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نبض حيات ما و طبيعت در جاري بودن آب است
الحاقیه شماره 1: 

آبرسانی به مجتمع های روستایی درسطح شهرستانهای رفسنجان و انار
شماره مناقصه )94/12085ح ق(

- تغيير در مبلغ و ميزان  برآورد پروژه : مبلغ براورد اصالح شده 101/265/863/668ریال
- الحاق جدول بخشـنامه 100/76574 مورخ 1387/8/19 موضوع دسـتورالعمل نحوه ارایه پيشـنهاد 
قيمـت از سـوي پيمانـكاران بـه تفكيك فصل هاي فهرسـت بها ضروي اسـت : درقسمت2-6شـرایط 

مناقصه)جـدول تكميل شـده آناليز بهاء(
- مهلـت تحویـل اسـناد: تاپایـان وقـت اداري روز چهارشـنبه مـورخ 94/9/18 دبيرخانه شـرکت آب 

وفاضـالب روسـتایی اسـتان کرمان
- زمـان بازگشـایی پاکات: سـاعت9صبح روزیك شـنبه مـورخ 94/9/22 دفتر مدیرعامل شـرکت آب 

و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان

                       اطالعیه مهم روزنامه
در راستای سياست های این روزنامه در جهت استفاده بهينه از کاغذ و در نهایت 
حفظ محيط زیست کشور توزیع روزنامه به صورت هدفمند و با درخواست ادارات، 

نهادها، سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی می باشد و نشانی هایی که 
تاکنون در ليست توزیع قرار داشتند در صورت عدم تماس و اعالم نياز مجدد از 

نيمه دوم آذرماه از ليست توزیع حذف خواهند شد.
لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد نياز

 مطلع فرمایيد.
تلفن تماس: 32435827
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

در هفتـه هـای گذشـته در روزنامـه »پيـام مـا«  گزارشـی پيرامـون شـيوع بيمـاری آنفوالنـزای 
خوکـی منتشـر شـد. در ایـن گـزارش بـه ابتـالی چنـد بيمـار در بيمارسـتان بردسـير پرداختـه 
شـده بـود. گفـت و گوی خبرنگار ما با پزشـک بيمارسـتان خبـر از وجود ویـروس H1N1 در ميان 
تعـدادی از بيمـاران مـی داد. امـا ریس بيمارسـتان و ریس مرکز بهداشـت بردسـير تمام تالش 
خـود را بـر ایـن داشـتند تـا موضـوع را تکذیب کننـد. صبح امروز امـا خبری در تایيـد فوت چند 
نفـر در کرمـان بـه دليـل ابتـال بـه آنفوالنـزای خوکـی منتشـر شـد. گویـا سياسـت گـذاران حوزه 
سـالمت اسـتان بـه پيشـگيری پيـش از درمان معتقد نبـوده و زیر مجموعه آنهـا و از جمله ریس 
بيمارسـتان بردسـير بـا  سانسـور حقيقـت سـعی در آرام جلـوه دادن اوضـاع دارنـد. هـر چنـد 
وقتـی همـه جـا آرومـه روسـا شـب را بـا خيـال راحت به بسـتر مـی روند ، تجربـه اما ثابـت کرده 
اسـت کـه انتشـار خبـر صحيـح و اطـالع رسـانی بـه موقـع نـه تنها مخـرب نيسـت بلکه مـی تواند 

موجـب اقدامـات پيشـگيرانه از سـوی مردم شـود.

خبر

افزایش 300 درصدی
 اجاره بهای مسکن در کرمان

ریيـس اتحادیـه مشـاوران امـالک کرمـان بـا 
بهـای  اجـاره  بی رویـه  افزایـش  از  نگرانـی  ابـراز 
منـازل مسـكونی طـی سـال های اخيـر در شـهر 
کرمـان، ایـن افزایـش قيمت در یك دهه گذشـته 
متاسـفانه  گفـت:  و  کـرد  ذکـر  درصـد   300 را 
ایـن افزایـش قيمـت باعـث شـد در سـال جـاری 
برخـی از مسـتاجران کرمانـی به چادرنشـينی در 
زمين هـای اجـاره ای و در مـواردی بـه چـادر زدن 

در اطـراف شـهر روی آورنـد. 
بـه گـزارش ایسـنا محمـود رشـيدزاده کرمانی 
افزایـش قيمـت اجـاره بهـای منـازل سـكونی در 
شـهر کرمـان از سـال 84 تـا 92 را 250 درصـد 
و از سـال 92 تاکنـون را 50 درصـد ذکـر کـرد. 
وی افـزود: مـن همـواره وضعيـت نگـران کننـده 
مـی  مسـئوالن  گـوش  بـه  را  شـهر  مسـتاجران 
رسـاندم امـا متاسـفانه نـه تنهـا مشـكل آنهـا کـه 
اکثـرا نيـز از قشـر ضعيـف جامعـه هسـتند بهبود 
نيافـت، بلكـه روزبـه روز وخيم ترنيـز شـده اسـت. 
رشـيدی زاده بـا ذکـر ایـن ضـرب المثل کـه »به 
دریـا رفتـه می دانـد مصيبت های طوفـان را« این 
سـوال را مطـرح کـرد که کـدام یك از مسـئوالن 
شـهر ما مسـتاجر بـوده اند کـه بتوانند مشـكالت 

مسـتاجران را درک کننـد؟
ریيـس اتحادیـه مشـاوران امالک کرمـان گفت: 
مـا خيلی »طوفـان طوفـان« کردیم امـا هيچ کس 
نفهميـد مـا چـه مـی گویيـم. وی بـا بيـان اینكـه 
»برخـی از واقعيـت هـای  کـه در آژانـس هـای 
معامـالت ملكـی سـطح شـهر بـه مـا گـزارش می 
شـود، اشـك هـر انسـانی را در مـی آورد« گفـت: 
اگـر دیدیـد یـك پيرمرد بـه همـراه زن و دو دختر 
جوانـش وسـایلش بـاالی یـك کاميـون اسـت و 3 
روز بـه اکثـر امالکـی هـای شـهر و حاشـيه شـهر 
مراجعـه کـرده اسـت و هنـوز نتوانسـته جایـی را 
بـرای سـكونت اجـاره کـرد چـه احساسـی پيـدا 
مـی کنيـد؟، اگـر دیدید که یـك نفر جلـوی زن و 
بچـه اش در بنـگاه امالک از ناتوانـی در اجاره کردن 
یـك واحـد مسـكونی هرچنـد محقـر جلـوی چند 
نفـر گریـه می کند، چه احساسـی به شـما دسـت 
مـی دهـد. ریيس اتحادیه مشـاوران امـالک کرمان 
افـزود: این هـا واقعيت هـای جامعـه اسـت، واقعيت 
هایـی کـه دل هر انسـانی را مـی آزارد و متاسـفانه 
تاکنون تالشـی بـرای برون رفت از ایـن وضعيت از 

ناحيـه نهادهـای مرتبـط دیده نشـده اسـت. 
رشـيدی زاده فـزود: مـا مسـتنداتی در اختيـار 
داریـم کـه یـك نهـاد در شـهر کرمان کـه وظيفه 
بـه  توليـد مسـكن و واگـذاری زميـن  ذاتـی آن 
قشـر ضعيـف جامعـه اسـت، صدهـا قطعـه زمين 
مسـكونی را بـه جـای واگـذاری بـه ایـن قشـر، به 
قيمت بسـيار ناچيـزی )هر قطعه زیـر 10 ميليون 
تومـان( بـه یـك شـرکت خصوصـی واگـذار کرده 

اسـت وصـدای هيـچ رسـانه ای هـم بلند نشـد.
وی خاطـر نشـان کـرد: اگـر ایـن زمين هـا بـه 
اکنـون  می شـد،  واگـذار  جامعـه  ضعيـف  قشـر 
آنهـا بـا مشـكل کمتـری در شـهر مواجـه بودنـد. 
ایـن فعـال بخـش مسـكن با اشـاره بـه اینكـه در 
ورود  شـاهد  مـا  فرعـی،  بخش هـای  از  بسـياری 
دولـت بـرای بـرون رفـت از مشـكل هسـتيم امـا 
در بخـش مسـكن و بخصوص مسـكن اسـتيجاری 
کـه بسـياری از مـردم بـا آن دسـت و پنجـه نـرم 
نبوده ایـم.  دولت هـا  ورود  شـاهد  می کننـد، 
دولـت  توجهـی  بـی  از  انتقـاد  بـا  زاده  رشـيدی 
یازدهـم به حوزه مسـكن و ازدیاد مشـكالت مردم 
در ایـن حـوزه گفـت: ما به طـرح مسـكن مهر در 
دولـت سـابق ایـراد وارد مـی کردیـم، امـا اکنـون 
اعتـراف مـی کنيـم کـه اگـر هميـن مسـكن های 
مهـر در کرمـان نبـود، اکنـون مـا با یـك »حلبی 

آبـاد« در ایـن شـهر مواجـه بودیـم. 
وی بـا ذکـر ایـن ضـرب المثـل کـه »کفـش 
اکنـون  افـزود:  اسـت«  نعمـت  بيایـان  کهنـه در 
کـه  بيننـد  مـی  وقتـی  مهـر  مسـكن  مالـكان 
بسـياری از مـردم هميـن آپارتمـان کوچـك هـم 
ندارنـد و در بـه در بـه دنبـال خانـه ای اجـاره ای 
در روسـتاهای اطـراف شـهر هسـتند، در و دیـوار 

کننـد. مـی  زیـارت  را  خانه شـان 

انعقاد تفاهم نامه 
همکاري شرکت 
توزیع برق شمال و 
سازمان بسیج ادارات 
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نيـروي  توزیـع  شـرکت 
شـمال اسـتان کرمان، در راسـتاي 
رهنمودهاي مقـام معظم رهبري و 
در راسـتاي اصـالح الگـوي مصرف 

بـرق بـه عنـوان یـك وظيفـه دینـي و ملـي، تفاهـم نامـه اي مابين شـرکت توزیع 
نيـروي بـرق شـمال اسـتان کرمان و سـازمان بسـيج ادارات اسـتان منعقـد گردید 
که از ابتداي آذر ماه سـالجاري در تمامي مناطق جغرافيایي شـمال اسـتان کرمان 
الزم االجـرا مـي باشـد. شـهبا، مدیرعامـل ایـن شـرکت ضمـن تاکيـد بـر الزامات 
دینـي و قانونـي مبنـي بـر مدیریـت مصـرف گفـت: در ایـن تفاهـم نامه، سـازمان 
بسـيج ادارات بـه عنـوان همـكار شـرکت توزیـع معرفـي شـده و تعهـد نمـوده که 
همـكاري الزم در خصـوص مدیریـت مصـرف برق ادارات اسـتان را تـا 20 درصد بر 
عهـده گيـرد و عـالوه بر آن مدیریـت و سـازماندهي الزم مروجين آمـوزش دیده را 
بـه منظـور توسـعه فرهنـگ بهينه سـازي مصرف انـرژي به اجـرا درآورد. شـهبا در 
ادامـه بـه معرفي 150 نماینده مدیریت مصرف برق توسـط سـازمان بسـيج ادارات 
اشـاره کـرد و گفت: بر اسـاس تفاهم نامه منعقد شـده، شـرکت توزیـع نيروي برق 
شـمال اسـتان کرمـان متعهد مي شـود کـه آمـوزش الزم را در خصـوص مدیریت 

مصـرف بـرق در ادارات بـه نماینـدگان معرفـي شـده،  ارائـه دهـد.

114 بیمار مبتال به 
ایدز در رفسنجان 
شناسایی شدند

دانشـگاه  بهداشـتی  معـاون 
علوم پزشـكی رفسـنجان گفت: 
114 بيمـار مبتـال بـه ایـدز در 
شناسـایی  شهرسـتان،  ایـن 
شـدند. بـه گـزارش ایرنـا احمد 
در جمـع  دیـروز  زاده  جمالـی 

خبرنـگاران افـزود: بيـش از 90 درصـد بانوان مبتـال به ایدز در رفسـنجان 
از طریـق روابـط جنسـی و مردان از طریق تزریق با سـرنگ های مشـترک 
مـواد مخـدر، بـه ایـن بيمـاری مبتـال شـده انـد.  وی بـا اشـاره 15 آذر به 
عنـوان روز جهانـی ایـدز تصریـح کرد: ایـدز در برخی افراد ممكن اسـت از 
دو تـا 10 سـال بـه حالـت بـدون عالمت باشـد. معاون بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـكی رفسـنجان اظهـار کـرد: ایـدز واکسـن نـدارد و اگـر ایـن 
بيمـاری زود تشـخيص داده شـود، بهتر مـی توان به درمـان آن پرداخت و 
از شـيوع آن جلوگيـری کـرد. وی گفت: افراد مشـكوک به بيمـاری ایدز در 
رفسـنجان مـی تواننـد به مراکـز مشـاوره ایدز در ایـن شهرسـتان مراجعه 
و بـه طـور رایـگان، خدمـات درمانـی و مشـاوره ای دریافت کننـد. جمالی 
زاده اظهـار کـرد: جوانـان بيشـترین قشـری هسـتند کـه بـه بيمـاری ایدز 

مبتـال می شـوند.

اهتمام شرکت گاز 
به ارتقای کنترل 
مصرف گاز
 در زمستان

بـه گـزارش روابـط عمومـی 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت 
ودیعتـی بـا اشـاره بـه افزایـش 
تبـع  بـه  طبيعـی  گاز  مصـرف 
سـرد شـدن هوا و کاهـش دمای 

، اظهـار داشـت: مصـرف گاز در روزهـای سـرد افزایـش می یابد و این مسـاله 
نيـاز بـه رعایـت مضاعف نـكات ایمنی و صرفـه جویی در مصـرف گاز طبيعی 
دارد.  وی در ادامـه گفـت : هـر سـال بـر اثـر بی احتياطـی و رعایـت نكـردن 
اصـول ایمنـی در اسـتفاده از وسـایل گرمایشـی بـه  ویـژه بخـاری و آبگرمكن 
، عـده ای دچـار حادثـه مـی شـوند کـه از جملـه ایـن عوامـل ، عـدم نصـب 
دودکـش اسـتاندارد  جهـت  هـر  وسـيله  گاز سـوز  ، عـدم بـاز بودن مسـير 
خروجـی دودکـش یا نداشـتن کالهك H شـكل در باالی پشـت بـام ، تهویه 
نامناسـب منـزل ، اسـتفاده از اجـاق خـوراک پـزی جهـت گرمایـش محيط ، 
اسـتفاده از بخـاری هـای تبدیلـی و غيـر اسـتاندارد و نصب وسـایل گرمازا در 
حمـام مـی توان اشـاره نمـود. ودیعتی با اشـاره بـه اینكه درجه حـرارت مفيد 
در منـازل بيـن 18 تـا 21 درجه سـانتيگراد که همان دمای رفاه اسـت ، بيان 
داشـت : وسـایل گاز سـوز برای سـوختن، نياز به هوا و اکسـيژن  کافی دارند. 

سند مقابله با 
ریزگردها در استان 
کرمان نهایی شد

محيـط  حفاظـت  مدیـرکل 
سـند  گفـت:  کرمـان  زیسـت 
مبـارزه بـا ریزگردهـا در اسـتان 
ایرنـا  بـه گـزارش  نهایـی شـد. 
محمـود صفـرزاده افـزود: سـند 
مبـارزه بـا ریزگردها به شـورای 

برنامـه ریـزی اسـتان کرمـان نيـز ارسـال شـده اسـت. وی ادامـه داد: در این 
سـند برآنيـم تا بـا جذب اعتبـارات در راسـتای کاهـش ریزگردها در اسـتان 
کرمـان و شهرسـتان ریـگان، اقـدام کنيم. وی گفـت: کارگروهایی در اسـتان 
کرمـان بـه منظور مبارزه با ریزگردها تشـكيل شـده اسـت. مدیرکل حفاظت 
محيـط زیسـت کرمـان اظهار کـرد: کارگروهـای مقابله بـا ریزگردهـا در این 
اسـتان، متشـكل از دسـتگاههای مرتبط اسـت که هـر کدام بـا توجه وظایف 
در راسـتای کاهـش و مقابلـه بـا این پدیـده، اقداماتی را انجام مـی دهند. وی 
تصریـح کـرد: نشسـت های نيـز در سـازمان حفاظـت محيط زیسـت برگزار 
و مقـرر شـده، اعتبـارات ملـی و اسـتانی به منظور مهـار ریزگردها در اسـتان 
کرمـان اختصـاص یابـد. صفـرزاده گفت: شهرسـتان ریگان یكـی از کانونهای 
بحرانـی اسـتان کرمـان در زمينه بروز ریزگردها اسـت و این مشـكل به دليل 

بـروز خشكسـالی هـای اخيـر بـه وجـود آمده اسـت.

علوم پزشکینیروی برق شمال محیط زیستشرکت گاز

کرمان ویچ

آنفوالنزای H1N1 چیست؟
آنفلوانـزای ) A (H1N1  بيمـاری ویروسـی جدیـدی 
اسـت کـه پيـش از ایـن در ميان انسـانها انتشـار نداشـته 
اسـت. ایـن ویـروس بـه ویـروس هـای آنفوالنـزای فصلی 
جـاری ارتباطـی نـدارد. بـه همين جهـت اغلب انسـان ها 
نسـبت بـه آن سـابقه ایمنی ندارنـد. ویروس ایـن بيماری 
کـه از آنفوالنـزای تيـپ A مـی باشـد اوليـن بار در سـال 
1918 در آمریكا شـناخته شـد و پس از یك دوره طوالنی 
در آوریـل 2009 ) فروردیـن 88 ( مجـدداً ایـن بيمـاری 
بـا نـام آنفوالنـزای خوکی با شـكل و قدرت بيمـاری زایی 
متفـاوت از گذشـته در مكزیـك و آمریكا گـزارش گردید. 
اگرچـه نـام ایـن بيمـاری آنفوالنـزای خوکی نـام گرفته ، 
امـا ایـن بـه آن معنا نيسـت که ایـن بيمـاری از خوک به 
انسـان انتقـال می یابد، بلكه مشـخص شـده کـه تعدادی 
از ژن هـای آن شـبيه آنفوالنـزای ویروسـی می باشـد که 
در خـوک هـای آمریـكا یافـت شـده اسـت. بـا ایـن حال 

دیگـر بـه آن آنفوالنـزای خوکی نمـی گویند.
هشت کرمانی قربانی آنفوالنزای فصلی

معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمـان روز 
گذشـته از مـرگ هشـت نفـر در اسـتان کرمـان بـر اثـر 
ابتـال بـه آنفوالنـزای فصلـی خبـر داد. وی کـه بـا پایـگاه 
اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـكی کرمـان صحبت می 

کـرد گفـت: آنفوالنزای فصلـی از حدود یك مـاه پيش در 
کرمـان آغـاز شـد کـه تا کنون هشـت مـورد مرگ ناشـی 
از ابتـال بـه انفوالنـزای H1N1 داشـتيم کـه ازمایش های 
انهـا از ابتـال بـه ایـن بيماری هم مثبت شـده اسـت. دکتر 
نـوذر نخعـی افزود: پيشـينه ایـن نـوع آنفوالنزا بـه حدود 
شـش سـال قبـل برمی گـردد و هر سـال مـواردی از ابتال 
بـه ایـن بيمـاری داشـتيم.  وی اضافه کرد: افـرادی که در 
بـر اثـر ابتال به انفوالنـزا جان خود را از دسـت دادند غالب 
انهـا از بيمـاری هـای زمينـه ای قلبـی و ریـوی رنـج می 
بردنـد.  بـه گفتـه وی ایـن هشـت مـورد مرگ مربـوط به 
شهرسـتان هـای کرمان، رفسـنجان، سـيرجان و بردسـير 
اسـت.  وی بـا تاکيـد بر اینكـه پيشـگيری مهمترین عامل 
جلوگيـری از بيمـاری انفوالنـزا اسـت، اظهـار داشـت:  در 
زمينـه پيشـگيری مهمترین نكته رعایت اصول بهداشـتی 
و فاصلـه گرفتـن از بيمـاران اسـت، افـراد در ایـن مـدت 
یكـی دو مـاه کـه در پيـش داریـم دسـت هـای خـود را 
مرتـب بـا آب و صابـون بشـویند، سـعی کننـد بـا کسـی 
دسـت ندهنـد و روبوسـی نكننـد و اگـر شـخصی بيمـار 
اسـت بـه انـدازه دو قـدم )1.8 متـر( بـا او فاصلـه داشـته 
باشـند . وی اظهـار داشـت: افـرادی که بيمار هسـتند اگر 
عطسـه و یا سـرفه مـی زنند با گـودی مقابل آرنج دسـت 
خـود جلـوی بينی و دهان را بگيرند و از ماسـك اسـتفاده 

کننـد و همچنيـن در منـزل اسـتراحت کننـد و در محل 
هـای تجمعـی از جمله مدرسـه، محـل کار و محـل هایی 
کـه یـك عـده افـراد دور هم هسـتند حضـور پيـدا نكنند 
چـون باعـث مـی شـوند ایـن بيمـاری در جامعـه پخـش 
شـود و بـرای دیگـران ایجـاد مشـكل کنـد. نـوذر نخعـی 
همچنيـن بـه مهـر هـم دربـاره عالئم ایـن بيمـاری گفت: 
عالئـم ایـن بيمـاری کامـاًل شـبيه سـرماخوردگی شـدید 
اسـت کـه تـب و لـرز، تـب و درد عضالنـی و اسـهال و 

اسـتفراغ ازجملـه آن ها محسـوب می شـود.
گفتنـی اسـت مـا هـم چندین بـار بـرای اطـالع دقيق 
تـر از وضعيـت ایـن بيمـاری در اسـتان کرمـان بـا معاون 
بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمان تمـاس گرفتيم 
امـا دکتـر نـوذر نخعـی پاسـخگوی تمـاس هـای مكـرر 

روزنامـه »پيـام مـا« نبود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان: اگر مردم 

رعایت نکنند اوضاع بحرانی می شود
رئيـس دانشـگاه علوم پزشـكی کرمان در گفـت و گو با 
»پيـام مـا« بـا تایيـد مـرگ هشـت نفر بـر اثـر آنفوالنزای 
آنفوالنـزای  تـوان  نمـی  را  آنفوالنـزا  ایـن  فصلـی گفـت: 
خوکـی ناميـد و شـما هـم از ایـن نـام اسـتفاده نكنيـد. 
نـام درسـت این بيمـاری آنفوالنـزای فصلی تشـدید یافته 
اسـت. دکتـر علـی اکبر حقدوسـت افـزود: اوایلـی که این 
بيمـاری شـيوع پيـدا کرد بـه آنفوالنـزای خوکـی معروف 
شـد امـا امروز دیگر بـه آن آنفوالنزای خوکـی نمی گویند. 
وی در پاسـخ بـه اینكه آمار دقيق مبتالیـان به آنفوالنزای 
خوکـی در اسـتان چقـدر اسـت، اظهار داشـت: مـن دقيقا 
اطالعـی نـدارم چـرا کـه چنـد روز ماموریـت بـودم امـا 
آنفوالنـزای فصلـی تشـدید یافتـه هـر سـال چنـد قربانی 

دارد. 

