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منابع را از استان خارج می کنند
 رییس مجمع نمایندگان:

منابع شرکت ها در استان متمرکز شود
 نماینده مردم کرمان:

90 درصد پول شرکت های بیمه ای از استان 
خارج می شود
 نماینده مردم بم:

پول کرمانی ها باید در استان خرج شود
 نماینده مردم بافت:

خروج پول از استان باعث محرومیت می شود

 769 شـماره  در  مـا-  پیـام 
پیـام  روزنامـه  مـورخ 95/8/22 
مـا مطلبـی بـه نقـل از سـایت 
سـفیر جنوب بـا عنـوان مجروح 
شـدن یکـی از اهالـی روسـتای 
بخـش جبالبـارز جنوبی توسـط 
مأموریـن اداره برق منتشـر شـد 
کـه شـرکت توزیـع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان اقـدام به ارسـال 
در  عینـاً  کـه  نمـود  جوابیـه ای 
شـماره 774 پیـام ما چاپ شـد 
و در ادامـه آن ذکـر گردیـد کـه 
خبرنـگار پیـام مـا برای بررسـی 
بیشـتر موضـوع قصـد برقـراری 
شـرکت  مدیرعامـل  بـا  تمـاس 
بـرق جنوب را داشـت که ممکن 
نشـده و بـرای ایشـان پیامکـی 
از  پـس  اسـت.  داشـته  ارسـال 
توضیـح روزنامـه در ادامه جوابیه 
روابـط  جنـوب،  بـرق  شـرکت 
عمومـی این شـرکت تماس های 
متعـددی با دفتر روزنامـه برقرار 
داشـته و اظهار مـی دارد که چرا 
منتشـر کردید کـه پیامک زدید 
و ایـن پیامـک کجاسـت. تصویر 
اسکرین شـات از پیامک ارسالی 
حـاوی شـماره و تاریخ و سـاعت 
محتـرم  عمومـی  روابـط  بـرای 
ارسـال گردیـد که ایشـان اعالم 
داشـتند ایـن شـماره مربـوط به 

مدیرعامـل این شـرکت نیسـت!
علیرغـم  و  جریـان  پس ازایـن 
اینکـه تصویر پیامک و سـاعت و 
تاریخ  ارسـال آن برای شماره ای 
مهـدوی  عبدالوحیـد  از  کـه 
و  هیئت مدیـره  رئیـس  نیـا، 
مدیرعامـل شـرکت بـرق جنوب 
ایـن  عمومـی  روابـط  داشـتیم، 
اداره بابیـان اینکـه ایـن شـماره 
تلفن همـراه مربوط بـه مهدوی 
انتشـار  خواسـتار  نیسـت،  نیـا 
جوابیـه ای دربـاره ایـن مطلـب 
شـد کـه باکمال میـل پذیرفتیم 
منتهـا جوابیه ای ارسـال نگردید 
ولیکـن تماس هـا ادامـه یافـت. 
اعـالم  عمومـی  روابـط  بـه 
کردیـم پیـرو فرمایـش جنـاب 
اسـتقرار  بـر  مبنـی  اسـتاندار 
دولـت شیشـه ای و پاسـخگویی 
درسـت  شـماره  لطفـاً  مدیـران 
اختیارمـان  در  را  مدیرعامـل 
بگذاریـد تـا ازاین پـس در مواقع 
ضـروری کـه نیـاز بـه اظهارنظر 
ایشـان هسـت بـا ایشـان تماس 
بگیریـم. مسـئول روابط عمومی 
شـرکت بـرق جنـوب در پاسـخ 
گفـت کـه من چنیـن اجـازه ای 
نـدارم! و بایـد از طریـق مدیـر 
دفتـر ایشـان اقـدام کنیـد! مـا 
اقـدام  شـما  کردیـم  خواهـش 

روز  چنـد  از  پـس  کنیـد. 
پیگیـری، مدیـر روابـط عمومی 
فرمودنـد کـه هنـوز پاسـخی از 
ناحیـه دفتـر مدیرعامـل واصـل 
کـه  اظهاراتـی  اسـت.  نشـده 
باعـث تعجب گردیـد. مگر مدیر 
روابـط عمومـی یـک مجموعـه 
دسترسـی  آن  مدیرعامـل  بـه 
نـدارد و مگـر قرار نیسـت دولت 
بـرای  وقتـی  باشـد؟  پاسـخگو 
گرفتـن شـماره مدیرعامـل یک 
شـرکت اسـتانی بـرای مصاحبه 
ایـن  بـا  ضـروری  مواقـع  در 
می شـویم  مواجـه  برخوردهـا 
متوجـه می شـویم شـعار دولـت 
شیشـه ای تـا چـه حـد در تفکر 
برخـی مدیـران اسـتان کرمـان 

اسـت. نهادینه شـده 
کـه  شـما  مدیرعامـل!  آقـای 
ثابـت  بـرای  روابـط عمومیتـان 
کردن اشـتباه بودن یک شـماره 
جوابیه هـای مفصـل می فرسـتد 
شفاف سـازی  جهـت  در  کاش 
اختیـار  در  و  پاسـخگویی  و 
گذاشـتن شـماره صحیـح شـما 
شـما  بـه  دسترسـی  امـکان  و 
همان قـدر سـریع و دقیـق عمل 

می کـرد!
آقـای مدیرعامـل! دولـت محمد 
احمدی نـژاد گذشـته و مدیـران 

دولـت تدبیـر و امیـد خودشـان 
در  و  می داننـد  مـردم  از  را 
مقابـل مسـئولیت های اجتماعی 
در  کـه  همـان  طـور  پاسـخگو! 
مدیرعامـل  داشـتیم،  خبرهـا 
محتـرم راه آهـن کشـور علیرغم 
این کـه قصـوری در قبـال حادثه 
بـرای  نداشـت  قطـار  برخـورد 
اسـتعفا  آن هـا  آالم  تسـکین 
نمـود. لـذا برادرانـه و مشـفقانه 
به شـما من بـاب امربه معـروف و 
نهـی از منکـر توصیـه می کنیـم  
نحـوه  و  خـود  ارتبـاط  رونـد 
برخـورد روابـط عمومی خـود با 
مطبوعـات مطالبـه گـر را تغییر 
دهیـد و منـش و روش خـود را 
با دولت رییـس جمهور محبوب 
و محتـرم، جنـاب آقـای روحانی 
هم جهـت کنیـد و بـه مـردم و 
نـه  باشـید.  پاسـخگو  رسـانه ها 
شـما  عمومـی  روابـط  اینکـه 
علیرغـم چـاپ جوابیه، رسـانه را 
تهدیـد بـه اقـدام قضایـی کند و 
شـماره شـما را هـم در اختیـار 
جـوری  ایشـان  البتـه  نگـذارد. 
از شـما صحبـت می کننـد کـه 
عالـی  حضـرت   مـی رود  گمـان 
یـک شـخصیت قدسـی داریـد 
و دسترسـی هرکسـی نبایـد بـه 

شـما مقـدور و ممکـن باشـد!

در پی جوابیه شرکت 
برق جنوب استان 

آقای 
مدیر عامل!
قدم
 به اتاق 
شیشه ای 
بگذارید
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دانشگاه آزاد اسالمی

امضای تفاهم نامه بین 
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان 

و صنعت، معدن و تجارت
تفاهم نامـه همـکاری بیـن واحـد کرمـان 
و سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
کرمـان بـه امضـا رسـید. بـه گـزارش اداره 
روابـط عمومی واحـد کرمان، در ابتـدای این 
جلسـه رییس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان اظهـار کرد:»فرصتـی بـرای همکاری 
و  علمـی  مختلـف  حوزه هـای  در  مشـترک 
پژوهشـی  بیـن دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
کرمـان و سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
فراهـم آمـده اسـت.« آل طـه بـا شـاره بـه 
فعالیـت بیـش از دو هـزار عضو هیـأت علمی 
در دانشـگاه آزاد اسـالمی استان کرمان افزود: 
» در حـال حاضر بیش از 45000 دانشـجوی 
فعـال در واحدهـا و مراکـز ایـن دانشـگاه بـه 
علم آمـوزی مشـغولند که از این مقـدار بیش 
از 35 درصـد آن هـا در مقاطـع تحصیـالت 
تکمیلـی تحصیـل می کننـد.« رییـس واحـد 
کرمان وجـود دانشـجویان مقاطع تحصیالت 
تکمیلـی را پتانسـیل و فرصتی مناسـب برای 
انجام فعالیت های پژوهشـی دانسـت و گفت: 
»مشـاوره و همـکاری اسـاتید و دانشـجویان 
دانشـگاه آزاد اسـالمی در حوزه هـای مختلف 
علمی، تحقیقاتی  و پژوهشـی می تواند عالوه 
بـر توسـعه تعامالت بیـن دانشـگاه و صنعت، 
در احیـا صنایـع و رفـع موانـع چرخه هـای 
تولیـد مؤثـر بـوده و زمینـه مناسـب بـرای 
اشـتغال دانشـجویان  توانمنـد و معرفی آن ها 

بـه صنایع و بـازار کار باشـد.«

بررسی طرح های مختلف 
دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

کمیسـیون  جلسـه  سـومین  و  بیسـت 
دائمـی هیـأت امنای دانشـگاه آزاد اسـالمی 
بـه گـزارش  اسـتان کرمـان تشـکیل شـد. 
اداره روابـط عمومـی دانشـگاه ، این نشسـت 
طرح هـای  و  موضوعـات  بررسـی  به منظـور 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  واحدهـای  مختلـف 
اسـتان کرمان برگزار شـد. ازجمله مهم ترین 
جلسـه  ایـن  در  بررسـی  مـورد  موضوعـات 
اقتصـادی  طرح هـای  بررسـی  بـه  می تـوان 
و دانش بنیـان و پیشـنهاد تبدیـل وضعیـت 
ارتقـاء  مرکـز دانشـگاهی کوهبنـان جهـت 
بـه واحـد اشـاره نمـود. اعضـای کمیسـیون 
درخواسـت  اسـتان  امنـای  هیـأت  دائمـی 
واحـد کهنـوج و مرکـز بهرمـان مبنـی بـر 
راه انـدازی آموزشـکده فنـی و حرفه ای سـما 
در ایـن واحدهـا را نیـز بـه بحث گذاشـتند. 
این نشسـت بـا حضـور بابک آل طـه رئیس 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان کرمـان، علی 
ابوالفضـل  آقاجانـی،  محمـود  مصطفـوی، 
جعفرقلیخانـی، سـید حسـن افتخـار واقفی، 
زاهـدی،  محمدجـواد  صفریـان،  محسـن 
بـه  اعضـا  سـایر  و  فروغـی  محمدمهـدی 

میزبانـی واحـد کرمـان برگـزار شـد.

تعداد پذیرش جدید در دانشگاه 
آزاد اسالمی کرمان نسبت به 

سال گذشته تغییر نکرد
آزاد  دانشـگاه  امنـای  هیـأت  دبیـر 
اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتان  اسـالمی 
سـال  در  جدیـد  ورودی  دانشـجوی  جـذب 
تحصیلـی 95-96 نسـبت بـه سـال گذشـته 
تغییـر منفـی نداشـته اسـت، گفت: »امسـال 
برخـی از واحدهـا بـا کاهـش و برخـی دیگـر 
بـا افزایـش جـذب دانشـجوی جدیـد مواجه 
بودنـد؛ تعداد پذیـرش دانشـجویان جدید در 
دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان کرمان نسـبت 
بـه سـال تحصیلـی گذشـته تفـاوت چندانی 
از  دور  برای مـان  موضـوع  ایـن  و  نداشـته 
انتظـار نبـود.« دکتـر آل طـه بـا بیـان اینکه 
گسـترش تحصیـالت تکمیلـی و حرکـت در 
مسـیر رشـته های پرطرفـدار از سیاسـت های 
دانشـگاه آزاد اسالمی اسـتان کرمان است، از 
اخـذ مجوز و پذیرش دانشـجو در رشـته های 
هوافضا، مهندسـی پزشـکی و شـیمی دارویی 
بیـان  بـا  کرمـان  واحـد  رییـس  داد.  خبـر 
اینکـه اعضـای هیـأت علمـی وقت دانشـگاه 
آزاد اسـالمی اسـتان کرمـان 30 درصـد کل 
تشـکیل  را  اسـتان  علمـی  هیـأت  اعضـای 
می دهنـد، خاطرنشـان کـرد: »اسـتان کرمان 
2534 عضـو هیـأت علمـی دارد کـه از ایـن 
تعـداد 770 عضـو هیأت علمـی در 13 واحد 
و مرکز دانشـگاه آزاد اسـالمی کرمان مشغول 

بـه فعالیـت هسـتند.«

کرمان ویچ

سـرمایه  خـروج 
کرمـان  اسـتان  از 
بـا  بارهـا  اگرچـه 
روبرو شـده  انتقـاد 
اذعـان  بـه  امـا 
مسـئوالن مختلـف 
همچنـان بخـش اعظمـی از منابع 
اسـتان بـه روش هـای گوناگـون از 
کرمـان خـارج و در جـای دیگـری 

می شـود. سـرمایه گذاری 
بـود کـه یـک  عصـر یکشـنبه 
نماینـده  چهـار  و  دولتـی  مقـام 
مجلـس خروج سـرمایه از اسـتان 
کرمـان را بـه بـاد انتقـاد گرفتند. 
مدیـرکل  اسـدی،  شـیخ  حمیـد 
امـور اقتصـادی و دارایـی اسـتان 
زاهـدی،  محمدمهـدی  کرمـان، 
راور،  و  کرمـان  مـردم  نماینـده 
پنـاه،  زادی  نیـک  حبیـب اهلل 
علیبـرز  بـم،  مـردم  نماینـده 
بختیـاری نماینـده مـردم بافـت و 
حسـین امیـری خامکانـی، رییس 
و  اسـتان  نماینـدگان  مجمـع 

نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنـان 
مجمـع  نشسـت  در  مجلـس،  در 
نماینـدگان کرمـان بـا واحدهـای 
اقتصـادی  امـور  وزارت  تابعـه 
خـروج  بـه  اسـتان  دارایـی  و 
سـرمایه از اسـتان کرمـان اشـاره 
کردنـد و خواسـتار راه حلـی برای 
جلوگیـری از ایـن اتفـاق شـدند. 
سـال  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
92، مدیرعامـل بانـک کشـاورزی 
شـمال اسـتان گفتـه بـود »کمتر 
کشـور  پول هـای  درصـد  سـه  از 
در کرمـان گـردش دارد. مشـکل 
عمـده اسـتان کرمان خـروج پول 
از اسـتان اسـت و قسـمت عمـده 
کشـاورزی  محصـوالت  خریـد 
کـه  می دهنـد  انجـام  کسـانی  را 
سـاکن استان نیسـتند.« شاید در 
حـال حاضـر اوضـاع با سـه سـال 
پیـش دقیقاً یکسـان نباشـد اما به 
نظـر می رسـد وضـع خیلـی بهتـر 
از قبـل نشـده کـه صـدای چنـد 

اسـت. درآورده  را  مسـئول 

خروج منابع از کرمان به 
مشهد و تهران

 آن طـور کـه در خبرگزاری های 
ایرنـا، تسـنیم و فارس آمده شـیخ 
اسـدی بابیـان اینکـه »متأسـفانه 
گـردش مالـی شـرکت های بزرگی 
کـه در اسـتان فعالیـت می کننـد 
درحالی کـه  نیسـت  کرمـان  در 
حـق مـردم کرمـان اسـت« گفت: 
مالـی  مؤسسـات  بی رویـه  »رشـد 
آن هـا  مرکزیـت  کـه  اعتبـاری  و 
در تهـران و مشـهد اسـت، سـبب 
کرمـان  اسـتان  از  منابـع  خـروج 

می شـود.« 
خروج 90 درصد پول 

شرکت های بیمه ای
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  زاهـدی 
پـول زیـادی از اسـتان کرمـان بـه 
دالیـل مبهم خـارج می شـود و در 
نمی شـود،  اسـتان سـرمایه گذاری 
بـا انتقـاد از ایـن موضـوع گفـت: 
»90 درصـد از پـول شـرکت های 
بـه  نیـز  کرمـان  اسـتان  بیمـه ای 

