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ماجـرای تعطیلـی فـرودگاه کرمان به علـت تعمیر بانـد آن این 
روزهـا بیش ازپیـش بـه گـوش می خـورد. ماجـرا ازاین قـرار اسـت 
کـه بانـد ایـن فـرودگاه مشـکالتی دارد و بـه علت تک بانـده بودن 
فـرودگاه بین المللـی کرمـان، بـرای تعمیـر ایـن باند احتمـال دارد 
فـرودگاه تعطیـل شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در حـال حاضـر 
روزانـه بیش از 2 هزار و 700 مسـافر داخلـی و خارجی به فرودگاه 
کرمـان وارد و یـا از آن خـارج می شـود امـا لـزوم تعمیـر بانـد آن 

موجـب شـده تـا طرحـی مبنـی بـر تعطیلـی فـرودگاه بین المللی 
کرمـان مطرح شـود. اگرچه هنـوز دراین باره تصمیـم قطعی گرفته 
نشـده، امـا حتـی فکر کـردن به اینکـه مرکز اسـتان کرمـان برای 
مدت زمـان 4 الـی 6 ماهـه از فـرودگاه محـروم باشـد، بـرای عـده 
زیـادی از مـردم کرمـان سـخت اسـت چـه رسـد بـه اینکـه ایـن 

فـرودگاه واقعـاً تعطیل شـود.
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تشکیل یگان حفاظت اداره 
راه و شهرسازی رفسنجان

یـگان حفاظـت ایـن اداره طـی مراسـمی بـا 
سـازمان  یـگان  جانشـین  و  فرماندهـی  حضـور 
منطقـه  فرماندهـی  و  مسـکن  و  زمیـن  ملـی 
انتظامی شهرسـتان رفسـنجان در محل اداره راه 
و شهرسـازی رفسـنجان تشـکیل و شـروع بـکار 

. د کر
و  راه  اداره  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شهرسـازی رفسـنجان در این مراسـم سـرهنگ 
اکبـر طالبـی زاده فرمانـده یـگان اسـتان اظهـار 
داشـت: »مقابلـه بـا زمین خواری و حفـظ اراضی 
دولتـی و حقـوق بیت المـال از وظایـف ذاتی این 
یـگان می باشـد و خوشـبختانه اقدامـات بسـیار 
کوتـاه تشـکیل  خوبـی در طـول مـدت نسـبتاً 
ایـن یـگان در شهرسـتان رفسـنجان انجام گرفته 

 » است.
شهرسـتان  حفاظـت  »یـگان  افـزود:  وی 
سـطح  در  یگان هـا  فعال تریـن  جـز  رفسـنجان 
اسـتان می باشـد.« وی همچنیـن به سـودجویان 
و متصرفیـن بـه امـوال بیت المـال و اراضـی ملی 
هشـدار داد کـه در صـورت هرگونـه اقدام شـوم 
نسـبت بـه تصـرف اراضی ملـی ، یـگان حفاظت 
در سـطح اسـتان بـا آمادگـی و اقتـدار الزم برابر 
قانـون بـا آنـان برخـورد خواهـد نمـود.« در این 
جلسـه نظامـی ایمـان خالویی بـه فرماندهی این 

یـگان منصوب شـد.

ساماندهی و توانمندسازی 
سکونتگاه های غیررسمی 

موضوع عمرانی نیست
بهزیسـتی  رئیـس  زاده  وحیـد  علیرضـا 
شهرسـتان کرمـان و فعـال در طـرح سـاماندهی 
غیررسـمی  سـکونتگاه های  توانمندسـازی  و 
بـا اظهـار تأسـف نسـبت بـه پیشـرفت کنـد و 
از اهـداف اصلـی طـرح سـاماندهی  دور شـدن 
سـاماندهی  »طـرح  گفـت:  سـکونت گاه ها 
طرحـی  گرچـه  غیررسـمی  سـکونت گاه های 
عمرانـی نیسـت و در ردیف طرح هـای اجتماعی 
در  طـرح  ایـن  امـا  می شـود  تعریـف  فرهنگـی 
تبییـن  و  تعریـف  اسـتانداری  عمرانـی  کمیتـه 
شهرسـازی  و  راه  اداره  آن  دبیرخانـه  و  شـده 

 » می باشـد.
رئیس بهزیسـتی شهرسـتان کرمـان در ادامه 
این چنینـی  طرح هـای  »در  داشـت:  اظهـار 
کـه  می شـود  انجـام  زیـادی  معمـوالً خدمـات 
نمی باشـد  باالدسـتی  اسـناد  برمبنـای  نه تنهـا 
بلکـه نمی تـوان آن را توانمندسـازی نـام نهـاد 
چراکـه حجمـی از منابـع دسـتگاه های دولتـی 
در سـکونتگاه های غیررسـمی هزینـه می شـود 
منجـر  مـردم  توانمندسـازی  بـه  اینکـه  بـدون 

» . شود
وی ذات طرح هـای اجتماع محـور را مردمـی 
طرح هـا  این گونـه  »در  گفـت:  و  نمـود  ذکـر 
داشـته  را  تسـهیلگر  نقـش  بایـد  فقـط  دولـت 
باشـد و ایـن مردم هسـتند کـه باید فعـال و پویا 
بـا تشـکیل گـروه ، نیازهـا و مشـکالت جوامـع 
محلـی را اولویت بنـدی نمـوده و تصمیم گیری و 

نماینـد.« برنامه ریـزی 
علیرضا وحید زاده سـکونتگاه های غیررسـمی 
را متفـاوت از حاشـیه توصیـف نمـود و گفـت : 
»حاشـیه خـارج از حریـم اسـت و غیرقانونی اما 
و  حریـم  در  همـه  غیررسـمی  سـکونتگاه های 
منطقه شـهری قرار دارند. شـهرک پدر، شـهرک 
چهـار  شـیرازی،  صیـاد  فیروزآبـاد،  صنعتـی، 
سـکونتگاه غیررسـمی در طرح مذکور می باشـند 
کـه بـا اسـتقرار کلینیک هـای مـددکاری در این 
چهـار منطقـه ، در طـول شـبانه روز و در اوقـات 
مختلـف در تشـکیل جلسـه بـا مـردم اجتماعات 
به عنـوان  مـددکاران  و  گرفـت  شـکل  محلـی 
ورود  مناطـق  ایـن  در  اجتماعـی  تسـهیلگران 
نمودنـد و ایـن ورود بـه برقـراری ارتباطـی نـرم 

بـا مـردم منجر شـد.«

روشنایی 10 خیابان 
در شهر کرمان از 
ابتدای 95

کرمـان  بـرق  توزیـع  مدیـر 
همـکاري  از  تشـکر  ضمـن 
روشـنایي  تأمیـن  در  شـهرداري 
خیابان هـای شـهر کرمـان گفت: 
»از ابتـدای سـال جـاری تاکنون 
میلیـارد   8 بالغ بـر  بااعتبـاری 

ریـال، 10 خیابـان در شـهر کرمـان روشـن و روشـنایي بلـوار جمهـوري نیـز 
بـا تبدیـل چراغ هـای بخـار سـدیم بـه چراغ هـای ال اي دي در رفـوژ وسـط 
و بانـد کنـدرو بهینـه و اصالح شـده اسـت . « محمـود طاهـري بـا اشـاره بـه 
تفکیـک حـوزه بـرق شـهر کرمـان بـه دو امـور غـرب و شـرق گفـت: »در امور 
بـرق غـرب کرمان از ابتداي سـال جـاری تاکنـون بلوارهاي پزشـک، امام رضا، 
هوانیـروز)ورودي اختیارآبـاد(، هوانیروز)روبـروي شـهرک شـهرداري( و بلـوار 
عطـا احمـدي بـا احـداث 4760 متر شـبکه فشـار ضعیـف و اعتبـاري بالغ بر 2 
میلیـارد ریـال روشن شـده اند و روشـنایي بلـوار جمهـوري با تبدیـل چراغ های 
بخـار سـدیم بـه چراغ هـای ال اي دي در رفـوژ وسـط و بانـد کندرو)بااعتباری 
بالغ بـر 5 میلیـارد ریـال اصالح شـده اسـت.« وي خاطرنشـان کـرد: »در امـور 
بلوارهـاي حکمـت و 42  نیـز روشـنایي میـدان شـورا،  بـرق شـرق کرمـان 
متـري غربـي و شـرقي با احـداث 1940 کابـل خود نگهـدار و اعتبـاري بالغ بر 

اسـت.« تأمین شـده  ریـال  751میلیـون 

تخصصـی  مـادر  شـرکت  هیئت مدیـره  اعضـای 
عمـران و بهسـازی شـهری ایـران به همـراه بلوردی 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان از محـور 
غیررسـمی  سـکونت گاه های  هم چنیـن  و  تاریخـی 
هیئت مدیـره  کردنـد. عضـو  بازدیـد  کرمـان  شـهر 
شـرکت مـادر تخصصـی عمران و بهسـازی شـهری 
و  تاریخـی  محـور  از  بازدیـد  حاشـیه ی  در  ایـران 
هم چنیـن سـکونت گاه های غیررسـمی شـهر کرمان 
از ارائـه ی طـرح و الگوسـازی برای بازگشـایی محور 
فتحعلـی شـاهی شـهر کرمـان در آینـده ی نزدیـک 

خبـر داد. 
هوشـنگ عشـایری در خصوص سـفر بـه کرمان 
گفـت: »بـا پیگیری هایـی کـه آقـای دکتـر بلـوردی 
مدیـرکل راه و شهرسـازی در رابطـه بـا لـزوم حضور 
شـرکت بهسـازی بـرای سـاختار تاریخـی و قدمـت 
تقاضاهایـی کـه  و  دیرینـه شـهر کرمـان داشـتند 
از سـوی مسـئوالن اسـتان و شـهر کرمـان مبنـی 

در  به ویـژه  موضوعـات،  برخـی  بـه  رسـیدگی  بـر 
سـکونت گاه های  ازجملـه  هـدف  مـورد  محله هـای 
غیررسـمی و بافـت تاریخـی شـهر کرمـان داشـتند 
و هم چنیـن آقـای اسـتاندار مـواردی مطـرح کـرده 
از  مجموعـه ای  حتمـاً  داشـتند  انتظـار  و  بودنـد 
شـرکت عمـران و بهسـازی در کرمـان حضـور پیـدا 
کنـد.« وی بـا اشـاره بـه بازدیـد از بافـت تاریخـی و 
گفـت:  کرمـان  شـهر  غیررسـمی  سـکونت گاه های 
»یکـی از انتظـارات ایـن بـود کـه بـرای بخشـی از 
محور فتحعلی شـاهی کـه باقی مانـده، اقداماتی را با 
مشـارکت شـهرداری انجام دهیـم و متعاقب توافقی 
که درگذشـته انجام شـده بـود، اما معطل مانـده بود، 

مقـرر شـد یـک طـرح الگویـی ارائه شـود.«
 هوشـنگ عشـایری افـزود: »از بُعـد ترافیکـی، 
بازگشـایی ایـن محور بسـیار مطلوب بـوده، اما متأثر 
شـدم کـه چـرا بدنـه ی ایـن محـور، آن گونه کـه به 
مفهـوم بافـت تاریخـی و درخور شـهر کرمان اسـت، 

شـکل نگرفته اسـت.« وی ادامه داد: »در این محور، 
جاه هایـی کـه رهاشـده، شـرایط نامطلوبـی دارد و 
آپارتمان هـای  ساخته شـده،  کـه  هـم  جاه هایـی 
منظـر  منظـِم  و  تاریخـی  فـرم  بـدون  چندطبقـه، 
شـهری ساخته شـده کـه انتظـار مـی رود ایـن محور 
احیـا شـود.« وی بیـان کـرد: »بـرای تحقـق ایـن 
انتظـار، الزامـاً بایـد الگوسـازی کنیم که بـرای 240 
متـر باقی مانـده ی ایـن مسـیر، توسـط همـکاران ما 
در شـرکت مـادر تخصصـی، طـی مـدت سـه مـاه 
اداره کل راه  طرحـی تهیـه می شـود و در اختیـار 
و شهرسـازی اسـتان قـرار می گیـرد تـا شـهرداری و 
راه و شهرسـازی، مطابـق ایـن طـرح عمـل کنـد و 
الگویـی باشـد بـرای سـایر بخش های ایـن محور که 

آزادسـازی شـده اسـت.«

عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران خبر داد

تهیه ی طرح و الگوسازی
 برای احیای محور فتحعلی شاهی کرمان

تولید بنزن با خلوص 
باال در مجتمع کک 
سازی و پاالیش 
قطران زرند 
سـازی  کک  مجتمـع  مدیـر 
گفـت:  زرنـد  قطـران  پاالیـش  و 
»برای نخسـتین بار و در راسـتای 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی، تولیـد 
بنـزن بـا خلوص بـاالی 97 درصد 

محقـق شـد.« بـه گـزارش روابط عمومـی مجتمع کک سـازی و پاالیـش قطران 
زرنـد، حسـین متصـدی زرنـدی افـزود: »پـروژه تحقیقاتـی امکان سـنجی تولید 
بنـزن بـا خلـوص بـاال از حدود شـش مـاه قبل بـا  تالش جمعـی از کارشناسـان 
و کارکنـان  ایـن مجتمـع آغـاز و در خردادمـاه 95 بـه ثمـر نشسـت و بنـزن بـا 
خلـوص بـاالی 97 درصـد تولید شـد.« وی با اشـاره به انجام مطالعـات فنی برای 
دسـتیابی بـه ایـن محصـول ، تصریـح کـرد: »در طراحـی ابتدایـی مجتمع، خط 
تولیـد بنـزن جـزء فرآیندهای تولیـد نبوده، امـا به دلیـل صرفه اقتصـادی و بازار 
مناسـب بـا اعمـال تغییراتـی در خـط تولیـد بنـزول و بـا رویکرد کمتریـن تغییر 
در فرآینـد و کمتریـن هزینـه ایجادشـده اسـت.« وی افـزود: »به طـور یقیـن این 
موفقیـت حاصـل همـکاری کارکنـان واحدهای مختلـف این مجتمع می باشـد.« 
بنـزول خـام یکـی از محصوالت حاصـل از پاالیـش گاز در مجتمع کک سـازی و 
پاالیـش قطـران بـوده کـه حـاوی ترکیبـات متعـددی از قبیـل بنـزن ، تولوئن و 

زایلـن می باشـد.

زرندراه و شهرسازیکرمان

کرمان ویچ

اسـتان  آبفـار  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان گفـت: »بـا تخصیـص اعتبـارات 
صنـدوق توسـعه ملـی از محـل بنـدح 
تبصـره 5 قانـون بودجـه سـال 94بیش 
اسـتان  در  آب رسـانی  مجتمـع   80 از 
کرمان کـه 62 مورد از آن ها در راسـتای 
تحقـق مفـاد اقتصـاد مقاومتی می باشـد 
تعریف شـده اسـت.« بـه گـزارش روابـط 

علـی  اسـتان،  آبفـار  شـرکت  عمومـی 
رشـیدی بابیـان اینکه ایـن  80 مجتمع 
روسـتایی در سراسـر اسـتان و عمدتاً در 
واقع شـده اند،  کرمـان  جنـوب  و  شـرق 
افـزود: »اعتبـاری بالغ بـر 100 میلیـارد 
تومـان از محـل صندوق توسـعه ملی به 
آبفـار اختصـاص یافـت .« وی با تأکید بر 
اینکـه در شـرایط فعلی که مسـائل مالی 

یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای شـرکت 
آبفار در سـطح کشـور و اسـتان می باشد 
عنـوان کرد: »بـا توجه به مبانـی اقتصاد 
مقاومتـی و سیاسـت های 24 گانه آن در 
ایـن پروژه هـا نیز سـعی شـده بـا تکیه بر 

ایـن مفهـوم جلـو برویم.«
آبفـار  شـرکت  هیئت مدیـره  رئیـس 
اسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه 34 مجتمع 

از مجمـوع ایـن تعـداد بـا 391 روسـتا 
بـه  سـال  پایـان  تـا  کامـل  شـکل  بـه 
کـرد:  اظهـار  می رسـد،  بهره بـرداری 
»همچنیـن فـاز اول  28پـروژه شـامل 
بـه  سـال  پایـان  تـا  نیـز  روسـتا   101
بهره برداری می رسـد.« رشـیدی تصریح 
کرد: » 492روسـتا بـا جمعیت 165هزار 
و166نفـر در سـال 95 در قالـب افتتـاح 
نعمـت  از  اول  فـاز  یـا  و  پـروژه  کامـل 
آب شـرب سـالم بهره منـد می شـوند.« 
مدیرعامل شـرکت آبفار اسـتان با اشـاره 
بـه اینکـه 49 پـروژه تـک روسـتایی نیز 
صنـدوق  اعتبـارات  از  اسـتفاده  بـرای 
توسـعه ملـی تعریف شـده اسـت، گفت: 
»از ایـن تعـداد، 21 روسـتا که جمعیتی 
بالغ بـر 21 هـزار نفـر را تحـت پوشـش 
دارد نیـز در سـال جـاری بـه آب شـرب 

سـالم دسـت می یابند.« رشـیدی افزود: 
اقتصـاد  پروژه هـای  تمـام  »مناقصـه 
 14 قالـب  در  شـرکت  ایـن  مقاومتـی 
پیمانـکار بـه اتمـام رسـیده و عملیـات 
اجرایی بعضی از آن ها آغازشـده اسـت.« 
وی بیـان کـرد: »شهرسـتان های جنوبی 
عنبرآبـاد، قلعـه گنـج، منوجـان و رودبار 
جنـوب بیشـترین حجـم کاری و تعـداد 
باالتـر پروژه هـا رادارند.« رشـیدی بابیان 
اسـتان  شـرقی  شهرسـتان    4 اینکـه 
نیـز بـا 11 پـروژه بـزرگ در ایـن طـرح 
برنامه ریزی شـده اند گفـت: »25میلیـارد 
تومـان بودجـه بـرای آب رسـانی بـه این 
اختصاص یافتـه  شـرقی  4شهرسـتان 
بزرگ تریـن  از  یکـی  وی  اسـت.« 
پروژه هـای شـرق اسـتان را در این طرح 
پـروژه آب رسـانی بـه مجتمـع مرکـزی 

فهـرج ذکر و اظهـار کـرد: »در این پروژه 
7 روسـتا از مجمـوع 67 روسـتای تحت 
پوشـش در فـاز اول به آب شـرب سـالم 
دسترسـی پیـدا می کننـد.« مدیرعامـل 
شـرکت آبفار اسـتان بـا تأکید بـر اینکه 
جمعیت بـاالی تحت پوشـش این پروژه 
اهمیـت آن را زیـاد کـرده تصریـح کـرد: 
»از جمعیـت 22هزارنفـری ایـن منطقه 
در فـاز اول 11هـزار و300نفـر بـه آب 
شـرب سـالم دسترسـی پیدا می کنند.«
رشـیدی با تاکید براینکـه اجرای این 
پروژه ها انقالبی درآب رسـانی روسـتایی 
در سـطح اسـتان ایجـاد می کنـد اظهار 
کـرد: »36طـرح نیـز در حـوزه شـمال 
اسـتان وشهرسـتان هایـی چـون بافـت، 
ارزوئیـه ورابـر درمیانـه جنوبـی اسـتان 

تعریف شـده اسـت.«

مدیرعامل شرکت آبفار استان  عنوان کرد

انقالب آبی در راستای اقتصاد مقاومتی در 
روستاهای کرمان

 خبر

1   پیش نویس »فراکسیون سوم« مجلس نهایی شد 
غالمعلـی جعفر زاده ایمن آبادی نماینده مردم رشـت گفت: برخی از تشـکیل 
فراکسـیون سـوم در مجلس مضطرب شـده اند.  فراکسیون سـوم مشی مستقل و 
اعتدالی دارد. فراکسـیون سـوم پس از تشـکیل کمیسـیون های مجلس به صورت 
رسـمی کار خـود را آغـاز می کنـد.  در حـال حاضر پیش نویس فراکسـیون سـوم 
بـه اتمـام رسـیده اسـت و پـس از ابالغ بـه تصویب اعضای فراکسـیون می رسـد.  