رئيـس دانشـگاه علـوم پزشـكی کرمـان در پاسـخ بـه 
ایـن کـه احتمـال بحرانـی شـدن اوضاع هـم وجـود دارد 
گفـت: هميشـه انـواع آنفوالنـزا پتانسـيل ایجاد بحـران را 
دارنـد و اگـر مـردم مـوارد الزم را رعایـت نكننـد اوضـاع 
بحرانـی می شـود امـا بحران بـه معنای مرگ هـزاران نفر 
نيسـت. بلكـه ممكن اسـت در صـورت عدم رعایـت نكات 
بهداشـتی بـه عنـوان مثال 500 نفـر بطور همزمـان بيمار 
شـوند و نياز باشـد در بيمارسـتان بستری شـوند. آن وقت 

بدليـل کمبـود جـا اوضـاع بحرانی می شـود.
تشکیل کارگروه ویژه جهت پیشگیری از بیماری 

آنفوالنزا در بردسیر
از  جلوگيـری  بـرای  گذشـته  روز  حـال  هميـن  در 
آنفوالنـزای فصلـی در بردسـير، کارگروهـی ویـژه در ایـن 
شهرسـتان تشـكيل شـد. آنطـور کـه پایگاه اطالع رسـانی 
علـوم پزشـكی کرمـان نوشـت کارگـروه ویژه بهداشـت و 
درمـان شهرسـتان بردسـير جهـت پيشـگيری از بيمـاری 
آنفلوآنـزا دیـروز بـا حضور فرمانـدار، مدیر شـبكه و رئيس 
ایـن  ادارات  مسـئولين  از  جمعـی  و  قائـم  بيمارسـتان 
شهرسـتان دیـروز در محـل فرمانـداری ایـن شهرسـتان 
تشـكيل شـد. در ایـن جلسـه برهانـی مدیر شـبكه ضمن 
تشـریح وضعيـت شـيوع بيمـاری انفلوآنـزا در شهرسـتان 
بردسـير بـه مراسـم عـزاداری اربعيـن و بازگشـت زائریـن 
کربـال اشـاره کـرد و خواهـان مشـارکت ادارات مختلـف 
در برنامـه ریـزی آموزشـی جهـت پيشـگيری از بيمـاری 
آنفلوآنزا در شهرسـتان بردسـير بخصوص در مراسـم پيش 

رو شـد .
گفتنی اسـت چندی پيـش هم خبرگـزاری خبرآنالین 
از ابتـالی شـش نفـر در ایـن شهرسـتان بـه آنفوالنـزای 

H1N1 و مـرگ یكـی ازمبتالیـان خبـر داده بـود.

گزارش »پیام ما« پیرامون وجود ویروس H1N1 در کرمان به حقیقت پیوست

هشت کرمانی قربانی 
آنفوالنزای خوکی 

شدند

باالخـره اداره بـرق شهرسـتان جيرفت که 
زیـر نظـر شـرکت توزیع بـرق جنوب اسـتان 
فعاليـت می کند برق اداره مخابرات این شـهر 
را قطـع کـرد. اتفاقی کـه تاکنـون چندین بار 
می بایسـت رخ دهـد اما هربار بـا پادرميانی و 
ضمانـت یك مسـئول، اداره برق بـه مخابرات 
جيرفـت مهلت مـی داد امـا این بار دیگـر ضمانتـی درکار نبود. 

حـاال دو روز اسـت کـه اداره مخابـرات جيرفت بـرق ندارد. 

بدهی دو میلیاردی ادارات و مردم به مخابرات باعث 
شده نتوانیم پول برق را بپردازیم

رئيـس اداره مخابـرات شهرسـتان جيرفت با تایيـد قطع برق 
ایـن اداره بـه »پيـام ما« گفت: مخابـرات جيرفت هـم از مردم و 
ادارات بالـغ بـر دو ميليـارد تومان طلبكار اسـت و همين موضوع 
باعـث شـده مـا نتوانيم بدهـی مان را به شـرکت بـرق بپردازیم. 
ماشـااهلل شـفيعی افزود: متاسـفانه مدیر برق جنـوب با ما تعامل 
نـدارد. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که یعنـی نبایـد به علت 

بدهـی، بـرق مخابـرات جيرفـت قطـع مـی شـد اظهار داشـت: 
مـن ایـن را نمـی گویم. باالخـره اداره بـرق هم حـق دارد. اما ما 
هـم حق داریـم چون از مـردم و ادارات طلبكاریـم. وی در پایان 
اظهار داشـت: اگر بـا این وضعيت قطعی بـرق مخابرات، خطوط 

ارتباطـی جيرفت قطع شـود ما دیگر پاسـخگو نيسـتيم.
برای پرداخت بدهی 110 میلیون تومانی

 امروز و فردا می کنند
مدیـر امـور بـرق جيرفت هـم در ایـن ارتبـاط به »پيـام ما« 
گفـت: مخابـرات جيرفـت حـدود 110 ميليـون تومـان بـه مـا 
بدهـی دارد. غالمرضـا ميرزایـی افـزود: تاکنـون چندیـن تاریـخ 
مقرر شـده کـه بدهی خـود را بپردازند اما دائم امـروز و فردا می 
کننـد. وی تصریـح کرد: قطع بـرق اداراتی که بدهـی دارند جزو 
تاکيدات و دسـتورات وزارت نيرو اسـت و هـر اداره ای که بدهی 
داشـته باشـد شـامل این قانـون می شـوند و بـرق آن اداره قطع 
مـی شـود. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه چـرا تاکنـون برق 
مخابـرات را قطـع نكرده بودیـد گفت: تاکنون بـه دليل ضمانت 
مسـئوالن مختلـف از ایـن کار خـودداری کـرده بودیـم. یك بار 
دسـت بـه دامان فرمانـدار می شـدند و یك بار امـام جمعه. این 
کـه نمی شـود. ميرزایـی در پایان بـا بيان اینكـه ادارات جيرفت 
حـدود چهـار ميليـارد تومان به شـرکت برق بدهـی دارند اظهار 

داشـت: ایـن بـار برای قطع بـرق مخابرات جيرفت بـه فرماندار و 
شـورای تاميـن هـم نامه زدیـم و همه در جریان هسـتند.

پس از چهار بار ضمانت مخابرات
 دیگر ورود نمی کنم

فرمانـدار جيرفـت هـم در ارتباط بـا قطع بـرق اداره مخابرات 
جيرفـت بـه »پيـام مـا« گفت: بدهـی ایـن اداره به شـرکت برق 
بـاال اسـت و عـدم پرداخـت این بدهی بـاال باعث قطع بـرق این 
اداره شـده اسـت. احمـد امينـی روش افـزود: مـن تـا بـه حـال 
چهـار بـار ضامن مخابرات شـده ام و ضمانـت ایـن اداره را کرده 
ام امـا ایـن بـار دیگـر ورود نمی کنـم. وی در واکنش بـه این که 
مخابـرات جيرفت بالغ بر دو ميليـارد از ادارات و مردم طلب دارد 
گفـت: ایـن که دليل نمی شـود. خـب آن طلـب را وصول کنند 
تـا بدهی شـان به بـرق را بدهنـد. امينـی روش ادامـه داد: برای 
مـن اداره مخابـرات و یـا بـرق فرقی نمی کند. تا یـك مرحله ای 
هـم مـی توانم ورود کنـم و تعاملی بين ایـن دو اداره برقرار کنم 
امـا دیگـر نمـی شـود. فرماندار جيرفـت با اشـاره به اینكـه اداره 
مخابـرات تـا زمانی کـه بدهی خـود را مـی پـردازد، از ژنراتوری 
کـه دارد اسـتفاده کنـد افزود: بـه هر حال بـرق جيرفت هم باید 
هزینـه هـای خـود را تاميـن کند و نمی تواند چشـم خـود را بر 

طلب هایـش ببندد.

بدهی 110 میلیون تومانی کار خودش را کرد

قطع برق مخابرات جیرفت به علت بدهی

گزارش

رضا عبادی زاده
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اخبار آبفا
بیش از 4000 متر از تاسیسات 

شبکه توزیع آب در میدان آزادی 
کرمان جابجا می شود

همزمـان بـا اجرای عمليـات پروژه تقاطـع غير هم 
سـطح ميـدان آزادی، 4070 متر از تاسيسـات شـبكه 
توزیـع آب در ایـن ميـدان جابجـا می شـود. غالمرضا 
زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان 
کرمـان گفـت: همزمـان بـا اجـرای عمليـات پـروژه 
تقاطع غير هم سـطح ميدان آزادی،اقداماتی از سـوی 
امـور آبفـا کرمان جهت جابجایی تاسيسـات آبرسـانی 
انجـام مـی شـود. وی افـزود: در این زمينـه 4070متر 
لولـه چدن داکتيـل )1920 متر( ، پلـی اتيلن )2150 
متـر( و همچنيـن 84 عـدد شـيرآالت مربوطـه نيـز 
جابجـا مـی شـوند. مدیـر امـور آب کرمـان در ادامـه 
بيـان داشـت: 100 فقـره انشـعاب آب نيـز بازسـازی 
خواهـد شـد. زیـن الدینـی در پایـان گفـت: در حـال 
حاضر جابجایی تاسيسـات در خيابان استقالل و ضلع 
شـرقی خيابـان بهمنيـار بـه پایـان رسـيده و در ضلع 

غربـی بهمنيـار در حـال انجام می باشـد.

مدیرکل بازرسی استانداری کرمان 
از تصفیه خانه فاضالب این شهر 

بازدید کرد
مدیرکل بازرسی اسـتانداری کرمان و هيئت همراه 
از تصفيـه خانـه فاضالب شـهر کرمان بازدیـد کردندبا 
توجـه بـه اجـرای الیـن دوم جـاده شـرف آباد-زنگـی 
آبـاد، باژیـان مدیـرکل بازرسـی اسـتانداری کرمان به 
اتفاق مدیـران اداره راه و شهرسازی،گاز،شـهردار زنگی 
آبـاد و با حضـور زین الدینی مدیر امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان کرمان از تاسيسات آبرسانی،خطوط انتقال 
فاضـالب و تاسيسـات گاز در طـول مسـير بازدیـد 
کردنـد. بازدیدکننـدگان همچنيـن از تصفيـه خانـه 
فاضـالب دیـدن کردنـد .در این دیدار توسـط دهقانی 
مدیـر بهره بـرداری فاضالب شـهر کرمـان توضيحات 

الزم در رابطـه بـا نحـوه کار تصفيـه خانه ارائه شـد.

عملیات ساخت مخزن 5000 
مترمکعبی شهر عنبرآباد آغاز شد

مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان عنبرآبـاد 
از سـاخت مخـزن 5000 مترمكعبـی شـهر عنبرآباد 
خبـر داد. علـی مشـایخی مدیـر امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان عنبرآباد گفت: مخـزن 5000 مترمكعبی 
شـهر عنبرآبـاد بـا اعتبـاری بالـغ بـر 20 ميليـارد 
ریـال در حـال سـاخت می باشـد کـه اميد اسـت تا 
پایـان تيرمـاه سـال 95 بـه بهره بـرداری برسـد. وی 
همچنيـن در رابطه با توسـعه شـبكه شـهر عنبرآباد 
گفـت: شـبكه شـهر عنبرآبـاد بـه طـول 5 کيلومتـر 
واقـع در بلـوار مدیریت،حسـين آباد،شـهرک نارنـج، 
خيابـان مطهری و شـهرک خدا آفرین توسـعه یافته 
اسـت. مشـایخی همچنيـن از بازسـازی 150 فقـره 
انشـعاب در محلـه هـای خداآفریـن حسـين آبـاد و 

عبـاس آباد خبـر داد.

اقدامات انجام شده عملیات آبرسانی 
به شهر رودبار تشریح شد

بهرامـی گفت: تاکنون 6000 متر خـط انتقال اجرا 
شـده است. رضا بهرامی سرپرسـت امور آب و فاضالب 
شهرسـتان کهنـوج گفت: بـه منظور رفع کمبـود آب 
در رودبـار جنـوب ، انتقـال آب از دشـت مختارآبـاد به 
این شـهر در دسـتور کار قـرار گرفته اسـت. وی افزود: 
در ایـن راسـتا تـا کنـون 7000 متر خط انتقـال 600 
اجـرا شـده اسـت و 5000 متـر باقيمانده نيـز در حال 
انجـام مـی باشـد. بهرامـی در ادامـه بيـان داشـت: در 
ایـن عمليـات آبرسـانی، 7 حلقـه چـاه پـس از حفر و 
تجهيـز وارد مـدار بهره برداری می شـوند کـه در حال 
حاضـر آزمایـش پمپاژ 4 حلقـه چاه بـا موفقيت انجام 
شـده اسـت. سرپرسـت امور آبفـای کهنوج ،اجـرای 5 
منهـول با اتصاالت،تسـطيح و احداث جاده دسترسـی 
بـه طـول 12 کيلومتر، تخليـه لوله 600 بـه طول 11 
کيلومتر،نقشـه برداری مسـير بـه طـول 12 کيلومتر، 
آزادسـازی موانـع و امـالک شـخصی 4 مورد،ترسـيم 
کروکـی نقشـه خطـوط بـرق و خطـول جمـع آوری 
چاههـا را از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در این زمينه 

بيـان نمود.

کاغذ اخبار

و  عظيـم  حرکـت  و  بی نظيـر  پدیـده  انقـالب،  رهبـر 
پـر معنـای راهپيمایـی اربعيـن حسـينی عليه السـالم را 
حسـنه ای مانـدگار خواندنـد. بـه گـزارش پایـگاه اطـالع 
خامنـه  اهلل  آیـت  رهبـری،  معظـم  مقـام  دفتـر  رسـانی 
پدیـده  فقـه،  در جلسـه درس خـارج  دیـروز  ای صبـح 
راهپيمایـی  معنـای  پـر  و  عظيـم  حرکـت  و  بی نظيـر 
مانـدگار  حسـنه ای  را  عليه السـالم  حسـينی  اربعيـن 
خواندنـد و گفتنـد: ترکيـب »عشـق و ایمـان« و »عقـل و 
عاطفـه« از ویژگی هـای منحصـر به فـرد مكتـب اهل بيـت 
عليهم السـالم اسـت و حرکـت عاشـقانه و مؤمنانـه مـردم 
از کشـورهای مختلـف جهـان در ایـن پدیـده بی سـابقه، 

بـدون تردیـد از جملـه شـعائر الهـی اسـت.
ایشـان با اشـاره به بزرگـواری و محبت مـردم عراق در 
پذیرایـی از زائـران اربعيـن، بـه کسـانی که توفيـق حضور 

در ایـن حرکـت پر معنا و پـر مغز را پيـدا کرده اند توصيه 
کردنـد ایـن فرصـت را مغتنم بشـمارند و افزودنـد: ما نيز 
از دور بـه حـال زائـران اربعيـن غبطـه می خوریـم و آرزو 

می کنيـم ای کاش همـراه شـما بودیم.
رهبـر انقـالب، فرصـت ارتبـاط معنـوی و عاشـقانه بـا 
خانـدان پيامبـر اکـرم)ص( و زیـارت ایـن عناصـر ممتاز، 
برجسـته، نورانـی و ملكوتـی را از امتيـازات تفكـر شـيعی 
در ميـان فرق اسـالمی دانسـتند و گفتنـد: حرکت عظيم 
مـردم از ایـران و سـایر کشـورهای جهان بـرای حضور در 
راهپيمایـی اربعين، جلوه ای از ویژگيهای برجسـته مكتب 
اهل بيـت عليهم السـالم اسـت کـه در آن، هـم »ایمـان، 
باورهـای راسـتين« مـوج می زنـد هـم  و  قلبـی  اعتقـاد 

»عشـق و محبـت«. 
ایشـان همچنيـن زائـران اربعيـن را بـه رعایـت ضوابط 

و مقـررات توصيـه و تأکيـد کردنـد: دولـت در خصـوص 
خـروج از کشـور مقرراتـی معيـن کـرده کـه حتمـاً بایـد 

مراعـات شـود و حرکـت خـارج از ایـن ضوابـط مطلـوب 
. نيست

رهبر انقالب:

ای کاش همراه زائران اربعین بودیم

  رهبری

احمدی نژاد
قصد ورود به عرصه  

سیاسی کشور
را ندارد 

بهمـن شـریف زاده، روحانـی 
نزدیـك به احمـدی نـژاد معتقد 
اسـت کـه رئيـس دولـت هـای 
نهـم و دهـم فعـال بنـای ورود به 

سياسـت نـدارد. 
شـریف زاده در گفتگـو بـا هفتـه نامـه »طلـوع صبـح« دربـاره برخـی اخبار 
در مـورد کالس هـای تفسـير قـرآن مشـایی و زميـن کشـاورزی کـه خریـده 
اسـت، مـی گویـد: نمـی دانم ایـن خبرهـای بامـزه از کجا مـی آید امـا همين 
قـدر بدانيـد که  مشـایی اصال هيچ کالسـی ندارد چه برسـد به کالس تفسـير 
قـرآن! دربـاره زميـن هم باید بگویم وقتی مشـایی هنوز مسـتاجر اسـت چطور 
امـكان دارد زمينـی خریـداری کرده باشـد! وی ادامـه می دهد: البتـه به دليل 
اینكـه صاحـب خانـه قبلـی می خواسـت خانه اش را بسـازد مشـایی اکنون در 

خانه ای جدید مسـتاجر اسـت.
او دربـاره جدایـی احمـدی نـژاد و مشـایی مـی گوید: ایـن دو با هـم فاميل 
هسـتند و نمـی تواننـد همدیگـر را نبيننـد امـا آقـای مشـایی مـدت دو سـال 
اسـت کـه از سياسـت کنـار رفتـه انـد، البته ایـن بدان معنا نيسـت کـه نظری 
دربـاره سياسـت نداشـته باشـند امـا اصـال دخالتـی در کارهـای سياسـی نمی 
کننـد. اینكـه مـی گوینـد مشـایی و احمـدی نـژاد جـدا شـدند و همدیگـر را 
مالقـات نمـی کننـد کمـی خنـده دار اسـت باالخـره اینهـا فاميـل هسـتند و 

همدیگـر را مـی بينند. 
وی ادامـه مـی دهـد: منظور از جدایی، دوری سياسـی و  دخالتی اسـت که 
در مسـایل سياسـی داشـته باشـند اسـت که ندارند. شـریف زاده باالفاصله بعد 
از ایـن جملـه مـی گویـد: البتـه احمـدی نژاد هـم برنامه ای سياسـی نـدارد و 

کال یـا فعـال قصـد حضـور در عرصه سياسـت را ندارد.
او تاکيـد مـی کنـد: احمـدی نـژاد قصـد ورود بـه عرصه سياسـی کشـور را 
نـدارد، مجلـس و ریاسـت جمهـوری را کـه مـی دانـم نـدارد اما معلوم نيسـت 
بعـدا هـم نداشـته باشـد. او می گویـد البته ایـن مطالعـه تنها فعاليتی نيسـت 
کـه ریيـس دولـت نهم و دهـم امروزه پيش گرفتـه و احمدی نـژاد در کنار این 
کار بـه بررسـی و کشـف ترفندهـای نفوذ اسـتكبار مشـغول اسـت و مـی توان 

گفـت نشـان دادن تاکتيهـای اسـتكبار جهانـی را پيـش گرفته اند.
بـرای ایـن مهـم هـم هدفی وجـود دارد و االن دوسـتان احمدی نـزاد با هم 
مـی نشـينند و از ارمانهـای امـام خمينـی مـی گوینـد تا با مـرور ایـن آرمانها 
یـادآوری کننـد گـه چطـور مـی شـود جلـوی خـروج انقـالب از مسـيرش را 

گرفت.

برخوردهای 
غیرقانونی از هر 

طرف محکوم است
اسـالمی  جامعـه  کل  دبيـر 
مهندسـين گفـت: هرکـس قصد 
بایـد  دارد  را  انتخابـات  بـه  ورود 
تكليفـش را با فتنه 88 مشـخص 
هـای  صحبـت  گزیـده  کنـد. 
نشسـت  در  باهنـر  محمدرضـا 

بخوانيـد: خبرآنالیـن  از  نقـل  بـه  را  دیـروزش  صبـح  خبـری 
 بـراي گرم کـردن فضاي انتخاباتـي، باید چهار پنجم وقتمـان را صرف »ایجاد 
وحـدت« بكنيـم! ایـن تنها مشـكل ما نيسـت و مشـكل اصالح طلبـان و اعتدال 

گرایان هم هسـت.
 تشكيل جمعيت رهروان والیت تكذیب شد.

 ليسـت هـای مطـرح اصولگرایان در تهـران حداکثر دو ليسـت خواهند بود اما 
ليسـت های پراکنده هميشـه هست. 

  مـا حرکـت هـای خـود سـرانه را محكوم کـرده ایـم و معتقدیـم برخوردهای 
غيرقانونـی از هـر طـرف محكوم اسـت. دسـتگاه های امنيتـی باید بـا این قبيل 

حرکـت ها برخـورد و مراقبـت کنند.
 »اصولگرایـان تنـد« مـی گوینـد نـرم هـا را اخـراج کنيـد! اما این غلط اسـت. 
طبيعـی اسـت اصـالح طلبـان بـه بخشـی از نيروهـای ما طمـع کنند تـا آنها را 
جـذب کننـد. ما هـم باید ایـن کار را بكنيم. مـا اصولگرایان متاسـفانه نيروهایی 

داریـم که اختالفاتشـان بـا هم قبيله ای اسـت.
  در زمـان تبليغـات مجلـس سـوم برخـی از دانشـجویان اصالح طلبـان مـرا 
بازداشـت کردنـد البتـه حـد آنهـا پایيـن تـر بـود کـه بخواهند با مـا ایـن کار را 

. کنند
  کارگـزاران مـی گویـد مـا مرکـز هسـتيم و گـروه هـای دیگـر هـم همين را 
مـی گوینـد. در ميـان اصولگرایـان هـم هميـن وضـع اسـت. ایـن شـرایط فقط 

مخصـوص اصـالح طلبـان و یـا اصولگرایان نيسـت.
 }در پاسـخ به ممنوع التصویري رئيس دولت اصالحات{ دادسـتاني یكسـري 
اختيـارات قانونـي دارد، ولـي در بـاره اینكـه چه کسـي چـه چيزي اعـالم کرده 

را دیگـر من نمـي دانم.
  آنهـا بایـد تكليفشـان را بـا فتنـه 88 مشـخص کننـد. فتنـه 88 یـك توطئه 
عظيـم بـود و هـر کـس بخواهـد وارد عرصـه انتخابـات شـود، بایـد موضعش را 

دربـاره فتنـه روشـن کند.
 »امـام جماعـت یـك مسـئوليت سـاده در اسـالم اسـت«، حتي بـراي چنين 
مسـئوليتي هـم اصـل بـر برائـت نيسـت و باید احصا شـود کـه او عادل اسـت و 

بعـد بـه او اقتـدا کرد. 

در مذاکرات دانش 
هسته ای را حراج 

نکردیم
گفـت:   مجلـس  ریيـس     
مذاکـرات به درسـتی پيـش رفت، 
هرچنـد در درون آن چالش هایـی 
ایجـاد شـد امـا داده ها و سـتاده ها 
در مذاکـرات هسـته ای لطمه ای بر 
فعاليت صلح آميز هسـته ای کشور 
وارد نكـرد. علـی الریجانـی در دوازدهميـن اجـالس سراسـری مدیـران حوزه های 
علميـه خواهـران به بيان روند پرونده هسـته ای و دسـتاوردهای برجام پرداخت که 

اهـم سـخنان وی کـه ایلنـا آن را منتشـر کـرده به این شـرح اسـت:
 اگـر آمریكا انرژی هسـته ای ایران را پذیرفت از سـر درماندگـی آن ها بود، آمریكا 

مجبـور بـه مذاکره با ایران شـد و خود آن ها سـر ميز مذاکـره آمدند.
 در مذاکـرات هسـته ای و آنجایـی کـه داد و سـتد کردیـم، لطمـه ای بـه صنعت 
هسـته ای کشـورمان وارد نشـد، بلكـه دسـتاوردی که داشـتيم بيشـتر بـود. اینكه 
پایـه ای از غنی سـازی را داشـته باشـيم یـك موضـوع مثبت بـود و اینكـه 10 هزار 
سـانتریفيوژ داشـته باشـيم یا 6 هزار تفاوت ندارد، ولی اینكه مواد غنی شـده را به 

کشـورمان بياوریـم تـا کارخانه های هسـته ای بچرخنـد، اقدام خوبی اسـت.
 توافـق هسـته ای صـورت گرفتـه یـك بسـته قابـل قبول اسـت، به شـرط اینكه 
غربی هـا تحریم هـا را برداشـته و بـه تعهـدات خود از جملـه پـی ام دی عمل کنند.

