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ماجـرای حقوق هـای نجومـی و تقسـیمات 
بحث هـای  مهم تریـن  از  کشـوری  جدیـد 
روز گذشـته  نشسـت خبـری  در  مطرح شـده 

وزیـر کشـور بـود.
گذشـته  روز  فضلـی  رحمانـی  عبدالرضـا 
در پایـان سـفر 2 روزه خـود بـه کرمـان، در 
حقوق هـای  بـا  ارتبـاط  در  خبـری  نشسـتی 
نجومـی صحبت کرد. ماجرایی کـه در روزهای 
اخیـر بحـث در مـورد آن باالگرفتـه و در ایـن 

راسـتا برخـی مدیـران عامـل بانک هـا و همچنیـن هیئت مدیـره 
بـه حـدی  ایـن ماجـرا  صنـدوق توسـعه ملـی اسـتعفا دادنـد. 
باالگرفتـه کـه طـی 2 هفتـه اخیـر اکثر مسـئوالن، چـه دولتی و 

چـه قضایـی بـه آن پرداختند. به همیـن دلیل 
قابـل پیش بینـی بـود در نشسـت خبـری روز 
ماجـرای  کرمـان،  در  کشـور  وزیـر  گذشـته 
حقوق هـای نجومـی مطرح شـود. وزیر کشـور 
در ایـن خصـوص گفـت: »بـا سیاسـی شـدن 
بحـث حقوق هـای نجومـی، اصـل موضـوع از 
بیـن مـی رود.« رحمانـی فضلـی بابیـان اینکـه 
خیلـی از درآمدهـا از چرخـه محاسـبه کشـور 
خـارج اسـت، افـزود: » درآمـد را می گیرند اما 
در بودجـه کشـور ثبـت نمی شـود. اما هـر تخلفی در هـر دولتی 

انجـام شـود، بایـد بـا آن برخـورد شـود. 
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اخبار آبفا

تجلیل از مشترکین کم مصرف و 
خوش حساب آبفا

 از مشـترکین کم مصرف و خوش حسـاب شرکت 
آبفـا سـاکن محـدوده خیابـان سـرباز شـهر کرمـان 
تجلیل شـد.در راسـتای تشـویق مشـترکین شرکت 
آب و فاضـاب بـه رعایـت فرهنـگ صرفه جویـی و 
پرهیـز از اسـراف آن و همچنیـن پرداخـت به موقـع 
قبـوض آب بها، 6 تـن دیگر از مشـترکین کم مصرف 
اسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  خوش حسـاب  و 
تجلیـل شـدند. مراسـم تقدیـر از این مشـترکین در 
مسـجد دوازده امـام خیابان سـرباز هم زمـان با اقامه 
نمـاز ظهـر و عصـر برگـزار شـد. در این مراسـم که 
جمعـی از مسـئولین شـرکت آبفـا حضور داشـتند، 
امـور آب و فاضـاب  غامرضـا زین الدینـی مدیـر 
شهرسـتان کرمـان طـی سـخنان کوتاهـی با اشـاره 
وضعیـت تأمیـن آب این شهرسـتان گفت: »چنانچه 
مـردم در مصـرف آب صرفه جویی نمایند ان شـاءاهلل 
بـا کمبـود آب در تابسـتان مواجـه نخواهیم شـد.«

مشـترک   6 از  تجلیـل  مراسـم  همچنیـن 
مسـجد  محـدوده  در  و خوش حسـاب  کم مصـرف 
ابوالفضـل )ع( غدیـر 2 بـا حضور مدیر امـور آبفای 
شـهر کرمـان، مدیـر مناطـق، مدیر روابـط عمومی 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان هم زمـان با 
اقامـه نمـاز ظهـر و عصـر در ایـن مسـجد برگـزار 
و  آب  امـور  مدیـر  زین الدینـی  غامرضـا   . شـد 
فاضـاب شهرسـتان کرمـان در ایـن مراسـم طـی 
سـخنانی گفـت: »در شـرایط کنونـی کـه بـا ادامه 
آب  تأمیـن  منابـع  کاهـش  و  رونـد خشک سـالی 
بـا بحـران کمبـود آب مواجـه هسـتیم، ضـروری 
اسـت همـه مدیریـت مصـرف را اعمـال کنیـم تـا 
تابسـتان  گـرم  فصـل  در  به ویـژه  را  بحـران  ایـن 
به خوبـی پشـت سـر بگذاریـم.« وی بـا اشـاره بـه 
این کـه خانواده هـای کم مصـرف یـک فریضـه الهی 
به جـا می آورند،افـزود: »رعایـت الگـوی مصـرف و 
مدیریـت مصـرف آب مسـاوی بـا احترام بـه حقوق 
خشـنودی  ضمـن  کار  ایـن  بـا  و  اسـت  دیگـران 
آب  از  همـگان  بهره منـدی  موجـب  پـروردگار 
شـرب می شـویم.«در پایـان مراسـم با اهـدای لوح 
تقدیـر و هدایایـی از مشـترکین کم مصـرف )ناصـر 
نیـک پـور، سـید علـی حسـینی، رضـا مهـدوی( و 
خوش حسـاب )سـید اکبر حسـینی،علی شـجاعی، 

حمیـد محمودیـان( آب شـرب تجلیـل شـد.

شست و شوی 27 کیلومتر 
شبکه فاضالب شهر کرمان 

 طـی سـه ماه نخسـت سـال جـاری 26 کیلومتر 
و 828 متـر شـبکه فاضـاب شـهر کرمان شستشـو 
شـد. هـادی دهقانـی مدیـر بهره بـرداری فاضـاب 
شـهر کرمـان بـا اعام خبـر فـوق گفت: »طی سـه 
ماه نخسـت سـال جـاری 4691 مترمکعب فاضاب 
شـهر کرمـان جمـع آوری شـد کـه از ایـن مقـدار 

1484396 مترمکعـب تصفیـه گردیـد.«  

رشد بیش از 16 درصدی مصرف 
آب در استان کرمان 

 طـی دو مـاه نخسـت سـال جـاری در مقایسـه 
بـا مدت زمـان مشـابه سـال قبـل، مصـرف آب در 
اسـتان کرمـان بیـش از 16 درصـد رشـد داشـت. 
احمـد سـنجری معـاون امـور مشـترکین شـرکت 
آب و فاضـاب اسـتان کرمـان بـا اعـام ایـن خبـر 
اظهـار داشـت: »از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان 
در  آب  انشـعاب  فقـره   1680 اردیبهشـت ماه 
اسـتان کرمـان واگـذار گردیـد، همچنین بـا تبدیل 
انشـعابات غیرمجـاز به مجاز و محاسـبه آب مصرفی 
آن ها،این گونـه انشـعابات فاقـد درآمـد بـه چرخـه 

درآمـدی افـزوده شـدند.«
وی افـزود: »همان گونـه که شـهروندان می دانند، 
اسـتان کرمـان یکـی از اسـتان های کـم آب کشـور 
اسـت و میـزان بارندگـی، تغذیه کننـده سـفره های 
پیاپـی  خشک سـالی های  و  نبـوده  آب  زیرزمینـی 
باعـث افـت دبـی چاه هـا و سـطح برخـورد آب های 
زیرسـطحی شـده و گاهـی تغییرات کیفیتـی نیز به 
همراه داشـته اسـت و ادامه این رویه و برداشت های 
زیـاد از منابـع محدود کـه عموماً منابع زیرسـطحی 
هسـتند زنـگ خطـر را برای اسـتان کرمـان و مردم 

شـریف این اسـتان به صـدا درآورده اسـت.«

بهزیستی شهرستان 
کرمان در خط مقدم 
خدمت به معلولین 
قرار دارد

اسـتان  بهزیسـتی  مدیـرکل 
کرمـان در مراسـم تودیع و معارفه 
مدیر بهزیسـتی شهرستان کرمان 
با تقدیر از خدمـات علیرضا وحید 
زاده گفت: »بهزیسـتی شهرستان 

کرمـان بـه لحـاظ سـاختار، در خـط مقـدم خدمـت بـه معلولیـن و محرومیـن 
قرارگرفتـه اسـت و ایـن جایگاه، جایگاه مقدسـی برای خدمت اسـت کـه کمتر از 
عبـادت نیسـت و ایـن نـوع خدمت با نگاه کارکنان بهزیسـتی عجین شـده اسـت 
گرچـه نسـبت بـه سـایر کارکنـان دولـت در شـرایط نابرابـر حقوقـی و رفاهی به 
آسـیب پذیرترین اقشـار جامعـه خدمـت می نماینـد امـا ایـن نابرابـری تأثیری بر 
کاهـش خدمـات نداشـته اسـت.« عباس صـادق زاده با اشـاره بـه مدیریت علمی 
و تخصصـی اعمال شـده در 17 مـاه گذشـته گفت: »در پرداختن به مسـائل حوزه 
اجتماعـی مدیریـت علمـی و تخصصـی ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـت امـا با توجه 
بـه وسـعت و شـرایط اجتماعی خـاص حاکم بـر مرکز اسـتان همگام بـا اقدامات 
تخصصـی و علمـی ایجـاب می نمایـد کـه در مدیریت جدید بهزیسـتی بـا اعمال 
رویکـرد چابـک سـازی امـور محولـه با دقت و سـرعت بیشـتری به انجام رسـد.« 
در ایـن مراسـم محمـود منصـوری به عنـوان مدیـر جدیـد بهزیسـتی شهرسـتان 

کرمـان معرفی شـد.

جشن بزرگ 
خانواده عاری از 
اعتیاد برگزار شد    
از  عـاری  خانـواده  جشـن 
شـورای  همـکاری  بـا  اعتیـاد 
مـواد  بـا  مبـارزه  هماهنگـی 
بیمـه  شـهرداری،  مخـدر، 
کارآفریـن، فروشـگاه فایتـون و 
بیمـه مـا برگـزار شـد. در ایـن 

آییـن مدیـرکل فرهنگـی و پیشـگیری سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر کشـور 
حضـور داشـتند. حسـین چناریـان دبیـر شـورای هماهنگـی مبارزه بـا مواد 
مخـدر اسـتان کرمـان شـامگاه جمعـه در این جشـن گفـت: »نـگاه و نگرش 
منفـی بـه اعتیاد نقـش مهمی در پیشـگیری از اعتیـاد دارد.« وی بیان کرد: 
»توجـه هـر فـرد به مسـئولیت اجتماعی خود مبنـی بر پیشـگیری از اعتیاد، 
موجـب می شـود افـراد جامعه نسـبت به ایـن پدیـده در اجتمـاع، خانواده و 
بین فرزندان خود حساسـیت ویژه ای داشـته باشـند و ازاین رو در پیشـگیری 
از اعتیـاد نقـش مهمـی را ایفـا کننـد.« وی گفـت: »مـواد مخـدر پدیـده ای 
اسـت کـه موجـب نگرانـی اقشـار مختلـف مردم شـده اسـت.« این مسـئول 
افـزود: »حـوزه عرضـه مـواد مخـدر، حـوزه ای هدفمند، هوشـمند، مشـتری 
مـدار و فعـال اسـت و در کنـار ایـن ویژگی هـا از جنبـه اقتصـادی خوبی نیز 

اسـت.«  برخـوردار 

آغاز عملیات احداث 
ساختمان اداری 
سازمان صنعت، معدن 
و تجارت جنوب کرمان 
صنعـت،  سـازمان  رئیـس   
جنـوب  تجـارت  و  معـدن 
کرمـان از آغـاز عملیـات سـاخت 
سـاختمان اداری سـازمان صنعت، 
معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان 

در شهرسـتان جیرفـت خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، 
معـدن و تجـارت، محمـود اسـکندری نسـب در ایـن خصـوص گفـت: »علیرغـم 
فعالیـت چندسـاله و اهمیـت وجـود ایـن سـازمان به عنـوان رکن مهـم اقتصادی 
و سـرمایه گذاری در منطقـه بـرای خدمت رسـانی مطلـوب و تکریـم و رفـاه حـال 
مراجعـان و سـرمایه گذاران محتـرم به عنـوان مهم تریـن هـدف، اما متأسـفانه این 
سـازمان فاقد سـاختمان اداری بوده و همچنان در سـاختمان اسـتیجاری می باشد 
به نحوی کـه ایـن موضـوع چالش هـای متعـددی را در راسـتای وجـود سـازمان 
مسـتقل در منطقـه و خدمت رسـانی به ارباب رجوعیـن ایجاد نموده بـود بنابراین 
مسـئله احـداث سـاختمان اداری سـازمان در کنـار سـایر مـوارد مهمـی از قبیل: 
سـرمایه گذاری، چـارت سـازمانی، بودجـه ، افزایـش وسـایل نقلیه، نیروی انسـانی 
و ... جـزو اولویت هـای سـازمان در سه سـاله اخیـر قـرار گرفت و بحمـداهلل علیرغم 
وجـود مشـکات فـراوان پیـش رو، ایـن مـورد نیز مانند سـایر مسـائل ذکرشـده، 

شـد.« محقق 

رشد 1٩5 درصدي 
صادرات کنسانتره 
گل گهر

مدیرعامـل  تقـی زاده  ناصـر 
جلسـه  در  گهـر  گل  شـرکت 
از  سـیرجان  اداری  شـورای 
افزایـش  19٥ درصدي صادرات 
کنسـانتره  نسـبت به سـه ماهه 
داد  خبـر  قبـل  سـال  مشـابه 

و اظهـار داشـت: »امسـال صـادرات کنسـانتره شـرکت بـه نه صـد هـزار تن 
رسـیده اسـت.« وي افـزود: »سـال گذشـته برخـاف برخـی از شـرکت ها با 
توجـه بـه رکـود اقتصـادی کـه کاهـش تولیـد را در دسـتور کار داشـتند ما 
حـدود 2٥ درصـد افزایـش تولیـد داده ایم  کـه 6 درصد آن ناشـی از افزایش 
بهـره وری بوده اسـت  و با کمک همکاران پرتاشـمان هشـت درصد کاهش 
هزینه تولید داشـته ایم و اکثر شـاخص های شـرکت بحمداهلل  مثبت شـد.« 
وی ادامـه داد: »مجمـوع  پرداختی هـاي شـرکت در سـال 94 مبلـغ یـک 
هـزار و شـش صد میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه بخشـی از آن در قالـب 
سـود سـهام و بخشـي از آن  در قالـب افزایـش سـرمایه شـرکت های تابعه و 
نیـز سـرمایه گذاری در طرح هـای توسـعه ای  بـوده اسـت.« تقـی زاده گفـت: 
»خطوط پنج و شـش کنسـانتره  شـرکت در حال راه اندازی مجدد اسـت و 

بـه زودی وارد مـدار تولیـد خواهنـد شـد.« 

خبربهزیستی گل گهرصنعت، معدن و تجارت

کرمانویچ

فاطمه پورمرادی
اسـتاندار کرمان سیاسـت راهبردی 
اسـتان از بـدو دولـت تدبیـر و امید را 
دوری از حواشـی سیاسـی عنوان کرد 
و گفـت: » نمی خواهیـم اهـداف بلنـد 
فرامـوش کنیـم.« علیرضـا  را  اسـتان 
نشسـت  سـومین  در  حسـینی  رزم 
کـه  کرمـان  اسـتان  اداری  شـورای 
بـا حضـور وزیـر کشـور برگـزار شـد 
اظهـار کـرد: »از حضـور پرشـور مردم 

قـدس،  روز  راهپیمایـی  در  اسـتان 
دسـتگاه های امنیتـی، اصحاب رسـانه 
»در  افـزود:  وی  می کنـم.«  قدردانـی 
اسـتان کرمـان همـه مدیـران همـدل 
و هم زبـان شـده اند کـه سیاسـت های 
اقتصـادی مقاومتـی را در عمـل پیاده 
اگـر  اعتقادداریـم  مـا  چراکـه  کننـد 
ایـن سیاسـت ها به خوبـی اجـرا شـود 
می توانـد راهگشـایی بـرای برون رفـت 
ارتقـای سـطح  و  اقتصـادی  وضـع  از 

رفـاه مـردم باشـد بنابرایـن مـا تعهـد 
داده ایـم کـه بـر اسـاس سیاسـت های 
بـا  و  فداکارانـه  مقاومتـی  اقتصـاد 
سیاسـت ها  ایـن  جهـادی  مدیریـت 
را اجـرا کنیـم.« رزم حسـینی بابیـان 
از  اسـتان  راهبـردی  سیاسـت  اینکـه 
بـدو دولـت تدبیـر و امیـد پرهیـز از 
فاصلـه  و  سیاسـی  حاشـیه  هرگونـه 
گرفتـن از سیاسـی کاری اسـت، عنوان 
ائمـه  همراهـی  بـا  »ازایـن رو  کـرد: 

همـه  و  مجلـس  نماینـدگان  جمعـه، 
جناح هـای سیاسـی تـا امـروز بـدون 
حـد  در  سیاسـی  حاشـیه  هیچ گونـه 
به خوبـی  اسـتان  مدیـران،  بضاعـت 
اداره شـده اسـت.« اسـتاندار کرمـان 
بـا اشـاره بـه امنیـت و آرامش اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: »هماهنگـی خوبـی 
بیـن شـورای تأمیـن برقـرار اسـت و 
خوشـبختانه تاکنون تمامی مراسـم ها 
به ویـژه انتخابـات را بـا امنیـت کامـل 
امنیتـی  حاشـیه  هیچ گونـه  بـدون  و 

کردیـم.« برگـزار 
وزیـر کشـور هـم در شـورای اداری 
ویژگی هـای  بـه  اشـاره  بـا  اسـتان 
درون زا  بـر  مبنـی  مقاومتـی  اقتصـاد 
دانش بنیـان  محـوری  عدالـت  بـودن، 
بـودن  یـادآور شـد: »امروز که اسـتان 
پایلـوت  اسـتان  به عنـوان  کرمـان 
اقتصـاد مقاومتـی انتخاب شـده اسـت 
نبایـد در شـهر کرمـان مختصـر شـده 
بلکـه باید توسـعه متـوازن در سراسـر 

اسـتان صـورت پذیـرد.« بـه گـزارش 
فضلـی  رحمانـی  عبدالرضـا  ایسـنا 
خاطرنشـان کرد: »سه اسـتان کرمان، 
لرسـتان و آذربایجـان شـرقی به عنوان 
الگـو و پیشـرو بـودن در امـر اقتصـاد 
جهـت همـوار نمودن مسـیر در سـایر 
اسـتان ها  انتخـاب شـدند و یکـی از 
کرمـان،  اسـتان  انتخـاب  امتیـازات 
مدیریـت اسـتان بـود.« وی اسـتاندار 
کرمـان را مدیـری فهیـم، عاقه منـد 
بـه کار و مبتکـر دانسـت و اظهار کرد: 
»طرح هـای ابتـکاری اسـتاندار کرمان 
اقتصـادی،  توسـعه  مثلـث  همچـون 
شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی قلعـه 
گنـج و طـرح همیـاران آب به عنـوان 
کشـور  سراسـر  در  موفـق  طرح هـای 

اجرایـی خواهنـد شـد.«
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان 
کرمـان هـم در جمـع مدیران اسـتانی 
گفـت:  کشـور  وزیـر  بـه  خطـاب 
»دیگـر بااین همـه مشـکات کارگـری 

را  صنعـت  و  شـرکت ها  نمی تـوان 
اداره کـرد، بـه همیـن دلیـل بایـد در 
این خصـوص تدبیرات الزم اندیشـیده 

شـود.«
افـزود:  خامکانـی  امیـری  حسـین 
 4 تنهـا  اسـتان  در  مالـی  »گـردش 
ایـن  کـه  اسـت  کشـوری  درصـد 
موضـوع بایـد سـامان یابـد تـا امنیت 
بازگـردد.«  کارخانه هـا  بـه  مالـی 
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان در 
وجـود  از  نگرانـی  ابـراز  بـا  مجلـس 
اتبـاع بیگانـه غیرمجـاز، چالش جدی 
اتبـاع  وجـود  را  مسـئولین  و  مـردم 
بیگانـه دانسـت و آن را یـک معضـل 
جـدی خوانـد. وی در ایـن خصـوص 
و  طـرح  هیـچ  گفت:»فرمانداری هـا 
سـاماندهی  خصـوص  در  برنامـه ای 
درحالی کـه  نـدارد،   اتبـاع  مشـخص 
حداقـل کار ایـن اسـت که چنـد نیرو 
شهرسـتان ها  در  کار  ایـن  بـرای  را 

بگذارنـد.«

استاندار کرمان:

سیاست راهبردی استان دوری از حواشی 
سیاسی است 

 خبر

1  توضیحات معاون قوه قضائیه در رابطه با پرونده احمدی نژاد
میـزان نوشـت: اژه ای معـاون اول قـوه قضاییـه گفـت: پرونـده احمدی نـژاد به 
دلیـل جایگاهـش بـه دادسـرا نمـی رود و مسـتقیماً در دادگاه بررسـی می شـود. 

موضـوع اصلـی پرونده نیـاز بـه کار بیشـتری دارد.
2  کوثری: دلیل کنار رفتن سرلشکر فیروزآبادی، بیماری اوست

اسـماعیل کوثری گفت: سـتاد نیروهای مسـلح با درایت سرلشـکر فیروزآبادی 
بـه بهتریـن شـکل ممکـن اداره شـد و بـه یک سـازمان بسـیار قوی تبدیل شـد.  
وضعیت جسـمی سرلشـکر فیروزآبـادی اخیراً تحلیل رفته بـود. وی تحت معالجه 
درمانـی قـرار دارد ازایـن رو در جایـگاه مشـاور عالـی قرارگرفته انـد و آقای سـردار 
باقـری کـه از سـابقه طوالنـی در سـتاد کل نیروهـای مسـلح برخـوردار هسـتند 

جایگزین وی شـد.
3  توضیح رئیس کل دادگستری تهران درباره حکم پرونده آزار و 

اذیت توریست فرانسوی
 غامحسـین اسـماعیلی رئیس کل دادگستری اسـتان تهران گفت:  دادگاه این 
متهمـان برگـزار و حکـم آن هـا صـادر شـد، البته حکم صـادره قطعی نیسـت و تا 
زمانـی کـه حکـم دادگاه قطعـی نشـود نمی توانیم رسـماً آن را اعام کنیـم. اعام 
نتیجـه نهایـی بعـد از قطعیت حکـم از طریق دیوان عالی کشـور انجام می شـود.

