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خبر
امام جمعه کرمان:

هم اکنون عده اى افراطى در 
مجلس حضور دارند

یحیـی  سـید  اهلل  آیـت  ایسـنا  گـزارش  بـه 
جعفری دیـروز در گردهمایی ائمه جمعه سراسـر 
اسـتان کرمـان  بـا بیـان اینکـه اگـر می خواهیـم 
مـردم را داشـته باشـیم، بایـد مسـتقل باشـیم، 
اظهـار کـرد: هرکـس بگویـد امـام جمعـه باید از 
یـک حـزب خاصی طرفـداری کنـد، از نظـر بنده 
100 درصـد اشـتباه صحبت اسـت، زیـرا معتقدم 
اگـر مـی خواهیـم محبوبیت و اسـتقالل خـود را 
حفـظ کـرده و رضایـت خـدا را داشـته باشـیم، 
بایـد مسـتقل باشـیم و ما تنهـا وظیفـه داریم که 
معیارهـا و شـاخص هـا را بـرای مردم بیـان کنیم 
تـا مـردم بداننـد چه کسـی را در انتخابـات پیش 

رو انتخـاب کننـد.
بـا  کرمـان  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بیـان اینکـه کمتـر از سـه ماه دیگـر تـا انتخابات 
اسـفندماه داریـم و بایـد نهایت تـالش را کنیم تا 
افـراد بـا تقـوا، والیتمدار و افـراد اهل بـه مجلس 
برونـد نـه افـراد بـی سـواد، تصریح کـرد: مجلس 
جـای هرکسـی نیسـت و متاسـفانه عـده ای افراد 
افراطـی، تنـد و جاهـل هـم اکنـون در مجلـس 
شـورای اسـالمی حضـور دارنـد. بایـد کسـی بـه 
مجلـس بـرود کـه دانشـمند، متخلـق بـه اخالق 
و  باشـد  رهبـری  معظـم  مقـام  تابـع  و  الهـی 
رهنمودهـای ایشـان را مدنظـر قـرار بدهـد. امـام 
امـام همـام  ایـن  جمعـه کرمـان تصریـح کـرد: 
ایمـان و اعتقـادات مـردم را نسـبت بـه غیبـت 
فرزنـدش امـام عصـر )عـج( فراهـم می کـرد، امـا 
متاسـفانه مـا ائمـه جمعـه کمتـر بـه ایـن بحـث 
می پردازیـم ضمـن آنکـه بایـد ائمه جمعـه غیر از 
نمـاز جمعـه جلسـات هفتگـی بـه ویژه بـا حضور 
جوانـان برگـزار کـرده و مسـائل اصولی اسـالم را 
از جملـه توحیـد، امامـت و بـه ویـژه امامـت ولی 
عصر)عـج( مطـرح کـرده و بـر مراتـب بصیـرت 
جوانـان بیفزاییـم و مـا بایـد حـرف اول را در دنیا 

. نیم بز
وی افـزود: امـروز مـی بینیـم اسـتکبار جهانی 
چـه اقداماتـی در دنیـا انجـام مـی دهـد و غصـه 
بـزرگ تـر ایـن اسـت کـه کشـورهای اسـالمی 
تبلیغـات  و  هسـتند  اسـتکبار  سرسـپرده  نوعـا 
سـوء بسـیاری علیـه جمهـوری اسـالمی صـورت 
مـی گیـرد. آیـت اهلل جعفـری بـا بیان اینکـه این 
بـی شـرم ها، حـزب اهلل لبنـان را به عنـوان گروه 
تروریسـتی در دنیـا مطرح می کننـد، اظهار کرد: 
مسـلمانان از ابتـدا کوتاهـی کرده و خـواب بودند 
و نبایـد رژیـم جعلی اسـرائیل به وجـود می آمد و 

بایـد مـردم را روشـن کرد.

انتخابات نمونه را در استان 
برگزار مى کنیم

اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه فضـای 
فراهـم  کرمـان  اسـتان  در  همزبانـی  و  همدلـی 
شـده اسـت گفت: مـا بایـد انتخابات نمونـه را در 
اسـتان برگـزار کنیـم. بـه گـزارش ایرنـا علیرضـا 
جمعـه  ائمـه  همایـش  در  دیـروز  حسـینی  رزم 
اسـتان کرمان افـزود: آرامش و عقالنیت سیاسـی 
موجـود در اسـتان کرمـان مثال زدنـی و بی نظیر 
اسـت و همه مسـئوالن در اسـتان بـرای برگزاری 

انتخابـات سـالم و قانونـی آمـاده هسـتند. 
سـطح  کـه  میـزان  هـر  کـرد:  تاکیـد  وی 
مشـارکت مـردم در انتخابـات باالتر باشـد نشـان 
مـی دهـد کـه پشـتوانه مردمـی نظـام تـا چـه 
میـزان اسـت. وی از مـردم بـه عنـوان مهمتریـن 
سـرمایه هـای نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی 
یـاد کـرد و گفت: در اسـتان کرمـان 35 هزار نفر 
درگیـر برگـزاری انتخابات می شـوند و امیدواریم 
ائمـه جمعـه نیز به نقـش وحدت آفریـن خود در 
ایـن راسـتا ماننـد همیشـه توجه داشـته باشـند. 
اسـتاندار کرمـان افـزود: ائمـه جمعه پـدر معنوی 
شهرسـتان ها هسـتند و باید محـور ایجاد وحدت 

در شهرسـتان هـا باشـند.

نام نویسى
 31 نفر براى مجلس 
شوراى اسالمى از 
استان کرمان

اطـالع  کمیتـه  رئیـس 
رسـانی سـتاد انتخابات استان 
 22 تاکنـون  گفـت:  کرمـان 
نفـر بـه صـورت قطعـی بـرای 

دهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی از اسـتان کرمـان نـام نویسـی 
نمـوده و 9 نفـر دیگـر نیـز در حـال ثبت نـام می باشـند کـه مجموع آن 

هـا 31 نفـر مـی باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، نقـی عظیمـی زاده با 
تاکیـد براینکـه ایـن آمـار مربـوط بـه تکمیـل و در حـال ثبت نام اسـت، 
خاطـر نشـان کرد: در حـال حاضر از حـوزه انتخابیه بافت، رابـر و ارزوئیه 
4 نفـر، حـوزه انتخابیـه بم، ریگان و فهـرج 6 نفر، حـوزه انتخابیه جیرفت 
و عنبرآبـاد 5 نفـر، حـوزه انتخابیه رفسـنجان و انار 2 نفر، حـوزه انتخابیه 
زرنـد و کوهبنـان 2 نفـر، حوزه انتخابیه سـیرجان و بردسـیر 1 نفر، حوزه 
انتخابیـه شـهربابک 2 نفـر، حوزه انتخابیـه کرمان و راور 6 نفـر و از حوزه 
انتخابیـه کهنـوج، منوجـان و فاریـاب 3 نفـر بـرای دهمیـن دوره مجلس 

شـورای اسـالمی نام نویسـی کرده اند.

هجوم موسیقى غرب 
عامل کمرنگ شدن 
موسیقى بومى

ارشـاد  مدیـر کل فرهنـگ و 
اسـالمی اسـتان کرمـان گفـت: 
هجـوم انـواع مختلـف و متعـدد 
موسـیقی غربـی و گرایش بخش 
از جامعـه بـه شـنیدن ایـن گونه 
های موسـیقایی ،باعـث کمرنگ 

شـدن موسـیقی اصیـل و بومـی بـه ویـژه موسـیقی نواحی ایران شـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا محمدرضـا علیـزاده در گردهمایـی حلقه هـای صالحیـن 
سـرگروه های بسـیج ادارات کل اسـتان کرمـان  گفـت: موسـیقی مقامـی بـر 
اسـاس گویش هـا، زبان هـا، لهجه هـا و جغرافیـای متفـاوت و بر محـور فرهنگ 
ایرانـی شـکل گرفتـه و بخشـی  مهمـی از زندگـی در حـوزه تمـدن فرهنـگ 
ایرانـی اسـت. علیـزاده ادامـه داد: موسـیقی ایرانـی پس از اسـالم تحـول یافت 
و در خدمـت دیـن و آموزه هـای دینـی قـرار گرفـت و بـر ایـن مبنـا، سـتایش 
خداونـد؛ حمدیـه خوانـی، سـتایش پیامبر؛ نعت خوانی و سـتایش ائمـه اطهار؛ 
منقبـت خوانـی نـام گرفـت و بعدهـا نیـز مولـودی خوانـی در ذکـر معصومین 
شـکل گرفـت بـه ایـن ترتیب معـراف دینـی در اصـوات و نغمات متجلی شـد 
.دبیـر اجرایـی نهمین جشـنواره موسـیقی نواحی ایـران گفت: بـه همین دلیل 
اسـت کـه می توان گفت علت انتقال سـینه به سـینه موسـیقی نواحـی، باورها 

و اعتقـادات مـردم بوده اسـت.

صدور 513 میلیون 
دالر کاال از گمرکات 
کرمان

اسـتان  گمـرکات  مدیـرکل 
کرمـان گفـت: در سـال جـاری 
دالر  میلیـون   513 تاکنـون 
کاال از گمـرکات اسـتان صـادر 
شـده اسـت. بـه گـزارش ایرنـا 
محمدرضـا قـادر در نشسـت راه 

انـدازی گمـرک دائمـی شهرسـتان جیرفت افـزود: صـادرات اسـتان کرمان 
در سـال جـاری 28 درصـد کاهـش داشـته کـه بـه دلیـل کاهش صـادرات 
محصـوالت پسـته روی داده اسـت امـا در سـایر بخش ها ماننـد محصوالت 
کشـاورزی و خرمـا رشـد قابـل توجهـی داشـته ایـم. وی گفـت: بـا تاکیـد 
اسـتاندار کرمـان، پیگیـری فرماندار جیرفـت و تالش گمرک اسـتان کرمان 
مجـوز دائمـی گمـرک جیرفـت را اخـذ کردیـم و بـا راه اندازی ایـن گمرک 
تعـداد آنهـا در اسـتان کرمان بـه چهار گمرک رسـید. وی خاطرنشـان کرد: 
دفتـر گمـرک جیرفت کمـک قابل توجهی بـه صادرکنندگان بـرای صادرات 
محصـوالت کشـاورزی و مـواد معدنـی منطقه می کنـد. مدیـرکل گمرکات 
اسـتان کرمـان گفـت: نبـود دفتر گمـرک باعث می شـد بعضـی محصوالت 
از سـایر گمـرک هـای کشـور صـادر شـوند و بعضـی محصوالت نیـز فرصت 

صـادرات را پیـدا نکننـد و از بیـن برونـد.

تقریباً صنعت فرش 
استان احیا
 شده است

بازرگانـی و توسـعه  معـاون 
تجارت سـازمان صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان کرمـان گفت: 
و  صنعتـی  صـادرات  امسـال 
معدنـی 17 و نیـم درصد رشـد 
داشـته اسـت. به گزارش ایسنا 

مصطفـی زریسـفی در حاشـیه بازدید اسـتاندار کرمان از سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت اسـتان اظهـار کـرد: در حـوزه بازرگانـی 620 نفـر فعـال 
تجـارت خارجـی داریـم که نسـبت به سـال 92 و علی رغم همه مشـکالت 
ایـن تعداد 19 درصد رشـد داشـته اسـت. وی سـپس یادآوری کـرد: تعداد 
بافنـدگان فـرش شناسـایی شـده در سـال 94 در اسـتان 50 هـزار و 240 
نفـر می باشـد کـه تعـداد بافنـدگان دارای کارت قالیبافـی نیـز 40هـزار و 

500 نفراسـت. 
زریسـفی بـا اشـاره به اینکـه بافندگان زیر نظر سـازمان صنعـت، معدن 
وتجـارت اسـتان کرمـان 200 دوره آمـوزش رایـگان را سـپری کرده انـد 
خاطرنشـان کـرد: شـاغلین تمـام وقـت بیمـه شـده 26 هـزار و 150 نفـر 
هسـتند کـه 80 درصد آنها خانم می باشـند، همچنین خوشـبختانه اکنون 

تقریبـاً صنعـت فرش اسـتان احیا شـده اسـت.

فرهنگ و ارشاد اسالمىانتخابات صنعت، معدن و تجارتگمرک

کرمان ویچ

داوطلبـان  از  نویسـی  نـام  روز  دومیـن 
انتخابات مجلس شـورای اسـالمی در کرمان 
در حالی به پایان رسـید که تعداد افراد ثبت 
نـام کرده بـرای حوزه کرمـان و راور به هفت 
نفـر رسـیدند. الزم بـه ذکـر اسـت همانطور 
کـه سـردبیر روزنامه پیام ما در شـماره 519 
در یادداشـتی بـا عنـوان » برنامـه پیـام مـا بـرای انتخابـات 
چیسـت« عنـوان کـرد کـه بنـای پیام مـا بـر این نیسـت که 
روزنامـه را بـه تریبون دربسـت و تمام و کمـال یک جریان یا 
شـخص تبدیـل کنـد و پیام ما رویکرد مسـتقلی بـرای جلب 
مشـارکت حداکثـری مردم را در دسـتور کار قـرار داده و این 
مسـاله اولویـت اول مـا در بحـث انتخابـات اسـت، از روز اول 
نـام نویسـی داوطلبـان انتخابات مجلـس خبرگان و شـورای 
اسـالمی اقـدام بـه پوشـش کامل ایـن رخـداد کرده ایـم. در 
ایـن راسـتا همانطـور که رسـانه های سراسـری بـا داوطلبان 
مصاحبـه مـی کنند و حتی در سـتاد انتخابات وزارت کشـور 
محلـی بـرای نشسـت مطبوعاتـی داوطلبـان درنظـر گرفتـه 
شـده، اقـدام بـه مصاحبـه بـا داوطلبان حـوزه کرمـان کرده 
ایـم. قطعـا ایـن مصاحبـه هـا بـه هیـچ عنـوان بـرای تبلیـغ 
چهـره ای خـاص نخواهد بـود و هدف ما صرفا اطالع رسـانی 

بـه ماننـد روزنامـه های سراسـری می باشـد.
دیروز چهار نفر ثبت نام کردند

چهـار نفـر دیـروز بـرای ثبـت نـام در انتخابـات مجلـس 
شـورای اسـالمی ثبت نـام کردنـد. محمد رحیم ابوسـعیدی 
رئیـس سـتاد روحانـی در انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
92 اولیـن نفـری بـود کـه دیـروز پـا بـه فرمانـداری کرمان 
گذاشـت. ثریـا سـلطانی نـژاد، احـد فالحـت نـژاد ماهانـی و 
حسـن سـنجری از دیگـر افـرادی بودنـد کـه اقـدام بـه نـام 
نویسـی کردند. چهره ویـژه روز دوم نام نویسـی از داوطلبان 
دهمیـن دوره انتخابات مجلس شـورای اسـالمی ابوسـعیدی 

بـود تـا اولیـن چهـره اعتدالگـرا وارد کارزار انتخابات شـود.
حضور ابوسعیدی یخ فرمانداری کرمان را شکست

رئیس سـتاد حسـن روحانـی در کرمـان دیروز بـرای نام 
نویسـی در انتخابـات دهمین دوره مجلس شـورای اسـالمی  
بـا هیاتـی چنـد نفـره بـه فرمانـداری کرمـان پـا گذاشـت و 
ایـن چهـره شکسـت.  بـا حضـور  فرمانـداری کرمـان  یـخ 
محمـد رحیـم ابوسـعیدی در حالـی بـه عنـوان یـک چهره 
اعتدالگـرا دیـروز ثبـت نام کرد کـه پیـش از وی هیچ چهره 
ای از طـرف اصـالح طلبـان و اعتدالگرایـان در شـهر کرمان 
نـام نویسـی نکـرده بـود و در شهرسـتان هـا هـم فقـط دو 
اصـالح طلـب ثبـت نام کـرده بودند. ابوسـعیدی پـس از نام 
نویسـی بـه »پیـام مـا« گفت: بـه همـان دلیلی که در سـال 
92 مسـئولیت سـتاد روحانـی را در کرمـان برعهده داشـتم، 
تصمیـم گرفتـم در انتخابات مجلس دهم کاندیدا شـوم. وی 
در پاسـخ به این سـوال که شـما اعتدالگرا هسـتید یا اصالح 
طلـب گفـت: مـن ماهیتـا اعتدالگـرا هسـتم ولی بـه اصالح 

طلبـان هـم نزدیکم. 

به دنبال ائتالف اصالح طلبان و اعتدالگرایان هستیم
وی برنامـه خود در انتخابات مجلس را اینگونه شـرح داد: 
برنامـه مـا بـه عنـوان یـک اعتدالگرا همـان آرایش سیاسـی 
سـال 92 اسـت. یعنی بـه دنبال ائتـالف نیروهـای اعتدالگرا 
و اصـالح طلب هسـتیم. رئیس سـتاد روحانـی در کرمان در 
پاسـخ بـه ایـن سـوال مـا کـه تـا به حـال بـا اصـالح طلبان 
صحبـت کرده ایـد اظهار داشـت: رایزنی هـای فراوانی کرده 
ایـم و ایـن رایزنـی هـا ادامـه خواهد داشـت. وی افـزود: می 
خواهیم مجلسـی تشـکیل شـود که بـه دولت کمـک کند و 
فکـر می کنیم مجلسـی که معتدل باشـد بیشـتر مـی تواند 

بـه دولـت در اجـرای برنامه هایش کمـک کند. 
اگر الزم باشد کنار می کشم

ابوسـعیدی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه امـکان دارد در 
انتخابـات پیـش رو بـه نفع کسـی کنار بکشـید گفت: هدف 
تشـکیل مجلسـی اسـت که بـه دولت کمـک کنـد. چنانچه 
دوسـتان بـه ایـن نتیجه برسـند قطعـا در جهت رسـیدن به 
هدفـی کـه گفتـم هـر اقدامـی کـه الزم باشـد را انجـام می 

دهم.
مجلس نهم نمره قبولی نگرفت 

وی کـه از معـدود حامیـان اسـتاندار کرمـان در ماجـرای 
برکنـاری عبـاس اسـالمی از مدیرکلی سیاسـی اسـتانداری 
بـود در ایـن ارتبـاط گفت: الزمـه کار تشـکیالتی هماهنگی 
بـا یکدیگـر اسـت. آقای اسـالمی در یـک مقطعی نتوانسـت 
بـا اسـتانداری هماهنگ باشـد و نباید به این دلیل اسـتاندار 
را تحت فشـار گذاشـت. ابوسـعیدی در پاسـخ به این سـوال 
کـه چـه نمـره ای بـه عملکـرد مجلـس نهـم مـی دهید هم 

گفـت: ایـن مجلس نتوانسـت نمـره قبولـی بگیرد.
امیدوارم اعضای شورای نگهبان نظر شخصی خود 

را در احراز صالحیت ها دخالت ندهند
اسـاس نظرسـنجی هـای  بـر  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
مختلـف اقبـال عمومی به اعتدالگرایان اسـت اظهار داشـت: 

مـردم از افـراط و تفریـط خسـته شـدند و مجلسـی معتدل 
مـی خواهند. ابوسـعیدی در پاسـخ به این سـوال کـه نگران 
مسـئله رد صالحیـت ها نیسـتید گفـت: شـورای نگهبان بر 
اسـاس قانـون رفتـار می کنـد اما امیـدوارم اعضـای محترم 
شـورای نگهبـان نقطـه نظـرات شـخصی خـود را در بحـث 

احـراز صالحیـت هـا دخالـت ندهند.
رئیـس سـتاد روحانـی در کرمـان در پایـان در واکنـش 
بـه ایـن موضـوع کـه شـنیده شـده بیـن اصـالح طلبـان و 
را  حـرف  ایـن  گفـت:  دارد  وجـود  اختـالف  اعتدالگرایـان 
اصولگرایـان در راسـتای ایـن کـه تفرقـه بینـداز و حکومـت 
کـن مـی زنند و بدانیـد که این موضـوع شـایعه ای از طرف 

اصولگرایـان اسـت.
ثریا سلطانی نژاد:

 برای دفاع از حقوق  بانوان وارد شدم
بـا  از حـوزه کرمـان هـم  کاندیـدای زن  اولیـن  دیـروز 
حضـور در فرمانـداری کرمـان بـرای انتخابـات مجلس دهم 
نـام نویسـی کـرد. او کـه سـابقه سیاسـی نداشـت بـه »پیام 
مـا« گفـت: مـن سـوابق مدیریتـی و ورزشـی زیـادی دارم. 
وی هـدف از حضـورش در انتخابات را دفـاع از حقوق بانوان 

عنـوان کرد. سـلطانی نـژاد کـه در انتخابات مجلـس نهم به 
زاهـدی و پورابراهیمـی و در انتخابـات ریاسـت جمهوری به 
حسـن روحانـی رای داده بـود گفـت: به احتمـال 90 درصد 
تاییـد صالحیـت مـی شـوم و امیـدوارم بتوانـم بـه مجلـس 
دهـم راه یابم. گفتنی اسـت ایـن زن خود را مسـتقل عنوان 

کرد.
احد فالحت نژاد ماهانی:

 تاکید من روی آگاهی است
فالحـت نـژاد ماهانـی پـس از نـام نویسـی به »پیـام ما« 
گفـت: من از سـطوح پایین شـروع کـردم و االن کارشـناس 
امـوزش و پـرورش هسـتم. وی دلیـل ثبـت نـام خـود را 
اینگونـه شـرح داد: خیلی از مشـکالتی کـه در جامعه وجود 
دارد بـه آمـوزش و پـرورش و آگاهی برمی گـردد. تاکید من 
روی آگاهـی مـردم اسـت. وی با اشـاره به اینکـه دیدگاه من 
بـه اصـالح طلبـان نزدیـک تـر اسـت اظهـار داشـت: امـا به 
صـورت مسـتقل وارد انتخابـات شـدم. گفتنـی اسـت او در 

انتخابـات 92 بـه حسـن روحانـی رای داده اسـت.
حسن سنجری: برای خدمت آمدم

آخریـن نفری که دیـروز برای نام نویسـی وارد فرمانداری 
کرمان شـد، حسـن سـنجری بود. وی بـه ما گفـت: آمده ام 
خدمـت کنـم. او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا بـه فکر 
ثبـت نـام افتادیـد گفـت: بـرای خدمـت بـه مـردم در همـه 

زمینـه هـا ثبت نـام کردم.
در شهرستان ها چه خبر بود؟

اسـامی ثبـت نـام کننـدگان در برخـی شهرسـتان هـای 
کرمـان در روز گذشـته بـه شـرح زیـر اسـت:

مجیـد  و  شـهمرادزاده  محمدجـواد  مـکارم،  اصغـر  بـم: 
دبسـتانی

رفسنجان: ابراهیم عطارد
ششمین نفر هم برای خبرگان ثبت نام کرد

حجـت االسـالم حسـین پورسـاالری هم ششـمین نفری 
بـود کـه بـرای انتخابـات مجلس خبـرگان از حـوزه انتخابیه 
کرمـان نام نویسـی کـرد. او قبـل از نماز ظهر بـه فرمانداری 
کرمـان آمـد و ثبـت نـام کـرد. او در دوره هـای اول و دوم 
مجلـس شـورای اسـالمی از کهنـوج وارد مجلس شـده بود.