خارج از اسـتان مـی رود و در جای 
می شـود.«  سـرمایه گذاری  دیگـر 
او خواسـتار پیگیـری ایـن موضوع 
توسـط مجمع نمایندگان شـد و از 
مصوبـه ای صحبـت کـرد کـه قباًل 
مجمع نماینـدگان برای جلوگیری 
از خروج سـرمایه از استان تصویب 

بود.  کـرده 
سپرده های مردم نباید خرج 
کارهای خصوصی دیگران 

شود
ایـن  طـرح  بـا  پنـاه  نیکـزادی 
اسـتان  منابـع  چـرا  کـه  سـؤال 
کرمـان در دیگـر اسـتان ها هزینـه 
مشـکالت  وجـود  بـه  می شـوند، 
فـراوان در اسـتان علی رغـم قـرار 
باغ هـای  یک چهـارم  داشـتن 

کشـور و معـادن بسـیار در کرمان 
بـم  مـردم  نماینـده  کـرد.  اشـاره 
از  تنـدی  انتقـاد  مجلـس  در 
بانک هـای خصوصی کـرد و گفت: 
می تـوان  خصوصـی  »بانک هـای 
خانوادگـی  بانک هـای  گفـت 
هسـتند، نبایـد اجـازه دهیـم کـه 
منابـع مـا از اسـتان خارج شـده و 
در دیگـر اسـتان ها هزینـه شـوند. 
قرار نیسـت کـه سـپرده های مردم 
کارهـای  بـرای  کرمـان  اسـتان 
خصوصـی دیگـران هزینـه شـود، 
اسـتان  در  بایـد  مـردم  پـول 

شـود.« سـرمایه گذاری 
محرومیت ادامه دار

علیبـرز بختیـاری هـم بـا انتقاد 
مؤسسـات  برخـی  کار  شـیوه  از 

اعتبـاری، اظهار کـرد: »ادامه کار با 
روش های قبلی، مطمئناً بخشـی از 
پول هـا و درآمدهای عمده اسـتان 
را به شـهرهای بـزرگ مانند تهران 
منتقـل می کنـد و شهرسـتان های 
محروم مـا، همچنان در محرومیت 

می مانند.« باقـی 
منابع شرکت ها در استان 

متمرکز شود
در  هـم  خامکانـی  امیـری 
اظهـارات  ایـن  بـه  واکنـش 
دغدغـه  موضـوع  »ایـن  گفـت: 
بایـد  و  اسـت  نماینـدگان  همـه 
پیگیـری شـود کـه شـرکت هایی 
کـه در اسـتان فعالیـت می کننـد 
منابـع را در همان محـل متمرکز 

 » کننـد.

بانک ها، بیمه ها و شرکت های بزرگ متهم ردیف اول هستند

پول کرمانی ها
در جیب دیگران

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

سـه نفـر در فـرودگاه کرمـان بـه دلیل 
دسـتگیر  تریـاک  کیلوگـرم  دوازده  بلـع 
فرودگاه هـای  پلیـس  رییـس  شـدند. 
کشـور از شناسـایی و دسـتگیری چهـار 
عضـو یـک شـبکه ترانزیتـی قاچـاق مواد 
مخـدر در پروازهـای داخلـی در کرمان و 
تهـران بـه روش بلع خبـر داد. به گزارش 
میـزان، سـردار حسـن مهـری گفـت: »با 
اشـراف اطالعاتـی پلیـس سـه عضـو این 
عضـو  و  کرمـان  فـرودگاه  در  را  شـبکه 
فـرودگاه  در  فـرود  به محـض  را  چهـارم 
مهرآبـاد تهـران، دسـتگیر کـرد.« وی از 

کشـف قاچـاق تریـاک بـه روش مرگبـار 
معـده  در  آن  انبـاری  جاسـازی  و  بلـع 
توسـط اعضای ایـن شـبکه ترانزیتی مواد 
مخـدر خبـر داد و گفـت: »دسـتگاه بادی 
اسـکنر از انبـار لـول های تریـاک ناب در 

معـده ایـن متهمـان پـرده برداشـت.« 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مهـری  سـردار 
تاکنـون بیشـترین حمـل انبـاری تریـاک 
در معـده فقـط دو کیلوگرم گزارش شـده 
افـزود: »بـرای نخسـتین بار متهمـان این 
پرونـده در اقدامی مرگبار و شـگفت انگیز، 
هرکـدام بیـش از چهـار کیلوگـرم تریاک 

»درمجمـوع  گفـت:  وی  بلعیده انـد.«  را 
خالـص  تریـاک  کیلوگـرم   16 بالغ بـر 
افـراد  ایـن  معـده  از  بسته بندی شـده 
تخلیـه و ضبـط شـد.« سـردار مهـری بـا 
اشـاره بـه اینکـه اخیـراً قاچاقچیـان مواد 
مخـدر بـه روش جاسـازی انبـاری تریاک 
»علـت  افـزود:  آوردنـد  روی  معـده  در 
بـه جـان خریـدن ایـن روش خطرنـاک، 
سـود سرشـاری اسـت کـه نصیـب آنـان 
»قاچاقچیـان  گفـت:  وی  می شـود.« 
بالفاصلـه پـس از انتقـال تریـاک خالـص 
بـه تهـران متأسـفانه آن را با برخـی مواد 
می کننـد؛  آغشـته  غیربهداشـتی  زائـد 
برابـر  چندیـن  بـه  آن  وزن  به طوری کـه 

می یابـد.« افزایـش 
 سـردار مهـری قیمـت عمده فروشـی 
را  پایتخـت  در  تریـاک  کیلوگـرم  هـر 
بیـش از سـه میلیـون تومـان بیـان کـرد 
و افـزود: »در صـورت توزیـع بین معتادان 
به صـورت خرده فروشـی بهای ایـن افیون 

بیشـتر از عـدد نقل شـده اسـت.« 
کشـور  فرودگاه هـای  پلیـس  رییـس 
فرودگاه هـا  پلیـس  اطالعاتـی  اشـراف  از 

به ویـژه  مسـافران  رفت وآمـد  رصـد  و 
رفتارهـای مشـکوک، خبـر داد و گفـت: 
دسـت  از  گریـزی  مـرگ،  »سـوداگران 
قانـون نخواهنـد داشـت چراکـه اگـر در 
فـرودگاه مبـدأ دسـتگیر نشـوند؛ حتمـاً 
بـا انجـام اقدامـات اطالعاتی در فـرودگاه 

شـد.« خواهنـد  دسـتگیر  مقصـد 
علی محمـدی،  علی محمـد  دکتـر   
پزشـکی  مسـمومیت های  متخصـص 
قانونـی در رابطـه بـا روش حمـل مـواد 
مشـرق  بـه  بلعیـدن  روش  بـه  مخـدر 
نیـوز گفـت: »آمارهـای سـال 93 حاکـی 
نفـر   639 و  هـزار  حـاد  مسـمومیت  از 
بـه  نفـر   20 مـرگ  و  مخـدر  مـواد  بـه 
بارهـا  اسـت.  خاطـر مسـمومیت شـدید 
اجسـاد افـرادی را کـه بـه خاطـر بلعیدن 
مـرگ  کام  بـه  مخـدر  مـواد  بسـته های 
رفته انـد معاینـه کـرده ام. گاهـی بسـته ها 
بـه  شـدیدی  مسـمومیت  و  بازشـده اند 
وجـود آورده انـد کـه درنهایـت هـم منجر 
به مرگ شـده اسـت و گاهی هـم عفونت 
روده هـا  چسـبیدن  هـم  بـه  بـا  معـده 
باعـث مـرگ می شـود و زیـاد هـم اتفـاق 

می افتـد.« وی افـزود: »قاچاقچیـان برای 
انتقـال مـواد، افـرادی را اجیـر می کنند و 
روش هـای مختلفـی را بـه کار می برنـد، 
ازجملـه روش هـای بلعیـدن و انبـاری. در 
افـراد تبهـکار دسـتکش هایی  روش بلـع 
را کـه جنـس مناسـبی دارنـد و بـه آنزیم 
می کننـد  تهیـه  هسـتند،  مقـاوم  معـده 
دسـتکش ها،  سرانگشـتان  بریـدن  بـا  و 
و چنـد  می ریزنـد  آن  داخـل  را  ماده هـا 
بـار دیگـر روی آن روکـش می کشـند و 
بـه قـول خودشـان  را  بـا گرمادهـی آن 
آب بنـدی می کننـد تـا در معـده و روده 
پـاره نشـود. به طـور متوسـط هـر فـردی 
کـه بـرای انتقـال مـواد داوطلب می شـود 
و  می بلعـد  را  بسـته  تـا50   30 بیـن 
دفـع می کنـد  را  آن  بعـد  چنـد سـاعت 
بـه  آسـیبی جـدی  کار  ایـن  البتـه  کـه 
روده هـا و معـده می زنـد و گاهـی هـم به 
بلعیـدن  تجربـه  می شـود.  منجـر  مـرگ 
و  دارد  بسـیاری  خطـرات  مخـدر  مـواد 
آسـیب هایی همچـون پـاره شـدن معـده 
گـوارش  دسـتگاه  عفونـت  و  روده هـا  و 

آن هاسـت.« ازجملـه 

رکورد حمل تریاک به روش بلعیدن شکست

کشف 12 کیلوگرم تریاک از معده سه نفر

سوژه

مؤسسات بزرگ حق 
ندارند پولی از استان 

خارج کنند
خـروج  مسـئوالن  برخـی  اخیـراً  حالـی  در 
گسـترده سـرمایه از اسـتان کرمـان را بـه بـاد 
اسـتاندار  پیش ازایـن  کـه  گرفته انـد  انتقـاد 
کرمـان هـم از ایـن موضـوع انتقاد کـرده بود. 
اواسـط سـال 93 بود که علیرضا رزم حسـینی 
در  کـه  شـرکت هایی  »داریـم  اینکـه  بابیـان 
اسـتان، بـاالی ۱00 میلیـارد تومـان تسـهیالت 
بـرج  تهـران  میردامـاد  خیابـان  در  و  گرفتـه 
اداری خریده انـد!« شـدیداً از خـروج سـرمایه 
از اسـتان انتقـاد کـرد. او چنـد روز بعـد هـم 
در شـورای برنامه ریـزی اسـتان گفـت: »همـه  
راسـتای  در  کرمـان  اسـتان  شـرکت های 
چنـد  تنهـا  برنمی دارنـد.  گام  اسـتان  توسـعه 
از آن، گـردش  بعـد  ایجـاد می کننـد و  شـغل 
می برنـد.«  تهـران  بـه  را  حسابشـان  مالـی 
رزم حسـینی آبـان 95 هـم در جلسـه شـورای 
قضایی اسـتان کرمان به تقسـیم بندی اسـتان 
بـه 8 منطقـه اقتصـادی و حضـور ۱2 موسسـه 
بـزرگ خصوصـی در اسـتان کرمان اشـاره کرد 
و گفـت: »۱2 موسسـه حـق خـروج پول هـا را 
از اسـتان ندارنـد و بایـد آن هـا را در اسـتان 

کننـد.« سـرمایه گذاری 

سهم ناچیز کرمان از معادن
شـرکت  هـر  معـادن،  قانـون  اسـاس  بـر 
معـادن  از  بهره بـرداری  پروانـه  کـه  معدنـی 
را دارد بایـد درصـدی از بهـای مـاده معدنـی 
موضـوع پروانـه را به عنـوان حقـوق دولتـی به 
خزانـه دولـت واریـز کنـد. بـر اسـاس همیـن 
میـزان  از  درصـد   ۱5 بایـد  سـاالنه  قانـون، 
یـک  معـادن  مجموعـه  دولتـی  حقـوق  وصـول 
اضافـه  اسـتان  همـان  اعتبـارات  بـه  اسـتان 
سـازمان  سرپرسـت  نـژاد،  حسـینی  شـود. 
در  کرمـان  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
گفت وگـو بـا »پیـام مـا« می گویـد 36 درصـد 
حقـوق دولتـی که معادن کشـور بایـد به خزانه 
واریـز کننـد، از معـادن اسـتان کرمـان وصول 
حـدود  بـا  برابـر  درصـد   36 ایـن  می شـود. 
رقمـی  بایـد  و  اسـت  تومـان  میلیـارد   200
اعتبـارات  بـه  تومـان  میلیـارد  حـدود 30  در 
اسـتان کرمـان از این طریق اضافه شـود. این 
در حالـی اسـت کـه بـه گفتـه رودری، رییـس 
سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان، در 
 6 از  )کمتـر  درصـد   20 از  کمتـر   94 سـال 
میلیـارد تومـان( از ایـن میـزان بـه اعتبـارات 

اسـت. اضافه شـده  اسـتان 

کرمان؛ نهمین استان ازنظر 
میزان سپرده بانکی

در حالی مسـئوالن از خروج سـرمایه استان 
از طریـق بانک ها سـخن می گویند کـه آمارهای 
بانـک مرکـزی نشـان می دهـد اسـتان کرمـان 
اسـتان  نهمیـن  سـپرده گذاری  میـزان  ازنظـر 
ابتـدای  مـاه   6 در  کرمانی هـا  اسـت.  کشـور 
سـال 95 مجموعـاً 206 هـزار و 459 میلیـارد 
بانک هـای دولتـي، خصوصـي شـده،  ریـال در 
خصوصـي و همچنیـن مؤسسـات اعتبـاري غیـر 
بانکـی داراي مجـوز نزد بانک مرکـزي جمهوري 
تنهـا  و  کرده انـد  سـپرده  ایـران  اسـالمي 
مـردم اسـتان های تهـران، اصفهـان، خراسـان 
خوزسـتان،  فـارس،  مازنـدران،  رضـوی، 
کرمانی هـا  از  البـرز  و  شـرقی  آذربایجـان 
ایـن  ذکـر  کرده انـد.  سـپرده گذاری  بیشـتر 
نکتـه ضـروری اسـت که یکـي از علـل مهم باال 
بـودن رقـم تسـهیالت و سـپرده ها در اسـتان 
تهران اسـتقرار دفاتر بسـیاري از شرکت ها و 
مؤسسـات تولیدي سـایر اسـتان ها در اسـتان 
تهـران بـوده و عمـده فعالیت هـای بانکي آن ها 
از طریـق شـعب بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاري 

اسـتان  ایـن 
می شـود،  انجـام 
دلیـل  همیـن  بـه 
را  تهـران  اگـر 
نگیریـم،  نظـر  در 
کرمـان هشـتمین 
ازنظـر  اسـتان 
ی  ر ا ه گذ د سـپر

اسـت.