4  موسوی الری: احمدی نژاد مهره سوخته سیاسی است
عبدالواحـد موسـوی الری وزیـر اسـبق کشـور گفـت:  بعیـد می دانـم خـود 
روحانـی هـم احمدی نـژاد را رقیـب خـود بدانـد چون در سـپهر سیاسـی کشـور، 
احمدی نـژاد شـخصی پایان یافتـه اسـت. احمدی نـژاد یک مهره سـوخته سیاسـی 
اسـت و بحث ورود وی به انتخابات ریاسـت جمهوری شـوخی اسـت.  احمدی نژاد 
از کـدام کارنامـه خـود می توانـد دفـاع کنـد؟ فقـط می توانـد بگویـد کـه من یک 
یارانه 4٥ هزارتومانی دادم. شـاهدیم که اآلن همه کشـور گرفتار بایای این یارانه 
اسـت. ایشـان چگونـه می تواند خـود را از کولـه بـاری از تخلفات و اتهامـات مالی 

کـه بـر دوش دارد پـاک کند؟!
5  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: سرعت اینترنت در کشور ما حتی 

از افغانستان و عراق نیز پایین تر است
محمدحسـن نـژاد عضو کمیسـیون اقتصادی در نشسـت علنـی مجلس گفت:  
متأسـفانه سـرعت اینترنـت در کشـور ما حتـی از افغانسـتان و عراق نیـز پایین تر 

اسـت. هزینه اسـتفاده از اینترنت در مقایسـه با کشـورهای پیشـرفته دنیا بسـیار 
بـاال اسـت که بایـد به ایـن موضـوع توجه ویژه شـود.

6  دری نجف آبادی: بدون شک انتشار فیش های حقوقی در فضای 
مجازی پشتوانه سیاسی داشته است

آیـت اهلل قربانعلـی دری نجف آبادی نماینـده ولی فقیه در اسـتان مرکزی گفت:  
نظـام پرداخـت حقـوق در همـه دسـتگاه ها و بنگاه هـای دولتـی، نیمه دولتـی 
و خصوصـی بایـد اصـاح شـود و کارکنـان بر اسـاس ضوابـط قانونمند دسـتمزد 
دریافـت کننـد. بدون شـک انتشـار فیش های حقوقـی نجومی در فضـای مجازی 
و شـبکه های اجتماعـی پشـتوانه سیاسـی داشـته و باید در اسـرع وقـت این مهم 
بـرای مردم شفاف سـازی شـود. انتشـار فیش های حقوقی نجومی موجـب از میان 

رفتـن اعتمـاد مردم نسـبت بـه دولت می شـود.
7 مطهری: وزارت اطالعات باید پیگیری کند

مصطفـي کواکبیـان  در اخطـاری گفت: اخیـراً یک پیامک به صورت گسـترده 
بـراي خبرنگارهـا و روزنامه نگارها ارسال شـده که در آن خبرنگارها تهدید شـده اند 
کـه نبایـد با رسـانه خارجـي ارتباط و مصاحبـه داشـته باشـند.از وزارت ارتباطات 
مي خواهیـم تا به بررسـي منشـأ پیامک هاي تهدیـد خبرنگارها بپـردازد. مطهري 
در پاسـخ بـه اخطـار کواکبیان گفـت: باوجوداینکـه وزارت اطاعـات مي گوید که 
این هـا مربـوط به ما نیسـت، بایـد این موضـوع را پیگیري کنـد به خصوص پلیس 

فتـا، بایـد در این زمینـه کمک کنند.
8   وزارت اطالعات تکذیب کرد: ارسال پیامک تهدیدآمیز مغایر مشی 

این وزارتخانه در حفظ حقوق شهروندی است
روابـط عمومـی وزارت اطاعـات ارسـال هرگونـه پیامـک تهدیدآمیـز بـرای 
شـهروندان و یـا فعـاالن رسـانه ای را از سـوی ایـن وزارتخانه تکذیب کـرد و آن را 
مغایـر مشـی این وزارتخانه در حفظ حقوق شـهروندی دانسـت. به گـزارش پایگاه 
اطاع رسـانی دولـت، در برخـی شـبکه های مجـازی پیامکی تحت عنوان هشـدار 
امنیتـی بـرای برخی از کاربران ارسال شـده کـه در آن آمده اسـت: هرگونه ارتباط 
و همـکاری بـا عناصـر معاند خـارج از کشـور از طریق ایمیـل، پورتال هـای امن و 
سـایر وسـایل ارتباطـی عملـی مجرمانـه و موجـب پیگیـرد قضایی اسـت. در این 
پیامـک تصریح شـده اسـت: ضـروری اسـت ارتباطـات خـود را قطـع نماییـد. این 

پیامـک به منزلـه آخرین هشـدار امنیتی اسـت.

9   نایب رئیس مجلس:  باید از احمدی نژاد درزمینه
تخلفات مالی بازخواست شود

علـی مطهـری نایب رئیس مجلس گفـت: موافقت رئیس جمهوری با اسـتعفای 
رئیـس و اعضـای هیئـت عامـل صنـدوق توسـعه ملـی و همچنیـن عـزل بعضی 
از مدیـران بانک هـا تصمیـم به جـا و درسـتی بـود0 اگر کسـانی دربـاره متخلفان 
در دولـت قبلـی مدارکـی دارنـد می تواننـد ایـن اسـناد و مـدارک را بـه دسـتگاه 
قضائـی ارائـه دهنـد. اگرچه قوه قضائیـه هم می توانـد به عنوان مدعی العمـوم وارد 
ایـن موضـوع شـود، بنابرایـن مشـخص اسـت که بر اسـاس شـایعات و شـنیده ها 
نمی تـوان دربـاره ایـن موضـوع تصمیم گیـری کـرد. بـه نظر مـن عاوه  بـر اینکه 
احمدی نـژاد بایـد درزمینـه تخلفـات مالـی بازخواسـت شـود. او نیـز بایـد درباره 
حـوادث سـال 88 محاکمـه می شـد کـه نشـد و ظاهراً یـک نوع ارفـاق دربـاره او 

دارد. وجود 
10  ارائه پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری از تریبون مجلس

جهانبخـش محبـی نیـا نماینـده مـردم میانـدوآب در مجلـس بـا تأکیـد بـر 
این کـه مجلـس باید در رأس امور باشـد، پیشـنهاد کرد: پسـت ریاسـت جمهوری 
بـرای آینـده حـذف شـود و نخسـت وزیر را مجلـس تعییـن کنـد. عقل، اندیشـه، 
فکـر و فلسـفه سیاسـی می گویـد کـه مجلـس بایـد در رأس امـور باشـد آیـا بـا 
تسـهیلی کـه بـرای اشـخاص حقیقـی یا روسـای قـوا قائـل می شـویم ،آیـا برای 
نماینـدگان نیـز ایـن حـق را قائـل شـده ایم کـه هـر وقـت خواسـتند برونـد و در 
هیئـت دولـت صحبت هایشـان را بیـان کنند، آیا این اجـازه داده می شـود؟ با نگاه 
محـدود بـه مجلس ایـن مملکت درسـت نخواهد شـد ، بنده درخواسـت می کنم 
عاجزانـه از نخبـگان و رهبری نسـبت بـه این که مجلـس در رأس امور قـرار گیرد 
پسـت ریاسـت جمهـوری نه بـرای آقـای روحانـی بلکه بـرای آتیه حذف شـود و 
سـایش های بیـن رئیس جمهـور و سـایر قـوا از بین بـرود و مجلـس در رأس امور 

قـرار گیـرد و نخسـت وزیر را مجلـس تعییـن کند.
11  قاضی پور: دولت الیحه سه فوریتی درباره حقوق های نجومی ارائه 

دهد 
نـادر قاضـي پـور در جلسـه علني مجلـس در اخطـاري به موضـوع حقوق هاي 
نجومـی اشـاره کـرد و گفـت: چـرا دولـت الیحـه سـه فوریتـي بـراي حقوق های 
نجومـي نمي دهـد. دولـت بایـد این الیحه سـه فوریتـي را تقدیم مجلـس مي کرد 
تـا مـردم بدانند مجلـس و دولـت در خدمت آن هـا هسـتند.علي الریجاني رئیس 
مجلـس نیـز در پاسـخ به این اخطار گفت: در جلسـه صبح در ایـن رابطه صحبت 

شـد. پیگیري هـاي الزم در حـال انجام اسـت.
12  سید هادی خامنه ای: اگر اصالح طلبان گزینه ای دارند باید برای 

بعد از دوره روحانی مطرح شود
حجت االسـام هـادی خامنه ای دبیـر کل مجمع نیروهای خط امـام)ره( درباره 
پیشـنهاد برخـی اصاح طلبـان بـه روحانـی کـه شـخص دیگـری را بجـای خـود 
در انتخابـات 96 معرفـی کنـد گفـت: ممکـن اسـت چنین چیـزی باشـد اما من 
اطاعـی نـدارم. اگـر گزینه ای هم هسـت باید بـرای بعـد از روحانی مطرح شـود. 

13  گل گهر تنها سینماي سیرجان را بازسازي می کند

سـینما قـدس سـیرجان به عنـوان تنها سـینماي شـهر چنـد ماهي اسـت که 
از سـوي شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهر و در راسـتاي انجام مسـئولیت های 
اجتماعـي ایـن شـرکت در حـال بازسـازي و تعمیر اساسـي می باشـد و بـه زودی 

مـورد بهره بـرداری مجـدد قـرار خواهـد گرفت.
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وزیـر کشـور در نشسـت خبـری خـود در کرمـان در رابطـه بـا دیگر مسـائل هم صحبت 
کـرد کـه اهـم اظهـارات وی را در زیـر می توانیـد بخوانید:

 در دولـت مصوبـات جدیـدی در مـورد واگذاری اختیارات به اسـتان ها داشـتیم. در 
ایـن مـدت کوتـاه اختیـارات خوبی داده شـده اسـت اما همـه اختیـارات قابل واگذاری 

نیست.
گام هـای  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  در  گذشـته  نیـم  و  سـال   2 در  کرمـان  اسـتان   
خوبـی برداشـته و اعـام نظرهـا دربـاره رسـیدن سـن اعتیـاد بـه 10 سـال اشـتباه و 

اسـت. غیرحرفـه ای 
 میزان عودت افغان های غیرمجاز در سال 94 دو برابر سال 93 بوده است.

کاغذاخبار

و  نجومـی  حقوق هـای  ماجـرای 
تقسـیمات جدیـد کشـوری از مهم ترین 
نشسـت  در  مطرح شـده  بحث هـای 
خبـری روز گذشـته وزیـر کشـور بـود.

روز  فضلـی  رحمانـی  عبدالرضـا 
پایـان سـفر 2 روزه خـود  گذشـته در 
در  خبـری  نشسـتی  در  کرمـان،  بـه 
ارتبـاط بـا حقوق هـای نجومـی صحبـت کـرد. ماجرایـی 
کـه در روزهـای اخیـر بحـث در مـورد آن باالگرفتـه و در 
ایـن راسـتا برخـی مدیـران عامـل بانک هـا و همچنیـن 
هیئت مدیـره صنـدوق توسـعه ملـی اسـتعفا دادنـد. ایـن 
ماجـرا بـه حـدی باالگرفتـه کـه طـی 2 هفتـه اخیـر اکثر 
مسـئوالن، چـه دولتـی و چـه قضایـی بـه آن پرداختنـد.
 بـه همیـن دلیـل قابـل پیش بینـی بـود در نشسـت 
ماجـرای  کرمـان،  در  کشـور  وزیـر  گذشـته  روز  خبـری 
حقوق هـای نجومـی مطـرح شـود. وزیـر کشـور در ایـن 
خصـوص گفـت: » بـا سیاسـی شـدن بحـث حقوق هـای 
نجومـی، اصـل موضـوع از بیـن مـی رود.« رحمانـی فضلی 
بابیـان اینکـه خیلـی از درآمدها از چرخه محاسـبه کشـور 
خـارج اسـت، افـزود: » درآمـد را می گیرنـد امـا در بودجه 
کشـور ثبـت نمی شـود. اما هـر تخلفی در هـر دولتی انجام 
شـود، بایـد با آن برخورد شـود. بعضـی از تخلفات منجر به 
فسـاد می شـود. با فسـاد به عنـوان جـرم برخورد می شـود 
امـا یکجـا بحث خألهـای قانونی اسـت. این هـا باید اصاح 

» شوند.
 وی اظهـار کرد: »در صندوق توسـعه مجـوز داده بودند 
کـه خـود هیئت مدیره حقـوق و مزایا را تعییـن کنند. باید 
ایـن خألهـای قانونـی رفـع شـود. امـا نکتـه این اسـت که 

هـر وقـت ایـن موضوعـات سیاسـی شـده اصل موضـوع از 
بیـن مـی رود چراکـه می خواهنـد یـک جنـاح را بزنند که 
صحیح نیسـت. ایـن موضوع در مسـیر قانونی تعیین شـده 
خـودش بایـد پیگیـری شـود. همـه دریافت ها باید شـفاف 

و منطقی شـود.
بحث قدیمی تقسیم استان

نشسـت  ایـن  در  مطرح شـده  مهـم  موضـوع  دیگـر 
خبـری، بحـث تقسـیمات کشـوری بـود. طبق گفتـه وزیر 
کشـور غیرقابل کنتـرل بـودن و نداشـتن شـرایط قانونـی 
برخـی تقسـیمات باعـث شـد تـا دولـت یازدهـم در ایـن 
خصـوص اقدامـی نکنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه وقتـی 
حـرف از تقسـیمات جدیـد کشـوری بـه میان می آیـد، نام 
اسـتان کرمـان و اسـتان شـدن جیرفت بـه اذهـان متبادر 
می شـود. تقسـیم اسـتان کرمـان موضوع جدیدی نیسـت. 
از چنـد سـال پیـش بحث هایـی مبنـی بر تقسـیم اسـتان 
کرمـان وجـود داشـته اسـت و جنـوب کرمان بـه مرکزیت 
جیرفـت بـه دلیـل جمعیـت بـاال و داشـتن پتانسـیل های 
زیـاد همـواره یکـی از گزینه های اصلی اسـتان شـدن بوده 
اسـت. گـواه این مدعـا هم تأسـیس بیـش از 20 اداره کل 
در جیرفـت می باشـد. ادارات کلـی کـه تأسـیس آن هـا از 
اواخـر دولـت اصاحـات شـروع شـد و در دولت هـای نهم 
و دهـم اوج گرفـت. افزایـش ایـن ادارات کل در جنـوب 
کرمـان باعـث شـد تـا خبرهایـی مبنـی بر اسـتان شـدن 
ایـن منطقـه منتشـر شـود. حتـی دی مـاه 90 محمدرضـا 
ایـن  در  هشـتم  مجلـس  کرمانـی  نایب رئیـس  باهنـر 
مـورد گفـت: »بـا اسـتقال ادارات کل در جنـوب اسـتان 
کرمـان، تقریباً زمینه مناسـبي براي اسـتان شـدن جنوب 
فراهم شـده اسـت.« این صحبـت باهنر در کنـار وعده های 

برخـی مسـئوالن دولـت دهـم موجب شـد اسـتان شـدن 
جیرفـت نزدیـک بـه نظـر برسـد امـا ایـن اتفـاق بـه عمر 
دولـت دهـم قـد نـداد. با شـروع دولـت یازدهم امـا اوضاع 
متفـاوت شـد. ایـن بـار دیگـر مسـئولی از مسـتقل شـدن 
اگرچـه در  نمـی آورد.  بـه میـان  جنـوب کرمـان حرفـی 
ایـن دولـت هـم بـر تعـداد ادارات کل مسـتقر در جیرفت 
افـزوده شـد اما صحبتی از اسـتان شـدن جیرفـت به میان 
نمی آمـد و اخبـار منتشـره در این مورد توسـط مسـئوالن 

تکذیـب می شـد.
تکذیب تقسیم استان در سال 94

در آخریـن روزهـای تعطیـات نـوروز 94 بـود کـه در 
فضـای مجـازی خبـری مبنی بر تقسـیم اسـتان کرمان به 
سـه اسـتان منتشـر شـد. منتشـرکنندگان این خبر حتی 
نقشـه تقسـیمات احتمالـی را هـم منتشـر کـرده بودنـد. 
بـر اسـاس آن نقشـه یـک اسـتان بـه مرکزیـت کرمـان، 
یـک اسـتان بـه نـام سـمنگان بـه مرکزیـت سـیرجان و 
یـک اسـتان بـه نـام سـبزواران بـه مرکزیت جیرفت، سـه 
اسـتانی بودنـد کـه جایگزیـن پهناورتریـن اسـتان فعلـی 
کشـور می شـدند. ایـن خبـر امـا توسـط مدیـرکل وقـت 
سیاسـی اسـتانداری کرمـان تکذیـب شـد. حجت االسـام 
عبـاس اسـامی در ایـن مورد گفت: »این نقشـه را تکذیب 
می کنیـم و چیـزی به عنـوان تقسـیم اسـتان کرمـان بـه 
سـه اسـتان وجـود ندارد و تقسـیم اسـتان در حـال حاضر 
در دسـتور کار دولـت نیسـت و بیشـتر بحـث انتخابـات 
مطـرح اسـت. حتـی بعـد از انتخابـات هم تقسـیم اسـتان 

را نداریـم.« 
توضیح معاون پارلمانی رئیس جمهور

بیـش از یـک سـال پس ازایـن صحبت هـا امـا معـاون 

رئیس جمهـور  در حاشـیه سـفر  رئیس جمهـور  پارلمانـی 
بـه اسـتان کرمـان در ارتبـاط بـا اسـتان شـدن جیرفـت 
توضیحاتـی را ارائـه کـرد. حجت االسـام مجیـد انصـاری 
گفـت: »مـن از اآلن به طـور روشـن نمی توانـم درزمینـه 
دولـت  امـا  کنـم،  اظهارنظـر  کرمـان  جنـوب  اسـتقال 
الیحـه کلی تقسـیمات کشـوری را تقدیم مجلس شـورای 
اسـامی جدیـد خواهـد کـرد.« ایـن صحبت هـای مجیـد 
انصـاری باعث شـد تـا مجدداً بحث تقسـیم اسـتان کرمان 

در رسـانه ها مطـرح شـود.
انتقاد وزیر از تقسیمات غیرقانونی درگذشته

عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در نشسـت خبـری خود در 
کرمـان در رابطـه بـا تقسـیمات کشـوری گفـت: »موضوع 
و  پیچیـده  واقعـاً  مسـائل  از  یکـی  کشـوری  تقسـیمات 
در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  اآلن  تـا  و  بـوده  مشـکل آفرین 
بحـث تقسـیمات کشـوری اقدامـی نکرده چراکـه یک روند 
ایجادشـده  اسـتان ها  تقسـیم  بحـث  در  غیرقابل کنترلـی 
بـود و برخـی تقسـیمات شـرایط قانونـی نداشـتند. حتـی 
در برخـی جاهـا بـدون مجـوز فرمانـداری می زدنـد و یـا 
فقـط تابلـوی تبدیـل روسـتا بـه شـهر نصـب می کردنـد 
درحالی کـه بایـد تقسـیمات کشـوری منطقی باشـد.« وی 
افـزود: »دولـت مصـوب کـرده کـه به جـز وزارت کشـور، 
ارگان هـای مسـکن و شهرسـازی و مدیریـت برنامه ریـزی 
هـم در بحـث تقسـیمات دخیـل باشـند تـا روال قانونـی 

به درسـتی طـی شـود.« 
ایـن سـخنان وزیـر کشـور می توانـد بیانگـر ایـن باشـد 
کـه حداقـل تـا پایان دولـت یازدهـم، خبری از تقسـیمات 
جدید کشـوری نخواهد بود. تقسـیماتی که اسـتان شـدن 

جیرفـت هـم می توانسـت یکـی از آن ها باشـد.

