـرای 
مجلـس شـورای اسـامی و يـك نفـر بـرای 
انتخابـات مجلـس خبرگان در ايـن حوزه نام نويسـی كردند.

آغاز نام نویسی
همانطـور كـه از قبل اعام شـده بود، ديـروز اولين روز نام 
نويسـی از داوطلبـان انتخابـات دهمين دوره مجلس شـورای 
اسـامی بـود و فرمانـداری هـای مراكـز حوزه هـای انتخابيه 
بـرای نـام نويسـی خـود را آمـاده كـرده بودنـد. فرمانـداری 
كرمـان هـم از سـاعت هشـت صبـح روز گذشـته محلـی را 
بـرای نام نويسـی داوطلبـان انتخابـات مجلس تـدارک ديده 
بـود. در روز اول مجموعـا چهـار نفـر بـرای نـام نويسـی در 
انتخابـات مجلـس پـا بـه فرمانداری كرمان گذاشـتند و سـه 

نفـر موفـق به ثبـت نام شـدند. 
جای خالی اصالح طلبان

نفـری كـه وارد فرمانـداری كرمـان شـد، جـواد  اوليـن 
كمالـی بـود. كمالـی در دولت دهم معاون سياسـی و امنيتی 
اسـتاندار كرمـان بـود و از نيروهـای اصولگـرا محسـوب مـی 
شـود. نفر دوم محمد علی اسـماعيلی بود. وی در سـال های 
88 تـا 93 معـاون جهاد كشـاورزی كرمان بـود و از نيروهای 
نزديـك به جبهـه پايداری به حسـاب می آيـد. حس زاهدی 
فـر هـم آخريـن نفری بـود كـه در روز اول موفق بـه ثبت نام 
شـد. زاهـدی فـر سـابقه مديريتـی و سياسـی نـدارد. عباس 
سـنجری هـم بـرای ثبـت نام بـه فرمانـداری كرمان آمـد اما 
بـه دليـل ناقـص بـودن مـدارک، موفـق بـه ثبـت نام نشـد. 
سـنجری خـود را يـك كارمنـد سـاده ناميـد. در حالـی كـه 
در روز اول نـام نويسـی انتخابـات مجلـس دهـم در كرمـان 
اصولگرايـان دو چهـره داشـتند كـه از اصـاح طلبان كسـی 
وارد فرمانـداری نشـد. در شهرسـتان های كرمـان هم اوضاع 
چنـدان بـرای اصـاح طلبـان بهتـر نبـود. در جيرفـت علـی 
اسـام پنـاه و در بـم حبيـب اهلل نيـك زاد از معـدود چهـره 
هـای اصـاح طلبـی بودند كه ديـروز بـرای انتخابات مجلس 
دهـم نـام نويسـی كردنـد. اصولگرايـان امـا برخـاف اصاح 
طلبـان حضـور پررنگـی داشـتند و نشـان دادنـد كـه بـرای 
انتخابـات پيـش رو بـه نسـبت اصـاح طلبـان از نظـر تعـدد 

نيـرو حداقـل وضعيـت بهتری داشـتند.
جواد کمالی: به خواست توده های مردم وارد 

انتخابات شدم
جـواد كمالـی پـس از نام نويسـی به »پيام مـا« گفت: من 
جـزو اصولگرايـان هسـتم و در ايـن انتخابـات هم بـه عنوان 
يـك اصولگـرا كانديـدا شـدم. وی در واكنـش بـه وحـدت 
اصولگرايـان گفـت: مـن پيشـنهادم ايـن اسـت كـه شـورای 
هماهنگـی اصولگرايـان يـك نظرسـنجی دقيق و فنـی انجام 
دهـد، نـه يـك نظرسـنجی حزبـی و جناحـی، دو نفـری كه 
رای باالتـری آوردنـد بـه عنوان دو نامـزد نهايـی اصولگرايان 
معرفـی شـوند. در ايـن صورت ما هـم به وحـدت احترام می 
گذاريـم. وی در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه دليـل حضورتـان 

در انتخابـات چيسـت گفـت: آنچـه سـبب ورود مـن بـه اين 
انتخابـات شـد، خواسـت توده هـای مـردم بود. 

اصالح طلبان به استاندار کرمان فشار می آورند
كمالـی در پاسـخ به اين سـوال كـه می گويند شـما جزو 
نيروهـای نزديك بـه محمود احمدی نژاد هسـتيد گفت: من 
فقـط بـه گروهی كـه تابع واليت فقيه باشـد نزديك هسـتم. 
هركـس هـم خـارج شـود از ايـن تابعيـت ديگـر مدنظـر من 
نيسـت. هركـس كه مـی خواهـد باشـد. او همچنيـن درباره 
عملكـرد اسـتاندار كرمـان گفـت: آقـای رزم حسـينی مـی 
خواهـد متعادل باشـد امـا اصاح طلبان با فشـاری كـه به او 
وارد مـی كننـد، مانع متعادل بـودن او می شـوند. وی درباره 
برجـام هـم گفـت: اصل مذاكـره و برجـام مثبت اسـت اما به 
ايـن بسـتگی دارد كـه طرف مقابـل به تعهداتـش عمل كند. 

در غيـر اينصـورت ضرر كـرده ايم.
محمد علی اسماعیلی: استاندار کرمان در تغییر 

نیروها سیاسی عمل کرد
محمـد علی اسـماعيلی هـم پس از نام نويسـی بـه »پيام 
مـا« گفـت: مـن نزديـك به جبهـه انقابـی پايداری هسـتم. 
البتـه اگـر ايـن جبهـه مـن را بپذيـرد. وی دربـاره وحـدت 
اصولگرايـان هـم گفـت: اگـر بـزرگان اصولگـرا بـه وحـدت 
برسـند مـا هـم احتـرام مـی گذاريـم چرا كـه بايد مجلسـی 
دربـاره  تشـكيل شـود. وی  فقيـه  واليـت  تابـع  و  انقابـی 
عملكـرد اسـتاندار كرمـان هـم گفـت: ايشـان خيلی بـه كار 
كـردن عاقمند هسـتند امـا انتظار بيشـتری داشـتيم. آقای 
رزم حسـينی مدعـی هسـتند كه سياسـی عمل نمـی كنند 
در حالـی كـه در تغييـر نيروهـا كاما سياسـی عمـل كردند. 
اسـماعيلی همچنين دربـاره عملكرد دولت هـم گفت: دولت 
همـه مشـكات را بـه مذاكـرات گـره زد و همين باعث شـد 

ركـود افزايـش يابد.

حسن زاهدی فر: کودک کار بودم
حسـن زاهـدی فـر اما بـا دو نفـر قبلی تفـاوت داشـت. او 
بـه »پيـام ما« گفـت: من كودک كار بودم. از هشـت سـالگی 
و پـس از فـوت پـدرم سـركار رفتم و توانسـتم وارد دانشـگاه 
شـوم. وی كـه فـوق ليسـانس عمـران دارد افـزود: مـن بـه 
معنـای واقعـی درد جامعـه را مـی دانـم. چـرا كـه حقـارت 
ناشـی از فقـر و كـودک كار بودن را چشـيده ام و درد جامعه 
و مـردم را مـی دانـم. او در پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه چقدر 
احتمـال مـی دهيـد تاييـد صاحيت شـويد گفت: مـی دانم 
شـانس كمـی دارم امـا من بـا خـدا معامله كـردم و به خاطر 
اعتقاداتـم وارد ايـن انتخابـات شـدم. زاهـدی فـر با اشـاره به 
اينكـه بـه هيـچ جناحی تعلـق خاطر نـدارم گفـت: جناح ها 

در كشـور ما شايسـته سـاالر نيسـتند. 
چون با زاهدی هم محله هستیم به او رای دادم

وی در پاسـخ بـه اين سـوال كـه در انتخابـات مجلس نهم 
و رياسـت جمهـوری دهـم بـه چه كسـانی رای داديـد گفت: 
در انتخابـات مجلـس نهم به محمد مهدی زاهـدی رای دادم 
چـون بـا او هـم محلـه هسـتيم. سـال 92 هـم بـه روحانـی 

رای دادم.

نوکر مردم نیستم چون مردم به جای نوکر، یک 
نماینده واقعی می خواهند

زاهـدی فـر كه تازه چانه اش گرم شـده بود اظهار داشـت: 
مـن هيچوقـت نمی گويـم نوكر مردم هسـتم. چـرا كه مردم 
نوكـر نمـی خواهند بلكـه نماينـده واقعی می خواهنـد. او در 
پاسـخ بـه ايـن سـوال كـه از چـه ويژگی خاصـی برخـوردار 
هسـتيد كـه بـه ايـن نتيجـه رسـيديد بايـد كانديـدا شـويد 
گفـت: صداقـت دارم. مـن قول شـرف مـی دهم كه بـا مردم 

صادق باشـم. 
اگر مردم به من رای دهند پشیمان نمی شوند

او كـه بهتريـن نماينـده مجلـس نهم را علـی مطهری می 
دانـد در پايـان گفـت: همـه همكارانم به من گفتنـد ثبت نام 
نكـن چـرا كه مسـخره ات مـی كننـد. حتی همسـرم هم به 
مـن گفـت ثبت نـام نكـن اما من بـه خاطـر اعتقاداتـم ثبت 
نـام كـردم. مـردم بدانند كه اگـر به من رای بدهند پشـيمان 

نمی شـوند.
در شهرستان ها چه خبر بود؟

فرمانـداری جيرفـت هـم ديـروز چهـار ثبت نامی داشـت. 
حجـت االسـام علـی زادسـر نماينـده پيشـين جيرفـت و 
عنبرآبـاد در مجلـس ، دكتـر علـی اسـامی پنـاه نماينـده 
جيرفـت و عنبرآبـاد در مجلـس هشـتم، اسـحاق توانايـی  
فرمانـده سـابق ناحيـه مقاومـت بسـيج سـپاه در شهرسـتان 
جيرفـت  و يحيـی كمالـی پـور رئيـس سـابق دادگسـتری 
شهرسـتان جيرفـت از حـوزه انتخابيـه جيرفـت و عنبرآبـاد 
بـرای انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی ثبـت نـام كردند.

رضـا جرجنـدی فـوق ليسـانس حقـوق جـزا و كارمنـد 
شـعبه دوم دادگسـتری بـم، حسـين عزيـز ابـادی پاسـدار 
دكتـرای  متقـی  منصـور  دانشـگاه،  اسـتاد  و  بازنشسـته 
جامعـه شناسـی و كارمنـد وزرات كشـور، مهنـدس نيكـزاد 
بازنشسـته جهـاد كشـاورزی و مـكارم هم در شهرسـتان بم 
ثبت نام كردند. محسـن جهانشـاهی اسـتاد دانشـگاه هم در 
سـيرجان نـام خود را نوشـت. محمد مهـدی پورغامعلی هم 
در رفسـنجان نـام نويسـی كـرد. احمـد پيش بيـن و رضا آقا 
مايـی هـم در فرمانداری بافـت برای ثبت نام حاضر شـدند. 
شـنيده شـده غامعبـاس نوذری هم در سـتاد وزارت كشـور 

بـرای حـوزه بافـت ثبت نـام كرده اسـت.
گفتنـی اسـت تا ديـروز 845 نفر بـرای انتخابـات مجلس 
شـورای اسـامی و  147 نفـر بـرای پنجميـن دوره انتخابات 

مجلـس خبـرگان رهبـری ثبت نـام كردند.

گزارش اختصاصی»پیام ما« از اولین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات مجلس در استان کرمان

اکثر نامزدهای روز اول احمدی نژادی بودند

اسـتاندار كرمـان بـا تاكيـد بـر اينكه بـه دنبـال برگزاری 
انتخابـات سـالم، قانونـی و آزاد هسـتيم گفـت: فرمانـداری 
كرمـان و سـاير فرمانـداران اسـتان بـرای برگـزاری انتخابات 
مطلـوب آماده هسـتند. به گزارش ايرنا عليرضا رزم حسـينی 
ديـروز در حاشـيه بازديد از سـتاد اجرايـی انتخابات در محل 
فرمانـداری كرمان افزود: تمامی فرمانداران اسـتان و سـتادها 
بـرای ثبـت نـام داوطلبـان آمـاده هسـتند و اميدواريـم روند 
اجرايـی انتخابات هرچه بهتر در سـطح اسـتان كرمان دنبال 

شـود. وی داوطلبـان و مجريـان انتخابات را بـه رعايت قانون 
توصيـه كـرد و گفـت: همـواره تاكيد شـده نبايـد از امكانات 
دولتـی بـرای تبليغات انتخاباتی اسـتفاده شـود و تاكنون نيز 
نشـانه و گزارشـی از ايـن جانبـداری از نامزدهـا بـا امكانـات 
دولتـی را نداشـته ايـم. اسـتاندار كرمـان بيان كرد: دسـتگاه 
هـای اجرايـی اسـتان و نيز هيات هـای اجرايـی و نظارت بر 
انتخابـات آمـاده هسـتند و اميدواريـم انتخاباتـی پرشـور و با 
حضـور حداكثـری مردم را در اسـتان كرمان شـاهد باشـيم.

فرمانـدار كرمـان نيـز در ايـن بازديد گفت: پـس از وصول 
آئيـن نامـه آغـاز عمليـات ثبـت نـام از داوطلبـان انتخابـات 
مجلـس شـورای اسـامی ايـن آئيـن نامـه بـه حـوزه هـای 
فرعـی راور و كوهسـاران، چتـرود، رايـن، گلبـاف، ماهـان و 
شـهداد ارسـال شـد. محمدعلی توحيـدی افزود: سـاختمان 
هـای مجزايـی بـرای ثبـت نـام داوطلبـان انتخابـات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس شـورای اسـامی تعييـن و در اين 
مكان ها، محلی برای اسـتقرار هيات نظارت مشـخص شـده 
اسـت. اسـتاندار كرمان عصر پنجشـنبه 26 آذرمـاه همزمان 
بـا نخسـتين روز نـام نويسـی داوطلبـان انتخابـات پنجمين 
دوره مجلـس خبـرگان رهبری از سـتاد اجرايـی انتخابات در 

فرمانـداری كرمـان بازديد كـرده بود.
وی ديـروز نيـز در نخسـتين روز نـام نويسـی داوطلبـان 
انتخابات دهمين دوره مجلس شـورای اسـامی از اين سـتاد 

بازديـد كرد.
نـام نويسـی داوطلبـان انتخابـات دهميـن دوره مجلـس 

و  كشـور  انتخابـات  سـتاد  در  ديـروز  از  اسـامی  شـورای 
فرمانـداری هـای حـوزه هـای انتخابيـه اصلـی و فرعـی آغاز 
شـد. نـام نويسـی داوطلبـان نامـزدی نمايندگـی مجلـس 
شـورای اسـامی تـا پايـان روز جمعـه چهـارم دی مـاه بـه 
مـدت هفـت روز ادامـه دارد.  همچنيـن ديـروز ، سـومين 
روز نـام نويسـی داوطلبـان انتخابـات پنجميـن دوره مجلس 
خبـرگان رهبـری در سـتاد انتخابـات كشـور و فرمانـداری 
مراكـز اسـتان هـا آغـاز شـد كـه تـا دوم دی ادامـه دارد. 
انتخابـات دهميـن دوره مجلس شـورای اسـامی و پنجمين 
دوره مجلـس خبـرگان رهبـری همزمـان در سراسـر كشـور 

هفتـم اسـفند برگـزار مـی شـود.
10 نماينـده از 9 حـوزه انتخابيـه اصلـی اسـتان كرمـان 
بـا رای مـردم بـه دهميـن دوره مجلس شـورای اسـامی و 
سـه نماينـده بـه مجلـس خبـرگان رهبـری راه مـی يابند. 
اسـتان كرمـان 23 شهرسـتان، 9 حـوزه اصلـی و 49 حوزه 

فرعـی دارد.

استاندار کرمان:

نباید از امکانات دولتی برای تبلیغات 
انتخاباتی استفاده شود

استانداری

رضا عبادی زاده

دیـروز تعـداد ثبـت نـام کننـدگان مجلـس خبـرگان از کرمـان هـم بـه چهار نفر رسـید. سـید 
احمـد موسـوی قمـی با حضـور در فرمانداری کرمـان و میرمحمد تاج الدینی با حضـور در وزارت 
کشـور به احمد خاتمی و امان اهلل علیمرادی اضافه شـدند. گفتنی اسـت میرتاج الدینی با 27 

سـال سـن جـوان ترین فـرد ثبت نـام کننده مجلس خبرگان در کشـور اسـت.
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اخبار آبفا
انجام بیش از دو هزار مورد نمونه 
آزمایش آب شرب در آزمایشگاه 

آبفای جیرفت 
طـی هشـت مـاه نخسـت سـال جـاری، 2144 
آزمايشـگاه  در  شـرب  آب  آزمايـش  نمونـه  مـورد 
آبفـای جيرفـت انجـام شـد. پوركريمـی كارشـناس 
و مسـئول آزمايشـگاه جيرفـت بـا اعـام ايـن خبـر 
گفـت:در مـدت يـك هفته نمونـه ميكروبـی )1224 
و  مـورد(   770(  TDS و   EC نمونـه   ، مـورد( 
نمونـه شـيميايی )150مـورد(  توسـط كارشناسـان 
مربوطـه در آزمايشـگاه انجـام شـده و شـرايط كيفی 
آب آشـاميدنی در حـد مطلـوب مـی باشـد .گفتنـی 
اسـت شـهرهای جنوبـی اسـتان متشـكل از جيرفت 
و توابـع، كهنـوج و توابـع و عنبرآبـاد )در مجموع 13 
شـهر و شهرسـتان ( تحت پوشش آزمايشـگاه آبفای 

باشـند. جيرفـت می 

برطرف شدن بیش از 800 
فقره حوادث انشعابات و شبکه 
آبرسانی در شهرستان کرمان 

طـی مـاه گذشـته 825 فقـره حـوادث شـبكه و 
انشـعابات در شهرستان كرمان برطرف شد. غامرضا 
زيـن الدينـی مديـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
كرمـان گفـت: در مـاه گذشـته 825 فقـره حـوادث 
انشـعابات و شـبكه آبرسانی شـامل حوادث انشعابات 
)284 فقـره(، حـوادث شـبكه اصلـی )92 فقـره( و 
حـوادث شـبكه فرعـی )449 فقـره( در شهرسـتان 
كرمـان رفـع گرديد. وی افـزود: از اين تعـداد ، 595 
فقره در شـهر كرمان و 230 فقره در شـهرهای تابعه 
برطرف شـد. الزم به ذكر است شـهرهای اختيارآباد، 
اندوهجـرد، باغين، جوپـار، چترود، رايـن، زنگی آباد، 
شـهداد، كاظـم آباد، كرمـان، گلباف، ماهـان و محی 

آبـاد از توابـع كرمان می باشـند.

کاغذ اخبار

رئيـس مجمـع تشـخيص مصلحت نظـام قطعنامـه اخير 
سـازمان ملـل متحـد در مـورد سـوريه را بـه طور نسـبی، به 
شـرط اجـرای عملی آن خوب و مثبت توصيـف كرد و گفت: 
گـروه هـای تروريسـتی از جملـه داعـش در مذاكـرات صلح 
و دوره انتقالـی هيـچ نقشـی نخواهنـد داشـت. بـه گـزارش 
ايرنـا آيت اهلل هاشـمی رفسـنجانی ديروز در نشسـت مجمع 
تشـخيص مصلحـت نظام افـزود: نبايـد اجازه داد تروريسـت 
هـا و خشـونت گرايـان مجـال و فرصـت عرضـه انـدام پيـدا 
كننـد. رئيـس مجمع تشـخيص مصلحت نظـام، با اشـاره به 
تغييـر نگرش غرب و سـازمان ملل متحد نسـبت به شـرايط 
سـوريه گفـت: بايـد بـا هوشـياری و مراقبـت كامـل، ضمـن 
حفـظ و تقويـت وحدت داخلـی به ويژه در خصوص مسـائل 
قوميتـی و تحكيـم برادری و وحدت ميان شـيعيان و برادران 

تسـنن، مسـائل و تحـوالت بيـن المللـی بـه ويـژه منطقه را 
رصـد و در موقـع و زمـان مقتضـی، واكنـش هـای مناسـب 
را هـم داشـته باشـيم.  وی همچنيـن بـا اشـاره بـه حـوادث 
تلـخ اخيـر در برخـی مناطـق اسـامی، بويژه كشـتار فاجعه 
آميـز شـيعيان در كشـور نيجريـه بـا محكوميت شـديد اين 
واقعـه تلـخ اظهار كـرد: در حالی كـه دولت و ارتـش نيجريه 
در مقابلـه بـا گروهـك تروريسـتی بوكوحـرام كـه تنها يكی 
از جنايـت هـای آن، ربايـش حـدود 200 دختـر بـی گنـاه 
دبيرسـتانی در اين كشـور اسـت، ناتوان بوده و ضعيف عمل 
مـی كنـد، جـای بسـی تأسـف اسـت كـه بـه منطقه شـيعه 
نشـين اين كشـور كه شـخصيت مؤثر، باسـواد و صلح جوی 
شـيخ زكزاكی و پيروان جنبش اسـامی هسـتند، حمله می 
كنـد و همـراه با خانـواده، آنان را به خاک و خون می كشـد.  

آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـا تأكيـد بـر موقعيـت مهـم 
كشـور نيجريـه بـه عنـوان دروازه آفريقـا بـه اروپـا و اهميت 
ايـن منطقه بـرای كشـورهای غربی، به احتمـال ايجاد خوف 

و وحشـت از طـرف غربـی ها بـرای دولـت نيجريـه در مورد 
نقـش مسـلمانان بـه ويـژه شـيعيان و خطـر كودتـا در ايـن 

كشـور اشـاره كرد. 