در حـال حاضر آقای جاللی در رأس مجموعه فراکسـیون سـوم قـرار دارد.
2    دعوت فردوسی پور از رئیس جمهور!: بعید می دانم جلوی 

مصاحبه شما گرفته شود
عـادل فردوسـی پـور کـه در ضیافـت افطـار رئیس جمهـور بـا ورزشـکاران 
المپیکـی حضـور یافتـه بود پـس از پایان این مراسـم دیـداری با حسـن روحانی 
داشـت و خطـاب بـه ایشـان گفـت: خواهـش می کنـم شـما دعـوت مـن را برای 
گفت وگـو بـا برنامه 90 بپذیرید. وی سـپس بـا خنده گفت: بعیـد می دانم جلوی 

مصاحبه شـما گرفته شـود!
3    توضیح غروی درباره ماجرای نامه جامعه مدرسین به روحانی: 

بین اعضا درباره دولت اختالف نظر است
سـید محمـد غـروی، عضو جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قـم دربـاره تأیید و 
تکذیب هایـی دربـاره نامـه جامعه مدرسـین حـوزه علمیه قـم به روحانـی گفت:    
مسـئله ارسـال یـا عـدم ارسـال ایـن نامه نیسـت. مسـئله این اسـت که اگـر بنا 
باشـد یـک موضـوع محرمانـه بمانـد، دیگـر لزومـی نـدارد به عـرض خبرنـگاران 
برسـد و آن هـا نیز این مسـئله را دنبال کننـد. وی همچنین اظهار داشـت: قبول 
دارم بیـن اعضـا دربـاره دولـت اختالف نظـر اسـت. تلقی یـک عده این اسـت که 
مسـائل فرهنگـی و برخـی اظهارنظرهـا بـا نقطه نظرهـای مقـام معظـم رهبـری 
زاویـه دارد. یـا مسـائل مربوط به برخی وزرا که مطرح می شـود خیلی دل چسـب 
برخـی حضرات نیسـت. این اختالف سـلیقه همه جا هسـت. اگـر واقعاً قرار باشـد 
نسـبت بـه دولتی کـه موفقیتش، موفقیت نظام اسـت، ناصح باشـیم، الزم اسـت 
بهتـر برخـورد کنیـم و همـه دست به دسـت هـم بدهیـم و کمـک کنیم. امـا اگر 
تـه دلمـان به طورکلـی با دولـت خوب نیسـت، در این یک سـال باقی مانـده وقت 
آن اسـت کـه دولـت را بیشـتر اذیـت کنیـم! بی انصافی اسـت اگـر در جمع بندی 
بگوییـم کـه دولـت موفـق نبـوده اسـت. در موفقیـت دولـت به طورکلـی جـای 
تردیـدی نیسـت و وزرا زحمـات زیادی کشـیده اند. البته ممکن اسـت کسـی هم 

در کل نظـرش مثبت نباشـد.
4    روزنامه الوطن قطر خبر داد: شکایت شبکه bein قطر از 

تلویزیون ایران! 
روزنامـه الوطـن قطـر فاش کـرد: شـبکه bein قطـر از تلویزیون ایران شـکایت 
کـرد. علت شـکایت آن هـا پخش رقابت های یـورو بدون پرداخت حق پخش اسـت.

5    از امروز ایران »قانون« ندارد
به دنبال شـکایت سـازمان اطالعات سـپاه پاسـدران انقالب اسـالمي، روزنامه 

»قانون« از سـوي دادسـتاني توقیف شـد.
6     فالحت پیشه: مردم به خوبی تخریب کنندگان دولت را 

می شناسند
حشـمت اهلل فالحت پیشـه نماینده مـردم اسـالم آباد گفت: افراد با شناسـنامه 
صحبـت می کنند و بـدون شناسـنامه نمی توانند گفته های خودشـان را منعکس 
نماینـد. بـه اعتقـاد مـن مـردم به خوبـی می دانند چـه کسـانی در حـال تخریب 
کـردن دولـت هسـتند. می توان با نقـد، کارهای سـازنده انجـام داد و هم می توان 
بـا مصداق هـای اغراق آمیـز کار غیر سـازنده شـکل داد. به نظر مـن در این مقطع 

سـکوت در برابـر تخریب هـا به نفع دولت اسـت.
7    کاظم جاللی رئیس مرکز پژوهش ها شد

کاظـم جاللـی در ریاسـت مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی ابقا 
شـد. او از حامیـان علـی الریجانی اسـت.

8    تکذیب برکناری گودرزی
وزارت ورزش و جوانـان در اطالعیـه ای برکنـاری محمـود گـودرزی  را تکذیب 

کرد.
9    موسی قربانی: احمدی نژاد برخی دستورات رهبری را با 

ناراحتی انجام می داد
موسـی قربانـی نماینـده 4 دوره مجلس گفـت: احمدی نژاد حتمـاً در انتخابات 
حاضـر خواهد شـد منتهی به شـرطی که بتوانـد موانع ایجادشـده را از پیش پای 
خـود بـردارد.  در زمـان ریاسـت جمهوری او اتفاقـات زیـادی افتـاد. احمدی نـژاد 
اعـالم کـرد قانـون را اجـرا نمی کنـم و اجـرا هـم نکـرد. دسـتورات رهبـری را بـا 
کنـدی یـا بـا ناراحتـی اجـرا می کـرد. یکـی از معاونـان احمدی نـژاد در مـورد 

نماینـدگان گفتـه بـود کـه پرونـده 200 نفـر از نماینـدگان زیر بغل من اسـت.
10 آیت اهلل مقتدایی: مجلس گذشته در کار دولت کارشکنی می کرد

آیـت اهلل مرتضـی مقتدایـی نائـب رئیـس جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قم 
گفـت: امیـدوارم مجلـس دهـم مثل مجلـس قبل کارشـکنی نداشـته باشـد. ان 
شـااهلل کارهـا بهتـر پیـش رود. امیـد زیادی نسـبت به ایـن مجلس وجـود دارد و 

انتخـاب آقـای الریجانـی امیدبخـش بود.
11    تکذیب جابجایی نعمت زاده

مرکـز روابـط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت اعالم 
کـرد: خبـر برخی رسـانه ها مبنی بر تغییـر نعمت زاده و جایگزینی شـخص دیگر 
صحـت نـدارد و ایـن موضـوع بارهـا از سـوی سـخنگوی دولـت و مقامات ارشـد 

دولتی عنوان شـده اسـت.
12    نوبخت: گزارش بررسی حقوق های میلیونی به مردم ارائه 

می شود
محمدباقـر نوبخت در مـورد حقوق میلیونی برخی مدیـران دولتی و همچنین 
بودجـه  سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی توضیحاتـی ارائـه کرد و گفـت: در حال 
حاضـر میـزان حقـوق تمـام مدیـران دولتـی در حـال بررسـی اسـت و بـه زودی 

گـزارش آن بـه مـردم ارائه می شـود.
13    بیانیه وزارت اطالعات درباره خنثی سازی عملیات انتحاری تهران

تروریسـتي  توطئه هـای  بزرگ تریـن  از  یکـي  اعـالم کـرد:  اطالعـات  وزارت 
گروه هـای تکفیـري وهابي، در روزهاي منتسـب به حضرت خدیجـه کبري )س( 
کشـف و خنثـي شـد. در طـرح جنایتکارانه ي گروهک ضد اسـالمي تروریسـتي 
تکفیري، سلسـله بمب گذاری هایی در نقاط متعددي در عمق کشـور و مشـخصاً 
بـراي مناسـبت های پیـش رو تـدارک دیده شـده بـود کـه بـا تـوکل و توسـل و 
فداکاری هـای سـربازان گمنـام امـام زمان )عـج( در تهـران و چند اسـتان دیگر، 

اقدامـات شـیطاني تروریسـت های تکفیري خنثی سـازی شـد.  
14    رمضان زاده: عبور از روحانی طرح فرصت طلبان است

وقایـع اتفاقیـه نوشـت: عبـداهلل رمضـان سـخنگوی دولـت اصالحـات گفـت: 
گزینـه عبـور از روحانـی، درواقـع آغـاز جنـگ روانـی علیـه او اسـت و از سـوی 
اشـخاص رانت خـوارِ فرصت طلـب انحصـار جویـی صـورت می گیرد کـه در دولت 
قبلـی بـه همه چیـز رسـیده اند واالن دستشـان کوتـاه شـده اسـت. بـا توجـه 
بـه وضعیـت آقـای روحانـی و مخالفت هایـی کـه از سـوی جناح هـای مختلـف 
و نهادهـای قـدرت علیـه او می شـود، روحانـی توانسـته حداکثـر اسـتفاده را از 
اختیـارات کنـد و اگـر بخواهـد بیشـتر ازایـن روی اختیاراتـش اصرار کنـد، باعث 

ایجـاد تنـش در کشـور می شـود.
15    محمد محبیان: حبیب هرگز به احمدی نژاد نامه ننوشت

شـرق نوشـت:  خبرگزاری فارس به خاطر آنچه »شـبهات و ابهامات ایجادشده 
پیرامـون بازگشـت ایـن نوازنـده و خواننـده ایرانـی بـه کشـور« نامید، متـن نامه 
منتشرنشـده او را خطـاب بـه محمـود احمدی نـژاد، رئیس جمهـور دولـت دهـم، 
منتشـر کـرد.  ایـن در حالـی اسـت کـه محمـد محبیـان، فرزنـد حبیـب گفتـه 
بـود: »پـدرش هرگـز بـه احمدی نـژاد نامـه ننوشـته اسـت«. بعد از فـوت حبیب 
محبیـان، حرف هـاي زیـادي دربـاره رابطـه اش با دولـت احمدي نژاد مطرح شـد، 
ازجملـه اینکـه اجـازه ورود بـه ایـران و قـول مجـوز بـرای ادامـه فعالیت هایـش 
توسـط رئیس جمهـور دولـت قبـل داده شـده بـود البتـه هیچ وقـت بـه حبیـب 

محبیـان مجوزي داده نشـد
16    دادخواست برای کامران دانشجو و 16 مسئول وزارت علوم در 

پرونده بورسیه ها
انتخـاب نوشـت: دادسـتان دیـوان محاسـبات بـا اشـاره بـه تخلـف در پرونده 
بورسـیه ها از ارسـال دادخواسـت علیـه 17 نفـر در این پرونـده خبـر داد. در این 
پرونـده دادخواسـتی علیـه 17 فردی کـه در این پرونده مسـئولیت داشـتند و از 
مسـئوالن و متولیـان وقـت وزارت علـوم و سـازمان امـور دانشـجویان بـه شـمار 
می رفتند، صادرشـده اسـت. دانشـجو هم یکی از مسـئوالن ذی مدخل اسـت که 
تصمیماتشـان ایـن موضـوع را به اینجا رسـاند، دادخواسـت صادرشـده در هیئت 

مستشـاری در حال رسـیدگی اسـت.
17    کوهپایه زاده: شریکان خارجی بابک زنجانی برای تودیع وثیقه 

اعالم آمادگی کرده اند
وکیـل مدافـع بابـک زنجانـی نسـبت به سـخنان معـاون اول دسـتگاه قضایی 
ابراز خرسـندی کرد و گفت:  شـریکان تجاری خارج از کشـور موکلم رسـماً اعالم 
کرده انـد کـه حاضرند در صـورت صدور قـرار وثیقه، معادل ریالـی مبلغ موردنظر 

را از طریـق برخـی صرافی هـا در صندوق دادگسـتری تودیع کنند.
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تعطیلـی فـرودگاه بین المللی کرمان 
در حالـی در یـک هفتـه اخیر بـه صدر 
خبرهـای اسـتان آمـده که از سـال 93 
ایـن  تعطیلـی  بـر  مبنـی  زمزمه هایـی 

فـرودگاه شـنیده می شـد.
ماجـرای تعطیلـی فـرودگاه کرمـان 
بـه علـت تعمیـر بانـد آن ایـن روزهـا 
بیش ازپیـش بـه گـوش می خـورد. ماجـرا ازاین قرار اسـت که 
بانـد این فـرودگاه مشـکالتی دارد و به علت تـک بانده بودن 
فـرودگاه بین المللـی کرمـان، بـرای تعمیـر این بانـد احتمال 
دارد فـرودگاه تعطیـل شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
حـال حاضـر روزانه بیـش از 2 هـزار و 700 مسـافر داخلی و 
خارجـی بـه فـرودگاه کرمـان وارد و یـا از آن خارج می شـود 
امـا لـزوم تعمیـر بانـد آن موجـب شـده تـا طرحـی مبنی بر 
تعطیلـی فـرودگاه بین المللـی کرمـان مطـرح شـود. اگرچـه 
هنـوز دراین بـاره تصمیـم قطعی گرفته نشـده، امـا حتی فکر 
کـردن بـه اینکه مرکز اسـتان کرمـان برای مدت زمـان 4 الی 
6 ماهـه از فـرودگاه محـروم باشـد، برای عده زیـادی از مردم 
کرمان سـخت اسـت چه رسـد بـه اینکه ایـن فـرودگاه واقعاً 

تعطیل شـود.
طرحی که از سال 93 وجود داشت

تعمیـر بانـد فـرودگاه کرمـان بـا افزایـش حجـم پروازهـا 
مربـوط بـه امـروز نیسـت. مردادمـاه 93 بـود کـه محمـد 
ایلخانـی مدیرعامـل وقـت شـرکت فرودگاه هـای کشـور در 
کرمـان از طرحـی کـه این شـرکت بـرای تعمیر بانـد کرمان 
در نظـر داشـت، پرده برداری کـرد. وی گفت: » بانـد فرودگاه 
کرمـان در زمـان حاضـر بـه علـت وجـود ترک هـای زیـاد از 
مقاومـت خوبـی برخوردار نیسـت و نیاز به بازسـازی و ترمیم 
دارد کـه ایـن کار بـا حداقـل تعطیلـی در سـه مرحلـه انجام 
می شـود. بـا شـروع عملیـات اجرایـی، هواپیماهای فـرودگاه 
تغییـر می یابنـد و هواپیماهایـی بـا ظرفیت کمتـر جایگزین 

تعطیـل  فـرودگاه  یـک مقطـع هـم  و در  آن هـا می شـوند 
می شـود کـه فـرودگاه جایگزیـن بـرای اسـتمرار پروازهـا در 
نظر گرفته شـده اسـت.« ایلخانی اسـفندماه همان سال جای 
خـود را بـه رحمـت اهلل مه آبـادی داد و این طـرح برای مدتی 
مسـکوت مانـد اما مجـدداً این طـرح دوباره به حریـان افتاده 
اسـت. فـرودگاه جایگزینـی هـم کـه شـرکت فرودگاه هـای 
کشـور در نظـر گرفتـه، فروشـگاه شـهر رفسـنجان، در 100 

کیلومتـری کرمان اسـت. 
مخالفت مقامات استان با تعطیلی

دلیـل اجـرا نشـدن طـرح تعطیلـی فـرودگاه کرمـان و 
از فـرودگاه رفسـنجان مخالفـت مقامـات  اسـتفاده موقـت 
اسـتانی بـوده اسـت. مخالفت هایـی کـه هنـوز هـم وجـود 
دارنـد. معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان در ایـن رابطـه بـه 
»پیـام مـا« گفـت: »بانـد فعلی فـرودگاه کرمان مشـکل دارد 
و حتمـاً بایـد اصـالح شـود.« ابوالقاسـم سـیف الهـی افـزود: 
»شـرکت فرودگاه هـای کشـور پیشـنهاد داده تا بـرای تعمیر 
بانـد، فـرودگاه کرمـان بـرای زمـان 4 الـی 6 مـاه تعطیـل 
شـود و فـرودگاه رفسـنجان جایگزیـن شـود، اما اسـتانداری 
مخالـف ایـن طـرح اسـت.« وی بابیـان اینکـه تعطیلـی 4 
ماهـه بیـش از 90 میلیـارد تومـان خسـارت به شـرکت های 
هواپیمایـی و همچنیـن تورهای مسـافری خواهـد زد، اضافه 
کـرد: »پیشـنهاد اسـتاندار محتـرم ایـن اسـت کـه شـرکت 
فرودگاه هـای کشـور بانـد دوم  را احـداث نمایـد.« بـه گفتـه 
سـیف الهـی بـرای تعمیـر بانـد اول بـه 20 میلیـارد تومـان 
و بـرای احـداث بانـد دوم بـه 40 میلیـارد تومان اعتبـار نیاز 
اسـت که شـرکت فرودگاه های کشـور اعالم کرده اعتبار الزم 
بـرای احـداث بانـد دوم را خـود اسـتان تأمیـن کنـد. معاون 
عمرانـی اسـتاندار عنوان کـرد: »در آخرین مذاکرات شـرکت 
فرودگاه هـای کشـور بـا احـداث بانـد دوم موافقـت کـرده و 
بـرای تأمیـن اعتبـارات هم اسـتاندار با وزیر راه و شهرسـازی 

مذاکـره خواهـد کرد.«
تعطیلی فرودگاه دروغ است

محمـد نخعـی کـه هنـوز مدیـرکل فرودگاه هـای کرمـان 
اسـت و قـرار اسـت بـه زودی دفتـر مدیریتـش را بـه علـی 
قاسـم زاده تحویـل دهـد، در گفت وگـو بـا »پیـام مـا« خبـر 
تعطیلـی فـرودگاه کرمـان را کـذب محـض خوانـد و گفـت: 
»بانـد فعلـی فـرودگاه کرمـان مشـکل دارد امـا به هیچ عنوان 
قـرار نیسـت فـرودگاه تعطیـل شـود.« وی افـزود: »مـا بـه 
دنبـال سـاخت باند موازی هسـتیم و هرکس کـه از تعطیلی 
فـرودگاه کرمـان خبـر داده، دروغ گفته اسـت.« نخعی بابیان 
اینکـه از اسـفندماه تعـداد پروازهـای فرودگاه کرمـان 3 برابر 
شـده، اظهـار کـرد: »اخیـراً در صورت جلسـه ای بـا احـداث 
بانـد مجـازی در فـرودگاه کرمـان موافقـت شـده و تعطیلـی 
فـرودگاه از دسـتور کار خارج شـده اسـت.« مدیـرکل فعلـی 
فرودگاه هـای کرمـان در پاسـخ به این پرسـش کـه چرا قبل 
از این کـه تعـداد پروازهـای فـرودگاه کرمـان زیاد شـود، باند 
دوم سـاخته نشـده،گفت: »در 4 سـالی کـه مـن مدیـر بودم 
به شـدت پیگیـر ایـن مسـئله بودیـم و همیـن پیگیری هـا به 

امضـای صورت جلسـه ای بـرای احـداث بانـد دوم منجر شـد. 
ایـن را هـم بایـد بگویـم کـه در سـال های قبـل هـم ترمیـم 
صـورت می گرفتـه. به عنوان مثـال در سـال 89 نزدیـک بـه 
1600 متـر از باندترمیـم شـد.« وی اضافـه کـرد: »اینکـه ما 
و مقامـات اسـتان بر احـداث بانـد دوم تأکیدداریـم، به دلیل 
آینده نگـری اسـت و با احـداث باند دوم، تا 30 سـال فرودگاه 

کرمـان پاسـخگوی پروازهـا خواهـد بود.«
آیـا  پرسـش کـه  ایـن  بـه  پاسـخ  در  نخعـی همچنیـن 
آمـدن آقـای قاسـم زاده به جـای شـما در سـمت مدیرکلـی 
فرودگاه هـای اسـتان ارتباطـی بـه ایـن موضـوع دارد، عنوان 
کـرد: »خیـر. هیـچ ارتباطـی بیـن این قضیـه و آمـدن آقای 

قاسـم زاده وجـود نـدارد.«
انتقال پروازها از کرمان به رفسنجان فاجعه خواهد بود 
یـک کارشـناس صنعت هوانـوردی دراین ارتبـاط به »پیام 
مـا« گفـت: »اصـاًل منطقـی نیسـت کـه بـرای تعمیـر بانـد 
فـرودگاه کرمان، این فرودگاه تعطیل شـود.« میالد باسـتانی 
افـزود: »انتقـال پروازها از کرمان به رفسـنجان فاجعه خواهد 
بـود و عـالوه بـر خسـارت مالـی، بـرای جـان مسـافران هـم 
خطرنـاک اسـت. چراکـه سـوانح جـاده ای افزایـش می یابد و 
در رفسـنجان هـم کنتـرل ایـن حجم مسـافر سـخت خواهد 
بـود.« وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چـه راه حلـی برای 
بانـد فـرودگاه کرمـان وجـود دارد، اظهـار داشـت:  تعمیـر 
»بهتریـن تصمیـم ایجـاد بانـد دوم بـرای فـرودگاه کرمـان 
اسـت.« ایـن کارشـناس اضافـه کـرد: »البته این کار سـخت 
اسـت و نیـاز بـه برنامه ریـزی دقیـق دارد. باید همـه الزامات 
ایمنـی رعایـت شـود.« باسـتانی بابیـان اینکـه حتمـاً بایـد 
عنـوان کـرد:  بانـد دوم تضمیـن شـود،  پروازهـای  ایمنـی 
»حداقـل فاصلـه بیـن دو بانـد بایـد یـک هـزار متر باشـد تا 
 Gatwick مشـکلی ایجاد نشـود.« وی با اشـاره به فـرودگاه
در جنـوب لنـدن، افـزود: »ایـن فـرودگاه هم همین شـرایط 
را داشـت و بانـد دوم را بـه آن اضافه کردند.« این کارشـناس 
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که آیـا بهتر نبـود زودتـر از این ها 
بانـد دوم بـرای فرودگاه کرمان سـاخته می شـد، اظهـار کرد: 
» ایـن امـر بسـته بـه الـزام سـنجی بـر اسـاس ترافیـک این 
فـرودگاه و آنالیـز آمارهـاي سـاالنه آن اسـت اما بایـد در نظر 
داشـت اگـر امـروز بـه این نتیجه رسـیدند کـه بانـد اول نیاز 
بـه تعمیرات گسـترده دارد، تنهـا راه منطقی ایجـاد باند دوم 

در همیـن فرودگاه اسـت.«
احتمال ورشکستگی آژانس های مسافرتی

دهقانـی مدیـر آژانـس مسـافرتی تـاپ سـیر هـم در ایـن 
تعطیلـی  امـکان  »اصـاًل  گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  خصـوص 
فـرودگاه کرمـان وجود نـدارد.« وی افـزود: »اینکـه بخواهند 
پروازهـا را بـه فرودگاه رفسـنجان منتقل کننـد، اصاًل صحیح 
نیسـت چراکـه آن فـرودگاه امـکان خدمات دهی مناسـب به 
ایـن حجـم مسـافر را نخواهد داشـت.« وی بابیـان اینکه اگر 
فـرودگاه کرمـان تعطیـل شـود، آژانس هـای مسـافرتی هـم 
تعطیل می شـوند، عنـوان کرد: »تمـام آژانس های مسـافرتی 

شـهر کرمـان از ایـن قضیـه متضـرر خواهند شـد.«

گزارش »پیام ما« از شایعات گاه و بیگاه پیرامون تعطیلی فرودگاه کرمان

پرواز ادامه دارد

 یادداشت

امید ادامه دارد؟
روزبـه روز  امیـد  لیسـت 
ضعیف تـر شـد و بعـد از انتخـاب 
رئیس مجلس هم مشـخص شـد 
قـوی  اقلیتـی  کـه اصالح طلبـان 
هسـتند نه اکثریـت و این موضوع 
می بایسـت موجـب حضـور قـوی 
شـود  مجلـس  کمیسـیون های  در  اصالح طلبـان 
امـا بی برنامگـی و ضعـف تشـکیالتی باعـث شـد 
اصولگرایـان 10 به 2 در رقابت رئیس کمیسـیون ها 

پیـروز شـوند. 
اصالح طلبـان می توانسـتند اقلیـت قـوی خـود 
را در کمیسـیون ها نشـان دهنـد امـا ضعـف برنامه 
مانـع از آن شـد. کمیسـیون فرهنگـی، آمـوزش و 
بهداشـت و درمـان بـه جهـت عضویت در شـورای 
عالـی انقـالب فرهنگـی از اهمیت باالیـی برخوردار 
بودنـد امـا اصالح طلبان نتوانسـتند حضـور موفقی 

در ایـن کمیسـیون ها داشـته باشـند.