وزیر کشور در کرمان:

حقوق ها را سیاسی نکنید

 خبر

حواشی نطق فاطمه حسینی در صحن مجلس

مطهری بلندگو را قطع کرد، 
کریمی قدوسی عصبانی شد

دختـر رئیـس مسـتعفی صندوق توسـعه ملی 
دیـروز از تریبـون مجلـس بـه دفـاع از خـود و 
خانـواده اش پرداخـت. بـه گـزارش خبرآنایـن، 
دیـروز محمـود واعظی وزیـر ارتباطـات میهمان 
وزارتخانـه  رونـد  از  گزارشـی  و  بـود  مجلـس 
خـود بیـان کـرد. پـس از واعظـی، چنـد نفـر از 
نماینـدگان دربـاره وزارت ارتباطـات نطـق هایی 
نماینـده  ذوالقـدر،   فاطمـه  بـه  نوبـت  داشـتند. 
کـرد  اعـام  رئیسـه  هیـات  رسـید  کـه  تهـران 
حسـینی،   فاطمـه  بـه  را  خـود  وقـت  ذوالقـدر 

نماینـده دیگـر تهـران داده اسـت.
حسـینی امـا در موضـوع سـخن نگفـت. او به 
دفـاع از هجمـه هایـی پرداخـت کـه ایـن روزها 
دربـاره او، پـدر و همسـرش دربـاره فیـش هـای 
حقوقـی و سـوء اسـتفاده از صرافـی مـی شـود. 
فاطمـه حسـینی گفت: »همزمـان با لیالـی قدر، 
نـه بـه رسـم مسـلمانی و نـه به رسـم دینـداری 
وکیـل  و  اینجانب، نماینـده  انسـانی  معرفـت  و 
مـورد  اجتماعـی  هـای  شـبکه  طریـق  از  شـما 
هجمـه وسـیع و تهمـت هـای نـاروا قـرار گرفتم 
بـه طـوری کـه نـه فقـط اینجانـب بلکـه یکایک 
اعضـای خانـواده مـن از افتـرا و نشـر اکاذیب در 
امـان نبودنـد، پدیـده ای کـه مـی تـوان عنـوان 
از نظـر یـورش بـه  کـرد در سـال هـای اخیـر 
بـوده  کم سـابقه  خانوادگـی  و  شـخصی  حریـم 
اسـت و با عـرض صد تاسـف همچنان نیـز ادامه 
دارد.« او ادامـه داد: »اتهـام زنان، شـایعه سـازان 
و کینـه تـوزان در حالـی بـدون ارائه هیـچ ادله و 
مسـتدلی، اینجانب و فعالیـت همسـرم را به دلیل 
داشـتن شـغل قانونـی صرافـی بـه فسـاد هفـت 
ارزی متهـم کردنـد  نوسـانات  تومانـی  میلیـارد 
کـه هیـچ عقل سـلیمی نمـی تواند چنیـن دروغ 

بزرگـی را بـاور کنـد.« 
تکذیـب  ضمـن  »اینجانـب  گفـت:  حسـینی 
تمامـی شـایعات و تاکیـد بـر اینکـه در دو هفته 
تمامـی  از  ام  نداشـته  اظهارنظـری  اخیـر هیـچ 
کاربـران فضـای مجـازی بـه منزله حفـظ آبرو و 
حرمـت انسـان به مصـداق آیه 1٥ سـوره نور می 
خواهـم از تولیـد، نشـر و اشـتراک گـذاری ایـن 
شـایعات پرهیـز کنیـد.« وی تاکیـد کـرد: »در 
برابـر ایـن بحـران عظیـم چـه مـی شـود فکـر 
کـرد؟ آیـا جـز این اسـت کـه شـماری از عامان 
بحـران عظیـم 22 میلیـارد دالری سـال 91 بـه 
دنبـال فرافکنـی، فـرار رو بـه جلـو و اتهـام زنـی 
هسـتند؟« در موضـوع نبودن سـخنان حسـینی، 
واداشـت.  واکنـش  بـه  را  جلسـه  رئیـس  بارهـا 
مطهـری چندیـن بـار تذکـر داد و گفـت: »ایـن 
میـان دسـتور خـود  نطـق  بایـد در  را  مطالـب 
بگوییـد اکنـون بایـد در مـورد وزارت ارتباطـات 
سـخن بگوییـد. لطفا در موضـوع صحبت کنید.«
امـا حسـینی توجهی به تذکـر مطهری نکرد و 
سـخنانش را ادامه داد. مطهـری چندباری تهدید 
کـرد کـه بلندگـو را قطع مـی کند و دسـت آخر 
ایـن کار را عملـی کـرد. جـواد کریمی قدوسـی، 
نماینـده مـردم مشـهد نیز بـا حضـور در جایگاه 
هیات رئیسـه از مطهـری درخواسـت کـرد مانـع 
از قرائـت ایـن بیانیـه شـود. ایـن عضـو جبهـه 
پایـداری کـه از قرائـت بیانیـه حسـینی عصبانی 
بـود، پـس از آن کـه ایـن نماینـده مجلـس برای 
مطهـری  تذکرهـای  بـه  نسـبت  چندمین بـار 
زد  فریـاد  بلنـد  صـدای  بـا  کـرد،  بی توجهـی 
کـه »ایـن حرف هـا را بایـد در نطـق بگوییـد!« 
حسـینی در انتهـا از مطهری خواسـت که با یک 
جملـه نطقـش را تمـام کنـد و مطهـری دوبـاره 

بلندگـوی او را بـاز کـرد.
گفـت:  حسـینی  فاطمـه  زمـان  ایـن  در 
»تقاضـای بنـده از مسـئوالن ذیربـط ایـن اسـت 
کـه در خصـوص هجمـه هـای واقـع شـده در 
فضـای مجـازی بـرای حفـظ شـان نماینـدگان 
انجـام  را  الزم  اقدامـات  نماینـدگان  از  دفـاع  و 

دهنـد.«

آیـت اهلل خامنـه ای بـا اشـاره به سـخن 
یکی از دانشـجویان درباره تبعات منفی 
بیـان حرف هـای مخالف حـرف رهبری 
گفته ایـم  »بارهـا  کردنـد:  خاطرنشـان 
حـرف مخالـف رهبـری، نـه جرم اسـت 
و نـه معارضـه ای بـا آن می شـود.« بـه 
دفتـر  اطاع رسـانی  پایـگاه  گـزارش 
مقـام معظـم رهبـری، رهبر انقـاب در 
دیدار ٥ سـاعته با بیش از هزار دانشـجو 
ازجمله نمایندگان تشـکل های مختلف 
دانشـجویی درباره »مسـائل دانشجویی 
و دانشـگاهی، وظایـف مهم دانشـجویان 
دررونـد مقاومـت ملـت و موضوعـات و 
مسـائل مختلـف روز« صحبـت کردنـد. 
گزیـده صحبت های رهبـری را در ادامه 

بخوانید:
 »ضایـع کـردن نمـاز« و »پیـروی از 
شـهوات« دو عامـل اصلـی انحطـاط و 

تضعیـف ایسـتادگی و مبـارزه اسـت.
 علـت تأکیـد مکـرر من به مسـئوالن 
برگـزاری  از  جلوگیـری  بـر  مبنـی 
اردوهـای مختلط دانشـجویی بر همین 
نکـردن  رعایـت  زیـرا  اسـت،  اسـاس 
حدومرزهـای دینـی موجـب تضعیـف 

می شـود. درونـی  ایمـان 
 سـخن برخـی افـراد مبنـی بـر اینکه 
دنبـال  بـه  اسـامی  جمهـوری  نظـام 
بـا  ناسـازگاری  بـرای  بهانه جویـی 
قدرت هـا اسـت، سـخنی سـطحی و نـا 
اندیشـیده اسـت. ایـن مبـارزه نیازمنـد 
بهانـه نیسـت زیـرا تـا زمانـی کـه ملت 
ایـران بر اسـاس غیرت و سـابقه انقابی 
و اسـام، ایسـتاده اسـت، ایـن مبـارزه 
وجـود دارد و بـرای پایان آن نیز فقط دو 
راه متصـور اسـت، یا جمهوری اسـامی 
بـه آن چنان قدرت و توانایی دسـت یابد 
که طـرف مقابل جرئت تعرض نداشـته 
اسـامی  جمهـوری  اینکـه  یـا  باشـد 
هویـت اصلـی خـود را از دسـت بدهد و 
یـک ظاهـر بی جانـی از آن باقـی بماند.

آمریـکا  سیاسـت های  امـروز  شـاید   
این گونـه اقتضـا کنـد که بخواهـد میان 
مسـئوالن نظام اسـامی تفکیـک قائل 
شـود و آن هـا را بـه مسـئوالن خـوب و 
بـد تقسـیم کنـد، امـا آمریکایی هـا اگر 
توانایـی پیـدا کننـد، همـان مسـئوالن 
به اصطـاح خـوب نیـز ازنظـر آن هـا بد 

شـد. خواهند 

 برطرف کردن مشـکات کان کشور 
بر عهـده مسـئوالن عالی رتبه اسـت اما 
مطالبه گری دانشـجویان اگر بامطالعه و 
اطاعـات دقیق و درسـت همراه باشـد، 
قطعاً زمینه سـاز تاش بیشـتر مسئوالن 

برای حل مشـکات خواهـد بود.
  بـر اسـاس قانـون و منطـق، رهبری 
تصمیم گیری هـای  در  نمی توانـد 
جزئـی و اجرایـی دسـتگاه ها وارد شـود 
و اگـر مسـئولین اجرایـی دچار اشـتباه 
شـوند، باید مجلـس از ابزارهای نظارتی 
همچـون اسـتیضاح اسـتفاده کنـد و یا 
اجـرای  از  مانـع  رئیس جمهـور  اینکـه 
آن تصمیم اشـتباه شـود. البتـه رهبری 
در مـواردی کـه احسـاس کنـد، برخـی 
اقدامـات حتـی اقدامات جزئـی، موجب 
انحـراف نظام از مسـیر اصلی می شـود، 
بایـد ورود پیـدا کنـد و مانـع از آن کار 

. د شو
 اگـر ایسـتادگی کردیـد و بـا بسـیج 
ذهنـی مردم، خواسـته ها را بـه گفتمان 
عمومـی تبدیـل کردیـد، مسـئوالن هم 
بـه مطالبـات شـما  مجبـور می شـوند 

کنند. عمـل 

 دشـمنان با هزینه هـای گزاف، جریان 
رسـانه ای پیچیـده و گسـترده ای را بـر 
ضد نظام اسـامی بـه راه انداخته اند که 
هـدف اصلـی آن، پوشـاندن نقـاط قوت 
برجسته سـازی  و  اسـامی  جمهـوری 

برخـی نقـاط منفی بـرای ایجـاد یأس و 
ناامیـدی در مـردم و جوانان اسـت.

  }بـا تأکیـد بـر مخالفـت همیشـگی 
بـا برهم زدن هـر اجتماع و مجلسـی{: 
ایـن کار مضـر و یـا حداقـل بی فایـده 

اسـت و در مواقـع الزم بایـد با تشـکیل 
اجتماعـات و جلسـات، حـرف خـود را 
در قبـال اجتماعـات مخالـف بـه گوش 
دانشـجویان رسـاند چـون دانشـجو بـه 

دنبـال فهمیـدن حقیقـت اسـت.

رهبر معظم انقالب در دیدار با دانشجویان:

حرف مخالف رهبری، جرم نیست

    رهبری

پتروشیمی کرمان
یک سال پشت در محیط زیست گیر کرده است

پیـام ما- مدیرعامل پتروشـیمی فجر کرمان روز گذشـته 
اقتصـادی  از فعـاالن  بـا جمعـی  در نشسـت وزیـر کشـور 
اسـتان کرمـان از معطـل ماندن پتروشـیمی کرمان »پشـت 
درب هـای سـازمان« محیط زیسـت خبر داد. محمد عباسـی 
گفـت: » یکـی از مشـکات راه انـدازی ایـن مجتمـع، تمرکز 
بحـث  یـک  در  به عنوان مثـال  و  اسـت  تهـران  در  قـدرت 
کوچـک محیط زیسـتی کـه در کرمـان تائیـد شـده، از یـک 
سـال قبـل معطـل و پشـت درب هـای محیط زیسـت گیـر 

» . هستیم
می شـود  مطـرح  حالـی  در  عباسـی  صحبت هـای  ایـن 
دولـت  رئیـس  احمدی نـژاد  محمـود  سـفر  اولیـن  در  کـه 
نهـم بـه کرمـان بـود کـه احـداث چهـار واحـد پتروشـیمی 
در اسـتان کرمـان مصـوب شـد. طبـق ایـن مصوبـه، طـرح 
احـداث پتروشـیمی کرمان طرحی پنج سـاله و زمان شـروع 

آن سـال 86 بـود. بنابرایـن می بایسـت تـا پایـان سـال 91 
بـه  اسـتان  در  پتروشـیمی  الزم  صنایـع  ایجـاد  عملیـات 
اتمـام می رسـید. ازآنجاکـه وزارت نفـت در آن زمـان قبـول 
کـرده بـود کـه خـط لولـه انتقـال را آمـاده کنـد و گاز را 
سـال 91 تحویـل دهـد بنابرایـن سـال 91-92 در حقیقـت 
پروژه هـا  ایـن  از  بهره بـرداری  قطعـی  زمـان  می توانسـت 
باشـد. امـا مسـئوالن دولـت نهـم کـه تا پایـان دولـت دهم 
هـم بـر سـرکار بودنـد نه تنهـا نتوانسـتند ایـن پـروژه را بـه 
مرحلـه اجـرا برسـانند بلکـه دلیـل اجـرا نشـدن ایـن پروژه 
را نبـود زیرسـاخت های الزم در کرمـان اعـام کـرده بودنـد 
و این گونـه بیـان می شـد کـه اجـرای ایـن پـروژه در کرمان 

پشـتوانه اجرایـی نـدارد.
عمـر دولـت دهـم بـه اتمـام رسـید و پـروژه پتروشـیمی 
کـه عمـًا پیشـرفتی نکـرده بـود بـه دولـت تدبیـر و امیـد 

رزم حسـینی  آمـدن  کار  از روی  پـس  مـاه  رسـید. چنـد 
دولـت  تـاش  از  مکـرراً  وی  کرمـان،  اسـتاندار  به عنـوان 
یازدهـم بـرای احـداث پتروشـیمی کرمان صحبـت می کرد. 
در اردیبهشـت ماه 93 بـود کـه رزم حسـینی گفـت کـه بـا 
راه انـدازی پـروژه پتروشـیمی در کرمـان کـه اقدامـات اولیه 
احـداث ایـن پروژه بزرگ بـا سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
انجام گرفتـه و مجـوز آن صادرشـده اسـت، یـک سـال بعد و 
در فروردین مـاه سـال 94 هـم رزم حسـینی تأمیـن خوراک 
پتروشـیمی کرمان توسـط وزیـر نفت را اتفاقی نادر دانسـت 
و گفـت کـه بـا اجـرای ایـن پـروژه مشـکل کویـری بـودن 
اسـتان حـل خواهـد شـد و حتـی در صورت خشـک شـدن 
چاه هـای آب، صنعـت ایجادشـده جایگزیـن خوبـی بـرای 
کشـاورزی خواهـد بـود. در ایـن میـان نماینـدگان کرمان و 
راور در مجلـس شـورای اسـامی هـم بعضـاً در ارتبـاط بـا 

پتروشـیمی کرمـان صحبت هایـی را مطـرح می کردنـد و از 
توجـه ویـژه خود بـه این پـروژه صحبـت کردنـد. بااین حال 
از  مجـوز  دار صـدور  و  درگیـر  کرمـان  پتروشـیمی  هنـوز 

اسـت. محیط زیسـت 

 مشـکلی کـه در شـماره ٥98 »پیـام مـا« مـورخ 23 
فروردیـن 9٥ بـه آن اشـاره شـد و حـاال 83 روز پس ازایـن 
گـزارش، مدیرعامـل پتروشـیمی فجر کرمان این مشـکات 

را تائیـد کـرده اسـت.

خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کرمون

داستان

کرمـان  شـهر 
جاذبـه  بـر  عـاوه 
و  تاریخـی  هـای 
غذاهای  گردشگری 
خوشـمزه و متنـوع 
دارد.زنـان  زیـادی 
کرمانـی به نجابت و 
کدبانویـی شـهره انـد، طعم غـذای مادرها 
و مادربـزرگ هـای کرمانـی بـا طعم هیچ 
غذایـی قابـل مقایسـه نیسـت اگـر چـه 
برخـی از غذاهای سـنتی کرمـان فراموش 

بـاز هـم عطـر خـوش  امـا  شـده اسـت 
غذاهـای متنـوع کرمانـی از آشـپزخانه ها 
به مشـام می رسـد که توسـط کدبانوهای 
کرمانـی بـه بهترین نحـو طبخ می شـود. 
بعضـی از ایـن غذاها مختص شـهر کرمان 
بـوده و غـذای اصیل این شـهر محسـوب 
ازایـن  مـی شـود کـه هـر هفتـه یکـی 
غذاهـا را به همـراه خواص مـوادش عنوان 

می کنیـم.
آب روغنو

کاچی یک دسـر ایرانی اسـت که یکی 

از سـنتهای دیرینـه مردم دیـار کریمان با 
قدمـت چنـد صـد سـاله کـه در گذشـته 
نقش مهمی در سـامتی و تقویت جسـم 
و روح خـود معجونـی را تهیـه مـی کردند 
کـه نه تنها مقوی، انـرژی زا خصوصا برای 
رفـع کـم خونـی، نیـروی از دسـت رفته و 
بسـیاری از ناتوانـی هـای بـدن را رفع می 
کنـد.از خـواص ایـن غـذا تقویـت عمومی 
بـدن، درمـان کـم خونـی، تقویـت قـوای 
جنسـی، مفیـد بـرای بعـد از زایمان،مفید 
بـرای بعـد از دوران نقاهـت و... می باشـد. 

ایـن معجـون معجزه آسـا نسـل به نسـل 
انتقـال یافتـه تـا نسـل امـروز هـم از این 
معجون برای سـامتی خود بهـره بگیرند.

مواد الزم:
قاشـق  یـک  شـده  سـاییده  زعفـران 

ی ر یخـو چا
نبات آسیاب شده دو لیوان

آب 4لیوان
گاب نصف فنجان

گاوزبان٥0گرم
روغن حیوانی گاو یا گوسفند200 گرم 

بـادام، پسـته و  چهـار مغز»مغـز گـردو، 
فنـدق« از هـر کـدام ٥0گـرم نیـم کـوب

آرد جوانه گندم یا آرد برنج 2 لیوان
طرز تهیه:

نبات کوبیده شـده را با چهار لیوان آب 
روی حـرارت می گذاریم بجوشـد. سـپس 
آن را صـاف کـرده، زعفـران را حـل کـرده 
و گاب را بـه آن اضافـه کـرده کنـار مـی 
گذاریـم. گاوزبـان رابـه همـراه آب جـوش 
بـه مـدت 10دقیقـه دم کـرده و کنار می 
گذاریـم. روغـن حیوانی را در یـک قابلمه 
ریختـه، پـس از ذوب شـدن روغـن آرد را 
کـم کـم بـه آن اضافـه می کنیـم. بعـد با 
قاشـق چوبـی مرتـب بـه هـم مـی زنیـم.
زدن  هـم  بـه  و  کـرده  مایـم  را  شـعله 

ادامـه مـی دهیـم تـا رنـگ آرد طایـی 
چایخـوری  قاشـق  نصـف  شـود. سـپس 
نمـک اضافـه کـرده و قابلمـه را از روی 
حـرارت برمـی داریـم و گاوزبان و شـربت 
آمـاده شـده از نبـات را اضافـه مـی کنیم. 
گـردو، پسـته، بـادام، فندق، پـودر نارگیل 
کـه همـه را از قبـل آسـیاب یا نیـم کوب 
کـرده ایـم به مـواد اضافه کـرده و ظرف را 
مجـددا روی حرارت مایم قـرار می دهیم 

تـا کاچـی جـا بیفتد.
گاوزبـان: جوشـانده و دم کـرده این گیاه 
حـواس پنجگانـه را تقویت کرده و بسـیار 
نشـاط آور، بازکننده رنگ رخسار، کاهنده 
غـم و غصـه و اضطـراب اسـت. شـکم را 
نـرم و کیسـه صفـرا را بـاز مـی کنـد. این 
گیـاه دارای منیزیـوم بـوده و از سـرطان 
پیشـگیری مـی کنـد. وجـود آلکالوئید در 
آن ضـد حساسـیت، روماتیسـم و التهـاب 

است.
آراشـیدونیک  اسـید  حیوانـی:  روغـن 
افزایـش  روغـن سـبب  ایـن  در  موجـود 
HDL و کاهش LDL خون می شـود.از 
نظـر طب سـنتی دارای خواصـی از جمله 
استخوانسازی،کاهش غلظت خون،کاهش 
چربی هـای زاید شـکم، سـمزدایی از بدن 

کرد. اشـاره 

آرد برنج: برای کسـانی کـه هضم گلوتن 
در دسـتگاه گوارش آنها باعث سوءهاضمه 
مـی شـود، آرد برنـج مـی توانـد جایگزین 
مناسـبی بـرای آرد گنـدم باشـد. آرد برنج 
دارای کلسـیم ویتامیـنB6، منیزیم، فیبر 

و پتاسـیم می باشد.
چهـار مغـز »گـردو، بـادام، پسـته، 
فنـدق«: هـر کـدام از ایـن مغزهـا بـه 
تنهایی خواص بیشـماری دارند. از خواص 
بـی نظیـر پسـته میـزان فـراوان پتاسـیم 
اسـت.در پیشـگیری از بیماری هـای قلبی 
و عروقی تاثیر بسـزایی دارد. کلسـترول بد 
را کاهـش مـی دهـد. بـادام بـرای کاهش 
 B اسـترس اسـتفاده مـی شـود. ویتامین
و منیزیـم موجـود در آن بـه مغـز کمـک 
مـی کند تـا آرامش را در بـدن برقرار کند.

