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 شرایط سرمایه گذاری در 
استان تسهیل شده است

دبیـرکل اتـاق کرمـان بـا بیـان اینکـه اکنـون 
شـرایط سـرمایه گذاری در اسـتان تسـهیل شـده 
هـای  سیسـتم  برخـی  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت، 
حمایتـی از سـرمایه گذاران به عنـوان یک ضمانت 
توسـط بانـک مرکـزی کشـور ایجـاد می شـود. به 
گزارش ایسـنا مسـعود رشـیدی نژاد در دومین روز 
نشسـت مذاکـرات B2B فعـاالن اقتصادی اسـتان 
بـا بازرگانـان کشـورهای عـراق، هنـد و روسـیه،  با 
تاکید بر بازگشـت سـرمایه سـرمایه گـذاران، ادامه 
ایجـاد  گـذاران،  سـرمایه  از  دیگـر  حمایـت  داد: 
پنجـره واحـد بـرای آسـان سـازی و تسـهیل در 
رونـد دریافـت مجوزهـای مـورد نیـاز آنهـا و ایجاد 

اطمینـان در سـرمایه گـذاری اسـت. 
و فرصـت هـای  بـه مزیـت هـا  اشـاره  بـا  وی 
اتـاق  اسـتان کرمـان گفـت:  سـرمایه گـذاری در 
بزرگتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  بازرگانـی کرمـان 
مجموعـه هـای بخـش خصوصـی کشـور در جهت 
آوردن مقدمـات و معرفـی فرصـت هـای  فرآهـم 
خارجـی  سـرمایه گذاران  بـه  گـذری  سـرمایه 
تـاش می کنـد. دبیـرکل اتـاق کرمـان بـا اشـاره 
در  کرمـان  خـوب  بسـیار  پتانسـیل های  بـه 
صنعـت،  معـدن،  جملـه  از  مختلـف  زمینه هـای 
کشـاورزی و خدمـات، گفـت: ایـن اسـتان محـل 
مناسـبی بـرای سـرمایه گـذاری در حـوزه هـای 
اکتشـاف و اسـتخراج در معـادن و فـرآوری مـواد 
معدنـی، صنایـع زغالسـنگ، فـوالد و سـایر صنایع 
پاییـن دسـتی مربـوط بـه آنهاسـت. وی همچنین 
از  بـه مزیـت هـای اسـتان در بخـش کشـاورزی 
جملـه تولیـد پسـته، گـردو و محصـوالت گلخانـه 
ای )فصلـی و سـالیانه( اشـاره کـرد و افـزود: اتـاق 
کرمـان از هرگونـه سـرمایه گـذاری مشـترک بـا 
سـرمایه گـذاران خارجـی اسـتقبال و بـرای ایجـاد 
فضـای بهتـر و بیشـتر سـرمایه گـذاری و سـهولت 

بازرگانـی تـاش مـی کنـد.
پسـاتحریم  بـه شـرایط  ادامـه  در  رشـیدی نژاد 
و ایجـاد فضـای مناسـب بـرای تجـارت در کشـور 
و  اقتصـادی  فعـاالن  کـرد:  بیـان  و  اشـاره  ایـران 
سـرمایه گـذاران خارجـی مـی تواننـد از ایـن پس 
همـکاری هـا، دعـوت هـا و نشسـت هـای تجـاری 
بسـیاری را در ایـران داشـته باشـند و همچنیـن 
اعـزام هیـات هـای تجاری بـه منظور ایجـاد فضای 
مناسـب تجـاری را خواهیم داشـت.  رشـیدی نژاد، 
ایـن نشسـت را اولین دیـدار تجـاری خارجی، پس 
از رفـع تحریـم هـا در کرمـان عنوان کـرد و گفت: 
امیدواریم شـاهد سـرمایه گذاری خارجی بیشـتری 

در اسـتان کرمـان باشـیم.

سه کشته در واژگونی 
پراید در محور بم - کرمان 
فرمانـده پلیـس راه بم - زاهدان گفـت: واژگونی 
خـودروی پرایـد در محـور بم - کرمان سـه کشـته 
بـر جـا گذاشـت. بـه گـزارش ایرنـا سـروان هـادی 
تندفکـر افـزود: خـودروی پرایـد کـه از یـزد عـازم 
سـراوان در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـود در 
کیلومتـر 35 محور بم - کرمان واژگون شـد و سـه 

سرنشـین دیگـر خـودرو نیـز مجروح شـدند.
از حـد  بیـش  رانندگـی مـداوم، خسـتگی  وی 
از علـل  را  از سـرعت مطمئنـه  راننـده و تخطـی 
وقـوع ایـن حادثه بیان کـرد. وی با اشـاره به محل 
وقـوع ایـن حادثه کـه تقریبا در ورودی شـهر بم از 
سـمت کرمـان اسـت گفـت: این قسـمت از مسـیر 
یعنـی بعـد از سـه راهـی بـم - کرمـان - جیرفـت 
علیرغـم دوبانـده بـودن امـا همـواره جـزء نقـاط 

حادثـه خیـز بوده اسـت. 
فرمانـده پلیـس راه بـم - زاهـدان بیـان کـرد: 
60 درصـد حـوادث رانندگـی امسـال تاکنـون بـه 
دلیـل واژگونـی خودروهـا بـوده اسـت و مـی طلبد 
عـاوه بـر رعایـت هرچـه بیشـتر قوانیـن از سـوی 
راننـدگان، دوربین سـرعت سـنج ثابت نیـز در این 
مسـیر نصـب و سـرعت خودروهـا کنتـرل شـود تا 
کمتـر شـاهد واژگونـی خودروهـا در ایـن بخش از 

باشیم. مسـیر 

اعزام 14 اکیپ 
استانی برای وصول 
مطالبات آبفار

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت آبفـار کرمـان، مسـعود 
شـرکت  گفـت:  فـرد  مهـدوی 
کرمـان 10میلیاردتومـان  آبفـار 
در دسـت  معـوق  هـای  بدهـی 
بـه  اشـاره  بـا  وی  دارد.  مـردم 

اینکـه یکـی از دالیـل افزایـش بدهـی هـای آب بهـای روسـتایی احسـاس 
مالکیـت آب نـزد مشـترکان اسـت، اظهـار کـرد: در جلسـه شـورای معاونین 
کـه در محـل شـرکت آبفـار برگزار شـد، مقرر شـد وصـول مطالبـات مردمی 
دردسـتور کار قـرار گیـرد. مهـدوی فـرد تصریـح کرد: مشـترکینی کـه بدهی 
بـاالی 100هزارتومـان داشـته باشـند در صورتـی کـه در اسـرع وقـت و در 
روزهـای پایانـی سـال بدهـی خـود را نپردازنـد با قطع اشـتراک وعـدم وصل 
مجـدد مواجـه خواهنـد شـد. مسـئول امـور مشـترکین شـرکت آبفار اسـتان 
اظهـار کـرد: براسـاس مـاده قانونی افـرادی که بـاالی 50درصد حق انشـعاب 
بدهی آب بها به شـرکت های آبفارداشـته باشـند ضمن قطع انشـعاب سـلب 
امتیاز نیزخواهند شـد. وی یادآورشـد: به طور مثال در شهرسـتان رفسـنجان 
6هزارمشـترک و در فهـرج نیز 1300مشـترک با بدهی بـاالی 100هزارتومان 

داریـم کـه بایـد هرچـه سـریع تـر تکلیـف بدهـی خـود را مشـخص کننـد.

انتصاب سرپرست 
مرکز آموزش علمی- 
کاربردی خدمات 
جهانگردی کرمان

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دانشـگاه آمـوزش عالـی علمـی- 
کاربـردی میـراث فرهنگی، صنایع 
کشـور؛  گردشـگری  و  دسـتی 
سرپرسـت مرکـز آمـوزش علمی- 

کاربردی خدمات جهانگردی کرمان منصوب شـد.  بر اسـاس این گزارش؛ شـهرود 
امیـر انتخابـی، رئیـس ایـن دانشـگاه، مطابـق بنـد 4 ماده 14 اساسـنامه موسسـه 
آمـوزش عالـی علمـی- کاربردی سـازمان؛ حمید مرتضوی را به عنوان« سرپرسـت 
مرکـز آمـوزش علمـی- کاربـردی خدمـات جهانگردی کرمـان« منصوب کـرد. در 
بخشـی از ایـن حکـم آمـده اسـت » امید اسـت بـا اسـتعانت از خداوند متعـال، با 
همـت و درایـت در انجـام امـور و مسـاعدت و همدلی با کلیه همـکاران محترم، در 
بـه ثمر رسـیدن اهـداف نظام مقـدس جمهوری اسـامی ایران و موسسـه آموزش 
عالی علمی- کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری موفق باشید.« 
در ضمن آقای مرتضوی در گذشـته عهده داری مسـئولیت های از جمله همکاری 
بـا دانشـگاه پیام نـور کرمان، مدرس دانشـگاه پیام نور، مشـاور اداره کل بهزیسـتی 
اسـتان کرمان، همکاری با جهاد دانشـگاهی اسـتان کرمان،مسـئول برنامه ریزی و 
نظـارت ،دبیـر برنامه عملیاتـی، دبیر مدیریت تحول و دبیر شـورای پژوهشـی اداره 

کل اوقـاف و امورخیریـه اسـتان کرمـان نیـز بـوده اند.

بهره برداری از پنج 
طرح صنعتی در 
شهرستان جیرفت 
 73 بـا  صنعتـی  طـرح   5
میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری 
در شهرسـتان جیرفـت بـه بهره 
گـزارش  بـه  رسـید.  بـرداری 
روابـط عمومی سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنوب کرمان، 

بـا حضـور دکتـر رودری رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان، 
مهندس فتوت معاون توسـعه مدیریت و منابع انسـانی اسـتانداری، فرماندار 
جیرفـت، رئیس سـازمان صنعت، معدن و تجارت جنـوب کرمان و جمعی از 
مسـئولین 5 طـرح صنعتـی به بهـره برداری رسـید. رئیس سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: ایـن طـرح هـا با 
سـرمایه گـذاری بالـغ بر 73 میلیارد ریال وارد فاز اجرایی شـدند. اسـکندری 
نسـب افـزود: طـرح هـای فـوق بـرای 67 نفر بـه صورت مسـتقیم اشـتغال 
ایجـاد کـرده اند. وی ادامه داد: این طرح های شـامل سـردخانه 2000 تنی، 
کارخانـه تولیـد گاز اکسـیژن، واحد تولید انواع پوشـاک، کارخانـه تولید قند 
و شـکر و کارخانـه تولیـد انواع شـوریجات و روغن زیتون بـود. وی همچنین 
گفـت: طـرح هـای فوق جمعاً مبلـغ 13/7 میلیـارد ریال تسـهیات از منابع 

وجـوه اداره شـده ایـن سـازمان و سـایر بانـک ها اسـتفاده کـرده اند.

تدوین سند چشم 
انداز کشاورزی جنوب 
کرمان بر اساس 
اقتصاد مقاومتی

جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کشـاورزی جنـوب کرمـان گفت: 
سـند چشـم انداز پنج ساله بخش 
کشـاورزی ایـن منطقه بر اسـاس 
اقتصـاد مقاومتـی تدوین شـد. به 

گزارش ایرنا سـید یعقوب موسـوی در نشسـت بررسی سند چشـم انداز پنج ساله 
بخـش کشـاورزی جنـوب کرمان افزود: این سـند همزمان با برنامه ششـم اجرایی 
خواهد شـد. وی اظهار کرد: سـند چشـم انداز پنج سـاله بخش کشـاورزی جنوب 
کرمـان بـا توجـه به تـوان داخلی ایـن منطقـه و در راسـتای اقتصـاد مقاومتی در 
بخـش های مختلف کشـاورزی تدوین شـده اسـت. وی گفت: 9 هـزارو 750 بهره 
بردار در بخش کشـاورزی منطقه جنوب کرمان وجود دارد. موسـوی خاطرنشـان 
کـرد: سـطح زیر کشـت جنـوب کرمـان 242 هـزار هکتار اسـت که بیـش از 57 
هزار هکتار آن با آبیاری تحت کاشـت آبیاری می شـود. وی ادامه داد: سـاالنه 15 
هـزار هکتـار از سـطح زیر کشـت جنوب کرمـان در برنامـه اقتصـاد مقاومتی باید 
بـه آبیـاری های نوین مجهز شـوند. موسـوی گفت: سـطح زیر کشـت محصوالت 
گلخانـه ای جنـوب کرمـان یکهزار و 480 هکتار اسـت کـه برنامه ریزی شـده در 
افـق 10 سـاله بـه چهـار هـزار و 230 هکتار برسـیم و سـاالنه 250 هکتار گلخانه 

در منطقـه احـداث کنیم.

میراث فرهنگیآبفار جهاد کشاورزیصنعت، معدن و تجارت

کرمان ویچ

روز چهارشـنبه نشسـت پائولـو 
بارگینـی قهرمـان ماراتن جهان و 
مدیـر اجرایی ماراتن بیـن المللی 
کویـر کـه قرار اسـت اردیبهشـت 
مـاه سـال آینـده در بیابـان لـوت 
کرمـان برگـزار شـود بـا محمـود 
وفایـی مدیـرکل سـازمان میراث 
و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
ایـن سـازمان  در محـل  کرمـان  اسـتان  گردشـگری 
معاونـت  جهانشـاهی  جلسـه  ایـن  در  شـد.  برگـزار 
گردشـگری میـراث فرهنگـی، افضلـی دبیـر اجرایـی 
ماراتـن بیـن المللـی کویر و کوشـکی مسـئول آژانس 

آیتـو هـم حضـور داشـتند.
دبیر اجرایی ماراتن بین المللی کویر: 

تاکنون در چند نمایشگاه معتبر دنیا، غرفه 
بیابان لوت برپا شده است

دبیـر اجرایـی ماراتـن بین المللـی کویـر در ابتدای 
ایـن نشسـت گفـت: در آخریـن سـفری کـه بـا آقـای 
پائولـو بـه منطقـه داشـتیم بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم 
انتهـای مسـیر و اختتامیـه ایـن رویـداد جایـی زیبـا 

 . شد با
معیـن افضلـی افزود: خوشـبختانه تاکنـون در چند 
نمایشـگاه معتبـر دنیـا و به دلیل برگـزاری ماراتن بین 
المللـی کویـر در بیابـان لـوت، غرفـه بیابان لـوت برپا 

شـده است.
 وی تصریـح کرد: تاکنون در نمایشـگاه های رمنی، 
ویـن، اسـتانبول و اسـپانیا بـه همت آژانـس آیتو غرفه 
بیابـان لـوت برپا شـده و قرار اسـت در نمایشـگاه های 
برلیـن و میـان هـم برپـا شـود. افضلـی همچنیـن از 
پخـش شـدن تیزرهـای تبلیغاتـی ماراتن بیـن المللی 
کویـر در اسـفند ماه سـال جـاری در شـبکه های بین 

المللـی خبر داد.
مدیرکل میراث فرهنگی کرمان: 

نمی خواهیم ماراتن بین المللی کویر تجربه 
اول و آخرمان باشد

مدیـرکل سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان در ایـن نشسـت گفـت: 
بهتـر بـود نشسـتی هم با کمیسـیون گردشـگری اتاق 
بازرگانـی برگـزار مـی شـد چرا کـه در آن کمیسـیون 
فعـاالن خصوصـی گردشـگری حضور دارند و می شـد 

آن هـا را هـم درگیـر کرد. محمـود وفایی افـزود: همه 
در کرمان از برگزاری این رویداد خوشـحال هسـتند و 
خوشـبختانه مقامات و مسـئوالن اسـتان از این رویداد 
اسـتقبال خوبـی کردنـد. چنـدی پیش به کلـوت های 
شـهداد رفتـم و دیـدم که مردم محلی هـم از برگزاری 

این رویداد خوشـحال هسـتند. 
وی در ادامـه از آمادگـی میـراث فرهنگـی کرمـان 
بـرای برگـزاری این رویـداد خبـر داد و تصریح کرد: ما 
قـول مـی دهیـم بـه بهتریـن نحو ممکـن ایـن رویداد 
را برگـزار کنیـم. ایـن رویـداد یـک فرصـت خوبـی را 
بـرای اسـتان ایجـاد کـرده و خوشـبختانه همه دسـت 
بـه دسـت هم داده انـد تا ایـن رویداد بـه بهترین نحو 

شـود. برگزار 
از بارگینـی   وی در بخـش دیگـری از سـخنانش 
خواسـت کـه تعداد شـرکت کننـدگان در ایـن رویداد 
محـدود باشـند تـا کیفیـت باالتـر رود و اضافـه کـرد: 
کیفیـت رویـداد باید به گونه ای باشـد کـه این تجربه 
اول و آخرمـان در برگـزاری ماراتـن بیـن المللی کویر 
نباشـد. ما مـی خواهیم ایـن رویداد سـاالنه در کرمان 
برگـزار شـود. ایـن ماراتـن باید یـک برند بیـن المللی 

بـرای بیابـان لوت شـود.
 وفایـی یـادآور شـد: بیابـان لـوت از نظـر جاذبه در 
جهـان بـی نظیـر اسـت و نبایـد ماراتـن بیـن المللـی 

فقـط یـک بـار در کرمـان برگزار شـود.
مدیـرکل سـازمان میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان در ادامـه بـا اشـاره بـه 
جفاهایـی که در سـطح دنیـا به ایران شـده و تبلیغات 
منفـی علیـه ایـران وجـود داشـته اظهـار داشـت: این 
رویـداد بهتریـن فرصـت بـرای نشـان دادن واقعیـت 
ایـران و کرمان در سـطح جهان اسـت. وفایی در پایان 
صحبـت هایـش گفـت: نـام پائولـو بارگینـی در تاریخ 

بیابـان لـوت مانـدگار خواهد شـد.
بارگینی:

 از این به بعد استانداردهای ماراتن های 
جهان را با ماراتن کرمان می سنجند

مدیـر اجرایـی ماراتن بیـن المللی کویر هـم در این 
نشسـت گفـت: در حـال حاضـر 15 آژانس در سراسـر 
جهـان در حـال فـروش پکیـج ماراتـن کویر هسـتند. 
پائولـو بارگینـی افـزود: تاکنـون دونـده هایـی از 20 
کشـور بـرای شـرکت در ایـن ماراتـن ثبـت نـام کرده 

انـد و علـی رغـم سـختی هـا، کار به خوبـی پیش می 
رود. وی بـا اشـاره بـه جلسـاتی کـه بـا تیـم اجرایـی 
کرمانـی ایـن رویـداد داشـته اسـت تصریـح کـرد: بـا 
انگیـزه و تاشـی کـه کرمانی ها دارند مطمئن هسـتم 
ایـن ماراتـن خـوب برگزار می شـود. این نکتـه را باید 
بگویـم کـه در اکثـر کشـورها تیـم اجرایـی از فرانسـه 
و ایتالیـا مـی آینـد امـا در کرمـان تیـم اجرایـی بومی 

ست.  ا
قهرمـان ماراتـن جهـان درباره پوشـش خبـری این 
رویـداد هـم گفـت: هـر شـرکت کننـده بـا توجـه بـه 
حضـوری کـه در شـبکه هـای اجتماعـی دارد یـک 
خبرنـگار اسـت. عاوه بر این با شـبکه های اسـکای و 
رای ایتالیـا هـم صحبـت کرده ایم و رویداد را پوشـش 
مـی دهنـد. فقط مسـئله این اسـت که آیا این شـبکه 
هـا اجـازه مـی توانند به ایـران بیاینـد و فیلـم بگیرند 
و یـا بایـد فیلم ها از این جا برایشـان فرسـتاده شـود؟ 

ایـن مسـئله ای اسـت که باید مشـخص شـود.
 مدیـر اجرایـی ماراتـن بیـن المللـی کویـر بـا بیان 
اینکـه تیـم اجرایـی کرمانـی این رویـداد کار خـود را 
تاکنـون بـه خوبـی انجـام داده انـد گفـت: زمانـی که 
مـن مـی خواسـتم بـه ایـران بیایـم خیلـی ها بـه من 
گفتنـد ایـران نـرو، امـا االن مـی گویـم جالـب تریـن 
انسـان هـای عمـرم را در ایـران دیـدم. هرکسـی هـم 
کـه در ایـن ماراتن شـرکت کنـد باید بعـدا صادقانه از 

ایـران بگویـد. بارگینـی در پاسـخ به این سـوال وفایی 
کـه جوایـزی هـم بـرای شـرکت کننـدگان در نظـر 
گرفتـه ایـد اظهـار داشـت: همین کـه در بیابـان لوت 
مـی تواننـد بدوند خـودش یک جایـزه اسـت. البته ما 
بـرای کسـانی کـه به خـط پایان می رسـند مـدال در 

نظـر گرفتـه ایم. 
وی اضافـه کـرد: ایـن رویداد اثرات زیسـت محیطی 
خیلـی کمـی دارد و مطمئـن باشـید بعـد از برگزاری، 
اثـری از مـا در بیابان لوت باقی نخواهـد ماند. بارگینی 
بـا اشـاره بـه کمـک هـای محمـود وفایـی مدیـرکل 
گفـت:  وی  بـه  خطـاب  و  کرمـان  فرهنگـی  میـراث 
شـما پـدر ایـن پروژه بـزرگ هسـتید. قهرمـان ماراتن 
جهـان در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: وقتـی 
ایـن ماراتـن تمام شـود تمـام دنیا اسـتاندارد ایـران را 
خواهنـد فهمید. بعـد از این ماراتن، اسـتاندارد ماراتن 

هـا را براسـاس ماراتـن کرمـان خواهند سـنجید.
مدیـر اجرایـی ماراتـن بیـن المللـی کویـر در پایان 
گفـت: من به بیشـتر کشـورهای دنیا سـفر کـرده ام و 
آن چیـزی کـه در سـفر بـه کرمـان من را تحـت تاثیر 
قـرار داد، اسـتانداردها بـود. من تـا به حال ایـن اندازه 
آدم حرفـه ای ندیـدم. بـه طـوری کـه وقتـی در شـهر 
خـودم یـک رویـداد می خواسـت برگـزار شـود گفتم 
اسـتانداردهایی کـه مـن مـی خواهـم، اسـتانداردهای 

اسـت. کرمان 

در نشست بارگینی قهرمان ماراتن جهان با مدیرکل میراث فرهنگی کرمان مطرح شد

ماراتن بین المللی کویر
فراتر از استانداردهای جهانی

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمان 
گفت: در برنامه ششـم توسـعه طی پنج سـال رشد اقتصادی 
اسـتان کرمـان بایـد بـه هشـت و نیـم درصـد برسـد. بـه 
گـزارش ایرنا جعفر رودری در نشسـت بررسـی سـند اقتصاد 
مقاومتی بخش کشـاورزی جنوب اسـتان کرمـان در جیرفت 
افـزود: 2.8 درصـد از ایـن رشـد اقتصـادی از محـل بهـره 
وری و 5.7 درصـد آن از محـل سـرمایه گـذاری بایـد محقق 
شـود. وی تصریـح کـرد: اگـر بخواهیـم ایـن رشـد در بخش 

سـرمایه گـذاری محقـق شـود بایـد طـی پنـج سـال برنامه، 
زمینـه سـرمایه گـذاری جدیـد یکصد هـزار میلیـارد ریال تا 
120 هـزار میلیـارد ریـال را فراهـم کنیـم که سـاالنه حدود 
20 تـا 25 هـزار میلیـارد ریـال نیـاز سـرمایه گذاری اسـتان 
اسـت. وی گفـت: در حـال حاضـر در بهتریـن حالت سـاالنه 
12 هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری جدیـد در اسـتان 
وجـود دارد کـه بـا این رونـد نمی توان به چشـم انداز رشـد 
8.5 درصـدی رسـید لـذا بایـد روش هـای نویـن جایگزیـن 

روش هـای کنونـی شـود. رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریـزی اسـتان کرمـان اظهار کرد: در برنامه ششـم توسـعه و 
اقتصـاد مقاومتـی پیـش بینـی شـده کـه حـدود 162 هزار 
فرصـت شـغلی ایجـاد شـود و در ایـن حالـت می تـوان نرخ 
بیـکاری را حدود هشـت درصد بعد از اجـرای برنامه تخمین 
زد. وی بیـان کرد: بخش کشـاورزی شـمال و جنوب اسـتان 
11 درصـد سـرمایه گـذاری برنامـه پنج سـاله را بایـد انجام 
دهنـد کـه حـدود 25 هـزار میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری 
بایـد صورت گیـرد. رودری با اشـاره به بررسـی الیحه برنامه 
ششـم توسـعه در مجلـس شـورای اسـامی گفـت: برنامـه 
ششـم توسـعه ظـرف اجرایـی پیـاده سـازی سیاسـت هـای 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت. وی افـزود: شـرایط کشـور با 
تدبیر دولت و پشـتوانه رهبر معظم انقاب اسـامی شـرایط 
مطلوبـی از لحـاظ اقتصـاد و سـرمایه گـذاری پیـدا کـرده و 
مـی طلبـد در ایـن برهـه از زمـان با آگاهی بیشـتر مسـائل 
اقتصـادی را مدیریـت کنیـم. وی تصریـح کـرد: اکنـون دو 
برنامـه اقتصـاد مقاومتی و برنامه ششـم توسـعه بـا محوریت 

نـگاه بـه درون کشـور و بـا اسـتفاده از سیاسـت هـای کلـی 
اقتصـاد مقاومتـی در حـال تدویـن و برنامـه ریزی هسـتند.

رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان کرمان 
بـا بیـان این کـه سـتاد راهبردی مدیریـت اقتصـاد مقاومتی 
در سـطح کشـور راه انـدازی شـده اسـت گفـت: ایـن سـتاد 
در اسـتان کرمـان نیز با ریاسـت اسـتاندار و دبیری سـازمان 
مدیریـت و برنامه رزی راه اندازی شـده و باید در شهرسـتان 
هـا نیز راه اندازی شـود. وی اظهار کـرد: 11 برنامه ملی برای 
این سـتاد مشـخص شـده اسـت و دولت با سـاز و کار جدی 
ایـن برنامـه ها را دنبـال می کند. رودری افزود: برنامه ششـم 
توسـعه را دسـتگاه هـای اجرایی بـه صورت روتیـن اجرا می 
کننـد امـا برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی با حساسـیت ویژه 
در حـال اجـرا و بعضـی در حـال تدوین هسـتند. وی وظیفه 
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی را پایـش و رصـد برنامـه 
هـای اباغی و پیش بینی شـده دانسـت و گفـت: باید هدف 
هـای بخشـی در برنامـه های توسـعه شناسـایی و در نهایت 

هـدف های سیاسـت کلی تدویـن و اجرایی شـود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

رشد اقتصادی کرمان در برنامه ششم توسعه 
باید به 8.5 درصد برسد

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاغذ اخبار

رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام گفـت: از قرآن 
کریـم و از امـام عزیـز کـه آن همـه توهین هـا و تخریب ها را 
دیـد و چشـید، آموختم که در راه دفاع از اسـام و همچنین 

افـکاری کـه بـه آن اعتقـاد و ایمـان داریم، باید صبـور بود.
گزیـده سـخنان آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـه نقل از 
روابـط عمومـی مجمع تشـخیص مصلحت نظـام در دیدار با 

فعـان رسـانه ای را در ادامـه بخوانید:
 در مقطعـی کـه متوجه شـدیم بعضـی از جوانانی که با 
ما در مبارزه شـریک بودند، یا مرتد و یا التقاطی شـدند، هم 
حمایت هـای معنـوی و هـم کمک هـای مـادی خود بـه آنان 
را قطـع کردیـم و همان نقطه شـروع تخریب های سیاسـی و 
توهین های غیرانسـانی شـده کـه تا همین امروز نیـز البته با 
شـکل و ادبیـات و عناویـن مختلف ادامه دارد، البته شـدت و 
ضعـف آن و همچنیـن ماهیـت تخریب کنندگان بـا توجه به 
احسـاس خطـری که در جامعـه می کنند، متفاوت می شـود.

اسـام،  مبـارزه،  از  بعـد  و  قبـل  تمـام سـال های  در   
انقـاب و امـام بـرای من عزیـز و مبنای اتخاذ گفتـار و رفتار 
اعتدالـی بودنـد. هنـوز هم بـه همان عقایـد پایبنـدم و هنوز 

هـم مخالفـان سیاسـی من در مسـیر خـود تـاش می کنند 
و آنچـه بـرای مـن موجـب صبـر می شـود، تـوکل بر خـدا و 

امیـدواری بـه عاقبت بخیـری اسـت.
 از قـرآن کریـم آموختـم کـه در مقابـل توهین هـا و 
تخریب هـا بـه مخاطبـان، سـام نمایـم و از امام عزیـز وقتی 
آن همـه توهین هـا و تخریب هـا را دیـد و چشـید، آموختـم 
کـه در راه دفـاع از اسـام و همچنیـن افـکاری کـه بـه آن 

اعتقـاد و ایمـان داریـم، بایـد صبـور بود.
 وقتـی جنایـات صـدام را در حلبچـه عراق و پیرانشـهر 
و سردشـت ایـران دیدیـم، نگـران شـدیم کـه مبـادا ایـن 
جنایتـکار، همیـن جنایـت را بـا موشـک هایی که به دسـت 
آورده بـود، در یکـی از شـهرهای ایـران )مثًا تهـران(، تکرار 
کنـد. بـه همین خاطر پس از بررسـی همه جانبه شـرایط در 
یکـی از جلسـات بـا امام که سـران نظام نیز حضور داشـتند، 
وقتـی تصمیـم به ختـم جنگ گرفته شـد و امام از سـخنان 
گذشـته خویـش دربـاره »جنگ تـا فتح قـدس «، »جنگ تا 
آخریـن نفـس« و »جنـگ تـا آخرین قطـره خـون«، گفتند 
بـه ایشـان عـرض کـردم اگـر اجـازه فرماییـد من بـه عنوان 

جانشـین شـما در نیروهای مسـلح و فرمانده جنگ، پذیرش 
قطعنامـه را اعـام نمایـم و شـما پـس از اتمـام کار، مـرا 
محاکمـه کنیـد تـا مـردم ایـران و عـراق بیش از این کشـته 
نشـوند. پـس از ایـن حـرف مـن امـام بـرای دقایقی سـاکت 
شـدند و سـپس گفتنـد این هم خـوب نیسـت و اگر تصمیم 
جمـع و نظـام بـر ایـن اسـت، خـودم بایـد برعهـده بگیرم و 
آن نامـه معـروف را نوشـتند و از آن روز هـم مسـأله مربـوط 
بـه ختـم جنگ هـم بـه مسـائل مـورد اسـتناد تخریب گران 

افزوده شـد.
  پـس از جنـگ و آغـاز دوران سـازندگی نیـز بـه خاطر 

حـذف بعضـی از کوپن هـا و کوتـاه شـدن دسـت دالالن در 
بـازار سـیاه کـه طبیعـت یـک اقتصـاد رقابتـی بـود، گروهی 
دیگـر از تخریب گـران بـه جماعـت سـابق افـزوده شـدند و 
وقتـی مسـایل سیاسـی 78 ، 84 و 88 پیش آمـد، منتقدین 
و مخالفیـن بـا تمام تـوان خویش هـر چه که می خواسـتند، 
گفتنـد و انجـام دادنـد و ایـن روزها هـم که می بینیـد، دفاع 
از بیـت امـام)ره( بهانـه ی برای مدعیـان فدایی امام)ره( شـد 
کـه البتـه مـا از این گونـه مسـائل و حرف هـا در طـول بیش 
از 60 سـال کارهـای سیاسـی فـراوان دیده ایـم و بـاز هـم 

دید. خواهیـم 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

دفاعم از بیت امام)ره(
بهانه  ای برای مدعیان فدایی امام)ره( شد 
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تأکید ظریف بر 
اهمیت توجه به 
مساله آوارگان سوری

جمهـوری  خارجـه  وزیـر 
شـامگاه  ایـران  اسـامی 
چهارشـنبه در لنـدن بـا تأکیـد 
بـر اهمیـت توجـه بـه موضـوع 
آوارگان سـوری و شرایط سخت 
گفـت:  سـوریه،  در  انسـانی 

کنفرانـس کمـک رسـانی بـه سـوریه فرصتـی بـرای طـرح مواضع تهـران در 
قبـال بحـران ایـن کشـور خواهـد بود. بـه گـزارش ایرنـا، محمدجـواد ظریف 
وزیـر امـور خارجـه شـامگاه چهارشـنبه بـه منظـور شـرکت در اجـاس بین 
المللـی کمـک بـه مردم سـوریه وارد فـرودگاه گاتویک لندن شـد. وی در بدو 
ورودش در گفـت وگـو با خبرنگاران بیان داشـت : از جمهوری اسـامی ایران 
بـرای ایـن اجاس در سـطح سـران دعوت شـده بود امـا تصمیم گرفته شـد 
مـن در ایـن اجاس شـرکت کنـم . ظریف افـزود: این اجـاس فرصتی برای 
طـرح مواضـع جمهـوری اسـامی ایـران در مورد بحـران سـوریه و نیز کمک 
هایـی کـه کشـورمان بـه مـردم سـوریه در سـال هـای گذشـته وهـم اکنون 
ارائـه مـی دهـد، خواهـد بـود. وی افـزود: ایـن کنفرانـس همچنیـن فرصتی 
بـرای گفـت وگو با شـرکت کننـدگان در آن و نیز بـرای برگـزاری دیدارهای 
جانبـی در کنـار ایـن اجاس بـا مقامات انگلیسـی و موسسـات مطالعاتی این 

کشـور شـمرده مـی شـود.

وزارت کشور از نظر 
قانونی دخالتی در امور 
شورای نگهبان ندارد

وزارت  گفـت:  کشـور  وزیـر 
کشـور از نظـر قانونـی دخالتی 
در امـور شـورای نگهبـان ندارد 
تعامـات  حـال  عیـن  در  امـا 
انجـام  نهـاد  ایـن  بـا  را  خـود 
مـی دهـد. بـه گـزارش ایرنـا، 

عبدالرضـا رحمانـی فضلـی روز پنجشـنبه در همایـش فصلی خانـه احزاب 
در سـالن الغدیـر وزارت کشـور افـزود: با رابطـه رفاقتی و به احتـرام رئیس 
جمهـوری بـا شـورای نگهبان تعامـل کرده و تـا جاییکه مـی توانیم کمک 
مـی کنیـم. وزیـر کشـور با اشـاره بـه مذاکـرات و دیدارهـای خود بـا دبیر 
شـورای نگهبـان تصریـح کـرد: بـا آقـای جنتـی توافـق کردیـم کـه اگر به 
جایـی رسـیدیم کـه دیدیـم حقـی ضایع می شـود، نماینـده ای گذاشـته 
و مسـاله را پیگیـری کنیـم و مقیـدم قانـون بایـد پیگیـری شـود. رحمانی 
فضلـی ادامـه داد: هر قدر خداوند را در تسـلیم سرنوشـت کشـور به دسـت 
مـردم شـکر کنیـم، کم گذاشـته ایم و باید تـاش کنیم تا در مقابل شـهدا 
پاسـخگو باشـیم. وی افـزود: از شـروع انتخابـات، مقدمات کارهـای اداری، 
جـاری و هماهنگـی هـا انجـام شـد و بنـا این بـود که بـا شـورای نگهبان، 

روی محـور قانـون و تعاملـف کارهـا پیـش رود.

ایران کانون امنیت 
منطقه است

معـاون اول رئیـس جمهـوری 
و  امنیـت  کانـون  ایـران  گفـت: 
کشـوری تاثیرگـذار بـرای ثبـات 
در منطقه اسـت و همـه دنیا این 
گـزارش  بـه  اسـت.  پذیرفتـه  را 
روز  اسـحاق جهانگیـری   ، ایرنـا 
پنجشـنبه در مراسـم افتتـاح فاز 
اول طـرح ملـی پـروژه آبرسـانی 

سـد جگین به جاسـک افـزود: باید نعمت امنیـت را قدر بدانیـم. وی همچنین 
ضمـن تبریـک دهـه فجـر و گرامیداشـت یـاد امـام)ره( و شـهدا تصریـح کرد: 
انقـاب اسـامی در زمانیکـه خیلـی ها تصور مـی کردند به یـک حرکت دینی 
و مذهبـی تبدیـل شـده و غیر ممکن اسـت به پیروزی برسـد، ایـن غیرممکن 
ممکـن شـد و انقـاب بـه پیـروزی رسـید و خـدا به مـا ایـن توفیـق را داد که 
بتوانیم آرمان های امام)ره( و شـهدا را که اسـتقال، آزادی جمهوری اسـامی 
اسـت، پـاس بداریم. جهانگیـری ادامه داد: امروز پس از گذشـت چندین سـال 
از آن ایـام، مفتخریـم کـه مـی توانیـم بگوییـم انقـاب اسـامی بـه اهـداف و 
برنامـه هـای خـود رسـیده اسـت. وی ادامـه داد: امنیتی کـه امروز ملـت ایران 
شـاهد هسـتند به برکـت رهبری رهبـر بزرگوار انقـاب فرمانـده کل نیروهای 
مسـلح و تـاش نیروهـای مسـلح نظامـی و بـا صبـوری و انسـجام ملـت ایران 

بدسـت آمـده کـه بایـد این نعمـت هـا را قـدر بدانیم.

جمعیت ایران به 
بیش از 78 میلیون 
نفر رسید

اعـام کـرد  بانـک مرکـزی 
کـه تـا پایـان نیمه دوم امسـال 
 78.8 بـه  کشـور  جمعیـت 
اسـت.  رسـیده  نفـر  میلیـون 
بـه گـزارش ایسـنا، نمادگـرای 
اقتصـادی کـه بانک مرکـزی از 

پایـان نیمـه دوم سـال جـاری منتشـر کـرده، نشـان می دهـد کـه از بیـن 
جمعیـت حـدود 79 میلیون نفری کشـور 57.3 میلیون نفر سـاکن شـهرها 

و 21.4 میلیـون نفـر در روسـتاها سـاکن هسـتند.
 برایـن اسـاس، تراکـم جمعیـت 47.8 نفر در هـر کیلومتر مربع و رشـد 
آن 1.2 درصد گزارش شـده اسـت. در سـه ماهه دوم امسـال جمعیت فعال 
کشـور 25.1 میلیـون نفـر بـوده کـه از ایـن بین نـرخ بیکاری حـدود 10.9 

درصد اسـت.
 ایـن در حالـی اسـت که میـزان بیکاری در شـهرها 12.2 و در روسـتاها 
7.4 درصـد گـزارش شـده و نـرخ بیـکاری زنـان 19.9 و مـردان 8.9 درصد 
اسـت. بنابرایـن گـزارش، نـرخ بیـکاری در پایـان تابسـتان سـال جـاری در 
بیـن جوانـان 15 تـا 29 سـاله 23.4 و در جوانـان 15 تـا 24 سـاله 25.7 

اسـت. درصد 

وزیر کشوروزیر خارجه بانک مرکزیدولت

خبر
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در کرمان:

چهار پروژه در کرمان آماده 
افتتاح است

ارتباطـات  شـرکت  مدیـره  هیـات  عضـو 
زیرسـاخت در شـورای اداری اسـتان کرمـان بـا 
برشـمرد وظایـف ایـن شـرکت افـزود: در حـال 
حاضـر ظرفیـت شـبکه IP کشـور 641 درصـد، 
پهنـای بانـد اینترنـت بیـن الملـل 426 درصـد، 
ظرفیـت پهنـای بانـد ترانزیـت بین الملـل 481 
انتقـال کشـور 336  و ظرفیـت شـبکه  درصـد 
درصد از ابتدای دولت رشـد داشـته است. شمس 
افزود:  ظرفیت اضافه شـده در اسـتان کرمان 30 
گیگابیـت در هـر ثانیـه بـوده اسـت. ارتباطـات 
شـبکه فیبر نـوری اسـتان 598 کیلومتـر اضافه، 
وضعیـت شـبکه انتقـال اسـتان 69 گیگابیت در 
هـر ثانیه، شـبکه دیتا 165 گیگابیـت در هر ثانیه 
و رشـد پهنـای بانـد 2.5 گیگابیـت در هـر ثانیه 

اضافه شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه چهـار پـروژه ارتباطاتی در 
کرمـان آمـاده افتتاح اسـت اظهار داشـت: میزان 
سـرمایه گذاری شـرکت برای پـروژه هایی که در 
کرمـان آمـاده افتتاح هسـتند 8 میلیـارد و 750 
میلیـون تومان می باشـد. شـمس در پایان گفت: 
932 کیلومتـر فیبـر نـوری در شـهرهای مختلف 

در کرمان انجام شـده اسـت.

عضو هیات مدیره همراه اول در کرمان:

ظرفیت دانلود ما نسبت به سال 
92 شش برابر شده است

عضو هیات مدیره همراه اول در شـورای اداری 
اسـتان گفت: 44 میلیون مشـترک فعال از سـیم 
کارت هـای همـراه اول اسـتفاده مـی کننـد. در 
اسـتان کرمان هم  2.5 میلیون سیمکارت واگذار 
شـده است. یوسـف پور افزود: تمام شـهرها و 87 
درصـد روسـتاهای کشـور تحـت پوشـش داریم. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه همـه شـهرهای کرمـان 
تحت پوشـش همراه اول هسـتند اظهار داشت: از 
ابتـدای دولت جدید روزانـه 360 ترابایت ظرفیت 
دانلـود ما شـده اسـت و به نسـبت ابتـدای دولت 

شـش برابر پیشـرفت داشـته ایم.

جهانگرد رییس سازمان فناوری ارتباطات
 در کرمان: 

مرکز آپای یک مرکز
تخصصی است

رییـس سـازمان فنـاوری ارتباطات در شـورای 
دولـت  شـبکه  توسـعه  گفـت:   اسـتان  اداری 
الکترونیـک در کشـور برعهـده ماسـت. جهانگرد 
بـا اشـاره بـه مرکـز آپـای کـه روز پنـج شـنبه با 
حضـور وزیـر ارتباطـات افتتـاح شـد افـزود: ایـن 
مرکـز مرکزی تخصصـی اسـت و در مرکز کرمان 

راه انـدازی شـده اسـت. 

مدیرعامل ایرانسل در کرمان:

سرمایه گذاری ایرانسل
در استان کرمان به باالی هزار 

میلیارد تومان می رسد
مدیرعامـل شـرکت ایرانـس در شـورای اداری 
اسـتان کرمـان گفـت:  عمـده تحـوالت در دولت 
تدبیر و امید توسـعه اینترنت بوده اسـت. دزفولی 
افـزود:  مـا توانسـته ایـم 700 شـهر و دهسـتان 
تحت پوشـش 3G و 691 شـهر و دهستان تحت 
پوشـش 4G قـرار دهد. همچنین ما در ایرانسـل 
15 میلیـون مشـترک پهـن بانـد داریـم. وی بـا 
بیان اینکه شـش میلیون دالر در کشـور سـرمایه 
گذاری کرده ایم و سـرعت دسترسـی به اینترنت 
را با نسـل چهار تقریبا صـد در صد افزایش دهیم 
اظهـار داشـت: جمع سـرمایه گذاری ایرانسـل در 
اسـتان کرمان در سـال آینده به یک هزار و 420 

میلیارد خواهد رسـید.

