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فرداامروز

آگهی مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر نوبت دوم
شـهرداری نجف شـهر در نظر دارد به اسـتناد مجوز شـماره 276/401 مورخ 94/8/17 شـورای محترم اسـامی آسـفالت خیابانها و معابر سـطح شـهر 
را بـا رعایـت کلیـه ضوابـط فنـی تا سـقف 20/000/000/000 ریال از طریـق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط و دارای رتبـه از معاونت برنامه 
ریـزی و نظـارت راهبـردی واگـذار نمایـد لـذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسـب اطاعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه حداکثـر تا 10 روز 

پـس از درج همیـن آگهـی یعنی تا تاریـخ 94/10/3 به شـهرداری مراجعه نمایند. 
1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد. 

2- ضمانـت نامـه معتبـر بانکـی معـادل 5 درصـد مبلغ کل قـرارداد به مبلـغ 1/000/000/000 ریال می باشـد که متقاضیان باید به حسـاب سـپرده 
12225 نـزد بانـک تجـارت نجف شـهر واریز گردد. 

3- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
4- به پیشنهادات مخدوش- مشروط- ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

5- هزینه درج و انتشار آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 
6- سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذکر گردیده است. 

در صورت کسب اطاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 03442397380 امور قراردادها تماس حاصل نمایند.
شهرداری نجف شهر

وزیر بهداشت وضعیت را سفید اعالم کرد

همه مدعیان دعوت از وزیر

کار را که کرد؟ هم  آن  کس که در عکس بود

هفتمین یادواره 130 شهید زغالسنگ 
کرمان برگزار شد

یاد شهدای 
زغالسنگ 
زنده نگه 
داشته شد

توهین بی شرمانه به کرمان در 
سریال »شهرزاد«

کرمان بوی 
پهن می دهد
 آقای فتحی؟
 زاهدی رییس مجمع نمایندگان استان کرمان:

امروز به وزیر ارشاد 
تذکر می دهم

 مدیرکل ارشاد کرمان: 

باید از فرهنگ مردم 
کرمان دفاع کنیم

پرونده پیام ما در ارتباط با این موضوع را در 
صفحات 4 و 5 بخوانید

   صفحه  6

مشتاق علی شاه
پهلواِن عارف

حسن روحانی:

امیدوارم مجلسی قوی 
تر از مجلس فعلی 

تشکیل شود
صفحه 3

صفحه 3

صفحه 7

وکیل بابک زنجانی:
دادگاه زنجانی تا زمانی

که حرف محرمانه ای باشد، 
غیر علنی است

طنز پیام ما

                                اطالعیه مهم روزنامه
در راستای سیاست های موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان به عنوان یک موسسه دوست دار

 محیط زیست و حامی کره زمین در جهت استفاده بهینه از کاغذ و در نهایت مصرف کاغذ کمتر و قطع کمتر درختان با توجه به 
ایجاد زیر ساخت های مناسب جهت دسترسی به روزنامه در فضای مجازی شامل سایت اختصاصی روزنامه پیام ما، سایت کرمان 
ژورنالیست، وب سایت جار، وب سایت تیتر، وب سایت نیوزیوم، کانال تلگرام پیام ما، ربات تلگرام و همچنین از این پس توزیع 
روزنامه به صورت هدفمند و با درخواست ادارات، نهادها، سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی می باشد و نشانی هایی که 
تاکنون در لیست توزیع قرار داشتند در صورت عدم تماس و اعام نیاز مجدد از اول دی ماه از لیست توزیع حذف خواهند شد. 

لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد نیاز  مطلع فرمایید.
تلفن تماس: 32435827

www.jaaar.com

www.teetr.ir
www.newseum.org
payamma@ کانال تلگرام

www.payamema.ir
 www.kermanjournalists.ir
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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

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

اخبار آبفاخبر

روایت وزیر بهداشت از سفر
 به کرمان

وزیـر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی درباره 
سـفر خـود بـه اسـتان کرمـان کـه بـرای بررسـی 
وضعیـت آنفلوانزا انجام شـد، یادداشـتی را در کانال 
تلگرامش منتشـر کرد. دکتر سـید حسـن هاشـمی 
در یادداشـت خود آورده اسـت: برای بررسـی شیوع 
اتفـاق  بـه  شـده،  ایجـاد  نگرانی هـای  و  آنفلوانـزا 
بیمارسـتان  بافاصلـه  و  راهـی کرمـان  همکارانـم 
آن  در  تنفسـی  بیمـاران  کـه  شـدم،  افضلی پـور 
بسـتری بودنـد. همـان ابتـدا خواهـری بـا ماسـک 
پیـش آمـد. فـوق العـاده مضطـرب. کـه آنفلوانـزا 
چنین اسـت و چنان؛ سـی نفر را کشـته و ... گفتم 
اول بگـذار شـرح حـال بگیـرم و معاینـه ات کنـم. 
در سـامت کامـل بـود و عامـت هیـچ بیمـاری ای 
نداشـت. پرسـیدم پس ماسـک بـرای چـه زده ای؟! 
را  ماسـک  شـد،  آرام  سـامتش  از  کـه  خیالـش 
بیمـاران و خانواده هایشـان صحبـت  بـا  برداشـت. 
کـردم. نیمـی از تخت هـای بیمارسـتان خالـی بود. 
نشـان میـداد برخـی شـایعات و کمبودهـای مطرح 
زحمتکـش  کادر  گفتـه  بـه  نـدارد.  شـده صحـت 
و  یافتـه  کاهـش  هـم  مراجعـات  بیمارسـتان، 
سـفید  وضعیـت  و  عـادی  شـرایط  خوشـبختانه 
اسـت« هاشـمی در ادامـه آورده اسـت: هـر سـال 
20درصـد جمعیـت بـه آنفلوانزا مبتا می شـوند که 
امـری طبیعـی اسـت. تاکیـد می کنـم افـرادی کـه 
بـه عنـوان قربانیـان ایـن بیمـاری معرفی شـده اند، 
اغلـب دارای بیمـاری زمینـه ای دیگـری بوده انـد و 
هیـچ یـک از هموطنـان از دسـت رفتـه، تنهـا بـه 
دلیـل آنفلوانـزا فـوت نکرده انـد. به مـردم اطمینان 
مـی دهـم جای هیچ نگرانی نیسـت. بـا کمبود دارو 
یـا لوازم پزشـکی هم اصـا مواجه نیسـتیم. توصیه 
می کنـم بـا رعایـت بهداشـت فـردی و مراقبت های 
کنیـم؛  پیشـگیری  بیمـاری  بـه  ابتـا  از  الزم، 
مخصوصـا تـا آخر فصل سـرما کـه این ویـروس در 
کمین نشسـته! دو نکته قابل توجه، اول از رسـانه و 
بویـژه شـبکه های اجتماعـی و مجازی، هـم جادوی 
شـایعه بـر می آیـد و هـم معجـزه آگاهـی. مسـاله 
را بسـط نمی دهـم. امیـدوارم اهالـی عزیـز رسـانه 
و کنشـگران فضـای ارتباطـی، در چنیـن مـواردی، 
بـا اطاع رسـانی دقیـق و عـدم انعـکاس شـتاب زده 
مسـوول،  غیـر  مقام هـای  اظهـارات  یـا  شـایعات 
موجـب آرامش و مراقبت مردم باشـند. دوم، خدا را 
شـاکرم که مـردم ما به ایـن اندازه بـه خدمتگزاران 
خـود در جامعه پزشـکی اعتماد دارنـد. این را وقتی 
دریافتـم کـه آن خواهـر مضطـرب بافاصلـه بعد از 

معاینـه، ماسـک را کنـار گذاشـت.

آنفلوآنزا در کرمان کنترل شد
اسـتاندار کرمـان از کاهـش حجـم مراجعـات بـه 
مراکـز درمانـی کرمـان خبـر داد و گفـت: بـا اقدامات 
صـورت گرفتـه بیمـاری آنفلوانـزا در کرمـان کنتـرل 
شـده اسـت. بـه گـزارش مهـر، علیرضـا رزم حسـینی 
در نشسـت شـورای سـامت و امنیـت غذایی اسـتان 
کرمـان کـه با حضور وزیر بهداشـت، درمـان و آموزش 
پزشـکی برگـزار شـد، گفـت: تعطیلـی مـدارس که به 
دسـتور سـتاد بحـران انجام شـد خوشـبختانه آرامش 
روانـی بسـیار خوبـی را بـرای مـردم ایجـاد کـرد. وی 
بـا اشـاره بـه اعتمـاد ایجـاد شـده برای مـردم افـزود: 
مـردم بـه ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه دولـت مراقب 
امـور اسـت و اقدامات تخصصی مورد نیـاز را در مواقع 
ضـروری انجـام خواهـد داد. رزم حسـینی در ادامـه از 
کادر درمانـی و روسـای دانشـگاه هـای علوم پزشـکی 
اسـتان کرمـان برای کنتـرل بیمـاری آنفلوآنـزا تقدیر 
کـرد و گفـت: بیماری انفلوآنزا خوشـبختانه در اسـتان 
کرمـان بـه خوبـی کنتـرل شـده اسـت. وی همچنین 
بیـان داشـت: در حـال حاضـر حجـم مراجعـات بـه 
بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی کرمـان خیلـی کمتـر 
شده اسـت و بـا توجـه بـه مراقبـت هـای انجـام شـده 
و رعایـت مـوارد پیشـگیرانه جـای هیچ نگرانـی وجود 

ندارد.

وضعیت کرمان سفید اعالم 
وضعیت شد

بـا  گفـت:  کرمـان  بحـران  سـتاد  جانشـین 
همـکاری مـردم، کادر درمانـی و مدیریـت بسـیار 
عالـی اسـتاندار کرمـان، وضعیـت کرمـان سـفید 
ابوالقاسـم سـیف  اعـام شـد. بـه گـزارش ایسـنا 
الهـی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه وضعیـت کرمـان 
سـفید شـده اسـت، گفت: وضعیـت آنفلوآنـزا رو به 
بهبـود اسـت، بطوریکه، آمـار مراجعه کننـدگان به 
بیمارسـتان هـا و مراکز درمانی کاهش یافته اسـت 
و بـه نظـر مـی رسـد که مشـکل خاصی در اسـتان 
کرمـان نداشـته باشـیم.  جانشـین سـتاد بحـران 
کرمـان با اشـاره به آنکـه داروی آنفلوآنزا در کرمان 
بـه انـدازه کافی وجـود دارد و جای نگرانی نیسـت، 
اظهـار کـرد: بـا پیشـگیری و رعایـت نـکات ایمنی 
کـه مردم شـریف و بـا فرهنـگ کرمان انجـام داده 
اند، همچنین شـرایط مناسـب آب و هوایی، شـیوع 
ایـن بیمـاری بـه شـدت کاهـش یافته اسـت.  وی 
بـا اشـاره بـه آنکـه، آمارتلفـات از پنـج شـنبه تا به 
حـال هیـچ تغییـری نکـرده اسـت )33 نفـر فوتـی 
در اسـتان کرمـان(، اذعـان کرد: از همـکاری مردم 
در رعایـت نـکات ایمنـی و پیشـگیری هایـی کـه 
انجـام داده اند،تشـکر مـی کنیـم. همچنیـن کادر 
پزشـکی و درمانی فعالیت بسـیار خوبـی انجام داده 
انـد و بـه نظـر مـی رسـد مـا از مـوج اول آنفلوآنزا 
در کرمـان عبـور کـرده ایـم، امـا ممکن اسـت بعدا 
دوبـاره بـا مـوج دوم آنفلوآنـزا روبـرو باشـیم، امـا 
در ایـن مرحلـه بـا مدیریـت بسـیار عالی اسـتاندار 

کرمـان وضعیـت اکنون مناسـب اسـت. 

تجهیز یک حلقه چاه در 
شهر جیرفت

مشـایخی گفـت: چـاه شـماره 15 جیرفـت پـس 
از تجهیـز وارد مـدار بهـره بـرداری مـی شـود. اکبـر 
مشـایخی مدیر امور آب و فاضاب شهرسـتان جیرفت 
گفـت: عملیـات حفر چاه شـماره 15 جیرفـت به پایان 
رسـیده و پـس از تجهیـز و اجـرای یـک کیلومتر خط 
انتقال،بـه منظـور رفع کمبود بخشـی از آب مـورد نیاز 
شـهر جیرفت وارد مدار بهره برداری خواهد شـد. مدیر 
امـور آبفـا جیرفـت در ادامه بیـان داشـت: منابع تامین 
آب مـورد نیاز شـهر جیرفت بـا 31000 اشـتراک ، 23  
حلقـه چـاه می باشـد و با وارد مدار شـدن چاه شـماره 
15 از افت فشـار آب در تابسـتان جلوگیری می شـود.

جابه جایی تاسیسات شبکه توزیع 
آب ابوذر شمالی و بلوار قدس 

980 متر تاسیسـات شـبکه توزیع آب ابوذر شـمالی 
و بلـوار قـدس جابجا شـد. روح اهلل ابارقی مدیر شـبکه 
توزیـع آب شـهر کرمـان گفـت: همزمـان بـا انجـام 
عملیـات عمرانی شـهرداری کرمـان در نقـاط مختلف 
شـهر، امـور آب و فاضـاب شـهر کرمـان نیـز نسـبت 
بـه جابجایـی تاسیسـات آبرسـانی اقـدام نموده اسـت. 
وی افـزود: در ایـن زمینـه در خیابـان ابـوذر شـمالی و 
بلـوار قـدس، 980 متر لولـه چـدن 250 و 300 جابجا 
گردیـد. ابارقـی در ادامه بیان داشـت: همچنین در این 
مکان 5 عدد شـیر پروانه ای، 1 عدد شـیر آتش نشـانی 

و 9 عـدد شـیر کشـویی جابجا شـد.

صرفه جویی 40 میلیون  متر مکعبی 
آب در رفسنجان

طی خاموشـی یک ماهـه چاه موتورهای کشـاورزی 
در رفسـنجان 40 میلیون  متر مکعـب آب صرفه جویی 
شده اسـت. بـه گـزارش واحـد خبـر روابـط عمومـی 
در جلسـه  مانـوری  رفسـنجان، حمیـد  فرمانـداری 
شـورای حفاظـت منابـع آب رفسـنجان اظهار داشـت: 
وضعیـت آب در دشـت رفسـنجان بحرانـی اسـت و 
برنامه ریـزی بـرای مدیریـت آب الزمـه کار اسـت. وی 
بیـان داشـت: از 15 آبـان مـاه تـا 15 آذر بـه  مدت یک 
مـاه چـاه  موتور هـای کشـاورزی در ایـن شهرسـتان 
خامـوش شـدند و در ایـن زمینـه کشـاورزان همکاری 
خوبـی داشـتند. مانـوری عنوان کـرد: طـی این مدت 
خاموشـی 40 میلیـون  متـر مکعـب آب صرفه جویـی 
شده اسـت. وی تصریح کرد: سـال گذشـته نیز به مدت 
یـک  مـاه چـاه  موتورهـا خاموش شـد و همیـن میزان 
صرفه جویـی و کمـک زیـادی بـه تغذیـه سـفره های 
آب زیرزمینـی شـد. فرمانـدار رفسـنجان بـا اشـاره بـه 
چاه موتورهـای فاقـد پروانـه در شهرسـتان رفسـنجان 
افـزود: بعضی از ایـن چاه موتورها 100 هکتار اراضی زیر 
کشـت را پوشـش می دهند و تولید خوبی نیـز دارند به  
طـوری  کـه میانگین تولید امسـال در شهرسـتان 400 
کیلـو در هکتـار بوده،اما این اراضـی دو تن محصول در 
هکتـار برداشـت کردنـد، امـا در هر صـورت فاقد مجوز 
هسـتند که باید تعیین تکلیف شـوند. مانوری با بیان 
اینکه چند چاه کشـاورزی هسـتند که هم درختانی را 
پوشـش می دهنـد کـه تولید خوبـی دارند و بـه اقتصاد 
و اشـتغال شهرسـتان کمک می کنند، خاطرنشان کرد: 
هـم باید قطره  قطـره منابع آبی حفظ و مدیریت شـود 
و هـم پسـته تولید شـود، بنابراین بـرای تعیین تکلیف 
ایـن چاه هـای فاقـد پروانـه کـه درختانـی بـاالی 20 
سـال قدمـت را زیر پوشـش دارند، با حضور مسـئوالن 
اسـتانی و شهرسـتان در مرکز استان جلسه ای تشکیل 
و وضعیـت ایـن چاه هـا بررسـی و نتیجه حاصل شـود.

واگذاری بیش از 190 فقره انشعاب 
آب در شهرستان کرمان

در  آب  انشـعاب  فقـره   191 گذشـته  مـاه  طـی 
شهرسـتان کرمـان واگـذار شـد. غامرضا زیـن الدینی 
مدیـر امور آب و فاضاب شهرسـتان کرمان گفت: طی 
مـاه گذشـته 191 فقـره انشـعاب آب شـامل انشـعاب 
خانگـی )166 فقـره( و انشـعاب تجاری )25 فقـره( در 
شهرسـتان کرمان واگـذار گردید. وی افـزود: این تعداد 
انشـعاب در شـهرهای اختیارآبـاد )6(، اندوهجـرد )1(، 
باغیـن )9( ،جوپـار )3(، چترود )4(، حسـین آبـاد )4(، 
رایـن )4(، زنگی آبـاد )5(، کرمـان )148(، ماهان )6( و 

محـی آبـاد )1( فقـره واگـذار گردید.

کاغذ اخبارکرمان ویچ

رییـس جمهـور گفـت: باید تاش کـرد فضـای انتخابات 
کشـور قانونـی، سـالم و پر نشـاط باشـد و همه چهـره های 
عاقـه منـد خدمـت بـه مـردم، در صحنـه رقابـت حاضـر 
جمعـه  روز  نشسـت  در  جمعـه  روحانـی  حسـن  شـوند. 
شـورای هماهنگـی و برنامـه ریزی اسـتان خراسـان رضوی 
شـرکت کـرد. او گفـت: ایـام رحلت پیامبـر)ص( ایـام اندوه 
و غـم بشـریت اسـت و بـا رحلـت پیامبـر، پیـام آسـمان به 
زمیـن منقطع شـد. روحانـی اضافه کرد:اسـام دین رحمت 
و صلح اسـت و خشـونت و تروریسـم به نام اسـام، موجب 
تاسـف تاریـخ بشـریت اسـت وامـام مجتبـی)ع( امـام صبر، 

صلـح، وحـدت و کرامـت بودند.
سـخنان رئیـس جمهـور بـه نقـل از ایرنـا بـه شـرح زیر 

ست: ا

افـکار عمومـی    نشـان دادن چهـره واقعـی اسـام، 
جهـان را جلـب خواهـد کـرد.

 دولـت در پـی تامیـن و حـل مشـکات آب اسـت امـا 
اولیـن قـدم، بهـره وری صحیـح از منابـع موجود اسـت.

*تعییـن مشـهد بـه عنـوان پایتخـت فرهنگـی جهـان 
اسـام در سـال 2017 فرصـت خوبـی بـرای رسـیدگی بـه 
زیـر سـاختهای شـهری و اجتماعـی مشـهد مقدس اسـت.

 مجلـس شـورای اسـامی مکانـی اسـت کـه هـر چـه 
تریبـون و سـخنان نماینـدگان آن عالمانـه و قوی تر باشـد، 
موجـب فخـر و عـزت کشـور خواهـد بـود. امیدواریـم هـر 
مجلسـی در دفـاع از کیـان نظـام و حقـوق ملـت از مجلس 
قبـل قوی تر باشـد و موجب سـربلندی بیـش از پیش ملت 

ایـران در جهان شـود.

ای  حادثـه  کـه  هنگامـی  دنیـا  سـطح  در  امـروز   
تروریسـتی رخ مـی دهد، متأسـفانه و به صورتـی هدفمند 
سـیل هجمـه تبلیغاتـی علیـه مسـلمانان و اسـام بـه راه 
مـی افتـد. تروریسـت هـا در حالـی کـه جنایـت هایشـان 

هیـچ ارتباطـی بـا احـکام قـران و اسـام ندارنـد، خـود را 
باعـث  تـا همیـن موضـوع  معرفـی مـی کننـد  مسـلمان 
قضـاوت نادرسـت افـکار عمومـی جهـان نسـبت به اسـام 

و مسـلمانان شـود.