برای سـرفه هـای عصبی، برونشـیت حاد 
داروی مناسـبی اسـت. فنـدق از ریـزش 
مـو جلوگیـری مـی کنـد. بـرای سـنگ 
کلیـه مناسـب اسـت. کسـانی کـه نقرس 
دارنـد حتما فنـدق بخورند. گردو سرشـار 
از ویتامیـن و فسـفر اسـت. خـون سـاز و 
تصفیـه کننـده خـون اسـت. چـون گردو 
دارای مـس اسـت بـه جذب آهـن در بدن 

کمـک مـی کند.
منابع دنیای تغذیه - حکیم تهرانی

آب روغنو، یک دسر کرمانی
سفره کرمونی

عـارف بـزرگ و عالـم ربانـی مرحـوم حاج 
میـرزا محمد زمانیـان )رییس القرا( در سـال 
126٥ شمسـی در شـهر کرمـان متولد شـد. 
وی از بـزرگان علـم و معرفـت اسـت کـه در 
شـمار نوابغ قرآنـی عصر خویش قرار داشـت. 
بـه گونـه ای که از سـنین نوجوانی حافظ کل 
قـرآن کریـم شـد و از سـی سـالگی بـه مدد 
نبـوغ ذاتـی و تـاش و ممارسـت بـی نظیـرش به قوه اسـتنباط 
رسـید و در علـوم قرآنـی و فقـه و اصـول و طب سـنتی سـرآمد 
مـردان عصـر خویـش گردیـد. تـا جایـی کـه در جمـع هـای 
معرفتـی قـرآن بـه عنوان اسـتاد مسـلم ایـن علم مـورد مراجعه 

عمـوم مـردم و بـزرگان علـم و ادب قـرار گرفت.
و  مریـد  را  خـود  همـواره  او 
آیـات  حضـرات  دسـتورات  مجـری 
آقـا  و  حایـری  عبدالکریـم  شـیخ 
سـید ابوالحسـن اصفهانـی و آیـت اهلل 
خوانسـاری  اهلل  آیـت  و  بروجـردی 
مـی  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت  و 
دانسـت. شـغلش پارچه فروشـی بود و 
هیـچ گاه در خریـد و فـروش اجنـاس 
از حـدود قـرآن عـدول نمـی کـرد. هر 
روز قبـل از نمازهـای یومیـه در حالی 
وارد مسـجد جامـع کرمـان مـی شـد 

کـه عرقچینـی بـر سـر و عبایی بر تن داشـت. سـپس در گوشـه 
مسـجد بـه عبـادت و خوانـدن نمـاز و راز و نیـاز با خدا مشـغول 
مـی گردیـد. بعـد از پایـان نمـاز همـه عاقـه منـدان و قاریـان 
کرمـان بـه دورش حلقـه نورانـی قـرآن مـی زدنـد تـا از علـم و 

حضـورش بهـره برنـد.
زندگی سالم و زیبا

تکیـه کام اسـتاد در پایـان درس همـواره ایـن بـود کـه خدا 
نکنـد غـرور شـما را فـرا گیـرد. اگـر مسـلط بـه تمـام نغمـات و 
اصـول صـدا و الحـان و هـر 14 روایـت قــرآن هـم باشـید؛ اّمـا 
خلـوص در کارتـان نباشـد هیچ فایـده اي ندارد. همـه این کارها 
بـرای ایـن اسـت کـه مـردم را بـه راه اسـام هدایـت کنیـد. اگر 
نتوانیـم ایـن کار را انجـام دهیـم فقـط قـرآن خوانده ایـم و هیچ 

سـودی بـه جامعـه نرسـانده ایم.
جملـه مشـهوری داشـت بـه ایـن تعبیـر کـه آنچـه داریـم از 
قـرآن اسـت. قـرآن در دنیا به جـز از خدا از همه چیز برتر اسـت. 
پـس اگـر خواهـان زندگـی سـالم و زیبـا هسـتید به قـرآن روی 
آوریـد. مـی گفـت در خانـه ما همـه از معالجه طبیب بـی نیازیم 
زیـرا بـه قـرآن عمـل می کنیـم و در هیچ چیـز زیـاده روی نمی 
نماییـم. بـه گفته شـاگردانش از چنـان هوش و ذکاوت شـگرفی 
بهرمنـد بـود کـه در زمینه حفظ و قرائت و تفسـیر قـرآن چیزی 
کـم نداشـت. بـه همین خاطـر در میـان عمـوم مردم و بـزرگان 
شـهر دارای اعتبـار و جایگاه واالیی بود و محل رجوع مسـلمانان 

و معـدن علـم قرآنـی زمان خود محسـوب می گردید. شـاگردان 
وی بعدهـا هـر کـدام قطـب نورانـی قـرآن و اسـام در کرمـان 
گردیـد. بزرگانـی هم چـون آیـت اهلل صالحی، آیـت اهلل موحدی 
کرمانـی، آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری، آیـت اهلل فقیـه، دکتر 
محمـد جـواد باهنر، حجت االسـام شـیخ علـی ایرانمنش، آیت 
اهلل حقیقی، حجت االسـام سـید ابوتراب ثمره هاشـمی، حسین 
جـال کمالی و بسـیاری از شـهدای کرمان و صدهـا عارف دیگر 
کـه بیـان نـام همه آن هـا در ایـن مقوله مقدور نیسـت و همگی 

بـه شـاگردی اسـتاد افتخار مـی کردند.
محمدعلـی مبشـری مـی گویـد:»روزی در تهـران نـزد آیـت 
اهلل شـیخ محمدعلـی موحـدی بـودم که سـخن از میـرزا محمد 
زمانیـان بـه میـان آمـد. دیدم آیـت اهلل دو زانو و بـا ادب بر زمین 
نشسـتند و بعـد از صلـوات فرمودنـد میرزا 
محمـد اسـتاد مـن بـود و در علـوم قرآنـی 
سـرآمد زمانـش محسـوب می گشـت. من 
هـر آنچـه در زندگی دارم از ایشـان اسـت. 
هـم چنیـن آیـت اهلل حقیقـی از علمـا و 
عرفـای کرمـان نقل مـی کردنـد در حدود 
میـرزا  اتفـاق  بـه  شمسـی،   1338 سـال 
بـه حـج مشـرف شـدیم. همـان  محمـد 
ابتـدا تصمیـم گرفتـم تمامـی وقتـم را در 
طـول سـفر بـا اسـتاد بگذرانم و از چشـمه 
جوشـان علـم و معرفت ایشـان بهـره کافی 
ببـرم. روزی فرمودنـد نمـاز را از نزدیک پشـت سـر امام جماعت 
مسـجدالنبی بخوانیـم تـا بـا تلفـظ کام خـدا از زبان وی آشـنا 
شـویم. بعـد از نمـاز حالشـان منقلب شـد و می گفتند کـه امام 
جماعـت آیـات را درسـت خواندند امـا با دقت باال تلفـظ نکردند. 
لـذا بـه اتفـاق نـزد وی رفتیـم و موضوع را بـا خودشـان در میان 
گذاشـتند. امـام جماعـت از ایـرادات میرزا اسـتقبال کـرد و از ما 
دعـوت نمـود تـا در مجمـع علمـای اهـل سـنت مدینـه حضور 
یابیـم. روز بعـد بـه همـراه حاج میرزا محمد به جلسـه مشـترک 
آنهـا رفتیـم. ابتـدا چنـد تـن از امامـان جماعـت مدینـه آیـات 
مشـخصی از قـرآن تـاوت نمودنـد و سـپس حاج میـرزا محمد 
هـم همـان آیـات را تـاوت کـرد. اینجـا بود کـه همگی بـه علم 
اسـتاد ایمـان آورده و گفتند شـما صحیح ترید. بـرای من افتخار 
آمیـز بـود که علمـای عرب زبان هـم بر علم میـرزا محمد، صحه 
مـی گذاشـتند. چنـد روزی که در مدینـه بودیم بـه خوبی مورد 
اسـتقبال قـرار گرفتیـم و هـر روز تعـداد زیـادی از علمای شـهر 
بـرای دیـدار و مباحـث قرآنـی بـه نزدمـان مـی آمدنـد یـا ما در 

جمـع آن هـا حاضـر می شـدیم.
روزی میـرزا محمـد به امـام جماعت کرمان مرحـوم آیت اهلل 
صالحـی گفتنـد چند روزی اسـت کـه تلفظ آیات قـرآن را حین 
خواندن نماز درسـت بیان نمی نمایید. محمد علی مبشـری می 
گویـد آقـای صالحـی فرمودنـد که تـازه دنـدان هایـم را جراحی 
نمـوده و هنـوز بـه آن ها عـادت نـدارم. بنابرایـن از ادای کلمات 

ناتوانـم. سـپس تا یـک مـاه از خواندن نمـاز جماعت خـودداری 
ورزیـده و فـرد دیگـری را بـه جـای خـود گماردنـد. همچنیـن 
روحانیـون  از  هاشـمی  ثمـره  ابوتـراب  سـید  االسـام  حجـت 
برجسـته و سـالخورده کرمان می گوید:»همـه روحانیون و مردم 
کرمـان بـرای اطمینـان از صحـت قرائت قـرآن و یا نمازشـان به 
میـرزا محمـد مراجعـه می کردند. جلسـات سـیار قـرآن وی در 
تمـام طـول سـال تداوم داشـتند و هیـچ گاه کاس درسشـان از 
شـاگرد خالـی نمـی گردید. میـرزا چنـان اقتداری داشـت که در 

جلسـات قرآنـش سـکوت مطلق حکمفرمـا بود. 
ذوب در انقالب روحانی

نشسـتن در کنـار میـرزا محمد، انقابی را در وجود انسـان بر 
پـا می سـاخت. چه اینکـه خود اسـتاد هم عمـری ذوب در یک 
انقـاب روحانـی بـود. دمـی از بردن نـام خدا کوتاهـی نمی کرد 
و تـا پایـان عمـر بـه مراقبـه و محاسـبه و خلوت ربانـی خویش 

در تهذیـب نفـس و تربیـت نفـوس مسـتعده پرداخـت و این در 
حالـی بـود کـه عشـاق عرفـان و جذبـه روحانـی از اقصـی نقاط 
ایـران و جهـان بـه حضورشـان نایـل شـده و از بـرکات وجـود 
ذی جـودش بهـره مـی بردنـد. او هیـچ گاه برای انتقـال علمش 
از کسـی طلـب مـال یـا پول نمـی کـرد و در مجالسـش فقط با 
یـک اسـتکان چـای از حاضـران پذیرایی می نمـود و اجازه نمی 
داد کـه از چپـق یـا قلیـان کـه آن موقـع جزو الینفـک مجالس 
روضـه خوانـی و قـرآن خوانـی بودند اسـتفاده گـردد. می گفت 
نبایـد مجالـس معنـوی را بـا رنـگ و بـوی دود و خوردنـی بـه 
انحـراف کشـاند و آدم دور خودمان جمع کنیم. مـردم کرمان از 
خصوصیـات وی آگاه بودنـد و بـا کمـال میـل در مجالـس قرآن 
و تفسـیر وی حضـور مـی یافتنـد. وی به سـال 13٥٥ شمسـی 
بـدرود حیـات گفـت و یـادش سـال هاسـت کـه در قلـب های 

قرآنـی کرمان جـای دارد. 

معرفی
مرحوم حاج میرزا محمد زمانیان)رییس القرا( 

نابغه قرآنی کرمان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش هشتاد و هشت

کـم کـم هوا تاریک شـده و دیـدار آن هیاکل 
مهیـب ترسـناک بـا تفنـگ هایـی که به دسـت 
داشـتند رعـب آور بـود. ایـن دزدان کـه معلـوم 
و  نخـورده  و خـوراک  هـا خـورد  بـود سـاعت 
گرسـنه بودنـد با احتیـاط آن که اگـر از خوراک 
هـای گوناگونـی کـه در سـفره هـای مسـافرین 
تنـاول نماینـد نمـک گیـر مـی شـوند و  بـود 
چـون ایـن امـر خـاف مـروت و مردانگـی بـود 
ابـداً دسـت به آن هـا نـزده و با بـی اعتنایی آن 
خـوراک هـا را گـذارده بودنـد ولـی در عوض در 
خورجیـن یـک نفر از مسـافرین یـزدی مقداری 
بـه کال بـود کـه اگـر آن هـا را به نـزد حیوانات 
مـی ریختنـد نمـی خوردنـد. بـه واسـطه آن که 
نمک نداشـت بـا ولع و اشـتهای زیـادی تمام را 

خـورده و چیـزی را باقـی نگذارنـد.
در میـان مسـافرین دزد دزده زنی بسـیار ناله 
و فریـاد داشـت مـا بقـی همـه سـاکت و صامت 
بودیـم. مثـل ایـن بـود آن چه بـه اجبـار در آن 
سـاعت واقـع شـده بـود یـک حقیقـت مسـلم و 
قانونـی تغییـر ناپذیـر بـوده اسـت و همگـی بـا 
رضایـت خاطـر به آن چـه روی داده بـود عادت 
کـرده و فقـط انتظـار ایـن را داشـتیم کـه کی و 
چـه سـاعتی آزاد شـده و از مشـاهده آن منظره 

ناراحـت کننـده نجـات مـی یابیم.
سـر  از  دسـت  آسـانی  آن  بـه  دزدان  امـا 
مـا نکشـیده و پـی در پـی از هـر یـک نفـر مـا 
سـواالتی در خصـوص قافلـه و مسـافرانی کـه ما 
همراهشـان بـوده و از آن هـا جـدا شـده بودیـم 
مـی کردنـد و مـن خداخـدا مـی کـردم کـه آن 
قافلـه در آن سـاعت حرکـت نکنـد. زیـرا اگـر 
آن قافلـه هـم ماننـد مـا بـه راه مـی افتـاد دیگر 
حسـابم پـاک بـود چـه سـرمایه مـن و امیـدم 
در ایـن مسـافرت تمـام مربـوط بـه آن ده عدل 
پارچـه وطنـی در کاری عقبـی بـود. عاقبـت در 
نتیجـه پرسـش و سـوال هـا دانسـتند کـه خود 
مـا جوانـی کرده و تنهـا از قافله جدا شـده ایم و 
قراسـوران هـای مسـلح در عقـب با قافلـه و پول 
هـای بانک هسـتند صاح خـود را در این دیدند 
کـه بـه آن چه تا آن سـاعت نصیب شـان شـده 
قناعـت کـرده و بـدون زد و خـورد از آن محـل 
دور شـوند. سـپس بـار و بنـه و آن چـه را کـه 
از مـا تصاحـب کـرده بودنـد بـه روی چهارپایان 
گـذارده و از بـی راهـه بـه وسـط بیابـان زدند و 
بـدون آن کـه دیگر به ما توجهی داشـته باشـند 
در بـاالی تپـه مرتفعـی کـه رو بـه روی مـا واقع 
شـده بـود بـه احتیـاط آن کـه از عقب سرشـان 
بـه آن هـا حمله ای نشـود دو نفرشـان را قراول 

گذاردند. 
ایـن دو نفـر هـم پـس از نیـم سـاعت بـه زیر 
آمـده و در عقـب سـر رفقـای خود روان شـدند. 
مـن یقیـن کـردم کـه دزدان رفتنـد و صـاح 
ایـن اسـت هـر چـه زودتـر قبـل از آن کـه هـوا 
سـرد شـود خـود را به آبـادی و منـزل و مأوایی 
برسـانیم. به کیخسـرو آهسـته گفـت از کجا که 
آن دو نفـر در همیـن پنـاه تپه ها خـود را پنهان 
نکـرده باشـند. گفتـم خیـر دیگر آن هـا هر چه 
مـی خواسـتند بـه دسـت آورده و بـرای شـان 
مانـدن بـی نتیجـه بـود امـا او و سـایرین همـه 
مرعـوب بودنـد و جـرأت آن کـه تکانـی خـورده 
و حرکتـی بنماینـد نداشـتند. بـرای اطمینان از 
جـای خـود بلند شـده چند قـدم به جلـو رفتم. 
ایسـتادم. بـاز بـه هر طرفـی می رفتـم و دیگران 
را بـرای آن کـه زودتـر از آن محـل دور شـویم 
ترغیـب کردم و باالخره معلـوم گردید که دزدان 
رفتـه انـد. مـا هم بـه طرف مهـدی آباد برسـیم 
تنـد تنـد راه می رفتیم. مرد آشـپزخانه قنسـول 
روس کـه پایـش سـالم نبـود به زحمـت راه می 
رفـت و از ایـن کـه چمدانـش را سـارقین بـرده 
انـد خیلـی خیلـی نگـران بـود. در صورتـی کـه 
سـایرین و مـن بـه انـدازه او ناراحتی نداشـتیم.

نزدیـک سـحر تـازه می خواسـت هوا روشـن 
گـردد. تلفـن خانـه کمپانـی هنـدوراپ و آبادی 
مهـدی آبـاد از دور نمایان شـد. همگـی خداوند 
را شـکر کردیـم و چـون بـه درب تلفـن خانـه 
رسـیدیم درب را بـه روی مـا بـاز کـرده و در 
اتاقـی گـرم کـه فقـط چنـد تخـت آهنـی بدون 
فـرش در آن جـا گـذارده بودنـد جـای دادنـد و 
مـن چنـان خسـته و مانـده بـودم کـه بـه روی 
یکـی از تخـت هـا دراز کشـیده و همـان جـوال 
کاه را بـه جـای باالپـوش به روی خود کشـیدم.

 منصور ایران پور 
 پژوهشگر تاریخ

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.
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زندگی

گزارش

زنان شادکام
زنان شـاد چگونه هسـتند؟ اغلب زنـان می دانند 
که همسـر یـا فرزندان شـان چگونه شـاد می شـوند 
امـا وقتـی نوبت به خودشـان می رسـد ایـن موضوع 
را جـدی نمی گیرنـد. دنیـا پـر از زنانـی اسـت کـه 
بـه جنبه هـای منفـی خـود توجـه دارنـد و بـه این 
فکـر می کننـد کـه انجـام دادن چـه کارهایـی از 
آن ها سـاخته نیسـت و چـه چیزهایی ندارنـد؛ باید 
توجـه داشـت کـه شـاد بـودن بـرای یـک زن یـک 
مهـارت و انتخـاب متفـاوت اسـت. زنان بسـیاری را 
می تـوان در دنیـا مشـاهده کـرد کـه شـاد زندگـی  
می کننـد و بـه رغـم شـرایط دشـوار زندگی شـان 
داشـته  سـعادتمندی  و  زندگی شـاد  توانسـته اند 
باشـند. ایـن افـراد لزومـاً قوی تریـن و شـجاع ترین 
از دیگـران  را  آنچـه آن هـا  بلکـه  نبوده انـد  زن هـا  
مجـزا می کنـد این اسـت که توانسـته اند تجـارب را 
در زندگی شـان بگنجاننـد و بـه جلـو قـدم بردارند. 
ایـن گـروه از زنـان می داننـد چگونـه زندگی خوبـی 

داشـته باشـند و حتـی آن را بهتـر هـم بسـازند.
دام های ضد شادی

تحقیقات نشـان داده است شـش دام مهم وجود 
دارد کـه موجـب ناخشـنودی زنـان می شـود. ایـن 
دام هـا را می تـوان بـا عبـارت »تنهـا اگـر« توضیـح 
داد. »تنهـا اگـر الغرتر بودم، تنها اگر پول بیشـتری 
داشـتم، تنهـا اگر می توانسـتم مـرد رؤیاهـای خود 
را پیـدا کنـم، تنهـا اگـر می توانسـتم ترفیـع رتبـه 
باشـم،  اگـر می توانسـتم متفاوت تـر  بگیـرم، تنهـا 
تنهـا اگر شـانس بیشـتری داشـتم، زندگـی ام عالی 
و بی کـم وکاسـت می شـد.« ایـن باور هـای ذهنـی 
نـه تنهـا افـراد را خوشـبخت  تر و شـاد تر نمی کنـد 
شـادکامی  احسـاس  و  رضایـت   از  را  آن هـا  بلکـه 
نیـز دور خواهـد کـرد. شـاید بپرسـید ریشـه ایـن 
دام هـای فکـری چیسـت؟ جـواب »تـرس « اسـت. 
ایـن ترس هـا در بسـیاری از مواقع منشـأ غیر واقعی 
دارنـد و بـا توجـه و فکـر کـردن بـه  آن هـا زمینـه 
رشـد شـان فراهـم می شـود. بنابرایـن بـرای شـاد 
بـودن سـری بـه باور هـا و افکار غیـر منطقـی خـود 

بزنیـد و آن هـا را مدیریـت کنیـد.
زنان شاد چه می کنند

محققـان بـا بررسـی و مطالعه عوامل شـادی در 
زنـان مختلـف به ایـن نتیجـه رسـیده اند که:

کمـال  بـا  کامل گرایـی  می داننـد  .زنان شـاد   1
گرایـی متفـاوت اسـت، بنابرایـن بـه دنبـال واقعـی 
نـگاه کـردن بـه خـود و نقـاط ضعـف و قوت شـان 
هسـتند و نـگاه آرمانـی و اید ه آل گرایانـه ندارنـد.2. 
زنـان شـاد می داننـد ارزش  آن هـا بسـتگی بـه این 
نـدارد کـه چـه دارنـد و چگونـه بـه نظر می رسـند.

بـرای آن هـا مهـم ایـن اسـت کـه از  روابـط موفـق 
شـاد  زنـان  برخوردارنـد.3.  احساسـی  سـامت  و 
می داننـد تنهـا خودشـان هسـتند کـه می تواننـد 
کاری بـرای شـادبودن خـود انجـام دهنـد و نبایـد 
آن را بـه دیگـری واگـذار کننـد و از دیگـران انتظار 
داشـته باشـند.4. زنـان شـاد درک می کننـد امـروز 
مطمئـن  آن  از  می تواننـد  کـه  اسـت  روزی  تنهـا 
چگونـه  روز  ایـن  از  کـه  می داننـد  باشـند.آن ها 
بیشـترین اسـتفاده را کننـد.٥ .زنان شـاد می دانند 
کـه بـا »نـه گفتـن« بـه دیگـران فرصتـی را پیـدا 
بگوینـد.6.  »آری«  خودشـان  بـه  کـه  می کننـد 
زنـان شـاد اهمیت داشـتن قدرت شـخصی را درک 
زندگی شـان  کـه  دارنـد  را  بـاور  ایـن  و  می کننـد 
متعلق به خودشـان اسـت نه وابسـته بـه دیگران.7. 
زنـان شـاد قـدرت انتخـاب در زندگی را بـاور دارند 
توجـه  زندگی شـان  انتخاب هـای  بـه  بنابرایـن 
ویـژه ای می کنند.8.زنـان شـاد از قـدرت بخشـش 
بخشـیدن  می داننـد  کـه  چـرا  هسـتند،  مطلـع 
یـک فـرد کمـک بـه او نیسـت بلکـه کمـک کردن 
بـه خودشـان اسـت.9. زنـان شـاد برنامـه ویـژه ای 
بـرای وقـت گذرانـدن بـا خـود دارنـد و برای شـاد 
زیسـتن برنامه ریـزی  می کنند.10. زنان شـاد هرگز 
موقعیت هـای بـد و اتفاقـات ناخوشـایند را فراگیـر 
و همیشـگی  نمی داننـد و آن را شـخصی ارزیابـی 
نمی کننـد.11. زنـان شـاد می دانند که خوشـبختی 
و شـادمانی بدون تـاش و زحمت نیسـت، بنابراین 
در مواقـع بـروز مشـکات بـه دنبـال حل مسـأله و 
یافتـن راه حل هـای منطقی هسـتند.12. زنان شـاد 
می داننـد کـه در هرمرحلـه از زندگـی، چیـزی را 
را  مقابـل، چیـزی  در  امـا  داد  از دسـت خواهنـد 
هـم به دسـت می آورنـد.13. زنـان شـاد می داننـد 
کـه  کاری  و  شـغل  بـه  آن هـا  هویـت  از  بخشـی 
هرگـز  امـا  می شـود،  مربـوط  می دهنـد  انجـام 
کارشـان  را  هویت شـان  همـه   نمی دهنـد  اجـازه 
رقـم بزنـد.14. زنـان شـاد می داننـد کـه می توانند 
صاحـب همـه چیـز شـوند، امـا لزومـاً همـه چیـز 
را در یـک زمـان بـه دسـت نمی آورنـد.1٥. زنـان 
شـاد می داننـد نگـرش مثبـت، روابـط ارزشـمند و 
شـادمانی  تشـکیل دهنده   اجـزای  پرمعنـا  زندگـی 
و خوش بختـی هسـتند16.زنان شـاد خـود را بـاور 
دارنـد، قدر شـناس و عامـل  هسـتند.17. زنان شـاد 
مقایسـه نمی کننـد زیـرا می دانند همیشـه کسـانی 
وجـود دارنـد کـه بیـش از آن هـا دارنـد.18. زنـان 
شـاد می داننـد اعتراف  کردن به مسـائلی کـه وجود 
دارد نخسـتین قـدم بـرای تغییـر دادن اسـت.19. 
زنـان شـاد بـه هر قیمتـی وارد یـک رابطـه عاطفی 
و  برابـر  عشـق  می دهنـد  ترجیـح  نمی شـوند.آنها 
پایـدار و با ثبـات را تجربـه کننـد.20. زنـان شـاد به 
دنبـال یادگیری و تغییر هسـتند و هیـچ گاه قدرت 

نمی گیرنـد. را دسـت کم  خاقیـت خـود 
وقـت را تلـف نکنیـد. بـه ایـن موضوعـات فکـر 
کنیـد و آن هـا را اجـرا کنیـد. ایـن 20 اصـل بـه 
عنـوان راز هایی برای تبدیل شـدن به یک زن شـاد 
زندگـی شـما را دگرگـون می کنـد. فراموش نکنیـد 
کـه هیچ لـوازم آرایشـی به اندازه  »شـادی« شـما را 

زیبـا نمی کنـد.