جلسـه  گذشـته  شـنبه  پنـج 
کرمـان  اسـتان  اداری  شـورای 
شـهید  سـالن  در  مـاه  بهمـن  در 
کرمـان  اسـتانداری  مرتضـوی 
برگـزار شـد. تفـاوت ایـن جلسـه بـا 
پیـش حضـور  هـای  مـاه  جلسـات 
محمود واعظـی وزیر ارتباطـات بود. 
جهانگرد رییس ارتباطـات و فناوری 
اطاعـات، شـمس عضـور هیات مدیـره شـرکت ارتباطات 
پـور  یوسـف  و  ایرانسـل  مدیرعامـل  زیرسـاخت،ردزفولی 
عضـو هیـات مدیره همـراه اول هم واعظـی را همراهی می 
کردنـد. در این جلسـه برخاف گذشـته آیـت اهلل جعفری 
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان و امام جمعـه کرمان حضور 
نداشـت اما اسـتاندار و معاونین وی و جمعی از مسـئوالن 

اسـتانی حضـور داشـتند. 
واعظی: امیدوارم سال آینده دیگر وعده های 

انتخاباتی رییس جمهور هم عملی شود
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعات در جلسـه شـورای 
اداری اسـتان کرمـان با اشـاره بـه مصادف شـدن ایام دهه 
فجـر بـا اجـرای برجام گفـت: امیدوارم سـال آینده سـالی 
باشـد کـه دولـت بتواند با عنایتـی که مردم مـی کنند و با 
برگـزاری یـک انتخابات پرشـور و انتخـاب نمایندگانی که 
بـدور از منافع جناحی بدنبال توسـعه هسـتند، به توسـعه 
کشـور کمـک کنـد. محمـود واعظـی بـا بیـان اینکـه در 
آخریـن نظرسـنجی هـا 80 درصد مردم به حل مشـکات 
کشـور امیـدوار هسـتند افـزود: اقبالی کـه مـردم از برجام 
و سـفر اروپایـی رییـس جمهـور کردنـد ایـن را نشـان می 
دهنـد. اگـر گروهـی محـدود در برخی رسـانه هـا مطالبی 
مـی نویسـند، نمایندگی همه مـردم ایران را ندارنـد. البته 
دولـت از انتقـاد اسـتقبال مـی کنـد امـا ایـن رسـانه هـا 
نمایندگـی همـان 10 تـا 20 درصـدی که در نظرسـنجی 

هـا هسـتند را دارند.
 وی سـپس خطـاب به مسـئوالن اسـتان کرمـان گفت: 
مسـئوالن اسـتان بداننـد کـه مردمشـان جدی هسـتند و 
تصمیـم گرفتنـد مملکـت را در شـرایط جدیـد بسـازند. 
وی اضافـه کـرد: امیـدوارم سـال آینده سـالی باشـد که ما 
بتوانیـم مسـائل باقـی مانـده ای کـه آقـای ریـس جمهور 
در انتخابـات بـه مـردم وعـده دادنـد را عملی کنیـم. وعده 
هایـی مثـل ایـن کـه کشـور همبسـتگی داشـته باشـد، 

مشـکات معیشـتی مـردم حل شـود. 
واعظـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا عملکـرد دولـت، تصویر 
ایـران را در رسـانه هـای جهـان اصاح شـد اظهار داشـت: 
خوشـحالیم بـا تـاش هایی که امـروز با تاش هـای قوای 
سـه گانـه و حمایـت هـای مقـام معظـم رهبری، ایـران به 
عنـوان یـک کشـوری که نه به عنوان بخشـی از مشـکات 

کـه بـه عنـوان بخشـی از راه حـل مطـرح اسـت. اگـر در 
گذشـته بحـث شـیعه هراسـی و اسـام هراسـی و ایـران 
هراسـی مطـرح مـی شـد امـروز ایـن بحـث علیـه ایـران 
نیسـت. وزیر ارتباطـات اضافه کرد: امـروز نیروهای امنیتی 
ایـران در فـرای مرزهای ما جلـوی اقدامـات افراطی را می 

گیرنـد. ایـن افتخار ماسـت. 
آقای هاشمی همیشه به دنبال سازندگی هستند

واعظـی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفـت: مـن 
هـر دفعـه کـه به اسـتان کرمـان می آیـم قـدرت مضاعف 
مـی گیـرم. چـرا که روی توسـعه اسـتان بین مسـئوالن و 
نماینـدگان و امامـان جمعه وحدت نظر وجـود دارد. وی با 
اشـاره بـه اینکـه وقتـی به اسـتان هـای دیگر مـی رویم از 
اسـتان کرمـان صحبت مـی کنیم تـا به نوعـی رقابت بین 
اسـتان هـا بوجود آید عنـوان کرد:  من پس از سـفر قبلی، 
در هیـات دولت مثلث توسـعه کرمـان را ارائـه دادم. گفتم 
کـه وقتی محور توسـعه باشـد، وحدت بین همـگان ارزش 
دارد. وی ادامـه داد: خوشـبختانه کرمـان جایـی اسـت که 
همیشـه ایـده اقتصـادی در آن وجود داشـته و مثل اینکه 
ذات مـردم این اسـتان ذات توسـعه بوده اسـت. نمونه اش 

آقای هاشـمی که همیشـه بدنبـال سـازندگی بودند.
وزیـر ارتباطـات در ادامه با اشـاره به در سـفر قبلی اش 
بـه کرمان گفت:  در آن سـفر دیتا سـنتر را برقـرار کردیم. 
ایـن را در نظـر بگیریـد وزارت ارتباطـات یـک مسـئولیت 
دارد ولـی وقتـی یـک دیتـا سـنتر بوجـود مـی آیـد، همه 
بخش های اسـتان مسـئول هسـتند که تولید دیتا بکنند. 
واعظـی افـزود: مـا آمادگـی داریـم کـه ابـر اطاعاتی را 
اینجـا بیاورنـد و خیلی سـریع کارهـا انجام شـود. هرآنچه 
کـه در دسـتمان هسـت می توانیـم در خدمت این اسـتان 
بگذاریـم و امیدواریـم ایـن اسـتان در حـوزه کار مـا نمونه 
باشـد. ایـن را بدانیـد رقمـی که مـا داریم سـرمایه گذاری 

مـی کنیـم چه در بخـش دولتی و چـه در بخش خصوصی 
رقم بسـیار باالیی اسـت. 

مشکل تلفن ثابت نتیجه انحصار است
وی در رابطـه بـا شـرکت مخابـرات و مشـکل کارگـران 
این شـرکت در کرمان گفت: شـرکت مخابرات بهتر از این 
مـی تواند اداره شـود. مشـکل کارگران باید حل شـود و ما 
هـم کمک مـی کنیم امـا خود شـرکت مخابرات هـم باید 
همـت کنـد. واعظـی با اشـاره به مشـکات تلفـن ثابت در 
کرمـان گفـت: قبا مـا به شـرکت مخابرات اصرار داشـتیم 
کـه ایـن حـق مـردم اسـت کـه هـر لحظـه ای مـردم می 
خواهنـد تلفـن ثابـت بگیرنـد. امـا نشـد. بـه همیـن دلیل 
االن 10 پروانـه بـرای شـرکت هـای دیگـری داده شـده تا 
ایـن مشـکل هـم حـل شـود. وی اضافه کـرد: هـر کجا که 
انحصـار باشـد نتیجـه همین می شـود. رقابت باعث سـود 
مـردم مـی شـود و جایی کـه انحصار باشـد این مشـکات 
پیـش مـی آیـد. وزیـر ارتباطـات در پایـان گفت: در سـال 
آینده تمام شـهرهای اسـتان کرمان تحت پوشـش 3G  و 

4G قـرار مـی گیرند.
رزم حسینی:

 بزودی عملیات عملیات اجرایی پروژه انتقال آب 
از بهشت آباد به کرمان کلید می خورد

اسـتاندار کرمان در این جلسـه گفت: در دهه فجر 553 
پـروژه افتتـاح و در حال بهره برداری هسـتند. علیرضا رزم 
حسـینی بـا بیان اینکـه در دولت تدبیر و امید رتبه کسـب 
و کار اسـتان از رتبـه پاییـن 27 بـه رتبـه بـاالی سـه ارتقا 
پیـدا کـرد اظهار داشـت: در حـوزه آب هـم اقدامات خوبی 
صـورت گرفـت. اینجـا بایـد از رییس جمهور و معـاون اول 
رییـس جمهـوری و وزیر نیرو تشـکر کنم چرا که مشـکل 
آب اسـتان سـال هـا در بروکراسـی اداری مانـده بـود و در 
ایـن دولـت تعییـن تکلیف و سیاسـت های آب در اسـتان 

تصویـب شـد. وی با اشـاره به اینکـه وزیر ارتباطـات وقتی 
وارد کرمـان شـد از قلعـه گنـج پرسـید، تصریح کـرد: من 
خوشـحالم کـه قلعـه به عنـوان شـهر اقتصـاد مقاومتی به 
یـک برنـد در کشـور تبدیل شـده اسـت. ایـن را بدانید که 
از 9 پیـش کـه کار شـروع شـده مـردم محـروم قلعه گنج  
300 میلیـون تومـان یارانـه خـود را بـه صنـدوق توسـعه 
ملـی واریـز کـرده انـد در حالـی  85 هـزار پابرهنـه در آن 
جازندگـی مـی کنند اما آن جـا به دولت اعتمـاد کرده اند 
چـرا کـه اقدامات خوبـی در آن جـا صورت گرفته اسـت. 

وزیـر  حضـور  بـا  گفـت:  پایـان  در  کرمـان  اسـتاندار 
ارتباطـات  امـروز شـبکه 3G و 4G در قلعـه گنـج افتتاح 
مـی شـود و ایـن یعنـی پیشـرفت. رزم حسـینی در ایـن 
جلسـه همچنین از شـروع عملیات عملیـات اجرایی پروژه 
انتقـال آب از بهشـت آبـاد بـه کرمـان در آینـده نزدیـک 

خبـر داد.
الهامی مدیرکل ارتباطات استان: 93 درصد 

روستاهای کرمان دارای ارتباط هستند
مدیـرکل ارتباطـات اسـتان کرمـان در شـورای اداری 
پهناورتریـن  عنـوان  بـه  کرمـان  اسـتان  گفـت:  اسـتان 
اسـتان کشـور در شـاخص هـای کمـی و کیفـی فنـاوری 
ارتباطـات رشـد کـرده اسـت. مسـعود الهامی افزود: نسـل 
چهـارم شـبکه هـای فنـاوری ارتباطـات در دولـت تدبیـر 
و امیـد راه انـدازی و ظرفیـت سـازی بـرای شـبکه هـای 
اینترنـت و اینترانت انجام شـده اسـت. وی سـپس به طور 
خاصـه عملکـرد ایـن اداره کل را شـرح داد. طبـق گفتـه 
هـای الهامـی در حال حاضـر 27 درصد روسـتاهای دارای 
ارتبـاط در اسـتان رشـد کـرده انـد و 93 درصـد روسـتاها 
دارای ارتبـاط هسـتند و میزان بهره بـرداری از پروژه های 
فنـاوری ارتباطـات نسـبت بـه آغـاز دولـت تدبیـر و امیـد 

بیـش از دو برابـر رشـد داشـته اسـت.

وزیر ارتباطات در جلسه شورای اداری استان کرمان:

مشکل تلفن ثابت در کرمان نتیجه انحصار است

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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خبر

چرایی اهمیت شفافیت مشاغل 
پیشین نامزدهای مجلس 

محمد رضا علیزاده
افـراد  جابجایـی  همـان  یـا  گـردان  درب هـای 
بخـش  در  مشـاغلی  بـه  حاکمیتـی  پسـت های  از 
خصوصـی، و یـا بالعکـس، اعتمـاد بـه حاکمیـت را 
کاهـش می دهـد، چرا کـه از پتانسـیل فراوانـی برای 
بـروز تعـارض منافـع برخـوردار اسـت. تعارضـی کـه 
ممکـن اسـت پیـش، پـس و یا حیـن برخـورداری از 

پسـت حاکمیتـی اتفـاق افتـد.
در هفتـه هـای اخیـر، تعـدادی از تشـکل هـای 
بـه  طرحـی  از  کشـور  هـای  دانشـگاه  دانشـجویی 
نـام »پویـش ملـی شـفافیت داوطلبانـه نامزدهـای 
نمایندگی مجلس شـورای اسـامی« رونمایی کردند. 
در ایـن پویـش از نامزدهـای انتخاباتـی درخواسـت  
شـده اسـت تا اطاعات خـود را به صـورت داوطلبانه 
در سـایت majlesnama.ir کـه بـه همیـن منظور 
طراحـی شـده اسـت شـفاف نماینـد تـا مـردم بـا 
شـناخت بهتری نسـبت به آنها در انتخابات شـرکت  

کـرده و بـه نامزدهـای منتخـب خـود رای دهنـد.
در ایـن یادداشـت می خواهیم به بررسـی اهمیت 
یکـی از محورهـای مرامنامـه این پویـش در افزایش 
مشـارکت عمومـی در انتخابـات و کمک بـه انتخاب 
آگاهانه شـهروندان بپردازیـم. در یکی از صفحات این 
مرامنامـه، بـه ثبت و اعام عمومی مشـاغل پیشـین 
اشـاره شـده اسـت. براسـاس ایـن بنـد، نامزدهـای 
داوطلـب بایـد مشـاغل پیشـین خـود را در سـایت 
مجلـس نمـا ثبـت و اعـام عمومـی نمایند. امـا چرا 
نمایندگـی  نامزدهـای  پیشـین  مشـاغل  از  اطـاع 
مجلـس اهمیـت دارد؟ بـرای درک بهتـر اهمیت این 
موضـوع، ابتدا توضیحـات مختصری دربـاره اصطاح 
درب هـای گـردان )revolving doors(  بدهیـم.

اصطـاح »درب هـای گـردان« بـه جابجایـی افراد 
بخـش  در  مشـاغلی  بـه  حاکمیتـی  پسـت های  از 
خصوصـی، و یـا بالعکـس اشـاره دارد. آمارهـا نشـان 
می دهـد کـه ایـن جابجایی هـا هـر روزه بـه نسـبت 
گذشـته رواج بیشـتری می یابنـد. جابجایـی افـراد از 
طریـق درب هـای گـردان می تواند برای هـر دو طرف 
سـودمند باشـد، چرا کـه می تواند باعث ارتقـاء فهم و 
ارتبـاط میان بخـش خصوصی و حاکمیتی گـردد. با 
ایـن حـال، درب هـای گـردان اعتماد بـه حاکمیت را 
کاهـش می دهـد، چرا کـه از پتانسـیل فراوانـی برای 
بـروز تعـارض منافـع برخوردار اسـت. تعـارض منافع 
مرتبـط بـا درب هـای گـردان ممکـن اسـت پیـش، 
پـس و یـا حیـن برخـورداری از پسـت حاکمیتـی 
اتفـاق افتد.  بـه عنوان نمونه: مقامات رسـمی ممکن 
اسـت اجـازه دهنـد کـه اولویت های کاری پیشـین و 
همـکاران سـابق آنهـا، بر کارهـای حاکمیتی ایشـان 
اثـر گذارنـد یا بـه منظـور بهره مندسـازی فعلی خود 
و یـا برخـورداری از منافعی در آینده، و یا در راسـتای 
منافـع یـک شـرکت مشـخص از قـدرت خـود سـوء 

اسـتفاده نمایند.
 همچنیـن مقامـات رسـمی سـابق کـه اکنـون 
مشـاغلی در  بخـش خصوصـی را بـر عهـده دارنـد 
ممکـن اسـت در راسـتای منافـع جدیـد خـود، بـر 
همکاران قبلیشـان که همچنـان در حاکمیت حضور 
دارنـد، تأثیـر گذارنـد. به عـاوه، این مقامـات ممکن 
اسـت از اطاعات طبقه بندی شـده در راستای منافع 
مجموعـه جدید خود اسـتفاده نمایند، بـرای مثال از 
 )Procurement( طریق فرایندهای تدارک دولتـی
اقـدام بـه ایجاد رانت در تهیه تـدارکات دولت نمایند.

از مثـال هـای باال بـه راحتی می تـوان دریافت که 
بی توجهـی بـه این موضـوع مهم تا چه حـد می تواند 
بـه شـکل گیـری فسـاد کمـک کنـد. ایـن موضـوع 
آنقـدر در سـطح جهـان مـورد توجـه قـرار داشـته 
و  دارای اهمیـت اسـت کـه در برخـی از کشـورهای 
دنیا در راسـتای کاهش فسـاد، قوانینـی برای محدود 
کـردن افـراد بـرای چرخـش در بخـش حاکمیتـی و 
بخش خصوصی وضع شـده اسـت ولی متاسـفانه در 
کشـور مـا تـا کنـون هیـچ توجهـی بـه ایـن موضوع 

نشـده است.
امیـد مـی رود که درصورت پاسـخ مثبـت نامزدها 
بـه دعـوت پویـش شـفافیت داوطلبانـه برای انتشـار 
داوطلبانـه اطاعات، زوایای بیشـتری از  فعالیت های 
کاری نامزدهـای انتخاباتـی شـفاف شـود و  فضـای 
مناسـبی بـرای انتخـاب آگاهانـه تـر مـردم فراهـم 

گردد.)تابنـاک(

استفان والت
اسـتفان مارتیـن والت )متولـد 2 جـوالي 1955( در امریکا 
و اسـتاد روابط بین الملل دانشـگاه هاروارد اسـت. وي چندین 
کتـاب در همین زمینه تالیف کرده اسـت. والت بارها سیاسـت 

امریـکا در قبـال ایـران را مورد انتقاد قرار داده اسـت.
آمریـکا از معـدود دموکراسـی هایـی اسـت کـه کمپیـن 
انتخاباتـی آن بیـش از یک سـال طـول می کشـد و میلیاردها 
دالر هزینـه بـر مـی دارد. در ایـن بـازه زمانـی، رسـانه هـای 
آمریکایـی بـا شـور و هیجـان اخبار لحظـه به لحظـه انتخابات 
را مخابـره مـی کننـد. آنچـه تاکنـون از رقابت هـای انتخاباتی 
روشـن شـده ایـن اسـت کـه بـن کارسـون، مارتیـن اومالـی، 
کریـس کریسـتی، رند پـال، کارلـی فیورینا و جـب بوش نمی 
تواننـد چهل و پنجمیـن رئیس جمهور آمریکا شـوند. بنابراین 
ایـن سـوال مطرح می شـود که هر یک از پنـج نامزد باقیمانده 

چـه دیدگاهـی در زمینـه سیاسـت خارجـی دارند؟
هیالری کلینتون

دیـدگاه هـای هیاری کلینتـون در مورد سیاسـت خارجی 
ممکـن اسـت بـه فراخـور موقعیـت تغییر کنـد. وی عـاوه بر 
اینکه هشـت سـال بانوی اول ایاالت متحده بوده اسـت، سابقه 
یـک دوره تصـدی گـری وزارت خارجـه و دو دوره عضویـت در 
سـنای آمریـکا را دارد. تیـم سیاسـت خارجـی وی متشـکل از 
افـراد تحصیلکـرده و باتجربـه در ایـن زمینـه اسـت. امـا اگـر 
مـردم عملکـرد سیاسـت خارجی را معیـار انتخاب قـرار دهند، 
کلینتـون هیچ شانسـی برای بـرد در انتخابات نخواهد داشـت.
سیاسـت خارجی هیاری کلینتون در بسـیاری از جنبه ها 
بـه سیاسـت خارجی اوباما شـبیه خواهـد بود، امـا ابعاد نظامی 
گـری آن بیشـتر می شـود. کلینتـون در مقام سـناتور، همواره 
از اسـتفاده از نیـروی نظامـی حمایـت مـی کرد - بطـور مثال 
مـی تـوان از حمایـت وی از جنـگ عـراق یـاد کـرد - در مقام 
وزیـر خارجـه نیـز وی از حملـه بـه لیبـی و حضـور نیروهـای 
آمریـکا در افغانسـتان حمایـت کرد. تجاوز روسـیه بـه اوکراین 
و غافلگیـری آمریـکا در زمـان وزارت وی صـورت گرفـت و اگر 
آمریـکا به توصیه هـای وی برای ورود به جنگ سـوریه ترتیب 
اثـر داده بـود، در حـال حاضـر آمریـکا عمیقا در جنگ سـوریه 
فـرو رفتـه بـود. امـا در کل مـی تـوان گفـت کـه انتخـاب وی 
تحـول رادیکالـی را در سیاسـت خارجـی آمریـکا بـه همـراه 

نخواهد داشـت.
نگرانـی و دغدغـه اصلی این اسـت که کلینتون و مشـاوران 
آن عمیقـا بـه اسـتراتژی هژمونی لیبـرال پایبند هسـتند. این 
اسـتراتژی از زمـان پایـان جنـگ سـرد توسـط آمریـکا دنبال 
شـده اسـت. این اسـتراتژی رهبری آمریکا را بامنازع می داند 
و بـه منافـع سـایر کشـورها توجه نمـی کنـد. آمریـکا همواره 
رهبـری جهانـی را حـق طبیعـی خود دیده اسـت، اما شـرایط 
پـس از 1993 بسـیار پیچیـده شـده اسـت. بـا لحـاظ کـردن 

شـرایط جدیـد حاکم بـر خاورمیانـه، آسـیا و اروپـا و خاقیت 
الزم بـرای حـل معضـات نوظهـور آن، کلینتـون نمـی توانـد 

گزینه مناسـب ریاسـت جمهوری باشـد.
دونالد ترامپ

بـر خاف بعضـی دعاوی، رویکـرد وی در سیاسـت خارجی 
از واقـع گرایی فاصلـه زیادی دارد و صرفا نوعی بیگانه هراسـی 
اسـت. رئالیسـم هیـچ گاه سـخنرانی هـای توهین آمیـز وی را 
تصدیـق نمـی کنـد. واقع گـرا بـودن مسـتلزم ارائه اسـتراتژی 
دقیق، هشـدار نسـبت به دشـمن سـازی های بی مورد و توجه 
بـه همـکاری بـا سـایر کشـورها و ماهیـت پیچیده مشـکات 
جهانی و راه حل های آن اسـت. دغدغه رئالیسـت ها چگونگی 
توزیـع منافـع ناشـی از همکاری اسـت، امـا هیچ رئالیسـتی با 
نظـم تجـاری آزاد مخالف نیسـت و از اعمال تعرفه های تجاری 
سـنگین علیه چین، یا ممانعـت از ورود مهاجران حمایت نمی 
کنـد. واقـع گرایـان به خوبـی می دانند کـه ترسـاندن به گونه 
ای کـه از حـرف هـای ترامپ بر می آیـد، تا چه انـدازه به ضرر 

منافع آمریکا اسـت.
تاجـری کـه بـه دفعات دچار ورشکسـتگی شـده و سـرمایه 
گـذاری هـای آن بطـور مـداوم عملکـرد بـازار را دچار مشـکل 
کـرده اسـت، نمی تواند گزینه مناسـبی برای هدایت سیاسـت 

خارجـی کشـوری بـزرگ چون آمریکا باشـد.
دغدغـه اصلـی ایـن اسـت کـه هیـچ پیـش بینـی ای در 
مـورد سیاسـت خارجـی ترامـپ نمـی تـوان انجـام داد. اینکه 
مشـاوران وی در سیاسـت خارجـی چـه کسـانی خواهنـد بود 
و چـه کتـاب هایـی در ایـن زمینـه خوانده مشـخص نیسـت. 

ریاسـت جمهـوری ترامـپ مـی توانـد یک افـول بسـیار بزرگ 
باشـد. ریاسـت جمهـوری ترامپ می توانـد تجربه ایتالیـا دوره 
موسـولینی و برلوسـکونی را بـرای مـردم آمریـکا تکـرار کند.