در کمیسـیون شـوراها و امور داخلی مجلس که 
یکـی از وظایـف آن مسـئولیت بررسـی صالحیـت 
انتخابـات شـوراهای پیـش رو اسـت باوجـود 11 
نفـر اصالح طلـب از 19 عضـو، بازهـم یـک اصولگرا 

رئیـس این کمیسـیون شـد.
ریاسـت کمیسـیون انرژی را نیز اسـتاندار سابق 
بوشـهر در دسـت گرفت و در بعضی کمیسـیون ها 
کـه  متخصص تـر  افـراد  وجـود  علی رغـم  نیـز 
می توانسـتند در ایـن کمیسـیون ها مفیدتر باشـند 
بـه کمیسـیون های غیـر مرتبـط رفتنـد. ازجملـه 
محمدجـواد فتحی کـه تخصصش مباحـث حقوق 
بشـری بود. او چندین سـال اسـت که در دانشـگاه 
ارشـد  و کارشناسـی  مقاطـع دکتـری  تهـران در 
دادرسـی منصفانـه بـر اسـناد بین المللـی تدریـس 
می کنـد. ازآنجایی کـه در کمیسـیون امنیـت ملـی 
کمیتـه ای بـه نـام حقـوق بشـر وجـود دارد و امروز 
عمـده اتهاماتـی کـه امثـال احمـد شـهید و ... بـه 
کشـور ما وارد می کنند در حوزه دادرسـی منصفانه 
و حقـوق بشـری اسـت، قطعـاً حضـور وی در ایـن 

کمیسـیون مفیدتـر بود.
 آقـای دکتر سـاری با مدرک دکتـرای انرژی در 
کمیسـیون انـرژی جـای نگرفته اسـت و مثال های 
دیگـر کـه همـه نمایانگـر نبـود انسـجام در همین 
اقلیتـی کـه  اقلیـت اصالح طلـب مجلـس اسـت. 
مـردم بـا انتظارهـای بیـش از ایـن بـه آن هـا رای 
دادنـد و حضـوری حماسـی در پـای صندوق هـای 

رای داشـتند. 
امـا هنوز هـم نباید اهـداف بزرگ تـر را فراموش 
کـرد. لیسـت امیـد بایـد ادامـه کار را منسـجم تر و 
بـا رهبـری بهتـر بگذراند .فراکسـیون امیـد نیاز به 
هم نشـینی بیشـتر بـا محوریـت رئیس فراکسـیون 
دارد و تمـام گله هـا و اعتراض هـا را باید باکار تیمی 
رفـع کنـد نـه اینکـه ناامیدانـه و بـدون اسـتراتژی 

ادامـه دهد. 
لیسـت امیـد قـرار اسـت بـه مـردم امیـد دهـد 
و ایـن امیـد از مسـیر یـک تیـم قـوی می گـذرد. 
شـعار اصالح طلبـان امیـد و آشـتی بـود و نبایـد 
قـوی  اقلیـت  تدبیـر  ناامیـدی،  ترفندهـای  بـا 
و  البی گـری  ضعـف  بـرود.  بیـن  از  اصالح طلبـی 
انسـجام بایـد در زمـان طوالنـی باقی مانـده ترمیم 
شـود تا تفاوت احسـاس شـود و مردم نپرسـند که 

آیـا هنـوز امیـد ادامـه دارد؟

مدیرعامـل شـرکت مهندسـی آب و 
فاضالب)آبفـا( کشـور گفت: »تابسـتان 
 301 در  نفـر  میلیـون   35 امسـال 
شـهر کشـور ازجملـه شـیراز، اصفهان، 
تنـش  معـرض  در  کرمـان  و  بوشـهر 
آبـی قـرار دارنـد.« به گـزارش ایرنـا، به 
گفتـه حمیدرضـا جانبـاز تحلیل هـای 
 301 مواجهـه  از  حاکـی  کارشناسـان 
شـهر کشـور بـا جمعیـت نزدیـک بـه 
35 میلیـون نفـری بـا تنـش آبـی در 
تابسـتان امسـال اسـت کـه شـامل 78 
شـهر بـا جمعیـت بیـش از 100 هـزار 
نفـر ازجملـه شـیراز، اصفهـان، کرمان و 
بوشـهر می شـود.  وی افـزود: »انتظـار 
مـی رود نسـبت منابـع بـه مصـارف آب 
در سـال جـاری با کاهـش 8.6 درصدی 
مواجه شـود.« وی همچنین به شـرایط 

تنـش آبی در شـهر کرمـان اشـاره کرد 
کـه تأمیـن آب آن از طریـق آب هـای 
گفـت:  و  می شـود  انجـام  زیرزمینـی 
»طـرح انتقـال آب از سـد »صفـا« بـه 
کرمـان در دسـت اجرا اسـت و بخشـی 
طـرح  ایـن  موردنیـاز  لوله هـای  از 
فاینانـس )تأمین مالی خارجی( شـده و 
انتظـار مـی رود تـا پایان سـال 1396 به 
بهره بـرداری برسـد.« وی وضعیـت آبی 
سـایر کالن شـهرها و شـهرهای بـزرگ 
کشـور را نسـبتاً مناسـب توصیـف کرد 
و گفـت: »امسـال و باوجـود بارش هـای 
نسـبتاً مناسـب در تهـران، پایتخـت از 
شـرایط تنـش آبـی خارج شـده، امـا در 
مشـهد و بـا سـاخت سـد در باالدسـت 
افغان هـا،  توسـط  »دوسـتی«  سـد 
بـروز تنـش آبـی در سـال های آینـده 

پیش بینـی می شـود.« پیش تـر معـاون 
آب و آبفـای وزیر نیرو خاطرنشـان کرده 
بـود، مشـکل اصلـی در شـرایط تنـش 
در  آب  کمبـود  بـا  مواجه شـدن  آبـی، 
زمـان اوج مصـرف اسـت، به طوری کـه 
در برخـی مناطـق حتـی تـا 1.5 برابـر 
آب  سـال  گـرم  روزهـای  میانگیـن 
بـه گفتـه میدانـی،  مصـرف می شـود. 
پیش بینـی می شـود 301 شـهر کشـور 
در تابسـتان 95 و اوج گرمـا بـا شـرایط 
تنـش آبی روبه رو باشـند کـه به معنای 
سربه سـر شـدن میزان تولیـد و مصرف 
آب اسـت. مدیرعامـل آبفـای کشـور در 
ادامـه بـا اشـاره به چهـار برنامـه در نظر 
گرفته شـده در راسـتای تحقـق اقتصـاد 
مقاومتـی در ایـن شـرکت، افـزود: »در 
شـرب  آب  تأمیـن  نخسـت،  برنامـه 

بیـش از دو هـزار روسـتا بـا جمعیـت 
هـزار   100 و  میلیـون  دو  بـر  افـزون 
نفـر در روسـتاهای بـاالی 20 خانـوار 
تیرمـاه  ابتـدای  از  و  برنامه ریزی شـده 
خواهنـد  بهره بـرداری  بـه  )به تدریـج 
رسـید«. وی خاطرنشـان کـرد: »حدود 
15 هـزار میلیارد ریـال از محل صندوق 
میلیـارد  هـزار  پنـج  و  ملـی  توسـعه 
دارایی هـای  تملـک  محـل  از  ریـال 

سـرمایه ای بـرای اجـرای ایـن طرح هـا 
پیش بینی شـده اسـت.« جانبـاز، اجرای 
عملیـات 23 طـرح سـرمایه گذاری بـا 
ایـن  دوم  برنامـه  را  بخـش خصوصـی 
امسـال  شـعار  تحقـق  بـرای  شـرکت 
برشـمرد و گفـت: »ایـن طرح هـا بیـش 
از 17 هـزار میلیارد ریال سـرمایه گذاری 
بـه دنبـال خواهنـد داشـت.« وی یادآور 
شـد: »یـک مـورد از ایـن طرح هـا بـا 

اعتبـار سـرمایه گذاران هنـدی  تأمیـن 
و البتـه راهبـری یـک شـرکت ایرانـی 
انجـام خواهـد شـد کـه اجـرای طـرح 
در  متقابـل  بیـع  به صـورت  فاضـالب 
اسـتان سـمنان است و سـایر طرح های 
آب  نمک زدایـی  شـامل  تعریف شـده، 
در  فاضـالب  تأسیسـات  اجـرای  دریـا، 
شـهرها، اجرای تصفیه خانه هـای انتقال 

آب و ... خواهـد بـود.«

مدیرعامل آبفای کشور خبر داد:

35 میلیون ایرانی در معرض تنش آبی
کرمان و 3 شهر دیگر بیشتر درخطر بحران آب هستند

    آبفا

مدیرکل ثبت  اسناد و امالک استان:

برگ سبز تعویض پالک سند مالکیت نیست
مدیـرکل ثبت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان عصر روز 
گذشـته در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه مـوارد قانونی 
گفـت: »بـرگ سـبزی کـه از سـوی راهنمایـی و رانندگی 
در تعویـض پالک هـا به عنـوان سـند مالکیت وسـیله نقلیه 
صـادر می گـردد، کافـی نیسـت و مـردم بـرای پرهیـز از 
مشـکالت قانونـی ناشـی از نقل وانتقـال خودرو بایـد حتماً 
سـند وسـیله نقلیـه را در دفاتـر اسـناد رسـمی منتقـل 

یند.« نما
رضـا طالبـی زاده همچنیـن ارتقـای دسـتمزد کارکنان 
اداره ثبت اسـناد و دسـتگاه قضـا را یکـی از عوامل مؤثر در 
کاهـش فسـاد اداری دانسـت و گفت: »به شـدت با هرگونه 
رسـمی  اسـناد  دفاتـر  و  ثبت اسـناد  اداره  در  مفسـده ای 
برخـورد کـرده و می کنیـم. در سـال 94 دادگاه انتظامـی 
سـردفتران و دفتـر داران بیـش از 30 مـورد انفصال موقت 
و چهـار مـورد انفصـال دائـم را به عنـوان مجـازات بـرای 

سـردفتران متخلـف در نظـر گرفته انـد.«

 وی افـزود: »بـا کارمندانـی کـه تخلـف کـرده و موجب 
تضییـع حـق مردم شـوند، حتی اگـر این تخلـف به صورت 
برخوردهـا  ایـن  و  کـرده  برخـورد  باشـد  غیرعمـدی 
در سـال های 93 و 94 منجـر بـه اخـراج چهـار نفـر از 
کارکنـان اداره کل ثبت اسـناد در اسـتان گردیـده اسـت. 
اداری  فسـاد  بحـث  در  مدیریتـم  دوران  در  خوشـحالم 
کاهـش محسوسـی داشـته ایم کـه تـا حـد زیـادی بـرای 

مـردم مشـهود اسـت.« 
کرمـان  اینکـه  بابیـان  اسـتان  ثبت اسـناد  مدیـرکل 
درزمینـه آرشـیو الکترونیکـی اسـناد بسـیار پیشـرو بوده، 
اظهـار کـرد: » بـه تعـداد 211 هـزار و 550 پرونـده ثبتی 
کـه دارای 7 میلیـون و 752 هـزار و 746 بـرگ بودنـد را 
به طـور کامـل اسـکن و وارد سیسـتم آرشـیو الکترونیکـی 

نمودیـم.«
وی ادامـه داد: »بیـش از 70 درصـد ایـن پرونده ها وارد 
سـامانه شـده و در 2 مـاه آینـده بـا تکمیـل این امـر عماًل 

فیزیـک پرونده هـا در بایگانـی نگهداری خواهد شـد و این 
امـر بـه کاهـش تخلفات و تسـریع امور و بهـره وری نیروی 

انسـانی کمک شـایانی خواهـد نمود.«
طالبـی زاده در بخـش دیگری از سـخنان خود میانگین 
آمـار ازدواج را در کشـور بـه ازای هـر 100 هـزار نفر 754 
مـورد اعـالم کـرد که این آمـار در اسـتان کرمان بـه ازای 

هـر 100 هـزار نفـر، یک هـزار و 200 مورد می باشـد.
وی گفـت: »میانگیـن آمار طالق در کشـور بـه ازای هر 
100 هـزار نفـر، 209 مورد اسـت کـه در اسـتان این عدد 
اسـتان  ثبت اسـناد  مدیـرکل  می رسـد.«  مـورد  بـه 240 
عنـوان کـرد: »یـک هـزار و 242 شـرکت در سـال 94 
در اسـتان بـه ثبـت رسـیده و 179 شـرکت منحـل شـده 
و همچنیـن بـرای 6 هـزار و 662 شـرکت در اداره ثبـت 

شـرکت ها تغییـرات صـورت گرفتـه اسـت.«
مالیاتـی  امـور  از  پـس  را  ثبت اسـناد  کل  اداره  وی   
دومیـن اداره درآمـدزا عنـوان کرد. طالبی زاده با اشـاره به 

اینکـه دسـتگاه قضـا و اداره کل ثبت اسـناد به عنـوان اداره 
شـبه قضایـی بایـد مجـری قانـون باشـند، افـزود: »حتـی 

یـک مـورد رشـوه خواری در ادارات ثبـت و دسـتگاه قضـا 
اسـت.« زیاد 

خبر

محمدرضا فرح بخش 
فعال سیاسی

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

خبر تعطیلی فرودگاه کرمان به علت 
تعمیر باند آن در حالی مطرح شده که 

هم کارشناسان و هم مقامات استان با 
این کار مخالف هستند. 

خصوصاً که روزانه بیش از 2 هزار 
و 700 مسافر داخلی و خارجی به 

فرودگاه کرمان وارد و یا از آن خارج 
می شوند و انتقال این تعداد 

مسافر به فرودگاه رفسنجان، 
مشکالت زیادی را در 

پی خواهد داشت.
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کرمون

داستان

کرمـون- آسـیاب آبـی  دسـتگاهی اسـت که بـرای خرد 
کـردن گنـدم و سـایر غـالت و تولیـد آرد وجـود داشـته 
و بـا اسـتفاده از تکنیـک سـرعت و یـا فشـار آب کار مـی 
کـرده اسـت. در همـه شـهرهای ایـران قدیـم آسـیاب آبـی 
وجـود داشـته و چنـد مـورد انگشـت شـمار هنوز  هـم کار 
می کننـد. آسـیاب کاخک - بجنورد-آسـیاب یزد و آسـیاب 
آبـی اشـکذر -و آسـیاب هـای آبـی بسـیار قدیمـی ماننـد 
آسـیاب آبی زیبد در پروژه های شـهر سـازی نابود شـده اند. 
سـاعت آبـی و آسـیاب آبـی  در ایـران از قدمـت تاریخـی 
کهنـی برخـوردار اسـت. بعضـی اعتقـاد دارند آسـیاب بادی 

نخسـتین بـار در ایـران بـه کار گرفتـه شـده اسـت.
»آسـیاب در مناطـق خشـک ایـران روی قنـات سـاخته 
مـی شـود. تنـوره آسـیاب در ژرفـای زمین کنده می شـود. 
حجـم آن بسـتگی بـه میـزان آب قنات دارد. مقـدار آبی که 
از بـاال بـه تنـوره می ریـزد و در آن جمع می گردد، سـنگ 
آسـیاب را بـه حرکـت در می آورد. این گونه آسـیاب ها آرد 

مصرفـی منطقـه را آماده مـی کرد.
ایجـاد آسـیاب در روی قنـات ایـن امکان را مـی داده که 
بخشـی و یـا تمامـی مخـارج نگهـداری، تعمیـر و الیروبـی 
قنـات به دسـت آیـد و صاحبـان قنـات مجبور بـه پرداخت 
نفقـه نشـوند. ایـن یکـی از چرایـی ها و شـاید عمـده ترین 
دلیـل ایجـاد آسـیاب در روی قنـات هـا بـوده اسـت. گاه 
برخـی از صاحبـان آسـیاب در گذشـته، فقـط بـا درآمـد 

آسـیاب قنـات جدیـدی ایجـاد کـرده اند.
در گذشـته بسـیاری از مقنـی هـا بـه جـای مـزد خـود 
حوالـه آرد از آسـیاب دریافـت مـی کـرده انـد. و زمانـی که 
پـول نیاز داشـتند ایـن حواله ها را مـی فروختند. آسـیابان 
هـا نـزد مردم احترامی داشـتند و گاه این شـغل به فرزندان 

آن هـا بـه ارث می رسـید.
کنـدن آسـیاب گاهـی بـرای آبرسـانی بـه زمیـن هـای 
پسـت تـر و اجبـاری بـوده اسـت. بدیـن معنـی کـه گاهـی 
مظهـر قناتـی در دهـی بوده اسـت. شـخص و یا اشـخاصی 
قنـات یـا بخشـی از قنـات را خریـداری مـی کـرده انـد و 
مـی خواسـته انـد آب را بـه زمینـی کـه در پاییـن دسـت 
قـرار داشـته اسـت برسـانند، بهتریـن راه ایـن بـوده اسـت 
کـه آسـیابی ایجـاد کننـد. آب را بـه تنوره آسـیاب بدهند و 
از تنـوره تـا محـل جدیـد داالن هـای زیرزمینـی بکنند. در 
حقیقـت در اینجـا تنوره آسـیاب نقـش مادر چاه را داشـته 

ست. ا
گاه سـاختن آسـیاب هـم چـون حـق عبـور بوده اسـت. 
مـردم دهـی مـی خواسـته انـد قناتـی ایجـاد کننـد و مـی 
بایسـت چـاه هـای قنـات را در زمیـن هـای دهـی دیگـر 
بکننـد. ایـن مـردم بـه شـرطی رضایـت مـی داده انـد کـه 
چـاه هـا در روی زمیـن هـای آنهـا کنده شـود که آسـیابی 
بـرای آنهـا سـاخته شـود. در حقیقـت ایجـاد آسـیاب حـق 

عبـور بـوده، البتـه در بیشـتر مـوارد همـان مسـیر چـاه ها 
خریـداری مـی شـده اسـت.