حسن روحانی:

امیدوارم مجلسی قوی تر از مجلس فعلی 
تشکیل شود

  دولت

شک درباره
پرونده پی ام دی  

مثل شک رکعت 
سوم نماز اول است

وزیـر امـور خارجه کشـورمان 
می گویـد بـا توجـه بـه آنچـه در 
پیش نویـس  و  آژانـس  گـزارش 
آمـده  حـکام  شـورای  قطعنامـه 
پـی ام دی  پرونـده  شـدن  بسـته 
حتمـی اسـت و شـک دربـاره ایـن موضـوع دیگر »شـک بیـن رکعت سـوم نماز 
اول و رکعـت ششـم نمـاز دوم اسـت.« بـه گزارش »انتخـاب« وزیر امـور خارجه 
کشـورمان در مـورد برخـی دغدغه هـای مطـرح مبنـی بـر اینکه علیرغم بسـته 
شـدن قریـب الوقـوع پرونـده پـی ام دی، ممکـن اسـت »نوع« بسـته شـدن این 
پرونـده در شـورای حـکام بـه گونـه ای انجـام شـود کـه بـا وجـود پاسـخ هـای 
مسـتدل ایـران، نهایتـا اتهامـی نیـز متوجـه ایران شـود و بـه نام آن ثبت شـود، 
گفـت: »خیلـی صریـح در گزارش آژانـس و مهمترین نکتـه آن، آمده کـه ایران 
هیچ موادی را به سـمت فعالیت های هسـته ای تسـلیحاتی منحرف نکرده اسـت. 
)پیش نویـس( قطعنامـه هـم موضـوع را می بنـدد.« »حـاال برخـی از دوسـتانی 
کـه بـه قـول آنهایـی کـه رسـاله توضیـح المسـائل می خواننـد تبدیـل شـده اند 
بـه کثیرالشـک، بـه شکشـان دیگـر نبایـد اعتماد کننـد. مـن نمی دانم کـه این 
دوسـتان دنبـال چـه چیزی می گردند. اعام شـده که شـورای حـکام موضوع را 
 .)Terminate( می بنـدد و قطعنامه هـای قبلـی هم پایـان بخشـیده می شـوند
اینجـا ایـن نـوع تحلیـل بـه مثابـه شـک بیـن رکعـت سـوم نمـاز اول و رکعـت 
ششـم نمـاز دوم اسـت.« ظریـف در ادامـه و در پاسـخ به این سـؤال کـه پس از 
بسـته شـدن پرونده موضوعات گذشـته و حال ایـران در آژانس آیـا این احتمال 
وجـود دارد کـه از برخـی نـکات منـدرج در گزارش هـای آژانـس بـرای مطـرح 
کـردن مسـائل دیگـر سوءاسـتفاده شـود، گفـت: »در پاراگـراف 9 پیـش نویس 
بـر بسـته شـدن موضـوع پـی ام دی تأکید شـده اسـت. در قطعنامه آمـده که هر 
چیـزی کـه در گـزارش آژانـس آمـده اسـت را بـه آن توجـه کرده ایـم و موضوع 
را بسـته ایم. اینکـه بعـدا چـه می شـود، بعـدا هـر اتفاقـی ممکـن اسـت بیفتند. 
مگـر زمانـی کـه ایـن اتهامـات علیه ایـران مطرح شـد، سـابقه ای وجود داشـت. 
سـابقه ای وجـود نداشـت و اتهامـات مطرح شـد. گـزارش آژانس صریح اسـت و 
عنـوان می کنـد کـه ما هیچ نشـانه ای - دلیلـی - مبنی بـر اینکه مـواد در ایران 
بـه سـمت فعالیت های نظامی منحرف شـده باشـد را پیـدا نکردیـم. این مطلب 
پـس از 12 سـال جسـتجو در ایـران خیلـی موضـوع مهمـی اسـت.« وزیـر امور 
خارجـه کشـورمان می گویـد ایـران نیـز بـه ماننـد سـایر کشـورها بایـد چندین 
سـال پروتـکل الحاقـی را اجـراء کند تا در نهایـت آژانس اعام کنـد »ایران هیچ 

فعالیـت  اعام نشـده ای نـدارد.«

رکورد قیمت بلیت 
هواپیما در ایران 

شکسته شد
در حالـی طـی روزهـای اخیـر 
بلیت پـرواز تهران-مشـهد-تهران 
از مـرز یـک میلیون تومـان عبور 
کـرد کـه در جدیدتریـن رویـداد 
رکـورد بلیـت هواپیمـا در کشـور 
پـرواز  بلیـت  و  شـد  شکسـته 
کیش-تهـران بـه 700 هـزار تومـان افزایـش یافت. به گزارش تسـنیم، سـازمان 
هواپیمایی کشـوری همچنان در مسـیر انکار واقعیت تاثیر سرسـام آور آزادسازی 
نـرخ بلیـت هواپیمـا بـر قیمت هـا حرکـت می کنـد. رئیـس سـازمان مذکـور بـا 
بیـان این کـه سـعی مـا همـواره توضیـح و تشـریح محسـنات -آزادسـازی بلیت 
هواپیمـا- و چشـم اندازهـای آن بـوده و نـه چیـز دیگـر آزادسـازی را یکـی از 
ابزارهـای ایجـاد رقابـت در بخـش حمل ونقـل هوایـی کشـور دانسـته و گفتـه 
اسـت؛ »آزادسـازی فضایـی را فراهـم می کنـد تـا ایرالیـن هـا بتوانند بـا باالنس 
درآمـد- هزینه هـای خـود پاسـخگوی پرداخـت هزینه هـای سـوخت و خدمات 
فرودگاهـی، و مسـائل مربـوط بـه ایمنی و تامین قطعـات مورد نیاز خود باشـند 
مشـکلی کـه در حـال حاضر دسـت بـه گریبـان آن هسـتند.« عابدزاده بـا بیان 
این که در فضای رقابتی باید شـرایط را فراهم کنیم تا مسـافران به اسـتناد سـه 
فاکتـور ایمنـی بـاال، سـرویس دهی مناسـب و حق انتخـاب به آنهـا ایرالین های 
داخلـی را توجیـه دهنـد پـای تحریم هـا را وسـط کشـیده و افـزود: پـس از رفع 
محدودیت هـا، دیگر به همین شـکل نمی شـود رقابـت کرد، با ایجـاد رقابت بین 
شـرکت هـا حق انتخـاب مردم نمود پیـدا می کنـد و ایرالین ها ناگزیـر خواهند 
بـود کـه هـم نـرخ پاییـن و هـم سـرویس مناسـب تری بـرای تکمیـل صندلـی 
پـرواز موجـود ارائـه کننـد. اگـر چـه معـاون وزیـر راه و شهرسـازی پیش بینـی 
روزهـای خوبـی بـرای اقشـار کم درآمد برای سـفر بـا هواپیمـا را می کنـد، اما از 
9 آذرمـاه 94 بـه ایـن سـو اعـام آزادسـازی نـرخ بلیـت هواپیمـا بـه مثابه یک 
زلزلـه بـا ریشـتر باال بخـش حمل ونقل هوایی کشـور را بـه لرزه در آورده اسـت. 
زلزلـه ای کـه پس لرزه هـای آن دامن مـردم را گرفته اسـت، به عنـوان مثال چند 
سـاعت بعـد از اطاع رسـانی سـازمان هواپیمایـی کشـوری بلیت مسـیر پروازی 
تهران-مشـهد بـه 400 هـزار تومـان افزایش یافـت. در حالی شـماری از مدیران 
سـازمان هواپیمایـی مشـغول تکذیـب قیمـت 400 هـزار تومانی بلیـت تهران-

مشـهد بودنـد کـه خبر نیم میلیون تومان شـدن این بلیت منتشـر شـد. شـیب 
تنـد افزایـش قیمت هـا در حالـی همچنـان ادامـه داشـته و دارد کـه مسـئوالن 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری گاه و بیـگاه سـخنانی بـا این مضمون کـه »بلیت 

هواپیمـا بـا قیمت هـا قبلـی عرضـه می شـود« بیـان می کننـد.
گفتنی است هنوز قیمت بلیت پرواز کرمان-تهران تغییری نکرده است.

ایران می تواند دروازه 
ورود کشورهای 

مختلف جهان به 
آسیای میانه باشد

معـاون اول رییـس جمهـوری 
تاریخـی،  سـابقه  بـه  اشـاره  بـا 
موقعیـت جغرافیایـی و ظرفیـت 
هـای بالقـوه جمهـوری اسـامی 
ایـران گفـت: بـا توجـه بـه ایـن 
شـرایط ایـران می توانـد دروازه ورود کشـورهای مختلف جهان به آسـیای میانه 
باشـد. به گزارش ایرنا، اسـحاق جهانگیری دیروز در حاشـیه اجاس » سیاسـت 
بـی طرفـی، همـکاری بین المللـی جهت صلح، امنیت و توسـعه « که در عشـق 
آبـاد پایتخت ترکمنسـتان برگزار شـد، در دیـدار رییس جمهور کرواسـی افزود: 
اروپایـی هـا در گذشـته شـریک نخسـت اقتصـادی ایـران بودنـد، اما بـه دالیل 
واهـی از جملـه تحریـم از بازار ایـران محروم شـدند. وی افـزود: مذاکرات خوبی 
میـان ایـران بـا کشـورهای 1+5 برگـزار شـد و امیـدوارم در پـی گـزارش اخیـر 
رییـس آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی، پرونـده گذشـته هسـته ای ایـران 
مختومـه ، و راه بـرای توسـعه همـکاری میان ایـران و اروپا باز شـود. جهانگیری 
سـابقه خـوب روابـط و همکاری میان ایران و کرواسـی را خاطرنشـان سـاخت و 
در رابطـه بـا برنامـه تهـران بـرای منابع نفت و گاز، توسـعه گردشـگری و صنایع 
دریایـی اظهـار داشـت: ایـران آمادگـی کامل بـرای همـکاری با کرواسـی دارد و 
بخـش خصوصـی دو کشـور باید در ایـن عرصه ها فعال شـوند. وی ، بحران های 
جـدی در خاورمیانـه بویـژه فعالیـت گروه هـای تروریسـتی درمنطقـه را یادآور 
شـد و گفـت: ایـران نخسـتین کشـوری بود کـه خطر داعـش و سـایر گروههای 
تروریسـتی را به جهان اعام کرد، اما بسـیاری از کشـورهای اروپایی نسـبت به 
ایـن هشـدارها توجـه نکردند. معـاون اول رییس جمهوری ضمـن تاکید براینکه 
بایـد علـل و زمینـه هـای بـروز و ظهـور گـروه هـای تروریسـتی نظیـر داعـش 
ریشـه یابـی شـود، اظهار داشـت: ضـرورت دارد با کسـانی کـه از داعش حمایت 
ایدئولوژیـک، مالـی و تسـلیحاتی مـی کننـد، مبـارزه شـود . جهانگیـری گفت : 
جمهـوری اسـامی ایـران آمادگـی دارد کمـک هـای الزم را بـرای حـل بحران 
هـای منطقـه ای ارایـه دهد. وی افـزود: مبارزه با تروریسـم و افراطـی گری باید 
بـه اراده و عزمـی جهانـی تبدیل شـود و راه حل بسـیاری از بحـران های منطقه 
نظیر مسـائل سـوریه و یمن، راه حل سیاسـی اسـت و کرواسـی می تواند نقشی 
مهمـی در حـل مسـائل ایفا کنـد. کرابـار کیتاروویـچ رییس جمهوری کرواسـی 
نیـز در ایـن دیـدار بـا ابـراز عاقمنـدی کشـورش بـرای توسـعه همـکاری ها با 
جمهـوری اسـامی ایـران، از بخش انرژی، گردشـگری، صنعت کشـتی سـازی ، 
علـوم و فنـون ، صنایـع دریایـی ، ترافیـک و حمل و نقـل به عنـوان زمینه های 

مشـترک بـرای فعالیـت و توسـعه همـکاری های دو کشـور یـاد کرد.

معاون اول رییس جمهور هواپیما وزیر امور خارجه

در پی انتشـار جزئیات الیحه پیشـنهادی برنامه ششـم توسعه، 
مشـخص شـد تحـوالت ممـی در حـوزه اقتصاد توسـط دولت 
طی این برنامه پیشـنهاد شـده اسـت. برخی از این پیشنهادات 

را در ادامـه به نقل از تسـنیم بخوانید:
 سـازمان مدیریت در پیش نویس الیحه برنامه ششـم توسعه 
بـه دولـت پیشـنهاد کـرد، مأموریت هـا، وظایف و مؤسسـات و 
شـرکتهای مرتبـط بـا بخـش انـرژی از وزارت نیـرو تفکیـک و 
پس از ادغام با وزارت نفت، وزارت جدید انرژی تشـکیل شـود.

 تمامـی مأموریت هـا و وظایـف مرتبـط بـا بخـش بازرگانـی 
از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و وزارت جهـاد کشـاورزی 
منتزع و به وزارت اقتصاد ملحق شـود، سـازمان توسـعه تجارت 

و سـازمان حمایـت هم منحل شـوند.
 به منظور تقویت و توسـعه کارآفرینی و تأمین مالی کسـب و 
کارهـای خـرد و کوچک، »بانک کسـب وکار کوچک« بـا ادغام 

صنـدوق کارآفرینـی امیـد و سـایر نهادهـای مالـی مرتبـط با 
تشـخیص دولت تأسـیس کند.

 بـه منظـور توسـعه خدمـات دولـت الکترونیـک، صنعـت 
فنـاوری اطاعات، شفاف سـازی اطاعـات و افزایـش بهره وری 
در حوزه هـای اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی، دسـتگاه های 
اجرایـی و نهادهایـی کـه دارای شـبکه مخابراتـی مسـتقل از 

شـبکه ملـی اطاعـات هسـتند، بایـد مجـوز دریافـت کنند.
 بنـا بـر پیشـنهاد سـازمان مدیریـت در پیش نویـس الیحه 
برنامـه ششـم، بانـک مرکـزی می توانـد، عـاوه بـر اختیـارات 
قانونـی خـود مقرر در قانون پولی و بانکی کشـور، حسـب مورد 
4 اقـدام نظارتـی و انتظامی را نیز در قبال بانک ها و موسسـات 

اعتبـاری غیر بانکـی متخلف اعمـال نماید.
 بنـا بـر پیشـنهاد سـتاد برنامه ششـم بـه دولت، بـا تصویب 
شـورای اقتصـاد، قیمـت آب، حامل های انرژی و سـایر کاالها و 

خدمـات یارانـه ای بـا رعایت ماحظات اجتماعـی و اقتصادی و 
حفـظ مزیت نسـبی و رقابتی بـرای صنایع و تولیـدات، بتدریج 

تـا سـال 1399 اصاح می شـود.
 بنـا بـر پیشـنهاد سـازمان مدیریـت در پیش نویـس الیحه 
برنامـه ششـم توسـعه بـه دولـت، سـازمان توسـعه مکـران به 
عنـوان سـازمان توسـعه ای با شـخصیت شـرکتی بـرای برنامه 
ریـزی، اجـرا و نظارت بر برنامه های توسـعه در سـواحل مکران 

ایجـاد می گـردد.
 در الیحـه پیشـنهای برنامـه ششـم توسـعه ، انحـال بنیاد 
مسـکن انقاب اسـامی و ادغام آن در سـازمان جدید توسـعه 

روسـتایی و عشـایری مطرح شـده اسـت.
 بنابر پیشـنهاد سـتاد برنامه ششـم در الیحه پیشـنهادی به 
دولـت، سـتاد عالی توانمندسـازی فقرا و محرومین به ریاسـت 

معـاون اول رئیس جمهور تشـکیل می شـود.

پیشنهادهای داغ اقتصادی الیحه برنامه ششم
برنامه ششم توسعه

پیام ما- داسـتان از آن جایی شـروع شـد که در رسـانه ها 
خبـر از شـیوع انفلوآنزای خوکی شـد. در میان همـه تاییدها و 
تکذیـب هـا ، مرگ افـراد مختلف در جای جای اسـتان نشـان 
داد کـه آنفلوآنـزای خوکـی آمده اسـت و البته بـرای این آمدن 
از کسـی هـم اجـازه نگرفـت. یـک مـاه پیـش بـرای اولیـن بار 
»پیام ما« در خبری اختصاصی در گفتگو با پزشـک متخصص 
داخلی بیمارسـتان بردسـیر از مرگ چند نفر در آن بیمارستان 
پـرده برداشـت. خبـری کـه البتـه علـی رغـم تاییـد پزشـک 
متخصـص بیمارسـتان  از سـوی رییـس بیمارسـتان و رییس 

مرکز بهداشـت شهرسـتان بردسـیر تکذیب شـد.
 n1h1 تکذیـب هـا نتوانسـت جلوی گسـترش آنفلوآنـزای 
را بگیـرد و کار بـه جایـی رسـید کـه اسـتانداری بـا تشـکیل 
جلسـه ویـژه، وضعیـت را در اسـتان زرد اعام کـرد. خبری که 
بـا انتشـار آن از همـان روز اول و در حواشـی اش شـنیده مـی 
شـد که وزیر بهداشـت چندان موافق رسـانه ای شـدن داستان 
و اعـام وضعیـت زرد نبـوده اسـت. روز بعـد از جلسـه، سـیف 
الهـی معـاون اسـتاندار که از سـوی وی جهت پیگیری مسـاله 
آنفلوآنـزا مامـور شـده بـود، در گفـت و گو بـا خبرنـگار پیام ما 
خبـر از سـفر وزیـر بهداشـت بـه کرمـان داد. در حالـی که این 
خبـر روز دوشـنبه در روزنامـه پیام ما به چاپ رسـید، روز سـه 
شـنبه شهباز حسـن پور در مجلس شورای اسـامی و در نطق 
پیش از دسـتورش از وزیر بهداشـت خواسـت تا به کرمان سفر 

کنـد. درخواسـتی کـه روز قبل از آن تایید شـده بـود و بنا بود 
کـه وزیـر روز چهارشـنبه به کرمـان بیاید. از صبح چهارشـنبه 
کمیتـه هـای تبلیغـات نمایندگان محتـرم کرمـان در مجلس 
در فضـای مجـازی بـه شـدت فعال شـدند تـا بلکه بـا توجه به 
حساسـیت و نگرانـی مـردم و به تبع آن پیگیـری اخبار مربوط 
بـه آنفلوآنـزا بتواننـد سـفر وزیر بهداشـت بـه کرمـان را به نفع 
خـود مصـادره کننـد. فـارغ از ایـن که سـفر چند سـاعته وزیر 
محتـرم بهداشـت چـه دسـتاوردی  در جهت کنتـرل آنفلوآنزا 
می تواند داشـته باشـد، با فرود هواپیمای حامل وزیر بهداشـت 
در فـرودگاه کرمان و آنتن دار شـدن تلفـن های همراه از همان 
دقایـق اول رقابـت بین نمایندگان که دسـت برقضـا! آن ها نیز 
بـا همیـن هواپیمـا بـه کرمان سـفر کرده و بـه حـوزه انتخابیه 

خـود بازگشـته بودند داغ تر شـد.
 حامیـان پـور ابراهیمـی نماینده شهرسـتان هـای کرمان و 
راور بـا انتشـار عکسـی کـه وزیـر را ایسـتاده بر بـاالی صندلی 
اش در هواپیمـا و در کنـار  پور ابراهیمی نشـان مـی داد، با این 
عنـوان کـه »وزیر بهداشـت بـه دعوت دکتـر پـور ابراهیمی به 
کرمـان آمـد.« و »هم اینـک در فرودگاه کرمان« سـعی کردند 
بـا سـرعت بـاالی خـود گـوی سـبقت را از سـایرین بریاینـد. 
دقایقـی بعد عکسـی از سـوی حامیـان دکتر زاهـدی به عنوان 
رییس مجمع نمایندگان کرمان منتشـر شـد که وی را در کنار 
وزیـر بهداشـت و جمعـی دوربیـن به دسـت در حال عکاسـی 

نشـان مـی داد. در ادامـه این 
عکـس نیـز خبـری بـا ایـن 
تیتـر در گروه هـای تلگرامی 
لوود می شـد:»وزیر بهداشـت 
مجمـع  رییـس  دعـوت  بـه 
نمایندگان اسـتان بـه کرمان 

آمد.«
بیـن حامیـان  بحـث در   
نماینـده  دو  ای  رسـانه 
شهرسـتان کرمـان در گـروه 
گرفتـه  بـاال  مجـازی   هـای 
بـود کـه ناگهـان عکسـی از 
کنـار  در  سـیرجان  نماینـده 
هواپیمـا  در  بهداشـت  وزیـر 
»فرسـت  صندلـی  در  و 
کاس« منتشـر شـد کـه این 
متـن را بـه عنـوان رونویـس 
بـه  بهداشـت  داشـت:»وزیر 
پـور  حسـن  شـهباز  دعـوت 
نماینـده سـیرجان بـه کرمان 
آمـد.« اندکـی نگذشـته بـود 
تحـت  هـا  ایـن عکـس  کـه 
نماینـدگان  جنـگ  عنـوان 
کرمـان بـر سـر ایـن کـه چه 
کسـی وزیر بهداشت را دعوت 
کـرده بـاال گرفـت! و در کانال 
هـای متعـدد خبری اسـتانی، 
بـرون اسـتانی و خارجـی قرار 
گرفـت. ایـن در حالـی بود که 

بر اسـاس خبرهـای موثق، وزیر بهداشـت طبق دسـتور کارش 
بـه کرمـان آمـده بـود.

وزیـر بهداشـت چند سـاعت در کرمـان ماند و در جلسـات 
متعـدد شـرکت و از بیمارسـتان هـای کرمان بازدید کـرد و در 
نهایـت بـا گایه از رسـانه ای شـدن موضـوع - تا ایـن حد-  با 
اعـام وضعیـت سـفید به تهـران بازگشـت.  وزیر بهداشـت به 
تهـران برگشـته؛اما دکتر پـور ابراهیمی در آخرین عکسـی که 
در کانـال رسـمی خـود در نـرم افزار تلگرام منتشـر کـرده، در 
جمـع عزاداران رضـوی در بخش چترود گفته اسـت:»از عوامل 
کنتـرل بیماری آنفلوآنزا تشـکر می کنم. مردم نگـران بیماری 
آنفلوآنـزا نباشـند.«  پیـام ما در بررسـی های خود نتوانسـت با 

منابع موثقی گفت و گو کند که بتواند سـفید شـدن یک شـبه 
وضعیت را برای خوانندگان خود تشـریح کند. البته در روزهای 
آینـده قطعاً بـه این موضـوع خواهیم پرداخت. امـا نکته جالب 
و فرامـوش نشـدنی ایـن سـفر حضـور تمام قـد و همـه جانبه 
نمایندگان فعلی اسـتان کرمان اسـت. نشـان دادن حساسـیت 
در خصـوص سـامت مـردم حـوزه انتخابیـه امـری شایسـته 
اسـت. امـا امیدواریـم کـه این حرکت هـا و عکس انـدازی ها با 
وزیر بهداشـت و به اشـتراک گـذاری آن در گـروه های مجازی 
رفتـاری »شـب انتخاباتی« نبـوده و این نماینـدگان در صورت 
انتخـاب مجـدد و راهیابی بـه مجلس دهم همین قـدر پیگیر، 
حسـاس و مسـوولیت شـناس باشـند و گزارش عملکرد لحظه 

بـه لحظه خـود را همچنان ادامـه دهند. 

