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فرداامروز

مدیر کل راه و شهرسازی استان:
باید با ارتقاء فرهنگ ترافیکی، 

تصادفات و تلفات جاده ای
 را کاهش دهیم

با همکاری اداره برق و آموزش 
و پرورش شهرستان بم؛

سمینار مدیریت مصرف برق 
برگزار شد
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رضازاده شهردار شهربابک:

پیگیری دریافت سهم حق 
آالیندگی شهربابک
 بطور کامل

نصرت عبدالرحمانی ) آرام( ارائه دهنده پته 
کرمان به سازمان یونسکو 

پته دوزی
توی بغل مادربزرگ
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رییس جمهور:

هیچکس حق برخورد با شهروندان را
خارج از چارچوب قانون ندارد

مرکـز  از  بازدیـد  از  پـس  دیـروز  روحانـي  حسـن  االسـام  حجـت 
تحقیقـات فیزیـک پاسـما و افتتاح چند طرح دانشـگاه آزاد اسـامی 
، در جمـع مدیـران ، اسـاتید و کارکنـان ایـن دانشـگاه بـا تاکیـد بـر 
اینکه »دانشـگاه آزاد اسـامی بایـد میزبان بهترین دانشـمندان ایرانی 
مقیم خارج کشـور باشـد« ، تصریح کرد: دانشـگاه آزاد اسـامی ثابت 
کـرد کـه اگـر کار بـه مـردم واگـذار شـود، تحقـق اهـداف و توسـعه 
کشـور آسـانتر اسـت. گزیـده ای از صحبـت هـای حسـن روحانـی را 

در زیـر مـی خوانید:
• منزلـت و احتـرام ، حـق بـزرگان و نخبـگان اسـت و هیچکس حق 

برخـورد بـا شـهروندان را خـارج از چارچوب قانـون ندارد.
• اگـر همت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و حمایـت حضرت امام)ره( 
و مقـام معظـم رهبری نبود، دانشـگاه آزاد اسـامی قـوام نمی یافت و 

ایـن دانشـگاه باعث جذب نخبگان در داخل کشـور شـد.
• دخالـت در دانشـگاه ها بایـد به حداقل الزم برسـد و این واقعیت را 

بـاور کنیم کـه ایران متعلق بـه همه ایرانیان جهان اسـت.
• اگـر تاش هـای پیگیر آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و موافقت امام 
راحـل)ره( نبود، شـاید آغـاز فعالیت دانشـگاه اسـامی غیرممکن بود. 

 صفحه 2

 رضا عبادی زاده
امـروزه مسـئله اعتیـاد به عنـوان یکـی از مهمترین معضـات اجتماعی در 
دنیـا مطـرح اسـت. معضلی کـه از دیربـاز وجـود داشـته و ادامـه دارد. اگرچه 
علـم روز بـه روز پیشـرفت کـرده و راه هـای مختلفـی بـرای مقابلـه بـا اعتیاد 
پیـدا شـده اما نـه تنها از ایـن معضل جلوگیری نشـده بلکه گاهـی اوقات علم 
هـم در خدمـت اعتیـاد قـرار گرفته اسـت. اگر قدیم بیشـتر افـرادی که معتاد 
تلقـی میشـدند بـه مواد مخدر سـنتی مثل تریاک گرایش داشـتند حـاال انواع 
و اقسـام مـواد مخـدر صنعتـی وجـود دارنـد کـه هـم وابسـتگی شـان از مواد 
مخدر سـنتی بیشـتر اسـت و هم عـوارض خطرناک تـری دارنـد. عوارضی که 
بعضـی مواقـع نـه تنهـا فقط بـرای خود فـرد معتـاد بلکه بـرای اطرافیـان آن 

فـرد هـم خطرناک بوده اسـت.
در مجمـوع مـی تـوان مـواد مخدر را به 4 دسـته سـنتی، صنعتـی، محرک و 
انـواع قـرص ها تقسـیم کرد. مواد مخدر سـنتی مثل تریاک و هروئیـن. این مواد 

واکنش هـای مغـز را آهسـته می کنند و عوارضی مثل کم شـدن سـرعت تنفس 
و ضربـان قلـب، کم شـدن فشـار خون و  خـواب بیش از حد طبیعـی دارند. مواد 
مخـدر صنعتـی مثل شیشـه، کراک و اکسـتازی. ایـن مواد جـزء خطرناک ترین 
مـواد مخـدر هسـتند و عـاوه بـر تاثیـر منفی بر سـامت فـرد مصـرف کننده، 
باعـث بوجـود آمـدن اتفاقـات ناگـوار هـم مـی شـوند. در این گـروه مـواد مخدر 
شیشـه بیشـترین طرفدار را دارد و از همین رو بیشـتر اتفاقات مرگبار ناشـی از 
مصـرف ایـن ماده مخدر اسـت. حدود دو سـال پیـش در کرمان یک پـدر بزرگ 
و همسـرش توسـط نـوه ای که به شیشـه معتـاد بود به طـرز دلخراشـی به قتل 
رسـیدند. ایـن حادثـه تنها گوشـه ای از عوارض خطرناک مصرف شیشـه اسـت. 
مـواد مخدر محرک مثل حشـیش، مـاری جوانا و کوکائین. مصـرف این نوع مواد 
مخـدر اخیـرا در کشـور ما زیاد شـده اسـت و جوانـان به خصوص به سـمت این 

نـوع مـواد گرایش پیدا کـرده اند. 
صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
    اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجـراي پروژه هاي ذیـل را ازطریق مناقصه عمومي به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صاحیت دعوت مي شـود جهـت دریافت 
 iets.mporg.ir اسـناد  مناقصـه بـه اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي مناقصات کشـور بـه آدرس
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محـل و مهلت دریافت اسـناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان -اداره پیمان و 
رسیدگي از تاریخ94/02/31لغایت94/03/05

محـل و مهلـت تحویـل پـاکات :خیابـان آیت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان- دبیر خانه 
مدیریـت حراسـت حداکثرتا سـاعت 10صبح روزشـنبه مـورخ94/03/16

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ94/03/16
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه میباشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه هـای ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نماید. لذا از کلیه شـرکت هـای اداری صاحیت دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد 

مناقصـه بـه دبیرخانـه اداره کل و یـا سـایت عمومی مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
محـل و مهلـت دریافـت اسـناد: خیابـان کارگـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان کرمـان- دبیرخانه 

مرکـزی از تاریخ نشـر آگهـی لغایـت 94/3/10 
محـل و مهلـت تحویـل پـاکات: خیابـان کارگـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان- دبیرخانه 

مرکـزی حداکثـر تـا سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 94/3/24 
محـل و تاریـخ بازگشـایی پـاکات:  اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کرمـان سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه 

مـورخ 94/3/25

فهرست بهاء  مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه مبلغ برآورد عنوان پروژه ردیف

 ابنیه و تأسیسات
 برقی مکانیکی

 سال ۹۴ بخشنامه
 سرجمع

۱۷/۷۰۰/۰۰۰ ریال ۳/۷۱۰/۰۵۴/۸۰۷ ریال  تکمیل مجموعه فرهنگی
ورزشی کارگران سیرجان ۱

۱۲/۳۵۰/۰۰۰ ریال ۱/۹۳۶/۱۸۳/۸۰۴ریال  تکمیل مجموعه فرهنگی
ورزشی کارگران راور ۲

۳/۴۸۱/۸۷۶/۵۴۴ ریال ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال  تکمیل مجموعه فرهنگی
ورزشی کارگران زرند ۳

اداره کل تعاو ن، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
م الف ۹۷

)نوبت دوم(

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری کرمـان در نظـر دارد اجـرای پـروژه هـای منـدرج در جـدول ذیـل را براسـاس فهرسـت 
بهـاء ابنیـه سـال 94 بـا مشـخصات منـدرج در اسـناد مناقصـه از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی 
بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. لـذا از کلیه پیمانـکاران حقوقـی و حقیقـی دارای کارت 
پیمانـکاری و یـا گواهینامـه تاییـد صاحیـت الزم و مرتبط با موضـوع مناقصه از معاونـت برنامه ریزی 
و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری یـا دفتـر فنـی اسـتانداری دعـوت بعمـل مـی آیـد )اشـخاص 
حقوقـی بـا معرفـی کتبی نماینده خـود( برای خرید اسـناد مناقصه از تاریـخ 94/2/30 لغایت 94/3/9 
و جهـت تسـلیم پیشـنهادات تـا تاریـخ 94/3/16 بـه مدیریـت امـور قراردادهـای شـهرداری مرکـز به 
آدرس کرمـان خیابـان سـپه مراجعـه نماینـد. در ضمن شـهرداری در رد یـا قبول پیشـنهادات مختار 
اسـت و شـرکت کننـدگان بایـد مبالغ ذیـل را به عنـوان ضمانت شـرکت در مناقصه )جهـت هر کدام 
از مناقصـات جداگانـه( بـه یکـی از صورتهـای ضمانـت نامـه بانکـی و یـا وجـه نقـد واریزی به شـماره 
حسـاب جام 6155782610 به نام حسـاب سـپرده شـهرداری کرمان به همراه سـایر مدارک تحویل 
نماینـد بازگشـایی پـاکات در تاریـخ 94/3/17 انجـام مـی شـود و در صورتیکـه برنـدگان مناقصـه ها 
حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـود ضمانـت نامـه آنهـا به ترتیـب به نفـع شـهرداری ضبط خواهد شـد. 
بدیهـی اسـت کـه هزینه چاپ آگهـی بعهده برندگان مناقصات می باشـد و سـایر اطاعـات و جزئیات 

در اسـناد مناقصـه مندرج اسـت. 

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه )ریال(

مبلغ کل برآورد اولیه 
)ریال( موضوع مناقصه ف

ردی

39/500/000/- 787/384/290/- جدولگذاری خیابان شهید بختیاری 
واقع در سرآسیاب 1

35/500/000/- 710/000/000/- لکه گیری جداول سطح شهر 2

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

گزارش اختصاصی »پیام ما« از افزایش استفاده از مواد مخدر صنعتی

فاز مرگ
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

یادداشت

همه ما مقصریم
 لیلي فرهادپور

نقـل فرمـان رهبـر معظـم انقـاب مبنـي بـر اینکـه »هیچ 
کـودک افغانسـتاني، حتـي مهاجریني که به صـورت غیرقانوني 
و بي مـدرک در ایـران حضـور دارند، نبایـد از تحصیل بازبمانند 
و همـه آنهـا بایـد در مـدارس ایرانـي ثبت نام شـوند« از سـوي 
سـایت تسـنیم نشـان از اراده اي بـر فصل الختـام اعـام شـدن 
موضع گیري هـاي ضـد و نقیـض مقامـات درگیـر در مسـاله 
افغـان اعـم از کشـوري و لشـگري اسـت. ورودي  مهاجـران 
ایـن خبـر خبرگـزاري تسـنیم خـود دلیلـي بـر وجـود چنین 
دوسـال  در  به خصـوص  نقیـض  و  ضـد  موضع گیري هـاي 
اخیـر اسـت، آنجایـي که تسـنیم مي نویسـد: »سـرانجام موعد 
رسـانه اي شـدن یکـي از مهم تریـن تصمیمـات عالـي نظـام 
جمهوري اسـامي در تاریخ سـي و چند ساله حضور مهاجرین 
افغانسـتاني در ایـران فـرا رسـیده اسـت. صحبت هـاي ضمني 
مبنـي بـر اعـام این تصمیـم در تمام طـول این یکي دو سـال 
شـنیده مي شـد.« باید توجه داشـت که در این مدت مسووالني 
کـه در مـورد حـق تحصیل داشـتن یا نداشـتن کـودکان افغان 
اظهارنظرهایـي را مطـرح مي کردنـد همواره تاش داشـتند در 
مظـان اتهـام محـروم کـردن کـودکان از تحصیـل قـرار نگیرد، 
در صورتـي کـه به هـر حال جمعیـت قابل توجهـي از کودکان 
کار و محـروم از تحصیـل در ایـران، افغـان یـا بـا سـبقه افغـان 
بوده و هسـتند.  بنابر آمارهاي رسـمي، تعـداد مهاجران قانوني 
افغـان در ایـران در مـرز یـک میلیون نفر اسـت امـا برآوردهاي 
غیررسـمي متفاوتـي از تعـداد مهاجـران غیرقانونـي یـا بـدون 
مجـوز هـم وجـود دارد کـه تـا 500 هزار نفـر هم عنوان شـده 
اسـت. ایـن درحالي اسـت که بنا بـر آخرین گزارش ارایه شـده 
از سـوي مدیـرکل اتبـاع و مهاجران خارجي اسـتانداري تهران، 
»در مجمـوع حـدود 470هـزار تبعـه افغان داراي شناسـنامه با 
اقامـت مجـاز در حـوزه اسـتان تهـران هسـتند.«  نکتـه اي که 
در آمارهـا و سـخنان مسـووالن کمتـر به آن توجه مي شـد آن 
اسـت کـه بیـش از دوسـوم از ایـن جمعیـت زنـان و کـودکان 
افغـان هسـتند. قوانیـن مربـوط به تابعیـت در قانون اساسـي و 
مدنـي شـامل اصـل 41 و 42 قانـون اساسـي و اصـول 976 تـا 
991 قانـون مدنـي اسـت. بعـد از بـه وجـود آمدن نسـل اول و 
دوم از مهاجـران افغـان سـاکن ایران و همچنیـن ازدواج مردان 
افغـان با زنان ایراني مشـخص شـد که این قوانیـن در خصوص 
ایـن  گروه هـا جامـع و مانـع نیسـت. تابعیـت کـودک افغـان 
متولـد شـده در ایـران تـا سـن 18 سـالگي در پـرده اي از ابهام 
قانونـي قـرار مي گیـرد. مهاجران افغـان این قانـون را براي خود 
این گونـه تفسـیر مي کننـد: »تابعیـت خـون و خاک اسـت صد 
سـال هـم در ایـران باشـیم، ایراني محسـوب نمي شـویم. ما هر 
چنـد نسـل هم در خـاک ایران زندگي  کرده باشـیم باز مسـاله 
خون مـان حـل نمي شـود. مسـاله خـون فقط بـا پـدري ایراني 

حـل خواهد شـد.«
کودک محروم از تحصیل یعني کودک رها شـده در سـطح 
شـهر. کودکان رها شـده در سطح شـهر یعني لقمه هاي چربي 
بـراي دالالن مـواد مخدر و سـارقین حرفه اي براي بهره کشـي 
از آنهـا. کـودکان رهـا شـده در سـطح شـهر یعني بـه حداقل 
رسـیدن بهداشـت عمومي، یعني شـیوع بیماري هـاي عفوني، 
یعنـي نکبـت، یعني بدبختـي. اینها جوابي دندان شـکن اسـت 
بـه کسـاني کـه در مقابل الـزام به رسـیدگي به وضعیـت زنان 
و کـودکان افغـان جبهه گیـري مي کننـد و معتقدنـد بـه آنـان 
نبایـد خدمـات داد تـا مجبـور بشـوند برونـد. مگـر آمـدن این 
زنـان و کـودکان به دسـت خودشـان بود کـه حاال اجبارشـان 
کنیـم کـه برونـد. مرد خانـواده از بدبختـي و فاکت مملکتش 
فـرار کـرده و آمـده در کشـور همسـایه پنـاه گرفته اسـت. زن 
خانـواده از یـک خانـواده سـنتي در یـک فرهنـگ بسـته پـا 
بـه کشـوري گذاشـته کـه نیمـي از دانشـگاه هایش در اشـغال 
زنـان اسـت. فرزندانـش در کشـوري بـه دنیـا آمده انـد که آب  
آشـامیدني دارد. گاز دارد. امنیـت دارد. فرزندانـي که از کشـور 
زادگاه پـدر مـادر خـود جـز نامي بـر فیلم هاي دلخـراش اخبار 

تلویزیـون چیـزي نمي دانند.
اکنـون مشـخص شـد کـه محروم بـودن کـودکان افغـان از 
تحصیـل یـک واقعیـت تلخ اسـت که همـه گناهش بـه گردن 
مجریـان جمهوري اسـامي نیسـت، بلکه همه متهم هسـتیم؛ 
همه مـان. همـه مـا افـرادي در خانـواده خـود داریـم کـه چند 
سـالي اسـت مهاجـرت کرده انـد به اروپـا، بـه امریکا، بـه ژاپن، 
بـه اسـترالیا. اقامت گرفته اند، سـیتي زن شـده اند. اگـر فرزندي 
در کشـور مقصـد بـه دنیـا آورده باشـند کـه دیگر خـدا را بنده 
نخواهنـد بـود؛ دیگـر نـه تنهـا دو تابعیتـي هسـتند بلکه حتي 
فرزندانشـان دیگـر فارسـي بلـد نیسـتند حـرف بزننـد ولي ما 
توقـع داریـم دولـت کسـاني را کـه بیـش از 40 سـال اسـت 
در مملکت مـان زندگـي کرده انـد از مملکـت گل و بلبل مـان 
اخـراج کنـد. بایـد این نکتـه را در نظر داشـته باشـیم که بدون 
فرهنگ سـازي در خصـوص بـاال بـردن سـطح دیگرپذیـري در 
جوامـع شـهري مـا، مسـاله محرومیـت کـودکان با حل شـدن 
ثبت نـام آنهـا کامـا رفـع نخواهـد شـد. معضـل دیگـري نیـز 
وجـود دارد و آن تبعیض هـا و اعمـال خشـونت ها در مدارسـي 
اسـت کـه افغان ها هـم در آن حق تحصیل داشـته اند یـا از این 

پـس خواهند داشـت.

ارزش قاچاق در 
سال؛ ۳۴ تا ۵۵ 
هزار میلیارد تومان

وزیـر  پورمحمـدی،  مصطفـی 
دادگسـتری و رئیـس کمیسـیون 
از  بازدیـد  در  فسـاد  بـا  مبـارزه 
سیسـتم جامـع گمرکـی کشـور 
گفـت:  خبرنـگاران  جمـع  در 
خرسـندیم کـه یک تحـول بزرگ 

در حـوزه واردات و صـادرات کاال و یـک بخـش مهـم در ایجـاد سـامت محیـط 
کسـب و کار کشـور در حـال انجـام اسـت. وی در ادامـه افـزود: سیسـتم جامـع 
گمرکـی اقـدام تحسـین برانگیزی اسـت کـه توسـط متخصصیـن و بـه خصوص 
جوانـان مـا صـورت گرفتـه اسـت. وزیـر دادگسـتری در خصـوص آخریـن آمـار 
قاچـاق کاال و ارز گفـت: در ایـن خصوص آمارهای متفاوتی اعام شـده اسـت؛ از 
حـدود 10 میلیـارد دالر یـا حدود 34هـزار میلیارد تومان تـا 25 میلیارد دالر که 
بـه عـددی نزدیـک 80 هزار میلیارد تومان اسـت، ادعا شـده اسـت. پورمحمدی 
تصریـح کـرد: امـا بـا جمع بندی که دوسـتان و همـکاران مـا داشـته اند می توان 
بـه بیـن ارقام 34 هـزار میلیارد تومـان تا 55هزار میلیارد تومان، بیشـتر ازسـایر 
ارقـام اتـکا کـرد. امـا با ایـن حال ایـن رقم بسـیاربزرگ بـوده و متاسـفانه بخش 
بزرگـی از ایـن کاال هـا از مبـادی رسـمی کشـور بـا اظهارنامه هـای مخـدوش، 

اطاعـات ناقـص و یـا عـدم کنتـرل یـا ارزیابـی خـوب، صـورت می گیـرد.

هیئت سیاسی 
طالبان افغانستان 
به رهبری طیب آغا 
در ایران

طالبـان  سیاسـی  هیئـت 
آغـا  به رهبـری طیـب  افغانسـتان 
بـه ایـران سـفر کـرد. ایـن هیئت 
متشـکل از اعضـای دفتر سیاسـی 
روز  قطـر  در  افغانسـتان  طالبـان 

گذشـته وارد تهـران شـد.  به گـزارش خبرگزاری تسـنیم، رهبری هیئت سیاسـی 
طالبـان افغانسـتان در ایـن سـفر به عهـده »طیـب آغـا« مسـئول دفتـر سیاسـی 
طالبـان در قطـر می باشـد. هیئـت سیاسـی طالبان افغانسـتان در سـفر بـه تهران 
بـا مقامـات امنیتـی جمهوری اسـامی ایـران دیـدار و پیرامون مسـائل منطقه ای 
به ویـژه مسـائل جهـان اسـام و همچنیـن مسـائل مربـوط بـه مهاجریـن به بحث 
و تبـادل نظـر پرداختنـد. هیئـت سیاسـی طالبـان افغانسـتان پیش از ایـن نیز دو 
مرتبـه به منظـور دیـدار بـا مقامـات امنیتی جمهـوری اسـامی ایـران و همچنین 
شـرکت در کنفرانـس بین المللـی بیـداری اسـامی بـه ایـران سـفر کـرده بودنـد. 
طالبـان افغانسـتان پیـش از ایـن اعـام کرده بودنـد که هـدف آنها از ایجـاد دفتر 
سیاسـی در قطـر ارتبـاط بـا سـایر کشـورهای جهـان اسـت، بـه همین منظـور از 
زمـان ایجـاد ایـن دفتر اعضـای آن سـفرهای متعددی به سـایر کشـورها از جمله 

چیـن، اسـترالیا، آلمـان، ژاپـن و برخـی دیگـر از کشـورها داشـته اند. 

حذف استمرار 
صالحیت نمایندگان 
فعلی از قانون 
انتخابات مجلس

شـورای  مجلـس  نماینـدگان 
صاحیـت  اسـتمرار  اسـامی 
حضـور  بـرای  فعلـی  نماینـدگان 
مقننـه  قـوه  آینـده  انتخابـات  در 
گـزارش  بـه  کردنـد.  حـذف  را 

خبرگـزاری ایلنا، نمایندگان در نشسـت علنی  سه شـنبه 29 اردیبهشـت( مجلس 
بـه منظـور تامیـن نظـر شـورای نگهبـان در طـرح اصـاح مـاده 29 و الحـاق یک 
تبصـره بـه مـاده 52 قانـون انتخابـات مجلـس بـا حـذف مـاده 2 ایـن طـرح بـا 
152 رأی موافـق،   33 رأی مخالـف و 9 رأی ممتنـع از مجمـوع 222 نماینـده 
حاضـر در جلسـه موافقـت کردنـد تـا بدیـن ترتیـب صاحیـت نماینـدگان فعلی 
مجلـس بـرای حضور در دوره بعد احراز شـده محسـوب نشـود. در تبصـره 4 ماده 
2 قانـون انتخابـات آمـده بـود: در صـورت ثبت نـام نماینـدگان مجلس بـرای دوره 
بعـد، صاحیـت آنان بـرای نمایندگـی مجلس اسـتمرار می یابد مگر آنکه شـورای 
نگهبـان در جلسـه رسـمی خـود تـا 15 روز قبـل از شـروع تبلیغـات انتخاباتی به 
اسـتناد اسـناد و مـدارک معتبـر عـدم احـراز را اعـام نماید. بر این اسـاس سـایر 
عوامـل اجرایـی یـا نظارتـی حـق اظهارنظـر درخصوص صاحیـت افـراد مذکور را 
ندارنـد. گفتنـی سـت پیـش از این شـورای نگهبـان به این مـاده ایـراد گرفته بود.

مجلس از پاسخ 
ربیعی قانع شد

نماینـدگان از توضیحات وزیر 
اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون، 
طـا  حسـین  سـوال  مـورد  در 
نماینـده مردم تهـران از وی قانع 
شـدند. بـه گـزارش خبرگـزاری 
مجلـس  نماینـدگان  ایلنـا، 
شـورای اسـامی پس از استماع 
کمیسـیون اجتماعی و همچنین 

سـوال حسـین طـا از وی و همچنیـن صحبت هـای وزیـر تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعـی از توضیحـات ربیعـی قانـع شـدند و بـا 114 رای مثبـت، 84 رای 
منفـی و 8 رای ممتنـع قانع شـدن خود را نشـان دادند. بنابرایـن گزارش متن 
سـوال انجـام گرفتـه از وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به شـرح زیـر بود: 
انفجـار گاز در معـدن ذغـال سـنگ در معدن پاوه دانـا و ناکارآمـدی و ناتوانی 
بازرسـان کار در حفـظ جـان کارگـران کـه منجـر به کشـته و مجروح شـدن 
شـماری از آنـان گردیـده• از جملـه سـوال های نماینـدگان از ربیعـی بود که 
در نهایـت توضیحـات ربیعـی نماینـدگان را قانع کـرد. وزیر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی در مجلـس گفت: حفظ سـامت کارگـران را نه تنهـا وظیفه قانونی 
خـود می دانـم بلکـه طبق رویکـرد اعتقادی خـود• این مسـئله را یک موضوع 

انسـانی می دانـم.

چه می خوانید...
تغییـرات در دولـت باالخـره تکذیـب شـد. شـرح ایـن ماجـرا را در صفحـه »کاغذ اخبـار« امروز بخوانیـد. صحبت هـای رئیس جمهـور در جمع 

دانشـگاه آزادی هـا و چنـد خبـر کوتـاه از دیگـر مطالب این صفحه هسـتند.