باید به سمت بیمه عمر و زندگی برویم
مدیـر اسـبق بیمـه کارآفریـن در اسـتان کرمـان در خصـوص ایـن گفتـه 
کـه »90 درصـد پـول شـرکت های بیمـه ای اسـتان از کرمان خارج می شـود« 
بـه »پیـام مـا« گفت: »شـرکت های بیمـه ای در کشـور به دو صـورت فعالیت 
می کننـد. سـاختار اکثـر شـرکت های بیمـه به صورت متمرکز اسـت و شـعب 
در  و  ندارنـد  بـرای سـرمایه گذاری  مجـوزی  و  نیسـتند  اسـتانی مسـتقل 
مـوارد خـاص هـم بایـد از تهـران مجـوز بگیرنـد و همـه تصمیمـات در مرکز 
گرفتـه می شـود. اکثـر شـرکت های بیمـه ای کشـور بـه همیـن روش اداره 
کارآفریـن هسـتند  و  ایـران  بیمـه  مثـل  می شـوند. معـدود شـرکت هایی 
کـه به صـورت اسـتانی مدیریـت می شـوند و پـول می توانـد داخـل خـود 
اسـتان بمانـد.« محمدرضـا خـوش کیـش افـزود: »در زمـان مدیریـت مـن 
هـم وجـوه ذخایـر فنـی را در بانک هـای اسـتان سـپرده می کردیـم. ببینیـد 
بیمه هـا ذخایـر فنـی و ریاضـی دارنـد. ذخایـر فنـی، موقعـی کـه فرضـاً هزار 
بیمه نامـه صادرشـده، مبلغـی جمـع می شـود. جمـع ایـن بیمه نامه هـا در یـک 
حسـاب متمرکـز می شـود و شـرکت منتظـر خسـارت می مانـد. هرچـه بـازه 
زمانـی خسـارت دیرتـر باشـد، شـرکت ذخیـره باالتـری خواهـد داشـت. این 
ذخایـر فنـی عمـاًل وجـوه مردم هسـتند و بـر اسـاس آیین نامه ای کـه بیمه ها 
دارنـد، بایـد بـاالی 60 درصـد ذخایـر فنـی خـود را در بانک هایـی کـه مجـوز 
بانـک مرکـزی را دارنـد، سـپرده کنند. با توجه بـه اینکه سـاختار کارآفرین، 
مدیریت اسـتانی هسـت، ما می توانسـتیم این وجوه را در بانک های اسـتان 
ذخیـره کنیـم.« وی در پاسـخ بـه اینکه چـه راهی برای باقی مانـدن منابع در 
اسـتان وجـود دارد، اظهـار کـرد: »برخـالف کشـورهای پیشـرفته، در ایـران 
اکثـر بیمه هـا، بیمه هـای اموال هسـتند کـه کوتاه مدتنـد. ولـی در بیمه های 
زندگـی و عمـر، با بیمه گـذاری مواجه هسـتیم که 20 سـال می خواهد منابع 
ارائـه دهـد. بـه همیـن لحاظ ذخایـر مالی باالیی ایجـاد می شـود و منبع مهمی 
بـرای سـرمایه گذاری اسـت چراکه شـرکت بیمـه باید سـرمایه گذاری کند تا 
جوابگـوی تعهداتش در آینده باشـد. االن سـه کشـور آمریـکا، ژاپن و آلمان 
کـه باالتریـن تولیـد حـق بیمـه جهـان را دارنـد، بزرگ تریـن سیسـتم بانکـی 
جهـان را هـم مدیریـت می کننـد. مـا بایـد بـه سـمتی برویـم کـه بیمه هـای 
عمـر و پس انـداز و بیمه هـای خـرد در اسـتان افزایـش یابـد تـا شـرکت ها 
بتواننـد بـه سـمتی بروند که قسـمتی از ذخایر خـود را در بانک های اسـتان 
سـرمایه گذاری کننـد. ایـن کار باعـث تقویـت بانک ها در پرداخت تسـهیالت 

خواهد شـد.«
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تـالش برای دسـتگیری محمود صادقـی در حالی 
بـه نتیجـه نرسـید کـه برخـی چهره های سیاسـی و 

نماینـدگان مجلـس این ماجـرا را محکـوم کردند.
شـامگاه یکشـنبه بـود کـه ایلنـا گـزارش داد کـه 
نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی از 
تـالش مأمـوران بـرای جلب او در مقابـل درب منزل 

داد.  خبر 
محمـود صادقـی با اشـاره به تالش مأمـوران برای 

جلـب او از مقابـل درب منـزل، گفـت: »مأمـوران با 
حکم جلب سـعی در بازداشـتم داشـتند که با توجه 
بـه این کـه ایـن مسـئله مغایـر بـا قانـون نظـارت بر 
رفتـار نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی اسـت، 
بـا مقاومـت خـود را بـه داخل منـزل رسـاندم.« این 
خبـر کـه منتشـر شـد، واکنش هـای زیـادی را در 
پـی داشـت. در ادامـه برخـی از ایـن واکنش هـا را 

می خوانیـد.

واکنش سیاسیون به تالش برای 
دستگیری محمود صادقی

سوژه

بیش از 500 کشته
 در دولت احمدی نژاد 

بدون استعفا
نامه نیوز نوشـت: در پی سـانحه برخورد دو قطار 
مسـافری در مسـیر مشـهد، مـردم ایـران عـزادار از 
دسـت دادن 40 نفـر از هم وطنانمـان شـدند. صبـح 
جمعه گذشـته )پنجـم آذرماه( قطار مسـیر تبریز - 
مشـهد به دلیل نقص فنی در 5 کیلومتری ایسـتگاه 
هفت خـوان متوقـف می شود.سیسـتم ATC کـه 
پیشـرفته ترین سیسـتم های کنترل هوشـمند قطار 
در حـوزه ریلـی اسـت، دو بـالک را قرمـز می کند و 
چـراغ بـرای قطارهـای پشت سـری قرمـز می شـود. 
حـال اینکـه قطـار سـمنان- مشـهد وارد مسـیر و 
بـا چراغ قرمـز مواجـه می شـود. دراین بیـن شـیفت 
کارکنـان ایسـتگاه راه آهن عـوض می شـود و فردی 
کـه شـیفت را تحویل گرفـت با سـهل انگاری نه تنها 
اجـازه حرکـت بـه لوکوموتیـوران قطـار سـمنان- 
مشـهد را می دهد بلکه اجـازه می دهد  ATC قطار 
سـمنان خامـوش شـود. بـا دخالـت نابجا و اشـتباه 
نیـروی انسـانی این سیسـتم از کار می افتـد و قطار 
سـمنان بـه حرکت درمی آیـد. هرچنـد 6 ثانیه قبل 
از برخورد دو قطار، لوکوموتیوران قطار سـمنان ترمز 
می کنـد اما بـه دلیل سراشـیبی مسـیر نمی تواند از 
برخـورد دو قطـار جلوگیـری کنـد. باوجوداینکه در 
ایـن سـانحه خطـای عامـل انسـانی محـرز اسـت و 
 ATC مدارک و اسـناد نشـان می دهد که سیسـتم
به درسـتی عمـل کرده اسـت اما بااین وجود محسـن 
راسـتای  در  راه آهـن  مدیرعامـل  آقایـی  پورسـید 
همـدردی بـا بازمانـدگان این سـانحه بابیـان اینکه 
»مدیـران دولت به مسـئولیت اجتماعی خـود واقف 
هسـتند« اسـتعفای خـود را در برنامه زنـده خبری 
اعـالم کـرد و وزیـر راه و شهرسـازی هـم اسـتعفای 
تاکنـون  ایـران  مـردم  پذیرفـت.  را  خـود  معـاون 
شـاهد ایـن سـطح از عذرخواهـی از سـوی مدیـران 
و مسـئوالن کشـور نبودنـد چنانکـه در دو دولـت 
گذشـته کـه اوج سـوانح ریلی، هوایی و جـاده ای بود 
هیچ یـک از مدیـران خـم بـه ابـرو نیاوردنـد و حتی 
بهبهانـی، وزیر وقـت راه و ترابری که پس از سـقوط 
بوئینگ ایران ایر و کشـته شـدن 78 نفر از مسافران 
ایـن پـرواز، کارش بـه اسـتیضاح کشـید، حتـی در 
جلسـه اسـتیضاح خـود حضـور نیافت! حـال اینکه 
شنبه شـب یکـی از کارآمد ترین نیروهـای وزارت راه 
و شهرسـازی که تاکنـون پروژه هـای ریلی متعددی 
را بـه سـرانجام رسـانده اسـت، با پذیـرش تقصیرها 
از سـمت خـود کنارکشـید و ایـن در حالـی بود که 
خطـای عامـل انسـانی در این سـانحه ریلی مسـلم 
اسـت و علت وقـوع آن هیچ ارتباطی بـه ناکارآمدی 
سیسـتم ATC نداشـت و اگـر عامل انسـانی اجازه 
کار کـردن این سیسـتم را مـی داد به طورقطع امروز 
ایـران داغدار از دسـت دادن 40 مسـافر این دو قطار 
نبـود. امـا غوغـا سـاالرانی که حتـی در غـم و اندوه 
مـردم هـم بـه دنبـال منافـع سیاسـی و جناحـی 
هسـتند با نادیده گرفتن این اقـدام و تصمیم وزارت 
راه و شهرسـازی هنـوز هم نمک بر زخم می پاشـند. 
حـال اینکـه گویـا آمـار ایـن سـوانح در دولت هـای 
نهـم و دهـم را فرامـوش کرده انـد کـه بـا توجـه بـه 
حجـم بـاالی کشـته ها و از دسـت دادن هم وطنـان 
هیچ یـک از مدیـران حاضر به ترک مسـند ریاسـت 
نشـدند. بـر اسـاس آمار شـرکت راه آهـن طی هفت 
سـال از سـال 1385 تـا 1391 در بخش حمل ونقل 
ریلـی 54 سـانحه رخ داده اسـت که 36 مـورد از این 
سـوانح مربوط به سـوانح درجه یک؛ یعنی سـوانحی 
هسـتند کـه در آن ها قطـار توقف و یا تأخیر داشـته 
اسـت و در 18 مـورد حـوادث منجـر بـه خسـارات 
جانـی شـده اسـت. آمار سـوانح مربـوط به دو سـال 
1388 و 1391 بـوده اسـت کـه در سـال 88 میزان 
مجروح هـا و جان باختـگان 7 کشـته و 63 زخمی و 
در سـال 1391 این آمار 4 کشـته و 12 زخمی بوده 
اسـت. پس بـا احتسـاب میانگیـن تعداد سـوانح در 
هرسـال، 8 سـانحه، در سال می شـود. طبق این آمار 
در دولـت گذشـته مـردم شـاهد 18 سـانحه مرگبار 
ریلـی بودنـد کـه در هیچ یـک از آن هیـچ مدیـری 
حاضـر بـه کناره گیـری نشـد. امـا عمـق فاجعـه را 
می تـوان در سـوانح هوایـی دیـد. در دولت هـای نهم 
و دهـم مردم ایران شـاهد 12 سـانحه هوایی مرگبار 
بودنـد کـه تعـداد کشـته های ایـن سـوانح بـه چند 
صـد نفر رسـید اما در طول 8 سـال هیـچ مدیری از 
ایـن مجموعه حاضر به اسـتعفا و برکناری نشـد که 
هیـچ؛ بلکـه بهبهانی هم حتی در جلسـه اسـتیضاح 
خـود بـرای جوابگویـی بـه عملکـرد نـاوگان هوایی 
پس از سـقوط بوئینگ ایران ایر در سـال 89 حاضر 
بـه پاسـخگویی نشـد. مدیـران در آن زمـان حتـی 
بـرای عذرخواهـی از مـردم هـم واژه کـم می آوردند! 
پانزدهم آذر 1384، 110 کشـته، ششـم آذر 1385، 
36 نفر کشـته و 2 نفر زخمی، دهم شـهریور 1385، 
28 نفـر کشـته و 50 نفـر زخمـی، بیسـت و هفتـم 
بهمن 1387 پنج کشـته، سوم شـهریور 1387، 70 
کشـته، چهارم بهمـن 1388، 42 زخمی، دوم مرداد 
1388، 17 کشـته و 20 زخمـی، بیسـت و چهـارم 
تیـر 1388، 168 کشـته و نوزدهـم دی مـاه 1389، 
78 کشـته ازجملـه سـوانح هوایـی زمـان محمـود 

هسـتند. احمدی نژاد 

تحریمـی  دوبـاره  شـروع  انقـالب  رهبـر 
تعهـدات  نقـض  را  تمام شـده  زمانـش  کـه 
دانسـتند. آیـت اهلل خامنـه ای فرمانده معظم 
کل قـوا ظهر یکشـنبه در دیدار فرماندهان و 
مسـئوالن نیروی دریایی ارتش، پیشـرفت ها 
ابعـاد  در  دریایـی  نیـروی  توانایی هـای  و 
مختلـف نیروی انسـانی، فرماندهی و فنی را 
سـتودنی و قابل توجـه خواندنـد و بـا تأکیـد 
بـر »اهمیت به سـرانجام رسـاندن برنامه ها« 
در  از شـتاب زدگی  پرهیـز  و  »اسـتحکام  و 
کارها«، خاطرنشـان کردنـد: »الزمه برطرف 
کـردن کمبودهـا، »همـت بلند« و »تسـلیم 

نشـدن در مقابـل محدودیت هـا« اسـت.«
 بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دفتـر 
مقـام معظـم رهبـری، در ایـن دیـدار که به 
مناسـبت 7 آذر روز نیـروی دریایـی برگـزار 
شـد، آیـت اهلل خامنه ای با اشـاره بـه اهمیت 
برخـی  پیشـرفت  در  دریانـوردی  صنعـت 
کشـورها، افزودنـد: »کشـور مـا از مرزهـای 
وسـیع دریایی و همچنین سابقه طوالنی در 

دریانـوردی برخـوردار اسـت، بنابراین قدرت 
و توانایـی نیـروی دریایی جمهوری اسـالمی 
بایـد در »شـأن و تراز نظام اسـالمی و تاریخ 
ایـن کشـور« باشـد.« رهبر انقالب اسـالمی 
حضور قدرتمنـد نیروی دریایـی در آب های 
توانایـی  و  قـدرت  افزایـش  موجـب  را  آزاد 
کشـور خواندنـد و گفتند: »عمـق حضور در 

آب هـای آزاد بایـد افزایـش یابد«. 
ایشـان در ادامه بر لـزوم پیگیری برنامه ها 
و کارهـا تـا حصـول نتیجـه و بـه سـرانجام 
رسـاندن آن هـا تأکیـد و خاطرنشـان کردند: 
»ناتمام ماندن کارها، سـؤال و اشـکال ایجاد 
می کنـد و متأسـفانه اکنون ایـن وضعیت در 
بعضـی از بخش هـای مختلـف کشـور دیـده 
می شـود کـه ازجملـه ایـن مسـائل موضـوع 
حقوق هـای نجومـی اسـت و ایـن موضوع از 
مسـائل مهمـی اسـت کـه نتیجه رسـیدگی 
بـه آن بـرای مـردم روشـن نشـد و سـؤاالت 
در ذهـن مـردم باقـی مانـد.« لـزوم »رعایت 
اسـتحکام و پرهیـز از عجلـه و بی مالحظگی 

در کارهـا« نکتـه مهم دیگری بـود که رهبر 
انقـالب بـر آن تأکیـد و خاطرنشـان کردند: 
»هـر کاری را از ابتـدا بایـد با اسـتحکام آغاز 
کـرد، زیـرا عجلـه در کارهـا، مشـکل ایجـاد 
می کنـد کـه متأسـفانه در ایـن زمینـه نیـز 
نمونه هایـی وجـود دارد.« آیـت اهلل خامنه ای 
بـا اشـاره بـه قضایـای مذاکـرات هسـته ای، 
بحث هـای  مذاکـرات  ایـن  »در  افزودنـد: 
فراوانـی راجـع بـه تحریم ها شـد امـا اکنون 
در کنگـره امریـکا، مسـئله تمدیـد تحریم ها 
را مطـرح می کننـد و مدعـی هسـتند کـه 
این هـا، تحریم نیسـت، بلکه تمدید اسـت!« 
رهبـر انقـالب اسـالمی خاطرنشـان کردنـد: 
»»شـروع کـردن یـک تحریـم« بـا »دوبـاره 
شـروع کـردن آن پـس از پایـان زمانـش« 
فرقـی نمی کنـد و ایـن دومـی نیـز تحریم و 
نقـض تعهـدات قبلی از سـوی طـرف مقابل 
اسـت.«  ایشـان بروز این مشـکالت را ناشی 
از عجلـه در انجـام کار خواندنـد و افزودنـد: 
»وقتـی عجلـه داریـم کـه کار را زودتر تمام 

کنیـم و به جایی برسـانیم، از جزئیات غفلت 
می کنیـم و گاهـی غفلت از یک امـر جزئی، 
موجـب ایجاد رخنه و نقطه ی سـلبی در آن 
کار می شـود، بنابرایـن بایـد مراقـب بود که 
کارهـا متیـن، محکـم و بـا شـتاب مناسـب 
انجـام شـود.« پیش از سـخنان رهبر انقالب 
فرمانـده  سـیاری  دریـادار  امیـر  اسـالمی، 
نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسـالمی 