 مسـئله هسـته ای ایـران نشـان داد کـه زورگویـی غربی هـا هيچ وقـت جـواب 
نمی دهـد. ایـران در ایـن حـوزه مقاومـت بسـياری انجـام داد،  البتـه ایـن مقاومت 
هزینه هایـی را در برداشـت، امـا درنهایـت نتيجه بخـش بـوده و جمهوری اسـالمی 

ایـران بـه دانـش هسـته ای دسـت یافت.
 بـه طورحتـم پذیـرش غنی سـازی ایـران ازسـوی آمریكایی هـا از روی اضطرار و 
ناچـاری بـود، آنهـا فكـر نمی کردند که ایـران در برابر تمـام فشـارها مقاومت کند، 
حـال زمانـی کـه ایران بـه دانـش هسـته ای دسـت یافت،آمریكایی ها به پـای ميز 

مذاکـره آمدند.
 مذاکـرات تنهـا مربـوط بـه دولـت فعلـی نمی شـود، بلكـه ایـن گفت وگوهـا در 
یك سـال پایانـی دولـت قبل کليد خورد. مذاکرات به درسـتی پيـش رفت، هرچند 
در درون آن چالش هایـی ایجـاد شـد امـا داده ها و سـتاده ها در مذاکرات هسـته ای 

لطمـه ای بر فعاليـت صلح آميز هسـته ای کشـور وارد نكرد.
 در مذاکـرات هسـته ای در مسـائل اصلـی مقاومـت کـرده و زیربار خواسـته های 
آنهـا نرفتيـم، البته برخی موضوعـات پذیرفته شـد،چراکه آنها تاثيـری روی دانش 
هسـته ای ما نداشـت. در بحث رآکتور اراک نيز قرار اسـت، براساس برجام تغييراتی 
صـورت گيرد که براین اسـاس سـاعت ها روی آن فكرشـده تا تغييرات بـرای ایران 

پيشـرفت ایجاد کند.

مجلس جامعه اسالمی مهندسین  خبر

خارجـه  امـور  وزارت  افریقایـی  عربـی  معـاون 
و  داخلـی  بازیگـران  برخـی  تعلـل  و  گفت:کارشـكنی 
خارجـی در تمرکـز بـر راه حـل سياسـی در تعـارض 
بـا امنيـت جمعـی منطقـه ای اسـت. بـه گـزارش ایرنا، 
بریاسـت  اميرعبداللهيـان کـه همـراه هياتـی  حسـين 
دکتـر والیتـی ظهر دیروز از دمشـق وارد لبنان شـد در 
بيـروت گفـت: تـداوم تجاوزات عليـه یمن ،آمار کشـتار 
زنـان، کـودکان و غيرنظاميـان و خسـارات انسـانی را 
بشـدت افزایـش داده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـازمان ملل در کاهش آالم انسـانی و شكسته محاصره 
انسـانی مـردم مظلوم یمن اقـدام موثـری را انجام نداده 

اسـت. وی کـه بـه همـراه هيئتـی بـه سرپرسـتی علـی 
اکبـر والیتـی مشـاور مقـام معظـم رهبـری در بيـروت 
بسـر مـی برد،اضافه کرد:ادامه سياسـت جنـگ ورزی و 
سـكوت جامعـه جهانـی در قبـال یمـن ، فرصـت رشـد 
فزاینـده جریـان جدیـد تروریسـتی را در یمـن فراهـم 
سـاخته کـه نگـران کننـده اسـت وطـرف هایـی کـه از 
سياسـت تجـاوز و جنـگ در یمـن حمایـت مـی کننـد 
بایـد بداننـد کـه یمـن برنـده نظامـی نخواهـد داشـت 
و تنهـا مـردم مقـاوم یمـن برنـده نهایـی ایـن عرصـه 

بود.  خواهنـد 
معـاون وزیـر امـور خارجه تصریـح کرد:کارشـكنی و 

تعلـل برخـی بازیگـران داخلـی و خارجـی در تمرکز بر 
راه حـل سياسـی در تعـارض بـا امنيت جمعـی منطقه 
ای اسـت. اميرعبداللهيـان در عيـن حـال گفـت: تهران 
سـازمان  محوریـت  بـا  یمنی-یمنـی  وگـوی  گفـت  از 
ملـل حمایـت مـی کنـد. بـه گـزارش ایرنا بحـران یمن 
در حالـی طـی روزهـای اخيـر تحـت الشـعاع برخـی 
سـاقط  و  پاریـس  تروریسـتی  حـوادث  مثـل  اتفاقـات 
شـدن هواپيمـای روسـيه توسـط ترکيه قـرار گرفت که 
ایـن کشـور ماههاسـت زیرشـدیدترین حمـالت هوایی 
ائتالفـی از کشـورهای عربـی بـه سـرکردگی عربسـتان 

سـعودی قـرار داد.

کارشکنی در حل سیاسی بحران یمن با امنیت منطقه ای
 در تعارض است

وزارت امور خارجه 

برای پیدا کردن 
شهادت دشتها و 
کوهها را پیموده ام

گفـت:  سـليمانی  سـردار 
شـخصيت  یـك  آبـادی  رکـن 
انقالبـی بـود که بـه دیپلماسـی 
معنـای تـازه ای بخشـيد؛ او زیـر 
بمباران هـای رژیم صهيونيسـتی 
عليـه لبنـان در جنـگ 33روزه 

نقش مهمی در حفظ شـيرازه لبنان در برابر این تهاجم داشـت. سـردار قاسـم 
سـليمانی در گفتگـو بـا خبرنگار پایگاه تحليلـی خبری الوقـت در تهران گفت: 
شـهادت در منـا و پـس از مناجـات در عرفات و در سـرزمين وحی بـرای آقای 
رکـن آبـادی یـك پایان افتخارآميز بـود؛ وی با جهاد در راه خدا، به دیپلماسـی 
رنـگ و بـوی دیگـری بخشـيده بـود.  سـردار سـليمانی در این گفتگـو که در 
دفتـر کار وی در تهـران صـورت گرفـت، رکـن آبادی را یك شـخصيت انقالبی 
ناميـد کـه به دیپلماسـی معنای تـازه ای داده اسـت. او گفت: »رکـن آبادی زیر 
بمبـاران های وحشـيانه رژیم صهيونيسـتی در جنگ 33روزه تابسـتان 2006 
ميـالدی، نقـش مهمـی در حفظ شـيرازه لبنـان در برابـر این تهاجم داشـت«.  
فرمانـده نيـروی قـدس سـپاه در واکنـش بـه شـایعات گسـترده ای کـه درباره 
مجـروح یـا شـهيد شـدن وی منتشـر شـده اسـت، خندیـد و گفـت: »این ها 
چيزهایـی اسـت که دشـت ها و کـوه هایـی را بـرای پيداکردنش پيمـوده ام«.

بازار ارز متعادل
 می شود

مرکـزی  بانـك  رئيـس کل 
بـا بيـان اینكـه همه نوسـانات 
اسـت،  نظـر  تحـت  ارز  بـازار 
در  بـزودی  اميدواریـم  گفـت: 
تعـادل  وضـع  بـه  ارز  بـازار 
ایرنـا؛  گـزارش  بـه  برسـيم. 
ولـی اهلل سـيف دیـروز درجمع 

خبرنـگاران، بـا بيـان اینكه قيمت ارز در سـال گذشـته به دليـل تقاضای 
فصلـی بـه 3600 تومـان افزایـش یافـت امـا در پایـان سـال بـا کاهـش 
مواجـه شـد، گفت: شـرایط فعلی بـازار ارز طبيعی اسـت. وی با اشـاره به 
تصميـم ایجـاد بورس نقـدی ارز، گفت: ایـن بورس برای ایجـاد تعادل در 

بـازار ارز و پوشـش ریسـك معامـالت ارزی اسـت. 
سـيف افـزود: ایجـاد بـورس نقـدی ارز در شـورای عالـی بـورس تائيد 
شـده و مـا نيـز نظر خـود را اعـالم کردیم اما زمـان معرفی و آغـاز به کار 
ایـن بـازار بسـتگی بـه پيش نيـاز هایـی دارد. رئيـس کل بانـك مرکزی، 
یكسـان سـازی نـرخ ارز را از جملـه ایـن نيازهـا برشـمرد و گفـت: بایـد 
اقداماتـی بـرای افزایـش مناسـبات بيـن المللـی بيـن بانكـی و برداشـتن 
تحریـم هـا انجـام شـود تـا بعـد از آن نيـز اوراق مشـتقه ارزی در بـازار 

بـورس عرضه شـود.

امضای هشت سند 
همکاری بین ایران 
و مجارستان

ایـران و مجارسـتان به منظور 
تعميـق و توسـعه روابـط، هشـت 
سند و یادداشـت تفاهم همكاری 
امضـا کردنـد. بـه گـزارش ایرنـا، 
پيـش از ظهـر دیـروز در جریـان 
سـفر ویكتور اوربان نخسـت وزیر 

مجارسـتان بـه ایـران پـس از نشسـت مذاکـرات مشـترک هيات هـای عالی دو 
طـرف کـه در مجموعـه تاریخی- فرهنگی سـعد آباد تهران برگزار شـد، هشـت 
سـند و یادداشـت تفاهم همكاری توسـط وزرای دو کشـور امضا شـد. یادداشت 
تفاهـم همكاری و رایزنی های سياسـی ميـان وزارت امورخارجه ایـران و وزارت 
خارجـه و تجـارت مجارسـتان، موافقتنامـه اجتنـاب از اخـذ ماليـات مضاعـف 
و جلوگيـری از فـرار مالياتـی از جملـه ایـن هشـت سـند بـود کـه در حضـور 
اسـحاق جهانگيـری معـاون اول رئيس جمهـوری و ویكتور اوربان نخسـت وزیر 
مجارسـتان کـه توسـط وزرا و مقامـات مربوطـه بـه امضـا رسـيد. موافقتنامـه 
همـكاری هـای اقتصادی، تشـویق سـرمایه گذاری، یادداشـت تفاهـم در زمينه 
ميـراث فرهنگـی و گردشـگری، برنامـه مبـادالت فرهنگـی، علمی و آموزشـی، 
یادداشـت تفاهـم همكاری های پزشـكی و بهداشـتی و موافقتنامـه همكاری در 
زمينـه فنـاوری ارتباطـات دیگر سـندهایی بـود که امـروز بين مقامـات ایران و 

مجارسـتان به امضا رسـيد.

بیش از یک میلیون و 
800 هزار زائر ایرانی 
وارد عراق شده اند

جمهـوری  سرکنسـول 
کربـالی  در  ایـران  اسـالمی 
یـك  از  بيـش  گفـت:  معلـی 
زائـر  هـزار   800 و  ميليـون 
ایرانـی بـه طـور قانونـی بـرای 
اربعيـن  مراسـم  در  شـرکت 

حسـينی وارد عراق شـده اند. مير مسـعود حسـينيان در گفت وگو با ایرنا 
افـزود: پيـش بينی می شـود کـه تا روزهـای آینده شـمار زائران حسـينی 
ایرانـی وارد شـده بـه کربـالی معلـی از مـرز دو ميليـون و 300 هـزار نفـر 
عبـور کنـد. ریيـس سـتاد اربعيـن کربـال با اشـاره بـه امكانات ایجاد شـده 
بـرای اسـكان زائـران ایرانـی در شـهر مقـدس کربـال، اظهـار داشـت: برای 
یكصـد هـزار زائـر ایرانـی در کربـالی معلی محل اسـكان و دیگـر خدمات 

بـه طـور رایـگان ایجـاد شـده اسـت. 
وی بـا بيـان این که برای اسـكان زائران ایرانی مراسـم اربعين حسـينی 
در کربـالی معلـی 30 اردوگاه اسـكان، ایجـاد شـده اسـت، تصریـح کـرد: 
ظرفيـت هـر اردوگاه زائـران حسـينی ایرانی بيـن یك هزار تـا 15 هزار نفر 
مـی باشـد و در کنار این اردوگاهها شـماری از مسـاجد و مـدارس کربال را 

نيـز بـرای اسـكان زائـران ایرانی تجهيز کـرده ایم.  

بانک مرکزیخبر خبرتفاهم
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امروز 10 آذر برابر با یکم دسامبر

رضاشاه فروغي را برکنار کرد
رضاشـاه پهلـوي دهـم آذر مـاه 1314 بـه گونـه 
اي غيـر منتظـره، محمدعلـي فروغـي را متهـم بـه 
مسـاعدت و حمایـت از بسـتگان کـرد کـه شـهرت 
سـوء اسـتفاده از مقـام و منزلـت اورا داشـتند و از 
نخسـت وزیـري برکنـار سـاخت و یكـي از آن افراد 
هـم کـه متهـم بـه چنيـن سـوء اسـتفاده اي شـده 
بـود چنـد روز بعـد اعـدام شـد. پـس از برکنـاري 
فروغي، رضاشـاه تـالش براي دور سـاختن تدریجي 
ایـران از نفـوذ انگلسـتان را آغـاز کـرد.  فروغـي که 
در کابينـه مهدي قلي هدایت )مخبرالسـلطنه( وزیر 
امـور خارجـه بـود در سـال 1312 پـس از کنـاره 
بـود.  ایـران شـده  وزیـر  گيـري هدایـت، نخسـت 
در زمـان نخسـت وزیـري هدایـت بـود کـه قانـون 
تمدیـد قـرارداد نفـت بـا انگلسـتان تصویـب شـده 
بـود. کنـاره گيـري هدایـت بـه خواسـت رضاشـاه 
و سـه مـاه پـس از تصویـب الیحـه تمدیـد قـرارداد 
نفـت صـورت گرفتـه بـود. تمدیـد قـرارداد نفـت 
موسـوم بـه قانـون سـال 1933 از قوانيـن ننگيـن 
و خيانـت آلـود ایـران بشـمار مـي رود زیـرا کـه به 
موجـب آن، مـدت قـرارداد و منطقـه مشـمول آن 
افزایـش یافتـه بـود. فروغي پيـش از نخسـت وزیر 
شـدن، مشـاغل متعدد را پشـت سر گذاشـته بود و 
ازجملـه در 1309 وزیـر اقتصاد شـده بود. وي پس 
از برکنـاري از نخسـت وزیـري در 1314 بـه مدت 
شـش سـال مـورد بي مهـري رضاشـاه قرار داشـت 

و بـه او نزدیـك نمـي شـد.

پایان کنفرانس سران در تهران
سـران آمریكا، شـوروي و انگلسـتان یكم دسامبر 
سـال 1943 بـه مذاکرات مهـم چهـار روزه خود در 
تهـران پایـان دادند. آنـان ژنرال دوگل رهبر فرانسـه 
آزاد را بـه ایـن کنفرانس دعوت نكـرده بودند زیراکه 
قلبـي وجـود  ميـان دوگل و چرچيـل صميميـت 
نداشـت. دوگل سـال بعـد، در آذرمـاه، بـه تنهایي از 
تهـران و مسـكو دیـدن کـرد.  در کنفرانـس تهران، 
رهبـران آمریـكا و انگلسـتان تسـليم نظـر اسـتالين 
شـدند کـه در مـاه مـی 1944 در غـرب اروپـا، یك 
جبهه زميني مشـترک بر ضد آلمـان به وجود آورند 
تـا از فشـار آلمـان در جبهه شـرق )خاک شـوروي( 
کاسـته شـود . اصرارچرچيـل به تقسـيم آلمان پس 
از جنگ و دادن قسـمتي از آن به لهسـتان پذیرفته 
شـد ]کاری کـه در پایـان جنگ جهانـی اول صورت 
گرفت؛ اسـتخوان الی زخم[ و با خواسـت اسـتالين 
کـه اسـالوهاي اروپا )ازلهسـتان تا یوگوسـالوي( در 
حيطـه نفـوذ شـوروي قـرار گيرنـد موافقـت شـد و 
اسـتالين بـه روزولـت قـول داد که پـس از پایان کار 
آلمـان، در خـاور دور برضد ژاپن وارد جنگ شـود تا 
بارجنگـي آمریكا در آن منطقه کاهش یابد. بخشـی 
از مذاکـرات تهـران و تصميمـات سـران سـه قدرت 
محرمانـه بـود.   گفته شـده اسـت کـه در کنفرانس 
تهـران، سـران سـه دولـت طـرح قبلـی متفقيـن را 
کـه پـس از پایـان جنگ، امـور ایران بـه یك هيئت 
مدیـره تـا تعييـن تكليـف نظـام حكومتـی و رئيس 
کشـور در یـك رفرانـدم سـپرده شـود رد کردنـد و 
در نتيجـه قانـون اساسـی بـه همـان صـورت باقـی 
مانـد و همچنين محمدرضاشـاه پهلـوی. دليل طرح 
قبلـی کـه بالفاصلـه پـس از اشـغال نظامـی ایـران 
بـه ميـان آمـده بـود ناخرسـندی شـدید متفقين از 
رضاشـاه بـود کـه به آلمـان )دولـت هيتلـر( نزدیك 
شـده بود. »گذشـت زمـان = تاریـخ« نشـان داد که 
اجراي آن قسـمت از تصميمات کنفرانس تهران که 
مربـوط بـه منطقه اسـالو نشـين بود، پـس از جنگ 
بـا کارشـكني آمریـكا و انگلسـتان رو بـه رو شـد و 
چرچيـل شـوروي را کشـور »پشـت پـرده آهنيـن« 
لقـب داد و ترومـن تصميـم به محاصـره و در قفس 
انداختـن آن گرفـت، یوگوسـالوي را تحریـك بـه 
خـروج از دائـره نفود اسـتالين کردند و به این سـان 
جنـگ سـرد دو بلوک آغاز شـد و بر ضد هم دسـت 
بـه تشـكيل اتحادیـه هـاي نظامي زدنـد و جنگهاي 
منطقـه اي راه انداختنـد و ایـن ماجـرا 45 سـال 
طـول کشـيد کـه سـرانجام بـا کمـك شـواردنادزه 
وزیـر امورخارجـه دولـت گورباچـف بـه سـود غرب 
پایـان یافـت و نـه تنهـا بلـوک شـرق بلكه شـوروي 
هـم از ميـان رفـت و اینـك دولتهـاي »کشـورهاي 
سـابق بلوک شـرق« بـه اتحادیه نظامي غـرب )ناتو( 
پيوسـته و مقامـات برخـي ازاعضاي شـوروي منحله 
هـم در آرزوي پيوسـتن بـه ایـن اتحادیـه نظامـي 

. هستند!

ادعاي ارضي ژنرال عبدالکریم قاسم 
رهبر وقت عراق نسبت به ایران

یكـم دسـامبر سـال 1959 )دهـم آذر 1338( 
ژنـرال عبدالكریـم قاسـم رئيـس دولـت وقـت عراق 
نسـبت به یـك منطقه مـرزي ایـران در خوزسـتان 
ادعـاي ارضـي کـرد. ایـن نخسـتين بار بـود که یك 
رئيـس دولـت عـراق ـ در آن تاریـخ یـك کشـور 
27 سـاله ـ علنـا چنيـن ادعایـی کـرده بـود. وي 
در ژوئيـه سـال 1958 بـا یـك کودتـا ي نظامـي 
خونيـن بـه نظـام سـلطنتی کوتـاه مـدت در عـراق 
کـه سـاخته و پرداختـه انگلسـتان بـود پایـان داده 
بـود. برخـالف تصـوري کـه اوایـل کودتا مـي رفت، 
قاسـم یـك نظامي مارکسيسـت بـود نه ناصریسـت 
)ناسيوناليسـت عـرب(، کـه سـریعا هم بـه عضویت 
عـراق در پيمـان بغـداد )بعـدا: سـنتو( پایـان داد. 
ادعاي قاسـم سـبب شـد کـه دولـت وقت ایـران به 
واحدهـاي لشـكر خوزسـتان و تيـپ زرهـی قزویـن 
آمـاده باش دهـد و از پادگانهاي دیگر به خوزسـتان 
نيـروي تقویتـي بفرسـتد و دولـت عـراق را متقابـال 

متهـم بـه نقـض قـرارداد سـال 1937 کنـد. 

جلسـه شـورای اقتصـاد مقاومتـی دیـروز 
از  جمعـی  و  کرمـان  اسـتاندار  حضـور  بـا 
اعظـم  پيامبـر  سـالن  محـل  در  مسـئولين 
اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد و مسـئوالن 
ادارات مختلـف اسـتان کرمـان بـرای اجرای 

سياسـت هـای اقتصـاد مقاومتـی آمـاده شـدند.
بدون وابستگی به نفت باید به توسعه رسید

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منطقـه ای 
اسـتاندار کرمـان در ایـن جلسـه بـا اشـاره به تاکيـد رهبری 
کـه حرکـت بـه سـمت برنامـه هـای جدیـد اسـت، گفـت: 
شـرایط اقتصادی کشـور ما پيچيده اسـت و سـال ها به نفت 
وابسـته بوده اسـت. محمدرضا فتوت تاکيد کرد: در راسـتای 
تحقـق اقتصـاد مقاومتـی باید بـه گونه ای برنامه ریزی شـود 
کـه بدون وابسـتگی بـه اقتصاد نفت به توسـعه دسـت یافت. 

رویکرد ما اقتصاد مقاومتی است
رئيس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی اسـتان کرمان در 
ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه سـفر قریب الوقـوع رئيس جمهور 
جلسـات  منظـور  ایـن  بـه  داشـت:  اظهـار  کرمـان  بـه 
چهارجانبـه ای را بـا مدیـران کل ادارات خواهيـم داشـت. 
جعفـر رودری افـزود: آئين نامـه طرح هـای قابـل واگـذاری 
دسـتگاه های دولتـی بـه بخـش خصوصـی بـه دسـتگاه ها 
ابـالغ شـده و بـا توجـه بـه اینكـه ایـن رویكـرد براسـاس 

سياسـت های اقتصـاد مقاومتـی اسـت، مدیـران توجـه الزم 
را داشـته باشـند. وی با اشـاره به رسـيدن الیحه بودجه به 
مراحـل پایانـی، گفـت: مدیـران کل در روزهـای باقی مانـده 
مـواردی را کـه الزم اسـت، پيگيـری کـرده یـا بـه سـازمان 

برنامه ریـزی اسـتان اطـالع دهنـد.
گردشگری یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است

مدیـرکل ميـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان نيز در این نشسـت گفت: یكـی از محورهای 
مهمـی کـه در اقتصـاد مقاومتـی بـه آن پرداخته  می شـود، 
حـوزه صنعـت و گردشـگری اسـت و این امر در کشـورهای 
توسـعه یافته قابل مشـاهده اسـت. محمـود وفایی با اشـاره 
بـه برنامـه توسـعه اظهار داشـت: بـا توجه به سياسـت های 
ابالغـی از سـوی رهبر معظم انقـالب، یك تكليـف قانونی و 
شـرعی بـر عهـده داریـم و باید تـالش کنيم در یـك برنامه 
پنـج سـاله تعـداد گردشـگران خارجـی را بـه پنـج برابـر 
افزایـش دهيـم. وی افـزود: باید یك برنامـه عملياتی مبتنی 
بـر اقتصـاد مقاومتی را تهيـه و آن را اجرایـی کنيم و جهت 
گيـری مـا به سـمت سـرمایه گـذاری خصوصی اسـت و در 
مرمـت آثـار تاریخـی و باسـتانی بـر ایـن امـر تاکيـد داریم. 
مدیـرکل ميـراث فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان کرمـان افـزود: برنامه ریزی هـای مـا بر این اسـت که 
200 هـزار گردشـگر خارجـی را در کرمان داشـته باشـيم و 

تحقـق ایـن شـعار مبتنـی بـر همـكاری همـه دسـتگاه ها و 
سـرمایه گذاری عظيمـی اسـت کـه باید انجام شـود.