سیاستمجلسوزارتدولت

تحقیقـات کارآگاهـان پلیس آگاهـی از مردی 
که به عنـوان مظنون تازه پرونده اسیدپاشـی های 

اصفهان دسـتگیر شـده اسـت نشـان داد این فرد 
سـارقی سـریالی اسـت امـا در اسیدپاشـی روی 

زنان نقشـی نداشـت. آنطور که خبرآناین نوشته 
کارآگاهـان پلیـس بعد از دسـتگیری این فرد که 
هویتـش اعام نشـده اسـت بـه دلیل شـباهت او 
بـا عامـل اسیدپاشـی های اصفهـان بـه بازجویی 
ویـژه از وی پرداختنـد و تحقیقات جامعی در این 
مـورد انجـام دادنـد امـا سـرانجام به ایـن نتیجه 
رسـیدند کـه او در این جنایت ها دسـت نداشـت. 
فـرد دستگیرشـده سـارق حرفـه ای منازل اسـت 
کـه بعـد از دسـتبرد به خانه هـا، آتش سـوزی راه 
می انداخـت.  به این ترتیـب، پرونـده پیچیـده ای 
کـه از مهـر سـال گذشـته بـا اسیدپاشـی روی 

چهـار زن جـوان تشـکیل شـده بـود همچنـان 
الینحـل باقـی مانـده و ایـن در حالـی اسـت که 
پلیـس اعـام کرده اسـت تا زمـان حصول نتیجه 

از تحقیقـات دسـت نخواهد کشـید.
رئیس پلیـس  مقیمـی،  محمدرضـا  سـردار 
گفـت:  این بـاره  در  انتظامـی،  نیـروی  آگاهـی 
پرونده اسیدپاشـی اصفهان از دسـت کارشناسان 
پلیـس آگاهـی خـارج نشـده و رسـیدگی بـه آن 
همچنـان ادامه دارد. در واقع رسـیدگی به پرونده 
اسیدپاشـی اصفهـان جـزء اولویت هـای پلیـس 
آگاهی اسـت و این جرم در هر کجای کشـور رخ 

دهـد، پلیـس آگاهـی با تمـام تجهیزات، نسـبت 
بـه شناسـایی عامـان آن اقـدام خواهـد کـرد. 
رئیس پلیـس آگاهـی ناجا با اعـام اینکه تعدادی 
مظنـون در ایـن پرونده، شناسـایی و طبق قانون 
دسـتگیر شـده اند، افزود: در بازجویی از مظنونان 
دستگیرشـده، یـک نفـر از آنـان بـه سـرقت های 
محـل  آتـش زدن  و سـپس  منـازل  از  سـریالی 
سـرقت اعتـراف کـرد. در بازجویی های تخصصی 
امـر  در  دستگیرشـده  مجـرم  شـدیم  متوجـه 
سـرقت های سـریالی دسـت دارد امـا ربطـی بـه 

پرونده اسیدپاشـی نـدارد. 

پرونده اسید پاشی اصفهان همچنان بی نتیجه

حجـت االسـام حسـن روحانـي دیـروز پس از 
بازدیـد از مرکـز تحقیقـات فیزیـک پاسـما و 
افتتـاح چنـد طـرح دانشـگاه آزاد اسـامی ، در 
جمع مدیران ، اسـاتید و کارکنان این دانشـگاه 

اسـامی  آزاد  اینکـه »دانشـگاه  بـر  تاکیـد  بـا 
بایـد میزبـان بهتریـن دانشـمندان ایرانی مقیم 
خـارج کشـور باشـد« ، تصریـح کـرد: دانشـگاه 
آزاد اسـامی ثابـت کـرد کـه اگـر کار بـه مردم 

واگـذار شـود، تحقـق اهـداف و توسـعه کشـور 
آسـانتر اسـت. گزیده ای از صحبت های حسـن 

روحانـی را در زیـر مـی خوانیـد:
• منزلـت و احتـرام ، حـق بـزرگان و نخبـگان 
اسـت و هیچکس حـق برخورد با شـهروندان را 

خـارج از چارچـوب قانـون ندارد.
اهلل هاشـمی رفسـنجانی  آیـت  اگـر همـت   •
معظـم  مقـام  و  امـام)ره(  و حمایـت حضـرت 
رهبـری نبود، دانشـگاه آزاد اسـامی قـوام نمی 
یافـت و ایـن دانشـگاه باعث جذب نخبـگان در 

داخل کشـور شـد.
• دخالـت در دانشـگاه هـا باید بـه حداقل الزم 
برسـد و ایـن واقعیـت را بـاور کنیـم کـه ایـران 

متعلـق به همـه ایرانیـان جهان اسـت.

هاشـمی  آیـت اهلل  پیگیـر  تاش هـای  اگـر   •
رفسـنجانی و موافقـت امـام راحـل)ره( نبـود، 
شـاید آغاز فعالیت دانشـگاه اسـامی غیرممکن 

 . د بو
• در بیـن همـه خدماتـی که آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی بـرای انقـاب انجـام داد، از اصـل 
جـزو  ایشـان  کـه  اسـامی  انقـاب  پیـروزی 
سـرداران ایـن انقـاب بودنـد و سـهم بسـزایی 
در پیروزی، اسـتقرار و سـاماندهی نظام اسامی 
داشـتند و نقشـی کـه در شـکل گیری و آغـاز 
فعالیـت مجلـس و هماهنگـی قوا در سـال های 
ابتدایـی پیروزی انقاب اسـامی داشـتند و نیز 
نقشـی کـه در جنـگ تحمیلـی و پیروزی هـای 
نقش آفرینـی  بی تردیـد  داشـتند،  رزمنـدگان 

ایشـان در پاگرفتن دانشـگاه آزاد اسـامی یکی 
بـرای  ایشـان  تاش هـای  زریـن  برگ هـای  از 

توسـعه کشـور محسـوب می شـود.
کـه حوزه هـای  کـرد  ادعـا  می تـوان  هنـوز   •
علمیـه در زمینـه آزادی علمـی و بحـث آزاد از 
دانشـگاه های مـا جلوتـر هسـتند و الزم اسـت 
دانشـگاه های مـا نیـز به لحـاظ علمـی در عین 
حفـظ اخـاق و التـزام بـه هویت دینـی و ملی، 

اسـتقال و آزادی داشـته باشـند.
• دانشـگاه بایـد در مسـایل اجتمـاع حضـور و 
مشـارکت فعـال داشـته و احسـاس وظیفه کند 
و از مشـکات انتقـاد کند؛ حاال اگـر برای انتقاد 
از دیگـر قوا ماحظـه دارید، می توانیـد از دولت 

انتقـاد کنیـد که دیـوارش کوتاه اسـت.

هیچکس حق برخورد با شهروندان را خارج از چارچوب قانون ندارد

ماجرای حذف 
یارانه ها

بـود  گذشـته  شـنبه  پنـج 
اردیبهشـت  هـای  یارانـه  کـه 
سرپرسـتان  حسـاب  بـه  مـاه 
خانـوار واریـز شـد امـا ایـن بار 
پرداخـت یارانـه هـا با مـاه های 
باالخـره  بـود.  متفـاوت  قبـل 
دولـت حـذف یارانـه برخـی از 

شـهروندان را آغـاز کـرد امـا هنوز دولـت از اطاع رسـانی دقیـق یارانه ای از 
جملـه اطاع رسـانی دربـاره ماک هـای حذف یارانـه نقـدی دوری می کند. 
آنطـور کـه وطـن امـروز نوشـته سـخنگوی دولـت اعام کـرد یارانـه نقدی 
4 میلیـون نفـر از ابتـدای سـال جـاری حـذف شـده اسـت. البتـه نوبخـت 
سـخنگوی دولـت ایـن خبـر وطـن امـروز را تکذیب کـرد و گفـت حذف 4 
میلیـون یارانـه بگیـر صحـت نـدارد. مسـؤوالن دولتی شـاید قصـد دارند با 
ادامـه حـذف بی سـر و صـدای یارانـه بعضـی از گروه ها و عدم اطاع رسـانی 
شـفاف در ایـن بـاره، موضـوع قطـع یارانـه ای را فرسایشـی کننـد. گفتـه 
می شـود تاخیـر 2، 3 روزه بـرای پرداخـت یارانـه نقـدی اردیبهشـت ماه به 

علـت دیـر آمـاده شـدن لیسـت حذفی هـای ایـن مـاه بـوده اسـت.
ششـگانه ای  گروه هـای  همـان  از  اردیبهشـت ماه  حذف شـدگان  اکثـر   
حذف شـدگان  اکثـر  یعنـی  شـدند،  رسـانه ای  قبـل  هفتـه   2 کـه  بودنـد 
اردیبهشـت ماه جـزو پزشـکان و دانشـجویان پزشـکی، مالـکان خودروهـای 
گرانقیمـت، صاحبـان صرافی هـا، اعضای هیات مدیـره بانک هـا و هیات مدیره 
شـرکت های خصوصـی و افـراد مقیـم خـارج از کشـور و افـرادی کـه در 3 
سـال اخیـر یـک سـفر خارجی بـه غیـر سـفرهای زیارتـی رفته اند هسـتند. 
وزیـر اقتصـاد دوشـنبه بـا اعـام اینکـه وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 
حـذف یارانـه پردرآمدهـا را شـروع کـرده اسـت، گفـت: قـرار شـد، کسـانی 
کـه بـه حـذف یارانـه خـود اعتراضـی دارنـد بـه وزارت کار مراجعـه کـرده و 
مسـتندات اعتـراض خـود را اعـام کننـد. علـی طیب نیـا افـزود: وزارت کار 
متولـی شناسـایی و حذف یارانه پردرآمدها شـده اسـت و ایـن وزارتخانه هم 
بـه اسـتناد بانـک اطاعاتـی فرآیند حذف را شـروع کرده اسـت. اشـاره وزیر 
اقتصـاد بـه اطاعیـه روز یکشـنبه وزارت کار دربـاره اعتـراض حذف شـدگان 
بـود. وزارت کار و رفـاه اجتماعـی روز یکشـنبه اعـام کـرد حذف شـدگان از 
دریافـت یارانـه نقـدی در سـال جاری، در صـورت اعتـراض می تواننـد از 5 
خردادمـاه بـه مـدت یـک مـاه اعتـراض خـود را مطـرح کنند. گفتنی اسـت 
فرآینـد بررسـی اعتراضـات از ثبت درخواسـت تا پاسـخ، کامـا غیرحضوری 
صـورت خواهـد گرفـت و کمیسـیون موضوع مـاده 10 قانـون هدفمندکردن 
یارانه هـا اعتـراض افـراد را بررسـی می کنـد و در صـورت اسـتحقاق، یارانه به 
طور مجدد برقرار خواهد شـد. در اطاعیه وزارت کار آمده کسـانی می توانند 
بـه قطـع شـدن یارانـه خـود اعتـراض کنند کـه امسـال جزو حذف شـدگان 
هسـتند و مشـخص نیسـت 200 هـزار نفـری کـه سـال گذشـته از دریافت 

یارانـه نقـدی محـروم شـده اند بایـد چگونـه اعتـراض کنند.

خندوانه قربانی 
تبلیغات یک جریان 
سیاسی می شود؟

طنـز  ای  برنامـه  خندوانـه 
اسـت که از شـبکه نسیم پخش 
مـی شـود. ایـن برنامـه را رامبد 
جـوان اجرا مـی کنـد و کم کم 
مـردم  دل  در  را  خـود  جـای 
بـاز کـرده اسـت. سـری جدیـد 

برنامه خندوانه از شـبکه نسـیم از اوایل اردیبهشـت ماه پخش شـد اما حاال 
شـائبه هایـی مبنـی بـر دعـوت مهمانانـی مربـوط بـه انتخابات هـای پیش 
رو شـنیده مـی شـود. سـایت خبـری تابنـاک نوشـته کـه خندوانـه یکی از 
پرمخاطب تریـن برنامه های تلویزیون آهسـته آهسـته به برنامـه ای تبلیغاتی 
بـدل می شـود و چهره هایـی میهمـان رامبـد جـوان می شـوند کـه عـاوه 
بـر قرارگیـری در یـک طیف سیاسـی خـاص، فاقـد جذابیت بـرای مخاطب 
هسـتند و ظاهـراً ایـن برنامـه نیـز بـه سـمت و سـویی حرکـت می کند که 
متأثـر از سیاسـت زدگـی بـا ریـزش مخاطـب همـراه شـود؛ رویکـردی کـه 
بایـد در آن تجدیدنظـر کـرد. آنطـور که تابناک نوشـته شـاید بتـوان دعوت 
علیرضـا دبیـر را کار رامبـد جـوان تلقـی کـرد؛ امـا آیـا می توان تصـور کرد 
کـه عبدالرضـا عزیزی نماینده مردم شـیروان در مجلس شـورای اسـامی را 
نیـز میهمـان منتخب جـوان و تیمش تلقی نمود؟ شـاید رئیس کمیسـیون 
اجتماعی مجلس که چهره ای سرشـناس در سـطح ملی نیسـت نیز توسـط 
گـروه کارشناسـی ایـن برنامـه و یـا شـبکه آمـوزش انتخـاب شـده، ولـی 
چـرا ایـن جـاِم پرگـوی هرچـه می چرخـد، قرعـه بـه نـام دیگـر طیف های 
سیاسـی در  نمی آیـد؟ ایـن پرسشـی اسـت که بـا دیـدن برنامـه خندوانه در 
هفته هـای اخیـر قابـل طـرح اسـت و تشـدید دعـوت از چهره های سیاسـی 
بـه ایـن برنامـه و انتخـاب چهره هـای فاقد تشـاهر ملـی، چنین پرسشـی را 
پررنگ تـر می سـازد و رامبـد جـوان را بیـش از پیـش در موقعیت نقـد و در 
جایـگاه متهـم قـرار می دهـد، هرچنـد بسـیار بعید اسـت که جـوان چنین 
تصمیماتـی گرفتـه باشـد، زیـرا اساسـاً چنیـن اتفاقاتـی در یـد قـدرت یک 

تهیـه کننـده تلویزیونـی نیسـت و بـا روحیات جوان نسـبتی نـدارد. 
اگـر ایـن پیـش فـرض را بپذبریـم کـه چنیـن بهـره بـرداری از برنامـه 
خندوانـه بـه قصـد مردمـی نشـان دادن برخـی مسـئوالن و ابـزار سیاسـی 
شـدن ایـن برنامـه در تحلیـِل کمـی مخاطـب ایـن برنامه نقش مسـتقیمی 
خواهـد داشـت، این پرسـش را پیش خواهد آورد که بایـد چه کرد تا چنین 
اتفاقـی رخ ندهـد؟ پاسـخ احتماالً غیرعملـی برای جوان و باالدسـتی هایش، 
عـدم دعـوت چهره های سیاسـی و جلوگیری از شـائبه بهره برداری سیاسـی 
از ایـن برنامـه اسـت امـا پاسـخ عملـی، برقـراری تعـادل در روند دعـوت از 
میهمانـان اسـت.  وقتـی نمی تـوان در ایـن برنامـه بـه قـول معـروف »جای 
مـردان سیاسـت بنشـانیم درخت تـا هوا تازه شـود«، می  تـوان حداقل از هر 
طیـف سیاسـی چنـد نفـری را دعوت کـرد و سـرقفلی این برنامـه را به یک 

طیف سیاسـی واگـذار نکرد.

تکذیب تغییر
در دولت

تکذیـب شـد. تغییراتـی که 
طرفـداران دولـت خواسـتار آن 
تغییـرات  ایـن  بـرای  و  بودنـد 
کردنـد.  مـی  شـماری  لحظـه 
خبرنـگاران  در جمـع  نوبخـت 
گفـت:  بـه هیـچ وجـه موضوع 
در  اسـتانداران  و  وزرا  تغییـر 

حـال حاضـر در دسـتور کار دولـت قـرار نـدارد و اخبـاری مبنی بـر تغییر 
در کابینـه صحـت نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا وی بـا بیـان این کـه موضوع 
تغییـرات از بـن بـی اسـاس اسـت و رسـانه ها نبایـد بـه آن دامـن بزننـد 
اظهارکـرد: دولـت هیـچ برنامـه ای بـرای تغییـر وزرا و اسـتانداران نـدارد 
و اگـردر آینـده تغییـری متناسـب بـا وضعـی انجـام شـود ایـن موضـوع 
بحـث دیگـری اسـت.  وی همچنیـن در پاسـخ بـه سـواالتی در مـورد 
تغییـر فرمانـدار جهـرم گفـت: ایـن کـه یـک اسـتاندار تشـخیص دهد که 

فرمانـداری را تغییـر دهـد در برنامـه ی دولـت قـرار نـدارد.
 نوبخـت تاکیـد کـرد: ایـن حرف هایـی کـه در این راسـتا زده می شـود 
که مشـاوری موضوعاتی را بیان کرده نظر شـخصی او و در واقع اسـتنباط 
خـود را بیـان کـرده اسـت و مـا بـه طـور کلـی از عملکـرد همکارانمـان 
درهیـات وزیـران بسـیار قدردانـی می کنیـم.  سـخنگوی دولـت در ادامـه 
فراوانـی کـه در  امکانـات و مشـکات  و  منابـع  ایـن کمبـود  بـا  گفـت : 
عرصه هـای مختلـف بـه جـا مانـده اسـت، و بـه مـا رسـیده و بـا توجـه به 
اینکـه همـکاران مـا شـبانه روزی تـاش می کننـد مـا قـدردان آنهـا هـم 

 . هستیم
هفتـه پیـش بـود که صحبت های حسـام الدین آشـنا باعث شـد گمانه 
زنـی هـا برای تغییرات در دولت زیاد شـود. مشـاور رئیـس جمهوری گفته 
بـود: برخـي از سـفرهاي اسـتاني بـراي تیـم رییس جمهور روشـن کرد که 
برخـاف تصـور اولیـه برخـي اسـتانداران توانایي کافـي براي اداره اسـتان 
ندارنـد. لـذا تغییـرات در دولـت اتفـاق خواهـد افتـاد، هم در سـطح وزرا و 
هـم در سـطح اسـتاندارها. همیـن صحبـت ها کافی بـود تا گمانـه زنی ها 
بـرای تغییـرات در دولـت آغـاز شـود. در این میـان روزنامه اعتماد نوشـت 
محمدرضـا نعمـت زاده، محمـود گـودرزي و مسـعود سـلطاني فر در صـف 
اول تغییـرات کابینـه قـرار دارنـد. روزنامـه آرمـان هـم از احتمـال تغییـر 
اسـتانداران فـارس، اصفهـان، هرمـزگان و ایـام خبـر داد. البتـه این همه 
گمانـه زنـی هـا نبـود و برخـی سـایت هـای خبـری از مرتضـی بانـک هم 
به عنـوان جایگزیـن احتمالـی علـی ربیعـی وزیـر کار نـام بردنـد و مجیـد 

انصـاری را جایگزیـن رحمانـی فضلی وزیر کشـور دانسـتند. 
البتـه قبـل از اینکـه نوبخـت تغییـرات را تکذیـب کنـد، وزیـر کشـور و 
معـاون اول رئیـس جمهـور از تغییـرات در دولـت اظهار بـی اطاعی کرده 
بودنـد و حسـام الدین آشـنا هـم در صفحه فیسـبوکش اظهاراتـش را نظر 

شـخصی خـودش خواند. 

سیاستحادثهدولت
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3 کرمان ویج3

خبر
رفع تصرف 2۳۹8 هکتار زمین در 

جنوب کرمان
مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان گفت: به 
منظـور صیانـت از اراضـی ملـی از سـال 92 تاکنـون 2 هـزار و 
389 هکتـار از اراضـی دولتـی در حـوزه راه و شهرسـازی ایـن 
منطقـه رفـع تصرف شـده اسـت. محمد سـاردویی در نشسـت 
شـورای حفـظ حقوق بیـت المال جنوب اسـتان کرمـان افزود: 
بـی توجهی در گذشـته باعث شـده زمین ها تصرف و شـهرک 
هـای جدیدی در حاشـیه شـهرها احـداث شـود. وی بیان کرد: 
اراضـی را در جنـوب کرمـان بـه اسـم کشـاورزی دریافـت می 
کننـد و بـا قطعـه بنـدی آنهـا را برای سـاخت واحد مسـکونی 
بـه مـردم می فروشـند کـه موجب متضرر شـدن حقـوق مردم 
می شـود. مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان کرمان هم 
گفـت: سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت حراسـت و صیانت از 
تنـوع زیسـتی را به عهـده دارد که در همین راسـتا نیز مناطق 
چهارگانـه ای را ایجـاد کـرده اسـت. محمـود صفـرزاده بیـان 
کـرد: 21 منطقـه تحـت مدیریـت در اسـتان کرمـان داریم که 
پنـج منطقـه آن شـکار ممنوع اسـت. وی گفت: در شهرسـتان 
رفسـنجان نیـز 400 نفـر از دوسـتداران طبیعـت و محیـط 
زیسـت 126 هکتـار از منطقـه قـرق ممنـوع را احیا کـرده اند.

درنظر گرفتن ۴0 میلیارد ریال برای 
مبارزه با آفت زنجره خرما 

فرمانـدار شهرسـتان بـم گفـت: بر اسـاس مصوبـه دو هفته 
پیـش هیئـت وزیـران، حـدود 40 میلیـارد ریـال بـرای مبارزه 
بـا آفـت زنجـره خرمـا از محـل اعتبـارات حـوادث مـاده 10 و 
12 اختصـاص پیـدا مـی کند. رضا اشـک بـا بیان اینکـه هنوز 
ایـن مقـدار اعتبار داده نشـده اسـت، افزود: می بایسـت مراحل 
تخصیـص اعتبـار طـی شـود.  وی خاطرنشـان کـرد: اعتباراتی 
هـم در سـال گذشـته مصوب شـد که ایـن اعتبارات بـه دالیل 
زیـادی واصـل نشـده اسـت اما مدیران اسـتان و شهرسـتان در 
سـالجاری با اسـتفاده از امکانات خود، چند دسـتگاه سمپاشـی 
بـه ایـن منطقـه اعـزام کـرده انـد. وی اظهار کـرد: بـا توجه به 
تاکیـدات اسـتاندار کرمـان، پیگیـری های انجام شـده توسـط 
مسـوولین اسـتان و شهرسـتان بـم مبـارزه بـا زنجـره خرما در 
سـالجاری وارد مرحلـه گسـترده تـری شـده اسـت. وی یادآور 
شـد: بـرای مبـارزه با زنجـره خرمـا از مهرماه گذشـته تا کنون 
جلسـات متعـددی بـا حضـور اسـتاندار کرمـان، کارشناسـان 

جهاد کشـاورزی و اسـاتید دانشـگاه برگزار شـده اسـت.

روابط عمومی رکن موثر همدلی و 
همزبانی دولت و ملت است

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان گفت: 
روابـط عمومـی هـا مـی تواننـد رکن موثـر همدلـی و همزبانی 
بیـن دولـت و ملت باشـند. به گـزارش روابط عمومـی اداره کل 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب کرمان حجت االسـام سـید 
احمـد حسـینی با اشـاره به کمبـود نیـرو و امکانـات در روابط 
عمومـی برخـی دسـتگاه های اجرایـی افزود: امید اسـت با رفع 
ایـن نیازهـا بتوانیـم بـه کمـک روابـط عمومـی دسـتگاه ها در 
راسـتای شـفاف سـازی و تنویـر افـکار عمومـی بیـش از پیش 
گام برداشـته تـا در سـال دولـت و ملـت همدلـی و همزبانـی 
ایـن مهـم را بـا ایجاد همرلـی و همزبانی بیـش از پیش محقق 
نماییم. وی اظهار کرد: در کشـورهای توسـعه یافته و پیشـرفته 
روابـط عمومـی ها بـازوی قابـل اتکایی بـرای مدیران هسـتند 
زیـرا روابـط عمومـی قدرتمنـد زمینه سـاز مدیریـت قدرتمند 
اسـت کـه می توانـد با نفـوذ در عمق افـکار عمومـی و مطالعه 
و بررسـی دقیـق و کارشناسـی به جمع آوری اخبـار و اطاعات 
بیرونـی مـورد نیاز دسـتگاه بپـردازد. وی گفـت: روابط عمومی 
مـی توانـد بـا پردازش ایـن اطاعـات در جهت ایجـاد تغییرات 
مطلـوب مخاطـب در ادارات اقـدام الزم و کارشناسـانه را بعمل 
آورد و در مقابـل بـا بیـان و تحلیـل برنامه ها نقش سـخنگوی 
آن سـازمان را در جهـت روشـن شـدن اذهـان عمومـی بخوبی 

ایفـا نماید.