دومین روز نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسالمی در کرمان

اعتدالگرایان وارد می شوند

از  بازدیـد  در  دیـروز  کرمـان  اسـتاندار 
اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره به اینکـه قطعـاً در دوران 
پسـاتحریم شـاهد رونق خواهیـم بود گفت: 
حـوزه صنعـت برای اسـتان کرمـان حیاتی 
اسـت بـه دلیـل اینکـه افزایش سـرانه رفـاه مـردم را درپی 

دارد.
علیرضـا رزم حسـینی افـزود: مجموعـه صنعـت و معدن 

بایـد بـا نبـض اقتصـادی و صنعتـی جامعـه بـه گونـه ای 
هماهنـگ باشـد کـه مشـکالت موجـود درمـان شـود.رونق 
در حـوزه هـای صنعتی را سـال آینده در دوران پسـاتحریم 

شـاهد خواهیـم بود.
 اسـتاندار کرمان در ادامه به بررسـی مشـکالت کارخانه 
هـای راکد این اسـتان تاکیـد کرد و گفـت: راهکارهای رفع 
مشـکالت واحدهای صنعتی راکد باید مشـخص شـود و در 
صورتـی کـه امـکان راه انـدازی مجـدد آنهـا وجود نداشـته 

باشـد بایـد بتـوان از ظرفیت ها و سـرمایه هـای موجود آن 
بـرای ایجاد صنایـع جدید اسـتفاده کرد.

 رزم حسـینی بیـان کـرد: باید بـه صورت دقیـق وضعیت 
اسـتان  معـدن  و  صنعـت  در  راکـد  تولیـد  واحـد   453
مشـخص شـود، واحدهای نیمه فعـال و غیرفعـال وارد عمل 
و همچنیـن واحدهـای فعالـی کـه مجـوز تاسـیس دارنـد 

شناسـایی شـوند.
 وی بـر تشـکیل کلینیـک درمانـی بخـش صنعـت در 
اسـتان کرمـان تاکیـد کـرد و گفـت: در ایـن کلینیـک هـا 
بایـد ضمـن شناسـایی درد، راه هـای درمـان را نیـز تدوین 

و اجرایـی کنیـم.
290 کارخانه جدید در استان کرمان

 راه اندازی شده است
مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت کرمان گفـت: 290 
کارخانـه طـی دو سـال اخیـر بـا سـرمایه گـذاری 10 هزار 
اسـت.  شـده  انـدازی  راه  اسـتان  ایـن  در  ریـال  میلیـارد 
مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت کرمـان در این جلسـه 
افـزود: بیـش از 35 درصـد از واحدهای صنعتی این اسـتان 
در آذرمـاه سـال 92 تعطیل و 450 واحـد صنعتی نیز راکد 

بودند. 

نظـر  اسـاس  بـر  کـرد:  بیـان  زاده  سـلطانی  محمـود 
اقتصاددانـان و کسـانی کـه در امـر صنعـت کار می کننـد، 
صنعـت کشـور و بـه تبـع آن صنعت اسـتان کرمان بـر پایه 
چهـار اصـل وام ارزان، ارز ارزان تـر، انـرژی مجانی و وارداتی 
کـه بسـیار ارزان تـر از داخلی بوده شـکل گرفته اسـت. وی 
تصریـح کـرد: حـذف این چهار اصـل از صنعت کشـور یکی 
از علـل اصلـی رکـود و توقـف در واحدهـای صنعتـی بـود 
زیـرا قیمـت تمام شـده افزایـش یافت و واحدهـای صنعتی 

توانایـی رقابت نداشـتند. 
مدیـرکل صنعـت، معـدن و تجـارت کرمـان گفـت: در 
طـول ایـن دو سـال توانسـتیم یـک کار بسـیار بـزرگ در 
حـوزه صنعـت انجام دهیـم و آن هم یک هـزار و 540 واحد 
صنعتـی تعطیـل، غیرفعـال، فعـال و فعـال کـم را بازدید و 

همـه مسـائل و مشـکالت آنهـا را دسـته   بندی کنیـم.
سـلطانی زاده اظهـار داشـت: سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان در دو سـال گذشـته در رتبـه 28 
کشـوری بـوده که در سـال گذشـته به ردیف 25 کشـوری 
رسـیده و در شـش مـاه سـال جـاری نیـز جز هفت اسـتان 
برتر کشـور بوده اسـت. این امر بر اسـاس اسـناد باالدسـتی 

در اسـتان کرمـان اجـرا و محقق شـده اسـت. 

در بازدید استاندار از صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان شد

لزوم راه اندازى کلینیک آسیب شناسى صنایع

استاندارى

رضا عبادی زاده

عطیه بهره بر

حضور رییس و دبیر  حزب اعتدال و توسعه استان در فرمانداری کرمان :
همراهی علی بهرامی با رحیم ابوسعیدی جهت ثبت نام وی برای انتخابات مجلس 
علـی بهرامـی رییـس حـزب اعتـدال و توسـعه اسـتان کرمـان کـه در معیـت رحیـم ابوسـعیدی دبیر 
ایـن حـزب و بـرای ثبـت نـام وی جهـت شـرکت در انتخابـات مجلـس بـه محل فرمانـداری امـده بود در 
گفتگـو بـا خبرنـگاران اظهـار داشـت: بـه منظـور اسـتفاده از همـه ی ظرفیـت هـای اعتـدال اصالحـات 
و حضـور اگاهانـه و حسـاب شـده در انتخابـات مجلـس اتـی سـعی بـر ایـن اسـت کـه در مراحـل مهـم 
ثبـت نـام ، ائتـالف و بـر اسـاس برنامـه ریـزی درسـت صـورت گیـرد، تـا در زمـان باقـی مانـده و احیانا 
بـا توجـه بـه موانـع پیـش رو بتوانیـم بـا حضـور حـد اکثـری ملـت یـک مجلـس میانـه رو و عقل گـرا که 
ثبـات اقتصـاد و سیاسـت داخلـی و تنـش زدایـی در سیاسـت خارجـی را سـرلوحه برنامـه اش قـرار 

دهد تشـکیل شـود.  
بهرامـی همچنیـن اظهـار امیـدواری کـرد: مجلـس اینـده تعامـل سـازنده تـری با دولـت تدبیـر و امید 
داشـته باشـد تـا کشـور از فرصـت هـای پیـش امـده پس از یـک دهـه تحریم و تنـش در روابـط خارجی 
حداکثـر اسـتفاده مطلـوب را ببـرد و این مهم تنها بـا پیروزی اعتدال و اصالحـات در در انتخابات مجلس 

محقق خواهد شـد. 
رییـس حـزب اعتـدال و توسـعه اسـتان کرمـان در پایـان در پاسـخ بـه خبرنـگار پویان نیـوز در رابطه 

بـا ثبـت نـام خـودش در انتخابـات پیـش رو ابـراز داشـت:تاکنون در این رابطـه تصمیمـی نگرفته ام.
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خبر
سازمان ملل از پایان مذاکرات 

صلح یمن خبر داد
سـازمان ملـل اعـالم کـرد در بحبوحـه درگیری 
میـان  صلـح  مذاکـرات  یمـن،  در  جدیـد  هـای 
طرفهـای درگیـر در یمـن پایـان یافتـه اسـت. بـه 
گـزارش خبرگـزاری آسوشـیتدپرس  نشسـت گروه 
نماینـدگان گـروه هـای  از  یمنـی متشـکل  هـای 
مقاومـت یمنـی و نماینـدگان »عبـد ربـه منصـور 
هـادی« رئیـس جمهـور مسـتعفی و فـراری یمـن 
کـه از حمایـت ریـاض برخـوردار اسـت، از روز 15 
دسـامبر )24 آذرمـاه( در بـی یـن سـوئیس آغـاز 

بود. شـده 
رسـانه هـای وابسـته به ریـاض از آغـاز مذاکرات 
و حتـی قبـل از آن جنـگ روانـی بـه راه انداختـه 
انـد و خـط خبـری خـود را بـه سـوی مقصـر جلوه 
دادن انصـاراهلل در صـورت شکسـت مذاکـرات ژنـو 
2 بـا وجـود کارشـکنی هـای طـرف حامـی ریـاض 
سـوق داده انـد. بـر اسـاس گـزارش های منتشـره، 
هـدف اصلـی نماینـدگان انصـاراهلل بـرای شـرکت 
در مذاکـرات، توقـف جنـگ و برقـراری آتـش بـس 
و کمـک بـه مـردم بـی گنـاه یمـن بـوده اسـت اما 
فـراری یمـن  و  حامیـان دولـت مسـتعفی  ظاهـراً 
تـالش مـی کنند با جلـب حمایت نماینده سـازمان 
ملـل، مانـع از اجرایـی شـدن توافـق هفـت بنـدی 

نشسـت »مسـقط« شـوند.
اسـماعیل ولـد شـیخ احمد فرسـتاده ویـژه دبیر 
کل سـازمان ملـل متحـد در امـور یمـن شـنبه  در 
صنعـا  هیـات  میـان  کـه  هایـی  نشسـت  حاشـیه 
برگـزار شـد، نگرانی شـدید خود را نسـبت به نقض 
آتـش بـس شـکننده در یمـن از ائتـالف عربـی بـه 

سـرکردگی عربسـتان، ابـراز کـرد. 
وی در عیـن حـال بـر ادامه گفـت وگوهای صلح 
میـان طـرف هـای درگیـر در بی ین سـویس تاکید 
کرد. سـازمان ملل متحد از روز سـه شـنبه گذشـته 
آتـش بـس موقتـی را میـان طـرف هـای درگیر در 
یمـن اعـالم کـرد، امـا نیروهای مـزدور حامـی عبد 
ربـه منصـور هـادی پـس از سـیطره بـر دو منطقه، 
ایـن آتـش بـس شـکننده را نقـض کردنـد و بمـب 
افکـن های سـعودی نیـز بارهـا مناطقـی از یمن را 

کردند. بمبـاران 

تصمیم آمریکا درباره سفر 
گردشگران به ایران مغایر با روح 

برجام است
معـاون رییـس جمهـور و رییس سـازمان میراث 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری ، مصوبـه 
اخیـر کنگـره امریـکا مبنـی بـر محدودیـت حضور 
گردشـگران غربـی بـه ایـران را مغایـر بـا روح کلی 

حاکـم بـر برجام دانسـت.
 مسـعود سـلطانی فر در گفت و گو با ایرنا افزود 
: مسـئولین و کارشناسـان سیاسی و حقوقی در این 
بـاره نظـر خواهند داد ولـی بر اسـاس اطالعاتی که 
مـا از محتـوای برجـام داریـم فکـر می کنیـم که با 
روح برجـام و تفاهـم هـای آن مغایر اسـت، چرا که 
بـا تصویـب برجـام قـرار بر ایـن بـوده کـه اقدامات 

خصمانـه امریـکا علیه ایران پایـان یابد.
از مذاکـرات سـنگین  بعـد   وی تصریـح کـرد: 
دوسـاله هسـته ای و عمـل ایران به همـه تعهداتش 
در زمینـه برجـام و بسـته شـدن پرونده پـی ام دی 
و لغـو قطعنامه ها از سـوی شـورای امنیـت، بنا بود 

تحریـم هـای ظالمانـه علیـه ایران لغو شـود.
بنابـر ایـن انتظـار داشـتیم طـرف مقابـل هم به 
حسـن نیـت ایـران پاسـخ مثبـت دهـد نـه اینکه با 
تصویـب قوانیـن اینچنینی در فرایند اجـرای برجام 

موجـب ایجـاد ذهنیت منفی شـود.
واکنـش  کـه  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
سـازمان میـراث فرهنگـی بـه مجامـع مرتبـط مثل 
بـود،  خواهـد  چـه  گردشـگری  جهانـی  سـازمان 
عنـوان کـرد: امـروز نامـه ای در همین رابطـه تهیه 
کـرده ایـم کـه ان را برای طالـب الرفاعـی دبیر کل 
سـازمان جهانـی گردشـگری ارسـال خواهیـم کرد 
مبنـی بر این که نسـبت بـه انجام اینگونـه اقدامات 
کـه منجر به ایجـاد محدودیت در ورود گردشـگران 

خارجـی مـی شـود، اعتـراض جـدی داریم.

کاغذ اخبار

نوشـت:  جمهـوری  ریاسـت  رسـانی  اطـالع  پایـگاه 
حجت االسـالم حسـن روحانی روز یکشـنبه در دیدار »ژرار 
الرشـه« رییـس مجلـس سـنای فرانسـه  ضمـن تسـلیت 
حادثـه اخیـر تروریسـتی در فرانسـه بـه دولـت و ملـت این 
کشـور و بـا اشـاره بـه اینکـه »ایـن حادثـه و سـایر حوادث 
تروریسـتی اخیـر نشـان داد که تروریسـم تهدیـد و خطری 
بـزرگ بـرای همـه کشـورها و ملت ها اسـت«، گفـت: ایران 
امیـدوار اسـت عامـالن ایـن جنایت هـا هـر چـه زودتـر بـه 

دسـت عدالت سـپرده شـوند.
رییـس جمهـور حضـور گروه هـای تروریسـتی و ایجـاد 
ناامنـی و رعـب توسـط آنهـا را یکـی از مشـکالت امـروز 
منطقـه و جهـان دانسـت و با اشـاره بـه لزوم رایزنی بیشـتر 
ایـران و فرانسـه در جهـت حـل مسـایل مهـم منطقـه ای و 

نظیـر  تروریسـتی  گروه هـای  امـروز  افـزود:  بین المللـی، 
القاعـده و داعـش سـودای تسـلط بـر منطقـه را دارنـد و 
تبدیـل  خـود  جوالنـگاه  بـه  را  منطقـه  ایـن  می خواهنـد 
کننـد کـه ایـن خطـری بـرای جهـان اسـت و همـه بایـد 
بـرای کاهـش قـدرت ایـن گروه هـای تروریسـتی تـالش و 
مشـارکت کننـد. روحانـی از نفـت و مـواد مخدر بـه عنوان 
دو منبـع اصلـی درآمـد گروه هـای تروریسـتی یـاد کـرد و 
بـا تأکیـد بـر اینکـه همـه بایـد دسـت به دسـت هـم داده 
و تـوان مالـی ایـن گروه هـای تروریسـتی را محـدود و در 
نهایـت آن را از بیـن ببرنـد، گفـت: متأسـفانه امـروز برخی 
کشـورها بـا ارایـه امکانات و سـالح از گروه های تروریسـتی 
حمایـت می کننـد کـه البتـه شناسـایی حامیـان گروههای 
تروریسـتی کار دشـواری نیسـت. وی بـا بیـان اینکـه اگـر 

همـه در برابـر گروه هـای تروریسـتی متحد شـوند، پیروزی 
و موفقیـت قطعـی اسـت، افـزود: نبایـد اجازه دهیـم برخی 
کشـورها بـرای رسـیدن به اهـداف خـود از ابـزار گروه های 

تروریسـتی اسـتفاده کننـد.
 روحانـی بـا اشـاره به بحـران سـوریه و ضـرورت مبارزه 

بـا تروریسـم بـه عنـوان اولویـت اصلـی در ایـن کشـور بـا 
اگـر  گفـت:  مرکـزی،  دولـت  و  ارتـش  مـردم،  محوریـت 
سـاختار سیاسـی در سـوریه نیـاز بـه اصالح داشـته باشـد، 
ایـن فقـط از طریـق برگـزاری انتخاباتـی آزاد و اراده مـردم 

سـوریه بایـد انجام شـود. 

شناسایى حامیان گروه هاى تروریستى
 کار دشوارى نیست

  دولت

رد صالحیت ها 
براساس قانون باشد

خبرآنالیـن،  گـزارش  بـه 
پاسـخ  در  امیـري  غالمحسـین 
بـه سـوال خبرآنالیـن مبنـی بر 
اینکـه سـخنگوی دولـت بعـد از 
اتفاقـات قرچـک گفـت کـه این 
دسـت  ایـن  از  اتفـاق  آخریـن 
نخواهـد بـود؛ آیـا وزارت کشـور 
بـرای  ای  برنامـه  نیسـت  قـرار 
امنیـت اجتماعـات و میتینـگ های انتخاباتی داشـته باشـد؟، اظهار داشـت: ما 

کنیـم.  مـی  زندگـی  بزرگـی  کشـور  در 
در کشـوری کـه دموکراسـی حاکـم اسـت و در ایـن شـرایط هر کسـی می 
توانـد نظـری بدهـد کـه با نظـر دیگـران متفـاوت باشـد. مـن امیـدوارم دیگر 
شـاهد اتفاقاتـی مشـابه آنچـه در قرچـک روی داد نباشـیم. وی اظهار داشـت: 
هـر کسـی در این کشـور آزاد اسـت اظهـار نظر، مباجثـه، مناظره ، سـخنرانی 

و ... در چهارچـوب قانون داشـته باشـد. 
سیاسـت وزارت کشـور و دولـت ایـن اسـت کـه از تمـام اجتماعـات قانونی 
حمایـت کنـد و اگر شـخص یـا گروهی اجتماعـات قانونـی را بهم بریـزد قطعا 
بـا آنهـا در چهارچوب قانون برخـورد خواهیم کرد. وی ادامـه داد: در جمهوری 
اسـالمی کلیـه قوانین با شـرع مقـدس تطبیق داده می شـود. بنابرایـن در این 
شـرایط نقـض قانـون نقـض شـرع مقـدس نیـز هسـت. هیـچ کس حـق ندارد 
قانـون را زیـر پـا بگـذارد و حفظ ارزش ها  بهانـه ای برای حمله بـه اجتماعات 
قانونـی و نقـض قانـون نمـی توانـد باشـد. امیـری دربـاره پرونـده قرچـک هم 
گفـت کـه ایـن پرونـده بـه آقـای مقیمـی، سـامانی و بنده ارجـاع شـد و ما به 

دقـت آن را بررسـی کردیم.
پرونـده دارای نواقصـی بـود که برای رفع نقص به اسـتانداری برگردانده شـد. 
قـرار شـد اسـتانداری بعـد از رفـع ایـن نواقـص مسـتقیما آن را بـه قـوه قضاییه 
ارجـاع دهـد. در ایـن پرونـده برخـی افـراد عامـل، آمر و مباشـر هسـتند و بعضا 
دچـار جرائـم خصوصی عمومی شـده اند. این دادگاه و دادسـتانی اسـت که باید 

دربـاره ایـن اتهامـات اظهارنظر کـرده و آنهـا را وارد بداند یـا نداند. 
وی در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره عملکـرد هیات هـای نظارت گفـت: قانون 
وظیفـه هیـات هـای نظـارت و اجرایـی را معلوم کرده اسـت و مـا معتقدیم رد 
صالحیـت هـا بایـد بر اسـاس قوانین باشـد. امیـری دربـاره برگـزاری انتخابات 
الکترونیکـی هـم گفـت: تعامـل و همدلـی شـورای نگهبـان بـا دولـت در ایـن 
زمینـه قابـل تقدیر اسـت. طبیعتـا شـورای نگهبان دسـتگاه ناظر اسـت و باید 
بتوانـد نظـارت خـود را انجـام دهد. ما هـم در ایـن زمینه بحث هـای خوبی با 

شـورای نگهبان داشـتیم. 