و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی،  ميـراث  کل  اداره  معـاون 
گردشـگری اسـتان کرمـان نيـز در ایـن جلسـه با اشـاره به 
اینكـه 27 هتـل و 32 بـاب مهمانپذیـر در اسـتان کرمـان 
از شـاخص هـای مهـم در  یكـی  داد:  ادامـه  دارد،  وجـود 
واحدهـای اقامتـی شـب اقامـت اسـت کـه ایـن ميـزان در 
حـال حاضـر 1.7 شـب اسـت و ایـن ميـزان تـا پنـج سـال 
آینـده باید به 2.7 شـب افزایـش یابد. محمدحسـين تجلی 
گفـت: متوسـط هزینـه هـر گردشـگر در دنيـا هـزار و 700 
دالر اسـت کـه در صـورت توسـعه گردشـگری خارجـی در 
اسـتان کرمـان بـه طـور متوسـط هر گردشـگر حـدود هزار 
دالر هزینـه خواهـد کـرد. وی با اشـاره به وجـود 27 مقصد 
گردشـگری آماده سـرمایه گذاری در اسـتان کرمـان گفت: 
در مجمـوع 10 هـزار ميليـارد ریـال بـرای سـرمایه گذاری 
در ایـن حـوزه نياز اسـت. تجلـی افـزود: از 615 بنـا و ابنيه 
تاریخـی موجـود در اسـتان کرمـان، 77 بـاب قابل سـرمایه 
گـذاری و واگـذاری بـه بخـش خصوصـی هسـتند. وی بـا 
اشـاره بـه اینكـه در حـوزه صنایـع دسـتی بيـش از 300 
رشـته در اسـتان کرمـان وجود دارد افـزود: 13 هزار و 102 
نفـر در حـوزه صنایـع دسـتی در اسـتان کرمان مشـغول به 
کار هسـتند کـه بـا توجـه بـه افزایـش کارگاه هـا و آموزش 
هـای ارائـه شـده، ایـن تعـداد افزایـش مـی یابـد. تجلی بر 
ایجـاد بازارچـه صنایـع دسـتی تاکيـد و خاطرنشـان کـرد: 
یـك بازارچه صنایع دسـتی در شـهربابك در دسـت احداث 

و راه انـدازی اسـت.
22 درصد بیالن منفی آب کشور مربوط

 به کرمان است
مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای کرمان در این جلسـه 

گفـت:  بيـالن منفـی سـاالنه اسـتان کرمـان 800 ميليـون 
مترمكعـب اسـت ایـن در حالـی اسـت کـه بيـالن منفـی 
کشـور از ابتـدای دهـه 40 ميـزان 110 ميليـارد مترمكعب 
بـوده کـه 22 درصـد بيـالن منفی کشـور مربوط به اسـتان 
کرمـان اسـت. محمدرضـا بختيـاری بـا اشـاره بـه اینكه در 
حـال حاضـر 100 ميليـون مترمكعـب کسـری آب شـرب 
در اسـتان داریـم، اظهـار داشـت: سـرانه آب های سـطحی 
در دسـترس در کشـور 1415 مترمكعـب بـرای هـر ایرانـی 
اسـت کـه در اسـتان کرمـان 1040 مترمكعـب مـی باشـد 
که نسـبت به سـرانه کشـوری پایين اسـت و هـدف گذاری 
شـده کـه طـی برنامـه پنـج سـاله ایـن تفـاوت را از بيـن 
ببریـم. وی بـا اشـاره بـه اینكه تاميـن بيـش از 89 درصد از 
منابـع آب زیرزمينـی در اسـتان اسـتفاده مـی شـود، گفت: 
برنامـه ریزی شـده کـه ميزان برداشـت از منابـع زیرزمينی 
طـی پنـج سـال بـه 66 درصـد برسـد. بختيـاری بـا اشـاره 
بـه اینكـه سـند جامع آب اسـتان کرمـان در راسـتای طرح 
هميـاران آب تدویـن شـده اسـت گفـت: ایـن طـرح مصوبه 

وزارت نيـرو را دریافـت کـرده اسـت.
برای رسیدن به اهداف برنامه ششم 

به اعتبار نیاز داریم
اسـتان  روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان نيـز در ایـن نشسـت گفـت: شـاخص بهـره منـدی 
روسـتائيان از آب آشـاميدنی سـالم در اسـتان کرمان 67.5 
درصـد اسـت کـه ایـن ميـزان در کشـور 76 درصـد اسـت. 
علـی رشـيدی با اشـاره بـه شـوری آب در برخـی از مناطق 
اسـتان کرمان تصریح کرد: 578 روسـتا با کمبود آب و 79 
روسـتا با مشـكل فلزات سـنگين در آب مواجه هستند. وی 
ادامـه داد: برای رسـيدن به اهداف برنامه ششـم توسـعه در 
بخـش فاضـالب بـه 126 ميليـارد تومـان اعتبار نياز اسـت.

جلسه شورای اقتصاد مقاومتی تشکیل شد

کرمان آماده اجرای
 سیاست های اقتصاد مقاومتی 

زهـرا نعمتـی، بانـوی افتخارآفرین ورزش 
ایـران و کرمان صبح دیروز وارد کرمان شـد 
و مـورد اسـتقبال مـردم و مسـئوالن کرمان 

قـرار گرفت.
عليرضـا رزم حسـينی دیـروز در آیيـن 
تجليـل از زهـرا نعمتـی، بانـوی افتخارآفریـن ورزش ایـران 
و کرمـان در محـل اسـتانداری کرمـان گفـت: جـای شـكر 
دارد کـه در اسـتان کرمـان فرزنـدان ارزشـمندی حضـور 
دارنـد کـه در صحنـه هـای ملـی و بيـن المللی مـی توانند 
افتخـار آفرینـی کننـد. اسـتاندار کرمـان در ادامـه گفـت: 
افتخـار آفرینـی ایـن امـر تنهـا مربوط بـه ورزش نيسـت و 
درسـایر عرصـه هـا از جملـه عرصـه علمی نيز هميـن گونه 
اسـت. بایـد بـه مـردم شـریف کرمـان تبریـك گفـت که از 
ایـن آب و خـاک چنيـن فرزندانـی پـرورش مـی یابنـد که 
مایـه افتخـار کشـور هسـتند. وی با حضور همـراه با حجاب 
و پوشـش اسـالمی زهـرا نعمتـی در عرصـه هـای مختلـف 
جهانـی اشـاره کـرد و ادامـه داد: این بانوی افتخـار آفرین با 
حجـاب اسـالمی خـود توانسـتند ثابت کنند که یـك بانوی 
محجبـه نيـز مـی تواند در عرصـه های مختلف حضـور یابد 
و موفق باشـد. رزم حسـينی گفت: این ورزشـكار ارزشـمند 
بـا آسـيبی کـه دارد، مقابلـه و ثابـت کـرد کـه می شـود با 
وجـود آسـيب هـای جسـمانی، در صحنـه حضـور یافـت و 

افتخـار آفریـن شـد. وی تاکيد کـرد: جای تبریـك دارد که 
بـرای اوليـن بـار در تاریـخ ایـران یـك ورزشـكار معلـول از 
افـراد سـالم در المپيك پيشـی گرفته اسـت . نماینده عالی 
دولـت در اسـتان کرمـان در ادامـه سـخنان خـود گفـت: 
توجـه ویـژه ای در سـند ورزش اسـتان کرمـان کـه حـدود 
9 مـاه قبـل در اسـتان کرمـان بـه اجـرا درآمـده اسـت بـه 
عدالـت ورزشـی شـده و امكانـات ورزشـی  بخصـوص برای 
معلوليـن فراهـم گردیـده. وی بـا اشـاره بـه اینكـه درحـد 
بضاعت اسـتان از ایشـان حمایـت خواهيم کـرد، بيان کرد: 
در مـوزه شـهر کرمـان کـه دی مـاه سـال جـاری افتتـاح 
خواهـد شـد، از تندیـس »زهرا نعمتـی« رونمایـی خواهيم 
کـرد تـا در کنـار عطـا احمـدی و دیگـر چهره های اسـتان 
بـه یـادگار باقـی بمانـد و همـه کسـانی کـه از ایـن مـوزه 
بازدیـد می کننـد این شـخصيت های پرافتخار را بشناسـند.  
اسـتاندار کرمـان اعالم کـرد بـرای حمایت از خانـم نعمتی 
در بحـث مسـكن  تـالش مـی کنيـم و هـرکاری در ایـن 
زمينـه بتوانيـم انجـام می دهيم. همچنين از شـورای شـهر 
کرمـان درخواسـت کـرد، ميدان یـا خيابان مناسـبی به نام 

»زهـرا نعمتـی« نامگذاری شـود.  
زهرا نعمتی موجب افتخار کرمانی هاست

جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  توسـط  مراسـم  ایـن  در 
اسـتان کرمـان یـك دسـتگاه خـودرو پـژو پـارس بـه خانم 

نعمتـی اهـداء شـد. همچنيـن از سـوی اسـتاندار کرمان به 
ورزشـكاران جانبـاز و معلولـی که موفق به کسـب سـهميه 
شـده انـد، از جملـه پيمـان نصيـری 15 سـكه طـال، و بـه 
رهام شـهابی، صادق رحيمی، سـميه عباسـپور و محمدرضا 
مهنـی نسـب هـر کدام پنج سـكه طـال اهدا شـد.  مدیرکل 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان گفـت: وظيفـه داریـم بـه 
عنـوان مـردم و مسـئوالن کرمـان از ایـن ورزشـكاران کـه 
تمـام تـالش خـود را بـه کار بـده انـد تا بـه افتخـار آفرینی 
برسـند، تقدیـر بـه عمـل آوریـم. محمـود محمـودی نيـا 
افـزود: طبـق فرمـوده مقـام معظـم رهبـری، ورزشـكاران 
سـفيران جمهـوری اسـالمی هسـتند و خانـم زهـرا نعمتی 
یكـی از ایـن ورزشـكارانند کـه موجب کسـب اعتبـار برای 
ایـران شـده و موجب افتخـار کرمانی ها هسـتند. وی اظهار 
کـرد: وقتـی خانـم نعمتـی به عنـوان یـك بانوی مسـلمان 
باحجـاب بـه عنـوان سـفير صلح یونسـكو مطرح می شـود، 
یـك اعتبـار و افتخار بزرگ برای کشـور اسـت کـه با صرف 
ميلياردهـا تومـان نيـز شـاید نتـوان به ایـن اعتبار رسـيد.

زهرا نعمتی یک الگوی جهانی است
فاطمه سـادات حسـينی مدیـرکل امور بانـوان و خانواده 
پدیـده  یـك  نعمتـی  زهـرا  گفـت:  کرمـان  اسـتانداری 
تاریخـی و یـك الگـوی جهانـی اسـت که بـا وجود آسـيب 
هـای جسـمانی توانسـتند در حـوزه ملـی و بيـن المللـی 
افتخارآفرینـی کنـد. ایـن بانـوی ورزشـكار با حفـظ حجاب 
و جایـگاه یـك زن مسـلمان توانسـته اسـت ایـن افتخارات 
را کسـب کنـد. تاکيـد کـرد: خانـم نعمتـی بـه عنـوان یك 
الگـو بـرای زنان و مردان اسـت که با عزم راسـخ و پشـتكار 
خـود توانسـتند ثابـت کننـد که برای رسـيدن بـه اهداف و 
آرمـان هـای مقـدس هيـچ کـس و هيـچ چيـز نمـی تواند 
مانـع باشـد .همـه نهادهـا و بخـش هـای خصوصـی باید از 
خانـم نعمتـی حمایـت کننـد تـا در المپيـك و پارالمپيـك 
بـرای کشـور افتخـار آفرینـی کننـد. مدیـرکل امـور بانوان 
و خانـواده اسـتانداری کرمـان ادامـه داد: بانـوان ثابت کرده 
انـد بـا تـالش و همت خـود مـی تواننـد مایه عـزت نظام و 

باشـند. انقالب 

بانوی افتخارآفرین ورزش ایران صبح دیروز با استقبال پرشور مردم وارد کرمان شد

تندیس زهرا نعمتی ساخته می شود

ورزش

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

تعييـن  قانـون  موضـوع  اول  شـماره 139460319007011677هيـات  رای  برابـر 
تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـك کرمـان تصرفـات مالكانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رحيـم فيوضـی فرزند شـمس 
اهلل بشـماره شناسـنامه 374 صـادره از هشـترود در ششـدانگ یـك بـاب سـاختمان به مسـاحت 
129/86 مترمربـع کـه مـوازی 22/41 مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 4166 فرعـی از 10 اصلـی واقـع در بخـش 4 کرمان 
بـه آدرس کرمـان بلـوار امـام حسـن )ع( بعـد از دانشـكده الزهـرا )س( کوچه 41 ابتدای شـهرک 
مخابـرات خریـداری از مالـك رسـمی آقـای حسـن ذهـاب ناظـوری محرز گردیـده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولين 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظـرف مدت 
یـك مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالكيت صادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/24

کفيل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امين رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره 139460319062000700هيـات اول موضـوع قانون تعيين تكليف 
وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـك گلبـاف تصرفـات مالكانـه بالمعارض متقاضـی خانم زهرا خدائـی گوکی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 131 صـادره از گلبـاف در یك بـاب خانه به مسـاحت 470/12 مترمربع پالک 2 فرعی 
از 2479 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 2479 اصلـی واقـع در گلبـاف خيابان جمهـوری کوچه 
شـماره 7 خریـداری از مالـك رسـمی آقـای اکبـر خدائـی فرزنـد فـرج الـه محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 

انتشـار اوليـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/09/10           تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/25

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  
م الف 2866                

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

برابـر رای شـماره 139460319012003127هيـات اول موضوع قانـون تعيين تكليف 
وضعيـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملك 
سـيرجان تصرفـات مالكانه بالمعـارض متقاضی خانم طاهـره احمدی ده قطب الدینـی فرزند اکبر 
بشـماره شناسـنامه 1222 صـادره از سـيرجان در یـك بـاب خانه بـه مسـاحت 186/10 مترمربع 
پـالک 251 فرعـی از 588 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـيرجان آبـاده خيابـان 
تخـت جمشـيد کوچـه 15 خریـداری از مالـك رسـمی آقـای اکبر احمـدی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالكيـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـليم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/09/10               تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/24

رئيس ثبت اسناد و امالک- عباس ملكی 
م الف 230                  

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

برابـر رای شـماره 139460319062000620هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن 

تكليـف وضعيـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـك گلباف تصرفـات مالكانـه بالمعارض متقاضـی خانم مریم مهـدی زاده فرزنـد کرمعلی 
بشـماره شناسـنامه 171 صـادره از گلبـاف در یك بـاب خانه به مسـاحت 298/36 مترمربع پالک 
2 فرعـی از 411- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 411- اصلـی واقـع در گلبـاف خيابـان 
وليعصـر کـوی شـهيد ایـازی خریـداری از مالك رسـمی آقـای کرمعلی مهدیـزاده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالكيت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اوليـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، 
ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ تسـليم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/10

رئيس ثبت اسناد و امالک- محمد مقصودی  
م الف 2818

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانـم عصمـت عسـكرزاده گوکـی فرزند حسـين مالك ششـدانگ پـالک 5758 فرعی 
از 3968 اصلـی بخـش 2 کرمـان که سـند مالكيت آن بشـرح ثبت شـماره 55870 صفحه 
316 دفتـر 195 صـادر و تسـليم گردیـده اسـت ضمن تسـليم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق 
امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالكيت پـالک مزبـور بعلـت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند 
مالكيـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یك اصالحـی ماده 120 آئين نامـه قانون ثبت 
مراتـب در یـك نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـك فـوق الذکر با وجـود سـند مالكيت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه 
اصل سـند مالكيت یا سـند معامله تسـليم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالكيـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/9/10 

کفيل ثبت شهرستان کرمان- امين رضا قوام 
م الف 2889 

برگرفته از سایت دکتر نوشیروان کیهانی زاده
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8 آذر سالروز درگذشت حمید مصدق

چه کسی می خواهد
من و تو ما نشویم
خانه اش ویران باد

حميـد مصدق، نهم بهمن ماه 1318 در شـهرضای 
اصفهـان بـه دنيـا آمـد و بعـد از چند سـال بـه همراه 
خانـواده بـه اصفهـان رفـت و در آن جا مدرسـه رفت. 
او در دوران دبيرسـتان با هوشـنگ گلشيری و محمد 
حقوقـی و بهـرام صادقی هم مدرسـه ای شـد که باعث 

دوسـتی پایدار آن ها شـد.
مصـدق در سـال 1339 بـه دانشـكده حقوق رفت 
و بازرگانـی خواند اما از سـال 1343 در رشـته حقوق 
قضایـی تحصيـل کـرد و کارشناسـی ارشـد خـود را 
در رشـته اقتصـاد کسـب کـرد. در سـال 1350 در 
رشـته فوق ليسـانس حقـوق اداری از دانشـگاه ملـی 
فارغ التحصيـل شـد و در دانشـگاه کرمان بـه تدریس 
اصفهـان،  دانشـگاه های  در  هم چنيـن  او  پرداخـت؛ 

بيرجنـد و شـهيد بهشـتی نيـز تدریس داشـت.
حميـد مصـدق در 1345 بـرای ادامـه تحصيل به 
کشـور انگلسـتان رفـت و در روش تحقيق به تحصيل 
و مطالعـه پرداخـت. مصـدق تـا پایـان عمـر عضـو 
هئيـت علمی دانشـگاه عالمه طباطبایی بـود و مدتی 
نيـز سـردبيری مجله کانـون وکال را بر عهده داشـت.

حميـد مصدق در سـال 1351 ازدواج کرد که حاصل 
آن دو فرزنـد بـه نام های ترانه و غزل اسـت.

اثـر  بـر   1377 آذرمـاه  هشـتم  در  مصـدق  حميـد 
درگذشـت. تهـران  در  قلبـی  بيمـاری 

 آثار حمید مصدق شامل منظومه ها و اشعار:
سـياه  خاکسـتری،  آبـی،   )1341( کاویـان  درفـش 
)1343( در رهگـذار بـاد )1347( دو منظومه؛ شـامل 
آبـی، خاکسـتری، سـياه - در رهگـذار بـاد )1348(

 )1369( صبـوری  سـال های   )1358( جدایی هـا  از 
تـا رهایـی؛ شـامل مجموعه های فـوق )1369( شـير 

سـرخ )1376( 
ویرایش

بـا  سـعدی،  غزل هـای   )1360( موالنـا  رباعيـات 
همـكاری اسـماعيل صارمـی )1376( شـكوه شـعر 
شـهریار )چـاپ نشـده( غزل هـای حافظ، بـا همكاری 

اسـماعيل صارمـی )چـاپ نشـده(
تألیفات

مقدمـه ای بـر روش تحقيـق )1351( مجموعه قوانين 
تجـارت، مدنـی و ... ، بـا همـكاری مير قائمـی )چاپ 

نشده(
شعری از حمید مصدق:

بـا مـن اکنـون چـه نشسـتن ها، خاموشـی ها/ بـا تـو 
اکنـون چـه فراموشی هاسـت/چه کسـی می خواهـد

مـن و تـو مـا نشـویم/خانه اش ویـران باد/مـن اگـر ما 
نشـوم، تنهایم/تو اگر ما نشوی،/خویشـتنی/از کجا که 
من و تو/شـور یك پارچگی را در شـرق/باز برپا نكنيم

از کجـا کـه مـن و تو/مشـت رسـوایان را وا نكنيم/من 
اگـر برخيزم/تـو اگـر برخيزی/همـه بـر می خيزند/من 
اگـر بنشـينم/تو اگر بنشـينی/چه کسـی برخيزد؟/چه 
کسـی با دشمن بستيزد؟/چه کسـی/پنجه در پنجه ی 
هر دشـمن دون/آویزد/دشـت ها نـام تـو را می گویند/
کوه هـا شـعر مـرا می خوانند/کـوه بایـد شـد و ماند،/

رود بایـد شـد و رفت،/دشـت بایـد شـد و خوانـد/در 
مـن این جلـوه ی اندوه زچيسـت؟/در تـو این قصه ی 
پرهيـز که چـه؟/در مـن این شـعله ی عصيـان نياز،/
در تـو دمسـردی پایيز - کـه چه؟/حـرف را باید زد!/

درد را بایـد گفت!/سـخن از مهـر مـن و جـور تـو 
نيست/سـخنی از/متالشـی شـدن دوسـتی اسـت،/و 
بحـث بودن پندار سـرور آور مهر/آشـنایی با شـور؟/و 
جدایـی بـا درد؟/و نشسـتن در بهت فراموشـی ـ/ـ یا 
غـرق غرور؟!/سـينه ام آینه ای اسـت/با غبـاری از غم/

تـو بـه لبخندی از ایـن آینه بزدای غبار/آشـيان تهی 
 دسـت مرا،/مـرغ دسـتان تـو پـر می سـازد/آه مگذار، 
کـه دسـتان من آن/اعتمـادی که به دسـتان تو دارد 
بـه فراموشـی ها بسـپارد/آه مگـذار که مرغان سـپيد 
دستت/دسـت پرمهـر مرا سـرو تهـی بگذارد/من چه 
می گویـم، آه.../بـا تـو اکنون چـه فراموشـی ها؛/با من 
اکنـون چـه نشسـتن ها، خاموشی هاسـت/تو مپنـدار 
کـه خاموشـی من،/هسـت برهـان فراموشـی من/من 

اگـر برخيزم/تـو اگـر برخيزی/همـه بـر می خيزند«

8 آذر  سالروز درگذشت ژاله اصفهانی

زندگی صحنه ی یکتای 
هنرمندی ماست

یكتـای  صحنـه  »›زندگـی  معـروف  شـعر  شـاعر 
ماسـت«‹ هنرمنـدی 

بشكفد بارِ دگر ناله رنگين مراد
غنچه سرخ فروبسته ی دل بازشود

من نگویم که بهاری که گذشت آید باز
روزگاری که به سرآمده آغاز شود
روزگاِر دگری هست و بهاراِن دگر

شاد بودن هنر است، شادکردن هنری واالتر
ليك هرگز نپسندیم به خویش

که چو یك شكلك بی جان شب و روز
بی خبر از همه خندان باشيم

بی  غمی عيب بزرگی ا ست
که دور از ما باد

کاشكی آینه  ای بود درون  بين،
که در آ ن

خویش را می دیدیم
آن چه پنهان بود از آینه  ها می دیدیم

می شدیم آگه از آن نيروی پاکيزه  نهاد،
که به ما زیستن آموزد و جاوید شدن،

پيك پيروزی و اميد شدن.
شاد بودن هنر است

گر به شاد ی تو دل های دگر باشد شاد
زندگی صحنه ی یكتای هنرمندی ماست

هر کسی نغمه ی خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته به جاست

خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.:

حميـد حميد زاده فيلم سـاز و شـاعر متولد 
موسسـه  مسـئول  مدیـر  جيرفـت   1359
فرهنگـی و هنـری »گدروزیـای بـدون مرز« 
داسـتانی  و  مسـتند  فيلـم   14 تاکنـون   ،
سـاخته است.  و در جشنواره های متعددی 
از جملـه مقام اول اولين دوره جشـنواره ی 
فيلـم نامـه نویسـی حـوزه هنـری بـا فيلـم نامـه »در بيابـان 
هـای تشـنه«، مقـام سـوم کارگردانـی کشـور در جشـنواره 
»وقف، چشـمه هميشـه جاری« در بخش مسـتند با مستند 
کوتـاه »بچـه هـای دیلمقانـی« و... حائـز رتبـه برتـر گردیده 
اسـت او برگزیده ی چندین دوره جشـنواره ی شـعر رضوی 
و دانشـجویی نيـز اسـت روز 29 آبـان مـاه  سـال جـاری 
مسـتند »سـيرکان بـه روایـت چهـار سـنگ« بـه کارگردانی 
او در رابطه با معرفی شـهر سـيرجان در پردیس دانشـگاه 
آزاد اسـالمی سـيرجان اکـران شـد بـه هميـن بهانـه بـا او 

گفتگویـی انجـام داده ام کـه مـی خوانيـد. 
- تـا آنجا کـه من مـی دانم سـال های متمادی شـعر 
کار مـی کردیـد و بـه این عنوان شـناخته می شـدید 
چـه شـد و از کی فیلم نامه نویسـی و سـاخت فیلم را 

شـروع کردید ؟
 شـاملو می گوید: شـعر در من عقده فرو خورده ی موسـيقی 
بـود بـرای مـن هم شـعر عقـده ی فرو خـورده ی سـينما بود 
بـه دليـل شـرایط  و موقعيتی که در آن زندگـی می کردیم به 
سـينما آن طـور که باید و شـاید دسترسـی نداشـتم بـا آمدن 
به کرمان از سـال 1386 و آشـنایی با انجمن سـينمای جوان 
در آزمـون ورودی ایـن انجمـن بـا رتبـه دوم پذیرفته شـدم و 
پـس از طـی مراحـل مهارتی انجمـن به واقع از آنجـا کار فيلم 
سـازی مـن شـروع شـد ولـی قبـل از آن هـم مـن فيلـم نامه 
هایـی را نوشـته بـودم از سـالهای 84 تـا 86 هم، بـا تلویزیون 
و رادیـو کرمان در مقام نویسـنده و گزارشـگر همـكاری کردم. 