وزیر بهداشت وضعیت را سفید اعالم کرد

همه مدعیان دعوت از وزیر

و  ، خبرهـا  بـود  اوضـاع عجیبـی شـده 
: بودنـد  بـه هـم پیوسـته  شـایعات 

آنفوالنـزای  h1n1 )یـا همـان خوکـی( 
بـه کرمـان هـم رسـید،بیش از 30 نفـر در 
اسـتان کرمان جان خـود را از دسـت دادند، 
وضعیـت زرد در کرمـان اعـام شـد، مـدارس و مهدکودک ها 
تعطیـل شـدند،اما بـه شـهروندان عزیـز ایـن تذکـر را دادنـد 
کـه از تعطیات اسـتفاده نکنند و به مسـافرت نروند،درشـهر 
شـایع شـده که پلیـس راه جلـوی کرمانیان عازم به مسـافرت 
را می گیـرد و ایشـان را به کرمـان بازمی گرداند،حتی گروهی 
مشـغول منتشـر کردن شـایعه ای در سـطح حملـه ی فضایی 
هـا بـه کرمان هسـتند و می گوینـد طـی گـود بـرداری در 
خیابـان بهمنیـار به گورسـتانی قدیمـی رسـیده اند و از یکی 
از چاله هـا گازی عجیـب بـه بیرون فـوران کـرده و چندتن از 
کارگـران همانجـا مبتـا و روز بعـد جان باختنـد و می گویند 
ایـن گورسـتان در قدیـم بـه جان باختگان وبا و جـذام و دیگر 
بیماری هـای العاج تعلق داشـته و حاال این توسـعه طلبی ها 
و سـازندگی ها باعـث شـده کـه آن بیماری ها دوبـاره گریبان 
گیـر کرمانیان بشـوند، و در پی این وضعیـت عجیب و غریب 

و تقریبـا اورژانسـی وزیـر بهداشـت بـه کرمـان می آیـد تـا از 
نزدیـک ناظـر بر عملکرد پرسـنل فعال در زمینه ی بهداشـت 
باشـد کـه ناگهـان همـه ی مـا بـا آنچـه کـه تغییـر نخواهـد 
کـرد مواجـه می شـویم . نـه بیمـاری واگیـر دار و نه شـایعات 
و یـک کاغ و چهل کاغ ها،هیـچ کـدام کوچکتریـن خللی در 
حـس )مـن بودم کـه کار را تمـام کردم(، مـا ایرانی هـا ایجاد 
نمی کنـد )حتـی اگر کار تمام نشـده باشـد( در همین راسـتا 
نماینـدگان عزیـز و از جان گذشـته ی کرمـان هم تاش شـان 
را انجـام دادنـد تا درعکس های بیشـتری کنار وزیر بهداشـت 
قـرار داشـته باشـند. و البتـه کـه عجیـب هـم نیسـت و ابـر 
انسـانی کـه بـا حضور چند سـاعتی خـود، وضعیـت زرد یک 
اسـتان ، کـه بـا یـک بیمـاری اپیدمیـک دسـت بـه گریبـان 
اسـت را تبدیـل بـه وضعیت سـفید می کند و حتـی بیماران 
هـم  یک صـدا زمزمـه می کننـد همـه چـی آرومـه مـا چقدر 
سـرحالیم- واقعـا جـای عکـس گرفتـن هـم دارد و هرکـس 
دیگـری هـم آنجـا بـود می خواسـت نـه تنهـا بـا وی عکـس 
بگیـرد بلکـه بـه حربـه ای ثابـت کند ایـن سـوپرمن را من به 
این شـهر سـرماخوردگان آوردم و برای اسـتقبال می گفتند: 

کلـد اسـتاپ معتدلـی بـه شـهر ما خـوش آمدی.

    حال بشـنوید از آنچه منسـوب اسـت به تیم محافظت 
از آقـای وزیـر و دیگـر حرفهـای درگوشـی کـه در تلگـرام، 
گوشـی بـه گوشـی می چرخند و به قـول معـروف در دروازه را 
می شـود بسـت امـا در گوشـی مـردم را نه. خاصه  شـاهدان 
عینـی شـایعه سـوار می گوینـد که پـس از به پـرواز در آمدن 
هواپیمـای وزیـر یکـی از نماینـدگان کرمـان کـه وی هـم از 
تاشـگران عرصـه ی  )کارا کـه کـرد همـان کـس کـه وزیـر 
را آورد( بـود خـود را بـه فرسـت کاس می رسـاند و پـس از 
موافقـت سـر تیـم محافظـت کنـار وزیـر می نشـیند و چنـد 
کامی بـا وی هـم صحبـت شـده و بعـد از چنـد دقیقـه بـه 
صندلـی خـود برمی گـردد، البتـه ایـن که سـوژه ی مناسـبی 
بـرای شایعه نیسـت، سوژه آنجاسـت کـه بعـد از فـرود آمـدن 
هواپیمـا همـان نماینـده ی عزیزتر ازجان دوبـاره تاش هایش 
را از سـر می گیـرد تـا کمـاکان هم سـفر وزیر بهداشـت بماند 
وی آنچنـان دلبسـته ی کمـاالت ایشـان شـده بود کـه حاضر 
نبـود لحظـه ای فاصلـه  بیـن ایشـان بیوفتـد و اصـرار فـراوان 
می ورزیـده کـه باید من در همان ماشـینی بنشـینم که وزیر 
نشسـته اند و آقای محافظت هم انکار می نموده و اجازه سـوار 
شـدن بـه نماینـده ی مـا را نمـی داده و کار به جایی می رسـد 

کـه یقـه ی کـت منتخب مـردم کرمـان را می گیـرد و محکم 
بـه عقـب می کشـد و همزمان  در ماشـین وزیـر را می بندد و 
می گویـد تا من اینجا هسـتم اجـازه  نمی دهم که در ماشـین 
وزیـر بنشـینی. وقتـی هم دیگـران بـه وی می گوینـد وای بر 
تـو کـه آنکسـی کـه چنیـن برخـورد فیزیکـی بـا وی کردی 
نماینـده ی مـردم بـود. بـا داد و فریاد می گوید: میشناسـمش  
ایـن بنـده خـدا از داخـل هواپیمـا فقـط می خواسـته از هـر 
فرصتـی  برای عکس گرفتن با وزیراسـتفاده کنـد . و باالخره 
بـا پادرمیانـی چندنفـر ایـن موضـوع خاتمـه پیـدا میکنـد و 
جالـب اینکـه در کرمـان هـم حرف محافـظ وزیر به کرسـی 
می نشـیند و وزیـر هـم واکنشـی نشـان نمی دهد.کـه خـوب 
عجیـب هـم نیسـت وی آنچنـان مشـغول خـرق عـادات و 
روزمره سـازی بیمـاری اپیدمیـک بـود که متوجـه برخورد بد 
همراهیانـش با نماینده ی مردم نمی شـود و جالب اینجاسـت 
کـه در تلویزیـون هم می گویند ما پارسـال هـم وضعیت قرمز 
شـد امـا اعام عمومـی نکردیم و این مشـکات پیـش نیامد. 
درنتیجـه بـه حقیقت دیگـری هم پی می بریم کـه در فرهنگ 
عامـه هـم بـدان اشـاره شـده: مشـکل آن نیسـت کـه مردم 

بکشـد، مشـکل آن اسـت که رسـانه ای شود.

طنز پیام ما

دانشجویان 
حق ندارند جلسات 
را به هم بریزند

ایسنا نوشـت: معاون فرهنگی 
و اجتماعـی وزیر علوم با هشـدار 
نسـبت بـه دانشـجویان اخالگـر 
حتـی  گفـت:  دانشـگاه ها،  در 
را  سـخنرانی  یـک  زدن  بهـم 
نمی پسـندیم و برنمی تابیم. سید 

ضیـا هاشـمی )معـاون فرهنگـی و اجتماعـی وزیـر علـوم(  درباره ایجـاد تنش 
توسـط عده ای از دانشـجویان حین سـخنرانی های طیف های مختلف سیاسی، 
اظهـار داشـت: ما همـواره به همـه گروه ها و مسـئوالن تاکید کردیـم که قانون 
را فصـل الخطـاب بداننـد. هر کسـی که خـودش را تابع قانـون ندانـد از نظر ما 
کارش خطاسـت. معـاون فرهنگی وزارت علوم با تاکید بـر اینکه همواره تبعیت 
از قانـون مـورد تاکیـد مقام معظـم رهبری بوده اسـت، گفـت: قانونمندی یکی 
از ارزش هـای ماسـت کـه مـا در جهـت دفـاع از آن تاکیداتی داریم. هاشـمی با 
هشـدار نسـبت به دانشـجویان اخالگر در دانشـگاه ها، خاطرنشـان کـرد: حتی 
بهـم زدن یک سـخنرانی را نمی پسـندیم و بر نمی تابیم. معـاون فرهنگی وزارت 
علـوم اضافـه کرد: اگر بـا هر موردی از ایجـاد اختال و بی نظمی مواجه شـویم، 
واکنـش نشـان می دهیـم؛ البتـه در مـوادری در دانشـگاه آزاد اتفاقاتـی افتاده و 

می افتـد کـه از کانـال خـود دانشـگاه آزاد بایـد مدیریت شـود.

تصمیم گیری در 
مورد حادثه قرچک 
در جلسه امروز 
وزرات کشور

سـخنگوی  نوشـت:  ایلنـا 
از جلسـه خـود  وزارت کشـور 
ایـن  سیاسـی  معـاون  بـا 
وزارت خانه بـرای تصمیم گیری 

در خصـوص حادثـه قرچـک خبـر داد. حسـینعلی امیـری در خصـوص 
آخریـن وضعیـت گـزارش حادثه قرچـک عنوان کـرد: در این مـورد نهایتا 
تصمیم گیـری در مـورد ماجـرا بـه بنـده و آقـای مقیمـی ارجاع داده شـده 
اسـت. وی افـزود: بر همین اسـاس بنـده و آقای مقیمی امروز در جلسـه ای 
اتفاقـات قرچـک تصمیم گیـری خواهیـم کـرد. سـخنگوی  در خصـوص 
وزارت کشـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه در گزارش اسـتاندار نـام نقوی 
حسـینی نماینـده ورامیـن هـم قید شـده بود- آیـا در گزارش ارجاع شـده 
بـه شـما هـم نـام ایـن نماینـده وجـود دارد، گفت: بلـه- من هـم صحبت 
آقـای اسـتاندار در ایـن مورد را تاییـد می کنم. امیـری همچنین در بخش 
دیگـر گفت و گـو با اشـاره بـه آغاز رونـد اجـرای انتخابات مجلـس خبرگان 
رهبـری عنـوان کرد: بـرای انتخابات خبـرگان رهبری- مـا 31 حوزه اصلی 
اخـذ رای و 1031 حـوزه فرعـی و در مجموع 1062 حـوزه اخذ رای داریم.

دادگاه زنجانی تا 
زمانی که حرف 
محرمانه ای باشد، 
غیر علنی است

ایرنـا نوشـت: وکیـل بابـک 
نفتـی  بـزرگ  متهـم  زنجانـی 
حـرف  کـه  زمانـی  تـا  گفـت: 
بـرای  ای  محرمانـه  هـای 

گفتـن وجـود دارد دادگاه غیـر علنـی برگـزار مـی شـود. رسـول کوهپایه 
زاده دربـاره برگـزاری غیرعلنـی بیسـت و دومیـن جلسـه رسـیدگی بـه 
اتهامـات بابـک زنجانـی و دو متهـم دیگـر پرونده نفتـی افـزود: دادگاه به 
درخواسـت متهمـان و وکای آنهـا از ابتدا به صورت علنی برگزار شـد اما 
جایـی موکلـم و سـایر متهمـان می خواسـتند مطالبـی را بیـان کنند که 
نتوانسـتند و یـا قاضـی گفت کـه نیازی نیسـت این مطالب بیان شـود؛ از 
آنجـا کـه بیـان آن مطالب در جلسـات علنی ضـروری نبود لـذا از دادگاه 
خواسـتیم تـا یـک جلسـه بصورت غیـر علنـی برگزار شـود. وکیـل بابک 
زنجانـی بـا بیـان اینکـه ایـن دادگاه جنبـه داخلـی نـدارد، تصریـح کـرد: 
جلسـات ایـن دادگاه زیـر ذربیـن و رصـد دیگر کشـورها و نهادهـای بین 
المللـی قـرار دارد از ایـن رو جلسـه فـردا دادگاه 22 جلسـه بصـورت غیر 

علنـی برگـزار خواهد شـد.

هزینه سفر 
گردشگران به کرمان 
برگشت داده می شود

کل  اداره  گردشـگری  معـاون 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان کرمـان گفت: 
بخش خصوصی برای گردشـگرانی 
کـه سفرشـان بـه دلیـل بیمـاری 
آنفلوآنـزا به این اسـتان لغو شـده، 
تدابیری اندیشـیده اسـت تا هزینه 

های سـفر برگشـت داده شـود. به گزارش ایرنا  محمد جهانشـاهی افزود: با توجه 
بـه تعطیـات جاری، توسـط بخـش خصوصی در سـایر شـهرها برای اسـتفاده از 
فرصت گردشـگری اسـتان کرمان برنامه ریزی شـده بود که متاسـفانه تحت تاثیر 
بیمـاری آنفلوآنـزا و شـایعات پیرامـون آن فضا به سـمت دیگری رفـت. وی گفت: 
بیـش از 60 درصـد سـفرها در برخـی تورهـای گردشـگری خارجـی و داخلـی به 
اسـتان لغـو شـده یـا برنامه سـفر بـه زمـان دیگری تغییـر پیدا کـرده اسـت. وی 
بیـان کـرد: روز پنـج شـنبه از طـرف انجمـن صنفـی هتلداران اسـتان اعام شـد 
گردشـگرانی کـه به دلیـل بروز بیماری آنفلوآنزا در برنامه سفرشـان مشـکل ایجاد 
شـده اسـت هزینـه های آنها عـودت داده می شـود. معـاون گردشـگری اداره کل 
میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری کرمـان گفت: طی چنـد روز اخیر 
بخـش گردشـگری اسـتان تحت تاثیـر بیمـاری آنفلوآنزا قـرار گرفت امـا وضعیت 

اکنـون در مقاصد گردشـگری سراسـر اسـتان عادی اسـت.

خبروزارت علوم میراث فرهنگیخبر

عرفان زارعی

کار را که کرد؟ هم  آن  کس که در عکس بود
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پروندهپرونده

توهین بی شرمانه به کرمان در سریال »شهرزاد«

کرمان بوی پهن می دهد آقای فتحی؟
هشـتمین قسـمت سـریال شـهرزاد با 
اعتـراض کرمانـی هـا مواجه شـده اسـت. 
اعتراضاتـی کـه بـه دیالـوگ هـای بازیگر 
کرمانـی  و  گـردد  برمـی  نقـش شـیرین 
هـای معتـرض معتقـد هسـتند در ایـن 
قسـمت سـریال بـه کرمـان و کرمانـی ها 

اسـت. توهین شـده 
بزرگ  ترین پروژه تاریخ شبکه نمایش خانگی

»شـهرزاد« را بـزرگ  تریـن پـروژه تاریخ شـبکه نمایش 
خانگـی مـی دانند. سـریال 26 قسـمتی که تاکنون هشـت 
قسـمت آن در شـبکه نمایش خانگی پخش شـده اسـت و 
توانسـته مخاطبـان زیـادی پیـدا کنـد. ایـن روزهـا از کنار 
هـر سـوپرمارکت و یـا فروشـگاه هـای عرضـه محصـوالت 
فرهنگـی عبـور کنیـد، پوسـتر ایـن سـریال بیـش از دیگر 
محصـوالت خودنمایـی مـی کنـد. سـریالی کـه در ابتـدا 
قـرار بـوده بـا نـام »روزی روزگاری عاشـقی« روانـه بـازار 
شـود. کارگردانـی ایـن سـریال را حسـن فتحـی بـه عهده 
دارد و تهیـه کنندگـی آن را محمـد امامـی و سـید محمـد 
روایتـی  سـریال  ایـن  می دهنـد.  انجـام  رضایـی  هـادی 
عاشـقانه و تاریخـی از دهـه 30 ایـران اسـت. »شـهرزاد« 
پـس از اتفاقـات ملـی شـدن صنعـت نفـت و هـم زمـان با 
کودتـای 28 مـرداد روایـت می شـود. موفقیت این سـریال 
بـه حـدی بوده کـه منتقدان سـینمای ایـران را بـه تعجب 
واداشـته اسـت و اکثـرا این سـریال را تحسـین مـی کنند. 
بازیگـران بـزرگ سـینامی ایـران هـم لـب به تحسـین این 
از جملـه پرویـز پرسـتویی کـه در  انـد.  سـریال گشـوده 
اینسـتاگرام خـود در ارتبـاط بـا »شـهرزاد« نوشـت کـه از 
سـریال »شـهرزاد« لذت بردم و بی صبرانه منتظر قسـمت 
بعـدی این سـریال هسـتم. محسـن چاوشـی خواننـده این 
سـریال هـم عبارتی مشـابه را بـه کار بـرده اسـت. روزنامه 
ابتـکار هـم در شـماره روز چهارشـنبه 18 آذر مـاه خـود و 
در صفحـه فرهنـگ و هنـر در ارتبـاط بـا موفقیـت هـای 
این سـریال نوشـت: »امروز با پخش هشـت قسـمت از این 
سـریال در شـبکه نمایش خانگی، توانسـته دغدغه هفتگی 
بسـیاری از مردمـان ایـران زمین شـود. فروش این سـریال 
بـه قـدری در بیـن مـردم همـه گیر شـده اسـت کـه تهیه 
کننـدگان و موسسـه پخـش این سـریال دسـت به بازنشـر 
دوبـاره برخـی از قسـمت های اولیـه ایـن سـریال زده اند.« 

توهین بی شرمانه به کرمان
»شـهرزاد« اگرچـه سـریالی معرکـه اسـت و مـی تـوان 
آن را جـزو موفـق تریـن سـریال هـای تولیـد شـده پس از 
انقـاب ایـران دانسـت، اما در آخرین قسـمت پخش شـده 
ایـن سـریال بـه شـهر و مـردم کرمان بـه طور بی شـرمانه 
ای توهین شـده اسـت. در دقایق 25 تا 28 قسـمت هشتم 
این سـریال که یکشـنبه گذشـته پخش شده اسـت، پریناز 
ایزدیـار که نقش شـیرین، دختـری افـاده ای و ایرادگیر، را 
بـازی می کند، پس از سـه مـاه اقامت در کرمـان به تهران 
و نـزد پـدرش برمـی گـردد. شـیرین کـه بدلیل مشـکات 
خانوادگـی بـه کرمـان و نزد عمه اش سـفر کـرده و پس از 
سـه مـاه به تهـران برگشـته ابتـدا در پاسـخ به این سـوال 
پـدرش کـه مـی پرسـد » انـگار خیلی خـوش گذشـته که 
دو هفتـه شـده سـه مـاه؟« مـی گویـد: خـوش کـه چـه 
عـرض کنـم آقـا جـون، تهـرون کجـا بقیـه جاهـا کجـا، 
همـش خاکـی خلـی، در و داهاتـی. شـیرین چنـد دقیقـه 
بعـد و هنـگام صحبـت کـردن با پسـرعمویش »قبـاد« هم 
ابتـدا در پاسـخ بـه این سـوال قبـاد که می پرسـد »خوش 
گذشـت؟« بـا لحن تمسـخر آمیزی مـی گویـد »خیلی« و 
چنـد دقیقـه بعد بـا گفتن ایـن جمله کـه انتظار سـوغاتی 
نداشـته باشـید و چـی می آوردم کـه بهترش اینجا نباشـد 
مـی گویـد: خفـه شـدم از اینقـد کـه آن جا )کرمـان( همه 

چـی بـوی خـاک و خـل و پهن مـی داد.
دیالـوگ هـای بـاال که از سـوی شـیرین در این سـریال 
گفتـه شـده باعـت شـد کرمانی هـا رنجیـده خاطر شـوند. 
»داهاتـی« خطـاب کـردن کرمانی هـا و » بـوی پهن دادن 
همـه چیـز در کرمـان« باعـث شـده تـا صـدای کرمانی ها 

درآید. 
اعتراضاتی که به فضای مجازی هم کشیده شد

ایـن اعتراضـات بـه فضـای مجـازی هـم کشـیده شـد. 
ابتـدا چنـد صفحـه کرمانـی در اینسـتاگرام اعتـراض خود 
را بـا گذاشـتن ایـن خبـر کـه در قسـمت هشـتم سـریال 
»شـهرزاد« بـه کرمانـی هـا توهیـن شـده اسـت، واکنـش 
نشـان دادنـد. پـس از ایـن برخـی کرمانـی هـا در صفحـه 
رسـمی سـریال شـهرزاد در اینسـتاگرام نسـبت بـه ایـن 
موضـوع انتقـاد کردنـد. معـدود کرمانـی هایـی هـم بودند 
کـه در صفحـه این سـریال در اینسـتاگرام می نوشـتند که 
ایـن دیالـوگ هـا توهیـن محسـوب نمـی شـود و ناراحـت 
نیسـتیم! البتـه برخـی هـواداران غیرکرمانـی ایـن سـریال 
هـم در توجیـه ایـن توهیـن بـه کرمانـی ها مـی گفتند که 
شـخصیت شـیرین در سـریال »شـهرزاد« به گونه ای است 
کـه نسـبت بـه همـه چیز ایـراد مـی گیـرد و خـود را برتر 
از دیگـران مـی بینـد و این دیالـوگ ها در راسـتای همین 
شـخصیت اسـت. حجـم اعتـراض کرمانـی هـا بـه سـریال 
شـهرزاد اگرچـه بـه حـدی نبـود کـه در ایـران سـر و صدا 
کنـد، امـا برخی سـایت هـای خبـری از جملـه هفت صبح 
بـه آن پرداختـه انـد و البتـه حق را به سـریال »شـهرزاد« 
داده انـد. نکتـه جالب اینجاسـت که برخی کاربـران فضای 
مجـازی، اعتـراض کرمانـی ها را بـا رفتار هموطنـان آذری 

زبـان در ماجـرای برنامـه فیتیلـه مقایسـه کـرده اند. 
در حالـی کـه ایـن اتفـاق از اسـاس بـا آن ماجـرا تفاوت 
دارد. ماجـرای برنامـه فیتیلـه یک برنامه طنز بـود و در آن 
بـه هیـچ عنـوان بـه نام شـهری اشـاره نشـده بـود و بدلیل 
اسـتفاده از لهجـه آذری مـورد انتقـاد قـرار گرفـت. امـا در 
سـریال »شـهرزاد« بـه یـک شـهر و کل مـردم آن شـهر 
توهیـن شـده اسـت و همیـن اعتراض مـردم کرمـان را در 

پی داشـته اسـت. 