گاه نیـز ایجـاد برخی از آسـیاب هـا تنها به علل انسـانی 
و نیـاز یـک منطقـه به آسـیاب بوده اسـت. آسـیاب کار آرد 
کـردن گنـدم بـا دسـت را کـه بیشـتر کار زنان بوده اسـت، 
سـاده مـی کـرده اسـت. فکـر ایجاد آسـیاب باید بیـن زن و 
مـرد بـا هم پیدا شـده باشـد. کار آبیـاری با مـرد و کوبیدن 
گنـدم بـا زن بـوده اسـت و ایـن دو در آسـیاب به هـم گره 
مـی خـورده اسـت. آسـیاب هـم چنیـن بیـن خانـه هـای 
روسـتا و زمین های کشـاورزی قـرار دارد و گره گاه روسـتا 
و بـاغ و زمین کشـاورزی اسـت. آسـیاب و چـرخ کوزه گری 
هر دو از ابتکارات و اختراعات زنان اسـت و یا کار مشـترک 
زن و مـرد. بـه گمـان، نخسـتین آسـیابان هـا و سـفالگران 
تاریـخ زنـان بوده انـد. مـردان در کار آبیاری و گلـه داری و 
کشـاورزی بـوده انـد و زنـان چرخ و سـفالگری و آسـیاب و 

ارابـه را سـاختند تـا زندگـی راه بیفتد.
پژوهـش هـای نخسـتین نشـان می دهـد کـه در برخی 
از روسـتاهای یـزد پـس از ایجاد آسـیاب آبی، پارچـه بافی، 
سـفالگری زیلوبافـی و کارهای دسـتی رونق بیشـتری یافته 

است.
یکـی دیگـر از نتایـج ایجاد آسـیاب آبی دگرگونی اسـت 
کـه در تقسـیم کار از نظـر جنـس بیـن زن و مـرد پدیـد 
مـی آیـد. کار کـردن با آسـیاب دسـتی کاری اسـت زنانه و 
مختـص بـه زن هـا، و مردهـا در آن نقـش چندانی نداشـته 
انـد. در برخـی دهـات کار کـردن مردهـا با آسـیاب دسـتی 
کاری ناپسـند و دور از شـأن مـردان بـه چشـم مـی آمـده 
اسـت. چـون در دهـی آسـیاب آبـی سـاخته مـی شـد، کار 
وارونـه مـی گردیـد و دیگـر زن هـا نقـش چندانـی در آرد 
کـردن گنـدم خانـواده نداشـتند و مردهـا عهـده دار حمـل 
کیسـه های گنـدم به آسـیاب و آرد به خانه بودند. نخسـت 
ایـن کارهـا بـا زنـان بـود و سـپس مـردان آن را در برخـی 
جاهـا بـر دوش گرفتنـد تـا نـان و آب خانـه در دستشـان 

شد. با
بدیـن ترتیب با سـاخته شـدن آسـیاب آبی نـه تنها یک 
سـنت شکسـته می شـد بلکـه بخشـی از نیـروی کار زن ها 
آزاد مـی گردید که بیشـتر در صنایع دسـتی بـه کار گرفته 

می شـد.
بسـیاری از آسـیاب هـا و بـه ویـژه آن هـا کـه در روی 
قنـات هـا قـرار دارنـد از نظـر تکنیکـی و گـودی تنـوره و 
خـرد کـردن گنـدم در سـطح باالیـی قـرار دارنـد. برخی از 
ایـن آسـیاب هـا مثـل آسـیاب دو سـنگه و آسـیاب سـنگ 
سـیاه کـه تنـوره آن هـا در چهـل تـا پنجـاه متـری زمیـن 
قـرار دارنـد، از شـاهکارهای تکنیکی و هنری تمـدن ایرانی 

. هستند
آسـیاب هـا شـکل زورخانه ها و سـفالگری هـا را دارند و 

ایـن ها همه شـکل نیایشـگاه های مهریان اسـت. در گودی 
و به شـکل چند پهلو سـاخته شـده اند. شـاید نیایشـگاه ها  
را بـرای دور مانـدن از چشـم دیگـران بـه مانند آسـیاب ها 
سـاختند و زروخانـه هـا نیـز که مـکان تمرین هـای جنگی 
پنهانـی پهلوانـان بـود بـه همین سـبب بدین گونه سـاخته 
شـده باشـد. شـکل همـه آن هـا بـا نیایـش و عرفـان پیوند 

دارد.
روش کار آسـیاب نیـز بدیـن صورت اسـت کـه آب ابتدا 
وارد یـک حوضچـه شـده و در آن جا از آشـغال و لجن پاک 
مـی گـردد. از ایـن حوضچه چون حمام و اسـتخر اسـتفاده 
مـی شـده اسـت و آب پـس از عبـور از تخته بنـد حوضچه 
وارد تنـوره عمـودی و بـا فشـار زیـاد بـه پـرده چوبـی وارد 
شـده و آن را مـی چرخانـد و سـنگ زیریـن همیشـه ثابـت 
باقـی مـی مانـد. گنـدم کم کـم از دول وارد سـوراخ وسـط 
سـنگ شـده در بیـن دو سـنگ زیریـن و زبریـن قـرار مـی 
گیـرد و خـرد شـده و بـه آرد تبدیـل مـی شـود و آب وارد 
شـده به آسـیاب از زیر سـوراخ آن خارج شـده و به کشتزار 

ها مـی رود.«
) محمود کویر؛ کویرها و بیابان های ایران( 

اسـتان کرمان نیز مانند همه شـهرهای ایـران از موهبت 
آسـیاب هـای آبی برخـوردار بوده اسـت. بقایای بسـیاری از 
ایـن آسـیاب ها هنـوز هم در نقـاط مختلف اسـتان بر جای 
مانـده انـد کـه مـی تـوان از آسـیاب هـای آبـی شـهداد و 

کوهبنـان نـام برد. 

آسیاب آبی مهمترین اختراع زن 
که با عرفان و معنویت پیوند دارد

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هفتاد و هشت

بـرای ایـن کـه قارئیـن) خواننـدگان( محترم 
بداننـد کارگـزار یعنـی چـه و چـه کاری از او 
سـاخته می شـد و چـه صیغه ای اسـت. به طور 
اختصـار چنـد سـطری در ایـن خصـوص مـی 
نویسـم. کشـوری که اسـتقالل نداشـته باشـد و 
بـه واسـطه ضعـف و ناتوانـی ذلیـل همسـایگان 
خارجـی باشـد، گرفتـار و دچـار کاپیتوالسـیون 
بتواننـد در  بـرای آن کـه  اجانـب  مـی گـردد. 
اسـتقالل آن کشـور بهتـر اعمـال نفـوذ کننـد 
را  مسـائل قضایـی  را خصوصـاً  و منافـع خـود 
بـه نفـع اتبـاع خـود انجـام دهنـد متوسـل بـه 
مـا  خارجـه  وزارت  در  و  شـده  کاپیتوالسـیون 
اداره مخصوصـی بـه عنـوان آن کـه قوانیـن مـا 
کافـی نیسـت و قضـات نمـی تواننـد بـه عدالت 
قضـاوت بنماینـد دایـر کـرده و بـا ایـن عمـل 
یـک ننـگ و لکـه دائمـی بـه پیشـانی آن ملـت 
و دولتـی کـه آن هـا بر سـر سـفره اش نشسـته 

انـد مـی گذارند.
 در زمـان قاجاریـه مـا هـم بـه ایـن مصیبت 
گرفتـار بودیـم و مأمـوری کـه بـه ایـن سـمت 
در  بـود.  کارگـزار  نامـش  گردیـد  مـی  معلـوم 
کرمـان هـم به واسـطه آن کـه عـده ای از تجار 
هنـدو کـه در آن تاریـخ تبعـه دولـت انگلیـس 
محسـوب مـی شـدند و چنـد نفـر خارجـی از 
کارشـان خریـد  کـه  یونانـی  و  هلنـدی  قبیـل 
قالـی بـود اقامـت داشـتند. اداره منحوسـی بـه 
نـام کارگـزاری بـه وجـود آمـده بـود. هـر چـه 
بـر ضعـف و ناتوانـی دولـت قاجاریه افـزوده می 
شـد کاپیتوالسـیون و مامورینش بیـش تر نضج 
گرفتـه و بـا قـدرت تـر حکمرانـی مـی کردند تا 
عاقبـت کار بـه جایـی کشـید که هـر کارگزاری 
چـون در هفتـه ای یکـی دو بار با قنسـول های 
خارجـی رو بـه رو و هـم مجلـس مـی گردیـد 
خـودش را از تمـام رؤسـای دولتی حتـی حکام 
و فرمـان فرمایـان مهم تر می دانسـت و باالخره 
ایـن ماموریـن نامناسـب در کرمـان کارشـان به 
ایـن جـا کشـید کـه در کارگزاری چـوب و فلک 

و زنـدان هـم بـه وجـود آوردند. 
آن قـدر ایـن کارگزارهـا خـود را گـم کـرده 
و سراپایشـان را نخـوت و غـرور فـرا مـی گرفت 
کـه خـود را فرامـوش کرده و بـه انـواع حیل به 
اخـاذی پرداختـه و پـس از چنـد سـال بـا مـال 
و منـال هنگفـت بـه پـای تخـت مراجعـت مـی 
کردنـد. یـک نفـر از میـرزا بنویـس و از نوچـه 
فکلـی هایی را که در حواشـی اتـاق های وزارت 
خارجـه رفـت و آمدهایـی داشـته و پیـدا مـی 
شـدند مـی شـناختم کـه پـس از گرفتـن لقبی 
کارگـزار کرمان شـد. همین که بـه کرمان ورود 
کـرد بـرای ایـن کـه بـاالی دسـت کارگـزاران 
گذشـته را بگیـرد  سـکه ای باالتـر از آن ها بزند 
تـا مدتـی از فرط تکبر کسـی را نمـی پذیرفت و 
اجـازه مالقـات نمی داد. در اتاقی تنها نشسـته و 
چنـان خـود را گرفته بـود که به مسـتخدمین و 
فـراش هـای کارگزاری هم شـبهه شـده و آن ها 
هـم متحیـر بودنـد کـه ایـن مرد تـا چه حـد با 
قدرت اسـت، بایسـتی همـه در جلوی او دسـت 
بـر سـینه ایسـتاده و سـر بـه زیر باشـند و حتی 

چشـم شـان به چشـم هـای او تالقـی نکند.
وقتـی کـه گـذرش بـه کوچـه و معبـری می 
افتـاد چنـد نفـر جلوتـر از او بـه راه مـی افتادند 
داشـتند.  مـی  بـاز  رفتـن  راه  از  را  عابریـن  و 
عابریـن و مـردم بایـد در کنـاری بایسـتند تـا 
کارگـزار بگـذرد. ایـن مـرد دراز احمق کـه گونه 
هـای خشـکیده و برآمـده و ابروانـی پـر مـو و 
بـه هـم پیوسـته داشـت و قباحـت و زشـتی از 
سـر تـا پایـش مـی بارید بـا منـت بسـیاری که 
بـه بنـدگان خـدا داشـت از جلـوی شـان مـی 
گذشـت. هـدف و آرزوی ایـن دیوانـه تحمیلـی 
ایـن بـود کـه مـردم از او بترسـند و از ترسـش 

بلرزنـد و رنـگ از روی شـان بـرود. 
معلـوم اسـت وقتـی کـه دولتی و حسـابی در 
کار نباشـد، فرمـان فرمـای واقعـی ایالتـی چون 
کرمـان بایـد چنیـن گوسـاله منکوسـی باشـد. 
خوشـبختانه لقبـش را فراموش کـرده به خاطرم 
نمـی آمـد. ایـن قـدر بـه خاطرم اسـت کـه یک 
کلمـه کمالـی در جلـوی لقبش بـود و هنوز هم 
کـه سـال هـا از آن تاریخ می گـذرد وقتی قیافه 
اش را بـه خاطـرم مجسـم مـی شـود بـه خـود 
مـی گویـم ای کاش در آن ایام وجود نداشـتم و 

اصـال از مـا مـادر متولد نشـده بودم. 

یکی دیگر از نتایج ایجاد آسیاب آبی 
دگرگونی است که در تقسیم کار 
از نظر جنس بین زن و مرد پدید 
می آید. کار کردن با آسیاب دستی 
کاری است زنانه و مختص به زن 
ها، و مردها در آن نقش چندانی 
نداشته اند. در برخی دهات کار 
کردن مردها با آسیاب دستی کاری 
ناپسند و دور از شأن مردان به 
چشم می آمده است. چون در دهی 
آسیاب آبی ساخته می شد، کار 
وارونه می گردید و دیگر زن ها 
نقش چندانی در آرد کردن گندم 
خانواده نداشتند و مردها عهده دار 
حمل کیسه های گندم به آسیاب و 
آرد به خانه بودند.

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

آسـیاب های هشـتگانه آبـی کوهبنـان یکـی از شـاخص ترین آثـار تاریخـی ایران اسـت که نشـان 
از خالقیـت مردمـان کوهبنـان و قـدرت درک و فهـم ایرانیـان دارد کـه سلسـله آسـیاب های آبی 
هشـتگانه در شـمال شـهر کوهبنـان قرار دارند. هشـت آسـیاب که به صورت متوالی و پشـت سـر 
هـم سـاخته شـده و هـر کدام بـه نام صاحـب آن نامیده می شـوند کـه آب ایـن آسـیاب ها از قنات 
دهملـک گرفتـه می شـود و در کنـار ایـن آسـیاب ها درختان تنومنـد چنار وجـود دارد کـه فضایی 
مشـجر و زیبـا را به وجود آورده اسـت، مکانی مناسـب و حیرتانگیـز با طنین زیبـای آب که آرامش 

و آسـایش مسـافران اسـت، قدمـت ایـن آثار را بیـش از یک هـزار سـال می دانند.

 آسـیاب آبـی شـهداد مربـوط بـه دوره قاجار اسـت و در کرمان، جنوب شـرقی شـهداد، محله رسـول آبـاد واقع 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 7 مهر 1381 با شـماره ثبـت ۶120 بـه عنوان یکـی از آثار ملـی ایران به ثبت رسـیده 

. ست ا
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زندگی

گزارش

صرفه جویی نان
نـان، اصلی تریـن غـذای مـا ایرانی هـا یـا همان 
قـوت غالبمان اسـت؛ خوراکـی که البته بیشـترین 
کـم لطفی هـا را هم در حقـش می کنیم؛ بـد از آن 
نگهـداری می کنیـم، آن را دور می ریزیـم و آداب 
اسـتفاده از ایـن برکـت را نمی دانیم.بـا ایـن حـال، 
نـان همچنـان بیشـترین سـهم را در تأمیـن انرژی 

مـا و سـوخت رسـانی به بدنمـان دارد.
چه نانی بخوریم؟

نیسـت.  سـیر کننده  غـذای  یـک  فقـط  نـان 
منبعـی اسـت از کربوهیـدرات، فیبـر، روغن، امالح 
و برخـی ویتامین هـا؛ یعنـی بخش زیـادی از آنچه 
نـان  در  دارد،  نیـاز  بـرای سوخت وسـاز  مـا  بـدن 
بـه چشـم می خـورد. امـا همیـن نـان هـم انـواع 
مختلفـی دارد و بسـته بـه شـیوه پخـت و مـوادی 
ارزش  می توانـد  رفتـه،  بـه کار  آن  پخـت  در  کـه 
بیشـتر یا کمتری داشـته باشـد. در میـان نان های 
سـنتی، سـالم ترین آنهـا، نـان سـنگک اسـت کـه 
کمتریـن دور ریـز را دارد و به دلیـل وجود سـبوس 
)اگـر رنـگ آن تیره باشـد( زود هضم تر اسـت. بعد 
از سـنگک، بربـری از محبوب تریـن نان هاسـت که 
اگـر خمیـر نباشـد و با حـرارت یکنواخـت و مالیم 
پختـه شـود، می توانـد نیازهای غذایی مـا را تأمین 
کنـد. در این نان هم از سـبوس اسـتفاده می شـود 
کـه در سـال های اخیـر، متأسـفانه میـزان آن کـم 
شـده. امـا اگـر از شـاطر بخواهید نـان بربری تان را 
پـر سـبوس پخـت کنـد یا دوطـرف آن را سـبوس 
بپاشـد، می توانیـد یـک نـان سـالم و بسـیار تـرد 
داشـته باشـید. نان هـای لـواش و تافتـون به دلیـل 
مانـدگاری طوالنی تـر و در دسـترس بـودن بیـن 
نان هـا  ایـن  ایرانی هـا حسـابی محبـوب هسـتند. 
امـا ارزش غذایـی پایینـی دارنـد چـون معمـوال با 
افـزودن جـوش شـیرین و نمـک زیـاد در مـدت 
کوتاهـی تخمیر و پخته می شـوند. از این گذشـته، 
دور ریـز زیـادی هـم دارنـد و مصـرف زیـاد آنهـا 
ممکـن اسـت باعث اختـالل در جذب امالح شـود.

نگهداری نان به مدت طوالنی
همـان قـدر کـه کیفیـت پخـت در ارزش نـان 
نـان هـم  از  تأثیر گـذار اسـت، نگهـداری درسـت 
بـر آن اثـر دارد. بیشـتر نان هـا را اگـر در دمـای 
مناسـب و بسـته بنـدی خـوب نگه داریـد، بـرای 
مـدت طوالنـی مانـدگار خواهنـد بود. فریـز کردن 
بهتریـن  از  یکـی  اسـت،  تـازه  هنـوز  وقتـی  نـان 
از  جلوگیـری  و  آن  کیفیـت  حفـظ  بـرای  راه هـا 
دور ریـز نـان اسـت. متأسـفانه هـر سـال حـدود 
2هـزار میلیـارد تومـان نـان در ایـران دور ریختـه 
از  بیـش  خریـد  آن  اصلـی  علـت  کـه  می شـود 
انـدازه و نگهـداری نامناسـب آن اسـت. بـرای آنکه 
نـان مـدت بیشـتری سـالم بمانـد، هنـگام خریـد، 
نان هـای برشـته و نسـوخته را انتخـاب کنیـد. بـه 
نـان تـازه و داغ فرصـت دهید تا کمی خنک شـود 
و بالفاصلـه پـس از خنـک شـدن، آن مقـدار را که 
الزم داریـد در کیسـه پارچـه ای بپیچیـد و بقیـه را 
قطعـه قطعـه کـرده و فریـز کنیـد. هـر بـار بـرای 
اسـتفاده از نـان یـخ زده، حتـی نان هـای سـنتی، 
آن را گـرم کنیـد. اجـازه ندهیـد نـان در کیسـه 
خمیـر شـود و همچنیـن آن را هرگـز الی روزنامه 
نپیچیـد چون خشـک خواهد شـد. تا حـد ممکن، 
بـه انـدازه نیازتـان نـان بخرید تـا دور ریز نداشـته 

. شید با
نکاتی درباره نان خوب

نـان سـالم ویژگی هایـی دارد که نبـود هر کدام 
از آنهـا می توانـد کیفیـت و ارزش غذایـی نـان را 

زیـر سـؤال ببرد.
1- نـان سـالم کامـال پختـه و برشـته اسـت اما 
داشـته  سـوختگی  از  نشـانه ای  نبایـد  آن  سـطح 

. شد با
2- در فراینـد تخمیـر، نبایـد از جوش شـیرین 
عوامـل  از  یکـی  اسـتفاده شـود. جـوش شـیرین 

اسـت. نـان  ریزمغذی هـای  کاهـش جـذب 
3- یـک نـان خـوب، بافـت نـرم و یکنواختـی 
بیـات  زود  و  می شـود  بریـده  راحتـی  بـه  دارد، 

. د نمی شـو
شـده  بسـته بندی  صنعتـی  نـان  اگـر   -4
نـگاه  آن  غذایـی  ارزش  برچسـب  بـه  می خریـد، 
کنیـد کـه نان هـا بـا قند کـم و ترجیحا بـدون قند 

باشـد.

از خانـه خـارج  مهمانـان  وقتی کـه 
روی  همچنـان  سـفره  می شـدند، 
زمیـن پهـن بـود. قابلمـه ای برداشـت 
کنـد.  را جمـع  غذاهـا  اضافه هـای  تـا 
مـادر صدایـش را بلنـد کـرد و گفـت: 
کـه همـه ی غذاهـای تـوی بشـقاب ها 
سـفره  بـه  نگاهـی  بریزیـد.  بیـرون  را 
همـه ی  داخـل  تقریبـاً  انداخـت 
بشـقاب ها غـذا مانـده بـود. مـادر پاکت زبالـه ی بزرگـی را به 
دسـت او داد گفـت: سـریع همـه را جمـع کـن تـا ماشـین 
شـهرداری نیامده بگذاریمشـان دم در ...پاکت را که از دسـت 
مـادر گرفـت یـاد مجموعـه عکـس »سـرزمین گرسـنگان« 
افتـاد کـه در آن میـزان خریـد غذاهـای چندیـن خانـواده 
ایـن  و  مـی داد  نشـان  جهـان  کشـورهای  از  بعضـی  در  را 
مجموعـه ،عکس هایـی را شـامل می شـد کـه بیانگر بسـیاری 
از واقعیت هـای دور بـر مـا اسـت. انسـان هایی نیازمنـدی در 
اطـراف ما زندگـی می کنند کـه آن قدر دور و مخفی نیسـتند 
کـه بـرای پیـدا کردنشـان بنـا باشـد، خـود را به زحمـت بـی 
اندازیـم، فقـط کافـی اسـت کـه کمـی دقیق تـر ببینیـم و یـا 
به بیان دیگـر اصـاًل بخواهیـم ببینیـم .کسـی کـه نابینـا شـده 
باشـد شـاید بـا درمـان و تـالش، امیـدی بـرای بینا شـدنش 
وجـود داشـته باشـد ولـی کسـی کـه چشـم هایش را بسـته 

باشـد بـرای نگریسـتن او هیـچ امیـدی نخواهـد بـود.
ساالنه 35 میلیون تُن غذا در ایران 

دور ریخته می شود 
قصـه ی این سـفره، قصه ی بسـیاری از سـفره های خانه های 
ماسـت. قصـه ی تلخـی به نام اسـراف .جدیـداً آمـاری از جانب 
سـازمان جهانـی غـذا )فائـو( منتشرشـده  اسـت کـه بسـیار 
تکان دهنـده و قابل تأمـل اسـت، سـاالنه 35 میلیـون تُـن غـذا 
در ایـران دور ریختـه می شـود. تلخـی ایـن آمـار وقتی بیشـتر 
احسـاس می شـود کـه بـه تعـداد خانوارهـای کم درآمـد توجه 
کنیـم. به واسـطه ی تورمـی که در کشـور وجـود دارد و افزایش 
قیمت هـا ، تـوان خریـد مـردم کـم شـده اسـت و بـر اسـاس 
آمـار اعالم شـده از جانـب بانـک مرکـزی ایـران قـدرت خریـد 
مردم در ده سـال گذشـته کاهش چشـم گیری پیداکرده اسـت 
و خریـد مـواد غذایی مردم حـدود یک چهارم قبل اسـت. یکی 
از دالیـل بـه وجـود آمـدن ایـن آمار افزایـش زیاد قیمـت مواد 
خوراکـی اسـت کـه حتـی از نـرخ تورم کلی هم بیشـتر اسـت 
البتـه شـایان ذکر اسـت ایـن کاهش خرید بر اسـاس ایـن آمار 

در مـورد تخم مـرغ و مـرغ صـدق نمی کنـد.
30 درصد دورریزهای غذا مربوط به نان است 

بـا ایـن کاهـش قـدرت خریـد چگونـه می تـوان ایـن حجم  
دورریـز غـذا را پذیرفت.بر طبق گزارشـی که »روزنامـه ایران« 
منتشـر کـرده اسـت 30 درصـد ایـن دورریزهـای غـذا مربوط 
بـه نـان و10 درصـد آن مربـوط بـه برنـج اسـت، یعنـی غذای 

عمـده ی بسـیاری از خانوارهـای ایرانی، 30 درصـد هم مربوط 
بـه میـوه و سـبزی جـات و35 درصـد هـم مربـوط بـه خرمـا 
اسـت.در مـورد دلیـل دورریـز و اسـراف مـواد غذایی عـالوه بر 
مصرف کننـدگان خانگـی می تـوان رسـتوران ها، اماکن عمومی 
و حتـی انبار کارخانه ها تولیدکننده را هم موردتوجه و بررسـی 
قـرارداد. کاالی خوراکـی بی کیفیتـی کـه تولیدشـده و در انبار 
کارخانه هـا مانـده یـا حتی بعـد از فـروش دوباره مرجوع شـده 
تـا این کـه تاریخ مصـرف آن گذشـته و در بسـیاری مـوارد قابل 
بازیافـت نیسـت، یکـی از جلوه هـای این اسـراف عظیم اسـت. 
می تـوان چنیـن اسـتنباط کرد کـه بسـیاری از ایـن دورریزها 
بـه دلیـل کیفیت نامطلـوب تولیدات کشـور ما اسـت که برای 
بهبـود آن نیازمنـد برنامه ریـزی و کنتـرل هـم جانبـه از طرف 
سـازمان های مربوطـه اسـت کـه بـا بهبـود بسـته بندی و هـم 
بـا تولیـدات بـا مانـدگاری طوالنی تـر تـا حـدودی قابل کنترل 

است. 
بشقاب های خالی

بوده ایـم   ظرف هایـی  شـاهد  رسـتوران ها  در  مـا  همـه ی 
کـه حجـم قبـل توجـه ای از غـذا را داخـل خـود داشـته و به 
سـطل زبالـه ریختـه می شـود کـه اصـالح ایـن رویـه نیازمنـد 
بـه فرهنگ سـازی درسـت هـم از جانـب خانواده هـا وهـم از 
جانـب  صاحبـان  و شـاغالن ایـن حرفـه اسـت.این نکتـه نیاز 
بـه فرهنگ سـازی دارد کـه بـرای کـودک پنج سـاله ی خـود 
یـک پـرس کامل غذا سـفارش ندهیـم و فرهنگ بشـقاب های 
خالـی  را روی میزهـای رسـتوران ها شـکل دهیـم تـا غذاهـا 
تقسـیم شـود و هر کس بر اسـاس مصرف خود سـفارش داده 
و به انـدازه هـم مصـرف کنـد. رعایـت ایـن نـکات فقط بـه نفع 
اقتصـاد خانـواده نیسـت، وقتـی بشـقاب هایی وجـود داشـته 
باشـد تـا غذا تقسـیم شـود هزینه های اضافـه بـرای تولید غذا 
هـم کـم می شـود و جـدا از نفـع اخالقـی ای کـه جلوگیـری از 
اسـراف دارد نفـع  اقتصادی هم برای هـر دو طرف تولیدکننده 

و مصرف کننـده خواهـد داشـت.
 برای تولید هر کیلو برنج حدود هزار و هفتصد لیتر 

آب مصرف می شود
خانوارهـا یکـی از اصلـی تریـن ارکان این اسـراف هسـتند  
کـه میتواننـد بـا کنتـرل رفتـار اشـتباه سـهم بـه سـزایی در 
ایـن  دالیـل  مـورد  در  باشـند.  داشـته  آمـار  ایـن  کاهـش 
دورریزهـای غـذا در خانـواده نظـر های بسـیاری وجـود دارد. 
قیمـت پاییـن بعضی از اقـالم خوراکی میتواند یکـی از دالیل 
درسـت مصـرف نکـردن آنهـا باشـد بـه طـور مثـال بـا توجه 
بـه اینکـه 30 درصـد ایـن دورریـز ها را نـان تشـکیل میدهد 
عـالوه بـر نداشـتن کیفیـت مطلـوب ،ارزن بودن هـم در این 
اسـراف بـی تاثیـر نیسـت.و ایـن در حالـی اسـت کـه مصرف 
کننـده ی نـان و برنـج توجـه ای بـه میـزان هزینـه ای که از 
لحظـه ی کشـت برنـج وگنـدم نان اعمال شـده اسـت، و این 
کـه اگـر هزینـه هـای اعمـال شـده بـه قیمـت بـرای مصرف 

کننـده اضافـه میشـد بسـیار گـران تـر بود،نـدارد. گزارشـات 
بیـان میکننـد کـه بـرای تولیـد هـر کیلـو برنـج حـدود هزار 
وهفتصـد لیتـر آب  مصـرف میشـود. توجـه بـه همیـن نکته 
بـا در نظـر گرفتـن شـرایط اقلیمی کشـور ما میتوانـد جلوی 
بسـیاری ازاسـراف هـا را بگیـرد، کـه در بیـن اقشـار مرفـه 

بیشـتر دیـده می شـود.
اسـراف  بـا  رابطـه  در  کـه  اسـت  داری  خانـه  زن  مریـم 
موادغذایـی بـه »پیـام مـا« میگوید:پخـت چنـد نـوع غـذا در 
مهمانی ها رسـم شـده است.همیشـه هم کلی غـذا اضافه می 
آیـد .کـه حتـی داخل یخچـال هم مدت زیـادی نمـی توانیم 
نگه داریم وفاسـد میشـود.کار درسـتی نیسـت، اما انگار چاره 
ای وجـود نـدارد. وقتـی جایـی مهمـان شـده ای، چنـد نـوع 
غـذا درسـت کردنـد نمیشـود کـه جلویشـان فقـط یـک نوع 
غـذا گذاشـت. شـاید فکـر کننـد کـه برایشـان احتـرام قائـل 
نبودیم.البتـه کرمانـی هـا کال از ایـن اسـراف ها زیـاد میکنند 
انـگار دلشـان بـرای پول نمی سوزد،اسـراف مـواد غذایی یکی 

از آنها اسـت.  
15 میلیون نفرگرسنه

امـا در ایـن بیـن یکـی از مهمتریـن حلقـه هـای مفقـوده 
فرهنـگ سـازی مصـرف درسـت مـواد غذایـی در خانـواده ها 
اسـت وقتـی کـه متاسـفانه مهمانـی هایـی برگـذار میشـود 
کـه در آن مقـدار دور ریـز غـذا چندیـن برابـر مصـرف اسـت 
فاجعـه قابـل رویـت تـر میگـردد. عـادت پخـت چند نـوع غذا 
درمهمانـی ها، عادت مضری اسـت کـه فارغ از ایـن که ارتباط 
خانوادگـی را دشـوارتر میکنـد تاثیر سـویی بر اقتصـاد خانواده 
وبالطبـع جامعـه خواهد داشـت و این آسـیب در فرهنگ غنی 
مـا ایرانـی هـا بسـیار خودنمایـی میکنـد، فرهنگی کـه در آن 
اسـراف مـورد نکوهـش قـرار گرفته وتوجـه به هم نـوع یکی از 
فضائل اخالقی محسـوب میشـود. حاال این آمار منتشـر شـده 
دردی بـزرگ را تولیـد میکند، دردی به وسـعت گرسـنگی 15 
میلیـون نفـری کـه میتوانسـتند بـا این مقـدار غذایی اسـراف 
شـده سـیر شـوند. وقتی رفتـار مصـرف درسـت از کوچکترین 
واحـد اجتماع شـروع شـود خـواه نـا خواه بـر بقیـع ارکان هم 
تاثیـر میگذاردواصـالح ایـن روند معیـوب نیازمند بـه همکاری 
همـه ی اعضـای جامعـه اسـت، هیـچ وقـت یـک دسـت صدا 

داد. نخواهد 

»پیام ما« اسراف مواد غذایی را بررسی می کند

35 میلیون تُن غذا در 
سطل زباله 

آب مایـه حیات اسـت و کمبـود آن 
زنـده روی زمیـن  زندگـی موجـودات 
را بـه خطـر مـی انـدازد. امـروزه، مردم 
جهـان بـا کمبـود آب نوشـیدنی تمیـز 
و سـالم مواجـه هسـتند و تقریبـا یـک 
بیلیـون نفر از مردم کشـورهای در حال 
توسـعه به آب سـالم دسترسـی ندارند. 
مـا کـه از موهبت آب سـالم برخـوردار 
درسـت  هـای  روش  بایـد  هسـتیم، 
مصـرف کـردن آن را بیاموزیـم و از این 

مایـع بـاارزش محافظـت کنیم.
روش های صرفه جویی آب 

در خانه
بـا روش هـای زیر می توانیـد از آب 
بـه اندازه نیاز اسـتفاده کنیـد و در عین 

حـال آن را بیهوده هـدر ندهید:
 لولـه هایی که احتمال نشـت دارند 
را تعمیـر کنیـد. ریختن یـک قطره آب 
در دقیقـه بـه مفهوم هـدر رفتن حدود 
2000 لیتـر آب در سـال اسـت. هنگام 

مسـافرت رفتـن، لوله اصلی شـیرآب را 
ببندیـد تـا اگـر در خانه لولـه ای ترکید 
یا نشـتی داشـت، در نبود شما آب هدر 

نرود.
عایق بنـدی  را  گـرم  آب  لوله هـای 
کنیـد. ایـن کار در فصـل سـرما کمک 
می کنـد کـه آب درون لوله گـرم بماند 
و شـما مجبـور نباشـید بـرای رسـیدن 
بـه آب گـرم، شـیر آب را بـاز بگذاریـد. 
امـا اگـر گاهـی مجبور شـدید شـیرآب 
را بازکـرده و منتظـر آب گـرم بمانیـد، 
ظرفـی زیـر آن قـرار داده و از آب سـرد 
اولیـه بـرای آبکشـی ظروف یا شسـتن 
سـبزیجات و آبیـاری گلـدان و باغچـه 
و  راکـد  آب هـای  کنیـد.   اسـتفاده 
اضافـی، مانند آب پـارچ را که روی میز 
غـذا مانـده دور نریزیـد و بـرای آبیاری 
گلدان هـا یـا باغچه تان اسـتفاده کنید.

دوش حمـام را از نـوع کـم جریـان 
چنیـن  از  اسـتفاده  کنیـد.  انتخـاب 

دوش هایـی موجـب حـدود 75 درصـد 
صرفه جویـی در مصـرف آب می شـود 
و البتـه تـا آنجـا کـه امـکان دارد زمان 
دوش گرفتن تـان را بـه حداقـل، 3 تـا 
5 دقیقـه برسـانید. حتـی در شـرایط 
ماننـد  می توانیـد  آبـی  کـم  بحـران 
نظامی هـا حمـام کنیـد. یعنـی وقتـی 
را  دوش  می زنیـد،  صابـون  را  بدنتـان 
ببندیـد و موقع آبکشـی آن را باز کنید. 
اسـتفاده از وان یا تشت در صرفه جویی 

آب بسـیار کمـک می کنـد.
 موهایتـان را هـر روز نشـویید. اگـر 
بـه موهایتـان ژل یـا محصـوالت دیگر 
آرایشـی نمی زنیـد، بنابـر ایـن نیـازی 
نیسـت کـه آنهـا را هـر روز بشـویید. با 
ایـن روش نـه تنهـا از حسـاس و چرب 
شـدن موهایتـان جلوگیـری می کنیـد 
بلکـه در مصـرف آب نیـز صرفه جویـی 
زدن  مسـواک  هنـگام  می شـود. 
دندان هایتـان، آب شـیر را بـاز نگذارید 

بـا ایـن کار مقـدار زیـادی آب بـه هدر 
مـی رود. بـه جـای ایـن کار لیوانـی پـر 
از آب کـرده و پـس از مسـواک زدن، 
دندان هایتـان را آبکشـی کنید.هنـگام 
اصـالح، بـه جـای این کـه تیـغ را زیـر 
آب  کاسـه  یـک  از  بگیریـد  روان  آب 
اسـتفاده کنید.هنگام شستشوی دست 
و صورت، شـیر آب را با فشـار باز نکنید 

بلکـه در حـد متعـادل و حتـی کـم باز 
کنیـد. بـا ایـن روش از هـدر رفتـن آب 
جلوگیـری  زیـادی  بسـیار  مقـدار  بـه 
می توانیـد  را  کار  همیـن  می کنیـد. 
هنگام شسـتن ظروف انجـام دهید. در 
ضمـن موقع شسـتن ظروف با اسـکاچ 
و مایـع شـوینده شـیر آب را ببندیـد و 
موقع آبکشـی آن را باز کنید. همچنین 

مـی توانیـد از یـک لیـوان مختـص بـه 
خود اسـتفاده کنیـد تا مجبور نباشـید 
مـدام آن را بشـویید.اگر می خواهید آب 
نوشـیدنی تان خنـک باشـد، بـه جـای 
بـاز کـردن شـیرآب و هـدر دادن آن 
بـه مـدت چنـد دقیقـه، پـارچ آبـی در 
یخچـال بگذاریـد تا همیشـه آب خنک 

در دسـترس داشـته باشـید.

صرفه جویی آب
نکته

نجمه سعیدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

تعییـن  قانـون  رای شـماره 139560319008000217 هیـات موضـوع  برابـر 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک زرند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم طیبه عسـکری 
پـور زرنـدی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 1485 صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 292/90 مترمربـع پـالک 1640 فرعـی از 2389 اصلـی واقـع در بخـش 13 کرمـان 
زرنـد خیابـان پوریـای ولـی کـوی 10 خریـداری از محـل مالکیت جـواد ذکایی مالک رسـمی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی  داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/03/18

تاریخ انتشار نوبت دوم : 95/04/01
م الف 45  رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین توحیدی نیا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابـر آرا صـادره هیـات حـل اختالف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان 
زرنـد تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان 
و امـالک مـورد تقاضـا بشـرح زیـر به منظور اطـالع عمـوم در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بمـدت دو ماه اعتراض دادخواسـت خـود را به 

مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
الف- امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

1- 1 فرعـی از 11562 اصلـی آقـای محمدعلـی بارسـنگ فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 

3080122380 صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 853/05 مترمربـع واقـع در 
بخـش 13 کرمـان یزدانشـهر خالـق آبـاد خیابـان امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از محل 

مالکیـت رسـمی محمـد ایـزدی مالکیـن اولیه
2- 2 فرعـی از 11562 اصلـی آقـای عبـاس بارسـنگ فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره 26 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 901/38 مترمربـع واقع در بخـش 13 کرمان 
یزدانشـهر خالـق آبـاد خیابـان امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از محـل مالکیـت رسـمی 

محمـد ایـزدی مالکیـن اولیه
3-  3 فرعـی از 11562 اصلـی آقـای علـی بارسـنگ فرزنـد اکبـر بـه شناسـنامه شـماره 9 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ خانه بـه مسـاحت 1216/40 مترمربع واقع در بخـش 13 کرمان 
یزدانشـهر خالـق آبـاد خیابـان امـام حسـن مجتبـی )ع( خریـداری از محـل مالکیـت رسـمی 

محمـد ایـزدی مالکیـن اولیه
انتشار نوبت اول: سه شنبه 95/03/18
انتشار نوبت دوم: سه شنبه 95/04/01

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا
م الف 48

آگهی
آقـای علـی همتـی سـراپرده فرزند محمـد مالک ششـدانگ پالک شـماره 1223 
فرعـی باقیمانـده از 2389 اصلـی واقـع در زرنـد بخـش 13 کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن بـه شـماره 025931 ذیـل ثبـت 24047 صفحـه 583 دفتـر 157 
صـادر و تسـلیم گردیـده و سـپس برابـر خالصـه سـند رهنـی بـه شـماره 993-

1389/6/29 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 181 شهرسـتان زرنـد بـه رهـن 
بانـک مسـکن قـرار گرفتـه، ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیـق شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور به علـت جابجایی مفقود گردیده و درخواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده اصالحی آییـن نامه قانـون ثبـت مراتب یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت 
بـه مالـک فـوق الذکر میباشـد که در این آگهـی ذکر نگردیـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت 
نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار آگهی بـه اداره ثبت اسـناد و امالک 
شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائـه اصل سـند مالکیت و یا سـند معامله 

تسـلیم نمایـد در غیراینصـورت پـس از مضـی مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت 
المثنـی اقـدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: سه شنبه 1395/4/1
م الف 54  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند -حسین توحیدی نیا

آگهی 
احترامـاً چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ گاوداری پـالک یـک فرعـی از 191 اصلـی واقعی در 
اراضـی گنـج آبـاد سـربنان زرنـد بخـش 15 کرمـان ملکـی آقـای محمدکاظمی 
سـربنانی بعلـت عـدم حضـور مالـک تحدیـد حـدود نگردیـده و اعمـال تبصـره 
ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت کتبی 
95/3/25 مالـک بدینوسـیله تحدیـد حـدود اختصاصـی پـالک فـوق الذکـر راس 
سـاعت8 صبـح روز پنجشـنبه مورخـه 95/4/24 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا 
بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور اخطـار مـی شـود در روز و سـاعت مقـرر در 
آگهـی در محـل حضـور بهـم رسـانند و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد 
حـدود بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن 
اعتراضـی داشـته باشـند طبق مـاده 20 قانون ثبت حداکثـر ظرف مدت30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـد حـدود اعتـراض خـود را کتبـاً به ایـن اداره اعـالم نمایند ضمنـاً معترض 
ظـرف مـدت یک ماه پس از تسـلیم اعتـراض به اداره ثبت اسـناد دادخواسـت الزم جهت طرح 
دعـوی بـه دادگسـتری محـل تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پـس از گذشـت مهلت یاد شـده و 
عـدم ارائـه دادخواسـت بـه دادگسـتری با اخـذ گواهی مذکـور از دادگسـتری توسـط متقاضی 

سـند مالکیـت صـادر و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار: سه شنبه 94/4/1

م الف 55 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند - حسین توحیدی نیا