- تاکنون چه فیلم هایی را کارگردانی کرده ای؟
 اوليـن فيلـم من مسـتند کوتاهـی بود به نـام »زیـارت امير« 
کـه زندگـی نامـه ی مادربزرگـم بـود آن روزها تنهـا امكاناتی 
کـه در اختيار داشـتم یـك حلقه فيلم و یـك دوربين دی وی 
کـم اجـاره ای بـود و ایـن فيلـم یـك روزه سـاخته  شـد و در 
انجمـن سـينمای  جـوان تدویـن و در جشـنواره ای هم مقام 
چهـارم را بـه دسـت آورد. بعـد از آن »بچـه هـای دیلمقانی« 
سـاختم ؛مسـتندی دربـاره ی پرورشـگاه کـودکان و ایتام بود 

کـه مقـام اول اسـتانی و کارگردانی سـوم کشـوری را بدسـت 
آورد و در ادامه فيلم های »تابسـتان نشـاط انگيز« ، »ده باالی 
رمشـك«، » راز« و فيلـم کوتـاه داسـتانی »گزیـرو« با موضوع 
بومـی و باورهـای مـردم مناطق جنـوب کرمـان را کار کردم و 
پـس از آن بـا یـك وقفه ی  یك سـاله مسـتند »سـيرکان به 

روایـت چهار سـنگ« را سـاختم کـه اخيراً اکران شـد. 
- مسـتند »سـیرکان به روایت چهارسـنگ« را پس از 
تجربـه های متعددی سـاختید این فیلـم در چه رابطه 

ای اسـت و با چه کسـانی همکاری داشتید؟ 
هنـری  و  فرهنگـی  موسسـه  توليـد  اوليـن  مسـتند  ایـن 
»گدروزیـای بـدون مـرز« بود و اهميت این فيلم در این اسـت 
که گروه فيلم سـاز سـه نفر ما با حضور مجتبی شـول افشـار 
زاده از نویسـندگان خـوب و شـاگردان اسـتاد ناصـر تقوایـی و 
دوسـت عزیـز و هنرمنـدم جنـاب ناصر صبحی شـكل گرفت 
و کار بـه شـكل تقسـيم کار و تخصصـی انجـام شـد ؛حـوزه 
پژوهشـی و نویسـندگی کار را مجتبی شـول بر عهده داشـت. 
کارگردانـی، تدویـن و صـدا گـذاری  را مـن انجـام دادم. ایـن 
مسـتند در رابطـه بـا فرهنگ، آداب، رسـوم، تاریـخ و موقعيت 
هـای اقتصـادی و گردشـگری سـيرجان که در حـد بضاعت و 

مجـال فيلـم مورد بررسـی قـرار گرفتـه اند.
- چـه نهادهـا و یا اشـخاصی در سـاخت ایـن فیلم با 

کردند؟  همکاری  شـما 
تنهـا حامـی مـا شـهرداری سـيرجان بود که بـا انـدک هزینه ای 
ایـن فيلـم را حمایـت کـرد بخـش اعظمـی از هزینـه ها توسـط 
مؤسسـه ی »گدروزیـا« و هزینـه هـای شـخصی گروه مـا تامين 
شـد. دانشـگاه آزاد سـيرجان، ميزبان اکران و مراسم نقد این فيلم 
بود و بسـياری از نشـریات و خبرگزاریها از جمله نشـریه »سـخن 
تـازه« ، روزنامـه »پيام ما« خبرگزاری مهر و... پوشـش خبری کار 
را انجـام دادنـد کـه در همين جـا از همه ی آنها تشـكر می کنم. 
- سـاخت ایـن فیلـم بیش از یک سـال طول کشـید 
وقـت  همـه  ایـن  فیلـم مسـتند  یـک  بـرای  چـرا 

گذاشـتید؟
این یك سـال شـامل مرحلـه پژوهش تا اکران فيلم می شـود 
امـا بيشـترین زمان صـرف تدوین و صداگذاری کار شـد و این 
بـدان علـت بود که با طيـف عظيمی از مخاطبانـی روبرو بودم 
کـه جمعيـت کامـل یـك شهرسـتان را تشـكيل مـی دادند و 
ایـن امـر باعـث شـد تـا بـا وسـواس تمـام و نهایت دقـت این 

کار شـكل بگيرد. 

- موسسـه فرهنگی و هنـری »گدروزیای بـدون مرز« 
سـال گذشـته به مدیر مسـئول شـما آغاز به کار کرد 

در این موسسـه چـه کارهایی انجام مـی دهید؟
موسسـه مـا یـك موسسـه ی چند منظـوره محسـوب می  
شـود کـه در واقـع معتبرتریـن مجـوز وزارت فرهنـگ و 
مـی  محسـوب  خصوصـی  بخـش  بـرای  اسـالمی  ارشـاد 
شـود. اساسـنامه ی  مـا اساسـنامه ای تقریبـاً کامل اسـت 
کـه اکثریـت کارهـای فرهنگـی و هنـری را پوشـش مـی 
دهـد از جملـه سـاخت انـواع فيلـم هـا، ورود بـه شـبكه 
برگـزاری دوره  و...(،  توزیـع  و  سـينمای خانگـی )پخـش 
هـای آموزشـی فيلـم سـازی، بازیگـری، عكاسـی و انـواع 
دوره هـای مهارتهـای هنـری دیگر، برگزاری جنشـواره ها،  
سـمينارهای فرهنگـی و هنـری، تدویـن و مجموعـه هـای 
مسـتند دربـاره مسـائل فرهنگـی هنـری و تاریخـی ایـران 

و سـایر کشـورها. 
- شـما در زمینـه های متعـدد فرهنگـی و هنری مثل 
تئاتـر، روزنامه نگاری، شـعر، عکاسـی کارهایی انجام 
داده ایـد و تجربیاتـی داریـد آیـا بهتر نبـود در دنیای 
تخصـص محـور امـروز یـک کار هنـری  انحـام مـی 

دادید؟
 »تئاتـر« تخصـص من نيسـت ولی هميشـه دوسـت داشـتم 
ایـن هنـر را تجربـه کنـم و تئاتری بـا موضوع »کـودکان کار« 
کارگردانـی و اجـرا کـرده ام ؛در روزنامـه نگاری هـم از طراحی 
و صفحـه آرای گرفته تا نوشـتن یادداشـت ، گـزارش و تنظيم 
خبـر در زمينـه هـای فرهنگـی، هنـری و اجتماعـی فعاليـت 

ام.  داشته 

شـعر  کار هنری اوليه ام بوده اسـت من از سـال 79 شـعر آزاد 
و غـزل کار مـی کنم و دو دوره عضو هيأت مدیره انجمن شـعر 
سـبزواران بـودم ؛یكـی از غزل هایـم به نام »هرچنـد که پس 
لـرزه ی پایيـز  قـرار اسـت« در مجموعه ای کـه گزیده پانصد 
غـزل شـعر فارسـی از رودکـی تـا کنون کـه به کوشـش اکبر 
اکسـير و محمـد حاجـی زاده منتشـر شـده بـه چاپ رسـيده 

است. 
- اگر حرف خاصی دارید بفرمایید؟

در موسسـه فرهنگـی و هنـری »گدروزیـا« مـا در دو بخـش 
برنامـه هـای فرهنگـی و هنـری داریم یـك بخش مربـوط به 
کرمان و داخل کشـور اسـت کـه در این زمينـه از جمله طرح 
جایـزه بزرگ سـينمایی »روح انگيـز« که برگرفتـه از نام روح 
انگيـز سـامی نـژاد اوليـن بازیگر زن سـينمای ناطق ایـران در 
فيلـم »دختـر لر«  اسـت و تشـكيل گـروه هنرمنـدان جنوب 
شـرق ایران شـامل سه اسـتان »کرمان، سيستان و بلوچستان 
و هرمـزگان« کـه قصد داریم،  با تعامـل و همكاری هنرمندان 
مذکـور برنامـه هـای را به اجـرا درآوریم از جملـه طرح »هفته 
فرهنگـی بلـوچ« کـه تنظيم تفاهـم نامه آن بيـن دو مدیر کل 
فرهنـگ و ارشـاد کرمـان و سيسـتان و بلوچسـتان  در حـال 
انجـام بـود کـه بـا جابجایـی مدیـران ایـن دو اداره  کل مدتی 
بـه تعویـق افتـاد و دوبـاره در حال احيا و پيگيری آن هسـتيم 
موسسـه ی  مـا بـا یـك سـری از انجمـن هـا  و نهادهـای 
فرهنگـی- هنری بيـن المللی در حال مذاکره اسـت تا بتوانيم 
برنامـه هـای فرهنگی در سـطح منطقه و جهـان برگزار کنيم 
متأسـفانه بـزرگ ترین مشـكل مـا، عـدم همـكاری نهادهای 

فرهنگی اسـت. 

حمید حمید زاده فیلم ساز و شاعر:

بزرگ ترین مشکل ما
عدم همکاری نهادهای فرهنگی است

  گفت و گو

زره سـنگينی پوشـيده ام و بـا صـف و بـه فرمـان طبـل 
هایـی کـه مـی کوبنـد گام بر مـی دارم . بـرای خالـی کردن 
دل دشـمن محكـم پاهایمـان را بـر زميـن می کوبيـم . صف 
اول تـازه سـرباز هـا و بـی تجربـه هـا وبـه هميـن شـكل هر 
صـف افـراد مجـرب تـر و رزم آوران ماهر تر و در انتها پشـت 
همـه  ی صـف هـا فرمانده هـان و نزدیكان انها حضـور دارند 
. تـازه کارهـا را جلـو مـی فرسـتند. هميشـه صـف اولی های 
زیـادی کشـته مـی شـوند . زنـده مانـدن در پایـان هـر نبرد 
یعنـی شـانس انتقـال به صـف دوم ،یعنـی یك صـف دور تر 

از مرگ ایسـتادن. 
از دامنـه تپـه باال مـی رویـم 7000 نفر 40 روز مسـافرت 
، تمـام ایـن هـا بـرای آمـدن به مكانـی کـه بسـياری از آرزو 
هـای مـارا بـر آورده خواهـد کـرد . تـوی اردوگاه آموزشـی 
بعضـی شـب هـا دونفر از سـرکرده ها پيـش ما مـی آمدند و 
دور آتـش ، داسـتان جنـگ های گذشـته را برایمـان تعریف 
مـی کردنـد . هردوشـان فرمانده  ی جزء بودند و پشـت سـر 
افرادشـان در صـف دوم می ایسـتادند . مرد چاق تر داسـتان 
هایـی از سـرزمين های شـمالی می گفت ، توی نبرد) سـن( 
آن قـدر از آن کثافـت هـای شـمالی را کشـته بوده که سـهم 
اش از غنائـم شـهر ،یـك کوزه طال و 3برده شـده بـود. همان 
جـا او را بـه سـر کردگی ترفيع داده بودنـد . می خندید و می 
گفت : دسـتور دادند و ما هم تمام شـهر سـن را سـوزاندیم .

بعـد جنـگ وقتـی دختـرک هـای زیبـای سـن  دنبـال 
صاحبانشـان از خيابـان هـا عبـور داده مـی شـدند،ما بـرای 
تماشـای غنائـم آنهـا به پشـت بـام ها مـی رفتيم.  هميشـه 
کسـانی کـه از نبرد مـی آمدند ، در صورت پيـروزی با افتخار 
و پـول بـاز می گشـتند . چيـزی که همه این صـف طویل به  
دنبـال اش بـوده انـد ، افتخـار و ثروت بـود ، گو ایـن که این 
همـان چيـزی بـود کـه بـه قيمـت زندگی مـی ارزیـد . تمام 
4 مـاه گذشـته هميشـه بـا فكر کـردن بـه خانه ای بـزرگ ، 
از داشـتن کنيـزکان و خـوردن بهترین نوشـيدنی هـا و لذیذ 
تریـن غذاها سرشـد ، امـا امروز صبـح که طبل آمـاد را زدند 
، سـنگينی سـایه ای تيـره را بـر شـانه هایـم و بـر تمـام فضا 
احسـاس مـی کردم . تمـام اردوگاه انگار در سـكوت فرو رفته 
بـود ، فقط چند تایی از سـربازان کهنه کار مشـغول شـوخی 
و خنـده بودنـد . بـاالی تپـه کـه رسـيدیم صـدای طبـل هـا 
قطـع شـد ، صـدای قدم ها و نفـس خيلی ها هم بـا آن قطع 
شـد. منظـره پيش رو تـوی دلم را خالی کـرد . موجی از گرد 
خـاک بـه پهنای دشـت به سـمت مـا مـی آمـد ، موجی که 
بـا صـدای طبـل هـا به پيـش مـی آمـد و از ميان آن اشـباح 
زره و شمشـيرهایی دیـده مـی شـد . از همـان روز اول مـی 
دانسـتم کـه بـا ان رو بـه رو مـی شـوم . امـا حـاال واقعـا یك 
لشـكر پيـش رویمـان ایسـتاده بـود . نيـزه توی دسـت عرق 
کـرده ام سـنگينی مـی کنـد ، زانوانـم به شـكلی کـه هر گز 
تجربه نكرده بودم می لرزند ، نفسـم انگار سـرد شـده اسـت 
، سـنگينی زره انـگار خفـه ام می کند . به چپ و راسـت نگاه 

مـی کنـم ،تمام صـف اول می لـرزد .                          
***

»  -  یـك دسـت لبـاس ، یـك جفـت چكمه چـرم ، کمر 
بنـد ،خنجـر ، شمشـير و مـچ بنـد هـای اهنين ، خـود و زره 
و سـپر - مـی شـمرد - تحویـل مـی گيریـد . شـما کـه تازه 
واردیـن حواسـتونو خـوب جمـع کنيـن ، انظباطـو رعایـت 
نكنيـن تـا ببينيـن ایـن کـه مـردم ميگـن اینجا ادم پوسـت 
مـی کنيـم ، راسـته یـا دروغ . از هميـن حـاال بهتـون اخطار 
مـی کنـم اگـه یـك نفـر از شـما تـوی اردوگاه یـا توی سـفر 
هـای جنگـی مشـروب بخـوره و مسـت کنـه ...خيـال نكنـه 
اونـو محاکمـش مـی کنـم ...نه...محاکمه ای توی کار نيسـت 
...دسـتور ميـدم مثـل سـگ ببندنـش بـه ارابه...هرکـی مـی 
خـواد باشـه فـرق نمـی کنـه ...ميـدم مثل سـگ در جـا تكه 

تكه اش کنن... - دسـتش را روی قبضه شمشـيرش ميگذارد 
و بـاز بـا صـدای بلنـد و خـش دارش ادامـه مـی دهـد- تازه 
کارا بـه حـرف کهنـه سـربازا گوش کنيـن ! اگه زخـم بهتون 
خـورد و خـراش ورداشـتين بهـش اهميـت ندین...یـه ذره از 
پـودر سـياهی کـه بعـدا بهتـون ميـدن بریزیـن تو یـه پياله 
عـرق، بخورین خـودش خوب ميشـه ...اگـرم زخمتون جدی 
نبـود یـه مشـت خـاک بـر داریـن بـا اب دهنتـون خيسـش 
کنيـن بماليـن رو زخم...خب بسـه دیگه برین سـر کاراتون.... 
« رئيـس اردوگاه اموزشـی در حالـی کـه جلـو صـف هـا و بر 
گـرده  ی اسـب اش نشسـته بـود این نطـق را کـرد و با گارد 
همراهـش رفـت . چـه بالهایـی کـه بـر سـر نيروهـای هنگ 
آوردنـد تـا بـاز هـم بهتریـن سـربازان لشـكر متعلـق بـه این 
اردوگاه بمانـد . انجا اردوگاه یسـاولی بـود ، اردوگاه صف های 
منظـم و جنـگاوران قدرتمند ، اردوگاه بيشـتر ارتش رسـمی 
امپراتـوری را از نظـر نيـرو و جنـگ افـزار تاميـن مـی کـرد 
و باالخـره بـرای حملـه به همسـایه شـرقی امپراتـوری نوبت 
اعـزام مـا هم فرا رسـيد . همـه نيروها یك روز اجازه داشـتند 
بـرای دیـدار از خانواده هایشـان از اردوگاه خارج شـوند . توی 
خانـه پـدر مـادر و خواهـرم از مـن اسـتقبال کردنـد . نيمـه 
شـب وقتی که از بسـتر برای نوشـيدن آب خارج شـدم توی 
اتـاق مـادر را دیـدم .باریكـه  ی نـور مـاه کـه از ميـان پـرده 
عبـور کـرده بود چهـره اش را روشـن کرده بـود . روی زمين 
همـان طـور تكيـه داده به دیـوار خوابش برده بـود ، در حالی 
کـه تسـبيح و صليبـی چوبيـن بيـن ناخن هایش جـا خوش 
کـرده بـود .  20 سـكه ای را کـه موقع خـروج از اردوگاه داده 
بودنـد را بـر مـی دارم و تـوی گونـی گندم بين گنـدم ها می 
گـذارم ، آبـی می نوشـم و سـر راه کنـار خواهـر کوچكم می 
روم موهای بور و پوسـت سـفيد و چشـمان روشـنش درست 
چهـره اش را ماننـد شـمایل فرشـتگان تـوی کليسـای مادر 
مقدس کرده اسـت . چقدر شـيرین زبانی هـای کودکانه او را 
دوسـت دارم ، دسـتی بـه موهـای نرمش می کشـم و رویش 

را مـی پوشـانم و کنـار او مـی خوابم .
صبـح روز بعـد مختصر غذایـی می خورم و بـا کمك مادر 
زره و خودم را ميپوشـم . لباس پوشـيدنم که تمام می شـود 
، مـادر دو بازویـم را مـی گيـرد و بعـد نگاهی به سـر تـا پایم 
مـی انـدازد و بـا چشـمانی کـه اشـك توی شـان حلقـه زده 

تنـگ در اغوشـم مـی گيـرد . پدر بـا اخم هـای در هم پيش 
مـی آیـد و همـان طـور کـه او را جـدا مـی کنـد مـی گویـد 
: سـاکت زن ایـن مسـخره بازیـا چيـه دیگـه ؟ مـادر همـان 
طـور کـه اشـك می ریزد مـی گویـد ای کاش نمـی رفتی. با 
دیـدن اشـك هـای مـادر منقلـب مـی شـوم ، سـرم را پایين 
مـی انـدازم و مـی گویـم »  - نگران چی هسـتی ؟ميـرم و با 
پـول بـر می گـردم بعد دیگه هيچ کدام مجبور نيسـتيم سـر 
زمينـای اربابـا جـون بكنيـم خـودم زمين مـی خـرم . با پول 
همـه چيـزو درسـت مـی کنـم اون وقـت... .« در حالـی کـه 
نزدیك اسـت اشـكم در بياید سـرم را زیر می اندازم و بيرون 
مـی روم . چنـد قدمـی دور نشـده ام کـه دسـتان کوچكـی 
دور دسـتم حلقـه مـی شـوند سـر کـه بر مـی گردانـم چهره 
ماتـم گرفتـه خواهـرم را مـی بينم . می نشـينم و دسـتی به 
صورتـش می کشـم و –قـول ميـدم زودی بر گردم بـرات یه 
بازیچـه ام ميـارم .خـب؟ موظب مادر باشـی ها- و می بوسـم 
اش گردنـم را تنـگ مـی گيـرد و مـی فشـارد دسـتی روی 
سـرش می کشـم و از او جدا می شـوم .از دور صدای شـيپور 
فـرا خـوان بـه گـوش مـی رسـد . قـدم هایـم را سـریع تر بر 
مـی دارم تـا هـر چـه زود تـر بـه دروازه های شـرقی برسـم . 
سـر پيـچ کوچـه سـر کـه بـر مـی گردانم مـی بينـم اش که 

هنـوز بـه من نـگاه مـی کند.
***

، دشـمن  بـه گـوش مـی رسـد  از دور صـدای شـيپور 
باسـرعت بيشـتری بـه پيـش می آید کـم کم غبار بيشـتری 
در هـوا بلنـد می شـود و صـدای گام هـای منظم دشـمن از 
ميـان مـی رود ، غریـو فریـادی از صف های پشـتی بلند می 
شـود و صـف بـه صـف به پيـش می آیـد و ترس فـرو خورده 
مـن هـم فریـاد می شـود . فریـادی از تـرس ، از شـجاعت از 
... . انـگار خـون منجمـد شـده تـوی رگ هایم گرم می شـود 
و بـه راه مـی افتـد . کمـان دار هـا از ميـان صفـوف عبور می 
کننـد و کمـی جلـو تـر از مـا متوقـف می شـوند . بـا صدای 
طبـل هـا کمان ها کشـيده می شـود و صدای تسـليم کمان 
هـا و بعـد بـا تغييـر نواخـت طبل هـا تير هـا دل آسـمان را 

سـوراخ مـی کنند .
صـدای فریادهایـی از دور دسـت بلنـد مـی شـود ، فریـاد 
هایـی از درد . کمـان دار هـا عقـب گـرد می کننـد . از جایی 