کرمانـی هـا قبـا جنبـه خـود را در طنـز نشـان داده 
انـد همانطـور کـه در سـریال اجاره نشـین هـا و یـا برنامه 
خندوانـه بـا اسـتفاده از لهجـه کرمانـی بـه طنـز برنامـه 

کمـک شـد و هیـچ کرمانـی اعتـراض نکـرد.
رئیس مجمع نمایندگان استان: 

شدیدا این اتفاق را محکوم می کنیم
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در ارتبـاط با 
توهیـن بـه کرمـان در سـریال »شـهرزاد« بـه کرمـان بـه 
»پیـام مـا« گفـت: مـا ایـن اتفـاق را محکـوم مـی کنیـم. 
محمـد مهـدی زاهـدی افـزود: مـردم بصیـر کرمـان حتی 
در دوران ستمشـاهی، دیانـت، تدیـن و ایمانشـان همیشـه 
زبانـزد بوده اسـت. بسـیاری از بـزرگان انقابی کشـور اهل 
کرمـان بودنـد و در خـط مقـدم مبـارزه بودنـد. نماینـده 
مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی تصریـح 
کـرد: جـای تاسـف اسـت کـه بـه جـای اینکـه از آن هـا 
یـاد شـود و از آن فضـای مبـارزه ای مـردم کرمـان علیـه 
رژیـم طاغـوت یـاد شـود بـا چنیـن اصطاحـات کامـا بی 
ادبانـه مـردم کرمـان را بـه سـخره بگیرنـد. زاهـدی اضافه 
کـرد:  مـا بـه ایـن ماجـرا اعتـراض شـدید داریم و شـدیدا 
ایـن توهیـن را محکـوم مـی کنیـم. از قـوه قضائیـه و بـه 
ویـژه دادسـتانی کرمـان هـم مـی خواهیـم که ایـن قضیه 
را پیگیـری کننـد و بـا کسـانی کـه اینگونه با مـردم مومن 
و متدیـن و والیتمـدار کرمـان برخـورد کاما غیـر اخاقی 

داشـتند، برخـورد کننـد. 
به وزیر ارشاد تذکر می دهم

رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان در پایـان در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه ایـن موضـوع را در مجلـس هم 
مطـرح مـی کنیـد گفـت: بلـه. مـن در مجلس هم بـه این 
ماجـرا اعتـراض می کنـم و به وزیر ارشـاد تذکـر می دهم. 
گفتنـی اسـت امروز جلسـه علنـی مجلس برگزار می شـود 
و بـه احتمـال فـراوان محمـد مهـدی زاهـدی بـه عنـوان 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در ایـن جلسـه اعتراض خود 

را بیـان خواهـد کرد.
مدیرکل ارشاد کرمان: 

باید از فرهنگ مردم کرمان دفاع کنیم
مدیـرکل اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی کرمان در 
ارتبـاط بـا توهینـی کـه در سـریال »شـهرزاد« بـه کرمـان 
شـده بـه »پیام ما« گفت: مـن فیلم را ندیـدم اما در فضای 
مجـازی در جریـان ایـن ماجـرا قـرار گرفتـم. محمدرضـا 
علیـزاده افـزود: بایـد بررسـی کنیـم کـه آیـا توهینـی بـه 
کرمـان و یـا مـردم کرمان صـورت گرفته یا نـه. اگر توهین 
شـده باشـد از طریـق مراجـع قانونـی پیگیـری مـی کنیم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن فیلم به طـور قانونـی وارد بازار 
شـده و وزارت ارشـاد قبـل از پخـش آن را بررسـی کـرده 
اظهـار داشـت: اگـر توهیـن واضحـی صـورت گرفته باشـد 
قطعـا بایـد پیگیـری شـود و از فرهنـگ مردم کرمـان دفاع 
کـرد. علیـزاده تصریـح کـرد: البتـه بـا توجه به حساسـیت 
هایـی کـه در شـبکه هـای اجتماعـی پیـش آمـده بـه نظر 
مـی رسـد ماجـرا جـدی باشـد. وی در پایـان گفـت: بایـد 
ایـن ماجـرا را در صورت اثبات از طریق سـازمان سـینمایی 

کرد. پیگیـری 

مدیر روابط عمومی استانداری کرمان: 
باید منطقی پاسخ داد

مدیـر اداره کل روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان در 
ارتبـاط بـا این موضـوع به »پیام مـا« گفت: من این سـریال 
را تاکنـون ندیـدم و پـس از تماشـای ایـن سـریال در ایـن 
مـورد اظهـار نظـر می کنم. نقی عظیـم زاده افـزود: البته هر 
موضوعـی پاسـخی منطقـی دارد. من هم در فضـای مجازی 
در جریـان ماجـرا قـرار گرفتـم امـا نبایـد هـر مسـاله ای را 
بـه تنـش اجتماعـی تبدیـل کنیـم. وی تصریـح کـرد: اگـر 

اتفاقـی افتـاده باشـد و توهینـی صـورت گرفتـه باشـد بایـد 
به آن پاسـخی منطقـی داد. مدیر روابط عمومی اسـتانداری 
کرمـان در پایـان گفـت: در اسـتانداری کرمـان هنـوز در 

ارتبـاط بـا ایـن موضوع صحبتی نشـده اسـت.
کارگردان سریال »غالم ُلرد«:
 باید اعتراضمان فرهنگی باشد

کارگـردان سـریال »غـام لُـرد« در ارتبـاط بـا حواشـی 
پیـش آمده در ارتباط با سـریال »شـهرزاد« گفـت: توهین 
یـک بحـث گسـترده دارد. اما متاسـفانه کرمـان را بد جلوه 
دادن در فیلـم هـا بـه یـک عـادت تبدیـل شـده اسـت. 
مسـعود اشـجعی افـزود: متاسـفانه نـه فقـط کرمـان بلکـه 
شهرسـتان هـا را از جهـات مختلـف مثـل فرهنگ، سـطح 
هـوش، سـبک زندگـی و ... یکـی دو پله پایین تـر از تهران 
نشـان مـی دهنـد. ایـن کارگردان بـا اشـاره بـه اعتراضاتی 
کـه در فضـای مجـازی شـکل گرفتـه هـم گفـت: اعتراض 
مابایـد فرهنگـی باشـد.اگر توهینـی صـورت گرفتـه باشـد 
یکـی از راه هـای اعتـراض این اسـت که با واکنـش جامعه 
هنـری بـه عنـوان نماینـدگان مـردم فهیـم کرمـان روبـرو 
شـود. اشـجعی در پایـان گفـت: اعتـراض مـا باید بـه گونه 

ای باشـد کـه فرهنـگ کرمـان را نشـان دهد.
اعتراض یک دانشجوی کارگردانی سینما 

به حسن فتحی
شـهرزاد اسـماعیل زاده دانشـجوی کرمانـی کارگردانـی 
سـینما هـم یکـی از کاربرانـی بـود کـه نسـبت بـه ایـن 
توهیـن واکنـش نشـان داد. ایـن دانشـجو متنـی را نوشـت 
کـه بارهـا در شـبکه هـای اجتماعـی و نـرم افزارهـای پیام 
رسـان موبایلـی مثل تلگرام بازنشـر شـد. در بخشـی از این 
متـن آمـده: آقـای فتحـی شـما بـه چـه حقـی در قسـمت 
هشـتم سـریال شـهرزاد به شـهر اصیـل و تاریخـی و زیبای 
من)کرمان(توهیـن کردیـد؟! شـما بـه چـه حقـی بـرای در 
اوردن چنـد تومـان بیشـتر پـول بـه شـهری کـه تمـدن از 
اونجـا شـکل گرفتـه توهیـن میکنـی؟! بـه چـه حقـی بـه 
شـهری کـه اگر نباشـه تمام اقتصـاد ایران زیر سـوال میرود 
توهیـن کـردی؟! به چه اجـازه ای خانم پریناز ایزدیار شـهر 
زیبـای مـن که هر خشـت آجریش پـول قطره قطـره خون 
اجـداد خانـم پریناز هم نمیتواند به گرد پایش برسـد شـهر 
مـن را شـهری پهن وار تشـبیه کرده؟! اسـماعیل زاده ادامه 
داده اسـت: آقـای حسـن فتحی گویا نه تاریـخ خواندید و نه 
شـهر شناسـی میدانید.گویـا تا حاال قدم هایتـان را از تهران 
آنطـرف تـر نگذاشـتید چون اگـر غیر ایـن بود میدانسـتید 
کـه من در شـهرم درویشـی را بـه خاک سـپرده ام که تمام 
جهـان والـه و حیـران او و شـخصیت و اشـعارش هسـتند. 
اگـر شـما دانـا بودید میدانسـتید که از سراسـر دنیـا دالرها 
هزینـه میشـود تـا برسـند به شـهر مـن و لحظـه ای مقبره 
ی حضـرت شـاه نعمـت اهلل را زیـارت کننـد. آقـای حسـن 
فتحـی مـن در شـهرم بنایـی دارم بنـام بـاغ شـاهزاده کـه 
تمـام دنیـا حیـرت از معمـاری و زیبایـی ان دارنـد. مـن در 
شـهرم دقیانوسـی دارم که تمدن از آنجا سرچشـمه گرفته. 
سیرجان،سـنگ چشـمه و بافتـی دارم که اگـر نبودند خانم 
ایزدیـار و اجـدادش تـا حـاال از فقـر و گرسـنگی پوسـیده 
بودنـد. اقـای حسـن فتحـی من در شـهرم ارزوئیـه ای دارم 

کـه هـر گـرم گندمـش قـار و قورهـای شـکم فرزندانـت را 
جبـران میکنـد. مـن در شـهرم ارگ بـم و راوری دارم کـه 
اصالـت و کار درسـتی مـن و هم شـهری ها و پـدر و مادرم 
را اثبـات میرسـاند .اقـای حسـن فتحی در شـهر مـن بنایی 
بنـام گنبـد جبلیـه سـاخته شـده که تمـام ماتش را شـیر 
شـتر پـر کـرده، مـن در دیـارم کویـری دارم بی همتـا بنام 
لـوت کـه دل مردمـش بـه همـان وسـعت و خونشـان بـه 
همان گرمیسـت. برو بخوان میمند شـهربابک کجاس .شـاه 
نعمـت اهلل که بود و باغ شـاهزاده، ارگ بـم، ارگ راور، گنبد 
جبلیـه، بـازار مـس گرهـا و حمام گنجعلـی خـان را که بنا 
کـرد و در کجـا هسـتند. شـما اقای حسـن فتحـی وقتی به 
عنـوان کسـی که باید فرهنگسـازی کنـد و مـردم را به هم 
نزدیـک کند باعث تفرقه شـده ای. شـهرزاد اسـماعیل زاده.

دانشـجوی کارگردانـی سـینما.22 سـاله.دیار کریمان
واکنش بازیگر نقش شیرین به اعتراض کرمانی ها

سـریال  در  شـیرین  نقـش  بازیگـر  ایزدیـار،  پرینـاز 
»شـهرزاد« هـم روز جمعـه نسـبت بـه اعتـراض کرمانـی 
هـا واکنـش نشـان داد. ایـن بازیگـر در اینسـتاگرام خـود 
نوشـت: خیلـی تعجـب کـردم. واقعـا نمـی دونـم بـه ایـن 
حـرف هـا بایـد خندید یـا گریه کـرد. عزیـزان دل کرمانی، 
هـم وطـن هـای نازنیـن مـن اول اینکـه داسـتان سـریال 
شـهرزاد مربـوط بـه سـال 1332 مـی باشـد و اون زمـان 
هیـچ شـهری حتـی تهـران ذره ای بـه شـکل امـروز نبود. 
دوم اینکـه شـیرین قصه پری نـاز ایزدیار نیسـت و با توجه 
بـه شـخصیت نـاز پـرورده ای کـه داره از رفتـار اجتماعـی 
درسـت و ادبیـات کامی درسـتی برخوردار نیسـت و بارها 
و بارهـا شـاهد حرف ها و رفتارهـای اینچنینی ازش بودیم، 
بـه نظـرم بعضی ها با کامنتهاشـون تو این هشـت قسـمت 
خیلـی کـم لطفـی کـردن و از کاه کـوه سـاختن بـه هـر 
حـال امیـدوارم ایـن سـوءتفاهم برطـرف بشـه، همـه جای 
ایـران بـرای من زیباسـت و نه فقط روی شـهر خودم، روی 

کشـور و مـردم عزیـزم تعصـب دارم.
حمایت آرش برهانی از سریال »شهرزاد«

در ایـن میـان آرش برهانـی بازیکن کرمانـی تیم فوتبال 
اسـتقال تهـران کـه سـابقه کاپیتانـی در ایـن تیـم را هم 
دارد در اینسـتاگرام خـود از سـریال »شـهرزاد« حمایـت 

 . کرد
برهانـی با انتشـار عکسـی از خود در کنار حسـن فتحی 
کارگـردان این سـریال نوشـت: در کنار اقای حسـن فتحی 
کارگـردان سـریال »شـهرزاد« کـه ایـن روزهـا همـه جـا 
صحبـت از ایـن مجموعـه و داسـتان عاشـقانه اش را مـی 
شـنویم امـا چنـد روز اخیـر حواشـی دارد طعـم شـیرین 
عاشـقانه ایـن سـریال را بـه کام مخاطبانش تلـخ می کند، 
مجموعـه ای کـه بـرای ارتقـا فرهنـگ ایـران ایـن میـزان 
زحمـت کشـیده، چطـور مـی توانـد بـه یـک نقطـه از این 
مـرز و بـوم توهیـن کـرده باشـد! بـه عنـوان یـک کرمانـی 
طرفـدار ایـن سـریال از همشـهری هـای عزیـز خـود مـی 
خـوام که بـه عنـوان حامیان فرهنـگ این مرز و بوم سـوار 
بـر مـوج حواشـی کـه بـه شـهرعزیزمان« کرمـان« ارتباط 
دارد نشـوند تـا بـا حمایت خـود از چنیـن مجموعه فاخری 
بتوانیـم در آینـده شـاهد آثـاری همچون شـهرزاد باشـیم.

رضا عبادی زاده

سـریال شـهرزاد بـه قسـمت هشـتم خود 
در سـینمای خانگـی رسـیده اسـت. دیالـوگ 
بازیگـر نقـش »شـیرین« در مـورد کرمانی ها 
امـا حاشـیه هایـی بـرای آن ایجـاد کرد.نقش 
»شـیرین« کـه دختـر نازپـرورده ای اسـت و 
از ادبیـات کامـی مناسـبی برخوردار نیسـت 
را »پرینـاز ایزدیار«بـازی مـی کند.سـریال حـال و هـوای بعد 
از  دارد. »شـیرین « دختـر  از کودتـای 28 مـرداد 1332را 
خودراضی»آقـا بزرگ«بـرای دیـدن عمـه اش به کرمـان رفته 
و در برگشـت از کرمـان دیالوگـی پیرامون سـفرش کرمانی ها 
را دهاتـی مـی نامـد و مـی گویـد:» کرمـان پر از خـاک و خل 
بـود و بـوی پهـن مـی داد« همیـن کافـی بـود تـا اعتراضـات 
شـروع شـود. فضـای مجـازی هـم بهترین بسـتر بـرای اعام 
ایـن اعتـراض بـود. برخـی از کرمانـی هـا معتقـد هسـتند که 
بـه اصالتشـان توهین شـده اسـت.خبرها از راه افتادن کمپین 

هایـی در اعتـراض بـه ایـن توهین حکایـت دارد.
 کمپیـن هایـی بـا هدف تحریـم خرید سـریال در کرمان و 
برخـی تنـد تر و به دنبال توقف سـاخت این سـریال هسـتند.

در ایـن نوشـته قصـد بررسـی جوانـب موضـوع را داریـم. آیـا 
واقعـا عوامـل شـهرزاد بـه اهالـی کرمـان توهیـن کـرده انـد؟ 
یـا ایـن ایرادهـا بـه تولیـدات هنـری نوعـی متـه به خشـاش 
گذاشـتن اسـت و موجـب کاهـش کیفیـت اثـار هنـری مـی 

شود.
اعتراض های همیشگی

مدتـی اسـت کـه در سـریال های تلو یزیونـی و برنامه هـای 
مختلـف از لهجـه بازیگـر ، گوینـده و عوامـل حاضـر در برنامه 
بـه عنـوان ابـزاری در جهـت جذاب تـر شـدن آن برنامـه یـا 
سـریال اسـتفاد می شـود و البتـه سال هاسـت کـه اعتراض هـا 
و گایه هـای مـردم و قومیت هـای مختلـف در نقـاط مختلـف 
کشـور باعـث شـده بسـیاری از ایـن مجموعه هـای تلویزیونی 
بـا حاشـیه های زیـادی مواجـه و حتـی پخـش برخـی از آنها 
متوقـف شـود. مـوج اعتراضـات ایرانی ها بـه تولیـدات هنری 
دارد.از  تاریـخ  فیلـم ریشـه در  و  نـوع سـریال  از  مخصوصـا 
نمونـه هـای اخیـرش می تـوان به مـوج اعتراض فیـس بوکی 
بختیـاری هـا نسـبت بـه سـریال سـرزمین کهـن ، اعتـراض 
شـدید مازندارنـی هـا به سـریال پایتخـت ، اعتـراض نماینده 
شـمال کشـور به تمسـخر گیانی ها در کاه پهلوی ، معترض 
شـدن نماینـده آبـادان به کاراکتـر »جناب خـان« در خندوانه 
، اعتـراض جامعه پزشـکی به سـریال طنز »در حاشـیه« و در 
آخریـن نمونـه آن اعتـراض تبریـزی هـا به مجموعـه »فیتیله 
ها«سـت. اعتـراض در برخـی مـوارد نـادر پـا را از مـرز ها هم 
فراتـر گذاشـت . آن هـم اعتـراض وزیـر فرهنـگ افغانسـتان 
بهسـریال طنـز  »چارخونه« که در آن» جـواد رضویان« نقش 

یـک افغـان را بـازی مـی کرد. 
حمله های مجازی

اولیـن مـوج اعتراض اما از دنیای مجازی شـروع می شـود.
محیـط مجـازی آزادانـه تـر اسـت،پیام به آسـانی منتشـر می 
شـود، در زمـان کوتاهـی گسـترش مـی یابـد و مهمتـر اینکه 
ریشـه مطالـب اعتراضـی قابـل پیگیـری کمتـری هسـتند.

در اعتراضـات مجـازی هـم ایرانیـان سـابقه دار محسـوب می 
شـوند. دامنـه ایـن اعتـراض هـا هم به حـوزه خاصـی محدود 
نمـی شـود. از دنیـای سیاسـت و ورزش گرفتـه تـا معتـرض 
شـدن به شـیوه »بمـب گوگلی« بـه اکـران فیلـم »300« در 

آنسـوی مرزهای ایـران .
برخـی از ایـن اعتـراض هـا جنبه بیـن المللی هم داشـت. 
از حملـه بـه لـوران فابیـوس در جریـان مذاکـرات هسـته ای 
تـا توهیـن بـه »مسـی« سـتاره آرژانتینی.ماجـرای حملـه به 
مسـی تـا جایی پیش رفـت که روزنامـه »ال مونـدو  دیپورتیو« 
در گزارشـی بـه حضـور تقریبـی 30 هـزار کاربر ایرانی شـبکه 
فیسـبوک و جماتـی کـه علیـه لیونل مسـی منتشـر کردند، 
پرداخت.حملـه ایرانـی هـا به سـتاره ها هم ختم نمی شـود.» 
فرنانـدا لیمـا« مجـری و مانکـن مراسـم قرعـه کشـی جـام 
جهانـی هم به علت پوشـش نامناسـبش مورد حملـه کاربران 
ایرانـی قـرار گرفـت و صفحـه فیـس بوکـش را مسـدود کرد.