منافقین خودى ها 
را تحقیر و آنها را 

بى سواد و کالغ 
مى خوانند

معـاون اول قـوه قضائیه گفت: 
منافقیـن به سـر میز نشسـتن با 
شـیطان بـزرگ افتخـار می کنند 
و قهرمانـان و جـان  برکفان ملت 
خـود را تحقیـر می کننـد، آنها را 
انتخـاب حجت االسـالم  بـه گـزارش  عقب مانـده، کالغ و بی سـواد می داننـد. 
محسـنی اژه ای معـاون اول قـوه قضاییـه در دومیـن گردهمایـی فرماندهـان 
مراکـز مقاومت بسـیج سراسـر کشـور قـوه قضاییـه گفـت: 2 راه در پیش روی 
انسـان وجـود دارد کـه انسـان بـرای انتخاب هرکـدام آنهـا اختیـار دارد، یکی 
از ایـن دو راه راهـی اسـت کـه انسـان را بـه مقصـد عالـی برسـاند و آن صراط 
مسـتقیم اسـت و راه دوم انسـان را بـه هالکـت رسـانده و به چاه ویـل می برد. 
وی افـزود: صـراط مسـتقیم همـان راهـی اسـت کـه هـر مسـلمان مکلفـی 
حداقـل در هـر شـبانه روز 10 مرتبـه از خداونـد بـزرگ طلـب می کنـد کـه 
اهدناالصـراط المسـتقیم. محسـنی اژه ای گفـت: خداونـد رحمـان و رحیـم و 
انبیـا اعـزام و مفسـرین اصلـی وحـی الهـی ودر زمـان غیبـت فقیـر جامـه مـا 
را بـا تابلوهـا و راهنمایی هـای شـخصی بـه مسـیری کـه مـا را به مقصـد عالی 

می رسـاند رهنمـون هسـتند.
وی افـزود: شـیطان و شـیطان صفتـان ما را به سـمت ضـالل و راه دوم دعوت 
می کننـد و مـا را بـه ورطـه هالکـت می رسـانند، بعضی ها بـرای ورود یـا پیمودن 
صـراط مسـتقیم سـد راه می کنند یـا سـنگ اندازی و ایجاد مانع می کننـد. معاون 
اول قـوه قضاییـه گفـت: چه کسـانی سـد راه مسـتقیم هسـتند و ایجـاد مانع در 
ایـن راه می کننـد؟ بـه طـور قطع اینها همان کفار، مشـرکین و منافقین هسـتند. 
محسـنی اژه ای گفـت: تابلـو عالمـت کفار و مشـرکین برای شـخص مومن معلوم 
اسـت و لـذا مومـن فریب کافر و مشـرک را نمی خـورد و اگر بخواهد بـا زور و ظلم 
سـد راه مسـتقیم شـود مومنین با او به مقابله بـر می خیزند و در صـورت وحدت، 

صبـر و اسـتقامت حتماً بـر او پیروز خواهند شـد. 
سـخنگوی قـوه قضاییـه گفـت: امـا آن مانـع و سـنگ انـداز مبهـم و قابـل 
توجهـی کـه شـناخت او ضـرورت دارد و حتی راه چگونگی مقابلـه با آن را باید 
شـناخت همانـا گروه سـوم یعنـی منافقیـن هسـتند و منافقین کسـانی اند که 
راه کفـار و مشـرکین را همـواره می کننـد. وی افـزود: ظاهـر منافـق بـا مـن و 
شـما فرقـی نمی کنـد، تابلـوی مناطـق با تابلـوی مومن مشـابه یکدیگر اسـت. 
منافـق در جمـع مومنیـن و در صـف مومنیـن اسـت نـه در صـف کفـار و لـذا 

شـناخت مشـکل اسـت و بـرای عده ای حتـی غیرممکن اسـت. 

»کرى« درباره قانون 
جدید کنگره به 

»ظریف« نامه نوشت
بـه  نامـه ای  در  کـری  جـان 
ظریف اطمینـان داد که تغییرات 
جدیـد بـرای کسـب روادیـد بـه 
هیـچ وجه مانـع اجـرای تعهدات 
گـزارش  بـه  نمی شـود.  برجـام 
سـخنگوی  جابرانصـاری  مهـر، 
وزارت امـور خارجـه اعـالم کرد در پی قریب به ده روز مذاکره سـخت و فشـرده 
وزیـر امـور خارجـه و تیـم هسـته ای بـا طـرف هـای آمریکایـی و اروپایـی در 
نیویـورک، ویـن، بروکسـل و تهـران، در خصـوص قانـون جدیـد ویـزا در کنگره 
آمریـکا کـه بـا تـالش البـی صهیونیسـتی بـه عنـوان قسـمتی از الیحـه بودجه 
تصویـب شـده بـود و تقریبـا امـکان وتـو را از رییس جمهـور گرفته بـود، نهایتا 
امـروز جـان کـری وزیـر امـور خارجـه آمریکا با ارسـال نامه رسـمی خطـاب به 
محمـد جـواد ظریـف وزیر امور خارجه کشـورمان بـه صراحت اطمینـان داد که 
دولـت آمریـکا با اسـتفاده از همه ابزارهـای در اختیار خود اجـازه نخواهد داد که 
ایـن قانـون هیـچ مانعی برای منافـع اقتصادی ایـران ایجاد کنـد. همچنین متن 

نامـه جـان کـری خطـاب بـه ظریـف در زیـر مـی آید:
عالیجنـاب محمدجـواد ظریـف وزیـر امورخارجـه جمهـوری اسـالمی ایـران 

آقـای وزیـر عزیز:
از مالقـات سـازنده دیـروز تشـکر می کنم. می خواسـتم با شـما در پاسـخ به 
سـوالی کـه جنابعالی در مـورد اصالحیه »برنامـه لغو روادید« ما داشـتیدمکاتبه 
کنـم. ابتـدا، مـی خواهـم خطاب بـه جنابعالـی تایید کنم کـه ما به رفـع تحریم 
هـا بـر طبـق برجـام کامـال متعهد هسـتیم. مـا به اجـرای کامـل تعهـدات مان 
طبـق توافقـات پایبنـد مـی مانیـم. تیـم مـا سـخت کار مـی کنـد تـا خـود را 
بدیـن منظـور آمـاده کنـد و بـه محـض آن که بـه روز اجرایی شـدن برسـیم ما 
تحریـم هـای مربوطه را برخواهیم داشـت. اینجانب همچنین اطمینـان دارم که 
تغییـرات جدیـد بـرای کسـب روادید که در کنگره تصویب شـده اسـت، و دولت 
اختیـار توقـف اجـرای آن را دارد، بـه هیـچ وجه مانع ما نمی شـود کـه تعهدات 
خـود بـر طبـق برجـام را اجـرا کنیم، و ما ایـن تغییـرات را به گونـه ای اجرا می 
کنیـم کـه هیـچ مانعی برای منافـع اقتصادی مشـروع ایران ایجـاد ننماید. بدین 
منظـور مـا بالقوه ابزارهای متعـددی را در اختیار داریم، شـامل )صدور( ویزاهای 
تجـاری ده سـاله چندبـار ورود، برنامـه هایی برای تسـریع در )صـدور( ویزاهای 
تجـاری، و اختیـار توقـف اجـرای قانـون کـه طبق این مصوبـه جدید به مـا داده 
شـده اسـت. خوشـحال می شـوم کـه در ایـن خصوص بـاز هم صحبت کـرده و 

توضیحـات بیشـتر ارائه کنم.
ارادتمند - جان اف کری

امور خارجه قوه قضاییه دولت

وزیـر امـور خارجـه ایـران، قانـون اعمـال محدودیـِت 
روادیـد را بـرای کسـانی کـه به ایران و سـه کشـور دیگر 
در خاورمیانـه سـفر کننـد، هماهنـگ با تعهـدات آمریکا 
در برجـام ندانسـت. به گـزارش ایرنا محمد جـواد ظریف 
در گفـت وگـو بـا سـایت تحلیلـی »المانیتور« در پاسـخ 
بـه سـوال تاثیـر برجام بـر آینـده روابـط ایـران و آمریکا 
گفـت متاسـفانه از واشـنگتن پیـام های ضـد و نقیض و 
اکثـرا منفـی می آیـد. محدودیت های مربوط بـه روادید 
کـه مجلـس نمایندگان تصویـب کرده بود و سـنا نیز آن 

را تصویـب کـرد از جملـه ایـن پیـام های منفی اسـت.
از نـگاه مـا، چنیـن طـرح هایـی هماهنگ بـا تعهدات 
آمریـکا در برجـام نیسـت. مـا منتظـر خواهیـم مانـد تـا 
ببینیـم دولـت ایـاالت متحـده، چگونه به تعهـدات خود 

در قالـب برجـام عمل خواهـد کرد. محدودیـت هایی که 
اتبـاع 38 کشـور را در صـورت سـفر بـه ایـران، سـوریه، 
عـراق و سـودان مجبور به اخـذ ویزای مجدد بـرای ورود 
بـه آمریـکا می کنـد، در چارچـوب قانون بودجه سـاالنه 
آمریـکا، بـه امضـای رئیـس جمهور بـاراک اوباما رسـید. 
اوبامـا جمعـه شـب قانـون بودجـه 1.1 تریلیـون دالری 
سـال 2016 آمریـکا را پس از تصویب کنگـره، امضا کرد. 
بـر اسـاس اعـالم منابـع خبـری محدودیت هـای جدید 
ویـزای آمریکا نیـز در قانون جدید بودجه گنجانده شـده 
 )NPR ( اسـت. تارنمای شـبکه رادیو سراسـری آمریـکا
در ایـن باره گفـت: ›بودجه یک تریلیـون و 100 میلیارد 
دالری دولـت فـدرال سـال 2016 آمریـکا، اصالحـات 
 Visa Waiver قانـون مربـوط بـه روادیـد موسـوم بـه

را نیـز در بـر دارد. بـر ایـن اسـاس، اگر شـهروندان 38 
کشـوری کـه تاکنـون مـی توانسـتند بـدون روادیـد به 
اروپایـی  کشـورهای  عمدتـا  کـه  کننـد  سـفر  آمریـکا 
هسـتند، در پنـج سـال گذشـته بـه کشـورهای ایـران، 
عـراق، سـودان و سـوریه سـفر کرده باشـند؛ بایـد برای 
ورود بـه آمریـکا بار دیگـر روادید بگیرنـد. الیحه بودجه 
دوهـزار صفحـه ای آمریـکا اوایـل روز گذشـته )جمعه( 
در مجلـس نماینـدگان آمریـکا بـا 316 رای موافـق در 
برابـر 113 رای مخالـف بـه تصویـب رسـیده بـود کـه 
پـس از آن، سـنای آمریـکا نیـز بـا 65 رای موافـق در 
برابـر 33 رای مخالـف بـه تصویـب رسـید. بـا امضـای 
ایـن الیحـه 12 آژانـس دولـت فـدرال بـرای سـال آتی 

میـالدی تامیـن مالی شـدند.

محدودیت هاى جدید ویزاى آمریکا هماهنگ با تعهدات آن کشور در برجام نیست
وزیر امور خارجه 

ثبت نام معاون 
احمدى نژاد در 
انتخابات مجلس

در دومیـن روز از ثبـت نـام 
کاندیداهـای نمایندگـی مجلس 
دهـم یکـی از معاونیـن محمود 
غرضـی  محمـد  و  احمدی نـژاد 
نماینـدگان  از  برخـی  در کنـار 
فعلـی و ادوار گذشـته مجلـس 

بـرای نشسـتن بـر کرسـی های سـبز بهارسـتان اعـالم آمادگـی کردنـد. بـه 
گـزارش ایسـنا  فاطمه واعـظ جوادی معـاون احمدی نژاد و رییس سـازمان 
حفاظـت از محیـط زیسـت در دولـت نهم نیـز در نیمـروز اول روز دوم ثبت 
نـام نمایندگـی مجلـس با حضـور در فرمانـداری تهـران بـرای کاندیداتوری 
مجلـس دهـم ثبـت نـام کـرد، وی در هنـگام ثبـت نـام بـرای کاندیداتوری 
نمایندگـی دوره دهـم مجلس شـورای اسـالمی گفت که به صورت مسـتقل 

در انتخابـات شـرکت خواهـد کـرد.
از میـان نماینـدگان ادوار گذشـته مجلـس نیـز صبـح یکشـنبه ولـی اهلل 
اسـماعیلی و علی رضـا دهقـان نماینـدگان دوره هشـتم مجلـس شـورای 
اسـالمی بـرای حضـور در انتخابـات مجلس دهم بـا حضور در وزارت کشـور 
ثبـت نـام کردنـد. جواد اطاعـت و الیاس حضرتـی نیز از دیگر کسـانی بودند 

کـه بـرای نمایندگـی در مجلـس دهـم ثبـت نام کنند.

تذکر 102 نماینده
 به روحانى درباره 
نقض برجام توسط 
کنگره آمریکا

نماینـدگان  از  نفـر   102
بـه  کتبـی  تذکـر  در  مجلـس 
رئیـس جمهور، ضمن اشـاره به 
نقـض صریـح برجـام بـا مصوبه 
نماینـدگان  مجلـس  اخیـر 

آمریـکا، خواسـتار اقـدام متقابل دولـت ایران طبق قانون شـدند. بـه گزارش 
مهـر، در پایان جلسـه علنـی مجلس، تذکر کتبی ابراهیـم کارخانه ای رئیس 
کمیتـه هسـته ای مجلـس و 101 نفر دیگـر از نمایندگان بـه رئیس جمهور 
دربـاره لـزوم اجـرای ماده 3 قانـون اقدام متناسـب و متقابل دولـت ایران در 
اجـرای برجـام قرائـت شـد؛ در ایـن تذکر آمده اسـت محدودیـت موجود در 
مصوبـه مجلـس نماینـدگان آمریـکا مبنی بر بررسـی مجـدد ویـزای افرادی 
کـه طـی پنج سـال اخیـر به ایران سـفر کرده انـد، نقض صریح برجام اسـت 
کـه اقـدام دولت ایـران را در اجـرای ماده 3 قانـون اقدام متقابل و متناسـب 
دولـت ایـران در اجـرای برجـام مـی طلبـد، در غیر ایـن صورت ملـت ایران 
شـاهد نقض مکـرر برجام خواهنـد بود. حمید رسـایی نماینده مـردم تهران 
نیـز در تذکـر کتبـی بـه رئیس جمهـور، از لکنت زبـان در برابـر نقض برجام 

بـا مصوبـه اخیـر کنگـره آمریـکا انتقـاد کرد.

اولویت ما حفظ 
سالمت مردم است

جمهـور  رئیـس  معـاون 
حفاظـت  سـازمان  رئیـس  و 
محیـط زیسـت گفت: شـاخص 
آلودگـی هوای امـروز تهران در 
وضعیـت هشـدار قـرار نـدارد و 
شـرایط  از  ای  عمـده  بخـش 
هوایـی کـه در تهـران و برخـی 

دیگـر از شـهرهای کشـور ناشـی از پایداری هوا و شـرایط جـوی رطوبت و 
سـرما اسـت. به گـزارش سـرویس ایسـنا، معصومه ابتـکار در تلگـرام خود 
نوشـت: بـرای بهبـود کیفیـت هوای کشـور طـی دو سـال اخیر، حـذف یا 
کاهـش شـاخص های بسـیار خطرناکـی همچون بنـزن و آروماتیـک ها از 
بنزیـن توزیعـی در کشـور صـورت گرفتـه و توزیـع بنزین یـورو 4 منجر به 
ارتقـاء وضعیـت کیفـی هـوا شـده اسـت. وی مهمتریـن چالـش کنونی در 
شـاخص هـای هـوا را ذرات کمتـر از 2.5 میکـرون دانسـت و گفـت: ایـن 
ذرات ناشـی از احتـراق ناقـص سـوخت در خودروها، فعالیـت صنایع و گرد 
و غبـار اسـت. رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت ادامـه داد: البتـه 
اجـرای کامـل و درسـت برنامه 15 سـاله کاهش آلودگی هوا که طی سـال 
هایی متوقف شـده بود، می توانسـت نقش بسـیار مهمی در پیشـگیری از 

وضعیـت کنونـی کیفیـت هوا داشـته باشـد.