تد کروز
تـد کروز شـخصی اسـت که حتـی در خود حزب نیـز اکثرا 
از وی متنفـر هسـتند. سیاسـت خارجی و ملزومـات آن به جز 
دعـاوی کلـی مبنی بـر ضعیف خوانـدن عملکرد اوبامـا در این 
حـوزه، تقویت بنیـان های دفاعی و مخالفت بـا مهاجرت، هیچ 
جایگاهـی در کمپیـن انتخاباتـی تد کروز نداشـته اسـت. کروز 
متعهد شـده اسـت که توافق هسـته ای بـا ایـران را در صورت 
موفقیـت در انتخابـات بـر هم بزنـد. این به معنـای بی توجهی 
بـه گسـترش دامنـه فعالیت های هسـته ای ایـران و نارضایتی 
سـایر کشـورهایی اسـت کـه از توافـق حمایـت می کننـد. در 
مـورد کـروز و تیم امنیت ملی و سیاسـت خارجی وی نیز همه 
چیـز در هالـه ای از ابهام قرار دارد. مهم ترین مشـاور سیاسـت 

خارجـی وی تحصیلکرده هنر اسـت.
برنی سندرز

کمپیـن ریاسـت جمهـوری سـندرز در سیاسـت خارجـی 
نـدارد، اگرچـه قضـاوت وی در مـورد  بـرای گفتـن  حرفـی 
جنـگ عـراق و مخالفت با آن بسـیار سـتودنی اسـت. سـندرز 
از برخورداری از تسـلیحاتی نظیر اف 35 و مشـروعیت استفاده 
از نیـروی نظامـی بـه فراخور موقعیـت حمایت کرده اسـت، اما 
برنامـه وی در سیاسـت خارجی و برای مناطق مختلف روشـن 

. نیست
بـه یـک معنـا مـی تـوان گفـت کـه کمپیـن سـندرز بـه 

کمپیـن بیـل کلینتـون در 1992 شـباهت دارد. جـورج دبلیو 
بـوش توانسـته بـود اولین جنگ خلیج فـارس را پیروز شـود و 
سـقوط کمونیسـم را مدیریـت کنـد و بدین ترتیب دسـت وی 
در عرصـه سیاسـت خارجـی پر بود. امـا در این فضـا کلینتون 
سـخن از اهمیت اقتصاد را پیش کشـید. در حالی که کلینتون 
از جهانـی شـدن بـا تمـام ملزومـات آن حمایـت کرد، سـندرز 
مدعـی اسـت کـه شـرکت هـای خصوصی سیسـتم را بـه نفع 
خـود قبضه کرده اند. همین سـخنان توانسـته جمـع بزرگی از 
جوانـان آمریکایـی را که جایـی در صنعت مالی آمریـکا ندارند 
بـه دور سـندرز جمـع کنـد. سیاسـت خارجـی بـرای سـندرز 
اولویـت نیسـت. بدیـن ترتیـب وی در صـورت موفقیت حاضر 
نمی شـود مبالـغ هنگفتی را صرف سیاسـت خارجـی ایده آل 
گرایانه و جنگ با کشـورهایی کند که مسـتقیما تهدیدی علیه 
ایـاالت متحـده محسـوب نمی شـوند. این نکته قابل تحسـین 
اسـت، امـا معلوم نیسـت کـه وی چه راهـکاری بـرای مواجهه 
بـا مشـکات مهمـی که هـم اکنـون در دسـتور کار سیاسـت 

خارجـی وجـود دارد، پیـش خواهـد گرفت.
مارکو روبیو

کسـانی که حامی جنگ عراق هسـتند، می تواننـد روبیو را 
بـه عنوان نامزد ایـده آل خود انتخاب کننـد. حامیان مالی وی 
عقاید نومحافظه کارانه دارند و مشـاورین وی در زمره کسـانی 
هسـتند کـه بـه بـوش مشـورت مـی دادنـد و آمریـکا را دچار 

بحران جـدی کردند.
روبیـو فردی بی تجربـه و ناآگاه اسـت و نومحافظه کاران به 
دنبـال حمایـت از وی و نزدیـک کـردن دیـدگاه وی بـه جهان 
بینـی افراطـی خود هسـتند. روبیو معتقد اسـت کـه آمریکا به 
شـکلی فزاینـده رو به ضعف اسـت و باید قـدرت آمریکا تقویت 
شـود. در عیـن حـال، روبیـو از بخشـودگی مالیاتـی و کاهـش 
هزینـه هـا در واشـنگتن سـخن بـه میـان مـی آورد. سـخنان 
وی بازتـاب همـان تناقضاتی اسـت که کمپین هـای جمهوری 

خواهـان در دوره پـس از ریـگان بـا آنهـا مواجه بوده اسـت.
از یـک طـرف روبیـو سـخن از ارتقـای سـطح آزادی افـراد 
بـه میـان مـی آورد و از طـرف دیگـر از بنـد 215 قانـون وطن 
پرسـتی کـه بـه ان.اس.ای اجـازه مـی دهـد از تمـاس هـا و 
ایمیـل های شـخصی افـراد جاسوسـی کند حمایـت می کند. 
وی ایـران را بـا وجـود ایـن که اقتصـادش یک بیسـتم اقتصاد 
آمریکاسـت، مهم ترین دشـمن آمریکا معرفی کرده اسـت. در 
مـورد چیـن نیز وی تـداوم روابـط اقتصـادی دوطرفـه، اجرای 
پیمان ترنس پاسـیفیک و مقابله با حمات سـایبری و محکوم 
کردن این کشـور در نقض حقوق بشـر را خواسـتار شـده است. 
تنهـا مشـکلی کـه وجـود دارد این اسـت کـه روبیو مشـخص 
نمـی کند چگونه پیشـبرد این تناقضات ممکن اسـت. انتخاب 
روبیـو نشـان می دهـد که آمریـکا نتوانسـته از نتایـج تراژیک 

انتخـاب نومحافظـه کاران درس الزم را بگیرد.

آنان که می خواهند برجام را بر هم زنند

دیپلماسی جانشینان اوباما؛ واقع گرایی یا تحول؟

شـرط سـنی بـرای احـراز برخـی 
مسـوولیت هـا امـری بدیهـی اسـت. 
امـا گاهـی اوقات این شـرط سـنی به 
عنـوان ابـزاری سیاسـی بـرای خـارج 
کـردن رقیـب از عرصه رقابـت به کار 
گرفتـه مـی شـود. انتخابـات ریاسـت 
بـه  را همـه  جمهـوری سـال 1392 
یـاد دارنـد. هاشـمی رفسـنجانی بـه 
عنـوان کاندیـدا وارد شـد و در دقایـق پایانـی بـرای رقابـت 
نـام نویسـی کـرد. اقبـال عمومی به هاشـمی رفسـنجانی به 
خاطـر نارضایتـی مـردم از رییـس دولـت اصولگـرای نهم و 

دهـم بسـیار بـاال بـود و انتظـار می رفـت که درصـد باالیی 
از آرا بـه هاشـمی رفسـنجانی اختصـاص یابد. امـا در کمال 
نابـاوری نـام وی در بیـن لیسـت تاییـد صاحیـت شـده ها 
نبـود. از چنـد روز قبـل از اعـام احـراز صاحیـت هـا در 
برخـی رسـانه هـای گروهـی سـخن از ایـن بـود کـه افـراد 
مسـن برای احراز پسـت ریاسـت جمهوری مناسب نیستند. 
الجـرم همـه ذهـن ها معطـوف به هاشـمی رفسـنجانی می 
محمـد  کـه  حالـی  در  شـد  ردصاحیـت  هاشـمی   شـد. 
غرضی 72 سـاله تایید صاحیت شـد. اما اسـفندماه امسـال 
هـم ایرانیـان در انتظـار انتخاباتـی دیگـر هسـتند. انتخابات 
مجلـس خبـرگان رهبـری بـا ثبـت نـام کاندیداهـا کلیـد 

خـورد. یکـی از چهـره های نامـداری که خود را بـرای ورود 
بـه مجلـس خبـرگان آمـاده کرده بود سـید حسـن خمینی 
بـود. حماتی از سـوی افـراد تندرو از تریبـون های مختلف 
علیـه سیدحسـن خمینـی از مـاه ها قبل شـروع شـده بود.

سـرانجام سـید حسـن خمینی از سـوی شـورای نگهبان 
رد صاحیـت شـد. امـا ایـن روزهـا اسـتدالل هایی از سـنخ 
شـرط سـنی رواج پیـدا کرده اسـت. آیت اهلل محمـد یزدی 
اسـت:»اعضای  گفتـه  رهبـری  خبـرگان  مجلـس  رییـس 
خبـرگان بایـد خودشـان فـی الجملـه مجتهـد باشـند تـا 
بتواننـد در موقـع لـزوم حـق و واقـع را بـه منصـه ظهـور 

برسـانند.«
جـای  خبـرگان  گوید:»مجلـس  مـی  ادامـه  در  وی 
مجلـس  و  بـازی  جنـاح  و  کاری  سیاسـی  جوانگرایـی، 
نیسـت.« بکننـد  کاری  تواننـد  نمـی  کـه  پیرمردهایـی 

مجلـس  اعضـای  از  دیگـر  یکـی  خاتمـی  احمـد  سـید 
مـی  مشـابه  نظـری  اظهـار  در  نیـز  رهبـری  خبـرگان 
گوید:»شـأن مجلس خبرگان اقتضای آن را دارد که کسـانی 
در ایـن مجلـس قـرار بگیرند کـه از پختگـی و نخبگی ویژه 
ای برخـوردار باشـند.« خاتمـی مـی افزاید:»انتظـار مـردم 
از مجلـس خبـرگان همیـن اسـت کـه افـراد پختـه و نخبه 

برگزیـده شـوند.«
متوجـه  مسـتقیماً  را  عمومـی  اذهـان  اظهـارات،  ایـن 
سیدحسـن خمینـی مـی کنـد. امـا در ادوار مختلف مجلس 
افـراد زیادی با سـن کنونی سـید حسـن خمینی بـه عنوان 
انجـام وظیفـه کـرده  نماینـده مجلـس خبـرگان رهبـری 

اولیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبـری  از جملـه در  انـد. 
افـرادی هم چـون؛ آیت اهلل خامنـه ای)41 سـاله(، آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی)47 سـاله( و آیـات صانعی)45 سـاله(، 
فردوسـی پـور)46 سـاله(، علـی اصغـر دستغیب)37سـاله( 
رهبـری،  مجلـس خبـرگان  دوره  دومیـن  در  و همچنیـن 
آقایـان دّری نجـف آبـادی)45 سـاله(، نمـازی)45 سـاله(، 
سـید احمـد خمینـی)45 سـاله(، ری شـهری)44 سـاله(، 
محسـن اراکی)35 سـاله(، ایمانی)43 سـاله( و در چهارمین 
دوره مجلـس خبـرگان رهبـری آقایـان ملـک حسـینی)44 
خوشـکار)44  بهرامـی  سـاله(،  حاتمـی)42  سـید  سـاله(، 
سـاله(، رئیسـی)46 سـاله(، نمـازی)31 سـاله(، ابوالحسـن 
مهـدوی)44 سـاله( از اعضـای مجلـس خبـرگان رهبـری 

اند.  بـوده 
گفتنـی اسـت آیت اهلل محمـد یزدی در سـال 1358 در 
سـن 47 سـالگی بـه عنـوان عضـو مجلـس خبـرگان قانون 
اساسـی بـرای تدویـن قانون اساسـی در ایـن مجلس حضور 

داشـته است. 
سـن  در   1377 سـال   در  نیـز  خاتمـی  احمـد  سـید 
38 سـالگی بـه عنـوان نماینـده مـردم کرمـان بـه مجلـس 
یافـت. در حالـی کـه سـید حسـن  خبـرگان رهبـری راه 
خمینـی متولـد 1351 می باشـد و در حال حاضر 43 سـال 
سـن دارد. بـا توجـه به این کـه در گذشـته نیـز روحانیونی 
در ایـن رده سـنی بـه مجلـس خبـرگان رهبـری راه یافتـه 
انـد، جـوان بـودن سـید حسـن خمینـی نمـی توانـد دلیل 
خوبـی بـرای عـدم راه یابـی وی بـه مجلس خبرگان باشـد. 

مسأله این است، جوان بودن یا نبودن
یادداشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری چاههای پیزومتر 
دشت سیرجان فرآیند شماره 37/الف/94 )نوبت دوم(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد جهـت حفـاری چاههـای پیزومتر دشـت سـیرجان، از بین شـرکتهای حفاری تشـخیص صالحیـت شـده دارای ظرفیت 
خالـی انجـام کار بـا برگـزاری مناقصـه عمومـی یک مرحله ای نسـبت بـه انتخـاب پیمانکار اقـدام نماید. لـذا از کلیـه مناقصه گـران ذیصـالح دعوت بعمـل می آید 
حداکثـر تـا سـاعت 14 روز یکشـنبه 1394/11/25 جهـت دریافت اسـناد مناقصه در قبال ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره 
2195083812001 نزد بانک صادرات ایران شـعبه 24 مهر کرمان در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره 2 طبقه همکف 
اتـاق131 دفتـر قراردادهـا، نماینـده خویـش را کتباً معرفـی و اعزام نمایند. شـایان ذکـر آنکه مدارک و پیشـنهاد قیمت هـر یک از مناقصـه گران بایـد در پاکات الک 
و مهـر شـده و حداکثـر تـا سـاعت 12 روز چهارشـنبه 1394/12/5 در قبال اخذ رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان 
شـماره یـک طبقه همکف، اتـاق 105، دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت تحویل گردد. زمان بازگشـایی پاکات سـاعت 12:30 روز چهارشـنبه 1394/12/5 میباشـد. ضمنًا 
ایـن آگهـی در سـایت معامالت آب به نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصـات به نشـانی Iets.Mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت. 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
م الف 683

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفـت در نظـر دارد در 
پرونـده نیابـت از سـوی اجـرای احـکام عنبرآبـاد بـه شـماره 
بایگانـی 940196 دعـوی جـان الـه جهانشـاهی بطرفیـت بـی بـی 
جمالـی امیـر سـعید مالکی فرزند رسـتم ششـدانگ پـاک 7 فرعی 
از 341 اصلـی بخـش 45 بـه مسـاحت 188000 مترمربع مشـتمل 
بـر موتـور پمـپ برقـی موسـوم بـه مزرعـه کهـن  پنچـر بلـوک که 
مبلـغ یـک میلیارد و سـیصد و هشـتاد و یـک میلیـون و چهارصد و 
هشـتاد هزار ریال رهن بانک کشـاورزی شـعبه جیرفت می باشـد با 
حفـظ حقـوق مرتهن با قیمـت پایه مبلغ یـازده میلیـارد و چهارصد 
میلیـون ریـال را از طریـق مزایـده بفـروش رسـاند لـذا از متقاضیان 

خریـد دعـوت بعمل مـی آید.
جلسـه مزایـده: مورخـه 1394/12/2 راس سـاعت 9 صبـح با حضور 
نماینـده محترم دادسـتان عمومـی و انقاب در اجـرای احکام مدنی 

دادگسـتری جیرفـت برگزار مـی گردد. 
تاریـخ  از  تواننـد  مـی  متقاضیـان  مزایـده:  در  شـرکت  شـرایط 
1394/11/26 از ملـک موصـوف بازدیـد و پـس از واریـز 10 درصـد 
قیمـت پیشـنهادی بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد حسـاب 
2171293839004 بانـک ملـی در پاکـت درب بسـته بـه اجـرای 
احـکام مدنـی تحویـل نماینـد کلیـه هزینـه هـا بـر عهـده برنـده 
مزایـده مـی باشـد برنـده مزایده شـخصی اسـت که باالتریـن قیمت 
را پیشـنهاد و 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی را واریـز نمـوده باشـد 
و مابقـی بهـای ملـک را نقـداً بپـردازد در صـورت انصـراف مبلـغ 
پیشـنهادی به نفع دادگسـتری ضبـط و برنده شـخص بعدی خواهد 

 . د بو
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری جیرفت
 منوچهر رحیمی  

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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هفتمین کتاب طنز
راشد انصاری رونمایی شد

کتـاب  نمایشـگاه  سـیزدهمین  بـا  همزمـان 
هرمـزگان کتاب »پشـت خنـده پنهانـم« هفتمین 

اثـر طنـز راشـد انصـاری رونمایـی شـد.
در مراسـم رونمایـی هفتمیـن کتاب طنز راشـد 
انصـاری که چهارشـنبه 14 بهمن ماه در نمایشـگاه 
کتـاب بندرعبـاس بـا حضـور مدیـرکل فرهنـگ و 
از  تعـدادی  و  هرمـزگان  اسـتان  اسـامی  ارشـاد 
ادبـی  صاحب نظـران  و  فرهنگـی  شـخصیت های 
راشـد  آثـار  ویژگی هـای  شـد،  برگـزار  هرمـزگان 
انصـاری ملقـب بـه خالو راشـد مـورد بررسـی قرار 

. فت گر
در ایـن آییـن منصـور نعیمـی نویسـنده و فعال 
فرهنگـی و هنـری و دکتـر اسـداهلل نوروزی اسـتاد 
انصـاری و  دانشـگاه دربـاره رونـد فعالیـت راشـد 

جایـگاه وی در عرصـه طنـز سـخن گفتنـد.
کتـاب پشـت خنـده پنهانـم شـامل 67 قطعـه 
شـعر طنـز در وزن هـا و قالب هـای مختلـف اسـت 
کـه امسـال توسـط انتشـارات همسـایه تهـران در 

تیـراژ سـه هـزار نسـخه منتشـر شـده اسـت.
راشـد انصـاری مشـهور به )خالو راشـد( شـاعر، 
نویسـنده، روزنامـه نـگار و طنزپـرداز متولـد سـال 
بخـش  توابـع  از  دیده بـان  روسـتای  در   1350
صحـرای باغ الرسـتان، بیش از 30 سـال اسـت که 

سـاکن بندرعبـاس اسـت.
وی نزدیـک بـه دو دهـه اسـت که بـا مطبوعات 
همکاری مسـتمر داشـته و دارد و بیش از 15سـال 

اسـت کـه در حوزه هنـری فعالیـت می کند.
دنیـای  امـروز،  جوانـان  هفتگـی،  اطاعـات 
طنـز، طنـز پارسـی، خورجیـن، گل آقـا، پسـران و 
دختـران، صبـح سـاحل، دریـا، مرجـان ، گامبرون، 
ندای هرمزگان و ... از جمله ی نشـریاتی اسـت که 

انصـاری بـا آنـان همکاری داشـته اسـت.
هرمـزگان  نـدای  روزنامـه  در  نیـز  هم اکنـون 
و  دبیـر گـروه شهرسـتان  و  بـه عنـوان خبرنـگار 
همچنیـن دبیـر گـروه طنز مشـغول فعالیت اسـت.
ادیـب بندری، شـکاک، فیل عینکی، خالوراشـد، 
کوسـه جنـوب و دل آقـا، از اسـامی مسـتعار مورد 
اسـتفاده راشـد انصاری برای انتشـار آثارش اسـت.

پانزدهم بهمن زادروز
 علی نصیریان 

علی نصیریـان )زاده 15 بهمن 1313( در تهران، 
بازیگر تئاتر، سـینما و تلویزیون ایرانی اسـت.

علـی نصیریان، در 15 بهمـن 1313 به دنیا آمد. 
وی از هنرسـتان هنرپیشـگی تهـران فارغ التحصیل 
شـده اسـت. فعالیت هنـری اش را در 1329 با بازی 
در تآتـر جامعـه- باربـد آغـاز کـرد. در سـال 1335 
جایـزه- نخسـتین مسـابقه- نمایش نامه نویسـی را 
بـرای نمایـش بلبـل سرگشـته دریافـت کـرد. فیلم 
گاو نخسـتین فعالبـت سـینمایی او بوده اسـت. وی 
در 1380 بـه عنـوان یکـی از چهره هـای مانـدگار 
ایرانـی در رشـته- بازیگری تئاتر و سـینما شـناخته 

. شد
او اکنون در سـریال شـهرزاد یکی از دیدنی ترین 

نقش هـای خود را بـازی می کند.