حجم هتاکی به او و همسـر و فرزندانش با شـنیع  ترین الفاظ 
جنسـی همراه شـد و در واقـع هرچند تعـداد نظردهندگان به 
صفحـه هـواداران ایـن مجـری زن، کمتر از یک چهـارم حمله 
کننـدگان بـه صفحه هواداران لیونل مسـی بـود، در عین حال 
نـوع دیدگاه هـا بـه مراتـب بی ادبانه تـر و دارای تعرض بیشـتر 
بـه حریـم شـخصی بود و حقیقتـاً هـر خواننده ای را شـرمنده 

می سـاخت. 
در اعتـراض اخیـر بـه دیالـوگ بازیگـر نقش »شـیرین« در 
سـریال »شـهرزاد« هـم »پرینـاز ایزد یـار« هدف قـرار گرفت. 
یکـی از پسـت هـای صفحـه اینسـتاگرام ایـن بازیگـر جـوان 
محـل اعتـراض معترضیـن واقع شـده و تا لحظه نوشـتن این 
گـزارش تعـداد نظـرات موافـق و مخالـف موضوع مـورد بحث 
بـه 2300 نفـر رسـیده.اعتراض هایـی کـه در برخی مـوارد تا 
فحاشـی هـای و دادن القـاب رکیـک به ایـن بازیگـر و عوامل 

ان پیـش رفته اسـت.
پاسخ مجازی به اعتراض مجازی

بـه  خـود  اینسـتاگرام  صفحـه  در  یـار«  ایـزد  »پرینـاز 
معترضین پاسـخ گفـت.در بخشـی از متـن وی آمده:»عزیزاِن 
دلِ  کرمانـی ، هـم وطنهـای نازنیـن مـن اول اینکـه داسـتان 
سـریال شـهرزاد مربوط بـه سـال 1332 میباشـد و اون زمان 
هیـچ شـهری حتـی خود تهران ذره ای به شـکل امـروز نبود ، 
دوم اینکـه شـیرین قصـه پری ناز ایزدیار نیسـت و بـا توجه به 
شـخصیت نـاز پـرورده ای کـه داره از رفتار اجتماعی درسـت 
و ادبیـات کامـی درسـتی برخـوردار نیسـت و بارهـا و بارهـا 
تـو این 8 قسـمت شـاهد حرفهـا و رفتارهـای اینچنینی ازش 
بودیـم ، بـه نظـرم بعضی ها با کامنتهاشـون خیلـی کم لطفی 
کـردن واز کاه کـوه سـاختن بـه هـر حال امیـدوارم این سـوء 
تفاهـم رفـع بشـه، همه جـای ایـران برای مـن زیباسـت و نه 
فقـط روی شـهر خـودم، روی کشـور و مـردم عزیـزم تعصـب 
دارم . امیـدوارم از تماشـای سـریال شـهرزاد لـذت ببریـد و 
نگذاریـد خسـتگی 8 مـاه کار شـبانه روزی بـه تنمـون بمونه 
ایـن سـریال با یـک دنیا عشـق و عاقه فقط بـرای لذت بردن 

شـما سـاخته شده «
معترضین چه می گویند

کسـانی کـه بـه دیالوگ شـیرین نقـد دارند این کلمـات را 
توهیـن بـه اصالت کرمانـی ها می داننـد. آنها مـی گویند»در 
توهیـن  بشـدت  دیالوگهایـی  سـریال  ایـن  هشـتم  قسـمت 
آمیـز و سـخیف از سـوی وی دربـاره ی کرمـان بـکار رفـت 
کـه کارگـردان و نویسـنده مـی توانسـتند بدون ایـن حجم از 
توهیـن، شـخصیت مغـرور، بـی ادب و خودخواه بازیگـر را در 
نقـش خود بـه نمایـش بگذارند...مردم دیـار کریمـان، نه اهل 

تظاهـرات و دشـنامند، نـه اهـل تحریم و شـکایت!
امـا بدانیـد کـه ایـن حجـم بـی ماحظگـی در دیالوگهـا، 

روح ایـن مـردم نجیـب را آزرد.. بـرای نمایـش واقعیـت ایـن 
شـخصیت، نیـازی بـه اینهمـه توهیـن نبـود.« اما برخـی پا را 
فراتـر گذاشـته و آتـش زدن پوسـترهای ایـن سـریال را وعده 
مـی دهند.معترضیـن کرمانی پیشـینه تاریخی اسـتان کرمان 
و جایـگاه ایـن خطه در بالندگی کشـور را دلیل محکمی برای 

اثبـات توهیـن در سـریال مـی دانند.
برخی که اعتراض ها را مشکوک می دانند

مـی  ایزدیـار  خانـم  اینسـتاگرام  در  کاربـران  از  یکـی 
نویسـد:»نمیدونم چـر اینجـوری شـده آخه یه جریانی پشـت 
ایناسـت نمیدونـم واهلل ایـن همـه مـردم یـه دفعـه بـه جوش 
اومـدن یکـی واسـه کاشـان یکـی واسـه کرمـان یکـی واسـه 
لرسـتان پـس ما تهرانـی ها چی بگیم که همیشـه تو سـریال 
دزد و قاچاقچـی و آدم بـده ی قصه نشـونمون میدن؟ بابا مگه 
روسـتاهای تهـران بـوی گاب میده!؟ یـه ذره فکـر کنید بعد 

اظهـار فضـل کنیـد مـا ایرانی هـا واقعـا جـو گیریم. 
کاربـر دیگـری ایـن اعتراضـات را هدایـت شـده بـه قصـد 
ناامـن کـردن کشـور مـی داند و مـی گوید:» همـون هایی که 
خودشـون جـک هـای قومیتـی رو تـو گروههای مجـازی می 
فرسـتن سـر موضوع تبریـز و فیتیله ها غیـرت و تعصب آذری 
زبانـی شـون بـه جـوش اومده بـود. بـا تحریک مردم و دسـت 
گذاشـتن روی نقـاط حساسـی کـه مردم آسـتانه تحملشـون 
در اون زمینـه پاییـن هسـت سـعی در شـلوغ کـردن فضـای 
شـهر هـا دارنـد. االن هم نوبت کرمـان شـده و از تاریخ کرمان 

حـرف مـی زنند.

اهالی رسانه چه نظری دارند
احمـد یوسـف زاده روزنامـه نـگار و فعـال فرهنگـی در این 
ارتبـاط بـه »پیـام ما«گفت:»تحریک احسـاس قومیـت ها هر 
روز به یک دلیل اگر کار دشـمن دانا نباشـد قطعا کار دوسـت 
نـادان اسـت. یـه عـده ای بـا اتفاقـات امنیتـی کـه در تبریـز 
افتـاد بدشـون نمیـاد در کرمـان و بعد از آن در سـایر اسـتانها 
تنـش درسـت کننـد.« وی ادامه می دهد:»شـکی نیسـت که 
کارگـردان چـه به عمد و چه سـهوا اشـتباه کرده ولی اشـتباه 
بزرگتـر ایـن اسـت کـه اعتـراض بـه خیابـان کشـیده شـود« 
یوسـف زاده معتقد اسـت بهترین راه اعتراض با حرف حسـاب 
و متیـن و منطقی سـت.مثا نوشـتن یک نامـه از طرف اهالی 

فرهنـگ و هنر.
مهـدی محبـی روزنامه نـگار کرمانی در این ارتبـاط اعتقاد 
دارد:»بـه اعتقـاد من با این مسـایل نباید احساسـی و هیجانی 
برخـورد کـرد و از آن غائلـه ی  قومـی قبیلـه ای سـاخت.بر 
خـوردی از قبیـل نامـه متین و منطقی اسـت ، لکن کشـاندن 
کار بـه آن چـه کـه در فیتیله دیـدم بازی خوردن اسـت.ما در 
فضـای فعلـی کشـور به شـدت بـه وحـدت و همبسـتگی نیاز 
داریـم .« وی مـی گوید:»چـون در جریان سـریال و ماجراها و 
آدم هـای آن نیسـتم نمـی توانـم به درسـتی اظهـار نظر کنم 
امـا معتقـدم با یک کارگـردان راحت می تـوان مکاتبه کرد.در 
نشـریات نقـد کـرد و حتی تاکید کـرد که باید جبران اشـتباه 
شـود .امـا بـه هر حـال نبایـد چنین دیالوگـی در یـک فیلم و 

به یک نشـانی روشـن داشـته باشـیم .«

نعمـت الهـی مدیر مسـئول هفتـه نامـه »اقتصـاد کرمان« 
دیالـوگ »شـیرین« را توهین می داند و معتقد اسـت:»قاعدتا 
بایـد جنبـه پذیـرش واقعیـت هایـی که در هـر رسـانه ای در 
ارتبـاط بـا هـر قومیـت و گروهـی  مطـرح میشـود را داشـته 
باشـیم و اسـتفاده از گویـش و پوشـش هـم هرچقـدر ضعیف 
باشـد را نباید به حسـاب توهین گذاشـت .اما از جایگاه دروازه 
بانـی خبـر و با هدف برجسـته سـازی میتوانـی از خیر خیلی 
از خبرهـا گذشـت و دسـت بگـذاری روی یـک مورد و مسـاله 
خاص.بـه نظـرم اینجـا اسـت کـه نبایـد در موضـوع غـرض و 
مرضـی اصطاحـا به قصد تضعیـف و تخریب باشـد.« وی می 
گوید:»اینکه کاراکتر شـخصیت شـیرین بددهن است میتواند 
از ایـن بدتـر هـم بگوید اما ایـن مربوط به پخش زنده هسـت.

در سـریال شـصت سـال بعد اون هم با قواعد حاکم بر جامعه 
ایرانـی امـروز کارگردان محتـرم اگر بخواهـد میتواند تعدیل و 
اصـاح کنـد.« امین شـول دیگـر روزنامه نگار کرمانی هسـت 
کـه اتفاقـا همـه ی قسـمت هـای سـریال را دیـده اسـت .وی 
موافـق ایـن انتقاد نیسـت و مـی گوید:»نویسـنده و کارگردان 
اگـر دسـتش اینقـدر بسـته باشـد دیگه نمـی توانـد کار کند.

بـه نظـرم برخی از ایـن اعتراض ها بـه  طور ناخـودآگاه تحت 
تاثیـر ماجـرای اعتـراض تبریـزی ها بـه برنامه فیتیله اسـت.و 
ایـن دیالوگ در سـریال شـهرزاد توهین آمیز نیسـت.به دلیل 
اینکـه مـن بـه عنـوان مخاطـب حـس نمـی کنم تعمـدی در 
نـوع بیـان دیالـوگ وجود داشـته باشـد. ضمن اینکه در سـال 

32 مگـر کرمـان چه شـرایطی می تواند داشـته باشـد«

جالل آل احمد در سفرنامه کرمانش چه می گوید
جـال آل احمـد چند روز قبل از تمام شـدن سـال 1336 
بنـد و بسـاطش را جمـع کـرد و همـراه شـمس ـ بـرادرش ـ 
راه افتـاد و رفـت بـه یـزد. چنـد روزی در یـزد مانـد و سـوم 
فروردیـن 1337 در میانـه عیـد نـوروزی که با مـاه رمضان به 
هـم رسـیده بودند راه کرمـان در پیش گرفت و تا روز سـیزده 
فروردیـن آنجـا ماند.سـفر جـال آل احمـد به کرمـان با »چه 
چیز تور«، چه کسـی جانش را سـر سـه تار و سـیم چهارمش 
گذاشـت، چـرا کرمانی هـا دیگـر بـا سیاسـت کاری ندارنـد؟، 
کرمـان شـهر اسـلحه ایـران، تفـرج در قبرسـتان، سـنگ های 
800 سـاله و تپه هـای چنـد هـزار سـاله، آیا واقعا انگلیسـی ها 
پشـت سـر دراویـش هسـتند؟، ماهان نصـف جهـان!، درویش 
دوهزارتومانـی!، ماهان گـردی و بحثـی عمیـق دربـاره تریـاک 
کاروان سـرای  از  دزدکـی  بازدیـد  همچنیـن  و  فوایـدش  و 
ایـن  گوناگـون  بخش هـای  اصلـی  عناویـن  گنجعلیخـان، 

هستند.  سـفرنامه 
جـال در ایـن سـفرنامه کرمـان را اینگونـه توصیـف مـی 
کند:»شـهر عبـارت اسـت از مجموعه ای نیمـه خرابه و گاهی 
خانـه ای رو بـه راه پادگانـی یـا اداره ای. واردات گل و گشـاد 
و بـا درهـای بسـته. هرکـدام انگار که قلعـه ای ـ کـه هرکدام 
نماینـده حکومـت یـا کاروانسـرایی خالـی. و بعد مسـجدی با 
کاشـی کاری فریـاد کننـده سـردر و بعـد میدانـی و بعد بقعه 
مشـتاقیه. ایضـا خلوت. و درخشـش برق بر کاشـی هـا یادآور 
همـه خاکهـا و غبارها و خشـکی هـا و کاه گل ها. و بعد سـوز 
اول شـب و بعـد غمی که بـه صورت بغضی در گلـو مانده بود. 
و بعد سـوز که باد شـد و تند شـد و برگشـتیم. سر راه حمامی 
بـود کـه تپیدیـم تو و بعـد مسـافرخانه. با فریـاد رادیـو اش و 
بـوی پیه سـوخته در فضاش. شـهر بدجوری پـر از باد و خاک 

و خـل. بایـد زودتر زد بـه چاک.«
اعتراض به مثابه شغل

نبـودن  یـا  بـودن  توهیـن  بـه مسـاله  پرداختـن  از  جـدا 
ایـن دیالـوگ مـی تـوان نگاهی بـه شـیوه نویـن اعتراضی در 
کهکشـان ارتباطـی جدیـد و زندگـی نویـن تعاملـی کنونـی 
داشـت. روشـی کـه افـراد بـه راحتـی در نقـش رسـانه مـی 
تواننـد افـکار خـود را با دیگـران به اشـتراک بگذارنـد . اما در 
ایـن میـان اینگونـه بـه نظـر می رسـد کـه صیادانی بـه قصد 
ناامـن و گل آلـود کـردن فضای مجازی به کمین نشسـته اند. 
فضـای هیجانی مجـازی که دوران گذارش را برای کشـورهای 
در حـال توسـعه طی می کند ایـن امکان را برای سـودجویان 
فراهـم کـرده کـه بـا تهییـج و برانگیختن احساسـت مـردم با 
تکنیـک گلوله برفی از کاه کوه سـاخته و هویـت کاربران را در 

اسـتانه جریحـه دار شـدن جلـوه دهند. 
عـدم آگاهـی ، وجـود اطاعـات سـطحی ، سـکوت منابـع 
اطـاع رسـانی حکومتـی و کمرنگ شـدن اعتماد رسـانه های 
رسـمی در بیـن مردم بـه ماهی گیـری از آب گل آلود مجازی 
کمـک می کنـد. کاربـران بدون تحقیـق و تفحص ناخواسـته 
ابـزار ترویـج اعتراضـی مـی شـوند کـه از ماهیـت آن بی خبر 

 . هستند
در حالـی کـه شـبکه هـای مجـازی در کارکـرد واقعـی خود 
مـی توانند بعنـوان کانـال ارتباطی ایفـای نقش کـرده و صدای 
اعتـراض مردم را بشـکل تاثیر گذار به عاملیـن توهین احتمالی 

کنند. منتقل 

در حاشیه اعتراضات مجازی به دیالوگی
 در سریال شهرزاد

اعتراض به مثابه 
یک شغل

نکیسا خدیشی

جناب آقای علی جنتی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسامی

با سام و دعای خیر 
مـا جمعـی از مـردم کرمـان، اسـتانی دارای فرهنگ و 
تاریـخ غنـی که چهـره هـای مانـدگار بسـیاری همچون 
خواجـوی کرمانـی، فـواد کرمانـی، دکتـر روح االمینـی، 
بردسـیری،  آقاخـان  میـرزا  کرمانـی،  االسـام  ناظـم 
باسـتانی پاریـزی، هوشـنگ مـرادی کرمانـی، احمد ناظر 
زاده کرمانـی و... را در دامـان خـود پـرورش داده اسـت 
بـه توهیـن زشـت انجـام گرفته به مـردم شـریف کرمان 
در سـریال »شـهرزاد« بـه کارگردانـی حسـن فتحـی که 
از مجموعـه تحـت مسـوولیت شـما درجـه »الـف« اخـذ 
کـرده، رسـما اعتراض مـی کنیـم و درخواسـت داریم به 
شـکلی به تهیه کنندگان و دسـت اندرکاران این سـریال 
کـه با بودجه بخش خصوصی تولید شـده اسـت، آسـیب 
مالـی و معنـوی وارد نگـردد بخواهیـد تـا با عـذر خواهی 
رسـمی در قسـمت هـای آینـده تـا حـد اندکـی از اثراث 
سـوء غفلـت صـورت گرفته کـه موجـب ناراحتـی و تألم 

خاطـر مـردم شـریف کرمـان گردیـده، بکاهند.
امیدواریـم بـا پیگیـری و دسـتور صریـح آن جنـاب 
و توجـه و جبـران سـریع از سـوی دسـت انـدرکاران آن 
سـریال، مـردم شـریف و نجیـب کرمـان بـا سـعه صـدر 
و گذشـت از سـایر اقدامـات قانونـی قابـل انجـام چشـم 

. شند بپو
بدیهـی اسـت ما امضـا کننـدگان ایـن نامه خواسـتار 
جمـع آوری قسـمت هشـتم ایـن مجموعه کـه در آن به 
کرمانیـان توهیـن شـده هسـتیم و همچنیـن در صورت 
عـدم توجـه و واکنش مناسـب اجازه نخواهیـم داد برخی 
از نجابـت مـردم شـریف و بصیـر کرمـان سـوء اسـتفاده 
بنماینـد و قطعـا بـا تمـام ظرفیـت و از طـرق قانونـی 
مختلـف، ماجـرا را تا سـر منزل مقصود پیگیـری خواهیم 

کرد.
جمعـی از روزنامـه نـگاران، هنرمنـدان، نویسـندگان، 
پزشـکان، کسـبه، دانشـجویان، فرهنگیان، دانش آموزان 

و اقشـار مختلـف اسـتان کرمان
نامـه  ایـن  امضـا  بـرای 
کـد  می توانیـد  اعتراضـی 
روبـرو را بـا تلفن هوشـمند 
خـود اسـکن نمایـد و یـا به 

اینترنتـی  نشـانی 
payamema.ir/shahrzad

مراجعه نماید.
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 در گـوش ایشـان بـا اینکـه اتـاق خلـوت بود، آهسـته 
گفتـم، قربـان، قلـب بـه کلـی از کار افتـاده و شـاه قطعـاً 
مـرده اسـت. نظـر بـه اینکه چاکـر نمک خـوار شـما بوده 
و هسـتم، در عالـم دولتخواهـی عـرض مـی کنـم که مثل 
حـاج میـرزا آقاسـی وزیـر محمدشـاه از میـان ایـن حـرم 
بیـرون نرویـد تـا از این جا ماننـد او به کربـا بروید!اتابک 
یـک سـیلی بسـیار محکمـی بـه گوشـم نواخـت و بـدون 
تغییـر گفت:»معـراج نـرو«!و بـاز فریـاد کرد:»دکتـر جان، 
روز بـروز لیاقـت و هنـر اسـت، تمـام ترقیـات تـو امـروز 
اسـت، شـاه را حـال بیـار، تیـر بـه پای شـاه خـورده، زود 
کاری کـن، کـه شـاه حـال بیایـد. پـس از خوردن سـیلی 
مشـغول  و  شـدم.  هوشـیار  و  بیـدار  حقیقـت  در  اتابـک 
مالـش پهلـو و پـای شـاه شـدم، لبـاس هـای او را مرتـب 
نمـودم و فریـاد زدم قربـان، الحمـدهلل حـال قبلـه عالـم 

بـه جـا آمـده اتابـک فریـاد زد ناصـر الملـک، قلیـان بیار، 
حـال شـاه جـا آمـد. فـوری ناصـر الملـک کـه بعـد نایب 
السـلطنه شـد، قلیانـی بـرای اتابـک در همـان راه رو بین 
حرمیـن آورد و اتابـک ایسـتاده در حالی که قلیان دسـت 
ناصـر الملـک بـود کشـید و دائم فداییان شـکر مـی کرد. 
ناصـر الملـک و قلیـان را مرخـص کرد. بعـد از چند دقیقه 
پسـرهای کرم خـان که فداییـان اتابک بودنـد، وارد اطاق 
شـده یـک صندلـی آوردنـد و یک چـوب پهن بلنـد آورده 
زیـر صندلـی عبـور دادنـد. پـدر عزیـز السـلطان منیـژه 
)ملیجـک( کـه مـردی کوتـاه و باریـک بـود، آمـد و روی 
صندلـی نشسـت، بـا کارد لبـاس هـای شـاه را از پشـت 
سـر از یقـه تـا دامـن پـاره کردنـد و شـاه را جلـوی آن 
روی صندلـی نشـانیدند، دو دسـت پـدر مِنیـژه را از زیـر 
پیراهـن داخـل کـرده، وارد آسـتین شـاه نمودنـد و بـه او 

تعلیـم دادنـد کـه دسـت شـاه را حرکـت دهـد و گاهـی 
بـه سـبیل شـاه کشـیده شـود و آن تختـه زیـر صندلـی 
را چهـار نفـر، هـر سـر تختـه را دو نفـر بلنـد کردنـد، دو 
نفـر هـم پشـت صندلـی را گرفته، به ایـوان مقابـل مقبره 
آوردنـد. کالسـکه شـاه بـدون اسـب جلـوی ایـوان حاضـر 

بـود، اول پـدر منیـژه را وارد کالسـکه کـرده بعـد شـاه را 
بـه همـان ترتیـب جلـوی او نشـاندند و دسـت های شـاه 
را بـه همـان کیفیـت بـه او گفتنـد گاهی حرکـت بدهد و 
سـبیل هـا را دسـتمالی کنـد. عینـک یاقوت کبود شـاه را 

از جیبـش بیـرون آوردنـد و بـه چشـمش گذاردنـد. 

شاه شکار
قسمت سوم

آینه تاریخ 

کرمونسالمت

کلینیک زیبایی - پزشکی پیام ما

در این سـتون قصد داریم پاسـخ سـواالت پزشکی 
خواننـدگان مـان را در زمینه های مختلف پزشـکی 
بدهیـم. همچنیـن توصیه هـای مهم سـالمتی را از 

زبان خود پزشـکان داشـته باشیم.
خواننـدگان محترم لطفا سـواالت خـود را در رابطه 
بـا تمام رشـته های تخصصی پزشـکی را به شـماره 
10009353412500 پیامـک کنید تـا از طریق دکتر 
صفـا بـا پزشـکان متخصـص حـاذق شـهرمان در 
میـان گذاشـته و پاسـخ را در ایـن سـتون چـاپ 

. کنیم
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203

www.drsafa.org
پزشـکی  مرکـز  تلگـرام  کانـال  بـه  پیوسـتن  بـا 
جدیدتریـن  و  مهمتریـن  از  صفـا  دکتـر  زیبایـی 
از  و  شـده  مطلـع  مرکـز  ایـن  زیبایـی  خدمـات 
خدمـات مشـاوره رایـگان و انالیـن بهـره ببریـد.