تغییر مدیران
 شبکه هاى دو و 
سه صحت ندارد

اسـتعفای  از  سـیما  معـاون 
از  تخشـید«  »محمدرضـا 
سـمت مدیر کلی امـور نمایش 
سـیما خبـر داد. »علـی اصغـر 
پورمحمـدی« در گفـت و گو با 
فـارس دربـاره رفتـن محمدی 

نیا از شـبکه قرآن سـیما گفت: دوره کاری در تلویزیون 25 سـال اسـت و 
برخـی بعـد از پایان این مدت از تعویق اسـتفاده می کننـد، آقای محمدی 
نیـا هـم مدتهـا بـود کـه بازنشسـته شـده بودنـد و مـا بیـش از ایـن نمـی 
توانسـتیم در خدمتشـان باشـیم.  وی همچنین درباره شایعه تغییر مدیران 
شـبکه دو و سـه سـیما نیز اظهار داشـت: ایـن موضوع صحت نـدارد و این 

مدیـران کمـاکان در حـال خدمـت بـه مردم هسـتند.
پورمحمـدی در ادامـه از رفتـن محمودرضـا تخشـید از مرکـز امـور 
نمایشـی سـیما خبـر داد و گفـت: آقـای تخشـید طـی مـاه هـای اخیـر 
3 بـار اسـتعفا دادنـد کـه آخریـن آنهـا مربوط بـه اوایـل آذرماه بـود. من 
ابتـدا قصد نداشـتم اسـتعفای ایشـان را بپذیـرم ولی ایشـان تاکید کردند 
کـه بـا توجه بـه شـرایط موجود حاضر بـه ادامـه همکاری در این سـمت 

. نیستند

مجلسانتخابات صدا و سیمامحیط زیست
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تاریخ

قسمت سوم:
نظام الدوله نوری 
1305 ـ 1304 ش

»امیـر اصالن خواجه نوری، ملقب به »نظام السـلطان« 
موقرالدولـه  محمدخـان  میـرزا  فرزنـد  »نظام الدولـه«  و 
ـ  اعتمادالدولـه  نـوری  آقاخـان  میـرزا  نـوه ی  و  نـوری 
دومیـن صدراعظـم ناصرالدیـن شـاه ـ متولـد 1258، در 
دربـار مظفرالدیـن شـاه ترقـی نمـود و تدریجاً به سـمت 
مشـروطه خواهان گرایـش نمـود و حتـی نزدیـک بـود 
توسـط عین الدولـه تنبیـه گـردد، کـه بـا توسـل چنـد 
نفـر نجـات یافـت و به حکومـت مازنـدران رسـید. چون 
امـوال زیـادی به وی رسـیده بود، بر خـالف غالب حکام، 
چشـم طمـع بـه دارایـی دیگـران و رعایـا نداشـت و بـا 
هزینـه شـخصی چنـد جـاده احـداث کـرد. در انتخابات 
دوره سـوم مجلـس، از بارفـروش )بابـل( بـه مجلـس راه 
یافـت. پـس از حکومـت در بروجرد و لرسـتان و همدان، 
بـار دیگـر )دوره چهارم( از بارفروش بـه مجلس راه یافت. 
در سـال 1304 ش. حاکم کرمان شـد و قریب دو سـال 
بـر ایالـت کرمان و بلوچسـتان حکومت نمـود. وی که در 
دوره مظفرالدیـن شـاه لقـب »نظام السـلطان« را دریافت 
نمـوده بـود، در دوره احمدشـاه، پـس از فـوت پدربزرگ 
مـادری، لقـب او کـه »نظام الدولـه« بـود را دریافت نمود. 
وی مـردی بسـیار متمول و عیاش و خـراج و با کفایت 
و درایـت و مدیـر و مدبـر بـود. از ثروتـی کـه از طریـق 
مـادر بـه وی رسـید، زندگانـی بسـیار مجللی بـرای خود 
تـدارک دیـد و همیـن امـر باعـث شـد تـا در مأموریت ها 
سوءاسـتفاده نکنـد بلکـه به رعایـا هم کمک مالـی نماید. 
در میان سـالی عشق سوزانی نسـبت به »افتخارالسلطنه« 
)1( دختـر زیبا و عیاش ناصرالدین شـاه پیـدا کرد که آن 
عشـق در آن روزهـا در افواه مردم و هـم امروزه در بعضی 
از یادداشـت ها گفته و نوشـته شـده اسـت. سـرانجام وی 
همسـر و پنج فرزند خود را رها نمود و با افتخارالسـلطنه 
زیـادی  امـالک  لشـکرک  در  نظام الدولـه  نمـود.  ازدواج 
داشـت. باغـی در آنجـا احـداث نمـود کـه مدفـن او نیـز 

می باشـد. وفـات او در 1317 ش. اتفـاق افتـاد« )2(.
در مـورد حکومـت وی در کرمـان آمـده: »نظام الدوله 
در  ش.[   1304[ شمسـی   2484 سـال  در  نـوری 
نظام الدولـه   ... گردیـد  کرمـان  وارد  مـاه  اردیبهشـت 
مختصـر سـخنرانی نمـود و بعد بـا حاضرین دسـت داده 
و بـه خانـه یکـی از خوانیـن کـه در باغ های زریسـف بود 
و قبـاًل بـرای سـکونت او مهیـا شـده، بـا ماشـین که آن 

روزهـا خیلـی اهمیـت داشـت رهسـپار شـد ... 

وثوق السلطنه دادور 
1305 ش

»مهـدی دادور، معـروف به »وثوق السـلطنه« فرزند میرزا 
موسـی وزیرلشـکر، متولـد 1257 اسـت. وی تحصیـالت 
خـود را در تهـران انجـام داد و وارد وزارت لشـکر شـد 
مشـاغل  مصـدر  آنجـا  در  مدت هـا  ارتـش(.  )دارایـی 
وزارت جنـگ  معاونـت  بـه  تـا سـرانجام  بـود  مختلـف 
رسـید. در 1299 مشـیرالدوله در کابینـه خـود سـمت 
وزارت جنـگ را بـه او واگـذار کـرد. بعـد از کودتـا مدتی 
حکمـران گیالن شـد و پس از چندی اسـتانداری کرمان 

را عهـده دار شـد. پـس از آن والـی خراسـان گردیـد. در 
دوره هشـتم، نهـم، دهم، یازدهم، دوازدهم و سـیزدهم از 
تهـران بـه مجلـس راه یافـت و چندی نیز نیابت ریاسـت 
را داشـت. در سـال 1323 بـه اسـتانداری فـارس رفت و 
مدتـی نیـز اسـتانداری آذربایجـان را عهـده دار بـود. در 
سـال 1326 در سـن 69 سـالگی در تهـران درگذشـت. 
در  طبعـاً  و  می شـد  محسـوب  ایـران  مالکیـن  از  وی 
ماموریت هایی که داشـته اسـت، همیشـه با حسـن خلق 

انجـام وظیـف کـرده اسـت« )1(.

محمود جم )مدیرالملک(
 1306 ـ 1305 ش.

در خصـوص سـال تولـد محمود جـم دو روایـت متفاوت 
آمـده اسـت؛ در ایـن مـورد مهدی بامداد اشـاره به سـال 

1264 شمسـی )1302 ق/ 1885 م.( نمـوده )1( و باقـر 
 1296( شمسـی   1258 سـال  در  را  وی  تولـد  عاقلـی 
دوران سـلطنت  در  یعنـی  )2(؛  دانسـته  م.(  ق/ 1879 
ناصرالدیـن شـاه قاجـار در ایران. اما هـر دو، محل تولد او 

را در شـهر تبریـز ذکـر نموده انـد. 
پـدرش محمـد صـادق از طایفـه خواجگان جـم از اهالی 
قلعـه عسـکر کرمـان و کارمنـد دولـت بـود که بـه تبریز 
مهاجـرت کـرده بـود. در خصوص اجداد خانـدان محمود 
جـم و یـا همان خانـدان »خواجـگان«، باسـتانی پاریزی 
در خصـوص مـردم منطقـه قلعـه عسـکر معتقـد اسـت: 
و  قریه انـد  آن  از  »فـرزان«  و  »خواجه هـا«  »خانـواده 
محمـود جـم کـه سـال ها رئیس الـوزراء ایـران بـود اهل 

همیـن قریـه اسـتـ  از خانـواده خواجـگان« )3(.  
امـا در مـورد ایـن خاندان که خود را منسـوب به »شـیخ 

ناشـی  ایـن جـا  از  محمـود شبسـتری« )4( می دادنـد 
می شـود کـه »... در قدیـم اهـل ایـن قریـه دو طبقـه 
بوده انـد؛ قومـي اهـل فضـل و کمـال و صاحـب ذوق و 
وجـد و حـال بـوده از احفاد »شـیخ محمود شبسـتري« 
مي باشـند. چـون از اهـل هنـر بوده اند، خدمـت ملوک و 
سـالطین را اختیـار کرده انـد و در عهد سـالطین صفویه 
ـ انـاراهلل برهانهـم ـ الـي حـال، همگي بـه منصب جلیل 
بلـوک  در  و  بوده انـد  نامـزد  انشـاء  و  اسـتیفا  و  وزارت 
بردسـیر امـالک بسـیار را صاحـب و مالـک ]بوده انـد[، 
چـون »بیدخـان« بسـیار خـوش آب و هواسـت، گاهـي 

هـم در آنجـا توقـف داشـته اند )5(. 
در خصوص ارتباط شـیخ محمود شبسـتری بـا طایفه ای 
منسـوب بـه او در کرمـان، آمـده اسـت: »شـیخ محمـود 
شبسـتری در اواسـط عمـر بـه کرمـان رفتـه و در آنجـا 
عفیفـه ای را بـه نـکاح خـود آورده، دختـری از او متولـد 
شـد کـه بـه واسـطه ی آن دختـر هنـوز اعقاب شـیخ در 
کرمـان باقـی و بـه خواجـگان مشـهور، و اربـاب قلـم و 

دانشـمند« )6(. 
محمـود جـم  تحصیـال  و  کودکـی  دوران  در خصـوص 
اطالعـات چندانـی نیامـده اما آنچه ذکر شـده این اسـت 
کـه او تحصیـالت خـود را تحـت نظـارت پدر انجـام داد 
و عـالوه بـر طـی دوره ی مـدارس جدید، در حسـن خط 
و شـیوه ی نـگارش و آموختـن زبـان فرانسـه در مدرسـه 
میسـیونرهای مذهبـی در تبریـز کوشـش بسـیار نمود. 

در اوایـل 1280 بـه دربـار ولیعهـد محمدعلی میـرزا وارد 
شـد و بـا سـمت مترجـم دکتـر کوپـن رئیـس داروخانـه 
سـلطنتی، مشـغول خدمت گردید. پس از استبداد صغیر 

بـه تهـران آمـد و با کمـک شـوهر خواهرش حسـین قلی 
نـواب وزیـر خارجـه کابینه ی مسـتوفی الممالک، منشـی 
ایرانـی سـفارت فرانسـه شـد. در 1296 بـه خدمـت اداره 
کل گمـرک درآمـد. در کابینـه وثوق الدولـه ابتـدا رئیـس 
اداره کل غلـه و سـپس خزانـه دار کل شـد و تـا کودتـای 
1299 در این سـمت باقی بود. در اواخر 1298 از سـلطان 
احمدشـاه لقـب »مدیرالملـک« گرفـت. روز سـوم حـوت 
1299 از افـرادی بـود کـه بـه قزاق خانه جلـب گردید اما 
در اولیـن برخـورد، آمادگی خـود را برای همـکاری اعالم 
نمـود و بـا توجـه بـه سـمتی کـه داشـت، در تهیـه پـول 
کوشـید. سـید ضیاءالدیـن از توقیف او صرف  نظـر کرد و 
او را بـه عضویـت کابینـه دعـوت نمود و به سـمت وزارت 
خارجـه منصـوب گردیـد. یـک مـاه بعـد بـه وزارت مالیه 
منصـوب شـد. در1300 به توصیـه ی رضاخـان، دوباره به 
همیـن سـمت منصـوب شـد. در کابینه قوام و مسـتوفی، 
ریاسـت اداره کل غلـه و نـان را عهـده دار بـود. در کابینـه 
سـردار سـپه برای بار سـوم به سـمت وزیر دارایی رسـید 
و سـپس بـه معاونـت رئیس الـوزراء )رضاخـان( برگزیـده 

شـد. در سـال 1305 والـی کرمان شـد. 
در 1308  و  رسـید  عامـه  فوائـد  وزارت  بـه  در 1307 
بـه کمـک تیمورتـاش بـه اسـتانداری خراسـان رسـید. 
در کابینـه فروغـی، وزیـر کشـور شـد و بـا کنـار رفتـن 
او )1314 ش.( بـه نخسـت وزیری برگزیـده و بـه مـدت 
چهـار سـال عهـده دار ایـن سـمت بـود. در 1318 بـه 
وزارت دربـار پهلـوی منصـوب شـد و در شـهریور 1320 
کـه رضاخان بـه اتفاق خانواده سـلطنتی، تهـران را ترک 
نمودنـد، همـراه آن هـا ـ تـا خـروج از ایـران ـ بـود. در 
1320 به سـمت سـفیر ایران در مصر تعیین شـد و پنج 
سـال در ایـن سـمت مانـد. در 1326 به ایـران آمد و در 
کابینـه قوام السـلطنه بـه وزارت جنـگ برگزیـده شـد. با 
روی کار آمـدن حکیمـی، بـار دیگـر وزارت دربـار به وی 
واگـذار شـد. در اواخـر 1327 به عنوان سـفیرکبیر ایران 
بـه ایتالیـا رفـت. در انتخابـات دوره دوم سـنا، سـناتور 
انتخابـی کرمـان شـد و در ادوار سـوم، چهـارم و پنجـم 
نیـز ایـن سـمت را احـراز نمـود ... پنجاه سـال تمـام در 
رأس مقام هـای مهـم و حسـاس سیاسـی بـود. از لحـاظ 
سیاسـی محافظـه کار، بازیگـر و زیـرک بـود. هیـچ گاه 

دسـت بـه عملـی نـزد کـه خصومـت یـا حتـی مخالفت 
شـدید گروه هـای سیاسـی را علیـه خـود برانگیـزد. در 
سـال 1348 در تهران درگذشـت. وی با سفارت انگلیس 

روابـط بسـیار حسـنه ای داشـت« )7(.  
در مـورد اسـتانداری محمـود جم در کرمان آمده اسـت: 
»در سـال 2486 ]1306 ش.[ وثوق الدولـه از حکومتـی 
کرمـان معـزول و محمودخـان جـم به حکومتـی کرمان 
خاندانـش  چـون  جـم  محمودخـان  گردیـد.  منصـوب 
کرمانـی و اقـوام و بسـتگانی در قلعـه عسـکر و بافـت 
خواهـان  معظم لـه  داشـتند،  توقعاتـی  آن هـا  و  داشـت 
عدالـت بـود وانگهـی حکومـت کرمـان بـرای او منصـب 
کوچکـی می نمـود، بـه ایـن لحاظ دو سـه ماهی بیشـتر 

در کرمـان نمانـد ...« )8(. 
نقـل شـده وی در سـفر رضاشـاه )خـط سـیر تبعیـد او 
از ایـران 1320 ش.( همـراه وی بـود و در بندرعبـاس 
هنگامـی کـه وی قصـد خـروج از ایـران را داشـت، بـه 
محمـود جـم مي گوید: از طـرف من بـه )محمدرضا( بگو؛ 
کرمـان در زمـان سـلطنت مـن از آبـادي و عمـران بهـره  
چندانـي نبرده، ایشـان در رفـع این نقیصه بکوشـند )9(. 

پی نوشت ها:
)1( ـ بامداد، مهدی: شرح حال رجال ایران، ج 5، 283.

)2( ـ عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی معاصر ایـران، ج 
1، ص 547.

)3( ـ باستانی پاریزی، محمد ابراهیم: رساله دهات کرمان، ص 378.
)4( ـ »شـیخ محمـود بـن عبدالکریـم ملقـب بـه سـعدالدین در قصبـه ی 
شبسـتر ـ هفـت فرسـنگي تبریـز ـ تولـد یافـت و در سـال 720 ق. وفـات 
یافتـه. از وي تألیفـات بسـیار باقي نمانده اسـت لیکن مثنوي گلشـن راز که 
تقریبـاً بیسـت هـزار بیـت مي شـود از بهترین و جامع ترین رسـاالتي اسـت 
کـه در اصـول و مبـادي تصـوف بـه رشـته نظـم درآورده اسـت«. رضـازاده 

شـفق: تاریـخ ادبیـات، ص 263.
)5( ـ منشـی کرمانـی، محمـد امیـن: حغرافیـای ایالـت کرمـان در عهـد 

.225 ص  ناصـری، 
)6( ـ اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان: مرآت البلدان، ص 418.

)7(ـ  تلخیـص از: عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجـال سیاسـی و نظامی معاصر 
ایـران، ج 1، ص 547 تـا 551.

)8( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 113.
)9(ـ  بـه نقـل از: باسـتانی پاریـزی، محمـد ابراهیم، مقدمـه ی تاریخ کرمان 

)احمد علی خـان وزیـری(.
)10( ـ شـایان ذکـر اسـت ایـن عکـس بـه مناسـبت افتتـاح میـدان سـپه 
شـهر کرمـان و پرده برداری از مجسـمه رضاشـاه بـه همراه تعـدادی از اتباع 
اروپایـی و مقامـات اسـتان گرفته شـده اسـت. توضیح این که این مجسـمه 
چنـدی بعـد بـه علت عـدم زیبایـی از میدان برداشـته شـد و میـدان نیز از 

حالـت قبلی خارج شـد.

معرفى استانداران کرمان از 1300 تا کنون

برگرفته از کتاب رهگذر عمر محمد صنعتى

پژوهش و تحقیق: مجید نیک پور
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پزشکىخبر

شناسایى و جداسازى سلول هاى 
سرطانى به روشى شبیه دیالیز کلیه

گروهـی از پژوهشـگران در اسـترالیا روشـی را 
برای شناسـایی و جداسـازی سـلول های سرطانی 
کـه بـا جریـان خـون بـه همه جـای بـدن منتقل 
تقریبـا  روش  ایـن  داده انـد.  پیشـنهاد  می شـوند 
کم هزینه اسـت و سـازوکاری همانند روش درمان 
دیالیـزی بـرای بیمـاران کلیوی دارد.پژوهشـگران 
دانشـگاه سـاوث ویلـز اسـترالیا روشـی یافته انـد 
کـه بـا آن می تـوان سـلول های سـرطانی را قبـل 
از رشـد و گسـترش بیمـاری شناسـایی کـرده و 
سـپس سـلول های سـرطانی شناسایی شـده را از 
بـدن خـارج کـرد. روش پیشـنهادی بـرای فرایند 
انتقـال سـلول های سـرطانی احتمـاال باید شـبیه 
سـازوکار یک دسـتگاه دیالیـز کلیه باشـد. در این 
روش خـون فیلتـر خواهـد شـد و در ایـن فراینـد 
سـلول های آلوده به سـرطان از سـلول های سـالم 

جـدا خواهد شـد.
ورکیانـی  مجیـد  دکتـر  توسـط  روش  ایـن 
)Majid Warkiani( از دانشـکده ی مهندسـی 
ویلـز  سـاوث  نیـو  دانشـگاه  سـاخت  و  مکانیـک 
پیشـنهاد شـده اسـت و در واقـع یـک راهـکار کم 
هزینـه و در دسـترس را برای آشکارسـازی شـمار 
نمونه هـای  در  سـرطانی  سـلول های  از  اندکـی 
خونـی که دارای میلیون ها سـلول سـالم هسـتند 
فراهـم می کنـد. در ایـن راهـکار سـلول هایی کـه 
در اثـر بازسـازی تومـور از تومـور جـدا شـده و در 
خـون حل شـده اند جداسـازی و ایزوله می شـوند. 
 CTC نـام  بـا  اختصـار  بـه  کـه  سـلول ها  ایـن 
رونـد  در  گرفتـن  جـای  بـا  می شـوند،  شـناخته 
جریـان خـون بـه جاهـای گوناگـون بـدن رفته و 

را گسـترش می دهنـد. سـرطان 
روش ورکیانـی بـا چرخـش نمونه خـون بیمار 
سـرطانی سـلول های ناسالم را از سـلول های سالم 
جداسـازی می کنـد و بـه این ترتیب آشکارسـازی 
آنها بسـیار آسـان تر می شـود .بر اسـاس یاداشـتی 
از دکتـر ورکیانـی در ایـن زمینـه می تـوان به این 
سـرطان  آشکارسـازی  روش  کـه  رسـید  نتیجـه 
مایـع  نمونه بـرداری  بـرای  ضـرری  بـی  فراینـد 
از بـدن اسـت کـه می توانـد بـرای مقابلـه بـا هـر 
گونـه از سـرطان های جامـد همانند ریه، پسـتان، 
روده و ... بـه کار گرفتـه شـود و نیـازی بـه عمـل 
جراحـی نیسـت. در ایـن فراینـد می تـوان از یـک 
نمونـه ی اولیـه ی بـه مقـدار کم شـروع کـرد و در 
ادامـه همیـن کار را روی کل خون فـرد انجام داد.
 بـه ایـن ترتیب در پایـان کل خون فـرد فیلتر 
می شـود و همـه ی سـلول های سـرطانی آشـکار 
بازگردانـده  بـدن  بـه  سـالم  سـلول های  و  شـده 
روش  ایـن  کـه  دارد  بـاور  .ورکیانـی  می شـوند 
و  کنـد  طوالنی تـر  را  بیمـاران  عمـر  می توانـد 
تمـام  زدایـش  از  اطمینـان  بـرای  بیمـاران  ایـن 
دوره ی  یـک  می تواننـد  سـرطانی  سـلول های 
را   )cancer cleaning( سـرطان  پاک سـازی 
زمینـه ی  در  ایـن روش می توانـد  انجـام دهنـد. 
راه هـای درمـان سـرطان تحـول بزرگی بـه وجود 
آورد و پزشـکان را قـادر سـازد کـه بتواننـد بـرای 
سـرطان به صورت پیوسـته راهی پیـدا کنند و در 
نهایـت ایـن روش منجـر بـه تبدیـل بیماری هـای 
کشـنده بـه بیماری هایـی قابـل کنتـرل طـی یک 

بـازه ی زمانـی طوالنـی شـود.
ایـاالت  در  حاضـر  حـال  در  ورکیانـی  روش 
متحـده، بریتانیـا و اسـترالیا در حال طـی مراحل 
خـود بـرای کاربـرد کلینیکـی و درمانـی اسـت. 
بـا  همـکاری  حـال  در  همچنیـن  پژوهشـگران 
 Clearbridge( بیومدیکـز  کلیربریـج  کمپانـی 
BiloMedics( بـرای تجـاری سـازی این روش 

هسـتند.