قطعنامه اخیر در مورد سوریه به شرط 
اجرا شدن مثبت است

مجمع تشخیص مصلحت نظام

رييـس سـازمان انـرژی اتمـی گفـت: حـدود 9 تـن 
اورانيـوم غنـی شـده ايران در چنـد روز آينده به روسـيه 

صـادر می شـود.
بـه گـزارش ايرنا، علـی اكبر صالحی ديروز در حاشـيه 
دوميـن رونمايـی از دسـتاوردهای شـركت هـای دانـش 
بنيـان كـه در سـالن اجـاس سـران برگزار شـد درمورد 
تبـادل سـوخت ايـران افـزود: تبـادل سـوخت بـه خوبی 
پيـش رفتـه همچنـان كـه پيـش از ايـن هم اعام شـد 
مـا 137 تـن كيـك زرد از كشـور روسـيه وارد كـرده ايم 
و در چنـد روز آينـده نيـز حـدود 9 تـن اورانيـوم غنـی 
شـده ايـران بـه روسـيه صـادر مـی شـود.  وی درمـورد 
بسـته شـدن پرونـده پـی. ام . دی و رونـد اجـرای برجام 

و اولويـت هـای در نظـر گرفته شـده اسـت، خاطرنشـان 
كـرد: كارهـا خوب پيـش مـی رود و يك سـری اقدامات 
مـوازی وجـود دارد كـه مـا بايـد انجـام دهيـم ماننـد 
برچيـدن سـانتريفيوژها كـه ايـن كار طبـق روالـی كـه 
انديشـيده شـده بـه جلـو پيـش مـی رود و مـا بايـد بـه 
گونـه ای سـانتريفيوژها را برداريـم كـه حداقـل صدمات 
را ببينـد. رييـس سـازمان انـرژی اتمـی تصريـح كـرد: 
موضـوع اراک اسـت كـه بايد مخـزن مورد نظـر را خارج 
كنيـم، مقدمـات كار فراهم شـده ولی ما منتظر هسـتيم 
روز دوشـنبه سـند ديگـری نيـز در ويـن به امضا برسـد 
كـه اين سـند نهايـی خواهد بود و سـند چهارمی اسـت 
كـه مـا در ارتبـاط بـا اراک خواهيـم داشـت.  صالحـی 

ادامـه داد: ايـن سـند ضمانـت كافـی بـرای ايـن كـه ما 
مطمئـن باشـيم آنهـا ملتـزم بـه تعهدادتشـان هسـتند، 
ايجـاد مـی كنـد البتـه ما با مـاه دسـامبر كـه تعطيات 
غربـی هـا اسـت روبـه رو شـده ايم امـا تمام تـاش خود 
را مـی كنيـم كـه بـه رغـم محدوديـت هـا در تعطيات 
آنهـا بتوانيـم همـه مـوارد طبـق روال پيـش بـرود و تـا 
هفتـه سـوم دی مـاه شـاهد رفـع تحريـم هـا باشـيم. 
وی همچنيـن درمـورد توليـد راديوداروهـا گفـت: تعداد 
راديوداروهايـی كـه در كشـور توليـد مـی شـود نسـبتا 
مناسـب اسـت و در طـول زمـان بـه تعـداد آنها بـا توجه 
بـه همـكاری كـه بـا معاونـت علمـی و فنـاوری رياسـت 

جمهـوری داريـم، اضافـه می شـود.

صادرات 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه
سازمان انرژی اتمی 

به مناسب روز جهانی حمل 
و نقل صورت گرفت: 
تجلیل شرکت سیمان 
ممتازان از فعاالن 
عرصه حمل و نقل

ممتـازان  سـيمان  شـركت 
بـه مناسـبت روز ملـی حمل و 
نقل و بـه پاس خدمـات ارزنده 
نـاوگان حمل و نقـل، با تجليل 

از برخـی راننـدگان، ايـن روز را گرامـی داشـت. 
مديرعامـل شـركت سـيمان ممتـازان در ايـن خصـوص گفـت: نـاوگان 
حمـل و نقـل بـا ايفـای نقـش رابـط ميـان توليدكننده و بـازار مصـرف به 
مثابـه پايـه هـای پلـی اسـت كه جوامـع با عبـور از آن  به سـمت توسـعه 

پايـدار حركـت مـی كنند.
محمـد ربانـی بـه نقـش مهم  نـاوگان حمـل و نقـل در دنيـای امروزی 
تجـارت اشـاره كـرد و ادامـه داد: بخـش حمـل و نقل از جملـه بخش های 
زيربنايـی اقتصـاد هـر جامعـه و خدمات كارآمـد در اين بخش، شـرط الزم 

بـرای انجـام تجارت موفق اسـت.
وی ادامـه داد: شـركت سـيمان ممتـازان بـا اطـاع از اين رسـالت مهم 
و بـه منظـور تكريـم فعـاالن اين عرصـه، يادبـودی بـه برخـی از رانندگان 

اهـدا كرد.

وزارت جهاد 
کشاورزی به خط 
قرمز منابع پایدار 
کشور توجه کند

معـاون اول رئيس جمهوری 
و  كشـاورزی  اينكـه  بيـان  بـا 
توسـعه آن از اهميـت ويـژه ای 
برخـوردار اسـت، افـزود: نبايـد 

اجـازه دهيـم منابـع پايـدار كشـور از جملـه آب و خـاک بـه خطـر بيفتـد 
بنابرايـن الزم اسـت وزارت جهـاد كشـاورزی در كنـار توسـعه كشـاورزی، 
بـه خطـوط قرمز كـه همـان منابع پايه اسـت توجه كنـد. به گـزارش ايرنا 
اسـحاق جهانگيـری ايـن مطلـب را ديـروز در نشسـت معاونـان و مديـران 
ارشـد وزارت جهـاد كشـاورزی در محـل ايـن وزارتخانه بيان كـرد و افزود: 
ايـران بـا يـك تمـدن چنـد هـزار سـاله نبايـد اجـازه دهـد با مشـكل آب 
رو بـه رو شـود؛ بايـد بـا اقدامـات و تمهيـدات الزم جلـوی هرگونـه تهديد 
از ناحيـه آب گرفتـه شـود. وی همچنيـن بـه رونـد رشـد اقتصادی كشـور 
نيـز اشـاره كـرد و گفـت: يكـی از دغدغه هـای ما ادامـه روند مثبت رشـد 
اقتصـادی كشـور اسـت؛ تـاش داريم بـه دنبال رشـد اقتصـادی مثبت در 
سـال گذشـته، ايـن رونـد را امسـال نيـز با وجـود شـرايط غيرقابـل پيش 
بينـی كاهـش درآمدهـای نفتـی ناشـی از افـت قيمـت نفت، حفـظ كنيم.

بساط سازمان حمایت 
را جمع کنید

بـا  شهرسـازی  و  راه  وزيـر 
نظـام  تـداوم  از  شـديد  انتقـاد 
ايـران  اقتصـاد  در  قيمت گـذاری 
داشـتن  بـا  بايـد  كـرد:  تاكيـد 
يـك شـهامت بسـيار بـزرگ در 
بـرای  توسـعه،  ششـم  برنامـه 
سـازمان هايی  بسـاط  هميشـه 
ماننـد سـازمان حمايـت و ديگـر 

نهادهايـی كـه قيمت گـذاری را پيگيـری می كننـد، جمـع شـود. بـه گـزارش 
ايسـنا عبـاس آخونـدی بـا تاكيـد بـر اينكـه نمی تـوان بـدون در نظـر گرفتـن 
شـرايط اقتصادی كشـور اوضاع را مديريـت كرد، تاكيد كرد: عده ای از دوسـتان 
تصـور می كننـد كـه می تواننـد بـا كـردن دست هايشـان در جيـب مـردم و بـا 
دادن پُـز حمايـت از مصرف كننـده اقتصـاد را مديريـت كننـد. در شـرايطی كه 
ايـن موضـوع صحـت نداشـته و نتيجـه عملكـرد آنها در اين سـال ها مشـخص 
اسـت. وی ادامه داد: متاسـفانه با وجود اينكه از برنامه نخسـت توسـعه تاكنون 
تاكيـدی 25 سـاله در لغـو نظام قيمت گـذاری صورت گرفته اما هنـوز ما درگير 
قيمت گـذاری دولتـی هسـتيم و مشـكات ما ادامـه دارد. وی با تاكيـد بر نقش 
پررنـگ توسـعه ريلـی در ايـران عنوان كـرد: قطعا مـا نمی توانيم انتظار داشـته 
باشـيم توسـعه كشـور بـدون توسـعه ريلـی اتفـاق بيفتـد. از ايـن رو وزارت راه 
تـاش كـرده بـا پيگيـری اين مسـاله راه آهـن را به اولويـت دولت تبديـل كند.

آمادگی کامل ناجا 
برای برگزاری 
انتخاباتی سالم و امن

بـا  انتظامـی  نيـروی  فرمانـده 
ايـام  بـودن  نزديـك  بـه  اشـاره 
مجلـس  انتخابـات  برگـزاری 
خبرگان رهبری و مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: انتخابـات فرصتی 
بـرای نمايـش اقتـدار نظـام اسـت 
و ناجـا بـرای برگـزاری انتخاباتـی 

امـن، سـالم و پرشـور آمادگـی كامـل دارد. به گزارش ايرنا سـردار حسـين اشـتری 
درمراسـم تكريـم و معارفـه معاونـان هماهنـگ كننـده ونيـروی انسـانی ناجـا و 
افتتاحيـه دوره بصيـرت معاونـان و فرماندهـان اظهاركـرد: درشـرايط كنونـی كه نا 
امنـی هايـی در منطقـه وجـود دارد و گروهـك هـای تروريسـتی چـون داعـش در 
كشـورهای همسـايه اقداماتـی را انجـام می دهند امنيـت مطلوبی در كشـورحاكم 
اسـت. وی افـزود: امنيـت مطلـوب و مثـال زدنـی جمهوری اسـامی ايـران نتيجه 
مديريـت، تدابيـر و رهنمودهای مقام معظـم رهبری )مدظله العالی(، انسـجام ملی 
و مردمـی و هوشـياری نيروهـای نظامـی، انتظامی و امنيتی اسـت. وی همچنين با 
بيـان اينكـه وجـود پربركـت رهبـر معظم انقاب مشـكل اصلـی جريانـات معارض 
اسـت بـا تشـريح نظـر يكـی از استراتژيسـت هـای منطقـه در مـورد مقـام معظـم 
رهبـری كـه همچـون پـدری به فكـركل جوانـان جهان اسـت، تاكيـد كـرد: احراز 
آمادگـی كامـل و بصيـرت افزايـی همـه مديـران نظـام نسـبت بـه تهديـدات يـك 

ضـرورت اسـت.

معاون اول رییس جمهورسیمان ممتازان نیروی انتظامیوزیر راه و شهرسازی

تهـران در  نماينـده مـردم  زاكانـی  پیـام مـا- عليرضـا 
مجلس شـورای اسـامی كـه ديروز بـه كرمان آمـده بود، به 
صحبـت هـای آيـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی واكنش نشـان 
داد. او كـه از نماينـدگان منتقـد دولـت محسـوب می شـود 
ديـروز در نشسـتی بـه ميزبانـی ناحيـه بسـيج دانشـجويی 
سـپاه ثـاراهلل اسـتان كرمـان در واكنـش بـه حـرف هـای 
آيـت اهلل هاشـمی در ارتبـاط بـا وظايـف مجلـس خبـرگان 
خـاف  حرف هايـی  مختلـف  بهانه هـای  بـه  نبايـد  گفـت: 
قانـون اساسـی و معيارهايـی كـه بيـان آنهـا دور از شـان 
مسـوولين عالی رتبـه كشـور اسـت زده شـود، ماننـد ناظر بر 
رهبـر و نظـارت خبـرگان بر رهبـری و... چراكه بـه ازای اين 
حرف هـا پشـتوانه های اساسـی نظـام تضعيـف خواهند شـد 

و دروازه  نفـوذ بيگانـگان بـاز شـده و طمـع آنهـا بـه ايـران 
افزايـش می يابـد. زاكانـی بيـان كـرد: كسـانی كـه چنيـن 
حرف هايـی می زننـد به واسـطه اميـال انتخاباتی و سياسـی 
خـود، بی مهابـا اسـتوانه های اسـتحكام بخش نظـام را هـدف 
قـرار می دهنـد و به هميـن دليل هـم رسـانه های آمريكايی 
و صهيونيسـتی بـه اسـتقبال آنهـا رفته اند. به گزارش ايسـنا 
وی گفـت: امـروز ما در شـرايطی هسـتيم كه ائتـاف بزرگ 
اصولگرايـان تشـكيل و خـواب خيلی هـا را پريشـان خواهـد 
كـرد. عليرضـا زاكانـی اظهاركـرد: امـروز انقاب اسـامی در 
منطقه، توسـعه يافته اسـت و در اين حوزه پرآشـوب، جزيره 
باثباتـی اسـت كـه اين ثبات را به سـاير كشـورها نيـز صادر 
می كنـد. وی افـزود: نماينده مردم تهران در مجلس شـورای 

اسـامی تصريـح كـرد: عـده ای در داخل كشـور بحـران  زده 
هسـتند و تمـام تاش شـان ايـن اسـت كـه بـا بحران زايـی 
اهـداف سياسـی خـود را پيش ببرنـد، چنين افـرادی اگر در 
قـدرت نباشـند برهـم زدن ثبـات جامعـه كمـك می كند تا 
زودتـر بـه قدرت برسـند و اگر هـم در قدرت باشـند بحران، 
زمينـه فـرار از پاسـخگويی را بـرای آنها فراهم مـی آورد. وی 
بـا اشـاره بـه اينكـه متاسـفانه صحبت هـای برخی افـراد جز 
زمينـه بحـران و تاطـم را فراهـم نمی كنـد گفـت: افـرادی 
بـه دنبـال فتنه  گـری هسـتند از ايـن رو بايـد تدبيـر كـرد، 
هـم دقـت داشـته باشـيم و هم در ميـدان عمل ايـن عناصر 

نكنيم. بازيگـری 
زاكانـی همچنيـن ادعـا كـرد: همـه اميـد رقبـای مـا به 
ايجـاد تفرقـه در اردوگاه اصولگرايـان معطـوف شـده اسـت 
و تجربـه موفـق آنهـا در سـال 92 يعنـی وجـود نامزدهـای 
متعـدد اصولگرايـان در مقابـل نامزد واحد خود را مشـاهده 
كرده انـد و اكنـون خيلـی اميدوارنـد كـه از قِبل ايـن عامل 
در انتخابـات پيـش رو نيـز بـه پيـروزی برسـند. وی افـزود: 
امروز ما در شـرايطی هسـتيم كه ائتاف بـزرگ اصولگرايان 
تشـكيل و خـواب خيلی هـا را پريشـان خواهد كـرد، بزودی 
اصولگرايـان در كنـار هـم می توانند مسـير درسـت تفاهم و 
ائتـاف را بپيماينـد و بـا شايسـته گزينی درمجلـس امكانی 
را فراهـم كننـد كـه مـا از پايه باالتـری از خدمت بـه مردم 
برخـوردار شـويم. نماينـده مـردم تهران در مجلس شـورای 
اسـامی تصريـح كـرد: گاهـی برنامه هـای سـخنرانی ما در 
دانشـگاه ها لغـو می شـود كـه از رييـس جمهـور می خواهيم 
بـه اين مسـاله رسـيدگی كنـد چراكه اين امر خـاف اصول 
قانـون اساسـی و راه غلطـی اسـت كـه در راسـتای منتفـی 
كـردن سـخنرانی ها در دانشـگاه ها دنبـال می شـود و يـك 

سـناريو است!
زاكانـی در ادامـه درمـورد برجـام هـم اظهار كـرد: امروز 
بايـد بـه نامـه رهبری خطاب بـه رييس جمهـور دقت كنيم 
چراكـه برجـام بـدون نامه رهبری منشـا تهديـدات مختلف 
خواهـد شـد ضمـن اينكـه ايجـاد انسـداد و محـدود كردن 

مسـير نقد راه نادرسـتی اسـت، البته بايد نقد هم براسـاس 
انصـاف و كارشناسـی ارائـه شـود. وی افـزود: هرچنـد كـه 
نامـه رهبـری سـطوح مختلفـی را متذكـر شـده اسـت امـا 
بـه نظـر می رسـد دولـت عاقـه ای ندارد بـه اين نامـه جامه 
عمـل بپوشـاند بطوريكـه دكتـر روحانـی بيـان كرده اسـت 
بخـش عمـده ای از ايـن نامـه قبـا محقق شـده اسـت ولی 
مـا بررسـی كرديم و نادرسـت بـود. زاكانی گفـت: دولتی ها 
بايـد بـه دور از منافـع سياسـی مصالـح كشـور را مـد نظـر 
قـرار دهنـد و اگرچنين نباشـد جامعـه امروز و آينـده مورد 

قـرار می گيرد. تهديـد 
نماينـده مـردم تهـران در مجلس شـورای اسـامی ادامه 
داد: اگـر نامـه رهبری نبود مسـاله پی ام دی بسـته نمی شـد 
و هرچندكـه پـی ام دی بـه بدتريـن نـوع بسـته شـد امـا مـا 
از بسـته شـدن آن خوشـحال هسـتيم ولـی شـيوه برخورد 
مسـوولين پرونـده را درسـت نمی دانيـم. وی بـا بيـان اينكه 
نبايد شـتاب زده مسـيری را حركت كنيم كه نيـاز مخالفين 
را بـا گران تريـن قيمـت بخريم اظهـار كرد: توافق هسـته ای 
بـا ايـران نياز آمريـكا و كشـورهای اروپايی اسـت و پيگيری 
برجـام نيـز بـرای آنهـا يـك امرحياتـی محسـوب می شـود. 
زاكانـی يادآورشـد: مـا معتقـد هسـتيم بايد براسـاس منافع 
ملـی سـنجيده عمـل و از حركت هـای شـتاب زده پرهيـز 

كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شـورای اسـامی سـپس 
گفـت: امـروز در جامعـه مـا نمود مجـددی از ظهور اسـام 
نـاب محمـدی و اسـام آمريكايـی در حـال شـكل گرفتـن 
ناسـره  از  را  راحـل سـره  امـام  اسـت در حاليكـه مكتـب 
مشـخص می كنـد. وی افـزود: تجربه های گذشـته ما نشـان 
داده اسـت هـر موقـع كـه بـه مكتـب امـام و اصـول اسـام 
نـاب محمدی نزديك شـديم پيشـرفت كرده ايـم در حاليكه 
امـروز عـده ای می خواهنـد بـا نـام امـام مقابـل مكتـب وی 
بايسـتند. زاكانـی در پايان در پاسـخ به كانديدا شـدن خود 
نيـز خاظرنشـان كـرد: هـم اكنـون نماينـده مجلس هسـتم 

امـا تصميمی بـرای نيامـدن هـم نگرفته  ام!