Telegram.me/safacenter

0936...0354
پسـری 15 سـاله هسـتم. وزنـم 71 کیلوگـرم و قـدم 
175 سـانتی متر اسـت. از یـک سـال پیـش رشـد چندانی 

نداشـته ام. آیـا بـاز هـم رشـدی خواهم داشـت؟
پاسـخ: شـما بایـد از ناحیه زانوهـا یا مچ دسـت های تان 
عکسـبرداری کنیـد تا مشـخص شـود صفحه رشـدتان باز 
اسـت یـا خیـر. اگـر صفحـه رشـد بـاز باشـد، رشـد قدتان 

ادامـه پیـدا  می کند.
0935...7453

خانمـی 31 سـاله هسـتم کـه حـدود 4 سـال پیـش 
بیـرون  بـه  متمایـل  کمـی  دندان هایـم  می کـردم  فکـر 
هسـتند. ارتودنسـی کـردم امـا االن خیلـی پشـیمانم زیرا 
دندان هایـم خیلـی عقـب رفتـه اسـت و فـرم نازیبایـی بـه 
صورتـم می دهـد. به خصـوص وقتـی می خنـدم. بـا چنـد 
متخصـص مشـورت کـرده ام امـا عقیـده آنها بر این اسـت 
کـه راه حـل مناسـبی وجـود نـدارد. می خواهـم بدانـم بـا 
پیشـرفت روش هـای زیبایـی آیـا راه حلـی بـرای درمـان 

دندان هـای مـن وجـود نـدارد؟
پاسـخ: بایـد از نزدیـک وضـع دندان هـای شـما را دیـد 
انجـام  انجـام شـده،  ارتودنسـی  درمـان  بـه  باتوجـه  امـا 
مجـدد ارتودنسـی بـه نظـر صـاح نباشـد، بهتـر اسـت به 
یـک متخصـص ترمیمـی مراجعـه کنیـد تـا بـا روش های 
ترمیمـی ماننـد المینیـت شـاید بتـوان دندان هـا را طوری 

تغییـر داد کـه جلوتـر بـه نظـر برسـند.
0913...3831

آیـا لیزر موهـای زائد عارضـه جانبی دارد؟ آیـا می توانم 
از این شـیوه اسـتفاده کنم؟

پاسـخ: لیزردرواقع طیـف خاصی از نور بـوده که تقویت 
شـده اسـت. مثـا در لیـزر موهـای زائـد طیـف مخصوص 
فقـط 2 تـا 3 میلی متـر بـه زیـر پوسـت نفـوذ کـرده کـه 
آن هـم فقـط ریشـه مـو برخـورد می کنـد و ریشـه مـو را 
تخریـب کـرده و بـه بافت های مجاور آسـیبی نمی رسـاند. 
بیمـار ایـده آل، بیماری اسـت که پوسـتی روشـن اما مویی 
مشـکی و ضخیـم داشـته باشـد. انتظاراتـش واقع گرایانـه  
بـوده و اختـال هورمونـی نداشـته باشـد، هرچنـد کـه بـا 
پیشـرفت  هایی کـه در زمینـه لیزر و روش های سـردکردن 
پوسـت بـه وجـود آمـده اسـت بیمارانـی کـه پوسـت های 
تیره تـر دارنـد را هـم می تـوان بـه شـکل موثـری درمـان 

. کرد
0937...3890

آیـا مصـرف قـرص راکوتـان خطـری بـرای بـدن )کبد( 
دارد؟

پاسـخ: در زمـان مصـرف ایـن دارو، عـوارض آن باید به 
طـور مرتـب مورد بررسـی قـرار گیرنـد. برای مثـال چربی 
خون تـان را بایـد در فواصـل منظـم چک کرده و خشـکی 
پوسـت تان را کنتـرل کنیـد. همچنیـن باید مراقب باشـید 
در دوره مصـرف دارو بـاردار نشـوید. بنابرایـن اگـر مصرف 
آن کنترل شـده و تحت نظر پزشـک باشـد، مشـکلی پیش 

نمی آیـد.
0936...2048

دختـری 23 سـاله هسـتم کـه همیشـه دهانـم  بـوی 
بـد می دهـد، حتی بعـد از مسـواک زدن؛ علتش چیسـت؟
پاسـخ: بوی دهان علل مختلفـی دارد. دردرجه اول باید 
بررسـی شـود که در دهـان دندان پوسـیده وجود نداشـته 
باشـد و ثالثـا لثه هـا سـالم بـوده و التهـاب نداشـته باشـد. 
درضمـن حتمـا همیشـه زبـان خود را هـم مسـواک بزنید 
و از دهانشـویه هـم روزی یـک یـا دوبـار اسـتفاده کنیـد. 
اگـر بـا همـه این کارهـا باز هـم بـوی دهان وجود داشـت 
بایـد بـه متخصـص گـوارش مراجعـه کنید زیرا مشـکات 

گوارشـی هـم بعضـا باعـث بوی دهـان خواهد شـد.

وقتـی دمـای هـوا پایین می آیـد انگیـزه دادن به خود 
بـرای ورزش کردن دشـوار می شـود، چون نمـی خواهید 
بـه عنـوان پـاداش ورزش پوسـتتان بـر اثر سـرما بسـوزد. 
سـوختگی بـر اثر سـرما ماننـد آفتاب سـوختگی نیسـت، 
بـر اثـر اشـعه هـای مضـر آفتـاب اتفـاق نمـی افتـد. ایـن 
سـوختگی در نتیجـه دمـای پاییـن و رطوبت کـم رخ می 
دهـد. چنیـن شـرایطی روغـن هـای طبیعـی پوسـت را 

خالـی مـی کنـد، باعـث خشـکی، سـوزش و قرمز شـدن 
پوسـت می شـود. دکتـر دبـرا جالیمن، متخصص پوسـت 
مـی گویـد: پوسـتتان قرمزمـی شـود و شـروع به پوسـت 
پوسـت شـدن مـی کنـد، چـون رگهـای خونـی در الیـه 

هـای بیرونـی پوسـت بـاز می شـوند. 
قبـل از اینکـه در هوای سـرد بیـرون بروید ایـن کارها 
را انجـام دهیـد تـا از سـوختگی بـر اثر سـرما پیشـگیری 

 : کنید
پوسـت خود را پوشـانده نگه دارید. دسـتکش بپوشـید 
تـا از دسـت هـا محافظـت شـود، یـک شـال گـردن مـی 
توانـد بـه خوبـی گرمتـان کند و از پوسـت چانـه و گردن 
محافظـت کنـد. کاه و هـد بنـد نیـز گوش ها را پوشـش 
مـی دهـد. در روزهایـی کـه هـوا بـه شـدت سـرد بـود 

توصیـه مـی شـود بینـی و پیشـانی را نیز بپوشـانید.
اگـر بـرای مـدت طوالنی مـی خواهیـد بیـرون بمانید، 
بهتـر اسـت مقـداری مرطـوب کننـده حـاوی ضـد آفتاب 
اسـتفاده کنیـد. ایـن کار پوسـت را، هـم از اشـعه هـای 
آفتـاب محافظـت مـی کند هم از سـوختگی بر اثر سـرما. 
فرامـوش نکنیـد کـه لـب هـا را نیـز بـا مرطـوب کننـده 
پوشـش دهیـد. هـر دو سـاعت یکبـار مرطـوب کننده ی 

حـاوی ضـد آفتـاب را بـه پوسـت و لـب هـا بمالید.
قبـل از بیـرون رفتـن هواشناسـی را چـک کنیـد تـا 
ببینیـد وضعیـت بـاد و سـرما چگونـه اسـت. اگـر هـوا به 
شـدت سـرد بـود، پـس طـوری برنامـه ریـزی کنیـد کـه 
مـدت زمـان زیـادی بیـرون نمانیـد. همچنیـن فعالیـت 
هایـی انجـام دهیـد کـه بـه حرکـت کنـد نیـاز داشـته 
باشـند. دویـدن در هوای سـرد با سـرعت باال بـه گونه ها 

آسـیب وارد مـی کنـد. پوسـتی کـه بر اثر سـرما سـوخته 
نیازمنـد مرطوب شـدن اسـت، پـس اگر دچارش شـدید، 
سـه تـا چهار مرتبـه در روز لوسـیون بمالید ) انـواع بدون 
عطـر و اسـید توصیـه مـی شـود چـون کمتـر پوسـت را 
تحریـک مـی کننـد (. روغـن نارگیل نیـز انتخـاب خوبی 
اسـت. دکتـر جالیمـن مـی گویـد: مـردم بیـش از حـد 
اسـید روی منطقـه ای که با سـرما سـوخته اسـتفاده می 
کننـد و آن را مرطـوب نمـی کنند، اسـتفاده از محصوالت 

نادرسـت فقـط شـرایط سـوختگی را بدتـر مـی کند.
اگر پوسـت شـروع به پوسـت پوسـت شـدن کـرد، این 
تنهـا قسـمتی از رونـد التیـام اسـت. پوسـت بـاال آمـده 
را برداریـد و پوسـت تـازه را مرطـوب کنیـد. بـرای تمیـز 
کـردن نواحـی تاثیـر یافتـه از سـوختگی تمیـز کننـده 
هـای خفیـف دارای گلیسـیرین اسـتفاده کنیـد، تـا تمام 
روغـن هـای طبیعـی روی پوسـت شسـته نشـوند. اگر به 
شـدت احسـاس ناراحتـی مـی کنیـد از ضد التهـاب های 
بـدون نیـاز به نسـخه ماننـد ایبوپروفـن اسـتفاده کنید تا 
در کاهـش درد و پـف کمکتـان کنـد. اگـر پوسـت تـاول 
زد و یـا بشـدت احسـاس خـارش گرفـت بهتـر اسـت بـا 

متخصـص پوسـت صحبـت کنیـد.

از ورزش در هوای سرد نترسید!
ورزش

بررسی درمان چین و چروک صورت به وسیله بوتاکس در گفت و گو با دکتر عباس صفا

سم جوان کننده
بوتاکـس در ایـران مـدت زمـان زیادی 
اسـت کـه شـیوع باالیـی پیدا کـرده  و در 
سـطح جامعـه همه گیر شـده اسـت. عدم 
اطـاع از ایـن علـم باعث نگرانـی در ذهن 
مـردم شـده و اکثریـت بدون اطـاع کافی 
نسـبت بـه ایـن موضـوع گارد مـی گیرند. 
شـاید یکـی از دالیل این گارد گرفتن ها ؛ یکسـان شـدن 
چهـره هـای جمعیـت عظیمـی از بانـوان جامعه بـه علت 
کشـیدن پوسـت و  تزریـق بوتاکس باشـد. جمعـی هم به 
طرفـداری از ایـن موضـوع تبلیغـات وسـیعی را انجام می 
دهنـد. روزنامه پیام ما برای روشـن شـدن صحت و سـقم 
ماجـرا بـا دکترعبـاس صفـا یکـی از متخصصـان پوسـت 

اسـتان گفـت و گو کرده اسـت. 
یک تعریف ساده و مختصر از بوتاکس

بوتولیسـم اسـت کـه  نـام اختصـاری سـم  بوتاکـس 
در ابتـدا بـرای شـل کننـده عضـات خـاص  کـه دچار 
فلجـی و بـی حسـی در اثـر ضربـه و تصادف می شـدند 
بـه کار گرفتـه مـی شـد و بعـد بـه درمـان کامـل آن 
ناحیـه مـی پرداختنـد واز آن بـرای رفـع موقـت چین و 
چـروک، درمـان اسپاسـم های گـردن، میگـرن ودرمان 
بعضـی از اختـاالت ماهیچـه هـای چشـم اسـتفاده می 
از  کمـی  مقـدار  تزریـق  شـدند  متوجـه  بعدهـا  شـود. 
ایـن مـاده باعـث جـوان تـر و شـاداب تر شـدن پوسـت 

می شـود.
بوتاکـس یـک روش سـریع و بـی خطـر بـرای بهبـود 
چیـن و چـروک ها اسـت. بانوانی کـه در اثر رژیـم غذایی 
دچـار الغـری شـدید و شـل شـدن پوسـت صـورت مـی 
شـوند؛ و یـا افـرادی کـه در اثـر پـرکاری ماهیچـه هـای 
صـورت خود درنواحی گونه و پیشـانی و کنار چشـم دچار 
چـروک و خـط خنده شـده اند تا قبـل از عمیق و ماهیچه 
ای شـدن خطـوط حاصلـه ، بـرای درمـان مـی تـوان از 

تزریـق بوتاکـس اسـتفاده کنند. 
آیا بوتاکس عوارض دارد و خطرناک است؟

تنهـا؛ اشـتباه در تزریـق مـی توانـد عـوارض خطرناک 
را در بـر داشـته باشـد. بوتاکـس عوارضـی جزیـی مثـل 
از  بعـد  و عائمـی شـبیه سـرماخوردگی  سـردرد گـذرا 
تزریـق یـا یـک مقـدار افتادگـی پلک مـی دهد کـه البته 
گذراهسـتند و خطرناک نیسـتند. تزریق نامناسـب، تزریق 
در نقـاط ناصحیـح، تزریـق بیـش از انـدازه، رقیـق بـودن 
بیـش از انـدازه دارو کـه موجـب پخـش شـدن آن مـی 
شـود، فشـار یا ماسـاژ نقـاط تزریـق، اسـتفاده از داروهای 
تقلبـی و غیراسـتاندارد، تزریـق بـه وسـیله اشـخاص غیر 
متخصـص و در مـکان هـای نامناسـب مثـل آرایشـگاه ها 
و باشـگاه هـای ورزشـی؛ از مـواردی اسـت کـه مـی تواند 

موجـب عـوارض جبـران ناپذیـری گردد. 

چـه مدت طول می کشـد تـا بوتاکـس نتیجه خود 
دهد؟ نشان  را 

زمـان شـروع اثـر بوتاکـس بیـن 4تـا7 روز اسـت امـا 
اثـرات عمیـق و قابـل مشـاهده تزریـق بوتاکس بسـته به 
تعـداد تزریقـات بیـن 4 تـا 6 مـاه طـول مـی کشـد. اگـر 
هـر3 مـاه به مدت یک سـال تزریـق بوتاکس انجام شـود، 
بـه تدریـج فواصـل تزریـق هـای بعدی بیشـتر می شـود، 

یعنـی عمـا بـا تزریـق بوتاکـس کمتـر اثـرات طوالنـی 
تـری حاصـل می شـود. بـه حـدی کـه خیلـی از مراجعه 
کننـدگان وقتـی لیسـت تعـداد دفعـات تزریقات شـان را 
نشـان شـان می دهیم باورشـان نمی شـود که این تعداد 

تزریـق داشـته اند.
متاسـفانه اسـتفاده از بوتاکس در بیـن افراد جوان 
و بعضـا جـوان تر رواج پیدا کرده اسـت  که بسـیار 
بـه دیگـران هـم توصیه مـی کننـد. آیـا بوتاکس 

سـن خاصی دارد؟
 سـن بوتاکـس را حدودا مـی توان بین 20تا 70 سـال 
دانسـت. امـا گاهی جراحات شـدید در سـن کمتـر از 20 
هـم نیـاز بـه بوتاکـس دارد و کا جنـس و رنـگ پوسـت 
هـر شـخص متفـاوت اسـت و نمی تـوان یک نسـخه برای 
همـه پیچیـد؛ گاهی افراد شکسـته تر از سنشـان هسـتند 
و پوستشـان نیـاز بـه درمـان هـای عمیـق دارد و برعکس 

افـرادی هـم بـا سـن بـاال پوسـت هـای خـوب و مقاومـی 
دارنـد. شـغل افراد و اسـترس و فشـار کاری و زمان باالی 
کار روی پوسـت تاثیـرات زیـادی دارد. مثا پرسـتاران به 
خاطـر بیـدار خوابی های زیاد پوسـت خسـته تـری دارند. 
آتـش نشـان هـا و افرادی کـه در شـغل های پر اسـترس 
انـد پوستشـان سـریع تـر دچـار چیـن و چـروک و جوش 
مـی شـود. در اوایـل  افـرادی کـه در آسـتانه میانسـالی 

بودنـد و نگـران از دسـت رفتـن زیبایـی خـود رو بـه ایـن 
عمـل مـی آوردنـد امـا حـاال جوان هـا می خواهنـد زیباتر 
باشـند، حتـی آنهایـی کـه مشـکل خاصـی ندارنـد و  زیبا 
هسـتند هـم می خواهنـد زیباتـر باشـند و در بسـیاری از 
مـوارد نمی داننـد کـه اصـا زیبایـی ای کـه می خواهنـد، 
از  یکـی  بوتاکـس  تزریـق  کـه   آنجایـی  از  و  چیسـت؟ 
شـیوه هایی اسـت کـه نیـاز بـه جراحـی نـدارد و از سـوی 
بسـیاری از پزشـکان هم بی خطر اعام شـده اسـت، افراد 
بـا سـن 20سـال و کمتـر هـم دوسـت دارنـد بوتاکـس 

کنند. تزریـق 
بوتاکـس بـا رقیـق و ضعیـف کـردن ماهیچه هـا باعث 
مهـار حرکـت آنهـا مـی شـود تـا دیگر چـروک هـا کمتر 
روی پوسـت جلـوه کننـد. تزریـق آن باعـث بهبـود چین 
و چـروک هـا مـی شـود. اما متاسـفانه یـک سـری از این 
افـراد دچـار وسـواس در تزریق بیـش از اندازه می شـوند. 

جالـب اسـت کـه بدانیـد در آمریـکا هـم بوتاکـس ایـن 
روزهـا شـایع تریـن عمـل زیبایـی اسـت و تنها در کشـور 

مـا ایـن تـب وجود نـدارد.
بعـداز تزریق بوتاکـس نیاز به چه مدت اسـتراحت 

است؟ مراقبت  و 
مـدت زمـان تزریـق بوتاکـس بیـن 10 تـا20 دقیقـه 
اسـت و بعـد از تزریـق شـخص مـی توانـد سـریع به سـر 

کار خـود برگـردد، حتـی در اکثـر مواقـع هنـگام مواجه با 
دیگـران کمتـر کسـی متوجـه تزریـق هـا می شـود.

آیا تزریق بوتاکس ممنوعیت هم دارد؟
بلـه؛ اگـر فـردی دچـار اختـاالت انعقـادی باشـد و از 
داروهـای انعقـاد خـون اسـتفاده کنـد، زنـان باردار، سـن 
کمتـر از 18 سـال و همچنیـن سـن باالتـر از 75 سـال 
،بیمـاران قلبـی و عروقـی حاد،  کسـانی کـه عفونت فعال 
یـا ضعـف سیسـتم ایمنـی دارند، افـرادی کـه در دو هفته 
اخیـر قبـل از تزریـق واکسیناسـیون شـدند، کسـانی کـه 
بـدون دلیـل مشـخص مبتـا بـه بیمـاری فلـج عضانـی 
هسـتند؛ اینهـا بـه هیـچ عنـوان مجاز بـه تزریـق بوتاکس 

و ژل نیسـتند.
شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
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آییـن پهلوانی؛ آیینی همـه جانبه بوده 
اسـت. پهلوان بایسـتی مراحلـی از عرفان 
عملـی و نظری و کسـب قدرت جسـمانی 
بـه خلـق و همچنیـن  بـرای خدمـت  را 
ایجـاد توانایـی بـرای عبـادت بیـش تر را 
پشـت سـر مـی گذاشـته اسـت. مشـتاق 
علـی شـاه کرمانـی یکـی از مشـاهیری اسـت کـه غالـب 
جامعـه او را بـه عنـوان یـک عـارف محض می شناسـند، 
امـا از سـلوک او چنیـن بـر مـی آیـد کـه جنبـه هایی از 
آییـن پهلوانـی در زندگـی او جاری و سـاری بوده اسـت. 
مجلـس حکمـت و عرفان، آشـنایی با موسـیقی و آموزش 
آن بـه اهـل هنـر، پرداختـن بـه ورزش باسـتانی و فنـون 
کشـتی گیری، سـامت اخـاق، عدم اسـتفاده ابـزاری از 
هنـر، داشـتن سـعه صـدر و تحمـل توهین هـای مخالف 
و... از همـه جانبـه بـودن شـخصیت مشـتاق و اجتماعـی 
بـودن ایـن فـرد حکایـت دارد کـه وی را از حالـت یـک 
عـارف صـرف خارج کـرده و در جرگـه پهلوانـان قرار می 

دهد. 
موارد زیر از کتاب»پژوهشـی در رویداد قتل مشـتاق« 
نوشـته محمـد علـی گاب زاده اسـتنتاج شـده اسـت که 

زوایایـی از زندگـی این پهلـوان را بازگـو می کند؛
1- حکمـت و عرفان: شـرکت در مجالـس حکمت و 
عرفـان از مشـخصه هـای عارفـان اسـت که مشـتاق علی 
شـاه هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده اسـت. مشـتاق 
از شـاگردان »معصـوم علـی شـاه« از عارفـان زمـان خود 

اسـت. بوده 
2- موسـیقی و آوازه خوانـی: هم زمـان با حکمت 
و عرفان، باب موسـیقی نیز به روی مشـتاق گشـوده شـد 
و بـه ایـن واقعیـت رسـید کـه صوتـی دلنشـین و صدایی 
داوودی دارد. بـر ایـن اسـاس بـه مجالـس روضـه خوانی 
و سـوگواری خامـس آل عبـا راه یافـت و بـا آوای گـرم 
خویـش، دلسـوختگان عاشـورایی را حـال و هوایی خاص 
اشـتیاق  و  موسـیقی  پهنـه  در  او  بخشـید.حضور  مـی 
عمومـی نسـبت به مشـتاق عـارف و هنرمند، رشـک ها و 
حسـادت هـا را برانگیخـت تا آنجـا که بـرای از بین بردن 
تارهـای صوتـی او چنـد بـار سـورمه بـه خـوردش دادند.