امیرحسین بریمانی
بـه زعـم نگارنـده جریـان مرسـوم بـه سـاده نویسـی در 
شـعر، به دو دسـته قابل تقسـیم بندی اسـت که دسـته اول 
را مـی باید اتخاذ زبان سـاده یا پیروی از سـاختار دسـتوری 
تثبیت شـده در فارسـی در نظر گرفت، و دسـته دوم سـاده 
انـگاری در امـر شـعری و تـک معنایـی )مونوفونیـک( بودن 
بـه شـمار آورد. دسـته اول را مـی بایـد از برچسـب سـاده 
نویسـی جـدا کـرد چراکه زبان صرفـا یکی از عناصر شـعری 
سـت و بـا اینکـه احتمـاال تاثیرگذارتریـن آنـان نیز هسـت، 
امـا نهایتـا ایجـاد انشـعاب در معنـا تنهـا بـا ساختارشـکنی 
در حـوزه زبـان محقـق نمـی شـود. بـه عنـوان مثـال شـعر 
ترجمـه شـده ی بودلـر را بـه ایـن بهانه کـه بدلیـل ترجمه 
شـدن، زبـان صیقـل خـورده ای پیـش روی ما قـرار گرفته، 
بـه هیـچ وجه نمـی توانیم شـعری سـاده تلقی کنیـم. یا در 
اشـعار رضـا چایچـی نیـز زبـان از نُرم تجـاوز نمـی کند ولی 
تمرکـز بـر ایماژها و تصاویر در اشـعار وی، پتانسـیل زبان را 
در گفتمـان او بـه فراچنـگ آورده اسـت و بـه همـان انـدازه 
که پیچیدگی زبانی در اشـعار شـمس آقاجانـی )خصوصا در 
کتـاب “مخاطـب اجباری”( به تشـکیل گفتمـان انجامیده و 
نـوع رویکـرد او بـه امـر شـعری را محـدود و مشـخص کرده 
اسـت، سـادگی زبـان در اشـعار چایچـی و گاهـا در برخی از 
اشـعار شـهاب مقربیـن همیـن نقش مهـم را ایفا مـی کند و 

در هـر دو مـورد بـه ارتقـا شـعریت کمک مـی کند. 
پـس در ادامـه ایـن مطلـب، منظـور نگارنـده از “سـاده 
نویسـی” نـوع دوم تشـریح شـده اسـت. سـاده نویسـی بـه 
ژانـر پرطرفـدار و اصطاحـا عامـه پسـند شـعر امـروز بـدل 
گشـته کـه این خـود بیانگر تقلیل سـلیقه مخاطب شـعر به 
ابتـذال اسـت و ایـن دلیلـی جـز بـی اطاعی چنین دسـته 
از مخاطبانـی نداشـته و اگـر کتـاب شـعر را نوعـی از کاال 
در نظـر بگیریـم، بـت شـدگی محصـوالت سـاده و مینیمال 
چیـزی بدیـع و شـگفت آوری در مخاطب شناسـی نیسـت. 
مخاطـب بـه سـادگی فرمـی روی آورده امـا با ایجـاد قیاس 
میـان سـادگی پوشـاک و شـعر)!( در می یابیم کـه مخاطب 
پوشـاک توسـط یک کان روایتی به نام “مد” هدایت شـده 
و زیباشناسـی خـود را همسـو بـا گفتمان مد کرده اسـت اما 
سـاده نویسـی شـعر صرفا بر اسـاس بی سـوادی عـده ای از 
شـاعران بـه گفتمـان رایـج و نُـرم بـدل گشـته اسـت! بدین 
معنـی که تمهیـدی در آن نبـوده و اتخاذ رویکـردی صورت 
نپذیرفتـه اسـت بلکـه سـاده نویسـی بـه عنـوان چیـزی دم 
دسـتی برای عده ای شـاعر نوپا و سـپس با تکثیـر انبوه این 
رویکـرد بـه شـعر، بـه جریـان پـر مخاطب شـعر امـروز بدل 
گشـته اسـت. در دهه هشـتاد با سـاده شـدن دسترسـی به 
ناشـران از طریق پول و غیره، عده ی بی شـماری به سـمت 
شـعر روی می آورند و با مشـاهده نوعی شـباهت میان خود 
بـا شـاعر نامـداری چون شـمس لنگـرودی، رویکـرد خود و 
شـاعر نامـدار را همسـو یافتـه و بـه تکثیر قـارچ گونـه نایل 

مـی شـوند کـه آن را مـی تـوان بیگ بنـگ ابتذال دانسـت. 
اغلـب مضامین این اشـعار را عاشـقانه هایی که بی شـباهت 
بـه فیلـم فارسـی های قبـل از انقاب نیسـتند و بـازی های 
احساسـی کـه امـروزه در ترانـه آهنـگ هـای پـاپ جریـان 
دارد، تشـکیل مـی دهـد و از آخریـن محصـوالت ارائه شـده 
آن مـی توان مجموعه شـعر واهه آرمن، رسـول رخشـا، الینا 
نریمـان بـا مقدمه ی تاسـف انگیـز احمدرضا احمـدی، علی 
عبدالرضایـی، غیـره دانسـت. احساسـی گـری اشـعار هیـوا 
مسـیح بـا چرخـش هایـی در روایـت و تخیـل منـد بـودن 
شـعریت توانسـته اسـت بـه اشـعاری قابل بـدل شـود اما در 
سـاده نویسـی صرفا ورود احساسـات به شـکلی خام دستانه 
انجام شـده اسـت و بی شـباهت به دفترچه یادداشـت های 
نانوشـته کـودکان نیسـت. کامـران رسـول زاده را نیـز مـی 
بایـد تـازه بـه دوران رسـیده ی سـاده نویسـان دانسـت کـه 
بـت وارگـی کتـاب او فقـط یـک خـودکار الصاقی بـه کتاب 
کـم دارد! بـت وارگـی از دو جهـت مـد نظـر نگارنده اسـت. 
اول اینکه سـاده نویسـی بـه گفتمان قدرت در نظام شـعری 
بـدل شـده و دوم کاالبودگـی آن و تبیینـی کـه بودریـار از 
کاال بدسـت می دهـد، مد نظر اسـت )بودریـار کاال را در نظر 
مخاطـب چیزی شـبیه امر قدسـی قلمداد می کنـد(. “کاال” 
و “محصـول” ، تقلیـل یافتـن چیـزی ارزشـمند و همچنین 
دارای مصـرف روزانـه )یـک بار مصـرف( بـودن آن را متبادر 
مـی کنـد و مفهوم شـعر و تـاش آن برای نیل بـه امر واال و 

ایجـاد وضعیتـی تـازه را مخدوش می سـازد. 
از بیـگ بنـِگ توصیـف شـده کـه سـاده نویسـی بـه یک 
گفتمـان بـدل مـی شـود تـا ایـن لحظـه که سـاده نویسـی 
بـه عنـوان گفتمـان رایج و اصلی شـعر قلمداد شـده، عوامل 
بسـیاری موثـر بوده اند کـه در ادامه بـه آن خواهم پرداخت. 
نطفه این امر با همان نشـر آسـان آثار بسـته شـده و سـپس 
شـاعران سـاده نویس با تجدیـد چاپ آثار خـود و با دریافت 
واکنـش مثبـت از سـوی عـده ای ناچیـز، خـود را بـر حـق 
دانسـته و شـعریت خود را باور می کنند؛ پس دسـت به راه 
انـدازی کارگاه و تدریـس خزعبات به نسـل بعدی شـاعران 
زده و جنبـش سیسـتماتیکی را بـرای ناچیـز و بیهوده جلوه 
دادن اشـعار دیگـران راه انـدازی کرده و سـاده نویسـی را به 
قـدرت مـی رسـانند. در کانـون هـای تهـران هنوز با اشـعار 
بـی وزن همانطـور برخـورد می کننـد که نزدیـک یک قرن 
پیـش بـا نیما برخورد می شـد! صدمات جبران ناپذیر سـاده 
نویسـی بـه تنـه ی جـدی شـعر بـه سـادگی قابل شـمارش 
اسـت کـه مـورد بـاال تنهـا یکـی از آنـان اسـت و بـه عنوان 
مثالـی دیگـر مـی تـوان گفـت کـه در نظـر مخاطـب جدی 
رمـان و نمایشـنامه و بـه طور کلـی دیگر انواع ادبیات، شـعر 
بسـیار ناچیـز جلـوه مـی کنـد چراکـه اشـعاری که بـه آنان 
بـه عنـوان آثـاری قابـل و درخـور بـرای عاقه مند سـاختن 
آنان به شـعر سـفارش می شـود، اشـعار دسـت چندم ساده 
نویسـان اسـت و بـه طور کلـی ویترین شـعر امروز را سـاده 

نویسـی تشـکیل داده اسـت و مخاطبـی که برای نخسـتین 
بـار به سـمت شـعر مـی آیـد، با آنـان مواجـه شـده و یا آن 
را مـی پذیـرد و یـا بـه کلـی شـعر را کنـار مـی گـذارد. اگر 
بپذیـرد، اتفـاق فاجعـه بار تـری افتاده اسـت چراکـه معنای 
حقیقـی شـعر را در گفتمـان سـاده نویسـی ادراک و درونی 
کـرده و گفتمـان هـای دیگـری را بر نمی تابـد و غیرعقانی 
قلمـداد مـی کنـد و بدین طریق شـعر غیر سـاده بـه مغاک 
مـی رود. پـس اغلـب مخاطبـان شـعر یـا سـلیقه مبتذلـی 
دارنـد یـا بـه کلـی شـعر را کنـار گذاشـته انـد کـه همیـن 
دلیـل عـدم تجدید چاپ اشـعار خـوب و چاپ چندم اشـعار 
سـاده اسـت. از طرفـی چنانکـه فوکـو در جلـد یکـم تاریـخ 
میـل جنسـی مـی گویـد : “آنجا که قـدرت هسـت مقاومت 
هـم در کار اسـت” و ایـن مقاومـت را بایـد در افراطـی گرِی 
لجوجانـه در نوگـرا بودن به شـمار آورد و چـون زحمات این 
دسـته نهایتـا قابـل تقدیـر اسـت از نام بـردن مصـداق های 

آن پرهیـز مـی کنم. 
امـر واال جـز بـا پرهیـز از کلیشـه محقـق نمـی شـود. 
جهـان بینـی عـوام یـک کلیشـه اسـت کـه شـاعر مـی باید 
بـا ارائـه وضعیـت جدیـد بـا آن بـه مبـارزه برخیـزد و تنهـا 
در ایـن شـرایط، پیـش برد جامعـه به سـمت آگاهی ممکن 
مـی شـود حال وضعیـت جدیـد می خواهد عاشـقانه باشـد 
و یـا سیاسـی. مهـرداد فاح در اشـعار خود بـه فرهنگ عامه 
نزدیک می شـود تا نسـبت بدان واکنش نشـان دهـد و ایده 
کلـی جریـان یافته در سـطوح زیرین فرهنـگ را در وضعیت 
هـای تـازه قـرار دهـد. هـم در اشـعار دهـه هفتاد خـود که 

بـه محـاوره نزدیـک مـی شـود و در عیـن حـال در آن بـه 
سـاخت شـکنی دسـت می زنـد و هـم در خواندیدنـی های 
خـود کـه بـه تصویرزدگـی فرهنـگ دامن مـی زنـد. ایماژها 
بـر واقعیـت پیشـی گرفته و چون پـرده ای سـوبژکتیویته را 
از امرواقـع فاصلـه انداختـه انـد. در خواندیدنی هـای مهرداد 
فـاح تمسـخر فرهنـگ تلویزیـون زده را می توان مشـاهده 
کـرد امـا در مورد افشـین شـاهرودی نمی توانیم تمسـخر را 
مشـاهده کنیـم چراکـه او از ایـن فرهنگ اسـتفاده می کند 

تـا بر تاثیـرات شـعر خـود بیافزاید. 
در پایان باید گفت سـاده نویسـان تمام زحمات شـاعران 
ماقبـل خـود را بـا بـی سـوادی کنـار گذاشـته اند یـا اگر از 
سـاختار و تصاویـر آنـان از جملـه کوتـاه نویسـی هـای رضا 
چایچـی سـود جسـته انـد، آنـان را عینـا اسـتفاده کـرده یا 
پایـه هـای اصلـی آن را تخریب کـرده و به کـژروی و ابتذال 
انجامیـده انـد. الزم بـه شـفاف سـازی سـت کـه شـعر دهه 
هشـتاد و همچنیـن شـعر امـروز تمامـا در اختیـار سـاده 
نویسـی نبـوده و شـاعران جـدی نیـز در آن پا گرفتـه اند یا 
افـرادی چـون حافظ موسـوی وغیـره، به فعالیـت ادامه داده 
انـد امـا مسـئله تنهـا بـر سـر رانده شـدن آنـان به حاشـیه 
و سـهم کـم آنـان از مخاطبـان شـعر امـروز اسـت. حضـور 
منتقـدان بـه تغییـر در معـادالت خواهد انجامیـد و امید که 
نشـریات فضـا را بـرای حضـور آنان مهیـا کننـد و همچنین 
شـاهد بازگشـت منتقـدان خوب به مطبوعات باشـیم. شـعر 
خـوب بایـد مـورد سـتایش و تبلیـغ قـرار بگیـرد تـا جایگاه 

خـود را در میـان مخاطبـان بدسـت آورد.

ساده نویسی تقلیل سلیقه 
مخاطب شعر به ابتذال است

هیئـت داوران دومیـن دوره ی جایـزه ی ادبـی بهـرام صادقی از 
میان بیسـت داسـتاِن راه یافته به مرحلـه ی نهایی، ضمن تقدیر 
از چهـار اثـر، برنـدگان این مسـابقه را به این شـرح اعـام کرد:

داستان برتر نخست:
»چـال«، نوشـته ی نجمـه سـجادی از تهـران، برنـده ی لـوح 

افتخـار و مبلـغ دو میلیـون تومـان جایـزه ی نقـدی
داستان برتر دوم:

»صلـح در وقـت اضافه«، نوشـته ی نغمه کرم نژاد از شـیراز، لوح 
افتخـار و یک ونیم میلیون تومـان جایزه ی نقدی

داستان برتر سوم:
»نسـخه پیچ«، نوشـته ی ابوذر قاسـمیان از جهـرم، برنده ی لوح 

افتخـار و مبلغ یـک میلیون تومان جایـزه ی نقدی
آثار شایسته ی تقدیر )به ترتیب الفبا(

ـ »سگ نجس است«، نوشته ی اشکان اختیاری از کرمانشاه
ـ »شـرِط باخت باخـت«، نوشـته ی نازلـی گلچهره حسـینی از 

مشهد
ـ »لگاح«، نوشته ی نسیم مرعشی از تهران

ـ »میدان آزادی«، نوشته ی بهزاد ناظمیان پور از شاهرود
 901 صادقـی،  بهـرام  ادبـی  جایـزه ی  دوره ی  دومیـن  در 
داسـتان نویس شـرکت داشـتند و هیئـت انتخـاب، ابتـدا 40 
اثـر منتخـب را معرفـی کـرد و سـپس از میـان آن هـا، 20 اثـر 
برگزیـده را بـه مرحلـه ی نهایـی فرسـتاد. در مرحلـه ی نهایی، 

اعضـای هیئـت داوران )خانم فرشـته احمدی و آقایان حسـین 
پاینـده، حسـین سـناپور و محمدحسـن شهسـواری( بنـا بـه 
درخواسـت دبیرخانـه ی جایـزه پنـج داسـتان برتـر خـود را به 
ترتیـب اولویـت و به طـور جداگانـه معرفـی کردنـد و در نهایت 
سـه داسـتانی کـه مجمـوع رتبه هایشـان، امتیازهای بیشـتری 
دریافـت کـرده بـود بـه ترتیـب بـه عنـوان داسـتان برتـر یکم، 
دوم و سـوم اعام شـدند. هم چنین به پیشـنهاد هیئت داوران، 
بـا توجـه بـه نزدیکـی نسـبی داسـتان ها از نظـر کیفیـت و بـر 
اسـاس امتیازهـای بعدی، چهار داسـتان نیز شایسـته ی تقدیر 

شدند. شـناخته 
بنـا بـه توضیح محمدحسـن شهسـواری، دبیـر هیئـت داوران، 
برگزیـده،  بیسـت داسـتان  از سـطح کیفـی  رضایـت داوران 
به خصـوص بـا توجه بـه میـزان تجربـه ی شـرکت کنندگان در 
مسـابقه، متفـاوت بـود. در کنار نقـاط قوت و چشـمگیر برخی 
داسـتان ها کـه نشـانگر پیشـرفت نسـل جـوان داسـتان نویس 
ماسـت، ایرادهایی تکرارشـونده هم چـون زبان ناسـاز، مضامین 
گاه تکـراری یـا کمترعمیـق، اشـتباه در درک رعایـت قواعـد 
جملـه  از  شـتاب زده،  گاه  پایان بندی هـای  و  راوی  و  روایـت 

مـواردی بـود کـه بـه چشـم داوران آمد.
بـا این حـال داوران دومین دوره ی جایـزه ی ادبی بهرام صادقی 
از شـور و هیجان پدیدآمده در میان نسـل جوان داسـتان نویس 
و به خصـوص برگزیـده و برنده  شـدن نویسـندگان اغلب گمنام 

و غیرتهرانـی ابـراز خشـنودی می کننـد، بـا ایـن امیـد کـه در 
دوره هـای آینده، سـطح کیفـی و کّمی داسـتان ها غنی تر گردد 
و فزونـی گیـرد. پیـش از این نیز اعام شـد که در بخش جنبی 
جایـزه ی ادبـی بهـرام صادقی کـه کتابخوان طاقچه مسـئولیت 
برگـزاری آن را بر عهده داشـت، سـه داسـتاِن »وی« نوشـته ی 
فرشـاد موسـی زاده، »بازخوانی زندگی وحشـت آور آقای هدایت 
جبرپور در تشـییع جنـازه اش« نوشـته ی م.ر.ایـدرم و »اترک« 
نوشـته ی امیـن اطمینـان بـه عنـوان آثـار برتـر بـه انتخـاب 

کاربـران طاقچـه و خوانندگان معرفی شـدند و جوایز مالی خود 
)مجموعـاً سـه میلیون تومـان( را از مدیـران کتابخـوان طاقچه 

دریافـت خواهند کرد.
می مانـد بخـش پایانی جایـزه ، یعنی نـگارش، تدوین و انتشـار 
پرونـده ای مکتـوب در نقد و بررسـی 20 داسـتان برگزیده. این 
پرونـده نیـز در آینده با همکاری دو تـن از داوران ارجمند تهیه 
و در سـایت جایـزه )خوابگـرد( و احتمـاالً بـه شـکل کتـاب در 

کتابخوان طاقچه منتشـر خواهد شـد.

برندگاِن دومین دوره ی جایزه ی ادبی بهرام صادقی
  خبر

چاپ افست 500 نسخه ای کتاب؛ 

نشانه ای دیگر از 
بحران اقتصاد نشر

 بـه دلیـل افت فاحش و شـدید 
کتاب در کشـور، انتشـار کتـاب در 
شـمارگان بـاال بـه معنـای افزایش 
هزینه هـای انبـارداری اسـت و چه 
مراتـب  بـه  هزینه هـا،  ایـن  بسـا 
بیشـتر از میـزان سـودی باشـد که 

ناشـر از فـروش کتاب هایـش در ایـن بـازار انتظـار دارد. شـمارگان کتـاب بـه مثابه 
میـزان عرضـه، در هـر دوره ای و ماننـد هـر بازاری بـه تبع تقاضای خریـد و مطالعه 
در جامعـه دچـار تغییـر می شـود. بنابراین نظر به سـقوِط بازار نشـر طی سـال های 
اخیـر و نمودارهای نزولی نشـر، افت شـمارگان کتاب، اتفاقی طبیعی بـوده؛ آنچنان 
کـه میانگیـن نشـر کتـاب که زمانـی 3 هزار نسـخه بوده، حـاال به تایید اهالی نشـر 
بـه 500 نسـخه نـزول کـرده اسـت.در چـاپ دیجیتـال با نزدیک شـدن شـمارگان 
بـه ارقـام 400 و 500 نسـخه ، هزینـه ایـن نـوع چاپ به حدی می رسـد کـه انتفاع 
ناشـر را بـه چالـش می کشـد. از طرف دیگـر مقتضیات و مختصات چاپ افسـت که 
اصلی تریـن گونـه  چـاپ کتـاب نیز به شـمار می آیـد، به دلیـل هزینه های ثابـت )از 
لیتوگرافـی گرفتـه تـا سـاخت فیلـم و زینـک( بـا این اُفـِت تیـراژ همراهـی نکرد و 
همچنـان روی دوره ی چاپـی هزار نسـخه ای ماند، به طوری که اگر ناشـری بخواهد 
کتابـی را بـا شـمارگان زیـر هـزار نسـخه منتشـر کند)چه یک نسـخه و چـه 999 

نسـخه( هزینه هـای چـاپ برایش ثابـت خواهـد ماند.

»آمازون« 
صدها کتابفروشی 
تاسیس می کند

غـول  »آمـازون«،  سـایت   
فـروش آن الیـن کتـاب در نظـر 
دارد در اقدامـی جدیـد صدهـا 
فروشـگاه کتـاب تاسـیس کنـد.
بـه نقل از نشـریه »گاردین«، 
خبـر ایـن تصمیم از سـوی ناظر 

فروشـگاه های آمریکا منتشـر شـده اما مسـئوالن »آمازون« هنوز آن را تائید 
نکرده انـد. هرچنـد در صورت اجرایی شـدن تصمیم این غـول فروش آن الین 
کتـاب بـه یکـی از رقبـای جـدی فروشـگاه های زنجیـره ای کتابفروشـی های 
بزرگـی آمریـکا هم چـون »بارنـز« و »نوبـل« بـدل خواهد شـد. پیـش از این 
»آمـازون« یـک فروشـگاه عرضـه کتـاب را در شـهر »سـیاتل« افتتـاح کرده 
بـود. »سـندیپ ماترانـی«، مدیرعامـل سـازمان گسـترش فضاهـای عمومـی 
دربـاره ایـن خبـر گفتـه اسـت: »تـا آن جایـی کـه مـا اطـاع پیـدا کرده ایـم 
آمـازون قصـد دارد حـدود 300 تـا 400 فروشـگاه واقعـی عرضـه کتـاب را 
راه انـدازی کنـد.« بـا ایـن وجود »سـارا گلمن«، سـخنگوی »آمـازون« حاضر 
نشـد دربـاره ایـن خبر اظهـار نظر کند. موسسـات »بارنـز« و »نوبـل« از یک 
ژانویـه تـا کنـون در مجمـوع 640 فروشـگاه در 50 ایالـت آمریـکا را افتتـاح 

کرده انـد.