پیگیری دریافت سهم حق االیندگی 
شهربابک بطور کامل

رضـازاده شـهردار شـهربابک در جلسـه شـورای اسـامی 
شـهر شـهربابک عنوان کـرد با پیگیری سـهم حـق االیندگی 
شـهربابک را بطـور کامـل دریافـت کنیـم.  به گـزارش روابط 
شـهربابک   شـهر  اسـامی  شـورای  و  شـهرداری  عمومـی 
رضـازاده ضمـن تشـکر از توجـه تمـام اعضا شـورای اسـامی 
شـهر بـه مسـائل شـهری توضیحاتـی در ایـن خصـوص ارائه 
کـرد و افـزود: بـا حضـور مدیـر کل امـور مالیاتـی و امـار دور 
از واقعیـت در ایـن خصـوص  امیـد اسـت بتوانیم بـا پیگیری 
سـهم حـق االیندگی شـهربابک را بطور کامـل دریافت کنیم. 
شـهرداری  فرهنگسـرای  از  بازدیـد  بـه  وی  اسـت  گفتنـی 
سـیرجان بـه همـراه آقـای بنـی فاطمـی در هفته گذشـته و 
اینکـه در مـوزه 2000 اثـر از شـهربابک وجود داشـت اشـاره 

کـرد و خواسـتار بازدیـد اعضـا محتـرم از ایـن محل شـد.

پرداخت 
۵0درصدی قبوض گاز 
بصورت الکترونیکی 
در  کرمان 
گاز  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اعـام  ضمـن  کرمـان  اسـتان 
قبـوض  درصـدی   50 افزایـش 
گذشـته  سـال  در  گاز  پرداختـی 
در اسـتان به صـورت الکترونیکی 

و غیـر حضـوری گفـت : خدمـات بانکـداري الکترونیکـي روز بـه روز متنـوع تـر 
و گسـترده تـر مـي شـوند کـه آگاهـي و اسـتفاده از امکانـات و قابلیـت هاي آن 
کـه هرکـدام از دیـدگاه کاربـران واجد جذابیتها و ارزشـهاي خاص اسـت ، امري 
ضـروري و اجتنـاب ناپذیـر اسـت. به گـزارش روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان محمـد علـی ودیعتـی در خصـوص آخریـن وضعیـت  قبـوض پرداخـت 
شـده گاز بـه صـورت حضـوری و غیـر حضـوری در سـطح اسـتان گفـت : تعداد  
1،150،000 قبض گاز در سـال گذشـته در اسـتان کرمان مشـترکین توزیع شد 
کـه از ایـن تعداد بیـش از 590،000 قبض بصـورت الکترونیکـی و غیر حضوری 
پرداخت شـده اسـت که در مقایسـه با سـال گذشـته 7 درصد رشـد داشته است 
. وی در خاتمـه گفـت: ضمنـاً مشـترکین محتـرم گاز طبیعـی می توانند شـماره 
اشـتراک خـود را بـه صورت پیامک به شـماره  1000341194 ارسـال و آخرین 

اطاعـات قبـوض گاز خـود را دریافـت نماینـد.  

راه اندازی 
داروخانه و درمانگاه 
هالل احمر در بم

هال احمـر  جمعیـت  رئیـس 
بـرای  پیگیری هایـی  گفـت:  بـم 
درمانـگاه  و  داروخانـه  راه انـدازی 
و  شـده  انجـام  بـم  هال احمـر 
امیدواریـم هر چه زودتـر مجوز آن 
صـادر شـود. احمـد سـیدی اظهار 
داشـت: نصـب وسـایل ورزشـی در 

پایگاه هـای امـدادی، جـذب اعتبار برای سـاماندهی مهانسـرا و پیگیـری حفر حلقه 
چـاه در انبـار و اسـتفاده از چـاه ایسـتگاه رادیویـی بـه منظـور آبیـاری فضای سـبز 
از جملـه اقدامـات هال احمـر ایـن شهرسـتان اسـت. رئیـس جمعیـت هال احمر 
شهرسـتان بـم بیان کـرد: امدادرسـانی در زمان بـارش برف در مناطق کوهسـتانی، 
نجات عشـایر، توزیع 600 بسـته پوشـاک و غذا در این مناطق، بازدید از سـالمندان 
مرکـز سـپهر، بیماری هـای خـاص و انجمن ضایعـه نخاعـی از دیگر اقدامـات انجام 
شـده اسـت. وی با اشـاره به راه اندازی کاروان سـامت در برخی دبستان های پسرانه 
و دخترانـه در هفتـه هال احمـر از اجـرای طرح بینایی سـنجی، شنوایی سـنجی در 
مـدارس خبـر داد. سـیدی بیان داشـت: با مجوزی که از هال احمر اسـتان و کشـور 
در ارتبـاط با پرواز بالگرد گرفتیم، توانسـتیم نسـبت به معاینه رایـگان و توزیع اقام 
دارویی، آموزشـی و غذایی در مناطق روسـتایی و عشـایری به ویژه کشـیت و آمیس 

طـی دو روز اقـدام کنیـم.

باید با ارتقاء فرهنگ 
ترافیکی، تصادفات 
و تلفات جاده ای را 
کاهش دهیم

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
راه  کل  مدیـر  مقبلـی  کرمـان، 
گفـت:  کرمـان  شهرسـازی  و 
جایـگاه  و  وضعیـت  متاسـفانه 
آمـار  در  کرمـان  پهنـاور  اسـتان 

تصادفاتـی کـه طـي سـالهاي اخیـر در کشـور منتشـر می شـود، وضعیت بسـیار 
ناراحـت کننـده ای اسـت.  مقبلـي گفـت: بنا بـر اعام پلیـس و ارزیابـی وضعیت 
تصادفـات عمده تریـن دالیـل آن عـدم رعایـت قوانین توسـط راننـده گان وگاهی 
خطاهـای جزیـی کاربـران جـاده هـا اسـت . وي کاهـش تصادفـات و تلفـات 
جـاده اي را مسـتلزم تـاش فـراوان تمـام دسـتگاه ها و فرهنگ سـازي در ایـن 
زمینـه دانسـت و گفـت: بایـد صـدا و سـیما، مـدارس، آمـوزش و پـرورش همـه 
و همـه بسـیج شـویم تـا با ارتقـا فرهنـگ ترافیکـي تصادفـات و تلفـات جاده اي 
را کاهـش دهیـم. مقبلـي اظهـار داشـت: از آن جـا که مطابـق فرهنگ ما کشـته 
شـدن یـک نفـر کشـته شـدن یـک ملت اسـت و نجـات جان یـک نفر بـه منزله 
نجـات جـان یـک ملـت محسـوب مي شـود، بایـد بـا ارتقـا فرهنـگ ترافیکـی 
تصادفـات و تلفـات جـاده ای را کاهـش دهیـم چرا کـه اگر یک نفر کمتر کشـته 

شـود چـه بسـا جلـوي کشـته شـدن یـک ملتـي را گرفته ایـم. 

اعزام ۴0 واقف 
کرمانی از محل 
نیات موقوفات عازم 
به کربال

عمومـی  روابـط  مسـوول 
اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه 
کرمـان گفت: 40 نفـر از واقفین 
گرانقـدر ایـن اسـتان  از محـل 
عتبـات  بـه  موقوفـات   عوایـد 

عالیـات اعـزام مـی شـوند.    بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اوقـاف و 
امـور خیریـه اسـتان کرمـان ،روح اهلل رسـتمی اظهار کـرد : از محـل اجرای 
نیـات موقوفـه »میـرزا صادقی »شهرسـتان کرمـان، 40 نفـر از واقفین نمونه 
اسـتان کرمـان عـازم سـفر زیارتی عتبـات و عالیـات میشـوند.    وی افزود : 
ایـن تعـداد زائـر از بیـن واقفین گرانقدری کـه از آغاز هفته وقف سـال 92 تا 
هفتـه وقـف سـال 93 اقدام به ثبت اماک خود در قالب سـنت حسـنه وقف 
کردنـد بـه همـراه برندگان شـرکت کننده در جشـن عید غدیر خم که سـال 
گذشـته در محـل مصلـی امـام علـی )ع( برگـزار شـد به قیـد قرعـه انتخاب 
شـدند. در سـالهای اخیر توسـط متولی محتـرم موقوفه و بـا هماهنگی اداره 
کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان کرمان بخشـی از در آمدهای کسـب شـده 
موقوفـه جهـت اعـزام کاروان زیارتـی بـه عتبـات و عالیـات هزینه می شـود.

چه می خوانید...
گرایـش بـه مـواد مخـدر صنعتی زیاد شـده اسـت. گـزارش اختصاصی پیـام ما دربـاره این موضـوع را در صفحـه »کرمان ویـج« بخوانید. اخبار شهرسـتان 

هـای کرمـان دیگـر مطالب این صفحه هسـتند.

هالل احمرراه و شهرسازیاوقاف و امور خیریهشرکت گاز

شهرسـتان بـم کـه از دیرباز به داشـتن قنات 
هـای بیشـمار معـروف بـوده حـاال قنـات هایش 
در معـرض نابـودی قـرار گرفتـه انـد. آنطـور که 
سـایت ارگ نیـوز، یکـی از سـایت هـای خبـری 
محلـی بم گـزارش داده برداشـت های بـی رویه 
توسـط چـاه های کشـاورزی مجـاز و غیـر مجاز 
عامـل اصلی خشـکیدن آب قنات هاسـت؛ توجه 
نکـردن به اجـرای عمل الی روبی، اجـرای پروژه 
هـای عمرانـی ماننـد تبدیـل بـاغ هـا بـه منازل 
ها،بـی  قنـات  حریـم  نکـردن  مسـکونی،رعایت 
مهـری برخـی مسـئولین و • بـدون توجـه بـه 
وجـود قنـات هـا و خشکسـالی و آلـوده شـدن 
آب قنـات هـا از جملـه عوامـل دیگـری اسـت 
کشـانده  نابـودی  ورطـه  بـه  را  هـا  قنـات  کـه 
اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه نمـاد هـر شـهر 
و روسـتا، قنـات آن اسـت و روسـتایی کـه قنات 
پرآبـی داشـته باشـد آبـادی و رونـق دارد. آثـار 
سـازه های آبـی مختلـف در شهرسـتان بـم و بـه 

خصـوص دهسـتان دهبکـری وجـود دارد کـه با 
خشـک شـدن قنات روسـتاییان دچار مشکات 
عدیـده مـی شـوند و رونـد مهاجرت روسـتاییان 

بـه حاشـیه شـهرها شـدت مـی گیرد. 
ارگ نیـوز در ایـن گزارش به این نکته اشـاره 
کـرده کـه حتی یـک ریال هـم بـرای حفاظت و 
نگـه داری قنات ها در شهرسـتان اختصاص نمی 
یابـد و مقولـه حفاظـت از قنـات خیلـی مغفـول 
واقـع شـده اسـت و متاسـفانه جهـاد کشـاورزی 
و اداره آبیـاری کـه مسـئولیت قانونـی حفاظـت 
از قنـات هـا و حریـم قنـات هـا وجلوگیـری از 
حفـر چـاه هـای غیـر مجـاز را برعهـده دارنـد 
نسـبت بـه ایـن موضـوع در بـی توجهـی کامـل 
مـی باشـند. دهیـار دهبکری به ارگ نیـوز گفته: 
بیـش از 35 قنـات در دهسـتان دهبکـری وجود 
دارد کـه حـدود 10تـای آنهـا خشـک و مابقـی 
آنها در حال خشـک شـدن می باشـند. افشـاری 
علت خشـک شـدن قنات هـا را عدم الیـه روبی 

و ریـزش قنـات هـا دانسـت و افزود:متاسـفانه تا 
ایـن لحظـه هیـچ اقـدام عملـی از سـوی ارگان 
هـای مرتبـط بـه ایـن موضـوع جهـت احیـا و 
مرمـت قنـات هـا صـورت نگرفتـه اسـت. وی به 
توریسـت خیز بودن روسـتای هدف گردشـگری 
دهبکـری اشـاره کـرد و گفت:بـا توجه بـه اینکه 
منطقـه دهبکری در شـرق اسـتان در نـزد مردم 
از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت مـی طلبـد 
در یـک برنامـه مـدون بـا همـکاری و همدلـی 
مسـئولین و مـردم نسـبت بـا احیای ایـن قنات 

هـا اقـدام نمود.
فرمانـدار بـم امـا در این بـاره نظـرات دیگری 
دارد. رضـا اشـک بـه ارگ نیـوز گفتـه: از آنجایی 
کـه قنـوات مربـوط بـه بخـش خصوصـی مـی 
باشـند و مالـک دارنـد بایسـتی توسـط مالکیـن 
آبـاد شـوند ضمـن اینکـه دولـت کمـک هایـی 
نیـز بـه آنها می کنـد. وی تاکید کـرد:در مناطق 
کوهسـتانی مجوز حفر چاه عمیق داده نمیشـود 

و مـردم بایسـتی قنـوات خودشـان را آبـاد کنند 
و ایـن موضـوع در جلسـه ای کـه چنـدی پیش 
بـا شـورا و دهیـار دهبکـری داشـتیم بـه اطـاع 
انهـا رسـانده ایـم. اشـک یـادآور شـد:چنانچه از 
اعتبـارات دولتی اعتباری برسـد یقینا” به کمک 
مـردم خواهیـم آمـد ولـی در هیـچ کجـا قانـون 
آورده نشـده کـه دولت برای بخـش خصوصی به 

جـای انهـا کار بکند و مـا تنها میتوانیـم کارهای 
حمایتـی را انجـام دهیـم. فرمانـدار بـم خاطـر 
نشـان کرد:قنـات هـا حریم خصوصی مشـخصی 
دارنـد کـه افـراد مسـتلزم رعایت کـردن آن می 
باشـند و چنانچـه افراد و یا اشـخاصی این حریم 
قانونـی را رعایـت نکننـد و به آن تجـاوز کنند از 

طریـق مراجـع قضایی قابـل پیگیری اسـت.

مرگ قنات ها در بم

گزارش اختصاصی »پیام ما« از افزایش استفاده از مواد مخدر صنعتی

فاز مرگ
 رضا عبادی زاده

مهمتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه  اعتیـاد  مسـئله  امـروزه 
معضـات اجتماعـی در دنیـا مطـرح اسـت. معضلـی کـه از 
دیربـاز وجـود داشـته و ادامـه دارد. اگرچـه علـم روز بـه روز 
پیشـرفت کـرده و راه هـای مختلفـی بـرای مقابلـه بـا اعتیاد 
پیـدا شـده امـا نه تنهـا از این معضـل جلوگیری نشـده بلکه 
گاهـی اوقـات علـم هـم در خدمت اعتیـاد قرار گرفته اسـت. 
اگـر قدیـم بیشـتر افرادی کـه معتاد تلقی میشـدند بـه مواد 
مخـدر سـنتی مثـل تریـاک گرایـش داشـتند حـاال انـواع و 
اقسـام مـواد مخـدر صنعتـی وجـود دارنـد که هم وابسـتگی 
شـان از مـواد مخـدر سـنتی بیشـتر اسـت و هـم عـوارض 
خطرنـاک تـری دارنـد. عوارضـی کـه بعضـی مواقـع نـه تنها 
فقـط بـرای خـود فرد معتاد بلکه بـرای اطرافیـان آن فرد هم 

خطرنـاک بوده اسـت.
در مجمـوع مـی تـوان مـواد مخدر را به 4 دسـته سـنتی، 
صنعتـی، محـرک و انـواع قرص ها تقسـیم کرد. مـواد مخدر 
سـنتی مثـل تریاک و هروئیـن. این مواد واکنش هـای مغز را 
آهسـته می کننـد و عوارضـی مثل کم شـدن سـرعت تنفس 
و ضربـان قلـب، کـم شـدن فشـار خـون و  خـواب بیـش از 
حـد طبیعی دارنـد. مواد مخـدر صنعتی مثل شیشـه، کراک 
و اکسـتازی. ایـن مـواد جـزء خطرنـاک تریـن مـواد مخـدر 
هسـتند و عـاوه بـر تاثیـر منفـی بـر سـامت فـرد مصـرف 
کننـده، باعـث بوجـود آمـدن اتفاقات ناگـوار هم می شـوند. 
در ایـن گـروه مـواد مخدر شیشـه بیشـترین طرفـدار را دارد 
و از همیـن رو بیشـتر اتفاقـات مرگبـار ناشـی از مصـرف این 
مـاده مخـدر اسـت. حدود دو سـال پیش در کرمـان یک پدر 
بـزرگ و همسـرش توسـط نـوه ای کـه به شیشـه معتـاد بود 
بـه طرز دلخراشـی به قتـل رسـیدند. این حادثه تنها گوشـه 
ای از عـوارض خطرنـاک مصـرف شیشـه اسـت. مـواد مخدر 
محـرک مثـل حشـیش، مـاری جوانـا و کوکائیـن. مصـرف 
ایـن نـوع مـواد مخـدر اخیـرا در کشـور ما زیاد شـده اسـت 
و جوانـان بـه خصـوص به سـمت این نـوع مـواد گرایش پیدا 
کـرده انـد. کوکائیـن بـه دلیـل قیمـت فـوق العـاده زیـادش 
طرفـدار کمتـری دارد امـا حشـیش و مـاری جوانا بـا قیمت 
نـه چنـدان باالیی بدسـت مـی آید. اسـتفاده آسـان این نوع 
مـواد مخـدر باعـث شـده تـا در بعضـی از پـارک های شـهر 
کرمـان بـه راحتـی مـاری جوانـا و یـا حشـیش بکشـند. بـه 
ایـن مـواد در اصطـاح عـام سـیگاری مـی گوینـد. دلیلـش 
هـم ایـن اسـت کـه مـاری جوانـا و حشـیش را در سـیگار 
بـار می گذارنـد. علـی رغـم اینکـه برخـی مصـرف کنندگان 
مـواد مـی گویند مـاری جوانـا تاثیر منفـی بر بدن ایـن ماده 
مخـدر هـم دارای عوارض نامطلوبی اسـت. مصـرف درازمدت 

ماری جوانـا بـر افزایـش خطـر ابتـا بـه شـیزوفرنی، اختال 
دوقطبـی، و افسـردگی مـاژور تاثیـر می گـذارد. مـواد مخدر 
قـرص هم مثـل ترامـادول، ال اس دی و متادون. این دسـته 
از مـواد مخدرهـا هـم بـه دلیل مصرف بسـیار آسـان شـدیدا 
مـورد اسـتقبال برخـی از جوانان قـرار گرفته اسـت. قرص را 
مـی تـوان بـه راحتی حمل کـرد و هرکجـا با یک نوشـیدنی 
مصـرف کـرد. عـاوه بر ایـن قیمت پاییـن این قـرص ها هم 
تاثیـر زیـادی بـر گرایـش بـه ایـن مـواد داشـته. بـه عنـوان 
مثـال در همیـن شـهر کرمـان یـک بسـته 10 تایـی قـرص 
ترامـادول بـه قیمت سـه الی پنـج هزارتومان یافت می شـود 
کـه خیلـی ارزان اسـت. اخیـرا برخـی بازیکنـان فوتبال لیگ 
برتـری هـم از ترامـادول اسـتفاده مـی کـرده انـد. تیک های 
عصبـی، پرخاشـگری و عـدم تعـادل روانـی از شـایع تریـن 

عـوارض ایـن نوع مـواد مخدر هسـتند.

گرایش بیشتر به مواد مخدر صنعتی
بـه نظـر مـی رسـد گرایـش از مـواد مخـدر سـنتی بـه 
مـواد مخـدر صنعتـی بیشـتر شـده باشـد. عـاوه بـر بحث 
قیمـت ارزان تـر مـواد مخـدر صنعتـی نسـبت بـه تریاک و 
هروئیـن، عائـم نشـان دهنـده بـه اعتیاد بـه این مـواد هم 
تاثیـر زیـادی در شـیوع مصـرف داشـته اسـت. مـواد مخدر 
سـنتی معمـوال دارای آثـار و عـوارض جسـمانی زودرس و 
مشـخصی هسـتند. بـه طـور مثـال فـرد مصـرف کننـده به 
سـرعت تکیـده و الغـر مـی شـود. لـب هـای سـیاه و رنگ 
پوسـت تیـره، خمیدگـی قامـت و چهـره پژمـرده، از دیگـر 
عائـم بـارز و ظاهـری معتادیـن بـه مـواد مخـدر اسـت. اما 
مصـرف کنندگان »شیشـه«، بـه جز تغییر در انـدازه و ابعاد 

مردمـک چشـم، زخم هـای احتمالی در گوشـه های کناری 
زبـان و مقـدار کمی الغری نشـانه های جسـمی مشـخصی 
ندارنـد. پرحرفـی، پرفعالیتی و پس از آن یاس و افسـردگی، 
جزئـی از تغییـرات رفتـاری مصـرف کننـدگان اسـت. بـروز 
توهـم و اختـاالت شـناختی و در نتیجـه احتمـال انجـام 
رفتارهـای پرخطـر، از عـوارض قطعی مصرف شیشـه اسـت 

کـه در درازمـدت نمایـان می شـود. 
مصـرف مـواد مخـدر سـنتی نیـاز بـه محـل و وسـائل 
خاصـی دارد، در حالـی کـه مـواد صنعتـی »شیشـه« را می 
تـوان در هـر محلـی و بـا یک وسـیله سـاده و قابـل حمل و 
مخفـی کـردن در جیـب مصـرف کـرد. مـواد مخدر سـنتی 
دارای بـوی مخصـوص و قابـل تشـخیص هسـتند، در حالی 
کـه مـواد محرک صنعتـی غالبـا دارای بو نبـوده و اطرافیان 
قـادر بـه تشـخیص نیسـتند و از همـه بدتر و مهم تـر اینکه 
مـواد مخدر سـنتی دارای عائم »خماری« یـا محرومیت از 
مـواد هسـتند؛ بـه ایـن معنـی که معتـاد پس از گذشـت 4 
تـا 12 سـاعت از آخریـن مصـرف دچار عائم ناخوشـایندی 
مثـل آب ریـزش از چشـم و بینـی، بـی قـراری، دردهـای 
عضانی، مشـکات گوارشـی بـه صورت دل پیچه و اسـهال 
و در نهایـت تشـنج خواهـد شـد اما در مورد مصرف شیشـه 
معمـوال مـدت هـای طوالنـی و حتـی تـا یـک مـاه پـس از 
آخریـن مصـرف، عائـم محرومیـت از مـواد یـا »خمـاری« 
بـروز مـی کنـد. بـه همیـن دلیـل خانـواده هـا و اطرافیـان 

بـه نـدرت مـی تواننـد اعتیـاد عزیزانشـان بـه »شیشـه« را 
تشـخیص دهنـد و در صـورت شـک کـردن بـه دلیـل عدم 
آگاهـی از نحـوه خمـاری در شیشـه، تصـور مـی کننـد که 
فـرد مـورد نظـر معتاد نیسـت چراکـه دچار عائـم خماری 

است. نشـده 
عـاوه بـر عائـم نشـان دهنـده مـواد مخـدر صنعتـی، 
فضاهـای  کمبـود  و  بیـکاری  مثـل  هـم  دیگـری  مـوارد 
تفریحـی باعـث گرایـش بیشـتر جوانـان بـه ایـن مـواد می 
شـود. به عنـوان مثال در حالـی ممنوعیت عرضـه قلیان در 
قهـوه خانـه هـا و سـفره خانه هـا در کرمـان اجرا می شـود 
کـه هیـچ تضمینـی نیسـت کـه همیـن قلیـان در خانـه به 

مـواد مخـدر دیگـر تبدیل نشـود. 