پشـت سـتون هـا همچنـان تيـر بـر سـر دشـمن مـی ریزند 
. گلولـه هـای آتشـين منجنيـق هـا سـفير کشـان از بـاالی 
سـرمان عبـور مـی کننـد و در پایين دسـت در ميـان غبارها 
ناپدیـد مـی شـوند و ناگهـان با صدایـی مهيب  از محـل انها 
دود و آتـش بـه آسـمان مـی رود . زیـر بـاران تيـر و گلولـه 
هـای منجنيـق پایيـن دشـت را می بينـم که چگونه سـوار و 
پيـاده بـر زميـن می افتنـد و زیر پـای همقطارانشـان ناپدید 
مـی گردنـد . صدایـی آشـنا از پشـت بلنـد مـی شـود » -  با 
شـمام اگـه هـر کدومتون به دشـمن پشـت کنين قسـم می 
خـورم خـودم مـی کشـمتون... .« سـر انجام دشـمن آن قدر 
نزدیـك شـد کـه می شـد بـه وضـوح تيغ هـای آخته شـان 
را مشـاهده کـرد ، تيـر بـاران قطع شـد و فرمـان پيش فنگ 

گردید.  صـادر 
نيـزه ای کـه تقریبـا هـم قد خـودم اسـت را مسـتقيم رو 
بـه دیـوار سـپرها و نيـزه ها نشـانه مـی روم . تا چنـد لحظه 
دیگـر و بـا سـومين ضربـه طبـاالن به سـمت ان هـا خواهيم 
دویـد . بنـگ نفـس در سـينه ام حبس می شـود و کمی قوز 
مـی کنـم ، انـگار توانـی در پاهایـم نباشـد تنـم روی پاهایم 
سـنگينی مـی کند ، بنـگ ...انـگار زمان کش مـی آید پيش 
چشـمم افـرادی به سـمت مـا می دونـد و در پـس زمينه آن 
هـا دود و خـاک وآتش اسـت که آسـمان را تيره کرده اسـت 
. آب دهانـم را هرچـه مـی کنـم نمـی توانـم قـورت بدهـم .  
وبنـگ ...بـا صـدای فریـاد اطرافيانم کمـی به خـودم می آیم 
و کمـی عقـب تـر از بقيـه صف به پيـش می دوم درسـت به 
سـمت دیـواره سـپر هـا و تيـغ ها ، به سـوی مزرعـه بزرگ و 
گاوهـای فربـه و...صـورت شكسـته ی مـادر کـه این بـار می 
خنـدد ... ، فریـادی بلند سـر می دهم و سـپر گـرد و کوچك 
را جلـو خـودم مـی گيـرم و نيـزه را بـاال مـی آورم بـا تمـام 
قـدرت به سـمت دشـمن پرتـاب می کنـم . تلوتلو خـوران با 
چشـم نيـزه را که مسـير قوسـی شـكل را می پيمایـد دنبال 
مـی کنـم کـه تـوی سـينه یكـی از پيـاده ها فـرو رفـت . در 
همـان حـال کـه از مسـير نيـزه هـای دشـمن فرار مـی کنم 
شمشـير کوتـاه خـود را از غالف بيـرون می کشـم . به اولين 
سـربازی کـه مـی رسـم با شـانه به سـپر تـوی دسـتش می 
کوبـم . سـرباز بـه پشـت روی زمين مـی افتد هنـوز به خود 
نيامـده کـه با شمشـير به سـمت سـينه اش حملـه می کنم 
بـرای دفـاع دسـتش را بـاال ميـاورد شمشـير بـه راحتـی از 
گوشـت و اسـتخوان دسـتش عبـور مـی کنـد و از زخم روی 
سـينه و دسـتش خون فـواره می زند . بـرای لحظه ای چهره 
ناباورش را می بينم و دسـت دیگرش را که به شـكلی سـعی 
مـی کـرد جلـو خون ریـزی سـينه اش را بگيرد . سـر که باال 
مـی آورم بـرق شمشـير در حـال پـروازی را مـی بينـم کـه 
خصمانـه بـه سـمت مـن مـی آیـد. قبـل از ان کـه بدانم چه 
مـی کنـم به شـكل غریزی دسـتم را بـاال می آورم شمشـير 
ضربـه سـنگينی را بـه سـپرم وارد می کنـد . شمشـيرم را با 
قوسـی از پایيـن بـه بـاال حرکت می دهـم و شمشـير به مچ 
دسـت سـرباز اصابـت می کنـد و زخـم عميقی را بـر جا می 
گـذارد ، سـرباز شمشـير را می انـدازد کمی به جلـو خم می 
شـود و مچـش را در آغـوش مـی گيـرد سـواری بـه تاخت از 
کنـارم عبـور مـی کند و سـر سـرباز دشـمن به پـرواز در می 
ایـد . دوتـا از سـربازان دشـمن را می بينم که شمشـير های 
شـان را بـر همـان جوانكـی کـه در صف کنـار من بـود فرود 
مـی اوردنـد در جایـی دور تر نيزه  ی دشـمن سـينه  ی یك 

سـرکرده را دریدند ...
***

شـب ، تـوی اردوگاه جشـن بر پاسـت . بيشـتر لشـكر در 
حـال رقـص و خـوردن و نوشـيدن هسـتند و من بـه مادرها 
و بـه پدرهـا فكـر مـی کنم ، بـه مـادرم و به مادر کسـانی که 

امروز کشـتم ..

شهرام
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تکنولوژی

برند

با تلفن میان رده S90 لنوو
آشنا شوید

محصـوالت  توليدکننـدگان  برتریـن  از  یكـی  لنـوو 
کامپيوتـری از قبيـل نـوت بـوک و تبلـت در جهـان اسـت 
کـه بـه تازگـی به سـاخت تلفن  هـای همـراه پرداخته اسـت 
و تـالش دارد تـا در بـازار داغ تلفن هـای هوشـمند خـوش 
قيمـت جای خـود را باز کند. گوشـی های سـری S لنوو که 
از سـری Style هسـتند، طراحـی مـدرن دارند و در دسـته 

گوشـی های باریـك و سـبك قـرار گرفته انـد.
بـا  رده  ميـان  بنـدی گوشـی  های  در طبقـه  کـه   S90
قيمت بسـيار مناسـبی عرضه شـده  اسـت، از 2 سـيم کارت 
بـه طور هم زمان پشـتيبانی می کند. این گوشـی هوشـمند 
 Super بـه صفحـه نمایـش 5 اینچـی همراه بـا تكنولـوژی
AMOLED بـا رزولوشـن 1280 در 720 پيكسـل مجهز 
شـده کـه قابليت نمایـش 16 ميليـون رنـگ را دارد.با وجود 
پردازنـده چهارهسـته ای اسـنپدراگون 410 بـا فرکانس 1.2 
گيگاهرتـز، 2 گيگابایت حافظه رم، چيپسـت گرافيكی آدرنو 
 3D 306 بـه راحتـی امـكان اجرای بازی های سـطح بـاالی
و تماشـای فایل هـای ویدئویی HD برای کاربر فراهم شـده 
اسـت. سيسـتم عامـل پيش فرض ایـن گوشـی اندروید 4.4 
کيت کـت اسـت که قابـل ارتقا به نسـخه اندرویـد 5 آبنبات 
چوبـی اسـت. ایـن تلفـن همـراه فوق سـبك، ضخامـت 6.9 
ميلی متـر و وزنـی معـادل 129 گـرم دارد و در طراحـی آن، 
دقـت و ظرافـت زیـادی بـه کار رفته اسـت. جنـس بدنه آن 
از فلـز آلومينيـوم و شيشـه بـوده کـه خاصيـت ضـد خـش 
دارد. دوربيـن سـلفی S90 بـا کيفيـت 8 مگاپيكسـل مجهز 
بـه فلـش LED اسـت و امـكان گرفتـن عكس های سـلفی 
را بـا نـور کافـی در شـب نيـز مهيـا سـاخته اسـت. دوربيـن 
پشـت آن بـا کيفيـت 13 مگاپيكسـل همـراه بـا قابليـت 
فيلـم بـرداری 1080p، مجهـز بـه تكنولـوژی HDR، فلش 
LED و فوکـوس اتوماتيـك اسـت. قابليت تشـخيص چهره 
و قابليـت ثبـت اطالعـات مكانـی از سـایر امكانـات دوربيـن 
ایـن تلفن هوشـمند اسـت. از دیگـر مشـخصات آن می  توان 
 WiFi 3 و امكان ارتباطیG، 4G به پشـتيبانی از اینترنـت
 GPS و  ميليمتـری   3.5 هدفـون  جـك  و   ،Bluetooth
اشـاره کرد.اس90 در رنگ های سـفيد/نقره ای و خاکسـتری 

بـا یـك سـال گارانتـی سـازگار در کشـور عرضه می شـود.

کمپانی های بزرگ چینی در پی 
تکنولوژی ساخت چیپست

بـا توجـه بـه بـازار رقابتـی پيـش روی توليـد کنندگان 
موبایـل بـه نظـر مـی آیـد کـه بسـياری از کمپانـی هـای 
بـزرگ کـه تـا به امـروز در دیوایـس های خود از چيپسـت 
هـای توليـد کارخانجـات مختلف بهـره می بـرده اند جهت 
پيشـبرد اهـداف اقتصـادی خـود در پـی توليد چيپسـت و 
کاهـش وابسـتگی خـود در ایـن بخـش هسـتند. از جملـه 
ایـن توليـد کننـدگان مـی تـوان بـه کمپانی ZTE اشـاره 
نمـود کـه بـه تدریـج در حـال گسـترش بـازار محصـوالت 
خـود در خـارج از خاک چيـن بوده و اخيراً بـا کمك دولت 
ایـن کشـور امـكان سـرمایه گـذاری 73،8 ميليـون دالری 
در بخـش توليـد چيپسـت را پيـدا کـرده اسـت. در ميـان 
توليـد کننـدگان چينـی کمپانی هواوی پيـش از این توليد 
چيپسـت را آغـاز نمـوده و تـا بـه امـروز ایـن چيپسـت ها 
در تعـدادی از محصـوالت ابرقـدرت چينـی بـه کار گرفتـه 
شـده انـد. کمپانـی لنـوو دیگـر توليـد کننـده سرشـناس 
چينـی دنيـای تكنولـوژی نيـز بـر اسـاس شـایعات فعاليت 
خـود بـرای توليـد چيپسـت را آغـاز نمـوده اسـت. کمپانی 
شـيائومی هـم کـه با توجـه به عمـر کوتاه خود درخششـی 
 Leadcore بـا کـم نظيـر در برابـر رقبـا داشـته اخيـراً 
Technology کـه از جملـه طراحان چيپ به شـمار می 
رود قـراردادی را بـه امضـاء رسـانده تا به توليـد چيپ های 
خانگـی ARM بپـردازد. انتظـار مـی رود کـه بـا افزایـش 
تعـداد طراحـان و توليـد کننـدگان چيـپ هـای موبایـل 
شـاهد کاهـش قيمـت این محصـوالت و داغ تر شـدن بازار 

هميشـه جـذاب اسـمارت فـون ها باشـيم.

اخيـرا انتشـار شـایعات در مـورد گـوگل گلـس بسـيار 
غـول  کـه  پوشـيدنی  گجـت  ایـن  اسـت.  گرفتـه  قـوت 
جسـتجو عرضه ی نسـل اول آن را زمسـتان سـال گذشته 
متوقـف کـرد، هم اکنـون در حـال طـی فرآینـد طراحی و 

توليـد نسـل دوم اسـت. 
آخریـن خبـر منتشـر شـده در ایـن خصوص نشـان از 

ایـن دارد نسـل بعـدی ایـن گجـت پوشـيدنی در شـكل 
یـك گجـت یك چشـم روانه ی بـازار خواهد شد.براسـاس 
آخرین اخبار منتشـر شـده، نسـل بعدی گـوگل گلس که 
اخيـرا اخبـار متعـددی از آن منتشـر شـده، در قالـب یك 

عينـك یـك چشـم روانه ی بـازار خواهد شـد.
 احتمـال عرضـه ی ایـن گجـت در قالبـی کـه بـه آن 

هفتـه ی  کـه  اسـت  پتنتـی  از  برگرفتـه  کردیـم  اشـاره 
گذشـته بـرای گوگل بـه ثبت رسـيده اسـت.همانطور که 
در تصویـر مربـوط بـه ایـن پتنت نيـز مشـاهده می کنيد، 
و  گرفتـه  قـرار  گـوش  یـك  روی  عينـك  ایـن  بـازوی 
نمایشـگر آن نيـز در بـاالی چشـم کاربـر قـرار می گيـرد. 
تصاویـر منتشـر شـده از ایـن گجـت پوشـيدنی در قالـب 

سـند مربـوط بـا توضيحاتـی همـراه شـده اسـت. 
گـوگل عنـوان گجـت پوشـيدنی بـا سـاختار ورودی و 
خروجـی را بـرای آن برگزیـده است.براسـاس اطالعـات 
ارائـه شـده ایـن گجـت قـادر اسـت تـا روی گـوش یـك 
کاربـر قـرار گرفتـه و براسـاس فرم سـر وی تنظيم شـود؛ 
نيـازی بـه تنظيـم مجـدد  نيـز  در اسـتفاده های بعـدی 
نيسـت؛ چراکـه ایـن گجت حالت خـود را حفـظ می کند. 
قابليـت  از  بهره گيـری  بـا  می تـوان  را  گجـت  ایـن 
منشـور ماننـد صفحه ی نمایـش آن به عنـوان یك هدآپ 
دیسـپلی نيـز اسـتفاده کرد.نسـل اول گـوگل گلـس در 
سـال 2012 معرفی و در سـال 2013 به عنوان نسـخه ی 
توسـعه ی دهنـدگان روانـه ی بـازار شـد. با وجـود هيجان 

اوليـه ی ناشـی ازعرضـه ی ایـن گجت پوشـيدنی بـه بازار، 
گوگل موفق نشـد دسـتاورد چندانی را با آن کسـب کند. 
ایـن گجـت پوشـيدنی نگرانی هـای بسـياری را در ميـان 
شـماری از کسـب و کارهـا نظير رسـتوران ها ایجـاد کرد؛ 
بطوریكـه شـماری از رسـتوران ها ورود افـراد بـا گـوگل 
گلـس را بـه مـكان خـود ممنـوع کـرده بودنـد. وجـود 
دوربيـن روی ایـن گجـت باعـث شـده بـود تـا بسـياری 
از بابـت ثبـت تصاویـر و زیرپـا گذاشـتن حریـم خصوصی 

افـراد اظهـار نگرانـی کنند.
عينـك  ایـن  توليـد  توقـف  از  پـس  جسـتجو  غـول 
هوشـمند، مسـئوليت توليـد آن را بـه تونـی فـدل داد که 

پـس از تصاحـب نسـت راهـی گـوگل شـده بـود. 
تونـی فـدل فردی اسـت که زمانـی در اپـل کار کرده 
و آیپـاد را بایـد خلـق ایـن متخصـص خوانـد. تضمينـی 
بعـدی  نسـل  در  طراحـی  ایـن  از  گـوگل  کـه  نيسـت 
گـوگل گلـس اسـتفاده کنـد و تمـام مـوارد ذکـر شـده 
تنهـا گمانـه زنی هایـی اسـت کـه با شـواهد موجـود رقم 

اسـت. خورده 

نسل جدید گوگل گلس در قالب عینکی 
یک چشم روانه ی بازار خواهد شد

خبر

انتظارات کارشناسان از صنعت تلفن های هوشمند در سال 2016
 به کوشش آرین اسدی

تلفن تا شونده
سـال 2015 بـا تمامـی تنـوع و جذابيتی کـه در صنعت 
تلفن هـای هوشـمند بـا خـود بـه همـراه آورد رو بـه اتمـام 
اسـت و اکنـون وقـت آن رسـيده تـا بـا نگاهـی بـه سـال 
2016 ببينيـم؛ سـازندگان تلفن هـای هوشـمند در سـال 

آینـده چگونـه قـرار اسـت مـا را هيجـان زده کنند؟ 
اگـر پتنت هـای لـو رفتـه، نظـرات کارشناسـان خبـره و 
عوامـل دیگـر را کنـار هم بگذاریـم، به ليسـتی از انتظارات 
بـرای سـال آینـده می رسـيم. ليسـتی کـه چنـد سـالی 

می شـود کـه تـا بـه ایـن حـد جـذاب نبوده اسـت.
تعداد کاربران تلفن های هوشمند در دنیا از مرز 2 

میلیارد نفر عبور خواهد کرد 
کاربـران  تعـداد   ،eMarketer تحقيقـات  اسـاس  بـر 
تلفن هـای هوشـمند در سـطح جهـان در سـال آینـده از 
2 ميليـارد نفـر هـم خواهـد گذشـت. از آنجایـی کـه ایـن 
تعـداد تـا پایان سـال 2015 بـه 1.9 ميليارد نفر می رسـد، 
پيش بينـی می شـود کـه تعـداد کاربـران تـا انتهـای سـال 
2016 بـه 2.3 ميليـارد نفـر افزایش پيدا کند. گوشـی های 
وینـدوزی(  شـاید  )و  اندرویـدی  ارزان قيمـت  هوشـمند 
همچنـان بـه جذب مشـتریان این بـازار ادامـه خواهند داد 
و افـراد بيشـتری را آنالیـن می کنند. رشـد بـازار تلفن های 
هوشـمند، توليد اپليكيشـن و صنعت بازاریابـی را با چالش 

رقابـت فزاینـده مواجـه خواهـد کرد.
تلفن های هوشمند تا شونده صنعت دستگاه های 

قابل حمل را متحول خواهند کرد
تلفن هـای  غریـب  و  عجيـب  طراحـی  بحـث  وقتـی   
هوشـمند بـه ميـان می آیـد می توانيـد بـر روی غول هـای 
کره ای )سامسـونگ و ال جی( حسـاب ویـژه ای باز کنيد. در 
حالـی کـه سـرنخ هایی از کار بـر روی تلفن هـای هوشـمند 
تـا شـونده توسـط ال جـی دیـده می شـود، امـا بـا توجه به 
پتنت هـای تمـام عيـار و رندرهـای طرح هـای مفهومـی، 
ایـن سامسـونگ اسـت کـه دسـت بـه سـاخت  احتمـاالً 
تلفـن هوشـمندی خواهـد زد کـه تا به حـال مشـابه آن را 
ندیده ایـم. تلفنـی کـه بـا اسـتفاده از مكانيزم لوالیـی خود، 
بـه معنـای واقعـی کلمـه تـا می شـود. ایـن یك پيشـرفت 
باورنكردنی نسـبت بـه تلفن هایی با نمایشـگر انعطاف پذیر 
ماننـد جی فلكس 2 و نمایشـگر خميده ی گلكسـی S6 اج 
که در سـال 2015 معرفی شـدند به حسـاب می آید. وقتی 
طراحـان تلفن هـای هوشـمند دستشـان به نمایشـگرهای 
OLED انعطاف پذیـر برسـد، نمی توان تصـور کرد که چه 

خالقيت هایـی از خـود نشـان خواهـد داد.
برند هایـی کـه در سـال های گذشـته مشـكل فـروش 

داشـتند، بـه زوال خـود ادامـه خواهنـد داد
 شـرکت تحليل گـر IDC ادعـا می کنـد کـه طی سـال 
2016 و 4 تـا 5 سـال بعـد از آن، 30 درصـد فروشـندگان 
تلفـن  هوشـمند امـروزی وجـود نخواهنـد داشـت. یعنـی 
چيـزی حـدود یـك سـوم فروشـندگانی کـه امـروزه بـا 
زحمـت در حـال جنـگ برای کسـب سـهم اندکـی از بازار 
هسـتند تـا چنـد سـال دیگر یـا کامـاًل از این کسـب و کار 

خـارج خواهند شـد، یا به شـدت کوچك شـده یـا در دیگر 
شـرکت ها ادغـام می شـوند.

عملكـرد فروشـندگان تلفـن هوشـمند در سـال 2015 
بـه نحـوی بـود که به جـز اپـل، سامسـونگ و چنـد توليد 
کننـده ی چينـی، بقيـه ی توليـد کننـدگان یـا سـود دهی 
نداشـتند یـا بـا زیان هـای سـنگين مواجـه بودند. بـه طور 
خـاص ال جـی، سـونی، اچ تی سـی و بلك بـری در وضعيـت 
تغييـر  بـه سـر می برنـد. همانطـور کـه تحليل هـا  بـدی 
پيش بينـی  آینـده  سـال   5 طـی  را  قـدرت  در  چندانـی 
نمی کننـد، خواهيـم دیـد کـه کسـب و کار موبایـل چـه 
شـرکت هایی در سـال 2016 بـه شكسـت خواهند رسـيد.

را  پرچمـدار  هوشـمند  تلفن هـای   ،4K نمایشـگرهای 
تبدیـل بـه قطـب سـرگرمی می کننـد 

نمایشـگرهای بـا رزولوشـن 4K بـر روی موبایـل دیگـر 
آرزو نيسـتند. گوشـی اکسـپریا Z5 پریميوم قادر است تك 
تـك پيكسـل های یـك فيلـم یـا عكـس 4K را بـه نمایش 
بگذارد. بسـيار طبيعی اسـت کـه دیگر شـرکت ها هم برای 
رقابـت تلفن هـای 4K خـود را عرضه کننـد و در این ميان 
تنهـا بحـث زمـان مطرح خواهـد بود. پـس احتمـال اینكه 
شـاهد عرضـه ی تلفن هـا و تبلت هایـی با رزولوشـن 4K از 
سـازندگانی مثـل سامسـونگ، شـيائومی و ال جـی )و دیگر 
توليدکنندگانـی کـه زنجيـره ی تامين قطعـات قدرتمندی 
دارنـد( در سـال 2016 باشـيم چندان دور از ذهن نيسـت. 
بـا توجـه به اینكـه فرآیند توسـعه ی تكنولوژی نمایشـگر و 
پردازنـده ی مـورد نياز بـرای چنيـن رزولوشـنی در مراحل 
آخـر تكميل خـود قـرار دارند، انتظـار هجوم دسـتگاه های 
4K بـه بـازار را در نيمه ی دوم سـال آینده داشـته باشـيد.