انتقاد تند از هاشمی در شهر هاشمی

علیرضا زاکانی: برخی به واسطه امیال انتخاباتی 
از نظارت خبرگان بر رهبری حرف می زنند

خبر
ثبت نام 1٤7 داوطلب خبرگان

 تسخیری، بجنوردی و 
رهبر هم آمدند

ديـروز بازار ثبت نام ها داغ بود و وزارت كشـور شـاهد 
حضـور نامزدهـای نـام آشـنا يـا جديـدی بـود كـه برای 
اعـام كانديداتـوری آمدنـد. بـه گـزارش مهـر، سـومين 
روز ثبـت نـام بـرای انتخابـات پنجميـن دوره مجلـس 
خبـرگان رهبـری در حالی آغاز شـد كه نام نويسـی برای 
انتخابـات دهميـن دوره مجلـس شـورای اسـامی نيز از 
ديـروز كليـد خـورده اسـت. در سـومين روز از ثبـت نـام 
كانديداهای مجلس خبرگان آيت اهلل تسـخيری دبيركل 
سـابق مجمع تقريب مذاهب اسـامی با حضور در وزارت 
كشـور بـرای نمايندگـی مجلس خبـرگان ثبت نـام كرد. 
داوطلبـان انتخابـات خبرگان تنها تا چهارشـنبه دوم دی 
ماه می توانند با حضور در وزارت كشـور و 31 فرمانداری 
مراكـز اسـتانها ثبت نـام كنند. حجت االسـام موسـوی 
بجنـوردی هـم به وزارت كشـور آمـد. وی مـی خواهد از 
حـوزه انتخابيـه تهـران كانديدای پنجميـن دوره مجلس 
شـورای اسـامی شـود. جـوان تريـن خبره هم ثبـت نام 
كـرد. محمـد تاج الدينـی داوطلب حـوزه انتخابيه كرمان 
كـه متولـد 1367 اسـت بـا حضـور در وزارت كشـور نام 
خـود را بـرای حضـور در رقابت هـای انتخابـات خبرگان 
ثبـت كـرد. بابك محضری داوطلب حـوزه انتخابيه تهران 
نيـز در ميان كانديداهای مجلس خبرگان ديده می شـد. 
وی كـه از بيـان سـمت اجرايی خـود خـودداری می كرد 
گفت كه بصورت مسـتقل در انتخابات شـركت می كند. 
آيت اهلل حسـين شـاهرودی از علما و اسـاتيد اخاق شهر 
تهران هم در وزارت كشـور بـرای پنجمين دوره انتخابات 
خبـرگان ثبت نام كرد. حجت السـام محمـد تقی رهبر 
امـام جمعه موقـت اصفهان هم برای حضـور در انتخابات 
مجلـس خبـرگان رهبری ثبت نام كرد. آيـت اهلل ابراهيم 
امينـی عضو مجلـس خبرگان رهبـری هم بـا حضور در 
وزارت كشـور برای دور پنجم انتخابات خبرگان ثبت نام 
كرد.سـخنگوی وزارت كشـور هم گفت: در پايان سومين 
روز از ثبت نـام داوطلبـان انتخابات مجلس خبرگان 147 
نفـر در سراسـر كشـور ثبت نـام كردنـد كه ثبت نـام 94 
نفـر تكميـل شـده و مراحـل ثبت نـام 53 نفـر نيـز در 
حـال تكميـل اسـت. اميـری تصريـح كـرد: جوان تريـن 
كانديـدای خبـرگان متولـد 1366 و مسـن ترين آنـان 

متولد 1302 اسـت.
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تاریخ

 از ماجـرای اعتـراض کرمانـی هـا به سـریال شـهرزاد 
خبردارید؟چـه پاسـخی بـرای این اعتـراض داریـن؟ آیا 

حـق را بـه معترضین مـی دهی؟
جـواب مشـخصی برای اين سـوال وجـود نـدارد و اين موضوع 
همچنـان بـاز اسـت و به هيـچ وجه نمی تـوان بحث بـی طرفانه 
ای نسـبت بـه موضوع داشـت.من هم از جايگاه خـودم به موضوع 
مـی پردازم.لـذا هـر چه تـاش كنم بحثـم نمی تواند بـی طرفانه 
باشـهد و پيش فـرض های فرهنگـی ام در موضعگ يريم دخالت 

خواهنـد كرد .
مهـم اين اسـت كه اين گفت و گو شـكل بگيـرد و همه حرف 
هـا و نظـرات خـود را بگوينـد و در وقاع تريبون بـرای همه نظرها 

به شـكل برابر وجود داشـته باشد.
در ايـن موضوعـات اعتراضی كـه دامنه اش به فضـای مجازی 
هـم كشـيده مـی شـود بحـث اصنـاف بـا گروههـا و قـوم هـا 
جداسـت. زيـرا در اصناف مسـئله منافع شـخصی مطرح هسـت 
لـذا ايـن را نمـی توان به مـوردی مثـل موضوع اعتـراض كرمانی 

هـا به »شـهرزاد« پيونـد داد.
بايـد گفت قبل سـاخت يك اثـر هنری برنامـه ريزی فرهنگی 
وجود ندارد.چه در رسـانه ملی چه در سـينمای خانگی .مخصوصا 
وقتی موضوعی در سـطح ملی مطرح می شـود. در هنگام ساخت 
معيار و برنامه مشـخصی نداريم.تنها مولفه ای كه در رسـانه ملی 
برايـش برنامـه ريـزی وجـود دارد روی بحـث سياسـی و مذهبی 
و عقيدتـی سـت كـه بـه نهايتـا به مـواردی چـون حجـاب و اين 
دسـت موضوعات ختم می شـود.آنجا هم ميشـود بحـث كرد كه 
چـرا بعضی داشـته های فرهنگـی و مذهبی ما زير سـوال ميرود. 
ايـن نشـان از آن دارد كـه يـك فيلترينگ درسـتی از آغـاز وجود 
نـدارد. اينكـه چـه برنامـه ای و با هدف چه مخاطبی سـاخته می 
شـود چـه پيامی را برسـاند و از ورود چه چيـزی جلوگيری بكند. 
لذا چيزايی سـاخته می شـود كه حساسـيت های فرهنگی را 
توليـد مـی كنـد و يا بـه آن دامن مـی زند.از سـويی مـردم ما به 
دليـل اينكـه مديريـت فرهنگی درسـتی وجـود نـدارد دارای اين 

حساسـيت فرهنگی به شـكل بالقوه هسـتند.
 این حساسیت فرهنگی بالقوه چه پیامدی دارد؟

فقـط كافيـه تلنگری بـه مجموعه اعتقـادی و فرهنگـی مردم 
بخـورد تـا يـك جريـان اعتراضـی كـه ممكـن اسـت تـوام بـا 
رفتارهـای مسـوالنه  و اخـاق مـدار هـم نباشـند شـكل بگيـرد. 
فضـای مجازی هم بيشـتر بسـتر بوجود آمدن شـكلی از اعتراض 
هسـتند كـه فقط تخريبـی بوده و بـه دنبال سـازندگی و واقعيت 
و گفـت و گـو نيسـت. بر خـاف كاركـرد واقعی آنها .مثا كسـی 
كـه در صفحـه »ليونل مسـی« فحش فارسـی می نويسـد خوب 
اساسـا بـه دنبال گفـت و گو نيسـت!بنابراين فقط عقده گشـايی 

اسـت و بـه قصـد تخريـب انجام می شـود.
 شـما از فیلترینـگ مـی گوییـد. در حالـی کـه مـا 
تعـدد دسـتگاههای ممیزی را شـاهدیم.در کنـار حضور 
دسـتگاههای فرهنگی مـوازی فـراوان. همین فیلترینگ 
باعث گوشـه نشـینی تعداد زیادی از هنرمندان ما شـده 
و حتـی باعـث مهاجـرت تعـداد زیـادی از آنهـا. همین 
»شـهرزاد« کـه راهـی در صـدا و سـیما پیدا نکـرده و از 
شـبکه خانگی پخش می شـود این فیلترینگی که شـما 
خواسـتار آن هسـتید عبـور کـرده اسـت. چطور شـما 

همچنـان از نبـود فیلترینگ مناسـب مـی گویید؟ 
منتظـر موضـع گيـری شـما بودم.يـك بحثـی كـه در ايـران 
هسـت را بـا مثـال روشـن تـر مـی كنم.مثـا مـی گوينـد فان 
ارگان خيلـی در مسـايل اجتماعـی و شـخصی دخالـت می كند.

ايـن دخالـت ضمـن اينكـه درسـت هسـت از نظـر من رد شـده 
اسـت. اتفاقـا در جاههايـی كـه آنهـا بايـد بيايـد بـه جامعـه نظم 
بدهنـد و امنيـت را در جامعـه تاميـن كننـد و وظيفـه خـودش 
را انجـام بدهد،كـه جلوگيـری از اخـال در نظم اجتماعی اسـت 
ايـن كار را نمـی كنـد. لـذا حضـورش زياد نيسـت . بايد درسـت 
نقـد كنيـم . بايد بگوييـم حضـورش در آن جايی كه نبايد باشـد 
زيـاد اسـت!اينكه ارگانـی در جايی كه وظيفه ای نـدارد اما حضور 
دارد و در جايـی كـه بايـد باشـد و امنيـت توليـد كنـد بـرای من 
شـهروند نيسـت. پـس نه تنهـا زياد نيسـت بلكه كم رنگ اسـت. 
نظـارت هـم هميـن حـال را دارد . آنجـا كه بايد باشـد نيسـت و 
آن جايـی كـه ضرورتی ندارد اتفاقا وجـود دارد.اينكه محتوای كار 
هنـری چـه بايد باشـد را عوامل هنـری تعيين مـی كند.اما اينكه 
ايـن كار كـه توليـد مـی شـود چـه ميـزان مـی تواند به شـكاف 
هـای فرهنگـی جامعه دامن بزند را يك جامعه شـناس يا انسـان 
شـناس مـی توانـد داوری كند.بايـد در فرايند سـاخته شـدن كار 
گروهی جامعه شـناس وجود داشـته باشـند و توليدات با مشاوره 
يـك جامعـه شـناس انجـام شـود. خيلـی از ايـن برنامه هـا كه با 
هزينـه هـای زيـاد سـاخته شـده و در نهايـت اجازه پخـش پيدا 
نمـی كنـد يا با مخالفت عـده ای در جامعه روبرو می شـود يعنی 

ضـرر همين مجموعـه ها . 
 حضور این جامعه شناسان چه کمکی می کند؟

مشـورت يـك جامعه شـناس می توانـد به كمك تيـم هنری 
بيايـد و چه بسـا منظـور كارگردان هم منتقل شـود اما به كسـی 
برنخورد.كمـا اينكـه در خيلـی از برنامـه ها شـوخی هايـی انجام 
ميشـود و كسـی هم اعتراضی نمـی كند. مثل برنامـه خندوانه از 
جملـه ايـن هـا بـود. پس لزوم شـناخت گسـل هـای اجتماعی و 
فرهنگـی وجـود دارد. اگـر ما با شـناخت از آنها دسـت بـه توليد 
يـك اثـر هنری بزنيـم حتی باعث می شـود تا كار هنـری ما اين 
شـكاف هـا را كمرنـگ كند. در حالی كه با شـيوه فعلـی كه امروز 
اتفـاق مـی افتـد هـر روز يـك بلوايـی در گوشـه ای از مملكت را 
شـاهديم. بـه علـت اينكـه ايـن برنامـه هـا درسـت سـاخته نمی 

شود.
 شـما بـه حلقه مفقـوده گـروه جامعه شناسـی در تیم 
هنری اشـاره کردید.آیا شـما بعنوان یک انسـان شـناس 
و تحصیلکـرده در رشـته جامعـه شناسـی اگر کنـار این 

تیـم بودید به دیالـوگ بحث انگیـز در مـورد کرمان می 
رسـیدید، جلـوی اسـتفاده از این کلمـه ) بـوی پهن( را 

مـی گرفتین؟
مـن در مقامـی نيسـتم كـه يـك ديالـوگ را قضـاوت كنـم . 
دوم اينكـه يـك سـری آدم در فضـای مجازی بـدون اطاع كافی 
اعتـراض مـی كننـد. آن هـم به شـكل تخريبی . بايـد بگويم اين 
نشـان از آن دارد كه حساسـيت های فرهنگی در جامعه تشـديد 
شـده اسـت و بگويم جـدا از معنای ديالوگ و لـزوم آن و تاثير آن 
ديالـوگ بر روايت داسـتان بايد ريشـه را در حساسـيت فرهنگی 
جسـت . ايـن حساسـيت فرهنگی هسـت كـه اين واكنـش ها را 
به همراه دارد.از سـويی راوی داسـتان آن هم به شـكل داسـتان 
تاريخـی نمـی تواند ادعا كنـد كه من يك دوره تاريخـی را روايت 
مـی كنم .شـما دسترسـی بـه آن دوره به شـكل كامـل نداريد. و 

اين برداشـت شـما از تاريخ اسـت.
 باالخره مستندات تاریخی وجود دارد؟

بله اين مسـتندات وجود دارد.اما اسـناد بی نهايت هسـتند.به 
تعبيـر غربـی ها»ابليس هـم می توانـد از كتاب مقـدس آياتی را 
بـه نفع خـودش پيدا كنـد« بنابراين برسـاخت تاريخ وابسـته به 
كسـی هسـت كه آن دوره را مطالعه می كند.تاريخ برسـاخت می 
شـود ما به واقعيت تاريخی دسترسـی نداريم . چيـزی كه روايت 
مـی شـود تصويری مطابـق با واقعيت نيسـت و تصويری هسـت 
كـه بعنـوان مثـال كارگـردان يـا نويسـنده از آن تاريخ برداشـت 
كـرده اسـت و مبتنـی بـر اكنـون مـن اسـت.پس نمـی شـود 
پذيرفـت كـه در فـان دوره تاريخـی ايـن حـال و هوا بـر كرمان 
حاكـم بـوده اسـت.با ايـن اسـتناد و در جـواب بازيگـر نقـش كه 
توجيـه كـرده بود:»مگر در آن دوره كرمان چه وضعيتی داشـته« 
می شـود از وی پرسـيد:مگر بقيه كشـور چه وضعی داشته ؟ چه 
بسـا كه كرمان اوضاع به نسـبت بهتری داشـته اسـت.اما اينگونه 
مـی شـود دفاع كرد كـه اين واكنـش نوعی حساسـيت فرهنگی 
اسـت.اين حساسـيت هـا در جامعـه مـا فعال شـده انـد.از طرفی 
برنامـه سـازان مـا متوجه اين حساسـيت ها نيستند.شـما شـايد 
توهيـن خاصی نكرده باشـيد به عنـوان هنرمند ولی حساسـيت 
فرهنگی را برانگيختيد. چون اين حساسـيت ها نسـبی هسـتند.

مطابق با واقع نيسـتند.
 نسبی هستند یعنی چه؟ توضیح بیشتری بدید

 اول اينكـه نقـل كننـده يـا هنرمنـد ايـا در جايگاهی هسـت 
كـه بـه ايـن موضـوع ورود كند؟نسـبی هسـتند بـه ايـن معنـی 
كـه بسـتگی دارنـد كـه چـه كسـی ايـن كار را انجـام مـی دهد.

آيـا اقـای فتحی)كارگـردان( اين مشـروعيت را دارد؟يـا به مانند 
برنامـه ای ماننـد »خندوانـه« اين مشـروعيت را بـرای برنامه اش 
توليـد كـرده اسـت و سـپس  اجازه يافتـه با يك چيزی شـوخی 
كنـد. »فردوسـی پـور« در برنامه »نود« اين جايگاه و مشـروعيت 
را بـرای خـودش توليد كـرده اسـت.لذا می تواند با يـك چيزايی 
شـوخی كنـد. مـی تواند هم مـردم را بخنداند و حساسـيت های 
فرهنگـی را فعـال نكنـد. امـا در مـورد آقـای فتحی به نظـر نياز 

اسـت كـه اين مـوارد گفته شـود.
 شـما در مقام یـک جامعه شـناس وقتی ازتون سـوال 
مـی پرسـم کـه آیا ایـن دیالـوگ توهین اسـت یـا خیر 
پاسـخ می دهیـد تعییـن آن در صالح من نیسـت.خوب 
چـه جـور می گوییـد با حضـور جامعـه شـناس در کنار 

تیم هنـری بـه خروجـی کار کمک می شـود؟
مـن عرض كـردم به لحـاظ هنـری در صاحيت من نيسـت.

مـن بدليـل تواضـع نگفتم من نمـی توانـم . بلكه بـه خاطر قائل 
شـدن بـه حـوزه فعاليـت تخصصی بـود. امـا من جامعه شـناس 
مـی توانـم كمـك كنم.بين تاييـد كـردن و كمك كـردن فاصله 
اسـت .  تاييد كردن همان كار نظارت اشـتباهی اسـت كه ارشـاد 
و سـازمان هـای ديگر در مميزی و فيلترينـگ انجام ميدهند.من 
نمـی توانـم بگويـم چـه جمله ای اينجـا بگذارنـد يا نگذارنـد. اما 
كمك من يا كسـی شـبيه من اين اسـت كه بگويم به كارگردان 
كـه ايـن جمله مـی تواند ايـن شـكاف را در جامعه فعـال بكند.و 
ايـن لغت چه بـار فرهنگی دارد.»بـوی پهـن « در فرهنگ ايرانی 
واژه بسـيار تحقيـر كننده ای سـت و با خاک و خلـی« فرق دارد.

بنابرايـن داريـد يـك فرهنـگ كـه در شـهر كرمان حاكم اسـت 
را بـه زمينـه ای از روسـتايی نـه فاخـر بلكـه تحقيرآميـز برمـی 

گردانيد.
    خـاک و خلـی بـودن اگـر روايتـی 

مربـوط بـه دهه سـی هسـت من 
از شما سـوال می كنم 

تاريـخ  كـه در آن 
در  سـريال  كـه 

آن روايـت می 
كسـی  شـود 

»خاک  واژه 
خلـی«  و 
در  را 
ر  كنـا
»بوی 

پهـن« مـی گذاشـت؟ ايـن يـك روايـت مـدرن شـهری امـروز 
هسـت كـه ما داريـم و اگر بخواهيم كسـی را تحقير كنيـم از آن 
اسـتفاده مـی كنيـم و مـی گوييـم تـو بوی خـاک و خـل و بوی 
پهـن ميدهـی! آنچه در پيـش زمينه اين جمله نهفته اسـت يك 
كليـت سـازی اسـت كه بواسـطه آن يك گـروه اجتماعـی در آن 

شـوند. مـی  تحقيـر 
از سـوی  پهـن(  )بـوی  واژه  ایـن  از  اسـتفاده   شـما 
نویسـنده شـهرزاد را تحقیـر ارزیابـی مـی کنیـد. این 

اتفـاق چـه عواقبـی دارد؟
اينكـه يـك نفـر بـه خـودش اجـازه بدهـد و يـك سيسـتم 
فرهنگـی را اينگونه تحقير كند عمـا در مقابلش گروهی ديگر را 
نشـان می دهد.وقتی شـما به كسـی روسـتايی مـی گويی يعنی 
خـودت را شـهری مـی دونی. بدون اينكه متوجه باشـيد شـكاف 
پايتخـت شهرسـتان را فعـال كـرده ايد.ايـن را شـايد خـود آقای 

فتحی هـم متوجه نشـود.
امـا ديالوگ هـا الزاما حرف های كارگردان نيسـت كه توسـط 
بازيگـر هـا گفته می شـود. اگر قرار باشـد همه ديالوگ هـا را كه 
بسـته بـه نقـش ها ادا می شـود بـه پای كارگردان نوشـته شـود 
حتی ديالوگ شـخصيت منفی داسـتان ، پس همه سـاخته های 

مـا توهين كـرده اند و كارگـردان های ما متوجه نيسـتند.
 آیا شـخصیت داسـتان منفک از نویسـنده و کارگردان 

است؟ 
جواب من به اين سـوال خير اسـت.تجربه داسـتان نويسی می 
گويد اين نويسـنده يا كنش های داسـتانی اسـت كه شـخصيت 
را مـی سـازند.اين شـما هسـتيد كـه كنـش هـای داسـتانی را 
انتخـاب مـی كنيد.شـمابه شـخصيت هـا هويت مـی دهيد. پس 
نمـی توانيـم بگوييم هيـچ ارتباطی به كارگـردان ندارد.از سـويی 
ايـن بحـث بوجـود مياد كـه آيا وظيفه هنـر نشـان دادن واقعيت 
هسـت يا نيسـت؟ شـخصيتی وجـود دارد در سـريال كه ضعيف 
اسـت و ايـراد گيـر كـه در خانـواده ای مرفـع زندگـی كـرده و به 
تمـام ديگـری ها به چشـم حقـارت و از بـاال نگاه می كنـد. حاال 
مـن اين شـخصيت را چطور مـی تونم به تصوير بكشـم؟مگر كم 
از ايـن شـخصيت هـا در روايـت هـای تاريخـی داريم؟امـا چطور 
مـی توانيـم ايـن واقعيـت را نشـان بدهيـم كـه منجـر بـه بـروز 
شـكاف فرهنگی نشـويم. قصد هنر از نشـان دادن حقيقت اصاح 

واقعيـت اجتماعـی اسـت.يا اثر گـذاری اجتماعی.
امـا اگـر مـا نتوانيـم نقـد سـازمان يافته انجـام بدهيـم نتيجه 
عكـس خواهـد داشـت.اگر جايگاه خـود و روايت را نشناسـيم. به 
هميـن دليـل نقد اثـر اخير اقـای »مديـری« )درحاشـيه( از نظر 
من كه انسـان شـناس پزشـكی هسـتم و سـالها در كنار پزشكان 
هسـتم را مسـوالنه نمـی دانـم. بـا وجـود اينكـه بـه بسـياری از 
مشـكات پزشكی آشـنا هستم خيلی بيشـتر از آقای مديری. اما 
مسـاله اينجاسـت كه شـما بايد نقد سـازمان يافته داشته باشيد.

اگـر نقـد غيرسـازمان يافتـه بكنيد خـوب و بد با هم می سـوزند 
و حتـی بـد هـا نمـی سـوزند.نتيجه كار مهـران مديـری بـه نظر 
مـن ايـن بـود كـه فقـط آن دسـته از پزشـكانی كه جزء اشـراف 
پزشـكی محسـوب مـی شـوند كارشـان به نحـو بهتـری در حال 
انجام هسـت و اعتماد از ان گروه پزشـكی كه غير اشـرافی بودند 

و اخاقـی بودنـد سـلب شـده و دچار مشـكل شـده اند.
یافتـه چیسـت؟چه  نقـد سـازمان  از   تعریـف شـما 
چارچـوب هایـی دارد کـه بـه عقیده شـما ایـن نقد در 
کار آقـای مدیـری در سـریال طنـز »درحاشـیه« وجود 

نداشـت؟
نقـد سـازمان يافتـه يكبـار برای هميشـه انجـام نمی شـود و 
همانطـور كـه جامعـه در حـال تغييـر اسـت نقـد هـم تغيير می 
كند.بنابرايـن يـك جـواب بـرای يـك پرسـش وجـود ندارد.نقـد 
سـازمان يافتـه نقـد تـك صدايـی نيسـت.نقدی كـه در آن تمام 
گروههـا و تخصـص های مـدرن را الزم دارد.برای مديريت جامعه 
نيـاز به جامعه شـناس و انسـان شـناس داريـم. بايـد گروههايی 
داشـته باشـيم كـه بـه شـكل مرتـب تشـكيل جلسـه بدهنـد و 
تضـارب آرا وجـود داشـته باشـد و كارهـای هنـری و اجتماعی با 
مشـورت تمـام تخصـص ها انجام بشـود.خروجی ايـن گفت و گو 

هـد هـا نقد سـازمان يافتـه را بـه همراه  ا خو
داشت.