حامد بهداد:
 تلویزیون ما یک 
رسانه ورشکسته است

بعـد از آن کـه در شـامگاه 12 
بهمن مـاه، تلویزیـون مانـع ورود 
شـب  »نیمـه  فیلـم  بازیگـران 
اتفـاق افتـاد« در اسـتودیو برنامه 
شـد،  ایـران«  سـینمای  »نقـد 
انتقـاد شـدید  بـا  بهـداد  حامـد 
گفـت:  رسـانه  ایـن  عملکـرد  از 

»تلویزیـون مـا یک رسـانه ورشکسـته اسـت کـه هیـچ کـس آن را نمی بیند.«  
نشسـت پرسـش و پاسـخ فیلـم »نیمه شـب اتفـاق افتـاد« کار تینا پاکـروان با 
اعتراضـات فـراوان عوامـل این فیلم نسـبت بـه برخـورد تلویزیون برگزار شـد. 
در بخشـی از ایـن نشسـت ایـن پرسـش مطرح شـد که چـرا عوامل ایـن فیلم 
شـامگاه گذشـته نتوانسـته اند در اسـتودیو برنامـه تلویزیونـی »نقـد سـینمای 
ایـران« حاضـر شـوند و در حالـی کـه تینـا پاکـروان کارگـردان فیلـم در حال 
پاسـخ بـه این پرسـش بود، حامد بهـداد بازیگر فیلـم به میان سـخن او پرید و 
بـا عصبانیـت گفـت: »تلویزیون ما یک -رسـانه- ورشکسـته اسـت و هیچ کس 
آن را نمی بینـد.« بهـداد افـزود: »مهـم نیسـت که مرا بـه تلویزیـون راه ندهند 
امـا بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کنیـد که چـرا سـریال های ترکـی ایـن همه در 
میـان مـردم ما تماشـاگر دارند. سـریال هایی که اگر داسـتان تمام آن هـا را در 

هـاون بکوییـم چیـزی از آن درنمی آیـد.«

عربستان حکم اعدام 
شاعر فلسطینی را 
لغو کرد

دادگاه  قضـات  از  گروهـی 
اسـتیناف »اشـرف فیـاض«، شـاعر 
فلسـطینی مقیم عربستان سعودی 
اتهـام ارتـداد وی را وارد ندانسـت و 
حکم اعدام این شـاعر را به 8 سـال 
زنـدان و 800 ضربـه شـاق تقلیل 
داد. بـه نقـل از نشـریه »گاردیـن«، 

ایـن شـاعر فلسـطینی ضمـن تحمـل 8 سـال حبـس و 800 ضربه هم چنیـن ملزم 
شـده اسـت تا بـا انتشـار بیانیـه ای در رسـانه های رسـمی عربسـتان ابراز پشـیمانی 
کنـد. ایـن تصمیـم دادگاه پـس از آن گرفتـه شـد کـه »عبدالرحمان اللهـم«، وکیل 
»فیـاض« مسـتندات مـورد نظـر دادگاه نخسـت را ناقـص خوانـده و گفتـه بـود کـه 
موکلش از محاکمه ای عادالنه محروم بوده اسـت. وی در پسـتی که در تویتر منتشـر 
کرد درباره جزئیات حکم جدید این شـاعر فلسـطینی نوشـت که 800 ضربه شـاق 
طـی 16 مرحلـه اجـرا می شـود و او بایـد در رسـانه های عربسـتان سـعودی اشـعار 
و شـاعر بـودن خـود را انـکار کنـد. حکـم اعـدام »فیـاض« کـه در مـاه نوامبـر صادر 
شـد اعتراضـات جهانـی را به دنبال داشـت. هم چنین صدها نویسـنده و شـاعر مطرح 
جهانـی از جملـه »ایروینـگ ولـش«، »راث پـادل« و »آل کنـدی« با هـدف حمایت 
از »اشـرف فیـاض« و درخواسـت از عربسـتان بـرای لغـو حکـم اعدام وی به مراسـم 
جهانی شـعر و داسـتان خوانی جهانی پیوسـته و با امضا نامه سرگشـاده ای آزادی وی 

را خواسـتار شـده بودند.  

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

https://telegram.me/payamma

سالمت

کلینیک زیبایی پیام ما

قصـد  سـتون  ایـن  در 
داریـم پاسـخ سـواالت 
خواننـدگان  پزشـکی 
مـان را در زمینـه هـای 
پزشـکی  مختلـف 
همچنیـن  بدهیـم. 
مهـم  هـای  توصیـه 
سـالمتی را از زبان خود 

باشـیم. داشـته  پزشـکان 
خواننـدگان محتـرم لطفا سـواالت خـود را در 
رابطـه با تمام رشـته هـای تخصصی پزشـکی 
را بـه شـماره 10009353412500 پیامک کنید 
تـا از طریـق دکتر صفا بـا پزشـکان متخصص 
حـاذق شـهرمان در میان گذاشـته و پاسـخ را 

در این سـتون چـاپ کنیم.

شماره تلفن مطب دکتر صفا: 32478203
www.drsafa.org

0935...6123
سـام خسـته نباشـید مـن دندانـم بـه بعضـی از 
شـکات ها حسـاس اسـت یعنی وقتی شکات تلخ 
یـا غیره مـی خـورم دندانم درد مـی گیره امـا برای 
باقـی مـواد غذایـی این گونه نیسـت . علت چیسـت 

و درمـان چگونـه اسـت ؟ سـپاس گزارم 
پاسخ : با سام.... 

ممکن اسـت دندان شـما پوسـیده شـده باشـد و به 
دلیـل پوسـیدگی بـه مـزه شـیرین حسـاس باشـد. 
یـا ترمیـم دنـدان شـما دچـار نشـت شـده باشـد 
)اصطاحـا لیکیـج دارد(.  در صورتـی کـه پـس از 
معاینـه بالینـی و رادیوگرافـی مشـخص شـد کـه 
پوسـیدگی وجود ندارد، ممکن اسـت علت درد شما 
افزایـش حساسـیت عاجی باشـد که می تـوان آن را 
بـا کمک راه هـای درمانی متنـوع مانند اسـتفاده از 
خمیردنـدان های ضدحساسـیت، فلورایدتراپی، لیزر 

و .... درمـان نمـود.
0937...8921

سـام خانـم دکتـر ، بنـده دختـر 28 سـاله ام هراز 
گاهـی دچـار تپـش قلـب مـی شـوم مـی خواسـتم 
بدونـم تپـش قلـب در بعضـی مواقع طبیعی اسـت؟ 
البتـه اکـو دادم مشـکلی نبـود ،دکتـر بـرای تپـش 
قلبـم قـرص پرانـول20 را تجویـز کـرد آیـا بـه نظر 
شـما بـه ایـن قـرص عـادت مـی کنـم باید تـا آخر 

عمـر بخـورم یـا نیـازی نیسـت ؟با تشـکر 
پاسـخ : هیجوقـت داروی پروپرانولـول تـا اخـر عمر 
مصـرف نمـی شـود چـون ضربـان قلـب بـا افزایش 

سـن پاییـن مـی اید.
0937...5463

بـا سـام و خسـته نباشـید خدمـت شـما ، دکتـر 
حـدود 4 مـاه میشـه کـه احسـاس مـی کنـم توی 
گلـوم یـه چیـزی گیـر کـرده البتـه نـه درد دارم نه 
مشـکل تنفـس و براحتـی غذا مـی خورم امـا اینکه 
وقـت آب دهانـم را قـورت مـی دهـم احسـاس می 
کنـم چیـزی انـدازه نخـود داخـل گلوم هسـت این 
نگرانـم کـرده مـن حـدود 10 مـاه پیـش دوبـاره 
همیـن مشـکل را داشـت بـه پزشـک مراجعـه کرد 
عکسـبرداری انجـام داد مشـکلی نداشـت امـا االن 
احسـاس مـی کنـم بزرگتـر شـده .راه چـاره چیـه 
دکتـر شـما چـه توصیـه ای مـی کنیـد؟ با تشـکر 
پاسـخ : اگـر واقعـأ در عکـس و معاینه چیـز خاصی 
نبـوده بـه احتمـال زیـاد مـی توانـد منشـأ عصبـی 
داشـته باشـد و یـا بـه دلیـل خشـکی بیـش از حد 
محیط زندگی شـما باشـد. در غیر اینصـورت باید با 
توجـه بـه معاینـه و عکس ها شـما را بررسـی کنم.

0936...8425
بـا سـام و احتـرام خدمـت دکتـر خضرایـی، مـن 
روز  ده  امـروز  و  دارم  سـن  سـال  پنـج  و  بیسـت 
اسـت دنـدان عقلـم را کشـیدم امـا هنـوز درد دارد 
مخصوصـا وقتی غـذا میخورم با وجـود اینکه دندانم 
با زحمت کشـیده شـد اما بخیه نشـده )این آخرین 
دنـدان عقلـم بود و با وجـود اینکه قبا یکـی از آنها 
را هـم جراحـی کـرده بودم ولی دردش دو سـه روزه 
خـوب شـد شـاید بخاطر بخیه هسـت چـون خیلی 
سـریع جـای دندان بسـته شـد و دردش زیـاد طول 
نکشـید( سـوالم ایـن هسـت آیـا ایـن درد طبیعـی 
هسـت؟ تـا کـی طـول میکشـه ؟ بـرای تسـکین 
دردم چـکار کنـم؟ و جـای دندان پر میشـود؟ بخیه 

نمیخواد؟ 
پاسـخ : سـام، در بعضی موارد جراحـی دندان عقل 
بهمـراه درد و تـورم مـی باشـد. بهتـر اسـت معاینه 

شـوید و دارو بگیرید .

ناخن هـای شـما نشـان دهنده سـامت شماسـت. در 
حالـت طبیعـی فـرم، حالـت، رنـگ و اسـتقامت ناخن ها 
از  دارد.  مختلـف  سـامتی  فاکتورهـای  بـه  بسـتگی 
همـه مهم تـر، ناخن هـا نمایانگـر وضعیـت تغذیـه شـما 
را  هشـدار  ایـن  مشـکل دار  ناخن هـای  مثـا  هسـتند؛ 
می دهنـد کـه بـدن شـما مـواد غذایـی الزم را دریافـت 

. نمی کنـد
 ناخـن   ایـده آل، ناخنـی اسـت کـه در برابـر ضربـه تـا 
حـدودی مقـاوم باشـد، خاصیـت ارتجاعـی داشـته باشـد و 
راحـت خـم بشـود؛ نه اینکه بشـکند. داشـتن چنین ناخنی 
بسـتگی بـه نـوع تغذیـه شـما دارد اما مـا در اینجا به شـما 

مراقبت هـای سـاده ای را آمـوزش می دهیـم. 
ناخن هایتان را مرطوب نگه دارید

بـرای اینکه ناخن هایی سـالم داشـته باشـید نیـاز به این 
اسـت کـه ناخـن و پوسـته اطـراف آن را بـه صـورت مرتب 
چـرب کنیـد و همیشـه کـرم مرطـوب کننـده همراهتـان 
باشـد. به طـور کلـی بهتـر اسـت بـا اسـتفاده از کرم هـای 
مرطوب کننـده هـر روز بـه ویـژه در هوای سـرد و خشـک، 

ناخن هـا را مرطـوب کنیـد. 
 دستکش، دوست  ناخن های شما

در صورتـی که دسـتان تان با آب زیاد تمـاس دارد، برای 
جلوگیری از آسـیب رسـیدن به ناخن،  و نرم شـدن آنها از 
دسـتکش اسـتفاده کنیـد. هنگام ظرف شسـتن وشسـت و 

شـوی منزل، اسـتفاده از دسـتکش ضروری است. 
 آهن به بدن بزنید

را  آن  ناخن هایتـان  نکنیـد  دریافـت  کافـی  آهـن  اگـر 
نشـان می دهـد. کمبـود آهـن کـه در خانم هـا رایـج اسـت 
سـبب شـکنندگی ناخن هـا می شـود؛ بنابرایـن کسـانی که 
ایـن مشـکل را دارنـد بایـد غذاهـای پرآهـن مصـرف کنند 
کـه بهتریـن منبـع دریافـت آهن، اسـفناج و گوجـه فرنگی 
از  اسـت  منابـع حیوانـی آهـن عبـارت  اسـت. همچنیـن 

گوشـت گاو، بوقلمـون، اردک، مـرغ، میگـو و تخـم مـرغ. 
منابـع گیاهـی آهـن سـویا، عـدس، لوبیا و سـبوس اسـت. 
بـا مصـرف ویتامیـن C می توانیـد به جـذب آهـن حیوانی 
بـه بـدن کمـک کنیـد؛ البتـه سـعی کنیـد مـواد غذایـی 
غنـی از آهـن، زینـک، ویتامیـن B و گوگرد مصـرف کنید 
چـون مواد غذایـی پروتئینی کـه غنی از اسـیدهای آمینه، 
ویتامیـن B و گوگرد هسـتند، سـبب سـخت و زیبا شـدن 

می شـوند.  ناخن هایتـان 
 الك ممنوع

اسـتفاده بیش از حد از الک سـبب خشـکی و شـکننده 
کـه  می شـود  موجـب  الک  می شـود.  ناخن هـا  شـدن 
سـوراخ های سـطح ناخـن بسـته شـوند و ناخـن با مشـکل 
کمبـود اکسـیژن مواجـه شـود؛ بنابراین اسـتفاده نکردن از 
الک در طوالنی مـدت  همـراه بـا رعایـت بقیه اصـول گفته 
شـده می توانـد باعـث بهتـر شـدن وضعیـت ناخـن شـود؛ 

پـس تنهـا در شـرایط خـاص الک بزنیـد. 
 وقت مناسب ناخن گیری 

همیشـه بعـد از حمـام ناخن هـای خـود را بگیرید چون 
آسـیب کمتـری بـه آن می رسـد. در بقیـه مواقـع ناخـن 
شـکنندگی دارد که به سـطح ناخن آسـیب می رسـاند ولی 

بعـد از حمـام، ناخـن نرم اسـت و شـکننده نیسـت. 
آب  بنوشید

یـک آزمایش سـاده بـرای تشـخیص کمبـود آب بدنتان 
ایـن اسـت که سـطح ناخـن را محکم فشـار دهید تـا ناخن 
از صورتـی بـه سـفید تغییـر رنـگ دهـد؛ سـپس ناخـن را 
رهـا کنیـد و ببینیـد در چـه زمانـی بـه رنـگ اولیـه خـود 
برمی گـردد. اگـر ناخن کمتـر از دو ثانیه بـه رنگ اصلی اش 
بـاز نگـردد یعنی بسـتر ناخـن دچـار کمبود آب اسـت. در 
طوالنـی مـدت ایـن کمبـود آب باعـث شـکنندگی ناخـن 
می شـود؛ بنابرایـن بـرای حفـظ سـامتی ناخن هایتـان بـه 

مقـدار کافی آب بنوشـید.  

همـان طـور کـه می دانید کلسـترول بـاال، خطـر ابتا به 
بیمـاری هـای قلبـی و سـکته را در پـی خواهـد داشـت. بـر 
طبـق یافته هـای emedtv، چهـل میلیـون نفـر در آمریـکا 
و بـر طبـق گفته هـای معـاون وزیـر بهداشـت، 15 میلیـون 
نفـر در ایران کلسـترول باالیی دارند. داشـتن سـبک زندگی 
سـالم، فعالیـت بدنـی مناسـب و یـک رژیـم غذایـی خـوب 
بـه شـما کمـک خواهـد کرد کـه سـطح کلسـترول خونتان 
را کاهـش دهیـد. عـاوه بـر این هـا اضافـه کـردن برخـی 
کلسـترول  می توانـد  غذایی تـان  برنامـه ی  بـه  ادویه جـات 
خونتـان را پاییـن بیـاورد. البتـه بـا همـه ی این ها، اگر شـما 
کلسـترول خونتـان باالسـت بایـد با پزشـکتان بـرای درمان 

آن صحبـت کنید.
سیر

سـیر، این سـبزی بدبو، به همـان اندازه کـه توانایی آنتی 
اکسـیدانی باالیی دارد، خواص آنتی بیوتیکی و ضد ویروسی 
و ضـد قارچـی فوق العـاده ای نیـز دارد. عاوه بر این ها سـیر 
بـه خاطـر کاهـش کلسـترول بـد خـون کـه LDL نامیـده 
می شـود نیـز طرفـداران زیـادی بـرای خـودش پیـدا کـرده 
اسـت. بـر طبـق تحقیقـی کـه در سـایت Drugs چـاپ 
شـده اسـت، سـیر به کاهش کلسـترول و تری گلیسـرید که 
موجـب ایجـاد پـاک در رگ هـای خونـی می شـوند، کمک 
بیماری هـای  بـه  ابتـا  ریسـک  ترتیـب  بدیـن  و  می کنـد 
قلبـی را کاهـش می دهد. سـیر همچنین فشـار خـون را نیز 
کاهـش می دهـد. اضافـه کردن سـیر به سـوپ ها، سـس ها، 
سـاالدها، و دیگـر غذاهـا یـک راه سـاده بـرای بهره گیری از 

اثـرات مفیـد این ادویه اسـت.
زنجبیل

بـر طبـق یافته هـای مرکـز پزشـکی دانشـگاه مریلنـد، 

نتایـج  زنجبیـل  روی  بـر  شـده  انجـام  اولیـه ی  مطالعـات 
زنجبیـل  می دهـد  نشـان  کـه  داشـته اند  امیدوارکننـده ای 
موجب کاهش کلسـترول و در نتیجه کاهش تشـکیل پاک 
در رگ هـای خونـی می شـود. ایـن اثـرات موجـب کاهـش 
آترواسـکلروزیس، همـان عامـل ایجـاد بیماری هـای قلبی و 
سـکته می شـود؛ امـا بـرای اثبـات ایـن اثـرات بـه مطالعات 

بیشـتری نیاز اسـت. 
زنجبیـل نـه تنهـا طعـم خوبـی بـه غذاهـای گوشـتی و 
نان هـا می دهـد، بلکـه طعـم تنـد و خاصـی نیـز بـه چـای 
و دیگـر نوشـیدنی ها می دهـد کـه بسـیار دلپذیـر اسـت؛ 

مخصوصـا در روزهـای سـرد زمسـتان.
زردچوبه

بـر طبـق یافته هـای مرکـز پزشـکی دانشـگاه مریلنـد، 
مطالعـات اولیـه بـر روی حیوانـات بـه اثرات مفیـد زردچوبه 
در پیشـگیری از تشـکیل پـاک در رگ هـای خونـی، کـه 
می کنـد.  اشـاره  می شـود،  خوانـده  نیـز  آترواسـکلروزیس 
پاییـن آوردن کلسـترول و جلوگیـری از تشـکیل پـاک یـا 
همـان گرفتگـی عـروق، خطـر ابتای شـما بـه بیماری های 
قلـب را کاهـش می دهـد. ایـن مطالعـات حیوانـی همچنین 
نشـان می دهنـد کـه زردچوبـه از تجمع پاک هـا جلوگیری 
می کنـد؛ امـا ایـن اثـرات زردچوبـه و مقـدار مورد نیـاز برای 
داشـتن چنیـن اثـری در انسـان ها هنـوز مشـخص نشـده 
اسـت. زردچوبـه دارای کورکومیـن اسـت. کورکومیـن یـک 
آنتـی اکسـیدان قوی اسـت که بـا رادیکال هـای آزاد و اثرات 
تخریـب کننـده و ویرانگـر آن هـا بـر روی بافت های سـلولی 
و پیـری زودرس می جنگـد. زردچوبـه در کـره و پنیرهـای 
رنگـی، ادویـه کاری هنـدی و همچنین در سـس خردل نیز 

اسـتفاده می شـود.

شش راه حل برای محافظت
 از ناخن های شکننده

سه ادویه ی ضد کلسترول

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012005595 هیـات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه تصرفات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای غامرضا رسـولی 
نـژاد لـری فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از نـی ریـز در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 37/86 مترمربـع پـاک 1486 فرعـی از 334 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان بلـوار ابـن سـینا روبـروی پمـپ گاز خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علی 
اکبـر بهـرام بیگـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دومـاه اعتراض 
خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت 

مذکـور وعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/17
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/2

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی 
م الف 605       

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319062000898هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک گلبـاف مالکانـه تصرفـات مالکانه بامعـارض متقاضی آقـای علـی طلوعی گوکی 
فرزنـد دادخـدا بشـماره شناسـنامه 35 صـادره از گلبـاف در یک بـاب خانه و باغ به مسـاحت 
1113/75 مترمربـع پـاک 942 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک هـای 941 و 942 
اصلـی واقـع در گلبـاف محلـه دریاکوچه شـهید وحیـدی خریـداری از مالک رسـمی صغری 
طلوعـی و دادخـدا طلوعـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 

متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظرف مـدت یک ماه ازتاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خودرا بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای 

مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/17
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/12/2

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی    
م الف 3116            

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای امیـد کاظمی نـژاد فرزند محمد مالک ششـدانگ پاک 5646 فرعـی از 6 اصلی 
مجـزی شـده از 1139 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان مـی باشـد که سـند 
مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 43201 صفحه 97 دفتر 176 صادر و تسـلیم گردیده اسـت 
ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک 
مزبـور بعلـت سـرقت مفقـود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصاح 
تبصـره یـک اصاحـی مـاده 120 آئین نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ مندرج 
در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی به اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/17

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3110   

آگهی فقدان سند مالکیت
امیـد کاظمـی نـژاد فرزنـد محمـد مالـک 21 و یـک سـوم سـهم مشـاع از 96 سـهم 
ششـدانگ پـاک یـک فرعـی از 307 اصلـی بخـش یـک کرمان کـه سـند مالکیت آن 
بشـرح ثبـت شـماره 23239 صفحـه 214 دفتـر 140 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن 

تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور 
بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصاح تبصره یک 
اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند 

واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/17

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3111   

آگهی فقدان سند مالکیت
امیـد کاظمـی نـژاد فرزنـد محمـد مالـک 21 و یـک سـوم سـهم مشـاع از 96 سـهم 
ششـدانگ پـاک از 312 اصلـی بخـش یـک کرمان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت 
شـماره 23236 صفحه 226 دفتر 140 صادر و تسـلیم گردید. ضمن تسـلیم دو برگ استشهاد 
محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاک مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقود و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لـذا باسـتناد اصاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نزد 
خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال 

پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/17

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3112   

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد شـهابی نـژاد فرزنـد نصرالـه مالک ششـدانگ پـاک 6 فرعـی از 4497 

اصلـی مجـزی شـده از 3 فرعـی از اصلـی مذکور بخش 2 کرمان می باشـد که سـند مالکیت 
آن بشـرح ثبت شـماره 53601 صفحه 455 دفتر 181 صادر و تسـلیم گردیده اسـت. ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک مزبور 
بعلـت جابجایـی مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصاح تبصره 
یـک اصاحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در 
ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی به 
اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائـه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نمایند واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/17

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3115   

آگهی فقدان سند مالکیت 
حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره 94/5187/و-94/11/10 خانـم شـهربانو عبدالهـی 
فـوزی مالـک ششـدانگ یک باب جـای مغازه پاک شـماره 11 فرعـی از 1073- اصلی 
واقـع در راور خیابـان امـام خمینی )ره( بخش 18 کرمان دارای سـند مالکیت به شـماره 
سـریال چاپـی 581015 که سـند مالکیت آن ذیل ثبـت 4545 صفحه 521 دفتـر 30 صادر و 
تسـلیم گردیده ضمن تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی مدعی اسـت که سـند مالکیت مزبور 
به علت جابجایی منزل از بین رفته اسـت و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده اسـت. لذا 
باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامه اصاحـی قانون ثبت مراتـب یک نوبت آگهی می شـود چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد مـی توانـد ظـرف مـدت 10 روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت اسـناد و امـاک راور 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید واال 

پـس از مهلـت مذکور سـند مالکیت المثنی صادر و تسـلیم خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 1394/11/17

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده 
م الف 354

یکـی از ایـن عوامـل مهـم عـادت هـا و شـیوه زندگـی 
نادرسـت انسـان هاسـت. محققـان بـه ایـن نتیجـه مهـم 
رسـیده انـد کـه تقریبـا 30 درصـد تمامـی مـوارد سـرطان 
ریشـه در عـادت های غذایی افـراد دارد و با تغذیه درسـت، 
فعالیـت فیزیکی کافی و داشـتن وزن مناسـب، مـی توان از 
یک سـوم سـرطان های شـایع در کشـورهای بـا درآمد باال 
و یـک چهارم سـرطان های شـایع در کشـورهای بـا درآمد 

پاییـن پیشـگیری کـرد. موسسـه تحقیقات سـرطان آمریکا 
بـه 6 نکتـه مهم بـرای جلوگیـری از سـرطان کـه مرتبط با 
عـادت هـای غذایـی و اصـاح شـیوه زندگـی اسـت، اشـاره 

کـرده اسـت کـه در ایـن مطلـب بـه آن مـی پردازیم.
1-مصرف گوشت قرمز و گوشت مزه دار شده را 

محدود کنید
از خـوردن  و  را محـدود کنیـد  قرمـز  مصـرف گوشـت 

گوشـت هـای سـرخ کـرده بپرهیزیـد. مصرف گوشـت قرمز 
و گوشـت فرآوری شـده )گوشـت کنسـرو شـده بـا نمک یا 
محصوالت گوشـتی حـاوی مـواد نگهدارنده ماننـد کالباس، 
خطـر  توجهـی  قابـل  طـور  بـه  و...(  سوسـیس  سـاالمی، 
سـرطان کولورکتـال )روده بـزرگ( را افزایـش مـی دهـد. 