مشـتاق در پهنـه موسـیقی بـه خوانـدن بسـنده نکرد 
و در نوازندگـی نیـز هنـر خـود را بـه جایـی رسـانید کـه 
از مشـاهیر روزگار شـد و بـا افـزودن سـیم چهارم به سـه 
تـار و ایجـاد زمینـه مناسـب تر بـرای بهره گیـری از این 
وسـیله موسـیقی، نام خـود را در گروه بـزرگان این عرصه 
رقـم زد. آن گونـه کـه سـیم چهـارم سـه تـار بـه سـیم 

مشـتاق معروف اسـت.
راه  مشـتاق؛  پهلوانـی:  و  باسـتانی  ورزش   -3
و رسـم ورزش باسـتانی و فنـون کشـتی را از »پهلـوان 
صـادق«، ورزشـکار زمانـه خود آموخت و بـا آیین فتوت و 

جوانمـردی و بلنـد نظـری و آزادگی- کـه از جمله اصول 
ورزش باسـتانی اسـت- آشنا شـد و در کنار پرورش روح، 

پـرورش جسـم را نیـز در دسـتور کار خـود قـرار داد.
4- سـالمت اخـالق: زنـی زیبـا روی و خـوش آوازه 
کـه در همسـایگی محـل کار مشـتاق زندگـی مـی کـرد، 
صدای داوودی مشـتاق را شـنید و عاشـق او شـد. در این 
میـان ، جوانـی هرزه از این عشـق باخبر شـد و خود را به 
جـای مشـتاق معرفـی کـرده و روزها بـا زمزمه عاشـقانه، 
هـوس هـای آلـوده خـود را ارضا مـی کرد. سـرانجام یک 
روز دسـت آن جوانـک هوسـباز رو شـد و سـیاهی دل و 
روی او بـر آن زن روشـن گردیـد. در دیـداری کـه بعدها 
بین مشتاق و آن زن روی داد، درخششی از عشق در دل 
ایـن دو آفریـده شـد. گـر چه مشـتاق هرگـز پـا از حریم 
معمـول فراتـر نگذاشـت؛ امـا از آن جایی که مشـتاق می 
دانسـت هنـر موسـیقی و آوازه خوانـی او در شـکل گیری 
ایـن رخـداد نقش برجسـته ای داشـته اسـت، آرام آرام از 

هـر دو هنـر نوازندگـی و آوازه خوانی فاصلـه گرفت.
در روایتـی دیگـر آمـده اسـت کـه کانتـر اصفهـان 
از مشـتاق در خواسـت کـرد کـه بـه دختـر او موسـیقی 
بیامـوزد. مشـتاق امتنـاع کرد؛ اما بـه اصرار کانتـر ناچار 
شـد تـا بـرای پرهیـز از تهمـت هـا و افتراهای سیاسـی و 
امنیتـی بـه پذیـرش درخواسـت کانتـر بپردازد. مشـتاق 
بسـاط درس را گشـود و بـه آمـوزش دختـر پرداخت. هر 
روز کـه مـی گذشـت دلدادگـی اسـتاد و شـاگرد فزونـی 
مـی یافـت. مشـتاق چـاره ای نداشـت جـز ایـن کـه بـاز 
هـم بـه حضـرت باری متوسـل شـود و از او یـاری بگیرد. 
لـذا بـه اعتـکاف روی کـرد و از خداونـد مـدد خواسـت. 
سـر انجـام بـرای گریـز از هـر حادثـه ای، هجـرت خـود 

خواسـته ای را آغـاز کـرد و راهـی شـیراز شـد.
5- سـعه صـدر: سـعه صـدر و تحمـل نظـر مخالف 
و حتـی صبـوری در برابـر زخـم زبـان هـای مخالفـان از 

ویژگـی هـای پهلوانـان و عارفـان بـوده اسـت.

میـرزا محمـد تقـی کرمانـی در مراسـم روضـه خوانی 
یکی از کسـبه شـرکت کرد. سـفره گسـترده شد و علمای 
شـهر نیـز در صفـه ای خاص نشسـته بودند. مشـتاق؛ بی 
خبـر وارد شـد و در گوشـه ای برابـر محمد تقی نشسـت. 
میـرزا محمدتقـی از سـفره فاصله گرفـت. صاحب مجلس 
بـه تصـور ایـن که میـرزا در حال بـودن غذا شـک دارد، 
گفت:»آنچـه بـر ایـن سـفره نهـاده شـده همگـی طیب و 
طاهر هسـتند و از محل کسـب حال و کار و تاش تهیه 
شـده انـد.« پاسـخ میـرزا محمدتقـی ایـن بـود که:»قرار 
نبـود درویـش و اهـل بدعـت بـر ایـن سـفره باشـند!« 
مشـتاق بـا شـنیدن این بیـان نگاهی به میـرزا محمدتقی 
انداخـت و گفت:»میـرزا! اگر سـفره، سـفره موالسـت و بر 
ایـن خـوان یغمـا چه دشـمن چه دوسـت، پـس درویش 
و غیـر درویشـی نـدارد.« و مجلـس را تـرک کرد و سـایر 
غـذا  خـوردن  از  بودنـد  نشسـته  برسـفره  کـه  افـرادی 

خـودداری کـرده و بیـرون رفتند.

روزگاری که گذشت
بخش ششم

عبدالحسین صنعتی زاده کرمانی
اینـک پـس از شـصت سـه سـال سـعی مـی نمایـم منظره 
اتاقـی را کـه در آن به سـر می بردیم نشـان دهـم. طول و عرض 
ایـن اتـاق 5×4 ذرع بـود. شـش تاقچه داشـت. یک پرده سـفید 
چلـواری بـه در ورودی. یـک پرده دیگـر هم در آخر اتـاق به در 
صندوقخانـه آویختـه شـده بود. در گوشـه این اتاق که بـه اندازه 
یـک متـر بـدون فـرش بـود، دو سـبوی آب و یک آفتابه مسـی 
گـذارده مـی شـد. تاقچـه مقابل جـای قـرآن و کتاب دعـا و جا 
نمـاز و سـاعت بـود. تاقچـه دیگـر جای چـراغ نفتی بـود که در 
آن اتـاق مـی سـوخت و یک فانوس که گاهی در خـارج خانه در 

مقابـل باد خامـوش نمی شـد، بود. 
سـایر لـوازم دیگـر از قبیـل نمکـدان و چـای دان و چنـد 
کاسـه و بشـقاب و قهـوه سـینی در تاقچـه های دیگـر گذارده 
مـی شـد.  تشـک هـا را با چنـد لحـاف و بالش در چادر شـبی 
کورکـی پیچیـده و روی آن هـا جداگانـه چنـد بالش گـذارده 
می شـد. پشـکو کـه گربـه ای براق و رنگـش سـیاه و قهوه ای 
بـود در بـاالی همـه ایـن ها مـی خوابیـد و از این کـه گاهی از 
پشـت شیشـه های پنجـره بـر رویش آفتـاب می تابیـد، لذت 
مـی بـرد و خـودش را می لیسـید. تشـک کوچکـی در جلوی 
ایـن رخـت خـواب هـای بسـته همیشـه انداخته شـده بـود و 
پـدرم روی آن مـی نشسـت و در مقابلـش منقلـی کـه با زغال 

آتـش شـده بود در سـینی مسـی گـذارده می شـد. 
قهـوه ریـزی برنجـی کـه رویـش قـوری چـای بـود هـی 
جوشـید و دو اسـتکان و نعلبکی و قاشـق های کوچک برنجی 
تـوی سـینی بـود. یـک جعبه کوچـک حلبی کـه سـابقاً جای 

چـای کلکتـه بـود بـه جـای قنـدان مصرف می شـد.
قلیانـی سـاخته شـده از نـی کـه روی نـی میانـی آن را بـا 
نـخ هـای سـورمه ای پوشـانیده بودنـد در کنـار سـینی بـود. 
پـدرم بر باالی مسـند می نشسـت پشـتش را بر رخـت خواب 
هـا تکیـه مـی داد. شـب کاهی به سـر و پوسـتینی بـر دوش 
داشـت صـدای وز وز قهـوه ریـز و قلیانی که مادرم می کشـید 
و سـاعتی کـه یـک نواخـت لنگـرش در حرکـت بـود بـا هـم 
تـوأم گشـته و مثـل ایـن بـود کـه در آن اتاق، ماشـینی مرتب 
کار مـی کـرد. مـادرم در مقابـل پـدرم بـدون آنکه پشـتش به 
جایـی باشـد نشسـته آهسـته قـرآن مـی خواند و یـا چای می 
ریخـت و یـا قلیـان مـی کشـید. مـن در طرف راسـت مـا بین 

آن دو مـی نشسـتم. 
نوکـر و کلفـت نداشـتیم پـدرم شـخصاً مایحتـاج زندگی را 
از بـازار مـی خریـد و مـی آورد و مـادرم مـی شسـت و تطهیر 
مـی کـرد و بـه نمـاز مشـغول مـی شـد و مـی پخت و یـا می 
دوخـت و جـوراب می بافت. پـدرم کتاب و روزنامـه می خواند 
و بیشـتر اوقـات بـا مـن صحبت مـی کرد. بـه واسـطه این که 
منـزل مـا در خـارج شـهر بـود و اطراف مان همسـایه نبـود، با 
احتیـاط آن کـه دزدان از کمـی جمعیـت مـا کمتـر بـه خیال 
دسـتبرد بیفتند، همین که شـب می شـد به جای سـه جفت 
کفـش در جلـوی در اتـاق هفـت هشـت جفـت کفـش هـای 
مردانـه مـی گـذارد. مقصـودش ایـن بود اگـر شـبانه دزدی به 
سـر وقـت مـا بیایـد از تعداد زیـاد کفش هـا بترسـد و گورش 

را گـم کند.  
همین که چند سـاعت از شـب می گذشـت و سـکوت شهر 
را فـرا مـی گرفـت طبـل اول زده می شـد و این صـدای طبل 
در گـوش مـن ترسـناک مـی آمـد و چـون طبـل دوم زده می 
شـد ترسـم افـزون تـر مـی شـد و موقع طبل سـوم کـه چهار 
سـاعت از شـب گذشـته بود، بیشـتر در این مواقع خواب بودم؛ 
امـا گاهـی کـه بیـدار مـی شـدم و صـدای طبـل سـوم را می 
شـنیدم آن صـدا چنیـن به گوشـم مـی آمد: »بگیرببنـد،  بگیر 

ببند،بگیـر ببند ...«
و بـا تـرس و لـرز بـه خود مـی گفتم:»آیـا کی فردا شـود و 
آفتـاب از پشـت کـوه های خاکسـتری سـر بزند و روز شـود.« 
و بـرای اینکـه تـرس و وحشـت خـود را از سـیاهی شـب زایل 
گردانـم، متوسـل بـه این شـدم کـه پـدرم از گذشـته خودش 
برایـم صحبـت کنـد و او هـم ایـن کار  را دوسـت داشـت و 
چـون سـابقاً گفتـه هایـش ناتمـام مانـده بـود، گفتـم باقـی 
سـر گذشـت مسـافرت و سـیاحت خـودش را در هندوسـتان 
و اسـتامبول بگویـد.  قـدری بـه فکـر فـرو رفت. سـپس گفت 
همـان قسـمی که بـرای پیـدا کـردن حقیقت تصمیـم گرفتم 
مسـافرتی دور و دراز بنمایـم، مشـغول تهیـه و تـدارک سـفر 
شـدم. پـدرم بـر ایـن تصمیـم آگاه شـد. بـا کمـال ناراحتی به 
سـر وقتـم آمـد. پرسید:»شـنیده ام مـی خواهی سـفر کنی؟« 
 گفتم:»بلـی.« پرسـید:»به کجـا؟« گفتـم:»اول به هندوسـتان. 
بعـد بـه اسـتامبول.« گفت:»برای چه کاری سـفر مـی کنی؟« 

گفتم:»بـرای پیـدا کـردن حقیقت.«
 خنـده اش گرفـت. گفت:»مگـر حقیقـت آدمـی اسـت که 
تـو او را پیـدا کنـی. حیـف از تـو نیسـت کـه در اول جوانـی 
و بحبوحـه ترقـی و کسـب کار دسـت از زن و بچـه و کسـب 
کشـیده بـه خیال واهـی، تنها و یکه و غریب خود را سـرگردان 
بیابـان هـا و بادی کـه نمی دانـی مردمش چگونه بـا تو رفتار 
مـی نماینـد مـی نمایـی؟ هیـچ مـی دانـی که سـفر دریـا چه 
خطراتـی دارد. مگـر آسـودگی و راحـت چـه عیـب دارد کـه 
بـی جهـت و سـبب مـی خواهی خـود را گرفتـار بـا و صدمه 
سـازی؟« گفتـم:»اوالً تنهـا نیسـتم. سـه نفـر رفیـق راه دارم و 
ثانیـاً کشـورهایی را کـه مـی روم بیایان نیسـت و بـه مراتب از 
شـهر کرمان آبادتر و مردمـی مبادی آداب ترند.« پرسـید:»آن 
سـه نفـر همراهانـت کیسـتند؟« گفتم:»کربایـی اکبـر بـرادر 
عیالـم و شـیخ ابوالقاسـم فرزنـد آخونـد مامحمـد جعفـر و 

موتاب.«  کرمعلـی 
سـرش را جنبانیـده گفت:»مگـر هندوسـتان و اسـتامبول 
خانـه خالـه اسـت؟ مـن ایـن سـه نفـر را می شناسـم بـه جز 
کربایـی اکبـر کـه مختصـر سـرمایه ای دارد آن دو نفـر دیگر 
ا... در بسـاط شـان نیسـت.« گفتـم:»آری همیـن  آه صفـی 
طـور اسـت! امـا من تعهـد کـرده ام مخارج شـیخ ابوالقاسـم و 
کرمعلـی موتـاب را بدهـم.« باز سـرش را جنبانیـده گفت:»در 
ایـن صـورت اگر این کار را بکنی تمام سـرمایه و کسـب کارت 
را بایـد روی ایـن رفیـق بـازی بگـذاری. دیگـر چیـزی برایـت 
گفتم:»نمانـد.« گفت:»حاجـی حواسـت  مانـد.«  نمـی  باقـی 
کجـا رفته؟« گفتم:»حواسـم سـر جایـش اسـت.« گفت:»خدا 
را خـوش مـی آیـد کـه در این سـر زمسـتان مـرا با ایـن زن و 
بچـه ات گـذارده و بـا خیاالت واهـی مجنون وار سـر در بیابان 
هـا گـذاری؟ آخـر بگـو ببینم چه چیز سـبب شـده کـه تو این 
طـور از خانـه و زندگـی دل کنـده و بـه جاهایی کـه نمی دانی 

کجاسـت و چـه خواهـد شـد مـی خواهی بـروی؟« 
گفتم:»اگـر سـبب را بگویـم بـه فکـرم نمی خنـدی؟ گفت 
بـه خـدا قسـم اگـر بدانـم واقعـاً از روی عقـل و حـواس جمع 
ایـن مسـافرت هـا را مـی نمایـی خـودم هـم بـا تـو همراهـی 

کنم.« مـی 

مشتاق علی شاه؛ پهلواِن عارف

سپیده ایران منش

داستان

افقی
1-محل بارگیری کشتی - خباز - محکم وثابت

2-پیروی کردن - پرتونگاری مفاصل
3-دلجویی - از گیاهان دارویی

4-خانه شعری - رود آرام - خدای هندوان
5-هواپیمـای یکنفره - نان تردی اسـت کـه از خمیر فطیر 

پخته میشـود - تخیل
6-شهری در فرانسه - از جزایر اندونزی - لطافت

7-قومـی در ایـران - پرنمـک - دارنـده و مالـک - انـدازه 
ی چیز

8-فیلمی از ناصر تقوایی - فیلمی از محسن توکلی
9-از بیـن رفتـه - نوعـی زغـا ل سـنگ - قطـب مثبـت 

باطـری - یـار سـوزن
10-انجمـن حمـل و نقـل هوایـی - کشـوری آفریقایـی به 

پایتختـی یائونـده - راه فاضاب
11-آسـمان - مقابل جسـمانی - مکروه داشـتن و ناپسـند 

داشـتن چیزی
12-یکای پول آمریکا - سقف دهان - ننر و ازخودراضی
13-نوعی سنگ آتشفشانی - لقب اسفندیار در شاهنامه

14-از بازیگران سریال پس از باران - درمانگر بیمار
15-راهب مسیحی - ایوان عبرت انگیز - لغو کردن

عمودی
1-حـرف دوم یونانـی - بزرگتریـن جزیـره یونـان واقـع در 

خلیـج سـارونیک - هنر انگلیسـی
2-آخریـن سـوره قـرآن کریـم - کشـور همسـایه برزیل - 

یا در
3-از زینتهـای بانـوان - دالوری از خراسـان کـه در سـال 
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4-شعبده - سخن رسا - پایتخت پرو
5-اسب ترکی - تاریخ نگار - زعفران

6-نی میان تهی - سـتاره - از عنصرهای شـیمیایی جدول 

تناوبـی که عدد اتمی آن 96 اسـت
7-از دین برگشتن - عقد زناشویی - تنه درخت

8-یادداشـت - اثـر کـردن در چیـزی - همـراه تیـر مـی 
اندازنـد - کام خانـم متعجـب

9-آماس - کافه فرنگی - از هنرهای دستی ایران
 - دریایـی  نیـروی  سـرباز   - کـوک  جزایـر  10-پایتخـت 

اتریـش پایتخـت 
11-حدس و پندار - دندانساز - قدم یک پا

12-سـوره نوزدهـم قـرآن کریـم - سـخن سـنج - پیـدا و 
ر شکا آ

فوتبـال  لیـگ  در  تیمـی   - دادن  نتیجـه  از  13-کنایـه 
نگلسـتان ا

14-رفوگر - انسجام - اسب کهر
15-بمب کاشتنی - متصدی اصطبل - وسایل زندگی
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خواص کدو سبز از 
نظر طب سنتی

در طب سـنتی، اعتقاد بر این 
اسـت کـه کدو سـبز مانند سـایر 
کدوهـا، طبـع سـرد و تـری دارد 
و بـه همیـن دلیـل زیـره، نعناع، 
فلفـل،  زیتـون،  روغـن  نمـک، 
خـردل و آبغـوره، جـزو مصلحات 
ایـن صیفـی آبـدار و کم کالـری 

می شـوند. محسـوب 
مصـرف کـدو به صـورت خـام یـا بخارپـز به افـراد مبتـا به یبوسـت توصیه 
می شـود. کدو سـبز، آب فراوانی دارد و برای رفع تشـنگی و باز کردن انسـداد 

عـروق هـم می تواند مفید باشـد.
افـرادی کـه مـزاج گـرم دارنـد، آن را بـا آبغوره یا سـرکه و افـرادی که مزاج 

سـرد دارنـد، آن را بـا زیـره سـیاه و ادویه های گرم میـل کنند.
پوسـت کـدو سـبز می توانـد در کاهـش قنـد و تنظیـم چربی خـون موثـر 
باشـد،  به همیـن دلیـل قـرار دادن آن در رژیـم غذایـی روزانـه افـراد مبتـا به 
دیابـت توصیـه می شـود. ایـن روزها که فصل ترشـی انداختن اسـت، می توانید 
از کـدو سـبز هـم بـرای تهیه ترشـی های خانگـی اسـتفاده کنید زیـرا مصرف 

ترشـی کـدو سـبز می توانـد باعـث هضـم بهتر غذا شـود.
کـدوی سـبز بخارپـز یـا پخته با مـاش و نخود و روغـن بادام، بـرای رطوبت 

بخشـیدن به بدن و تسـکین حرارت کبد بسـیار مفید اسـت. 

تاثیر داروي 
ضدافسردگي در 
مقابله با آلزایمر  
نشـان  جدیـد  تحقیـق  یـک 
متـداول  داروي  مي دهـد 
ضدافسـردگي مي توانـد در مقابلـه 
موجـب  کـه  هـم  ترکیباتـي  بـا 
کاهـش حافظه و دمانس مي شـود، 
موثر باشـد. محققـان دریافتند که 
نوروتوکسـیک  ترکیبـات  میـزان 

خـون بـه شـکل قابـل توجهـي در بیمـاران مبتـا بـه افسـردگي بعـد از درمـان با 
داروي ضدافسـردگي »اسـکیتالوپرام« کاهـش مي یابـد. به گفتـه آنجلس هاالریس 
سرپرسـت تیم تحقیق از دانشـکده پزشـکي دانشـگاه شیکاگو، افسـردگي مي تواند 
موجـب آغـاز واکنـش التهابـي شـود کـه در نهایـت منجـر بـه تشـدید افسـردگي 
مي شـود. واکنـش التهابـي منجـر بـه تولید ترکیبـات نوروتوکسـیک شـده و باعث 
نابـودي سـلول هاي مغـزي مي شـود. حـال اگـر افسـردگي درمـان نشـود، نابـودي 
سـلول ها موجـب اختـال حافظـه و دمانـس مي شـود. هاالریـس در ایـن بـاره 
مي گویـد: »الزم اسـت کـه افسـردگي به موقع تشـخیص داده شـود، درمـان خوبي 
بـراي آن آغـاز شـود و از عـود مجـدد آن پیشـگیري شـود.« در ایـن مطالعـه 30 
بیمـار مبتـا بـه افسـردگی تحت درمان بـا اسـکیتالوپرام قـرار گرفتنـد و به مدت 
12 هفتـه تحـت نظـر بودند. محققـان دریافتنـد میـزان دو ترکیب نوروتوکسـیک 
در بیمـاران تحـت درمـان بـا داروي ضدافسـردگي بـه شـکل قابل توجهـي کاهش 
یافتـه بـود. در نتیجـه احتمال بـروز اختال حافظـه و دمانس هم کاهـش مي یابد.

راهی برای کاهش 
سرعت پیری مغز

»کریسـتین یافه«   از کلینیک 
اختال حافظه در سان فرانسیسکو 
گفـت: با گذشـت زمـان مغز دچار 
تغییراتـی می شـود امـا برخـی از 
ایـن تغییـرات کـه شـاهد آن هـا 
هسـتیم بـه ایـن مفهـوم نیسـت 
کـه وضعیـت وحشـت آوری اتفاق 

افتـاده  اسـت. به گفته دسـت اندرکاران گروهـی تخصصی که بررسـی هایی درباره 
ایـن موضـع انجـام داده، در حالـی کـه باال رفتن سـن آسـیب بیشـتری به برخی 
از افـراد وارد می کنـد بیشـتر مـردم می تواننـد بـرای بهبـود کیفیـت سامتشـان 
اقدامـات پیشـگیرانه جـدی و موثـر انجـام دهنـد. پزشـکان بـر اسـاس بررسـی 
خـود اظهـار داشـتند: افـراد می تواننـد بـرای حفـظ عملکـرد و کارایـی ذهنـی 
مغزشـان اقداماتـی را انجـام دهنـد کـه داشـتن فعالیـت جسـمی کافـی، کنترل 
فشـارخون، پیشـگیری و کنتـرل دیابـت و خـودداری از مصـرف سـیگار از جمله 
ایـن راهکار هـا اسـت. افـراد بزرگسـال نیز باید بـه وضعیت سـامت و درمان خود 
توجـه بیشـتری داشـته باشـند چـرا کـه می توانـد بر سـامت ذهنـی آنـان تاثیر 
بگـذارد. آنهـا می گوینـد داشـتن زندگی اجتماعی فعـال در ارتقاء سـامت ذهنی 
و ادراکـی فـرد تاثیرگـذار اسـت. همچنین افراد بزرگسـال باید بـه وضعیت و نوع 
خـواب خـود هـم حسـاس باشـند و در صـورت ابتـا به هـر گونه اختـال خواب 

آن را جـدی بگیرنـد.