 آقـای کریمی بصورت 
سـریال  مشـخص 

شـهرزاد و این دیالوگ جنجالی چه حساسـیت فرهنگی 
را بـه وجـود آورد؟

در ايـران بدليل سياسـت گـذاری های غلط شـكاف بين اقوام 
اسـت. به شـكلی كـه برخی از اقـوام ايرانی خـود را جـدا از ايران 
تصـور مـی كننـد. ديگر شـكاف مركز و پيرامون اسـت كـه به دو 
شـكل پايتخت و اسـتان ها و مركز اسـتان و شهرسـتان ها پديد 

امده اسـت.و ديگری شـكاف شـهر و روستا.
    برنامـه هايـی مثـل »فيتيلـه« اجـاق شـكاف قومـی را 
فعـال كردند.برخـی از آذری هـا احسـاس محروميـت مـی كنند 
كـه در برنامـه هـای كشـور مشـاركت داده نمـی شـوند و يـك 
سـری سـودجو از اين شـكاف هـا اسـتفاده می كنند.خـوب اين 
حساسـيت فرهنگـی وجـود دارد و برنامه ای مثـل »فيتيله« اين 

شـكاف را فعـال كـرد.
در مـورد ديالـوگ شـهرزاد ايا فكـر می كنيد بخـش معترض 
مـردم كرمـان نمی دانند كـه اين يك برنامه هنری هسـت و اين 
ديالـوگ يـك نقش منفی؟ شـهرزاد كـه برای هميـن مخاطب با 
شـعوری كـه قـادر بـه قضاوت اسـت و قادر هسـت گذشـته را به 
حـال پيونـد بدهـد و يك سـوژه فعال اسـت سـاخته شـده .پس 
چـرا بـه او بـر مـی خـورد و اعتـراض مـی كنـد؟ دليـل اصلی به 
عقيـده من اين اسـت كه شـكاف های مركـز و پيرامـون را فعال 
مـی كنيد. شـما شـهری كـه در 1320 هم يك شـهر مهـم بوده 
را بـه روسـتای پيـش پا افتـاده ای كه بوی پهن مـی دهد و هيچ 

چيـز قابـل ارايه ای نـدارد نزديك كـرده ايد.
 یعنـی هـر زمان این اعتراض ها شـکل بگیرد نشـان از 
حسـاس شـدن یکی از این شـکاف های اجتماعی ست؟

برخـی اوقات شـاهد بی تفاوتی اجتماعی هم هسـتيم.واكنش 
هـا وقتـی شـديد تر می شـوند بـه بی تفاوتـی تغيير شـكل می 
دهند.حتـی در بعضـی مـوارد اعتـراض جمعـی اتفـاق بيفتد اين 
خوشـايند تر ارزيابی می شـود. چون اين حساسـيت وجود دارد.

امـا اگـر واكنـش را نمی بينيد يعنی اينها بـه درون آدم ها ريخته 
مـی شـود. يكجا اين فنـر طغيان خواهـد كرد.

 بـی تفاوتـی فرهنگی به چه معنی سـت؟ حساسـیت 
کار  کجاسـت که ایـن را خطرناک تر ارزیابـی می کنید؟

ايـن بـی تفاوتـی در مـورد كرمـان را بايـد مطالعـه كـرد. كه 
ايـا وجـود دارد يـا خيـر. و در صورت وجـود چه داليلـی دارد. اما 
بطوركلـی بی تفاوتی می تواند ناشـی از احسـاس خلع يد باشـد.

يعنی شـما تصـور كنيد توان مداخلـه در واقعيت را نداريد. شـما 
بـه بـازی گرفتـه نمی شـويد. شـما حرفتـان خوانده نمی شـود. 
هميـن اعتـراض های مخرب و خشـونت آميز در فضـای مجازی 
بـه ايـن دليل اسـت كـه فكر می كنـد كامنتـش بی اثـر خواهد 
بـود و كسـی او را جـدی نمـی گيرد.حتی اگـر چهار تـا نماينده 
مجلـس در صحـن علنـی اعتـراض كنند. بـه همين دليـل يا به 
شـكل اعتراضـی در فضای مجـازی جلوه گر می شـود و يا اينكه 
سـكوت مـی كند.حتـی فرياد اعتراضـی در فضای مجـازی را هم 
انجـام نمـی دهـد و دچـار بی تفاوتـی می شـود.اين بـی تفاوتی 
باعث می شـود فرد احسـاس شـهروندی خود را از دسـت بدهد. 
هميـن بی تفاوتی شـهروندی سـبب می شـود كه دكتـر وظيفه 
خـود را انجـام ندهـد و بيمار را بدليل نداشـتن تمكن مالی بدون 

انجـام درمان از بيمارسـتان خـارج كند.
ايـن دامنـه بی تفاوتی اسـت كه مـا مقصر آن هسـتيم بدليل 
مشـاركت ندادن او در سرنوشـت خودش و حتی توجه نكردن به 
اعتراضـش. بنابراين سيسـتم احسـاس خلـع يد را بـه وجود می 

آورد.

 کسـانی کـه اعتراض شـون شـنیده مـی شـود و ابزار 
رسـانه ای مجـازی در اختیـار دارند. چرا شـکل اعتراض 
هـا در دنیای مجـازی از مرزهـای ادب خارج می شـود و 

بـه توهین می رسـد؟
آنومـی اجتماعـی بـه بـی هنجـاری معتقـد اسـت . در برخی 
اوقـات نشـان از هنجارهـای زيـاد دارد. هنجارهايـی كـه گاها در 
تعـارض بـا همديگر هسـتند. يـا هنجارهـای زيادی كه فـرد دارد 
و سـردرگم مـی شـود كـدام را انجـام بدهد.يك وضعيـت آنومی 
كـه در ايـران بوجـود آمـده گويـای ايـن اسـت كـه معترضين به 
اصطـاح فحـاش و توهيـن كننـده در فضـای مجـازی از مريـخ 
نيامده اند. آنها هم شـهروند همين شـهرهايی هسـتند كه ممكن 
اسـت خويشـاوند مـا باشـند. امـا چـرا اينگونه خـود را بـروز می 
دهند؟ برای اينكه امكان و فرصت شـناخته شـدن ، بزرگ شـدن 
و رسـانه ای شـدن را نداشـته اند. يك بازيكن فوتبال ما با شـانس 
و اقبـال بـه جايگاهـی باال می رسـد. وقتـی شـما در جامعه برای 
رشـد كـردن بايـد يا شـانس و يا پارتی و پول داشـته باشـيد يك 
مسـاله هويتـی پيـش می آورد. كسـی كه اين شـانس را نـدارد و 
در آينـده هـم نخواهد داشـت می خواهد به هر ترتيبی كه شـده 
خـودش را بـه نمايـش بگـذارد. مخصوصا جايی كه احسـاس می 
كنـد به او توهين شـده اسـت. چون انسـان ها مسـاوی ارزش ها 
و اعتقاداتشـان هسـتند.وقتی به ارزش های كسی توهين كنيد و 
تنهـا راه برای نشـان دادن اعتراض بـه او و دفاع از هويتش فضای 
مجـازی باشـد چـه انتظاری مـی توان داشـت؟ اين راهی هسـت 
كـه مديريـت فرهنگـی كشـور پيش پـای او گذاشـته اسـت. راه 

ديگـری اگر هسـت بـه من معرفـی كنيد.
 فکـر می کنید بـرای این اعتـراض چـه جایگاهی باید 
تـدارک دیـد تا بـه شـکل مسـالمت آمیـز بـروز کند؟ 
رسـانه هـای رسـمی را مقصر ماجـرا قلمداد مـی کنید؟

واژه مسـالمت آميز بسـيار زيباسـت. اما خيل عظيمی از مردم 
مـا بـا ايـن واژه بيگانـه هسـتند.آنها ابزارهـای خودشـان را بـرای 
گفـت و گـو و مشـاركت دارند.ما بايـد ببينيم ابزارهايـی كه مردم 
در اختيـار دارنـد چـه چيـزی اسـت؟ با چـه ابـزاری می تـوان با 
ايـن قشـر وارد صحبت شـد؟من فكر كنـم ابزارش صرفـا گفت و 
گـو نيسـت.ديديم كـه مـا از گفـت و گـوی تمـدن ها حـرف می 
زنيـم امـا چنـد سـال بعـد تهديـد بـه جنگ مـی شـويم آن هم 
از طـرف تمـام دنيا.پـس آن ايـده فايده ای نداشـت چـون زمينه 
هـای اجتماعـی آن وجـود نداشـت . بنابرايـن مـن فكـر می كنم 
بايـد برگرديـم به زمينـه های اجتماعـی و فرهنگی كشـورمان و 

آن زمينـه هـا را از بيـن ببريم.
 بیشتر توضیح بدید

مـا چـه كمكـی كرديـم بـه كرمـان؟ مـا بعـد زلزله بـم چه 
كمكـی اجتماعـی بـه ايـن شـهر كرديـم. در جريـان زلزلـه بم 
آنجـا بـودم . فجيـع تريـن صحنه هايی كـه ديدم جنـازه هايی 
كـه زيرخـاک بودنـد، نبود يا بچـه هايی كه گريه مـی كردند و 
كسـی را نداشـتند.دردناک ترين صحنه مربوط به پسـر جوانی 
بـود كـه گريـه مـی كـرد و مـن بـه او گفتـم ناراحـت نبـاش 
دولـت اينجـا را درسـت مـی كنـد از روز اولـش بهتـر و همـه 
چيـز خـوب ميشـود . جوابی كه او بـه مـن داد روش مطالعات 
مـن را تغييـر داد.جوابـش ايـن بود كه »شـما هيـچ وقت نمی 
توانيـد بـم را مثـل روز اولش بسـازيد . برای اينكه مـن از تمام 
ديوارهـای ايـن شـهر خاطـره داشـتم و من نمی خوام شـما يه 
چيـز جديـد و حتـی بهتـر از قبـل برايم بسـازيد . مـن همون 

شـهر را مـی خوام«
پـس بعـد زلزله بـم هويتش را گم كـرد و ما بـرای بازگرداندن 
آن هويـت چـه كاری كرديـم؟ بنابرايـن بايـد برگرديـم و زمينـه 
هـای فرهنگـی را اصـاح كنيـم و بديـن ترتيب حساسـيت های 

فرهنگـی را پاييـن بياريم.
 چـه ارگان یا شـخصی به این حساسـیت هـا دامن می 

زند؟
يكـی از مجموعـه هايی را به اين حساسـيت هـا دامن می زند 
صداوسـيما اسـت.نمايش هايـی كه از شـهر تهـران بـه كل ايران 
داده مـی شـود چگونـه اسـت؟ تصويرهـای شـهر تهـران بيشـتر 
نوعـی از احسـاس حقارت را در شـهرهای ديگر بوجـود می آورد. 
در شـهرهايی كه سـينما نداريم برج مياد و ورزشـگاه نداريم چه 
حسـی در دراز مـدت بـه تهران پيـدا می كنند؟ چـرا بايد فوتبال 
هـای ملـی ما فقـط در تهـران برگـزار شـود؟اين ها همـه زمينه 
هايـی هسـت كه شـكاف پيرامـون و مركـز را ايجاد مـی كند. ما 
بايـد برگرديـم و همه ايـن ها را از اول بسـازيم. ما نمـی توانيم از 

آخـر شـروع كنيم. سـريال شـهرزاد آخر خط اسـت. 
 صحبت هاتون رو جمع بندی می کنید

 مـن بـا اين واژه جمع بنـدی هم مشـكل دارم . به اين دليل 
كـه گويا كسـی كـه مصاحبه می كنـد دانای كل هسـت . اتفاقا 
نبايـد جمـع بنـدی كـرد و بگذاريـم ديگـران هم حـرف بزنند و 
ايـن گفـت و گـو در كنـار صحبـت ديگـران قـرار بگيـرد تـا به 
جملـه »دوركيـم« برسـيم كـه مـی گويد:»هر پديـده اجتماعی 
يـك دليـل و يـك كاركـرد دارد« بايـد دليـل ايـن رفتارهـای 
هنجـار شـكنانه برخـی معترضيـن را كشـف كنيـم و برگرديـم 

بـرای حـل آنها چـاره ای بيانديشـيم.

در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شد

تولیدات هنری ندانسته به شکاف
مرکز و پیرامون دامن می زنند

و  شناسـی  جامعـه  ارشـد  کارشناسـی  کریمـی  مرتضـی 
اسـت.او  فرهنگـی  شناسـی  انسـان  دکتـرای  دانشـجوی 
پژوهشـگر پژوهشـگاه رویـان اسـت و بـر روی رفتـار مردم 
تحقیـق مـی کند. او در دانشـگاه تدریس مـی کند و تحصیل 

در مقطـع دکتـرای را در دانشـگاه تهـران مـی گذرانـد. 
مباحـث پیـش آمده در مـورد اعراض برخی از کرمانـی ها به دیالوگی 

را  متخصـص  یـک  نظـر  تـا  داشـت  بـرآن  را  مـن  در سـریال شـهرزاد 
پیرامـون موضـوع جویـا شـوم . رشـته کالم بیـن مـن بـا دکتـر کریمـی 
درسـت اسـت کـه از اتفاقـات سـریال شـهرزاد آغـاز شـد امـا در همین 
موضوع متوقف نشـد و به جنبه های مختلف و حواشـیه اتفاقات شـبیه 
مـورد اخیـر نیـز پرداختیـم . ایـن گفـت و گـو طوالنی تـر از آنچـه تصور 

مـی کـردم شـد امـا خواندنـش را بـه شـما توصیـه مـی کنم.

نکیسا خدیشی
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عبد الحسین صنعتی زاده

]پدرم[ سـرش را جنبانيده گفت:»مگر هندوستان 
سـه  ايـن  مـن  اسـت؟  خالـه  خانـه  اسـتامبول  و 
نفر]دوسـتان تـو[ را مـی شناسـم. بـه جـز كربايـی 
اكبـر كـه مختصـر سـرمايه ای دارد آن دو نفـر ديگر 
گفتـم:»آری  نيسـت.«  بساطشـان  در  ا...  صفـی  آه 
هيمنطـور اسـت. اما من تعهـد كرده ام مخارج شـيخ 
ابوالقاسـم و كرمعلـی موتـاب را بدهـم.« باز سـرش را 
جنبانيـده گفت:»در اين صورت اگـر اين كار را بكنی، 
تمام سـرمايه و كسـب و كارت را بايد روی اين رفيق 
بـازی بگـذاری. ديگر چيـزی برايت باقی نمـی ماند.« 
گفتم:»نمانـد!« گفت:»حاجی حواسـت كجـا رفته؟« 
گفتم:»حواسـم سـر جايـش اسـت.« گفت:»خـدا را 
خـوش مـی آيد كـه در اين سـر زمسـتان مرا بـا اين 
زن و بچـه ات گـذارده و بـا خياالت واهـی مجنون وار 
سـر در بيابـان ها گـذاری؟ آخـر بگو ببينـم چه چيز 
سـبب شـده كـه تو ايـن طـور از خانـه و زندگـی دل 
كنـده و بـه جاهايـی كـه نمـی دانـی كجاسـت و چه 

خواهـد شـد مـی خواهی بـروی؟«
نمـی  فكـرم  بـه  بگويـم  را  سـبب  گفتم:»اگـر 
خندی؟« گفت:»به خدا قسـم اگر بدانـم واقعاً از روی 
عقـل و حـواس جمـع اين مسـافرت ها را مـی نمايی 

خـودم هـم بـا تـو همراهـی مـی كنم.«
گفتم:»هيـچ خاطـرت مـی آيد كـه روزی مقداری 
نـان از دكان خبـازی خريدی و نـان ها را زير بغل من 
دادی در جلـوی دكان نانوايی زنـی رنگ و رو رفته زار 
و ناتوان ايسـتاده بـود و از مردم اسـتمداد می طلبيد. 
با چشـم های حسـرت بـاری به نان هايـی كه خريده 
بـودم می نگريسـت. وقتی كه ما بـه راه افتاديم او هم 
بـه راه افتـاد. همـه جا از عقـب ما می آمـد و التماس 
مـی كـرد. مـا آمديـم بـه خانـه. درب را بسـتيم و آن 
زن مدتـی در پشـت در خانـه مانـد و شـما عمامـه از 
سـر برداشـته و می خواسـتی وضـو بگيـری. من اين 
مشـغوليت تـو را فوزی عظيم دانسـته و فـوری خودم 
را بـه نـان هـا رسـانيده چنـد قـرص نـان برداشـته و 
بـرای آن كه نـان ها را به آن زن بدهـم از خانه بيرون 
آمـدم؛ امـا او رفتـه بود. من با سـرعت و عجله به همه 
كوچه ها سـر زدم و عاقبت او را ديدم كه از گرسـنگی 
بـه زحمـت راه می رفت و دسـت بـه ديوارهای كوچه 
مـی گرفـت كه نيفتد. شـايد شـما تصور كـرده بودی 
كـه او مسـتحق نيسـت؛ امـا ايـن طـور نبـود. وقتـی 
كـه نـان هـا را بـه او دادم. آن هـا را بـه سـينه خـود 
چسـبانيده و سراسـيمه داخـل ويرانـه ای كـه در آن 
كوچـه بود شـد. خواسـتم ببينم بـرای چه بـه آن جا 
مـی رود. مـن هـم از عقبش بـه آن خرابه وارد شـدم. 
چشـمم به چند طفل سـر و نيمسـر افتاد كه با وضع 
بسـيار دلخراشـی گرسـنه در انتظار مادرشـان بودند. 
آن زن آن نـان هـا را تكـه و پـاره كـرد و جلـوی آن 
هـا گـذارد و آن هـا مثـل آن كه چندين روز گرسـنه 
مانـده بودنـد، آن نـان هـا را بلعيدند. بعد كـه به خانه 
آمـدم، ديگر نمی توانسـتم آرام بگيرم و بيشـتر شـب 
را بيـدار بـودم و تمـام در ايـن فكر بودم كـه چرا يك 
عده از مردم بايد اين قسـم بدبخت و پريشـان روزگار 
باشـند و از آن شـب ايـن خانه و زندگـی به نظرم غير 
راحـت مـی آمد و ديگر دسـت و دلم به كار و كسـب 
نمـی چسـبيد و چون با دوسـتان و رفقـا اين موضوع 
را در ميـان گـذاردم همـه گفتنـد كه اين ما هسـتيم 
كـه ايـن طـور پريشـان روزگار و در ذلت و پسـتی به 
سـر مـی بريم. سـاير مـردم دنيـا بيشترشـان در ناز و 
نعمـت بـه سـر بـرده و از همـه اين هـا باالتـر آزادی 
كامـل دارنـد كه از آن هم محروم هسـتيم. در ممالك 
ديگـر عـدل و انصـاف و قانـون رايـج اسـت و بـه آن 
واسـطه هـر كسـی از هر گونـه تعرضی مصون اسـت 
و در ايـران و ايـن شـهر هيـچ كس نه تأميـن  جان و 
نـه تأميـن مـال دارد و ای بسـا شـوهر هميـن زن كه 
بـرای چنـد قرص نان ايـن طور در رنـج و زحمت بود 
گرفتـار مأمورين سـتمكار دولتی شـده و مالـش را به 
تـاراج بـرده و خـودش را كشـته و زن و اطفالش را به 

چنين روز سـياهی نشـانده اند.«
گفت:»ايـن حـرف ها به مـن و تو نيامـده! خداوند 
بـه هـر كـس هر چـه بخواهد مـی دهـد و از هر كس 
هـر چـه بخواهد مـی گيـرد.« گفتم:»اين طـور فرض 
كـن و حـاال خداوند مـی خواهـد از من بگيـرد بگذار 

بگيرد.«
 ايـن مطلـب واضـح بـود كه ديگـر من بـه نصايح 
او ترتيـب اثـر نمـی دادم و بلكـه حرف هـای او مرا به 
آنچـه مـی خواسـتم بيشـتر ترغيـب می كـرد. رخت 
و لبـاس هـای خـود را در بقچـه ای بسـتم. بعضـی 
لـوازم سـفر را در خورجينـی گـذاردم و دم غروبـی 
مـكاری، االغـی را بـه در خانه آورد و بار سـفر بسـتم. 
بـرادرت را بوسـيدم و بـه خـدا سـپردم و از زير قرآنی 
كـه مـادرت با چشـم گريـان در جلـوی در گرفته بود 
گذشـته و به عزم بندرعبـاس بيرون آمـدم. از مكاری 
پرسـيدم:»به كجا مـی رويم؟« گفت:»رفقای شـما در 
كوچـه ماهانـی هسـتند و قافلـه شـب گير كـرده به 
طـرف ماهـان حركت مـی كند. ما هم اكنـون به آنجا 
مـی رويـم.« گفتم:»بـه چـه مناسـبت به ماهـان می 
رويـم؟« گفت:»ما زمسـتان هـا از راه جيرفت به بندر 
مـی رويـم. هم خودمـان راحتيم و سـرما نمی خوريم 
و هـم در ايـن راه علوفـه بـرای االغ هـا زيـاد و فراوان 

به هـم می رسـد.«
وقتـی كـه بـه خانـه ای كـه بـه منزلـه بارانـداز و 
كاروانسـرايی در كوچـه ماهانـی بـود رسـيديم، رفقـا 
جلوتـر از مـن آمده بودند. كتـری را روی آتش گذارده 
پس از صرف شـام و چای مختصری تا رسـيدن نيمه 
شـب هـر كسـی در كنـار خورجيـن و باالپوشـی كه 
همـراه داشـت دراز كشـيد. امـا مـن بـه خـواب نمی 
رفتـم و آنچـه كوشـش مـی كـردم بـه خـواب بـروم 
خواب به چشـمم نمـی آمد. بلكه خيـاالت گوناگونی 
از هـر طرفـی هجـوم آورده و آرامـم نمـی گـذارد. از 
اينكـه زن و بچـه خـود را گـذارده و از اينكه دسـت از 
كسـب و كار كشـيده و از ايـن كـه به نصايـح و حرف 

هـای پدر گـوش نـداده ام. 