2-از مصرف غذاها و نوشیدنی هایی که باعث 
افزایش وزن می شوند، خودداری کنید

غذاهـای  کنیـد.  کمتـر  را  پرانـرژی  غذاهـای  مصـرف 
پرچـرب و کـم فیبـر یـا نوشـیدنی هـای حـاوی شـکر زیاد 

هسـتند. پرانـرژی 
3-دور سیگار و مشروبات الکلی خط بکشید

از  متنوعـی  انـواع  عامـل  الکلـی،  مشـروبات  و  سـیگار 
سـرطان ماننـد سـرطان دهـان، مری، نـای، حلـق، حنجره، 
پسـتان )قبـل و بعـد از یائسـگی( و ریـه هسـتند و بـرای 
پیشـگیری از سـرطان بهتـر اسـت دور آنهـا خـط بکشـید.

4-کمتر غذای پرنمک بخورید
مصـرف غذاهـای پرنمـک یـا غذاهـای فـراوری شـده بـا 
از روش هـای نگهـداری  را کاهـش دهیـد. برخـی  نمـک 
و تهیـه غـذا روی سـرطان زایـی آنهـا تاثیـر مـی گذارنـد. 
غذاهایـی کـه بـه وسـیله نمـک نگهـداری مـی شـوند، می 

موسسـه  باشـند.  معـده  سـرطان  عوامـل  از  یکـی  تواننـد 
جهانـی پژوهـش هـای جهانی سـرطان و موسسـه پژوهش 
غذاهـای  مصـرف  از  کننـد  مـی  توصیـه  آمریـکا  سـرطان 
نگهـداری شـده توسـط نمـک یـا غذاهـای پرنمـک پرهیـز 
کنیـد. میـزان مجـاز مصـرف نمـک درروز کمتـر از 6 گـرم 

نمـک )2.4 گـرم سـدیم( اسـت.
5- خودسرانه مکمل نخورید

سـرطان  از  پیشـگیری  بـرای  غذایـی  هـای  مکمـل  از 
اسـتفاده نکنیـد. بـه طـور کلی، مکمـل های غذایـی نه تنها 
نقـش بسـزایی در جلوگیری از سـرطان ندارند. بلکه بیشـتر 
مکمـل هـا باعـث سـرطان نمـی شـوند ولـی بعضـی از آنها 
خطـر ابتـا بـه سـرطان را نیـز افزایش مـی دهنـد. در حال 
حاضـر اسـتفاده از مکمـل هـای غذایـی بـرای جلوگیری از 

سـرطان پیشـنهاد نمی شـود.
6-تازه مادران از شیردهی غافل نشوند

شـیردهی بـه مـدت حداقـل 6 مـاه بعـد از تولـد نـوزاد 
بـه همـه مـادران توصیـه مـی شـود چـون شـیردهی خطر 
حتـی  دهـد  مـی  کاهـش  زنـان  در  را  پسـتان  سـرطان 
کودکانـی کـه شـیر مـادر خـوار هسـتند در آینـده کمتر به 

سـرطان مبتـا خواهنـد شـد.

شش فرمان ضد سرطان
سالمت
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ویژه

 وقتـی که به کلـوت رسـیدید دقیقا دنبـال چه چیزی 
می گشـتید و چـه شـد که بـه ایـن نتیجه رسـیدید که 

اینجـا فوق العاده اسـت؟
تـا بحـال در کویـر ندویده ایـد؟ وقتـی کـه در کویـر می دویـد به 
انـرژی کـه درون خود دارید و محدود هم هسـت، نگاه نمی کنید 
بلکـه بیـرون از خودتـان به دنبـال انـرژی می گردیـد، البته همه 
جـا هـم بـه یـک انـدازه بـه شـما انـرژی نمی دهـد امـا در لـوت 
و خصوصـا کلوت هـا همیشـه آمپـر انـرژی شـما فـول را نشـان 
می دهد)بـاز هـم می خنـدد و با انگشـتش شـکل بـاال رفتن آمپر 

در ماشـین را نشـان می دهـد(
ناخواسـته پاهـای شـما شـروع به دویـدن مي کنند اما مغز شـما 
غـرق در کویـر شـده و حتـی احسـاس نمی کنیـد کـه در حـال 
دویدن هسـتید. و جالب اینجاسـت که این احسـاس شخص من  
تنها  نیسـت و وقتی که ویدیو ها و تصاویری از کویر را فرسـتادم 
بـرای دوسـتانم و جمعـی از دونـدگان، آن هـا هـم شـیفته ی این 
مـکان شـدند و بـاور نمی کردنـد کـه چطور تا بـه حـال از وجود 

ایـن چنین مکانـی بی خبـر بودند.
بـه هـر جـا کـه نـگاه مي کنـی انـگار کارت پسـتالی را می بینی،  
و ایـن چیـزی اسـت کـه بـا خـود بـه خانـه ات می بـری و وقتـی 
کـه دنبـال چیـز مثبتـی در زندگـی ات می گـردی بـا خـودت 
می گویی:)بـاز هـم ایـن نام ها را به فارسـی می گویـد( وای کلوت، 

گنـدم بریان، آبشـار.
چیـز دیگری کـه می خواهم بگویم این اسـت که از دیروز شـروع 
کردیـم بـه تمیـز کـردن کویـر و از پاسـتیک گرفته تا کنسـرو 
خالـی و حتی باطـری را در آن منطقه پیدا کردیـم و این وعده را 
پیشـاپیش می دهـم که وقتـی که ما کویـر را تـرک می کنیم آن 
منطقـه از همیـن اآلن تمیـز تر خواهد بـود و در واقع تنها چیزی 

کـه در آن کویـر از مـا بـه جا می مانـد فقط رد پای ماسـت.
در همیـن زمینـه بایـد یـاد آور بشـوم کـه مهم تریـن قاعـده ای 
کـه بـرای شـرکت کننـدگان در نظـر گرفتیم این اسـت کـه اگر 
کوچکتریـن زبالـه ای حتـی کاغـذی را یکـی ازدونده هـا در کویر 
بیانـدازد آن دونـده فورا از مسـابقه اخراج خواهد شـد، و این یکی 
از مسـائلی اسـت کـه مـا به شـدت روی آن حسـاس هسـتیم و 
پافشـاری خاصـی می کنیـم. وظیفـه ی مـا حفـظ طبیعـت بـه 
همانگونـه ای اسـت که با آن مواجه شـدیم و مسـاله ی بعدی هم 
این اسـت که هیـچ دونده ای در این مسـابقه در راه مانده نخواهد 
بود، ما با اسـتفاده از تیم های پزشـکی و همکاری پرسـنل هال 
احمـر و دوسـتان عاقمنـد در تمام طول مسـیر مراقب سـامت 
شـرکت کنندگان هسـتیم و مـا می خواهیـم همـه ی آنـان پیروز 
مسـابقه باشـند، نـه کسـانی که از کویـر شکسـت خورده انـد و 
حتی کسـانی که آسـیب جسـمی دیده اند و یا به شـدت خسـته 
شـده اند بایـد بـه خط پایـان برسـند، اما اگـر کویر راآلـوده کنند 

هیچ وقـت پایـان مسـیر را نمی بینند.
  برنامه ی شما برای مسابقه چطور طراحی شده؟

مـا اسـتانداردهایی بـرای برگـزاری این مسـابقات داریم، و سـعی 
کردیـم از بهتریـن نفـرات اسـتفاده کنیـم و بـا تجربـه ی مـن و 
همکاری هـای کرمانی هـا همه چیـز تـا امـروز بـه خوبـی پیـش 
رفته اسـت. مـا نشسـت ها و برنامه ریزی هـای زیـادی داشـته ایم 
و از همـان روز اول سـعی کردیـم بـا تمـام دسـت اندر کاران هـم 
فکـری کنیـم و بـه گونـه ای باشـد کـه همـه ی تیـم در جریـان 

چگونگـی برگـزاری مسـابقه باشـند، ما در هـر 10 کیلومتـر تیم 
پزشـکی مسـتقر کرده ایم، و آمبوالنس و تیم هـای امنیتی هم در 
مسـیر قرارداده ایـم و در نتیجـه ی فعالیت هـای زیادی کـه انجام 
داده ایـم و همکاری هـا و پشـتیبانی هایی که تمام مسـئولینی که 
بـه گونـه ای می توانسـتند در ایـن رخ داد تاثیـر گذار باشـند با ما 
انجـام داده انـد تقریبـا چیزی نیسـت کـه در نظر نگرفته باشـیم.

  چـه تعـدادی نیـروی امـدادی و پزشـک در منطقـه 
آمـاده ی امدادرسـانی بـه شـرکت کنندگان هسـتند؟

نکتـه ی خـوب اینجاسـت کـه تمـام کسـانی کـه حتی زمـان را 
نگه می دارنـد و یـا بـرای امنیـت در آن منطقـه حضـور خواهنـد 
داشـت از بیـن کسـانی انتخـاب شـده اند کـه دوره هـای صلیـب 
سـرخ و یـا هـال احمـر را دیده انـد وآمادگـی امدادرسـانی را به 
دوندگان دارند، و خود من هم پزشـک هسـتم و حدود 15 سـال 
در اورژانـس مشـغول ارائـه ی خدمـات درمانـی بـودم و تجربه ی 
خوبـی در ایـن زمینه دارم، امـا به طور رسـمی یک پزشـک از تیم 
ایرانی و یک پزشـک ایتالیایی با پرستارهایشـان در منطقه حضور 
دارنـد کـه تعداد تیم پزشـکی را بـه پنج نفر می رسـاند. اما تقریبا 
تمـام دسـت اندر کاران می تواننـد خدمـات امـدادی را هـم ارائـه 

. کنند
  آیـا این ماراتـن تبدیل به یـک مسـابقه ی دوره ای در 

کرمان می شـود؟ و شـاهد تکـرار آن خواهیـم بود؟
بله مسلما این ماراتن همه ساله تکرار خواهد شد.

  برای تبلیغات چه کرده اید؟
در ده روز آینـده مـن شـخصا بـا تمـام دوندگانـی کـه در تمـام 
طـول ده سـال دوندگـی در کویرهـای مختلـف آشـنا شـده ام، 
تمـاس خواهـم گرفـت و پانـزده شـرکت هـم در سراسـر جهان 
مشـغول تبلغـات بـرای ایـن مسـابقه هسـتند از برزیـل، اتریش، 
ایتالیا و اسـترالیا گرفته تا فرانسـه و دیگر کشـورهای اروپایی، ما 
مشـغول فعالیت همه جانبه ای هسـتیم برای به حقیقت پیوستن 

رویای مـان و در ایتالیـا می گویند )مـا با صورتمان بـازی کردیم(. 
کـه یعنی تمـام ایمان مـان را روی ایـن کار گذاشـته ایم و تا حاال 
20 نفـر از کشـورهای مختلـف نـام نویسـی کرده اند کـه در این 

مسابقه شـرکت کنند.
  می شود بیشتر از این رویا برایمان بگویید؟

معروف تریـن مسـابقه ی ماراتـن جهان )ماراتن دسـابل( نـام دارد 
و امـروزه ایـن مسـابقه هـزارو صد نفر شـرکت کننـده از بیش از 
60 کشـور جهـان دارد و بـرای اینکه متوجه بزرگی این مسـابقه 
بشـوید اضافه می کنم که پنجاه پزشـک در این مسـابقه آماده ی 
کمک به شـرکت کنندگان هسـتند. آنها از تمام جهان پزشکانی 
دارنـد کـه بـرای کمک به آنهـا می پیوندند و اگر کمپ مسـابقات 
ماراتـن دسـابل را ببینیـد بـاور نمی کنیـد کـه چطـور کمپی به 
ایـن عزمت بـرای یک مسـابقه ی ماراتن برگـزار شـده، واقعا یک 
رخـداد عظیـم اسـت. وقتـی کـه ماراتـن دسـابل را آغـاز کردند 
در سـی و انـدی سـال پیـش آنهـا 24 نفـر بودنـد و حاال هـزار و 
صـد نفـر هسـتند و امـروزه اگـر بـه کسـی بگویـی کـه دونده ی 
ماراتن هسـتی احتمـاال از تو می پرسـند که آیا ماراتـن نیویورک 
را دویـده ای؟ چراکـه ماراتـن نیویـورک مسـابقه ای اسـت کـه به 
عنـوان یـک دونـده بایـد در آن دویـده باشـی. امـا اگـر دونـده ی 
کویر باشـی باید حداقل یک بار در ماراتن دسـابل دویده باشـی و 
 ISRU (Iranian silk road ultra رویـای مـن این اسـت کـه

 (marathon
تبدیـل به ماراتن دسـابل آینده شـود که مردمـی که می خواهند 
در کویـر بدونـد مجبـور باشـند همانگونه کـه در ماراتن دسـابل 
می دونـد در اولتـرا ماراتـن راه ابریشـم هـم بدونـد و در غیـر 
این صورت دونده محسـوب نشـوند. ایـن رویای من اسـت اما باور 
کنیـد همـکاران کرمانـی من کارهـای بزرگـی کرده انـد چرا که 
مـن تجربـه ی خـود را به عنـوان دونده گذاشـته ام اما پشـت این 
کار تـاش بـزرگ و زیـاد همـکاران من نهفته اسـت و امیـدوارم 

مـردم و دولتمـردان در کرمـان موقعیت مهمی که این دوسـتان 
و ایـن مسـابقه در مقابـل ایـن شـهر و کرمانیـان قـرار داده اند را 

کنند. درک 
  چطـور شـد کـه تصمیـم گرفتیـد ایـن ماراتـن را در 

کنید؟ برگـزار  ایـران 
من همیشـه وقتی که به مسـابقه ای می رفتم معموال اشـتباهات 
کوچـک و بزرگـی را می دیـدم که معمـوال هم از طـرف دونده ها 
این اشـتباهات رخ نمی داد بلکه برگزار کنندگان این اشـتباهات 
را مرتکـب می شـدند حـدود یـک سـال پیش با دوسـتی آشـنا 
شـدم کـه آژانـس مسـافرتی داشـت و او هـم همیـن رویـا را 
داشـت، اولیـن گزینـه ی ما مراکش بـود اما تیم محلـی آنجا مارا 
سـاپورت نکـرد و مـا شـروع کردیم به جسـت و جو بـرای مکانی 
دیگـر و در مـاه ژوئـن شـخصی بـه نـام رضا بـا ما صحبـت کرد 
و گفـت بیاییـد تـا من کویری را به شـما نشـان بدهم کـه برای 
ایـن کار مناسـب اسـت، امـا در آن دوره مـن فکـر نمی کردم که 
بتوانیـم ایـن مسـابقه را برگـزار کنیم ولـی در همـان روز آمریکا 
تحریم هـا را علیـه ایـران لغـو کرد و مـن گفتم به تهـران می روم 
و پـروژه را بررسـی می کنـم و وقتـی کـه در دوم سـپتامبر)12 
آذرمـاه( بـه کرمـان آمدیم بـا گروهـی از خبرنـگاران ایتالیایی با 
بهشـت دونـدگان جهـان مواجـه شـدیم. در کم تـر از 5 روز بـا 
همـکاری ارگانهـای مختلـف در کرمـان مـا کاری را کردیـم که 
در ایتالیـا حداقـل یک سـال زمـان می بـرد. دقیقـا پـس از ایـن 
جلـو افتـادن کارهـا بـود که من بـه حرفـه ای بـودن کرمانی ها و 
قصـد همـکاری  آنهـا پی بردم و فهمیـدم که واقعا ما را سـاپورت 
می کننـد و ایـن حرفهـا فقـط در زمینه ی شـعار و وعده نیسـت 
و اجرایـی می شـود.و مـن مطمئنـم کـه در چنـد سـال آینـده 
مـا میزبـان بیـش از چنـد صد دونـده برای هـر دوره ی مسـابقه 
خواهیـم بـود و همین اآلن هـم می توانم در فیس بوکم به شـما 
نشـان بدهـم که چه تعـدادی از دوندگان اعـام آمادگی کرده اند 
که برای سـال آینده در مسـابقه شـرکت کنند و پیشـاپیش هم 
برنامه ریـزی کرده انـد که چطـور به کرمان بیاینـد و چگونه خود 

را به مسـابقه برسانند.
در پایـان بایـد از اسـتاندار کرمـان تشـکر کنـم کـه بـا کمـک 
او و دیگـر مسـولین کرمـان مـن هیـچ وقـت احسـاس نکـردم 
کـه کوچکتریـن مشـکلی داریـم و یـا کسـی نمی خواهـد بـه 
مـا اجـازه ی برگـزاری ایـن مسـابقه را بدهـد و همیشـه شـاهد 
همـکاری و پشـتیبانی بی پایـان دولت مـردان و مـردم کرمـان 
بـوده ام تـا جایـی کـه از اسـتاندار کرمان تـا پرسـنل هتلی که 
در آن سـاکن هسـتم مشـغول همـکاری و سـاپورت کردن من 

و تیـم مـن بوده انـد.
و ایـن راهـم اضافه کنم که دوسـتانی در ایتالیـا دارم که دوچرخه 
سـواران معروفـی هسـتند و آنهـا وقتـی کـه از ایـن رخـداد بـا 
خبـر شـدند اظهـار تمایل کردنـد که تیم هـای دوچرخه سـواری 
و کوهنـوردی را بـه کلـوت بیاورنـد و ایـن برنامـه را بـا همکاری 
اسـتاندار کرمان رزم حسـینی گسـترش زیادی بدهیم . مسـابقه 
و  می شـود  آغـاز  شـفیع آباد  کارونسـرای  از  اردیبهشـت ماه  در 
چـون راه ابریشـم نـام دارد مثـل سـفری در زمـان دونـدگان از 
کارونسـرایی شـروع به دویدن می کننـد و 250 کیلومتـر را در 6 
مرحلـه می دونـد و تجربه ای را کسـب خواهند کـرد که در جهان 

بی ماننـد خواهـد بود.