احسـاس  و نـگاه مثبـت بـه زندگـی 
در هـر شـرایطی کیفیـت زندگـی را بـاال 
اطـراف  را  کسـانی  برد.گاهـی  خواهـد 
خـود می بینیـم کـه بـه تصـور ما بسـیار 
خوشـبخت هسـتند ولـی بعـد از کمـی 
ارتبـاط متوجـه می شـویم کـه آن هـا از 
زندگـی خـود راضـی نبـوده و به اصطاح 
ندارند.منظـور  »شـادکامی«  احسـاس 
از بیـان ایـن مطلـب ایـن اسـت کـه حتـی با داشـتن بعضـی از 
شـرایطی کـه می توانـد فـرد را خوشـبخت جلـوه دهـد، امـکان 
نبـود شـادی و رضایتمنـدی از زندگـی وجـود دارد.بـر اسـاس 
تحقیقـات انجام شـده عوامـل زیـادی بـر میـزان شـادکامی در 

افـراد مؤثـر هسـتند. 
کنترل افکار منفی

میـزان »خوش بینـی بـه آینـده وزندگـی« یکـی از عوامـل 
تأثیرگـذار در شـادکامی اسـت. افـراد بدبین به واسـطه ی نگرانی 
دائمـی ای کـه  دارنـد، معمـوالً فرصتـی بـرای لـذت بـردن از 
شـرایط موجـود خـود نخواهند داشـت ودائما در حال محاسـبه 
و پیـدا کردن راهی هسـتند کـه در صورت برخورد با مشـکات 
کمتـر آسـیب  ببینند.بایـد ایـن نکته را ذکـر کرد کـه این رویه 
درصورتی کـه از انـدازه ی طبیعـی خـود خـارج نشـود وزندگـی 
را تحـت شـعاع قـرار ندهـد، بسـیار معقـول و منطقی اسـت.در 
اطـراف هـر فـرد به انـدازه ای عناصـر منفـی ونـا خرسـندکننده 
پیـدا می شـود کـه نیـاز زیـادی بـه جسـتجو نباشـد، درنتیجـه 
کنتـرل افـکار منفـی می توانـد بـرای جلوگیـری از بدبینـی و 
بـه  باشـد.خوش بینی  مؤثـر  بسـیار  آسیب رسـان  احساسـات 
آینـده باعـث می شـود کـه فـرد با امیـد بـه نتیجه بخـش بودن 
از تـاش خسـته نشـود و ایـن دیـدگاه به صـورت غیرمسـتقیم 
باعـث موفقیـت فـرد خواهـد شـد.خوش بینی حتی بر سـامت 
جسـمانی فـرد هم مؤثر اسـت .تحقیقاتـی وجود دارد که نشـان 
می دهـد داشـتن خوش بینی در بیمـاران قلبی باعـث طول عمر 

آن هـا می شـود.
 تأثیر اعتقادات مذهبی بر شادکامی

احساسـات مثبـت فـرد به صـورت ناخـودآگاه بـه شـریک 
زندگـی او منتقل شـده واو را هـم شـادکام خواهد کرد، شـادی 
همسـر یکـی دیگـر از عوامـل اصلـی در شـادکامی فرد اسـت. 
اینکـه فـرد بـا توجـه به اینکـه تمام تـاش خود را کرده اسـت 
بـه  دررسـیدن  باشـد  راضـی  زندگـی اش  موجـود  شـرایط  از 
احسـاس خوشـبختی بسـیار مؤثر است.تحقیق کشـورِی جهاد 
دانشـگاهی بیـان می کنـد کـه داشـتن اعتقـادات مذهبـی هم 
در میـزان شـادکامی افـراد مؤثر بوده اسـت. نتایـج این تحقیق 
همچنیـن نشـان می دهـد کـه تیپ هـای شـخصیتی ،سـن و 
سـطح تحصیـات افراد  مختلف هـم در میـزان رضایتمندی و 
شـادکامی آن هـا تأثیـر دارد و ایـن بیان گـر این موضوع اسـت 
کـه عوامـل درونـی هـم بـر شـادکامی بی تأثیـر نیسـتند. یکی 
دیگـر از مـواردی کـه می توانـد در افـراد »شـادکامی« ایجـاد 

کنـد میزان سـامت جسـمانی اسـت. رعایـت کـردن رژیم های 
فعالیـت  و  دوره ای  آزمایش هـا  همچنیـن  و  سـالم   خوراکـی 
جسـمانی متناسـب باسـن افـراد می توانـد دررسـیدن و حفـظ 
سـامت افـراد بسـیار مؤثر باشد.متأسـفانه در کشـور مـا ورزش 
کـردن را مختـص بـه جوانـان دانسـته و افـراد باسـن باالتـر از 
آن دوری کـرده و یـا از ایـن موضـوع هـراس دارند کـه با ورزش 
کـردن بـه خـود آسـیب می رسـانند و ایـن در حالـی اسـت که 
آن هـا بـا ورزش نکـردن، به خود آسـیب خواهند رسـاند. فرد در 
هـر سـنی نیاز بـه تحـرک دارد و این نیـاز حتی در افراد باسـن 
باالتـر بیشـتر هم احسـاس می شـود اما باید شـرایط جسـمانی 
فـرد مدنظـر قرارگرفته و تحـت نظارت متخصص صـورت گیرد 

و ماننـد رژیـم غذایـی نیـاز به یـک برنامه ریـزی اصولـی دارد.
سرمایه های اجتماعی

افـراد »سـرمایه ی  مؤثـر در شـادی  از عوامـل  یکـی دیگـر 
اجتماعـی« اسـت کـه شـبکه ارتباطـی فـرد را تشـکیل می دهد. 
در سـرمایه اجتماعـی اعتمـاد و مشـارکت نقـش اساسـی دارند . 
اعتمـاد اعضـا جامعه به هم، اعتمـاد به نژادها وقـوم های مختلف 
و همچنیـن تنـوع روابـط دوسـتانه و تعـداد گروه هـای دوسـتی 
از عناصـر تشـکیل دهنده ی سـرمایه اجتماعـی افـراد هسـتند. 
میـزان مشـارکت های  اجتماعـی و سیاسـی یکی دیگـر از عناصر 
تشـکیل دهنده ی سرمایه اجتماعی اسـت. به گفته ی کارشناسان 
هر چه سـرمایه اجتماعی افراد بیشـتر باشـد آن ها بیشتر مستعد 
»شـادکامی« هستند. به بیان تحقیقات انجام شـده در این زمینه، 
اوقـات فراغـت یکـی دیگـر از عناصـر شـادکامی اسـت. همـه ی 
انسـان ها اگـر اوقـات فراغـت را از دایره ی زمان بندی زندگی شـان 
حـذف کننـد، عصبـی شـده وخـا بزرگـی را در زندگـی خویش 
احسـاس خواهنـد کـرد. ممکن اسـت حتی افـراد تصمیم بگیرند 
کـه اوقـات فراغـت خـود را کار کنند ولـی  اگر این زمـان فراغت 
حـذف شـود بـر میـزان شـادکامی مـردم تأثیـر زیـادی خواهـد 
گذاشـت. نگاهـی بـه رفتارهـا و روحیه مـردم در تعطیـات نوروز 

گـواه ایـن موضوع اسـت.
اگر سالمتی نباشد تمام دنیا را هم داشته باشی

شاد نخواهی بود
حمیـد مرد 68 سـاله ی بازنشسـته ای اسـت که شـادکامی را 
در »سـامت بـودن« می دانـد، او بـه »پیـام مـا« گفت:»بـه نظر 
مـن مهم تریـن موهبتـی کـه می توانـد انسـان را خوشـبخت و 
شـادکام کنـد، »سـالم بـودن« اسـت. جوانـان ایـن موضـوع  را 
فکـر  هسـتند  سـالم  وقتی کـه  تـا  نمی کننـد.  درک  به خوبـی 
می کننـد، کـه پـول و شـغل همه چیـز یـک زندگـی اسـت. امـا 
وقتـی بـه سـن سـال مـا رسـیدند، می فهمند کـه اگر سـامتی 
نباشـد تمـام دنیا را هم داشـته باشـی، شـاد نخواهی بـود. البته 
میـزان درآمـد افـراد هـم در راحت تـر زندگی کردن مؤثر اسـت. 
قطعـاً یـک نفر که ماهـی 20 میلیون تومان درآمد دارد باکسـی 
کـه 900  هـزار تومـان در مـاه  حقـوق می گیـرد، زندگی شـان 
متفـاوت اسـت. ولـی غصـه خـوردن هیـچ دردی را دوا نخواهـد 

کرد.فقـط ناامیـدی و ناشـادی را بـه دنبال مـی آورد.«

کرمانی های درون گرا
بـا  رابطـه  در  جامعه شناسـی  کارشـناس  لشـکری  مرتضـی 
شـادکامی در کرمانی ها بـه »پیام مـا« گفت:»اکثریت کرمانی های 
جـز آن گروهـی از اعضـا جامعـه هسـتند کـه راه های رسـیدن به 
شـادکامی را به خوبـی طـی نمی کنند.تعـداد پایین فضاهای سـبز 
و مکان هایـی تفریحـی دلیلـی بـرای اثبـات ایـن ادعا اسـت، که از 
یک جهـت مربـوط به کم کاری مسـئوالن می شـود و از جهت دیگر 
به دلیل وجود این احسـاس اسـت که مردم شـهر کرمان عاقه ای 
بـه تفریـح کـردن و یـا گذرانـدن وقـت در فضاهـای سـبز ندارند، 
پـس ضرورتـی بـرای هزینـه کـردن در ایـن بخـش وجـود نـدارد. 
البتـه می توان یکـی از دالیل این چنین رفتارهایی را در شـخصیت 
خـاص کرمانی ها هم جسـتجو کـرد. این مردمان معمـوالً درون گرا 
هسـتند و بـه دلیـل جنگ هـای  زیادی کـه در حافظـه ی تاریخی  
ایـن مرزوبـوم قـرار دارد، روحیه محافظت کارانـه ای دارند که حتی 

در تفریـح هـم احتیـاط را در نظـر می گیرند.« 
در دنیایی که شـادکام بودن »کیمیا« شـده اسـت، باید برای به 
دسـت آوردنـش تاش مضاعفی کـرد. آموختـن راهکارهایی برای 
رسـیدن بـه آرامـش بسـیار الزم اسـت همچنیـن توجـه مضاعف 
به سـامتی می توانـد فـرد را شـادتر کنـد اینکـه انسـان خـود را 
دوسـت بـدارد و هـر کاری را کـه به سـامتی و روحیه اش آسـیب 
می رسـاند از خـود دور کنند،شـادمانی را به دنبال خواهد داشـت. 
»خوددوسـت داری« یکـی از حلقه هـای گمشـده ی آدم های عصر 
تکنولـوژی شـده اسـت زیـرا وقتی فـردی خود را دوسـت داشـته 
باشـد قطعـاً دیگـر پرخـوری نخواهـد کـرد، با همسـر و خانـواده 
مهربـان بـوده، بیشـتر مطالعـه و تمریـن خوش بینـی می کند.اگر 
مبحثـی به کتاب های آموزشـی دوره های مختلف تحصیلی اضافه 
بشـود تا راهکارهای شـاد بـودن را  بـه دانش آموزان  بیامـوزد، در 
آینده شـاهد انسـان های خواهیم بود که شـادند و به کودکانشـان 

شـادی را خواهنـد آموخت.

»پیام ما« شادکامی را بررسی می کند

یک جرعه شادی

و  خـود  خـودی  بـه  شـاد  افـراد 
بلکـه  نیسـتند  شـاد  شـانس  روی  از 
دارنـد  باورهایـی  و  عادت هـا  آنهـا 
باورهـا  و  عـادات  آن  توسـط  کـه 
شـاد می شـوند. هیـچ انسـانی بـدون 
داشـتن افـکار، عادات و باورهای شـاد 
کننـده نمی توانـد بـرای مـدت زیادی 
چـه  شـاد  افـراد  امـا  و  بمانـد  شـاد 
عادت هایـی دارنـد که آنها را شـاداب 

مـی دارد؟ نگـه 
افراد شاد، دیگران را سرزنش 

نمی کنند
سـرزنش کـردن بـا شـاد بـودن در 
تضـاد اسـت. نمی توانیـد دائمـا دیگران 
را سـرزنش کنید و توقع داشـته باشید 
که شـاداب بمانید. سـرزنش کـردن در 
حقیقـت، از تمایـل بـه کنتـرل افـراد 
اگـر  می گیـرد.  ریشـه  موقعیت هـا  و 
می خواهید شـاد بمانید دیگـران را رها 
کنیـد و اجـازه دهید آنطور که دوسـت 
دارنـد زندگـی کننـد. افراد شـاد انرژی 
و طـراوت خـود را بـا سـرزنش دیگران 

تلـف نمی کننـد.

افراد شاد دیگران را کنترل 
نمی کنند

امـوری  کـه  اسـت  ایـن  حقیقـت 
مـا  کنتـرل  تحـت  کـه  دارنـد  وجـود 
نیسـتند، همچنین مـا قادر بـه کنترل 
کنتـرل  نیسـتیم.  دیگـر  انسـانهای 
دیگـران باعـث تحلیـل رفتـن انـرژی 
بـه  سـعی  کـه  زمانـی  زیـرا  می شـود 
کنتـرل چیـزی داریـم در حقیقت خود 
مـا تحـت کنتـرل در می آییـم و حـال 
مـا بـا هـر تغییـر حالتـی نوسـان پیـدا 
می کنـد. یکـی از رازهـای شـاد مانـدن 
این اسـت که دیگـران را کنترل نکنیم 
و بدانیـم کـه بسـیاری از امور خـارج از 
کنتـرل ما هسـتند، به اختیـار و آزادی 

دیگـران احتـرام بگذاریـم. 
افراد شاد پشت سر دیگران غیبت 

نمی کنند
غیبـت و بدگویـی موجـب تحلیـل 
رفتـن انـرژی در بـدن می شـود و عدم 
غیبـت پشـت سـر دیگـران انـرژی فرد 
را افزایـش می دهـد. انسـان های شـاد 
وقـت و انـرژی خـود را بابـت بدگویـی، 

عیـب جویـی و صحبـت کـردن پشـت 
ایـن  و  نمی کننـد  تلـف  سـر دیگـران 
مفیدتـری  کارهـای  صـرف  را  انـرژی 

می کننـد.
افراد شاد خود را درگیر انتقاد از 

دیگران نمی کنند
شـاید انتقـاد از دیگـران در همـان 
لحظـه احسـاس خوبـی به مـا بدهد اما 
در اکثـر مـوارد دیـده شـده کـه تنـش 
و احساسـی منفـی پـس از آن در فـرد 
خیلـی  همچنیـن،  می کنـد.  رسـوخ 
انتقـاد می کننـد کـه  زمانـی  افـراد  از 
می خواهنـد نسـبت بـه دیگـری برتری 
داشـته باشـند و این نمی تواند شـادابی 
را بـرای فرد بـه ارمغـان آورد. بنابراین، 
اصـوال انتقاد از دیگران مثبت نیسـت و 

مانـع شـادی افـراد می شـود.
افراد شاد زندگی خود را با 

زندگی دیگران مقایسه نمی کنند
اشـتباهات  بزرگ تریـن  از  یکـی 
برخـی از افـراد ایـن اسـت کـه دائمـا 
خـود و زندگیشـان را با دیگران مقایسـه 
می کننـد. مقایسـه کردن عامـل دیگری 

غـم خـوردن.  و  بـرای حسـرت  اسـت 
زندگـی افـراد بـا یکدیگـر قابل مقایسـه 
و  شـرایط  هـا،  توانایـی  زیـرا  نیسـت، 
باورهـای افـراد نیـز بـا یکدیگـر قابـل 
مقایسـه نیسـت. چطور می تـوان از یک 
خزنـده توقـع پریدن داشـت؟ بسـیاری 
از مقایسـه های افـراد نیـز همیـن حکم 
را دارد! افـرادی کـه خـود را بـا دیگـران 
مقایسـه می کننـد، در واقـع، ظاهری که 
از دیگـران می بیننـد را بـا درون خـود 
مقایسـه کرده، نتیجه می گیرند و سـعی 
می کننـد بـر مبنـای آن عمـل کننـد. 

افراد شاد برای خود 
اهدافی دارند

هدفمنـدی بـه شـما امیـد، انگیزه و 
پویایـی می بخشـد و حرکت به سـمت 
اهـداف باعـث می شـود کـه احسـاس 
خوبی نسـبت به خود پیـدا کنید. افراد 
شـاداب بـرای زندگـی خـود اهدافی بر 
اسـاس ارزش هـا و تـوان خـود تعییـن 
کـرده و متعهدانـه به سـوی آن اهداف 

برمی دارنـد.  گام 
از  دور  خیلـی  را  خـود  هدف هـای 
دسـترس نبینید، سـفر هزار فرسـنگی 

از قـدم اول شـروع می شـود.
افراد شاد ورزش می کنند

پیـاده  حتـی  ورزشـی  نـوع  هـر 
باالرفتـن  و  شـادابی  بـه  روزانـه  روی 
انـرژی شـما کمـک می کنـد.  سـطح 
اگـر می خواهیـد فـرد شـادابی باشـید 
ورزش را از برنامـه روزانـه خـود هرگز 
حـذف نکنیـد. به عنـوان مثـال، پیاده 
روی موجـب دفع سـموم بدن، خشـم 
خشـمگین  اگـر  می شـود.  غـم  و 
هسـتید، از همیـن امـروز پیـاده روی 

را آغـاز کنیـد.

برای شاد بودن تمرین کنید
 نکته

بـر اسـاس یـک تحقیـق جدیـد مشـخص شـده زوج هایـی کـه از زندگـی 
خـود راضـی هسـتند، اغلـب تهدید هـای احتمالی بـرای رابطه عاشـقانه خود را 

کوچـک می شـمارند و نادیـده می گیرنـد.
روانشناسـان به شـواهدی دسـت یافتند که نشـان می دهد زوج های عاشـق 
اغلـب افـراد و مسـائلی را که به نوعی برای رابطه شـان خطر یا تهدید محسـوب 
می شـوند، نادیـده می گیرنـد یـا چنـدان توجهـی بـه آن نمی کنند.هرچنـد که 
زوجیـن هـزاران نفـر را در طـول زندگـی خود ماقـات می کنند، اما سـؤالی که 
پیـش می آیـد ایـن اسـت که آنهـا برای متعهـد بودن به شـریک خـود، چه نوع 
عوامـل روانشـناختی را مـد نظـر قـرار می دهنـد؟ محققـان طـی مطالعـه ای به 
آن پاسـخ داده انـد. آنهـا گفته انـد افـرادی که در رابطه با کسـی هسـتند، اغلب 
افـراد اغواگـِر خـارج از رابطه و صمیمیت بـا طرف مقابل خـود را چندان جذاب 
و گیـرا نمی داننـد. ایـن تعصـب ادراکـی می توانـد نمایانگـر روشـی ناآگاهانه از 
کنتـرِل خـود باشـد که در غلبـه بر اغواگری هـا و فریب ها اسـت. تحقیقی انجام 
شـده اسـت که به دنبـال یافتن تعصبات سربسـته و یـا ناخودآگاهانـه و بصری 
انجـام شـده و بـه زوج هـا کمـک می کنـد از موضوعاتـی آگاه شـوند که بـا آنها 

بتواننـد در رابطـه به هم وفـادار بمانند.
در نخسـتین آزمایـش، به شـرکت کنندگان، تصاویری از جنـس مخالف آنها 
در آزمایشـگاه نشـان داده شـد کـه دانشـجویان مجرد یـا متأهل می توانسـتند 
تعامـل گسـترده ای بـا او داشـته باشـند. هـر شـرکت کننده پروفایـل شـخصی 

کـه  می خوانـد  را 
دسترسـی  میـزان 
رابطـه هـم در آن درج 
شـده بـود. در مرحلـه 
شـرکت کنندگان  بعـد، 
عکـس فـرد را بـا یکی 
از هفـت تصویر دیگری 
کـه در اختیار داشـتند 
می دادنـد.  مطابقـت 

ایـن تصاویر دسـت کاری شـده بـود، بنابراین برخـی از آنها از اصلشـان جذاب تر 
بودنـد و برخـی دیگـر جذابیـت کمتری داشـتند. از بین 131 دانشـجوی دختر 
و پسـر، آنهایـی کـه در رابطـه بودنـد ، فـرد دیگـر را در قالـب تهدیـدی پنهان 
بـرای رابطـه، فاقـد جذابیت الزم دانسـته بودند. درِک نادرسـت از افـراد جذاب 
در قالـب افـرادی کـه تهدیـدی برای رابطه محسـوب شـده و جذابیـت چندانی 
هـم ندارنـد بـه افـراد کمـک می  کنـد تا تمایـل فکر کـردن یـا همراهی بـا این 
فـرد را از سـر خـارج کننـد. و البتـه زوج هایی کـه از رابطه شـان ناراضـی بودند 
بیشـتر تمایلشـان به سـوی چهره های جـذاب بـود. این تحقیق نشـان می دهد 
فرآیندهایـی وجـود دارد کـه ممکن اسـت خـارج از آگاهِی دانسـته رخ  دهد که 

میـزان متعهـد بـودن بـه یـک شـریک را آسـان تر خواهـد کـرد.