خارستان؛ تریبون شالبافان کرمان
طنـز جزء جدايـی ناپذير ادبيات فارسـی 
اسـت و حتـی در جدی تريـن ژانرهای ادبی 
نيـز رگـه هايی از طنز به چشـم مـی خورد. 
طنـز دارای كاركـردی اجتماعـی اسـت 
و انتقـادی غيـر مسـتقيم اسـت كـه معموالً 
مخاطـب آن انتقادهـا را در قالـب جديت بر نمـی تابد. برای 
هميـن، هنرمنـد، راهـی لطيـف را بـرای انتقـاد انتخاب می 
كنـد و پلشـتی هـای  جامعـه خـود را در قالـب طنـز و بـا 

لطافتـی كـه با خنـده آميختـه باشـد بيان مـی دارد. 
طنـز، هنـر ظريفـی اسـت كه بـه قـول كيومـرث صابری 
فومنـی: »بايـد به مخاطب خـود تلنگر بزند نـه اينكه چنگ 
بـه صـورت او بكشـد و صورتـش را بخراشـد«. و همين مرز 
بيـن تلنگـر زدن و خراشـيدن صـورت آن قدر باريك اسـت 
كـه گاه طنـز پـردازان نتيجـه واقعی و دلخـواه را از نوشـته 

خـود نمـی گيرند.
يكـی از كسـانی كـه در زمينـه طنـز اجتماعـی بسـيار 
موفـق عمـل كـرده اسـت، اديـب قاسـم كرمانـی متخلـص 
بـه »قاسـمی كرمانـی« اسـت. او در دورانـش خـود را ايـن 
چنيـن معرفـی مـی كند»مرا نـام قاسـم، اديبـم لقب/زجور 
زمـان مانـده در تـاب و تـب« اديب قاسـمی كرمانـی مدتی 
در شـهرهای بـم و سـيرجان بـود و در آنجـا مدرسـه هايـی 
بـا نـام دانش تأسـيس كـرد و بـه تدريس اشـتغال داشـت. 
اديـب پـس از دوران تدريـس و تعليـم بـه عضويـت عدليـه 

آيد.  در مـی 
تولـد قاسـمی بنـا بـه نوشـته دختـرش 1238 شمسـی 
)حـدود 1278 قمـری( بـود در گذشـت. او نيـز در بيسـتم 
ديمـاه 1308 )1348 قمـری( روی داد. در دوران نوجوانـی 
او قيـام شـالبافان در كرمـان رخ داد و در همـان سـال هـا 
شـالبافی شـغل اكثريـت مـردم كرمان بـود. حكيم قاسـمی 
در اواخـر عمر سـفر عتبـات عاليات اختيار كـرد و از آنجا به 
تهـران آمـد و بنـا به نوشـته دختـرش چنـدی در دارالفنون 

بـه تدريـس پرداخت. 
اديـب قاسـمی در اوائـل زندگـی در تهـران زندگـی مـی 
كـرد و در زمـان محمـد علی شـاه، معلـم خانواده سـلطنتی 
بـوده و خـود او روايـت كـرده اسـت: »يـك روز محمد علی 
شـاه بـا تنـی چنـد از درباريان صحبـت می كـرد و كبوتری 
در دسـت داشـت رو بـه آنهـا كـرد و گفت اين كبوتـر را می 
بينيـد؟ گفتنـد: بلی! در ايـن وقت كبوتر را رهـا كرد. همين 
كـه كبوتـر از نظـر ناپديـد شـد گفـت آن را مـی بينيـد؟ 
گفتنـد: خيـر.  بافاصلـه كبوتـری خواسـت و پرهـای آن را 
بـا مقـراض چيـد و آن را رهـا كرد. كبوتـر به زميـن افتاد و 
نتوانسـت پـرواز كنـد. او رو  بـه درباريـان كـرد و گفت ملت 
مثـل ايـن كبوتـر اسـت. نبايـد پـر و پالـش داد و آزاداش 

گذاشت.«
اديـب قاسـمی در تهـران بـا مشـروطه خواهـان حشـر و 

نشـر داشـته است.

حكيـم قاسـمی كتاب »نيسـتان« را به تقليد از بوسـتان 
سـروده و كتـاب »خارسـتان« را بـه تقليـد از »گلسـتان« 

است.  نگاشـته 
اصطاحـات شـالبافی و كلمـات رايـج در تـداول و افـواه 
عمومـی كرمانيـان رسـوم خـاص تجـار و شـالبافان و... در 
كتـاب خارسـتان اديب قاسـمی به وفور يافت می شـود چرا 
كه همانگونه كه گفته شـد شـالبافی شـغل غالـب كرمانيان 
بوده اسـت. اين شـغل از اواسـط سـلطنت ناصرالدين شاه تا 
سـال هايـی كه رسـم خلعـت دادن و پوشـيدن لبـاس های 
ترمـه رايـج بـوده از اهميـت خاصی برخـوردار بـوده و رونق 

تجـاری كرمـان بـه آن صنعت بسـتگی تمام داشـت. 
اسـتاد باسـتانی پاريـزی در كتـاب »پيغمبـر دزدان« و 
راجـع بـه طنـز نويسـان دوره هـای سـابق كرمـان نوشـته 
اسـت: »او )پيغمبـر دزدان( متاثـر از اوضـاع محيـط خـود 
بـود اوضـاع و احـوال اجتماعـی ايجاب می كرد كه او شـيوه 

طنـز را برگزينـد تـا بتوانـد حقايقی را بـه زبـان آورد. اتفاقاً 
در همـان ايـام چنـد تـن ديگر از گوينـدگان و نويسـندگان 
كرمـان بـوده يا كمـی بعد ظهور كـرده اند كه عموماً شـيوه 

هـزل )و طنـز( را در بيـان خـود برگزيـده بودند 
ديباچـه كتـاب خارسـتان نقيضـه ای اسـت بـر ديباچـه 
سـعدی بـه ايـن ترتيـب كـه سـعدی مـی گويـد:»... هـر 
نفسـی كـه فـرو رود ممـد حيات اسـت و چون برآيـد مفرح 
ذات، پـس در هـر نفسـی دو نعمـت موجـود اسـت و بـر هر 
نعمـت شـكری واجـب. از دسـت و زبان كه برآيـد/ كز عهده 

شـكرش بـه در آيد
بنـده همـان بـه كـه ز تقصيـر خويـش/ عـذر بـه درگاه 
خـدا آورد/ ورنـه سـزاوار خداونديـش/ كـس نتوانـد كـه بـه 

جـای آورد«
اديب قاسـمی می نويسـد:»صنعت خويـش را خف و ذل 
كـه تـار شـالش در كمـال ظرافـت اسـت و بـه پـود اندرش 

مزيـد لطافـت. هـر مّكويـی كه فرو مـی رود مفرج تار اسـت 
و چـون بـر مـی گـردد مـدرج پـود. پـس از پـی هر تـاری، 

پـودی الزم و پـس از هـر پـودی دو دفتيـن واجب.«
بيت

از بازو و ذنج كه برآيد/ كز عهده دفتين به درآيد 
قطعه

بچـه همـان به كه نخسـتين قـدم/ روی سـوی چاله كند 
صبحـدم/ ور نـه  وجـودش تـو بميری كـه كس/ مـی نتوان 

گفـت به اسـت از عدم/
حتـی نـام »خارسـتان« هـم نقيضـه ای بـر »گلسـتان« 

 . ست ا
و بـه هميـن ترتيب اديب قاسـمی بر وزن گلسـتان اقدام 
بـه سـرودن مجموعـه طنـزی می كنـد و از دريچـه صنعت 
و فرهنـگ شـالبافی از وضعيـت نـا بـه سـامان اجتماعی آن 

دوران حكايـت كرده باشـد. 

اتابـك بـه مـن گفـت در راه مراقـب بـاش به كسـی حرفی 
نزنـی، جـز اينكـه خـدا را شـكر كنـی كـه شـاه بـه دسـت تو 
حالـش جـا آمـده و تيـر بـه پايـش خـورده و دسـت هـای 
خـود را هـم خـوب از خـون پـاک كـن! بعـد اتابك هـم ميان 
كالسـكه شـاه رفـت و نشسـت و بـا دسـت كالسـكه را از بـاغ 
جيـران كـه فعـًا بـاغ مقبـره شـاه اسـت از در جنـوب غربـی 
بـه خـارج آوردنـد! اسـب هـای آن را بسـتند و به طرف شـهر 
حركـت كرديـم. بيـن راه چنـد بـار اتابـك از آبـدار برای شـاه 
آب خواسـت و قـوری آب خـوردن را به لب شـاه می گذاشـت 
و بعـد آبـش را ميـان كالسـكه مـی ريخـت و پـس مـی داد، 
و چنـد مرتبـه شـاه از نوكرهـای محتـرم در ركاب بـه توسـط 
اتابـك احـوال پرسـی و تفقـد مـی فرمـود و هـر يـك هر چه 
پـول زرد داشـتند بـرای تصـدق تقديـم مـی كردنـد و اتابـك 
پـول هـا را ميـان كالسـكه شـاه جـا مـی داد. در وسـط راه 
عبدالـه ميرزايـی دارايی سـردار حشـمت كالسـكه چی باشـی 
شـاه كـه بـه امـر اتابـك از شـاهزاده عبدالعظيم بـرای آوردن 

حكيـم باشـی طولـوزان )حكيم فرانسـوی مخصوص شـاه( به 
شـهر رفتـه بـود به اتفاق حكيم باشـی سـوار اسـب بـه موكب 
شـاه رسـيدند. اتابـك سـراز كالسـكه بيـرون كـرد بـه حكيـم 
باشـی فرمودنـد: »الحمـداهلل حـال شـاه بـه جـا آمـده اسـت، 
دنبـال موكـب همايـون بـه شـهر بياييـد.« و بـه شـهر آمديم. 
پـس از ورود از داخـل تكيـه دولت كالسـكه را ديگـر بار بدون 
اسـب وارد حيـاط گلسـتان حاليه نمودند. جلـوی اطاق برليان 
شـاه را از كالسـكه بـه اطـاق برليان بـرده خوابانيدنـد و اتابك 
چهـل و چنـد شـب و روز در آن عمـارت مشـغول مملكـت 
داری بـود و حـاج عليقلـی خـان سـردار اسـعد با پنجاه سـوار 
بختيـاری و اوالد كـرم خـان فقـط مراقـب اتابـك بودنـد! بـه 
ايـن ترتيـب تا مدتـی هيچكس از مـرگ ناصرالدين شـاه آگاه 
نشـد و تـا ورود شـاه جديـد، مظفرالدين شـاه، هيچ شورشـی 
بـه وقـوع نپيوسـت. ادامـه مطلـب را از كتـاب حيـات يحيـی 
اثـر ميـرزا يحيـی دولت آبـادی پی مـی گيريم: »در ايـران در 
موقـع تبديل سـلطنت غالبـاً انقاب و اغتشـاش روی می داده 

اشـخاص صاحـب نفوذ و سـتمگرانی كـه منتظر فرصـت بوده 
انـد از تجـاوز به زيردسـتان خـود دريـغ ندارند. امـا در حادثه 
قتـل ناصرالديـن شـاه امنيـت و آسـايش حكمفرما مـی گردد 
بـه دو سـبب: اول آنكـه ناصرالديـن شـاه پادشـاهی كـه چهل 
و نـه سـال بـا كمـال قدرت سـلطنت نمـوده، عموم بـزرگان و 
گردنكشـان مملكـت را دچـار وحشـت و اضطـراب سـاخته به 

طـوری كـه جـرأت نمـی كنند دسـت از پـا خطا نماينـد دوم 
آنكـه صدراعظـم در مـدت چهل و چنـد روز، تمام اسـتعداد و 
قابليـت خود را بـرای نگاهداری مملكت بـروز داده به حقيقت 
مملكـت داری مـی نمايـد... بـه طوری كـه می تـوان گفت در 
تمـام مـدت سـلطنت قاجار نه ايـران چنين حكومتـی به خود 

ديـده و نـه تهـران چنيـن مركزيتی داشـته اسـت!... 

شاه شکار
قسمت چهارم

آینه تاریخ 

علیجان غضنفری

یاسر سیستانی نژاد

یـک- ايـن دوميـن بـاری اسـت كـه بـرای بازديـد از پـروژه 
عظيـم حفاری طوالنی تريـن تونل انتقـال آب خاورميانه دعوت 
مـی شـوم و هـر دو بـار به لطف مسـتقيم پير عمـران و فرهنگ 
كرمـان- اسـتاد محمـد صنعتـی كه حضـور مسـتمر و مؤثرش 
در كليـه مجالـس و محافلـی كـه پيشـرفت علمـی، فرهنگی و 
عمرانـی اسـتان كرمـان را در برنامـه دارنـد بـا وجـود كبر سـن 
و عـوارض جسـمانی، تحليـل ماهيچـه ای و درد مفاصـل )كـه 
ايـن هـا را بنـده از نزديـكان اسـتاد شـنيده ام و هرگز نشـنيده 
ام كـه خـودش حرفـی از ايـن ناراحتی هـا بزند( خـود حكايتی 
مـی باشـد. و امـروز 24 آذر مـاه 94- اين ابر پروژه افتتاح شـده 
و حفـاری ايـن غـول بـزرگ صنعت آغـاز خواهد شـد. صبح روز 
24 آذر از خـواب كـه بـر مـی خيـزم، ابـر ضخيمـی آسـمان را 
در بـر گرفتـه و دمـای هـوا تـا 6-7 درجـه پاييـن آمـده اسـت، 
تصـور سـرمای هـوا آن هـم در سـينه ی كوه های سـرد گلزار و 
قريـه العـرب پـای رفتنم را سسـت مـی كند، امـا قول و قـرار با 
اسـتاد و مرادم، چيزی نيسـت كه بخواهم آن را سرسـری بگيرم 
سـريع آماده شـده خودم را جلوی اسـتانداری می رسـانم، بيش 
از پنـج شـش نفـر جمع نشـده اند. ماشـينم را گوشـه ای پارک 
مـی كنـم، نزديك كه می شـوم، اسـتاد صنعتی را مـی بينم كه 
ايـن عـده دورش حلقه زده انـد، از اينكه بـرای يك لحظه تصور 
نيامـدن بـه ذهنـم خطـور كـرده، از خـودم خجالت می كشـم، 
ايـن مـرد، بـا اين سـن و سـال اوليـن نفری اسـت كـه در وعده 
گاه حضـور پيـدا كـرده، همـه جماعـت او را مـی شناسـند و به 
سـامش مـی شـتابند و او بـی توجه به سـرمای هوا همـه را به 

يكديگـر معرفی می كند با چاشـنی جماتی دل نـواز كه قلوب 
حاضريـن را سرشـار از گرمـا می كند. 

دو- از خودروهـا كـه پيـاده مـی شـويم، سـرمای پـای كوه، 
همـه را ميخكـوب مـی كنـد و از تـك و تـا مـی انـدازد ليكـن 
حضـور جمعيـت دلگـرم كننـده اسـت و دعوتی به قـدری آمده 
كـه داخل سـوله بزرگی كه موقتـاً و برای اجتماع امروز سـاخته 
و پرداختـه انـد جـا نمی شـود، عـده ای می ايسـتند و عـده ای 
بيرون از سـوله سـرما را بـا گرمای اميدبخش برنامـه های آينده 

اسـتان تحمل مـی كنند. 
سه- نخسـتين سـخنران مهنـدس بختياری اسـت مدير كل 
پرتـاش آب منطقـه ای كـه از بحران آب مـی گويد و از خطری 
كـه مصـارف بـی رويـه آب لحظه بـه لحظـه دارد نزديكمان می 
شـود و از رد شـدنمان از آسـتانه تحمـل و در كنـار همـه ايـن 
خطـرات نويدهايـی هم داد كه اميدبخش بود، از تشـكيل پليس 
آب و در ابعـادی وسـيعتر هميـاری آب كـه سراسـری بـوده و 
بـرای آينـده آب اين مملكت كم آب و پرمصـرف برنامه دارد كه 

جلـوی يـك فاجعه زيسـت محيطی گرفته شـود!
سخنران بعدی سرداری بود از فرماندهان جنگ و مهندسين 
قـرارگاه خاتـم و مجريان ايـن طرح عظيم، نكته جالب سـخنان 
سـردار ايـن بـود كـه می گفت بـه اين اعتقاد رسـيده اسـت كه 
در ميـان ده هـا پـروژه ای كـه در جـای جـای ميهـن اسـامی 
انجـام داده، در هيـچ كجـا بـه انـدازه كرمـان نديده كه مـردم از 
تصميمات مسـئولين خود اسـتقبال كـرده و اين گونـه از پروژه 
ای حمايـت كننـد و اين اسـتقبال بی نظير اسـت كه به دسـت 

انـدر كاران دل گرمـی و به مـا مجريان اين اميـدواری را ميدهد 
كـه بـا مردمـی آگاه و قدرشـناس طرف هسـتيم كه بحـران كم 
آبـی و بـی آبـی و دورنمـای ترسـناک آينـده را به خوبـی درک 
كـرده و آگاهانـه از تـاش مسئوالنشـان حمايـت مـی كننـد و 
تجسـم واقعـی اين حمايـت، همين اسـتقبال كم نظيـر آن هم 

در اين هوای سـرد اسـت. 
چهـار- و امـا مهمتـر از همـه نقـش رزم حسـينی اسـتاندار 
اسـت كـه بـه نظـر مـی رسـد كـه انتخـاب ايـن مـرد موفـق و 
كارآفريـن در مقـام اسـتانداری پهناورترين اسـتان كشـور، يك 
خدمـت بـزرگ و يـك هديـه تاريخـی دولـت تدبيـر و اميـد به 
مردم كرمان باشـد. يك نخبه اقتصادی كه هم شـم كار آفرينی 
دارد وهم راه های جذب سـرمايه را بلد اسـت. و هم بخوبی وارد 
اسـت كـه سـرمايه در چـه راه هايـی بايد صـرف شـود و مافوق 
تمايات سياسـی می انديشـد و اختاف سـليقه های سياسـی 
را تـا آن جـا كـه مانعـی بـر سـر راه عمـران و آبادانـی اسـتان 

نشـوند، ارج مـی گـذارد و در هميـن مدتی كه آمـده از كارهای 
سـترگی برآمده كه واقعاً چشـم گير اسـت. ظاهـر و عملكردش 
آدمـی را متقاعـد مـی كنـد كه قـدرت را برای خدمـت پذيرفته 
و زيـاد هـم دل بسـته آن نيسـت، بـه هميـن علـت اسـت كـه 
بسـياری از ماحظـات ديگـر صاحبـان قـدرت را نـدارد و هر جا 
كـه الزم باشـد حرفـش را می زنـد و تصميماتی را كـه روی آن 
اجمـاع باشـد بـی ماحظه سياسـی به مرحلـه اجرا مـی گذارد. 
در هميـن پـروژه عظيـم نيـز بـا آنكه می دانـد بخش زيـادی از 
بودجـه ملـی و اسـتانی را خواهـد بلعيـد و اين سـرمايه گذاری 
بـزرگ احتمـاالً چالـش هايی را در پـی خواهد داشـت با جرأت 
و شـهامت قابـل وصفـی مبـادرت به ايـن كار عظيم نمـوده كه 
همـه مـردم كرمـان اميدوارنـد كه در مسـير اين خدمت بسـيار 
بـزرگ به مردم همشـهری خود موفق شـود. كـه كارهای بزرگ 
را مـردم بـا شـهامت و اهل ريسـك و خطـر به انجام رسـانيده و 
تاريـخ را مـردان و زنـان بزرگ سـاخته انـد. به اميـد موفقيت. 

رزم حسینی، هدیه ای تاریخی به مردم کرمان 
ع غضنفری

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

https://telegram.me/payamma

سالمت

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

لطفا سـواالت خـود را در رابطه با تمام رشـته های 
تخصصی پزشـکی را به شـماره 10009353٤12500 
پیامـک کنیـد تـا از طریق دکتـر صفا با پزشـکان 
متخصـص حـاذق شـهرمان در میـان گذاشـته و 

پاسـخ را در ایـن سـتون چـاپ کنیـم.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32٤78203

www.drsafa.org
بـا پیوسـتن بـه کانـال تلگـرام مرکز پزشـکی 
زیبایـی دکتـر صفـا از مهمتریـن و جدیدترین 
خدمـات زیبایـی ایـن مرکـز مطلع شـده و از 
خدمات مشـاوره رایـگان و انالین بهـره ببرید.