اقدامـات  و  فعالیت هـا  از  گزارشـی  بابیـان 
ایـن نیـرو، گفـت: »نیـروی دریایـی ارتـش 
بـا حضـور مقتدرانـه و مسـتمر در دریاهـای 
آزاد نسـبت بـه تأمیـن منافـع ملـی اقـدام 
کـرده و بـا نمایـش اقتدار دریایـی جمهوری 
اسـالمی و ایجـاد بازدارندگـی، عمـق حضور 
نظـام اسـالمی را فراتر از آب هـای منطقه ای 

افزایـش داده اسـت.«

رهبر معظم انقالب:

شروع دوباره تحریمی که زمانش تمام شده، نقض تعهدات است

    رهبری

رییـس سـازمان انرژی اتمـی در خصوص 
برجـام  نقـض  صـورت  در  ایـران  واکنـش 
توسـط آمریکایی ها گفت: »در جلسـه ای که 
بـه ریاسـت آقـای روحانی برای بررسـی این 
موضـوع برگـزار شـد، پیش بینی هـای الزم 
انجـام گرفت.« به گـزارش فـارس، علی اکبر 
شـهادت  بزرگداشـت  مراسـم  در  صالحـی 
شـهید شـهریاری در پاسـخ بـه سـؤالی در 
خصـوص تمدیـد تحریم هـای ایران توسـط 
آمریـکا گفـت: »کمیتـه نظـارت بـر برجـام 
ایـن  روی  به تفصیـل  و  داشـتند  جلسـه ای 
موضـوع بحـث شـد کـه اگـر ایـن تحریم ها 
تمدیـد شـود چه واکنشـی داشـته باشـند و 
اگر امضا شـود چـه واکنشـی، چراکه تمدید 

ایـن تحریم هـا مراحلـی دارد.«
وی افـزود: »االن ایـن موضـوع در کنگره 
تصویب شـده و بایـد بـه سـنا بـرود و بعد به 
امضـای رییـس جمهـور آمریـکا برسـد اگـر 
همـه ایـن مراحـل را طـی کنـد و عملیاتـی 
و اجـرا شـود، قطعـاً نقـض برجـام اسـت و 
خودشـان نیـز ایـن را قبول دارنـد.« صالحی 
گفـت: »در جلسـه ای کـه بـه ریاسـت آقای 

روحانـی بـرای بررسـی ایـن موضـوع برگزار 
شـد، پیش بینی هـای الزم انجام شـده ولـی 
قـرار شـد در زمـان مقـرر بـا ارزیابـی رصـد 
و تحلیلـی کـه از سـیر تحـول ایـن موضـوع 
نظـارت  کمیتـه  نظـر  می گیـرد  صـورت 
بـر برجـام اعـالم شـود.« وی در پاسـخ بـه 
موردنیـاز  مدت زمـان  در خصـوص  سـؤالی 
نقـض  صـورت  در  بازگشـت پذیری  بـرای 
برجـام تصریـح کـرد: »مـا پیش بینی هـای 
الزم را کرده ایـم. وقتـی وارد مذاکـره شـدیم 
ایـن را در نظـر داشـتیم، چون می دانسـتیم 
اعتمـاد  غربی هـا  بـه  نمی تـوان  هیچ وقـت 
داشـتیم  را  الزم  پیش بینی هـای  و  کـرد 
امـا نمی تـوان ایـن مسـائل را علنـی مطـرح 

» کرد.
رییس سـازمان انـرژی اتمی خاطرنشـان 
یک بـار  رهبـری  معظـم  »مقـام  کـرد: 
اشـاره فرمودنـد کـه خوشـبختانه اقداماتـی 
انجام شـده کـه در فاصلـه کوتاه یک سـال و 
نیـم می توانیـم بـه یـک حجـم قابل توجهی 
صالحـی  برسـیم.«  غنی سـازی  ظرفیـت  از 
اتفاقاتـی  نمی خواهیـم  مـا  »البتـه  گفـت: 

رخ دهـد کـه موجـب خدشـه وارد شـدن 
بـه برجـام شـود و الزم باشـد مـا واکنشـی 
داشـته باشـیم. ما باتدبیـر و هوشـیاری این 
کار را پیـش می بریـم.« وی گفـت: »توصیه 
می کنیـم کـه طرف مقابـل وارد ایـن عرصه 
نشـود چون بازنـده اصلی آن هـا خواهند بود 
و افـکار عمومـی دنیا متوجه خواهد شـد که 
جمهـوری اسـالمی ایـران تمامـی اقداماتـی 
کـه بـرای ایـن موضـوع می توانسـت انجـام 
دهـد را انجـام داده و ایـن آن ها هسـتند که 
بدقولی و بدعهـدی می کنند و افکار عمومی 
جهـان متوجه خواهد شـد چه کسـی مقصر 
رییـس  »وقتـی  افـزود:  صالحـی  اسـت.« 
در  بیایـد  سـرکار  آمریـکا  جدیـد  جمهـور 
چارچـوب واقعیت هـا و حقایـق موجـود باید 
حرکـت کنـد و نمی توانـد توافـق بین المللی 
کـه حمایت شـورای امنیت سـازمان ملل را 
دارد یک جانبـه لغـو کنـد. مـا هـم قـرارداد 

دوجانبـه بـا آمریـکا نبسـته ایم.«
تفاهم نامـه  »این یـک  داد:  ادامـه  وی   
بعدازاینکـه  مخصوصـاً  اسـت  بین المللـی 
قطعنامه 2231 صادر شـد، جنبه بین المللی 

گرفـت و لـذا امیدواریـم آن هـا سـر عقـل 
بیاینـد و خدشـه ای به برجـام وارد نکنند. به 
تعهـدات خـود عمل کننـد تا نیاز نباشـد ما 
اقدامـات فنی الزم را انجـام دهیم.« صالحی 
در  ژورنـال  وال اسـتریت  ادعـای  رد  ضمـن 
گفـت:  مذاکـرات جدیـد،  انجـام  خصـوص 
»مباحثـی هـم در خصوص آب سـنگین بود 

کـه مـا اطالع رسـانی کردیـم.«
 رییـس سـازمان انـرژی اتمی ادامـه داد: 
»بـه اعتبـار اینکـه به صـورت بالقـوه هنـوز 

وجـود  ایـران  آب سـنگین  بـرای  خریـدار 
دارد حـدود 11 تـن آب سـنگین بـه عمـان 

فرسـتادیم.«
مـا  اینکـه  بابیـان  درعین حـال  وی 
به طورمعمـول سـالیانه مقداری آب سـنگین 
عرضـه  بین المللـی  خریـداران  بـه  را 
از  برخـی  از  »نامه هایـی  گفـت:  می کنیـم، 
و  کرده ایـم  دریافـت  شـرکت های خارجـی 
منتظریـم نامه هـای بعدی شـرکت ها هم به 

برسـد.« دسـتمان 

رییس سازمان انرژی اتمی: 

پیش بینی الزم در صورت نقض برجام صورت گرفته است

 دولت

انتقاد مطهری و توصیه عارف
صادقـی  محمـود  احضـار  از  اسـالمی  شـورای  مجلـس  رییـس  نایـب 
نماینـده تهـران به دادسـرا انتقـاد کرد. به گزارش ایسـنا علی مطهری در 
سـخنرانی خـود در هیـأت عشـاق االئمه حزب مردم سـاالری بابیـان اینکه 
وضعیـت امـروز جامعـه ما بـا وضعیت دوران پیامبر قابل مقایسـه نیسـت 
گفـت: »مـا شـاهد ایـن هسـتیم کـه نماینـده ای از قـوه قضاییـه انتقـاد 
می کنـد و بالفاصلـه علیـه او اعالم جـرم می شـود درحالی که ایـن فرد فقط 
خواسـته کـه راجـع به موضوعی توضیح داده شـود اما این برخورد نشـان 
می دهد که ما از روش پیغمبر اسـالم دور شـده ایم.« رییس فراکسـیون 
امیـد نیـز در پیامـی بـر ضـرورت پرهیـز از هرگونـه اقـدام تحریک آمیـز 
و هزینه سـاز بـرای نظـام تأکیـد کـرد و گفـت:  »موضـوع پیش آمـده بـرای 
محمـود صادقـی می بایسـت در هیـأت نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان مورد 
بررسـی قـرار گیـرد و بـر اسـاس تشـخیص هیأت مزبـور اقدامـات بعدی 
انجـام پذیـرد.« بـه گـزارش ایلنـا، متـن پیـام محمد رضـا عـارف بـه ایـن 
شـرح اسـت: با عرض تسـلیت رحلت پیامبر رحمت)ص( و سـبط اکبرش 
امام حسـن مجتبی)ع( بدین وسـیله ضمن تشـکر از همراهی و احسـاس 
مسـئولیت جوانـان و مـردم عزیـز، بـا توجـه بـه شـرایط کشـور و ضرورت 
پرهیـز از هرگونـه اقـدام تحریک آمیز و هزینه سـاز برای نظـام، ازآنجاکه 
موضـوع پیش آمـده بـرای همـکار عزیزمـان جنـاب آقـای دکتـر محمـود 
صادقـی می بایسـت در هیـأت نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان مورد بررسـی 
قـرار گیـرد و بـر اسـاس تشـخیص هیـأت مزبـور اقدامـات بعـدی انجـام 
پذیـرد، لـذا همـگان را دعـوت بـه آرامـش نمـوده و از دسـتگاه محتـرم 
قضایی تقاضامندیم مسـتندات مربوطه را مطابق تشـریفات قانونی جهت 
تعییـن تکلیـف به هیأت نظـارت بر رفتـار نمایندگان ارسـال نمایند که بر 
طبـق نظـر هیـأت مزبـور، اقدامـات بعدی صـورت پذیـرد.در پایـان خود و 

همـگان را دعـوت بـه عمـل بـه مـر قانـون می نماییم.

توصیه توکلی به دادستان
احمـد توکلـی نماینـده سـابق تهـران هـم در کانـال تلگرامـی اش بـه 
تـالش مأمـوران دادسـتانی بـرای جلـب محمـود صادقـی واکنـش نشـان 
داد. بـه گـزارش خبـر آنالین احمـد توکلی در کانال تلگرامی اش نوشـته 
اسـت؛ متأسـفانه مدتـی اسـت کـه دادسـتان تهـران برخـی اقداماتی را 
انجـام می دهـد کـه وجهه قانونی نـدارد. ایـن اقدامات دادسـتان تهران 
بـرای نظـام مسئله سـازی می کنـد و قـوه قضائیـه را در معـرض افـکار 
عمومـی قـرار می دهـد و ایـن اقدامـات بـه مصلحـت دادسـتان و قـوه 
قضائیـه نیسـت. محمـود صادقـی نماینـده مـردم اسـت صـرف از اینکه 
نماینـده چـه کسـی اسـت و چـه گرایـش دارد بایـد نهایـت احتـرام را 
نسـبت بـه شـأن آن انجـام داد و طبـق نص صریح قانون اساسـی کشـور 
بازداشـت نماینـده مجلـس باید بااطالع رئیس مجلس انجام شـود که در 
ایـن مـورد اطالع رسـانی بـه ایشـان انجام نشـده بـود. طبـق قانـون ابتدا 
بایـد بازپـرس بـا نـگارش نامـه ای خطـاب بـه این هیئـت دربـاره نماینده 
مدنظـرش اسـتعالم کنـد کـه آیـا موضع گیری نماینـده در راسـتای ایفای 
وظیفـه نمایندگـی اش بـوده اسـت یـا خیـر؟. اظهارنظـر هیئـت نظـارت بر 
رفتـار نماینـدگان حجـت اسـت و قانـون تصریـح می کنـد کـه اگـر قاضی 
بـدون اسـتعالم از ایـن هیئـت اقـدام بـه تعقیـب یـک نماینـده کنـد به 
دلیـل اظهارنظـرش، جـرم مرتکـب شـده اسـت. اگـر یـک نماینـده را بـه 
دلیـل اظهارنظـرش بازداشـت کننـد آیـا بـا ایـن اقـدام مجلـس در رأس 
امـور اسـت و بـا ایـن شـکل می تـوان کشـور را اداره کـرد؟ بـر اسـاس 
والیتـی کـه حکـم امربه معـروف و نهـی از منکـر در مسـائل شـرعی برای 
هـر مسـلمانی قائـل می شـود . بـر اسـاس مـاده 8 قانـون امربه معـروف 
و نهـی از منکـر بـه دادسـتان نصیحـت می کنـم دسـت از ایـن رفتارهـا 
بـردارد و بـر قانـون تمکیـن کنـد و بـه وظیفـه  خـود کـه حسـن اجـرای 

قوانیـن اسـت، عمـل کند.

اشاره معاون سیاسی دفتر رییس 
جمهور به قانون

حمیـد ابوطالبـی معـاون سیاسـی دفتـر رییـس در پسـت »عدالت خانه 
و مشـورت خانـه« آورد: »بر اسـاس اصـل 86، نماینـدگان در مقام ایفای 
وظایـف نمایندگـی در اظهارنظـر و رأی خـود کامالً آزادنـد و نمی توان آن ها 
را تعقیـب یـا توقیـف کـرد.« به گـزارش اعتمـاد، وی افزود: »ایـن افتخار 
از مبارزات دوران مشـروطیت در خصوص ›عدالت خانه و مشـورت خانه‹ 
بـرای مـا به جـای مانـده و بـرای همیـن اسـت کـه مذاکـرات مجلـس بایـد 
مسـتقیماً پخش شـود.« معاون سیاسـی دفتر رئیس جمهـوری ادامه داد: 
»اختالف نظرهـا و تنازعـات فکـری، سیاسـی و... یـک موضوع اسـت و حفظ 
وثاقـت و اعتبار قانون اساسـی و پاسداشـت حیثیت ملـی و آبروی جهانی 
کشـور موضوعـی دیگـر؛ پـس از مقام رهبـری، رئیس جمهـوری عالی ترین 
مقـام رسـمی کشـور اسـت و مسـئولیت اجـرای قانـون اساسـی را جـز در 
امـوری که مسـتقیماً به رهبری مربوط می شـود، بر عهـده دارد.« ابوطالبی 
اضافـه کـرد: »پیـش از انقـالب در منزل شـهید مطهـری جلسـاتی برقرار 
بـود؛ حتمـاً آن ایـام و آن جلسـات خاطـر برخی دوسـتان هسـت و آن قاب 
»ایـن تذهبـون« کـه در اتـاق خویـش نصب کـرده بودنـد؛ زمانـی در ایـن 
خصـوص صحبـت افتـاد، گفتنـد همـه ما بایـد این آیـه را نه فقط بـه خاطر 
داشـته باشـیم، بلکـه بایـد همـواره آن را رؤیـت کنیـم تـا یادمـان باشـد 
بـه کجـا می رویـم.« وی تأکیـد کـرد: »نمی توان مطلـق بـودن »آزادی کامل 
نماینـده در اظهارنظـر« را بـا »عـدم مصونیـت از تعرض« و مشـورت خانه 
را بـا عدالت خانـه تخصیص زد، همه به قانون اساسـی بازگردیم.« معاون 
دفتـر رییـس جمهـوری خاطرنشـان کـرد: »این روزهـا باید بیـش از همه، 
یـاد شـهید مطهـری را زنـده نگاهداشـت و خاطـره آن قابـی کـه در اتـاق 

خویـش نصب کـرده بود کـه: »این تذهبـون«.«
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کرمون

اکثـر  قدیـم  سـنتی  کشـاورزی  در 
کشـت  کار  در  کشـاورزان  کـه  وسـایلی 
اسـتفاده مـی کردنـد از چـوب و قسـمت 
هـای مختلـف نخـل اسـتفاده و سـاخته 
شـده اسـت .ُگِل َگرجیـن هم یکـی از آن 
هاسـت.  ایـن وسـیله به طول نیـم متر به 
صـورت چوب هـای دندانـه دار به شـکل 

گل در آمـده و در البـه الی گرجیـن کـه 
آن هـم بـا اسـتفاده از قطعـات مختلـف 
چـوب سـاخته شـده بـه کار مـی رفتـه 
اسـت و از آن بـرای جـدا کـردن گندم از 
سـاقه و بوتـه کـه شـاخه ها و سـاقه های 
گنـدم بعـد از دور کـردن و بـا انباشـتن 
روی هـم تلـی از شـاخه هـا و سـاقه های 

گنـدم بـه وجـود مـی آیـد اسـتفاده مـی 
شـده اسـت .