آمـوزش  مرکـز  بـه  روزنامـه  عـکاس  بـا 
و  رفتیـم  جهـاد  بلـوار  در  واقـع  زبانـی 
و  پسـران  از  جمعـی  بـا  ورود  بـدو  در 
دختـران جـوان روبـه رو شـدیم کـه گویا 
منتظـر چیـزی بودنـد و حـدس زدم بـه 
می شـود  آغـاز  درس شـان  کالس  زودی 
بعـد  امـا  علـم  پـی تحصیـل  و می رونـد 
دیافتـم کـه عضـو تیمـی هسـتند کـه بـا 
جـاده ی  اولتراماراتـن  برگزارکننـدگان 
ابریشـم همکاری مي کننـد و آمده اند در 
از سـطح آگاهی ایشـان با زبان انگلیسـی 
مطمئـن شـوند و نکته هایـی کـه نمی داننـد را بـه ایشـان گوشـزد 
کننـد، جـوان دیگـری بـه پیشـواز مـا آمـد و راهنمایی مان کـرد به 
اتـاق مدیریـت کـه در آن چنـد نفـری بـه همـراه پائولـو بارگینـی 
منتظـر مـا بودنـد، وی بـه گرمـی دسـت مارا فشـرد و هـر وقت که 
خاطـره ای مشـترک با کوشـکی و یا افضلـی را روایـت می کرد بلند 
می خندیـد و بـا رفتـاری کـه حکایـت از دوسـتی عمیقـی داشـت 
حتـی یکی دوبـاره ایشـان را بغـل کـرد کـه اندکی بـرای من عجیب 
بـود امـا گذاشـتم پای تفاوت هـای فرهنگی،انگلیسـی را با لهجه ی 
شـیرین ایتالیایـی هـا حرف مـی زد و مصاحبـه را لذت بخـش کرده 

بـود، ترجمـه ی گفـت و گـو بـا پائولـو بارگینـی را تقدیـم حضورتان 
می کنیـم. در آغـاز بارگینـی بـدون هیـچ مقدمـه ای این گونـه بحث 

را شـروع کـرد کـه:
کار بزرگـی در پیـش داریـم و تـا امـروز هـم کارهای بسـیار خوبی 
را انجـام داده ایـم و بـا همکاری مردم و ارگانهـای دولتی کرمان به 
شدت کار ما پیشرفت داشته و کاری که در کشورهای دیگر چند 

مـاه طـول می کشـید در کرمان ظـرف چند هفته انجـام داده ایم.
در  مـن  خیـر،  یـا  می دانیـد  چیـزی  مـن  دربـاره ی  کـه  نمی دانـم 
مسـابقات زیادی شـرکت کرده ام و در کویرهای مختلفی دویده ام، 
از قطـب شـمال وجنـوب تـا چیـن، نپـال، آمریـکا، مصـر، مراکـش، 
الجزیـره و اردن دویـده ام هرچنـد در حـال حاضـر بخاطـر مسـائل 
سیاسـی در الجزیـره، اردن، آفریقـای شـمالی و مصـر مسـابقات 
متوقـف شـده  اسـت و معلـوم نیسـت تـا کـی ایـن توقـف ادامـه 
داشـته باشـد، در نتیجـه مسـابقات زیـادی بـه آمریـکای جنوبـی، 
شـمال آفریقا و نامیبیا منتقل شـد و این را هم خاطر نشـان کنم 
کـه پیـدا کردن بیابانـی که از هر نظر مناسـب برگزاری مسـابقات 

ماراتـن و یـا اولتراماراتـن باشـد بسـیار سـخت و پیچیده اسـت.
در ابتـدا چیـزی دربـاره ی کویـر لـوت نمی دانسـتم امـا وقتـی کـه 
معیـن افضلـی و محسـن کوشـکی با مـن تا کویـر همراهـی کردند 
و بـه ایـن کویـر رفتیـم، هنـوز چند کیلومتـری در آن فضا بیشـتر 

حرکـت نکـرده بودیـم که من گفتم حتمـا باید در این کویـر بدوم. 
خـوب پـس ماشـین را متوقـف کردیـم تـا ببینیـم کجـا مناسـب 
اسـت و از کجـا بایـد شـروع کنیـم و تـا کجـا بدویـم کـه مـن دیگـر 
طاقـت حـرف زدن نداشـتم و شـروع کـردم بـه دویـدن )قـاه قـاه 
می خنـدد و از یـاد آوری همیـن خاطـره هیجـان زده شـود( و از آن 
روز بـه بعـد هربـار کـه بـه کویـر رفتـم همـان انـرژی را از محیـط 
دریافـت می کـردم و اصال نمی توانسـتم جلوی خـودم را بگیرم به 
هـر طـرف کـه نـگاه می کـرد بـا بی نهایتـی مواجه بـودم و بـه خودم 
می گفتـم چطـور تـا به حال از ایـن کویر بی خبر بـودم و چه عمری را 
در بیابان هـای سراسـر جهـان دویدم و با مشـکالت امنیتی دسـت 
و پنجـه نـرم کردیـم وقتـی چنیـن جایـی وجـود داشـت و بـا چنین 
مـردم مهربانـی و مـا بی خبر بودیم و تحت تاثیر تبلیغات رسـانه ای 
قـرار گرفتـه  بودیـم .)بـا لهجـه ی شـیرینی سـعی می کنـد فارسـی 
حـرف بزنـدو تنها این نام هارا به فارسـی ادا می کنـد گندم بریان، 
رود نمک( و آبشـارهایی که در کویر دیدم مرا شـیفته ی خود کرد 
و بـدون هیـچ بزرگ نمایـی باید بگویم عاشـق این کویر شـدم بله 

واقعـا مـن عاشـق این کویر شـدم.
امیـدوارم کـه نـه بـرای کار خـودم بلکه بـرای کویرمردم زیـادی و 
دونـدگان زیـادی مثـل مـن به ایـران بیاینـد و دراین کویـر بدوند 
چـرا کـه واقعـا لیاقـت ایـن را دارد کـه همه ی مـردم جهان بـا این 

کویـر و ایـن مـردم آشـنا شـوند. قبـل از اینکـه بـه سـمت ایـران 
حرکـت کنـم، همـه به مـن می گفتند: به کشـور خطرناکی مـی روی، 
احتیـاط کـن، نـرو و یـا اگـر مجبوری کـه بـروی خیلی مواظـب باش.

امـا مـن امـروز می گویـم نه مـردم ایـران فوق العاده هسـتند و به 
شـدت هـم حرفـه ای عمـل می کننـد، حتـی بیشـتر از ایتالیـای هـا 
مـن بـه چشـم می بینم کـه کرمانی هـا برخوردهـای خیلـی حرفه ای 
پـس  خـوب  ایتالیایی هـا،  بـا  مقایسـه  در  انجـام می دهنـد  تـری 
مـن امیـدوارم کـه از سراسـر جهـان بـه ایـن منطقـه بیاینـد و نـه 
صرفـا بـرای دیدن کویـر و یا دویـدن در اولترا ماراتـن بلکه برای 
آشـنایی بـا مردمـی تـا ایـن حـد مهربـان و مهمان نـواز. می دانیـد 
شـاید مـن اصـال نمی خواهـم دربـاره ی سیاسـت حـرف بزنـم امـا 
شـاید ایـن آمـدن مـردم و ورزشـکاران بـه کویـر باعـث شـود کـه 
گفـت و گوهـای صلـح هـم صاحـب جریانی سـریعتر و با پشـتیبانی 
بیشـتر افـکار عمومـی باشـد و در عیـن حـال بایـد ایـن حقیقت را 
بگویـم کـه: شـاید دولت ها باهم مشـکل داشـته باشـند و یا حتی 
بخواهنـد بـا هـم بجنگند، اما مـردم هیچ وقت هیچ مشـکلی با هم 
ندارنـد و رویکـرد مـردم بـا ردیکرد دولت شـان در سراسـر جهان 
متفـاوت اسـت. بـه هرحـال مـن مردمـی را دیـده ام کـه در تمـام 
جهـان بـی همتا هسـتند و برخـالف تبلیغاتی که علیه ایشـان انجام 

شـده بسـیار هـم صلح جـو و دوسـت و مهربـان هسـتند.

نعکاس برگزاری اولترا ماراتن کویر 
در یک روزنامه ایتالیایی

فوق ماراتن در کویر

روزنامـه ایتالیایـی ‘ایل تیرنو’ از برگزاری مسـابقه 
دو فـوق ماراتـن توسـط یـک دونـده ایتالیایـی در 
کویـر لـوت ایـران در اردیبهشـت مـاه آینـده خبـر 
داد. روزنامـه ‘ایـل تیرنـو’ بـا عنـوان ‘ فـوق ماراتـن 
در کویـر، بدینگونـه ایـران را افسـون کردم’ نوشـت: 
‘پائولـو بارگینی’ دونده و پزشـک ایتالیایـی با رویای 
برگـزاری یـک مسـابقه بین المللـی فـوق ماراتن در 

کویـر لـوت ایران، نقشـه مسـیر مسـابقه را کشـید.
ایـن روزنامه افزود: گفته می شـود کـه کویر لوت 
در ایـران گـرم تریـن نقطه روی زمین اسـت جاییکه 
دمـای هـوا به هفتاد درجه سـانتیگراد نیز می رسـد. 
پائـو بارگینـی دونـده ایتالیایی نمی توانسـت چنین 
فرصتـی را از دسـت بدهد و تبدیل بـه یکی از برگزار 
کننـدگان و مدیر نخسـتین مسـابقه فـوق ماراتن در 

مسـیر جاده ابریشـم شد.
ایـن دونده و پزشـک ایتالیایی که اخیـرا به تهران 
سـفر کرده اسـت، سـپس بـه کرمان محـل برگزاری 
ایـن مسـابقه منتقل شـد. وی این سـفر را سـودمند 
خوانـد چـرا کـه ایـن روزنامـه نوشـت: مسـابقه فوق 
ماراتـن از دوم تـا نهـم مـاه مـه برگـزار خواهد شـد. 
مجموعا دو مسـابقه فـوق ماراتـن 250 کیلومتری و 

150 کیلومتـری برگـزار می شـوند.
پائولـو یکـی از متخصصان مسـافت هـای طوالنی 
در کویـر اسـت و ایـران نیـز وی را برای سـازماندهی 
این مسـابقه فوق ماراتن خواسـت. پائولـو در این ماه 
هـا مبـادالت زیـادی بـا کمیتـه طـراح این مسـابقه 

بـرای ‘مردان اهنین’ داشـته اسـت.
و  ایـران  در خصـوص  افـزود: وی  روزنامـه  ایـن 
ایرانیـان گفـت: آنها مردم بزرگی هسـتند و فرهنگی 
واقعـا بـاال دارند. آنها ایرانی هسـتند و ایـن رقابت ها 
همواره سـازنده و عادالنه اسـت. مسـابقه فوق ماراتن 
امـاده اسـت و مـا منتظر شـرکت کنندگان هسـتیم. 
فکـر مـی کنم یکصـد نفر در ایـن رقابت ها شـرکت 
کننـد. البتـه مسـابقاتی نظیـر ایـن در جهـان وجود 
دارنـد کـه در آن حتی 1500 نفر شـرکت می کنند 
اما ما در نخسـتین سـال برگزاری آن هسـتیم و باید 

پاهایمـان را روی شـن نگـه داریم.
ایـن روزنامـه نوشـت: پائولـو رویـای دیگـری نیز 
مسـابقه  برگـزاری  بـه  مربـوط  کـه  دارد  ایـران  در 
دو ماراتـن در تهـران مـی شـود، وی در ایـن بـاره 
اظهارداشـت: بایـد روی ایـن هنـوز کار شـود. البتـه 
مـا در حـال کار هسـتیم ولـی فعـا برروی مسـابقه 
فـوق ماراتـن در کویـر لـوت متمرکـز هسـتیم کـه 
واقعـا جـای زیبایـی اسـت. گفتنـی اسـت ماراتـن 
بـا  آینـده  سـال  اردیبهشـت  کویرنـوردی،  جهانـی 
سراسـر  از  شـرکت کننده   100 از  بیـش  حضـور 
جهـان در کویـر »لـوت« ایـران برگزار می شـود. این 
ماراتن کـه برگزارکننـدگان ایتالیایـِی آن پیش بینی 
کرده انـد جمعیـت بیشـتری در آن شـرکت خواهند 
کـرد، بـا همکاری یک شـرکت گردشـگری ایرانی در 
مـاه »مـی« سـال 2016 اجـرا خواهد شـد. مسـافت 
در نظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن کویرنـوردی 250 

کیلومتـر در 6 روز اسـت.
پائولـو برگینـی )Paolo Barghini(، برنامه ریز 
ایـن ماراتـن کـه در تمـام ماراتن هـای دنیـا از قطب 
شـمال تـا کویرهای بـزرگ دنیـا حضور داشـته و به 
نوعـی در ایـن رشـته قهرمـان محسـوب می شـود، 
بـه همـراه برگزارکننـدگان ایتالیایـی ایـن ماراتن به 
ایـران آمـد و ضمـن ارزیابـی کویـر لـوت و تعییـن 
فرهنگـی  ماراتـن  یـک  ایـن  کـرد:   اظهـار  مسـیر، 
اسـت کـه سـرعت تنهـا هـدف آن نیسـت. ماراتـن 
کویرنـوردی قوانیـن خـاص خـود را دارد کـه تحـت 
تاثیر آن در منطقه ای چون کویر سـبب خودشناسـی 
هیـچ  نداشـتن  همـراه  می شـود.  شـرکت کنندگان 
بـرای  گونـه تکنولـوژی و همچنیـن مـواد غذایـی 
شـش روز، بـدون آن که ذره ای به آن مـواد غذایی در 
طـول ماراتـن اضافه شـود، البته به جـز آب، از جمله 

قوانینـی اسـت کـه ایـن ماراتـن کویرنـوردی دارد.
درصـد   20 فقـط  شـاید  بارگینـی،  گفتـه   بـه 
شـرکت کنندگان ایـن ماراتـن،  دونـدگان حرفـه ای 
باشـند و سـرعتی بدونـد، وگرنـه باقـی افـراد بـرای 
فرهنگـی  انگیزه هـای  و  تفکـر  بـا  و  خودشناسـی 

می یابنـد. حضـور  مسـابقه  ایـن  در  متفاوتـی 
در  سـال  هـر  کـه  کویرنـوردی  ماراتـن  ایـن 
کشـورهایی چـون مراکـش، لیبـی و تونـس انجـام 
می شـد، امسـال در کویـر لـوت ایـران هـم برگـزار 
خواهـد شـد و مجری ایتالیایی تصمیـم گرفته، ایران 
و زمـان برگـزاری آن را به تقویم خـود وارد کند. قرار 
اسـت ماراتـن کویرنوردی هر سـال در همیـن تاریخ 

در کویرهـای ایـران برگـزار شـود.

بارگینی در گفت و گوی اختصاصی با عرفان زارعی از پیام ما:

تجربه ی سفر در زمان با ماراتن راه ابریشم کرمان
خبر

افقی
1-سمبولیسم - مکان ها

2-روغن جا - تکیه کردن - روزنه ، رخنه
3-ضد پشتک - ابزار کار خدمه - وسیله روفتن

4-خانـه عـرب - عـدد سـه رقمـی - پیشـوایان - مردم 
یک کشـور

5-نوعی شیرینی - اسباب خانه - گل زیبای بهاری
6-مرکز الیوس - شش عرب - غذای ایرانی

7-معالجه - چهره ، صورت - مخفف گناه
8-جمع جن - قطع کردن - ممکن

9-کیفر - ذلت - الهه گل های رومیان باستان
10-نشـانه حرکـت بـه عقـب - شـرح دهنـده - مرکـز 

بوسـتی و هرزگویـن
11-از حواریان خاین - خط قدیمی - نوعی درختچه

12-امـر بـه رفتـن - جـای روشـنایی - زاج یمنـی - 
مقابـل تنـد و تیـز

13-به هدف رسیده - سمت راست - مشهور
14-الیه ای در هواکره )جو( - تاراج - گرفتنی از هلو

15-عریان - ارژن
عمودی

1-جدیـد - شـرکت خـورد سـازی ایتالیایـی - شـهر 
آذری

2-اثری از هاریت بیچراستو
3-میـوه بهشـتی - اثـر امیـل زوال - شـهری در اسـتان 

خوزستان
4-عبادتـگاه راهـب - خسـتگی ، خسـته - همسـر زن 

رنگ  -
5-جمـع وصیـت - خدمتگـزار یـک موسسـه مذهبی - 

تعـداد آیات سـوره همزه

یـا  گرمـی  انـدازه   - واسـطه  بـی  مفعـول  6-عامـت 
پـز آب  اسـفناج   - سـردی 

7-بـرگ برنـده - از سـوره هـا - از جانوران تـک یاخته 
ای

8-اسب اصیل - ایستگاه فضایی روسه - حیف
9-از رنگ ها - جنون مردم آزاری - پارچه کاه

10-ماشـین کشـاورزی - گرمـی بخـش خانمانسـوز - 
ورزشـی عدد 

11-پایه - استارت قدیم - گول زننده
12-کوهـه - صدای السـتیک پنچر - زمیـن دار بزرگ 

شیوه  -
13-فراغت - شهری در استان اردبیل - خجالتی

14-از بازیکنان اسبق و نامدار تیم بایرن مونیخ
15-غرور - دربی - کلمه اخطار و تنبیه
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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 رجب پور، هادی کاربخش، 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.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

در حاشیه

توصیه انتخاباتی احمدی نژاد:

نامزدها پس از ازدواج هم همدیگر را دوست 
داشته باشند!

تسـنیم نوشـت: رئیس دولت پیشـین در پاسخ به سـؤالی درباره توصیه اش 
بـه نامزدهـای انتخابـات مجلـس، گفـت: نامزدهـا هـم در دوره نامـزدی و هم 
پـس از ازدواج همدیگر را دوسـت داشـته باشـند.  محمـود احمدی نژاد رئیس 
دولت های نهم و دهم پنجشـنبه در حاشـیه مراسـم ختم سرلشکر سلیمی در 
جمـع خبرنـگاران با اشـاره به ویژگی های شـخصیتی مرحوم سـلیمی، گفت: 
سرلشـکر سـلیمی انسـانی مومـن و سـلیم بـود. او به دنبـال قـدرت و اعتای 
ملـت و عـزت کشـور بـود.  وی افزود: بنـده 2 بار به آقای سـلیمی یـک بار در 
دوران شـهرداری و یـک بـار در دولت زحمـت دادم و هر دو بار با روی گشـاده 
پذیرفتند. رئیس جمهور سـابق کشـورمان گفت: سرلشـکر سـلیمی به لباسی 
کـه داشـت افتخـار می کـرد و همـواره در پـی افزایـش قـدرت دفاعی کشـور 
بـود. احمدی نژاد در پاسـخ به سـوالی درباره توصیه اش بـه نامزدهای انتخابات 
مجلـس بـه مزاح، گفـت: نامزدی خـوب اسـت. نامزدهـا هـم در دوره نامزدی 
همدیگـر را دوسـت داشـته باشـند و هـم پـس از ازدواج همدیگـر را دوسـت 

داشـته باشند.

از سلفی با فردوسی پور تا جشن تولد سورپرایزی 
برای عباس غزالی  در جشنواره فیلم فجر

سـومین روز جشـنواره فیلـم فجـر ماننـد روز دوم با حاشـیه هـای فراوانی 
همراه بود. به گزارش ایسـکانیوز، حاشـیه های روز سـوم جشـنواره از نشسـت 

آثـار نمایـش داده شـده قبل آغاز شـد.
 ناراحتـی هنگامـه قاضیانـی از نحـوه و نـوع سـوال پرسـیدن مجـری در 
نشسـت فیلـم سـینمایی »دلبـری« اولیـن حاشـیه روز سـوم جشـنواره بود.

 عـدم حضـور ژالـه صامتـی در نشسـت فیلـم » آخریـن بار کی سـحر را 
دیدی؟« ازسـوی تعدادی از حاضران حرکتی اعتراضی تلقی شـد و این گمان 
بوجـود آمـد که ژاله صامتـی به علت نارضایتـی از نحوه پرداخت دسـتمزدش 
در جلسـه حاضر نشـده اسـت که تهیه کننده این فیلم در اینباره توضیحاتی 
داد و گفـت: خانـم صامتـی بخش اعظم دسـتمزدش را دریافت کرده و شـاید 
از ایـن موضـوع ناراحـت اسـت کـه پرداخت قسـط آخر قـراردادش بـه بعد از 

جشـنواره موکول شـده است.
همزمـان بـا برگزاری مراسـم فـرش قرمز فیلم »قیچـی« عوامل این فیلم 
بـا برگـزاری جشـن تولد برای عبـاس غزالی او و حاضران مراسـم را سـورپرایز 

کردند.
 ناهمانگـی در نحـوه پذیرایـی باعث شـد متصدیان سـرو ناهـار با کمبود 
غـذا مواجـه شـوند و در نتیجـه عـده ای از خبرنـگاران و میهمانـان جشـنواره 

موفـق به صـرف ناهار نشـدند.
 اسـتقبال مخاطبان از فیلم سـینمایی »ابد و یک روز« روند سـرو شـام را 
بسـیار کنـد کـرد و باعث شـد میهمانان در صـف های طویل منتظـر دریافت 
فیـش غذا باشـند و این شـلوغی با مراسـم فـرش قرمز فیلم »هفـت ماهگی« 

تداخل پیـدا کرد!
 عـادل فردوسـی پـور بـرای دیـدن فیلـم »ابد و یـک روز« به بـرج میاد 

آمـد و به تماشـای فیلم نشسـت.

آگهی مزایده زمین شهرداری نجف شهر )نوبت اول(
شـهرداری نجف شـهر به اسـتناد مجوز 276/514 مورخ 94/11/4 شـورای محترم اسـامی نجف شـهر در نظر دارد تعداد 20 قطعه از قطعات تجاری 
واقـع در بلـوار اصلـی فـاز 3 نجـف شـهر را از طریـق مزایده عمومی به فروش برسـاند. لـذا متقاضیان محتـرم می تواننـد جهت دریافت اسـناد مزایده 

حداکثـر تـا 10 روز پـس از درج آگهـی نوبت دوم به شـهرداری نجف شـهر مراجعه نمایند. 
شرایط شرکت در مزایده زمین 

1- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد. 
2- سـپرده شـرکت در مزایـده 5 درصـد از بـرآورد قیمـت پایـه بـرای هـر قطعـه می باشـد که می بایسـت به حسـاب سـپرده شـماره 12225 به نام 

شـهرداری نجـف شـهر نـزد بانـک تجارت نجف شـهر واریـز یا بصـورت ضمانت نامـه معتبـر بانکی ارائـه گردد. 
3- کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی بعهده برنده مزایده می باشد. 

4- هر گاه برندگان اول- دوم و سوم به هر نحو حاضر به انعقاد قرارد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
5- به پیشنهادات فاقد سپرده- مخدوش- مشروط- ناقص و یا پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

6- کلیه شرایط مزایده در اسناد مربوطه قید گردیده است. 
در صورت کسب اطاعات بیشتر متقاضیان می توانند با شماره تلفن 03442397380 تماس حاصل نمایند. 

شهرداری نجف شهر

اسالم ارمز)صابر( حرف های گفتنی ولی ناگفته

لحظه ای که خدا نزدیک است
چنـد نفـر از شـما لـذت بیـداری اول صبـح رو چشـیدید. 

چنـد نفـر بعد از نمازتـون بیدار موندیـد تا طلوع خورشـید رو ببینید. 
زیبایـی کـه لحظه طلـوع خورشـید داره از هـر لذتی لـذت بخش تره 
هـوای بسـیار مطبوع و دلنشـین. قبـل از طلوع خورشـید هوایی نفس 
میکشـیم کـه ناخواسـته بـرای همـه دعـا میکنیـم. ناخواسـته همـه  
از دسـت رفتگانمـون رو یـاد میکنیـم و براشـون فاتحـه میخونیـم. 
ناخواسـته خـدا رو شـکر می کنیـم که تونسـتیم یه بـار دیگـه روز رو 
ببینیـم و نفـس بکشـیم. حرفهـای زیـادی رو میتونیـد اون لحظـه به 
خـدا بگیـد و مطمئـن باشـید خـدا میشـنوه. و کامـل بـر همـه امـور 
مسـلط و بیناسـت. همه اون لحظه خواب هسـتند و یا خواب آلودگی 
زیـادی اونـا رو در بـر می گیـره تـا نتونـن لـذت اون لحظـه و نزدیکی 
بـا خـدا رو تجربـه کننـد. اون لحظه ای کـه گفتنیهای ناگفتـه زیادی 
رو میتونـن بگـن ولی سـنگینی خواب چشـم ها و زبانشـان را خاموش 
میکنـد. تجربـه کنیـد . تجربه کنید ایـن لحظه ای را کـه خدا نزدیک 
اسـت. و دعـا کنیـد بـرای بندگانش چه صالـح و چه کافر. و خداسـت 

که مهربـان مهربانان اسـت.

اینستاگرام

اینستاگرام رضا یزدانی، 300 هزار تایی شد
تعـداد دنبال کننده های صفحه اینسـتاگرام رضـا یزدانی، خواننده 
و آهنگسـاز محبـوب ایرانـی 300 هزار نفر شـدند. گفتنی سـت کمتر 
از یـک سـال پیـش بـود که صفحـه اینسـتاگرام ایـن خواننـده 100 

هزارتایی شـده بود.