Telegram.me/safacenter
0913...9٤2٤

آيـا امـكان دارد ليـزر ليپوليـز را در 2 ناحيه شـكم و ران 
بـه طـور هم زمـان انجـام داد يـا بايـد بيـن ايـن دو عمـل 
فاصلـه بيفتـد و در اين صـورت، فاصله چند ماه بايد باشـد؟  

آيـا امـكان برگشـت پذيری در ليـزر ليپوليز وجـود دارد؟
پاسـخ: امـكان انجـام ليـزر ليپوليـز در چنـد منطقـه از 
بـدن به صـورت هم زمان بسـتگی به وسـعت شـدت تجمع 
چربـی در افـراد دارد. چنانچه چاقی شـديد نباشـد می توان 
3 تـا 5 منطقـه از بـدن را هم زمـان ليزر ليپوليز كـرد؛ برای 
مثـال پشـت، پهلـو، شـكم، بـازو و خـارج ران امـا چنانچـه 
وسـعت شـدت چربـی زيـاد باشـد بهتر اسـت فقـط يك يا 
2 منطقـه در يـك جلسـه كار شـود؛ مثـل شـكم و پهلـو. 
دركل انجـام ليـزر ليپوليـز كوچك و محـدود، دوران نقاهت 
كوتاه تـری دارد و انجـام يـك ليـزر ليپوليـز وسـيع نيـاز به 
نقاهـت طوالنـی دارد. چنانچه فـردی به هر دليلـی بخواهد 
مناطـق مختلـف بـدن را طـی دفعات متعـدد ليـزر ليپوليز 
كنـد معمـوال يـك ماه فاصلـه بين جلسـات ضروری اسـت. 
بعـد از ليـزر ليپوليـز چنانچه چربی هـای زير پوسـت كامل 
از بيـن رفتـه باشـند چـاق شـدن مجـدد در آن ناحيه بعيد 
اسـت امـا اگـر چـاق شـويد و پرخوری كنيـد نواحـی ديگر 

بدن تـان ممكـن اسـت چاق شـود.
0933...5617

دختری 14 سـاله هسـتم. زير چشـمانم پف كرده اسـت. 
نمی دانـم مشـكل چيسـت. آيـا درمانـی بـرای اين مشـكل 

دارد؟ وجود 
پاسـخ: پـف زيـر چشـم حتمـا بايـد از نظـر بيماری های 
داخلـی مثـل كـم كاری تيروئيـد، مشـكات كبـد و كليـه 
بررسـی شـود در غيـر اين صورت اگر ناشـی از وجـود بافت 
چربـی اضافه باشـد با روش هـای جراحی پلـك می توان آن 
را برطـرف كـرد. ناگفتـه نمانـد برخـی اشـخاص بـه صورت 
طبيعـی دچـار پـف صـورت هسـتند كـه در برخـی مواقـع 
ماننـد برخاسـتن از خـواب اين پف بيشـتر نمايان می شـود 

كـه طبيعـی اسـت و نيازی بـه درمان نـدارد.
0938...3681

بـزرگ بـودن لوزه هـا تـا چـه سـني طبيعـي اسـت؟ آيا 
راهـي بـراي كوچك كردن لوزه ها زير سـن 4سـالگي وجود 

دارد؟ 
پاسـخ: ايـن مسـاله ربطـي بـه سـن نـدارد. لـوزه بـزرگ 
مشـكلي ايجـاد نمي كنـد؛ مگـر اينكـه بـا عائمـي همـراه 
تنفـس  گلـودرد،  خروپـف،  عائـم  ايـن  جملـه  از  باشـد. 
از دهـان، گـوش درد و. . . اسـت؛ در ايـن صـورت بعـد از 
تشـخيص پزشـك بايد عمل جراحـي انجام شـود. از طرفی 
هميشـه بزرگـي لوزه نشـانه بيماري يا مشـكل نيسـت زيرا 
افـرادي هسـتند كـه لوزه شـان كوچك اسـت و سـن بااليي 
هـم دارنـد امـا ممكـن اسـت بـه داليلـي دچـار مشـكل در 

ناحيـه لوزه بشـوند. 
0937...63٤7

آقايـي 73 سـاله هسـتم كـه ديابـت و مشـكل قلبـي و 
عصبـي دارم آيـا عسـل بـراي ديابـت مفيـد اسـت؟

پاسـخ: عسـل داراي قنـد و حداقـل 50 درصـد گلوكـز 
اسـت و مي توانـد قنـد خـون را بـاال ببـرد. توصيه مي شـود 
بـراي ديابـت از عسـل اقاقيـاي مومـدار اسـتفاده كنيـد كه 
نحـوه مصـرف آن بـه ايـن صـورت اسـت كـه هـر روز يـك 
قاشـق مرباخـوري بـه مـدت 10 الـي 15 دقيقـه در دهـان 

نگـه داشـته و بعـد ميـل كنيد.

شـايد عجيـب باشـد كـه بخواهيـم يـك مطلـب را بـه 
طـور كامـل بـه يـك ويتاميـن خـاص اختصـاص دهيـم. 
امـا ويتامينـی كـه قـرار اسـت اينجـا معرفـی كنيـم كمی 
ناشـناس اسـت و احتماال بسياری از شـما نام آن را نشنيده 

 .K2 ايـد: ويتاميـن
بـدن انسـان به انواع مـواد معدنی، پروتئينی، اسـيدهای 
چـرب و ويتاميـن نيـاز دارد هـر كـدام از آنهـا در بـدن كم 
باشـد، نتيجـه منفـی آن در بخشـی از بدن نمـود پيدا می 
كنـد و عـوارض ناراحت كننده ای در پيش خواهد داشـت. 

بسـياری از خانـم هـا عـاوه برميـوه و سـبزيجات كافی، از 
قـرص هـای مكمل نيز اسـتفاده می كنند. ايـن كار موجب 
تنظيـم هورمـون هـا، افزايـش انـرژی، برطـرف شـدن درد 

مفاصل، مشـكات گوارشـی و ... می شـود. 
حـاال برگرديـم بـه ويتاميـن K2 كـه تـا سـال 1997 
ميـادی كسـی از اهميـت آن آگاه نبود و كاما ناشـناخته 
زندگـی مـی كـرد. تقريبـا همـه مـا ويتاميـن K1 را مـی 
شناسـيم و می دانيم كـه در موادی همچون كلم، اسـفناج 
يافـت می شـود. اما K2 ناشـناخته اسـت و مثـا در جذب 

كلسـيم در بدن بسـيار مهم اسـت. اين ويتامين به خانواده 
ويتاميـن های A و D بيشـتر شـباهت دارد. 
K2 دلیل اهمیت ویتامین

ويتاميـن K2 در بـدن انسـان نقش بسـيار مهمـی دارد 
و بـه ويـژه بـرای خانم ها بسـيار مهـم و موثر اسـت. دكتر 
»كيـت بلوئه« در مـورد K2 می گويد: »بـرای جلوگيری از 
انـواع مشـكات از چـروک گرفتـه تـا سـرطان، K2  برای 
سـامت زنـان مفيد و ضـروری اسـت. برخـی از خانم هابه 
قـرص كلسـيم نيـاز ندارنـد امـا ويتاميـن K2  باعـث مـی 
شـود تـا كلسـيم در جـای درسـت خـود قـرار بگيريـد. يا 
حتـی افـرادی كـه ويتاميـن D مصـرف مـی كننـد بـدون 
K2 نمـی تواننـد از همه مزايـای ويتامين D بهره بگيرند و 
بعيـد هـم نيسـت حتی به سـامت آنها ضرر هم برسـاند.«

ويتاميـن K2 در اسـتحكام اسـتخوان هـا نقـش بسـيار 
بـرای سـامت دنـدان هـا  مهمـی دارد. مشـخص شـده 
نيـز بسـيار مهـم اسـت و افـرادی كـه ايـن ويتاميـن را بـه 
طـور مرتـب مصـرف مـی كننـد، دنـدان سـالم و بـدون 

كرم خوردگـی خواهنـد داشـت. شـايد جالـب باشـد بدانيد 
ويتاميـن K2 بـرای پيشـگيری از بسـياری از بيماری های 
قلـب و عـروق مفيـد اسـت و حتی برخـی از بيمـاری های 

خونـی بـرای كمبـود K2 در بـدن اسـت. 
رگ و عروق

واريـس يكـی از بيمـاری هـای شـايع سيسـتم رگ و 
قلـب بدن اسـت. ايـن بيماری مـی تواند در نتيجه رسـوب 
كلسـيم در جـای نامناسـب به وجـود بيايد. ايـن باعث می 
شـود تا كاركرد اصلی رگ ها دچار اشـكال شـود و نتوانند 
بـه راحتـی خـون و محتوياتـش را حركـت دهنـد. هميـن 

باعـث می شـود تـا رگ برآمـده و قلمبه شـود.
K2 منابع ویتامین

عـاوه بـر قرص های مكملـی كه اين ويتاميـن را دارند، 
مـی تـوان به مـواد غذايـی همانند لوبيا سـويا، جگـر )غاز، 
گوسـفند(، لبنيـات روزانـه همانند شـير، پنير و كـره های 
محلـی، پنيـر گـودا، پنيـر بـری  )Brie( و زرده تخم  مـرغ 

اشـاره كرد.

ویتامینی که زنان نیاز دارند
و نمی دانند!

ویتامین

وقتي چربي ها لج مي کنند!
رزيتـا اشـتری: كلـي وزن كـم كرده ايـد، خوشـحاليد 
و منتظريـد هـر بـار روي تـرازو مي رويـد عـدد كمتـري 
ببينيـد امـا تـرازو با شـما راه نمـی آيد و هر بـار روي يك 
عـدد گيـر مي كنـد. انـگار ديگـر دلـش نمي خواهـد تكان 
بخـورد و هـر روز كـه خودتـان را وزن مي كنيـد بـاز هـم 
همـان عـدد ديـروز را مي بينيد. اينجاسـت كـه مي گويند 
بدن تـان ايسـت كـرده و ديگـر وزن كـم نمي كنيـد. ايـن 
جملـه بدتريـن چيزي اسـت كـه پس از يك رژيم سـخت 

مي شـنويد. طاقت فرسـا  و 
ايـن مشـكلي اسـت كـه خيلـي از كسـاني كـه رژيـم 
را تجربـه كرده انـد. همـان موقـع  الغـري گرفته انـد آن 
اسـت كـه نااميـدي رخ نشـان مي دهـد و خيلي هـا دوباره 
امـا  اوليـه.  و همـان وزن  اول  بـر مي گردنـد سـر خانـه 
دليـل ايـن ايسـت كاهـش وزن چيسـت و چـه عواملـي 
باعـث مي شـود ديگـر بـدن وزن كـم نكنـد؟ دكتـر نيـاز 
محمدزاده هنـرور، متخصـص تغذيـه و رژيم درماني درباره 
توضيـح  گرفتـن  رژيـم  درسـت  اصـول  و  موضـوع  ايـن 

مي دهـد. 
چرا بدن مي ایستد؟

چاقـي و اضافـه وزن از جملـه مشـكات شـايع جوامع 
امـروزی مـی باشـد، نكتـه حائـز اهميـت اينكـه افـراد بـا 
محـدود كـردن بي حـد و حسـاب دريافـت كالـري سـعي 
مي كننـد بـه وزن ايـده آل خود دسـت پيـدا كننـد؛ غافل 
از اينكـه وضعيتـي بـه نـام كفـه يـا plateau effect در 
آنهـا بـه وجود مي آيـد. تئوري هـاي مختلفي دربـاره ايجاد 
ايـن شـرايط مطـرح مي شـود، يكـي از فرضيه هـا ايسـت 

اسـت.  وزني 
پلکاني  وزن کم کنید

در ارتبـاط بـا ايسـت وزنی اين مسـاله را مي تـوان بيان 
كـرد كـه ايـن حالت نشـانگر اين اسـت كـه رژيـم غذايي 
بـه دليل افـت شـديد متابوليسـم ديگر نقشـي در كاهش 
وزن افـراد نـدارد. بهتريـن راهـكار بـراي مقابلـه بـا ايـن 
رونـد، كاهـش وزن بـه شـكل پلكانـي اسـت. بـه عبـارت 
سـاده تر افراد بايـد انرژي دريافتي شـان را به طـور منطقي 
محـدود كننـد كـه بـه ميـزان 500 تـا 1000 كيلوكالري 
در روز )بسـته بـه ميـزان و شـدت چاقـي افـراد( اسـت. 
شـما بـا كمـك ايـن روش مي توانيـد تا حـدود زيـادي از 
افـت متابوليسـم پيشـگيري كنيـد. اين محدوديـت باعث 
مـاه  تـا چهـار كيلوگـرم در  بيـن دو  تـا شـما  مي شـود 

كاهـش وزن داشـته باشـيد. 
از ویتامین هاکمک بگیرید

در  مي توانـد  كـه  ديگـري  مهـم  مـوارد  جملـه  از 
جلوگيـري از عارضه هـاي كاهـش وزن موثـر باشـد، توجه 
بـه پيشـگيري از كمبودهـاي ويتامينـي و مـواد معدنـي 
مـورد نيـاز اسـت. در صورتـي كـه ميـزان انـرژي روزانـه 
دريافتـي در زنـان و مـردان بـه ترتيـب كمتـر از 1800 
و 1200 كيلوكالـري در روز باشـد، مصـرف مكمـل بـراي 

از كمبودهـا ضـروري اسـت.  پيشـگيري 
زمان بندی را جدی بگیرید

 كمبـود آهـن در زناني كه در سـنين باروري هسـتند، 

بسـيار شـايع اسـت. خانم هايـي كـه مبتـا بـه كم خونـي 
هسـتند توصيـه مي شـود از مكمل اسـتفاده كنند. مصرف 
مكمـل آن هـم بـا معـده خالـي بهتريـن جـذب را ايجـاد 
خواهـد كـرد ولي ممكن اسـت ايـن نوع مصـرف منجر به 
عـوارض گوارشـي شـود. در صورت بـروز چنيـن عوارضي 
توصيـه مي شـود مكمـل را همـراه بـا غـذا مصـرف كننـد 
كـه باعـث كاهـش قابـل توجهـي در كيفيـت جـذب آن 

شـد.  خواهد 
كلسـيم هـم از جملـه مهم تريـن مكمل هـاي مصرفـی 
در زنـان و مردان به ويژه در سـنين باالي 40 سـال اسـت 
كـه در اكثـر موارد براي پيشـگيري از اسـتئوپورز يا پوكي 
اسـتخوان مصـرف مي شـود. بهتريـن زمـان مصـرف ايـن 

مكمـل همـراه غـذا به ويژه بعد از شـام اسـت. 
حواس تان فقط به کاهش وزن نباشد!

تـا بـه حال شـده كه با خـود فكر كنيـد چرا بـه دنبال 
كاهـش وزن هسـتيد؟ خيلـي از افـراد جنبـه سـامت آن 
را در نظـر مي گيرنـد و بعضي هـا بـه فكـر ظاهـر هسـتند. 
امـا فرامـوش نكنيـد اگـر وزن تـان بـدون پايـه و اسـاس 
كاهـش پيـدا كنـد نـه خبـري از سـامت خواهـد بـود و 
نـه از ظاهـري زيبا. با رسـيدن بـه وزن دلخواهتـان و عدم 
توجـه بـه كمبودهـاي محتمـل طـي رژيم هـاي كاهـش 
وزن بـدون شـك دچـار عوارضی نظير ريزش مو، خشـكي 
التهـاب  گوشـه لب،  زخم هـاي  يبوسـت شـديد،  پوسـت، 

زبـان و حتـي تاري ديـد خواهيـد شـد. 

تیروئید یا سموم آزاد شده!
دارد  وجـود  تركيبـات سـمي  بافت هـاي چربـي  روي 
كـه اگـر وزن به شـدت كاهـش پيـدا كنـد، اين سـموم از 
بافـت آزاد مي شـوند. بـا آزاد شـدن سـموم اختالـي در 
متابوليسـم بـدن ايجاد مي شـود كه عواقبـي مانند كاهش 
سـوخت و سـاز بـدن بـه دنبـال دارد. بـراي هميـن رونـد 
كاهـش وزن را دچـار اختـال و حتـي متوقـف مي كند. از 
سـوي ديگـر بعضـي از افـراد معتقدنـد محدوديت شـديد 
انـرژي به شـدت باعـث كاهـش عملكـرد تيروئيـد و بـه 
دنبـال آن كاهـش متابوليسـم بـدن مي شـود كـه اين امر 
نقـش موثـري در ايجـاد وقفـه در كاهش وزن افـراد دارد. 

1+12 راهكار براي كاهش وزن حرفه اي
توصيـه متخصصـان تغذيـه بـراي افـرادي كـه مبتا به 
اضافـه وزن و چاقـي هسـتند، رعايـت اصـول زيـر بـراي 

داشـتن وزنـي مطلـوب و حفـظ سـامت بدن اسـت: 
1. از رژيـم غذايـي متنـوع و متعـادل كـه بـه صـورت 
تغذيـه  متخصـص  يـك  توسـط  بـراي شـما  اختصاصـي 

طراحـي شـده اسـت، اسـتفاده كنيـد. 
2. از حـذف گروه هـاي غذايـي بپرهيزيـد و در طـول 
روز مقاديـر مشـخصي از تمـام گروه هـا مثل نـان و غات، 
ميـوه و سـبزيجات، لبنيـات كم چـرب، گوشـت ها و حتي 

اسـتفاده كنيد.  روغن هـا 
3. فعاليـت فيزيكـي بـا يـك برنامـه مشـخص و تعيين 

شـده در طـول هفته داشـته باشـيد. 

4. در صـورت عـدم ابتـا به پرفشـاري خـون و بيماري 
كليـوي حداقـل روزانه هشـت ليوان آب بنوشـيد.

بـه وزن  انـرژي  دريافـت  بـا كاهـش  نكنيـد  فكـر   .5
دلخواهتـان مي رسـيد بلكـه اين كار شـما را دچار ايسـت 

وزنـي خواهدكـرد. 
6. كاهـش وزن مجـاز در طـول ماه داشـته باشـيد و از 
رژيم هـاي پروتئينـی و غيـر اصولـي كـه باعـث از دسـت 
دادن آب بـدن مي شـوند، پرهيـز كنيـد چراكـه اثـر ايـن 
نـوع رژيم هـاي غذايـي بسـيار كوتـاه اسـت و بـه سـرعت 
وزن از دسـت رفتـه حتي بيشـتر قبـل باز خواهد گشـت. 
7. در رژيم هـاي كاهـش وزن از ادويه جـات بـه ميـزان 
افزايـش  در  ادويه هـا  مصـرف  كنيـد.  اسـتفاده  متعـادل 

سـوخت و سـاز بـدن شـما بسـيار موثـر هسـتند. 
8. رژيم هـاي تك خـوري كمكـي به كاهش وزن شـما 
نمي كننـد و حتـي باعـث كمبودهايـي در بدن مي شـوند 
پـي  در  را  جبران ناپذيـري  عـوارض  اوقـات  گاهـي  كـه 

دارند. 
9. چـاي سـبز بـه دليـل تاثيـر قابـل توجـه در افزايش 
سـوخت و سـاز بـدن و سـوزاندن چربي هـا مي توانـد در 
زمـان  در  به ويـژه  باشـد؛  موثـر  وزن  كاهـش  رژيم هـاي 
ايجـاد توقـف در رونـد كاهـش وزن يـا به عبارت سـاده تر 

وزنی.  ايسـت 
10. در صورتـي كـه در طـول رژيم هـاي كاهـش وزن 
دچـار حالـت ايسـت وزني شـديد، سـعي كنيد بـا افزايش 
فعاليـت فيزيكـي و تغييـر در نـوع رژيـم زيـر نظـر يـك 
متخصـص تغذيـه هرچـه سـريع تر از ايـن حالـت رهايـي 

يابيـد و رونـد كاهـش وزن مناسـبي را تجربـه كنيـد.
11. سـبزيجات بخـش مهمي از رژيم هـاي كاهش وزن 
اسـت. مصـرف نوع خـام يـا بخارپز آنهـا به منظـور تامين 
فيبـر يـا حفـظ آب بـدن مي توانـد در كاهـش عـوارض 
رژيم هـاي كاهـش وزن ماننـد يبوسـت بسـيار موثـر عمل 

 . كند
رژيـم  در  شـده  تعييـن  مقـدار  بـه  را  ميوه هـا   .12
مصـرف  در  زيـاده روي  از  و  كنيـد  مصـرف  غذايي تـان 
ميوه هـا بپرهيزيـد. هـر واحد ميـوه حـاوي 60 كيلوكالري 
اسـت و زيـاده روي در مصـرف آنهـا نيـز مي توانـد يكـي 
از علـل عـدم موفقيـت در كاهـش وزن باشـد. در عيـن 
حـال سـعي كنيـد ميوه هايي متنـوع با رنگ هـاي مختلف 

اسـتفاده كنيـد. 
داروهای کاهش وزن معجزه نمی کنند

13. اسـتفاده از داروهـا و جراحي هـاي كاهـش وزن 
فقـط بـا صاحديـد متخصـص مجـاز اسـت و اسـتفاده 
خودسـرانه و بـدون علـت از هر دارو يا اصـرار در جراحي 
بـه منظـور رسـيدن بـه هـدف مي توانـد باعـث بـه وجود 
باشـد. سـعي  آمـدن عـوارض جـدي در سـامت شـما 
رژيم هـاي  يعنـي  ممكـن  روش  طبيعي تريـن  بـا  كنيـد 
كاهـش وزن همـراه فعاليـت فيزيكـي بـه وزن مطلـوب 
برسـيد و فقـط در صورتـي سـراغ داروهـاي مجـاز برويد 
كـه پزشـك معالج شـما توصيـه اي در اين زمينه داشـته 

. شد با

ویتامین های مورد 
نیاز کودکان

داريـم  قصـد  نوشـته  ايـن  در 
چـرا  كـه  بگوييـم  شـما  بـه  كـه 
كودكانمـان به ويتاميـن گروه A و 
B نيـاز دارنـد و اينكـه چطـور اين 
ويتاميـن هـا رو از منابـع طبيعـی 
تاميـن  دلبندتـان  فرزنـد  بـرای 

كنيـد.
ویتامیـن A چـرا كـودكان به آن 

نيـاز دارنـد: كـودكان برای داشـتن بينايی خوب بخصوص در شـب ها و تشـخيص 
رنـگ هـا به ايـن ويتامين نيـاز دارند. ايـن ويتامين همچنين سيسـتم ايمنی بدن 

آنهـا را قوی مـی كند.
در كجـا يافـت مـی شـود: بشـقاب كودک تـان را پر از هويج و سـاير ميـوه ها و 
سـبزيجات زردرنگ و همچنين ليوانش را پر از شـير غنی شـده با ويتامين نماييد.

ویتامیـن های گـروه B چرا كـودكان بـه آنها نيـاز دارند: كـودكان بـه ويتامين 
هـای گـروه ب )ب كمپلكـس( كه شـامل، تياميـن، ريبوفاوين، نياسـين، فوليت، 
پانتتونيـك اسـيد، ب6، ب12 و بيوتين هسـتند، بـرای توليد و اسـتفاده انرژی نياز 

دارنـد. بـدون ويتاميـن ب كافـی كـودكان دچـار كم خونی می شـوند.
دركجـا يافت می شـود: شـما می توانيـد ويتامين های گـروه ب را تقريبا در هر 
غذايـی پيـدا كنيد. غات كامل، ماهی، مرغ، گوشـت، سـبزيجات و لبنيات سرشـار 

از ويتامين ب هستند.