امـا ایـن ویژگـی بـرای مـا عالقه منـدان بـه تكنولـوژی 
و کاربـران عـادی چـه خواهـد داشـت؟ عـالوه بر تماشـای 
محتـوای چنـد رسـانه ای 4K بـا چنـد ميليـون پيكسـل، 
نمایشـگرهای UHD )اولترا اچ دی( دارندگان هدسـت های 

واقعيـت مجـازی را قـادر می سـازند تـا در دنيـای مجـازی 
خـود بيش تـر از قبـل غـرق شـوند. با فـرض بهبود بـازده، 
داشـتن نمایشـگر 4K بر روی تلفن هوشـمند بسيار جالب 

بود. خواهـد 
تکنولوژی شارژ »فوق سریع« تکنولوژی »شارژ 

سریع« را از میدان رقابت به در خواهد کرد
 خيلـی از دسـتگاه های موجـود فعلـی بسـيار سـریع 
شـارژ می شـوند؛ اما ظاهراً برخی سـازندگان بـه این ميزان 
هـم راضـی نبـوده و قصـد ندارنـد فرآیند بهبـود تكنولوژی 

باتری هـا را متوقـف کننـد.
بـزرگ چينـی،  توليدکننـده ی  اسـاس گزارش هـا،  بـر 
برابـر   10 کـه  اسـت  داده  توسـعه  را  باتـری ای  هـواوی، 
سـریع تر از باتری هـای فعلـی شـارژ می شـود. ایـن باتـری 
600 ميلی آمپـر سـاعتی کـه بـه نظـر می رسـد مناسـب 
دسـتگاه های پوشـيدنی باشـد، ظـرف دو دقيقـه 68 درصد 
شـارژ خواهـد شـد. یـك باتـری معمولـی در هميـن زمان 

تنهـا 2 درصـد شـارژ خواهـد می شـود.
متوسـط  ظرفيـت  بـا  باتری هـای  حـال  هميـن  در 
3000mAh کـه انـرژی اکثـر پرچمـداران اندرویـدی را 
تاميـن می کننـد، با اسـتفاده از همين تكنولـوژی 5 دقيقه 
تـا رسـيدن بـه 48 درصـد شـارژ زمـان احتيـاج خواهنـد 
داشـت. بـا توجه بـه پيشـرفت های در حـال انجـام، انتظار 
»فـوق  تكنولـوژی شـارژ  بـا  تلفن هـای هوشـمند  داریـم 

سـریع« در سـال 2016 از راه برسـند.
دستیارهای هوشمند حتی از این هم هوشمندتر 

خواهند شد
 در زمان هـای قدیـم، دسـتيار های تلفن هـای هوشـمند 
بـا انجـام یك سـری دسـتورات صوتی سـاده و سـر راسـت 
مثـال  بـرای  می کردنـد.  سـاده  را  همـراه  تلفـن  بـا  کار 
دسـتوراتی ماننـد: »بـا پـدر تمـاس بگيـر«، »ایميـل را باز 
کـن«، »برنامـه ی نـوت را بـاز کـن« و ... . اما امـروزه امثال 

گـوگل نـاو، سـيرِی اپـل و کورتانـای مایكروسـافت تبدیل 
بـه موجـودات با شـعوری شـده اند کـه به راحتـی اطالعات 
مرتبـط را هـر موقع که نياز داشـته باشـيد در اختيار شـما 
خواهند گذاشـت. دسـتيار های هوشـمند بر اسـاس الگوی 
اسـتفاده ی شـما از دسـتگاه، اطالعـات بـا معنـی )ماننـد 
مسـيرهای رفـت و آمـد روزانـه( را جمـع آوری می کننـد و 
قـادر به انجـام کارهای جالبـی مانند اضافه کـردن خودکار 
رویدادهایـی کـه در مكالمات خود به آن ها اشـاره می کنيد 
بـه تقویـم، و دعوت کـردن دوسـتان تان به مهمانـی ای که 

قـرار اسـت بـه راه بيندازید هسـتند.
انتظـار داریـم اپـل، گـوگل و مایكروسـافت بـا بهبـود 
الگوریتم هـای یادگيـری ماشـينی و هـوش مصنوعـی، باال 
رفتـن قـدرت پـردازش دسـتگاه ها، و اسـتفاده از اطالعاتی 
شـرکت ها  ایـن  اختيـار  در  آناليـز  بـرای  کاربـران  کـه 
هوشـمند  دسـتيارهای  فعاالنـه ی  عملكـرد  می گذارنـد، 
خـود را گسـترش دهنـد. البتـه اشـاره به کلمـه ی »هوش 
مصنوعـی« در عبـارات بـاال کافـی اسـت تـا خيلی هـا بـا 
بـه یـاد آوردن داسـتان های علمی-تخيلـی احسـاس خطر 

. کنند
USB نوع C ممکن است متداول شده و 

استاندارد قدیمی USB را منسوخ کند
 پـورت USB نـوع C هميـن حـاال هم بـر روی برخی 
دسـتگاه های موبایـل دیده می شـود؛ امـا انتظـار داریم این 
پـورت اتصـال کارآمـد، بـا بلـوغ و گسـترش تكنولـوژی در 
سـال آینـده به محبوبيت برسـد. با توجه بـه طراحی پورت 
کـه از هـر دو سـمت قابـل اسـتفاده اسـت، پشـتيبانی از 
سـرعت انتقال داده ی بيشـتر و جریان بيشـتر الكتریسـيته 
پشـتيبانی  همچنيـن  و  دسـتگاه ها،  کـردن  شـارژ  بـرای 
تمامـی اسـتانداردهای USB قدیمـی، پـورت  از تقریبـاً 
 USB احتمـاال در نهایـت جایگزیـن کابل هـای C نـوع
OTG، mini USB، micro USB، پورت های شـارژ و 
نمایشـگر خواهد شـد. بسـيار عالقه مند هسـتيم که سـال 
آینـده شـاهد حضور ایـن پورت در دسـتگاه های بيشـتری 

باشيم.
اندروید گسترده ترین پلتفرم دستگاه های قابل 

حمل و اینترنت اشیاء باقی خواهد ماند 
آیـا طرفـدار اندرویـد و نگـران جایـگاه آن بـه عنـوان 
جـای  هسـتيد؟  جهـان  سيسـتم عامل  محبوب تریـن 
هيچگونـه نگرانـی وجود نـدارد. بـر اسـاس پيش بينی های 
شـرکت تحقيقاتی معتبر IDC، اندروید حداقل تا 5 سـال 
دیگـر وضعيـت خود را حفظ خواهد کـرد که این امر عمدتاً 
ناشـی از فـروش باالی محصـوالت سامسـونگ خواهد بود. 
در حالـی که سيسـتم عامل گـوگل آماده اسـت تا همچنان 
بـه رهبری ادامـه دهـد، iOS اپراتورهای موبایل بيشـتری 
را بـرای شـراکت پيـدا خواهـد کـرد و وینـدوز و بلك بـری 
هم شـاهد تغييرات عمـده ای برای جذب مشـتری خواهند 
بـود. بـه هـر حال چيـزی حـدود 2.3 ميليـارد کاربـر تلفن 
همـراه تا پایـان سـال 2016 وجود خواهد داشـت و فضای 

کافـی رقابت بـرای همه وجـود دارد.

نسخه بتای 
 iOS برای Cortana
در آستانه عرضه

کمپانـی مایكروسـافت چنـدی 
پيش نسـخه ای از دسـتيار صوتی 
سيسـتم عامـل ویندوز موسـوم به 
محصـوالت  بـرای  را   Cortana
اندرویـد منتشـر نمـوده و در هفته 
هـای اخير هـم شـایعاتی مبنی بر 

آمـاده سـازی نسـخه iOS ایـن نـرم افزار نيز منتشـر شـده اسـت. گفته شـده که 
مایكروسـافت از تعـدادی افـراد مایل بـه آزمایش این برنامه ثبت نام بـه عمل آورده 
اسـت. حـال بـا توجه به اینكه گویـا ایميلی مبنی بر امـكان دانلود این نـرم افزار به 
داوطلبيـن آزمایـش آن فرسـتاده شـده انتظار مـی رود که در آینده نزدیك شـاهد 
انتشـار اطالعات بيشـتر در مورد کورتانا برای iOS باشـيم. در صورت صحت اخبار 
رسـيده ورژن بتای Cortana امكاناتی نظير پاسـخگویی به سـواالت صوتی، اعالم 
نتایج ورزشـی، قيمت سـهام، تقویم و یادآور، آالرم، پيگيری مرسـوله های پسـتی 
و مـواردی از ایـن قبيـل را در اختيـار کاربـران iOS قـرار خواهد داد. ایـن نرم افزار 
همچنيـن قابليـت هایی نظيـر خواندن اشـعار و تعریف کردن جـوک را نيز خواهد 
داشـت! بـر اسـاس اخبـار رسـيده ایـن ورژن از طریـق TestFlight آزمایش می 
شـود کـه امـكان تسـت را بـرای 2000 نفـر فراهم می کنـد. انتظار مـی رود که به 
کمـك کورتانـا کاربـران آیفـون بتوانند ارتبـاط نزدیك تـری با کامپيوتـر ویندوزی 

خود داشـته باشند. 

نرم افزار

فراخوان آگهی ارزیابی ساده )119-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانی مـی توانند از زمـان درج اولين نوبت آگهی با معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و 
چهارشـنبه هـا 7-15( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانيه- شـرکت گاز اسـتان کرمان جهت اعـالم آمادگی مراجعه 
و بـا توجـه بـه قانـون برگـزاری مناقصـات و آیيـن نامـه های اجرایـی آن، مـدارک الزم را حداکثر تـا 14 روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهـی به دبيرخانـه کميته فنی و 
بازرگانی/هيئـت انتخـاب مشـاور )اتـاق 105( تسـليم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیـع اسـناد مناقصه منوط بـه تایيد مناقصه گران توسـط کميتـه فنی و بازرگانی می باشـد. )نـوع تضمين 
شـرکت در مناقصـه: ضمانـت نامـه بانكی/رسـيد بانكـی( متقاضيـان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بيشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند. 

مبلغ تضمين )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

و  کتاب هـا  جـز  نمی تواننـد  افـراد  از  خيلـی  چـرا 
جزوه هـای درسی شـان کتـاب دیگـری بخواننـد و تمرکـز 

خـود را در طـول مطالعـه حفـظ کننـد؟
ایـن روزهـا با وجود انـواع دسـتگاه هاي دیجيتال قدرت 
تمرکـز ذهـن در مطالعـه سـخت تر هـم شـده اسـت. اگـر 
مي خواهيـد در ایـام امتحانـات، موفقيت بيشـتري داشـته 
باشـيد از هم اکنـون تمرکز در مطالعـه را تقویت کنيد. اگر 
فصـل امتحانات تـان نزدیـك باشـد و تـوان تمرکـز کردن 
را درخـود تقویـت کـرده باشـيد مي توانيـد بدون اسـترس 
و بـا انـرژي کمتـر منتظـر بازدهـي بهتـر مطالعـه خـود 
باشـيد. بي تمرکزهـا اغلـب از حـواس پرتـي گلـه دارنـد و 
بزرگ تریـن گـروه مراجعيـن بـه مراکـز مشـاوره در فصل 
امتحانـات هسـتند کـه مـا چنيـن توصيه هایـي را بـراي 

افزایـش تمرکـز بـراي آنهـا پيشـنهاد مي کنيم.
محيط را همراه خود کنيد

محيط مطالعه شـما مي تواند منزل، مدرسـه، دانشـگاه، 
کتابخانـه یـا... بـا تمامي افراد و اشـيا و فضـاي فيزیكي آن 
باشـد. امـا ویژگـي مزاحم اغلـب این محيط ها بـراي ایجاد 
تمرکـز، مناسـب نبـودن نـور، صدا، راحتـي مكان یـا افراد 
و واکنش هـاي آنان اسـت. نمي شـود سـهم دخالت محيط 
بيرونـي را در بـه هـم خـوردن تمرکـز افراد نادیـده گرفت 
امـا هيچ وقت کنترل شـما بـر همه آدم ها و رفتارهایشـان 

و امكاناتي که شـما بـراي مطالعه الزم داریـد به طور کامل 
پيـش نمي آیـد. پس همين قـدر که در گام اول شـرایطتان 
را بپذیریـد و نخواهيـد هـر بار به نداشـته هایتان فكر کنيد 
نيمـي از همـراه شـدن با محيـط اسـت. براي نيمـه دیگر 
تنظيـم محيـط مطالعه تـان از این روش ها کمـك بگيرید:

– ذهـن بـراي تمرکـز بـر مطلبي کـه شـما آن  را مهم 
مي دانيـد بـه کمك نيـاز دارد؛ مثال محلي کـه اغلب در آن 
مطالعـه مي کنيـد و اسـتفاده از عطري که هنـگام مطالعه 
و روز امتحـان دادن از آن اسـتفاده مي کنيـد در یـادآوري 

آنچـه خوانده ایـد تمرکزآور اسـت.
– اگـر صـداي محيـط بـراي شـما آزاردهنـده اسـت 
مي توانيـد از سـاعت هاي آرام تـر محيـط مثـل اوایل صبح 
یـا اواخـر شـب اسـتفاده کنيـد. بـه یاد داشـته باشـيد که 
حداقلـي از صـدا بـراي مطالعـه، بيـش از سـكوت مطلـق 
مفيـد اسـت و اگر بخواهيـد مي توانيد با عـادت دادن خود 
بـه صـدا، اثـر صداهـا را در بـه هـم زدن تمرکـز خـود بـه 

برسـانيد. حداقل 
– تعریـف سـاعت مشـخص بـراي درس خوانـدن، بـه 

تمرکـز حـواس کمـك مي کنـد. 
– کنترل تمر کزتان را به دست بگيرید.

اگـر مي خواهيـد تمرکـز بـه یادگيري تان کمـك کند و 
مانع تراشـي نكنـد ایـن تمرین ها را بـه کار ببرید.

1- ارزشـي کـه بـراي کارتـان قائـل مي شـوید و انگيزه 
مطالعه تـان، بـه حافظه تـان اجـازه تمرکـز یـا حواس پرتي 
مي دهـد؛ علـت و فوایـد کاري کـه مي کنيـد را پيـدا کنيد 

تا قـدرت تمرکز داشـته باشـيد.
2- اگـر بـه تمرکـز کـردن نيـاز داریـد مراقـب باشـيد 
دچـار  خواب آلـود،  خسـته،  گرسـنه،  مطالعـه،  هنـگام 

نباشـيد. و...  احساسـاتي مثـل غـم 
3-  اگـر حيـن مطالعـه با وجـود همه تالش تـان بازهم 
دچـار عدم تمرکـز شـدید، به خودتـان بگویيـد کـه در چه 

سـاعتي اجـازه تخيل یا فكـر کردن داریـد. موضوع حواس 
تـا  بـراي خـود چند پلـه  کنيـد،  یادداشـت  را  پرتي تـان 
رسـيدن بـه تمرکـز طراحـي کنيـد کـه در آن از 5 دقيقه 

یـا... شـروع و بـه زمان هـاي طوالني تـر برسـيد
4- تـوان تمرکـز خـود را پيدا کنيد و بيـش از آن توان، 
از خودتـان انتظار نداشـته باشـيد و اصـرار نكنيد که باعث 
سـاعت هاي  دادن  قـرار  شـود.  خودتـان  از  عدم رضایـت 
اسـتراحت بيـن زمان هـاي مطالعـه خـودش عامـل حفظ 

تمرکـز به ویـژه بـراي نوجوان هاسـت.

حواس پرت ها بخوانند
– فاطمه محمد صالحی

تمرکز

سبک زندگی

قدیـم هـا مـی گفتنـد »دعـوا نمـك زندگـی اسـت«! 
امـا ایـن روزهـا روان شناسـان معتقدنـد جر و بحث سـم 
زندگـی اسـت چـرا کـه آثـار مخربی بـر زندگی مشـترک 
مـی گـذارد و توصيـه مـی کننـد زن و شـوهرها تـا حـد 
امـكان از انجـام کارهـا و رفتارهایـی کـه باعـث دعـوا می 
شـود، بپرهيزیـد چـرا کـه افـراد زمـان عصبانيـت وداد و 
فریادهایشـان حـرف هایـی مـی زننـد که معمـوال فكری 
پشـتش نيسـت و فقـط نيـش و کنایـه هایی اسـت برای 
خالـی کـردن عصبانيتشـان کـه البته باعث زخمی شـدن 
روان همسرشـان و خدشـه دار شـدن اعتماد او می شـود 
و بـه ایـن ترتيـب آینـده هـر 2 طـرف را تحت تاثيـر قرار 

دهد. مـی 
بـا ایـن حـال گاهـی ایـن دعواهـا پيـش مـی آیـد و 
بدتـر از همـه حـرف هـای ناروایـی کـه در این مشـاجره 
هـا رد و بـدل مـی شـود، سـكوتی اسـت کـه بعـدش بـر 
خانـه حكمفرمـا می شـود. هر 2 طـرف ناراحـت از حرف 
هایـی که شـنيده اند و پشـيمان از حرف هایـی که گفته 
انـد، نمـی تواننـد با هـم ارتبـاط برقـرار کنند و تنهـا راه 
ارتباطـی شـان اسـتفاده از زبـان بـدن اسـت؛ یعنـی بـا 

حـرکات خـود پيـام هایشـان را منتقـل کنند. 
خانـم در کابينـت هـای آشـپزخانه را محكـم بـه هـم 
مـی کوبـد! آقا صـدای تلویزیـون را تا آخر زیـاد می کند! 
زمـان خـواب هـم خانـم به اتـاق خـواب مـی رود و در را 
قفـل مـی کنـد و آقـای روی کاناپـه گوشـه پذیرایـی می 
خوابـد! در ایـن شـرایط هـر 2 طـرف درگير افـكار منفی 
هسـتند و یكـی از بهتریـن ابزارهـا برای خالصـی از افكار 
منفـی و متمرکـز شـدن دوبـاره بـر عشـق، نوشـتن نامـه 

است. عاشـقانه 
 حتـی اگـر هنـوز دلتـان نمـی خواهـد بـا همسـرتان 
آشـتی کنيـد، بـا ایـن روش نـرم مـی شـوید و راه بـرای 
زندگـی عاشـقانه دوبـاره بـاز مـی شـود. یك گوشـه تنها 
بنشـينيد، کاغـذ و قلـم برداریـد یـا تبلتتـان را دسـت 
بگيریـد و چنـد دقيقـه ای بـا احسـاس هـای واقعـی تان 
خلـوت کنيـد. متمرکـز شـوید و سـعی کنيد بـا توجه به 
حسـی کـه داریـد، بـا یكـی از عبـارت هایی کـه در ادامه 
آمـده، نامـه ای برای همسـرتان بنویسـيد چـون این نامه 

را فقـط خودتـان مـی نویسـيد و مـی خوانيـد. پس دقت 
کنيـد همـه جزئياتـی کـه در ادامـه آمـده، در نامه شـما 

باشـد:  هم 
همسر عزیز

دوسـت  و  هسـتم  درمانـده  ناراحـت/  عصبانـی/  مـن 
نـدارم...

مـن غصـه دار/ زخمـی/ نااميـد/ غمگيـن هسـتم و ای 
کاش...

مـن ترسـيده ام/ نگرانم/ وقتـی به یاد... مـی افتم زجر 

می کشـم/ من بـه ... نياز دارم
من شرمنده ام/ متاسفم/ پشيمانم و می خواهم...

و در نهایـت اسـمتان را زیـر نامـه بنویسـيد و امضـا 
کنيـد.

در مرحلـه بعـد بایـد از طـرف همسـرتان، بـرای خود 
نامـه پاسـخ بنویسـيد! شـاید عجيـب باشـد اما دسـت به 
کار شـوید لطفـا! بـاز مـی توانيـد بـا کمـك عبـارت های 
زیر نامه پاسـخ را شـروع کنيد و در نقطه چين اول اسـم 

بنویسـيد. را  خودتان 

.... عزیز
بـرای... متشـكرم/ مـی دانـم کـه.../ متاسـفم کـه.../ تو 
لياقتـش را داری کـه.../ مـن می خواهم.../ من خوشـحالم 

کـه.../ من تـو را دوسـت دارم چون...
و اسـم همسـرتان را زیـر نامـه بنویسـيد و بـه جای او 

کنيد! امضـا 
حـاال خودتـان مـی بينيـد و بـا همـه وجـود احسـاس 
مـی کنيـد کـه ایـن نامـه نوشـتن، کـه شـاید ابتـدا بـه 
نظرتـان یـك بازی مسـخره بوده، چـه تاثيری بـر روانتان 
گذاشـته! مـی دانيـد چـرا؟ چـون قلبتـان کـه از صحبت 
هـای رد و بـدل شـده موقـع دعوا جریحـه دار شـده بود. 
بـا ایـن 2 نامـه التيـام پيدا کـرده و بـه این ترتيب اسـت 
کـه تمایـل پيـدا مـی کنيـد سـر حـرف را بـا همسـرتان 

کنيد.  بـاز 
بـا توجـه بـه شـخصيت خـود و وضعيـت منحصـر بـه 
فـرد خـود و خانـواده تـان مـی توانيـد ایـن نامه هـا را به 
همسـرتان بدهيـد یـا آن را پيـش خودتـان نگـه دارید و 
بعـدا دوبـاره بخوانيد. شـاید هـم بخواهيد پـاره اش کنيد 

و دور بيندازیـد. 
اگـر تصميـم گرفتـه ایـد آن را بـه همسـرتان نشـان 
دهيـد، خـودش مـی تواند یك بـازار خوب بـرای صحبت 
درگيـر  هنـوز  همسـرتان  باشـد  یادتـان  باشـد.  کـردن 
عواطـف منفـی دعواسـت و بایـد بـه او هـم یـاد بدهيـد 
چطـور بـا نوشـتن ایـن نامه بـه خـودش، آرامش خـود را 
دوبـاره کسـب کند.  شـما با آرامشـی که پيدا کـرده اید، 

مـی توانيـد شـروع کننـده صحبت باشـيد. 
اگـر بـه دالیـل مختلـف قـادر بـه صحبـت رودررو بـا 
همسـرتان نيسـتيد راهكارهـای دیگـری هم وجـود دارد 

کـه مـی توانـد دوبـاره جـو را آرام کنـد:
– بـا ایميـل از او معـذرت بخواهيـد و تمایلتان را برای 

عادی سـازی روابط مطـرح کنيد.
– بـه او تلفـن بزنيد و قـرار مالقات بگذاریـد: یك قرار 

شـام، پيك نيـك رفتن و...
– بـا تلفـن یـا نامـه از او درخواسـت کنيـد زمانـی را 
بـرای یـك صحبـت دو نفـره و مصالحـه، بـدون حضـور 

دیگـران، تعييـن کنـد.

7 راز برای اینکه
 شادتر زندگی کنیم

افشـای 7 راز مگـوی شـادی بـرای کسـانی کـه 
مـی خواهنـد هميشـه لبخنـد به لب داشـته باشـند. 
واقعيـت ایـن اسـت کـه برخـالف آنچـه کـه اغلب ما 
تصـور مـی کنيـم اتفاقـات مثبـت بيرونـی از ازدواج 
گرفتـه تـا کاهـش وزن، فقط مـی توانند بـرای مدت 
کوتاهـی شـادی ما را به اوج برسـانند اما بـرای تداوم 
آن عوامـل مهـم دیگـری بایـد دسـت در دسـت هم 
بدهنـد کـه در ادامـه شـما را بـا 8 موردشـان آشـنا 

کنيم. مـی 
خوش بینی

خـوش بينـی یعنی پذیـرش همه تجربـه هایی که 
فـرد طـی زندگـی بـه آنهـا مـی رسـد. حتـی تجربه 
هـای بسـيار دردناکی که به دسـت آوردنشـان خيلی 
گـران تمـام شـده انـد. بـا توجـه بـه ایـن نكتـه کـه 
اتفاقـات خـوب از راه مـی رسـند، خـوش  باالخـره 
بينـی بـه شـما کمك مـی کند تـا نگرانی هـای خود 
را در مـورد آینـده بـه حداقل برسـانيد و سـریع تر و 

راحـت تـر از کنارشـان عبـور کنيد. 
عشق

محققـان مـی گوینـد یكـی از مهـم تریـن عواملی 
احسـاس شـادی کنـد  فـرد  باعـث مـی شـود  کـه 
و  دارنـد  دوسـتش  دیگـران  بدانـد  کـه  اسـت  ایـن 
خـودش هـم اطرافيانـش را دوسـت دارد. منظـور از 
دوسـت داشـتن مـی تواند حسـی باشـد که شـما به 
همسـرتان داریـد و اسـمش را عشـق مـی گذارید یا 
حسـی کـه والدیـن بـه فرزندشـان دارنـد و اسـمش 

محبـت پـدر و مـادر اسـت.
شجاعت

شـجاع بـودن یعنـی ارزش های شـخصی خودتان 
را مقـدم بـر هـر چيـز دیگری قـرار دهيد و براسـاس 
آن عمـل کنيـد و هيـچ چيـزی باعـث نشـود کـه 
چشـمتان را روی ایـن ارزش هـا ببنيـد. اگـر شـما 
تعييـن  بـرای خودتـان  کـه  هایـی  ارزش  برخـالف 
کـرده ایـد عمـل کنيـد، درسـت مثـل ایـن اسـت 
کـه بـا خودتـان وارد جنـگ سـرد شـده باشـيد. امـا 
اگـر پـای آنچـه مـی خواهيـد و برایتـان مهم اسـت، 
بایسـتيد احسـاس رضایـت درونی پيدا مـی کنيد که 
نتيجـه اش شـادی واقعـی اسـت. ایـن مسـاله بـرای 
خيلـی از خانـم هـا بـه ایـن معناسـت کـه دسـت از 
بيماری »خشـنودکردن دیگران« بكشـند و خودشان 

را قربانـی دیگـران نكننـد.
استقالل و خودگردانی

محققـان مـی گوینـد افـرادی کـه خودشـان را به 
مـی  توصيـف  و خودمختـار  مسـتقل  افـراد  عنـوان 
کننـد 3 برابـر بيشـتر از دیگـران از زندگـی شـان 
راضی هسـتند که اگـر ببينند در موقعيـت نامطلوبی 
قـرار گرفتـه انـد کـه به ضررشـان اسـت، بـه راحتی 
مـی تواننـد خودشـان را از مهلكـه بيـرون بكشـند و 
وقتـی اوضـاع خـراب مـی شـود مسـئوالنه انتخاب و 

مسيرشـان را عـوض مـی کننـد.
دنبال تجربه های جدیدبودن

شـاید بـاور نكنيـد ولـی شـادترین افـراد روی کره 
زميـن آنهایـی هسـتند کـه خودشـان را در معـرض 
تجربـه هـای جدیـد قـرار مـی دهنـد. بـرای اینكـه 
نيـروی درونـی خـود را تقویت کنيد، بـا خودتان قرار 
بگذاریـد کـه روزی یـك اشـتباه مرتكب شـوید. این 
قـول و قـرار شـخصی باعـث مـی شـود کـه انگيزه و 
شـجاعت الزم را بـرای تجربه های جدیـد پيدا کنيد.