قرص مثل آب خوردن گیر می آید
یکـی دیگـر از دالیل مصرف بـاالی مواد مخـدر جدیدتر 
نسـبت بـه سـنتی پیـدا کـردن آسـان تـر ایـن مواد اسـت. 
اگـر همین امـروز به میـدان ارگ کرمان برویـد، پیدا کردن 
کسـی کـه انـواع قرص هـای مخدر را بفروشـد کار سـختی 
نیسـت. پسـر جوانـی کـه 24 سـال دارد بـه »پیام مـا« می 
گویـد: مـن تفننـی قـرص مصرف می کنـم و فکـر می کنم 
عوارض خاصی نداشـته باشـد. او که حسـین نـام دارد ادامه 
مـی دهـد: ترامـادول راحـت گیـر می آیـد. در میـدان ارگ 
نهایتـا 10 دقیقـه بگـردی پیـدا مـی کنـی. این زمـان برای 
کسـانی سـت کـه نمـی داننـد از کجـا بخرنـد اگر نـه برای 
افـرادی کـه تجربـه خریـد دارنـد همیـن زمـان هـم طـول 
نمـی کشـد. بـه او مـی گویـم تـا بـه حـال شـده در پیـدا 
کـردن ترامـادول بـا مشـکل مواجـه شـود کـه جـواب مـی 
دهـد: زیـاد نـه. اگـر وقـت مناسـبی بـه ارگ بـروی باالخره 

پیـدا مـی کنی. 
مواد مخدر صنعتی مثل قلیان رواج یافته اند

دکتـر خلیلـی زاده بـه »پیام ما« می گوید: در سـن های 
باالتر اسـتفاده از مواد مخدر سـنتی بیشـتر اسـت و در سن 
هـای پاییـن گرایش بیشـتر بـه مـواد مخدر صنعتی اسـت. 
وی افـزود: یک مشـکل بـزرگ در ایران فـروش ترامادول در 
داروخانـه هاسـت در حالـی کـه در دنیـا ممنوع اسـت. 90 
درصـد کسـانی که ترامـادول مصرف مـی کنند نمـی دانند 
کـه ترامادول هم مثـل تریاک اعتیاد آور اسـت. خلیلی زاده 
کـه یـک کلینیک تـرک اعتیـاد هـم در کرمـان دارد اظهار 
داشـت: در سـنین پاییـن بیشـتر هـم ذات پنـداری جوانان 
بـا هـم سـن و ساالنشـان اسـت. اکثر محـرک ها آثـار دائم 
العمـر روی مغـز مـی گذارنـد و مـی تواننـد مغـز را کوچک 
کننـد. در تحقیقـی مشـخص شـده بـود کـه فردی یـک بار 
شیشـه مصـرف کـرده بـود ولـی 7 سـال بعـد هنـوز اثرش 
روی مغـز مانـده اسـت. در حالـی کـه مـواد مخـدر سـنتی 
در صـورت تـرک اثرشـان از بیـن مـی رود. دکتـر خلیلـی 
مخـدر  مـواد  از  اسـتفاده  افزایـش  از  جلوگیـری  راه  زاده 
صنعتـی را آمـوزش مـی دانـد و مـی گویـد: اکثـر کسـانی 
کـه بـه ایـن مواد مخـدر میل دارنـد اصـا از خطراتش نمی 
ترسـند. یعنـی نمـی داننـد کـه چـه عوارضـی وجـود دارد. 
بـه همیـن دلیل آمـوزش بهتریـن راه جلوگیـری از افزایش 
اسـتفاده از ایـن مـواد اسـت. وی تصریـح کـرد: هرچیـزی 
کـه نادیـد گرفته شـود و دربـاره اش صحبت نشـود جوانان 
بـه سـمتش مـی رونـد. حتـی تحصیـل کـرده هـا هـم بـه 
سـمت ایـن مـواد مـی رونـد تـا بهتـر درس بخواننـد و این 
فاجعـه اسـت. متاسـفانه بـه همین نسـبتی که قلیـان رواج 
دارد در خوابـگاه هـای دانشـجویی هـم مواد مخـدر صنعتی 
مصـرف می شـود. دکتـر خلیلـی زاده در پایان گفـت: البته 
هنـوز در کرمـان مواد مخدر بیشـتر از مـواد محرک مصرف 
مـی شـوند امـا بایـد بـا آمـوزش و بـدون جناح بنـدی همه 
سـعی کننـد جلـوی اسـتفاده از مـواد مخـدر را بگیرنـد. بـا 
بگیـر و ببنـد چیزی درسـت نمی شـود و دولت بایـد برنامه 
بلندمـدت علمـی داشـته باشـد و بـا کار فرهنگـی طوالنـی 

مـدت فرهنـگ سـازی کنند.

اعتیاد 26 درصد معتادان به مواد مخدر صنعتی
چندی پیش سردار حسین چناریان از اعتیاد 26 درصدی به مواد مخدر صنعتی 

خبر داده بود. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان گفته بود:  باید برای پیشگیری 
از اعتیاد اقدامات اساسی صورت گیرد. سردار حسین چناریان از حضور ۱20 

هزار معتاد در استان کرمان خبر داد و افزود: از این تعداد هشت هزار نفر معتاد 
پرخطر هستند. فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: سن اعتیاد در کل 

کشور و استان کرمان کاهش یافته است. وی با اشاره به اثرات سوء مصرف مواد 
مخدر صنعتی، افزود: 26 درصد معتادان به مواد مخدر صنعتی اعتیاد دارند. 

فرمانده انتظامی استان کرمان با تاکید بر لزوم آگاه سازی جامعه در خصوص مواد 
مخدر صنعتی و روانگردان ها اذعان داشت: باید سند پیشگیری از اعتیاد به 

عنوان راهکار اصلی مبنای کار در این حوزه قرار گیرد.
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44 چه می خوانید...تاریخ
دیـروز تولـد دکتـر محمـد مصـدق بـود. همیـن موضـوع بهانـه ای شـد تـا قسـمتی از صفحـه تاریـخ را بـه او اختصاص دهیـم. خوانـدن این 

صفحـه را از دسـت ندهیـد.

امروز در تاریخ

بـه مناسـبت 2۹ اردیبهشـت مـاه زادروز 
مصدق: محمـد  دکتـر 

1.  هنگامـی کـه مصـدق در ایـران بـه اصاحات 
اساسـی دست زد ما به وحشـت افتادیم. این مرد 
کـه مـن بر خـود می بالـم کـه او را دوسـت خود 
بدانـم، مـردی دموکـرات بـود. مـا بـا انگلیس هـا 
هم دسـت شـدیم تـا او را از میـان برداریـم. در 
ایـن راه توفیـق یافتیـم، ولـی از آن روز دیگـر 
در خاورمیانـه از مـا بـه نیکـی یـاد نشـد. )ویلیام 

دوگاس قاضـی دیـوان عالـی کشـور امریکا(
2. بایـد بـه ملـت ایـران تبریـک بگویـم کـه بعد 
از مدت هـا یـک شـخص مخلـص و باتدبیـر زمام 
امـور را در دسـت گرفتـه و موجبات ترقـی ایران 
را فراهـم کـرده اسـت. )موالنـا عبدالکریـم آزاد، 

)1330/04/16
3. دکتـر مصدق مردی سـت که در امور سیاسـی 
هنـری  )دکتـر  دارد.  خارق العاده یـی  اسـتعداد 
گریـدی سـفیر و رئیـس انجمـن فرهنگـی ایران 

و آمریـکا، آبـان 1330(
4. مـا جـرأت و شـهامت بی پیرایـه و مقـرون بـه 
بدبختـی مردی شـریف هم چون دکتـر مصدق را 
کـه قربانی نفتی های بین الملل شـد می سـتاییم 
و بـه تقدیـم احترامـات خودمان اکتفـا می کنیم. 
)پی یـر فونتـن، نویسـنده ی کتـاب جنـگ سـرد 

) نفت
5. مـن در واقع عاشـق دکتر مصدق هسـتم و در 
تمـام عمـر خود در عالم سیاسـت شـخصی را به 
شایسـتگی او ندیده ام. دکتر مصـدق یک زمامدار 
ایـده آل اسـت کـه برای ملـت خود فـداکاری می 
کنـد. نخسـت وزیر ایـران یکـی از سیاسـتمداران 
بـزرگ قـرن بیسـتم اسـت. )غضنفـر علی خـان 

سـفیر کبیر پاکسـتان در ترکیـه و در ایران(
افزایـش  کـه  بـا کمـال صراحـت می گویـم   .6
عایدات نفـت عراق و دیگر کشـورهای خاورمیانه 
مرهـون تـاش و محبـت دکتر مصدق اسـت. ما 
عراقـی ها بـرای نهضت ملـی ایران ارزش بسـیار 
قائل ایـم. بدون شـک این نهضـت در بیداری ملل 
شـرق موثـر واقع شـده اسـت. )صالح جبـر رهبر 

حـزب ملـی عـراق، 16 ماه مـی 1953(
7. در کشـوری کـه تهمت هـای سیاسـی رواج 
کامـل دارد، ایـن مـرد شـرافت و عزت نفس خود 
را بـه نیکوتریـن شـیوه حفـظ کرده اسـت. آقـای 
دکتـر مصدق مخالـف هرگونه نفوذ بیگانه اسـت. 

)مجلـه تایـم، 1330/02/08(
8. وجـود نحیـف و ناتـوان دکتـر مصـدق از کـوه 
البـرز محکم تـر و از نفـت آبـادان آتشـین تـر و 

سـوزان تر اسـت. )مجلـه تایـم،1951(
9. دکتـر مصـدق را پـدر ملـت ایـران مـی نامند. 
او یکـی از کسانی سـت کـه وطن پرسـتی را بـه 
معنـای واقعـی تجسـم بخشـید و منافـع کلـت 
خـود را بر همه چیز ترجیـح داد. )روزنامه ابزرور، 

چـاپ لنـدن، 1330/03/02(
10. مـردم اسـکاتلند همـه از کلیـه ی اقدامـات 
وطن پرسـتانه ی دکتـر مصـدق تعریـف و تمجید 
چـاپ  هرالـد،  گاسـکو  )روزنامـه  می کننـد. 

اسـکاتلند،1330/03/08(
11. تاریـخ جهـان نشـان خواهـد داد کـه دکتـر 
بـوده  ایـران  خدمت گـزار  بزرگ تریـن  مصـدق 
اسـت. )روزنامـه ی بوئنـوس آیـرس، هرالـد چاپ 

آرژانتیـن(
12. صریحـاً می گویـم کـه یـاران در سـده هـای 
کنونـی تاریخ اسـتقال خود چنین نخسـت وزیر 
باشـهامتی نظیـر دکتر مصـدق را به خـود ندیده 

اسـت. )روزنامـه ی ثروت، چـاپ لندن(
13. دکتر مصدق اسـتاِد فن ملی شـدن در شـرق 
اسـت. تمام رهبران نهضـت ملی گرایی خاورمیانه 
در مکتـب مصـدق درس خوانده اند. دکتر مصدق 
مـردی سـال خورده و پیـر اسـت کـه فعالیـت و 
نشـاط او، نیروبخش جوانان کشـورش شده است 
و آنـان را تحـت تأثیـر خود قرار داده اسـت. دکتر 
مصـدق قـدرت و توان شـگفتی آور و سرسـختی 
بی نظیـر خـود را به انگلیسـی ها نشـان داد و آنان 
را مجبـور سـاخت در برابر قدرت نیـروی معنوی 
او زانـو بـر زمیـن بزننـد. )موسسـه ی مطبوعاتی 

دارالهال مصـر،1330/07/07(
14. دکتـر مصدق با اشـک های تیزابـی خود پایه 
های عظمت امپراطوری انگلسـتان را پوسانید و با 
دسـت های لـرزان خود چرخ هـای بیـداری مردم 
را در خاورمیانه علیه امپریالیسـم روغن کاری کرد. 
سـر موفقیـت دکتر مصـدق مهـارت او در تهییج 

افـکار عمومی سـت. )مجله تایم(
15. مصـدق مـردی بـود کـه در تاریـخ معاصـر 
ایـران فروزان تریـن سـتاره بـود و گمـان نمی رود 
و  او  فـروغ  از  اندکـی  مرگـش  از  پـس  امـروز 
صحـت افـکار و روش و آرمانـش کاسـته شـده 
باشـد. ایـن بزرگ مـرد نخسـتین مقـام فکـری 
همـه ی انقابیـون آسـیا و آفریقـا از جملـه رهبر 
مصـر جمـال عبدالناصـر و مردانـی چـون قـوام 
نکرومـه، سـوکارنو، لومومبا، بن با و حتا کاسـترو 
او  اندیشـه های  و  افـکار  زمـان  گذشـت  بـود. 
را تغییـر نـداد و کهولـت و بیمـاری را بـه بسـتر 
هـکل،  )حسـنین  نینداخـت.  محافظه کاریـش 

سـردبیر نشـریه ی االهـرام مصـر(
16.  و بایـد صریحـاً گفـت کـه دکتـر مصـدق 
بهتریـن و بـا تجربه ترین سیاسـت مدار خاورمیانه 
به شـمار می رود و پشـتیبانی ملت ایـران از دولت 
وی در تاریـخ خاورمیانـه و شـاید جهـان سـابقه 
نداشـته اسـت. )فوتنگیـس گازت، چاپ اسـپانیا، 

)1330/08/09
17. مصطفـی فهمـی وکیـل دادگسـتری مقیـم 
قاهـره و اسـتاد دانشـکده ی حقـوق طـی نامه یی 
به زبان فرانسـه به دکتر مصدق نوشـته اسـت که 
ترجمـه ی آن بـه فارسـی به شـرح زیر می باشـد:

بـه  کشـور  تمـام  آزادمـردان  مصـدق!  »دکتـر 
فـداکاری شـما نسـبت بـه هم میهنـان عقیـده 
دارنـد و به شـما بـه عنـوان بزرگ تریـن نمونه ی 
خداونـد  از  مـا  می نهنـد.  ارج  میهن پرسـتی 
خواهانیـم که به شـما پیروزی دهـد. ما حاضریم 

کـه افتخـار دفـاع شـما را داشـته باشـیم. امضا«.
18.  هنگامـی کـه حکومـت مولـود سـیا بعـد از 
کودتـای ننگیـن 28 مـرداد دکتـر مصـدق را بـه 
محاکمـه جلـب می نماید، یـک نفـر ایتالیایی به 
نـام فیلس چی بـه زبان فرانسـه نامه یـی به دکتر 
مصدق می نویسـد که ترجمـه ی ان در صفحه ی 
29 کتـاب دکتر مصـدق در دادگاه تجدیدنظر به 

شـرح زیر چاپ شـده اسـت:
»دکتر مصـدق! عالی جنـاب! از جناب عالی تقاضا 
دارد لطـف فرمـوده مراتـب تقدیـس این جانب را 
نسـبت بـه شـخص شـما و نسـبت بـه اقدامـات 
حکومـت خود بپذیریـد. در این زمان سـخت که 
نـه تنهـا هدف شـما، بلکه شـخص خود شـما در 
خطـر نابودی قـرار داریـد، من احسـاس می کنم 
کـه یـک ضـرورت انسـانی قلب مـرا، زبـان مرا و 
قلـم مـرا وادار می سـازد کـه عاقـه ی مخصوص 
خـود و میلیون هـا ایتالیایی را نسـبت به عظمت 
سیاسـت و جسـارت رفتار شـما در برابر دادگاهی 
کـه می خواهد شـما را محکـوم نماید، ابـراز دارم. 
مـن گفته ام که میلیون هـا ایتالیایی وجـود دارند 
کـه از نـام شـما تجلیـل می کننـد، عالی جنـاب، 
مـن هـم به همیـن نحـو، زیـرا در ایـن روزها در 
روزنامه هـای آزادی خواه کشـور من، عکس شـما 
به طـور روشـن وجـود دارد و بـه همـه ی مـردم 
نجابـت قابـل احتـرام سـیمای شـمار ار نشـان 
می دهـد و میلیون هـا خواننـده بـا اضطـراب در 
سـتون های ایـن روزنامه هـا مراحـل محاکمـه ی 
شـما را تعقیب می کنند. جریان محاکمه ی شـما 
بـه کجـا خواهد انجامیـد ]به هر کجـا بینجامد[، 
مـن بـه شـما می گویم که شـما پیـروز شـده اید، 
آقای دکتر شـما پیـروز شـده اید، در روح ایرانیان 
واقعـی. درسـت بـه همـان نحـو کـه در روحـی 
ایتالیایی هـای واقعـی و آزادی خواهان در سراسـر 
جهـان. مـن به شـما اطمینـان می دهم که شـما 
را هرگـز فراموش نخواهم کـرد و اگر روزی بتوانم 
صـدای خود را به اطراف بفرسـتم شـما راـ  آقای 
مصـدق ـ به صورت یک قهرمان و پیشـوای ترقی 
و آزادی و اتحـاد ملـی ایران نشـان خواهـم داد«.

19. مرحـوم ناصـر قشـقایی در صفحـات 407 و 
408 کتـاب خاطراتـش تحت عنـوان اما چه گونه 

کودتا شـد؟ چنیـن توضیح داده اسـت:
»گودویـن یـک نفـر آمریکایی با محمد حسـین 
 خـان و خسـروخان ماقات نمود و اظهار داشـت 
دولـت آمریکا تصمیم گرفته که مصدق السـلطنه 
را از کار برکنار کند. خسـروخان جـواب داد: قول 

شـرف می دهم تا دو ماه طول نکشـد. حال شـما 
بیاییـد نقـداً پنج میلیون دالر بگیرید و سرلشـکر 
زاهـدی را برداریـد بیاییـد داخـل ایـل قشـقایی، 
در آن جـا فرمـان نخسـت وزیری را کـه شـاه بـه 
زاهـدی داده، اعـام کنیـد و از آن جـا زاهـدی 
را برداریـد بیاییـد بـه طـرف تهـران. آن وقـت ما 
همـه نوع تضمیـن می کنیـم، دو نفـر از خودتان 
وزیـر بشـوید، یک نفر هم سـفیر کبیـر، در هرجا 
مایلیـد. کلیـه ی اختیـارات فـارس و جنـوب هم 
بـرای شـما و بعـد از آن هـم ماهـی پنـج میلیون 
دالر می دهیـم، مرتـب از آن هـم سـهم بگیریـد. 
آقایـان جـواب داده بودند که مـا با مصدق همکار 
بوده ایـم و حـاال نمی توانیـم خیانـت کنیـم؛ ولـو 
این کـه شـما پانصـد دالر بدهیـد. غیـر ممکـن 
اسـت که ما مرتکـب چنین کاری شـده و فامیل 

خودمـان را ننگیـن و لکـه دار کنیم«.
فرداهای آن روز کودتا شـروع شـد، معروف اسـت 
کـه چند صاحب منصـب آمریکایـی داخل تانک 
بـوده و بـر اهالـی تهـران بـا مسلسـل و تانـک 

می کرده انـد.  تیرانـدازی 
20. صدراالشـراف نخسـت وزیر، وزیـر، اسـتاندار، 
سـناتور و رییـس مجلـس پیشـین سـنا و خـادم 
رضـا  اسـتبدادی محمدعلی شـاه،  حکومت هـای 
شـاه و محمد رضا شـاه در عین مخالفت شـدید و 
پیـکاری کـه با دکتـر مصدق رهبـر جبهه ی  ملی 
داشـته و با وجود زمینه ی انفعالی نامسـاعدی که 
نسـبت به مصـدق داشـته در خاطراتـش به نکته 
ی اساسـی اعتـراف نموده که ذکـر آن با توجه به 

شـهادت دشـمن حایز کمال اهمیت اسـت:
 در صفحـه ی 416 خاطـرات خـود راجـع بـه رد 
امتیـاز نفت شـمال، روس هـا و اسـتیفای حقوق 

ملـت ایـران از نفـت جنـوب نقـل می نماید:
»زمانی کـه رشـته ی مطالـب به دسـت مجلـس 
در  بلیغـی  نطق هـای  و  افتـاد  ملـی  شـورای 
کـه  جنـوب  نفـت  امتیـاز  و  نفـت  اطـراف 
سـرآمد  امـد،  به عمـل  داشـتند  انگلیس هـا 
]مصـدق[  دکتـر  تاریخـی  نطـق   همـه ی 
نخسـت وزیر فعلـی بـود کـه اطاعـات جامعـی 
بـه دسـت آورده و بـا ذکـر معایب اساسـی این 
امـر و عملیـات انگلیس هـا در مـدت گذشـته 
راجـع بـه نفـت جنـوب و نـدادن حسـاب بـه 
تشـریح موضوع پرداخت و در حقیقت رشـته ی 
امـر نفت را از آن روز به دسـت گرفت و هنوز در 
حسـن شـهرت آن و تحریـک عـوام کـه خاص 

می کنـد«. بهره بـرداری  اوسـت،  خـود 

مصدق در پیشگاه تاریخ

از میان خاطرات 
هاشمی
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اول وقـت بـه مجلـس آمـدم . بـرای پیگیری مسـائل 
جنـگ به مجلس علنـی نرفتم . آقایـان جمالی و رضایی 
اطـاع دادند که دیشـب برای بـار دوم ارتفاع مشـرف بر 
مهـران و نیـز ارتفـاع 2519 حـاج عمـران را گرفتـه ایم. 
تاکیـد کردنـد بـر تقویت خطـوط دفاعی با کمک سـپاه، 
مخصوصا قصر شـیرین و خرمشـهر که تهدید می شـود.

آقـای علـی آقـا محمـدی کـه از طـرف مـن مسـوول 
پیگیـری قـرارگاه رمضـان بـرای عملیـات داخـل عـراق 
اسـت ،آمـد و گزارشـی از وضـع گـروه هـای عراقـی و 
مشـکل اداره آنهـا و ضعـف روابـط آنهـا بـا مسـووالن 
مربوطـه داد و در مـورد اصـول اقدامـات آینـده و تعیین 
خـط مشـی تصمیـم گیـری کردیـم . آقـای یوسـف پور 
آمـد . اهـداف مهـم داخل خـاک عـراق را در بخش های 
نفـت و نیـرو و .. آورد. نماینـدگان ایـام آمدنـدو اطـاع 
دادنـد کـه متصرفـی هـای دیروز مـا را امروز عـراق پس 

اسـت. گرفته 
از آقـای رضایـی پرسـیدم اطـاع نداشـت. بـا آقـای 
رضایـی و احمـد آقـا دربـاره متـن نامـه سـپاه و جـواب 
در مورد تشـکیل سـه نیروی سـپاه و عدم لـزوم مقررات 

شـورایی بـرای آنهـا مذاکـره کردم. 
بـا دکتـر روحانی دربـاره تعقیب مسـائل جنگ تلفنی 
صحبـت کـردم. بـه خاطر مسـائل مهـران و تبلیغاتی کع 
عـراق راه انداختـه و ضعفـی کـه نیروهای مـا در بازپس 

گیـری دارنـد ، دمغم .
ظهـر آقـای جـواد مصـدر االحمـور آمـد. از دوسـتان 
دوران طلبگـی و کارمنـد بانـک ضـادرات اسـت . اخیـرا 
از سـمت ریاسـت حقوقـی بانـک برکنـار شـده و پسـت 
بازرسـی ویـژه را بـه او داده انـد. گله داشـت و اسـتمداد 
کـرد. آقـای صانعی پـور و جمعی از مدیـران صنایع نفت 
آمدنـد. وضـع صنایـع نفـت را گفتنـد. و برنامـه پدافنـد 
اسـتمداد  نفـت  صنایـع  حفاظـت  بـرای  را  غیرعامـل 
نمودند.عصـر بـرای نمایندگان درباره جنـگ و بخصوص 
وضـع مهـران صحبـت کـردم. مقـداری از نگرانـی هـا را 

. نمـودم  تعدیل 
رفتـم  فرهنگـی  انقـاب  عالـی  شـورای  جلسـه  بـه 
افطـار  . اساسـنامه جهـاد دانشـگاهی در دسـتور بـود. 
بـا جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قـم و اعظـای شـورا 

مهمـان آقـای خامنـه ای بودیـم. 
بعـد از افطـار بـا جامعـه مدرسـین جلسـه داشـتیم. 
نگرانـی هایـی از وضـع جنـگ و ارتش و سـپاه داشـتند. 
بـه دنبـال ماقـات آقـای صیاد شـیرازی بـا آنها بـه فکر 

مذاکـره بـا مـن افتـاده بودنـد کـه منجـر به این جلسـه 
شـد. سـاعت 11 شـب بـه خانه رسـیدم.
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تـا ده و نیـم صبـح بـرای خطبه هـای جمعـه مطالعه 
مـی کردم.همشـیره طاهـره همـراه دختـر و دامـادش و 
محمـد و معصومـه آمدند.مدتـی بود که طاهـره را ندیده 
بـودم. حالشـان بد نیسـت. گفت همشـیره طیبـه اطاع 
داده کـه حاجیه والده مریض شـده اسـت . و ایشـان می 

خواهنـد زود بـه نـوق برگردد.
دامـادش از خمـودی و خموشـی گفـت. بـرای اقامـه 
جمعـه بـه دانشـگاه تهـران رفتـم. عصـر بـه اسـتراحت 
گذشـت . شـب آقایـان محسـن رضایـی و شـمخانی از 
سـپاه آمدنـد. دربـاره اقدامات جدیـد برای تمرکـز امور 
جنـگ و ترکیـب سـتاد فرماندهـی قـوا مذاکـره شـد. 
پیشـنهاد دادنـد کـه آقـای نخسـت وزیـر ریـس سـتاد 
شـود. کـه امکانـات دولـت پشـتوانه کار بشـود. جهـاد 
هـم قبـا چنیـن پیشـنهادی داشـت . بـا خود نخسـت 
وزیر تلفنی درمیان گذاشـتم . به شـرط مشـخص بودن 
اختیـارات ریـس سـتاد آمادگـی دارد. دکتـر روحانـی 
اطـاع داد کـه عـراق شـهر پـاوه را بمبـاران کـرده و 

حـدود 30 نفـر شـهید شـدند. 
دسـتور مقابلـه بـه مثـل داده شـده ، ولـی بـا توجـه 
بـرای حفـظ  ، معمـوال  بـرای زدن شـهرها  اینکـه  بـه 
جـان مـردم قبـل اقـدام اعـام مـی کنیم و فعـا صاح 
نیسـت کـه جنگ شـهرها را اعـام نماییم . با مشـورت 
بـا آقـای خامنه ای ، دسـتور فسـخ داده شـد و گفتم به 
یـک مرکـز نظامـی بزنند.دکتـر روحانـی گفـت فرمانده 
»نداجا«نیـروی دریایـی ارتـش خواسـته کـه سـپاه در 
دریـا عملیـات مقابلـه بـه مثـل را متوقـف کند تـا مانور 
نیـروی دریایـی انجـام شـود. گفتـم مصلحت این اسـت 

کـه مانـور انجام شـود.
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عفـت همراه چند نفر از همسـران شـهداء بـا اتومبیل 
عـازم مشـهد بـود. دعـای سـفر خوانـدم؛ رفت . سـاعت 
هفـت و نیـم صبـح بـه دفتـر رسـیدم. مدیـران صنایـع 
بنیـاد مسـتضعفان آمدنـد؛ برایشـان در مـورد فضیلـت 
حسـن  محمـد  آقـای  کـردم.  صحبـت  بیشـتر  تولیـد 
اختـری ، سـفیرمان در سـوریه آمد ؛ راجع به خواسـتهء 
حـزب اهلل لبنـان تذکراتـی داد . بـا آقـای شـیخ صبحی 
طفیلـی دبیـر کل حـزب اهلل لبنـان و اعضـای شـورای 
مرکـزی حـزب اهلل لبنـان ماقات داشـتم. توضیحاتی در 

بـاره خودشـان دادنـد. آنها خواسـتار هماهنگ تر شـدن 
بـا سیاسـت هـای جمهوری اسـامی شـدند. 

هـدف  بـا   ، التفـاح  عقلیـم  جدیـد  عملیـات  بـرای 
رسـیدن بـه جاده جنـوب به منظـور ختم وضـع موجود 
کـه مـی گوینـد بـه ضررشـان اسـت ، خواسـتار اسـلحه 
بیشـتر و فـروش نفـت بـه یـک تاجـر شـیعی شـدند. به 
منظـور اینکـه نصف سـود را بـه حزب اهلل بدهنـد. گفتم 
بـا رهبـری  نظامـی تصمیـم گیـری  در مـورد مسـائل 
اسـت. آقـای علیرضا محجـوب دبیرکل خانـه کارگر آمد 
. دربـاره مسـکن کارگـران اسـتمداد کرد. آقـای منوچهر 
متکـی معـاون بیـن الملـل وزارت امـور خارجـه آمـد. 
راجـع به شـرایط سیاسـی بیـن المللـی توضیحاتـی داد 
و خواسـتار شـرکت مـن در مجمـع عمومـی سـال آتـی 
سـازمان ملل شـد؛ نپذیرفتـم. اصوال ضرورتی برای سـفر 

بـه غـرب نمـی بینم.
و گفتـه ام چـون انقاب جدید اسـت اول باید سـران 
آنهـا بـه تهـران بیاینـد. در مـورد تاسـیس مراکـز غیـر 
دولتـی ، جهـت فعالیت در سـطح جهان بـرای تبلیغات، 

خواسـت.  اجازه 
آمـد. گـزارش  ارمغانـی  پـور  آقـای حسـین کاظـم 
توافـق نهایـی بـا آماکـو در مـورد پرداخـت خسـارت را 
داد و موافقـت در مـورد شـرکت ژاپـن در بازسـازی را 
خواسـت. کـه بانـک مرکـزی ، قیمـت موثـر دالر را بـه 
گونـه ای تعییـن نمایـد کـه سـطح درآمـد سـاالنه را 
پاییـن بیـاورد. تـا وام هـای ارزان بگیربـم. گویـا ژاپـن 
بـرای کشـورهایی کـه درآمـد سـرانه آنهـا زیـر 2هـزار 
دالر اسـت، کارمـزدی در حـدود دونیـم درصـد مـی 
وزیـر  نوربخـش  محسـن  آقـای  بـا  را  موضـوع  گیـرد؛ 
امـور اقتصـادی و دارایـی گفتـم . عصـر بـه جلسـه ی 
هیـات دولـت نرفتـم . کارهـا را انجـام دادم و برای رفع 
خسـتگی ، دوش گرفتم . شـب مهمان آقـای خامنه ای 
بـودم. دربـاره سـمینار اهـل البیـت و حـزب اهلل لبنـان 
و مسـائل افغانسـتان و مسـائل داخلـی مذاکـره کردیـم 
و تصمیـم گیـری نمودیـم . سـاعت ده و نیـم شـب بـه 

آمدم. خانـه 

3۰ اردیبهشت ۱3۷۰ 
برابر با 2۰ می ۱۹۹۱

سـاعت هشـت و نیم صبح به دفتر رسـیدم . گزارش ها 
را خوانـدم و کارهـای مانـده از دیـروز را انجـام دادم . دکتـر 
عبـاس شـیبانی نماینده تهـران آمد. و برای بیمارسـتان ها 
کمـک خواسـت . انصـاری نماینده آبـادان آمد. بـرای اروند 
کنـار کمک خواسـت و علیـه آقای رشـیدیان نماینده دیگر 
آبـادان و فرمانـدار آبـادان انتقـاد داشـت . کمـک کـردم. 
آقـای سـید خلیل موشـح ، نماینده بنـدر انزلی آمـد. برای 
عمران بندر و تقویت توریسـم برای شـهر اسـتمداد کرد؛ از 
رادیـکال هـا انتقـاد کـرد. اقای شـهرکی نماینده زابـل آمد. 
بـرای عمـران زابل و راه انداختن سـازمان عمران سیسـتان 
اسـتمداد کرد. و برای سـاخت دانشـگاه پیام نور زابل کمک 
گرفـت . آقـای قریشـی نماینـده خمیـن آمد . از سیاسـت 
هـای دولـت تمجید کـرد و برای عمران روسـتاهای خمین 
اسـتمداد کرد. کمک مختصری بـرای ازدواج پسـرش دادم 
. آقـای سـید منصـور رضـوی معـاون ریس جمهـور و دبیر 
کل سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی آمـد بـرای کارهـای 
اداری دربـاره تامین اجتماعی و هماهنگی وزارت خانه های 
صنعتـی و غیره مذاکره شـد. جمعی از صیـادان همراه وزیر 
جهـاد سـازندگی آمدنـد و گزارش عملکـرد دادنـد و نیازها 
را گفتنـد؛ صحبـت کـردم و تشویقشـان کردم . ظهر یاسـر 
بـرای اسـتفاده از جکـوزی بـرای نـرم کردن اعصـاب پایش 
کـه در اثـر ضربـه حادثـه قایق کـم تحرک شـده آمد. عصر 
در جلسـه شـورای اقتصـاد شـرکت کـردم . تصویب مجمع 
بنـدر آزاد قشـم و مسـائل آب بهـاء و قیمت گوشـت و ... در 
دسـتور بـود. نزدیک غروب آقایان علیرضـا معیری و عبداهلل 
نـوری وزیر کشـور برای مذاکـره درباره مقـدار کمک آلمان 
بـه آوارگان آمدنـد. نامه صدر اعزم آلمان رسـیده و ادعا دارد 
کـه بـا 124 پـرواز یـک هزارو ششـصد تن کمک فرسـتاده 
انـد. عـاوه بـر هفتصد تـن کمک کـه سفیرشـان از داخل 
ایـران تهیه کرده اسـت. آمار وزارت کشـور مـا خیلی کمتر 
از ایـن هاسـت. قـرار شـد بـرای کشـف حقیقـت پیگیـری 
شـود. آقای حسـین کمالی وزیر کار و امـور اجتماعی آمد ، 

بـرای کارهـای وزارت کار مذاکره شـد.به خانه رسـیدم.

جنگ نطق و مصاحبه میان
 ایران و انگلستان

 1330( سـال1951  مـي  مـاه  در  روزهایـي  چنیـن  در 
خورشـیدي( جنـگ نطـق و مصاحبه میـان ایران و انگلسـتان 
بـه اوج خود رسـیده بود، درسـت مشـابه وضعیتي کـه از آغاز 
سـال 2006 میان ایران و آمریکا وجود داشـته اسـت. مقامات 
دولـت انگلسـتان اقـدام دولـت ایـران در ملـي کـردن صنعت 
نفـت خـود را خـاف موازیـن بیـن المللي اعـام مـي کردند. 
در برابـر آنـان، دکترمصدق ]رئیس دولت وقت[ ضمن تفسـیر 
عبـارت حقوقـي »حاکمیـت ملـي« تأکیـد مي کـرد که عمل 
ایـران در ایـن چارچوب بـوده و از اختیارات دولت ایران اسـت 
کـه مکلّف اسـت خواسـت ملتـ  ملتـي کـه آن را برگزیده به 
اجـرا درآورد و از تحریـم و محاصـره اقتصـادي هم بـاک ندارد 
زیـرا ملـت آمـاده تحمـل آن اسـت.  ایـن جنـگ سـرد کـه از 
بهـار سـال 1330 آغاز شـده بود تا زمـان برانـدازي 28 امرداد 
1332 ادامـه داشـت.  معارضـه تـازه ظاهـرا بـر سـر پژوهـش 
هـاي اتمـي ایـران اسـت. دولـت آمریـکا و چنـد دولـت دیگر 
عضـو »ناتـو« مي گویند کـه هدف ایـران نهایتا تولید اسـلحه 
اتمـي اسـت و دولـت ایـران ضمـن رد ایـن تصـور، مـي گوید 
کـه هدفـش از ایـن پژوهـش هـا مسـالمت آمیـز و دسـتیابي 
بـه انـرژي هسـته اي اسـت و ایـن کار حـق یـک ملت اسـت، 
ولـي طـرف دیگر وانمـود مي کند که بـه تهران اعتمـاد ندارد.

۳0 اردیبهشت ۱۳۹2 و انتخابات
خبرهـا و نظرهـا دربـاره انتخابات: شـورای نگهبـان امروز و 
فـردا کاری بسـیار حسـاس و سرنوشـت سـاز در پیـش دارد. 
دوشـنبه 30 اردیبهشـت 1392 )20 مـاه مـی 2013( و یـک 
روز پیـش از ارسـال نـام آن دسـته از داوطلبان کـه می توانند 
نامزد انتخابات بیسـت و چهارم خرداد باشـند از سـوی شورای 
نگهبـان بـه وزارت کشـور، اظهـار نظرها عمدتا دربـاره اهمیت 
ویـژه انتخابات این دوره و تاثیر آن بر آینده جمهوری اسـامی 
و مسـیر آن بـود. اظهـارات ضـد سـرمایه داری و اشـراف گری 
آیت اهلل جنتی مورد تفسـیر بود و نیز کام محمدباقر قالیباف 
مبنی بر لزوم بازگشـت به شـعارهای انقاب، اخاقیات، فسـاد 
زدایـی و توجـه بـه افزایش تولیـدات داخلی بویـژه محصوالت 
کشـاورزی. اظهـار نظـر دربـاره رد و یـا تاییـد نامـزدی آیـت 
اهلل هاشـمی رفسـنجانی نیـز ادامـه داشـت. محمدرضـا باهنر 
نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـامی در واکنش بـه حضور 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در انتخابات ریاسـت جمهوری 
گفتـه بـود که آمدن ایشـان به مصلحـت نبود و نبایـد در این 
دوره وارد انتخابـات می شـدند، چـون سـن و سـال ِشـان در 
شـرایطی اسـت که شـاید کشـش سـختی های اداره کشـور را 
نداشـته باشـند. کشـور در شـرایط حساسـی قرار دارد. سعید 
جلیلـی دبیر شـورای عالی امنیـت ملی جمهوری اسـامی در 
مصاحبـه اختصاصـی بـا شـبکه یورونیـوز گفته بودکـه نتیجه 
انتخابـات قریب الوقوع ریاسـت جمهـور کوچکترین تاثیری بر 

فعالیت هـای غنـی سـازی ایزوتوپ هـا نخواهد داشـت.

زادروز بالزاک از بنیادگذاران رئالیسم 
در ادبیات اروپاـ  روش و سبک او

Honore de Balzac )بـا ژان لوئـی دو بالـزاک اشـتباه 
نشـود( بیسـتم مـاه مـی سـال 1799 ـ روزی چـون امـروز ـ 
بـه دنیـا آمـد و 51 سـال عمـر کـرد. وی بـا ایـن عمـر کوتـاه 
37 داسـتان، نمایشـنامه و ... نوشـت. همیـن کار زیـاد وی  
را بیمـار و عمـر او را کوتـاه کـرد و 18 مـاه آگوسـت 1850 
درگذشـت. او 5 مـاه پیش از درگذشـت ازدواج کرده بـود. اُنُره 
بالزاک از بنیادگذاران رئالیسـم در ادبیات اروپا اسـت و نوشـته 
هایـش انعـکاس واقعیـات زندگانـی مـردم. او در یک مجموعه 
داسـتانهای کوتـاهِ هـمـ  زمینـه که عنـوان »کمدی انسـانی« 
بر آن گذارده اسـت زندگی فرانسـویان پس از سـقوط ناپلئون 
بناپـارت را منعکـس کـرده اسـت. وی نیـز بماننـد ژان لویـی 
دو بالـزاک )1597ـ  1654( سـاده نـگار بـود و نوشـته هایش 
حـاوی مسـائل جامعه، انسـان، مشـاهدات خـود او، نظـر و راه 
حل )مشـابه سـبک روزنامـه نگاری(. بسـیاری از نویسـندگان 
و داسـتان نـگاران روش اورا اقتبـاس کـرده انـد ازجمله چارلز 
دیکنـس، ادگار آلن پو و ویلیام فاکنـر. اصحاب فرضیه ازجمله 
کارل مارکـس از مسـائل مطـرح در نوشـته هـای اُنُـره بالزاک 
الهـام گرفتـه انـد. بسـیاری از داسـتان هـای او کـه انعـکاس 
واقعیـات بـوده انـد در قـرن 20 فیلم سـینمایی شـده انـد. تا 
زمـان بالـزاک، نویسـندگان در پیچیـده نویسـی و بـکار بردن 
واژه هـای سـخت و نامانـوس و ... بـا هـم کـورس رقابـت مـی 
گذاشـتند و بـه همیـن سـبب مخاطبـان تالیفات ِشـان کم و 
طبقـه تحصیلکـرده بود.      بالزاک در نوشـتن بیشـتر مطالب، 
زبـان مـردم کوچـه و بـازار را بـکار مـی بُـرد و عینـا بـه همان 
صـورت محـاوره، روان و سـاده و بـدون تکلّـف مـی نوشـت.      
اُنُـره بالـزاک در جوانـی در صـدد تحصیـل حقوق برآمـده بود 
ولـی مشـاهده مسـائل جامعـه و کارهـای غیـر انسـانی اورا به 

نویسـندگی کشانید.

 زمین لرزه مرگبار در دو گوشه آسیا
بیسـتم ماه مي )روزي چون امروز(، به فاصله 767 سـال از 
هـم، کـره زمیـن دو زمین لرزه مرگبار را تحمـل کرد.      یکي 
از ایـن دو زمیـن لـرزه در 20 مـاه مـي سـال 1293 میـادي 
منطقـه »کاماکـورا« ي ژاپـن را تکانهـاي سـخت داد و بیـش 
از 30 هـزار انسـان را نابـود سـاخت. زلزلـه دیگـر 20 مـاه مي 
526 میـادي در انطاکیـهـ  منطقـه خلیج اسـکندرونـ  روي 
داد و حـدود 300 هـزار تن را کشـت. انطاکیه )اینـک واقع در 
جمهـوري ترکیـه( روي کمربنـد زلزلـه قرارگرفتـه و در طول 

تاریـخ گرفتـار زمیـن لرزه هاي متعدد شـده اسـت.

اختراع کفش دو لنگه در
 اردیبهشت ماه

به نوشـته مورخـان تاریخ تمدن، سـاخت کفش بـراي پاي 
چـپ و پـاي راسـت ـ جداگانـه، از مـاه مـي در سـال 1310 
میـادي متـداول شـد. برخـي از کرونیکلهـا اختـراغ کفـش 
دولنگـه را در روز بیسـتم ماه مي 1310 میـادي درج کرده و 
بـه حسـاب رویدادهاي این روز گذارده انـد. پیش از آن، کفش 
هـاي هـردو پـا مشـابه هـم و یا بـه صورت مسـتقیم سـاخته 
مـي شـد، بـه گونـه اي که هرلنگـه را مي شـد براي هـر دو پا 
اسـتفاده کـرد. رویـه کفش هایي کـه دو لنگه اش مشـابه بود، 
عمدتـا بـه صورت بافتنـي بود )گیـوه( و یا تسـمه اي، و تخت 

کفـش سـازها جـدا از رویه سـازها بودند.
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w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۵ سالمت۵ چه می خوانید...
سـه شـنبه هـا صفحـه »سـامت« در پیـام مـا بـرای عاقمندان بـه این حوزه منتشـر می شـود. اگر شـما هم به سـامتی و زیبایـی عاقمندید 

ایـن صفحه را از دسـت ندهید.

سالمت

۵ عادت پیرکننده!
آیا پیر شـدن ظاهریتان سـریعتر از پیر شـدن سـنیتان 
آینـه میبینیـد راضـی  از تصویـری کـه در  اگـر  اسـت؟ 
نیسـتید، شـاید زمـان آن رسـیده کـه بعضـی عادتهـای 
روزمـره تـان را بررسـی کنیـد. در ایـن مقالـه متخصصین 
پیـر شـدن  باعـث  کـه  عادتهایـی  متداولتریـن  درمـورد 
میشـود و راهکارهایـی بـرای از بیـن بـردن آن صحبـت 

. میکنند
بی اندازه شیرینی جات می خورید

بـه جـز اینکـه با خوردن شـیرینی جـات وزنتـان را باال 
میبریـد، صورتتـان را هـم پیرتـر میکنیـد .مولکولهای قند 
در درون بـدن خـود را به فیبرهای پروتئینی در هر سـلول 
میچسـبانند. ایـن فراینـد مخرب کـه گلیکاسـیون نامیده 
مـی شـود موجب از دسـت رفتن شـفافیت پوسـت، ایجاد 
حلقـه های تیره زیر چشـم، پـف کردگـی، افزایش چین و 
چروکهای صورت و بزرگتر شـدن روزنه های روی پوسـت 
میشـود. اگـر میخواهیـد شـادابی و جوانـی خـود را حفظ 

کنید، شـیرینی جـات را برای بقیـه بگذارید.
بیشتر زمان روز را می نشینید

خطـرات سـبک زندگی نشسـته کامًا مشـخص اسـت: 
آنهایـی کـه بیشـتر روز خـود را روی صندلـی مینشـینند 
بیشـتر در معـرض ابتا بـه بیماریهای کلیـوی، بیماریهای 
قلبی-عروقـی، سـرطان و چاقـی مفـرط هسـتند.به طـور 
طبیعـی ورزش منظـم بـه پیشـگیری از ایـن مشـکات 
سـامتی کمک کـرده و باعث میشـود طوالنی تـر زندگی 
کنیـد. در یـک تحقیـق مشـخص شـد آنهایـی کـه 150 
دقیقـه یـا بیشـتر از هفتـه خـود را ورزش میکردنـد، 10 
تـا 13 سـال بیشـتر از افـراد کـم فعالیـت زندگـی کردند.

از کرمهای چشم استفاده نمیک نید
یکـی از مهمترین محصوالت آرایشـی که باید اسـتفاده 
کنیـد، یک کرم زیر چشـم خـوب برای به تاخیـر انداختن 
چیـن و چـروک هاسـت. پوسـت زیـر چشـمها نازکتـر از 
پوسـت قسـمتهای دیگر صورتتان اسـت و خیلی سـریعتر 
پیـر شـدنتان را نشـان میدهـد. مرطـوب نگه داشـتن این 
ناحیـه سـالها از عمـر ظاهریتـان کـم میکند.موثرتریـن 
 ،A نوعـی ویتامین ،A کرمهـای زیر چشـم حـاوی رتیـن
میباشـد. سـایر عوامل مهـم آن عبارتنـد از نرمکننده ها و 
مرطـوب کننـده هایـی کـه رطوبت، آنتیاکسـیدان، اسـید 
هیالورونیـک و ویتامیـن C را در ایـن ناحیـه نگـه میدارد. 
اینهـا سـاخت کاژن و االسـتین را بـرای سـفت کـردن 

پوسـت و کاهـش خطـوط دور چشـمها تقویـت میکند.. 
خانه تان را خیلی گرم نگه می دارید

وقتی بیرون از خانه سـرد اسـت، ممکن اسـت وسوسـه 
شـوید کـه داخل خانه را حسـابی گرم کنید. چه شـومینه 
و چه شـوفاژها را روشـن کنید، هـر دو رطوبت هوای خانه 
را میگیرند. این موجب خشـک و ملتهب شـدن پوسـتتان 
میشـود کـه به مـرور زمـان منجـر به پیـری خواهد شـد. 
اسـتفاده از یـک مرطـوب کننـده هـوا بـا خشـکی هـوا 
مقابله کرده و از خارش و پوسـته پوسـته شـدن پوسـتتان 
جلوگیـری میکنـد. گذاشـتن یـک حولـه مرطـوب روی 
شـوفاژ یا یک کاسـه آب سـرد در اتاق، مقداری از رطوبت 

از دسـت رفتـه را برمیگرداند. 
بیشتر زمان روز را می نشینید

خطـرات سـبک زندگی نشسـته کامًا مشـخص اسـت: 
آنهایـی کـه بیشـتر روز خـود را روی صندلـی مینشـینند 
بیشـتر در معـرض ابتا بـه بیماریهای کلیـوی، بیماریهای 
قلبی-عروقـی، سـرطان و چاقـی مفـرط هسـتند.به طـور 
طبیعـی ورزش منظـم بـه پیشـگیری از ایـن مشـکات 
سـامتی کمک کـرده و باعث میشـود طوالنی تـر زندگی 
کنیـد. در یـک تحقیـق مشـخص شـد آنهایـی کـه 150 
دقیقـه یـا بیشـتر از هفتـه خـود را ورزش میکردنـد، 10 
تـا 13 سـال بیشـتر از افـراد کـم فعالیـت زندگـی کردند.

الزم  سـالم ماندن  و  سـالم بودن  بـرای 
انـواع  از  کافـی  میـزان  بـه  کـه  اسـت 
برخـوردار  معدنـی  مـواد  و  ویتامین هـا 
شـوید. امـا متاسـفانه برخـی افـراد کمبـود 
ویتامیـن را چنـدان جـدی نمی گیرند؛ غافل 
از این کـه کمبـود ویتامیـن و مـواد معدنـی 
مـورد نیـاز، بـرای سـامت بـدن گـران تمام 
می شـود. در ایـن مقالـه 7 نشـانه کمبـود 
ویتامیـن و مـواد معدنی را شـرح می دهیم.

احسـاس خسـتگی زیـاد: اگـر هر شـب 
کافـی می خوابیـد، امـا در طـول روز احسـاس 
خسـتگی زیـادی می کنیـد، احتماال بـه کمبود 
هسـتید.  مبتـا   )B2 )ویتامیـن  ریبوفاویـن 
بنابرایـن الزم اسـت  مصـرف محصـوالت لبنـی، 
ماننـد  کم چـرب  گوشـت های  یـا  تخم مـرغ 

بوقلمـون و... را بیشـتر کنیـد.
خـواب  رفتـن و کرخـی دسـت و پـا: 
اگـر مـدام دسـت و پایتـان خـواب مـی رود یـا 
این کـه در قسـمت های انتهایـی بدن )انگشـتان 

دسـت و پـا( احسـاس سـوزش و گزگـز داریـد 
بـه ایـن معنـی اسـت کـه شـدیدا مضطـرب یا 
اگـر روحیه تـان خـوب  امـا  افسـرده شـده اید، 
اسـت و مشـکل خاصـی نداریـد، احتمـاال دچار 
و   B6 ویتامین هـای  و  اسـیدفولیک  کمبـود 
B12 شـده اید. بـرای جـذب هرچه بیشـتر این 
ویتامین ها سـبزیجاتی مانند چغنـدر، مارچوبه و 
اسـفناج مصرف کنیـد. عاوه بر اینهـا می توانید 
از تخم مـرغ نیـز بـرای افزایـش ایـن ویتامین ها 

کنید. اسـتفاده 
اختـالالت دید شـبانه: اگـر شـب ها و در 
تاریکـی دیدتان دچار مشـکل می شـود، احتماال 
بـه کمبـود ویتامیـن A مبتـا هسـتید. حتمـا 
می دانیـد کـه هویـج بـرای تقویـت قـوه بینایی 
مفیـد اسـت. ایـن سـبزی نارنجـی و پرطرفـدار 
پیش سـاز  کـه  اسـت  بتاکاروتـن  از  سرشـار 
ویتامین A محسـوب می شـود و در تقویت قوه 

بینایـی نقش مهمـی دارد.

در  متعـددی  عوامـل  بی اشـتهایی: 
بی اشـتهایی دخالـت دارنـد، اما در برخـی موارد 
کمبـود بیوتیـن ممکـن اسـت عاملـی بـرای از 
دسـت دادن اشـتها باشـد. البتـه بایـد بدانیـد 
این نـوع کمبـود ویتامین بندرت بـروز می کند. 
مصـرف مکمل هـا شـما را از ایـن کمبـود نجات 
بـادام،  مصـرف  بـا  می توانیـد  البتـه  می دهـد. 
تخم مـرغ، حبوبـات و همچنیـن توت فرنگـی و 

تمشـک مشـکل را رفـع کنیـد.
کـه  زخم هایـی  و  لثه هـا  خونریـزی 
میلـی به بهبـود ندارند: اگـر متوجه شـده اید  
لثه هایتـان دچـار خونریـزی می شـوند و زمانـی 
کـه قسـمتی از بدن تـان زخـم می شـود میلی به 
 C بهبـودی ندارد، احتماال دچـار کمبود ویتامین
هسـتید. مصـرف روزانـه 10 میلی گـرم ویتامین 
C بـرای پیشـگیری از بروز کمبـود ویتامین C و 
ابتا به بیماری اسـکوربوت کافی اسـت. بی شـک 
می دانیـد   پرتقـال حـاوی این ویتامین اسـت. اما 

بایـد بدانید   عاوه بر پرتقال، میوه ها و سـبزیجات 
دیگـری ماننـد فلفل دلمه ای قرمـز، پاپایا و کیوی 

جـزو منابـع اصلی ویتامین C هسـتند.
سـردرد و سـرگیجه: سـردرد و سرگیجه 
ممکـن اسـت ناشـی از عـدم جـذب نیاسـین یا 
همـان ویتامیـن B3 باشـد. بیمـاری پاگـر کـه 
بـا عائمـی ماننـد درماتیـت و دمانـس )زوال 
عقـل( خـود را نشـان می دهد نیـز در اثر کمبود 
شـدید ویتامین B3 بـروز می کند. خوشـبختانه 
در جوامعـی کـه مـواد غذایـی بـا ایـن ویتامین 
غنـی می شـود، ایـن بیمـاری نیز به نـدرت دیده 

می شـود. جگـر گاو و گوسـاله، مرغ و ماهـی و ... 
جـزو منابـع غذایـی ویتامین B3 هسـتند.

اینسـومنیا یـا بی خوابـی: قبـل از هـر 
چیزی باید بگوییم  کمبـود ویتامین B5 بندرت 
دیـده می شـود، اما اگر شـما جزو مشـتری های 
دائـم فسـت فودها و مواد غذایی صنعتی باشـید 
بدن تـان را در معـرض ایـن کمبود قـرار داده اید. 
در ایـن صـورت احتمـال این کـه بـه بی خوابی و 
مشـکات پوستی مبتا شـوید زیاد اسـت. باید 
بدانیـد  ویتامین  B5 در قارچ شـیتک و جگر بره 

بـه وفور وجـود دارد.

نشانه های کمبود هر ویتامین در بدن

تیره شدن پوست را متوقف کنیم

رنگدانه هاي پوست تان را 
تغییر دهید 

شـاید یکـي از دالیلي کـه تا امروز سـراغ 
شـدن  سـفید  نرفته ایـد،  روشـن کننده ها 
غیرطبیعـي یـا سـنگیني ترکیبـات آن روي 
کـه  جایـي  آن  از  اسـت.  بـوده  صورت تـان 
شـکل  بـه  بایـد  پوسـت  روشـن کننده هاي 
روزانـه و مرتـب پوسـت شـما را تغذیه کنند، 
بنابرایـن انتخـاب نـوع کاربـردي و موثـر آنها 
در نتیجه اي که به دنبال آن هسـتید، بسـیار 
پرفـروش  روشـن کننده  کـرم  اسـت.  موثـر 
سـلول هاي  از  عمیـق  الیه هـاي  »نیـوآ« 
پوسـت را در برابـر آسـیب اشـعه UV، تیره 
شـدن پوسـت و پیـري زودرس آن محافظت 
مي کنـد و ظاهـري روشـن و درخشـان بـه 
پوسـت  مي دهد.متخصصـان  شـما  پوسـت 
بـر ایـن باورنـد کـه ایـن کـرم بعـد از چنـد 
بـار مصـرف رنگدانه هـاي پوسـت را کاهـش 
مي دهـد و رنـگ چهـره را روشـن مي کنـد. 
غیرچسـبناک  و  سـبک  فرمـول  همچنیـن 
مرطوب کننـده اش،  خاصیـت  بـا  محصـول 
پوسـت را نـرم و لطیـف کـرده و از افزایـش 
جلوگیـري  پوسـت  شـدن  کـدر  و  لک هـا 
می کنـد. بـه عاوه اینکـه سـازگاري این کرم 
روشـن کننده بـا پوسـت از نظـر متخصصـان 

پوسـت و زیبایـي اثبـات شـده اسـت.
روش مصـرف: پیش از قـرار گرفتن در 
آفتـاب کـرم را  بـه پوسـت خـود بمالیـد و 
عصرهـا آن را تمدیـد کنیـد. از این محصول 
مي توانیـد بعـد از شـنا یـا خشـک کـردن 
پوسـت بـا حولـه بـراي شـفافیت و لطافـت 

اسـتفاده کنید. پوسـت 

کرمی  سرشار از ویتامین 
محیـط  در  زیـادي  فاکتورهـاي 
هسـتند کـه باعـث بـروز و تشـدید لـک 
و تیرگي هـاي پوسـت در طـول عمرمـان 
آفتـاب،  آن  شـایع ترین  کـه  مي شـوند 
داروهـا  برخـي  مصـرف  سـن،  افزایـش 
اینکـه  بـراي  امـا  و حتـي وراثـت اسـت 
بتوانیـد تاثیـر ایـن فاکتورها را بـه حداقل 
برسـانید، مي توانیـد بـه علـم متخصصـان 
کـرم  کنیـد.  اعتمـاد  ایرانـي  پوسـت 
روشـن کننده گیاهـي سـي گل، از پوسـت 
طبیعـي  مضـر  عوامـل  مقابـل  در  شـما 
نوسـازي  عمـل  تقویـت  بـا  و  محافظـت 
پوسـت بـه همراه جـذب سـریع، لک هاي 
پوسـت را برطـرف مي کند و بـه گفته این 
متخصصـان پوسـت شـما بعـد از 3 مـاه 
شـد.البته  خواهـد  روشـن تر  و  شـفاف تر 
ایـن  بـر  هـم  زیبایـي  بـازار  متخصصـان 
 A, C, ویتامین هـاي  بـاور هسـتند کـه 
E بـه کار گرفتـه شـده در ترکیبـات ایـن 
کـرم با پیـري زودرس شـما مقابلـه کرده 
و عـاوه بـر شـفافیت، بـه حفـظ رطوبـت 
و جوان سـازي پوسـت کمـک مي کند. در 
نتیجـه باعـث پایـداري رطوبت در سـطح 

مي شـود. پوسـت 
روشـن  سـرم  ایـن  مصـرف:  روش 
 کننـده را روز و شـب روي پوسـت تمیـز 
و  مانـدگاري  بـراي  و  بمالیـد  صـورت 
تاثیرپذیـري بیشـتر آن از مرطوب کننـده 

کنیـد. اسـتفاده 

در مقابل لکه ها زره بپوشید
پیشـروي پوسـت به سـمت کدر شدن 
و بـه وجـود آمـدن لک هـاي ریز و درشـت 
روي آن، پیامدهـاي اولیـه افزایـش سـن و 
هشـدار براي مراقبت هاي بیشـتر و بهتر از 
پوسـت صورت مان اسـت. هشـدارهایي که 
جـدي گرفتن شـان زیبایـي و جواني شـما 
اسـتفاده  و  انتخـاب  مي کنـد.  تضمیـن  را 
معنـي  بـه  منظـوره  چنـد  کرم هـاي  از 
ایـن  تیـر دو نشـان زدن اسـت.  بـا یـک 
دسـته از کرم هـا عـاوه بـر برطـرف کردن 
لک هـاي صـورت، خاصیـت ضدچـروک و 

ضدافتادگـي پوسـت را هـم دارنـد.
بـا  اسـتادرم«  ریپیـرز  »وایـت  کـرم 
سـوالر  دریایـي،  صـدف  خـواص  داشـتن 
انرژي بخـش،  معدنـي  مـواد  و  واتـر 
حسـاس ترین پوسـت ها را در برابـر تغییـر 
و  کـرده  مقـاوم  تیـره  لک هـاي  و  رنـگ 
التهاب هـا و دانه هـاي ریـز ناشـي از آن را 
تسـکین مي دهـد. بـه گفتـه متخصصـان، 
خاصیـت  روشـن کننده  کرم هـاي  در 
تیره رنـگ  لکه هـاي  ایجـاد  از  جلوگیـري 
پوسـت بسـیار مهـم اسـت. بنابراین سـعي 
کـه  اسـتادرم  ماننـد  کرم هایـي  از  کنیـد 
داشـته   UV برابـر  در  خوبـي  مقاومـت 
باشـند، بهـره ببریـد تـا عـاوه بـر روشـن 
کـردن پوسـت از ایجـاد کک و مـک هـم 

باشـد. داشـته  را  الزم  پیشـگیري 
نتیجه بخـش  بـراي  مصـرف:  روش 
بـودن ایـن کـرم  روي پوسـت، روزهـا زیر 
تمیـز  از  بعـد  و شـب ها  کـرم ضدآفتـاب 
اسـتفاده کنیـد. از آن  کـردن پوسـت تان 

لکه های پوست را
 برطرف کنیم

شـادابي و شـفافیت پوسـت، زیبایـي هر 
چهـره اي را دو چنـدان مي کنـد امـا به طـور 
در  پوسـت  بـودن  بـراق  و  صـاف  معمـول 
تغییراتـي  دسـتخوش  جوانـي  و  نوجوانـي 
مي شـود کـه بـراي مبـارزه و از بیـن بـردن 
همیشـگي آنها ابـزاري الزم اسـت. لکه هایي 
کـه با تابـش مسـتقیم خورشـید، بـارداري، 
بیماري هـاي  و حتـي  لیـزر  جـاي جـوش، 
پوسـتي روي صـورت جـا خـوش مي کننـد، 
فقـط با ترکیبـات حرفه اي و موثـر کرم هاي 

روز و شـب از بیـن مـي رود.
کـرم روشـن کننده »اوریـاژ« بـه توصیـه 
متخصصـان، منبـع خوبـي از هیدروکینـون 
اسـت کـه بـا متوقـف کـردن فرآینـدي کـه 
مي شـود،  رنـگ  تغییـر  باعـث  پوسـت  در 
روشـن  را  شـما  پوسـت  تیـره  لکه هـاي 
مي کنـد. ایـن کـرم ضدلـک و روشـن کننده 
بـراي  مناسـب  تیـره،  و  کـدر  پوسـت هاي 
در  کـه  شـده  ارائـه  حسـاس  پوسـت هاي 
طـول روز همـراه بـا ضدآفتـاب هـم قابـل 

اسـت. اسـتفاده 
بـه  آرایشـي  محصـول  ایـن  همچنیـن 
نسـبت بقیـه ضد لک هـا امتحان خـود را به 
خوبـي پـس داده اسـت امـا فرامـوش نکنید 
بـا  همزمـان  اسـتفاده  در  آن  تاثیرپذیـري 

بـود. ضدآفتـاب محسـوس تر خواهـد 
روشـن کننده  کـرم  مصـرف:  روش 
روي  شـب  و  صبـح  را  اوریـاژ«  »دیپـدرم 
لکه هـا یـا قسـمت هاي تیره صـورت و حتي 

پوسـت دسـت یـا بـدن ماسـاژ دهیـد. 

سرمی
برای روشن کردن پوست

روي  روزهـا  ایـن  کـه  آلودگي هایـي 
خـوش  جـا  بهانـه اي  هـر  بـه  پوسـت 
لـک  ایجـاد  باعـث  مـرور  بـه  مي کننـد، 
پوسـت  سـطح  در  مک هایـي  و  کک  و 
مي شـود کـه اگـر بـراي رفـع آنها چـاره اي 
پیـدا نکنیـم بـه سـختي از بیـن مي رونـد. 
بیـن محصـوالت ارائه شـده »اسـتي الدر«  
سـرم روشـن کننده بـا عملکرد بـاال و موثر 
وجـود دارد. نتایـج یـک آزمایـش بالینـي 
هفتـه  دو  از  بعـد  تنهـا  مي دهـد  نشـان 
اسـتفاده مـداوم از این محصـول، 62درصد 
چشـمگیر  کاهـش  مصرف کننـدگان  از 
مشـاهده  را  خـود  پوسـتي  لک هـاي 

نـد. کرده ا
خـود  ترکیبـات  در  محصـول  ایـن 
آنتي اکسـیدان هاي قـوي بـراي محافظت 
از پوسـت دارد کـه برطرف کننـده لـک و 
تیرگي هـاي سـطح پوسـت، جـاي جوش 
و  رطوبت رسـاني  بـا  و  لک هاسـت  و 
جلـوه اي   خـود،  چربـي  فاقـد  سـاختار 
مي دهـد.  پوسـت  بـه  جـوان  و  شـاداب 
البتـه ایـن سـرم هـم مانند هـر محصول 
بـراي  دیگـر  آرایشـي  و  بهداشـتي 
بـه مصـرف  احتیـاج  بـودن  نتیجه بخـش 

دارد. مرتـب  و  مـداوم 
روش مصـرف: کـرم را روزي دو بـار 
)صبـح و شـب( روي پوسـت تمیـز ماسـاژ 
داده تـا کامـا جـذب شـود. بهتر اسـت در 
شـب ایـن کـرم را بـه عنـوان آخریـن کرم 

کنید.  مصـرف 

در هنگام ناامیدی 
موسیقی گوش 
کنید

اگرچـه ماسـاژ بـدن می توانـد 
،امـا  دهـد  کاهـش  را  ناامیـدی 
مـی  نشـان  جدیـد  تحقیقـات 
دهـد یـک روش ارزان تـر ، راحت 
آن  و  دارد  وجـود  موثرتـر  و  تـر 
گـوش دادن بـه موسـیقی اسـت.

یـک تحقیـق جدیـد نشـان می دهـد ماسـاژ دادن می توانـد میـزان ناامیـدی را 
در بیمـاران تـا 50 درصـد کاهـش دهد.امـا محققان متوجه شـدند گـوش  دادن 
بـه یـک موسـیقی مایـم و لـذت بخش اثـر بهتـری در کاهـش عائـم ناامیدی 
در انسـان دارد.کارن شـرمن از موسسـه تحقیقـات سـامت در ایـن بـاره گفـت 
: پـی بـردن بـه ایـن موضـوع کـه گـوش دادن بـه موسـیقی می توانـد تـا ایـن 
انـدازه بـه کاهـش عائـم ناامیـدی در انسـان کمـک کنـد ، مـا را شـگفت زده 
کرد.ایـن موضـوع نشـان می دهـد فوایـد ماسـاژ دادن بیش تـر مرتبـط به پاسـخ 
آرامش بخشـی اسـت کـه بـدن دریافـت می کنـد. بـه ایـن ترتیـب گـوش دادن 
بـه موسـیقی می توانـد بـه عنـوان یکـی از بهتریـن روش هـا در کاهـش عائـم 
ناامیـدی در بیمارانـی کـه به این اختال دچار هسـتند بـه کار بیاید.گوش دادن 
بـه موسـیقی بسـیار کم هزینـه اسـت و می توانـد مانند دیگـر روش ها به انسـان 

دهد./منبع:عصرایـران آرامـش 

پیشگیری از 
آلرژی بینی 
آسـم  تخصـص  فـوق  یـک   
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  آلـرژی  و 
آلـرژی بینی یکـی از شـایع ترین 
بهـار  فصـل  در  حساسـیت ها 
اسـت، گفـت: اهمیت پیشـگیری 
سـایر  بـه  نسـبت  آلـرژی  در 
زیـرا  اسـت،  برابـر   2 بیماری هـا 
می توانـد زمینـه سـاز بروز آسـم 

باشـد. دکتـر حبیـب سـهیلی بـا اشـاره بـه اینکه همیشـه با شـروع فصـل بهار 
حساسـیت های فصلـی و آلـرژی هـم بیشـتر می شـود، گفـت: آلـرژی فصلی یا 
همـان آلـرژی بینـی، عائمی ماننـد سـرماخوردگی دارد امـا دوره آن طوالنی تر 
اسـت و بـا آسـم هـم ارتبـاط زیـادی دارد؛ بـه طوریکـه احتمـال ابتا به آسـم 
در کسـانی کـه آلـرژی بینـی دارنـد 40 درصـد بیشـتر از سـایرین اسـت. ایـن 
فـوق تخصـص ایمونولـوژی، آسـم و آلـرژی بـا اشـاره بـه این کـه گرده افشـانی 
گل هـا تاثیـر زیـادی در بـروز عائـم آلـرژی بینـی دارد، تصریـح کـرد: افـرادی 
کـه دچـار آلـرژی بینـی هسـتند، در فاصلـه زمانـی بین 7 تـا 9 صبـح از منزل 
خـارج نشـوند، زیـرا ایـن سـاعات گرده افشـانی گیاهان بیشـتر اسـت. سـهیلی 
افـزود: اهمیـت پیشـگیری در آلرژی نسـبت بـه سـایر بیماری ها 2 برابر اسـت، 
زیـرا می توانـد زمینه سـاز بروز آسـم باشـد. بنابراین کلیـد اصلی درمـان آلرژی، 

پیشـگیری اسـت.  

این خوردنی 
جادویی را هر روز 
بخورید!

ماسـت خـواص بسـیاری دارد 
کـه خـوردن روزانه  آن بـه حرکات 
سـامت  افزایـش  روده،  منظـم 
بـا  مبـارزه  و  گوارشـی  سیسـتم 
میکروب هـا کمک می کند.ماسـت 
منبـع غنـی از »اسـید لینولئیک« 

اسـت کـه از بـروز سـرطان های روده و سـینه جلوگیـری می کنـد. ایـن مـاده 
خوراکـی همچنیـن بـه بهبـود سیسـتم ایمنـی بـدن نیز کمـک می کنـد. مصرف 
ماسـت از عفونت هـای میکـروب  هلیکوباکتـر جلوگیـری می کنـد. ایـن میکـروب 
اخیـرا عامـل اصلی 60 درصد از سـرطان ها در جهان اسـت. اسـید الکتیک موجود 
در ماسـت ایـن میکـروب را از بین برده و از رشـد آن در شـکم جلوگیری می کند.

ماسـت ضدآلرژی و حساسـیت اسـت و از بیماریهای آلرژیک مثل التهاب پوسـت، 
آسـم و حساسـیت های غذایـی جلوگیـری می کند.ماسـت بـرای سـامت زنـان 
بسـیار مفیـد اسـت و الکتوباسـیل موجـود در آن از تولید قـارچ در بدن جلوگیری 
می کنـد و زنانـی کـه بـه مقـدار بیشـتری ماسـت مصـرف می کننـد بیماری های 
قارچـی کمتـری دارند.به طـور کلی اگرچـه مارک های معتبر ماسـت های صنعتی 
قابـل اعتمـاد هسـتند اما به دلیل مـواد نگهدارنده ای کـه دارند اگـر برایتان مقدور 

اسـت ماسـت خانگـی درسـت کنید کـه انتخاب سـالمتری اسـت.

افراط در 
مصرف مکمل ها 
سرطان زاست

نشـان  بسـیاري  بررسـي هاي 
داده مصـرف مکمل هاي ویتامیني 
آنتي اکسـیدان  آنهـا  اکثـر  کـه 
هسـتند؛ مثل E,C,A در صورتي 
کـه از حـد مجـازي در بـدن باال تر 
روند، خاصیت مسـمومیت زا دارند 
و بـا تاثیر منفي بر سیسـتم ایمني 

مي توانـد قـدرت دفاعـي بـدن را کاهـش داده و عامـل رشـد و تکثیـر سـلول هاي 
سـرطاني باشـد. وجـود اکسـیدان ها تاحـدي بـراي کارکـرد سیسـتم دفاعـي بدن 
الزم اسـت.مصرف آنتي اکسـیدان ها گرچـه بـا خنثي سـازي اثـر رادیکال هـاي آزاد 
جلـوي بسـیاري بیماري هـا و صدمه هـا را مي گیـرد اما مصـرف بیش از انـدازه آن، 
روي عملکـرد سیسـتم ایمنـي اثـر منفـي مي گـذارد و مي توانـد احتمـال ابتـا به 
سـرطان را افزایـش دهـد. بهتـر اسـت بـه جـاي مصـرف مکمل هـا اوال بـا اصـاح 
تغذیـه و سـبک زندگي جلوي ایجـاد رادیکال هاي آزاد را در بـدن بگیریم و دوما از 
آنتي اکسـیدان هاي طبیعـي کـه در میوه و سـبزیجات تازه وجـود دارد بهره ببریم. 
صـرف خودسـرانه و بـاالي مکمل هـا بـدون تجویز پزشـک و بـدون در نظر گرفتن 
سـن و جنـس توصیـه نمي شـود. در رابطـه بـا مصـرف مکمـل کاژن اطاعـات 
دقیقـي در دسـترس نیسـت امـا بهتـر اسـت در ایـن مورد نیـز حد مجـاز مصرف 

را رعایـت کنید.

آلرژیخواصداروموسیقی

شاید تا امروز بهترین راه حل براي صاف و یکدست شدن رنگ پوست صورت تان استفاده از کرم پودرهاي آرایشي با پوشانندگي باال بوده است؛ راه حل ای که موقتي 
است و دردي از شما دوا نمي کنند اما اگر مي خواهید پوست تان براي همیشه شفاف و دانه هاي ریز روي آن محو شود، بهتر است مشکل را از ریشه حل کنید. در این 

شماره چند روشن کننده با اثربخشي باال را به شما معرفي مي کنیم.
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66 فرهنگ
چه می خوانید...

پته دوزی از شغل های قدیمی کرمان است. صفحه »فرهنگ« به طور مفصل به این ماجرا پرداخته است.

معرفی

حضـور  بـا  بـرق  مصـرف  مدیریـت  سـمینار 
دفتـر  ارشـد  کارشـناس  نـژاد  پـاک  مهنـدس 
مدیریـت مصـرف بـرق تهران در شـهر بـم برگزار 
شـد. مهندس سـعید عسـکری معاونت مشترکین 
بحـث  در  گفـت:  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 
اسـتفاده بهینـه از مدیریـت مصـرف بـرق کارهای 
زیادی شـده اسـت و از این موضوع خرسـندیم که 
شـرکت توزیـع برق جنـوب از مقام سـوم پایین تر 
نیامده اسـت. عسـکری در خصوص انـرژی تجلیل 
پذیـر در بـم از طـرح ایسـتگاه بـادی نظـام شـهر 
نرماشـیر گفـت و توضیـح داد : نیروگاهی سـاخته 
مـی شـود کـه از انـرژی بـاد اسـتفاده مـی کنـد . 

انـرژی خورشـیدی کـه در  بحـث  همچنیـن در 
سـطح اسـتان کار شده اسـت و تمام شهرستان ها 
در ادارات برق، مسـاجد و هنرسـتان ها تاسیسـات 

مربـوط بـه آن نصب شـده اسـت. 
در ادامـه ایـن سـمینار حبیـب الهـی رییـس 
ایـن  بـم  شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  اداره 
در  کلیـدی  دسـتگاه  یـک  عنـوان  بـه  را  اداره 
امـر آمـوزش بـرای توسـعه همـه جانبـه دانسـت 
و گفـت: مـدارس محـل یادگیـری مهـارت هـا و 
آمـوزش بـرای زندگـی هسـتند و مکانـی بـرای 
تمریـن زندگیسـت . وی افـزود: آمـوزش پرورش 
ضمـن آمـوزش هـای نظـری و توجه بـه آموزش 

هـای تئـوری و کمـی بـه آمـوزش هـای کیفی و 
کاربـردی تاکیـد بسـیار دارد. در ادامـه مهنـدس 
پـاک نـژاد از شـرکت توانیـر تهـران سـخن خود 
را بـا فرمایشـی از مقـام معظـم رهبـری کـه از 
سـال 87 بحـث اصـاح الگـوی مصـرف را مطرح 
نمودنـد آغـاز کـرد و طـرح ایـن شـعار را شـروع 
اصـاح الگـوی مصرف دانسـتند. پاک نـژاد گفت: 
در دنیـا موضـوع انـرژی کـه امنیـت هر کشـوری 
در گـرو مصرف آن اسـت چشـم انداز 250 سـاله 

دارد. 
وی اضافـه کـرد: منابـع خـدادادی تنهـا بـرای 
این نسـل نیسـت و آسـیبی کـه خودمان از نسـل 
قبـل خـورده ایـم را نبایـد بـه نسـل بعـد انتقـال 
بدهیـم. مـا یک درصـد از کل جمعیت را تشـکیل 
مـی دهیـم ولـی 2درصد از انـرژی دنیـا را مصرف 
مـی کنیـم ودر صورتـی کـه بـه همیـن شـکل 
مصـرف ادامـه بدهیـم ، طـی بیسـت سـال آینده 

وارد کننـده نفـت و گاز مـی شـویم. 
پـاک نژاد افزود: در پروسـه تولیـد و توزیع برق 
بـه ازای هـر یـک وات یـک دالر سـرمایه گـذاری 

بـرای تولیـد بـرق نیـاز اسـت. وی در بحث محیط 
زیسـت عامـل اصلـی تولیـد گرمـا را انسـان هـا 
دانسـت و افزود:سـاختمان هـای مسـکونی مـا از 
نظـر متـراژ و وسـایل خانـه نسـبت به کشـورهای 
اروپایـی شـش برابـر بیشـتر مصـرف مـی کننـد. 
بـرای مثـال کشـور ترکیـه با رعایـت اسـتانداردها 
حـدود 67 درصـد کاهـش در مصرف برق داشـته 

را  جویـی  صرفـه  از  حاصـل  منافـع  وی  اسـت. 
پرداخـت پول کمتـر ، مصرف نفت کمتـر ، هزینه 
توسـعه شـبکه بـرق کمتـر برشـمرد و گفـت: در 
صـورت کاهش مصـرف در ایم موارد فرصت رشـد 
صنایـع فراهـم مـی شـود، بیـکاری کاهـش مـی 
یابـد، رشـد اقتصادی بـاال مـی رود، آلودگی کمتر 
مـی شـود و ذخایـر انـرژی دیرتـر تمام می شـود.

با همکاری اداره برق و آموزش و پرورش شهرستان بم؛

سمینار مدیریت مصرف برق برگزار شد

نصرت عبدالرحمانی ) آرام( ارائه دهنده پته کرمان به سازمان یونسکو 

پته دوزی توی بغل مادربزرگ
 یاسر سیستانی نژاد

کویر و خشکی و سکوت و ... 
ابتـکارات خـود  بـا  از پـا ننشسـته و  امـا ایـن قـوم 
طبیعـت بیرحـم و سـنگدل را رام خـود کردند. کیسـت 
کـه ندانـد کرمانیان نخسـتین کسـانی بودند کـه با ابداع 
خـارق العـاده کاریـز )قنـات( آب را از اعمـاق زمیـن باال 
آورده و بـر سـطح زمیـن جـاری کردنـد؟ کیسـت کـه 
ندانـد همیـن انسـان ها در کمـال صلح و آرامـش از آبی 
کـه بـا کمـک هـم بـه دسـت مـی آوردنـد اسـتفاده می 

کردند؟
کیسـت کـه ندانـد همیـن کریمـان کرمان نشـین، با 
سـخت کوشـی، قریب یک چهـارم باغ های کشـور را در 
سـرزمین خـود جـای دادنـد و بـه قول اسـتاد باسـتانی 
پاریـزی، کرمـان وکرمانی حقی سـترگ بر گـردن ایران 
و ایرانـی دارد. چـرا کـه اگـر تـاش و کوشـش همیـن 
ایـران  قلـب  تـا  کویـر  نبـود  کرمانـی  زنـان  و  مـردان 

پیشـروی کـرده بود. 
امـا ایـن مـردان که بـا زور بـازوی خـود در دل کویر، 
بهشـتی را بـرای خـود فراهم آوردنـد به این نیز بسـنده 
نکـرده و بـا سـر انگشـتان هنرمنـد خانـه هـای خـود 
دیگـران را بـا قالـی کرمـان غـرق گل و گیـاه کردند. در 
ایـن میـان صـد البتـه کـه سرانگشـتان زنـان کرمانی از 

مـردان شـان هنرمنـد تـر بوده اسـت. 
محلـه  در   1314 سـال  در  عبدالرحمانـی  نصـرت 
خواجـه خضـر کرمان بـه دنیا آمـده و آن گونـه که خود 
مـی گویـد از 5 سـالگی روی پـای مـادر بزرگـش مـی 
نشسـت و پتـه مـی دوخـت. او چنـد دهه اسـت که هنر 
پتـه دوزی را بـه زنـان و دختـران کرمانـی آمـوزش می 
دهـد. عبدالرحمانـی در سـال 2012 نمونه پتـه کرمانی 
را بـه سـازمان یونسـکو ارائـه داد و آن را بـه ثبت جهانی 

ند.  رسا
انگشـتانه در دسـت روی یـک مبـل قدیمـی نشسـته 
بـود. درسـت زیر تابلویی که افتخارات شـصت سـاله اش 

را در آن نصـب کـرده بود. 
از مـدرک تحصیلـی اش گرفتـه تا لوح هـای تقدیری 
کـه از مسـئوالن کشـوری و اسـتانی گرفتـه بـود. پتـه 
در  کـه  داد  مـی  از هنـری  دیـوار خبـر  روی  زیبـا  ای 

سرانگشـتانش نهفتـه اسـت. 
او بـا پتـه زندگـی مـی کنـد. بـا پتـه کار مـی کنـد و 
بـا پتـه تفریـح مـی کند. پتـه تمام اوقـات او را پـر کرده 

اسـت و از ایـن بابـت بسـیار هـم راضی اسـت. 
مـی گویـد: شـب کـه سـرم را روی بالش مـی گذارم، 
از خاطـرات گذشـته ام لـذت می بـرم. خاطراتی که هنر 

پتـه دوزی برایـش به ارمغان آورده اسـت. 
عبدالرحمانـی در گفـت و گو با ما از هر دری سـخنی 
گفـت و بـه قـول کرمانـی هـا »از سـوزن تـا ارزن« پتـه 

دوزی را در قالـب خاطـره برایمـان تعریـف کرد.

۱
آن که شغل او بَُود دوزندگی...

در قدیـم آن قـدر درامـد انـواع مختلـف در زندگـی 
ناچیـز بـود کـه شـعری سـاخته بودنـد.  

آن کـه بـود شـغل او دوزندگـی/  مردنش بهتـر بود از 
زندگـی/  آن کـه تنـدش بـود روز خـوش ندیـد /   و آن 

کـه کندش بـود مرد از گشـنگی 
و بـه ایـن ترتیـب مـرارت هـای زندگـی خـود را بـه 
وسـیله شـعر به گـوش دیگـران می رسـاندند. امـا امروز 
درآمـد دوزندگـی از بسـیاری کارهایـی کـه خانمهـا در 

بیـرون از منـزل انجـام مـی دهند بیشـتر اسـت. 

2
پته دوزی توی بغل مادربزرگ 

از 5 سـالگی تـوی بغـل مادربزرگـم مـی نشسـتم و 
پتـه مـی دوختـم. از همـان سـال تـا ایـن لحظـه هنـوز 
پتـه دوزی را رهـا نکـرده ام. االن 64 اسـت کـه کار می 
کنـم. زمانـی هـم کـه مدرسـه مـی رفتـم زنـگ تفریـح 
تـوی کاس مـی مانـدم و پته مـی دوختم. بـه چند نفر 

از هـم کاسـی هایـم هـم آمـوزش مـی دادم. 
حتـی یادم اسـت مـادرم پارچـه ای نزد خانمـی برده 
بـود تـا طرح پتـه بزنـد آن روزها بـه طرح »َگـرده« می 
گفتنـد. مـادرم رفتـه بـود طـرح بزنـد خانم نصـف طرح 
را کشـیده بـود و نصـف دیگـر را باقی گذاشـته بـود. من 
مدرسـه مـی رفتـم. بـا قلم و مرکـب می نوشـتیم. من با 
همـان قلـم و مرکبـی که مشـق می نوشـتم بقیـه طرح 
پتـه را زدم و آن قـدر ماهرانه ایـن کار را انجام داده بودم 
کـه همـه تعجـب کـرده بودنـد و حتـی خانم طـراح هم 
بـاور نمـی کـرد که مـن چنیـن کاری کرده باشـم و فکر 
مـی کـرد خـودش طـرح را تمام کـرده و یادش نیسـت. 
بعـد از آن بـدون این که نزد اسـتادی تعلیم دیده باشـم 

طراح هم شـدم. 

3
برو کار می کن مگو چیست کار... 

نمایشـگاهی در تهـران برپـا شـده بود. آقای هاشـمی 
رفسـنجانی - رئیـس جمهـور وقـت - بـرای بازدید آمده 
بـود. بـه غرفـه مـن کـه رسـید گفـت همشـهری حالت 
خوبـه؟ گفتم نـه. گفت: چـرا؟ جواب دادم: دوسـت دارم 

شـهردار همه شـهرهای دنیا باشـم. 
گفـت: اگـر شـهردار همه شـهرهای ر دنیا بـودی چه 

کار مـی کردی؟
گفتـم: تابلوی بزرگی می سـاختم و اول همه شـهرها 
نصـب مـی کـردم و روی آن می نوشـتم بیکاری اسـباب 
ننـگ جهانیـان اسـت و شـعر بـرو کار مـی کـن مگـو 

چیسـت کار را از اول تـا آخـر روی آن مـی نوشـتم. 
آقـای هاشـمی گفتنـد: ایـن شـعر در کتـاب درسـی 
دوران کودکـی مـن بـوده معلـوم اسـت کـه هـم سـن و 
سـال هسـتیم و از مـن خواسـت ایـن شـعر را بـه طـور 

کامـل نوشـته و بـه او بدهـم. 

4
آقای باهنر می دانند...

در یکـی از فرهنگسـراهای تهـران غرفـه نمایشـگاه 
داشـتیم. آقای پروفسـور رجبعلی پور و آقـای محمدرضا 
باهنـر- نایـب رئیس فعلـی مجلس- هم حضور داشـتند. 
جوانـی کـه از آنجـا رد می شـد ایسـتاد و پته هـا را نگاه 
کـرد و گفـت ایـن پتـه پنج هـزار سـوزن خورده اسـت. 
مـن جـواب دادم ایـن پتـه میلیـون هـا بلکـه میلیاردها 
سـوزن خـورده اسـت، آقـای باهنـر مـی داننـد. شـخص 
دیگـری کـه بـرای بازدیـد آمـده بـود. گفـت: مگر شـما 

تعـداد سـوزن هـا را شـمرده اید؟
گفتـم: شـما قبـول داریـد که در آسـمان میلیـارد ها 
سـتاره وجـود دارد؟ یـا در بیابـان میلیاردهـا دانـه ریگ 

ست؟ ا
گفت: بله

گفتم: » مگر آنها را شمرده اید؟« 

۵
جنس تقلبی  جانشین پته اصیل 

پتـه کرمـان پتـه اصیلی اسـت. هـم به لحـاظ طرح و 
هـم از نظـر رنـگ بـا پته هـای دیگـر فـرق دارد. جاهای 
دیگـر هـم پتـه هسـت امـا اصیـل نیسـت. نقشـه هـا را 
عـوض کـرده انـد. رنـگ آمیـزی هـم جالـب نیسـت. در 

حـال حاضـر دالالن اوضـاع پتـه کرمـان را نا به سـامان 
سـوء  گردشـگران  شـناخت  عـدم  از  آنهـا  انـد.  کـرده 
اسـتفاده مـی کنند. پتـه های بی کیفیـت و ارزان قیمت 
را خریـداری کـرده و بـه قیمـت گـزاف بـه گردشـگران 
مـی فروشـند و ایـن باعـث می شـود پته اصیـل کرمانی 
کـه زحمـت بسـیار بیشـتری بـرای آن کشـیده شـده و 
کیفیـت باالیـی نیـز دارد فقـط بـه خاطر این کـه قیمت 
نسـبتاً باالیـی دارد روی زمیـن بمانـد. اگـر دالالن پـای 
خودشـان را کنـار بکشـند، پتـه کرمـان اصالـت خـود را 

حفـظ مـی کند. 

6
پته با طعم و بوی »و ان یکاد«

پتـه ای کـه آیـه »و ان یـکاد« روی آن نوشـته شـده 
بـود را بـرای مرحـوم دکتر حبیبـی - معـاون اول رئیس 
جمهـور- دوختـه بـودم. دکتـر حبیبـی می گفـت:» هر 
صبـح کـه مـی خواهـم به نهـاد ریاسـت جمهـوری بروم 
اول از روی پتـه کرمـان دسـت بافت شـما » و ان یکاد« 

مـی خوانم و بعـد سـرکار میروم.« 
و  گرفـت  تمـاس  مـن  بـا  ایشـان  همسـر  روز  یـک 
گفـت: » امـروز بـه دکتـر گفتـم تـو آن قدری کـه خانم 
عبدالرحمانـی را یـاد مـی کنـی، اسـم مـادر مـن که هم 

مـادر همسـر و هـم خالـه ات هسـت را نمـی بـری!« 

۷
زکات چشم هایم را داده ام!

هیـچ وقـت از پتـه دوزی خسـته نمـی شـوم. من در 
ایـن سـن بـدون عینـک قـرآن مـی خوانم. یک پزشـک 
بـه مـن گفت:»چشـمان شـما مثل جـوان 20 سـاله کار 

کند.« مـی 
مـی گوینـد زکات بـدن کار کردن اسـت. خـودم فکر 
مـی کنم چون من چشـمان و دسـت هایم دائمـا درگیر 
کار پتـه دوزی بـوده انـد زکات شـان پرداخـت شـده و 

گرنـه اآلن مثـل تمـام اعضـای بدنـم درد مـی کرد.

پته
پتـه )یـا پتـه دوزی( نوعـی از رودوزی هـای کرمان اسـت. 
پارچـه زمینه پته پارچه ای ضخیم و پشـمی اسـت که عریض 
نامیـده می شـود. هنرمنـدان پتـه دوز که اکثـراً نیـز از زنان و 
دختران خانه دار هسـتند باکمک سـوزن نقوشـی ذهنی را که 
ملهم از پندارها و بینشـهای شـخصی شـان اسـت، به وسـیله 
بخیه هـای نخـی رنگیـن بـر زمینـه  پارچـه پشـمی ضخیمی 

می نشـانند. )عریض( 
وجه تسمیه

واژه پّتـه، برگرفتـه از ریشـه پُـت )pot(، بـه معنـای پشـم 
و ُکـرک اسـت. فرهنـگ معیـن واژه پـت را چنیـن تعریـف 

می کنـد:
پشـم نرمـی که از بُن موی بـز روید و آن را به شـانه برآرند 

و از آن شال بافند.
در لعتنامـه دهخـدا نیـز دربـاره واژه پـت، بـه جمـات زیر 

بـر مـی خوریم:
پشـم بز، پشـم زیـر موی بـز،... پشـم نرمی کـه از بُن موی 
بـز بـه شـانه برآورنـد و از آن شـال و کاه و نمـد و کپنـک و 

امثـال آن کنند.
تعریف

بهدینـان  فرهنـگ  کتـاب  در  سروشـیان  جمشـید 
)دائرةالمعـارف زرتشـتیان(، پتـه را چنیـن تعریـف می کنـد:

نوعـی گل و بتـه کـه بـا دسـت بر روی شـال هـای کرکی 
می دوزنـد. پتـه را نوعـی سـوزن دوزی ایرانی تعریـف کرده اند 
کـه از دوخـت ریـس های پشـمی رنگیـن، بـر روی عریض یا 
شـال، در طـرح هـای زیبایی چون: بوته، سـرو، ترنـج و... پدید 
می آیـد. نمـای پتـه، منظـره ای بدیـع از گل و بوته های رنگین 

را بـه نمایش می گـذارد. 
پته دوزی

یکـی از رو دوزی هـای زیبـای ایـران پتـه دوزی اسـت و 
هنـری اسـت کـه اختصـاص به زنـان خـوش ذوق در اسـتان 
کرمـان دارد و زیبایـی خیـره کننـده و چشـم نـوازی دارد . 
ایـن رودوزی زیبـا را بـر روی پارچه هـای پشـمی یـک رنـگ 
کـه عریـض نامیـده می شـود مـی دوزنـد. نخ هایی که بـه کار 
می رود نخ هایی از جنس پشـمی هسـتند و ایـن نخ ها ظریف 
و رنگارنـگ هسـتند و معمـوال بـه رنـگ های عنابی، مشـکی، 
سـبز، زرد ,نارنجـی، قرمـز و آبـی سـفید اسـتفاده می شـوند، 
طـرح هـای مختلـف اعـم از انـواع بتـه جقـه و یـا طـرح های 

هندسـی را اسـتفاده می کننـد . 
تاریخچه پته دوزی

متاسـفانه تاریخ دقیقـی از پیدایش این هنر زیبا در دسـت 
نیسـت. زیـرا در برابـر عوامـل جـوی آسـیب پذیـر بـوده امـا 
درسـفر نامـه شـاردن بـه دوره صفوی در کرمان اشـاره شـده 
اسـت کـه کاربردهـای مختلفی داشـته اسـت. در کتـاب های 
گوناگـون هنـری قدیمـی ترین نمونـه از پتـه دوزی در دنیا را 
متعلـق بـه سـال 1285هجـری قمـری دانسـته اند . در مـورد 
ایـن نمونـه قدیمـی بایـد اشـاره کـرد که بـه صورت سـوزنی 
بـوده و همـه زمینـه اش بـا گل هـای ریـز افشـان با اسـتفاده 
از نـخ هـای ابریشـمی رنگیـن و روی پارچه ای از جنس پشـم 
کـرم رنـگ انجـام شـده اسـت و متعلـق بـه سـده 12 هجری 
قمـری اسـت دورش بـا پتـک دوزی و حاشـیه اش بـه صورت 

پتـه دوزی و بـا نقـش بتـه جقـه ای قهر و آشـتی می باشـد. 
تعابیر گوناگون از پته

تعابیـر گوناگونی به دسـت آمـده و اختاف نظـر ها بعضی 
پتـه را نشـانه رمزگونـه بـه معنـی شـعله آتـش آتشـکده های 
زردشـتی مـی دانند گروهـی آن را مثل بادام یـا الهام ازگابی 
بر شـمردند و آخرین نظریه آن را تجسـم شـیوه یافته گیاهی 
هنـدی کـه از هنـد نمونـه پتـه اش بـه دسـت آمـده تعبییـر 

کرده انـد.
عریض

کـه در گذشـته از آن بـرای دوخـت دامـن، کـت و پالتـو 
نیـز اسـتفاده مـی شـده اسـت. پارچـه ای دسـتباف اسـت که 
به وسـیله دسـتگاه هـای بافندگی چوبـی تولید می شـد. ولی 
در سـال هـای اخیـر دسـتگاه هـای چوبـی جـای خـود را به 
دسـتگاه هـای تک فـاز برقـی دادند و پـس از آن نیـز تدریجاً 
بافته هـای کارخانه ای جانشـینی عریض های دسـتباف شـده 
و هـم اکنـون پته هـای اسـتان کرمـان را بیشـتر ایـن گونـه 
پارچه هـای کارخانـه ای تشـکیل می دهـد. یکـی از معـروف 
تریـن پته هـا، روپـوش مقبـره شـاه نعمـت اهلل ولـی در ماهان 
کرمـان اسـت که یکـی از پرکارتریـن پته های تولید شـده در 
ایـران بـوده و بیـش از یک قـرن از عمر آن می گـذرد. معروف 
تریـن نقـوش پتـه، طـرح پته ای یـا درخـت زندگی اسـت که 
بـه نـام هـای متعـدد در پته بـه کارگرفته می شـود، مانند پته 
میـری، پته ترمـه ای، پته جقـه ای، پته بادامی، پته سـربندی، 
پتـه افشـاری، پته کردسـتانی و غیـره. از دیگر طـرح های پته 
دوزی، پیچـک ترنـج، سـروچه، نقـوش حیوانـی بـه خصوص 
پرنـدگان و لچـک ترنجـی را می توان نـام بـرد. در حال حاضر 
پتـه دوزی بـر روی سـجاده، جا قرآنی، پرده، رویه کوسـن، زیر 

لیوانـی، رومیـزی، سـوزنی، بقچـه و... انجام می شـود. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319005000061 مـورخ 1394/1/29 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
شـهداد تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای حسـین حسـین زارچوئی سـیرچی فرزند اسـداهلل بشـماره 
شناسـنامه 73 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 904متر مربع پـاک 1289 فرعی 
از 47 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 663 فرعـی از 47 اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه آدرس 
سـیرچ چوپـان محله منطقـه 3 خریداری از مالک رسـمی آقای ابوتـراب مظفری کرمانی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/17

حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسناد و اماک- شهداد
م الف 885 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 139460319005000060 مـورخ 1394/1/29 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
شـهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای نعمت اله حسـینی مقدم فرزند اسـداهلل بشـماره شناسـنامه 
86 صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1650 متر مربع پـاک 1288 فرعـی از 47 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 663 فرعـی از 47 اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان به آدرس سـیرچ 
روبـروی پاسـگاه خریـداری از مالکیـت رسـمی ورثه آقای ابوتـراب مظفری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/30       تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/17 

حسین تقی زاده- رئیس ثبت اسناد و اماک- شهداد
م الف 887

درخواست نیرو مجموعه غذایی نارون
فست فود - رستوران - کافی شاپ

نارون در سه شیفت
صبح و ظهر و شب

پیک موتوری - سالن دار - کمک آشپز

۰ 3 4 3 2 4 4 ۱ ۹ ۹ ۸
۰ ۹ ۱ 2 2 4 ۰ ۹ 4 ۱ 2

 شمس
)مجموعه غذایی نارون جهت تکمیل پرسنل 

خود به تعدادی نیروی کار در سه شیفت 
صبح، ظهر و شب در سه بخش فست فود، 

رستوران و کافی شاپ نیازمند است(

کویریان از دیرباز در حسرت باغ گل می سوختند. جور طبیعت مضاف بر 
همه جورهایی بود که روزگار بر آنان تحمیل می کرد. نه رودخانه ای، نه 
آبی جاری، نه دریاچه ای و نه پرنده مهاجری که از آوازش آرام گیرند. 

اطالع رسانی
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۷ ورزش۷ چه می خوانید...
پته دوزی از شغل های قدیمی کرمان است. صفحه »فرهنگ« به طور مفصل به این ماجرا پرداخته است.

تندرستی

فواید شگفت انگیز پیاده روی
بعد از شام

اگـر عـادت دارید بعد از شـام جلوی تلویزیـون یا کامپیوتر 
بنشـینید، بهتـر اسـت آن را بـا یک عـادت درسـت جایگزین 
کنیـد و 15 دقیقـه قـدم بزنیـد. کارشناسـان عقیـده دارنـد، 
دسـت کم 100 قدم پیاده روی بعد از شـام وضعیت سـامت 
عمومـی تـان را بهتـر مـی کنـد که شـامل هضـم بهتـر غذا، 
سـوزاندن کالـری، کنتـرل بهتـر قند خـون و تری گلیسـرید 

در بـدن می شـود.
کمک به گوارش

پیـاده روی بعـد از خـوردن شـام بـه هضـم غـذا کمـک 
میکنـد. فراینـد هضم غذا سـریعا« بعـد ازخوردن شـروع می 
شـود و شـیره و آنزیم های معده که مسـئول گوارش هسـتند 
در همیـن زمـان فعـال مـی شـوند. اگر فـرد پـس از خوردن 
شـام قـدم بزنـد، فراینـد ترشـح آنزیـم هـا بـرای هضـم بهتر 
بیشـتر خواهـد شـد. در نتیجـه از بسـیاری از بیمـاری هـا و 
مشـکات شـکمی ماننـد تـرش کـردن معـده یا بـد هضمی 
کـه  اغلـب افـراد از آن شـاکی هسـتند، جلوگیری می شـود. 

کمک به خواب
بـا پیـاده روی کـردن بعـد از خوردن شـام میتـوان خواب 
راحتـی داشـت. عـادت رفتـن بـه رختخـواب بعـد از خوردن 
شـام بـدون شـک بـرای سـامت تـان خـوب نیسـت. چنـد 
دقیقـه قدم زدن تاثیرات شـگفت انگیـزی در بر دارد. این قدم 
زدن نـه تنهـا گـردش خـون در بـدن را بهتـر مـی کنـد بلکه 
اسـترس را نیـز کاهـش می دهـد. به همین دلیل کسـانی که 
بعـد از شـام تقریبـا« 100 قـدم راه مـی رونـد، خواب شـبانه 

خـوب و لـذت بخشـی دارند. 
 تقویت متابولیسم

بـه غیـراز الگـوی خـورد و خـوراک و کالـری دریافتـی 
داشـتن فعالیـت بدنی و تحـرک یکی از عوامـل اصلی تقویت 
متابولیسـم مـی باشـد. از ایـن رو توصیـه مـی شـود بعـد از 
خـوردن شـام پیـاده روی کنیـد تا فرایند سـوخت و سـاز در 
بـدن تـان بیشـتر شـده و عملکرد سـایر اعضای بـدن تقویت 

 . د شو
کنترل میزان قند خون

اشـخاصی کـه از دیابـت نـوع دوم رنج می برند مـی توانند 
از فوایـد پیـاده روی بعـد از شـام بهـره ببرند. بعـد از خوردن 
شـام میـزان قنـد خـون بـه خاطر خـرد کـردن اجـزای مواد 
خـورده شـده بـاال مـی رود، امـا وقتـی بعـد از شـام راه مـی 
رویـد، بـدن بطـور فیزیکـی فعـال شـده و گلوکز بیشـتری از 
خـون را مصـرف مـی کنـد بنابراین میـزان قند خـون تنظیم 

می شـود.
تقویت گردش خون

15 دقیقـه قدم زدن بعد ازشـام غیـر از اینکه میزان چربی 
خـون یعنـی تری گلیسـیرید و کلسـترول را پایین مـی آورد، 
بـه سیسـتم گـردش خون و خـون رسـانی در کل بدن کمک 
مـی کنـد. دلیلـش هـم ایـن اسـت کـه راه رفتـن اکسـیژن 
رسـانی بـه قلـب را بهتـر کـرده و در نتیجـه گـردش خـون 

بهتـری خواهید داشـت.
 کمک به کاهش وزن

پیـاده روی 15 دقیقـه ای بعـد از شـام نـه تنهـا یکـی از 
ضروریـات زندگی سـالم اسـت بلکـه نقش مهمـی در کاهش 
وزن دارد و یکـی از مفیـد تریـن و سـاده تریـن شـیوه هـای 
داشـتن وزن متعـادل مـی باشـد، چـون به غیـر از سـوزاندن 

کالـری سـامت عمومـی بـدن را تقویـت مـی کند.

برگزاری مسابقات کاراته سبک های آزاد 
به مناسبت عید مبعث

احمد خسـروی مسـئول سـبک های آزاد هیئـت کاراته 
اسـتان کرمـان گفت: یـک دوره مسـابقات کاراته در رشـته 
کاتا سـبک های آزاد قهرمانی اسـتان به مناسبت عید سید 
مبعـث در چهـار رده سـنی نونهـاالن- نوجوانـان- جوانان- 
بزرگسـاالن در سـالن یـاس بـا حضـور 177 نفـر بازیکن از 
سراسـر اسـتان انجـام شـد. وی کیفیـت ایـن مسـابقات را 
خـوب ارزیابـی کـرد. خسـروی در پایـان گفـت: امیـدوارم 

کاراتـه کرمـان رونـد رو به رشـد خـود را ادامـه دهد.
نتایج مسابقات به شرح زیر است:

•  رده سنی نونهاالن- کمربند نارنجی و آبی 
1- علی موحدی نیا 

2-  سید محمد صالح حسینی 
3-  ایمان اکبری

4-  امین حسن شاهی 

• نونهاالن- کمربند زرد- سبز 
1- احسان کریمی 

2- محمدطاها جهان آبادی 
3- سعید سارونه

4- محسن لشکری 
• نونهاالن- قهوه ای

1- نیما مرادزاده 
2- سهیل حسین پور

3- امیر مهدی جهانشاهی 
4- علی موحدی نیا 

• نونهاالن- مشکی 
1- محمدحسین حسینی 

2- امید حسن شاهی 
3- علی ایزدی 

•  رده سنی نوجوانان نارنجی-آبی
1- آرش پرستار 

2- حسین نظری 
3- محمدعلی افضلی 

4- محمدعلی دستمردی 
• نونهاالن- زرد و سبز 

1- محمدعلی نژاد حسنی 
2- امیر عباس نژاد محمودآبادی 

3- علیرضا امینی 
• نوجوانان- قهوه ای

1- میعاد احمدی 
2- علی اکبر مقدم 
3- محمد صمدی 

4- مهدی جهانشاهی 
• نوجوانان- مشکی 

1- علی اصغر نجار محی آبادی 
2- امیرحسین طبال زاده 

3- حمید جعفری 
4- حسین بدرآبادی 

• رده سنی جوانان- زرد و سبز 
1- مهدی معین الدینی 

2- مهدی زندی 
3- حسین جعفری 

4- امیررضا عبدلی نسبت 

• جوانان- مشکی 
1- مهدی سلیمانی 
2- محمد محمدی 

3- مهران رمضان نژاد 
• رده سنی بزرگساالن مشکی 

1- بهنام محمدخانی 
2- فرهاد حصیبی

3- محمد زنگی آبادی 
4- سیداحسان مرتضوی 

و در مجموع تیمی 
مقام اول: تیم ثامن الحجج )ع( استان کرمان 

مقام دوم: تیم باشگاه دالوران رفسنجان 
مقـام سـوم: تیم تربیـت بدنی سـیرجان )اداره ورزش و 

جوانان شهرسـتان سیرجان(
اسـامی داوران ایـن مسـابقات هم به شـرح زیر 

: ست ا
سید فرهاد میرزایی

مجتبی عرب 
هادی سلطانی 
احمد خسروی 

محمدرضا خانی 
سید مهدی میرزایی 

محمد مراد زاده 
علی آفرینش  

در  آگهــی  رزرو 

ــازمندیهای  روزانه  نیـ

ــا ــام مـــ پیـــ

تنـــها با 

3 هــزار تومان 

در استــان کرمــان 

3211783532
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78
35

ـا  
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ام 
یـ

ی پ
یها

ند
زم

نیا

استخـدام

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

فروش 
و واگذاری و خدمات

واگذاری 

کارگاه تولید 

بلوک لیکا

09103742788

09135826519

فروش یا 
معاوضه

مجتمع 6 واحدی تجاری 
بصورت یکجا یا تک 
واحدی با شش  سند 
جداگانه با متراژ 51 
متری و 63 متری 

6دانگ ملک واقع در 
شهرک باهنر بهارستان  

32471587
09137571150

امالک 
انبوه ساز

فروش ویژه
 آپارتمان نوساز 

بلوار جهاد 210 م و 230 
م نیمه دوبلکس تمیز

 40 م رهن 
09136377618
32720495

فروش 
پرایــد 141  خــودروی 
ســفید   مــدل 84 تــک 
ســوز  دو درب و یــک 

ــگ ــر رن گلگی
فنی سالم 10 میلیون
09366166797

شفاف سازی 
 چراغ ها ی زرد و کدر 

شده انواع ماشین 

کرمان- چهارراه 

پارادیس روبروی

 کوچه 31

09133429350

09130451575

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

تنظیم موتور 
مرکزی

 عیب یابی،تنظیم موتور 
وشستشو ی ا  نژکتور

به همراه تامین قطعات 
یدکی موردنیاز

 کرمان-بلوارآزادگان
بعدازکوچه شماره1

09131406632
03432442861

امـالک
کرمان پخشخرید ، فروش ، رهن و اجاره

پخش کننده
 لوازم آرایشی  بهداشتی 
به تعدادی فروشنده خانم 

نیازمنداست
 مراجعه حضوری 

به همراه داشتن یک قطعه 
عکس جهت تکمیل رزومه 

الزامی است
خیابان شریعتی سراه 

شمال جنوبی
 خیابان چمران نرسیده 

به کوچه 3

شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان
0343-32473337 

فروشی

 یک عدد ژنراتور 

ولوو160kv-n10یک عدد 

   50KV  ژنراتوررومانی

  تازه تعمیروآماده به کار 

091319884474

فروش 
41قصب باغ با تخفیف 
استثنایی حصارکشی  
دوکله دارای آب ،برق 
دواتاق ،استخر ،بیش از 
120درخت میوه وگل 
هفت باغ سمت 
راست 700متر تا 

نبش بلوار 
09309224440

 عکاسی 
عکاســی بــه صــورت تخصصــی در زمینــه هــای عکاســی 
ــط  ــات ، خ ــی از کارخانج ــی ، عکاس ــی و تبلیغات صنعت
تولیــد ، محصــوالت ، رســتوران هــا و هتــل هــا ، 
گالــری هــا ، مراســم و همایــش هــا ، ســاختمان و 

دکوراســیون ، ...

09357973092

نیازمندیم
 به یک منشی خانم 
جهت کار اداری  

09357973092

فروشی
4واحدآپارتمان بربلوار

بصورت یکجا یا معاوضه
32822310

09130433701

تاکسی شبانه 
روزی شفا  
سرویس های تشریفات 

وخدماتی ،درون 

وبرون شهری ،مدرسه 

ادارات،ون،مینی بوس

وی ای پی،یدک کش 

واجاره اتومبیل بدون راننده 

09357995695

 32450005

خاندان 

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر
، تبلت،   موبایل 

نمایندگی 

ADSL

 شاتل ومبین نت 

09133428059

انصاری 

خدمات چاپ و طراحی
کلیه خدمات چاپ و طراحی بروشور، کتابچه،

کارت ویزیت، تراکت، پوستر و...
بدون واسطه 

09125838494

فروش
اراضی محمد آباد
225 متر 2 نبش
 کوچه و خیابان

موازی بلوار هوانیروز 
دارای استعالم امالک 

شهرداری ،اوقاف،
زمین شهری  

09138355575

باغ فروشی
17 قصب ،واقع در 
ماهان ابتدای بلوار 

شبهای تیگران با انواع 
درختان میوه مثمر

280 میلیون
09132978539

اجاره  

400 مترسوله با دو حیاط 

خلوت و دو دفتر فروش 

امکانات آب،برق،تلفن

بلوار قائم

رستمی

09131400971

فروش ویژه
روغن شترمرغ
رفع و باز کننده چین و 
چروک، رفع لکه و جای 

جوش، ترمیم زخم و جای 
زخم، ترمیم ترک شکم و 
پا، ماسک گیاهی سفت 
کننده و شاداب کننده 

صورت 

09369449827

نیازمندیم
 به یک همکار جهت کار 

در مشاور امالک به صورت 
دو شیفت آزادگان امالک 

کیهان 
09139951003

توسط وکالی پایه یک 

09131993299

اقامت کانادا 
وآمریکا

فروش 
خودروی 206

 مدل 81

09137567847

نیازمندیم

 به دو نفر پیک موتوری

32117834۰3
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جلسـه ی رسـیدگی بـه ادعاهـای صـادق 
نسـاجی  باشـگاه  عامـل  مدیـر  درودگـر 
فوتبـال مـس  تیـم  نتایـج  مازنـدران علیـه 
کرمـان مبنـی بر تبانـی این تیـم لیگ یکی 
کـه در آسـتانه صعـود بـه لیـگ برتر اسـت، 
در حالـی عصـر روز دوشـنبه در فدراسـیون 
درودگـر  صـادق  کـه  شـد  برگـزار  فوتبـال 
در سـاعت تعییـن شـده بـرای ایـن جلسـه 
حضـور پیـدا نکـرد و مقامـات باشـگاه مـس 
در سـاعت مقـرر به طـور شـفاف توضیحات 
تحویـل  وی  ادعاهـای  رابطـه  در  را  خـود 

فوتبـال دادنـد. مقامـات فدارسـیون 
بر اسـاس اباغی که از سـوی فدراسـیون 
فوتبـال بـه باشـگاه مـس کرمـان شـده بود، 
مقرر شـده بود این نشسـت راس سـاعت دو 
بعـد از ظهـر در محـل کمیتـه ی انضباطـی 
برگـزار شـود کـه درودگـر در ایـن جلسـه 
حضـور نیافـت و جلسـه بـدون حضـور وی 

برگـزار گردیـد. مقامات مسـئول فدراسـیون 
فوتبـال نیـز توضیحـات الزم را در رابطـه بـا 
ایـن ادعاهـا را از مقامـات باشـگاه مـس اخذ 

کردند.
ایـن جلسـه در سـاعت 15:30 بـه اتمـام 
رسـید و طـی اباغ های قبلی، مقـرر گردیده 
بـود کـه از سـاعت 16 جلسـه ی مربـوط بـه 
قرعه کشـی بـازی پلـی آف بیـن دو تیم مس 
کرمـان و اسـتقال خوزسـتان برگـزار شـود 
امـا صـادق درودگـر بـا دو سـاعت دیرکـرد 
خـود را بـه محل این جلسـه می رسـاند و از 
آنجـا کـه وقـت مقـرر در رابطه با رسـیدگی 
بـه ادعاهـای وی تمام شـده بود و جلسـه ی 
بیـن  پلـی آف  قرعه کشـی  انجـام  بـه  بعـد 
تیم هـای مس کرمان و اسـتقال خوزسـتان 
اختصـاص داشـت، دیگـر هیچ جلسـه ای در 
رابطـه بـا موضـوع ادعاهـای صـادق درودگر 

نگردید. برگـزار 

ایـن اتفـاق در حالـی رخ داد کـه برخـی 
دو  برگـزاری  از  بـه صـورت کـذب  خبرهـا 
جلسـه در رابطـه بـا ایـن موضـوع در عصـر 
دوشـنبه خبـر دادنـد و مدعـی شـدند کـه 
مقامات مس در جلسـه ی دوم حاضر نشـدند 
کـه ایـن موضـوع حقیقـت نـدارد و الزم بـه 
ذکـر اسـت کـه هیـچ جلسـه  ی دیگـری بـه 
غیـر از جلسـه ای کـه از پیـش تعیین شـده 
بـود که بـا غیبت صـادق درودگر نیـز همراه 
بـود، در رابطه بـا ادعاهای او برگـزار نگردید 
و پـس از ایـن جلسـه نیز باشـگاه مس اعام 
کـرد کـه بعـد از ارایـه توضیحات خـود زین 
پـس از طریـق وکیـل باشـگاه پیگیـر امـور 
مربـوط بـه ایـن موضـوع اسـت و برخـاف 
سـوی  از  غیبتـی  هیـچ  کـذب  خبرهـای 

مقامـات تیـم مـس صـورت نگرفته اسـت.
گفتنـی اسـت برخاف خبرهـای دروغین 
دیگری که از این جلسـه در برخی سـایت ها 

منتشـر شـده است، در جلسـه ی قرعه کشی، 
نـام مـس کرمـان در ایـن قرعـه درج شـده 
اسـت و قرعه کشـی بـا حضـور مدیـر عامـل 
باشـگاه مـس کرمـان و بـا طرفیت ایـن تیم 
برگـزار گردیـده اسـت. در خصـوص اطـاع 
شـده  اعـام  کـه  دیگـری  اشـتباه  رسـانی 
بـود، بـرای رسـیدگی بـه ادعاهـای صـادق 

درودگـر جلسـه ی دیگری در هفتـه ي آینده 
مقرر شـده اسـت، این مسـئله بـه هیچ وجه 
صحـت نـدارد و فدارسـیون فوتبـال در ایـن 
بـاره هیـچ تاریخی مشـخص نکرده اسـت تا 
خبرهـای منتشـر شـده در برخـی سـایت ها 
کـه منتسـب بـه برخـی از باشـگاه ها بودنـد 

کامـا غلط باشـد.

شاکی در دادگاه حاضر نشد!
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ارسال نمایید

خبر خوان کرمانخبر خوان ایران
عکس از مهران مافي بردبار

اسـتان  بـه  سـفر  در  اسـامی  شـورای  مجلـس  رئیـس   •
کردسـتان از اجـرا نشـدن قانـون اصـل 44 گایـه کـرد و گفـت: 
تعـداد زیـادی از بنـگاه هـای اقتصادی بـه جای خصوصی سـازی 

از ایـن وزارتخانـه بـه آن وزارتخانـه جابـه جـا شـدند.
• فرمانـده نیـروی انتظامـی بـا اعـام اینکه کشـف علمی جرم 
از اولویت هـای پلیـس اسـت، گفت: نیـروی انتظامی در سـال های 
گذشـته تمـام تـوان خود را بکار بسـته تا بـا اسـتفاده از تجهیزات 

ویـژه، اقدام به شناسـایی مجرمـان کند.
• وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت: بارهـا گفتـه ایـم کـه 
همـکاری مـا بـا جامعـه بیـن المللـی در چارچـوب صلـح، مصالح 
و امنیـت ملـی اسـت و فراتـر از آن اجـازه دخالـت در امور کشـور 

دهیم. نمـی  را 
• معـاون رییـس جمهـوری گفـت: دولـت بـا معضـل 2 هزار و 
900 طـرح عمرانـی مواجـه اسـت کـه از پیشـرفت هـای فیزیکی 

برخوردار هسـتند. مختلفـی 
• نهاوندیـان رئیـس دفتـر رئیـس جمهور در پاسـخ به سـوالی 
دربـاره احتمـال تغییـرات در کابینـه، عنـوان کـرد: در ایـن مـورد 
هیـچ تصمیمـی اتخاذ نشـده اسـت. بلکه آنچـه که گفته شـده در 
خصـوص عملکـرد وزراسـت کـه ایـن اتفـاق یـک فرآینـد طبیعی 
اسـت کـه الزمـه تدبیـر و امیـد اسـت. امـا تغییـرات مدیریتی در 

نیست. کار  دسـتور 
• اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییس جمهور بـا بیان اینکه 
متاسـفانه سـهم دولت در نظام رسـانه ای کشـور کمتر از منتقدان 
و مخالفـان اسـت، گفـت: بـه همیـن دلیـل دولـت در ارتباطـات 
خـود بـا جامعـه همـواره بـا دشـواری روبروسـت امـا ایـن باعـث 
نمی شـود کـه برای ایفـای نقش خـود در توسـعه ارتباطات درنگ 

. کند
• علـی اکبـر والیتـی مشـاور رهبـر جمهـوری اسـامی ایـران 
از طرف هـای درگیـر در یمـن  گفـت: عربسـتان سـعودی یکـی 

اسـت و نمـی توانـد میزبـان گفـت وگوهـا باشـد.
• سـخنگوی وزارت کشـور در خصـوص عـزل و نصب هـا در 
اسـتاندرای فـارس گفـت: ماجـرا را پرسـیدم و بـه مـن گفته شـد 

پیگیری هایـی از طـرف نماینـده جهـرم شـده اسـت.
• حمیـد بدیعـی نـژاد عضـو تیـم مذاکـره کننـده کشـورمان 
گفـت: بـرای تامیـن هـدف مـد نظـر آژانـس نیـازی بـه انجـام 
بازرسـی از تاسیسـات غیـر هسـته ای شـامل تاسیسـات نظامـی 

نیسـت.
 71 اینکـه  بیـان  بـا  اطاعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر   •
میلیـون ایرانـی از تلفـن همـراه اسـتفاده می کننـد گفـت: 27.5 
میلیون گوشـی تلفن هوشـمند در کشـور فعال اسـت و 9 میلیون 

نفـر نیـز از اینترنـت موبایـل اسـتفاده می کننـد.
• علی اکبـر صالحـی معـاون رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان 
انـرژی اتمـی ایـران دیـروز صبـح  پـس از چنـد روز بسـتری در 

بیمارسـتان بهمـن تهـران مرخـص شـد.

عکس نوشت :
و فکر مي کنم اشتباه است

که انسان 
با 

خداحافظي کوتاهي به جدایي
بي نهایتي 
دچار شود

آدم ها
خداحافظي را
اختراع کردند

زیرا
فکر مي کردند

بي زوالند

کـم  خیلـی  چاوشـی  محسـن 
حضـور  از  عمومـا  می کنـد.  گفت و گـو 
در محیط هـای عمومـی حـذر می کند. 
رسـانه ای  حضورهـای  وارد  چنـدان 
مشـهود و محسـوس نمی شود. کنسرت 
هـم کـه نمی دهـد. جالـب اسـت کـه 
می دانـد اگـر در گفت و گویـی شـرکت 
چـرا  می پرسـند  او  از  حتمـا  کنـد، 
از مدت هـا  کنسـرت نمی گـذارد. بعـد 
روزنامـه  در  یـاری  بیتـا  بـا  چاوشـی 
و    داشـته  گفت و گویـی  فرهیختـگان 
تکلیـف  گفت و گـوف  ابتـدای  همـان 
مصاحبـه گـر را روشـن کـرده اسـت: 
چـرا  بپرسـید  می خواهیـد  »حتمـا 
کنسـرت نمی دهم؟ حتما کم رو هسـتم 
حالتـی  )بـا  نـدارم؟  اعتمادبه نفـس  و 
تمسـخرآمیز(« او بـه ایـن پرسـش، بـه 
سـبک خـود پاسـخ می دهـد؛ پاسـخی 
کـه ممکـن اسـت همکارانـش را دلگیر 

کنـد: »آخـر در اینجا کنسـرت بیشـتر 
بـه جنـگ شـادی می مانـد تا کنسـرت 
موسـیقی. برف شـادی بزنند و یکباره از 
توی جعبـه دربیایند و روی سـن ظاهر 
شـوند. صدابـردار خوب هم کـه نداریم، 
بـرای همیـن در اغلـب کنسـرت ها نـه 
هارمونـی وجود دارد نه آن صداهایی که 

الزم اسـت مخاطب موسـیقی از سـاز ها 
بشـنود و صدابـرداری بشـود. فقط یک 
کار بـاری بـه هـر جهـت، ارائه می شـود 
کـه من اهلش نیسـتم.«  جـای دیگری 
از ایـن گفت و گـو می گوید: »آخـر برای 
یـک  و  بخوانـم  سـن  روی  بایـد  چـه 
عـده ای مرا نـگاه کنند؟ مثـا میکروفن 

را بـه شـکل های مختلـف تـکان بدهـم 
پرسـیده  خبرنـگار  بشـود؟«  چـه  کـه 
پـس چـرا آلبـوم منتشـر می کنیـد و 
جـواب چاوشـی » درد دارم و دردمندم. 
دردهایـم را می خوانـم ... االن دیگـر در 
سـوال های  و  هسـتم  حیرانـی  دوران 
زیـادی دارم و نمی دانـم چـه بایـد کرد. 
کسـی نیسـت که بگوید چه بایـد کرد. 
سـوال هایم مدام دارد زیادتر می شـود و 
مـن بیشـتر اذیـت می شـوم و نمی دانم 
چـکار بایـد کنم بـه همین دلیـل زده ام 
بـه بی خیالـی و بی تفاوتـی.« چاوشـی 
ریسـت  و  راسـت  حوصلـه  می گویـد 
کـردن کارهـای مربـوط بـه کنسـرت 
اسـت:  خلوت نشـین  بیشـتر  نـدارد.  را 
»وگرنـه اگـر بخواهـم کنسـرت بدهـم 
از همـه موفق تـر خواهـم بـود. نه تنهـا 
حوصلـه نـدارم بلکـه از کنسـرت دادن 

بـدم هـم می آیـد.«

محسن چاوشی: 
در ایران کنسرت بیشتر به ُجنگ شادی می ماند تا کنسرت موسیقی

• رضـا اشـک فرمانـدار شهرسـتان بـم گفت: بـر اسـاس مصوبه دو 
هفتـه پیـش هیئـت وزیـران، حـدود 40 میلیارد ریـال برای مبـارزه با 
آفـت زنجـره خرما از محل اعتبـارات حوادث مـاده 10 و 12 اختصاص 

پیدا مـی کند.
• محمـد علـی توحیـدی فرمانـدار کرمـان گفـت: مبارزه بـا زمین 
خـواران و افراد سـودجو کـه در زمینه تغییر کاربری اراضی کشـاورزی 
و تصـرف امـوال دولتی فعالیت می کنند، در سـال 94 بـا قدرت، دقت 

و حساسـیت بیشـتری ادامه می یابد.
• قـدرت اهلل باقـدرت مدیـر امـور اراضـی اسـتان کرمـان گفـت: از 
ابتدای سـال 93 تا کنون 600 هکتار از اراضی کشـاورزی شـهر کرمان 
که از سـوی دالالن و افراد سـودجو تغییر کاربری داده شـده بود، رفع 

تصـرف و حصار آنها تخریب شـد.
• سـرهنگ ابوالحسـنی مدیرکل حفظ آثار و نشـر ارزش های دفاع 
مقـدس اسـتان کرمان گفت: فتح خرمشـهر به برکـت دو عنصر ایمان 
شـیعی و اراده ایرانـی ایـن مقاومـت رقـم خـورد و اگر نگاه عاشـورایی 
و اراده ایرانـی در جبهـه نبـود ایـن اتفـاق بـزرگ تاریـخ مقاومت مردم 

ایـران رقم نمـی خورد.
• حمیـد ذکا اسـدی معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار کرمـان 
گفـت: بـا توجه به این اندیشـه و فرمان رهبری اسـتاندار کرمان اشـاره 
کردنـد کـه نشسـت های گـروه های سیاسـی در دسـتور اسـتان قرار 
بگیـرد که در این راسـتا منشـور انتخاباتی اسـتان با کمـک همه گروه 
هـا و احـزاب سیاسـی اسـتان تهیـه شـده اسـت که هـدف اساسـی از 
تهیه این منشـور؛ برگزاری انتخابات سـالم با مشارکت و در چهارچوب 

اعتمـاد عمومی مردم اسـت.
• رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در حاشیه جلسـه امضا تفاهمنامه 
بیـن قـرارگاه خاتـم االنبیـا و اسـتانداری کرمـان گفـت: بـا مشـارکت 
قـرارگاه خاتـم االنبیا، عملیـات اجرایی آزادراه »حاجی آباد - سـیرجان 

- انـار - یـزد« بـه طـول 321 کیلومتـر آغاز خواهد شـد.
• خدارحم کفاش پور مدیر توسـعه منابع اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان گفت: بیش از 11 هزار نفرسـاعت آمـوزش در اداره کل 
راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمان در سـال جاری برگزار می شود.

• بـا اجـرای فـاز دوم اجـرای طـرح خـط ویـژه  خیابـان »شـهید 
بهشـتی«، هرگونـه توقـف در ایـن محـدوده تخلف محسـوب شـده و 
توسـط عوامـل پلیس راهـور، خودروهـای متخلف به پارکینـگ انتقال 

می شـوند. داده 
• حجـت االسـام عـرب پور امـام جمعه موقـت کرمـان همدلی و 
همزبانـی را مبنـای تدویـن منشـور انتخاباتـی کرمان دانسـت و گفت: 
در تدویـن ایـن منشـور به همه نـکات مدنظر افراد توجه شـده اسـت.

• نماینـده فائـو در جمهوری اسـامی ایران و در سـازمان همکاری 
اقتصـادی گفـت: معتقدیم که مشـکات، نیـاز به برنامـه جامع و همه 
جانبـه دارنـد و این نقطه ای اسـت که فائو آمادگـی دارد به عنوان یک 
شـریک و همـکاری خیلـی جـدی در کنار اسـتان کرمان حضـور پیدا 
کنـد، زیرا مشـکات اسـتان کرمان مسـائلی اسـت که به حـوزه کاری 

فائـو مربوط می شـوند.

آخر

خبر آخر