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه و بـاغ تحـت پـالک 1 فرعی از 
1640- اصلـی بخـش 27 کرمـان واقع در گلباف خیابان ولیعصـر خیابان طالقانی 
محلـه کـوش مـورد تقاضای رضـا هشـتادانی  فرزنـد نمکعلی بعمل نیامده اسـت 
لـذا حسـب در خواسـت کتبـی مالـک بـه شـماره 95/11024/332/و مـورخ- 

95/3/30 آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی پـالک مرقومـه در اجرایـی قانـون تعییـن تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی فاقد سـند رسـمی که منجـر بـه رای 139460319062000977 مورخ 
94/12/11 شـده اسـت متشـر و عملیـات تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز دو شـنبه مورخ 
95/4/21 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهد آمـد لذا به مالـک و مجاورین رقبـه مذبور اخطار 
میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بر 
حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلس 
تحدیـدی بمـدت 30 روز اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک گلباف تسـلیم و یا به 
مراجـع قضائـی جهـت رسـیدگی به دادگاه صالحه ارسـال در غیـره این صورت پـس از انقضای 

مهلـت مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت.
تاریخ انتشار: 95/4/1

م الف 297  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلباف

آگهی مزایده اموال منقول)نوبت دوم(
در خصـوص کالسـه پرونـده اجرایـی 1/950190 بـه طرفیـت محکـوم لـه آقای 
رضـا احمـدی بهـرام آبـادی علیـه آقای حسـین اسـدی، اجـرای احـکام حقوقی 
شـعبه اول شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد یـک دسـتگاه خودرو پراید به شـماره 
پـالک 645ج85-ایـران45 کـه توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلغ 
40/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده بـه بفـروش برسـاند جلسـه 
مزایـده در مـورخ یکشـنبه 1395/04/27 راس سـاعت 9 صبـح در محـل دفتـر شـعبه اجـرای 
احـکام دادگاه شهرسـتان کرمـان و بـا حضـور نماینده دادسـتان برگـزار می گـردد. متقاضیان 
شـرکت در مزایـده بایسـتی 10 درصـد قیمـت مـورد نظـر خـود را تا قبـل از برگـزاری مزایده 
بـه شـماره حسـاب 2171293951000 بـه نـام سـپرده دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک ملی 
واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی خـود در د اخل پاکـت درب بسـته تحویل این 
اجـرا نماینـد بدیهـی اسـت برنـده کسـی خواهـد بود کـه قیمـت باالتری پیشـنهاد داده باشـد 
و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یـک ماه پـس از برگـزاری مزایـده پرداخـت نماید 
و درصـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد واریـز بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد. ضمنا 
متقاضیـان مـی تواننـد ظـرف مدت5 روز قبـل از روز برگـزاری مزایده می تواننـد جهت بازدید 

از خـودرو مذکـور بـه پارکینـگ اسـتقالل واقـع در خیابان فیـروزه مراجعـه نمایند.
م الف 628 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- طالبی زاده

  مهمترین حلقه های مفقوده،
فرهنگ سازی مصرف درست

 مواد غذایی در خانواده ها است 
وقتی متاسفانه مهمانی هایی برگذار 
میشود که در آن مقدار دورریز غذا 
چندین برابر مصرف است فاجعه 
قابل رویت تر میگردد. عادت پخت 
چند نوع غذا درمهمانی ها، عادت 
مضری است که فارغ از این که ارتباط 
خانوادگی را دشوارتر میکند تاثیر 
سویی بر اقتصاد خانواده وبالطبع 
جامعه خواهد داشت
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شعر

این قدر َمن را از کجا 
آورده ام ؟

ناصـر فیـض در سـال 1338 خورشـیدی در 
شـهر قـم در خانـواده ای روحانـی بـه دنیـا آمد 
و اصالتـاً اهـل روسـتای آلنی اسـت. او همچنین 
در برخـی جشـنواره ها بـه عنـوان داور حضـور 
داشـته اسـت. فیـض اولیـن کتـاب خـود را در 
دسـته دار  املـت  کـرد.  منتشـر   1380 سـال 
شـامل 58 قطعـه شـعر طنز در قالب هـای غزل، 
رباعـی و مثنـوی اسـت و موضوعـات آن اغلـب 

فرهنگـی و اجتماعـی اسـت.
عـالوه بـر آن، فیـض آثـاری را از زبـان ترکی 
اسـتانبولی بـه فارسـی ترجمـه کـرده اسـت. او 
همـراه با شـهرام شـکیبا یکـی از دو داور برنامه 
اسـت. فیـض همچنیـن  پهلـو  قنـد  تلویزیونـی 
ترانه هایـی نیز سـروده اسـت که برخـی از آن ها 

اجـرا شـده اند.
و  زبـان  کارشناسـی  مـدرک  دارای  فیـض 
ادبیـات فارسـی اسـت. او عضـو شـورای عالـی 
موسـیقی و شـعر صدا و سـیما نیز هسـت. شـعر 
زیـر از مجموعه»املـت دسـته دار« او انتخـاب 

شـده اسـت.
َمن اگر با َمن نباشم می َشَوم تنها ترین

کیست با َمن گر َشَوم َمن باشد از َمن ماترین
***

َمن نمی دانم کی ام َمن، لیک یک َمن در َمن است
آن که تکلیف َمَنش با َمن َمِن َمن ، روشن است

***
َمن اگر از َمن بپرسم ای َمن ای همزاد َمن !
ای َمن غمگین َمن، در لحظه های شاد َمن!

 ***
هرچه از َمن یا َمِن َمن، در َمِن َمن دیده ای

مثل َمن وقتی که با َمن می شوی خندیده ای
***

هیچ کس با َمن، چنان َمن مردم آزاری نکرد
این َمِن َمن هم نشست و مثل َمن کاری نکرد

***
ای َمِن با َمن، که بی َمن، َمن تر از َمن می شوی

هرچه هم َمن َمن کنی، حاشا شوی چون َمن قوی
***

َمن َمِن َمن، َمن َمِن بی رنگ و بی تأثیر نیست
هیچ کس با َمن َمِن َمن، مثل َمن درگیر نیست

***
کیست این َمن؟ این َمِن با َمن زَمن بیگانه تر

این َمِن َمن َمن کِن از َمن کمی دیوانه تر؟
***

زیر باران َمن از َمن پر شدن دشوار نیست
ورنه َمن َمن کردن َمن، از َمِن َمن عار نیست

***
راستی! این قدر َمن را از کجا آورده ام ؟
بعد هر َمن بار دیگر َمن، چرا آورده ام ؟

***
در دهان َمن نمی دانم چه شد افتاد َمن

مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من !

گل بـه چـه درد مـی خورد.خشـک مـی شـود ومـی ریزیـش 
دور.هندوانـه خوب اسـت.کمپوت خوب اسـت.تازه کمپوت هم 
خـوب نیسـت. میـوه تازه بهتـر است.سـیب وگالبـی و انگور و 

انار.
مادرگفت:

نه انارخوب نیسـت.خوردنش سـخت اسـت.ممکن اسـت آبش 
بچکـد روی مالفـه هـای سـفید . ببیـن چـه جـور همـه چیز 
تمیـز اسـت. ایـن جـا صبـح به صبـح مالفه هـا را عـوض می 

کننـد. خـودم دیدم.
اما عباس گریه کردوگفت:

مـن گل مـی خوام. سـبد بـزرگ گل.مثل آن سـبد.ببین برای 
مریـض کناریـم چـه سـبد گلـی آوردنـد. آن وقت شـما برای 

مـن هندوانـه آوردید.
همـه دورعبـاس جمـع بودند. خاله عمـه پسـرعمو دخترخاله 

زهره.زهـره گفت:
خـب چـه عیبـی داردبرایـش گل بیاوریـم. دفعـه بعـد برایـت 

گل مـی آوریـم.
- شاید تا دفعه بعد مرخصم کردند. من گل می خواهم.

مادر گفت:
-گل مصنوعـی مـی آوریم که بماند. وقتی هم مرخص شـدی 

بـا خودمان می آوریمش خانه.مـی گذاریمش روی کمد.
-نـه مـن گل درسـت و حسـابی مـی خواهـم. این جا تـو این 
بیمارسـتان همـه گل تازه مـی آورند.هیچ کـس هندوانه نمی 

آورد.
پدر هندوانه را پاره کرد:

-هندوانـه که خیلی دوسـت داری. جگرت حـال می آید.ببین 
چه قدر رسـیده و سـرخ است!

وگل  اسـت!((  سـرخ  و  رسـیده  قـدر  چـه  پدرگفت:))ببیـن 
هندوانـه را گذاشـت تـو دهانـش.گل بـزرگ بـود. آبـش از دو 
طـرف دهـان زد بیـرون. روی ریشـش راه کشـید. مادر اشـاره 

کـرد کـه بـا دسـتمال کاغـذی دهانـش را پـاک کنـد.
پرسـتارهای جـوان و خـوش لباس وخـوش خنده مـی آمدند 
کنـار تخـت عبـاس نگاهـی بـه همراهانـش  مـی کردنـد و با 
پوزخنـدی رد مـی شـدند.تا به حال این جـور مریض ومالقات 
کننـده هایـی نداشـتند.یکی یکـی بـه هـم خبـر مـی دادنـد 

برویـد اتـاق 43 ببینیـد چـه بسـاطی راه انداختـه اند.
بیمـاران بیمارسـتان آدم هـای پـول دار وآن چنانـی بودنـد.

روسـتایی  عبـاس  هـای  مالقاتـی  بـود.  گرانـی  بیمارسـتان 
هـای فقیـر حاشـیه شـهر بودنـد. هرگـز پایشـان به ایـن جور 

بیمارسـتان هـا کشـیده نشـده بـود.
راننـده آقـای دکتـر رضایـی آمـد بـه مالقـات عباس.بـا پـدر 
ومـادر عبـاس چـاق سـالمتی کـرد و دسـت زد پشـت عباس 

: که
-چطـوری شـازده.خیلی خوش می گـذرد نه؟.شـانس آوردی 

کـه آدم خوبـی زد بـه ات.هر کـس دیگر بود فـرار می کرد.هم 
آدم خوبـی اسـت هـم دل رحـم اسـت.فقط عیبش این اسـت 
کـه خیلـی گرفتـار اسـت.روزی دو تا عمل مـی کند.گفت من 
بیایـم به ات سـر بزنم.این بیمارسـتان مال یکی از دوسـتانش 

اسـت.به ات کـه می رسـند چیزی نمـی خواهی؟
ودسـت کـرد توی جیبش وچند اسـکناس گذاشـت زیر بالش 

عباس.
-بیـا هر چه خواسـتی برای خودت بخر. انشـاءاهلل تـا چند روز 

دیگر مرخص می شـوی.
بعد رو کرد به پدرعباس:

-شما هم رضایت بده. سخت نگیر.
عباس گفت:

-بـرو بـرام سـبد گل بخر.مثل سـبد گلـی که بـاالی تخت آن 
مریـض اسـت. دلـم مـی خواهـد مثـل همـه مریضهـا من هم 

گل داشـته باشم.
-باشـد.ولی قیمتـش خیلـی زیاد می شـود.می دانی آن سـبد 

گل چـه قدر گران اسـت؟
مادر گفت:

-پولـش را بدهیـد.گل مـی خواهـد چـه کار؟ فردا خـراب می 
شـود می ریـزد دور.

عباس لج کرد:
-من گل می خواهم.

راننده رفت و از گل فروشـی روبه روی بیمارسـتان دسـته ای 
گل گرفـت و آورد گذاشـت بـاالی سـرعباس.عباس نگاهی به 

گل کـرد و لبخند زد.
زیر لب گفت((من سـبد بزرگ گل می خواسـتم.(( و صورتش 

را چسـباند به تشـک. پرسـتاری آمد وبه عباس قرص داد.
عباس گفت:

-خانـم گلدانـی بیاور وگل مـرا بگذار توی گلـدان آب هم بریز 
که تـازه بماند.

آن قـدر طـول نکشـید کـه دسـته ی گل عبـاس رفـت تـوی 
گلدان.

سـاقه ی گل هـا تـوی آب بـود. عبـاس عینکـش را زد وگلش 
را نـگاه کرد.

صدا توی بیمارستان پیچید:
))از مالقـات کننـدگان محتـرم خواهشـمندیم بیمارسـتان را 

تـرک کننـد. وقـت مالقـات تمام شـد.((
پـدر و مـادر و باقـی مالقات کننـدگان رفتند.راننـده هم رفت.

موقـع رفتن گفت:
-آقـای دکتـر خودشـان فـردا مـی آیند به ات سـر مـی زنند.

نداری؟ کاری 
-نه.

عبـاس خوشـحال بود.مثـل باقـی بیمـاران گل تـازه وشـاداب 
داشـت.گرچه سـبد بـزرگ گل آن جـور کـه اومـی خواسـت 

نبـود. دور تخـت بغـل دسـتی اش پـراز گل بـود.
شـب بـه عباس مسـکن زدنـد وقرص خـواب دادند.خـدا رحم 
کـرده بـود فقـط پایش شکسـته بود وسـرش خـورده بـود به 
جـدول.دو روز بیهـوش بود.عکـس گرفتـه بودند ودیـده بودند 

کـه به خیر گذشـته اسـت.
مـادرش گفته بود))از بس سـربه هوایی.آخـر آدم توی خیابان 

بـه النـه هایی که توی درخت اسـت چـه کار دارد!((
عبـاس هرروز که از مدرسـه می آمد سـرش را بـاال می گرفت 
والنـه هـا را مـی شـمرد.از یکـی شـان صـدای جیـک جیـک 

جوجـه مـی آمد کـه اتوموبیلـی زد به اش.
عبـاس صبـح که از خـواب برخاسـت.اول گلـش را نـگاه کرد.

خودش را کشـاند باال وگل را بو کرد.پرسـتار آمد کمکش کرد 
و بردش دسـت شویی.

وقتـی راه مـی رفـت سـرش درد مـی کـرد وگیـج مـی خورد.
پرسـتار گفت:

))کم کم خوب می شوی.ببین حالت بهتر ازدیروز است.((
روز بعـد از دسـت شـویی کـه برگشـت چشـمهایش سـیاهی 
رفـت. افتـاد روی تخـت. پرسـتار مالفـه را کشـید رویش.بعد 
پاییـن مالفـه را بـاال زد و بـه اش آمپـول زد.دردش گرفت.امـا 

خوابیـد. بیـدار کـه شـد سـرش را بلنـد کرد.
عینکش را زد و دید گلش نیست!!

-گلم کو؟؟.دسته گلم کو؟
نه گل بود و نه گلدان.

پرستار گفت:
-آمدند تمیز کردند.گلت را انداخته اند تو سطل آشغال.

-چرا؟
-خراب شده بود.

باالی تخت بغل دسـتی اش پر از سـبد گل تازه بود.سـبدهای 
جورواجـور بـزرگ وکوچـک همـه رنگ.هـر روز مالقاتـی هـا 

سـبد هـای تازه
می آوردند.

عباس زد زیر گریه :
-من گلم را می خواهم.

بیمار بغل دستی که پسرکی خوش رو بود گفت:
-هـر کـدام از سـبدهای مـرا خواسـتی مـال تو.بگـذار بـاالی 

. ت سر
-نه من گل خودم را می خواهم.چرا انداختنش دور؟

اگـر  بیمارسـتان  خورد.رئیـس  نمـی  درد  بـه  دیگـر  -آن 
ببیندبـاالی سـر مریضـی گل پژمـرده و خشـکیده اسـت دعوا 

مـی کند.مـی گویـد کالس بیمارسـتان پاییـن مـی آیـد.
عباس زار می زد.بیمارستان را گذاشته بود روی سرش:

-من گلم را می خواهم.گل خودم را.
پرستار گفت:

گریـه نکـن .خـودم یک دسـته گل قشـنگ و تـازه برایت می 
آورم.

-نه من گل خودم را می خواهم.
-گل که با گل فرق نمی کند.مگر گل تو چه جوری بود؟

-رویش پروانه می نشست خودم دیدم.
پرسـتار بـه او آمپـول زد.عباس عینکـش را زد.چشـمهایش را 

بسـت وبـه خـواب رفت.

یک داستان کوتاه از مجموعه »پلو خورش« هوشنگ مرادی کرمانی

ُگـــل

سـیار  مراکـز  همـت  بـه  آرتنـا: 
روسـتایی کانـون کرمان، تئاتـر کاغذی 
»حکایـت مرد و دریا« تابسـتان امسـال 
و مناطـق محـروم شـهر  در روسـتاها 

می شـود. اجـرا  کرمـان 
بـه گـزارش »آرتنـا«، ایـن تئاتـر بـر 

منتشـر  کتاب هـای  از  یکـی  اسـاس 
شـده کانـون پـرورش فکـری کـودکان 
و نوجوانـان بـا عنـوان »حکایـت مـرد 
و دریـا« نوشـته ی مرتضـی اسـماعیلی 

اسـت. آماده سـازی  حـال  در  ُسـهی 
تـاج  ایمـان  گـزارش  ایـن  بـر  بنـا 

کتاب خانـه  فرهنگـی  مربـی  سـلیمان 
ایـن  مجـری  و  کرمـان  شـهر  سـیار 
طـرح گفـت: تئاتـر کاغـذی یـا »تئاتـر 
شـیوه های  از  یکـی  اسـباب بازی«، 
اجـرای نمایـش عروسـکی اسـت کـه 
می توانـد از جمله فعالیت هـای جذاب و 

مـورد عالقه هـر دو گروه سـنی کودک 
فرهنگی هنـری  مراکـز  در  نوجـوان  و 

باشـد. کانـون 
تاج سـلیمان افـزود: در ایـن فعالیت 
می تـوان هـم بـا ابزارهـای دم دسـتی و 
سـاده ای هم چون کاغذ، مقـوا و روزنامه 
باطلـه و در مواردی اسـتفاده از ابزارهای 
پیشـرفته، آثار نمایشـی زیبـا خلق کرد 
و بـا بـه تصویـر کشـیدن یک داسـتان، 
آن را بـر روی یـک صحنـه کوچـک به 

صورت متحـرک درآورد.
مربـی فرهنگـی کانـون کرمـان بـا 
اشـاره بـه ضـرورت رونـق بخشـی تئاتر 
کاغـذی در مراکـز کانـون، خاطرنشـان 
کـرد: در اجـرای طرح تئاتـر کاغذی در 
مراکز سـیار روسـتایی، سـعی کردیم از 
یکی از پـر تیراژترین کتاب هـای کانون 
بهـره ببریـم و بـه همیـن دلیـل ایـن 

کتـاب انتخاب شـد.
وی ادامـه داد: ایـن کار در ابعاد 100 
در 70 با اسـتفاده از چـوب، مقوا، فوم و 
فیبر سـاخته شـده اسـت و قابلیت اجرا 
بـرای 30 تماشـاچی را دارد و هم چنین 
بـا دارا بـودن پایـه متحرک و چـرخ دار، 

در فضـای بـاز نیز قابل اجرا اسـت.
تـاج سـلیمان به کارگیـری تکنیـک 
چنـد  از  اسـتفاده  و  نورپـردازی 
شـاخصه های  از  را  عروسـک گردان 
مهـم ایـن اثـر دانسـت و گفـت: ایـن 
نمایشـی  صحنـه  هفـت  شـامل  کار 
مکتب خانـه، بـازار، کویـر، اسـکله، دریا، 
دریای طوفانی و سـاحل اسـت و توسط 
سـه عروسـک گردان و 2 دسـتیار اجـرا 

می شـود.
وی ابـراز داشـت: بـرای آماده سـازی 
ایـن تئاتـر عـالوه بـر مربیـان کانـون از 

تجربـه گروه هـای آزاد فعـال در حـوزه 
تئاتر و نمایش نیز اسـتفاده شـده است.
مربـی فرهنگـی کانـون کرمـان بـا 
بیـان این کـه ایـن کار بـرای اجـرا در 
مناطـق روسـتایی و سـیار تولید شـده 
اسـت، یـادآور شـد: در مراحـل بعـدی 
بـرای سـهولت اجـرای نمایـش توسـط 
نمونه هـای  روسـتایی،  سـیار  مربیـان 
کوچک تـر ایـن تئاتـر آمـاده می شـود 
تـا مربیـان بتواننـد در کنار اجـرای تک 
نفره، مراحل سـاخت یـک تئاتر کاغذی 

را بـه بچه هـا آمـوزش دهنـد.
ایـن گـزارش، حکایـت  اسـاس  بـر 
مـرد و دریـا برگرفته از یکـی از حکایات 
مثنوی مولوی اسـت و بـه بهره گیری از 
علـم، دانـش و آگاهـی در جهـت انجام 
کارهای نیک و اخالق پسـندیده اشـاره 

دارد.

تابستان امسال صورت می گیرد:

اجرای تئاتر کاغذی » مرد و دریا« در روستاها و مناطق 
محروم کرمان

 تئاتر

آگهی مناقصه شماره ب/52-95/4  )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: تعـدادی لولـه چـدن  داکتیـل تایتونی بـه قطـر 1000 همراه 
بـا واشـرهای مربوطـه مـورد نیاز خـود را از طریـق تولید کننـدگان یا نمایندگان رسـمی آنهـا خریـداری نماید. لذا 
واجدیـن شـرایط مـی تواننـد بـا ارائه معرفـی نامـه از تاریـخ 95/4/1 لغایـت تاریـخ 95/4/10 جهت دریافت اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس کرمـان انتهای بلوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضالب اسـتان- مدیریت بازرگانـی مراجعه نمایند.

مبلغ اولیه برآورد: 5/716/750/000 ریال
مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 286/000/000 ریـال به صـورت ضمانت نامـه بانکی، یا چک تضمین شـده در 

وجه شـرکت آب و فاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 95/4/21

افتتاح پاکتهای الف و ب وج: ساعت10 مورخ 95/4/22
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 95/3/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/4/1

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

صدای آب، صدای نبض زندگی است، با اسراف، آهنگش را کند نکنیم.
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جامعه

فـردا عصـر بیـا خیابان 24 آذر و سـر 
کوچـه ی شـماره ی فـالن منتظـر مـن 
بـاش تـا تـو رو با چیـزی آشـنا کنم که 
تمـام زندگیـت دنبالش می گشـتی، این 
بیشـتر یـک هدیه اسـت تا یک قـرار، اما 
قـول بـده کـه بـه هیچ کـس دربـاره ی 
امـروز چیـزی نگـی و هیچ کـس  قـرار 
نفهمـه کـه کجـا مـی ری و بـا کـی قرار 

داری وگرنـه کال همـه چـی کنسـل می شـه. 
کارتونـی  مثـل شـخصیت های  ایـن جملـه  بـا شـنیدن 
عالمـت سـوالی روی سـرم پدیـد آمـده بـود و تمـام روز بـه 
ایـن فکـر می کـردم کـه  ایـن دوسـت نـه چنـدان نزدیـک 
کـه صرفـا سـالم و علیکـی بـا هـم داریم چـه چیـزی از من 
می دانـد و می خواهـد چطـور زندگـی مـرا عوض کنـد؟ اصال 
مـن بـا معرفـی بـه چـه کسـی یـا چیـزی زندگـی ام عـوض 
می شـود و همیشـه هـم منتظـر ایـن آشـنایی بـوده ام؟ هزار 
سـوال بـی جـواب ذهنـم را مشـغول کـرده  بودنـد و هرچـه 
بیشـتر فکـر می کـردم کمتـر می یافتـم تـا اینکـه باالخـره 
سـاعت موعـود فرارسـید و مـن هـم سـر وعـده حاضر شـدم 
و کـم کـم از خلوت بودن آن گوشـه  از خیابـان 24 آذر ترس 
و واهمه هایـی کـه معمـوال گریبانگیـر امثـال مـن اسـت، بـه 
جانـم افتـاد بـا خـودم گفتـم مبـادا طـرف مـا دیوانه اسـت و 
نقشـه ای بـرای مـن کشـیده؟ نکند قرار اسـت سـوژه ی یکی 
از قتل هـای محفلـی قـرار بگیرم و پس فردا بگویند ببخشـید 
دیگـر چـه می شـود کـرد طـرف خودسـر بـوده و یـا مبـادا 
دشـمنی داشـته ام که حـاال رفته و به واسـطه ی این دوسـت 
نـه چنـدان نزدیـک دامـی را برای مـن پهن کـرده و خالصه 
آنقـدر فکـر و خیـاالت پارانوید)دشـمن پندارانه( ذهنـم را بـه 
خـود مشـغول کـرد کـه دیگـر امر داشـت بـه خودم مشـتبه 
می شـد کـه آدم مهمـی هسـتم و هـر آینـه ممکن اسـت به 
دسـت دشـمنان و حسـودان به تیـر کین مبتال شـوم که آن 
“آشـنا” پدیـدار شـد و از تاخیـر اندک خود عـذر خواهی کرد 

و بـرای بیشـتر شـدن شـک و تردیـد من پرسـید:
به کسی که نگفتی کجا می ری و با کی قرار داری؟

دیگـر تـرس و دلهـره کار خـودش را کـرده بود، پرسـیدم: 
نگفتـم امـا چرا؟مگـر چه خبر اسـت؟

گفـت: خبـری نیسـت امـا خوب رسـم ایـن دیدارهـا این 
گونـه اسـت که کسـی چیـزی ندانـد بهتر اسـت.

ایـن دیدارهـا؟ کـدام دیدارهـا؟ خـوب لعنتـی ایـن پلیس 
مـرا  می خواهـی  کجـا  بگـو  آدم  مثـل  چیسـت  بازی هـا 
ببری؟اصـال مـن چرا راه افتـادم و آمدم اینجـا و حریف حس 
فضولـی خـودم نشـدم؟ همینطـور سـوال پشـت سـوال بـه 
ذهنـم می آمـد و خویشـتن داری می کردم که طـرف متوجه 
نشـود مـن انقـدر بـه هـم ریختـه ام و اینگونه تعلیق هـا و چه 

بـر سـر مغـز ناقـص من مـی آورد.
“آشـنا” گفـت: دنبـال من تـا همیـن کوچه ی پشـتی بیا، 
و جلـو جلـو بـه راه افتـاد و اندکـی بعـد هـم وارد کوچـه ای 
باریک تـر و درب و داغان تـر شـدیم و در آخـر بـه در آهنـی 
کوچک و رنگ و رو رفته ای رسـیدیم که او ایسـتاد با دسـت 
اشـاره کـرد کـه بفرماییـد و فرصت تعـارف کردن هـم به من 
نـداد و تقریبـا هلـم داد داخـل، در آهنـی به حیـاط باریک و 
درازی بـاز می شـد کـه لبریـز از کفش هـای مردانـه بـود کـه 
روی هـم افتـاده بودند انگار بیسـت الی سـی نفر قبـل از من 
داخـل همیـن خانـه شـده بودند و منتظـرم بودنـد. بـا خودم 
گفتـم بادابـاد اگر واقعا نقشـه ی پلیدی برایم کشـیده باشـند 
ایـن تعـداد ادم هرجـای دیگـر هم مـرا پیدا کنند سرنوشـت 
خوبـی نخواهـم داشـت بگـذار حداقل وقـارم را حفـظ کنم و 

خـودم با آغـوش بـاز به دنبـال سرنوشـتم بروم.
وارد که شـدم سـه نفر منتظـر ما بودند با احتـرام و خیلی 
رسـمی احوال پرسـی کردنـد و خواهـش کردنـد که پشـت و 
میزی که گوشـه ی اتاق بود بنشـینم. در آن اتاق یک دسـت 
مبـل هـم بـود اما میـز را دقیقا گوشـه ی اتاق گذاشـته بودند 
و مثـل میزهـای بازجویـی تـوی فیلم هـا هر طـرف میز فقط 
یـک صندلـی فلـزی ناراحـت بـود کـه باالجبـار پشـت آن 
نشسـتم و آن آشـنا گفـت آقـای فالنـی اآلن می آینـد تـا بـا 

شـما صحبـت کنند.
دوبـاره افتـادم تـوی فکـر کـه آقای فالنـی کیسـت؟ اینها 
کـه هسـتند و بـا مـن چـکار دارنـد و اصـال این همـه آدم در 
خانـه ای بـه ایـن کوچکی چـه می کننـد و چرا جـوری رفتار 
می کننـد انـگار خیلـی بـا هـم صمیمی و دوسـت هسـتند و 
مـن خیلـی بدبختـم کـه دوسـت ایشـان نیسـتم و خالصـه 
نمایشـی در جریـان بـود تـا آقـای فالنـی رسـید و همـه برپا 
ایسـتادند و ایشـان هم بـا احترامـات فائقه احوال پرسـی کرد 
و نشسـت روبـه روی مـن )در جایـگاه بازپـرس( و حرفـش را 

اینگونـه آغـاز کرد:
از ”network marketing“ نتـورک مارکتینـگ چیزی 

می دونـی؟
دلـم می خواسـت همـه ی آنهـا را “چمـاق” آشـنا کنـم و 
درس خوبـی بـه آنهـا بدهـم. بعـد از ایـن همـه اسـترس و 
هیجـان بـه مـن وارد کـردن می خواسـتند در گلد کوئسـت 
کالهـم را بردارنـد و و جالـب اینجاسـت کـه ول کـن هـم 
نبودنـد و هرچـه می گفتـم آقـا مـن هیـچ عالقـه ای نـدارم 
و دسـت از سـرم برداریـد می گفتنـد حـاال شـما یـک کـم 
بیشـتر بـه حرفهـای مـا گوش کـن. یکـی دیگر از دوسـتان 
از  یکـی  بـه دعـوت  دارد، وی  ماجـرای دردناک تـری  کـه 
دوسـتانش بـه تهـران مـی رود تـا اسـتخدام یـک شـرکت 
خارجـی بشـود و از بیـکاری و بی پولـی نجـات پیـدا کند اما 
وقتـی پایـش به آن خانه مي رسـد چند روز مثـل گروگان از 
او نگهـداری می کردنـد تا با موفقیت شسـت  و شـوی مغزی 
را انجـام بدهنـد و در آخـر هـم می گویـد من اغفال شـده ام 
و مـی روم کـه پول را بیـاورم تا اولین خریـدم را انجام بدهم 
و بـا ایـن حربـه از آن خانـه ی کذایـی فـرار می کنـد و بـه 
کرمـان برمی گـردد. در ایـن رابطـه بـا خانمی هـم مصاحبه 
کـردم کـه می گفـت یکـی از همکالسـی های دانشـگاهم به 
بهانـه ی معرفـی مـن بـرای اسـتخدام در شـرکتی مـرا بـه 
دفتـری در خیابـان امام جمعه بـرد و کار دوسـتان هرمی به 
آنجـا رسـید کـه می گفتنـد اآلن بگو چقـدر پـول در کارتت 
داری تـا بـا همیـن مبلـغ مثـال 200 هزارتومـان کارت را 
شـروع کنـی و بعـدا بقیه ی پـول را جور می کنـی و می آیی، 
و هرچـه ایـن خانـم اصـرار می کـرد کـه بایـد اول از پـدر و 
بـرادرم کسـب تکلیـف کنم می گفتند شـما باالی 18 سـال 
داری و دیگـر بـه هیچ کسـی ربطی ندارد کـه چه تصمیمی 
بـرای زندگـی ات می گیـری و خالصـه ایـن مورد هـم با داد 
و بیـداد و تهدیـد بـه شـکایت و پلیس خبر کـردن می تواند 

از آن دفتـر کذایـی فـرار کند.
چنـد سـالی بـود کـه داسـتان های شـرکت های هرمی به 
حاشـیه رفته بـود و دیگر تقریبا همه از کارکرد شـرکت هایی 
مثل گولد کوئسـت و گولد بیز و غیره آگاه بودند و متاسـفانه 
افـراد زیـادی بـه دام ایـن افـراد افتادنـد امـا خـوب ایـن هم 
مرحلـه ای از تکامـل اقتصـادی جامعـه ی مـا بود که گذشـت 
امـا چیزی کـه برای مـن خیلی عجیب اسـت تولـد دوباره ی 
بومـی شـده ی  نمونه هـای  اینچنیـن شـرکت هایی آن هـم 

آنهاست.
امـروز بـا پسـری صحبـت کـردم کـه هنـوز 18 سـال هم 
نـدارد و بـه قـول خـودش تمـام دغدغـه اش تمـام کـردن 
دبیرسـتان،  پیش دانشـگاهی و به حربه ای وارد دانشگاه شدن 
اسـت امـا مسـاله ای ذهنـش را به شـدت درگیر کرده اسـت:

چنـد روز پیش به دعوت یکی از همکالسـی ها به جشـنی 
در یکـی از تاالرهای بزرگ شـهر کرمان مـي رود و آنجا دقیقا 
وارد جـوی می شـود کـه گولـد کوئسـت داشـت، جوانانی که 
کـه از گذشـته ی بـد و حـال و آینـده ی درخشان شـان حرف 
می زننـد و چنـد اتومبیـل گران قیمـت هـم در پارکینـگ آن 
تـالر پـارک کرده انـد کـه هـر از چنـدی در سخنان شـان بـه 
آن هـا اشـاره می کننـد و مي گوینـد مـن حتـی خـواب ایـن 
را سـوار  اینهـا  از  یکـی  امـا حـاال  نمی دیـدم  را  ماشـین ها 
می شـوم و خانـواده ام کـه ایمـان داشـتند بـه زودی سـرم به 
سـنگ می خـورد و همیـن مبلـغ ناچیـز پـس انـداز را هم از 
دسـت می دهـم، پـس از اینکـه شـاهد پیشـرفت های مـن 
بودنـد، حـاال خودشـان هـم بـه شـبکه ی مـن پیوسـته اند و 

مشـغول بازاریابی هسـتند.

واقعـا ایـن حرف هـا آنقـدر دسـت مالی شـده و کلیشـه ای 
هسـتند کـه حتـی اشـاره کردن بـه آنها نیـز رنج آور سـت اما 
چـه می تـوان کـرد که ایـن نوجـوان سـر دوراهی قـرار گرفته 
بـود کـه درس بخوانـد و به خیل کارشناسـان بـی کار بپیوندد 
و یـا اینکـه از همیـن اآلن وارد بـازار کارهـای کاذب بشـود و 
بـه امیـدی  واهـی هم شـده چنـد صباحی بـا رویـای میلیونر 
شـدن شـب را به صبـح برسـاند  و جالب اینجاسـت که وقتی 
کـه پرسـیدم کـه خـودت احساسـت نسـبت به چنیـن کاری 
چیسـت؟ بـا لحنـی بیـن شـوخی و جـدی گفـت: می دانم که 
شـبیه کالهبرداری اسـت امـا مـن می توانـم بـا دیگـران حرف 
بزنـم و ایشـان را اغفـال کنـم تـا خرید کنند) شـروع کـرد به 
خندیدن( و جواب شـنید: خوب طرف تو یا انقدرسـاده هسـت 
کـه بچـه ای 17 سـاله مي توانـد بـه کاری وادارش کنـد که در 
نتیجـه نمی توانـد بـا دیگـران چنیـن کند و شـبکه ای شـکل 
نمی گیـرد و یـا باهوش تر اسـت و خـودش مي توانـد دیگران را 
بـه کاری وادار کنـد که خـوب آن آدم باهـوش را تو نمی توانی 
بـه کاری واداری کنـی و بـرای شـبکه ی تـو کار نخواهد کرد و 
در نتیجـه در هـر حـال تـو در ایـن بـازی برنده نخواهـی بود.

بگذارید در پایان مثال دردناکی بزنم: 
در تاریـخ 21/06/1390شـرکت ابـر تجـارت کهکشـان با 
موافقـت وزارت بازرگانـی و کمیته نظارت بر بازاریابی  شـبکه 
ای بـا موضـوع بازاریابی شـبکه ای غیـر هرمی در امـر توزیع 
مصنوعـات طـال بـا وزنهای کلـی 21،14 و 35 گرم با شـماره 

ثبـت 414355 به ثبت رسـید.
و به روایت خبرگزاری میزان: حجت االسـالم والمسـلمین 
»مصطفـی حقـی« گفـت: 6 نفـر از متهمـان پرونده شـرکت 
و  فـارس  اسـتان های  از  کـه  کهکشـان  ابرتجـارت  تجـاری 
آذربایجـان شـرقی اقـدام بـه فـروش محصـوالت بهداشـتی، 
آرایشـی و چرمی در گرگان می کردند، شناسـایی و دسـتگیر 

شدند.
بـه  تشـکیل شـرکت هرمـی  بـا  افـراد  ایـن  وی گفـت: 
بهانه هایـی چـون اعطا پورسـانت به افراد اقـدام به عضوگیری 
می کردنـد کـه با هوشـیاری مراجـع قضایی و مـردم درمدت 

کوتاهـی دسـتگیر و روانـه زندان شـدند.
البتـه کمـاکان تشـخیص تفاوت هـای شـرکت هرمـی و 
شـبکه ای بسـیار پیچیده اسـت) و بـرای نگارنده جای بسـی 
تعجـب اسـت کـه چـرا ایـن چنیـن اسـت( امـا تـا آنجـا که 
مـن دریافتـم اگر شـرکتی از شـما خواسـت که برای شـروع 
بازاریابی برای آن شـرکت باید جنسـی را خریداری کنید)آن 
هـم در مقادیـر زیـاد( و یا از افراد زیر 18 سـال اسـتفاده کرد 
و از همـه مهم تـر در مکان هایـی ماننـد محیط هـای اداری 
آموزشـی نظامـی و فرهنگـی بـه فعالیـت مشـغول بـود ایـن 
شـرکت از نظـر قانونی مشـکالتی دارد که بهتر اسـت قبل از 
هـرکاری بـا مراجع ذیصالح مشـورت کنید و سـپس اقدام به 

سـرمایه گذاری و یـا کار کـردن بـا ایشـان بنمایید.

فریب نخورید 
سرپرسـت اداره پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا بـا اشـاره بـه اینکـه بازاریابـی 
شـبکه ای ترفنـد شـرکت هـای هرمـی در 
فضـای سـایبر اسـت ، اظهار داشـت : شـرکت 
هـای هرمـی با ایـن ترفندهـا و فروش ایـن کاالها 
بـه کاربـران و اینکـه ایـن کاالهـا را مـی تـوان در 
سراسـر جهـان نقـد نمـود از کاربـران شـبکه های 

اجتماعـی کالهبـرداری مـی کننـد.
سـرهنگ  فتـا:  پلیـس  رسـانی  اطـالع  پایـگاه 
پیشـگیری  اداراه  آذردرخـش سرپرسـت  علیرضـا 
از جرائـم سـایبری پلیـس فتـا ناجا اظهار داشـت: 
متاسـفانه برخـی از کسـب و کارهـای در شـبکه 
ای  بازاریابـی شـبکه  دنبـال  بـه  اجتماعـی  هـای 
نیسـتند بلکـه شـرکت هـای هرمـی هسـتند کـه 
تـالش دارنـد در ایـن فضـا از افراد سـوء اسـتفاده 
کننـد. وی بـا بیـان اینکه این شـرکت ها با شـیوه 
هـای مخفی شـدن شـرکت هـای هرمی در پشـت 
نقـاب شـبکه هـای بازاریابی تـالش دارنـد کاربران 
شـبکه هـای اجتماعـی را بـه دام اندازنـد، ادامـه 
داد: کاربران شـبکه هـای اجتماعی فریـب اینگونه 
شـرکت هـا را نخورنـد نـه تنهـا بـا آنهـا همـکاری 
نکننـد بلکـه تبلیـغ ایـن شـرکت هـا را نیـز انجام 

. هند ند

ایـن  از  برخـی  گفـت:  آذردرخـش  سـرهنگ 
شـرکت هـا تـالش دارنـد بـا ایـن عنـوان کـه در 
شـیوه بازاریابی شـبکه ای واسـطه ها حذف و کاال 
ارزان بـه دسـت مصرف کننـده می رسـد. کاربران 
شـبکه هـای اجتماعـی را فریب بدهنـد و کاالهای 
خاصـی را بـه کاربـران بـه فـروش برسـانند کـه با 
فـروش ایـن کاالهـا هـم کاال را بـا قیمـت ارزان تر 
بـه دسـت مصرف کننـده می رسـانند و هم سـود 

کنند. مـی 
سرپرسـت ادراه پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا بـا اشـاره بـه اینکـه تمبرهـای 
بیـت  مثـل  دیجیتالـی  ارزهـای  انـواع  خارجـی، 
زینتـی،  هـای  سـنگ  انـواع  دالر،  لینـد  کوئـن، 
ایـن  اشـاره  و... کاالهـای مـورد  بدلـی  جواهـرت 
شـرکت هاسـت، گفـت: شـرکت هـای هرمـی بـا 
ایـن ترفندهـا و فـروش ایـن کاالهـا به کاربـران و 
اینکـه ایـن کاالهـا را مـی تـوان در سراسـر جهان 
اجتماعـی  هـای  شـبکه  کاربـران  از  نمـود  نقـد 

کننـد. مـی  کالهبـرداری 
سـرهنگ آذردرخـش بـه کاربـران شـبکه های 
اجتماعـی توصیـه کـرد: از خریـد و فـروش ایـن 
دسـت کاالهـا که توسـط شـرکت هـای هرمی در 
شـبکه هـای اجتماعـی بـا عنـوان بازاریابی شـبکه 
ای یـاد مـی شـود خـودداری نماینـد. چـرا کـه 
بسـیاری از ایـن کاالهـا ارزش ریالی پاییـن دارد و 