خواص و فواید
 گل ختمی 
گل  گلبرگ هـای  و  برگ هـا 
بـه شـكل  را می تـوان  ختمـی 
مصـرف  عرقيـات  و  دم نـوش 
كـرد كـه بـرای درمـان انواعـی 
از بيماری هـا مفيـد اسـت. بـه 
لحـاظ تاريخـی گل ختمـی در 
فرهنگ هـای مختلف بـه عنوان 

گزينه ای برای درمان چندين بيماری كاربرد داشـته اسـت. در مصر باسـتان 
از دم نـوش گل ختمـی بـرای كاهش دمای بدن، درمـان بيماری های عصبی 
و قلبـی و افزايـش دهنـده ادرار اسـتفاده می كردند. در كشـورهای آفريقايی 
نيـز دم نـوش گل ختمـی را بـرای درمـان يبوسـت، سـرطان، بيمـاری كبـد 
و عائـم سـرماخوردگی تجويـز می كردنـد. همچنيـن خميـر توليد شـده از 
برگ هـای ايـن گيـاه بـرای درمـان جراحت روی پوسـت قـرار داده می شـد. 
در ايـران ايـن دم نـوش به عنـوان روش درمانی برای كاهش فشـار خون باال 
مـورد اسـتفاده بـوده اسـت. مطالعـات جديد هم حاكـی از آن اسـت كه گل 
ختمـی می توانـد در كاهش فشـارخون و كلسـترول باال موثر باشـد. هرچند 
الزم اسـت بررسـی های بيشـتری در ايـن بـاره انجـام گيـرد. در نتايـج يـك 
مطالعـه ديگر آمده اسـت عصـاره گل ختمی روی متابوليسـم اثـر می گذارد 

و از چاقـی و تشـكيل چربـی در كبـد جلوگيـری می كنـد.

بهبود بینایي با 
مصرف روغن ماهي

مصـرف  دريافتنـد  محققـان 
اُمـگا3  روغنـي  مكمل هـاي 
مي توانـد تـا 105 درصد موجب 
شـود.  چشـم  خشـكي  بهبـود 
محققـان  اخيـر  مطالعـه  طبـق 
مصـرف روزانـه روغـن ماهـي به 
پيشـگيري از مشـكات قـدرت 
بينايـي كمك مي كنـد. در حال 

حاضـر اسـيدهاي چـرب اُمـگا3 به خاطـر پيشـگيري از بيماري هـاي قلبي و 
عروقـي نظيـر حمـات قلبي و سـكته ها شـناخته شـده هسـتند، امـا اكنون 
ايـن اسـيد چربي كـه عمدتـاً در ماهي آب هاي سـرد نظير سـاردين، قزل آال 
و خـال مخالـي و همچنيـن در مغزيجـات و دانه هـا يافت مي شـود، مانع بروز 
مشـكلي موسـوم به »سـندروم چشـم خشـك« مي شـود. اگر قـدرت بينايي 
شـما در نـور كـم يا مـه به خوبي عمـل نكند، امـگا3 مي تواند امنيت شـما را 
در جاده هـاي تاريـك حفظ كنـد. ديويد آالمبي، جراح و متخصص چشـم در 
لنـدن، در مطالعـات خود آشـكار سـاخت كه پرده ايي از اشـك چشـم حاوي 
اليـه ايـي روغنـي اسـت كه بـه حفظ آب در سـطح چشـم كمـك مي كند و 
اگـر فـرد بـا كمبـود اُمگا3 روبه رو باشـد، ممكن اسـت از خشـكي چشـم رنج 
ببـرد. وي بـه بيمارانـش مصـرف ماهي هاي آب هـاي سـرد و همچنين روغن 

كتـان را پيشـنهاد مي كنـد.

عالیم و نشانه های 
سکته قلبی

درد قفسـه سـينه و پشـت 
جناق سـينه همـراه بـا تعريق، 
عائـم  از  اسـتفراغ  و  تهـوع 
بـه  قلبـی  سـكته  بـه  ابتـا 
شـمار مـی رود. يـك متخصص 
عـروق  و  قلـب  بيماری هـای 
گفت: شـناخت عائم سـكته ها 

بـه درمـان زودهنـگام بيمـار كمك شـايانی می كنـد. دكتر بابـك غفوريان 
اظهـار كرد: درد قفسـه سـينه و پشـت جناق سـينه همراه بـا تعريق، تهوع 
و اسـتفراغ از عائـم ابتـا بـه سـكته قلبـی به شـمار مـی رود. وی بـا بيان 
اينكـه در برخـی موارد سـكته های قلبی بـا عائمی نظيـر درد فك، باالی 
نـاف و گـردن نيـز همـراه اسـت، تصريـح كـرد: درد ناشـی از سـكته قلبی 
معمـوال بيـش از 20 دقيقـه طـول می كشـد و بـا گذشـت زمـان نيـز بـر 
شـدت آن افـزوده می شـود.وی در خصوص كيفيت درد ناحيه قلبی ناشـی 
از سـكته گفت: درد شـديد، مبهم و منتشـر اسـت و بيمار فشار و سنگينی 
را در قلـب خـود احسـاس می كنـد و گاهـی نيز به صورت سـوزش سـردل 
اسـت. ايـن متخصص قلـب و عروق عنوان كرد: سـكته قلبی بر اثر انسـداد 
يكـی از رگ هـای قلبـی اتفـاق می افتـد كـه درمـان آن نيـز بـا توجـه بـه 

شـرايط بيمـار از دارو درمانـی تـا جراحـی متفـاوت اسـت.

گیاهان داروییویتامین سالمتروغن ماهی
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جامعـه ی  در  فرهنگـی  كـه  مدتی اسـت  متاسـفانه 
مـا پاگرفتـه كـه گويـا هيچ كـس نمی توانـد در برابـر نـام 
اليمـات قـد علـم كنـد و فقـط مبـارزه و مقاومت از سـوپر 
قهرمان هـای كمپانـی مـارول با لبـاس زيرهای رنگی شـان 
مثـل سـوپرمن و غيـره برمی ايـد حـال آنكـه قهرمان هـای 
واقعـی و تاريخ سـاز انسـان هايی بودنـد شـبيه مـن و شـما 
و تنهـا تفاوت شـان ايـن بـود كـه بـه كاری كـه می كردنـد 

داشـتند ايمان 
امـروز سـالگرد تولـد پزشـكی اسـت كـه جان خـود را به 
خطـر انداخـت تـا جـان عـده ی زيـادی را نجـات دهـد وی 
داسـتان جالبی دارد: در سـال 1992، نيروهای صرب دره ی 
مركـزی ْدرينـا را تصـرف كردنـد و 50هـزار تـن از آوارگان 
بوسـنيايی مجبـور به گريختن به شـهر صربرنيتسـا شـدند. 
بيشـتر اهالـی شـهر، بـا علـم بـه اين كـه چـه پيـش خواهد 
آمـد، از شـهر گريختنـد، امـا دكتر »ايليـاز پيـاو«، تصميم 
متفاوتـی گرفـت. بـا آن كـه دكتر می دانسـت ايـن موضوع، 
يـك محاصـره ی طوالنی مـدت را بـه هـراه خواهـد داشـت، 
همراه با 4 تن از دوسـتان ش در بيمارسـتان مخروبه ی شـهر 

باقـی مانـد تا به درمـان بيماران بپـردازد. با ايـن كار، آن ها 
جـان صدها تـن را نجـات دادند.

آن هـا بـا چالش هايـی مواجـه بودنـد كـه حتـی تصورش 
هـم دشـوار اسـت. بيمارسـتان قبـًا آتـش گرفته بـود. هيـچ 
امكانـات و تجهيزاتـی وجود نداشـت. هر روز، تعـداد زيادی از 
اوارگان بـه بيمارسـتان مراجعه می كردند و هر كـدام از آن ها، 
زخم هايـی وحشـتناک برداشـته بودند و نيـاز بـه مراقبت های 
جدی داشـتند. وقتی نيروهای صرب شـروع به بمباران شـهر 
كردنـد، بيمارسـتان عمـًا ديگر قـادر به پذيـرش مجروحان 
بيشـتر نبـود. دكتـر پيـاو و همكارانـش مجبور بودنـد روزها 
بدون لحظه ای خواب و اسـتراحت، پشـت سـر هم كار كنند، 
آن هـم در شـرايطی كـه آتـش خمپاره هـا برای ثانيـه ای هم 
قطـع نمی شـد و مـرگ همه جـا سـايه افكنده بـود. بـا ايـن 
وجـود، آن هـا دسـت از كار نكشـيدند. بـا آن كـه كاركنـان 
بيمارسـتان تنهـا 28 نفـر بودنـد و خـوِد دكتـر پيـاو هيـچ 
بـرای فـرا گرفتـن جراحـی  اموزشـِی رسـمی ای را  دوره ی 
سـپری نكرده بـود، او موفـق شـد در دوران محاصـره، 3500 

عمـل موفقيت اميـز انجـام دهد.

باالخـره روزهايـی تيره تـر فـرا رسـيد. آن چـه از دسـت 
نيروهـای حافـظ صلـح سـازمان ملـل در 11 جـوالی سـال 
1995 بـر می آمـد، گشـودن يـك منطقـه ی امـن بـرای فرار 
افـرادی بـود كـه اقًا می توانسـتند بگريزند. صرب هـا  در يك 
نسل كشـی واضح، 8000 مرد و پسـربچه را از پـای درآوردند. 

در آن زمـان، يكـی از افـرادی كه موفق شـد از شـهر بگريزد، 
دكتـر پيـاو بـود. درسـت اسـت كـه آقـای دكتـر نتوانسـت 
جلـوی فاجعـه ی بـزرگ را بگيـرد، امـا دسـت كم بـه بيماران 
خـود فرصتـی بـرای زندگـی داد. فرصتـی كه بـدون تصميم 

شـجاعانه ی او بـرای مانـدن، هرگـز ممكن نمی شـد.

 پزشکی که مسلمانان بوسنیایی را درمان می کرد
خبر

جامعه

چنـدی پیـش مشـغول وب گـردی بـودم که 
شـهروندی  فرهنـگ  کمیتـه ی  بـه  چشـمم 
دریافتـم  و  افتـاد،  اصفهـان  شـهرداری 
وب سـایتی  اصفهانـی  وطنـان  هـم   کـه 
فرهنـگ  کمیتـه  نـام  بـه  راه انداخته انـد 
راه  بـه  مسـابقاتی  آن  در  و  شـهروندی 
می اندازنـد، مثـال بـه نـام: مسـابقه ی تصویـری کـه در آن 
تصویـری را نمایـش می دهند و می پرسـندچند عمل اشـتباه 
از نظـر فرهنـگ شـهروندی در ایـن تصویـر رخ داده؟ و یا در 
راسـتای ترویـج فرهنگ کتاب خوانی در شهرشـان به معرفی 
کتـاب و یـا تالیف مجموعه هایی مثل مجموعه ی 4جلدی شـعر 
و داسـتان به نام نیکی به خویشـاوندان مشـغول هسـتند و 
خالصـه حتـی ایسـتگاه های اتوبـوس و بی آر تـی یک موضوع 
شـهروندی را آمـوزش می دهند.بـه گـزارش روابـط عمومـي 
سـازمان فرهنگـي و تفریحـي شـهرداري اصفهـان، تـا کنـون 
در بیش از 23 ایسـتگاه  BRT  در شـهر اصفهان، نمایشـگاه 

هایـي بـا  موضوعـات متنـوع شـهروندي برپـا شـده اسـت. 
از جملـه موضوعـات ایـن گالـري هـاي شـهري مـي تـوان بـه 
موضـوع نظافت در ایسـتگاه بزرگمهـر- آداب شـهروندي در 
ایسـتگاه میدان آزادي-  فرهنگ پیش سـالمي در ایسـتگاه 
احمدآبـاد- فرهنـگ ایمنـي و همـکاري بـا آتـش نشـاني در 
در  نشـیني  آپارتمـان  فرهنـگ  قـدس-  میـدان  ایسـتگاه 
ایسـتگاه آپادانـا- فرهنـگ صحیـح اسـتفاده از تلفـن همراه 

در  ایسـتگاه آل خجنـد و ... اشـاره کـرد
همـه ی ایـن مسـائل مـارا بـر انگیخـت تـا ببینیـم در سـایت 
شـهروداری مـا چـه خبـر اسـت و مـا چـه تفاوتـی داریـم بـا 
http://www.: سـایت  وارد  کـه  شـد  ایـن  اصفهانی هـا 
kermancity.ir شـدیم و دریافتـم کـه اگرهـم شـهرداری ما 

کاری در زمینه ی فرهنگ شـهروندی انجام داده باشـد چیزی 
در سایت شـان ثبت نشـده و در قسـمت فرهنگ ما صرفا با 
یـک صفحـه  ای مواجه می شـویم کـه در آن بـه انـدازه همـان 
یـک صفحـه از فرهنـگ و تاریـخ و تاریـخ شـکل گیری اسـتان 
نوشـته انـد کـه بـا یک سـرچ گوگل سـاده هم می شـد همین 
مطالـب را پیـدا کـرد. خالصه این شـد کـه با آقای حسـینی از 
شـهرداری کرمـان تمـاس گرفتیـم و دربـاره ی فعالیت هـای 
فرهنگـی شـهرداری سـواالتی پرسـیدیم کـه خالصـه ی آن 
تمـاس را پیش کـش نظرتـان می کنیـم انشـااهلل کـه خودتان 
طبـق معمـول قضـاوت صحیـح و بـی طرفانـه را انجـام دهید:
آقای حسـینی کارهـای فرهنگی که شـهرداری کرمان 

در چندماه گذشـته انجـام داده چه مواردی هسـتند؟
كارهـای فرهنگی مـا در مرا كزمان به صورت متـداول و برنامه 
ريزی شـده در حال پيشـرفت هسـت و پس از سـپری شـدن 
برنامه های تابسـتانه طرح های مختلفی هسـت از كجا بگويم؟ 

كدامشان را بگويم؟
در واقع پرسـش ما بیشـتر درباره ی فرهنگ شهروندی 
اسـت، و آمـوزش این مقولـه، اصفهان کمیتـه ای به نام 
کمیتـه ی فرهنـگ شـهروندی دارد، کرمـان در ایـن 

زمینـه چـه می کند؟
تشـكيات شـهرداری ها باهم متفاوت هسـتند و اين يك قالب 
كلی نيسـت كه همه ی شـهرداری ها از همان پيـروی كنند، و 
هر شـهرداری بـه يـك روش كارمی كند، در شـهرداری كرمان 
هـم در معاونـت فرهنگی و يكی دو سـازمان ديگر با هماهنگی 
كه با معاونت دارند سـعی می كنيم كه فعاليت داشـته باشـيم 
. مـا در بحـث بهداشـت بـه مقتضـی ايـن ايـام و اتفاقاتـی كه 

افتاده بود در رابطه با آنفلوآنزا اطاع رسـانی مسـائل بهداشـتی 
را داشـتيم )بنر ها و تابلوهايی كه در سـطح شـهر نسـب شـده 
بـود( ، هماهنگی هايـی كـه بـا آمـوزش و پـرورش داشـتيم و 
كتابچـه ای بـرای پيش دبسـتانی ها و اول دبسـتانی ها بـه چاپ 
رسـانده ايم كـه به بچه هـا آموزش داده بشـود و بچه هـا بتوانند 
مسـائل فرهنـگ شـهروندی را از ايـن كتابچـه  بياموزنـد. قدم 
بعـدی كـه در اين چند ماه برداشـته شـده بحـث توليد محتوا 
بـوده كـه مهـد كودک هـا بتواننـد آموزشـهايی كـه بـه بچه ها 
می دهنـد از محتواهـای توليـد شـده از طريـق ايـن معاونـت 
باشـد كه شـعر ها و داسـتان هايی كه با بچه ها كار مي شـود در 

راسـتای فرهنگ  شـهروندی و مسـائل اين چنينی باشـد.
خیلـی خـوب اسـت کـه از ایـن سـن بـا بچه هـا کار 
برنامـه ای  بقیـه ی سـنین هـم  بـرای  امـا  می کنیـد 
دارید؟مثل جشـنواره ها و مسـابقاتی که شهرداری های 

دیگـر برگـزار می کننـد.
مـا حـدود چهـار مـاه پيـش اختتاميـه  جشـنواره ی فرهنـگ 
شـهروندی را برگـزار كرديـم كه در چند رشـته ی مختلف هم 
از فيلـم و عكـس گرفتـه تـا تصوير سـازی و داسـتان نويسـی 
هنرمندان مختلفی در آن شـركت كرده بودند و اين جشـنواره 
هر سـال تكرار خواهد شـد و دبير خانه ی جشـنواره هم شـروع 
بـه كار كـرده تا برای سـال آينـده هم برنامـه ی موفقی بتوانيم 

اجـرا كنيم.
در بحـث سـامت هـر هفتـه همايش هايی در فرهنگسـراهای 
مـا بـه ميزبانـی شـهرداری برگـزار می شـود كـه هفتـه ی قبل 
دربـاره ی آنفلوانـزا بـوده و قبـا هـم ايـدز و ديابـت را داشـتيم 
و مـوارد ديگـر و در عيـن حـال كارگاه های فرهنگ شـهروندی 
را در فرهنگ سـراها داريـم كـه عموم مـردم می تواننـد در آنها 

شـركت كنند.
 دربـاره ی جشـنواره ی پدربزرگ هـا می شـود کمـی 

بدهید؟  توضیـح 
ما مبدع اين جشـنواره بوديم و در سـطح شـهر هم با اسـتقبال 
مـردم مواجـه می شـد هميشـه امـا يكـی دو سـال اسـت كـه 
بواسـطه ی مشـكات مالـی نتوانسـتيم برگـزارش كنيـم كـه 

اميدواريـم انشـااهلل بـزودی ايـن مشـكات هـم حل بشـود.
اآلن همكاران مشـغول برگزاری تورهای كرمان گردی هسـتند 
كـه باعـث آشـنايی كرمانيان با گوشـه و كنار شـهر خودشـان 
خواهـد شـد و برنامه های متنوعی پيـش روی معاونت فرهنگی 

است.
و خـوب كارهايـی هـم بـوده كـه عينـا در كرمـان هـم مثـل 
اصفهـان انجـام شـد مثل اصـول شـهروندی درمـورد فرهنگ 
پـارک كـردن و سـبقت غيرمجـاز و زبالـه و غيـره كـه بـه 
صـورت تبليغات شـهری در معـرض ديد شـهروندان عزيز قرار 

گرفته انـد.
وقتی به سـایت شـهرداری کرمـان مراجعـه می کنیم 

صفحـه ای بـه عنوان فرهنـگ و یا فرهنگ شـهروندی 
نیسـت که اگر کسی خواسـت از طریق اینترنت پیگیر 
مسـائل فرهنگ شـهروندی باشـد بتواند از این سایت 

اسـتفاده کند.
مـن نقشـی در مديريـت سـايت نـدارم و معاونـت بنـده هم با 
سـايت در ارتباط نيسـت اما همكاران به طـور مداوم فعاليت ها 

را بارگـذاری مي كنند.
هـر روز مشـکالت زیـادی را در اسـتان می بینیـم از 
تصادفـات رانندگـی گرفتـه تـا مزاحمـت نوامیس که 
همـه بـه گونـه ای در ارتبـاط بـا فرهنـگ شـهروندی 

هسـتند راهکار شـما چیسـت؟
بايد هركسـی نقش خودش را ايفا بكند و دسـتگاه های اجرای 
برنامه هـای مدونی داشـته باشـند و مردم هم تـاش كنند كه 
نقـش خودشـان را بـه خوبی انجـام دهند يقينا در هر شـهری 
كمبود هايـی هسـت و شـهرداری هـم توانمندی هـای خاصـی 
دارد ولـی بـه نظـر مـن شـهروندان می توانند حتـی وضعيت نا 
مطلـوب را برای خودشـان مطلوب كنند مثا اگـر خيابان های 
شـهر وضعيـت مطلوبـی ندارنـد من بـه عنـوان شـهروند بايد 
خـودم با سـرعت مطمئنـه حركت كنـم تا هم خودم آسـيبی 

نبينم و هـم ديگـران را آزار ندهم.
دقیقـا امـا اآلن راننـدگان کرمانـی بـا بـوق باهمدیگر 
حـرف مي زننـد و آلودگـی صوتـی در کرمـان بیـداد 
می کنـد خوب بـرای مثـال مـن کـه راننـده ام از کجا 
بایـد یاد بگیـرم که بوق زدن بیـش از انـدازه  امر خالف 

است؟ اشـتباهی  و 
 خوشـبختانه كرمـان بدتريـن شـهر در آلودگی صوتی نيسـت 
امـا هميـن هم آلودگی اسـت و بايد رفع شـود،در حـال حاضر 
شـهروندان می تواننـد در جلسـات مختلفـی كـه بـه عنـوان 
نهضت برگزار می شـود شـركت كنند كه كارشناسـان خبره ی 
اطاع رسـانی و رسـانه و جامعه شناسـان و روان شناسان در اين 
نهضـت حضـور دارنـد و مـردم می توانند بـه صـورت داوطلبانه 
و رايـگان وارد ايـن نهضـت بشـوند و خودشـان مـواردی كه به 
عنوان مشـكل در جامعه هسـتند را پيگيری كنند و خودشـان 
هم در بهبود فرهنگ عمومی شـهر نقش داشـته باشـند و هم 
از بهبود سـطح دانش خودشـان در زمينه ی فرهنگ شهروندی 

لـذت ببرند.
فکـر می کنیـد چـه چیـزی می توانـد در حـال حاضر 
بـه معاونت شـما کمـک کنـد کـه در زمینـه ی اصول 
شـهروندی خدمات بهتر و بیشـتری را انجـام بدهند؟

قبـل از هرچيـز مسـاعد بودن وضعيـت مالی و بعد هـم ايده ها 
و فكرهای جديد و اسـتفاده از مشـاركت مردم و همكاری های 
خـود مـردم كـه واقعـا مي تـوان بـه آن هنـر مشـاركت هـم 
گفـت كه هـر چقدر مشـاركت بيشـتری از مـردم جلب كنيم 

می توانيـم موفق تر باشـيم.