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139٥603190620001٥3 
هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای حسـین حسـین زاده گوکی 
فرزنـد حسـین رضـا بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از 
گلبـاف در یکبـاب خانه بـه مسـاحت764/71 مترمربع 
پـاک 1 فرعـی از 1379 - اصلـی مفـروز و مجـزی 
شـده از پـاک 1379- اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان 
امـام )ره( کوچـه شـماره ٥ سـمت راسـت درب پنجـم 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـه فاطمـه حسـین زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 1٥ روز آگهی می شـود 
در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 3/30/9٥
تاریخ انتشار نوبت دوم: 4/14/9٥

م الف 277  رئیس ثبت اسناد و اماک
 محمد مقصودی 

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

رسمی
برابـر رای شـماره 139٥603190620001٥0 هیـات 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
مسـتقر  رسـمی  فاقـد سـند  سـاختمانهای  و  اراضـی 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گلبـاف تصرفـات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم نسـترن هاکوئـی 
فرزند غامحسـین بشماره شناسـنامه 4901 صادره از 
گلبـاف در یـک باب خانه به مسـاحت 97/27 مترمربع 
پـاک 1 فرعـی از 924 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده 
از  از پـاک 924 اصلـی واقـع در گلبـاف خریـداری 
مالـک رسـمی خانـم زهـرا یحیـی زاده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 1٥ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار 
اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 03/30/9٥
تاریخ انتشار نوبت دوم: 04/14/9٥

م الف 28٥  رئیس ثبت اسناد و اماک
 محمد مقصودی 

نجمه سعیدی

خوش بینی به آینده باعث می شود 
که فرد با امید به نتیجه بخش بودن 
از تاش خسته نشود و این دیدگاه 
به صورت غیرمستقیم باعث موفقیت 
فرد خواهد شد.خوش بینی حتی بر 
سامت جسمانی فرد هم مؤثر است. 
تحقیقاتی وجود دارد که نشان می دهد 
داشتن خوش بینی در بیماران قلبی 
باعث طول عمر آن ها می شود

راز خوشخبتی زوج های عاشق
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خبر

واژگونی خودرو حامل افاغنه در 
فهرج با 6 مصدوم 

بدنبـال واژگونی خـودروی حامـل افاغنه غیرمجاز 
در حوالی روسـتای سـکهور شهرسـتان فهـرج 6 نفر 

مصدوم شـدند.
بـه گـزارش افکارنیوز، ، مدیر روابـط عمومی مرکز 
مدیریـت حـوادث و فوریت های پزشـکی شهرسـتان 
بـم با اعام ایـن خبر اظهار داشـت :بدنبـال واژگونی 
در  غیرمجـاز  افاغنـه  حامـل   40٥ پـژو  خـودروی 
حوالـی روسـتای سـکهور شهرسـتان فهـرج 6 نفـر 
مصـدوم شـدند. عسـکری ادامـه داد:ایـن حادثـه در 
حـدود سـاعت 16 روز شـنبه 12 تیرمـاه بـه مرکـز 
پیـام شهرسـتان اعام شـد کـه بافاصلـه پایگاههای 
اورژانـس 11٥ جـاده ای فهـرج و عامریـه و اتوبـوس 
آمبوالنـس اورژانـس و پایـگاه هـال احمـر فهـرج به 
محـل اعـزام و پـس از انجـام اقدامـات اولیـه درمانی 
6 مصـدوم ایـن حادثـه را بـه بیمارسـتان پاسـتور بم 
منتقـل کردنـد. وی افـزود:4 نفر از دیگر سرنشـینان 
خـودرو از جملـه راننـده، از محـل حادثـه متـواری 

شدند.

دستگیری اعضای باند جعل چک 
پول در شهربابک 

فرمانـده انتظامـی شـهربابک از دسـتگیری 3 نفر 
از اعضـای یـک بانـد کـه اقـدام بـه توزیـع و پخـش 
چـک پـول جعلـی در شهرسـتان مـی کردنـد خبـر 
داد بنابراعـام پایـگاه خبـری پلیـس سـرهنگ علي 
زمانـي گفـت: مامـوران پلیس آگاهي این شهرسـتان 
پـس از اطـاع از اینکـه افـرادي اقـدام بـه توزیـع و 
پخـش چـک پول هـاي جعلي در سـطح شهرسـتان 
مـي کننـد، دسـتگیري عامـل یـا عامان وقـوع جرم 
بـا تـاش  افـزود:  دادنـد. وي  قـرار  در دسـتور کار 
مامـوران پلیـس،در همیـن راسـتا فـردي کـه قصـد 
نقـد کـردن چـک پـول جعلـي را در یکـي از بانـک 
هـاي شهرسـتان داشـت، دسـتگیر شـد. ایـن مقـام 
انتظامـي خاطـر نشـان کـرد: در بازرسـي از متهـم 
دسـتگیر شـده، تعـداد 20برگ چک پـول ٥00 هزار 
ریالـي جعلـي دیگر کشـف شـد. زماني صریـح کرد : 
در ادامـه تحقیقـات مامـوران موفق به دسـتگیري دو 
نفـر دیگـر از اعضاي این باند شـدند کـه در بازجویي 
انجـام شـده متهمـان به جـرم خـود اعتـراف کردند.

کشف 586 کیلو تریاک از یک 
دستگاه کامیون در راور

حبیـب رحمانـی، راور- ٥86 کیلـو تریـاک از یک 
دسـتگاه کامیون در راور کشـف شـد. سرهنگ هادی 
میرزایـی، فرمانـده انتظامـی شهرسـتان راور کـه بـه 
دنبـال موفقیت های اخیر در کشـفیات مـواد مخدر، 
از سـوی سـردار بنی اسـدی، فرمانده انتظامی استان 
کرمـان بـه مـدت 4 سـال دیگـر در مقـام خـود ابقـا 
شـده اسـت در این باره گفت: با اشـرافیت و اقدامات 
اطاعاتـی پلیـس مشـخص شـد، فـردی اقـدام بـه 
جاسـاز مـواد مخـدر در یک دسـتگاه کامیـون آمیکو 
کـرده و قصـد انتقـال ایـن مـواد را بـه اسـتان های 
شـمالی دارد. فرمانده انتظامی شهرسـتان راور افزود: 
از ایـن رو بافاصلـه بـا تشـدید کنتـرل محورهـای 
راور بـه مرکـز در نهایـت مامـوران ایسـتگاه ایسـت و 
بازرسی شـهید جهانگرد)چشمه شـور( کامیون مورد 
نظـر را کـه خالی بـه مقصد مشـهد در حـال حرکت 
بـود، شناسـایی و متوقـف کردنـد. وی عنـوان کرد: با 
توقـف خودرو ماموران در بازرسـی دقیق و فنی از آن 
مقـدار ٥86 کیلوگـرم تریـاک را که داخل السـتیک 
و کفـی جاسـاز کـرده بـود، کشـف کردنـد. فرمانـده 
انتظامـی شهرسـتان راور همچنین خاطرنشـان کرد: 
در ایـن رابطـه ضمـن توقیف کامیون، یـک نفر متهم 
با هویت ع.ج دسـتگیر و با تشـکیل پرونـده به همراه 
مـواد کشـف شـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه 
مراجـع ذی صـاح تحویـل داده شـد. وی همچنیـن 
بـه کشـف ٥4 کیلـو تریـاک و 4/٥ کیلـو هروئین در 
سـه ماهـه اخیر در بازرسـی از ماشـین هـای عمومی 
و شـخصی خبـر داد و افـزود: ایـن مقـدار هروئین در 
بازرسـی از یـک دسـتگاه اتوبـوس کشـف گردید که 
در آن دو مـرد و یـک زن بـا بسـتن مواد بـه دور کمر 
قصـد حمـل آنهـا را داشـتند کـه دسـتگیر و بـا مواد 

مکشـوفه تحویل مفامـات ذیصـاح گردیدند.

بـه گـزارش سـرویس حـوادث »جـام نیـوز«، در سـاعت 
20:30، بیسـت و هشـتم خـرداد مـاه از طریق مرکـز فوریت 
هـای پلیسـی 110 وقوع یک فقره سـرقت خودرو سـواری به 

کانتـری 147 گلبـرگ اعام شـد.
بـا حضـور مأموریـن کانتـری در محـل اعـام شـده در 
خیابـان گلبـرگ، مالـک خـودرو در اظهاراتـش بـه مأموریـن 
اعـام کـرد کـه جهت خریـد لحظه ای ماشـین را بـه صورِت 
موتـور روشـن !!!! در گوشـه خیابـان پـارک کـرده بـودم کـه 
پـس از مراجعـه بـه محـل پـارک خـودرو متوجه سـرقت آن 
شـدم. پرونـده در پایـگاه چهارم پلیـس آگاهی تهـران بزرگ: 
بـا تشـکیل پرونـده مقدماتـی با موضوع »سـرقت خـودرو« و 
بـه دسـتور شـعبه دهـم دادیـاری دادسـرای ناحیـه 4 تهران، 
پرونـده جهـت رسـیدگی در اختیـار پایـگاه چهـارم پلیـس 

آگاهـی تهـران بـزرگ قـرار گرفت.
اظهارات جدید مالباخته 

همزمـان بـا آغاز رسـیدگی به پرونـده، مالباختـه با حضور 
در پایـگاه چهـارم پلیـس آگاهی تهـران بزرگ بـه کارآگاهان 
عنـوان داشـت کـه خانمـی ناشـناس طـی تمـاس تلفنـی با 
ایشـان عنوان داشـته اسـت که خودرو به امانت نزد اوسـت !!! 
و پـس از چنـد روز بـه صاحبش )مالباختـه( بازپس می دهد. 
مالباختـه در خصـوص تمـاس زن ناشـناس بـه کارآگاهان 
گفـت : خانـم ناشـناس، طـی تمـاس تلفنـی با شـماره تلفن 
همـراه بنـده و با حالتی بسـیار مؤدبانه عنوان داشـت »نگران 
نباشـید ؛ چنـد روزی احتیـاج بـه ماشـین شـما دارم ؛ قصـد 
دارم بـه شـمال بـروم امـا پـول بنزین نـدارم » و به ایـن بهانه 
از مـن خواسـت تـا مبلغـی را در ازای پـول بنزین خـودرو به 
حسـابش واریـز کنـم و مـن نیـز مبلـغ 1٥0 هـزار تومـان به 

حسـابش واریز کـردم!!!.
شناسایی و دستگیری متهمین 

بـا توجـه بـه اظهـارات جدیـد مالباختـه، کارآگاهـان بـا 
اطاعـات جدیـد بدسـت آمـده در خصـوص »تمـاس سـارق 
بـا مالباختـه« و همچنیـن »واریـز پـول از سـوی  خـودرو 

مالباختـه« و بـا انجـام اقدامـات پلیسـی اقـدام به شناسـایی 
خانم جوانی بنام »سـارا . الف« ) 20 سـاله (، سـاکن شـهرری 
کردند ؛ در بررسـی سـوابق سـارا مشـخص شـد که وی فاقد 
هرگونـه سـابقه کیفری بـوده اما در یک فقره پرونده شـکایت 
بـا موضـوع »فقـدان افـراد« در سـال 81 رسـیدگی شـده در 
پایـگاه نهـم پلیـس آگاهـی، بنـا بـر شـکایت خانـواده اش از 
خانـه خارج شـده بود که پـس از چند روز توسـط کارآگاهان 
پایـگاه نهـم آگاهی، شناسـایی و بـه خانـواده اش تحویل داده 

شـده است .
بـا شناسـایی محل سـکونت سـارا در شـهرری، کارآگاهان 
پایـگاه چهـارم پلیـس آگاهـی بـه شـهرری اعـزام و در اولین 

مرحلـه اقـدام به دسـتگیری سـارا . الـف کردند.
»سـارا . الـف« پـس از انتقـال به پایـگاه چهارم به سـرقت 
خـودرو بـا همدسـتی یکـی از دوسـتان و بچـه محـل هـای 
سـابقش بنـام »سـاحل« اعتـراف کـرد ؛ بـا شناسـایی دقیق 

محـل سـکونت »سـاحل . س« ) 19 سـاله ( در محـدوده 
میـدان سـپاه، وی نیـز دسـتگیر و بـه پایـگاه چهـارم پلیـس 

آگاهـی تهـران بـزرگ منتقـل شـد .
دوستی خیابانی، شیوه و شگرد انجام سرقت ها 

هـر دو متهـم در اظهارات خود به سـرقت خودروی متعلق 
بـه مالباختـه اعتـراف کـرده اما بر خـاف اظهـارات مالباخته 
مبنـی بـر سـرقت خـودرو بـه شـیوه موتورروشـن و از کنـار 
خیابـان، آنهـا در اظهاراتـی متفاوت عنوان داشـتند : »با تردد 
در خیابـان پر تردد سـوار ماشـین هـای مدل باال می شـدیم 
؛ پـس از مدتـی و بـا جلب اعتمـاد این افـراد، در یک لحظه از 
غفلـت صاحب خودروها اسـتفاده کـرده و خودروهـای آنها را 

سـرقت مـی کردیم » .
هـر دو متهـم در خصـوص انگیزه سـرقت هایشـان عنوان 
داشـتند : »بـه هیچ عنوان نیـاز مالی انگیزه سـرقت خودروها 
نبـود ؛ تنهـا انگیـزه مـان، عاقه شـدید بـه خودروهـای مدل 

بـاال بـود و پـس از چنـد روز سـرقت خودروهـا و چرخیـدن 
در سـطح شـهر، خودروهـا را در کنـار خیابـان رها کـرده و به 
سـراغ ماشـین جدید دیگری مـی رفتیم ؛ طی ایـن مدت نیز 
بـا صاحـب خودروهـا تمـاس مـی گرفتیـم و بـه آنهـا عنوان 
مـی کردیـم کـه خودروهـا را بـه آنها بازپـس خواهیـم داد تا 
مانـع از مراجعـه آنهـا به پلیس شـویم ؛ از این افـراد، به بهانه 
پـوِل بنزیـن مبلغی را دریافـت می کردیم و پـس از چند روز 
ماشـین بـازی، ماشـین هـای آنهـا را ] بـا رها کـردن در کنار 

خیابـان [ بازپـس مـی دادیم.
شناسایی مالباختگانی که هیچگاه شکایت نکردند 

بـا توجـه بـه شـیوه و شـگرد هـر دو متهـم در سـرقت 
خـودرو و اعتـراف صریـح آنهـا به انجام سـرقت های مشـابه، 
کارآگاهـان موفـق بـه شناسـایی تعـداد دیگـری از افـرادی 
شـدند که صاحـب خودروهای مـدل باال همچون »پورشـه«، 
»بـی .ام . و«، »بنـز«، »هیونـدا« و ... هسـتند کـه بـا وجـود 
سـرقت خودروهایشـان، هیچگونـه شـکایتی مطرح نکـرده و 
در تحقیقـات تکمیلـی مشـخص شـد کـه تمامـی خودروهـا 
در اختیـار صاحبانشـان اسـت و هیچکـدام از ایـن افـراد نیـز 

شـکایتی از متهمیـن نداشـتند .
پایـگاه  رئیـس  افراسـیابی،  فخرالدیـن  کارآگاه  سـرهنگ 
چهـارم پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ، بـا اعـام ایـن خبـر 
گفـت : »در ادامـه رسـیدگی بـه پرونـده، کارآگاهـان موفـق 
بـه کشـف خـودرو مالباختـه در خیابـان سـهروردی شـدند ؛ 
همچنیـن در بررسـی پرونـده های مشـابه، کارآگاهـان موفق 
بـه شناسـایی دومیـن شـاکی شـدند کـه خودروهـای 206 
وی توسـط متهمیـن، بـه همین شـیوه و شـگرد و در مورخه 
139٥/03/22 سـرقت شـده بـود کـه بـا اعتـراف متهمیـن، 

خـودرو 206 شـاکی کشـف شـد« .
رئیـس پایـگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بـزرگ، در پایان 
خبـر عنـوان داشـت : با توجه بـه اعتراف صریح هـر دو متهم 
بـه انجام سـرقت خـودرو، قرار قانونـی از سـوی دادیار محترم 

پرونـده صـادر  و هـر دو متهم روانه زندان شـدند .

بـه گـزارش ایسـنا منطقـه کویـر، »معصومـه مظفـری« 
کارشـناس بیمـاری هـای مشـترک انسـان و دام در مرکـز 
بهداشـت شهرسـتان کرمـان در جمـع خبرنـگاران بـا بیـان 
اینکـه »لیشـمانیوز جلـدی«، »بیمـاری کیسـت هیداتیک«، 
»تـب کریمـه کنگـو«، »حیـوان گزیدگـی« و »تـب مالـت« 
از جملـه بیمـاری های مشـترکی هسـتند که در شهرسـتان 
کرمـان مشـاهده شـده اسـت.، افـزود: سـاالنه حـدود هـزارو 
پانصـد حیـوان گزیدگـی در شهرسـتان کرمـان اتفـاق مـی 
افتـد که خوشـبختانه میزان بـروز بیماری هاری که ناشـی از 

حیوان گزیدگی اسـت در سـه سـال اخیر در شهرسـتان صفر 
بـوده اسـت.  وی بـا بیـان اینکه میـزان بـروز حیوان گزیدگی 
در شهرسـتان کرمـان رونـد افزایشـی دارد کـه بخشـی از آن 
می توانـد بـه دلیـل افزایـش آگاهی جامعـه و مراجعه بیشـتر 
به مراکز بهداشـت باشـد، افـزود: مخزن اصلی هـاری در ایران 
گوشـتخواران وحشـی مـی باشـند کـه سـبب ابتاء سـگ و 
حیوانـات اهلـی بخصوص دام ها می شـوند و بـه دنبال گزش 

توسـط حیوانـات هـار بـه انسـان منتقل می شـود.
مظفـری با بیـان اینکه بیشـترین مـوارد حیـوان گزیدگی 

و هـاری توسـط تمـاس بـا سـگ هـا رخ مـی دهـد کـه در 
شهرسـتان کرمـان بیشـتر مربوط به سـگ های صاحـب دار 
خانگـی می باشـد، افـزود: 16 مرکـز درمان پیشـگیری هاری 
در شهرسـتان کرمان در تمام سـاعات شـبانه روز آمـاده ارایه 

خدمـت بـه مجروحیـن حیـوان گزیده می باشـند.
کارشـناس بیمـاری هـای مشـترک انسـان و دام در مرکز 
بهداشـت شهرسـتان گفـت:  شـهر کرمـان بـه عنـوان یـک 
کانـون قدیمـی »لیشـمانیوز جلـدی« در کشـور مطـرح می 
باشـد ولـي متاًسـفانه علـي رغم تحقیقـات صـورت گرفته در 

زمینـه شـناخت انـگل و ناقـل بیمـاري، »سـالک« همچنـان 
در کرمـان بعنـوان یـک معضـل بهداشـتی مطـرح در حـال 
گسـترش اسـت .  وی بـا بیـان اینکه بیمـاری لیشـمانیوز در 
شـهر کرمـان از نـوع جلـدی شـهری مـی باشـد گفت: شـهر 
کرمـان از کانـون هـاي  قدیمـی لیشـمانیوز شـهري اسـت و 
شـیوع لیشـمانیوز بیشـتر مربـوط به مناطق حاشـیه شـرقی 
شـهر اسـت ضمـن آنکـه بـروز بیمـاری لیشـمانیوز در شـهر  
کرمـان در سـال هـای 1392-1393، 1394 بـه ترتیب 48، 

4٥ و  42در یکصدهـزار نفـر جمعیـت بـوده اسـت .