سـری ایکـس موتـوروال چند سـالی اسـت که بـه عنوان 
می شـوند.  شـناخته  شـرکت  ایـن  بـاالرده ی  گوشـی  های 
بـه تازگـی تصویـری از نسـل چهـارم ایـن گوشـی ها فـاش 
شـده اسـت. موتـوروال در مـاه جـوالی سـه گوشـی موتـو 
ایکـس اسـتایل، موتـو ایکـس پلـی و موتـو جـی )2015( 
را معرفـی کـرد. ایـن سـه گوشـی در سـه دسـته ی مختلف 
قـرار می گرفتنـد و کاربـران رده هـای مختلـف را پوشـش 
می دادنـد. موتـو ایکـس اسـتایل بـه عنـوان پرچمـدار ایـن 
شـرکت شـناخته می شـود که در کنار مشـخصات مناسـب، 
قیمـت مناسـبی دارد. موتـو ایکـس پلـی و موتـو جـی نیـز 
موتـوروال  عالقه منـدان  از  دیگـری  طیـف  پوشـش  بـرای 
راهـی میـدان نبـرد شـدند. موتو ایکـس اسـتایل را می توان 
جانشـین پرچمـدار 2014 ایـن شـرکت و نسـل دوم موتـو 
ایکـس دانسـت.عالقه مندان بی صبرانـه منتظـر دیدن نسـل 
جدیـد پرچمـدار شـرکت محبـوب خـود هسـتند ایـن کـه 
نسـل بعـدی موتـو ایکـس چـه نامـی خواهـد داشـت هنوز 

مشـخص نیسـت. امـا شـاید تصویـری کـه اخیـرا بـه نسـل 
جدیـد موتـو ایکـس نسـبت داده شـده اسـت کمـی از ایـن 
کنجـکاوی عالقه منـدان بکاهد. ایـن تصویر اولیـن تصویری 
اسـت کـه از موتـو ایکـس )2016( فـاش شـده اسـت؛ ایـن 
گوشـی احتمـاال در اواسـط سـال آینـده میـالدی بـه طـور 

رسـمی معرفـی می شـود.
پیـش از هرگونـه قضاوتـی در مـورد ایـن تصویـر فـاش 
شـده بایـد در نظـر داشـته باشـید کـه ایـن تصویـر ممکـن 
اسـت کامـال سـاختگی یـا نشـان دهنده یـک مـدل اولیه از 
ایـن گوشـی باشـد. تصویـر فاش شـده موتـو ایکـس جدید 
را فلـزی و صیقلـی نشـان می دهـد؛ بـه طـوری کـه کمتـر 
در محصـوالت ایـن شـرکت چنیـن بدنـه ای را دیـده بودیم. 
متاسـفانه ایـن تصویـر اطالعاتـی از طراحـی جلوی گوشـی 
بـه مـا نمی دهد.بـا ایـن کـه فلـش LED نیـز در قسـمت 
دایـره ای قـرار دارد، اما باز هم سنسـور دوربیـن کمی بزرگ 
بـه نظـر می رسـد. دکمه های پـاور و تنظیم صدا در قسـمت 

سـمت راسـت گوشـی دیده می شـوند. عالقه مندان موتوروال 
بـا اسـپیکرهای جلویـی در موبایل هـای ایـن شـرکت خـو 
گرفته انـد، اسـپیکر پشـت دسـتگاه شـاید کمی بـرای آن ها 
ناخوشـایند باشـد؛ بـا این حـال تا قسـمت جلویی دسـتگاه 

دیـده نشـود نمی تـوان در مـورد اسـتفاده از اسـپیکرهای 
دیگـر در جلـوی گوشـی نظـری داد. مهمترین نکتـه ای که 
در تصویر مشـخص اسـت اسـتفاده از فلز در سـاخت گوشی 

ست. ا

تصویرى از نسل چهارم گوشى
  موتو ایکس موتوروال فاش شد

  برند

محققان نحوه  تخریب ارتباط سلول های مغزی 
توسط آلزایمر زودرس را کشف کردند

 به کوشش آرین اسدى

افشای تصاویر نسل جدید هدست واقعیت 
مجازی Vive اچ تی سی نشان از معرفی آن 

در CES 2016 دارد

آن  در  کـه  را  مکانیزمـی  اسـترالیایی  دانشـمندان 
رشـته های عصبـی مغـز و سـیناپس ها بـا شـروع زودرس 
ایـن  داده انـد.  تشـخیص  می شـوند،  تخریـب  آلزایمـر 
از هر نـوع نشـانه های عمومـی  تخریب هـای مغـزی قبـل 
بیمـاری آلزایمـر رخ می دهنـد. محققـان بر ایـن باورند که 
ایـن کشـف می توانـد بـه تشـخیص سـریع و درمان هـای 
احتمالـی آن کمـک کند.مسـئله ای کـه جلوگیـری از آن 
می توانـد کلیـد توقـف ایـن بیمـاری باشـد.از دسـت دادن 
یـا  مغـز  عصبـی  رشـته های  اتصـال  ) محـل  سـیناپس ها 
نورون هـا بـه یکدیگـر( بـه عنـوان اولیـن تاثیـرات بیماری 
آلزایمـر تلقـی مـی شـود. در واقـع از بین رفتن رشـته های 
عصبـی مغـز، ارتبـاط نزدیکـی بـا اختالل هـای حافظـه ای 
سـطحی در بیمـاران دارد. ایـن بخـش خیلـی قبل تـر از 
نورون هـا و عصب هـای اصلـی مغـز تخریـب  زمانـی کـه 
کـه  صورتـی  در  بنابرایـن  افتـد،  مـی  اتفـاق  می شـوند، 
بتوانیـم تشـخیص دهیـم کـه بـه چـه شـکل می توانیـم 
پیشـرفت ایـن بیمـاری را در ایـن بخـش خیلـی ابتدایـی 
متوقـف کنیـم قـادر خواهیم بود به سـمت تغییرات بسـیار 

گسـترده ای حرکـت کنیـم.
والدیمیر سـیتنیک، سرپرسـت تیم تحقیقاتی دانشـگاه 
نیو سـاوس ویلـز می گوید:یکی از اولین نشـانه های بیماری 
آلزایمـر از دسـت دادن سـیناپس ها اسـت. سـاختاری کـه 
نورون هـای مغـز در آن بـه یکدیگـر متصـل می شـوند  . ما 
اخیـرا مکانیـزم مولکـول جدیـدی را تشـخیص داده ایم که 
مسـتقیما بـرای از بیـن رفتن سـیناپس ها کمـک می کند. 
کشـفی که امیدواریم باالخره در تشـخیص سـریع و توقف 
ایـن بیمـاری کمـک کند.سـیتنیک و تیـم او تحقیقـات 
خـود را روی بافـت مغـز افـراد داوطلبـی کـه بـه بیمـاری 
آلزایمـر مبتـال بـوده یـا بیمـاری نداشـته  و فـوت کرده اند، 
متمرکـز کرده انـد. ایـن تحقیقـات در بخشـی از پروتئیـن 
مغـز بنـام »neural cell adhesion molecule 2« یا 

» NCAM2 « انجام شـده اسـت.
از  گروهـی  بـه  تعلـق  جهـت  بـه  کـه  مولکـول  ایـن 
مولکول هایـی کـه بـه صـورت فیزیکـی اعضـا سـیناپس ها 
عالقه مندی هـای  جـزو  می کنـد،  متصـل  هـم  بـه  را 

دانشـمندان علـوم اعصـاب بـه حسـاب می آیـد کـه کمک 
طوالنـی  مـدت  بـه  سـیناپس ها  و  نورون هـا  تـا  می کنـد 
بـه یکدیگـر متصـل باقـی بمانند.محققـان با مقایسـه ی دو 
گـروه از بافت هـای مغـزی دریافتنـد که مقدار سـینپاتیک 
طـور  بـه  هیپوکامپـوس  مغـز  بخـش  در   NCAM2
معنـاداری در کسـانی کـه بـا نشـانه های آلزایمـر از دنیـا 
رفته انـد کمتـر از سـایر افرادی اسـت که بـدون این عالئم 
از دنیـا رفته انـد. هیپوکامپوس بخشـی از مغز اسـت که در 
مبتالیـان بـه آلزایمـر بخـش عظیمـی از خرابی هـا در آن 
بخـش از مغـز اتفـاق می افتـد. بـا توجـه بـه ایـن موضـوع 
کـه ایـن بخـش از مغـز وظیفـه ی تشـکیل احساسـات و 
حافظـه ی مـا را دارد لغزشـی هرچنـد سـطحی در آن بـه 

ایـن بیمـاری تلقـی می شـود. عنـوان نشـانه های 
 Nature در تحقیقـی کـه پیش تر در مجلـه ی اینترنتی
منتشـر شـده اسـت، محققـان بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند 
کـه سـینپاتیک NCAM2 توسـط انبوهـی از پروتئیـن 
بتـا آمولیـد که در مغـز بیمـاران آلزایمری تولید می شـود، 
از بیـن می رود.انبـوه پروتئیـن بتـا آمولیـد به عنـوان کلید 
اصلـی تحقیقـات دربـاره بیمـاری آلزایمـر تلقـی می شـود، 
چـرا کـه به عنـوان پیش برنـدگان اصلـی بیمـاری آلزایمر 
شـناخته شـده اند. سـیتنیک و تیـم او امیدوارند با بررسـی 
از دسـت رفتـن پروتئیـن NCAM2 بـه عنـوان راهـی 
جدیـد در تشـخیص و درمـان ایـن بیمـاری باشـد. وی در 
ایـن خصـوص چنین اظهـار نظر کـرده اسـت:تحقیقات ما 
نشـان می دهـد کـه از دسـت رفتـن سـیناپس ها ارتبـاط 
 NCAM2 کامـال مسـتقیمی بـا از دسـت رفتن پروتئیـن
دارد. مـرگ و نابـودی پروتئین هـای NCAM2 نیـز بـه 

علـت اثـرات سـمی پروتئین بتـا آمولید اسـت. 
بـرای تحقیـق در مـورد درمان هـای  دروازه ای جدیـد 
 NCAM2 احتمالـی جدید کـه بتواند از نابـودی پروتئین
در مغـز انسـان جلوگیـری کند باز شـده اسـت.با تعداد روز 
افـزون تعـداد مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری کـه پیش بینـی 
یابـد،  افزایـش  برابـر  سـه  بـه   2050 سـال  تـا  می شـود 
دانشـمندان در تـالش هسـتند بـه راه حلـی جامع برسـند 

تـا ایـن بیمـاری را خیلـی سـریع از پـای درآورند.

سـال گذشـته اچ تی سـی در جریـان کنگـره ی موبایـل 
بارسـلون از هدسـت واقعیـت مجازیش که با همـکاری والو 
توسـعه یافتـه، رونمایـی کرد؛ اما تـا به امـروز این محصول 
بصـورت رسـمی روانـه ی بـازار نشـده اسـت. حـال پس از 
افشـای تصاویـر مربـوط بـه ایـن هدسـت واقعیـت مجازی 
بـه همـراه کنترلر هـای آن، مدیرعامـل اچ تی سـی از ایـن 
 2016 CES موضـوع پـرده برداشـته که بایـد در جریـان

در انتظـار اطالعـات جدیـدی از وایو باشـیم.
سـاعاتی پیـش تصاویـر منتسـب بـه هدسـت واقعیـت 
مجـازی موسـوم به وایو اچ تی سـی فاش شـد. ایـن تصاویر 
شـامل هدسـت واقعیـت مجـازی ایـن کمپانـی بـه همراه 
کنترلر هـای آن بـود کـه نشـان از احتمـال معرفـی نسـل 

جدیـد بـه همـراه کنترلـر دارد. 
وعـده  اچ تی سـی  مدیرعامـل  تصاویـر  افشـای  از  پـس 
 CES داد کـه ایـن کمپانـی در جریـان کنفرانس خـود در
2016 اطالعـات جدیـدی را در خصـوص محصـول خـود 
ارائـه خواهـد کـرد. ایـن اطالعـات شـامل پیشـرفت های 
بـزرگ در فنـاوری بـکار برده شـده در این هدسـت اسـت 
کـه حاصـل همـکاری اچ تی سـی بـا والـو اسـت.با توجـه 
بـه تصاویـر منتشـر شـده و اطالعـات ارائـه شـده توسـط 
مدیرعامـل ایـن کمپانـی می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت 
کـه درجریان برگزاری نمایشـگاه CES 2016 باید شـاهد 
معرفـی نسـل جدیـد هدسـت واقعیـت مجـازی تایوانی هـا 

. شیم با
بـه طـور حتـم معرفـی نسـل جدیـد هدسـت واقعیـت 
مجـازی اچ تی سـی بـه ایـن معنـا اسـت کـه ایـن کمپانـی 
نسـخه ی بهبـود یافتـه شـده ی هدسـت خـود را بـه همراه 
کـه  کرد.همانطـور  رونمایـی خواهـد  کنترلر هـای جدیـد 
جریـان  در  اچ تی سـی  مـی رود  انتظـار  کردیـم  اشـاره 
کنفرانـس خـود نسـل جدید هدسـت واقعیـت مجازیش را 

بـه همـراه کنترلر هـای جدیـد معرفی کند. اما الزم نیسـت 
انتظـار  ایـن هدسـت واقعیـت مجـازی بـه  بـرای دیـدن 
باشـیم؛   2016  CES نمایشـگاه  در  تایوانی هـا  مراسـم 
چراکـه تصاویـری منتشـر شـده کـه بـه نظـر همان نسـل 
جدیـد هدسـت واقعیـت مجازی اچ تی سـی اسـت.همانطور 
کـه در تصویـر مربـوط بـه هدسـت نیـز مشـاهده کردیـد، 
ظاهر آن بسـیار کاربرپسـندتر شـده و این هدست ظاهری 

دوسـت داشـتنی تر بـه خـود گرفتـه اسـت. 
همـان طـور که به روشـنی می توان دید، سـیم های این 
هدسـت واقعیـت مجـازی به شـکل بهتـر و هنرمندانه تری 
مخفـی شـده تـا ظاهـر نازیبـا را بـه ایـن هدسـت واقعیت 
ایـن  از اصلی تریـن تغییـرات در  مجـازی نبخشـد. یکـی 
هدسـت واقعیـت مجـازی حـذف شـدن نـام اچ تی سـی از 
قسـمت جلـوی وایو اسـت. همچنیـن باید به مخفی شـدن 

سنسـورهای مـورد اسـتفاده نیز اشـاره کرد. 
در جلـوی ایـن هدسـت واقعیـت مجـازی نیـز یـک 
اسـت. گرفتـه  قـرار  آن  تحتانـی  قسـمت  در  دوربیـن 

گسـترده ای  تغییـرات  شـاهد  نیـز  کنترلرهـا  مـورد  در 
هسـتیم. بـرای مثـال می تـوان بـه قسـمت دایره ای سـر 
و همچنیـن پوشـش سنسـور های مـورد اسـتفاده در آن 

کرد.  اشـاره 
محـل قـرار گیـری کلید هـا و تاچ پـد نیـز تـا حـدودی 
ایـن  در  هـدف  اصلی تریـن  می تـوان  کـه  یافتـه  بهبـود 
اسـتفاده خوانـد.در مجمـوع می تـوان  را سـهولت  بهبـود 
بـه ایـن موضوع اشـاره کـرد که طراحـی ظاهری هدسـت 
واقعیـت مجـازی اچ تی سـی در مقایسـه با نسـل اول بهبود 
چشـمگیری یافتـه اسـت. البتـه نمی تـوان بـه طـور حتـم 
ایـن تصاویـر را متعلـق بـه هدسـت واقعیـت مجـازی آتی 
ا چ تی سـی دانسـت و برای اطمینـان از این موضـوع باید به 

انتظـار مراسـم اچ تی سـی در CES 2016 باشـیم.

باترى هاى جدید 
سونى با ۴0 درصد 
عمر بیشتر
باتریهـا را می توان بـزرگ ترین 
معضـل دنیـای اسـمارت فـون هـا 
دانسـت، ایـن بخـش از محصـوالت 
دیجیتـال نسـبت بـه دیگـر بخـش 
هـا نظیـر پردازنده، صفحـه نمایش 
بسـیار  ارتباطـی رشـد  امکانـات  و 

کمتـری داشـته و علـی رغـم پیشـرفت هایـی نظیر شـارژ سـریع و یا سیسـتم های 
مختلـف کنترل مصـرف همچنان محدودیت آنها چالش اساسـی پیـش روی کاربران 
و البته تولید کنندگان اسـت. حال گفته می شـود که کمپانی سـونی توانسـته اسـت 
در ایـن راه قدمـی بـزرگ بـردارد و آن هـم سـاخت باتـری هایی با ترکیبات سـولفور 
اسـت. در حالـت عـادی الکتـرود در باتری های سـولفوری بـه سـرعت در الکترولیت 
حـل مـی شـود که این مسـئله عامل کاهش عمر باتریسـت اما سـونی ادعـا می کند 
کـه راهـکاری بـرای حـل این مشـکل پیدا کـرده اسـت که مـی تواند عمـر باتری ها 
را تـا 40 درصـد افزایـش دهد. یعنـی در بهترین حالت موبایلی با باتـری 3000 میلی 
آمپـر سـاعت لیتیوم یـون می تواند بدون افزایـش ابعاد بدنه باتـری 4200 میلی آمپر 
سـاعت را در خـود جـای دهـد، البته ممکن اسـت که نتیجه نهایـی ورود این تکنیک 
جدیـد بـه بـازار کاهـش ابعاد اسـمارت فون هـا و حفظ حجـم باتری فعلی باشـد، هر 
چنـد هنـوز برای قضاوت در این زمینه زود اسـت. تکنولـوژی معمول باتری ها لیتیوم 
یون می باشـد که از سـال 1991 یعنی 24 سـال قبل تا به امروز به عنوان اسـتاندارد 

و روش عمومـی بـه کار رفته اسـت.

سونى
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خبر

نگهدارى و توسعه 
فضاى سبز

و  ،مفهـوم  معنـا  انـدک  انـدک  سـبز  فضـای 
زندگـی  بـا  متـرادف  کـه  را  خـود  واقعـی  ارزش 
،حیات،تنفس،پاکیزگـی و بهداشـت محیـط ،زیبایـی 
و طـراوت و آرام کننـده روح و روان ،پاکیـزه کننـده 
هـوا اسـت را بـه ما نشـان مـی دهـد. به خصـوص با 
توسـعه سـریع تکنولـوژی و صنعـت ، مهاجـرت مهار 
نشـده ،رشـد سـریع و بـی رویـه شـهر هـا و حاشـیه 
نشـینی که تخریب سـریع و وحشـتناک فضای سـبز 
داخـل و اطـراف شـهر هـا را بهمـراه داشـته اسـت.