وزیر آموزش و پرورش خبرداد:

پیگیری ترمیم حقوق فرهنگیان 
در  سال 95

ايسـنا- وزير آموزش وپرورش گفـت: از 520 هزار كاس 
اسـتانداردی  هيچ گونـه  آنهـا  يك سـوم  دركشـور  درس 
ندارنـد. يعنـی درواقع 33 درصد فضاهای آموزشـی كشـور 
اسـتاندارد نيسـتند.  علی اصغـر فانـی درجمـع فرهنگيـان 
شهرسـتان فاورجـان اصفهـان اظهـار كـرد: سـاماندهی و 
بهسـازی منابـع انسـانی يكـی از نخسـتين سياسـت هايی 
اسـت كه پـس از حضـور در وزارت آموزش وپـرورش اعام 
آموزش وپـرورش  وزارت  اصلـی  سياسـت  ايـن  و  كرديـم 
خواهـد بـود چراكـه معتقديم ركـن اصلی تعليـم و تربيت 
منابـع انسـانی اسـت. او بـا بيـان اين كـه پذيرش دانشـگاه 
فرهنگيـان نيـز از نيروهـای بومـی بوده اسـت، ادامـه داد: 
مـا اعـام كرده ايـم كـه فرزنـدان فرهنگيـان درخصـوص 

اسـتخدام در وزارت آموزش وپـرورش اولويـت دارنـد.
او بـه اجـرای گام بـه گام سـند تحـول نظـام آموزشـی 
كشـور اشـاره كرد و افزود: 10 سـال برای توليـد و تصويب 
ايـن سـند زحمـت كشـيده شـده و يـك سـند باالدسـتی 
محسـوب می شـود و مـا نيز سـعی كرده ايم نقشـه راه اين 
سـند را آمـاده و آن را بـرای برنامه هـای ششـم و هفتـم 

توسـعه كشـور گام بـه گام طراحـی كنيم.
فانـی بـه رتبه بنـدی معلمـان اشـاره كـرد و افـزود: اين 
دنبـال  به طـور جـدی  آموزش وپـرورش  وزارت  در  طـرح 
كـه  هسـتيم  مكانيزمـی  ايجـاد  درحـال  مـا  و  می شـود 
بتوانيـم ارزيابـان حرفـه ای را در مراكـز آموزش وپـرورش 
كشـور تربيـت كنيـم تا بتوانيـم نظـام رتبه بنـدی معلمان 
آموزش وپـرورش  دهيم.وزيـر  انجـام  دقيـق  به طـور  را 
اشـاره  بازنشسـته  فرهنگيـان  پـاداش  بـه آخريـن وضـع 
كـرد و گفـت: هرهفتـه سـه بار پيگيـری موضـوع پـاداش 
گزارش هـای  طبـق  و  می دهـم  انجـام  را  بازنشسـتگان 
رسـيده فقط برای پرداخت پاداش بازنشسـتگان  سـال 93 
نيـاز 1050 ميليـارد تومـان بودجـه اسـت. قبـول دارم كه 
حقـوق بازنشسـتگان مكفـی نيسـت و پيگير ايـن موضوع 
توسـعه  ششـم  برنامـه  و   95 بودجـه  در  و  هسـتم  هـم 
برنامـه ای بـرای ترميـم حقـوق بازنشسـتگان و بودجـه ای 

كـه بـه آنهـا تخصيـص داده می شـود، هسـتم.

وزیر ارشاد از صدور مجوز
 انتشار ٤000 نشریه خبر داد

 هیچ نشریه ای نباید فورا توقیف شود

مهـر- وزير فرهنگ و ارشـاد اسـامی از صـدور چهار هزار 
مجـوز نشـريه درطـی دو سـال گذشـته خبـر داد و گفـت: 
تعـداد دو هـزار سـايت محلی نيـز در فضـای مجـازی بدون 
مجـوز فعاليـت می كننـد كـه بايـد سـاماندهی شـود.  علی 
جنتی شـامگاه پنجشنبه درحاشـيه افتتاح دومين نمايشگاه 
درجمـع  سـبزوار  شهرسـتان  در  رسـانه  توانمندی هـای 
خبرنـگاران اظهار كرد: طی دو سـال گذشـته تاش شـده تا 
فرآينـد و زمـان صدور مجوز نشـريات كوتاه شـود، وی ادامه 
داد: صـدور مجـوز در گذشـته مسـتلزم صرف وقـت 5سـاله 
بـود امـا هم اكنـون در كمتـر از چهارمـاه اين مجوزهـا صادر 
 می شـود. جنتـی بـه تشـكيل هيـأت نظـارت بـر مطبوعات 
هـر دوهفتـه يك بار اشـاره كـرد و گفت: مـا برای هـر تعداد 
متقاضـی نشـريه مجـوز صـادر می كنيـم، بـرای مـا مهـم 
نيسـت نشـريه ای خـاف يـا موافـق بـا دولـت باشـد. او بـا 
تأكيـد بـر اين كـه نشـريات در سالم سـازی فضـای جامعه و 
شفاف سـازی آن نقـش بسـزايی دارنـد، گفـت: اگر رسـانه ها 
ورود قوی تری به مسـائل فرهنگی و سياسـی كشـور داشـته 
باشـند، از بسـياری فسـادهای مالی جلوگيری خواهد شـد. 
وزيـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی افـزود: مـا از هرگونـه نقـد 
سـازنده اسـتقبال می كنيـم و در برخورد بـا روزنامه ها كاما 

بی طرفانـه قضـاوت خواهيـم كرد.
فـورا  نبايـد  اين كـه هيـچ نشـريه ای  بيـان  بـا  جنتـی 
توقيـف شـود، مگـر اين كـه توهينـی بـه مقدسـات اسـام 
داشـته باشـند، ادامه داد: قانون مطبوعات دارای اشـكاالت 
اساسـی اسـت كـه درحـال اصاح شـدن اسـت. او افـزود: 
اليحـه ايـن قانـون جديـد بـه محـض تنظيم شـدن تقديم 
مجلـس شـورای اسـامی خواهـد شـد. جنتی با اشـاره به 
اين كـه بـرای حمايـت از نشـريات كشـور ضوابطی توسـط 
اصحـاب رسـانه تدوين شـده اسـت، افـزود: سياسـت كلی 
برايـن اسـت كـه امتيـازات ويژه تـری بـرای روزنامه نگاران 
اسـتان های محروم تـر درنظـر گرفتـه شـود تـا آنهـا نيـز 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزيـر  برسـند.  اسـتقال  بـه  بتواننـد 
اسـامی بـا اشـاره بـه صـدور چهار هـزار مجـوز نشـريه از 
ابتـدای دولـت يازدهـم تاكنـون اظهـار كـرد: ايـن رقم در 
مقايسـه با سـال های قبل رشـد داشـته اسـت و لذا در اين 
دو سـال فرصـت ويـژه ای بـرای نشـريات ايجـاد شـده تا از 

توانمنـدی خـود اسـتفاده كنند.

حسینی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرمان در گفت و گو با پیام ما:

باید دست به دست هم دهیم

خبر

افقی
1- ثبـت كننـده امـور مالـی شـركت - يكـی از سـبزی هـا 
كـه در تهيـه خوراكهـای ايرانی مثـل قورمه سـبزی و كوفته 

برنجـی اسـتفاده می شـود
2- نام دخترانه - مخزن پول - وقت و زمان

3-تكيه دادن - ماهی فروش - روا، مباح
4-مركـز اتريـش - حـرف ترديـد - زين و برگ اسـب - منع 

كردن
5-پاسخ منفی - گرديدن و چرخيدن - لقب هندو

6- طبـق اصـل پنجـاه و يكـم هيـچ نـوع ماليات وضـع نمی 
شـود مگـر بـه موجـب … - بزرگی، شـكوه - عيـد ويتنامی 

ها
7-بچه ترسان معروف - برابر يكديگر - مقابل جزئی

8-نشانی - امر به شنيدن - سزاوار و شايسته
9-مخفف گوهر - اجداد - كرم كدو

10-خداوند - پوشاننده - پيشانی
11-كريستال -  سوره حمد - يار شلوار

12- لكـن - حكومـت عصـر هيتلـر - گفتنـی شـگفت زده 
هـا - درخـت انگـور

13- وسيله دست بنا - هدف تير - گول زننده
14- برد معروف - ارادتمند - ديوانگی

15-شـهر پرجمعيـت چين - بـه فرموده امام باقر )ع( كسـی 
كـه بـرای تحمـل حـوادث روزگار ... را آمـاده نكنـد، عاجـز و 

ماند ناتوان مـی 
عمودی

1-ترابری - روشنايی خفيف آسمان قبل از برآمدن آفتاب
2-جيره مقرر - بخشنده - شتر بی كوهان

3- نام پسرانه - گردن كلفت و زورگو - ترازنامه
4- درخـت عشـاق - قاضـی مسـابقات - نـت پنجـم-  واحد 

نظامـی بزرگتـر از گردان
5- گازی كمياب - نوعی ساز - يك خودمانی

6- مايـه حيـات - آرام خودمانـی -  شـاعر از آنـان چشـم 

يـاری داشـته
7- واحـد شـمارش اسـب - پراكنـده شـدن -  رنگـی بـرای 

خودرو
8- شـهری در اسـتان اردبيل - ميدانی در تهران - سـنگينی 

كـه بر جسـم فرود مـی آيد
9- صيد - مركز كوبا - ساح مار

10- قنات - پيمان ناقا - راندن مزاحم
11- ميـوه مربايـی - فرزنـد آدم )ع( - كسـی كـه كتـاب را 

جلـد مـی كند
12- قايـق موتوری بـزرگ - هواپيمای عجـول - آينده - ماه 

هفتم سـال قمری
13-يكتـا، واحـد - بهتر اسـت كـه دل جای آن نباشـد - نام 

ديگری بـرای دختران
14-قشر و پوسته - ديدار و ماقات - گاوچران

15-زندگی مسالمت آميز در كنار هم - گل زينتی
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در حاشیه

آخرین وضعیت پورحیدری از زبان همسرش
فريـده شـجاعی، همسـر منصـور پورحيـدری دربـاره آخريـن وضعيـت 
پورحيـدری، اظهـا ر كـرد: وضعيـت منصـور بهتـر از روز جمعـه اسـت. البتـه 
پزشـكان جـواب نهايـی را درباره وضعيتش نداده اند و قرار اسـت تا كميسـيون 
پزشـكی درباره وضعيتش تشـكيل شـود و تصميم گيری نهايی صورت بگيرد.  
همسـر منصور پورحيدری در پاسـخ به اين پرسـش كه چرا سـطح هوشـياری 
ايـن پيشكسـوت اسـتقال بـاال و پاييـن شـده بـود، گفـت: در ايـن بـاره بايد 
پزشـكان نظـر قطعـی بدهند. خو شـبختا نه فعا شـرايط بهتر اسـت. شـجاعی 
در پايـان ضمـن تشـكر از مـردم ا ضافه  كرد : از همه كسـانی كه به بيمارسـتان 
آمدنـد و در كنـار مـا بودند تشـكر می كنـم. همچنيـن از همه مردم كـه برای 
مـا دعـا می كننـد متشـكرم. از همـه آنهـا می خواهم كه دعـای خيرشـان را از 

ما دريـغ نكنند.

قطع کردن انگشتان سارق در مالء عام
حكم قطع انگشـتان دسـت سـارقی كـه در محاكم شـيراز به مجـازات حد 
قطـع يـد محكـوم شـده بـود، در مـاء عام اجـرا شـد. به گـزارش جام نيــوز، 
ايـن متهم كه در سـابقه كيفـری خـود دارای اتهامات زيادی از جمله سـرقت، 
رابطـه نامشـروع و خريـد و فروش اموال مسـروقه اسـت، براسـاس رأی شـعبه 
122 دادگاه جزايـی شـيراز و تأييـد شـعبه 17 تجديدنظـر اسـتان فـارس بـه 
مجـازات حدالهـی سـرقت محكوم شـده بـود. متهم ايـن پرونده »الـف.س.ح« 
كـه 29 سـال سـن دارد، سـركردگی يـك بانـد سـرقت را به عهده داشـت كه 
پس از دسـتگيری و شـكايت 47 نفر از شـكات و طی شـدن مراحل رسـيدگی 
در دسـتگاه قضايـی شـيراز، عـاوه بـر مجـازات قطـع يد بـه 3 سـال حبس از 
بـاب انجـام سـرقت های متعـدد و 99 ضربه شـاق بـه لحاظ رابطه نامشـروع 
نيز محكوم شـده اسـت. همدسـتان وی نيز كه در انجام سـرقت ها مشـاركت 
داشـته اند بـه مجازات های مشـابه قطـع يد، حبس و شـاق محكوم شـده اند.

روزنامه آسمان رفع توقیف شد
بـه گـزارش سـتاره ها، روزنامه »آسـمان« به مدير مسـوولی عباس بزرگمهر 
كـه بيـش از يـك سـال و نيم اسـت توقيف شـده بود، هفته گذشـته از سـوی 
دادسـتانی تهـران رفـع توقيـف شـد و قرار اسـت طـی روزهای آتی مجـددا به 
كارش ادامـه بدهـد. جمـال خنـدان كوچكی - وكيـل روزنامه »آسـمان« - در 
ايـن زمينـه بـه ايسـنا گفت:  اسـفند مـاه سـال 92 روزنامـه »آسـمان« پس از 
مـدت كوتاهی از انتشـار اولين نسـخه خود از سـوی دادسـتانی تهـران توقيف 
شـد. ايـن روزنامـه به اتهام انتشـار مطالب خـاف موازين اسـامی درخصوص 
انعـكاس گـزارش گردهمايـی اسـاتيد و دانشـجويان دهـه 60 رشـته حقوق و 
علـوم سياسـی دانشـگاه تهـران، توقيف شـد و سـرانجام در شـهريور ماه سـال 
93، شـعبه 79 دادگاه وقـت كيفـری اسـتان تهـران، عبـاس بزرگمهـر - مدير 
مسـوول و صاحـب امتيـاز روزنامـه »آسـمان« - را به دو ميليـون تومان جزای 
نقـدی محكـوم كـرد. وی همچنين اعـام كرد: حكـم صادره پـس از قطعيت، 
هفتـه گذشـته بـه موقـع اجرا گذاشـته شـد و پرونـده روزنامـه »آسـمان« در 
دادسـتانی تهـران مختومه شـد. خندان در پايـان گفت: اكنون آقـای بزرگمهر 
بـه عنوان مدير مسـوول روزنامه »آسـمان« درصدد تأمين اعتبـارات مالی الزم 
و جمـع آوری همـكاران مـورد نظـر برای انتشـار مجدد ايـن روزنامه اسـت كه 
ان شـاءاهلل بـه زودی و طـی روزهای آتی مجـدداً اين روزنامه بـا تحريريه جديد 

منتشـر می شـود و »آسـمان« دوبـاره آفتابی خواهد شـد.

عکس: مهسا ایماني

تو مهربان من، بیا کنار پنجره

و پیش از آنکه قد نیمه تیرساِن من 

کمان شود

بهار را به من نشان بده

بگو که سرو سرفراز ما دوباره در چمن، 

چمان شود

به چهره ها و راهها چنان نگاه میکنم که 

کور مي شوم 

تو مهربان من بیا کنار پنجره

عکس نوشت

ویژه

دیوار مهربانی
اولين ديوار مهربانی در شـهر كرمان در كوچه شـماره سـه خيابان 

هزار و يكشـب ، بـه اميد ايجاد ديوارهای مهربانی بيشـتر.

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نويسندگان ديدگاه شخصی آنان بوده ولزوما ديدگاه روزنامه نمی باشد.
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رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجپ پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
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ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اوليـن  كنسـرت  كرمـان  سـايت  وب 
الكترونيكـی بليـط با امـكان انتخای صندلی در اسـتان كرمان اسـت. 
كرمـان كنسـرت آمادگـی خود را برای همـكاری با برگـزار كنند گان 

كنسـرت و سـاير رويدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
كرمـان كنسـرت تنهـا يـك مرجع فـروش بليـط نيسـت بلكه می 
توانيـد فـروش بليـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنايـن مديريـت 

. كنيد
www.kermanconcert.com
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گفت و گو
بردیا امیرتیموری در گفت و گو با خبرآنالین:

 استفاده از ثروت عمومی نباید در انحصار 
نشریاتی خاص باشد

مـا«  »پيـام  روزنامـه  سـردبير 
كرمان در گفت و گو با خبرآناين 
نسـبت به نبـود نشـريات منتقد و 
مطالبه گر در اسـتان هشـدار داد. 
برديـا اميرتيموری ضمـن ضعيف 
دانسـتن نشـريات محلـی كرمان، 
عـدم اسـتقال مالـی در نشـريات 
محلـی ايـن اسـتان را دليل عقب 
فرهنگـی  و  محتوايـی  ماندگـی 

نشـريات اسـتان دانسـت. وی تصريـح كـرد: نسـل گذشـته روزنامـه 
نـگاران كرمانـی برای تربيـت روزنامه نگاران مسـتقل و حرفه ای نقش 
خـود را ايفـا نكردنـد. وی افزود: هم اكنون دراسـتان كرمـان به عنوان 
پهناورتريـن اسـتان ايـران بـا زمينـه هـای فرهنگـی غنـی تنهـا يك 
روزنامه هشـت صفحه ای منتشـر می شـود و متاسفانه سـاير نشريات 
در چهـار صفحـه خاصـه می شـوند در حالی كـه يـك روزنامه چهار 

صفحـه ای هرگـز نمـی توانـد محتوايـی قابل ارائه داشـته باشـد.
برديـا اميرتيمـوری اظهـار داشـت: اسـتان كرمـان بـا بيـش از 120 
هفتـه نامـه و روزنامـه، رتبه اول تعداد نشـريات محلی را در بين اسـتان 
هـا دارد ولـی به واسـطه عـدم آموزش و نبـود روزنامه نـگاران حرفه ای 
نتوانسـته خانـه مطبوعاتـی كارآمـد و يا يك تشـكل صنفـی قابل اعتنا 
داشـته باشـد. وی اضافه كرد: عملكرد خانه مطبوعات اسـتان كه بيشتر 
بـه يـك محفـل گروهی مـی ماند و نتوانسـته در رشـد كيفی نشـريات 
اسـتان نقش بسـزايی داشـته باشـد. سـردبير روزنامـه پيام ما بـا انتقاد 
از رويكـرد اداره كل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی در حمايـت از نشـريات 
بـی خاصيـت هشـدار داد كـه حمايـت از نشـرياتی كـه دائـم از دولـت 
تعريـف و تمجيـد مـی كنند  و بيشـتر به بولتن ادارات شـبيه هسـتند 
در دراز مـدت موجـب قطـع ارتبـاط با بدنه مـردم خواهد شـد و اطاع 
رسـانی صحيـح و درسـت را دچـار اشـكال می كنـد كـه در دراز مدت 
مـی توانـد خطرنـاک باشـد. رئيس هيـات مديـره موسسـه مطبوعاتی 
پيـام آوران كرمـان بـا اظهـار نگرانـی از بازيچـه شـدن نشـريات محلی 
در موسـم هـای انتخاباتـی خاطرنشـان كـرد: نشـريات بايد روشـنگری 
كننـد تـا مردم بـا عملكرد و سـوابق نامزدهـای انتخابات مجلس آشـنا 
شـوند تـا انتخاب درسـتی داشـته باشـند. اما متاسـفانه در طول سـال 
هـای گذشـته ايـن اقـدام صـورت نگرفتـه و برخـی نشـريات بـه بهای 
اندكـی رسـالت مطبوعاتـی خـود را فراموش كردنـد. وی اظهار داشـت: 
متاسـفانه برخـی از نشـريات محلی اسـتان كرمـان با اسـتفاده از منابع 
عمومـی شـركت هـای ثروتمند ملـی در بخـش صنعت و معـدن برای 
بهـره گيـری از اين منابع به اسـم فرهنـگ، مافيا تشـكيل داده اند و در 
واقـع بـا قبضه كـردن امكانات اين شـركت ها راه را برای رشـد فرهنگی 

مطبوعاتی اسـتان مسـدود كردند.

جناب آقای دکتر انتظامی 
معاون محترم مطبوعات و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بدين وسيله مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو 
درجات و برای بازماندگان صبر و اجر خواهانيم.

موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

تجارت شرقی منتشر می کند
 ویژه نامه کرمان الگوی نمونه اقتصاد مقاومتی
طرح افزایش اختیارات استانداران

«دولت شهر کرمان»

صفحه 32
تیراژ 15000 نسخه
گالسه تمام رنگی

با توزیع گسترده در
کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان

و مناطق آزاد

با گفت و گو ها و نوشتارهای از ...
و با معرفی شرکت های بزرگ 

صنعتی، تجاری و معدنی

برای سفارش آگهی
فقط 3 روز فرصت دارید
کرمان: 03432435908

09194251972
هرمزگان: 09171583429

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی بهره مند شودید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن هر شب ساعت 10
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

10 جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم


