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روزنامـه قانـون در شـماره روز گذشـته خـود مصاحبـه مفصلـی را 
بـا آیـت اهلل هاشـمی انجـام داده اسـت. آیـت اهلل هاشـمی در ایـن 
مصاحبـه بـه مباحثـی پیرامون تک دوره ای شـدن دولـت روحانی، 
هجمـه تندروهـا بـه وی با دسـتاویز کردن موضوع شـورایی شـدن 
اهـم  اسـت کـه  داده  ...پاسـخ  و  احمدی نـژاد  بازگشـت  رهبـری، 

اظهـارات وی را در ادامـه می خوانیـد:
}در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بعضی هـا می گوینـد شـما در سـال 

76 بـه خاطـر مخالفـت بـا  رئیس دولـت اصالحـات به آقـای ناطق 
رأی دادیـد{: رأی دادن مـن کـه آن قـدر وزن نداشـت کـه بخواهم 
یـک نفـر باشـد و یک نفر نباشـد. رأی مـن مثل رأی همـان حدود 
30 میلیـون نفـر آرای مـردم بـود، اما من مسـئول و مجـری قانون 
انتخابـات بـودم کـه رأی مـردم در آن مهـم اسـت. کارم در مسـیر 

اجـرای قانـون بود.
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)ترجیحا مهندسی صنایع( از دانشگاه معتبر و با حداقل 5 سال سابقه مرتبط از طریق آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه استخدام نماید.
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اخبار آبفا

شست و شوی مخازن
 ذخیره آب راور 

 مخـازن ذخیـره آب شهرسـتان راور بـه حجـم 
13000 مترمکعـب باهـدف کنتـرل کیفیت بخشـی 
و رعایت بهداشـت آب، شستشـو داده شـد.  ابراهیم 
تردسـت مدیـر امـور آب و فاضالب شهرسـتان راور 
بـا اعـالم ایـن خبر گفـت: »به منظـور ارائـه خدمات 
آب  کیفیـت  بـردن  بـاال  و  آب رسـانی  مطلوب تـر 
نسـبت  راور،   در شهرسـتان  شـهروندان  مصرفـی 
بـه شستشـوی مخـازن ذخیـره آب ایـن شـهر بـه 
حجـم 13000مترمکعـب، اقـدام گردید.« تردسـت 
بابیـان اینکـه شستشـو و الیروبـی مخـازن ذخیـره 
به عنـوان محل نگهداری و توزیع آب شـرب مصرفی 
اسـت،  برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت  از  شـهروندان 
افـزود: »بـه همیـن منظـور و بـه همـت اکیپ هـای 
بهره بـرداری و اتفاقـات امـور آبفـای شهرسـتان راور 
،مخـازن فـوق برابـر دسـتورالعمل و ضوابـط مـورد 
شستشـو و الیروبـی قرارگرفتـه کـه این مهـم عالوه 
بـر مؤثر بـودن در ارتقـای بهداشـت آب، در کیفیت 

آن نیـز تـا حـد قابل مالحظـه ای مؤثـر اسـت.«

جمع آوری 20  فقره انشعاب 
غیرمجاز در بروات بم 

در  غیرمجـاز  انشـعاب  فقـره   20 روز،  دو  طـی 
شـهر بـروات بـم جمـع آوری شـد. حسـین چـرخ 
انـداز مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان بـم بـا 
اعـالم ایـن خبـر افـزود: »بـا اسـتمرار پیمایش های 
دقیقـی کـه در حـال انجـام اسـت امیدواریـم وجود 
انشـعابات غیرمجـاز را بـه حداقـل ممکـن کاهـش 
دهیـم تـا عـالوه بـر اسـترداد حقـوق ازدسـت رفته 
شـرکت ، شـبکه توزیع را از دستبرد و خطر آلودگی 
انـداز  چـرخ  ایمن سـازیم.«  غیرمجـاز  بهره بـرداران 
بابیـان ایـن مطلـب کـه قطـع انشـعابات غیرمجـاز 
تأثیـر زیـادی بـر رونـد توزیـع عادالنـه آب در بیـن 
شـهروندان و کاهـش آب بدون درآمـد ایفا می نماید 
، بیان داشـت: »از شـهروندان درخواسـت می شود با 
مصـرف بهینـه آب ، ایـن امـور را در خدمت رسـانی 
مطلوب تـر بـه مشـترکین یاری رسـانند.« بـروات با 

6500 اشـتراک در 5 کیلومتـری بـم قـرار دارد.
حجت االسالم والمسـلمین  زمینـه  همیـن  در 
نمـاز  خطبه هـای  در  بـروات  امام جمعـه  دهقـان 
جمعـه ایـن شـهر بـا اشـاره بـه ایـن مطلب کـه در 
قرآن آمده اسـت اسـراف کنندگان برادران شـیاطین 
هسـتند و پیامبـر اکـرم )ص( نیـز می فرمایـد: آب 
را اسـراف نکنیـد هرچنـد کـه در کنـار نهـر جـاری 
باشـید، خواسـتار رعایت صرفه جویی در مصرف آب 
شـد. امام جمعـه بیـان داشـت: »اسـراف در مصـرف 
آب گنـاه اسـت و افـراد متخلـف حـق ندارنـد در 
خصـوص اسـتفاده از انشـعاب غیرمجـاز بـه دنبـال 
گرفتـن تائیـد از فرمانـداری ،بخشـداری، امام جمعه 
و... باشـند کـه بخششـی در کار نخواهـد بـود.« وی 
افـزود: »طـی بخشـنامه های وزارت نیرو، انشـعابات 
ایـن  بایـد جمـع آوری شـوند و مـن در  غیرمجـاز 
جایـگاه مقـدس ایـن تذکـر را می دهـم کـه مـردم 
رعایـت کنند و نسـبت به قطـع انشـعابات غیرمجاز 

خودشـان اقـدام نماینـد.«

کاهش کانون های 
بیماری های دامی 
در جنوب کرمان

مدیـرکل  احمـدی  علـی 
بـا  کرمـان  جنـوب  دامپزشـکی 
کانون هـای  اینکـه  بـه  اشـاره 
بیماری هـای دامـی در سـال 94 
کاهـش چشـمگیر داشـته اسـت 
اظهار داشـت: »در سـال گذشـته 

مـا شـاهد بـروز و گزارش 44 کانـون بیماری گروه 1 در منطقه بودیم که نسـبت 
بـه سـال  93 بـا وقـوع 50 کانـون، روند مثبـت و رو به رشـدی، درزمینه کنترل 
و مبـارزه بـا بیماری هـای دامی را نشـان می دهـد.« وی ادامـه داد: »بیماری های 
گـروه 1 دامـی مهم تریـن بیماری هـای واگیـر و مشـترک بیـن انسـان و دام از 
قبیـل هاری،آبله،تـب برفکی،طاعـون نشـخوارکنندگان کوچـک  و... را دربرمـی 
گیـرد و وقـوع و شـیوع آن هـا موجـب لطمـه و خسـارت شـدید بـه جمعیـت 
دامـی کشـور و تهدید سـالمت و بهداشـت جامعـه را بـه دنبـال دارد.« وی ابراز 
داشـت: »واکسیناسـیون هدفمند و فراگیر،شناسـایی دقیق و صحیح کانون های 
بیماری،رعایـت اصـول بهداشـتی و قرنطینـه ای و اقدامـات آموزشـی و ترویجـی 
مهم تریـن ابزارهـای دامپزشـکی جهـت کنتـرل و مبـارزه بـا بیماری هـای دامی 
بشـمار مـی رود.« وی خاطرنشـان کـرد: »نخسـتین فـاز مایه کوبـی تـب برفکی 
در سـال جـاری از 10 خـرداد به صـورت رایـگان در دام هـای سـبک و بهـادار در 

دام هـای سـنگین جنـوب کرمـان آغازشـده اسـت.«

جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کرمـان، افزایـش سـطح زیر کشـت را در شـرایط 
فعلی تشـدید سـرعت بحران آب دانسـت و گفت: 
در  اجتماعـی  نهادهـای  و  کشـاورزان  »مـردم، 
مدیریـت مصـرف آب می تواننـد نقـش به سـزایی 
داشـته باشـند.« سـید یعقوب موسـوی، در دیدار 
ایـن سـازمان  کارکنـان مدیریـت آب وخـاک  بـا 
اظهـار داشـت: »بـا توجـه بـه بحـران جـدی آب، 
تسـهیالت آبیـاری تحت فشـار ابتدا باید بـه باغات 
بـرای حفـظ کشـت های دائمـی موجـود، سـپس 
مزارعـی که زیر کشـت بـا آبیاری غرقابی هسـتند 
اعطـا شـود و به هیچ وجـه احیـاء زمین هـای بایـر 
بـه صالح نیسـت، زیـرا در شـرایط فعلـی افزایش 
سـطح زیـر کشـت، بحـران را جدی تـر می کنـد.« 
راه انـدازی هـر چـه  بـر ضـرورت  تأکیـد  بـا  وی 
سـریع تر تشـکل های آب بـران بـه مدیریـت آب 
در  روسـتا  و  شـهر  اجتماعـی  نهادهـای  توسـط 

آب  بـه  »بایـد  و گفـت:  کـرد  اشـاره  دوره هایـی 
به عنـوان یـک مقولـه حاکمیتـی و تاریخـی نـگاه 
کنیـم،  آب یـک ثـروت ملـی قلمـداد می شـود.« 
وی بـرای مدیریـت این بحـران، راه انـدازی هر چه 
سـریع تر تشـکل های آب بـران و کمـک از مردم و 
کشـاورزان همـراه با آموزش و مشـارکت رسـانه ها 
خواسـتار  همچنیـن  موسـوی  شـد.  خواسـتار  را 
بومی سـازی دسـتورالعمل هایی چون تشـکل های 
آب بـران بـرای مصـرف بهینه آب کشـاورزی شـد 
و افـزود: »تشـکل ها و دسـتور المعـل هـا نباید به 
آب هـای سـطحی محدود شـود، زیـرا بخش اعظم 
آب اسـتحصالی جنوب کرمـان از منابع زیرزمینی 
تأمیـن می شـود و جلـب مشـارکت های مردمـی 
در اجـرای دسـتورالعمل ها بـرای نیـل بـه اهـداف 
مدیریـت جامـع آب ضـروری بـه نظـر می رسـد.« 
رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
بیان داشـت: »شـاید یک تصمیم و تدبیر کارسـاز، 

کاهـش کشـت های بهـاره و تابسـتانه باشـد، زیـرا 
باوجـود تبخیـر و تعـرق بسـیار بـاال در دو فصـل 
بهـار و تابسـتان این منطقه، کشـت هـر محصولی 
سـرعت رسـیدن بـه فاجعـه را بیشـتر می کنـد و 
شهرسـتان ها  برخـی  در  دیگـر  سـال  ده  شـاید 
امکان کشـاورزی نباشـد و الزم اسـت کشـت ها را 
بـه فصـول پاییـز و زمسـتان بـرده تـا در شـرایط 
بارندگی هـای  از مزایـای  تبخیـر و تعـرق کمتـر 

فصلـی نیـز اسـتفاده الزم بـه عمـل آید.«

جلوگیری از تخریب 
حریم راه روستایی 
در رفسنجان

و  راه  اداره  رئیـــس 
اعـالم  رفسـنجان  شهرسـازی 
کـرد کـه در تاریـخ 95/3/27 
حفاظـت  عوامـل  حضـور  بـا 
مأموریـن  و  راه  حریـم  از 
تخریـب  از  انتظامـی  نیـروی 

حریـم راه روسـتایی در بخـش کشـکوئیه جلوگیـری بـه عمـل آمـد. بـه 
گفتـه عباسـی پـور فـردی بـدون مجـوز قانونـی و بـا اسـتفاده از تاریکی 
شـب اقـدام بـه حفـر کانـال به قصـد لوله گـذاری و انتقـال آب در حریـم 
آسـفالت راه روسـتایی کشـکوئیه بـه انار را داشـت کـه با حضـور به موقع 
عوامـل راهـداری و نیـروی محتـرم انتظامی در سـاعت 11 شـب از ادامه 
فعالیـت وی جلوگیـری بـه عمـل آمـد و در ایـن رابطه یک دسـتگاه بیل 
مکانیکـی توقیـف و بـه پاسـگاه منتقـل گردید. بنا بـه گفته رئیـس اداره 
راه و شهرسـازی فـرد خاطـی حـدود 200 متـر طـول از کانـال موردنظر 
را حفـره نمـوده بـود کـه بـا وی برخـورد قانونـی بـه عمـل آمـد و ضمن 
پـر نمـودن کانـال و تأمیـن امنیـت و جـاده پرونـده قضایی تشـکیل و به 

ارجـاع گردیـد. مراجـع مربـوط 

راه و شهرسازیجهاد کشاورزیدامپزشکی

کرمان ویچ

امـالک  و  ثبت اسـناد  مدیـرکل 
اسـتان کرمان در جلسـه بـا کارمندان 
بیـان  ثبـت منطقـه یـک کرمـان در 
در  کارمنـدان  کاری  شـاخص های 
بـا  مناسـب  برخـورد  ثبـت،  ادارات 
رضایتمنـدی  افزایـش  و  ارباب رجـوع 

کاری  اولویـت  مهم تریـن  را  آنـان 
دانسـت.  کارکنـان  و  ادارات 

بـه گزارش روابـط عمومی اداره کل 
ثبت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان، 
رضـا طالبـی زاده بـا اشـاره بـه اینکـه 
ادارات ثبت اسـناد و امـالک بـا توجـه 

نـوع وظایـف و گسـتره خدمـات  بـه 
خـود، ازجملـه پـر رفـت و آمدتریـن 
ادارات می باشـند، برخـورد مناسـب با 
ارباب رجـوع و جلب رضایـت مراجعین 
موفقیـت  در  عناصـر  مهم تریـن  از  را 
بـروز  وی  برشـمرد.  ثبـت  ادارات 

اشـتباهات ثبتـی را ازجملـه مـواردی 
دانسـت کـه موجـب تحمیل خسـارت 
و  می گـردد  مراجعیـن  بـه  هزینـه  و 
دقـت کارکنـان در انجام امـور ثبتی و 
افزایـش دقـت در انجـام کار تخصصی 
رضایـت  جلـب  در  دیگـری  عامـل  را 
مراجعه کننـدگان دانسـت کـه موجب 
ثبـت  ادارات  کارایـی  سـطح  ارتقـا 
می شـود. طالبی زاده ادامـه داد: »نظم 
کاری و حضـور به موقـع و مسـتمر در 
از دیگـر  محـل کار در سـاعت کاری 
ویژگی هـای مهـم یـک کارمنـد نمونه 
در ادارات ثبت اسـت و همـه کارکنان 
در  کاری  سـاعت  در  می بایسـت 

باشـند.«  ارباب رجـوع  دسـترس 
وی تصریـح کرد: »کارشناسـانی که 

بـرای کارشناسـی پرونده هـای ثبتـی 
انتخاب شـده اند  سـند  صـدور  جهـت 
بایـد تالش کننـد تا پرونده هـای خود 
را بـه روز کننـد و در انجام کارشناسـی 
را  نهایـت سـرعت و دقـت  پرونده هـا 

گیرند.« بـکار 
 ایـن مقـام قضایـی بابیـان اینکـه 
دسـتگاه های قضایی من جملـه ادارات 
ثبت اسـناد و امـالک با توجـه به اینکه 
مرتبـط با مسـائل ملکـی و مالی مردم 
می باشـند، محلـی برای سـودجویی و 
منفعت طلبـی )برخـی( افراد هسـتند، 
کار در ایـن مجموعـه را درصورتی کـه 
تـوأم با سـالمت و تقوا نباشـد، موجب 
طالبـی  دانسـت.  نابـودی  و  سـقوط 
زاده نیروهـای شـاغل در ادارات ثبـت 

را بـه فراگیـری امـور مختلـف کاری و 
تسـلط در حوزه هـای تخصصی توصیه 
نیروهـای  داد:»  ادامـه  وی  نمـود. 
باسـابقه ادارات بایـد تجربـه خود را در 
اختیـار کارکنـان جدیـد قـرار دهند و 
از آمـوزش و ارائـه تجربیـات بـه آنـان 

نکنند.«  دریـغ 
امـالک  و  ثبت اسـناد  مدیـرکل 
در  اینکـه  بابیـان  کرمـان  اسـتان 
ادارات ثبت اسـناد و امـالک در حـوزه 
افزایـش  و  مـردم  بـه  خدمت رسـانی 
رضایـت ارباب رجـوع اقدامـات خوبـی 
در سـال های اخیـر صـورت گرفتـه از 
امـالک  و  ثبت اسـناد  اداره  کارکنـان 
منطقـه یـک کرمـان در ایـن خصوص 

نمـود. قدردانـی 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان:

افزایش رضایتمندی ارباب رجوع اولین اولویت کاری 
ادارات ثبت باشد

 خبر

خبر

10 تن گندم در راور در 
آتش سوخت

 حبیـب رحمانـی- راور/ 10 تـن گنـدم و کاه در 
روسـتای جـالل آبـاد راور در آتش سـوخت. حسـن 
زاده نخعـی کشـاورز خسـارت دیده در ایـن رابطه به 
مـا گفـت: » گنـدم هـای برداشـت شـده از 7 هکتار 
زمیـن زیر کشـت گنـدم، حاصـل یک سـال زحمت 
کشـی شـبانه روزی مـن بودنـد کـه در میان شـعله 
هـای آتـش سـوختند و بـه تلـی از خاکسـتر تبدیل 

شدند.«

مصاحبـه  خـود  گذشـته  روز  شـماره  در  قانـون  روزنامـه 
مفصلـی را بـا آیـت اهلل هاشـمی انجـام داده اسـت. آیـت اهلل 
تـک  پیرامـون  مباحثـی  بـه  مصاحبـه  ایـن  در  هاشـمی 
دوره ای شـدن دولـت روحانـی، هجمـه تندروهـا بـه وی بـا 
دسـتاویز کـردن موضوع شـورایی شـدن رهبری، بازگشـت 
احمدی نـژاد و ...پاسـخ داده اسـت کـه اهم اظهـارات وی را 

می خوانیـد: ادامـه  در 
 }در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بعضی هـا می گویند شـما 
در سـال 76 بـه خاطـر مخالفـت بـا  رئیس دولـت اصالحات 
بـه آقای ناطـق رأی دادید{: رأی دادن مـن که آن قدر وزن 
نداشـت کـه بخواهـم یک نفر باشـد و یـک نفر نباشـد. رأی 
مـن مثـل رأی همـان حـدود 30 میلیـون نفـر آرای مـردم 
بـود، امـا مـن مسـئول و مجـری قانـون انتخابات بـودم که 
رأی مـردم در آن مهـم اسـت. کارم در مسـیر اجـرای قانون 
بـود. دربـاره رأی مـن بـه آقـای ناطـق هـم، بـه خاطـر این 
بـود کـه از قدیـم ایشـان را می شـناختم. حتـی زمانـی کـه 
در مدرسـه فیضیـه به خاطر مسـائلی اعتـراض و راهپیمایی 
در  بلنـد  صـدای  بـا  کـه  می دیـدم  را  ایشـان  می کردیـم، 
صفـوف اول هسـتند و نقـش برجسـته ای دارنـد. در طـول 
سـال های مبـارزه هـم حضـور ثابـت و مؤثـری داشـتند. در 
آن زمـان ایشـان رئیـس مجلس بـود و مجلس هـم با دولت 
همـکاری خوبی داشـت. می دانسـتم انسـانی سـالم و صالح 
اسـت. در آن طـرف هـم رئیـس دولـت اصالحـات بودند که 
سـال ها وزیـر مـن بودنـد. هـردوی آن هـا را قبول داشـتم و 
مـن هـم در آن مقطع یـک رأی داشـتم. وظیفـه اصلی من 

مواظبـت از سـالمت انتخابـات بود.
 بعدازاینکـه از مجلـس بـه دولـت آمدیم، بعضـی از همان 
کسـانی که درگذشـته به مـا نزدیک بودند، شـروع به انتقاد 
کردنـد. البتـه ادلـه و تفکراتی داشـتند که انتقـاد می کردند 
و مـا هـم در مقـام دولـت تحمـل می کردیـم. نمونـه بـارز 
انتقـادات آن ها روزنامه سـالم بـود که در آرشـیو مطبوعات 
آن سـال ها موجـود اسـت و روش مـن همیشـه ایـن بـود 
کـه انتقـادات را گـوش کنیـم و بـر اسـاس »فبّشـر عبـادی 
الذیـن یسـتعمون القـول و یتبعـون احسـنه« حرف هـا را 

می شـنیدیم و اگـر خـوب بـود، عمـل می کردیـم.
 موقع انتخابات دو جریان، نامزد داشـتند که از یک سـال 
قبـل حرف هـای خـود را می زدنـد و دولـت هـم بی طرفانـه 
زمینه هـا را فراهـم می کـرد. گروهـی از یـک جریـان، حتی 
در دولـت مـن هـم منتقد بودند. همـان منتقـدان در دولت 
اصالحـات، شـیوه نقـد را بـه تخریـب رسـاندند کـه فراتر از 
عقایـد آن هـا و صرف سیاسـی کاری بـود. البته همـه نبودند 
و در کل چنـد نفـر بودند که در انتخابـات و انتصابات بعدی 

بـه خاطـر تندروی ها، بیـرون رفتند.
 در همـان مقاطـع هم از هر دو جریان برای مشکالتشـان 
می توانسـتم، حـل  اگـر  کـه  می کردنـد  مراجعـه  مـن  بـه 
می کـردم. همیـن نورسـیده ها هـم کـه می گوییـد، خیلی ها 
شـروع مناصـب آن هـا با دولـت من بـود. در اصل بـه خاطر 
سـوابق حضـورم در نظـام، همـه افرادی کـه االن و آن زمان 
در  باشـند،  می تواننـد  یـا  هسـتند  مدیریتـی  سـطوح  در 

مقاطعـی بـا مـن کار می کردنـد.
 }در پاسـخ بـه این سـؤال که آیا نقشـه و برنامـه ای دارید 
کـه دولـت در یـک سـال باقی مانـده مسـائلش را حـل و 
مـردم را بـرای رأی مجـدد راضـی کنـد{: من به مسـئوالن 
کشـور گفتـه بـودم کـه می توانیـد از همیـن نقدینگـی کـه 
در بانک هـا هسـتند، بـرای احیـای تولیـد اسـتفاده کنیـد. 
حتـی اگـر آن نقدینگـی در اختیـار بانک هـا و مؤسسـات 
فـراوان پولـی باشـد، بانـک مرکـزی می توانـد هدایـت کند.
در جلسـات فـردی و جمعـی بـا خیلـی از شـخصیت های 
اقتصادی کشـور بحـث کردم کـه برخـي می پذیرفتند، ولی 
اجـرا نمی شـد. در ایـن اواخـر کـه هنـوز از برجام اسـتفاده 
کامـل نکردیـم، دولت به اینجا رسـید و به همه اسـتانداران 
و بانک هـا بخشـنامه کردنـد کـه در درجـه اول کارخانه های 
احیـا  را  بزرگ تـر  واحدهـا  سـپس  و  متوسـط  و  کوچـک 
کنیـد. البتـه واحدهـای بـزرگ به طورمعمول تعطیل نشـده 
بودنـد، امـا ظرفیـت آن ها کم شـده بـود که می تـوان آن را 
نیـز تقویـت کـرد. اگـر همیـن کار را دو سـال پیـش انجـام 

می دادنـد، بهتـر و زودتـر بـه نتیجـه می رسـید.
اقتصـادی،  سیاسـی،  کارهـای  همـه   و  همه چیـز  اگـر   
فرهنگـی و اجتماعـی در مسـیر طبیعـی انجـام شـود، آقای 
روحانـی بـه خاطـر مقبولیـت عـام، به ویـژه بـراي کاری که 

در برجـام کـرده، رقیـب جـدی نـدارد.
 در حـال حاضـر مـردم ایـران بـه خاطـر گسـترش ابـزار 
اطالع رسـانی آگاه شـده ا ند و از موانـع و مانع تراشـی ها در 
مسـیر حرکـت دولـت خبردارنـد. همیـن برجـام را ببینیـد 
اهـداف  خاطـر  بـه  را  نظـام  ملـی  دسـتاورد  چگونـه  کـه 
سیاسـی، مخـدوش جلـوه می دهند. شـما مجلس سـابق را 
بـه یادآوریـد که مردم چگونـه مخالفان برجـام را از ورود به 
مجلـس نـاکام گذاشـتند؟! یکی از دالیـل موفقیت دولت در 
دوره باقی مانـده، ترکیـب فعلـی مجلـس اسـت کـه نه تنهـا 
بلکـه  نمی گیرنـد،  را  دولـت  مثـل سـابق جلـوی حرکـت 

می کننـد. همراهـی 
 خیلـی صریـح بگویـم، بسـیاري از کسـانی کـه می گویند 
»آقـای هاشـمی دنبـال شـورای رهبـری اسـت«، به طـور 
کامـل می داننـد کـه چنیـن نیسـت و ایـن همـان شـیوه 

غیراخالقـی آنـان در مباحـث سیاسـی اسـت و بااینکه بارها 
توضیـح داده ایـم، بازهـم می گوینـد و مـا بـه ایـن جماعـت 
کار نداریـم. طـرف صحبـت مـن در ایـن مقولـه، جوانانـی 
هسـتند کـه شـاید خبـر نداشـته باشـند. این موضـوع، یک 

بحـث تاریخـی دارد.
  همـان اول انقـالب مخالـف تندروی هـا بـودم. در دوره 
سـطوح،  همـه  در  گـروه  دو  هـر  از  جمهـوری،  ریاسـت 
اسـتفاده  فرمانـداران،  و  اسـتانداران  تـا  گرفتـه  کابینـه  از 
می کـردم و واقعـاً این گونـه بـود. در آینـده هـم بـر اسـاس 

مي کنـم. حرکـت  عقایـدم 
 در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا نگـران برگشـت آقـاي 
احمدی نـژاد و تفکراتـش نیسـتید؟{: نـه، چون مـردم آگاه 
هسـتند و از عملکـرد آن جریـان در آن 8 سـال در همـه 
ابعـاد خبردارنـد. امـا در عالـم سیاسـت و در ایـن کشـور، 
به کـرات شـاهد اتفاقاتـی بودیـم کـه بـا معـادالت عقلـی و 
منطقـی غیرقابـل تحقـق بـود. مـن کـه غیـب و پیش بینی 
نـدارم، بـر اسـاس محاسـبات و آگاهـی مـردم از گذشـته، 

نبایـد نگـران بود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

برجام »روحانی«
را بی رقیب کرده است

اگر همه چیز و همه  کارهای سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در 
مسیر طبیعی انجام شود، آقای روحانی 
به خاطر مقبولیت عام، به ویژه
 براي کاری که در برجام کرده

رقیب جدی ندارد. 

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان:

افزایش سطح زیر کشت بحران آب را جدی تر می کند
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تکنولوژی
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 XBOX SCORPIO معرفی
رئیس پلی استیشن را متعجب کرد

مدیـر بخـش سـرگرمی هـای تعاملـی سـونی یعنی 
تازگـی  بـه   )Andrew House( هـاوس«  »انـدرو 
 Project Scorpio اعـالم کرده کـه انتظـار معرفـی
در مراسـم E3 را نداشـته و از این بابت متعجب شـده 
در   The Guardian بـا  مصاحبـه  در  اسـت.هاوس 
رابطـه بـا ایـن موضـوع گفتـه اسـت: »از بابـت معرفی 
محصولـی کـه بیـش از یـک سـال تـا عرضـه آن زمان 
ام. پویایـی صنعـت  باقـی مانـده، شـگفت زده شـده 
تکنولـوژی شـرایطی را بوجود آورده کـه جلب رضایت 
طرفـداران در لحظـه بیشـتر از هر زمـان دیگر اهمیت 
پیـدا کـرده اسـت. در رابطـه با ایـن موضوع مـی توان 
کمپانـی  دسـترس«  در  اکنـون  »هـم  سیاسـت  بـه 

Apple اشـاره کنـم.«
انـدرو هـاوس در ادامـه بـه تصمیـم سـونی مبنـی 
بـر تاییـد NEO PS4 قبـل از مراسـم E3 و عـدم 
پرداختن به آن در جریان مراسـم اشـاره کرد و در این 
 PlayStation رابطـه گفـت: »تصمیم تایید حقیقـت
NEO 4 و اعـالم برنامـه هـای کلی بـرای آن در هفته 
گذشـته، به ایـن خاطر بود که آن دسـته از طرفدارانی 
را کـه بـه ایـن خاطـر بـه مراسـم مـی آمدنـد و انتظار 

پرداختـن بـه آن را داشـتند، ناامیـد نکنیم.«
بـر طبـق گفتـه ایـن مدیـر اجرایـی سـونی، ایـن 
ناامیـد کـرده و  کمپانـی نمـی خواهـد طرفـداران را 
پشـت آنهـا را خالـی کند. او معتقد اسـت کـه بهترین 
طرفـداران  کـه  اسـت  موقعیتـی  کـردن  فراهـم  کار 
بتواننـد شـرایط بـا درک کـرده و با آنهـا کنـار بیایند.
وی در ادامـه بـار دیگـر تاکیـد کرد که سـخت افزار 
جدیـد »نسـخه ارتقا یافتـه PlayStation 4 اسـت و 
باعـث تغییر نسـل نخواهد شـد«. از این طریق سـونی 
قصـد دارد با رشـد بـازار PC گیمینگ مقابلـه نمایند. 
»مـا بـه وضـوح مـی دیدیـم بخشـی از اصلـی تریـن 
مخاطبانمـان را کـه بعضـا جـذب PC هـای قدرتمند 
مـی شـدند و در حقیقـت این بخش از جامعـه، افرادی 
هسـتند کـه عملکـرد و گرافیـک بهتـر را ترجیـح می 

دهند.«
»بنابراین PlayStation Neo فرصت مناسـبی را 
فراهـم مـی کنـد تا آنهـا را در اکوسیسـتم خـود حفظ 

کنیم.«

ابزار جدید
 Refresh Windows امکان نصب 
آسان ویندوز 10 را فراهم می کند    

از  پـس  کـه  اسـت  افتـاده  اتفـاق  بسـیاری  بـرای 
مدتـی اسـتفاده از وینـدوز، مجبـور بـه نصـب مجـدد 
اجـرای  کنـدی  و  مشـکالت  از  تـا  می شـوید  آن 
نرم افزارهـا رهـا شـوید. مایکروسـافت ابـزار تـازه ای به 
نـام Refresh Windows را معرفـی کـرده اسـت 
کـه فرایند نصـب مجدد وینـدوز 10 را سـاده می کند.
مایکروسـافت ابـزار تـازه ای را بـرای کاربـران ویندوز 
اینسـایدر ارائـه کـرده اسـت کـه بـه کمـک آن مـی 
توانیـد نسـخه ی تمیـز و بـدون نرم افـزار از وینـدوز 10 
را بـه سـادگی بـر روی کامپیوتـر خـود نصـب کـرده و 
جایگزین سیسـتم عامل فعلـی خود کنید. ایـن ابزار که 
Refresh Windows نامیـده می شـود در نسـخه ی 
14342 وینـدوز 10 قـرار دارد و قـرار اسـت بـه همـراه 
آپدیت سـالیانه ی ویندوز 10 تابسـتان امسال در اختیار 

عمـوم کاربـران وینـدوز 10 قـرار گیرد.
فراینـد جایگزین شـدن نسـخه ی تمیز وینـدوز 10 با 

نسـخه ی فعلی آن سـریع و بسـیار آسـان خواهد بود.
بـرای دانلـود Refresh Windows می توانیـد به 
صفحـه مربـوط به آن در سـایت مایکروسـافت مراجعه 
کنیـد. امـا پیـش از آن در نظر داشـته باشـید که برای 
اسـتفاده از ایـن ابـزار باید حداقـل 3 گیگابایـت دانلود 
کنیـد و همچنیـن اینترنـت شـما بایـد آنقـدر سـریع 
باشـد کـه بتوانیـد فایل ایمیـج وینـدوز 10 را از طریق 
خـود ایـن بازار دریافـت کند. همچنین در نظر داشـته 
باشـید کـه اسـتفاده از ایـن ابـزار باعـث می شـود تـا 
تمـام نرم افزارهایـی کـه خودتان بـر روی ویندوز نصب 
کرده ایـد پـاک شـوند و تنهـا نرم افزارهـای اسـتاندارد 
روی  بـر  آفیـس  مجموعـه ی  ماننـد  مایکروسـافت 
دسـتگاه باقـی می مانـد. البتـه تنظیمـات و فایل هـای 
ذخیـره شـده در آفیـس نیز پـاک خواهند شـد و همه 
چیـز بـه حالـت روز اول نصـب کـردن نرم افزارهـا بـاز 

می گردنـد.

کنفرانـس شـرکت Microsoft بـرای E3 2016 نیـز بـه 
پایـان رسـید و اکنـون بـا چکیـده اتفاقاتـی کـه طـی ایـن 
رویـداد هیجـان انگیـز رخ داد، در خدمـت شـما هسـتیم.

 Xbox One Slim معرفی
در ابتـدای کنفرانس، کنسـول Xbox One S معرفی شـد. 
ایـن کنسـول 40% نسـبت بـه دسـتگاه های فعلـی کوچک 
تـر اسـت و قـادر به اجـرای ویدیـو هـای 4K نیز می باشـد. 
نسـخه اسـلیم کنسـول اکس باکـس وان، از هـارد 2 ترابایت 
بهـره مـی بـرد و طـی مـاه آگوسـت امسـال )اواخر مـرداد تا 

اوایـل شـهریور( بـا قیمـت 299$ وارد بازار خواهد شـد.

4 Gears of War نمایش بازی
 Gears of War نمایشـی ویـژه از بخـش داسـتانی بـازی
4 پخـش شـد کـه طـی ایـن تریلـر هیجـان انگیـز، حضـور 
 Marcus( فینیکـس”  »مارکـوس  محبـوب  شـخصیت 
Fenix( )شـخصیت اصلـی سـگانه چـرخ دنده هـای جنگ( 

در ایـن بـازی نیـز تاییـد شـد.
عـالوه بـر ایـن، بـازی Gears of War 4 بـرای رایانـه های 
شـخصی نیـز تایید شـد. این بـازی با بهره گیری از سـرویس 
 PC ارتبـاط مسـتقیمی بیـن Xbox Play Anywhere
و Xbox One ایجـاد مـی کنـد. بـه طـوری کـه شـما فقط 
کافیسـت یـک بـار بـازی Gears of War 4 را خریـداری 
 Xbox و چه بـرروی PC کنیـد تـا بتوانید آن را چـه برروی
One تجربـه نمایید. تمامی عملکـرد هایتان در بخش مالتی 

پلیـر، بیـن دو پلتفرم منتقل خواهند شـد.

3 Forza Horizon معرفی بازی
 Xbox One 3 بـرای دو پلتفـرم Forza Horizon بـازی
و Windows 10 تایید شـد. شـماره سـوم ایـن فرنچایز در 
اسـترالیا حضور دارد و برای اولین بار در سـری فورتزا، دارای 

co-op چهـار نفـره نیـز خواهد بود.
 Forza عنـوان   ،  4  Gears of War بـازی  هماننـد 
 Cross و   Cross Buy قابلیـت  دو  از  هـم   3  Horizon
Play پشـتیبانی مـی کند. یعنـی بازی را یک بـار می خرید 
و همچنیـن مـی توانـد از یـک پلتفـرم بـا بازیکنـان پلتفـرم 

دیگـر، بـه انجـام مسـابقات آنالیـن بپردازیـد.

ReCore نمایشی جذاب از گیم پلی بازی
نمایشـی جـذاب از گیـم پلـی بـازی ReCore پخـش شـد. 
این بازی در در تاریخ 13 سـپتامبر )سـه شـنبه، 23 شهریور 

1395( در آمریـکا شـمالی، در 15 سـپتامبر در ژاپـن و در 
16 سـپتامبر در اروپـا، بـرای پلتفـرم هـای Xbox One و 

Windows 10 منتشـر خواهد شـد.

نمایشی از The Division: Underground و 
1 Battlefield

نـام  بـا   The Division بـازی  جدیـد  الحاقـی  بسـته 
Underground بـه نمایـش گذاشـته شـد. همچنین آقای 
Patrick Bach از شـرکت EA نیـز در کنفرانـس حضـور 
یافـت و تریلـر داسـتانی Battlefield 1 را پخـش نمـود.

Xbox Live ویژگی ها و قابلیت های جدید
مایکروسـافت از 3 قابلیـت جدیـد و جـذاب بـرای سـرویس 
Xbox Live رونمایـی کـرد کـه اسـامی آن ها بدین شـرح 
اسـت : Clubs و Looking for Group و Arena . نرم 
افـزار Clubs مکانـی بـرای چـت و گفتوگو میـان طرفداران 
مـی باشـد. درحالـی کـه Looking for Group قابلیتـی 
اسـت کـه به شـما اجازه می دهـد تا در مسـابقات چند نفره، 

حریفـی مناسـب بـرای خودتان پیـدا کنید.
همچنیـن قابلیـت Arena در واقـع یـک پلتفـرم تورنمنـت 
مثـل  دهنـدگان،  توسـعه  از  بسـیاری  و  اسـت  آنالیـن 
از آن پشـتیبانی  Daybreak و EA Sports بـه خوبـی 
خواهنـد کـرد. بـرای شـروع، بـازی FIFA برای ایـن پلتفرم 

آنالیـن معرفی شـد.

معرفی سرویس Xbox Play Anywhere و تقویت 
Cross Buy و Cross Platform دو قابلیت

بیـن  بیشـتر  ارتبـاط  ایجـاد  بـرای  مایکروسـافت  کمپانـی 
 Xbox Play سـرویس   Xbox One و   PC پلتفـرم  دو 

کـرد. معرفـی  را   Anywhere
بـازی هـای شـرکت  بـرای تجربـه ی  ایـن پـس، هرگـز  از 
مایکروسـافت، بیشـتر از یکبـار هزینـه نکنیـد؛ بلکـه بـازی 
مـورد عالقـه خـود را تنها یک بـار بخرید و بـرروی دو پلتفرم 

از آن لـذت ببریـد!
بـه عنـوان مثال، شـما وقتـی بـازی Forza Horizon 3 را 
 Xbox One خریـداری کنیـد، می توانیـد آن را هم بـرروی
و هـم بـرروی Windows 10 تجربـه نماییـد. همچنیـن 
تمامـی رکـورد هـا و عملکرد های شـما، بین ایـن دو پلتفرم 
منتقـل می شـوند. یـا حتی می توانیـد در مسـابقات آنالین، 
بـا افـرادی از یک پلتفـرم دیگر هم بـه انجام بـازی بپردازید.

نمایش ویژه Minecraft و ایجاد ارتباط 
بین پلتفرم های مختلف

در E3 2016 مشـاهده کردیم که سـه فرد با سـه دسـتگاه 
متفـاوت، همزمـان یـک بـازی را تجربـه کردنـد. بـه عنـوان 
 10 Windows و iPad مثـال، دو شـخص بـا اسـتفاده از
وارد بازی Minecraft شـدند. سـپس آقـای »جان کارمک” 
)John Carmack( بـا اسـتفاده از یـک دسـتگاه واقعیـت 
مجـازی بـه آن هـا پیوسـت و سـه نفـری بـه ماجراجویی در 

دنیـای ماینکرفت مشـغول شـدند.
آینـده ای کـه کمپانی مایکروسـافت برای صنعـت بازی های 

رایانـه ای ترتیـب داده، پر از ارتباطات اسـت...

ID@Xbox حضور بازی های مستقل
چنـد بـازی مسـتقل بـه نمایـش گذاشـته شـدند. مثـال یک 
تریلـر جدیـد از بـازی We Happy Few دیدیم، تاریـخ 
انتشـار بـازی Inside مشـخص شـد کـه برابـر اسـت با نهم 
نهایـت  در  و   )1395 تیـر   9 )چهارشـنبه،  امسـال  ژوئـن 
پشـتیبانی بـازی Ark Survival Evolved از سـرویس 

Xbox Play Anywhere نیـز تاییـد شـد.
عـالوه بـر ایـن، بـازی Limbo نیـز بـرای تمامـی کاربـران 

طالیـی اکـس باکـس الیـو رایـگان شـد!

CD Projekt RED معرفی بازی جدید شرکت
کنفرانـس  در  نیـز   CD Projekt RED شـرکت 
 Gwent ”مایکروسـافت حضور یافت و عنـوان »کارت بازی
را بـرای کنسـول Xbox One معرفـی کـرد. ایـن بـازی 
در سـپتامبر امسـال )اواخـر شـهریور تـا اوایل مهر( منتشـر 

شـد. خواهد 

نمایش Tekken 7 و ارائه یک هدیه ناقابل!
بـازی Tekken 7 هـم بـا یـک نمایـش ویـژه گیـم پلـی 
اوایـل  در  بـازی  ایـن  شـد.  تماشـاچیان  تمامـی  میزبـان 
سـال 2017 بـرای کنسـول Xbox One منتشـر خواهـد 
شـد. عـالوه بـر ایـن، کاربـران طالیـی اکـس باکـس وان، 
تـا پایـان هفتـه جـاری مـی تواننـد بـا اسـتفاده از شـبیه 
نسـل  بـازی   Backward Compatibility سـاز 
هفتمـی Tekken Tag Tournament 2 را بـه صورت 

رایـگان دریافـت کننـد.

4 Dead Rising معرفی بازی
بـازی Dead Rising 4 برای معرفی شـد. شـماره چهارم 
ایـن فرنچایـز، در فصل کریسـمس همراه با موسـیقی های 
جـذاب سـال نـو میـالدی روایـت مـی شـود. بازیکنـان دو 
پلتفـرم Xbox One و Windows 10 طـی پاییز سـال 
جـاری، مـی تواننـد ایـن بـازی هیجـان انگیـز را تجربـه 

. کنند

co-op در بخش ScaleBound پخش گیم پلی
 co-op نمایشـی بسـیار جالب و دوسـت داشـتنی از بخش
بـازی ScaleBound بـه اشـتراک گذاشـته شـد. در ایـن 
بـازی، شـاهد بـزرگ تریـن بـاس فایـت هایـی خواهیـد بود 
کـه شـرکت Platinum Games تـا کنون سـاخته اسـت! 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه بـازی ScaleBound نیز در سـال 
 10 Windows و Xbox One 2017 بـرای دو پلتفـرم

منتشـر خواهد شـد.

Sea of Thieves نمایش بازی
نمایشـی بسـیار زیبـا از بـازی Sea of Thieves منتشـر 
شـد. در ایـن بـازی، لحظات شـاد و خوش گذرانی، حسـاس 
و اسـترس انگیـز، جنـگ و مبـارزه، و ... را در کنـار دوسـتان 
خـود سـپری خواهید کرد؛ دوسـتانی واقعی که نقـاب دزدان 
دریایـی را بـه صـورت زده انـد! الزم بـه ذکر اسـت کـه بازی 
 Xbox One هـم بـرای هـر دو پلتفـرم Sea of Thieves

و Windows 10 عرضـه مـی گـردد.

2 State of Decay معرفی بازی
 Xbox 2 نیـز بـرای دو پلتفـرم State of Decay بـازی
One و Windows 10 معرفـی شـد. متاسـفانه هیـچ گونه 
اطالعـات دیگـری بـه اشـتراک گذاشـته نشـد. حتـی تاریـخ 

انتشـار تقریبـی آن را نمـی دانیـم.

 2 Halo Wars اعالم تاریخ انتشار
و آغاز بتای بازی

یـک نمایـش هیجان انگیـز از بازی Halo Wars 2 منتشـر 
شـد. این بازی در 21 فوریه سـال 2017 )یکشـنبه، 2 اسفند 
 10 Windows و Xbox One 1394( بـرای دو پلتفـرم
منتشـر خواهـد شـد. همچنین هـم اکنـون می توانیـد بتای 

آن را بـرای مـدت زمانـی محـدود تجربه کنید.

 Xbox : معرفی قدرتمند ترین کنسول تاریخ
Project Scorpio

و می رسـیم به سـورپرایز نهایی کنفرانس : کنسول قدرتمند 
Xbox Project Scorpio به صورت رسمی معرفی شد!

ایـن دسـتگاه کـه درواقـع قدرتمند تریـن کنسـول تاریخ به 
شـمار مـی رود، دارای قدرتـی برابـر با 6 ترافالپ می باشـد و 
طـی تعطیـالت پاییز سـال 2017 روانـه ی بازار خواهد شـد. 
نکتـه ی جالـب درمـورد کنسـول Project Scorpio ایـن 
 Xbox اسـت کـه ارتباط مسـتقیمی با دسـتگاه های فعلـی

One دارد و کامال با نسـل هشـتم سـازگار اسـت.
بـه عبارتـی دیگـر، کنسـول Xbox Project Scorpio از 
تمامـی بازی هـا و لوازم جانبی Xbox One پشـتیبانی می 
کنـد. بنابرایـن دیگـر نیـازی نیسـت کـه نگـران بـازی هایی 
باشـید که تا سـال 2017 منتشـر می شـوند. چون در آینده، 
حتـی اگـر Xbox Project Scorpio را تهیـه کنیـد، بـاز 
هـم مـی توانیـد از بـازی هایـی که بـرای آن ها هزینـه کرده 

ایـد، لـذت ببرید.
 )Phil Spencer( ”بنـا بـه گفتـه آقـای »فیـل اسپنسـر
 Xbox Project کنسـول  باکـس(،  اکـس  )رئیـس 
Scorpio باعـث مـی شـود تـا صنعـت بـازی هـای رایانـه 
ای، هرگـز بخاطـر محدودیت های سـخت افزار کنسـول ها 
عقـب نمانـد. هـر بازیکنی هم بـا توجه به شـرایط اقتصادی 
خـود، مـی توانـد از تجربـه بـازی هـا لـذت ببـرد. چـون 
 Xbox فعلـی  هـای  از دسـتگاه  مایکروسـافت  پشـتیبانی 

One قـرار نیسـت متوقـف شـود.

در کنفرانس مایکروسافت چه گذشت؟

تصاویر جدید به 
 Dark قابلیت
 10 iOS در  Mode
اشاره می کنند

 WWDC تا قبـل از کنفرانـس
شـایعات  اپـل،  شـرکت   2016
قابلیـت   10  iOS کـه  می گفتنـد 
 Dark Mode نـام  بـه  جدیـدی 
خواهـد داشـت. در حالی کـه انتظار 

داشـتیم ایـن قابلیـت در جریـان کنفرانس معرفی شـود، چیـزی از آن گفته نشـد؛ اما 
در تازه ترین شـایعات مشـخص شـده که این ویژگی در جدیدترین نسـخه ی سیسـتم 
عامـل iOS وجـود دارد.درحالـی که اپل ویژگـی Dark Mode در iOS 10 را تایید 
نکـرده، تصاویـری از این قابلیت به بیرون درز کرده است.بسـیاری از توسـعه دهندگان 
در کدهـای »کیت مخصوص توسـعه دهندگان«)Developer Kits( سیسـتم عامل 
iOS بـا قابلیـت Dark Mode مواجـه شـده اند. حتـی مشـخص شـده برنامه هایـی 
حالـت  در  می تواننـد   Clock و   Safari، iTunes، Message، iBook ماننـد 
 10 iOS روی Dark Mode اجـرا شـوند. در حالـی کـه حالـت Dark Mode
عرضه نشـده؛ اما این سیسـتم عامل به شـکل کامل از آن پشـتیبانی می کند.شـرکت 
اپـل تـا ایـن لحظـه چیزی دربـاره ی ایـن ویژگـی نگفتـه و احتمـال دارد که بعـدا به 
 Night 10 اضافـه شـود. این شـرکت قبال قابلیـت iOS صـورت یـک بروزرسـان بـه

Shift Mode را بـا عرضـه ی iOS 9.3 بـه آیفـون و آیپـد اضافـه کـرده بـود.

اطالعات جدید درمورد 
ساعت هوشمند بعدی 
سامسونگ

احتمـاال  کـه  همان طـور 
می دانیـد سامسـونگ بـرای سـاعت 
رمـز  نـام   Gear S2 هوشـمند 
Orbis را انتخـاب کـرده بود که در 
زبـان التیـن به معنـای دایره اسـت. 
ایـن سـاعت هوشـمند همچنان که 

از نامـش پیداسـت صفحـه ی گـردی داشـت. امـا خبـر جدید این اسـت که نـام رمز 
سـاعت هوشـمند بعدی این شـرکت، Solis به معنای خورشـید اسـت. به این ترتیب 
اولیـن نتیجه گیـری ایـن اسـت کـه احتماال سـاعت هوشـمند بعدی سامسـونگ هم 
شـکل دایـره ای خواهـد داشـت.به خاطر نام رمز سـاعت هوشـمند بعدی سامسـونگ 
کـه Solis بـه معنـای خورشـید اسـت، حـدس می زنیـم ایـن محصـول هـم شـکل 
دایره ای داشـته باشـد.چیز دیگری که در مورد سـاعت هوشـمند آینده ی سامسـونگ 
تغییـر نمی کند، سیسـتم عامل آن اسـت کـه Tizen یعنی سیسـتم عامل اختصاصی 
 Tizen سامسـونگ خواهـد بـود. اطالعـات موجود درمـورد محصـول آینده تنها بـه
اشـاره داشـته و حرفـی از احتمـال کار بـا اندرویـد بـه میـان نیامـده.در حالـی کـه 
سامسـونگ قبـال بـا ارایـه ی Gear S )کـه بـا Tizen کار می کـرد( محصولـی مثل 
Gear Live را هـم به عنـوان دسـتگاهی اندرویـدی معرفی کرده بود، در نسـل دوم 
سـاعت های هوشـمندش تنهـا بـه سیسـتم عامل اختصاصـی خـود اکتفا کـرد و گویا 

بـرای مـدل جدیـد هـم همیـن رویـه را پیـش گرفته اسـت.

نام اندروید بعدی 
»نوتال« است؟

بـرای  گـوگل  گذشـته،  مـاه 
کـه  جدیـدش  اندرویـد  نام گـذاری 
اندرویـد  موقتـا  حاضـر  حـال  در 
کاربـران  از  می شـود  نامیـده   N
نظرسـنجی کـرد. ایـن نظرسـنجی 
پنجشـنبه 20 خـرداد پایـان یافـت 
و حـال کاربـران منتظرند تـا گوگل 
بزنـد. انتخـاب  بـه  دسـت  بالخـره 

یـک دسـر هنـدی کـه »Neyyappam« نامیـده می شـود در کنـار »Nougat« و 
»Nutella« در صـدر لیسـت انتخابـی کاربـران قـرار گرفتنـد. با این حال شـواهدی 
وجـود دارد کـه احتمـال به کارگیری نـام نوتال بـرای اندروید جدید بیشـتر از نام های 
دیگـر اسـت. بررسـی توییت هـای یکـی از معاونیـن ارشـد اندرویـد هم تا حـد زیادی 
ایـن فرضیـه را تاییـد می کند.هیروشـی الکهایمـر در چنـد توییـت بـه شـکل غیـر 
مسـتقیم به نوتال اشـاره کرده. او در یکی از توییت های اش لیسـتی از دسـرها منتشـر 
کـرده کـه نوتـال بـه شـکل ویـژه ای در میان شـان برجسـته اسـت. در یکـی دیگـر از 
توییت هـای اش ادعـا کـرده در حـال گوگل  کـردن کلمه نوتـال بـوده و در جایی دیگر 
می گویـد بـرای تلفـظ Nougat بایـد در دیکشـنری جسـت وجو کند اما بـرای تلفظ 
نوتـال چنیـن نیـازی نیسـت. بـه هـر حـال اگـر ایـن اشـاره های الکهایمـر شـوخی و 
سـرکار گذاشـتن کاربـران اندرویـد نباشـد و آنها را جـدی بگیریم می شـود حدس زد 

احتمـال اینکـه نـام اندرویـد آینـده نوتـال باشـد بیشـتر از پیـش شـده اسـت.

خبرخبر خبر

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  هیـات   139560319062000153 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین حسـین زاده گوکـی فرزنـد 
حسـین رضـا بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از گلبـاف در یکبـاب خانـه بـه 
مسـاحت764/71 مترمربـع پالک 1 فرعـی از 1379 - اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 1379- اصلـی واقع در گلباف خیابان امام )ره( کوچه شـماره 
5 سـمت راسـت درب پنجم خریداری از مالک رسـمی خانه فاطمه حسـین 
زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/30    تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/14
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر رای شـماره 139560319062000150 هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک گلباف تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم نسـترن هالکوئـی فرزنـد غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 
4901 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 97/27 مترمربـع 
پـالک 1 فرعـی از 924 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 924 اصلی 
واقـع در گلبـاف خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا یحیـی زاده محرز 
گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه 
مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/30     تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/04/14
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داستان

   هنـر معمـاری قاجـار در مقایسـه 
در  خصـوص  بـه  صفویـه  دوره  بـا 
ضعیـف  بسـیار  و  سـاختمان  مـورد 
زمـان  در  تنهـا  می شـود.  شـمرده 
شـاه  ناصرالدیـن  طوالنـی  حکومـت 
قاجـار بـه دلیـل نفـوذ هنـر باختـری، 
صنایـع  هم چنیـن  معمـاری  هنـر 
آیینـه کاری  گچ بـری،  ماننـد  ظریـف 
ارتبـاط  یافـت.  رونـق  کاشـی کاری  و 

معمـاران  غـرب،  بـا  ایـران  بیش تـر 
عوامـل  تـا  داشـت  آن  بـر  را  ایرانـی 
بـا  را  ایـران  معمـاری  مشـخص 
روشـن بینی و توجـه خاصی بـا عوامل 
معمـاری غـرب درآمیزنـد و آثـاری به 
وجـود آورنـد کـه از نظـر هنـری دل 

باشـد. پسـند 
   امـا معمـاری قاجار اصـول، مبانی 
را  ایـران  قدیـم معمـاری  الگوهـای  و 

از  هایـی  نـوآوری  و  بخشـیده  ارتقـا 
نظـر فضـا بـه وجـود آورد. لیکـن، بـه 
نظـر مـی رسـد، قـوت الزم خلـق یک 

معمـاری نویـن را نداشـته اسـت.
جایـگاه و مرتبـه معمـاری قاجار در 
تاریـخ معماری گذشـته ایـران )قبل از 
دوره جدیـد( مـی توانـد محـل بحـث 
و تأمـل باشـد. اگـر آثـار معمـاری را 
از زاویـه فضایـی ارزیابـی کنیـم و بـه 

معمـاری  در  فضایـی  هـای  خالقیـت 
قاجـار  دوره  معمـاری  کنیـم  توجـه 
جایـگاه  در  و  کنـد  مـی  پیـدا  ارزش 
نسـبت  تـری  یافتـه  تکامـل  و  برتـر 
قبـل  هـای  دوره  هـای  معمـاری  بـه 
از خـود چـون زندیـه و صفویـه قـرار 
مـی گیـرد. چـرا کـه در معمـاری این 
دوره خالقیـت هـای فضایـی افزایـش 
مـی یابـد. تنـوع فضاهـا بیشـتر مـی 
مـی  خلـق  نوینـی  فضاهـای  و  شـود 
شـوند. فضاهـا بـه گشـایش و سـبکی 
الگوهـای  و  رسـند  مـی  بیشـتری 
جهـت  در  ایـران  معمـاری  قدیمـی 
گسـترش فضـا تکامـل مـی یابنـد. به 
طـور خالصـه، اگـر تکامل معمـاری را 
گشـایش، شـفافیت و سـبکی فضاهـا 
بدانیـم، معمـاری ایـن دوره بـه عنوان 
مرحلـه تکامـل معمـاری قدیـم ایـران 

مطـرح مـی شـود.
    در دوران قاجـار، معمـاری مدرن 
بـه راحتـی در زوایـای معمـاری کهن 
ایرانـی رخنـه کـرد بـه طوری کـه در 
معمـاری بناهـای دوران قاجـار تاثیـر 
ایـن سـبک معمـاری بـه وضـوح دیده 

تاثیـر  هـر حـال  بـه  امـا  مـی شـود؛ 
معمـاری مـدرن بـر بناهـای مذهبـی، 
همچون سـایر بناهـا نبود. بـرای مثال 
مـی توان از مسـجد سپهسـاالر نام برد 
کـه هـر چنـد سـاخت آن بـه اواسـط  
دوره قاجـار و تاثیـر معمـاری مدرن بر 
معمـاری آن روز ایـران باز مـی گردد؛ 
امـا بنای مسـجد، در قالب یـک مکان 
مذهبـی،  نمایانگـر ارزش های معماری 
چنـد  هـر  اسـت.  ایرانـی  و  اسـالمی 
مسـجد سپهسـاالر براسـاس طـرح ها 
و نقشـه هـای یکـی از نخسـتین فارغ 
التحصیـالن ایرانـی در حـوزه معماری 
از اروپـا سـاخته شـد امـا در ایـن بنـا 
سـبک اصفهانـی بـا تزیینات اسـالمی 

قابل مشـاهده اسـت .
   ویژگـی اصلـی معمـاری قاجـاری 
را بـه حـق، متکلف بودنش مـی دانند. 
ایـن ویژگـی را بهتـر از همه مـی توان 
در معمـاری ویالهـای سـبک اروپایـی 
ایـن دوران بـه وضـوح دیـد. همگـی 
بـرق  و  زرق  پـر  و کاخ هـای  ویالهـا 
ثروتمنـدان بـه تقلیـد یـا اقتبـاس از 
طـرح های سـبک بـاروک بنا شـدند و 

سـبک باروک ایرانـی را پدیـد آوردند. 
بـر  شـده  کنـده  پیچیـده  نقشـهای 
سـنگ و گـچ بـری هـای تزئینـی گل 
هـای مختلـط  بـر سـتون  دار  بتـه  و 
مجلـل و از سـوی دیگـر، تنـوع و گونه 
گونـی طرحهـا که هـر یک بـه تنهایی 
منحصـر به فـرد بودنـد، از ویژگی های 
برجسـته اقامتـگاه ثروتمنـدان در این 
زدن،  نقـش  کاری،  آیینـه  بـود.  دوره 
شـیرها، پـری های دریایـی و تاج های 
گچـی، همـه و همـه رنگ و بـوی هنر 

داشـتند. ایرانی 
قاجـار  دوره  کـه  کنیـم  توجـه 
مصـادف بـا زمانی اسـت کـه پایه های 
معمـاری مـدرن در اروپـا گذارده شـد 
معمـاری  شـاخص  بناهـای  برخـی  و 
مـدرن پدیدار شـده اند و امـا در ایران 
تحولـی اساسـی کـه بتوانـد معمـاری 
مـدرن ایـران را پایه گـذاری کند نمی 
تـوان در معمـاری دوره قاجـار یافـت 
و شـاید ایـن یکـی از اساسـی تریـن 
مسـائل تاریخ معماری ایـران و نقصان 
هـای اساسـی معمـاری قاجـار باشـد.

اسـالمی( )هنر 

دوره قاجار؛ تلفیق معماری نوین و کهن
معماری

دوقلـوی  خواهـر  رفسـنجان،  انـگار 
کرمـان اسـت. ایـن جملـه را بـه ایـن 
دلیـل مـی گویـم کـه اقلیـم مشـترک، 
محصـوالت مشـترک، لهجـه مشـترک، 
تاریخ مشـترک و تاریخ سـازان مشترک 
در هـر چـه نزدیـک تـر کـردن فرهنگ 

ایـن دو شـهر تـالش کـرده انـد.
جالب اسـت کـه کویـر، از کرمـان تا 
رفسـنجان امتـداد مـی یابـد و در بیابـان های یـزد به حال 

خـود رها می شـود. 
زیباسـت کـه بـازار حاج آقا علـی در کرمان باشـد و خانه 

اش در رفسنجان.
قابـل تأمـل اسـت کـه وقتـی از تاریـخ سـازان قدیـم و 
جدیـد کرمان و رفسـنجان سـخن مـی رود، در برخی موارد 
نامـی مشـابه می شـنوی. از حـاج آقاعلی گرفته تـا هرندی 

و آگاه و دکتـر ایرانـی و...
دوران قاجاریـه سـرآغاز تغییراتـی بـود کـه سـرانجام به 
ظهـور مدرنیته در ایـران انجامید. تغییرات جزیی سیاسـی، 
عالیـم  دوران  همیـن  در  و...  ادبـی  فرهنگـی،  اجتماعـی، 

حیاتـی خـود را نشـان داد. 
دوران سـلطنت دراز مدت)ابـد مـدت!( ناصرالدیـن شـاه 
قاجـار بـا ورود مظاهـر اروپایـی  کـه در اثـر مسـافرت های 
متعـدد سـلطان صاحبقـران به فرنـگ و گرته بـرداری از آن 

مظاهـر همـراه بود. 