دو دختر که با طرح دوستی از پسران پولدار شمال شهر سرقت می کردند، توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند

سناریوی دختران خوشتیپ برای دستبرد از پسران پولدار

ایسـنا نوشـت: »لطفـاً درگـروه هـا 
درب  بـه  افـرادی  اگـه  کنیـد  اعـام 
منزل شـما آمـد و گفت از طـرف اداره 
بـرق آمدیـم بـرای تسـت سیم کشـی 

داخلي رایگان، سـریع بـه پلیس اطاع 
دهیـد، چـون قاتلي زنجیره ای  هسـت. 
لطفـاً اطاع رسـانی کنیـد بـه نظرمـی 
داعـش  گـروه  عناصـر  از  کـه  رسـد 

بفرسـتید!!!.«  زود،  فقـط  می باشـند، 
ایـن روزهـا ایـن متـن در شـبکه های 
و  می چرخـد  دست به دسـت  مجـازی 
باعـث نگرانـی برخـی از افـراد گردیده 

تائیـد  یـا  لـذا پیگیـر تکذیـب  اسـت. 
ایـن موضوع شـدیم. سـرهنگ علیرضا 
فرمانـده  اجتماعـی  معـاون  پریـور 
انتظامـی اسـتان کرمـان در خصـوص 
ایـن شـایعه گفـت: »در کرمـان چنین 
موضوعـی صحـت ندارد و کامًا شـایعه 
می باشـد.« وی با تکذیـب این موضوع، 
مراقبـت  »درهرصـورت  داد:  ادامـه 
از خـود در هـر شـرایطی یـک اصـل 
خانـه  درب  نبایـد  انسـان  و  می باشـد 
خـود را بـه روی هرکسـی کـه خـود را 
بـه تحت عناویـن خـود را معرفی کرد، 
بازنمایـد.« معـاون اجتماعـی فرمانـده 
انتظامـی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: 
»اگـر چنیـن موضوعاتی وجود داشـته 
باشـد، حتماً پلیـس از طریق رسـانه ها 
و  می نمایـد  اعـام  رسـمی  به صـورت 
مطمئـن باشـید اگر چنیـن موضوعاتی 

وجـود داشـته باشـد، پلیـس بـه مردم 
آگاهـی الزم را خواهـد داد.« وی افزود: 
»هرگـز چنیـن کاری در حـوزه پلیـس 
شـبکه های  در  کـه  نمی افتـد  اتفـاق 
مجـازی هشـدار دهـد بلکـه از طریـق 
رسـانه های قابل اعتماد کشـور ازجمله: 
صداوسـیما، خبرگزاری هـای معتبـر و 
رسـانه های مکتـوب معتبـر ایـن کار را 

می دهـد.«  انجـام 
پریـور در خصـوص وضعیـت امنیت 
اسـتان تصریـح کـرد: »در حـال حاضر 
مناسـب  اسـتان  امنیـت  وضعیـت 
می باشـد و خوشـبختانه مشکل خاصی 
وجود نـدارد ضمـن آنکـه نمی خواهیم 
بگوییـم هیـچ ناهنجاری در اسـتان رخ 
نمی دهـد، زیـرا  در همه دنیـا جرایدی 
ایـران و  اتفـاق می افتـد و  در جامعـه 
اسـتان کرمـان نیـز از این قضیـه قطعاً 

بابیـان  وی  بـود.«  نخواهنـد  مسـتثنا 
امنیـت  وضعیـت  درمجمـوع  اینکـه 
اسـتان مطلـوب می باشـد؛ اذعـان کرد: 
»قطعـاً مـا بـه آن نقطـه ای کـه مدنظر 
پلیـس می باشـد، نرسـیده ایم و تـاش 
می کنیـم کـه بـه نقطـه ای برسـیم که 
حداقـل جرایـد نیـز به کمتریـن میزان 
فرمانـده  اجتماعـی  معـاون  برسـد.« 
انتظامـی اسـتان کرمـان بابیـان اینکه 
امـا  دارد،  وجـود  جامعـه  در  امنیـت 
احسـاس ناامنـی در جامعـه می باشـد 
اظهـار کـرد: »بـه دنبال این می باشـیم 
کـه ایـن احسـاس ناامنـی در جامعـه 
افزایـش پیـدا نکنـد، ضمـن آنکـه بـار 
دیگـر بایـد تأکیـد کـرد کـه وضعیـت 
امنیـت در کشـور خوب اسـت و به تبع 
مطلـوب  نیـز  کرمـان  اسـتان  در  آن 

می باشـد.«

تکذیب ماجرای مأمور برق داعشی در کرمان
 خبر

هدر دادن آب ، تهدید زندگي آینده فرزندان ماست.  

آگهی مناقصه شماره 12/ب/4-95م  )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد طراحـی، تهیـه، اجـرا، نصـب و راه انـدازی و بهره بـرداری آزمایشـی پکیج های 
تصفیـه فاضاب مسـکن مهرشـهر جیرفت بـه روش EPC را با بـرآورد 17/٥00/000/000 ریال از محل اعتبـارات عمرانی از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجدشـرایط که صورتهای مالی آنها حسابرسـی شـده 

انـد واگـذار نمایـد لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانـکاری که دارای حداقـل یک مورد از شـرایط رتبه بندی ذیل باشـند.
الف: دارا بودن گواهینامه صاحیت پایه ٥ پیمانکاری طرح و ساخت در رشته آب با تخصص تاسیسات آب و فاضاب

ب: مشـارکت متشـکل از پیمانـکار پایـه ٥ در رشـته آب بـه عنـوان نفر اصلـی، به همراه مشـاور پایه 3 گروه تخصصی مهندسـی آب 
بـا تخصـص تاسیسـات آب و فاضاب به عنـوان همکار

دعـوت مـی شـود حداکثـر تا سـاعت 14 مـورخ 9٥/4/20 جهت دریافت اسـناد به دفتـر قراردادهای شـرکت آب و فاضـاب کرمان 
بـه آدرس بلـوار 22 بهمـن مراجعه نمایند.

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 87٥/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 4/30/9٥

- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 مورخ 4/31/9٥
- افتتاح پاکتهای ج   : بعد از ارزیابی

- آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن - شرکت آب و فاضاب استان کرمان - دفتر قراردادها
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

گسترش سالک در کرمان
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جامعه

حـال می ده، دو تا راه بیشـتر نیسـت 
باالخـره آدم خفنـی هسـتی یا نـه؟ اگر 
بخـوای خفـن باشـی بایـد حداقـل توی 
نـه  ایـن  ببیـن  بزنـی.  گل  مهمونی هـا 
اعتیـاد داره و نه وابسـتگی و توی خیلی 
از کشـورهای جهـان هـم قانونـی شـده 
و اصـا بـا آدمـی کـه می خـواد مـاری 
بکشـه کاری نـدارن حتـی تـوی هلنـد 
جاهایـی شـبیه بـه کافی شـاپ دارنـد کـه مـردم می تونـن 
از تـوی منـو انتخـاب کنـن کـه چـه نوعـی از ماری جوانـا 
می خـوان مصـرف کنـن و راحـت هم براشـون میـارن وتازه 
جـذب توریسـت هـم بـرای هلنـد می کنه.اصـا همـه ی اینا 
کنـار بایـد یـه فرقـی بین بچـه مثبـت و امل با آدم حسـابی 
و خفـن باشـه و خوبیـه ماجـرا اینه کـه چون اعتیـاد نداره و 
طبیعی و گیاهی هم هسـت هر احساسـی که داشـته باشـی 
رو چنـد برابـر می کنه اگر خوشـحال باشـی دیگـه می خوای 
برقصـی و اگرهـم ناراحـت باشـی شـاید بیوفتی سـر گریه و 
سـبک شـی، بـرای تمرکـزت هـم خوبـه، مگـه تو اهـل هنر 
نیسـتی؟همه ی هنرمنـدا یـه چیزهایـی مصـرف می کنـن، 
اصـا مگـه می شـه کلـه ی خالـی نشسـت و همچیـن رمانی 
رو نوشـت یـا شـاهکارهای موسـیقی رو بـا شـربت آبلیمـو 
خلـق کـرد؟ معلومـه کـه خالـی هیچ کـس هیـچ کار بـه درد 
بخـوری نمی کنـه و از همـه ی اینهـا مهم تر مـن یکی خیلی 
وقت هـا احسـاس می کنـم بایـد تنهاییـم رو با یـه چیزی پر 
کنـم، می دونـی یـه وقت هایـی هسـت که احسـاس می کنی 
ایـن زندگـی واقعـا پوچـه و هیچ چیـزی نیسـت کـه ارزش 
داشـته باشـه آدم بـه خاطـرش زنـده باشـه، می فهمـی چی 
می گـم؟ بعضـی وقت هـا زندگـی واقعـا طعم خـودش رو از 
دسـت مـی ده و احسـاس می کنـی واقعا بـود و نبـودت توی 
ایـن دنیـای درندشـت هیـچ فرقـی نمی کنـه و اگـه همیـن 
اآلن هـم بمیری هیچ کس هیچ احسـاس نسـبت بـه مردنت 
نـداره و اصـا کسـی خبـردار نمی شـه کـه فانـی دیگـه 
نیسـت، ایـن وقت هاسـت کـه اگـه یـه چیـزی نزنم)مصرف 
نکنـم( واقعـا ممکـن هسـت هـر کاری ازم سـر بزنـه، تنهـا 

تـوی این شـهر...
تـا  بیسـت  جـوان  چنـد  حرف هـای  چکیـده ی  این هـا 
سی سـاله  ای اسـت کـه من دربـاره ی مصـرف مـاری جوانا با 
ایشـان هـم صحبت شـدم و البتـه ناگفتـه نماند کـه تمامی 
ایـن افـراد تحصیـات دانشـگاهی داشـتند و تا دانشـجویان 
دکتـری هـم بیـن این جمـع بـود، اما ماجـرا چیسـت؟ چرا 

ایـن همـه مـاری جوانـا بـرای جوانـان مـا جذاب شـده؟
شـاید بتوان پاسـخ را در هالیوود پیدا کرد در حال حاضر 
فیلمـی نیسـت کـه در هالیـوود تولید شـود و شـخصیت به 
قـول معـروف خفن فیلم هـر از چندی گل نزنـد )ماری جوانا 
نکشـد( و بـه گفتـه تعداد زیـادی از کارشناسـان ایـن حوزه 
بـه واسـطه ی اینکـه اقتصـاد کانـی بـر پایه ی مصـرف مواد 
توسـط  کـه  نیسـت  عجیـب  اصـا  گرفتـه  شـکل  مخـدر 
رسـانه های این چنینـی مصـرف ماری جوانـا تبلیغ هم بشـود 
همانطـور کـه پیـش از ایـن کارخانه هـای سـیگار سـازی و 
دخانیات تبلیغات شـان را توسـط پزشـک ها انجـام می دادند 
و معمـوال پشـت جلـد مجـات تصویـر مـردی را می دیدیـد 
بـا روپـوش سـفید کـه می گویـد مـن سـیگار X را به شـما 
پیشـنهاد می کنـم چرا کـه از بهترین تنباکوی جهـان تولید 

می شـود و بوی خوشـی هـم دارد.
تـوی  بیاندازیـم  را مسـتقیم  تـوپ  بایـد  واقعـا  آیـا  امـا 
زمیـن هالیـوود؟ یعنـی هیـچ زمینـه ی دیگری وجـود ندارد 
و هالیـوود و رسـانه های از ایـن دسـت بـه تنهایـی اینقـدر 
موفـق بوده انـد کـه در حـال حاضـر جوانـان مـا بـه مصرف 

ماری جوانـا چنیـن نگاهـی بکننـد؟
دو تـن از جوانـان کرمانـی بـه نام هـای محمـد نیرومنـد 
بـا  اعتیـاد  مطالعـات  دکتـری  دوره ی  دانش آموختـه ی 
همـکاری علـی فارسـی پور دانش آموختـه ی حقـوق و فقـه 
مطالعـه  عنـوان:  بـا  دادنـد  انجـام  را  مطالعـه ای  اسـامی 

راهبردهـای هنجـار سـازی در تولید،توزیـع و مصـرف مـواد 
ایـن  ایشـان  اقتصـاد.  و  قانون،شرع،روانشناسـی  از دیـدگاه 
بین المللـی  کنگـره ی  نهمیـن  در  را  راهبـردی  مطالعـه ی 
ارائـه دادنـد و بازخوردهـای بسـیار خوبـی  دانـش اعتیـاد 
دریافـت کردنـد در مصاحبـه ای کـه بـا دکتر نیرومنـد انجام 

دادیـم در مـورد مسـاله ی اعتیـاد گفـت: 
بـا توجـه بـه گزارشـی که سـازمان ملـل )UN( منتشـر 
افیونـی  مـواد  بیشـترین  ایـران  اسـامی  کـرده جمهـوری 
جهـان را کشـف کـرده. تـا 10 سـال پیـش دروازه ی اعتیاد 
سـیگار بـود و جوانـان از سـیگار شـروع می کردنـد و بعـد 
نسـبت بـه دود نتـرس می شـدند و سـپس مـواد دیگـری 
را امتحـان می کردنـد و در دام اعتیـاد می افتادنـد امـا در 
حـال حاضر ایـن دروازه تغییر کـرده و تبدیل بـه ماری جوانا 
شـده و تـا جائـی که مـن خبـر دارم حتی برخـی از بچه های 
دبیرسـتانی قبـل از اینکـه سـیگار را تجربـه کننـد می رونـد 
بـه سـمت ماری جوانـا و فراگیـری کـه از لحـاظ فرهنگـی 
دارد مزیـد بـر علـت می شـود کـه خیلـی از ایـن بچه هـا 
در ایـن سـن بـرای ثابـت کـردن اینکـه بچه هـای خفنـی 
هسـتند ماری جوانـا را مصـرف می کننـد و بدتـر از ایـن هم 
این شـایعات اسـت کـه حتـی در جامعه ی دانشـگاهی دیده 
نمی رسـاند  آسـیبی  ماری جوانـا  مي گوینـد  کـه  مي شـود 
و اعتیـاد هـم نـدارد و ایـن واقعـا خنـده دار اسـت چـرا کـه 
اتفاقـا آسـیبی می رسـاند کـه هیچ مـواد دیگری نمی رسـاند 
یعنـی عـاوه بـر آسـیب هایی که به مغز و دسـتگاه تنفسـی 
و بخش هـای مختلـف بـدن می رسـاند یک آسـیب دیگر هم 
دارد کـه اصاحـا به آن می گویند “پنیکوژن” یعنی شـخصی 
کـه زمینـه ی اسـکیزوفرنی داشـته باشـد و یـا ژنـی نهفتـه 
حامـل اسـکیزوفرنیا داشـته باشـد )مثـا پـدر پدربزرگـش 
اسـکیزوفرن بـود و یـا اختـال روانـی دیگـری داشـته( در 
صـورت مصـرف ماری جوانـا به اصطاح ماشـه ی بیمـاری را 
مي کشـد و آن ژن نهفتـه را بیـدار می کنـد کـه ایـن کار را 
حتـی خطرناک تریـن موادمخـدر نمی کننـد امـا ماری جوانـا 
چنیـن صدمـه ای هـم می زنـد و بـا این حـال عـده ای تاکید 
می کننـد کـه این مـواد خطـری ندارد و آسـیب نمی رسـاند 
در حالـی که افسـردگی، بـی انگیزگی، تاثیـرات مخرب روی 
حافظـه فقط گوشـه ای از آسـیب های ایـن ماده اسـت و تازه  
این هـا جـدا از بـاز شـدن راه اعتیـاد و ریختن تـرس مصرف 
کننـده از مصـرف دیگر مواد مخدراسـت  و واقعا آسـیب آن 

کم تـر از شیشـه نیسـت.
* در مقالـه ای کـه برای کنگـره ی دانش اعتیاد فرسـتاده 
بودیـد دربـاره ی قانونـی شـدن مـواد مخـدر بحـث کردیـد، 
آیـا فکـر می کنیـد باتوجـه بـه این همـه آسـیب هایی کـه 

برشـمردید قانونـی شـدن صدمـات را بـاال نمی بـرد؟
 خیـر قانونـی شـدن شـرایطی دارد، فرض کنیـد مثا در 
منطقـه ای از کرمـان ماهانـه ٥0 میلیـون هزینه ی مبـارزه با 
مصـرف ماری جوانـا می کنیـد حاال اگـر همیـن هزینه صرف 
آگاه سـازی بشـود و بـرای مثـال این همـه روانشناسـی کـه 
سـاالنه از دانشـگاه های مختلـف فارغ التحصیـل می شـوند و 
بیـکار هـم هسـتند و یـا می رونـد در مراکـز ترک اعتیـاد بـا 
ماهـی 400هزارتومـان روزگار می گذراننـد، در حالـی که در 
مـدارس روانشـناس حرفـه ای نداریـم و می تونیـم این هـا را 
بفرسـتیم تـا بـا بچه هـا حـرف بزننـد و بـرای ایشـان فیلـم 
پخـش کننـد و از راه هـای علمـی مسـاله را بـرای بچه هـا 
و  خطاسـت  آزمـودن  را  آزمـوده  کـه  چـرا  کننـد  تقبیـح 
دیده ایـم کـه دائـم گفتـن اینکـه یـد اسـت و بد اسـت و بد 

اسـت که فایـده ای نـدارد.
آزاد سـازی مـواد وقتی جواب می دهـد که همان هزینه ی 
میلیـاردی را کـه بـرای مبـارزه و درمـان انجـام می دهیـم 
بگذاریـم بـر روی زمینه سـازی و بجـای انسـان هایی کـه در 
این نبرد کشـته می شـوند و پرسـنلی که شـهید می شـوند و 
زندگی هایـی کـه تباه می شـود و جوانی کـه بخاطر چندگرم 
ماری جوانـا زندانـی می شـود و آنجـا بـا هرچیـز کـه نبایـد 
آشـنا بشـود هـم آشـنا می شـود و در واقـع جوانـی را بـه 

سیسـتم زنـدان داده ایـم و در ایـن بـازه مقـدار زیـادی هـم 
از پـول مالیـات دهنـدگان و بیت المـال را هزینـه ی چنیـن 
پروسـه ای کرده ایـم. در حالـی کـه مي توانیـم آگاه سـازی را 
انجـام بدهیـم و پیـام خـود را با موفقیت برسـانیم نـه اینکه 
بگوییـم مصـرف را آزاد کنیم تا هرکسـی که خواسـت بتواند 
آزادنـه هـرکاری کـه دوسـت دارد را انجـام بدهد امـا همین 
کـه ایـن عمـل منـع شـده نباشـد سـهم زیـادی از مصـرف 
ثابـت  روانشناسـی  در  ایـن  کـه  چـرا  می دهـد  کاهـش  را 
شده اسـت کـه هرچیـزی را کـه منـع کنیـد تقاضا بـرای آن 
بیشـتر می شـود برای مثـال بیاییـد کتاب خوانـدن را ممنوع 
کنیـم تـا ببینیـم چقدر آمـار مطالعـه باال مـی رود. هیچ وقت 
زمینه سـازی ها  ایـن  حداقـل  و  نیسـت  خطرنـاک  دانـش 
و اشـاعه ی دانـش عمومـی دربـاره ی اعتیـاد این اسـت کـه 
خانـواده می فهمنـد بچه هـا در معرض چه خطراتی هسـتند 
ماری جوانـا  پسـرم  می گفـت:  کـه  داشـتم  مراجعـی  مـن 
اعتیـاد  کـه  داده  نشـان  مـن  بـه  اینترنـت  در  و  می کشـد 
آور نیسـت و خطـری هـم نـدارد، و در نتیجـه بـا اجـازه ی 
مـادرش در خانـه با موفقیـت ماری جوانا می کشـید و بخاطر 

ناآگاهـی مـادر هـر دوی ایشـان متضـرر شـده بودند.   
 و در پایـان هـم بایـد بـه تجربـه ی کشـور پرتغال اشـاره 
کنـم کـه وضعیتی بدتر از ما داشـتند و در سـال 2000 )دو 
هـزار( بیشـترین مصـرف مـواد مخـدر در اروپـا را بـه خـود 
اختصـاص داده بودنـد وبیـش از یک درصـد از مـردم پرتغال 
بـه هروئیـن معتـاد بودنـد. آنهـا مثـل ما بـه سـختی درگیر 
جنـگ علیـه مـواد مخـدر بودنـد و هزینه هـای میلیـاردی 
می گیرنـد  تصمیـم  کـه  می پرداختنـد  جنـگ  بـرای  هـم 
کنـار  در  روانشناسـان  و  جامعه شناسـان  و  دانشـمندان  از 
یکدیگـر اسـتفاده کننـد و راهـکاری از ایشـان بخواهنـد و 
جالـب این جاسـت کـه در می یابنـد تقریبـا هـر آنچـه کـه 
کنیـد  فـرض  بـوده،  غلـط  می دانسـتیم  اعتیـاد  دربـاره ی 
بـرای 20روز مـواد مخـدری مثل هروئیـن را به طـور روزانه 
اسـتفاده کنیـد، حـدس می زنیـد بعـد از 20روز چـه اتفاقی 
می افتـد؟ مثـا اگـر لگن تـان را عمـل کنیـد هـر روز دوز 
باالیـی از دیامورفیـن به شـما تزریق می شـود که بسـیار هم 
از هروئیـن خالص تـر اسـت چـرا کـه آن افزودنی هایـی کـه 
قاچاق چـی بـه هروئیـن اضافـه می کنـد در داروهـا نیسـت 
و مـا فکـر می کنیـم کـه آن شـخص بایـد حداقـل از لحـاظ 
جسـمی بـه دیامورفیـن وابسـته بشـود چراکـه گیرنده های 
شـیمیایی موجـود در آن دارو باید کارکـرد بدن مختل کنند 
امـا چنیـن نمی شـود و مثـا مادربـزرگ شـما بعـد از عمل 
روی لگنـش و یکماه بسـتری بودن در بیمارسـتان به عنوان 

یـک معتـاد بـه خانـه برنمی گـردد.
در ایـن زمینـه دکتـر بوریـس الکسـاندر اسـتاد دانشـگاه 

ونکـوور آزمایـش جالبـی انجـام داده معمـوال بـرای آزمایش 
اعتیـاد موشـی را در قفـس می گذارنـد و بـه او دو بطری آب 
مي دهنـد یکی آب معدنی اسـت و بطـری دوم آب و هروئین 
محلـول در آب اسـت و موش هـا هـم بـه آن آب معدنـی لب 
نمی زننـد و بواسـطه ی لذتـی کـه از مـواد محلـول در آب 
می برنـد آنقـدر از آن آب و هروئیـن می نوشـند تـا در همان 
قفـس می میرنـد اما پروفسـور الکسـاندر گفـت در این قفس 
چیـزی جـز دو بطـری نیسـت و مـوش کار دیگـری نـدارد 
بکنـد جز نوشـیدن آب آلوده. در نتیجـه او قفس بزرگی را از 
پنیـر و اسـباب بـازی و لوله های بـازی و توپ هـای رنگارنگ 
و از همـه مهم تـر موشـها بـا جنسـیت های مختلـف پـر کرد 
و نـام آن قفـس را “پارک مـوش” گذاشـت و در کنـار همه ی 
ایـن وسـایل حـاال دو بطـری آب معدنـی و محلـول هروئین 
در آب را قـرار داد و همـان آزمایـش را تکـرار کـرد تـا ببیند 
گرایـش بـه اعتیاد چـه فرقی می کنـد و نتیجه شـگفت انگیز 
بـود. آنهـا هیچ وقـت آن آب آلـوده را اسـتفاده نکردنـد و 
آزمایشـی کـه صـد در صـد بـه مـرگ تحـت تاثیـر مصـرف 
بیـش از حـد مواد ختم می شـد این بـار بـه صفردرصد مرگ 
و حتـی صفردرصـد گرایـش بـه مـواد مخـدر ختـم شـد و 