 امنیت
امنيـت واقعـی یعنـی در مـورد جایـگاه و مـكان 
فعلـی کـه در حـال حاضـر در آن هسـتيد، احسـاس 

خوبـی داشـته باشـيد.
 معنویت 

معنویـت هميشـه مـی توانـد باعـث شـود شـادتر 
زندگـی کنيـد چـون معنـای زندگـی را در نظر شـما 
عـوض مـی کنـد و باعـث مـی شـود بـاور کنيـد که 
در پـس همـه آنچـه کـه در اطرافتـان هسـت معنای 
بـزرگ تـری وجـود دارد کـه تـا امـروز آن را نادیـده 
گرفتـه ایـد. همچنيـن محققـان دانشـگاه دوک در 
آمریـكا می گوینـد گرایش فرد بـه معنویت اضطراب 

را کاهـش و افسـردگی را بهتـر مـی کنـد.

بدون منت کشی، با عشق تان آشتی کنید
 به کوشش عطیه بهره بر

زندگی

افقی
1-قلّـه ای در شـمال تهـران و به ارتفاع 3962 متر ميباشـد - 

عالمـت مرغوبيت کاال
2-پایتخت کشور مالت - زیارت کنندگان - امانتداران

3-نمـاد الغـری - از سـرگرميهای چنـد نفـره - جنـگاور - از 
ت غال

رقيـب   - - طـال  گردیـدن  و  زدن  دور   - وسـيله  و  4-ابـزار 
تـام کارتونـی 

5-پایتخـت کشـور چـك - محل قوه شـامه - محافـظ نظامی 
یمی قد

6-از شـهرهای اسـتان مرکزی - پسوند شـباهت - از جنگهای 
اسالم صدر 

برخـی  باالنشـين - کتـاب مقـدس هنـدوان - در  7-عضـو 
کشـورها باالتریـن مقـام سياسـی بعـد از رئيـس جمهـور یـا 

پادشـاه
8-حرکـت کـرم - فيلمـی از عزیـزا... حميدنـژاد - ایـن ميـوه 
دارای هسـته ی سـخت، گوشـت زرد، یا نسبتاً سفيد و پوستی 

مخملی اسـت
9-از آثار جك لندن - رود مصر - همان کافی است

10-عمل ریختن - الفبای موسيقی - ماسك
11-کالم تصدیق فارسی - بيابانی - منطقه ای در تهران

12-آداب و رسوم - آبكی - پيشه ور - شب گذشته
13-نشانه بيماری - در امان بودن - اسب چاپار - آزاده

14-از واحدهای وزن - خوردنی بيمار - بين المللی
15-فيلمی به کارگردانی مهرشاد کارخانی - رفيق

عمودی
1-تنظيم موتور - فيلمی از تهمينه ميالنی

اهـل کشـور همسـایه   - بـن هـور  آمریكایـی  2-کارگـردان 
شـمالی - منسـوب بـه پيامبـر

3-یـار خـل! - نوعـی جامـه زنانـه - در حـال لرزیـدن - دور 
ن ها د

4-جـزء کوچـك یـك مـاده - رهـن - بدکارتریـن - بيمـاری 

نفس تنگـی 
5-کاشف اتر - پنبه زن - سنگ سبز قيمتی

6-منتظر بودن - پایتخت انگليس
7-از حـروف اضافـه - زیرانـداز خفتـه - نویسـنده - ضایـع و 

ه د بيهو
8-سـردار بنـام اشـكانی - خویشـاوندی - از مقاطـع ارشـد 

تحصيلـی
9-امـر از تازیـدن - تسـخير شـده - شایسـته و جایـز - نوعی 

مـدل مو
10-پسر اسفندیار در شاهنامه - ثبت نام

11-ناقوس - توبه کننده - گيشه بليط فروشی
12-نوبت بازی - روانداز - رودی در روسيه - بااهميت

13-رئيـس جيمزبانـد - توانایـی بـرای انجـام کاری - از کنده 
بلنـد ميشـود - صدمتـر مربع

14-سرباز تكاور - فيلمی از ران هاوارد - حواری مسيحی
15-بازیگر آلمانی فيلم کتاب خوان - مجله یا روزنامه
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ارسال نمایید
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

یادداشت
تایید قاطع برنامه رزم حسینی برای توسعه پایدار استان کرمان؛ 

آیت ا... هاشمی:

همه ما رزم حسینی را قبول داریم
هم ما و هم دولت

هفتـه گذشـته و در معيـت جمعـی از دانشـجویان دکتری 
علـوم سياسـی، گرایـش سياسـت گذاری عمومـی، دیـداری 
صميمانـه بـا حضـرت آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی ریاسـت 
مجمـع تشـخيص مصلحـت نظام داشـتيم، هـدف ایـن دیدار 
دکتـرای  دانشـجویان  کننـدگان  مالقـات  بـود،  مشـخص 
سياسـت گذاری عمومـی بودنـد و حضـرت آیـت ا... ریاسـت 
مجمعـی را بر عهـده دارد که سياسـت های کالن نظام در آنجا 
کارشناسـی و سـپس تصویـب می شـود و پـس از آن بـرای تایيد و ابـالغ خدمت 
رهبـر معظـم و فرزانه انقـالب حضرت آیـت ا... العظمی خامنه ای حفظه ا... ارسـال 
می گـردد. لـذا بهـره بـردن از دانـش، تجربـه و رهنمودهـای ارزنـده ریاسـت این 
مجمـع عالـی سياسـت گذاری یعنی حضرت آیت ا... هاشـمی رفسـنجانی برای ما 
بسـيار مفيـد و ارزشـمند بـود. در آغـاز این جلسـه حقير بـه اصرار دوسـتان و به 
نمایندگـی از آنـان باب سـخن را گشـودم و سـوالی اساسـی را کـه دغدغه ذهنی 
اکثـر محققـان و دانشـجویان دکتری بـود مطرح کـردم، مبنی بـر اینكه عليرغم 
اینكـه در سـال های گذشـته و در بحـث سياسـت گذاری اهتمـام فراوانـی صورت 
گرفتـه امـا نتيجـه مطلـوب و دلخـواه به دسـت نيامده اسـت علت چيسـت؟ و از 
جملـه در بـاب مبـارزه بـا مواد مخدر سـخن گفتم که جنـاب آیت ا... هاشـمی در 
پاسـخ بـه تفصيـل در ایـن بـاب صحبـت کردنـد و بحـث کارشناسـی عميق تر و 
دقيق تـر بـه عالوه نظارت بر حسـن اجرای سياسـت های کالن را از رموز موفقيت 
در این عرصه برشـمردند. ایشـان به صراحت فرمودند که سياسـت تشدید مبارزه 
بـا مـواد مخدر نتيجه بخش نبوده اسـت و باید بازنگری دقيق و کارشناسـی ای در 

خصـوص آن صورت بگيـرد و ... 

در ادامـه ایـن جلسـه نيـز چند تن از دوسـتان سـوواالتی را مطـرح کردند که 
ریاسـت محتـرم مجمـع تشـخيص مصلحت نظـام بدان پاسـخ گفتنـد. از جمله 
در خصـوص سياسـت تعدیـل اقتصـادی در دولـت سـازندگی، اهميـت انتخابات 
آتـی مجلـس خبـرگان رهبـری و مجلـس شـورای اسـالمی و در انتهـا نيز یكی 
از دانشـجویان سـوواالتی را در خصـوص مسـائل و مشـكالت اسـتان خوزسـتان 
از جملـه معضـل بيـكاری و راه برون رفـت از ایـن مشـكالت را مطـرح نمـود کـه 
حضرت آیت ا... با اشـاره به سياسـت گذاری دولت سـازندگی برای توسـعه اسـتان 

خوزسـتان نكاتـی را متذکر شـد. 
امـا جالـب اینجـا بـود کـه ایشـان در باب توضيـح و تبييـن یك مـدل موفق 
از سياسـت گذاری در بـاب توسـعه کـه می توانـد الگـوی سـایر اسـتان ها از جمله 
خوزسـتان قرار بگيرد از کرمان و همدان نام برد. و همين امر انگيزه ای شـد برای 
من که پس از پایان این جلسـه نسـبتا طوالنی، خدمت حضرت آیت ا... هاشـمی 
نكاتـی را در بـاب اسـتان کرمـان و شـخص اسـتاندار سـخت کوش و برنامه محور 
اسـتان کـه ایـن روزهـا متاسـفانه آمـاج بی مهـری افراطيون چـپ و راسـت قرار 

گرفته اسـت بيـان کنم. 
مـن خدمـت حضـرت آیـت ا... هاشـمی سـخنم را ایـن گونه آغـاز کـردم که: 
»حضرت آیت ا...، شـما هم کرمان را به خوبی می شناسـيد و هم اسـتاندار کنونی 
آن را. جناب رزم حسـينی کسـی اسـت که دیروز در کسـوت مقدس پاسـداری به 
ایـن نظـام و مـرز و بـوم خدمت کرده اسـت و امـروز نيز با همـان روحيه جهادی 
بـرای رفـع مشـكالت عدیده اسـتان کمر همت بسـته اسـت. و سـپس مطلبی را 
کـه چنـدی پيـش جناب مظهـری برایم گفته بود بـرای حضرت آیت ا... هاشـمی 
بيـان کـردم کـه: فرد سـالخورده ای ماننـد جناب مظهـری که باغدار پسـته کاری 
اسـت از قضـا ایـن روزهـا بـا همـه ِکبـِر ِسـن، کار مطبوعاتـی هـم می کنـد و 
دوران هـای مختلفـی را دیـده و تجربـه کـرده می گفـت مـن از سـال 1335 تا به 
امـروز اسـتانداران زیـادی دیـده ام و عملكـرد آنهـا را مـورد بررسـی قـرار داده ام و 
بـه اصطـالح استاندارشـناس شـده ام؛ امـا امـروز شـهادت می دهـم که کرمـان تا 
بـه حال اسـتانداری مثـل جناب رزم حسـينی به خود ندیده اسـت. رزم حسـينی 
کسـی اسـت کـه شـب و روز در حـال برنامه ریـزی و اقـدام عملـی برای توسـعه 

پایدار اسـتان اسـت.«
حضـرت آیـت ا... که انگار این سـخن برایـش جالب آمده بـود فرمودند: این که 

خوب اسـت. مشكل چيست؟ 
گفتم: »مشـكل اینجاسـت که افراطيون از چپ و راسـت به بهانه های مختلف 
عرصـه را بـر ایـن مرد تنگ می کنند. یـك روز به بهانه برگزاری مراسـم تجليل از 
عطـا احمدی و حواشـی مربـوط به آن و یك روز هم بـه بهانه تغيير یك مدیرکل 
و البتـه همـه نيـك می دانيـم کـه ایـن بهانه هـای سياسـی، ظاهر قضيه اسـت و 
مشـكل در جـای دیگـری اسـت. لـذا انتظـار مـا از حضرتعالی این اسـت که مثل 
سـابق از جنـاب رزم حسـينی حمایـت نمایيـد و به همـه دوسـتداران کرمان هم 

توصيـه نمایيد که این چنيـن نمایند.« 
کالم مـن کـه بـه پایان رسـيد حضـرت آیـت ا... جمـالت ارزشـمندی را بيان 
کردنـد کـه بهانـه نـگارش ایـن متـن گردیـد سـخنانی کـه من بـا کسـب اجازه 
از محضرشـان اقـدام بـه بـاز نشـر آن می نمایـم. حضـرت آیـت ا... فرمودنـد: »من 
همـواره از آقـای رزم حسـينی حمایـت کـرده ام و باز هـم حمایت می کنـم. امروز 
همـه مـا رزم حسـينی را قبـول داریـم. هم مـا و هم دولت، رزم حسـينی بـه ویژه 
در احيـای بخـش خصوصـی برنامه هایی دارد که اگر اسـتانداران سـایر اسـتان ها 
هـم بـه آن عمـل کنند به جایگاه واقعی خود می رسـند و شـاهد رونق اشـتغال و 
آبادانـی کشـور خواهيـم بود.« خوب عنایـت کنيد، آقای مظهـری می گوید من از 

سـال 1335 تـا به امروز اسـتانداری مثـل رزم حسـينی ندیده ام. 
وزیـر کشـاورزی دولـت سـازندگی جنـاب آقـای کالنتـری می گویـد در ميان 
صدهـا اسـتانداری کـه تاکنـون دیـده ام رزم حسـينی بی نظيـر اسـت. دریابـان 
شـمخانی، همـرزم دیـروز و امـروز جنـاب آقـای رزم حسـينی می گویـد بـرای 
پيشـرفت کشـور باید از طرح های فوق العاده رزم حسـينی از جمله مثلث توسـعه، 

هميـاران آب، شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی و ... اسـتفاده کرد. 
از  اسـتان ها  سـایر  اسـتانداران  اگـر  می فرمایـد  هاشـمی  آیـت ا...  حضـرت 
طرح های رزم حسـينی اسـتفاده کنند شـاهد آبادانی کشـور خواهيم بود. به نظرم 
مسـاله روشـن اسـت مردی از تبار لشـكر 41 ثارا... امروز سـكان مسـائل اجرایی 
اسـتان را به دسـت گرفته اسـت و به تعبير سـردار معزز سـپاه اسـالم حاج قاسم 
سـليمانی، امـروز رزم حسـينی مثـل دیـروز در حال جنگيدن اسـت دیـروز برای 
نجـات ميهـن از تجاوز دشـمن بعثی و امروز برای نجات اسـتان کرمـان از زیر بار 
مشـكالت عدیـده. او امـروز به تعبيـر دریابان شـمخانی یك رزمنده واقعی اسـت 
و بـه تعبيـر فرمانـده اش حاج قاسـم، پيشـانی لشـكر 41 اسـت که بـرای آبادانی 
کرمـان وارد عرصـه شـده اسـت. اگـر لشـكر ثـارا... در 8 سـال دفاع مقـدس لقب 
»هميشـه پيـروز« را از آن خـود کـرد، نبـود مگر به همـت زنان و مـردان باغيرت 
کرمانـی. همـه آنانـی که دل در گرو حفـظ این نظام مقدس داشـتند ولو به بهای 
تقدیـم جانشـان. و امروز نيز که سـكان اجرایی اسـتان به دسـت ایـن فرزند غيور 
لشـكر 41 ثـارا... قـرار گرفته بر ایـن باورم که نـام کرمان می تواند بر تـارک تاریخ 
توسـعه پایـدار ایـران بدرخشـد آن هم به یـك شـرط، حمایت همه دوسـتداران 
اعتـالی کرمـان از جنـاب رزم حسـينی با هر سـليقه سياسـی و فاصلـه گرفتن از 

حواشـی بی ارزش و زودگذر سياسـی. ان شـاءا...

حجت االسالم
علی علویان

در حاشیه

اولین سریال بدون حجاب چکامه چمن ماه
چكامـه چمـن ماه به تازگی در یك سـریال در کشـور ترکيه بازی 
کـرده و نكتـه جالـب آن. حضـور بدون حجـاب چكامه چمـن ماه در 
ایـن سـریال اسـت. مدتـی پيـش بـود کـه چكامـه چمن مـاه عكس 
هایـی بـی حجاب از خـودش در صفحه اینسـتاگرامش قـرار داده بود 
و جنجالـی شـده بـود. ایـن اتفـاق همزمـان با کشـف حجـاب صدف 
طاهریـان بـود و هميـن امـر موجـب شـد که کشـف حجـاب چكامه 
چمـن مـاه نيـز پررنـگ تر از هميشـه دیـده شـود. اما چكامـه چمن 
مـاه پـس از چنـد روز عكـس هـای بـی حجـاب خـود را حـذف کرد 
و بـه نظـر مـی رسـيد کـه او قصد بازگشـت به ایران را داشـته باشـد 
و بـه هميـن جهـت عكـس هایـش را پـاک کرده اسـت. حـاال پس از 
گذشـت چنـد هفته. سـریال جدیـدی ) blue of love( قرار اسـت 
در شـبكه هـای ترکيه ای پخش شـود کـه حكایت از حضـور چكامه 
چمـن مـاه در آن سـریال دارد و نكتـه اصلـی آن حضـور  وی بـدون 

حجـاب اسـالمی در این سـریال می باشـد!

یک هوادار پرسپولیس در ورزشگاه 
تختی درگذشت

یكـی از هـواداران پرسـپوليس در جریان مسـابقه این تيـم با نفت 
تهـران جان خـود را از دسـت داد. به گزارش خبرگـزاری خبرآنالین؛ 
پرسـپوليس در نيمـه اول مسـابقه با نفت تهـران موقعيت های خوبی 
را از دسـت داد و البتـه یـك گل هـم زد. در جریان ایـن نيمه، یكی از 
هواداران پرسـپوليس سـكته کرد و او را به بيمارسـتان منتقل کردند. 
امـا پزشـك حاضـر در ورزشـگاه در گفت و گـو با عـكاس خبرآنالین 
اعـالم کـرد که ایـن هـوادار زمانی که به بيمارسـتان منتقل می شـد 

عالئـم حياتی نداشـت و جـان خود را از دسـت داده بود.

پلمب شدن مغازه تتلو به دلیل نداشتن
 پروانه کسب

مغـازه پوشاک فروشـی »والتـون« متعلـق بـه یكـی از خواننـدگان 
زیرزمينـی در مجتمـع اریكه ایرانيان پلمپ شـد. به گزارش«توریسـم 
آنالیـن« پلمـب این مغـازه پوشـاک به دليل نداشـتن پروانه کسـب،  
اسـتفاده از اسـامی بيگانه و لفظ »والتون« در تابلو و همچنين فروش 
لباس هـای نامناسـب و خـارج از شـئونات اسـالمی و عـرف عنـوان 
شـده اسـت. ایـن درحالـی اسـت کـه چنـدی پيش سـردار حسـين 
سـاجدی نيا فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ در راسـتای ممنوعيـت 
بكارگيـری عناوین و اصطالحـات بيگانه در تابلوهای مغازه ها هشـدار 
داده بـود. گفتـه مـی شـود اميرحسـين مقصودلـو ملقـب بـه تتلـو 

صاحـب این مغـازه بوده اسـت.

شکایت امین زندگانی از مزاحم همسرش !
بازیگر جوان سـينمای ایران با انتشـار پسـتی در اینسـتاگرام خود، 
دربـاره مزاحمـت بـرای همسـرش و شـكایت از فـرد مزاحم نوشـت. 
اميـن زندگانـی و اليـكا عبدالرزاقی یكـی از زوج های جـوان و بازیگر 
عرصـه سـينما و تلویزیـون هسـتند، نكته جالـب اینجاسـت که خبر 
ازدواج آن هـا درحالـی رسـانه ای شـد که تـازه نامزده کـرده بودند و 
قصـد نداشـتند، ایـن موضوع را بـه ایـن زودی ها علنی کننـد. مدت 
هـا بعـد از رسـانه ای شـدن ماجـرا، در اسـفند 92 ایـن دو هنرمنـد 
بـا یكدیگـر ازدواج کردند.داسـتان آشـنایی اليـكا عبدالرزاقـی و امين 
زندگانـی  بـه یـك تلـه فيلـم، بـر مـی گـردد کـه در ایـن فيلـم آن 
هـا نقـش زن و شـوهر را بـازی مـی کردنـد کـه بعـد از بـازی در آن 
اثـر، ارتبـاط خانوادگـی بيـن آن هـا بـه وجـود آمـد و ایـن مـراودات 
خانوادگـی بيشـتر شـد، تـا ایـن کـه بعـد از گذشـت مدتـی، بحـث 
نامـزدی مطـرح شـد. اميـن زندگانی و همسـرش از هنرمنـدان فعال 
در صفحـات اجتماعـی هسـتند امـا اميـن زندگانـی با انتشـار پسـت 
جدیـدی در اینسـتاگرام خـود، از شـكایتش عليه مزاحمـت هایی که 
برای همسـرش ایجاد شـده بود، خبر داد. وی نوشـت: »شـكل جدید 
اسـتفاده آدمهـای بيمـار از فضـای مجازی، ایشـون ده هفتـه قبل به 
شـكل فـن پيـج وارد فضـای مجـازی شـده انـد و االن مدتيسـت در 
پسـتهایی مطالبـی رو بـه عنـوان یـك حقـوق دان خير خـواه مطرح 
ميكنـن کـه کامال با نيت تخریب شـخصيت و کامـال عامدانه طراحی 
شـده ایـن صفحـه رو بـالک کـردم و از ایشـون بـه مراجـع قضایـی 

شـكایت خواهـم کرد.«

خودسوزی برای دریافت موجودی!
مـرد 53 سـاله ای در مقابـل یكـی از موسسـات مالـی و اعتبـاری 
اصفهـان خودسـوزی کـرد. ایـن مـرد بـا مراجعـه بـه یكـی از شـعب 
موسسـه مالـی اعتبـاری درخواسـت پرداخـت کل موجودی حسـاب 
خـود را داشـت کـه با پاسـخ منفی متصدی موسسـه مواجه شـد این 
مـرد پـس از بـی نتيجـه مانـدن اصـرار خـود در مقابـل شـعبه اقدام 
بـه خود سـوزی کرد. محمدی ریيس بيمارسـتان سـوانح سـوختگی 
اصفهـان بـا تایيـد انتقـال ایـن فـرد بـا 30 درصد سـوختگی بـه این 
بيمارسـتان گفـت: مرد 53 سـاله کـه با اسـتفاده از مواد نفتـی اقدام 
بـه خودسـوزی کـرده از ناحيـه گـردن، پـا و دسـت دچار سـوختگی 
شـده اسـت در بخش آی سـی یـو تحت مراقبـت های ویژه بسـتری 
اسـت. گفتـه می شـود، این موسسـه به علـت برخی مشـكالت مالی 
ایـن روزهـا از پرداخـت تمـام سـپرده گـذاری خـودداری مـی کند و 

فقـط بخشـی از مبلـغ سـپرده را پرداخت مـی کند.