آینـد و رونـد شـاهزادگان قاجـار بـه فرنـگ نیـز کـه بـه 
منظـور تحصیـل علـوم جدیـده صـورت مـی گرفـت نیـز 
برغنـای ادبـی و فرهنگـی و رشـد صنعـت ترجمـه این مرز 

و بـوم افـزود. 
همـه ایـن هـا را گفتم که برسـم بـه اصل مطلـب امروزم 
کـه بـرج هـای قاجاریـه اسـت. بـرج هـای خشـتی کـه در 
پراکنـده  رفسـنجان،  و  کرمـان  هـای  شهرسـتان  سراسـر 
اسـت. از جملـه ایـن بـرج هـا مـی تـوان از بـرج احمدآباد، 

اودرج، خنامـان و خلیـل آبـاد نـام بـرد.
بـرج خلیـل آباد کـه موضـوع اصلی مـن در این نوشـتار 
اسـت، برجی اسـت کـه در محلـه خلیل آباد)حومه شـرقی( 
رفسـنجان، خیابـان 15 خـرداد، در کوچه ای بـه نام »برج« 

واقع شـده است.
آن گونـه کـه از اطالعـات ارائه شـده توسـط اداره میراث 
فرهنگـی بـر مـی آید، ایـن اثر در تاریـخ 2 مـرداد 1387 با 
شـماره ثبـت 23124 به عنـوان یکـی از آثـار ملی ایـران به 

است. ثبت رسـیده 
امـا وضعیـت ایـن بـرج کـه هویـت معمـاری یـک دوره 
تاریخـی را بـه همـراه دارد چنـدان مناسـب بـه نظـر نمـی 

. سد ر
بـرج خلیـل آبـاد در اواسـط یـک کوچـه تنـگ و خاکی 
قـرار دارد.  درسـت چسـبیده بـه دیـواره این بـرج تاریخی، 
کـه ثبـت ملـی هم هسـت، یک مغـازه خـوار و بار فروشـی 
در حـال فعالیـت اسـت. در سـوی دیگـر بـرج خانـه هـای 
مسـکونی ردیـف شـده انـد و دیـواره بـرج، دیـوار یکـی از 
همیـن خانـه هاسـت. کوچه آن قدر تاریک اسـت که شـب 
هنـگام، امـکان عکـس بـرداری از آن وجـود نداشـت. وقتی 
کـه بـه قصد عکـس بـرداری از خـودرو پیاده شـدم، صدای 
خـوار و بـار فـروش را شـنیدم کـه بـه مشـتری هـم محلی 
خـود مـی گفت:»شـب، مـی خـواد عکـس بگیره!« درسـت 
هـم مـی گفـت. در ایـن تاریکـی حتی جلـوی پای خـود را 

هـم نمـی شـود دید چـه برسـد بـه عکاسـی از برج!
  بـر جـای جـای ایـن بـرج بـا رنگ های سـیاه و سـفید 
و قرمـز آگهـی هایـی مبنی بر »فـروش زمیـن« و »کاه گل 
آمـاده« و »آژانـس کیهان« نوشـته شـده و یـک میخ طویله 
پوالدیـن بلنـد بـا تمـام تـوان، نیش خـود را در پیکـره برج 
راسـت قامـت تاریخـی فـرو کـرده و بـا زحمت، کابل سـیاه 

رنـگ تلفـن را روی خود نگه داشـته اسـت.
انـگار هـر کسـی کـه از کنـار ایـن برج عبـور کـرده، نذر 
کـرده کـه به سـهم خـود در نابودی بـرج ایفای نقـش کند.

ایـن حال و هـوای برج قاجاریـه خلیل آباد اسـت. برجی 
کـه بـی توجهـی و بـی محبتـی اداره میـراث رفسـنجان  از 
سـر و روی آن مـی بـارد و نیاز بـه توضیح نـدارد. تصاویری 

کـه از ایـن بـرج تاریخـی در فضـای مجـازی وجـود دارد، 
شایسـتگی عکس»بـدون شـرح« را دارند. 

شـاید آن قـدر بناهـای تاریخی و مرده ریـگ فرهنگی در 
اسـتان ما زیاد اسـت که چشـم و دل هم اسـتانی های مان 
از فرهنـگ و تمـدن پر اسـت! و اندکـی باید از بـار فرهنگی 
و میـراث هـای معنـوی مان کاسـته شـود تـا فرهنگ خون 
مـان پاییـن بیایـد و بـه حالت نرمال بـاز گردیـم. وگرنه چه 

دلیلـی دارد کـه بنایـی را بـه ثبـت ملـی برسـانیم و اداره 
مخابـرات مـان آن قـدر از آن بـی اطالع باشـد و بـی خیال 
ثبـت و فرهنـگ و تاریـخ نردبانـی را بـه دیـوار بـرج تکیـه 
داده، از قامـت آن بـاال بـرود و بـا بـی رحمی تمام بـر دیوار 
فرهنـگ و تاریـخ کشـور، میـخ طویلـه بکوبـد؟ یـا آن برج، 
آنقـدر نادیـده گرفتـه شـود کـه در نظـر شـهروندان، خـار 

بیایـد و دیوارهـای آن بـه »بُـرد تبلیغاتـی« مبدل شـود؟

پیکر زخمی تاریخ در رفسنجان

برج خلیل آباد یا برد تبلیغات

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هفتاد و شش

آقـای جـوادی اظهـار مـی داشـت پـس از چندی 
دکتر]دادسـن[ بـرای عیـادت آقـای امـام جمعـه به 
منـزل مـا آمـد. در ضمـن صحبـت هـا مرحـوم امام 
جمعـه خواسـتند قدردانـی نماینـد و گفتنـد ما می 
دانیـم کـه شـما در گوشـه و کنـار این شـهر چگونه 
به مسـتمندان کمـک و همراهی می نماییـد. در اول 
دکتـر از آن چـه صحبت شـد اظهار بـی اطالعی کرد 
و معلـوم بـود خـوش نـدارد از او تعریـف و تمجیـد 
شـود. امـا بـه اصـرار و ابـرام آقـا و نشـانی هایـی که 
دادنـد دکتـر در آخـر سـر در پاسـخ گفت: بـر فرض 
کار مختصـری شـده باشـد، بایـد برای جـای دیگری 

هـم کارهایـی کرد.
دکتر دادسـن جان خـود را در کرمان برای آن که 
بـه عیـادت کلیمی کـه گرفتار تب تیفویید شـده بود 
رفتـه بـود، فدا کـرد. چه پـس از عیـادت این مریض 
خـودش مبتـال بـه تیفوییـد گردیـد و دور از عیـال و 
فرزنـد در کرمـان فـوت کـرد. همان قسـمی که قبال 
نوشـتم آن قـدر زندگـی او سـاده و بـی پیرایـش بود 
کـه پـس از مرگـش معلـوم شـد جـوراب هایـی کـه 
بـه پـا مـی کـرده وصلـه دار بـوده اسـت. روزی کـه 
ایـن مـرد نیـک سرشـت در کرمـان بـه عالـم ابـدی 
شـتافت تمـام مـردم کرمـان در فقدانـش متاسـف و 
متاثـر بودنـد. بازارهـا را تعطیـل کردند و در تشـییع 

جنـازه اش شـرکت کـرده و در مرگش گریسـتند.
روزی در شـهر ژنـو در اداره )بـی تـه( انجمن بین 
الملـل کار حضـور یافتـه و شـفاهاً چگونگـی احـوال 
اطفـال معصوم و بی گناهی را که در کرمان اسـتادان 
قالـی بـاف از صبح قبـل از آفتـاب تا غروب بایسـتی 
در بدتریـن امکنـه و سـردابه و اتـاق هـای مرطـوب 
بـا اجـرت بسـیار ناقابلـی قالـی ببافنـد برای دوسـت 
بزرگـوارم سـید محمدعلـی جمـال زاده شـرح مـی 
دادم و آقـای جمـال زاده بـه طـور خصوصـی گفتند 
کـه تمـام ایـن مطالبـی را کـه تـو مـی گویـی بیش 
تـر و مفصـل تـر، دکتر دادسـن انگلیسـی در راپورت 
هایـی کـه از کرمـان شـخصاً بـه ایـن اداره فرسـتاده 
گزارش داده، ذکر شـده و حتی او یادآور شـده اسـت 
کـه بعضـی از ایـن اطفال معصـوم از همـان طفولیت 
افلیـج شـده و عمرشـان کـم و زود تلف می شـوند و 
پیوسـته برای نجات این بیچارگان اسـتمداد و کمک 
مـی طلبیـده. ایـن واضـح و آشـکار اسـت کـه هیـچ 
کـس بـه این مـرد چنیـن دسـتوری نـداده بـود که 
راپـورت بدبختـی و فالکـت اطفـال بـی گنـاه کرمان 
را بـه موسسـات بیـن الملـل گـزارش دهـد و یا هیچ 
سیاسـتی در ایـن عمل دخالـت نداشـته. در صورتی 
کـه ایـن وظیفه ماموریـن دولت ایران بـوده که از هر 
گونـه ظلـم و تعـدی دور از مرکز جلوگیـری نماید و 
شـکی نیسـت که این تالش ها از نظـر خیرخواهی و 
نـوع پـروری بوده اسـت. این مرد بدون آن که کسـی 
را از مقصـد و اقدام خود برای آن که دشـمن تراشـی 
ننمایـد آگاه سـاخته باشـد، لحظـه ای آرام ننشسـته 
اکنـون ایـن راپورت ها در آرشـیو انجمـن بین الملل 
کار موجـود اسـت. اینـک کـه سـال هـا از فـوت این 
مـرد نـوع پرسـت می گذرد. همان قسـمی کـه او در 
ایـام حیات خویش بدون آن که توجه داشـته باشـد. 
مردمـی را کـه او حمایـت و مـدارا می نمایـد، ایرانی 
اند و انگلیسـی نیسـتند. ما هـم او را خودی دانسـته 
و بـه احتـرام از خوبـی و نیکـی و محبت هـای او یاد 
مـی نماییـم. کمـک هـای او همیشـه در خاطـره ها 

نقش بسـته اسـت.
در عکسـی کـه از او برجـای مانـده اسـت لبـاس 
هـای خشـن و شـلواری کـه زانوهایـش در آمـده و 
اتـو نـدارد و نمونـه ای از فـرط کار و زحمـت و بـی 
ریـا اسـت ملتفـت می شـوید که بدون شـک سـطح 
فکـرش غیـر از مـردم معمولـی اسـت. در عقب سـر 
خـود نیکـی هـا و کارهـای مهمـی را که انجـام داده 
گـذارده و اکنون بـاز در انتظار مالقـات دردمند فلک 
زده ای اسـت کـه خدمتـش را بـر عهـده بگیـرد. چه 
کار بـه ایـن دارد کـه ایـن مردمـان مسـلمان انـد و 
او مسـیحی یـا آنـان ایرانـی هسـتند و او انگلیسـی و 

خارجی!
اگـر همـه در چنیـن عوالمـی سـیر مـی کردند و 
ایـن طـور مـرد مردانـه بـرای کمـک بـه هـم نوعان 
خـود کمـر همـت مـی بسـتند چـه قـدر زود دنیـا 

گلسـتان می شـد.  

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا

به یک مهندس عمران با هفت 
سال سابقه کار در یک شرکت 

ساختمانی نیازمندیم.
اولویت با بازنشستگان می باشد.
09131425225 آقای عمادی 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کاغذ اخبار

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت پـس 
از گذشـت 39 روز از سـفر کاروان تدبیـر 
بـه اسـتان کرمـان، تصمیمـات  امیـد  و 
عمـده سـفر در بخـش مربوط بـه خود را 
بـه اسـتاندار کرمان ابـالغ کرد که شـاید 
مهم تریـن آن پیگیـری پرداخـت بدهـی 
معـدن  بـه  اصفهـان  شـرکت ذوب آهـن 

باشـد. زغال سـنگ  کاران 
محمدرضـا نعمـت زاده وزیـر صنعت، معـدن و تجارت در 
سـفر دو روزه کاروان تدبیـر و امیـد به کرمان، به شهرسـتان 
زرنـد سـفرکرده بـود و در آن سـفر 5 طرح صنعتـی بزرگ را 
افتتـاح و یـا کلنـگ زنـی کـرد. ایـن افتتـاح و کلنـگ زنی ها 
در روز اول سـفر بـا دسـتور رییـس جمهـور انجام شـده بود. 
اهمیـت طرح هـای صنعتـی بـه حـدی بـود کـه در جلسـه 
رییـس  حضـور  بـا  کـه  اسـتان  توسـعه  و  سـرمایه گذاری 
جمهـور در شـهر کرمـان برگـزار می شـد، ایـن طرح هـا جزو 
اولیـن طرح هایـی بودنـد کـه از طریـق ویدیـو کنفرانـس و 
بـا دسـتور رییـس جمهور تعییـن تکلیـف می شـدند. در آن 
جلسـه طرح هـای فـوالد زرنـد ایرانیـان در زمینـه تولیـد 2 
میلیـون تن کنسـتانتره آهن در سـال، تولیـد 2.5 تن گندله 

آهـن، پـارس معـدن تیـراژ )سـاردوئیه( و کارخانـه فـرآوری 
جلیـل افتتـاح شـدند. همچنین عملیـات اجرایـی طرح های 
پتروشـیمی فجـر کرمان، آلومینیـوم پارس هنزا، کنسـتانتره 
مـس جیرفـت، شـرکت پـارس پلیمـر پالسـت پایـا و طـرح 
تیتانیـوم کهنـوج کلنگ زنی شـد. البته سـفر رییس جمهور 

بـه کرمـان نتایـج دیگـری هم داشـت.
ماحصل سفر رییس جمهور به کرمان

در سـفر رییـس جمهـور بـه کرمـان درمجمـوع از 445 
طـرح بـه ارزش 3 هـزار و 167 میلیارد تومـان بهره برداری و 
عملیـات اجرایـی 392 طرح آغاز شـد. همچنیـن 11 هزار و 
500 میلیـارد تومان عقـد قرارداد قطعی صـورت گرفت. این 
طـرح و پروژه هـا، جـزو مصوبات این سـفر نبودند. امـا تعداد 
طرح هـا و پروژه هایـی کـه بـه ایـن سـفر اختصـاص داشـت، 
40 طـرح بـه رقـم 987 میلیـارد تومـان اسـت. ایـن نکته به 
ایـن معنـی اسـت کـه در ایـن سـفر، 40 طـرح جدیـد برای 
کرمـان تعریف شـده و به عبارت دیگـر کاروان تدبیـر و امیـد 
در سـفر بـه کرمـان 40 مصوبه داشـته اسـت. بـرای اجرایی 
شـدن ایـن مصوبـات و طرح هـا، به گذشـت زمان نیاز اسـت 
و بایـد دیـد کـه ایـن طرح هـا در آینده چـه سـرانجامی پیدا 
می کننـد. بااین حـال همان طـور کـه گفته شـد وزیـر صنعت 
بـا ارسـال نامـه ای، تصمیمات عمده سـفر در بخـش صنعت، 

معـدن و تجـارت را بـه اسـتاندار کرمان ابـالغ کرد.
پیگیری تا رسیدن به نتیجه

در نامـه ای کـه نعمـت زاده بـرای علیرضـا رزم حسـینی 
ایـن تصمیمـات  پیگیـری  بـر  فرسـتاده،  اسـتاندار کرمـان 
تـا حصـول نتیجـه تأکیـد شـده اسـت. سـایت اسـتانداری 
کرمـان تصویـر ایـن نامـه را روز گذشـته منتشـر کـرد. وزیر 
صنعـت همچنیـن در ایـن نامه از اسـتاندار کرمـان به جهت 
برنامه ریـزی مناسـب بـرای بیسـت و هفتمیـن سـفر رییس 
جمهور و کاروان تدبیر و امید تشـکر کرده اسـت. تصمیمات 
در  زاده  نعمـت  طـرف  از  کرمـان  اسـتاندار  بـه  ابالغ شـده 

بخش هـای مختلـف در ادامـه آمـده اسـت.
معادن زغال سنگ

در ایـن بخـش وزیر صنعـت 7 موضوع را ابالغ کرده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن نامـه، ظـرف یـک مـاه بایـد موضـوع افزایش 
حـق بیمـه از 4 درصـد به 8 درصد مربوط به مشـاغل سـخت 
و زیـان آور پیگیـری و بـرای لغـو آن تـالش شـود. موضـوع 
دوم بـه واردات زغال سـنگ اختصـاص دارد کـه می بایسـت 
ظـرف مـدت دو هفتـه واردات زغال سـنگ و کک بررسـی و 
متوقـف شـود. برگزاری جلسـه بـا وزیـر کار، رییـس صندوق 
بازنشسـتگی فـوالد و مدیرعامل ذوب آهن به منظـور پرداخت 
بدهی شـرکت ذوب آهـن اصفهان به معدن کاران زغال سـنگ 
و همچنیـن تقبـل و پرداخـت 15 درصـد افزایـش قیمـت از 
ابتـدای سـال 94 و الزام به انعقاد قرارداد سـاالنه این شـرکت 

بـا معـدن کاران تـا دو هفتـه آینده شـاید مهم ترین تصمیمی 
باشـد که در سـفر هیـات دولت بـه کرمان گرفته شـده و وزیر 
صنعت در نامه خود به اسـتاندار، خواسـتار پیگیری آن شـده 
اسـت. ایـن موضـوع در حالـی از طـرف وزیـر ابالغ شـده کـه 
مدت هاسـت شـرکت های معدنـی بـه دلیـل عـدم پرداخـت 
ایـن بدهی هـا بـا مشـکل مواجـه شـده اند. پیگیـری پرداخت 
تسـهیالت بانکـی به منظور نوسـازی معـادن و زغال سـنگ از 
محـل صنـدوق توسـعه ملـی و یـا منابـع بانک ها ظـرف یک 
مـاه، تهیـه و تنظیـم برنامه راهبردی 10 سـاله زغال سـنگ و 
کک کشـور حداکثـر تـا یـک ماه، تهیـه گـزارش از تعطیلی و 
نیمـه فعال بودن معادن زغال سـنگ اسـتان، مـدت و علل آن 
و پیشـنهاد برنامـه جهـت تولیـد پایـدار به تفکیـک هریک از 
معـادن  ظرف دو هفته و برگزاری جلسـه کمیته زغال سـنگ 
در حضـور مقـام وزارت ظرف دو هفته آینـده دیگر موضوعات 
مربـوط بـه معـادن زغال سـنگ اسـت کـه وزیر صنعـت ابالغ 

کرده اسـت.
توسعه صنعت در راور

صـدور جواز تأسـیس طرح فـوالد تونلی اولیـن مصوبه ای 
اسـت کـه در این بخش وزیـر صنعت به اسـتاندار ابالغ کرده 
اسـت. ایـن کار بایـد حداکثر ظرف مـدت 5 روز انجام شـود. 
حمایـت از اجـرای به موقـع فوالد تونلـی، مذاکـره تلفنی و یا 
حضـوری بـا مدیـران عامل کرمان خـودرو و مدیـران خودرو 
در مـورد سـرمایه گذاری بـرای تولیـد قطعات در شهرسـتان 
راور، تسـریع در اجـرای عملیات اکتشـافی 4 پهنـه معدنی و 
پیگیـری اجـرای پروژه مناسـب صنعتی و یـا معدنی صنعتی 
دیگـر مصوبـات ابالغی این بخش اسـت. تهیه پیشـنهاد های 
راور  شهرسـتان  معدنـی  و  صنعتـی  توسـعه  بـرای  عملـی 
دیـده  مصوبـات  ایـن  در  هـم  آینـده  مـاه  دو  در  حداکثـر 
می شـود. همچنیـن در بحـث بهره بـرداری بهینـه از امکانات 
مرکـز فـرش کرمـان تا یـک هفته رییـس مرکز فـرش ایران 
می بایسـت  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  و 
پیشـنهاد های چگونگـی نوسـازی و بهره بـرداری از این مرکز 

را ارائـه نمایند.
طرح گل گهر

در ایـن بخـش وزیـر صنعـت 4 موضـوع را ابـالغ کـرده 
اسـت. الزام بانـک مرکزی به صدور مجوز دریافت تسـهیالت 
یک سـاله بـه مبلـغ 300 میلیـون یـورو )200 میلیـون یورو 
شـرکت گل گهـر و 100 میلیون یورو شـرکت جهان فوالد(، 
بررسـی صدور مجوز اکتشـاف تفصیلی معادن سـنگ آهن در 
محدوده 6 آنومالی گل گهر، بررسـی درخواسـت شـرکت گل 
گهـر مبنـی بر واگـذاری حـق بهره بـرداری تأسیسـات بارکو 
در بندرعبـاس و تعییـن وقـت مالقـات بـا مقـام وزارت برای 
مدیرعامل شـرکت گل گهر مصوباتی هسـتند که نعمت زاده 

طـی نامـه ای به اسـتاندار کرمـان ابالغ کرده اسـت.