نیـاز  بـه  نزدیـک شـدن  بـا هـدف  فضـای سـبز 
شـما بـرای ایجـاد فضـای صمیمـی سرشـار از رنـگ 
و احسـاس بـا هـدف خـاص با ارائـه راه حـل های به 
ظاهـر فنـی و زیبـا شـناختی و معیارهای بـا کیفیت 
همـراه بـا ایده هـای خـوب، محلـی برای اسـتراحت 
و تفریـح و سـرگرمی و عاملـی جهـت جلوگیـری از 
آلودگـی محیـط زیسـت و مبـارزه با سـرو صـدا با در 
نظـر داشـتن حفـظ منابـع طبیعـی و محیط زیسـت 

ایجـاد می شـود.
و  جسـمی  روحـی،  نیازهـای  بایسـتی  طراحـان 
اجتماعـی سـنین مختلـف مـردم هـر منطقـه را بـه 
درسـتی شـناخته و بعد از آن اقدام بـه طراحی کنند 
کـه بـرای رفـع نیـاز همـه اقشـار جامعه چهـار هدف 

کلـی را دنبـال کننـد.
1-  ایجـاد فضـای سـبز به منظور بهسـازی 

زیسـت محیط 
بـا افزایش جمعیت و توسـعه شـهرها لـزوم احداث 
فضای سـبز احسـاس می شـود. اثـرات ایجـاد فضای 
سـبز به صـورت کاهش آلودگـی صوتـی، تصفیه هوا، 
کاسـتن گـرد و غبـار، افزایـش رطوبـت هـوا، ایجـاد 

سـایه، جلوگیـری از فرسـایش خاک
2-  احداث فضای برای بازی کودکان

نشـینی کـودکان معمـوال  آپارتمـان  در سیسـتم 
نیازمنـد  لـذا  ندارنـد  بـازی  بـرای  مناسـبی  مـکان 
مکانـی بـرای دویـدن ، بـازی کـردن یـا حتـی فریاد 

دارنـد زدن 
3- مکانی برای آموختن

جنبـه هـای آموزشـی فضای سـبز به انـدازه موارد 
تفریحـی و زیسـت محیطـی آن اهمیـت دارد معموال 
در پـارک هـا فرهنگسـرا تمام ایـن امکانـات را تعبیه 
مـی کنـد. ارائـه دانـش مبتنـی بـر گیـاه )بـاغ گیـاه 

شناسـی ( یـا جانـوری )حیـات وحش(
4- پارک و باغ های تاریخی

بـه منظـور خدمـت بـه منافـع فرهنگـی و تاریخـی 
اسـت، کـه متناسـب بـا جامعـه، منطقـه یـا ملیـت 
معمـوال اشـیا و ویژگـی هـای آن هـا را با حفـظ آثار 
مکشـوفه از دیگـر اهـداف خدمت به منافع آموزشـی 

و پرورشـی مـی باشـد.
5-  گرد هم آوردن افراد همه جامعه  

در زندگـی ماشـینی امـروز مـردم را از هـم جـدا 
و دور کـرده اسـت فضاهـای سـبز مکانهای مناسـبی 
بـرای گـرد هـم آوردن افـراد جامعه و آشـنا شـدن و 
تبـادل احساسـات اسـت و این امر برای تعـادل روانی 

هـر جامعـه ضـروری می باشـد.
6- پارک و باغ های ملی

 حفـظ ویژگـی هـای قابـل توجه از یک کشـور که 
از سـوی دولـت تامیـن مالـی مـی شـود، بـه عنـوان 
مراکـز گردشـگری بـه منظـور حفـظ اصـل گسـتره 
و  گیاهـان  جانـوران،  آن  در  کـه  از خـاک  وسـیعی 

محیـط طبیعـی بـه طـور کلـی حفـظ شـده اسـت.
مزایـای اسـتفاده از رنگ سـبز در کیفیـت زندگی، 
سـالمت، اقتصـاد، طبیعـت و محیـط زیسـت تاثیـر 

گـذار می باشـد.
کاربـرد زیبایـی فضـای سـبز،با الـوان و فـرم های 
هـا  انسـان  روان  و  روح  بـر  گـذار  تاثیـر  مختلـف 

شـد. می  با

مدیرعامـل سـازمان مدیریـت پسـماند در نشسـت هـم 
اندیشـی بـا گروهـی از دوسـتداران طبیعـت، اظهـار کـرد: 
کارهـا و فعالیـت هـای دوسـتداران طبیعـت و سـمن هـا 
)سـازمان هـای مـردم نهـاد( در پاکسـازی طبیعـت نبایـد 
در عـرض یکدیگـر باشـد، بلکـه فعالیـت هـا بایـد در طول 

یکدیگـر انجـام شـوند تـا بـه نتیجـه مطلوب برسـیم.
اسـماعیل جهانشـاهی در نشست با جمعی از نمایندگان 
سـازمان های مـردم نهاد از جمله اکوتوریسـم، کوهنوردی، 

گردشـگری و هیئت دوچرخه سـواری، NGO  و مشاوران 
جـوان اسـتاندار در زمینـه طبیعـت گـردی، گفـت: چنـد 
سـالی اسـت کـه دوسـتداران طبیعـت همـگام با سـازمان 
هـای دولتـی اقـدام بـه پاکسـازی طبیعـت مـی کننـد که 
ایـن اقـدام بیشـتر در جنـگل قائـم و مسـیر کوهپیمایـی 

مجموعـه تفریحـی پردیسـان قائـم انجام می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه دوسـتداران طبیعـت عالقـه زیادی 
بـه پاکسـازی جنگل قائـم دارند، گفـت: جنـگل قائم چند 

مرتبـه در طـول سـال توسـط گروه هـای مختلـف تمیز و 
پاکسـازی مـی شـود، امـا بایـد در نظر داشـت کـه کرمان 
نقـاط مختلـف و محلـه هـای زیـادی دارد کـه آن هـا نیـز 
نیـاز بـه پاکسـازی دارنـد، بـه همیـن سـبب شـهروندان و 
سـازمان هـای مـردم نهـاد بایـد در نظر داشـته باشـند که 
مـوازی کاری نکـرده و بـه تمیـزی و نظافـت تمـام نقـاط 
شـهر اهتمـام ورزند. زیـرا پاکیزگی و نظافت شـهر توسـط 

شـهرداری و طـی برنامـه انجـام می شـود.
جهانشـاهی بـا اشـاره بـه اینکه حرکـت هـای نمادین و 
عمومـی باعـث فرهنگ سـازی و جـذب مشـارکت مردمی 
می گـردد، افـزود: در  صورتـی کـه این حرکت هـا در نقاط 

مختلـف شـهر باشـد نتیجه مطلـوب تری خواهد داشـت.
مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند بـا تقدیر از تمامی 
افـرادی کـه در قالـب سـازمان هـای مـردم نهـاد اقـدام به 
فعالیت های طبیعت دوسـتانه از جمله پاکسـازی طبیعت، 
کاشـت درخـت و غیره می کنند، افزود: پاکسـازی طبیعت 
بسـیار خوب و پسـندیده اسـت، اما فعالیت سـمن ها نباید 
در عـرض یکدیگـر و تنها محـدود به یک منطقـه و مربوط 

بـه یـک روز خاص باشـد، بلکـه بایـد فعالیت این گـروه ها 
در طـول یکدیگـر و در نقـاط مختلـف شـهر انجام شـود تا 

شـهری تمیز و پاکیزه داشـته باشیم.
جهانشـاهی بـا تاکیـد بـر اینکـه کاری کـه سـمن هـا 
انجـام می دهند، کاری خداپسـندانه اسـت کـه منفعت آن 
بـه همـه شـهروندان مـی رسـد، خاطرنشـان کـرد: اعضای 
سـازمان هـای مردم نهـاد نماینـده افکار عمومی هسـتند، 
ایـن افراد ضرورت را احسـاس کرده و به شـکل خودجوش 
و خودگـردان در فعالیـت های خیرخواهانه و خداپسـندانه 
شـرکت مـی کننـد کـه یکـی از ایـن فعالیت ها پاکسـازی 
طبیعت و کاشـت درخت اسـت کـه اثر آن نه تنهـا در دراز 

مـدت، بلکـه در کوتـاه مـدت نیز قابل مشـاهده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: توقعات مردم از سـازمان مدیریت 
پسـماند بـه حق اسـت و ما تـالش داریم با همـکاری گروه 
هـای مختلف دوسـتداران طبیعت، شـهر را تمیـز و پاکیزه 
کنیـم کـه این مهـم تـالش شـهروندان و همـکاری آنها را 
به ویژه در بیرون گذاشـتن زباله در سـاعت مقرر )9 شـب( 

مـی طلبد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند:

فعالیت سمن ها در پاکسازى طبیعت نباید 
در عرض یکدیگر باشد

خبر

بررسی ساختاری انواع نما

خشت هایی که سیمای 
شهرمان را می سازند

ممکـن  تنهایـي  بـه  و  خـود  نـوع  در  نمایـي  هـر 
اسـت داراي مزایـا و معایبـي باشـد. ولـي ایـن بدیـن 
معنـا نیسـت کـه محدودیـت یـک نـوع نمـاي خـاص 
موجودیـت و کاربـرد آن را بـه کلـي زیـر سـوال ببـرد، 
بلکـه بـر عکـس موجودیـت آن را بـراي یـک کارکـرد 
ویـژه و خـاص قویتـر و پررنگتـر مـي نمایـد. مصالـح 
کاربـردي در سـاخت نما بسـیار متنوع بـوده و هر کدام 
کارکـرد خـاص خـود را دارنـد. از مصالـح سـنتي نظیر 
آجـر و سـنگ گرفتـه تـا مصالـح مدرنـي نظیر شیشـه 
هـاي چنـد جـداره و تقویت شـده و حتي انـواع جدید 
نمـا کـه حالت تعدیل شـده مصالح سـنتي اسـت نظیر 
چـوب هـاي فـرآوري شـده )ترمـو چوب(یـا صفحـات 
کامپوزیـت آلومینیومـي و ... کـه فرآیندهـاي حرارتـي 
و گرمایـي برخـي از محدودیـت هـاي آن را بـه مزیـت 

بـدل نموده اسـت.
مزایـا،  شـناخت  شـد  مطـرح  کـه  گونـه  همـان 
محدودیـت هـا و کارکـرد خـاص هر نـوع نمـا ضروري 

مـي نمایـد.
آجر

آجـر از کهن ترین مصالحي اسـت که بشـر از دیرباز 
تاکنـون جهـت نماسـازي از آن اسـتفاده نموده اسـت. 
مزایایـي از جملـه عایـق بـودن مناسـب در برابـر دمـاو 
صـوت، اسـتحکام و مانـدگاري، تنـوع چیدمـان و رنگ 
هنـوز هـم آن را به عنـوان یک گونه مطلـوب از مصالح 
نمـا مطـرح مـي نمایـد. البتـه معایبـي همچـون ترک 
خوردگـي و شکسـتگي ناشـي از تغییـرات دمـا، شـوره 
زدگـي در صورت اسـتفاده از آجرهـاي نامرغوب و البته 
بـاال رفتـن وزن سـاختمان را بـه همراه هواهد  داشـت.

الزم بـه ذکـر اسـت کـه اسـتفاده از آجـر در بناهاي 
کارکـرد  بـا  هایـي  سـاختمان  ویـژه  بـه  و  مسـکوني 
فرهنگـي، همخوانـي کاملـي بـا فرهنگ ایرانـي و ایجاد 
یـک سـیماي شـهري منطبـق بـا هویـت و باورهـاي 

بومـي را دارد.
چوب هاي فرآوري شده

چـوب فـرآوري شـده) ترمـووود ) نیـز یکـي دیگر از 
ابداعـات فنـاوري نویـن مـي باشـد کـه منجر بـه پدید 
آمـدن محصولـي نویـن گشـته کـه طـي فرآیندهـاي 
دمایـي ویـژه، ویژگي هـاي منفي چوب ماننـد پایداري 
عـدم  رنـگ،  یکنواختـي  عـدم  پوسـیدگي،  پاییـن، 
پایـداري در انـدازه و سـایر مـوارد را حـذف نمـوده و 
از چـوب، تعریفـي دوبـاره ارائـه کـرده اسـت. فرآینـد 

تولیـد ایـن محصـول آمیـزه اي از عملیـات حرارتـي 
همـراه بـا بخـار آب و گـردش هوا اسـت کـه در نهایت 
و  یافتـه  بنیادیـن  تغییراتـي  چـوب  سـلولي  سـاختار 
عـاري از آنزیـم هـا و میکرو ارگانیزهاي آسـیب رسـان 
مـي گـردد. بـا اسـتفاده از چـوب در نمـاي سـاختمان 
زیبایـي و گرمابخشـي و جـاري بـودن طبیعـت را بـه 
ظاهـر سـاختمان هـا مـي دهیـم و بناهـاي شـهري از 
یـک سـاختار بـي روح و صلـب بـه سـاختاري زنـده و 

چشـم نـواز تبدیـل مـي نماییـم.
قیمـت بـاالي ایـن گونـه محصـول در حـال حاضـر 
بـا  باشـد کـه آن هـم  آن  نقطـه ضعـف  تنهـا  شـاید 
اسـتفاده و ترکیـب بـا سـایر مصالح نظیر انواع سـنگ و 

آجـر قابـل پذیـرش گشـته اسـت.
سنگ

سـنگ نیـز از کهـن تریـن مصالـح مـورد اسـتفاده 
در نماسـازي بـوده و بناهـاي تاریخـي بـي نظیـري در 
ایـن گسـتره خاکي با سـنگ آفریده شـده انـد. زیبایي 
برآمـده از طبیعـت نـاب، گسـتردگي بـي پایـان طرح، 
رنـگ، بافـت، عایق بودن نسـبي و مانـدگاري باال به آن 

امتیـازي یگانه بخشـیده اسـت.
در انتخاب سـنگ مناسـب جهت نما بایسـتي بسیار 
دقـت نمـود و متناسـب بـا شـرایط اقلیمـي دسـت بـه 
انتخـاب زد. بـه طور نمونـه در مناطق سـرد و مرطوب، 
سـنگ بایسـتي داراي تخلخـل بسـیار کـم باشـد تا در 
اثـر پاییـن آمـدن دمـا دچار شکسـت و تالشـي نشـود 
یـا در مناطقـي کـه در حاشـیه مناطـق کویـري یـا در 
معـرض وزش بـاد همـراه بـا گـرد و غبـار مـي باشـند، 
بایسـتي از سـنگ هایـي اسـتفاده نمـود تـا در برابـر 

سـایش، پایـداري باالیـي را دارا باشـند.
مسـئله بسـیار مهـم دیگـر نـوع اتصـال بـه بنـا مي 
باشـد کـه در سـنگ هایـي کـه داراي تخلخـل باال مي 
باشـند مـالت ماسـه و سـیمان بـه داخـل سـنگ نفوذ 
نمـوده و پایـداري مناسـبي را به همـراه دارد. از طرفي 
بـراي سـنگ هایـي کـه داراي سـطح صـاف و صیقلـي 
مـي باشـند، بایسـتي آن هـا را توسـط میله هـاي ویژه 

اي بـه نـام اسـکوپ به نمـا متصـل نمود.
امـروزدر ایـران بـه ویژه تهران شـاهد افزایش چشـم 
گیـر اسـتفاده از نماهاي سـنگي با طرحي هاي برشـي 
بسـیار متنـوع در کنـار انواع حاشـیه هاي، مجسـمه ها 
و تاق هاي سـنگي هسـتیم. متاسـفانه در کنار استفاده 
درسـت و طراحـي هـاي زیبـا، شـاهد اقتباس هـاي نه 

چنـدان هوشـمندانه از معمـاري کالسـیک غـرب و در 
جاهایـي حتـي تلفیقـي بسـیار مضحـک هسـتیم، تـا 
جایـي کـه قـدم زدن در بعضـي از کوچـه پـس کوچـه 
نشـین  مرفـه  مناطـق  در  باالخـص  شـهرمان  هـاي 
هیچگونـه حسـي کـه ریشـه در فرهنگ معمـاري غني 

مـان داشـته باشـند، در ما بـر نمـي انگیزد.
سرامیک

سـرامیک هـم یکـي دیگـر از ابداعات فناوري اسـت 
کـه بـا پایـه قـراردادن فـرآورده اي طبیعـي همچـون 
فاقـد  کـه  نمـوده  تولیـد  را  نویـن  محصولـي  سـنگ، 
خصوصیات منفي سـنگ از جمله وزن بسـیار باالي آن 
مـي باشـد. وزن این محصول تا حـدود یک چهارم وزن 
سـنگ مي باشـد کـه اخیـراً با انجـام عملیـات حرارتي 
ویـژه و پخت در دماي باال، به سـرامیک هاي پرسـالني 
ویـژه اي جهـت کاربرد در نماي سـاختمان بدل گشـته 
اسـت. ایـن محصـول از اسـتحکام بسـیار بـاال، سـبکي 
فـوق العـاده، اجـراي سـریع، تنـوع در رنـگ و بافـت، 
 ،UV پایـداري در برابـر عوامـل محیطـي نظیـر اشـعه
گـرد و غبـار، فرسـایش پایین و سـایر مـوارد برخوردار 

باشـد. مي 
مـوارد ذکـر گفتـه در کنـار زیبایـي فوق العـاده، آن 
را بـه یکـي از گزینـه هـاي مهم نمـاي سـاختمان بدل 

اسـت. نموده 
شیشه

شیشـه همزمـان بـا دگرگـون سـازي زندگـي بشـر 
و فـراز آمـدن دوران مدرنیسـم، سـطوحي گسـترده از 
نمـاي شـهرهاي جهـان را درنوردیـده اسـت. تغییر در 

نـوع نگاه انسـان از درون گرا بـودن و ارتباطات محدود 
بـه برون گرا شـدن و تعامل گسـتره انسـان هـا با آهن، 
شیشـه را بـه عنـوان شـفاف تریـن جنـس بـه محبوب 
تریـن نمـاي سـاختماني در دهه هاي اخیـر بدل نموده 
اسـت. دارا بـودن مزایایـي همچون کاسـتن از بار مرده 
سـاختمان، سـرعت در اجـرا، تامیـن روشـنایي محیط، 
گسـتردگي دیـد سـاکنین، یکپارچگي نما، سـهولت در 
پاکیزگـي و تعمیـر و نگهـداري آسـان در رشـد بـرق 
آسـاي اسـتفاده از ایـن نـوع نمـا نفـش مهمـي ایفـا 

اسـت. نموده 
همپـاي با رشـد اسـتفاده از شیشـه در سـاختمان 
سـامانه هـاي گوناگونـي با سـطوح فناوري پیشـرفته  
در  اسـتفاده از شیشـه پدیـد آمـده کـه شـاهد رشـد 
روز افـزون آن هـا هسـتیم. انـواع نمـاي کرتـن وال، 
فریـم لـس، اسـپایدر و سـامانه هـاي گوناگـون نصب 
از یونـي تا اسـتیک و نیمـه اسـتیک و ... از آن جمله 

. هستند
البتـه شیشـه در کنـار مطلوبیـت هـاي نـام بـرده، 
محدودیـت هایـي نظیر عدم پایـداري، شـکنندگي باال 
و عـدم عایـق بـودن حرارتـي و صوتـي را نیـز دارد. بـا 
ایـن وجـود فنـاوري هاي نوین هـر روزه در حـال پدید 
آوردن فرآیندهـا و امکانـات پیشـرفته اي جهـت رفـع 
ایـن گونـه محدودیـت هـا مي باشـند کـه مي تـوان به 
اسـتفاده گسـترده از فنـاوري هـاي نانـو، دو یـا چنـد 
جـداره کـردن بـا اسـتفاده از گازهـاي ویژه، سـکوریت 
نمـودن و روکـش نمودن شیشـه با لفافه هـاي خارجي 

نمود. اشـاره 

بـه طـور کلی سـقف های قوسـی را بـه دو دسـته کلی می توان تقسـیم 
کـرد. دسـته اول سـقف هایی کـه انحنـا دارنـد و در جهت دیگـر خطی اند 
و سـقف تقریبـاً بـه شـکل نیـم دایـره، تاقـی و یـا قوسـی دایره ای بـر روی 
دیوارهای جانبی قرار می گرفته اسـت. نوع دوم سـقف های گنبدی شـکل 
اسـت کـه شـکل هندسـه دورانی با انحنـای دو جانبـه دارند و نیـروی وزن 

و سـایر نیروهـا را بـا مکانیسـم غشـایی به تکیـه گاهها منتقـل می کنند.
سـقف های قوسـی از یـک الیـه تشـکیل شـده اند. در ایـن سـقف ها 
خشـت خـام و یـا آجـر بـه شـکل دایـره ای روی یکدیگـر قـرار داده مـی 
شـده اند. در معمـاری ایـران بـا اختـراع گنبد دو پوسـته ای مسـئله عایق 
کاری سـقف بـه نحـو جالبـی حـل شـده اسـت. سـقف های گنبـدی یـا 
قوسـی طـی قرن هـای گذشـته از نظـر جنـس و مـواد آن چنـان تغییـر 
قابـل مالحظـه ای نداشـته اسـت. در ابتـدا سـقف ها از جمله تاق کسـری 
از مصالـح گلـی و یـا خشـت خام سـاخته شـد و کاربرد خشـت خام طی 
سـالیان متمادی ادامه داشـت ولی چگونگی اسـتقرار خشـتها شـکل های 
مختلفـی بـه خـود گرفته اسـت. البته بـه تدریـج در تاق های بـزرگ آجر 
جایگزیـن خشـت خـام شـده اسـت. معمـوالً باالی خشـت خـام و یا آجر 
بـا کاهـگل بـه ضخامـت 1 الـی 2 سـانتیمتر پوشـانده مـی شـدکه هم از 
جهـت انتقـال گرمـا و هـم از جهـت پوشـش سـقف بـرای محافظـت در 

مقابـل بـاران، نفـوذ آب و حفاظـت در مقابـل شـرایط محیـط بـه خوبـی 
عمـل مـی کرده اسـت.