ادعـای ایـن دسـت شـرکت هـا کذب اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیشـتر فعالیـت و تمرکـز 
شـرکت هـای هرمـی بـر روی کاربـران نوجـوان 
اسـت، افـزود: این شـرکت ها با عضویت در شـبکه 
و  اطالعـات سـن  دارنـد  تـالش  اجتماعـی  هـای 
جنسـیت کاربران را به دسـت بیاورنـد و با فعالیت 
ویـزه بـر روی کاربـران نوجوان و جوانـان آنها را به 

عضویـت شـبکه هرمـی خـود درآورند.
سرپرسـت ادراه پیشـگیری از جرائـم سـایبری 
پلیـس فتـا ناجـا در توصیـه به خانـواده هـا گفت: 
مواظـب فعالیـت فرزنـدان خود در فضای سـایبر و 
شـبکه های اجتماعی باشـند تا عزیزانشـان در دام 
شـرکت های هرمـی نیفتند. چـرا که برابـر قوانین 

فعالیـت شـرکت هـای هرمـی جرم می باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه پلیـس فتـا بـا بـه روز 
کـردن اطالعـات خـود در پـی کشـف ترفندهـا و 
شـیوه هـای مخفی شـدن شـرکت هـای هرمی در 
پشـت نقاب شـبکه های بازاریابی در فضای سـایبر 
اسـت، اظهـار داشـت : از کلیه کاربران شـبکه های 
اجتماعـی تقاضـا داریم در صورت مواجه با شـرکت 
هـای هرمـی فعال در این شـبکه هـا آن را از طریق 
 Cyberpolice.ir سـایت پلیـس فتـا بـه آدرس
بخـش مرکـز فوریـت هـای سـایبری، لینـک ثبت 

گزارشـات مردمـی اعـالم کنند.
منبع:  پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا

بررسی »پیام ما« از فعالیت  شرکت های هرمی و بازاریابی شبکه ای  

لغزش از شبکه به سمت هرم
هشدار
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 به یاد دارید که مدت ها پیش گلد 
کوئست و دیگر شرکت های هرمی 
همه جارا گرفته بودند و چپ و راست 
خبرهای مختلفی از بازداشت و تحت 
پیگرد قانونی قرار دادن فعالین 
این شرکت ها را می شنیدیم؟ دیگر 
هر چه از آن دوران به یاد دارید، 
می توانید دور بریزید، چون هرچند 
بساط کوئست و همتایان خارجی اش 
در کشورمان برچیده شد، نسخه های 
ایرانی آن هم مجوز دارند و هم به 
شدت فعالند.
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نکته

۶ نکته در مورد ماه رمضان و 
ورزش کردن

آریا حسن زاده -کارشناس تربیت بدنی وعلوم ورزشی 
مـاه رمضـان بـرای 1.6 میلیـارد نفـر در جهـان آغـاز شـده و تعـداد 
نسـبتا زیادی از بدنسـازان و مشـتاقان تمرین نیز در میان آنها هسـتند. 
در ایـن مطلـب توضیـح می دهیـم کـه چگونـه بـدون لطمـه زدن بـه 

اهـداف تناسـب اندامتـان، رمضـان را گرامـی دارید.
1- تمرین کردن را متوقف نکنید

اولیـن و مهمتریـن نکتـه را در همیـن ابتـدا بیان می کنیـم: در طول 
مـاه رمضـان، تمرین کـردن را متوقف نکنید. بدن شـما توده ی عضالنی 
را تـا زمانـی کـه احسـاس کنـد الزم اسـت، حفـظ می کنـد. هنگامیکه 
ورزش را متوقـف می کنیـد، بدنتـان هـر چیـزی که احسـاس کند دیگر 
غیـر ضـروری اسـت و انـرژی بـی مـورد مصـرف می کنـد را بـه آرامـی 
تجزیـه کـرده و از بیـن می بـرد. بـا اینکـه ممکـن اسـت در مـاه رمضان 
تـوده عضالنی تـان افزایـش پیـدا نکنـد، اما اگـر برنامـه ی تمرینی تان را 

ادامـه دهیـد، حداقـل می توانیـد آنچـه کـه دارید را حفـظ کنید.
2- شدت را تنظیم کنید 

در برنامـه ی معمولتـان، شـما قادریـد مقـدار زیـادی وزن را در پرس 
سـینه بـاال ببریـد، یـا بـدون نگرانـی 40 کیلو جلـو بـازو بزنید. امـا اگر 
شـما معمـوال تمریناتتـان را در اواخـر بعـد از ظهـر انجـام می دهیـد 
و سـعی داریـد همـان شـدت تمریـن را در مـاه رمضـان ادامـه دهیـد، 
موثـر نخواهـد بـود. در یـک روز معمولـی در مـاه رمضان، شـما حداقل 
بـه مـدت 15سـاعت روزه هسـتید و روز پـر مشـغله ای  هـم داریـد. در 
چنیـن شـرایطی، بسـیار سـخت اسـت کـه بخواهیـد از عهده ی شـدت 
تمریـن معمولتـان بر بیاییـد. ذخایـر کربوهیدرات شـما ته کشـیده اند، 
و کربوهیـدرات هـم آن چیـزی اسـت کـه بـه شـما امـکان می دهـد بـا 
شـدت تمریـن کنیـد. بنابراین شـدت تمرینتـان را کمی کاهـش دهید. 
آنچـه کـه بایـد انجـام دهیـد، تغییـر دادن وزنه هایـی اسـت کـه از آنها 
اسـتفاده می کنیـد، یـا تعـداد تکرارهایـی اسـت کـه انجـام می دهیـد. 
اگـر می خواهیـد از همـان وزنه هـای سـابق اسـتفاده کنیـد، تکرارهـای 
کمتـری انجـام دهیـد و اگر نتوانسـتید به تعـداد حداقل تکرارها دسـت 
یابیـد، وزن را کاهـش دهیـد. اگر می خواهیـد وزن را از همان اول پایین 
بیاوریـد، وزنـه ای را انتخـاب کنیـد کـه در شـرایط روزه داری، به شـما 

اجـازه می دهـد حداکثـر 12 تـا 15 تکـرار انجـام دهید.
 3- زمانبندی پروتئین

اگـر شـما بطـور معمـول در روز، چندیـن سـهم کوچـک پروتئیـن 
مصـرف می کنیـد، مطمئنـا نمی توانیـد ایـن کار را در طول مـاه رمضان 
انجـام دهیـد. اما اگر طـوری برنامه ریزی کنید که یـک وعده پروتئینی 
در صبح هـا قبـل از نمـاز صبـح و وعده هـای بزرگتر هم در غـروب و بعد 
از اذان مغـرب مصـرف کنیـد، حداقل تا حـدودی آن را جبران می کنید. 
پروتئیـن در مـواد غذایـی، معمـوال کندتـر از پودرهـای پروتئین جذب 
می شـود. اگـر می خواهیـد از یـک پـودر پروتئیـن اسـتفاده کنیـد، باید 
پـودری بـر پایه کازئین باشـد، نه بر پایه وی که سـریع جذب می شـود.

4-کربوهیدارت ها در صبح
یکـی دیگـر از دالیـل خـوردن وعده غذایی صبح، آن اسـت که شـما 
نـه تنهـا می توانیـد مقـداری پروتیئـن در آن زمـان مصرف کنیـد، بلکه 
می توانیـد کربوهیـدرات نیـز ذخیـره کنید. از آنجـا کـه کربوهیدرات ها 
بـه شـما امـکان می دهنـد بـا شـدت تمریـن کنیـد )همانطـور کـه در 
بـاال گفتیـم(، مصـرف مقـداری کربوهیـدارت در صبح ها باید بـا کمبود 
کربوهیـدارت در طـول روز مقابلـه کنـد. اگر قبال یک وعـده غذایی قبل 
از تمریـن مصـرف می کردیـد، این کار، بطـور کامل آنرا جبـران نخواهد 

کـرد، امـا حداقـل بطـور موقت به شـما کمـک می کند.
5- زمان تمرینتان را تنظیم کنید 

بسـیار مفیـد خواهد بـود اگـر بتوانید طـوری برنامه ریـزی کنید که 
تمرینتـان را در عـرض چنـد سـاعت بعـد از خـوردن وعده صبـح انجام 
دهیـد، زیـرا ذخایـر کربوهیـدرات شـما در آن زمـان، بـاال هسـتند. اگر 
تمرینـات شـما پس از یـک دوره طوالنی روزه داری انجام شـود، ممکن 
اسـت احسـاس خسـتگی شـدید کنید. یا اینکـه می توانیـد تمرین خود 
را بـه بعـد از افطـار موکـول نماییـد. و پـس از یـک وعده ی سـبک، که 
البتـه حـاوی کربوهیـدرات، پروتئیـن و مایعـات کافـی، نـه زیاد اسـت، 

تمرینتـان را آغـاز کنید.
6- وقتی که بهترین احساس را دارید، تمرین کنید

 بـا اینحـال، بسـیاری از مـردم طبیعتـا نمی توانند تمریناتشـان را در 
زمانـی کـه از همـه مفیدتر خواهد بـود، انجام دهند، بخصـوص در طول 
مـاه رمضـان. می توانیـد کمی منعطف باشـید: بجـای انجـام تمریناتتان 
در زمان هـای معمـول، در طـول مـاه رمضـان آنهـا را هنگامـی انجـام 
دهیـد کـه وقـت دارید و بیشـترین انرژی را احسـاس می کنیـد. تمرین 
در هنگامیکـه احسـاس پـر انرژی بـودن دارید و می توانید آن را درسـت 
انجـام دهیـد، بهتـر از تمرینـی اسـت کـه آن را تحت فشـار و بـا عجله 

انجـام دهید.

 دیدگاه

عکس: محمد خضری مقدم

بگذار تا بگریم چون ابر در یهاران

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

عکس نوشت

در جلسـه ای بـا 
اسـتاندار،  حضـور 
مدیـر کل اداره کل 
و  جوانـان  و  ورزش 
دسـت  از  جمعـی 
هئیـت  انـدرکاران 
عشـرت  از  معلـوالن  و  جانبـازان 
جانبازوکاپیتـان  بانـوی  کردسـتانی، 
ایـران،  نشسـته  والیبـال  ملـی  تیـم 

آمـد. تشـکربعمل  و  تقدیـر 
روز  عصـر  کـه  مراسـم  ایـن  در 
گذشـته در دفتـر اسـتانداری کرمان 
کردسـتانی  عشـرت  شـد،  برگـزار 
و  حسـینی  رزم  از  تشـکر  ضمـن 
مسـئوالن  دیگـر  و  نیـا  محمـودی 
اسـتانی بـرای حمایـت بـی دریـغ از 
ورزشـکاران بخصوص بانوان معلول و 
جانبـازان کرمان ابـراز کرد: بـا وجود 
ورزشـکاران نخبـه ای مثـل سـیامند 
پیشـنهاد  بـا  دیگـران،  و  رحمـان 
آقای خسـروی وفا رئیس فدراسـیون 
جانبـازان و معلـوالن و تائید شـورای 
المپیـک، ایـن افتخـار نصیـب بنـده 
نعمتـی کـه  از خانـم  بعـد  تـا  شـد 
المپیـک  کاروان  پرچمـدار  بعنـوان 
نیزبـه  بنـده  انتخـاب شـدند،  ایـران 
عنـوان حامـل پرچـم مقـدس ایـران 
در افتتاحییـه مسـابقات پاراالمپیـک 
ریـو برزیـل معرفی شـدم کـه این دو 
انتخـاب مـی توانـد هـم نشـاندهنده 
لیاقـت و تـوان ورزشـکاران کرمانـی 
باشـد و هم برگ زرینی بـر افتخارات 
کرمان.ایـن اولین و شـاید هم آخرین 
بـاری باشـد کـه دو ورزشـکار بانـوی 
پرچمـدار  اسـتان،  یـک  از  معلـول 
کاروان المپیـک و پاراالمپیـک ایـران 
جهانـی،  مسـابقات  سـطح  ایـن  در 

حضـور دارنـد.
دبیـر هیـات جانبـازان و معلولیـن 
اسـتان کرمـان در ادامه گفـت: از 21 
بانـوی معلـول ایرانـی حاضـر در ریو، 
سـهم اسـتان کرمان 7 سـهمیه است 
کـه نشـان از تـوان باالی ورزشـکاران 
زن اسـتان کرمان اسـت و این حضور 
وقتـی پررنگ تر اسـت که بـا حجاب 

و عفـاف یـک زن کامـل ایرانـی در 
ایـن مسـابقات شـرکت مـی کننـد، 
رهبـر انقـالب حضـور ورزشـکاران را 
بـا ایـن پوشـش در سـطح مسـابقات 
بین المللی، بسـان عبـادت می دانند 
و موقعیـت خوبـی فراهـم شـده تا ما 
بـر حضـور  عـالوه  ورزشـکار  بانـوان 
پرقـدرت در مسـابقات ورزشـی، بـه 
زن  یـک  واقعـی  حجـاب  معرفـی 

مسـلمان بپردازیـم.
در ادامـه مهـدی نخعـی، رئیـس 
و  جانبـازان  هـای  ورزش  هیئـت 
معلـوالن کرمـان، بـه جایـگاه بـاالی 
اشـاره  معلـوالن  و  جانبـازان  ورزش 
کـرد و افـزود: علیرغـم تمـام حمایت 
هـای مالـی و معنـوی که مسـئولین 
اسـتانی از ورزشـکاران مـا مـی کنند 
امـا هنـوز هـم در خیلـی مواقـع بـا 
کمبودهایـی روبـرو هسـتیم، حـق و 
حقـوق ورزشـکاران معلـول اکثـرا از 
خانـواده هـای معمولی هسـتند و در 
مقایسـه با افـراد دیگـر بسـیار ناچیز 
ندارنـد.  مشـخصی  آینـده  و  اسـت 

شـرایط  دلیـل  بـه  اینکـه  ضمـن 
و  رفـت  امـکان  فیزیکـی،  خـاص 
آمدشـان بـا مشـکل مواجـه اسـت، و 
متاسـفانه بانـک هـا بین ایـن عزیزان 
و جانبـازان تفـاوت قائل می شـوند و 
از پرداخـت وام بـا سـود کـم بـه آنها 
اجتنـاب مـی پردازند.این تنها گوشـه 
ای از مشـکالت ورزشـکاران جانباز و 
معلول اسـت کـه امید اسـت با همت 

همـه حـل و فصـل شـوند.
ایـن مراسـم،  پایانـی  در قسـمت 
علیرضـا رزم حسـینی، ضمـن ابـراز 
خوشـحالی از موفقیـت هـای بانـوان 
بیـن  سـطح  در  کرمانـی  ورزشـکار 
کرمـان  گفت:اسـتانداری  المللـی، 
حساسـیت خاصـی در مـورد ورزش 
و  ورزش  تـا  اسـت  درصـدد  و  دارد 
سـالمتی را در سـطح اسـتان بسط و 
اشـاعه دهد بخصـوص در باب ورزش 
بانـوان، چراکه بانوان ورزشـکارهم در 
میادین ورزشـی و هـم در خانواده ها 
نقـش اساسـی دارنـد، پـس بایـد در 
ایـن حـوزه فعالیـت بیشـتری انجـام 

خیلـی  هـای  پتانسـیل  مـا  شـود، 
خوبـی در اسـتان داریـم بـه شـرط 
آنکـه فعالیـت و حمایت بیشـتری در 

ورزش انجـام شـود.
وی در ادامـه ضمـن پیشـنهاد بـه 
مدیـران و مسـئوالن بـرای پرهیـز از 
سیاسـت زدگـی در ورزش ابـراز کرد: 
از همـه مدیـران و دسـت انـدرکاران 
فعـال در بخـش ورزشـی درخواسـت 
دارم کـه سیاسـی کاری نکننـد، در 
کاری  اگـه  امـا  نشـده  کاری  ورزش 
صـورت گرفتـه وظیفه اسـت. ورزش 
بانـوان مـی توانـد مـا را در توسـعه 
یـاری  و  اسـتان کمـک  و پیشـرفت 
در  امیدواریـم  اینکـه  ضمـن  کنـد 
دیگـر  و  شـما  پرافتخـار  بازگشـت 
عزیـزان ورزشـکار، اسـتقبال خوب و 
درشایسـته ای از شما داشـته باشیم.

اهـدا  ضمـن  پایـان  در  اسـتاندار 
کردسـتانی  عشـرت  تقدیربـه  لـوح 
عنـوان  بـه  وی  معرفـی  احتمـال  از 
یکـی از اعضـای هیئـت مدیـره گل 

داد. خبـر  گهرسـیرجان 

استاندار کرمان در مراسم تجلیل ازعشرت کردستانی، پرچمدار کاروان پاراالمپیک دربرزیل:

مدیران سیاسی کاری نکنند

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

نماز عرفانی چیست؟ 
همـان گونـه کـه یـک عاشـق دلسـوخته، سـاعت 
و لحظـه مسـیر گـذر معشـوقش را از یـک گـذرگاه 
شناسـایی مـی کند و هـر روز پیش از  گذر معشـوق، 
آراسـته، عاشـقانه و بـی صبرانـه در جای مناسـب به 
کمیـن می نشـیند، و در اصـل خود به کمنـد مژگان 
یـار گرفتـار آمـده اسـت که خـواب و خـوراک را بر او 
حـرام کـرده اسـت، از سـر التمـاس، خاکسـارانه مـی ایسـتد و بـه امید 
آنکه معشـوق شـاید نگاهی بر عاشـق دلسـوخته بیاندازد و از حال نذار 
عاشـق در آن نـگاه اطـالع یابد، نمازگزار هم الزم اسـت در پیش از اذان، 
بـه عشـق دیدار معشـوق، آمـاده برای احیای نماز باشـد، از دیـد عارفان  

نماز یعنـی دیدار معشـوق. 
عـارف بسـیار وارسـته ایـی را می شـناختم کـه در نماز صبـح، برای 
رکعـت اول پـس از حمـد، قرآن به دسـت، بـا طوالنی ترین سـوره قرآن 
کـه همـان بقـره باشـد آغـاز مـی کـرد، و بـه سـبب طوالنی بـودن این 
سـوره، خورشـید فـروزان و پـر شـکوه نیز شـاهد این عشـق و رسـوایی 
مـی شـد، و پرتوهـای زریـن خورشـید شـاهد اتمـام آخریـن دیالـوگ 
گفتگـوی عاشـقانه آن عـارف نامـدار بـود. پـس اگـر مسـلمانیم سـعی 
کنیـم اول خـود را بر این شـیوه مهر و دلدادگی اسـتوار سـازیم، سـپس 
فرزنـدان و نزدیـکان خـود را بـه اینگونـه نمـاز خوانـدن، از روی مهـر، 
رهنمـون بـوده و آنهـا را آمـوزگار باشـیم. سـپس بـا رعایت کـردن این 
شـیوه پیونـد عاشـقانه، چشـم و دل نمازگـزار بـاز خواهـد شـد، آنچه را 
خواهـد دیـد کـه دیگران نمـی تواننـد ببینند، پـس آن نمازگـزار، خود 
پـس از دیـدار دوسـت، به شـوق می آیـد و متوجه می شـود از این خم 
و راسـت شـدن، دیـداری بـزرگ را منظـور بـوده اسـت. از ایـن رو خیل 
عاشـقان روز بـه روز افزایـش خواهـد یافـت، چه بسـا که نور ایـن دیدار 
در آن منزل، اداره، مدرسـه، دانشـگاه، پادگان و . . . کشـور، سبب برکات 
بسـیاری خواهـد شـد و بشـریت را از گنـاه دور مـی گردانـد. کسـی که 
حـال ایـن ارتبـاط عاشـقانه را درک کنـد دیگـر هرگـز نمـی توانـد این 

پیونـد قلبی را بگسـلد.
ولـی! به خاطر داشـته باشـید کـه نباید خـدا را وادار بر خواسـته ایی 
کرد، و نه برای خواسـته ای به نماز ایسـتاد و این می شـود داد و سـتد 

و کاسـبی کـردن. تنها برای دیدار نمـاز خواند.
 از اینروسـت کـه خواجـه عبـداهلل انصـاری، حافظ شـیرازی و سـایر 
عرفـا، اگـر تاکیـد بر دعایـی داشـتند آن یک دعا بیـش نبـود، /خداوندا 
مـرا آن ده کـه آن بـه /.  زیـرا ما داریم تـوکل می کنیم بر خـدای عالم، 
و اوسـت توانـا و دانایـی کـه در حـد وصـف نگنجـد، کـه یـزدان خیر و 
صـالح مـا را، بسـیار بیـش از مـا می دانـد، به او ایمان داشـته باشـیم و 
همـه امـور زندگی و خودمان را دربسـت در اختیـارش بگذاریم.فراموش 

نکنیـم نمـاز از دیـد عارفـان یعنی زیارت معشـوق
امیـد اسـت کـه بـه ایـن مرحله برسـیم کـه در شـعر زیر سـروده ام: 
/ عاقبـت نازنگاهـی مـرا خواهـد ُکشـت / عاقبـت افسـونگر ماهـی مـرا 

کشـت. خواهد 
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