میوه سالمتدارو

علیجان غضنفری

یاسر سیستانی نژاد

مشاهیر

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319005000162 مـورخ 1394/2/27 هیـات اول موضـوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـي اراضـي وسـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حـوزه ثبـت ملک شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضي خانـم نجمه کدخـدا همت 
آبـادی فرزنـد یدالـه بشـماره شناسـنامه 72 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 366/80 مترمربـع پـاک دو فرعـی از 2643- اصلـی واقع در بخش 23 کرمـان به آدرس 
شـهداد، خیابـان طالقانی، کوچـه روبروی آپاراتی عبداللهـی خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتراب 
مظفـری کرمانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت بـه فاصله 
15روزآگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/9/8          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/9/22

رئیس ثبت اسناد و اماک- حسین تقی زاده 
م الف 2873  

آگهی دعوت مجمع عمومی مجتمع سلمان فارسی
قابل توجه ساکنین مجتمع سلمان فارسی

احترامـا بـه اسـتحضار می رسـاند جلسـه عمومـی مجتمع سـلمان فارسـی روز 
یکشـنبه 22 آذرمـاه سـاعت 16 در محـل پارکینگ بلوک A  برگـزار می گردد.

دستور کار جلسه
- گزارش هیات مدیره

- انتخاب هیات مدیره جدید
هیات مدیره مجتمع سلمان فارسی
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130شـهید  یـادوراه  هفتمیـن 
زغالسـنگ کرمـان روز هفدهـم آذرماه 
بـا همت شـرکت زغالسـنگ کرمـان و 
جمعی از مسـئولین مربوطـه در محل 

حسـینیه ثـاراهلل برگـزار شـد.
گلریزان مزار شهدای گمنام

در ابتدای مراسـم هفتمین یـادوراه 
130شـهید زغالسـنگ کرمـان دکتـر 
نیک طبـع مدیر عامل شـرکت معادن 
االسـام  حجـت  کرمـان،  ذغالسـنگ 
عبدالعلی گواهـی نماینده ولی فقیه در 
سـپاه حضرت محمـد رسـول اهلل)ص( 
علـی  االسـام سـید  تهـران، حجـت 
گرامیـان مشـاور وزیـر صنعـت, معدن 
وتجـارت، نعمـت الهـی عضـو هییـت 
ذغالسـنگ  معـادن  شـرکت  مدیـره 
رئیـس  ای  قمشـه  محمـد  کرمـان، 
حراسـت، اکبـر سـلطانی مدیـر روابط 
مسـئول  جعفـری  اهلل  روح  عمومـی، 
همـراه  بـه  و  عمومـی  روابـط  دفتـر 
جمعـی دیگـر از مسـئولین  بـه مـوزه 
دفـاع مقـدس رفتنـد و در ایـن مـکان 
بـه گلریـزان و زیـارت آرامگاه شـهدای 

گمنـام پرداختنـد.
 مدیرعامل شرکت زغالسنگ 
کرمان: یاد و خاطره شهدای 

کشورمان را زنده نگه می داریم
معـادن  شـرکت  عامـل  مدیـر 
زغالسـنگ کرمان در هفتمین یـادواره 
130 شـهید زغالسنگ کرمان در محل 
حسـینیه ثاراهلل گفـت: در واقع میزبان 
تمامـی مهمانانـی کـه در ایـن مراسـم 
شـهدای  ی  خانـواده  دارنـد  حضـور 

زغالسـنگ هسـتند. 
دکتـر نیک طبع با اشـاره بـه اینکه 
در زمـان جنـگ مـردان زیـادی بودند 
هماننـد حـاج قاسـم سـلیمانی کـه با 
شـور و اشتیاق به سـمت جبهه ها می 
رفتنـد اظهـار داشـت: سـروران عزیزی 
بودنـد کـه به یکبـاره به سـمت جبهه 
هـا رفتنـد امـا شـهدای زغالسـنگ به 
گونـه ای دیگـر بودنـد بـه ماننـد حال 
حاضـر که یکی از سـخت کـوش ترین 
افراد جامعه هسـتند و اسـتخراج معان 
زغالسـنگ یکـی از شـغل های بسـیار 
سـخت جامعـه امـروزی نیز می باشـد.

وی ضمـن تشـکر از مهمانانی که از 
خـارج از اسـتان در این مراسـم حضور 
پیدا کرده اند، افـزود: امیدواریم میزبان 
خوبی باشـیم برای مهمانان عزیزمان و 
خانـواده شـهدا و همچنین تشـکر می 
کنـم از اسـتاندار کرمـان کـه حمایـت 
هـای ویـژه ای از مجموعـه زغالسـنگ 
داشـته انـد و امیدواریـم کـه بـا کمک 
آقای رزم حسـینی بتوانیم، زغالسـنگ 

کرمـان را به عـزت قدیـم برگردانیم.
معـادن  شـرکت  مدیرعامـل 
زغالسـنگ کرمـان تصریـح کـرد: یاد و 
خاطره شـهدای کشـورمان را زنده نگاه 
مـی داریـم ضمن اینکـه یـاد و خاطره 
ی 130 شـهید زغالسنگ کرمان را که 
شـاید بتـوان گفـت رتبـه ی اول را در 
تعداد شـهیدان معـادن کشـور را دارند 
بـه طـور ویـژه ای بـرای هفتمیـن بـار 

زنـده نـگاه مـی داریم.
نیـک طبـع تصریـح کـرد: آنچه که 
مسـلم اسـت حضـور این 130 شـهید 
عزیـز اتفـاق خاصـی بـوده کـه بـرای 
حفـظ  اسـام، مرزهـا، نامـوس و بـه 
نوعـی حفظ از جـان و مـال و هر آنچه 
کـه داشـتیم توسـط گروهـی از ایـن 

عزیـزان صـورت گرفتـه اسـت.
حـدودا  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
زیـر  نوعـی  بـه  کرمـان  درصـد   75
مجموعه خانواده زغالسـنگ هسـتند، 
گفـت: برگزاری مراسـم یـادواره 130 
منبـع  سـاله  هـر  زغالسـنگ  شـهید 
خیـر و برکـت بـرای ایـن مجموعـه 
امسـال هـم  امیدواریـم کـه  و  بـوده 
ایـن اتفـاق بیافتـد و بتوانیـم حامـی 
عزیزانـی باشـیم کـه هنوز هـم درگیر 
مسـائل جنگ هسـتند ماننـد خانواده 
مـا  عزیـز  کـه  اسـیران  و  جانبـازان 

هسـتند.
معـادن  شـرکت  عامـل  مدیـر 
ذغالسـنگ کرمـان افـزود: امیدواریـم 
بتوانیـم همـراه خانـواده  امسـال  کـه 
شهدای عزیزمان باشـیم و در کنارشان 
باشـیم و تـاش مـن ایـن اسـت کـه 
بـه عنـوان عضـو کوچکـی از خانـواده 
کمبودهایـی  اگـر  کرمـان  زغالسـنگ 
بـوده و کوتاهـی صورت گرفته اسـت از 
خانواده شـهدای عزیـز عذرخواهی می 
کنیـم و امیدواریـم کـه بتوانیـم قصور 

صـورت گرفتـه را جبـران کنیـم.

وی تصریـح کرد: امیدواریم امسـال 
بهتـر و بیشـتر از قبـل بتوانیـم حامـی 
عزیزانـی باشـیم که عزیزی را از دسـت 
داده انـد و بتوانیـم حداقـل گوشـه ای 
در  و  کنیـم  حـل  را  مشکاتشـان  از 

کنارشـان باشـیم.
نیـک طبـع گفـت: امیدواریـم کـه 
بتوانیـم بـا یـک تغییـر روش بـه نوعی 
خـود  قبـل  دوران  بـه  را  زغالسـنگ 
بازگردانیـم و برگردیـم بـه دورانـی که 
حمایـت  موضـوع،  حـل  راسـتای  در 
هـای ویـژه ای را در کنـار حفـظ عزت 

زغالسـنگ داشـته باشـیم.
کنـم  مـی  فکـر  مـن  افـزود:  وی 
دوران  بـه  توجـه  بـا  عهـد  بهتریـن 
گذشـته ای که زغالسنگ داشته است، 
این اسـت کـه زغالسـنگ را بـه دوران 
قدیمـش بـاز گردانیـم و حمایـت ویژه 
ای از خانـواده شـهدا داشـته باشـیم.

معـادن  شـرکت  عامـل  مدیـر 
ذغالسـنگ کرمـان اطهار داشـت: یک 
برنامـه ویـژه ای داریـم کـه مشـخص 

کنیـم کـه قـرار اسـت طی چند سـال 
آینـده بـه کجـا بایـد برسـیم و چگونه 
بـه عـزت قبـل بازگردیـم. یکـی از بند 
هـای این برنامـه کوتاه مدت اسـت که 
در خدمـت خانواده شـهدا، ایثـار گران، 
تمامـی عزیزانـی کـه در  و  جانبـازان 
ایـن مجموعـه کار مـی کردنـد و مورد 
جراحـت قـرار گرفتـه اند باشـیم و اگر 
ببخشـند و  کوتاهـی صـورت گرفتـه 

کنیم. جبـران 
از  ای  ویـژه  تشـکر  پایـان  در  وی 
منطقـه  اطاعـات  اداره  فرمانـداران، 
ای، سـپاه پاسـداران، نیـروی انتظامی، 
تامیـن اجتماعـی، دارایـی و  صنایـع، 
هایـی کـه همـکاری  ارگان  همـه ی 
الزم را بـرای برگـزاری هفتمین یادوراه 
130 شـهید زغالسـنگ کرمان داشـته 

کرد. انـد، 
راهی که شهدای ما رفته اند

 راه عشق بوده است
سـخنران بعدی این مراسـم حجت 
االسـام عبدالعلی گواهی نماینده ولی 
فقیـه در سـپاه حضرت محمد رسـول 

اهلل)ص( تهـران بود.
نماینده ولی فقیه در سـپاه حضرت 
در  تهـران  اهلل)ص(  رسـول  محمـد 
ابتدای سـخنان خـود رحلـت حضرت 
حسـن  امـام  شـهادت  اکـرم،  رسـول 
مجتبـی)ع( و امـام رضا)ع( را تسـلیت 

. گفت
حجـت االسـام عبدالعلـی گواهـی 
ضمـن تشـکر از نیـک طبـع، اعضـای 
هییـت مدیـره، نعمـت الهـی و تمامی 
افـرادی که بـرای برگزاری این مراسـم 
تـاش کـرده اند افـزود: خوشـحالم که 

شـهدا من را الیق دانسـتند تا توانستم 
در مراسـم تجلیل از الله های پرپرشده 
حضـور پیدا کنم، خدا را سپاسـگزارم و 
همچنیـن ما باید حامیـان این مجالس 

باشیم.
از  یکـی  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
هموطنان در کربا از قاسـم سـلیمانی 
بـه عنـوان قائم مـا و رهبر ما یـاد کرده 
اسـت، گفـت: وجـود قاسـم سـلیمانی 
یـک افتخار اسـت بـرای کرمانـی ها و 
البتـه نبایـد گفت فقـط کرمانـی ها به 
دلیل اینکه قاسـم سـلیمانی متعلق به 

همـه ی جهان اسـام اسـت.
وی درادامـه بـه مسـائلی پیرامـون 
شـهید و شـهادت پرداخـت و افـزود: 
شـهادت و یـا شـهدا نیـاز بـه تقدیـر و 
یـاد کـردن ندارنـد، در حقیقت شـهدا 
کسـانی هسـتند که ما نفس کشـیدن 
امـروز را مدیون آنها هسـتیم و امنییت 
بزرگـی که امروز در کشـور ما اسـت به 

برکـت شـهدای گرانقدرمان اسـت.
حجـت االسـام گواهـی در ادامـه 

گفـت: اگـر امـروز مـی بینیـد در هـر 
کشـوری نـا امنـی ایجـاد مـی شـود و 
ایـران دراز  بـه سـوی  را  نیـاز  دسـت 
مـی کنند، اگـر امروز شـخصیتی مثل 
پوتیـن در حضـور رهبر ما عـرض ادب 
و ارادت مـی کنـد و مـی گویـد هـر 
وقـت بـه ایـران سـفر کـردم با دسـت 
پر بازگشـتم، اگـر امروز مـی بینیم که 
مـا در گذشـته تـو سـری خـور بودیـم 

و امـروز در اوج عـزت قـرار داریـم بـه 
واسـطه ی شهداسـت که سـر دادند تا 

مـا امروز سـربلند باشـیم.
بـه  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  وی 
کـه  جانبازانـی  حضـور  ی  واسـطه 
سـامتی خـود را دادنـد و 30 سـال 
اسـت کـه از روی ویلچر پاییـن نیامده 
اسـت و آن همسـر جانبـازی کـه 30 
سـال اسـت راه خانـه پـدر را فرامـوش 
کرده اسـت و نتوانسـته همسـر خود را 

تنهـا بگـذارد.
نماینده ولی فقیه در سـپاه حضرت 
محمـد رسـول اهلل)ص( تهران با اشـاره 
بـه اینکه مـا در زمان حساسـی زندگی 
مـی کنیـم، گفـت: خـدا را باید شـاکر 
باشـیم کـه رهبـری مقتـدر و روشـن 
ضمیـر داریـم که افـق دیدی بـرای ده 

ها سـال آینـده دارند. 
حجـت االسـام گواهی با اشـاره به 
اینکـه رهبر ما رسـما اعـام کردند که 
تهاجـم فرهنگی دشـمن جدی اسـت، 
افـزود: امـا مسـئولین وقت مـا مراقبت 

نکردنـد، رهبر فرمـود فرهنگ به مانند 
نفـس کشـیدن اسـت، اگـر امـروز مـا 
در مسـائل فرهنگـی مراقبـت نکنیـم، 
ویـروس  یـک  عنـوان  بـه  متاسـفانه 
واگیـردار عمـل مـی کنـد و همـه ی 
پیـام  گیـرد،  مـی  بـر  در  را  جامعـه 
شـهدای ما این اسـت که بایـد مراقبت 

کنیم. فرهنگـی 
وی اظهـار داشـت: نکتـه دومـی که 

رهبر مـد نظر قرار دادند فتنه ی سـال 
88بـود کـه باز هم کسـی توجـه نکرد 
و گفتنـد فتنه چیسـت؟ تنهـا اختاف 
بیـن دو دسـته ی مختلـف اسـت کـه 
برطـرف می شـود. اما موضـوع اختاف 
بیـن دو گـروه در داخـل کشـور نبـود. 
بحث حمله ی دشـمن از آن طرف آب 
بـود تا دشـمن آب را گل آلود کند و به 

اهـداف خودش برسـد.
حجت االسـام گواهی افـزود: نکته 
امـروزه سـخت  بایـد  کـه  ی سـومی 
مراقبـت کنیـم بحـث نفـوذ اسـت که 
سـخت بایـد مراقبـت کنیم. اگـر امروز 
مـا  کرمـان  زغالسـنگ  شـهید   130
سـر بلنـد مـی کردنـد و از آن هـا مـی 
پرسـیدیم پیـام شـما چیسـت؟ مـی 
گفتنـد مراقـب نفـوذ باشـید. مـا بایـد 
مراقب نفـوذ در مجلس، دسـتگاه های 
دولتـی، دسـتگاه های قضایـی و حتی 

حـوزه هـای علمیه باشـیم.
وی در پایـان گفـت: ببنیـد سـردار 
کـرده  چـکار  شـما  سـلیمانی  قاسـم 

را  زائـر  میلیـون   26 امنیـت  اسـت، 
برقـرار کـرد. صدامـی کـه قـرار بـود 3 
روزه تهـران را بگیـرد کجا رفته اسـت؟ 
افتخـار کنیـد کـه سـردار سـلیمانی را 
دارید.امـروز جوانانـی هسـتند کـه در 
یـک طـرف سـینه خـود عکـس حـاج 
قاسم سـلیمانی و در طرف دیگر سینه 
عکـس مقام رهبـری را می زننـد واین 

اسـت. افتخار 
 شهدا به امام حسین )ع( 

ملحق شده اند
سـخنران بعدی این مراسـم حجت 
االسـام سـید علـی گرامیـان مشـاور 

وزیـر صنعـت، معـدن وتجـارت بود.
سـید علی گرامیـان در این مراسـم 
بـا اشـاره بـه اینکه مـا در اسـام اعیاد، 
وفایـات و شـهادت هـای زیـادی داریم 
از  روز  ایـام 2  ایـن  میـان  در  افـزود: 
روزهـای شـادی از ایـام بـزرگ شـادی 
و 2 روز از روزهـای غمگیـن و انـدوه از 

بزرگتریـن ایـام اندوه اسـت.
معـدن  صنعـت,  وزیـر  مشـاور 

وتجـارت تصریـح کـرد: 2 روزی که در 
ایـام شـادی اسـت یکی مسـئله بعثت 
دلیـل  بـه  اسـت  اکـرم )ص(  رسـول 
اینکـه بعثـت، آغـاز نـزول جبرئیـل و 
آمـدن وحـی و کام خداونـد بـود. این 
روز بزرگتریـن روز برای تاریخ بشـریت 
اسـت و امـا روز دوم روز غدیـر اسـت 
بـرای اینکه اگـر روز بعثت آغاز اسـام 

بـود روز غدیـر اکمـال اسـام بـود.
ادامـه گفـت: 2 روزی کـه  وی در 
از نظـر مـن از بزرگتریـن ایـام انـدوه 
اسـت یکـی روز رحلـت پیغمبـر اکـرم 
)ص( اسـت بـه ایـن دلیـل کـه در این 
روز وحـی الهـی بـر زمیـن قطـع شـد 
و ایـن مصیبـت بسـیار بزرگـی بـود،  
عـروج مصیبـت در آن روز بـود و امـا 
روز دوم روز عاشوراسـت روزی که علی 
ابـن الحسـین)ع( بـه آن فاجعـه بزرگ 
جانسـوز  مصیبتـی  و  شـدند  گرفتـار 

افتاد. اتفـاق 
حجـت االسـام گرامیـان با اشـاره 
بـه اینکـه یقیـن داریم شـهدا بـه  امام 

حسـین )ع( ملحـق شـده انـد، افـزود: 
و  وجـود  تمـام  بـا  تـا  رفتنـد  شـهدا 
اهلل  رسـول  دیـن  مکتـب  از  اخـاص 
دفـاع کننـد و جانشـان را به خـدا اهدا 
کردند و در برابر بهشـت معامله کردند. 
خانـواده شـهدا آرام و شـادمان باشـید 
چون شـما هـم در ثواب آن ها شـریک 

. هستید
وی در ادامـه از یک مادر شـهید یاد 
کـرد و اظهار داشـت: این مـادر بزرگوار 
از خداونـد مـی خواسـت کـه او را زنده 
نگدارد تا 5 فرزند پسـرش و همسـرش 
در راه خـدا شـهید شـوند و مصیبـت و 
غم این عزیزان را ببیند و بعد شـهادت 

را نصیب خـودش کند.
مشـاور وزیر صنعت، معدن وتجارت 
ضمـن تشـکر از برگزارکننـدگان ایـن 
مراسـم پرسـید شـهدا از شـما چه می 

خواهند؟ 
وی در ادامـه گفت: شـما با برگزاری 
هفتمیـن یـادواره شـهدای زغالسـنگ 
کرمان یادآور اهداف شـهدا که اسـام، 
ایـن مملکـت،  اینکـه  قـرآن، دیـن و 
و  آبـاد  و  آزاد  اسـت  علـی  مملکـت 

بماند. مسـتقل 
حجـت االسـام گرامیـان پرسـید، 
آیـا تا اسـتقال اسـامی تعیین نشـود 
استقال ممکن اسـت؟ امروز روز جهاد 
اقتصـادی اسـت کـه تحریـم کردند تا 
شـاید از راه اقتصـاد مـا را بـه زانـو در 

آورنـد امـا موفق نشـدند. 
وی بـا اشـاره به اینکـه رهبر معظم 
مـا امسـال را سـال همدلـی و همزبانی 
اقتصـاد  هـم  بعـد  و  ملـت  و  دولـت 
مقاومتـی نـام نهادند افزود: مـن از نگاه 
سیاسـی عرض مـی کنـم رقابت کنید 
امـا تضـاد شـکننده نداشـته باشـید و 
یکدیگر را نکوبید و یکدیگر را از صحنه 

بیـرون نکنید.  
مشـاور وزیر صنعت، معدن وتجارت 
گفـت: انتخابـات نزدیک اسـت، از همه 
ی مسـئولین مـی خواهیـم کـه بـرای 
شـکوه بهتر همدلی و همزبانی را به یاد 
بیاورید. کشـور ما،کشـور دیـن، اخاق، 

انسـانیت، عقل و خدمت اسـت. 
وی خطـاب بـه آقـای علیرمضانـی 
گفـت: از شـما کـه بـه عنـوان رئیـس 
ایـد  شـده  انتخـاب  سـیما  صـداو 
میخواهـم کـه بدانیـد شـما رسـانه ی 
ملـی هسـتید و رسـانه ی ملـی بایـد 
نـگاه وحدت،همزبانی و همدلی داشـته 

باشـد.
معـدن  صنعـت،  وزیـر  مشـاور 
 : داشـت  اظهـار  پایـان  در  وتجـارت 
مـن دسـت ایـن کارگـران ملـت را که 
در داخـل معـدن سـخت تریـن کارها 
را انجـام مـی دهنـد مـی بوسـم و می 
گویم کار شـما اقتصاد مقاومتی اسـت 
و امیدواریـم که سـال آینده این معدن 

بـه سـود دهی برسـد.
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هفتمین یادواره 130 شهید زغالسنگ کرمان برگزار شد

یاد شهدای زغالسنگ زنده نگه داشته شد