از نظـر هندسـی گسـتره تـاق نیم کره ای شـکل تقریباً سـه برابر سـطح 
قاعـده اش اسـت. بنابر این متوسـط شـدت پرتو افکنی آفتـاب تند بر روی 
بدنـه مـدور نسـبت به یک سـطح تخت کم می شـود و قسـمت پایینی تاق 
گنبـد در دمـای پایینتـری قـرار می گیـرد. از طرفـی چـون بدنـه گنبـد به 
علت برجسـتگی در معرض وزش نسـیم قرار دارد، از این رو نسـبت به بام 
مسـطح، کمتـر گرمای تابشـی در آن اثـر دارد. همچنین شـکل مدور برای 
خـارج کـردن تابـش گرمـای جـذب شـده در روز، هنـگام شـب و آمادگی 
سـاختمان بـرای خنک شـدن در شـب مناسـب اسـت؛ یعنـی گرمایی که 
بدنـه سـاختمان پـس می دهـد، بهتـر بیرون مـی رانـد. روزنه بـاالی گنبد 
عمـل هـوا کشـی و نوررسـانی را در بعضـی از گنبدهای تک پوسـته انجام 
می دهـد. گرمـای انتقـال یافتـه از طریـق سـقف به سـرعت در شـب از راه 

روزنـه خارج می شـود.
ارزیابـی عملکـرد ایـن گونـه سـقف ها نسـبت بـه سـقف های تخـت، 
بـرای فراهـم کـردن شـرایط راحتـی به صـورت طبیعـی و بدون اسـتفاده 
از سیسـتم های مکانیکـی می توانـد مـا را در جهت شناسـایی و کاربرد این 
معمـاری کهـن کشـور کمـک کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه نه تنهـا طی 

سـال های گذشـته توجـه بـه معماری سـنتی نشـده، بلکـه به تعبیـری به 
تولیـد سـختمان های انـرژی تلـف کـن پرداخته شـده اسـت.

بـرای  کامپیوتـر  بوسـیله  شـده  انجـام  عـددی  سـازی های  مـدل 
سـاختمان های گنبـدی شـکل و تخـت نشـان می دهـد در هنـگام وزش 
باد، تغییرات فشـار در جلو و پشـت سـاختمان گنبدی شـکل تقریباً مشابه 
تغییـرات فشـار در سـاختمان بـا سـقف تخـت اسـت، امـا تغییرات فشـار 
روی سـقف گنبـدی از تغییـرات فشـار روی سـقف تخت بیشـتر اسـت، به 
خصـوص در راس قـوس که فشـار بسـیار کاهـش می یابد. کم بودن فشـار 
سـبب می شـود که هـوای گـرم از دریچه ای کـه در باالی اینگونه سـقف ها 
تعبیـه می شـود بـه بیـرون کشـیده شـود، لـذا تهویـه هـوا در ایـن گونـه 
سـاختمان ها نسـبت بـه سـاختمان های بـا سـقف تخـت بیشـتر اسـت. به 
عـالوه افزایـش سـرعت باالی ایـن گونه سـقف ها و وجود تالطـم در ناحیه 
پشـت سـقف، سـبب می شـود ایـن گونـه سـقف ها نسـبت بـه سـقف های 
تخـت سـریع تـر خنک شـوند و گرمای جذب شـده از خورشـید بـه داخل 
منتقـل نشـود. در مناطق کویـری که آفتاب در تابسـتان گرمای بیشـتری 
تولیـد می کنـد و در شـبها بـاد وزش بهتری دارد، اسـتفاده از این سـقف ها 
بـه مطلـوب شـدن هـوای داخـل کمـک کـرده و از نظـر تهویـه طبیعی بر 

سـاختمان های بـا سـقف تخـت ارجحیـت دارند.

معمارى

گنبد؛ نیم ُکره اى روى خانه هاى ایرانیان
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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

بخاطـر اتفاقاتـی کـه در چنـد وقت گذشـته در اسـتان  
عزیـز مـا افتاد تصمیم گرفتیـم که امـروز صفحه ی جامعه 
را بـه کنترل و مدیریت خشـم اختصاص بدهیم، باشـد که 

مـا هـم از کاظمین الغیـض و العافین عن الناس باشـیم.
1. قبل از اینکه چیزی بگویید فکر کنید

در زمان عصبانیت خیلی راحت ممکن اسـت چیزهایی 
را بـه زبان بیاورید که بعداً از گفتن آنها حسـابی پشـیمان 
شـوید. چنـد دقیقه مکث کـرده، چیـزی به زبـان نیاورید 
و فکرتـان را جمـع کنیـد و بگذاریـد طرف مقابلتـان هـم 

همیـن کار را بکند.
2. وقتی آرام تر شدید، عصبانیتتان را ابراز کنید

وقتی توانسـتید روشـن و واضح فکر کنیـد، ناراحتی تان 
را بـه طریقـی قاطع امـا نه هجومی ابـراز کنیـد. نگرانی ها 
و نیازهایتـان را بـه روشـنی و وضـوح کامـل بـدون اینکـه 
موجـب ناراحتـی طرف مقابل شـوید، برای او شـرح دهید. 

3. کمی ورزش کنید
فعالیـت جسـمی بـه خالـی کـردن اسـترس هایی کـه 
موجـب عصبانیـت می شـود کمـک می کند. اگر احسـاس 
بـرای  اسـت،  افزایـش  حـال  در  عصبانیتتـان  می کنیـد 
پیـاده روی برویـد یا زمانـی را برای انجـام فعالیت فیزیکی 

موردعالقه تـان صـرف کنیـد.
4. به خودتان استراحت دهید

اسـتراحت کـردن فقـط بـرای بچه هـا نیسـت. در طول 
سـاعت هایی از روز کـه فوق العاده برایتان اسـترس زا اسـت 
دهیـد. چنـد  اسـتراحت  بـرای  وقفه هایـی  بـه خودتـان 
دقیقـه زمـان آرام و بی سـروصدا بـه شـما کمـک خواهـد 
کـرد احسـاس بهتـری پیـدا کـرده و بـرای کنار آمـدن با 

مشـکالت پیـش رو آماده تـر شـوید.

5. راهکارهای ممکن را بررسی کنید
بـه جـای اینکه روی چیـزی که دیوانه تـان کرده تمرکز 
کنیـد، سـعی کنید مشـکل را حـل کنید. آیا اتـاق نامرتب 
فرزندتـان عصبانیتـان کـرده اسـت؟ در آن را ببندیـد. آیـا 
برنامـه  بـرای شـام دیـر می آیـد؟  همسـرتان هـر شـب 
شـامتان را دیرتـر بگذاریـد. بـه خودتـان یادآور شـوید که 
عصبانیـت نه تنهـا هیـچ چیـز را حـل نمی کند، بلکـه بدتر 

می کند. هـم 
6. از ضمیر »من« استفاده کنید

بـرای جلوگیـری از انتقـاد کـردن یـا مقصـر دانسـتن 
کسـی، کـه فقـط فشـار بین شـما را بیشـتر خواهـد کرد، 
بـرای توضیح مشـکل جمالتتـان را با ضمیر »من« شـروع 
کنیـد. سـعی کنید تـا جایی کـه می توانید بـه طرف مقابل 
احتـرام بگذاریـد. مثاًل به جـای »تو هیچوقـت در کارهای 
خانـه کمـک نمی کنـی« بگویید، »مـن ناراحت شـدم که 
بـدون اینکـه بـه من بـرای جمـع کـردن میز شـام کمک 

کنـی گذاشـتی رفتی.« 
7. کینه به دل نگیرید

بخشـش ابزاری بسـیار قوی اسـت. اگر اجـازه دهید که 
عصبانیـت و سـایر احساسـات منفـی بر احساسـات مثبت 
شـما غلبـه کننـد، خواهیـد دیـد که بـا تلخـی و ناعدالتی 
خودتـان نابـود شـده اید. اما اگر بتوانید کسـی کـه اذیتتان 
کـرده اسـت را ببخشـید، هـر دو شـما می توانیـد از آن 
موقعیـت درس بگیریـد. منطقی نیسـت کـه از همه آدمها 
توقـع داشـته باشـید در همـه شـرایط همانطـوری رفتـار 

کننـد که شـما دوسـت دارید.
8. برای خالی کردن فشار، شوخ طبعی کنید

شـوخی و خنـده بـه مقابلـه بـا فشـارعصبی کمـک 

چیـزی  بـا  مواجهـه  بـرای  شـوخ طبعی  از  می کنـد. 
توقعـات  و  انتظـارات  و  اسـت  کـرده  عصبانیتـان  کـه 
غیرواقع بینانـه ای کـه داشـته اید اسـتفاده کنیـد. البته از 
طعنـه و ریشـخند دوری کنیـد زیرا ممکن اسـت موجب 
جریحـه دار شـدن احساسـات دیگـران شـده و همـه چیز 

را بدتـر کنـد.
9. مهارت های تمدداعصاب را تمرین کنید

وقتـی اعصابتان خرد شـده و خشـمتان قلیـان می کند، 
از مهارت هـای تمـدد اعصـاب کمـک بگیریـد. تمرینـات 
تنفـس عمیـق، تجسـم یک تصویـر آرامش بخش یـا تکرار 

کلمـه یـا عبارتی کـه آرامتـان می کند، بسـیار بـه دردتان 
خواهـد خـورد. حتـی می توانیـد موسـیقی آرامش بخـش 
گـوش دهیـد، در دفترچـه خاطراتتـان بنویسـید یـا چند 

حرکـت یـوگا را تمریـن کنید. 
10. بدانید چه زمان نیاز به کمک دارید

یادگرفتـن کنتـرل عصبانیـت بـرای همه آدمها سـخت 
اسـت. اگـر بـه نظرتـان عصبانیـت شـما شـدیداً خـارج از 
کنتـرل اسـت و باعث می شـود دسـت بـه کارهایـی بزنید 
که بعداً پشـیمان شـوید یا به اطرافیانتان آسـیب برسانید، 

حتمـاً از متخصص کمـک بگیرید.

خونسرد بمانیم
زندگى

جامعه

هرهفتـه  اواخـر  کـه  اسـت  مدتـی 
یـک صفحـه را بـه فرهنـگ شـهروندی 
اختصـاص داده ایـم و تـالش می کنیـم 
اطالعاتـی دربـاره ی اصـول شـهروندی 
و اخـالق شهرنشـینی منتشـر  کنیـم تا 
همـه با هـم از یک فرهنگ مشـترک برخوردار باشـیم و 
انشـاهلل هیـچ وقت شـاهد رفتارهـای دور از شـان کرمان 
و کرمانـی نباشـیم امـا بـا هفتـه ای چند صفحـه مطلب 
مکتـوب  رسـانه های  فعالیت هـای  یـا  و  روزنامـه  یـک 
بـه تنهایـی نمی توانیـم توقـع داشـته باشـیم کـه تغییر 
محسوسـی را شـاهد باشـیم و هرچنـد مـردم کرمـان از 
بافرهنگ تریـن و مهمان نوازتریـن و مهربان تریـن مـردم 
کشـور هسـتند اما هنوز هـم هر از چندی شـاهد چنین 

هسـتیم: صحنه هایـی 
چنـدی پیـش نیمه هـای شـب یکـی از کوچه هـای 
کرمـان تبدیـل به محل درگیری خشـونت باری شـد که 

یکـی از اهالـی محـل در ایـن بـاره می گوید:
کـه  بـروم  بسـتر  بـه  آمـاده می شـدم  داشـتم  تـازه 
ناگهـان صـدای جیـغ و داد زنـی راشـنیدم و سراسـیمه 
و نگـران خـودم را بـه کوچـه رسـاندم و بـا صحنـه ی 
ترسـناکی مواجـه شـدم، مـردی که بـا پارچـه صورتش 
را پوشـانده بـود یـک اسـلحه ی دولـول بـه یـک دسـت 
داشـت و قمـه ای به دسـت دیگـرش و یک پـژوی پارس 
هـم روبـه روی آنهـا پـارک شـده بـود و زن فریـاد می زد 
سرنشـین  و  راننـده  سـمت  بـه  و  بـود،  همینه!همیـن 
کنـاری پـژوی پـارس اشـاره می کـرد و مـرد هـم بـه 
شـدت عصبانـی بـود و فریـاد مـی زد و فحاشـی می کرد 
کـه صـدای مهیبـی بـه هـوا خواسـت و مـا هـم تـالش 
کردیـم پشـت در خانـه پنـاه بگیریـم، که صـدای گلوله 

بلنـد شـد و ُشـک زدگـی مـا را دوچنـدان کـرد. 
گویـا یکـی از سرنشـینان پـژو گلولـه ای از شیشـه ی 
عقـب عبـور می کنـد و پـس از گذشـتن از صندلـی بـا 

بـدن وی برخورد می کنـد که خوشـبختانه زنده می ماند 
امـا به سـرعت بـه بیمارسـتان متقـل می شـود و نیروی 
انتظامـی هم به سـرعت به محل رسـید کـه البته ضارب 
دیگـر متواری شـده بـود اما بعدا دسـتگیر می شـود و به 
هـر حـال یـک شـب پـر از دلهـره و اسـترس را بـرای 
اهـل محـل فراهـم می کننـد و خاطـره ای ناشایسـت تـا 
ابـد در ذهـن کـودکان ایـن محله می مانـد و از همـه ی 
این مسـائل هم گذشـته هرچند عمل وی کامال اشـتباه 
بـود، حتـی طـرف مقابـل را به اشـتباه هدف گلولـه قرار 
می دهـد و کسـی که مزاحـم نوامیس آن محله می شـده 
بـه هیـچ وجه ارتباطـی با مضـروب نداشـته و وی کامال 

بـی گنـاه بـوده اما دچـار این سرنوشـت می شـود.
 روایـت شـاهد عینـی ماجـرا کامال گویاسـت شـخصی 
مزاحمتـی برای سـاکنین خانه ای فراهم می کـرده و زمانی 
که پسـر جـوان خانـواده از ماجرا مطلع می شـود نمی تواند 
خشـم خـود را کنتـرل کنـد و به طـور ناگهانی اسـلحه ی 
شـکاری پـدرش را برمـی دارد و بـه سـمت فـردی که فکر 
می کـرده مزاحـم خانواده اش اسـت شـلیک می کند و شـد 
آنچه شـد. خوشـبختانه این ماجرا تلفات جانی نداشـته اما 
شـهری بـا زمینـه ی فرهنگـی و تاریخی کـه کرمـان دارد 
واقعـا نبایـد شـاهد چنیـن حوادثـی باشـد و بـا وضعیتـی 
کـه از نظـر تحصیـالت و سـرانه ی مطالعه در کشـور داریم 
کـه بـا افتخـار هم بیـان می کنیـم کـه بیشـترین مطالعه 
در کشـور را اسـتان پهنـاور مـا دارد چنیـن صحنه هـای را 
حتـی در فیلم هـا نبایـد ببینیـم و برای پیشـگیری همه ی 
مـا بایـد دسـت به دسـت هم دهیـم و هر کسـی وظیفه ی 
شـهروندی خـودش را نسـبت به دیگـران بازی کنـد تا نه 
مزاحمتـی داشـته باشـیم و نـه برخـوردی با مزاحـم برای 
شـروع چنـد نمونه از کارهایـی که می توانیم بـرای کنترل 

خشـم انجـام دهیـم را مـرور می کنیم.
تـا هـم در رویکـرد عمومـی زندگی مـان و بیـن مردم 
جامعـه و هـم در خانواده، شـاهد چنیـن حوادثی، تحت 

تاثیـر عـدم توانایی در مدیریت خشـم نباشـیم.
قبـل از هرچیـز رفتـاری داشـته باشـیم که شایسـته ی 
خـود و خانـواده ی مـا باشـد و قبـل از هـرکاری بـه ایـن 
فکـر کنیـم کـه آیـا ایـن همان عملی اسـت که مـا ترجیح 
می دهیـم همـه ی مردم مـا را بعنوان فاعل آن بشناسـند و 
بگویند فالنی همان کسـی اسـت که چنین کارهایی انجام 
می داد. و همیشـه آگاه باشـیم که عالم محضر خداسـت آیا 
در حضـور پـدر و یا معلم مـان می توانیم کنترل خشـم مان 
را از دسـت بدهیـم؟و هـر آنچـه که به ذهنمان می رسـد را 
بـر زبان مـان جاری کنیم؟ دیگر چه برسـد بـه محضر خدا 

و سـپس این مسـائل را درنظـر بگیریم:
آیا واقعا اهمیت دارد

قبـل از ایـن کـه جـر و بحثـی را باهمسـرتان شـروع 
کنیـد، بـا خـود فکـر کنیـد آیـا موضـوع واقعا ارزشـش 
را دارد کـه شـما را عصبانـی کنـد؟ یـا مـی توانیـد بـه 
سـادگی از آن بگذریـد؟ و یـا طـور دیگری رفتـار کنید.

به نشانه های بروز خشم دقت کنید
در هنـگام خشـم ابتدا نشـانه هـای آغازین و هشـدار 
دهنـده خشـم بـروز مـی کنـد. بـا شـناخت ایـن نشـانه 
هـا و کنتـرل آن هـا مـی تـوان از شـدت یافتـن خشـم 
جلوگیـری کرد. تغییـرات بدنی همچـون افزایش ضربان 
قلـب، افزایش فشـارخون، منقبض شـدن عضالت، تغییر 
تنفس، مشـت شـدن دسـت ها و به هم فشـردن دندان 

هـا از نشـانه هـای فیزیولو ژیک خشـم اسـت.
احساس منفی خود را بیان کنید

گاهـی اوقـات زوجین هنـگام اختالف و بروز مشـکل 
بـه جـای بیان ناراحتی و خشـم خود، آن احسـاس را به 
نمایـش مـی گذارنـد مثـال اخـم مـی کنند، حـرف نمی 
زننـد، داد و فریـاد مـی کننـد و... نکتـه مهـم این اسـت 
کـه اگـر ناراحتـی خـود را بـه زبـان نیاوریـد همسـرتان 
داریـد.  احساسـی  کـه شـما چـه  نمـی شـود  متوجـه 
بـه جـای خشـم و پرخاشـگری، بـا اسـتفاده از کلمـات 

مناسـب احسـاس خـود را بیـان کنیـد. مثال بیـان کنید 
»زمانـی کـه بـه قولـت عمـل نمـی کنـی، ناراحـت می 
شـوم«. با بیان احساسـات خود، زمینه مناسـبی را برای 
حل مشـکلی کـه چنیـن احساسـاتی را به وجـود آورده 

اسـت، فراهـم مـی کنید.
مراقب کالم خود باشید

پرخاشـگری  و  سـرزنش  تهدیـد،  توهیـن،  تحقیـر، 
نکنیـد. دقـت کنیـد اگـر صدایتـان بلندتـر شـده، بـه 
تنـدی و یـا بـا پرخاشـگری صحبـت مـی کنیـد کمـی 

مکـث کنیـد تـا آرام شـوید. 
موقعیت را ترک کنید

زمانـی کـه فکـر مـی کنیـد در صـورت ادامـه بحـث 
دیگـر نمـی توانیـد خشـم خـود را کنتـرل کنیـد ادامـه 
صحبـت تـان را بـه زمـان دیگـری موکـول کنیـد، بـا 
ایـن کار بـه خـود و همسـرتان فرصـت مـی دهیـد تا از 
عصبانیـت و خشـم فاصله بگیریـد و رفتار مناسـب تری 
داشـته باشـید. بـرای این منظـور مـی توانیـد بگویید:« 
االن شـرایط روحی مناسـبی نداریم، ممکن اسـت حرف 
هایـی بزنیـم کـه هر دو بعدا پشـیمان شـویم اجـازه بده 
در شـرایط بهتـری بـا یکدیگـر صحبـت کنیـم« و یـا 
ایـن که:«مـن االن عصبانیـم، بعـد دربـاره ایـن موضـوع 

صحبـت خواهیـم کرد«.
و از همه مهم تر اینکه گذشت کنید

گذشـت بـه معنـای فرامـوش کردن مسـئله نیسـت، 
بلکـه گذشـت به معنای رها کردن خود از خشـم اسـت. 
گذشـت نشـانه کنتـرل شـما بـر احساسـاتتان اسـت نه 

نشـانه ضعف.
 از عذرخواهی نترسید

ناراحتـی و  باعـث  اگـر متوجـه شـدید رفتـار شـما 
اسـت عذرخواهـی کنیـد.  عصبانیـت همسـرتان شـده 
ایـن امـر بـرای ترمیـم رابطـه و کاهـش آثـار زیانبـار 

اسـت. ضـروری  پرخاشـگری 

دکتر مظفر اسکندرى زاده عضو شوراى مرکزى
 حزب حماسه سازان دوم خرداد: 

 اصالح طلبان واقعى پیروز 
انتخابات خواهند بود  

مظفـر اسـکندری زاده رئیـس سـتاد تبلیغـات رئیـس 
ریاسـت  انتخابـات  دوره  هفتمیـن  در  اصالحـات  دولـت 
اسـتان کرمـان و عضـو شـورای مرکـزی  جمهـوری در 
حماسـه سـازان دوم خـرداد در گفـت و گـو بـا سـایت 
حضـور  گفـت:  مطلـب  ایـن  اعـالم  بـا  ذوالفقارنیـوز 
حداکثـری مـردم در انتخابـات و راهیابـی اصـالح طلبان 
واقعـی و جـوان را هـدف گرفتـه ایـم و مطمئنیـم مـردم 
اسـتان کرمـان رکـورد حضـور و مشـارکت در انتخابـات 

را خواهنـد شکسـت. مجلـس و خبـرگان 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که چـرا بعنـوان کاندیدا 
در انتخابـات شـرکت نمـی کنیـد گفت: وقت آن رسـیده 
اسـت کـه بـه جوانـان و نیروهـای تـازه نفـس، مبتکـر و 
خـالق وفعـال اعتمـاد کنیم و میـدان را به آنها بسـپاریم 
همچنـان کـه انقـالب ، امـام و نظـام مقـدس جمهـوری 
اسـالمی آن هـم در حالـی کـه متوسـط سـنی 23 تا 25 
سـال بـود بـرای کارهـای بـزرگ و خطیـر بـه مـا اعتماد 

کردند.
اسـکندری زاده در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه نحـوه 
حرکـت و چگونکـی مشـارکت اصـالح طلبـان و حماسـه 
سـازان دوم خـرداد و برنامـه هـای شـما بـرای پیـروزی 
دوم  سـازان  حماسـه  گفـت:  چیسـت،  طلبـان  اصـالح 
خـرداد و اصـالح طلبـان واقعی و آزاده و مسـتقل اسـتان 
کرمـان منتظـر بیانیـه و اطالعیـه اول که بزودی منتشـر 

باشـند. می شـود 
نیـز  را  کرمـان  اسـتان  سیاسـی  فضـای  گفـت:  وی 
همـگام بـا اسـتاندار بسـیجی و بی نظیر کرمـان در جبهه 
سـازندگی و توسـعه، ثاراللهـی و انشـاءاهلل اصـالح طلبان 
و پیـروان واقعـی خـط امـام و رهبـری پیـروز انتخابـات 

بود. خواهنـد 
اسـکندری زاده از همـه نیروهـای جـوان و پـر شـور و 
مسـتعد بخصـوص بانـوان و دانشـجویان و دانشـگاهیان 
کـه در خـود تـوان نمایندگـی مـردم ایـن خطـه را مـی 
بـرای  آمادگـی  اعـالم  و  نـام  ثبـت  بـا  بینندخواسـت، 
بـرای تحـول و تغییـر وضـع  را  خدمـت، عـزم خویـش 

موجـود نشـان دهنـد.
وی خطـاب به سـران جنـاح مقابل گفـت: اصولگرایان 
خـود را بـرای رقابتـی جوانمردانـه و نفـس گیـر آمـاده 
کننـد و بداننـد پیروزی در انتخابات به سـادگی و آسـانی 

نیست. گذشـته 

دوئل خشم در کرمان

خبر

افقی
1-پلـه و رتبـه - محقق، مصحـح، مترجم و نویسـنده نامی 
ایرانـی کـه از کارهـای مهـم او، تصحیـح و چـاپ دیـوان 
ناصرخسـرو و تصحیـح داسـتان ویـس و رامیـن فخرالدین 

اسـعد گرگانـی را میتـوان نـام برد
2-جنگ و پیکار - عدد بلبل - خاکروبه

3-کسـی کـه وردسـت دیگـری کار میکنـد - دوسـتی - 
ه تختگا

4-کمند، دام - حرف ربط - گلی زینتی - صدا، نغمه
5-النه پرندگان - پشیمان

6-از رشـته هـای ورزشـی گروهـی - از خنـده میرونـد - 
نوعـی خـط کش

7-امر به نواختن - سیاح - گرسنه نیست!
8-گفـت وگـوی شـکوه آمیـز - مـوش رایانـه ای - کمربند 

فرضـی زمین
9-اشاره به نزدیک - شیوع مرض - یار هاردی!

10-آبکـی - مـاده ای کـه در بـرگ چـای وجـود دارد - 
پیامبـر بـت شـکن

11-بی پروایی - انتقال روح
12-پسـوند آلودگـی - توانایـی خوانـدن و نوشـتن - رایحه 

نصف  -
13-مته - آهسته و آرام - شهر مهم سوئیس

14-مرکز تایوان - بانگ بلند - کمک
15-نام وسیله ای برقی در آشپزخانه - بزرگان

عمودی
1-از آثار )ارنست همینگوی( - خمیدگی کاغذ

2- روش، اسلوب - ماه چهارم سال میالدی - مراسم
3- دسته و گروه - نام دخترانه - احترام و بزرگداشت

4- باطل، تباه - پروردگار - انتها - اشتباه معروف
5- شـب پیـش از امـروز - کشـوری در قاره کهـن - خدای 

ر قلند

6-ابر رقیق - نشانه ها و معجزه ها
7-متابعـت - اسـتوار و بـی تغییـر - اکسـید آلومینیـوم 

درخـاک موجـود 
8- پاندول ساعت - غرامت - نهر بسیار بزرگ

9- تسلسل افکار - بنده زر خرید - طناب
10-جرقه آتش - الفت دادن - ویران

11-کالم چوپان - ترش و شیرین - امتداد
12-پیامبر - خشـک شـدن - عدد روسـتا - سـر گوسـفند 

را مـی بـرد، قصاب
13-معشوقه رامین - نامراد - خستگی، درماندگی

14-الغـر و نحیـف - مارکـی بـر خودروهـای سـنگین - 
یه نظر

15-قـدرت، تـوان - یـک خودمانـی - لقـب حضـرت علـی 
)ع(
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آگهى ابالغ ماده18آ. اجراء
بدینوسـیله بـه آقای رضـا فاریابـی فرزند کرامت و سـوده 

جهانشـاهی فرزند ماشـاءاله ابـالغ میگردد:
در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه9400013 لـه: شـرکت 
بـه  فاریابـی  رضـا  و  جهانشـاهی  سـوده  علیـه:  کالبـر  لبنیـات 
موجـب گـزارش مورخ94/04/20 کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه شـرح تصویـر پیوسـت، پـالک ثبتـی1- 4971فرعـی از705 
بـه  جیرفـت  در:  واقـع  ناحیـه:2  کرمـان  بخـش:45  در  اصلـی 
مبلغ8/471/900/000ریـال ارزیابـی گردیـده، و حسـب گـزارش 
مامـور ابـالغ بـه شـماره1487-1394-94/06/29 لـذا چنانچه به 
مبلـغ ارزیابـی پـالک مزبور معتـرض می باشـید، اعتـراض کتبی 
خـود را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ انتشـار بـه ضمیمه فیش 
بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظـر بـه مبلغ3/000/000ریال 
بـه دفتـر این اجرا تسـلیم نمایید. ضمنـاً به اعتراضی کـه خارج از 
موعـد یـا فاقد فیش بانکی دسـتمزد کارشـناس تجدیدنظر باشـد 

ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی

عرفان زارعی
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در حاشیه

جناب خان در شب یلدا در شبکه نسیم
مهـدی منفـرد مدیر تآمین برنامه شـبکه نسـیم با اعـالم این خبر، 
از تدارک برنامه های متنوع برای شـب یلدا در شـبکه نسـیم خبر داد.

بنـا بـه گفتـه او، مخاطبـان شـبکه نسـیم دوشـنبه 30 آذر پـس از 
تماشـای سـریال »سـاخت ایـران« در سـاعت 20، می تواننـد شـاهد 
بازپخـش یکـی از برنامه هـای جذاب کاله قرمـزی در سـاعت 20:30 در 
شـبکه نسـیم باشـند. منفرد بـا بیان اینکـه برنامـه »خورجیـن« نیز در 
سـاعت 21 گلچینـی از برنامه هـای خاطره انگیز سـیما در شـب های یلدا 
را روی آنتـن می بـرد گفـت: پخش پشـت صحنه مجموعه »درحاشـیه« 
بـه کارگردانـی مهـران مدیـری از دیگـر برنامه هـای شـبکه نسـیم در 
مهمترین شـب نشـینی سـال ایرانیان است که در سـاعت 21:30 پخش 
می شـود. وی افـزود: پخـش گوشـه ای از فصـل دوم برنامـه  »خندوانـه« 
بـه مـدت 2 سـاعت این شـب خاطـره انگیـز را شـیرین تر خواهـد کرد. 
ایـن برنامـه از سـاعت 22تـا24 ادامـه دارد. مدیـر تأمیـن برنامه شـبکه 
نسـیم افزود: »نسـیم آوا« در شـبکه نسـیم نیز با پخش آثاری با موضوع 
شـب یلـدا از خواننـدگان مطرح موسـیقی پاپ لطفی دیگر به این شـب 
خواهد بخشـید. ایـن برنامه تا 30دقیقه بامداد مهمـان خانه های ایرانیان 
اسـت. منفرد سـپس از پخش قسمتی از برنامه »شـوخی با ستارگان« از 
شـبکه نسـیم در ساعت 30 دقیقه بامداد سه شـنبه اول دی خبر داد و با 
معرفـی برنامه »خنـده خانه« گفت: این برنامه سـاعت یک بامداد پخش 
می شـود که شـامل گلچینی از طنزهای فاخر پخش شـده از شـبکه های 
سـیما اسـت. برنامه های »هیجان در سـاعت صفـر« و »خنده بـازار« نیز 

بـه ترتیـب پـس از پخش ایـن برنامـه روی آنتـن می روند.

واکنش طناز طباطبایى به سیاست بالکن 
محمدجواد ظریف

طنـاز طباطبایـی با انتشـار مطلبـی از محمـد جواد ظریـف حمایت 
کـرد. به گـزارش خبرنگار ایسـکانیوز، طناز طباطبایی با انتشـار مطلبی 
در صفحـه اینسـتاگرام خـود از سیاسـت هـای محمدجـواد ظریـف در 
برنامه هسـته ای ایران حمایت کرد، او نوشـت: یه کارشـناس امریکایی 
گفت بعد این توافق اگه شـکل بگیرد تا سـالهای سـال در دانشـگاههای 
اروپـا و آمریـکا رفتـار و سیاسـت ظریـف را تحلیـل خواهنـد کـرد و به 
عنـوان یـک کورس دانشـگاهی تدریـس خواهنـد کرد کـه چگونه یک 
دیپلمـات جهـان سـومی ماهها 6 ابـر قدرت جهـان را پای میـز مذاکره 
نگـه داشـت. همچنیـن راجـع بـه دو موضـوع جالـب هم کـه در عرصه 
روابـط بین المللی مدرن حسـاب میشـن حـرف زد و گفت هـرگاه 1+5 
مـی خـوان ایـران را تحت فشـار بـزارن ظریف یا میاد تـو بالکن یه تیکه 
بـه خبرنـگاران میگـه میره داخل یـا توییت میکنه و نقشـه اونا رو نقش 
بـر آب میکنـه مثـال دو روز پیـش که کری میخواس بیـاد مصاحبه کنه 
بگـه کـه ایـران دیگـه بایـد تصمیمش رو بگیـره وگرنـه ما میـز مذاکره 
رو تـرک مـی کنیـم، هنـوز تو راه بـود بیاد تـو حیاط جلو خبرنـگاران و 
بـه خبرنـگاران نرسـیده بود ظریف توییت کرد نمیتوان اسـبها را وسـط 
رودخانـه عـوض کرد و نقشـه کـری را خراب کرد همه قبـل اینکه کری 
شـروع بـه صحبـت کنـه فهمیـدن اومـده دبـه در بیاره. اسـم ایـن دوتا 
دیپلماسـی ظریـف را کـه بـرای اولین باره یه سیاسـت مدار ابـداع کرده 

گذاشـتن: دیپلماسـی بالکن- دیپلماسی توییتر.

جام جهانى 2022 قطر تا کنون 1200 کشته
به جاى گذاشته است

شـمار قربانیـان جـام جهانـی قطـر باعـث نگرانـی حقـوق بشـر و 
فیفـا شـده اسـت. بـه گـزارش ایسـکانیوز بـه نقـل از تایمـز، انتخاب 
 2022 سـال  در  فوتبـال  جهانـی  جـام  میزبـان  عنـوان  بـه  قطـر 
تاکنـون بـا حواشـی گوناگونـی همـراه بـوده اسـت. از رسـوایی های 
مربـوط بـه پرداخت رشـوه بـه رأی دهنـدگان بـرای انتخـاب میزبان 
گرفتـه تـا انتقـال ایـن جـام بـه زمسـتان و همچنیـن آمـاده نبـودن 
کـه  هسـتند  مـواردی  جملـه  از  همگـی  بازی هـا  زیرسـاخت های 
مـورد توجـه رسـانه ها قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن بیـن، گـزارش 
تکان دهنـده ای نشـان مـی  دهـد از زمانـی کـه قطـر در سـال 2010 
بـه عنـوان میزبـان جـام جهانی انتخاب شـده اسـت تاکنـون 1200 
کارگـر مهاجـر بـا ملیت هـای هنـدی و نپالـی جـان خود را از دسـت 
داده انـد و برآوردهـا نشـان می دهـد کـه تعداد مـرگ و میـر کارگران 
بخـش سـاخت و سـاز در قطـر تـا زمـان برگـزاری جـام جهانـی بـه 
چهـار هـزار نفـر نیـز خواهـد رسـید. جمعیـت کشـور قطـر نزدیـک 
بـه دو میلیـون نفـر اسـت و حـدود 1.5 میلیـون کارگـر خارجی نیز 
در ایـن کشـور مشـغول بـه کار هسـتند. انتظار مـی رود کـه مقامات 
قطـری بـرای برگـزاری جـام جهانـی در سـال 2022 حـدود 200 
میلیـارد دالر هزینـه کننـد. ایـن در حالی اسـت که هزینـه برگزاری 
جـام جهانـی 2014 برزیـل حدود 14 میلیون دالر تخمین زده شـده 
بـود. قطـر بـرای اینکه آمـاده برگـزاری جام جهانی بشـود به شـدت 
نیازمند توسـعه زیرسـاخت هایی چون ورزشـگاه و هتـل دارد و جالب 
اینکـه هرلوسـیل کـه قـرار اسـت میزبـان دیـدار نهایـی باشـد هنوز 

نـدارد. وجـود خارجی 

عکس:ياسر خديشي

روزها میايند و مي روند ،

پشت سرهم بي وقفه ولي زمان براي 

من از آن روز که خوب مي داني!!

يخ زده است . 

روحم از بدنم رفت و من ماندم 

و انتظار، کاش تمام مي شد کاش ادم 

میتوانست صبح ها جاي چاي

 يك فنجان مرگ مي خورد .

عکس نوشت

سوژه

Water cannon
رسـم water cannon )شـیوه خـوش آمدگوئـی یـا بدرقـه یـک 
هواپیمـا در اولیـن پـرواز( بـر روی هواپیمـای ماهـان در اولیـن پرواز 

ماهـان بـه میالن.

شعر

شب یلدا
شب یلدا بطور عامیانه 
شود بازار داغ هندوانه 

انار و تخمه هم در کنارش 
بدست هر کسی بر سوی خانه 

برسم سنت دیرینه ما 
بزرگتر میزبان دیگرانه 
بزرگی شب یلدا بهونه 

شویم بر دور هم جمع توی خونه 
همی سالی یه بار با فال حافظ 
بگیریم فال خود و صاحبخونه
بصرف میوه و انجیر خشکی 

شبی هست از شبهای جاودانه 
بشین مادربزرگم در کنارم 

بگو از داستانهایت برایم 
شب یلدا همی سالی یه باره 

خدا قسمت کند جمع شیم دوباره 
بگیر فالی ببین تا سال دیگر 
کیا نیستند بکن بر من اشاره 
خدایا قسمتم کن سال دیگر 

ببینم دوستان خود دوباره 
اکبر عمادی از کرمان

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

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

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

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجپ پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

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

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـالم مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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شب یلدای 

غزلیات خواجوى کرمانى در قامتى نو

غزلیـات شـورانگیز »خواجـوی کرمانـی«  امسـال  یلـدای  شـب 
میهمـان خانـواده هـای کرمانـی اسـت.

شـورانگیزخواجوی  غزلیـات  جدیـد  نسـخه  سراسـری  پخـش 
کرمانـی کـه درقامتی نو توسـط نشـرنون منتشرشـده اسـت از این 
هفتـه آغـاز می شـود. خواجـوی کرمانـی از شـاعران پـرکار قـرن 
هشـتم هجـری   اسـت کـه بسـیاری حافـظ را درشـیوه  ی غـزل 
 سـرایی متاثـر از اومی داننـد. خواجومغفـول  تریـن شاعرکالسـیک 
ایرانیسـت که حضـور او درمیانۀ دوغول ادبیات فارسـی باعث شـده 
اسـت شـعر وکالم او کم تر دیده شـده وهمیشـه نیزبا این دو شـاعر 

یعنـی حافظ وسـعدی، مقایسـه شـده اسـت.
سـهیلی  دکتراحمـد  توسـط  بـار  خواجو«نخسـتین  »دیـوان 
تصحیـح شـده اسـت و تاکنون نسـخه جـذاب و قابل توجهـی از آن 
در بـازار کتـاب موجـود نبوده اسـت. برای ایـن کتاب عـالوه بر این 
منبع از منابع مختلف شـعر خواجو اسـتفاده شـده اسـت و با توجه 
بـه اختالفاتـی که در نسـخ چاپی بوده اسـت نگاهی به نسـخ خطی 
و از جملـه نزدیکتریـن نسـخه نیـز داشـته اسـت و ایـن باردرقامتی 
نـو و بـا رسـم الخط جدیـد واصـالح ایرادهـا وغلط هـا منتشـر شـده 
اسـت. این طـور کـه درمقدمـه ایـن کتـاب آمده اسـت، ایـن گزیده 
سـعی داشـته بـا توجه بـه مـذاق زنـده ی مخاطـب ادبیـات ایرانی 
غزلیـات شـورانگیز خواجـوی کرمانـی را دسـتچین و ویرایـش کند 
و بـا توجـه بـه ظرافتهـای گرافیکـی قلمهای نو در شـکلی مناسـب 
ارایـه دهـد. بنـا بـه مقدمـه کتـاب، غزلیـات انتخـاب شـده در این 
مجموعـه از حیث موسـیقی کالم، شـیوایی و تنـوع زبانی و وزنی در 
صـدر غزلیـات خواجـو هسـتند و در شـمایلی که از لحـاظ مخاطب 

جذابیـت دارد و خوانـدن آن دل نشـین اسـت منتشـر شده اسـت.
خواجـو  غزلیـات  از  جدیـد  نسـخه  ایـن  انتشـار  بـا  همزمـان 
در فضـای مجـازی نیـز کمپینـی بـه منظـور غربت زدایـی از ایـن 
شـاعر مهـم بـه راه افتاده اسـت کـه با هشـتگ »خواجـوی کرمانی 
را بـه خانه هامـان ببریـم« سـعی در حمایـت از خواجـوی کرمانـی 
بـه عنـوان نمـاد فرهنگـی شـهر کرمـان دارد. همزمان ایـن کمپین 
خانـواده هـای کرمانـی را ترغیـب می کنـد کـه همـراه بـا حافظ بر 
سـفره های شـب یلـدا و هفـت سـین نـوروز خـود اشـعار خواجـو را 

نیـز قرائـت کنند.
ویرایـش  و  باگزینـش  کرمانـی  خواجـوی  شـورانگیز  غزلیـات 
محسـن بنـی فاطمـه توسـط نشـرنون بـه تازگی منتشـر شـده و در 

تهیـه اسـت. قابـل  کتابفروشـی های سراسـر کشـور 