گرجیـن  وسـیله ای اسـت کـه همـان 
طـور ذکر شـد برای نـرم کـردن و ُکوفتن 
سـاقه هـای گنـدم در کشـاورزی سـنتی 
قدیـم اسـتفاده مـی شـده اسـت. اصطالح 
ای  محـاوره  هـای  صحبـت  در  گرجیـن 
اندوهجردیـان به وسـیله یـا خودرویی که 
مسـتعمل شـده و صدای تـق و توقش هم 

در آمـده اطـالق مـی شـود .
کشـاورزان در هنـگام اسـتفاده از ایـن 
وسـیله بـا بسـتن آن بـه دنبـال حیواناتی 
نظیـر االغ و گاو و بـا نشسـتن بـر قسـمت 
هـای  صندلـی  شـبیه  کـه  گاه  نشـیمن 
چوبـی امـروزه بوده در وسـط گرجین  و با 
گرفتـن دهانـه دو طـرف حیـوان، به مدت 
سـه الـی چهـار شـبانه روز خرمـن گنـدم 
را نـرم  مـی کوبیدنـد. در هنـگام دور زدن  
روی سـاقه هـا ایـن اشـعار توسـط فـردی 

کـه روی گرجیـن نشسـته بوده بـا صدای 
بلنـد سـر داده می شـد:

زور از گاو، ناله از گرجین                      
خرمن را کی کوفت بیچاره اوشین 

کار بز نیست خرمن کوفتن                   
گــــــاو نـــــر می خواهد و مرد کهن   
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد         

هیچ آهــن خنـجر تــیزی نشد   
هیچ حلوایی نشد استاد کار

 تا که شاگرد شکر ریزی نشد   
 *****

اال دختر تو را می خوام چه میگی؟         
چـــــــرا مــــــادر پـــدرت نمی گی  
که من با مادر پیرم چه گویم               

مــرا به تو نمیدن تو چــه میگی؟ 
خدا حافظ رفیق غصه خوارم               

خـــــداحــافظ دل نـارنَج قطارم  
خداوندا به فــریاد دلـــــــم رس           

به دست خود نمیدند اختـــیارم 

بعـد از نـرم شـدن سـاقه ها عمـل جدا 
بـه آن  از کاه کـه عمومـا  سـازی گنـدم 
اوشـین کـردن خرمـن می گفتنـد صورت 

گرفت.  مـی 
در  امـروزه  قدیمـی  سـنتی  َگرجیـن   
بـه  را  خـود  جـای  صنعتـی  کشـاورزی 
گرجیـن  شـکل  و  اسـت  داده  دیسـک 
امـروزی بـه صـورت کامـال آهنـی بـا ُگل 
هـای آهنـی به طول یـک و نیم متـر داده 
اسـت کـه از آن در کوبیـدن و حتـی در 
زیـر و رو کـردن زمیـن زراعتـی اسـتفاده 

مـی شـود. 
از  مکانیـزه  و  صنعتـی  کشـاورزی  در 
وسـیله دیگـری به نـام دول خرمـن کوب 

نیـز اسـتفاده مـی شـود.
وسـایل و ابـزار چوبی دیگـری نیز  برای 
اسـتحصال محصوالت کشـاورزی استفاده 
اسـت. چـوب  از  عمدتـا  کـه  شـده  مـی 

اندوهجرد( )وبـالگ 

َگرجین؛ مددکار زراعت سنتی کرمانی ها
ابزار

اسـتادان  از  خالقـی  روح اهلل 
موسـیقی ایرانی، آهنگسـاز سـرود 
»ای ایـران«، و نوازنـده ویولـن بود. 
خالقـی از شـاگردان اصلی علینقی 
وزیـری بود و تـالش او برای احیای 
کـه  دورانـی  در  ایرانـی  موسـیقی 
توجـه رسـمی بـه ایـن موسـیقی 
و  تأثیرگـذار  بـود،  یافتـه  کاهـش 
مهـم شـمرده می شـود. او کتابـی 
موسـیقی  »سرگذشـت  نـام  بـه 
ایران« درباره سرگذشـت موسیقی، 
موسـیقی دانان و نوازنـدگان ایرانـی 
نـام  بـه  کتابـی  و  خـود  هم عصـر 
شـامل  موسـیقی«  بـه  »نظـری 
نظریـه ای بـرای موسـیقی ایرانی و 

نوشته اسـت. غربـی 
بـه  کرمـان  ماهـان  در  خالقـی 
دنیـا آمـد. پـدرش میـرزا عبـداهلل 
خـان منشـی و مـادرش مخلوقـه 
خانـم بودنـد کـه در بـاغ شـاهزاده 
ماهـان کـه عمـارت حکومتـی بود 
زندگـی می کردنـد و هـر دو، تـار 
چنـد  در  اهلل  روح  می زدنـد.  هـم 
بـه  خانـواده  همـراه  بـه  ماهگـی 
تهـران مهاجـرت کـرد. تحصیـالت 
ابتدایـی اش را در تهـران و شـیراز 
و اصفهـان گذرانـد. در تهـران بـه 
مدرسـه آمریکایی هـا رفـت  و در 
آنجا همراه سـایر شـاگردان سـرود 
توجـه  و  عالقـه  می خوانـد.  هـم 
بـه موسـیقی در خانـواده خالقـی 
امـری معمـول بـود. پـدر و مـادر 
پـدر  و  می نواختنـد  تـار  دو  هـر 
مدتی شـاگرد اسـتادان مطـرح این 
سـاز بوده اسـت. همچنیـن خانواده 
شـیرازی،  غالمرضـا  میـرزا  بـا  او 
نوازنـده تـار، رفت و آمد و آشـنایی 
را  وی  فرزنـدان،  و  داشته اسـت 

می خوانده انـد. »عمـو« 
بـا انتقـال پـدرش بـه شـیراز در 

سـال 1295، در شـهریور 1297 به 
همـراه خانـواده بـه این شـهر رفت. 
میـرزا  آموزش هـای  از  جـا  آن  در 
نصیـر فرصـت در زمینـه عـروض و 
نقاشـی اسـتفاده نمـود. همچنیـن 
آموختـن موسـیقی را نـزد شـوهر 
عمـه اش میـرزا رحیـم شـروع کرد 
و از او بیـش از یـک سـال ویولـن 

. می آموخـت 
آغاز تحصیالت موسیقی

مدرسـه  بـه   1302 سـال  در 
آن  در  و  رفـت  موسـیقی  عالـی 
جـا تحـت نظـر علینقـی وزیـری 
آموختن موسـیقی و نواختن ویولن 
بـا  را آغـاز کـرد. در سـال 1303 
وجـود مخالفـت پـدرش، تصمیـم 
گرفـت بـه مدرسـه موسـیقی برود. 
کـه  عالقـه ای  وجـود  بـا  پـدرش 
بـه موسـیقی داشـت، با موسـیقی 
یـاد گرفتـن وی مخالـف بـود.  در 
نتیجـه او مدتی پنهانی به مدرسـه 
موسـیقی می رفـت. گویـا در ایـن 
مـورد، وزیری و یحیـی دولت آبادی 
نـزد پـدرش وسـاطت کرده انـد که 
باالخـره  وی  بوده اسـت.  بی تأثیـر 
بـا گرفتـن حکم تدریس موسـیقی 
بـه پـدرش ثابـت می کند کـه »پی 

نبوده اسـت«. شـدن  مطـرب 
 در تابسـتان سـال 1304، چهار 
در  وزیـری  رهبـری  بـه  کنسـرت 
مدرسـه اجـرا شـد کـه خالقـی نیز 
در آن هـا به عنـوان نوازنـده حضور 

داشت.
ورود به عرصه موسیقی 

حرفه ای
تحصیلـش،  آخـر  سـال  دو  در 
بلدیـه  کافـه  تهـران  شـهرداری 
نیـاز  آن  بـرای  و  کـرد  بنیـاد  را 
ایرانـی  ارکسـتر  دسـته  یـک  بـه 
داشـت. تشـکیل دادن ایـن دسـته 

بـه خالقـی پیشـنهاد شـد و او این 
کار را انجـام داد. خالقـی تدریـس 
از 1307 در مدرسـه  را  موسـیقی 
ورزش آغـاز کـرد. بعـد از لیسـانس 
نیـز بـه هنرسـتان عالی موسـیقی 
رفـت و در آن جـا تدریـس کـرد. 
در سـال 1310 از دارالفنـون دیپلم 
گرفـت و وارد دارالمعلمین شـد. در 
خـرداد سـال 1313، دارالمعلمیـن 
بـه »دانشسـرای عالـی« تغییـر نام 
لیسـانس  مـدرک  خالقـی  یافـت. 
خـود را از ایـن دانشسـرا در رشـته 
فلسـفه و ادبیـات دریافـت نمـود.

وی در سـال 1314 وارد خدمت 
دولتـی در وزارت فرهنـگ گردیـد 
دفتـر  معـاون   1317 سـال  در  و 
در  شـد.  فرهنـگ  وزارت  وزارتـی 
1320 به پیشـنهاد وزیـری، معاون 
اداره موسـیقی کشـور و نیـز معاون 
شـد.  موسـیقی  عالـی  هنرسـتان 
کار  وزارت  در  مدتـی   1325 در 
 1327 در  کـرد.  کار  تبلیغـات  و 
متصـدی دبیرخانـه هنرهـای زیبـا 
شـد. در 1328 هنرستان موسیقی 
ملـی را تأسـیس کـرد و رئیـس آن 
شـد. در سـال 1334 در چارچـوب 
و  ایـران  انجمـن  برنامه هـای 
شـوروی بـه این کشـور سـفر کرد. 
همچنیـن در 1335، سـفرهایی را 
بـه کشـورهای رومانـی، فرانسـه و 
هندوسـتان انجام داد. دستاورد وی 
از سـفر هند، مجموعـه مقاالتی در 
زمینـه موسـیقی و رقـص در ایـن 

بود. کشـور 
رادیـو  در  هـا  سـال  خالقـی 
از  و  داشـت  فعالیـت  نیـز  ایـران 
موسـیقی  شـورای  رئیـس  جملـه 
رادیـو بـود و برنامه هـای رادیویـی 
»یـادی از هنرمنـدان درگذشـته« 
راه انـدازی  را  سـخن«  و  »سـاز  و 

سرپرسـت  همچنیـن،  وی  کـرد. 
بـود. نیـز  ارکسـتر»گل ها« 

خالقـی در سـال 1338 بـه در 
خواسـت خـود از اداره کل هنرهای 
زیبـا بازنشسـته شـد؛ امـا همچنان 
بـه فعالیت های هنـری خـود ادامه 
در   1344 سـال  در  خالقـی  داد. 
اتریـش درگذشـت   سـالزبورگ در 
و در گورسـتان ظهیرالدولـه تهـران 

شـد. دفن 
شـعری  سـپنتا  عبدالحسـین 
دربـاره او با مطلع زیر سروده اسـت.
بـه پرده هـای پیانـو چـو خالقی 

زد دسـت
بـه روی نُـت ز هنر نقـِش آفرین 

بربست

آهنگسـازی،  جـز  بـه  خالقـی   
از  بسـیاری  اجـرای  و  تنظیـم  بـه 
تصنیف هـای قدیمی شـیدا و عارف 
بـرای ارکسـتر نیـز پرداخته اسـت. 
وی تعـدادی از آهنگ های علینقی 
وزیری مانند شـکایت، نـی، خریدار 
تـو، دلتنـگ، و کاروان را با ارکسـتر 

اجـرا و رهبـری کرده اسـت.
خالقی و حفظ موسیقی ایرانی

فعالیـت  دورانـی  در  خالقـی 
در  غربـی  موسـیقی  کـه  می کـرد 
بسـیاری  و  داشـت  رواج  ایـران 
و  غیرعلمـی  را  ایرانـی  موسـیقی 
تدریـس آن را بیهوده می دانسـتند. 
حتی در بازه ای موسـیقی ایرانی در 
هنرسـتان عالـی موسـیقی تدریس 

نمی شـد و بسـیاری از کسـانی کـه 
در  می نواختنـد،  سـنتی  سـازهای 
ایـن بازه بـه سـازهای اروپایی روی 
آوردند یا هنرسـتان عالی موسیقی 
دوران  ایـن  در  کردنـد.  تـرک  را 
خالقـی و اسـتاد محبوبش علینقی 
موسـیقی  حفـظ  بـرای  وزیـری 
ایرانـی تالش هـای بسـیاری کردند. 
جعفـرزاده در نقـد کتـاب نظـری 
بـه موسـیقی ایـن کتاب را تالشـی 
برای توجیه علمی موسـیقی ایرانی 
بـا تئوری موسـیقی غربـی و تغییر 
فضـای ضـد موسـیقی ایرانـی آن 
زمـان می داند که بی نتیجـه نمانده  
و در نهایـت به تأسـیس هنرسـتان 
موسـیقی ملـی منجـر شده اسـت.

مروری بر زندگی آهنگساز»مرز پر گهر«

نقِش آفریِن هنر

پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 4

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
اردکانـی اسـت، اال بـه همـراه بـرادرش 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیادی 
مقاصـد  از  یکـی  ایـران گذرانـد.  در  را 
ایـن سـفر کرمـان بـود و صفحـات قابـل 
مالحظـه ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان 
یافتـه اسـت.  اختصـاص  از   ای  گزیـده 
صفحـه کرمـون خالصه با عنـوان »کرمان 
بر پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار 
بـه شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کند؛

منـزل بعـدی مـا بهـرام آباد بـود؛ امـا از آن 
جایـی که نتوانسـتیم جـای خوبی بـرای اتراق 
بـرای صبحانـه پیـدا کنیـم، بـرادرم تصمیـم 
گرفـت بـه مهـدی آبـاد برویـم. ده کوچکـی 
کـه از جـاده کمی فاصله داشـت و شـبی را دو 
سـال پیش بـا فرمـان فرمـا شـاهزاده ایرانی و 
حاکـم قبلی کرمـان در این جـا در خانه مالک 
آن، محمدخـان گذرانـده بـود. اما روسـتاییان 
گفتنـد کـه بـاغ دیگـر وضعیـت خوبی نـدارد 
و مـا را بـه حیـاط کثیفـی پـر از زن و بچـه 
بردنـد کـه مـی گفتند همـان جایی اسـت که 
در جسـت و جویـش هسـتیم. همـان طور که 
با اکراه از اسـب پیاده شـدیم، ناگهان سـروکله 
دوسـت دیرینـه بـرادرم پیدا شـد کـه حرکات 
و سـکنات هیجـان زده ای مـی کـرد و گـرم، 
خوشـامد مـی گفـت. اصـرار داشـت کـه بـا او 
نهـار بخوریـم و نوکـری گذاشـت تـا مـا را بـه 
خانـه اش راهنمایـی کنـد و مصمـم به مهمان 
اعیانـی  خانـه  ورودی  شـد.  ناپدیـد  نـوازی، 
همـان طور که در ایران مرسـوم اسـت از درب 
و داغـون تریـن نـوع بـود و در حیـاط نامرتبی 
منتظـر او شـدیم کـه اتـاق هـای خرابـی در 
اطـراف آن سـاخته بودنـد و بیرونـی او بـود و 
از مهمانـان تشـریفاتی یـا کاری پذیرایـی می 
کـرد. بعـد از مدتـی دوبـاره پیدا شـد و بازوی 