موش هـا حتـی لـب بـه آن آب نزدند 
ناتوانـی  اعتیـاد  اصلـی  هسـته ی  می کنـم  فکـر  مـن 
درزمینـه ی تحمـل زندگی اسـت و گاهی بعضی از انسـان ها 
از آنجایـی کـه نمی تواننـد پیونـدی بـا خانـواده و یـا جامعه 
برقـرار کننـد آن پیوند را با مـواد برقرار می کننـد در پرتغال 
آنهـا تمـام مواد مخـدر از ماری جوانـا تا کـراک را جرم زدایی 
کردنـد و تمـام آن پولـی کـه صـرف جنـگ بـا مواد می شـد 
را هزینـه ی برگردانـدن معتادیـن بـه جامعـه کردنـد و برای 
مثـال اگـر معتـادی تـرک می کـرد دولـت او را بـه شـرکت 
یـا کارخانـه ای معرفـی مي کـرد و می گفتنـد اگـر ایـن فرد 
را بـرای یک سـال اسـتخدام کنیـد دولـت نصـف حقـوق و 
دسـتمزدهای او را خواهـد پرداخـت و هدف برنامـه این بود 
کـه هـر معتـادی در پرتغـال صبح هـا کـه از خـواب بیـدار 
می شـود دلیلـی بـرای بیـرون آمـدن از تخت خـواب داشـته 
باشـد )بـه اصطـاح صاحـب کار باشـد( و پـس از طـی این 

1٥ سـال نتیجـه این اسـت:
تعـداد معتادهـای  تزریقـی ٥0 درصـد کاهـش داشـته 
اسـت، مـرگ و میـر ناشـی از مصـرف مواد به شـدت کاهش 
شـافته و همینطـور ابتا به ایدز هم کاهش وسـیعی داشـته 
ترک کردنـد  کـه  کسـانی  تمـام  تقریبـا  اینکـه  جالب تـر  و 
تمایلـی بـه مصـرف دوبـاره از خود نشـان ندادنـد در نتیجه 
پـس  می کنیـم  رشـد  جامعـه  در  مـا  می کنـم  فکـر  مـن 
می توانیـم در همیـن جامعـه هـم درمـان شـویم و نقطـه ی 

مقابـل اعتیـاد ارتباط اسـت.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور: 

26 درصد معتادان شیشه 
مصرف می کنند

معـاون سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر کشـور گفت: 
اطاعـات موجـود حکایـت از ایـن دارد که بـه دلیل 
هم جواری ما با کشـورهای افغانسـتان کمـاکان مواد 
مخـدر سـنتی شـامل تریـاک و هروئیـن در کشـور 
وجـود دارنـد و بعـداز ایـن مـواد شـایع ترین مـواد 
مخـدر ترکیبات آمفتامین ها مانند شیشـه اسـت که 
چیـزی بیـن 2٥ تـا 26 درصـد معتـادان مـا شیشـه 
مصـرف می کننـد و ممکـن اسـت در آینـده توسـعه 

نیـز پیـدا کند.
بهبـود  خیریـن  انجمـن  گفـت:  افشـار  پرویـز   
یافتـگان اجتماعـی در کشـور ایجـاد شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه آئین نامه این انجمن از سـوی 
وزیـر کشـور مـورد تاییـد و تصویـب قـرار گرفتـه و 
تشـکیل  کـرد:  اظهـار  می شـود،  ثبـت  زودی  بـه 
فراکسـیون مبارزه بـا مواد مخدر در مجلس شـورای 

اسـامی الزم اسـت.
معـاون کاهـش تقاضـا و توسـعه مشـارکت های 
مردمـی سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر کشـور تصریح 
کـرد: تشـکیل ایـن فراکسـیون نیازمنـد ورود جدی 
و همـکاری مطلـوب نمایندگان اسـت کـه امیدواریم 
ایـن امر به زودی در مجلس شـورای اسـامی تحقق 

بد. یا
افشـار اضافـه کرد: مطابق آمار سـازمان ملل 2٥0 
میلیـون نفـر مصـرف کننـده مـواد مخـدر در دنیـا 
وجـود دارد کـه 2٥ میلیـون نفر افرادی هسـتند که 
دارای آسـیب های اجتماعـی، فرهنگـی و .... زیـادی 

. هستند
وی بیـان کـرد: براسـاس آمارهـای اعـام شـده 
طی امسـال به تعـداد افراد معتـاد در دنیا 10 درصد 
اضافـه شـده کـه این امـر نیز بـه دلیل تغییـر الگوی 

مصـرف مـواد مخـدر در دنیا بوده اسـت.
معـاون سـتاد مبـارزه با مـواد مخدر کشـور گفت: 
غیـر از مقابلـه بـا عرضـه و تولیـد مـواد مخـدر بایـد 
نیـز  مخـدر  مـواد  مصـرف  از  پیشـگیری  موضـوع 

همـواره مدنظـر باشـد.

وی تصریح کرد: دسترسـی سـاده به مواد یکی از 
دالیـل اصلی گرایش به آن اسـت و میزان کشـفیات 
و تعـداد شـهدا در ایـن عرصه بسـیار مهم اسـت، اما 
شـاخص اصلی میزان دسترسـی نوجوانـان و جوانان 

در کانون هـای هـدف به مواد اسـت.
خبرنـگاران،  جمـع  در  همچنیـن  افشـار  پرویـز 
افـزود: در طـرح ارزیابـی سـوء مصـرف مـواد مربوط 
بـه طـرح ارزیابی سـال 90 مجمـوع معتادان کشـور 
یک میلیـون و 32٥ هـزار نفـر بود کـه از این مجموع 

9 درصـد زنـان و 91 درصـد مـردان هسـتند.
وی بـا بیـان اینکـه الگـوی غالـب مصـرف در این 
طـرح بیـش از 6٥ درصـد تریـاک و هروئیـن و 26 
درصد شیشـه مصـرف می کردند، اظهار کـرد: حدود 
1230 کمـپ مجـاز درمـان اقامتی با مجوز سـازمان 

بهزیسـتی مشـغول فعالیت هستند.
معـاون کاهـش تقاضـا و توسـعه مشـارکت های 
مردمـی سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر تصریـح کرد: 
مـوارد غیرمجاز زمانی کشـف می شـوند که یکسـری 
احسـاس  برخـی کمپ هـا  ارائـه خدمـات  از  افـراد 
نارضایتـی دارنـد و بـا مراجعه و بررسـی الزم متوجه 
از  و  و  مراکـز می شـویم  ایـن  بـودن  غیرمجـاز  بـه 
برخوردهـای مـا رفتـن به سـوی درمـان صحیـح تـا 

پلمـب کـردن ایـن کمپ هـا اسـت.
وی بیـان کـرد: عـاوه بـر ایـن مـواد برخـی مواد 
روان گـردان بـا جنبـه دارویـی مانند ریتالیـن، بنزود 
یازوپین هـا و ترامـادول مـوادی هسـتند کـه سـبب 
سـوء مصـرف می شـوند گرچـه عمـده آن هـا جنبـه 
بـه کار  بیماری هـا  بـرای درمـان  و  دارویـی دارنـد 
می رونـد ولـی اگـر مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گیرند 

هسـتند. اعتیادآور 
معـاون سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر خاطرنشـان 
کـرد: 300 سـازمان مـردم نهـاد و 2370 سـازمان 
بانـک  در  ثبت نـام  بـرای  شـرایط  حداقـل  حائـز 

اطاعاتـی سـتاد هسـتند.
افشـار اظهار کـرد: بیش از 3000 سـمن فعال در 
حـوزه مـواد مخـدر فعالیت می کنند که یک بررسـی 
جامـع انجـام شـده تاایـن سـمن ها را سـطح بندی و 
آنهایـی کـه قابلیـت دارنـد در بانک اطاعاتی سـتاد 

ثبـت و توانمند کنیم.
وی افـزود: سـطح یـک ثبـت سـمن ها در سـطح 
ملـی، سـطح دو سـطح اسـتانی و سـطح سـه بـرای 
سـمن هایی اسـت و در سـطح محات فعالیت دارند 
و برنامه هـای آموزشـی را برای هر سـه سـطح داریم.
معـاون کاهـش تقاضـا و توسـعه مشـارکت های 
مردمـی سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر گفـت: آنچه 
جامعـه بشـری را در آینـده تهدیـد می کنـد مـواد 
محـرک جدیـد بـه نام ان پـی اس هسـتند که بیش 
از ٥00 نـوع آن در دنیـا وجود دارد ولی خوشـبختانه 
وارد کشـور مـا نشـده و در حـال حاضـر در رابطـه با 
مـواد محـرک مشـکل اصلـی ما مـواد مخدر شیشـه 

ست. ا
منبع خبر: ایسنا 

پیام ما مصرف ماری جوانا و مواد مخدررا بررسی می کند

هرچه درباره ی اعتیاد می دانستیم 
غلط بود

خبر

افقی
1- قوس و قزح- علم مطالعه گذشتگان

2- همسـر ابراهیم نبی )ع(- سـالک و رونده- تحسـین 
نگی فر

3- شعبده باز- بی آن فطیر است- دوستی و محبت
4- گیـاه کتیـرا- اشـاره بـه ذات حـق- تـازه ، نـو- آب 

چشم
٥- اشاره به دور- سروده غرور آفرین- کشکینه

6- گشتن- مرغ سخنگو- زمینه
7- پارچـه کـم عـرض- آنچـه بـر اثـر کار و زحمـت 

باشـد- جوشـن حاصـل شـده 
8- مستقیم- از ماکیان- ورم ، برآمدگی

9- پسوند دارندگی- هاور کرافت- گوشت بریان
10- حرف تعجب- لم یزرع- بهنجار ، عادی

11- کاالی وازده- پرش- پایه
12- درجـه حرارت- سیاسـتمدار انقابی کمونیسـت- 

دختـر- نمونـه خروار
13- گیرنده خانگی- دید و نظر- سگ فضا نورد

14- پرداخت- آتشگیر- امپراتور دیوانه
1٥- دختر بی پدر- نوعی گل زیبا

عمودی
1- نجات ، رهایی- کشوری در اروپای شرقی

بـت  جنگـی-  بـزرگ  شـیپور  چتـری-  درخـت   -2
هلیـت جا

3- عضوی بین سر و تن- دژخیم- پیل خشک
4- نومیـدی- تأثیـر پذیـر ، زودرنـج- مرکز ریشـه ای- 

نصف
٥- افترا- حمله- چله کمان

6- آب شرعی- دارنده- سرگردان ، آواره
7- با اهمیت- حیوانی خزنده- واحد نظامی

8- زبان باستانی- قطار- مقابل پیری
9- مژده- غذای شمالی- از بت های جاهلیت

10- شهری در استان کرمانشاه- سیاهرگ- چهره
11- گرمـای غیـر عـادی بـدن- الک پشـت کارتونی- 

مه مقد
12- نوعی یقه- عدد ورزشی- جا- بد ، زشت

13- ردیاب- شـهری در اسـتان سیستان و بلوچستان- 
نی فا

14- آهسته و آرام- راهب- یک طبقه از ساختمان
1٥- مستبد- قدیمی و کهن
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گزارش

»چادر برون«  رسم دیرینه دختران کرمان 
فاطمه پورمرادی

یکـی از آداب و رسـوم مـردم کرمـان در روز 27 ماه مبارک رمضان مراسـم 
»چـادر برون« اسـت که مورد اسـتقبال جمع کثیـری ازبانوان قـرار می گیرد.

بـه گـزارش پیـام مـا ،مـردم بـر ایـن باورند کـه دخترانـی که به هـر علت 
اسـباب ازدواج آنهـا فراهـم نشـده بـا تهیـه پارچـه چـادری و بـرش چـادر در 

بیسـت و هفتمیـن روز از مـاه مبـارک رمضـان بخـت آنهـا بـاز خواهد شـد.
گفتـه می شـود هرکـس در این روزحاجتش براورده شـود سـال اینده باید 

چنـد چـادر را بـرای دیگر دختران دم بخـت برش بزند.

از دیگـر آداب ایـن روز ایـن اسـت کـه زنـان خانـه دار از اضافه هـای چادر 
کیسـه هـای کوچکـی را تهیـه می کننـد و مانند کیـف ان را می دوزنـد و در 
طـول سـال این کیسـه به عنوان کیسـه برکت اسـتفاده مـی نماینـد و در ان 

پـول نگهداری مـی کنند.
همچنیـن خانـم هایـی که تاکنـون صاحـب فرزند نشـده اند قبـل از اذان 
ظهـر وارد مسـاجد مـی شـوند و برای فرزند نداشـته خـود نذر و نیـاز و لباس 
کوچکـی را تهیـه بـرش می زننـد و آن را به دسـت هفت زن که نام هایشـان 
فاطمـه باشـد، کوک زده میشـود، به امید اینکه دسـت این زنـان مومن خوب 

و آنهـا صاحب فرزند شـوند.
از آداب جالـب ایـن روز ایـن اسـت کـه اگر چادر و لباسـی مـی خواهند در 
طـول سـال بدوزنـد بهتـر اسـت روز 27 ماه مبـارک رمضان در مسـاجد برش 

داده شـود و بـه نیـت صحت و سـامتی به تن شـود.
آنهـا برایـن اعتقادنـد کـه اگـر کسـی نامش فاطمـه باشـد و پارچـه ای به 

ایشـان دهد،میمنـت دارد و و در طـول سـال آن را نگـه مـی دارنـد.
این مراسـم هر سـاله در مسـجد جامع شـهر کرمان با حضور مردم و عده 

ای از دوزندگان و خیاطان شـهر برگزار می شـود.
گفتـه مـی شـود اگـر در ایـن روز بـر هـر 70 دانـه جـو 70سـوره توحیـد 
خوانـده شـود و پـس از آن در جایی کاشـته شـود و بـا آب وضو آبیاری شـود 
؛اگـر جـو هـا جوانـه بزننـد و سـبز شـوند به حاجـت خود دسـت مـی یابند.

این سنت اداب و قوانین مخصوص به خود را دارد.
بـا گذشـت سـالیان دور، رفتـه رفته »چـادر بـرون« به یکی از سـنت های 
مـردم کرمـان تبدیل شـد و بریدن چادر را برای هرکسـی در مسـجد جامع و 

در ایـن روز بـه فال نیک مـی گیرند.
یکـی دیگر از سـنت هـای این روز، پختن نان بربری اسـت که ایـن نان در 

روز عیـد قربان همراه با جگر گوسـفند خورده می شـود.

اطالعات

سکه

10,٩٩0,000 ریال طرح جدید

10,٩٩5,000 ریال طرح قدیم 

5,550,000 ریال نیم سکه 

ربع سکه  2,٩50,000 ریال

یک گرمی 1,٩20,000 ریال

طال

1,120,210 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,4٩2,500 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

35,1٩0 ریال دالر آمریکا

3٩,300 ریال یورو

٩,600 ریال درهم امارت

5,330 ریال  یوآن 

47,850 ریال پوند

خودرو

سمند LX  2٩,844,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  125,011,000 تومان

سایپا SE 111     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,010,000 تومان

لیفان X60  61,100,000 تومان

77,٩00,000 تومان   S5 جک

4٩,310,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

22 تا 40/نیمه ابری امروز

22 تا 3٩/نیمه ابری فردا
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سـال های  طـی  کـه  حالـی  در 
اخیـر بدرفتاری بـا حیوانات در میان 
برخی به عادت تبدیل شـده اسـت و 
ایـن بی اخاقـی تـا جایـی پیش رفته 
نامناسـب  رفتارهـای  از  برخـی  کـه 
و  گرفتـه  فیلـم  حیوانـات  بـا  خـود 
منتشـر  مجـازی  فضـای  در  را  آن 
می کننـد، انتشـار کلیپـی کـه در آن 
یـک روحانی مشـغول شـیر دادن به 
چنـد توله  سـگ اسـت سـر و صدای 
زیـادی را در ایـن فضـا بـه پـا کرده 
اسـت و کاربـران از ایـن اقـدام بـه 
نیکـی یـاد می کننـد. حجت االسـام 
شـورای  سـخنگوی  ربانـی،  محمـد 
شـهر کرمـان فـردی اسـت کـه در 
ایـن کلیـپ مشـغول شـیر دادن بـه 

سگ هاسـت. تولـه 
او در خصـوص ایـن اقـدام خـود 
فضـای  در  کلیـپ  ایـن  انتشـار  و 
مجـازی می گویـد: »مـن نسـبت بـه 
حیوانـات قلـب رئوفـی دارم و برایـم 
حیـوان  آن  کـه  نمی کنـد  فرقـی 
ایـن  البتـه  باشـد؛  دسـته  کـدام  از 
و  دینـی  ریشـه  قلبـی مـن  اعتقـاد 
مذهبـی دارد.« او بـا بیـان اینکـه در 
بسـیاری  روایت هـای  اسـام  دیـن 
از رأفـت بـزرگان و امامـان نسـبت 
ادامـه  دارد،  وجـود  حیوانـات  بـه 
می دهـد: »روایـت داریـم پیغمبر که 
بـزرگ دیـن اسـام اسـت زمانی در 
حـال وضـو گرفتـن بودنـد و گربه ای 
را در کنـار خـود می بیننـد. ایشـان 
ظـرف آب را در ابتـدا در کنـار گربه 
قـرار می دهنـد تا از آب آن بنوشـد و 
سـپس خود نسـبت به وضـو گرفتن 

می کننـد. اقـدام 
و  بـا حیوانـات دسـتور  مهربانـی 
علیه السـام  معصـوم  ائمـه  رفتـار 

ربانـی  حجت االسـام  اسـت.« 
کـه  نمی کـردم  »بـاور  می گویـد: 
انتشـار  حـد  ایـن  تـا  ویدئـو  ایـن 
پیـدا کنـد؛ سـال های متوالی اسـت 
نزدیکـی  در  زیـادی  کـه سـگ های 
منـزل مـا زندگـی می کننـد و مـن 
از آنهـا مراقبـت کـرده و بـرای آنهـا 
غـذا تهیـه می کنـم. مـن بـرای ایـن 
حیوانـات ماهیانـه مبلغی پـول کنار 
می گـذارم تـا بتوانـم غـذای آنهـا را 
شـورای  سـخنگوی  کنـم.«  تهیـه 
می دهـد:  ادامـه  کرمـان  شـهر 
»زمسـتان سـال گذشـته شـهرداری 
را  سـگ ها  از  تعـدادی  اقدامـی  در 
سـگ های  از  برخـی  کـه  کشـت 
کشـته شـده تعـدادی توله داشـتند. 
منـزل  بـه  را  آنهـا  توله هـای  مـن 
از  بعـد  کـردم.  بزرگ شـان  و  آوردم 
اینکـه سـگ ها بـزرگ شـدند یکـی 
از کارکنـان فـوالد بوتیـای کرمان به 
نـزد مـن آمـد و از مـن خواسـت تـا 

سـگ ها را بـرای حفاظـت در اختیار 
در  را  سـگ  دو  دهـم  قـرار  آن هـا 
اختیـار آنها قـرار دادم و سـگ دیگر 
را بـه یکـی از دوسـتانم سـپردم کـه 
هم اکنـون ایـن افـراد از این سـگ ها 

می کننـد.« مراقبـت 
او بـا بیـان اینکـه ویدئویـی کـه 
تعـدادی  خـوردن  شـیر  از  اخیـراً 
بنـده منتشـر  بـه دسـت  توله سـگ 
روز  چنـد  بـه  مربـوط  اسـت  شـده 
می کنـد:  اضافـه  اسـت،  گذشـته 
»سـگی در نزدیکـی منـزل من وضع 
حمـل کرده و متاسـفانه از بین رفته  
بـود. تعـدادی از توله هایـش را کـه 
زنـده بودنـد بـه منـزل آوردم و بـا 
امکاناتـی کـه در دسـت داشـتم بـه 
وسـیله شیشه شیر و سـرنگ به آنها 
شـیر دادم. زمانـی کـه توله سـگ ها 
مشـغول شـیرخوردن بودنـد، یکـی 
از دوسـتانم در منـزل از مـن فیلـم 
گرفتـه بـود و نمی دانسـتم کـه قـرار 

اسـت این فیلـم تا این اندازه انتشـار 
ربانـی  حجت االسـام  کنـد.«  پیـدا 
اضافـه می کنـد: »البته معتقـدم این 
خواسـت خـدا بـوده اسـت کـه ایـن 
ویدئو منتشـر شـود تا شاید زمینه ای 
را بـرای رفتار مناسـب تر بـا حیوانات 
شـیر  از  مـن  قصـد  کنـد.  فراهـم 
دادن بـه سـگ ها در واقـع انعـکاس 
ایـن موضـوع نبـود امـا بـه خواسـت 
خـدا ایـن موضوع انتشـار پیـدا کرد. 
ایـن  انعـکاس  از  هـم  امـروز  البتـه 
موضـوع ناراحـت نیسـتم. شـنیده ام 
ایـن ویدئـو در صفحـات مجـازی از 
جملـه فیس بـوک و تلگـرام بازدیـد 
کننده های بسـیاری داشـته اسـت.«
اسـام  توضیـح می دهـد: »در  او 
شـده  عنـوان  متعـددی  نجاسـت 
اسـت؛ بـه عنـوان مثـال خـون جزو 
از  اسـام  در  کـه  اسـت  نجاسـاتی 
آن نـام بـرده شـده اسـت امـا ایـن 
نجاسـات بـه ایـن معنـی نیسـت که 
نتـوان آنهـا را پـاک کرد. اگر کسـی 
دسـتش خونـی شـود آن را بـا آب 

». می کنـد  پـاک 
سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان 
تاکیـد می کنـد: »نجـس بـودن بـه 
این معنی نیسـت که مـا کار اخاقی 
انجـام ندهیـم و از کارهـای انسـانی 
دور بمانیـم و بـه این دلیـل حیوانات 
از  کلیپ هایـی  اخیـراً  آزار دهیـم  را 
مجـازی  فضـای  در  آزاری  حیـوان  
منتشـر شـده اسـت کـه بـه شـدت 
انسـان را متاثـر می کنـد. همـه باید 
نظـر  از  حیوانـات  آزار  کـه  بداننـد 
شـرع مقـدس بـه هیـچ وجـه جایـز 
نیسـت حتـی بزرگان هـم در زندگی 
رمـز موفقیـت خود را توجـه و رأفت 

در حـق حیوانـات می دانند.«/آنـا

سخنگوی شورای شهر کرمان با اشاره به انتشار ویدئوی شیر دادن به سگ ها:

نجاست سگ ربطی به بدرفتاری با آن ها ندارد
الهه خانی
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