طی نامه وزیر صنعت و معدن به استاندار کرمان صورت گرفت

ابالغ مصوبات صنعتی و معدنی 
سفر رییس جمهور

رهبری

خاطرات خواندنی مقام معظم رهبری
از دکتر شریعتی

با او رفاقت دیرین داشتم

از مقـام معظـم رهبـری در  تسـنیم، مصاحبـه ای 
سـال 1360 درباره دکتر شـریعتی را منتشـر کرده 
اسـت. بخش هایـی از ایـن مصاحبـه را می خوانیـد:

 شـریعتی برخـالف آنچه همـگان تصـور می کنند 
یـک چهـره همچنـان مظلـوم اسـت و این بـه دلیل 
طرفـداران و مخالفـان اوسـت. یعنی از شـگفتی های 
زمـان و شـاید از شـگفتی های شـریعتی ایـن اسـت 
کـه هم طرفـداران و هم مخالفانش نوعی همدسـتی 
باهـم کرده انـد تـا ایـن انسـان دردمنـد و پرشـور را 

ناشـناخته نگهدارنـد و ایـن ظلمی به اوسـت.
مـن  و  داشـت  اشـتباهاتی  شـریعتی  بی گمـان   
هرگـز ادعـا نمی کنـم کـه ایـن اشـتباهات کوچک 
مـا  آنچـه  کنـار  در  کـه  می کنـم  ادعـا  امـا  بـود 
اشـتباهات شـریعتی می توانیـم نام گذاریـم، چهره 
شـریعتی از برجسـتگی ها و زیبایی هـا هم برخوردار 
بود.پـس ظلـم اسـت اگـر بـه خاطـر اشـتباهات او، 

نبینیـم. را  او  برجسـتگی های 
 مـن فرامـوش نمی کنـم کـه در اوج مبـارزات که 
می تـوان گفـت کـه مراحل پایانـی قـال و قیل های 
مربـوط بـه شـریعتی محسـوب می شـد، امـام در 
ضمـن صحبتـی بـدون اینکـه نـام از کسـی ببرند، 
اشـاره ای کردند به وضـع شـریعتی و مخالفت هایی 
کـه در اطـراف او هسـت. نـوار ایـن سـخن همـان 
وقـت از نجـف آمد و در فرونشـاندن آتش اختالفات 
مؤثـر بـود. در آنجا امام بدون اینکه اسـم شـریعتی 
بودنـد: )چیـزی  بیـان کـرده  این جـور  بیاورنـد  را 
نزدیـک بـه ایـن مضمون( بـه خاطر چهارتا اشـتباه 
در کتاب هایـش بکوبیـم، ایـن صحیـح نیسـت ایـن 
دقیقـا نشـان مـی داد موضـع درسـت را در مقابـل 
هـر شـخصیتی و نه تنها شـخصیت دکتر شـریعتی.
ایـن  میـان  در  شـریعتی  معتقـدم چهـره  مـن   
موافقـان و ایـن مخالفـان چهـره مظلومـی اسـت و 
اگـر مـن بتوانـم دراین بـاره یـک رفع ظلمـی بکنم 
به مقتضـای دوسـتی و بـرادری دیرینـی کـه بـا او 

داشـتم و حتمـاً ابایـی نـدارم.
  اتفاقـاً دریکـی از جلسـات یادبود مرحـوم دکتر، 
شـاید چهلـم او بـود -یکـی از آقایـان- در مشـهد 
سـخنرانی کـرد و او را حتـی از سـید جمـال و از 
کواکبـی و از اقبـال و این هـا هـم برتـر هـم خواند، 
بلکـه بـا آن هـا غیرقابل مقایسـه هم دانسـت.همان 
کـه  کسـانی  ذهـن  در  اعتـراض  ایـن  هـم  وقـت 
آمـد،  پدیـد  به درسـتی می شـناختند  را  شـریعتی 
زیـرا تعریـف از شـریعتی بـه معنای این نیسـت که 
ما پیشـروان اندیشـه مترقی اسـالم را تحقیر کنیم.
  شـریعتی برخـالف آنچـه گفتـه می شـود درباره 
او و هنـوز هـم عـده ای خیـال می کننـد، نه فقـط 
ضـد روحانـی نبـود بلکه عمیقـاً مومـن و معتقد به 

رسـالت روحانیـت بود.
 آن روزی کـه مجاهدیـن تغییـر ایدئولـوژی دادنـد 
و کتـاب مواضـع ایدئولوژیـک تازه شـان چـاپ شـد و 
در اختیـار ایـن وآن قـرار گرفـت، کـه هـم مـن دیـده 
بـودم و هـم مرحـوم دکتـر جلسـه ای داشـتیم در 
مشـهد یک نفـری از مواضـع جدیـد مجاهدیـن کـه 
مارکسیسـتی بود دفاع می کرد.شـریعتی آن شـخص 
را چنـان کوبیـد در آن جلسـه ای کـه بـرای من حتی 
تعجـب آور بـوده کـه شـریعتی این قـدر ضـد چـپ 
اسـت و شـما آثـارش را بخوانید، مقابلـه و مخالفت او 
را بـا اندیشـه چـپ و مارکسیسـتی و اصـول تعلیمات 

درمی یابیـد. به روشـنی  مارکسیسـتی 

1   شکایت مهدی هاشمی از نشریه رمز عبور
ایلنا نوشـت: وکیل مهدی هاشـمی در ارتباط با دادگاه شـکایت مهدی هاشـمی از نشریه 
رمـز عبور گفت: مدیرمسـئول این نشـریه قبالً مدیرمسـئول روزنامه ایران بـود و در آن زمان 

نیـز در همیـن رابطه به حبس محکوم شـد.

2    هکر تعدادی از سایت های دولتی دستگیر شد
میـزان نوشـت: وی کـه بانـام »مافیـا هکینـگ تیـم« فعالیت می کـرد، هکر سـایت های 
معروف ایرانی مانند سـایت سـازمان ثبت اسـناد کشـور، شـرکت پسـت جمهوری اسـالمی 

ایـران و تعـدادی از دانشـگاه های کشـور اسـت

3    حسین فریدون: دیدار با تاج زاده کاماًل اتفاقی بود
تسـنیم نوشـت: حسـین فریـدون در توضیـح ایـن دیـدار و بازتـاب آن در شـبکه های 
اجتماعـی و اینکـه گفته شـده اسـت بـه نیابـت از جانـب رئیس جمهور بـه مالقات تـاج زاده 
رفتـه اسـت، بـا رد این مطلب گفتـه:  بنده آن روز به دیدار یکی از آشـنایان به آن سـاختمان 
رفتـه بـودم و اصـاًل خبـر نداشـتم کـه منزل تـاج زاده هـم در همان سـاختمان اسـت. حین 
برگشـت در آسانسـور بودیم که درب آسانسـور باز شـد و آن ها ما را دیدند و مجبور شـدیم از 
آسانسـور بیـرون رفته و با وی احوالپرسـی کنیـم که در همان زمان عکس هایـی از ما گرفته  

و در فضـای مجـازی پخـش کرده اند.

4    ظریف آزادسازی فلوجه را تبریک گفت
بـه گـزارش خبر آنالین محمدجـواد ظریف، وزیر امور خارجه کشـورمان با انتشـار پیامی 
آزادسـازی شـهر فلوجه توسـط ارتـش و نیروهـای مردمی عراق از دسـت تروریسـت ها را به 

وزیـر خارجه عـراق تبریک گفت.

5    شروع اجرای طرح بخشودگی دیرکرد جرائم رانندگی
رئیـس مرکـز اجرائیـات پلیـس راهـور نیـروی انتظامـی گفت: بـر اسـاس تبصره 20 
قانـون بودجـه 95 مقررشـده درصورتی کـه مالـکان وسـایل نقلیـه نسـبت بـه پرداخـت 

اصـل جرائـم معـوق رانندگـی خود تـا پایان سـال 94 اقـدام کننـد، دو برابـری دیرکرد 
آن هـا بخشـوده شـود. راننـدگان بـرای اسـتفاده از ایـن تسـهیالت نیـازی بـه مراجعـه 
بـه راهنمایـی و رانندگـی ندارنـد و مالـکان وسـایل نقلیـه می تواننـد از طریـق سـامانه 
پیامکـی 1101202020، مراجعـه بـه مراکـز پلیـس +10 یـا سـایت اینترنتـی پلیـس 
راهـور بـه نشـانی rahvar120 نسـبت بـه دریافـت صورت وضعیـت تخلفـات رانندگـی 

خـود و پرداخـت آن اقـدام کننـد.
6    مرسی به حبس ابد محکوم شد

ایرنـا نوشـت: شـبکه تلویزیونی فرانس-24 از اعالم حکم ابد دسـتگاه قضایـی مصر درباره 
محمـد مرسـی رئیس جمهـوری مخلوع این کشـور خبـر داد. بر اسـاس این حکم، دسـتگاه 

قضایـی مصـر مرسـی را به جرم جاسوسـی علیه کشـور بـه حبس ابد محکـوم کرد.

7    »عباسعلی کدخدایی« مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری شد
تسـنیم نوشت: عباسـعلی کدخدایی با حکم آیت اهلل جنتی مشـاور و رئیس حوزه ریاست 
مجلـس خبرگان رهبری شـد. عباسـعلی کدخدایی با حکـم آیت اهلل احمد جنتی، مشـاور و 

رئیس حوزه ریاسـت مجلس خبرگان رهبری شـد.

8 حسین شریعتمداری: هیچ خبری از محمود احمدی نژاد نیست
باشـگاه خبرنگاران جوان نوشـت: »حسـین شـریعتمداری« مدیرمسـئول روزنامه کیهان 
دربـاره دسـتاوردهای »برجـام« اظهار داشـت: متأسـفانه بسـیاری از دسـتاوردهای »برجام« 
محقـق نشـده اسـت. مدیرمسـئول روزنامه کیهان در پاسـخ به سـؤالی مبنی بر حضـور و یا 
عـدم حضـور »محمـود احمدی نژاد« رئیس جمهور سـابق در انتخابات ریاسـت جمهوری 96 

افـزود: هیچ خبری نیسـت.

صدای سوت حمله به دولت بلند شده است
ایلنا نوشـت: تقریباً هر هفته سـخنگوی دولت و سخنگوی 
قـوه قضائیـه وقت زیادی از زمان جلسـات خـود را به تکذیب 
ادعاهـای رسـانه های تندرو اختصـاص می دهند امـا هم زمان 
بـا همیـن جلسـات، دروغ دیگـری در رسـانه ها منتشرشـده 
اسـت تـا بـه دولـت ضربـه بزنـد. بـه گـزارش ایلنـا، گرچـه 
سـایت جهان نیوز توقیف شـد امـا تندروها پیش ازاین نشـان 
داده انـد کـه ایـن توقیف هـا تأثیری در عملکردشـان نـدارد و 
بـه زودی بـه عرصـه رسـانه بازمی گردنـد. سـتادهای عملیات 
روانـی علیـه دولـت البتـه فقـط ایـن سـایت نبـود امـا ایـن 
رسـانه یکـی از رسـانه هایی بـود که بعـد از ناکامـی مدیرانش 
در انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی، آتش توپخانـه خود را 

علیـه دولت تندتـر کرد.
تصمیم گیری؛ هر هفته شنبه ها

پیش ازایـن محمدباقـر نوبخـت گفتـه بـود اتاق هـای فکر 
علیـه دولـت تشکیل شـده اسـت و هـر هفته روزهای شـنبه 
بیفتـد  اتفاقـی  تصمیـم می گیرنـد کـه در آن هفتـه چـه 
کـه از آن اسـتفاده کننـد؛ مسـئله ای کـه معـاون سیاسـی 
وزیـر کشـور نیـز آن را تائیـد کـرده بـود. حـاال دیگـر تعداد 
اخبـار نادرسـتی کـه علیه دولت منتشـر می شـود از شـماره 

گذشـته اسـت. یک رسـانه از بازداشـت بـرادر رئیس جمهور 
آزادی  بهـار  توزیـع سـکه های  از  رسـانه  یـک  و  می گویـد 
توسـط همسـر رئیس جمهور و یک رسـانه از مـدرک جعلی 
او، حجـم اخبـار آن قـدر زیـاد اسـت کـه گویـا خبـر تغییـر 
رئیـس دفتـر رئیس جمهـور یـا حتـی طـرح موضـوع یـک 
دوره ای بـودن دولـت روحانـی در میـان ایـن خبرسـازی ها 
آن چنـان تأثیـری نـدارد. تقسـیم کار شـده اسـت. هرکـدام 
یـک موضـوع را به عنـوان خبـر اصلـی انتخـاب می کننـد تا 
آتـش توپخانـه خـود را به صـورت دولت نشـانه رونـد. تقریباً 
هـر هفتـه سـخنگوی دولـت و سـخنگوی قـوه قضائیه وقت 
ادعاهـای  تکذیـب  بـه  را  زمـان جلسـات خـود  از  زیـادی 
بـا  هم زمـان  امـا  می دهنـد  اختصـاص  تنـدرو  رسـانه های 
منتشرشـده  رسـانه ها  در  دیگـری  دروغ  جلسـات،  همیـن 
اسـت تـا به دولـت ضربـه بزنـد. روزنامـه اصلی ایـن جریان 
کـه از بودجـه بیت المـال ارتـزاق می کنـد و باید در مسـائل 
سیاسـی بی طرف باشـد، در ده شـماره اخیر در پنج شـماره  
خـود بـه موضوع پرداخـت حقوق باال در دولـت در تیتر یک 
خـود پرداختـه اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه پیش ازاین و 
در سـال 92 وقتـی بعضـی نماینـدگان مجلـس در تحقیـق 

و تفحـص بـه حقـوق ده هـا میلیونی برخـی مدیـران تأمین 
اجتماعـی اشـاره کرده بودنـد، ایـن مسـئله حتـی در حـد 
یـک خبر کوتـاه نیـز موردتوجه قـرار نگرفت. دیگـر روزنامه 
مشـهور ایـن جریـان کـه مدیـر آن از نماینـدگان مجلـس 
نهـم اسـت در انتخابـات تهـران به مجلـس دهـم راه نیافت، 
ایـن روزهـا یکـی دیگـر از بازوهـای خبرسـازی علیـه دولت 
اسـت. تیترهـای یـک توهین آمیز علیـه رئیس جمهـور ایران 
مثـل »به افتخـار سـیمان« »بـرو کار می کـن« و.... تیترهای 
تمسـخرآمیز علیـه وزیـر امور خارجـه ایران مثـل »ضعیف« 
)بـر وزن ظریـف( و »فراموشـی« در حالـی در صفحـه یـک 
ایـن روزنامـه منعکـس می شـود کـه مدیـران ایـن روزنامـه 
پرایـد،  قیمـت  نجومـی  افزایـش  اصلـی  متهمـان  ازجملـه 
حرف وحدیث هـا دربـاره مـدرک تحصیلـی و ده هـا پرونـده 

دیگـر در دولت گذشـته هسـتند.
هرچند روز یک بحران؟

بـدون شـک ازنظر فشـار مخالفـان داخلـی، روحانـی وارد 
سـخت ترین سـال دولـت خود شـده اسـت. جـا افتـادگان از 
قـدرت بیشـتر از هرزمانـی بـه دولـت او حملـه می کننـد تـا 
رؤیـای دولـت یـک دوره ای را محقـق کننـد. در ایـن مسـیر 

بـرای آن هـا هر ابزاری مجاز اسـت. چنانچه در هفته گذشـته 
و بعـد از اعتـراض هـواداران یکی از تیم هـای پایتخت به وزیر 
ورزش، موجـی از حمـالت علیـه دولـت آغاز شـد درحالی که 
گـودرزی گزینـه اول روحانـی بـرای وزارتخانـه نبـود و بعد از 

معرفـی چند گزینـه، مجلس اصولگـرا، گودرزی را پسـندیده 
بـود. دولـت روحانـی البته تابه حال واکنشـی بـه این حمالت 
نداشـته اسـت. گرچـه تابه حـال ایـن حمـالت تـا ایـن اندازه 

شـدید نبوده اسـت.

تحلیل

برگزاری جلسه با وزیر کار، رییس صندوق 
بازنشستگی فوالد و مدیرعامل ذوب آهن 
به منظور پرداخت بدهی شرکت ذوب آهن 

اصفهان به معدن کاران زغال سنگ و همچنین 
تقبل و پرداخت افزایش قیمت از ابتدای سال 

94 و الزام به انعقاد قرارداد ساالنه این شرکت 
با معدن کاران تا دو هفته آینده شاید مهم ترین 

تصمیمی باشد که در سفر هیات دولت به 
کرمان گرفته شده و وزیر صنعت در نامه خود به 

استاندار، خواستار پیگیری آن شده است. 

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

ورزش و ورزشکار

یادداشت
نگاه »پیام ما« به وضعیت تیم های فوتبال

 استان در لیگ یک

ولــش کن!
هادی کاربخش

بیـش از یـک مـاه از آخریـن هفتـه بـازی هـای لیگ 
دسـته اول ایـران مـی گـذرد و تنهـا چنـد تیـم فعالیت 
خـود را خیلـی زودتـر از تیـم هـای دیگـر آغاز کـرده اند 
و بـا برنامـه ریـزی دقیق و منظـم و آتی نگری  مناسـب 
در اندیشـه بسـتن تیمی قوی و منسـجم برای شرکت در 
فصـل بعدی لیـگ آزادگان هسـتند. در ایـن میان تیمی 
ماننـد خونـه به خونه بابل بـا آن مالک میلیـاردر خودش 
در فصـل نقـل و انتقـاالت حسـابی جنجال به پـا کرده و 
بـا بکارگیـری مرزبـان به عنوان سـرمربی و جـذب مهره 
هـای سرشناسـی مثل مهـدی دغاغلـه، محمـد رضائی، 
سـعید صادقـی، مبثـم نقـی زاده و حمید کاظمـی، آقای 
گل فصل قبل لیگ دسـته اول، نشـان داده که عزم خود 
را بـرای صعـود به لیگ برتـر ایران جزم کرده اسـت. جدا 
از ایـن تیـم، تیم های دیگری هم هسـتند که سـر مربی 
خـود را انتخـاب کـرده انـد و در حـال یارگیری هسـتند 
امـا تیـم هایـی هم هسـتند که هنـوز وضعیـت مدیریت 
و کادر فنـی مشـخص  ندارنـد و روزهای طالیـی را یکی 
پـس از دیگـری از دسـت می دهند، از این دسـت تیم ها 
زیـاد اسـت امـا نزدیکتریـن آنها به مـا تیم هـای کرمانی 
هسـتند.تیم های مس و گل گهر سـیرجان هم چنان در 
سـکوت مطلـق خبـری به سـر می برنـد و روزهـا را یکی 
یکـی از دسـت مـی هدهنـد. هرچند هـر روز از گوشـه و 
کنـار خبرهـای جدیدی منتشـر می شـود و سـرمربی و 
کادر فنـی تیـم ها اعالم می شـوند امـا در حقیقت هنوز 
هیـچ کار مثبتـی بـرای این تیم هـا انجام نشـده. در تیم 
مـس کرمـان، اگرچـه هیات مدیـره جدید انتخاب شـده 
و امجـد مسـعود زاده بـه عنـوان سرپرسـت ایـن باشـگاه 
منصـوب گردیـده اما خبری از انتخـاب مدیر عامل جدید 
نیسـت و هـر روز وعـده فـردا و فرداهـای دیگـر داده می 
شـود، ایـن قبول کـه بایـد از اشـتباهات فصول گذشـته 
از روی شـناخت  فنـی  کادر  انتخـاب  و  بگیریـم  درس 
و آگاهـی انجـام شـود و افـرادی بـر مسـند هدایـت تیم 
مـس کرمـان بنشـینند کـه از هـر نظر الیـق باشـند، اما 
خیلـی زود ارزش گذشـت زمـان و از دسـت دادن ایـن 
روزهـای طالئـی را مـی فهمیـم. هـر لحظـه از گوشـه و 
کنـار خبرهایی مبنی براعالم کاندیداهای سـرمربی گری 
مـس کرمان بـه گوش می رسـد، از افـرادی مانند هومن 
افاضلـی و منصـور ابراهیـم زاده تـا مهدی تارتـار و لوکا و 
اکبـر میثاقیـان، که خوشـبختانه ایـن گزینـه آخری که 
فصـل قبل کلی حاشـیه هـم بـرای تیم کرمانی درسـت 
کـرد، بـا پیوسـتن به بـادران تهـران، عمال از این لیسـت 
خـارج شـد. البتـه ایـن نام هـا در حـد گمانه زنی اسـت 
و تـا وقتـی کـه رسـما از سـوی باشـگاه نـام کسـی برده 
نشـود، نمی تـوان مدیر عامل و سـرمربی فصل آتی مس 
کرمـان را شـناخت.  دربـاره مـس رفسـنجان و گل گهـر 
سـیرجان امـا اوضـاع کمی تفـاوت اسـت چرا کـه آن دو 
تیـم حداقـل مدیر عامل خـود را می شناسـند و فقط به 
دنبـال سـرمربی هسـتند.در حالیکـه مدیر عامل باشـگاه 
گل گهـر سـیرجان اعـالم کـرده بـود کـه )مجیـد نامجو 
مطلـق، کـورش موسـوی، علی کالنتری، قاسـم شـهبا و 
حیـدر افسـری( کاندیداهـای مربیگـری تیم فوتبـال این 
باشـگاه بـرای فصل آتـی هسـتند و مذاکراتی نیـز با این 
پنـج مربـی صـورت گرفتـه اسـت اما شـنیده هـا حاکی 
از ایـن اسـت که شـانس کورش موسـوی برای نشسـتن 
روی نیمکـت تیم سـیرجانی از سـایرین بیشـتر اسـت و 
بدیـن ترتیـب و به احتمال زیاد سـرمربی فصل گذشـته 
تیم نسـاجی مازنـدران هدایت آبی پوشـان سـیرجانی را 
بـر عهده خواهد گرفت. مس رفسـنجان هـم که در برهه 
ای از زمان خبر انحاللش شـایعه شـده بود، نیز همچنان 
در آرامـش و سـکوت مطلـق خبـری بـه سـر می بـرد و 
هیـچ خبـری از انتخـاب کادر فنـی این باشـگاه به گوش 
نمـی رسـد. در حالی ایـن روزها را به راحتی پشـت سـر 
مـی گذاریـم که امسـال تیم هـای چغر و گـردن کلفتی 
ماننـد ملـوان و راه آهـن و خونـه به خونه ذر لیگ دسـته 
اول ایـران حضـور دارنـد و بـا وجـود ایـن تیم هـا صعود 
بـه لیـگ برتر سـخت تـر و دشـوارتر از همیشـه بـه نطر 
مـی رسـد. همانگونـه کـه در طـول فصـل گذشـته بارها 
نوشـتیم و گفتیـم کـه قـدر فرصـت هـا را بدانیـد و آخر 
فصـل کاسـه چـه کنـم چـه کنـم را بـه دسـت نگیرید، 
اکنـون نیـز همان گفته هـای تکـراری را بازگو می کنیم 
کـه دوسـتان، عزیـزان، مسـئوالن محترم فوتبال اسـتان 
کرمـان، روزهـا می گـذرد و زمـان مثل باد از دسـت می 
رود، برای خوشـخالی همـان تعداد اندک هـواداری را که 

باقی گذاشـته ایـد،  فوتبـال را دریابید. 

اضطـراب و نگرانی، مسـاله عجیب و غریبی 
اسـت. وقتـی نگـران مسـایل مالی، عشـق، 
سـالمت، کار یا خانواده هسـتید، قلب شـما 
بـه شـدت می تپـد، نفـس هایتـان کوتاه و 
کـم عمق می شـوند و ذهنتـان تصویرهای 
منفـی مـی سـازد و در آخـر، دوسـت دارید 
هـر چه سـریع تـر آرام شـوید. فرقـی نمی 
کنـد اینکه همیشـه اضطـراب زیاد داشـته 
باشـید یـا به طـور موقت دچار این درد باشـید، احتمـاال تمایلی به 

مصـرف دارو نداریـد. شـاید واقعـا هم نیاز نباشـد. 
درمـان هـای غیردارویـی زیـادی بـرای برطـرف کردن اضطـراب و 
تشـویش وجـود دارد. از جملـه مـی تـوان به تکنیک هـای کنترل 
ذهـن بـرای آرام شـدن اشـاره کرد. البتـه برخی از ایـن تکنیک ها 
در لحظـه پاسـخگو هسـتند در حالیکه برخی دیگـر در طول زمان 

خاصیـت درمان گـر دارند.
 اسـترس یکـی از مهم تریـن علل بـروز اختالالت جسـمی و روانی 
اسـت؛ بررسـی های گوناگون نشـان دهنده این اسـت که 70 تا 90 
درصـد بیماری هـا با اسـترس ارتبـاط دارند؛ فهرسـت بیماری های 
ناشـی از اسـترس، سـرطان، بیمـاری قلبـی، آسـم و میگـرن را در 

برمی گیرد.
علـل فیزیکـی محیطـی و اجتماعـی اسـترس را اصطالحـاً عوامل 
اسـترس زا گوینـد؛ برخـی اسـترس را پاسـخ غیراختصاصـی بدن 
بـه هـر موقعیتـی می داننـد کـه نیـاز به سـازگاری داشـته باشـد؛ 
خواه موقعیت خوشـایند باشـد )ارتقای شـغلی( و خواه ناخوشـایند 
)اخـراج ازکار(؛ البتـه یافته هـای جدیـد نشـان می دهـد کـه بیـن 
تفاوت هـای  نامطلـوب  و  مطلـوب  موقعیـت  از  ناشـی  اسـترس 

فیزیولوژیـک وجـود دارد.
اسـترس با سـالمتی و عملکـرد ارتباط دارد؛ مقادیـر کم آن موجب 
بهبـود سـالمتی و عملکرد می شـود و مقادیـر زیاد آن سـالمتی را 

بـه خطـر انداخته و عملکـرد را دچار اختـالل می کند.
چه عواملی استرس ایجاد می کنند؟

عوامـل ایجـاد کننـده اسـترس را می تـوان بـه دو دسـته بیرونـی 
و درونـی تقسـیم کـرد؛ مهم تریـن عوامـل اسـترس زای بیرونـی 
عبارتنـد از مشـکالت زندگی )مشـکالت اقتصادی، ناامنی شـغلی، 
کار طاقت فرسـا( و دگرگونی هـای زندگـی )مرگ همسـر، فرزند یا 
والدیـن، ازدواج، طـالق و مهاجـرت(؛ اگـر اسـترس از حـد معینـی 
فراتـر رود بـه پریشـانی تبدیل می شـود و سـالمتی و عملکرد فرد 

دچـار اختـالل می شـوند.
باورهای نادرست 

باورهـای غیرمنطقـی و ناسـازگارانه از مهم تریـن عوامـل اسـترس 
زا محسـوب می شـود؛ به عنـوان مثـال از دسـت دادن شـغل یـک 
رویداد فعال کننده اسـت. یعنی فردی که شـغلش را از دسـت داده 
از حالـت آرامـش و بی اعتنایـی خـارج شـده و بـرای مقابلـه با این 
تغییـر فعـال می شـود. باورهایی کـه در ذهن فرد وجـود دارد نقش 
مؤثـری در افزایـش یـا کاهـش اسـترس و همچنین اقدامـات فرد 
بـرای مقابلـه با عامل اسـترس زا ایفا می کند. باور بـه اینکه »هرگز 
چنیـن شـغلی را دوباره به دسـت نخواهم آورد« با پیامد احسـاس 

ناکامی شـدید و احتماالً افسـردگی ناشـی از آن همراه خواهد شـد 
امـا اگـر بـاور فـرد این باشـد که »بـا تالش بیشـتر احتماالً شـغل 
بهتری به دسـت مـی آورم« با پیامدهای روانشـناختی مسـاعدتری 

مواجه خواهد شـد.
برخی از رایج ترین باورهای غیرمنطقی عبارت اند از: 

1- اجبـار بـه جلـب تأیید همـه مردم ) بایـد به گونـه ای رفتار کنم 
که مـورد تأیید همه باشـد.( 

2- اجبـار بـه کسـب مهـارت و شایسـتگی در سـطح بـاال ) بایـد 
حداقـل در یـک زمینـه مهـارت فوق العـاده داشـته باشـم.(

3- توقـع اینکـه رویدادهـا مطابـق میـل فـرد باشـند )نمی توانـم 
مخالفـت و ممانعـت را تحمـل کنـم.(

4- توقع اینکه دیگران همیشه منصفانه رفتار کنند.
5- بـاور بـه اینکـه کنترلـی بـر عوامـل ایجاد کننـده فشـار وجود 

نـدارد )نمی توانـم فشـارهای زندگـی را کاهـش دهـم.(
6- باور به اینکه اجتناب از مسئولیت بهتر از قبول آن است.

بـاور به اینکـه رفتارهای فعلی تحـت تأثیر رویدادهای ناخوشـایند 
گذشـته اسـت در واقـع یکـی از مهم ترین راه های تعدیل اسـترس 

تغییـر و اصالح باورهای غیرمنطقی و ناسـازگارانه اسـت.
اسـترس شـدید کـه از پیامدهـای زندگـی ماشـینی اسـت، زمینه 
سـاز بـروز بیمـاری هـای مختلفـی اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
بیشـتر افراد طی روز بارها دچار اسـترس می شـوند. خوشـبختانه 
راهکارهایـی وجـود دارد کـه بـا آن مـی تـوان اسـترس را در کوتاه 

تریـن زمان ممکـن کاهـش داد. )امتحـان کنید(
1 - جویدن آدامس به مدت 10دقیقه

محققان اسـترالیایی و انگلیسـی دریافته اند در لحظه های استرس 
زا در افـرادی کـه آدامس می جوند 18درصـد کورتیزول ) هورمون 
اسـترس زا ( کمتـر تولید می شـود. آدامس جویـدن باعث افزایش 

خون رسـانی به مغز می شـود و در نتیجه فرد هوشـیارتر اسـت.
2 - مصرف چای سیاه 

مصـرف روزانـه چای، اسـترس را سـریع تر از بین مـی برد. ترکیب 
شـیمیایی موجـود در چـای کـه سرشـار از آنتی اکسـیدان اسـت، 
بـا تاثیـر گذاشـتن روی ناقـل هـای عصبـی در مغز، آرامـش ایجاد 

مـی کند.
3 - ماساژ

ماسـاژ 15 دقیقه ای هفته ای 2 بار با آرام کردن سیسـتم عصبی، 
میـزان اسـترس را کاهـش مـی دهـد. کافـی اسـت با کف دسـت، 

یـک تـوپ تنیـس را روی عضالت غلـت دهید.
4 - نوشتن به مدت 20 دقیقه

نتایـج بررسـی کـه در سـال 2010 انجام شـد نشـان داد 20دقیقه 
نوشـتن دربـاره یـک واقعـه اسـترس زا در 2 روز متفـاوت، میـزان 
اسـترس را کاهش می دهد. نوشـتن باعث انسـجام فکر می شـود 

و شـما را از احساسـات منفـی رهـا می کند.
5 - به مدت 30 دقیقه به موسیقی آرام گوش دهید

موسـیقی، عواطف مثبت را آشـکار می کند و میزان هورمون های 
اسـترس زا را کاهـش مـی دهـد. نتایج تحقیقات نشـان مـی دهد، 
بیمارانـی کـه قبـل از عمل جراحـی به موسـیقی آرام بخش گوش 

مـی دهنـد، با اضطـراب کمتری مواجه می شـوند.

6 - بـرای 45 دقیقـه اسـتفاده از ابزارهای فنـاوری را کنار 
بگذارید

انجـام شـد، محققـان  کالیفرنیـا  دانشـگاه  در  کـه  تحقیقـی  در 
دریافتنـد، هنـگام کنتـرل کـردن ایمیل هـا، ضربان قلـب افزایش 
مـی یابـد. بنابرایـن بـه مـدت 45 دقیقـه در روز از بررسـی کـردن 

نامـه هـای الکترونیکـی دسـت برداریـد.
7 - تمیز کردن منزل به مدت یک ساعت

انجـام کارهـای منـزل در کاهـش اسـترس مفید اسـت. تـا کردن 
لبـاس هـا یـا کشـیدن جـارو باعـث می شـود فـرد بـه موضوعات 
اسـترس زا فکر نکند. وقتی که شـما تحت اسـترس قرار دارید، در 
جـای آرام و راحتی دراز بکشـید. چشـمانتان را ببندیـد و از طریق 
بینـی یـک نفـس عمیق بکشـید. نفس خـود را بـه مـدت 5 ثانیه 
نگـه داریـد و سـپس به آرامی و به مـدت ثانیه 5 نفسـتان را خارج 
کنیـد )بـازدم(. 5 یـا 6 بـار  ایـن کار را تکـرار کنیـد، تـا زمانی که 

احسـاس آرامـش به شـما دسـت دهد.
8- چای بابونه

بـرای مبـارزه با اسـترس شـما مـی توانیـد روزانـه 4 فنجـان از 
دمنـوش بابونـه بنوشـید. بـرای تهیـه ایـن دمنـوش، 2 قاشـق 
چـای خـوری بابونـه خشـک را به یـک فنجـان آب گـرم اضافه 
کنیـد و اجـازه دهیـد بـه مـدت 10 دقیقـه دم بکشـد. سـپس 
مقـداری عسـل بـه عنـوان طعـم دهنـده بـه آن اضافـه کنیـد و 

آن را بنوشـید.
شـما همچنیـن مـی توانید گل بابونه تـازه یا چند قطره از اسـانس 
بابونـه بـه آب گرم اضافـه کنید و به عنوان تسـکین دهنده اعصاب 
مصـرف نماییـد. شـما حتـی مـی توانیـد از ایـن گیـاه بـه عنـوان 
مکمـل نیـز اسـتفاده نماییـد. بـرای انتخاب دوز مناسـب بـا دکتر 

خـود مشـورت کنید.
)Ocimum tenuiflorum( 9- ریحان مقدس

روزی 2 بـار، 10 تـا 12 بـرگ ریحـان مقدس را بجوید. شـما حتی 
مـی توانیـد از دمنوش چای ریحان برای کاهش اسـترس اسـتفاده 
نماییـد. بـرای درسـت کـردن ایـن دمنـوش، 1 قاشـق غذاخـوری 
بـرگ های تـازه ریحان مقدس را در یک فنجـان آب جوش بریزید 

و اجـازه دهید به مدت 5 دقیقه دم بکشـد. سـپس مقداری عسـل 
بـه آن اضافه کرده و بنوشـید.

10- چای سبز
2  قاشـق چـای خـوری بـرگ هـای چـای سـبز را به یـک فنجان 
آب گـرم اضافـه کنیـد. اجـازه دهیـد دمنـوش بـه مـدت 5 دقیقه 
دم بکشـد. مقـداری آبلیمـوی تـازه و عسـل بـه آن اضافـه کنیـد. 
شـما مـی توانیـد روزانه 2 تـا 3 فنجان چای سـبز را بـرای کاهش 

بنوشید اسـترس 
11- ورزش

هنگامی که تحت فشـار و اسـترس قـرار دارید، سـعی کنید زمانی 
را بـرای انجـام برخـی از ورزش هـا در نظر بگیرید. شـما می توانید 
زمـان کوتاهـی را بـه پیاده روی، شـنا و رقص اختصـاص دهید و یا 

ورزش مـورد عالقه تـان را بازی کنید.
شـما همچنیـن می توانید بـرای مبارزه بـا اسـترس از تمرین یوگا 
اسـتفاده کنیـد. یوگا به عنوان یک مدیتیشـن، بـه آرامش ذهنی و 
فیزیکـی شـما کمک می کنـد و تمرکز شـما را افزایـش می دهد. 
همچنیـن یـوگا بـه آرامـش و خونسـردی شـما کمک مـی کند و 
باعث می شـود که مسـائل و مشـکالت را روشـن تر و بهتر ببینید 

و تصمیمـات مناسـبتری را در مواجهـه با آنهـا اتخاذ کنید
B 12- انواع  ویتامین

بـرای جلوگیـری از اسـترس و بـاال بـردن روحیـه خـود مصـرف 
 ،B1 از جمله B را شـروع کنیـد. هر 8 نـوع ویتامیـن B ویتامیـن
B7 ،B6 ،B5 ،B3 ،B2 و B12 عملکـرد صحیـح مغـز و سیسـتم 
عصبـی را ارتقـا می دهند و همچنیـن به افزایش آرامـش و مبارزه 
با اسـترس و خسـتگی کمک می کننـد. در واقع، کمبـود ویتامین 
B در بـدن مـی توانـد باعـث تحریـک پذیری )حساسـیت بیش از 
حـد(، افسـردگی و بـی تفاوتـی شـود. بنابرایـن هنگامی که شـما 
تحت اسـترس قرار دارید، بیشـتر از غذاهای غنـی از انواع ویتامین 

B اسـتفاده کنید.
البتـه بایـد بـه این موضـوع هم اشـاره کنیم کـه مدیریـت زمان و 
برنامـه ریـزی مناسـب باعث عملکرد سـریع می شـود کـه خود به 

انـدازه کافی از اسـترس مـی کاهد.

پیام ما نقش یوگا در کاهش استرس را بررسی می کند

 خداحافظی با  اضطراب

سپیده ایران منش

اسـب ترکمـن، گونـه ای از زیباتریـن 
ایـران اسـت کـه در  بومـی  اسـب هـای 
یافتـه  پـرورش  صحـرا  ترکمـن  منطقـه 
زیبایـی  کنـار  در  ترکمـن  اسـب  اسـت. 
دارای ویژگـی هـای منحصـر بـه فـردی 
در باهوشـی، شـجاعت و تحمـل شـرایط 
سـخت مـی باشـد کـه نـگاه و تقاضـای 

جهانیـان را بخـود جلـب کـرده اسـت.
بـه تازگـی فدراسـیون سـوارکاری در 
حرکتـی عجیـب  و کارشناسـی نشـده و 

بـدون نظـارت جهـاد و مشـورت مالکیـن 
و خبـرگان شـجره نامـه، اقـدام بـه  صدور 
بـرای اسـب  شناسـنامه هـاي مخـدوش 
ترکمـن کرده و ذخائـر ژننیکي و فرهنگي 
و یکي از بهترین پایه هاي توسـعه اقتصاد 
مقاومتـي و ارز آور و اشـتغال زاي کشـور 
ایـران را در خطـر بـي هویتـي قـرار داده 

ست!  ا
عبدالجلیل غیادی مدیر عامل شـرکت 
تعاونی توسـعه صنعت اسـب و سـوارکاری 

خراسـان شـمالی در توضیح ایـن اتفاق در 
صنعت اسـب عنـوان کرد: طبق مـاده 10  
قانـون نظام جامع دامپـروري در جمهوری 
اسـالمی صراحتـا وزارت جهاد کشـاورزی 
بـه عنـوان متولی رسـمی ثبـت، آزمایش، 
میکروچیـپ گـذاری و صـدور شناسـنامه 
اسـب کشـور شـناخته شده اسـت که این 
وزراتخانه در  دوسـال گذشـته طی تفاهم 
نامـه اي، بخشـي از وظایـف و اختیـارات 
خـود را  در هویـت بخشـي  اسـب، بـه 

نمـوده  تفویـض  سـوارکاری  فدراسـیون 
اسـت! لیکن فدراسیون سـوارکاري، ضمن 
عـدم رعایت مفـاد و بندهاي تفاهـم نامه، 
اخیـرا اقـدام بـه رونمایـي پیـش نویـس 
مخـدوش کتـاب تبـار نامـه اسـب ترکمن 
اسـتادان،  اعتـراض  موجبـات  کـه  کـرده 
مالکان و عاشـقان اسـب ترکمـن را فراهم 
اعتراضـات  داد:  ادامـه  وی  اسـت.  آورده 
مکرر اعضـای موثر کارگروه اسـب ترکمن 
و نامـه نـگاری هـای مالکان اسـب ترکمن 
مبنـی بـر مخـدوش بـودن اطالعـات این 
تبارنامـه مـورد توجه قرار نگرفته اسـت، تا 
جایـی کـه موجب اسـتعفا دسـته جمعي 
اسـب  تخصصـی  کارگـروه  موثـر  اعضـا 
ترکمـن شـده و مالکان نیز بـه نمایندگان 
مجلـس و مسـئوالن جهاد برای اسـتمداد  
و رسـیدگي پنـاه آورده انـد. ایـن  در حالي 
اسـت کـه مرکـز اصـالح نـژاد دام  وزارت 
کارفرمـاي  عنـوان  بـه  جهـاد کشـاورزي 
و دخالتـي  نظـارت  دولتـي، کوچکتریـن 

در کار فدراسـیون در صـدور شناسـنامه 
هـا و تدویـن کتـاب تبارنامـه مخـدوش 
فدراسـیون سـوارکاري نکرده اسـت! مدیر 
صنعـت  توسـعه  تعاونـی  شـرکت  عامـل 
اسـب و سـوارکاری خراسـان تصریح کرد: 
بـا ایـن کار کارشناسـی نشـده ، اکثریـت 
قریـب باتفـاق تولیـد کننـدگان  و مالکان 
اسـبهاي ترکمـن ایران در سراسـر کشـور 
بـا سـردر گمي و ناهویتـي  زیانباري روبرو 
شـده انـد کـه بـا عـدم نظـارت جهـاد و 
تکـرار اشـتباهات فدراسـیون سـوارکاري، 
زنـگ خطـر نابودي ایـن میـراث فرهنگي 
و ژنتیکـي منحصـر بفـرد به  صـدا در آمده 

ست! ا
وی متذکـر شـد: در این مقطـع زمانی 
حسـاس بـه نظر می رسـد چـاپ تبارنامه 
مخدوش بـدون پیـروی از اسـتانداردهای 
جهانـی صدمـه بزرگـی بـه هویـت اسـب 
ترکمـن وارد خواهـد کـرد و ممکن اسـت 
در آینـده بنابر اسـتناد تبارنامـه مخدوش 

هویت ایـن یادگار ملـی موجب اضمحالل 
و صنعـت اسـب و هویـت اسـب ترکمـن 

دچـار مخاطره شـود.
مدیـر عامـل شـرکت تعاونـی توسـعه 
خراسـان  سـوارکاری  و  اسـب  صنعـت 
شـمالی در پایان یـادآور شـد: برنامه ریزی 
متولیـان  اشـتباه  سیاسـت های  و  هـا 
اسـب کشـور، باعـث از بیـن رفتـن ذخایر 
ژنتیکـی اسـب های بومـی شـده و امـروزه 
بـه   ترکمـن  خالـص  اسـب های  تعـداد 
شـدت کاهـش یافتـه اسـت. بـا اقدامـات 
تعـداد  و  درصـد  روز  هـر  فدراسـیون 
اسـب هاي ترکمـن تبارنامـه کمتر شـده و 
علي رغـم سیاسـت هاي غلط فدراسـیون و 
انفعـال شـدید جهـاد، فقط ایـن خبرگان 
و  یاران راسـتین و عاشـقان اسـب ترکمن 
ایـران هسـتند کـه بـا هزینه هاي سرسـام 
و  تولیـد  بـه  دنـدان  و  چنـگ  بـا  و  آور 
پـرورش اسـب هاي خالـص ترکمـن ادامه 

مي دهنـد.

با صدور شناسنامه های تقلبی  توسط فدراسیون سوارکاری

زنگ خطر نابودی برای اسب های ایرانی

 خبر

پس از زهرا نعمتی، دومین 
بانوی کرمانی هم راهی 
ریو شد

عباسپور در راه 
پاراالمپیک

بانـوی تیرانـدازی با کمان 
کشـورمان موفـق بـه کسـب 
سـهمیه حضـور در بازی های 
پارالمپیـک 2016 ریو شـد.

در دومین روز از مسـابقات تیراندازی بـا کمان انتخابی پارالمپیک، 
سـمیه عباسـپور با کسـب نشـان برنز به سـهمیه کامپوند پارالمپیک 

ریو دسـت یافت.
رقابت هـای نیمـه نهایـی پنـج شـنبه هفتـه گدشـته برگـزار شـد 
و عباسـپور کـه قبـال بـا غلبـه بـر حریفـان در مراحـل یک هشـتم و 
یک چهـارم در یـک قدمـی فینـال قـرار گرفتـه بـود، در ایـن مرحلـه 

مقابـل نماینـده اوکرایـن مغلـوب شـد و بـه فینـال نرسـید.
عباسـپور بـرای کسـب سـهمیه پارالمپیـک می بایسـت بـه نشـان 
برنـز دسـت می یافـت و بـر ایـن اسـاس مقابـل نماینـده آمریـکا بـه 
میـدان رفـت و بـا غلبـه بـر حریف ضمن دسـت یابـی به مـدال برنز، 

سـهمیه پارالمپیـک در رشـته کامپونـد را نیـز به دسـت آورد.
ایـن سـهمیه، اولیـن سـهمیه ایـران در کامپونـد بانوان اسـت و با 
کسـب آن سـهمیه های ایـران بـرای حضـور در بازی هـای پارالمپیک 

تکمیل شـد.

کشف
 جسد کوهنورد 
مفقود شده 
سیرجانی

سـاله   55 کوهنـورد 
»برکـت  نـام  بـه  سـیرجانی 
سـاکن  کـه  صادقـی« 
بندرعبـاس بـود و بـه تنهایـی 

بیشـتر قلـه هـا را صعود کرده بود، 30 اردیبهشـت سـفر خـود برای فتح 
قلـه دماونـد را آغـاز مـی کنـد کـه متاسـفانه در راه صعود دچـار حادثه 
شـده و مفقـودی وی توسـط همراهانـش بـه امـداد نجـات هـالل احمر 

شـود. مـی  اعـالم 
در روزهـای نخسـت مفقـودی عملیـات جسـت و جوی وی آغاز شـد 
کـه در طـی دو مرحلـه بالگردهـای امـداد کوهسـتانی موفـق بـه پیـدا 
کـردن وی نمـی شـوند کـه بـا تـالش های مجـدد باالخـره پـس از 28 
روز در سـاعت 19:30 عصـر پنجشـنبه 27 خـرداد جسـد وی در ارتفاع 
4300 متـری دماونـد در یـال شمال شـرقی ارتفاعـات البـرز واقـع در 
منطقـه یـخ آرا پیدا شـد! رییـس جمعیت هـالل احمر آمل ضمـن تایید  
ایـن خبرافـزود: تیـم پایگاه امداد کوهسـتان هالل احمر آمل مسـتقر َدر 

پلـور بـه محـض اطـالع از حادثـه بِـه منطقه اعزام شـد.
بَـرای  روز گذشـته  اَز چندیـن  بسـیاری  هـاِی  تـالش  وی گفـت: 
پیـدا کـردن کوهنـورد مفقودشـده صـورت گرفـت و سـرانجام گـروه 
کوهنـورد ی اَز همـدان جسـدکوهنورد مفقودشـده را پـس از 28 روز 

کردند. پیـدا 

خبرخبر

فراخوان مناقصه )نوبت اول(

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596نشانی
 شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت در مناقصهمناقصه

مبانیمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشمارهنوع

عمومی 
یک 

مرحله ای 
017/م95/7

احداث راه شهربابک- 
رفسنجان- بافق )حد فاصل 
جوادیه تا محور سیریز- بافق(

ضمانت 365
2،230،000،00051،500،000،000نامه بانکی

فهرست بهای 
تجمیعی راه 

1395

دریافت اسناد
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محل

یا سایت /http//iets.mporg.ir  )پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت چهار روزمهلت

تحویل پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست(محل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 10 روزمهلت

گشایش پیشنهاد ها
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )اتاق جلسات(محل

طبق اسناد مناقصهزمان



شماره پیاپی 653  
یکشنبه 30 خردادماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030347

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

https://telegram.me/payamema

پژوهشـگران 18 دانشـجوی چینـی را که 10 سـاعت در روز 
بازی هـای  و  اینترنـت  و دسـت کم شـش روز هفتـه مشـغول 
 MRI آنالیـن بودنـد انتخـاب کردنـد و سـعی کردنـد با انجـام
روی مغـز آنهـا و مقایسـه آن بـا مغـز 18 جوانـی کـه کمتـر از 
2 سـاعت در روز وارد اینترنـت می شـدند، تغییرات سـاختمانی 
مغـز را جسـتجو کنند.پژوهشـگران دریافتند کـه واقعا تغییراتی 
در نتیجـه اسـتفاده از اینترنـت در مغزهـا ایجـاد می شـود، یکی 
از آنهـا کاهـش ماده خاکسـتری قشـر مغـز در بعضـی از نواحی 
بـه میـزان 10 تـا 20 درصـد بـود. کورتکـس مغـز در قسـمت 
پیش پیشـانی خلفـی جانبی، قسـمت سـینگولیت دمـی قدامی 
حرکتـی  ناحیـه   rostral anterior cingulate cortex
ضمیمـه ای و قسـمت هایی از مخچـه ایـن میزان کوچک شـدن 
را نشـان مـی داد. ایـن کوچـک شـدن را می تـوان بـا کاهـش 
نیـروی مهـاری کـه برای اجتنـاب از اعمال نادرسـت الزم اسـت 
و همچنیـن کاهـش خودآگاهـی افـراد از اهدافشـان در ارتبـاط 
دانسـت. امـا سـؤال ایـن اسـت کـه ایـن کاهـش حجـم مـاده 
خاکسـتری، واقعـا یـک تغییـر بد اسـت یا یـک تغییر واکنشـی 
بـرای سـازگاری بـا کاری کـه از مغـز کشـیده می شـود؟ برخـی 
از محققـان اعتقـاد دارنـد کـه همـان طـور کـه یـک ورزشـکار 

متناسـب بـا نوع ورزشـش برخی از عضالتش را پـرورش می دهد 
و بـر حجـم آن می افزایـد و در مقابـل روی برخـی از آنهـا که به 
کارش نمی آیـد، کار نمی کنـد، ایـن تغییـرات، بیشـتر واکنشـی 
هسـتند و نمی تـوان آنهـا را بـد قلمداد کـرد.در سـال 2006 هم 
مغـز رانندگان تاکسـی لندن با مغـز رانندگان اتوبوس این شـهر 
مقایسـه شـده بود و معلوم شـده بود که چگالی ماده خاکسـتری 
در هیپوکامـپ خلفـی -منطقـه ای کـه در راهبـری و ایجـاد یک 
نقشـه درونـی در ذهـن و حافظـه مهـم اسـت- در قیـاس با مغز 
راننـدگان اتوبـوس بیشـتر اسـت. در حالی که رانندگان تاکسـی 
لنـدن بایـد یـک شـبکه البیرنتـی و پیچیـده متشـکل از 15 
هـزار خیابـان را بداننـد، رانندگان اتوبوس باید مسـیر مشـخص 
و سرراسـتی را طـی کننـد و طبیعـی اسـت کـه مغـز راننـدگان 
تاکسـی بایـد متناسـب با کارشـان، سـازگاری الزم را پیـدا کند. 
امـا تغییرات مغز معتـادان اینترنتی، منحصر به ماده خاکسـتری 
نیسـت و تغییراتـی هـم در مـاده سـفید آنهـا پیدا شـده اسـت. 
مـاده سـفید مغـز، قسـمتهای مختلـف مغـز را بـه هـم مربـوط 
می کنـد. بـر اسـاس تحقیق انجام شـده، مشـخص شـد کـه ماده 
سـفید در شـیار پیرامـون هیپوکامـپ راسـت معتـادان اینترنتی 
افزایـش یافتـه اسـت، این قسـمت در تشـکیل حافظـه و بازیابی 

آن نقـش دارد و طبیعـی اسـت کـه در وب گردانی کـه به صورت 
موقـت نیازمنـد به حافظـه سـپردن و بازیابی اطالعات هسـتند، 
افزایش داشـته باشـد. از سـوی دیگر ماده سـفید، بـازوی خلفی 
کپسـول داخلـی چـپ کـه در اعمـال شـناختی و اجرایـی نقش 

دارد، در مغز معتادان اینترنتی ماده سـفید نسـبت به بقیه جاها 
کاهـش نشـان مـی داد. ایـن تغییـر را می تـوان با کاهـش نیروی 

تصمیم گیـری ایـن افـراد، مرتبـط کرد.
www.scientificamerican.com:منبع

 تغییرات مغز معتادین به اینترنت
دانستنی

جامعه مجازی

زمینه هـای  و  اشـکال  خودکشـی 
فارسـی  مدخـل  در  دارد  مختلفـی 
ویکی پدیـا دربـاره ی ایـن عمـل چنیـن 

ند: نوشـته ا
خودکشـی )التیـن suicidium، از 
ریشـه sui caedere ، »کشـتن خود«( 
عملـی عمـدی اسـت کـه باعـث مـرگ 
فـرد شـود. خودکشـی اغلـب بـه علـت 
یـأس صـورت می گیـرد که علـت آن اغلـب به اختـالل روانی 
نظیـر افسـردگی، اختـالل دوقطبـی، اسـکیزوفرنی، شکسـت 
عشـقی اعتیـاد بـه الـکل، یـا سـوء مصـرف دارو نسـبت داده 
می شـود. اغلـب، عوامـل اسـترس زا ماننـد مشـکالت مالـی و 
یـا مشـکالت ارتبـاط بیـن فـردی در این میـان نقـش دارند. 
تـالش بـرای جلوگیری از خودکشـی شـامل موارد زیر اسـت: 
محـدود کردن دسترسـی به سـالح گرم، درمـان بیماری های 

روانـی و سـوء مصـرف دارو و بهبـود وضعیـت اقتصـادی.
سـاالنه حـدود 800،000 تـا یـک میلیـون نفـر بـر اثـر 
خودکشـی می میرنـد، و ایـن امـر دهمیـن علت اصلـی مرگ 
در سراسـر جهان اسـت.میزان این کار در مردان باالتر از زنان 
بـوده و احتمـال خودکشـی مردان سـه تـا چهار برابر بیشـتر 
از زنـان اسـت. تخمیـن زده می شـود کـه هر سـال 10 تا 20 
میلیون اقدام به خودکشـی غیرکشـنده رخ می دهـد. اقدام به 

ایـن کار در جوانـان و زنان شـایع تر اسـت.
قبـاًل خودکشـی و اقـدام بـه خودکشـی جـرم محسـوب 
می شـد و مجـازات در پـی داشـت، امـا اکنـون دیگـر در اکثر 
کشـورهای غربی چنین نیسـت. این کار همچنان در بسیاری 
از کشـورهای اسالمی جرم محسوب می شـود. در قرن بیستم 
و بیسـت و یکـم، از خودکشـی بـه شـکل قربانی کـردن خود 
به عنوان روشـی برای اعتراض اسـتفاده می شـود، و کامیکازی 
و بمب گذاری هـای انتحـاری به عنـوان تاکتیک هـای نظامـی 

یـا تروریسـتی مورد اسـتفاده قـرار می گیرند.
امـا امروزه با پیشـرفت تکنولوژی مردم صاحـب دو زندگی 
مـوازی هسـتند، یکی زندگـی فیزیکی و واقعی شـان که همه 
مشـغول  روز مره شـان  کارهـای  بـه  و  بیـدار می شـوند  روزه 
می شـوند و یکـی هـم زندگـی مجازی شـان کـه در آن گویـا 
همیشـه بیدار هسـتند و همیشه شـاد و خرم و غیره که بماند 
موضوع ما دروغ در شـبکه های مجازی نیسـت بلکه زیسـتن و 
مـرگ در دنیـای مجازی اسـت. اما گاهی برخی افراد دانسـته 
یـا ندانسـته کارهایـی انجـام می دهند کـه در زبان انگلیسـی 
بـه آن هـا social suicide یـا همـان خودکشـی اجتماعـی 
می گوینـد. خودکشـی اجتماعی زمانی اتفـاق می افتد که فرد 

بـا عملـی یا تصمیمی کـه اتخاذ می کند رسـما تمام جامعه ی 
اطـراف خـود را از خـود می رنجانـد و می رانـد و تبدیـل بـه 
مـرده ای در جامعـه ی اطرافیانـش می شـود چـرا کـه تقریبـا 
تمامی اطرافیان و آشـنایان و کسـانی که جامعه ی حاشـیه ی 
آن فـرد را تشـکیل می دهنـد بـه ایـن نتیجـه می رسـند کـه 
ایـن فـرد بـرای مـا دیگـر وجـود خارجـی نـدارد و او بـرای 
مـا مرده اسـت و یـا گاهـی اوقـات خـود فـرد چنـان در الک 
خـود فـرو مـی رود و از دیگـران دوری می کند)بـه واسـطه ی 
افسـردگی یـا مسـائل دیگـر( که بعـد از اندک زمانـی دیگران 
حتـی بـه یاد نمی آورند، چه شـد کـه دیگر فالنـی را ندیدند؟

امـا در شـبکه های اجتماعـی ایـن خودکشـی بـه راحتـی 
اتفـاق می افتـد و معموال هم شـخصی که اقدام به خودکشـی 
دیجیتـال می کنـد قصـد چنـان کاری را ندارد، بسـیاری از ما 
شـاهد مـواردی بوده ایـم کـه در گروه هـای تلگـرام و یـا دیگر 
نرم افزارهـا در حیـن یـک بحث کامال جـدی و داغ که طرفین 
بـا حفـظ ادب و احتـرام مشـغول گفـت و شـنود دربـاره ی 
مسـاله ای خـاص هسـتند ناگهـان تصویـری و یـا عالمتـی 
خاطـر  بـه  معمـوال  یـا  و  سـهل انگاری  به خاطـر  ناشایسـت 
انگشـت های درشـت آقایان و کیبوردهای مجازی، حسـاس و 
کوچـک گوشـی های تلفن همـراه بـه گروه فرسـتاده می شـود 
و بـه قـول معـروف در این مـوارد بازآمدنت نیسـت، چو رفتی 
رفتـی، و دیگـر نمی شـود آن را پـاک کـرد و آب ریختـه بـه 
جـوی بـاز نمی گـردد و فقـط می تـوان بـه فکربـاز مخاطـب 
امیـد داشـت و بـا یـک عذرخواهی جدی بحـث را ادامـه داد، 
هرچنـد گاهـی اوقـات آن تصویـر و یـا کلمـات آنچنـان تاثیر 
مخربی دارد که سـوژه ی این اشـتباه در سـطح کشـور مشهور 
می شـود و تـرک کـردن گروه هـم دردی را درمـان نمی کنـد. 
نکتـه خـوب ماجـرا این اسـت امـا جهـان اینترنت با سـرعت 
دیوانـه واری حرکـت می کنـد و هیچ کـس یـک خبـر را دوبار 
نمی خوانـد و حتـی بدتریـن فیلم ها و تصاویـر و مضحک ترین 
اشـتباهات به زودی و به راحتی از یادها می روند و مخاطبانی 
کـه به دنبال لبخند سـاده ای می گشـتند به سـرعت سـوژه ی 
قبلـی را فرامـوش می کننـد و سـوژه ی بعـدی را دسـتمایه ی 
سـرگرمی خـود می کننـد و ایـن ماجـرا گاهی آنچنان سـریع 
اتفـاق می افتـد کـه خود شـخصی که سـوژّ ی این شـوخی ها 
و یـا حتـی تجاوز بـه حریم شـخصی اش قـرار گرفتـه باورش 
نمی شـود کـه چطـور بـا ایـن سـرعت همـه فرامـوش کردند 
کـه او چـه کـرده بـود و به قـول انگلیسـی ها تبدیل بـه اخبار 
دیـروز شـد و دیگر هیچ کـس عالقه ای به مطالعـه ی آن ندارد.  
 امـا آیـا تـا بـه حـال بـه ایـن موضـوع فکـر کرده ایـد کـه 
از  اسـتفاده  اجـازه ی  اپـل  مثـل  شـرکت هایی  کـه  وقتـی 

محصوالت شـان را فقـط بـه خریـدار می دهنـد، پـس از فوت 
آن خریداربـرای مثـال چـه بـر سـر آن آیپـد و یـا آیفـون 

می آیـد؟
 Google برای مثال، شـخصی که عضو شـبکه اجتماعـی
 Google  اسـت پیـش از فـوت خـود وارد سـرویس Plus
Will مـی شـود و در آن فرمـی را پـر مـی کنـد تا براسـاس 
اطالعـات آن، اگـر فـرد برای دوره های زمانی سـه ماه، شـش 
مـاه یـا یک سـال سـراغ حسـاب کاربری خـود نرفـت، گوگل 
آن را غیرفعـال کنـد. بـا ایـن کار گـوگل مـی توانـد از زنـده 
بـودن یـا نبود افـراد اطمینان حاصـل کند و در صـورت تایید 
قبلـی، اطالعـات حسـاب کاربـری را در اختیـار بازمانـدگان 
بگـذارد. دیگـر شـبکه هـای اجتماعـی نیز هرکـدام تـا اندازه 
ای ایـن قابلیـت هـا را در اختیـار مشـترکان خـود قـرار مـی 
دهنـد و دسترسـی محـدود یـا کامل بـرای وارثـان دیجیتالی 

فراهـم مـی آورند.
شـبکه هـای اجتماعـی مختلـف قوانیـن متفاوتـی را در 
ایـن زمینـه وضـع کـرده اند و بـا اجرای سیاسـت هـای خود 
مشـخص مـی کننـد کـه امـوال دیجیتالی فـرد پـس از فوت 
چگونـه مدیریـت می شـود. بـرای مثـال، توییتر در سیاسـت 
هـای اصلـی خـود اعالم کرده اسـت کـه امکان دسترسـی به 
پروفایـل شـخصی مرحـوم وجـود نـدارد و بازمانـدگان نمـی 
تواننـد وارد حسـاب شـخصی او شـوند. این شـبکه اجتماعی 
پـس از فـوت هرشـخص حسـاب کاربـری او را غیرفعـال می 
کنـد و براسـاس قـراردادی که با بسـیاری از دولـت ها منعقد 
کـرده اسـت، فهرسـت افرادی کـه فوت مـی کنند بـرای آنها 
ارسـال می شـود تـا به ایـن صـورت زندگـی او در توییتر هم 

بـه پایان برسـد.
در فیـس بـوک شـرایط بـه صـورت متفـاوت دنبـال می 

شـود. اگـر صحـت هویـت اعضـای خانـواده فـردی کـه از 
دنیـا رفتـه اسـت تاییـد شـود، فیـس بـوک بـه آنهـا امکان 
مـی دهـد صفحـه شـخصی وی را غیرفعـال کننـد. در ایـن 
شـرایط شـما مـی توانیـد بـا ارسـال گواهـی فـوت مـرگ او 
را تاییـد کنـد و مجـوز الزم بـرای غیرفعـال کـردن صفحـه 
او را در اختیـار بگیریـد. فیـس بـوک همچنیـن ایـن امکان 
را فراهـم مـی کنـد تا پروفایـل افـراد مرحوم به عنـوان یک 
فضـای یادبـود مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـر ایـن اسـاس 
پـس از تاییـد گـزارش فـوت، می توانیـد در لینـک ویژه ای 
کـه ارایه شـده اسـت آگهی ترحیـم را روی صفحه شـخصی 

وی منتشـر کنیـد.
شـبکه هـای اجتماعی انـواع اطالعـات را در خـود جا داده 
انـد و از عکـس های شـخصی گرفتـه تا متن گفـت و گوهای 
اینترنتـی، بیـت کوین، رمـز عبور و نوشـته هـا در آن موجود 
اسـت. بعضـی افراد در شـوخی هـای روزمره خـود می گویند 
وقتـی از دنیـا رفتند، بهتر اسـت اطالعات آنها در شـبکه های 
اجتماعـی بـه طـور کامـل از بیـن بـرود تـا اطرافیـان متوجه 

نشـوند او چـه اقداماتی انجام داده اسـت.*
بخـش جـدی تـر قضیه زمانـی مطرح می شـود کـه کاربر 
اطالعـات بانکـی یـا داده هایـی کـه بـا زندگـی آفالیـن او در 
ارتبـاط اسـت را در شـبکه اجتماعـی ذخیـره می کنـد و قرار 
اسـت کـه قانـون بـرای واگـذاری آنها بـه بازمانـدگان تصمیم 
بگیـرد. برایـن اسـاس بایـد توجه داشـت که اجازه دسترسـی 
به حسـاب کاربری در شـبکه های اجتماعی بـه معنی اختیار 
تـام بـرای ورود به حسـاب بانکی یا دیگر سـرویس ها نیسـت 
و بـه همیـن دلیـل باید قوانین و ضوابط مشـخص تـر و دقیق 

تر وضع شـود.
*روزنامه عصر ارتباط

تولدی دوباره در اینترنت
بسـیار پیـش می آیـد کـه افـراد در فضـای مجـازی 
اشـتباهاتی می کننـد کـه در پـی آن تنهـا آرزوی شـان 
می شـود تولـدی دوبـاره در فضـای مجـازی تـا بتوانند 
آن اشـتباه را فرامـوش کننـد، مطلـب پیـش رو مراحل 

تولـدی دوباره اسـت: 
مرحلـه اول: حـذف کـردن حسـاب های کاربـری در 
شـبکه های اجتماعـی: حسـاب های کاربـری شـما در 
شـبکه های اجتماعـی اولیـن چیزی هسـتند که ممکن 

اسـت اشـخاص کنجـکاو در مورد شـما چـک کنند.
در ایـن مرحلـه شـما کار را بـه دو صـورت می توانید 

انجـام بدهید:
1- پروفایل هـای خـود را در شـبکه های اجتماعـی 
خصوصـی یـا private کنیـد. با این کار فقط از چشـم 

عمـوم پنهان می شـوید.
2- بـه صـورت ضربتـی پروفایل هـای خـود را حذف 
کنیـد. ایـن راه حـل رادیکال و درناک اسـت، اما شـاید 

کسـی مجبـور شـود از ایـن راه حل اسـتفاده کند.
روی  برویـد،  تنظیمـات  صفحـه  بـه   :LinkedIn
 close your آیکـون اکانـت کلیک کنیـد و بعـد روی

account کلیـک دیگـری کنیـد.
گـوگل پـالس: در اینجـا بایـد توجـه کنیـد کـه اگر 
تنهـا می خواهیـد اطالعـات گـوگل پـالس شـما حذف 
 Delete Google+ و  بریـد  اینجـا  بـه  بایـد  شـود، 
content کلیـک کنیـد، اما اگـر می خواهید کل اکانت 
گوگل شـما )شـامل جی میل و تقدیم و اسـناد و گوگل 

ریـدر و …( پـاک شـود، باید بـه اینجـا بروید.
خـب، در بـاال شـیوه حـذف حسـاب های کاربـری 
شـبکه های اجتماعـی بزرگ را توضیـح دادم، اما ممکن 
اسـت شـما هنگام اقدام بـرای خودکشـی آنالین، اصال 
یادتـان نباشـد کـه پیـش از ایـن در کـدام شـبکه های 
فعالیـت داشـته اید، مثال ممکن اسـت شـما سـه سـال 
قبـل در فلیکـر چنـد عکس آپلـود کرده باشـید و حاال 
چون مدتهاسـت دیگـر در فلیکر فعال نیسـتید، یادتان 

بـرود کـه اکانـت فلیکـر خـود را هم پـاک کنید.
 Account برای حل این مشـکل سرویسـی به نـام
Killer وجـود دارد، بـا ایـن سـرویس جالـب می شـود 
اکانت هـای 500 شـبکه و سـرویس اینترنتـی را پـاک 

کرد. 
مرحله دوم: پاک کردن نتایج جسـتجوی ناخواسـته: 
بـا حـذف حسـاب های کاربـری شـبکه های اجتماعـی، 
شـخصیت آنالیـن شـما همچنـان نیمه جان بـه زندگی 
خـود ادامـه می دهد، چـون احتماال انبوهی از نوشـته ها 
و عکس هـای شـما در سـایت های و فوروم هـای دیگـر 

دارد. وجود 
در اینجا دیگر کار سـخت می شـود، شـما ابتـدا باید 
در موتورهـای جسـتجوی گـوگل یـا بینـگ جسـتجو 
کنیـد و سـایت های دارای محتـوای خـود را بیابید، اگر 
امکانـش بـود و صاحبـان سـایت های همـکاری کردند، 
می توانیـد بـه صـورت مسـتقیم از آنهـا بخواهیـد کـه 

محتواهـای مربـوط بـه شـما را بردارند.
امـا اگر این کار میسـر نشـد، می توان بـه دامان خود 
موتورهـای جسـتجو پنـاه بـرد و از گـوگل یا سـرویس 
جسـتجوی عکس گـوگل، یا بینگ خواسـت کـه نتایج 
مربـوط به شـما را اندکـس نکنند. البته احتمـال اینکه 
این موتورهای جسـتجو درخواسـت شـما را اسـتجابت 
نکننـد، زیـاد اسـت. اگـر مطالـب مربـوط بـه شـما در 
سـایت های ناقـض کپی رایـت باشـند، کار بـه مراتـب 

است.  آسـان تر 
تکنیـک مدفـون کـردن نتایـج نامناسـب: امـا فرض 
کنیـد کـه اصـال ایـن کار ممکـن نشـد، یا اصـال فرض 
کنیـد کـه شـما در شـرایطی گیـر کرده ایـد کـه مثـال 
در یکـی دو سـایت بـا رنـک بـاال مطالبی نامناسـب در 
مورد شـما نوشـته شـده و هر کسـی که اسـم شـما را 
جسـتجو می کنـد بـه آنهـا می رسـد. در اینجـا ترفنـد 
زیرکانه تـر ایـن اسـت که یک سـایت ترجیحا بـا آدرس 
و نامـی کـه بـه اسـم شـما اشـاره کنند، بـاز کنیـد، در 
ایـن سـایت اطالعـات مـورد نظـر خـود را وارد کنید و 
بـا کلیدواژه هـای خـوب، کاری کنید کـه در موتورهای 
جسـتجو، که سـایت در صورت جسـتجوی اسـم شـما، 

باالتـر از بقیـه نتایـج ظاهر شـود.
همیـن کار را می توانیـد در شـبکه های اجتماعـی 
دیگـر هـم انجـام بدهیـد، مثـال در گـوگل پـالس یـا 
فیـس بـوک، فقـط اکانتـی بـا اسـم و مشـخصات خود 

درسـت کنیـد.
به این ترتیب نتایج نامناسب را مدفون می کنید.

مرحلـه سـوم: خـالص شـدن از دسـت سـایت های 
و  پیشـینه  سـوء  جنایـی،  اطالعـات  حـاوی  عمومـی 
اطالعـات شـخصی: خوشـبختانه )یـا بدبختانـه( چنین 
غـرب  در  امـا  نداریـم،  فارسـی  بـه  را  سـایت های 
سـایت هایی هسـتند که ایـن کارها را انجـام می دهند، 
مثـال بـا کمـک Zabasearch می تـوان بـه آدرس و 
شـماره تفلفـن افـراد رسـید، بـا Intelius  می تـوان 
ایمیـل، آدرس، پروفایل هـای شـبکه اجتماعی و سـابقه 
 Pipl و Spokeo .کیفـری افراد دسترسـی پیـدا کـرد

هـم سـایت های مشـابهی هسـتند. 
 DeleteMe جالـب اسـت کـه سـرویس های مثـل
پیـدا شـده اند که کارشـان حذف کـردن ایـن اطالعات 
اسـت، اشـخاص مـی تواننـد 99 دالر بـه این سـرویس 
پـول بدهنـد تـا آنها خودشـان بگردنـد و هـر اطالعاتی 
را در مـورد آنهـا پـاک کننـد یـا اینکـه می توانند طبق 

راهنمـای این سـایت عمـل کنند. 
 مرحلـه چهـارم: ایجـاد یـک هویـت جدیـد، حـاال 
کـه از دسـت هویـت آنالیـن قبلـی خـالص شـده اید و 
از دوبـاره زاده شـده اید، بایـد مواظب باشـید کـه دوباره 

اشـتباهات قبـل را تکـرار نکنیـد.
نـام مناسـبی برای خـود انتخـاب کنیـد، خارجی ها 
حتـی بـرای انتخـاب نام سرویسـی برای درسـت کردن 

تصادفـی نام کذایـی دارند!
کار دیگـری کـه بایـد بکنیـد ایـن اسـت کـه بـرای 
افزایـش امنیـت، مواظـب ایـن هویـت ثانویـه ی خـود 
باشـید و هنـگام ثبت نـام در فوروم هـا و هـر جایـی که 
صـالح نمی دانیـد، هویـت ثانویه شـما آشـکار شـود، از 

سـرویس های ایمیـل موقتـی اسـتفاده کنیـد.
شـما می توانیـد بـه جـای دادن شـماره تلفـن، از 
از  یـا  کنیـد  اسـتفاده   Google Voice سـرویس 
اپلیکیشـن هایی بهـره ببریـد که به آنها می شـود تماس 

صوتـی اینترنتـی برقـرار کـرد.
منبع:پایگاه خبری فناوری اطالعات برسام

درباره ی زیستن و مرگ در دنیای مجازی 

خودکشی مجازی

نکته

افقی
1-خـوش بیـان- بـه معنـای هـر نوع بـزرگ شـدگی غیـر طبیعی 

غـده تیروئید اسـت
2-برنده سـیمرغ بلوریـن بهتریـن کارگردانی در سـیزدهمین دوره 
جشـنواره فیلـم فجر بـرای فیلم روز واقعه- این شـهر پس از کراچی 

دومین شـهر بزرگ پاکسـتان محسـوب میشود
3-یکـی از عناصـر اصلـی موسـیقی مربـوط به نحـوه سـازما ندهی 
اصـوات در زمـان براسـاس اختـالف امتدادهـای زمانی آنهـا- راندن 
مزاحـم- گازی اسـت بـی رنگ، با مزه فـو ق العاده تنـد و طعم حاد 

و زننـده کـه اشـک آور و خفه کننده اسـت
4-زدنـی در ورزش ُکشـتی- رنـگ اصلـی پیراهـن تیـم فوتبـال 

اسـتقالل تهـران- فراخـی و توانگـری- تخـم میـوه
5-نظرات و عقاید- دانشگاهی در کشورمان

6-نماد کریسمس- زمان مرگ- نشانه مفعولی
7-تقویـت امـواج رادیویی- از ابزارهـای ورزش باسـتانی- نام مردانه 

ایرانی
8-هوس زن باردار- مردگان- سخنان پرمعنا

9-نـخ بافتنـی- نـام نبـردی اسـت کـه طـی آن نادرشـاه افشـار 
هندوسـتان را فتـح کـرد- پشـت سـر و عقـب

10-دور دهان- نوعی زخم- پانزدهمین حرف الفبای یونانی است
11-درفش معروف- هر طبقه از دیوار ِگلی

12-از ظروف آشـپزخانه- پایتخت سـنتی آن ، شـهر لهاساسـت- از 
وسـایل صیاد- آهار

13-از شـهرهای اسـتان البـرز- از جداییهـا شـکایت میکنـد- توان 
و قـدرت

14-خبرگزاری رسمی ایران- مرموز
15-خراب و ویران- انجام دادن امور غیر جدی

عمودی
1-بزرگوارتر- قله مرتفع رشـته کوه ه ارتس آلمان- از سیسـتمهای 

تلویزیون پخش 
2-گروگذاشته- از پیامبران- سمت راست

3-هنر انگلیسی- پوشیده سخن گفتن- اطراف چیزی
4-ششمین شهر بزرگ روسیه- کوچکترین ایالت آمریکا

5-موضـوع و زمینـه- از آنجـا وام بخواهید- اثـری از هرمان ملویل- 
سـومین وعده اصلی غذایی انسـا نهاسـت

6-راهنما- از بیمار یهای خطرناک- ترشی بادمجان
7-از پرنـدگان کوچـک- معـادل فارسـی اس ام اس- پافشـاری و 

اصرار
8-رخسـار- مهمتریـن اثـر او تاریـخ تمـدن، مجموعـه کتابـی 11 

جلـدي اسـت- چاشـنی سـاالد
9-دریاچه ای در تانزانیا- پایتخت ویتنام- قیمت و بها

10-چو حل گشت، آسان شود- کامل و تمام- وطن و میهن
11-گزافـه گویـی- ناپاک شـرعی- آلبومی از خشـایار اعتمادی- راه 

میانبر
12-سـازی اسـت کوچکتر از گیتـار و تا حدی گالبی شـکل، دارای 
هشـت سـیم اسـت که دو بـه دو به هم جفت شـد ه انـد- بهره مند

13-کمک پرستار- شکستنی ورزشی- قید تأکید
14-موقع و هنگام- کثرت آمد و شد- جای دوشاخه برق

15-ییالق تهران- از تقسیمات کشوری- سگ شکاری
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چقدر همه چیز از دور بهترست

بی اندازه خوب است

بگذار اعتراف کنم، می خواهم رک باشم

تو را نزدیک میخاهم،  بیا  

خسته شدم از این همه نبودنت 

لعنتی پوسیدم این گوشه بی تو 

بیا

خبر آخرعکس نوشت

شماره گذاری 15 خودرو داخلی
 ممنوع شد

معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
از توقـف شـماره گذاری 15 مـدل از خودروهـای تولیـدی کشـور بـه 

دلیـل عـدم رعایـت اسـتانداردهای زیسـت محیطی خبـر داد.
دکتـر سـعید متصـدی در گفت وگـوی اختصاصی با سـایت خبری 
محیـط زیسـت ایـران )IENA( افـزود: بر اسـاس مصوبه اسـفندماه 
سـال 90 هیـات دولـت بـا عنـوان »برنامه کاهـش آلودگی هـوا در 8 
کالنشـهر بـزرگ کشـور« شـرکت های تولیدکننـده خودروهـای پایه 
گازسـوز و دوگانه سـوز مکلـف بودنـد از ابتـدای سـال 95 اسـتاندارد 

آالیندگـی یـورو 4 را در تولیـد محصـوالت خود رعایـت کنند.
بـه  بـار  ایـن خصـوص چندیـن  ایـن کـه در  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـرکت های تولیدکننـده هشـدارهای الزم داده شـده بـود، افـزود: 
از خودروهـای  مـدل  آمـده 15  عمـل  بـه  آزمون هـای  اسـاس  بـر 
شـرکت های  از  کشـور  در  تولیـدی  دوگانه سـوز  و  گازسـوز  پایـه 
ایران خـودرو، بهمـن موتور، پارس خودرو، سـایپا و زامیاد نتوانسـتند 
ایـن اسـتاندارد را رعایـت کننـد و بـر ایـن اسـاس سـازمان حفاظت 
محیـط زیسـت دسـتور توقـف شـماره گذاری ایـن خودروهـا را بـه 

پلیـس راهـور ناجـا صـادر کـرد.
معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت در 
خصـوص خودروهایـی کـه شـماره گذاری آنها متوقف شـده اسـت به 
سـایت خبـری محیـط زیسـت ایران گفـت: از شـرکت ایـران خودرو 
سـمند CNG )بـا موتـور XU7(، سـمند سـورن CNG )بـا موتور 
XU7(، پـژو 206 اس دی CNG )بـا موتـور XU5(، پـژو 405 
 ،)XU7 بـا موتـور( CNG پـژو پـارس ،)XU7 بـا موتـور( CNG
از   ،)OHV موتـور  )بـا   CNG پیـکان  وانـت  و   CNG تنـدر 90 
شـرکت بهمـن موتـور وانت مزدا تـک کابین CNG و وانـت مزدا دو 

کابیـن CNG بخشـی از ایـن خودروهـا بوده انـد.
پیـکاپ  نیسـان  خـودرو  پـارس  گـروه  از  همچنیـن  افـزود:  وی 
دوکابیـن CNG و تنـدر CNG 90، از گـروه سـایپا سـایپا 132 
 )Z24( و از گـروه زامیـاد وانت نیسـان CNG 131 و سـایپا CNG
CNG سـایر خودروهایـی بودنـد کـه شـماره گذاری آنهـا متوقـف 

است. شـده 
معـاون محیـط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظـت محیط زیسـت 
بـا تاکیـد بر ایـن کـه رعایـت اسـتانداردهای زیسـت محیطی مصوب 
دولـت بـرای خودروسـازان الزامـی اسـت گفـت: سـازمان حفاظـت 
محیـط زیسـت بـه طـور جـدی اسـتانداردهای مصـوب را پیگیـری 
می کنـد و خودروسـازان مکلفنـد طـوری برنامه ریـزی کننـد کـه در 
مهلـت تعییـن شـده محصـوالت تولیدی خـود را بـه اسـتانداردهای 

برسـانند. مصوب 

 اطالعات

سکه

10,400,000 ریال طرح جدید

10,420,000 ریال طرح قدیم 

5,210,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,710,000 ریال

یک گرمی 1,810,000 ریال

طال

1,060,250 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,413,580 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34,580 ریال دالر آمریکا

39,100 ریال یورو

9,430 ریال درهم امارت

5,320 ریال  یوآن 

49,650 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

49,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

16 تا 37/آفتابی امروز

15 تا 36/آفتابی فردا

سینما

نشست بررسی کتاب
 »نخستین جشنواره دانشجویی عکس دانشگاه تهران«

با حضور فاطمه بیگ مرادی و محمد خضری مقدم
دوشنبه سی و یک خرداد ماه  ساعت: 20:30

بلـوار جمهـوری  بعـد از سـه راه هوانیروز مجتمع بـرج اول طبقه دوم 
واحـد41- کتاب سـرای نشـر مانوش

ویژه

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

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

. کنید
www.kermanconcert.com
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