بـرادرم را بـا هیجـان گرفت.
 در طـول دهلیزهـای بلنـد بـه بـاغ خـوش 
طرحـی هدایـت کـرد بـا حوضی در وسـط که 
دور آن اتـاق هـای نشـیمن یـا انـدرون بـود. 
وقتـی پـرده را کنـار زدیـم خـود را در اتـاق 
پذیریـی بـا گچـکاری سـفید و شـاه نشـین با 
یـک ردیـف پنجـره در یـک طرف )سـه دری( 
کـه بـه روی بـاغ بـاز مـی شـد و جـام هـای 
بـی شیشـه آن هـا را بـا ملمـل زیبای سـفید 
پوشـانده بودنـد، یافتیـم. مبلمـان اتاق شـامل 
دو دسـتگاه کوسـن بـزرگ در دو طرف پنجره 
هـا بـود که ما را دعـوت به نشسـتن کردند در 
حالـی کـه کـف اتاق پوشـیده از نمـد و باریکه 
هـای پارچـه کتابی پر رزق و بـرق بود. در یک 
طـرف بخـاری بـود کـه روی آن یـک ردیف از 
پیـش پـا افتـاده تریـن چـراغ هـای برنجـی 
گذاشـته بودند و مجموعه کامـل ذخایر هنری 

کـه در شـاه نشـین آرایـش داده بودند.
چنـد عکـس بد رنـگ در پایه هـای مقوایی 
منقـوش، آیینه هـای قاب مطال از نوع وسـط، 
تزئینات کریسـتال بوهمیا )چـک( از نوعی که 
مـن اغلـب در کلبـه هـای انگلیسـی دیـده ام، 
حالـت اروپایـی نامطلوبـی بـه اتـاق آفتـاب رو 
داده بـود. جـای تعجب بـود که ایرانـی ها چه 
عالقـه شـدیدی بـه کپـی ایـن تصاویـر دارند. 
شـش نسـخه از ایـن آثار هنـری را بـه دیوارها 
چسـبانده بودنـد. همـه نزدیـک بـه هـم، انگار 
مالـکان آن هـا می خواسـتند برتـری چاپ آن 
هـا را مقایسـه کننـد. میزبـان قـوی بنیـه بی 
دنـدان گونـه گلگـون مـا کـه شـلوار اروپایی و 
کـت فـراک آبـی یـا دامـن کامل و شـب کاله 
نمـدی قهـوه ای پوشـیده بـود الینقطـع با تن 
بـاال صحبـت مـی کـرد. در حالـی کـه زنـان 
خانـه از پنجـره هـا مشـتاقانه دزدکـی مرا می 
پاییدنـد. محمدخـان چـون این را دیـد از اتاق 
بیـرون پریـد و زن و عروسـش را جلوی پنجره 

آورد تـا بـه مـا معرفـی کند.
ایـن غار که »کـت کفتار« هـم نامیده 
مـی شـود، در دل کـوه و در حـد فاصـل 
تخـت درگاه قلـی بیـگ و تـاق علی واقع 

شـده اسـت. قدیمی ها معتقـد بودند که 
در انتهـای غـار کـه دهانـه آن در ارتفاع 
نقریبـی3- 4 متـر از دامنـه کـوه )رو بـه 

مغـرب( قـرار دارد- آبـی جریـان داشـته 
مـی  اصفهـان  در  رود  زاینـده  بـه  کـه 
پیوسـته! و بـرای ادعـای خـود داسـتان 
چوپانـی را نقـل می کردنـد که در دوران 
حکومت شـاه عبـاس مقداری پـول را به 
سـکه طـال تبدیـل کـرده و آن هـا را در 
اسـت.  داده  چـوب دسـتی خـود جـای 
روزی یکـی از گوسـفندان او را بـه داخل 
ایـن غـار مـی رود و چـون به گلـه برمی 
گـردد مشـاهده مـی کند که شـکم او پر 
اسـت! چوپـان بـه گمـان این کـه داخل 
غـار آب و علفـی هسـت، بـه حکـم حس 
و چـون  آن مـی شـود  وارد  کنجـکاوی 
آثـار آب را مـی بیند، چوب دسـتی خود 
را بـرای پـی بردن بـه مسـیر جریان آب 

و... بـه آب مـی زند! ولی سـرعت جریان 
آب، چوبدسـتی را از دسـت او مـی رباید 
و مـی بـرد. چوپان که از ایـن امر، نگران 
و پریشـان شـده بـود، حرفـه چوپانـی را 
تـرک گفتـه دل بـه سـفر می بنـدد و از 
شـهری بـه شـهر دیگـر مـی رود تـا این 
کـه پـس از مدتی بـه اصفهان می رسـد. 
روزی کـه ضمـن گشـت و گـذار بـر لب 
زاینـده رود نشسـته بـوده شـکفت زده، 
چـوب دسـتی خـود را روی آب می نگرد 

و آن را بـر مـی گیـرد و...
از افسـانه کـه بگذریـم بنا بـه اظهارات 
کسـانی کـه وارد ایـن غـار شـده انـد در 
قسـمت انتهایـی بـوی رطوبتی به مشـام 
مـی رسـد. اما هیـچ اثری از آب به چشـم 

نمـی خورد و بـه گفته بعضی)در بخشـی 
از غـار( آثـاری از معـدن »گـچ سـفید« 
دیـده شـده! خـارج از غـار هـم، اصطبـل 
مخروبـه ای وجود داشـته که آثـار آخوره 
هـای حیوانـات در بعضـی از جاهـای آن 
هنـوز باقـی اسـت؛ امـا تاریخ بنـای آن به 

کلـی نامعلوم اسـت. 
توسـط  غـار  ایـن  حاضـر  حـال  در 
شـهرداری بـه آبشـاری مصنوعـی تبدیل 
شـده اسـت. کـه محـل تفریـح و گـردش 
اهالـی مـی باشـد. غـار دیگـری هـم در 
دامنه کوه سـید حسـین واقع شـده است 
کـه »غار قاسـم« یـا »غـار صفـا« نامیده 
مـی شـود. )دانشـور، از قلعـه دختـر تـا 
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چهره

فاخره صبا

فاخـره فرزند فرخ صبا بود و ابوالحسـن 
صبا )اسـتاد بزرگ موسـیقی ایران( پسـر 
دوازده  در  او  می شـد.  پـدرش  عمـوی 
سـالگی بـرای آموختـن آواز بـه مدرسـه 
عبدالعلـی  نـزد  و  رفـت  وزیـری  کلنـل 
پیانـو  نواختـن  و  وزیـری تحصیـل کـرد 
را نیـز یـاد گرفـت. همزمان بـا یادگیری 
دوامـی  عبـداهلل  نـزد  ایرانـی  موسـیقی 
برجسـته  ردیـف دان  و  موسـیقی دان 
ایرانـی، موسـیقی کالسـیک را نیـز نـزد 
مـادام سابارسـکی و کنـت مونـت فـورت 
را  پیانـو  آموختـن  سـپس  کـرد.  شـروع 
تکمیـل  شـهردار  همایـون  مشـیر  نـزد 
کـرد و آواز و اپـرا را نزد خانـم نوردین و 
لیلـی بـارا آموخـت و کنسـرت هایی هـم 
همـراه بـا لیلـی بـارا یا خـود بـه تنهایی 

در کلـوپ ارامنـه اجـرا کـرد.
خانـم صبا سـپس برای ادامـه تحصیل 
به فرانسـه رفت و در کنسـرواتوار پاریس 
موسـیقی را ادامه داد. او در سـال 1326 
فارغ التحصیـل شـد و به ایران بازگشـت.

بـه اسـتخدام  ایـران،  بـه  بازگشـت  در 
درآمـد  موسـیقی  عالـی  هنرسـتان 
موسـیقی  گروه هـای  بـا  همزمـان  و 
زیبـای  اداره کل هنرهـای  در  کالسـیک 
ایـران، در امـر آمـوزش و اجـرا همـکاری 
داشـت. در سـال های 1341 هنگامی که 
منیـر وکیلی اولیـن صحنه هـای اپرایی را 
هـا  آن  در  آورد،  روی صحنـه  ایـران  در 
اجـرا داشـت. او در اپرای مـادام باترفالی 
و  داشـت،  سوسـوکیرا  نقـش  پوچینـی 
تلویزیـون و در  را در  تـای وردی  تراویـا 
سـالن وزارت فرهنـگ و هنـر اپـرای ارفه 
گلـوک  ویلیبالـد  کریسـتف  اوریدیـس  و 
تـک  اپـرای  سـعدی  سـالن  در  بعـداً  و 
صحنـه ای جمیلـه بیـزه در سـال 1346 
نخسـتین اپـرای کالسـیک به نـام کوزی 
فـان توتـه، اثـر موتسـارت بـه طـور کامل 
در تـاالر وزارت فرهنـگ و هنـر بـه روی 
صحنـه رفـت و فاخـره صبا نقـش دورابال 
را اجـرا کـرد. او در اپرای »دالور سـهند« 
)اثـر سـعدی حسـنی ، موسـیقی احمـد 
پژمـان و بـه رهبـری حشـمت سـنجری 
و بـا خوانندگی حسـین سرشـار، سـودابه 
تـاج بخـش، آلـک ملکونیـان و روبـن آقـا 
بگیانـس و خـودش( نقـش »آذر« را اجرا 

. د کر
 1340 دهـه  سـال های  اوایـل  در  او 
رفـت.  کنـار  حرفـه ای  کار  از  کـم  کـم 
کـه   1359 اردبیهشـت   21 تـا  ولـی 
سـازمان اپـرا و بالـه و ژونـس موزیـکال 
جوانـان منحـل شـد امـکان خوانندگـی 
منصـوره  چـون  خوانندگانـی  داشـت.  را 
قصـری، محمـد نـوری و شـهال میالنی از 

بودنـد. او  آواز  شـاگردان 
خوانندگـی  بـر  عـالوه  صبـا  فاخـره 
و  داشـت  نیـز  نویسـندگی  اسـتعداد 
دائرةالمعـارف  در  متعـددی  مقـاالت 
همسـرش،  و  او  نوشته اسـت.  مصاحـب 
بنیان گـذار  پـور  افضلـی  رضـا  علـی 
دانشـگاه کرمـان بودنـد. دانشـگاهی کـه 
کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه  بعدهـا 
نامیده شـد. بعـد از درگذشـت او، فاخره 
صبـا همچنـان از دور و نزدیـک، مراقـب 
احـوال دانشـگاه کرمـان و کتابخانـه آن 
 1386 تیـر   22 در  صبـا  فاخـره  بـود. 
ظهیرالدولـه  قبرسـتان  در  و  درگذشـت 
خـاک  بـه  همسـرش  کنـار  در  تهـران 

شـد. سـپرده 

متن آگهی
خواهان فاطمه رشـیدی توت دادخواسـتی به طرفیت خوانده علیرضا قشـمی به خواسـته الزام به تنظیم سـند رسـمی ملک تقدیم 
دادگاههـای عمومـی شهرسـتان شهرسـتان بـم نمـوده که جهت رسـیدگی به شـعبه سـوم دادگاه عمومـی )حقوقی( دادگسـتری 
شهرسـتان بم واقع در اسـتان کرمان- شهرسـتان بم- بزرگراه خلیج فارس- ادگسـتری شهرسـتان بم- کدپسـتی:7661674485 
تلفـن: 03444340397- 03444340402 ارجـاع و بـه کالسـه 9509983429300562 ثبـت گردیـده کـه وقت رسـیدگی آن 
1395/10/11 و سـاعت 09:00 تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهـول المکان بودن خوانده و درخواسـت خواهـان و به تجویز مـاده 73 قانون 
آییـن دادرسـی دادگاههـای عمومـی و انقـالب در امور مدنی و دسـتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می شـود 
تـا خوانـده پـس از نشـر آگهـی و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمن اعالم نشـانی کامل خـود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمایم را 

دریافـت و در وقـت مقرر فـوق جهت رسـیدگی حاضر گردد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه سوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان بم
 محبوبه ساعدی
م الف 241

آگهی مزایده مال منقول- نوبت اول
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده هـای کالسـه 952959 و 944291 
اجرایـی لـه بانـک مهراقتصـاد علیـه اقایـان سـیدعلی فاطمـی رابـری و سـعید صفـا بافتـی تعداد 23 دسـت کـت و شـلوار مارک 
دکامونـد در رنگهـای طوسـی روشـن بـا پارچـه 60 درصـد پشـمی و 40 درصـد PEC در سـایزهای 44 الـی 58 واقـع در خ 
هزارویکشـب نبـش ک3 فروشـگاه آنتونیـو که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان هر دسـت بمبلـغ 4/800/000 ریال و جمعا 
بمبلـغ 110/400/000 ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده به بفروش برسـاند لذا جلسـه مزایـده در مـورخ 95/10/01 
راس سـاعت 10 صبـح در محـل دفتـر اجـرای احکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمـان و با حضـور نماینده محترم دادسـتان برگزار 
مـی گـردد عالقمنـدان بـه خریـد مـی توانند تا یک هفتـه قبل از جلسـه مزایـده از امالک مذکـور بازدیـد و 10 درصد قیمت مـورد نظر خود 
را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری بـه شـماره 2171293951000 نزد بانک ملـی مرکزی کرمان واریـز و فیش ان را به همراه پیشـنهاد کتبی 
در داخـل پاکـت درب بسـته تحویـل ایـن اجرا نمایند بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین قیمـت را تقاضا نماید 

و درصـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد واریـزی به نفع دولـت ضبط خواهد شـد./الف
م الف 1714 دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- اسماعیلی

دکتر معینی )1(
 1341 ـ 1340 شمسی

پی نوشت ها:
 )1( ـ متاسـفانه از وی زندگی نامـه ای بـه دسـت 
نیامـد. وی دارای اعتقـادات مذهبی شـدیدی بود و در 
مـدت اسـتانداری در کرمان، همـواره در مجالس وعظ 
و روضه خوانـی شـرکت می نمـود )بـه نقـل از آقـای 

محمـد صنعتی(.
)2( ـ ملقـب به امین االسـالم )1262 ـ 1344 ش.( 
برادر احمد مجداالسـالم کرمانـی، نماینده هفت دوره 
مجلس شـورا از کرمان، نویسـنده و شـاعر. محل دفن 

وی در تخـت درگاه قلی بیگ اسـت.
)3( ـ »در  سـال 1284 ش. در تبریز متولد گردید 
و پـس از اتمام تحصیالت در رشـته قضایی، در وزارت 
دادگسـتری اسـتخدام و مدتـی در دادگسـتری تبریز 
و قزویـن خدمـت نمـود و سـپس بـه کرمـان آمـد و 
تـا پایـان عمـر در ایـن دیـار اقامـت گزیـد. وی در 
دادگسـتری کرمـان عهـده دار سـمت های مختلفـی 
بـود.  دادگسـتری  ریاسـت  آن  آخریـن  کـه  گردیـد 
وی بـا صداقـت و بـی نظـری، رعایـت حـق و عدالت، 
بی طرفـی و انضباط اداری توانسـت به دور از سیاسـت 
اسـتقالل  مسـئله  جناحـی،  دسـته بندی های  و 
قضایـی را بـه معنـی واقعـی در مسـند قضـا پیـاده و 
حاکـم بـر فضـای دادگسـتری نمایـد. فـروغ از لحاظ 
رعایـت نظـم و انضبـاط اداری، صبح هـا همیشـه قبل 
از سـایر کارمنـدان بـه دادگسـتری می آمـد و حتـی 
بعـد  و  را در دادگسـتری صـرف می نمـود  صبحانـه 
از پایـان وقـت اداری هـم آخریـن نفـری بـود کـه از 
دادگسـتری خـارج می  شـد. او در نحـوه قضـاوت و به 
هنـگام دادرسـی، مسـلط بـر اعصـاب خویش بـود، به 
هیـچ وجـه کنترل اعصاب را از دسـت نمـی داد و هیچ 
گاه سـخنی خـارج از موضـوع و نزاکـت بـا متهـم بـر 
زبـان جـاری نمی سـاخت. وی عـالوه بـر دارا بـودن 
اطالعـات و تجربـه در امـور قضایـی، به مطالعـه تاریخ 
نیـز عالقه منـد بـود و دارای اطالعـات وسـیع تاریخی 
بـود. وی در اسـفند 1349 ش. در کرمـان فـوت و در 
مشـتاقیه دفـن گردیـد«. دانشـور، محمـد: چهره های 

مانـدگار کرمـان، ص 335 تـا 339.  

جواد سعیدی فیروزآبادی )1(
 1340 ـ 1338 شمسی

»وی متولـد 1300 ش. اهـل یـزد و لیسانسـیه از 
ابتـدا بـه اسـتخدام  دانشـکده ی ادبیـات تهـران، در 
وزارت دارایـی درآمـد. چـون خط و ربط نسـبتا خوبی 
داشـت. بـا مطبوعـات همکاری نمـود و با مدیـران آن 
دوسـتی پیداکـرد. خود نیـز مدتی به تنهایـی روزنامه  
دادار را انتشـار داد. همین امر باعث شـد که شـناخته 
شـود و در وزارت دارایـی حریـم او را حفـظ کنند. هم 
قلـم او تنـد بـود، هـم سـخنش بی پـروا و بی پیرایـه و 

سـاده، همه دسـت به دسـت هـم داد تـا او ترقی کند. 
بـه ریاسـت حسـابداری چنـد سـازمان و وزارت خانـه 
منصوب شـد. مدتی مدیرمالی 
ژاندارمـری کل کشـور بـود. در 
همـان سـمت جـزوه مفصلـی 
علیه غالمحسـین فروهـر وزیر 
دارایـی وقـت تهیـه و تنظیـم 
کـرد بـا اسـناد و مـدارک و بـا 
اقالم صحیح سوءاسـتفاده های 
وزارت دارایـی را تشـریح نمود. 
جنجالـی  جـزوه  ایـن  انتشـار 
برپـا کـرد. او را منعـزل نمودند 
و وادارش کردنـد مندرجات آن 
را تکذیـب کنـد. زیر بـار نرفت 

و بـه مبـارزه  خود ادامـه داد. 
وزارت  از  فروهـر  تغییـر  بـا 
گرفـت  رونـق  کارش  دارایـی، 
و مقـام مدیرکلـی یافـت. چند 
چـای  سـازمان  رئیـس  سـال 
شـد، بعـد به ریاسـت سـازمان 
خانه سـازی منصـوب گردیـد. در سـمت اخیـر بـرای 
خود دوسـتان تـازه ای ذخیـره کرد از جمله جمشـید 
آمـوزگار کـه در آن تاریخ مقاطعه کار بود، در سـازمان 
کردنـد  واگـذار  او  بـه  زیـادی  کارهـای  خانه سـازی 
و مقاطعـه کار از ایـن رهگـذر درآمـد زیـاد بـه دسـت 

آورد. همیـن امـر موجب شـد که بیـن آن دو مودت و 
دوسـتی محکـم شـود، چنـان که شـد. 

منصـور  کـه  هنگامـی  ش.   1343 سـال  در 
نخسـت وزیر بـود، دفعتـاً اسـتاندار کرمـان بـه جهاتی 
بـه تهـران احضار شـد. همـان روز قـرار بود جانشـین 
تعیین شـود. دنبال بعضی اشـخاص بودنـد. از آموزگار 
کـه وزیر بهـداری و برای پاره ای امور در دفتر نخسـت  
وزیـر حضـور داشـت نظـر می خواهنـد و او سـعیدی 
فیروزآبـادی را معرفـی می کند. وزیـر دارایی وقت هم 
او را بـا پرسـش از دیگـران تاییـد می کنـد. ظـرف 24 
سـاعت سـعیدی با سـمت اسـتاندار به کرمان حرکت 

کرد. 
مجموعاً قریب سـه سـال در آن اسـتان بود، خیلی 
خـوب کار کـرد. بـا مـردم رفتـاری بسـیار شایسـته و 
مـردم  بـه روی  اتاقـش  در  نمـود.  پیشـه  پسـندیده 
بـاز بـود. روزهـا در کرمـان و سـایر شـهرها در کوچـه 
و بـازار بـه حـال مـردم رسـیدگی می کـرد، و جلـوی 
در  طـوری  می گرفـت.  را  ادرارت  روسـای  اجحـاف 
آنجـا محبوبیـت پیـدا کرد کـه بـه او عنوان اسـتاندار 

دردآشـنا دادنـد )2(.
در سـال 1347 نخسـت وزیر وقـت )هویـدا( بـرای 
بازدیـد اسـتان بـه کرمان رفـت و روزی با اسـتاندار به 
بازدیـد شـهر پرداخت. همه  مـردم از اسـتاندار تعریف 
تبریـک گفتنـد.  را  انتخـاب  ایـن حسـن  و  نمودنـد 
نخسـت وزیر در پاسـخ سـپاس مردم گفته بود ببینید 
چقـدر دولـت به فکر شـما اسـت کـه چنین اسـتاندار 
اسـت.  کـرده  انتخـاب  کرمـان  مـردم  بـرای  خوبـی 
فیروزآبـادی که فوق العـاده رک و صریح اللهجه اسـت. 

بـه جـای تشـکر از رئیـس دولـت، بالفاصلـه جـواب 
می دهـد مـن اسـتاندار شـما نیسـتم، مـرا آمـوزگار 
معرفـی کـرده اسـت. مـردم شـما برویـد از جمشـید 
آمـوزگار کـه امـروز وزیـر دارایی اسـت، تشـکر کنید.
خـود  کار  ظاهـری،  اشـتباه  یـا  صراحـت  همیـن 
را کـرد و نخسـت وزیر بعـد از مراجعـت بـه تهـران، 
خیلی سـریع او را تغییر داد و خانه نشـین شـد. تالش 
آمـوزگار بـرای اعـاده ی او بـه کاری مفید فایده نشـد. 
بـرای معاونـت کل وزارت دارایـی کاندیـدا شـد، بـا 
مخالفـت نخسـت وزیر مواجـه شـد. آمـوزگار چنـدی 
بـه او ماموریـت آمریـکا داد. سـالی چند بدیـن منوال 
گذشـت تـا عضـو هیئت نظـار بانـک ملی شـد. بعد از 
مـرگ صـادق وثیقـی کـه مـردی سـالخورده و دقیق 
و موشـکاف بـود، بـه ریاسـت هیئـت نظار بانـک ملی 
ایـران گمـارده شـد و تـا پایـان خدمـات اداری در آن 

سـمت بـود« )3(.
پی نوشت ها:

سـعیدی  از  قبـل  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  ـ   )1(  
فیروزآبـادی، از سـال 1341 تـا 1342 ش. احمدعلی 
بنـی آدم )بـرای مرتبـه دوم( بـه اسـتانداری کرمـان 

گردیـد. انتخـاب 
آقـای محمـد صنعتـی در خاطـرات خـود  ـ   )2(
در خصـوص شـخصیت سـعیدی فیروزآبـادی آورده 
و سلیم النفسـي  اسـتانداران مردمـي  از  اسـت: »وی 
بـا مـردم  بسـیار خوبـي  ارتبـاط  بـود کـه همیشـه 
مهم تریـن خصوصیـات  از  مي نمـود.  برقـرار  کرمـان 
ذاتـي و در عیـن  نجابـت  بـه  او، مي توانـم  اخالقـي 
حـال رک گویـي و صراحت بیـان او اشـاره کنم. زماني 
کـه کارگاه تانکرسـازي در پشـت منـزل کنونـي خود 
داشـتم، یـک بـار بـه بازدیـد از کارگاه آمـد. پـس از 
تشـویق و تقدیر بسـیار از ایـن اقدام، از او خواسـتم تا 
بازدیـدي از منطقـه اطـراف کارگاه ـ کـه در آن زمان 
بیابـان بـودـ  داشـته باشـد. بـا گشـاده رویي پذیرفـت 
و تـا کنـار دیـوار جنـب یخـدان مؤیـدي کنونـي کـه 
انتهـاي خیابـان خورشـید )رجایـي( رفتیـم. در آنجـا 
ضمـن بیان مشـکالت خیابـان ابوحامد، متذکر شـدم 
اگـر ایـن دیـوار برداشـته شـود، خیابـان ابوحامـد از 
بن بسـت خـارج شـده و باعث گسـترش شـهر خواهد 
شـد. سـعیدي فیروزآبادي با دقت موقعیـت منطقه را 
بررسـي و قـول داد تا اسـرع وقت نسـبت بـه حل این 
قضیـه بـا شـهرداري صحبت نمایـد. چنـدي بعد وي 
بـه قـول خود وفـا نمود و بـا تخریب قسـمتي از دیوار 

بنزیـن خورشـید(،  )محـل پمـپ 
خیابـان ابوحامـد گسـترش یافتـه 
و بـه خیابـان خورشـید و مولـوي 
از:  برگرفتـه  گردیـد«.  متصـل 

رهگـذار عمـر، ص 261.
)3(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حـال 
رجـال سیاسـی و نظامـی معاصـر 

ایـران، ج 2، ص 810 و 811.

هوشنگ عامری
 1347 ـ 1346 شمسی

جامعـی  زندگـی  نامـه   وی  از 
بـه دسـت نیامـد و تنهـا در شـرح 
زندگـی پـدرش »سـلطان محمـد 
از  »یکـی  آمـده:   )1( عامـری« 
هوشـنگ  نـام  بـه  وی  فرزنـدان 
عامـری کـه در آمریـکا کشـاورزی 
مدتـی  بـود،  نمـوده  تحصیـل 
عهـده دار  را  کرمـان  اسـتانداری 
بـود ولـی هـوش و درایـت پـدر را 

 .)2( نداشـت« 
پی نوشت ها:

در  »متولـد 1270 ش.  ـ   )1(  
نائیـن، وی عضـو هیئـت تحریریه 
)سـید ضیاءالدیـن  رعـد  روزنامـه 
طباطبائـی( بود و پـس از کودتای 
بـه  وی  انتخـاب  و  طباطبائـی 
ریاسـت دولـت، عامـری را بـه ریاسـت دفتـر خـود 
برگزیـد. در اواخـر حکومـت صـد روزه سـید ضیـاء، 
عامـری معـاون وزارت دارایی شـد. در انتخابـات دوره 
چهـارم، عامـری از نائیـن بـه وکالـت مجلـس انتخاب 
بـه  تیمورتـاش  و  مـدرس  مخالفـت  بـا  امـا  گردیـد 
علـت همـکاری وی بـا سـید ضیاءالدیـن طباطبائـی، 
دکتـر  اسـتخدام  از  پـس  شـد.  رد  وی  اعتبارنامـه 
میلیسـپو، از همـکاران نزدیـک وی بـود. در انتخابـات 

تفویـض  و  قاجاریـه  بـرای خلـع  مجلـس مؤسسـان 
سـلطنت بـه رضاخـان، از نائیـن بـه وکالـت مجلـس 
مؤسسـان انتخاب شـد و به خلع قاجاریـه رأی داد. در 
انتخابات دوره ششـم مجلس شـورای ملـی از نائین به 
مجلـس رفـت. در سـال 1305 ش. بـه معاونت وزارت 
مالیـه و در 1312 معـاون کل وزارت راه منصوب شـد. 
بعـد معـاون راه آهـن و رئیـس حسـابداری راه آهن در 
شـمال شـد. مدت کوتاهـی اسـتاندار آذربایجان غربی 
بـود. سـایر مشـاغل او عبارتنـد از: وابسـته اقتصـادی 
ایـران در آمریـکا، عضـو هیئـت مدیره شـرکت فرش، 
عضـو هیئـت نظـارت سـازمان برنامـه. وفـات وی در 
1352 اتفـاق افتاد.وی مردی باسـواد، حـراف، منقد و 
زرنـگ بـود«. عاقلـی، باقر: شـرح حال رجال سیاسـی 

و نظامـی معاصـر ایـران، ج 2، ص 986 و 987.
)2(ـ  همان، ص 987. شـایان ذکر اسـت هوشـنگ 
عامـری چنـدی مدیرعامـل شـرکت بیمـه ایـران نیز 

بوده اسـت.

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 1394 شمسی

برگرفته از کتاب رهگذار عمر/خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی 

1ـ معینی )استاندار( 2ـ محمود دبستانی )درگاهی( )2(
 3ـ حسین فروغ )3( )رئیس دادگستری(

سعیدی فیروزآبادی در حال اعطای گلدان نقره به محمد صنعتی
1ـ سعیدی فیروزآبادی )استاندار کرمان( 2ـ آسائی )مدیرکل 

آموزش و پرورش کرمان(
 3ـ سید جواد توانا )مدیر دبیرستان بهمنیار( 4ـ محمد صنعتی
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محیط زیست

سالمت

کودکان، بیشترین 
قربانیان آلودگی هوا 

»یک نوجوان 16 سـاله متولد شـهر تهران، 
فقـط در 3,5 درصـد از کل عمـرش هـوای 
سـالم تنفس کرده اسـت؛« این خبری اسـت 
کـه بـا شـروع آلودگـی هوا منتشـر شـد. این 
خبـر بـه خـودی خـود آن قـدر تکان دهنـده 
اسـت کـه می تـوان آن را به تنهایـی نقل کرد 

و افسـوس خورد.
بـه  اتفاقیـه  وقایـع  روزنامـه  گـزارش  بـه 
نظـر مي رسـد اگـر تأثیـرات آلودگـي هـوا بر 
کـودکان و نوجوانان همراه شـود، بهتر بتواند 
عمـق فاجعـه اي کـه نسـل آینـده را تهدیـد 
مي کنـد، نشـان دهـد؛ فاجعـه اي کـه نه تنها 
کالنشـهرهاي  سـایر  بلکـه  ایـران  پایتخـت 
شـهرهایي  مي کنـد.  تهدیـد  هـم  را  کشـور 
مانند اهواز، سـنندج، اصفهان، یاسـوج، اراک، 
کرمانشـاه، زاهـدان و... که در هـر کدام از آنها 
هـزاران کـودک زندگـي مي کننـد و بـدون 
آلودگي هـا  ایجـاد  در  نقشـي  هیـچ  اینکـه 
آن  از  را  آسـیب  بیشـترین  باشـند،  داشـته 
مي بیننـد؛ فرزندانـي کـه باتوجـه بـه هوایـي 
در  نیسـت  معلـوم  مي کننـد،  تنفـس  کـه 
بزرگسـالي بـا چـه مشـکالتي دسـت و پنجه 
نـرم خواهند کرد. معصومـه توکل، متخصص 
کودکان، شـیرین زماني، متخصـص ارتوپدي 
و حسـین حیـدري متخصـص اعصـاب، تنها 
گوشـه اي از تأثیـر مصیبـت آلودگـي را بـر 
کـودکان توضیـح داده انـد. شـاید بـا خواندن 
ایـن توضیح هـا، همـه مـا درباره بالیـي که بر 
سـر کودکانمـان مي آوریم، بیشـتر فکر کنیم.
آلودگـي هـوا، ابتال بـه آسـم را در کودکان 
افزایـش مي دهـد. کـودکان به دلیـل تعـداد 
تنفس بیشـتر و همچنین قد کوتاه تر نسـبت 
بـه بزرگسـاالن، بیشـتر در معـرض آلودگـي 
سـطحي هـواي محیطـي قـرار مي گیرنـد. از 
طرفـي، بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه 
و  مي کشـند  نفـس  دهـان  راه  از  کـودکان 
راه هـاي هوایـي باریک تـري دارند؛ لـذا مقدار 
بیشـتري از آالینده ها در دسـتگاه تنفس آنها 
باقـي مي مانـد. مي توان گفت هـوا و درنتیجه 
آالینده هـاي موجـود در آن، 20 تا 50 درصد 
بیـش از بزرگسـاالن در بـدن کـودکان جذب 

مي شـود.
کـه  اسـت  مشـکلي  عفونـي،  لوزه هـاي 
بسـیاري از کـودکان با آن دسـت بـه گریبان 
هسـتند. در گذشـته بـا جراحـي، اقـدام بـه 
برداشـتن آنهـا مي کردنـد اما حـاال توصیه به 
مـدارا مي کننـد تـا زماني کـه دوران نوجواني 
زیـادي  حـد  تـا  لوزه هـا  عفونـت  و  برسـد 
امـا احتمـاال نمي توانیـد  بهبـود پیـدا کنـد 
عفونـي  لوزه هـاي  بـا  مـدارا  کنیـد،  تصـور 
بـراي بچـه اي کـه در هوایـي آلـوده زندگـي 
مي کنـد چقدر سـخت اسـت. تصـور تب هاي 
پي درپـي، گلودردهاي شـدید و ناتمـام، تورم 
گلـو و سـختي بلـع و... شـاید بـه درک ایـن 

کـودکان کمـک کنـد.
اسـتخواني  اختـالل  و  بیمـاري  از  نوعـي 
نـادر وجـود دارد که درنتیجـه افزایش میزان 
سـرب خـون ناشـي از قرارگیـري طوالني در 
معـرض هواي آلـوده حـاوي ذرات ریز معلق، 
آن هـم بیشـتر در کـودکان و نوجوانـان بـروز 
افزایـش  بـه  منجـر  هـوا  آلودگـي  مي کنـد. 
چشـمگیر مقادیـر سـرب درخـون کـودکان 
کـه در مواقـع حـاد و مزمـن آن، تبدیـل بـه 
بیماري هـاي پیشـرونده اسـتخواني در آنهـا 
مي شـود. اگرچـه عارضه اسـتخواني ناشـي از 
هـواي آلـوده در صـورت تشـخیص به موقـع، 
قابـل درمـان اسـت اما در بیشـتر مـوارد این 
بیمـاري با انواع تومورهاي بدخیم اسـتخواني 
و حتـي مشـکالت گوارشـي اشـتباه گرفتـه 
مي شـود و تنهـا در صـورت آگاهـي والدین و 
پزشـک معالـج، آزمایـش غلظت سـرب خون 
ناراحتي هـاي  پاسـخ  مهم تریـن  به عنـوان 
جسـمي کـودک، گره گشـاي علـت بیمـاري 

او اسـت.
سـرب، یک ماده بي رنگ و سـنگین اسـت 
کـه از طریـق خـون بـه قسـمت هاي مختلف 
بـدن وارد مي شـود و در مغـز و مغزاسـتخوان 
آن  خارج سـازي  و  مي کنـد  پیـدا  رسـوب 
بسـیار سـخت اسـت؛ پـس مي تـوان گفـت 
کـه عمال راهـي بـراي خارج سـازي آن وجود 
نـدارد و ایـن مـواد 10 تا 15 سـال در نسـوج 
بـدن باقـي مي مانند. وقتـي این مـواد به مغز 
کـودک وارد مي شـوند، ضریـب هوشـي او را 
ضریـب  گفـت  مي تـوان  مي دهـد.  کاهـش 
 10 تـا  آلـوده  شـهرهاي  کـودکان  هوشـي 

درصـد کمتـر از سـایر کودکان اسـت.

اواخـر آبـان سـال 
دوره  اولیـن  جـاری، 
کوهسـاران،  آفـرود 
بـا شـعار حمایـت از 
آسـیایی  یوزپلنـگ 
احیـا  هـدف  بـا  و 
راور-  باسـتانی  مسـیرهای  از  یکـی 
کوهسـاران- شـهداد، توسـط هیـات 
اسـتان  اتومبیلرانـی  و  موتورسـواری 
کرمـان برگـزار شـد. مسـابقه ای که 
در  را  زیـادی  هـای  العمـل  عکـس 
مطبوعـات و فضای مجـازی به دنبال 
داشـت و بـه اعتقاد فعاالن و دوسـت 
داران محیط زیسـت، میراث فرهنگی 
و گردشـگری، ایـن اقـدام ویرانی این 
گنجینـه طبیعـی و باسـتانی را بـه 

جـای احیـاء آن هـدف گرفـت.
ورود و خروج به لوت باید با 

ضوابط یونسکو باشد
محیـط  فعـال  ایـزدی،  بهمـن 
زیسـت و رییس هیات مدیـره کانون 
سـبز فارس کـه یک دهه تـالش او و 
همکارانـش پـس از ثبت ملـی بیابان 
لـوت، در تاریـخ 28 تیرمـاه امسـال 
بـا ثبـت جهانـی لـوت در فهرسـت 
ثمـر  بـه  یونسـکو  جهانـی  میـراث 
نشسـت در ایـن بـاره بـه مهـر گفت: 
مالکیـت بیابـان لوت متعلق بـه ایران 
اسـت امـا چـون آن اثر بـه دالیل باال 
دارای موقعیت جهانی اسـت بنابراین، 
وظیفـه حفاظت آن به عهـده تمامی 
کشـورهای عضـو کنوانسـیون میراث 
جهانـی یونسـکو اسـت و بـه همیـن 
قبـال  در  ایـران  مسـئولیت  دلیـل 
اعمـال مدیریت حفاظـت از آن بیابان 
صـد چنـدان مـی شـود. بـه طـوری 
خـروج  و  ورود  هرگونـه  حتـی  کـه 
براسـاس  بایسـتی  منطقـه  آن  بـه 

قوانیـن  بـر  منطبـق  اسـتانداردهای 
سـازمان جهانی یونسکو، ضابطه مند 
شـود و اجرای کامل ایـن مدیریت به 

عهـده دولت اسـت.
ایـزدی تصریـح کـرد: گـروه هـای 
آفرودر که منتسب به هیئت اتومبیل 
رانی و موتورسـواری کرمان هسـتند، 
باحمایـت صدا و سـیما و بخشـداری 
کوهسـاران و بـدون توجـه به اهمیت 
جهانـی لـوت و بدون داشـتن دغدغه 
بـا  کـه  محتضرمـان  خـاک  و  آب 
شـرایط بحرانـی مواجـه انـد، آن هم 
بـا شـعار حمایـت از یوزپلنـگ ایرانی 
بـا گـذر از تنـگ باسـتانی مـزار شـاه 
کـه تاکنـون هیچگونـه سـابقه تردد 
خـودرو در آن وجود و امکان نداشـته 
اسـت، ایـن مسـیر باسـتانی را که در 
واقـع در غـرب بیابان لوت واقع اسـت 
و زون حفاظتـی پرونـده ثبت جهانی 
لوت محسـوب می شـود مورد تاخت 
و تـاز قـرار دادنـد تـا یکبـار دیگـر 
ثابـت کننـد که رفـع هیجاناتشـان با 
اسـتفاده از ماشـین های شاسی بلند 
دو دیفرانسـیل بر هر ارزش طبیعی و 

تاریخـی و فرهنگـی برتـری دارد.
ایـزدی افـزود: آنـان بـا ایجاد سـر 
و صـدا، آرامـش و امنیـت طبیعت را 
بـه هـم می زنند و موجب سـرگردانی 
جانورانـی مـی شـوند کـه قلمـرو و 
زندگـی شـان در آن مناطـق اسـت. 
برخـی از آفرودرها تصـور می کنند با 
انجام سـفرهای ماجراجویانه واینگونه 
تفریحـات مهیج در بیـوم ناحیه های 
ماسـه بـادی هیچگونـه لطمـه ای به 
طبیعـت وارد نمـی کننـد! لـذا اینان 
از نقـش تعادلـی کـه تپه های ماسـه 
بـادی در بیابـان هـا ایجـاد می کنند 
غافـل انـد و شـاید نمـی داننـد که با 

تـردد خودروهـا از عرصه های ماسـه 
بـادی، ابتـدا سـطح یکدسـت بسـتر 
ماسـه ای بـا شکسـته شـدن خطوط 
ریپـل مارک هـا می شـکنند و متاثر 
از آن محـل های تثبیت شـده ماسـه 
بـادی تبدیل بـه محل برداشـت مواد 
و  شـوند  مـی  بـاد  توسـط  ریزدانـه 
در نهایـت تعـادالت زمیـن سـاختی 
چنیـن مـکان هایـی را بـه هـم مـی 
زننـد کـه غالبا بـا ایجاد گـرد و خاک 
هـوای  آلودگـی  موجـب  مضاعـف 
مناطـق پیرامونی اراضی ماسـه بادی 

شـوند. می 
با تخریب پهنه کویر مخالفیم

محمـود وفایـی، مدیـرکل میـراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
بـا  اسـتان کرمـان در گفـت و گـو 
خبرنـگار پیـام مـا گفـت: متاسـفانه 
هیـچ هماهنگـی بـرای انجـام ایـن 
برنامـه بـا مـا انجـام نشـده و بـدون 
مجوز از سـوی میـراث فرهنگی اقدام 
بـه برگـزاری این مسـابقه نمـوده اند، 
هرچنـد اگر درخواسـتی بـرای صدور 
مجـوز هـم ارائـه مـی شـد، بـه طـور 
حتـم با آن مخالفت مـی کردیم، چرا 
که پهنه کویر بخشـی از میراث ایران 
اسـت و باید در حفـظ و نگهداری آن 

شـود. تالش 
وی افـزود: انتظـار مـا از فرمانداری 
هـا  و بخـش داری هـا و سـایر ارگان 
هـای دولتـی و حتـی خصوصـی این 
اسـت که اگر قصد برگزاری اینچنین 
مسـابقاتی را در سـطح اسـتان دارند، 
حتمـا قبـل از آن بـا میـراث و سـایر 
ارگان هـای دخیـل هماهنگـی کنند 
تـا خللـی در ثبـت میـراث فرهنگـی 
و بخصـوص ثبـت جهانی کویـر لوت 
وارد نشـود و اجـرای ایـن گونه برنامه 

هـای جمعی، خارج از محـدوده ثبت 
جهانـی اتفـاق بیفتـد. وفایـی ضمـن 
تشـکر از همـه عزیزانـی کـه قصـد 
خدمـت و حمایـت از منابـع اسـتان 
کرمـان را دارنـد، از آنها خواسـت تا با 
آگاهـی کامل و با درایـت اقدام به این 
کار کننـد تا اثرات و طبعات منفی آن 
بیـش از نـکات مثبتش نباشـد. مدیر 
کل میراث اسـتان کرمـان اضافه کرد: 
بـرای بررسـی بیشـتر ایـن موضـوع 
هفتـه آینده به اتفاق سـایر دوسـتان 
و همکاران با اسـتاندار محترم کرمان 

جلسـه ای برگـزار خواهیـم کرد. 
ورود به »دره لوت« زیستگاه 

پلنگ آسیایی
هومـن جـوکار مدیـر پـروژه بیـن 
المللـی حفاظت از یوزپلنگ آسـیایی 
باشـگاه  خبرنـگار  بـا  گفتگـو  در 
هجـوم  دربـاره  جـوان،  خبرنـگاران 
از آفرودبـازان بـه زیسـتگاه  عـده ای 
یوزپلنگ ایرانی اظهار داشـت: هرچند 
اقـدام  آفرودبـازان برای یـوز ایرانی از 
جنبـه تبلیغاتـی خوب بوده اسـت اما 
آن هـا با ورود ماشـین های آفرود، زون 
حفاظتـی کویر لوت که بـه تازگی به 
ثبـت جهانـی رسـیده اسـت را مورد 

تخریـب قـرار داده انـد.
مدیـر پـروژه بین المللـی حفاظت 
داد:  ادامـه  آسـیایی  یوزپلنـگ  از 
آفرودبـازان بـا ورود بـه حسـاس ترین 
نقطـه کویـر لـوت یعنـی »دره لوت« 
و تنهـا رودخانـه آن از بخـش جنوبی 
منطقه حفاظت شـده راور کرمان که 
زیسـتگاه یوزپلنـگ آسـیایی اسـت، 

اند. گذشـته 
جـوکار ادامـه داد: بـا اینکـه ایـن 
آفرودبـازان داخل زیسـتگاه یوزپلنگ 
بـه  ورود  بـا  امـا  نشـده اند  آسـیایی 
بخش جنوبـی پناهـگاه حیات وحش 
داخـل  و  کرمـان  راور  در  دربنـد 
منطقـه ای از کویـر لـوت کـه احتیاج 
به حفاظت بیشـتر دارد، مشکالتی را 

بـه وجـود آورده انـد.
مجوزی برای این گونه برنامه ها 

صادر نمی کنیم
محمود صفر زاده، رئیس  سـازمان 
محیـط زیسـت اسـتان هـم بـا اعالم 
ایـن کـه ایـن مسـابقات بـدون اخـذ 
هیچ مجوزی از محیط زیسـت برگزار 
گردیـده اظهـار داشـت: ما بـا ورزش 
مخالـف نیسـتیم اما انجام مسـابقات 
آفـرود و ایـن گونـه ورزش هـا، بایـد 

در سـایتی برگـزار شـود کـه تعریـف 
و مشـخص شـده باشـد و بـرای ایـن 
گونـه برنامـه ها تـدارک دیده باشـند 
نـه اینکـه هر جایی دوسـت داشـتند 
بـا وسـایل موتـوری بروند و اقـدام به 
تخریب زیسـتگاههای حیـات وحش 

و آشـیانه هـای پرنـده کنند.
وی ادامـه داد: مـا بـا هرگونه عمل 
از  و  تخریـب  باعـث  کـه  اقدامـی  و 
بیـن رفتن محیط زیسـت جانـوری، 
گیاهـی و فیزیکـی خـاک و شـن و 
صخـره شـود، کامـال مخالفـت مـی 
کنیـم، همانگونـه کـه یک شـنبه به 
اسـتعالم برگزاری مسـابقه مشـابهی 
رد  را  آن  و  دادیـم  منفـی  جـواب 
کردیـم، ایـن درخواسـت ها خـواه در 
منطقه دربند باشـد، خواه در شـهداد 
و حتی در نرماشـیر بم با آن مخالفت 

کرد. خواهیـم 
ورود یا عدم ورود به زیستگاه 

یوز در حال بررسی است
طهماسـب زینل پور، رییـس اداره 
محیط زیست شهرسـتان کرمان هم 
اعـالم کـرد: بعـد از گذشـت نزدیـک 
بـه 10 روز از برگـزاری ایـن مسـابقه، 
درخواستی از سـوی برگزار کنندگان 
بـه دسـت مـا رسـید و قـرار اسـت با 
توجه بـه مدارک و مسـتنداتی که به 
ارائه خواهند کرد و با نظرکارشناسـان 
محیـط زیسـت، ورود و یا عـدم ورود 
آفـرود سـواران را بـه منطقه حفاطت 
شـده راور و شـهداد بررسـی و نظـر 
خـود را تـا شـنبه اعالم کنیـم، با این 
حـال آنچـه کـه مسـلم و مشـخص 
اسـت، محیـط زیسـت بـا برگـزاری 
هرگونـه برنامـه ای کـه کوچکتریـن 
ضـرر و آسـیبی بـه طبیعت برسـاند 

مخالفـت خواهـد کرد.
اگر کارمان مشکل داشت، 

برخورد می کردند
حسـین نیکـزاد، مسـئول کمیتـه 
و  موتورسـواری  هیـات  اندروکـراس 
اتومبیلرانـی کرمـان در این بـاره می 
گویـد:  به دلیل اینکه مسـیر پیموده 
شـده یـک راه مشـخص  و در مسـیر 
تخریبـی در  و هیـچ  بـود  رودخانـه 
احتیاجـی  نگرفـت،  صـورت  مسـیر 
بـه اخـذ مجـوز از میـراث فرهنگـی 
نداشـت، ضمـن اینکه مسـیرپیموده 
شـده در ایـن مسـابقه، کیلومترهـا با 
منطقـه حفاظـت شـده دربنـد راور و 
زیسـتگاه یوزپلنـگ اسـیایی فاصلـه 

داشـت واگـر کار ما مشـکلی داشـت، 
خـود مسـئوالن محیـط زیسـت با ما 
برخـورد مـی کردند. ما از اسـتانداری 
مجـوز داشـتیم. وی ادامـه داد: هدف 
کـردن  مطلـع  و  کـردن  آگاه  مـا 
شـکارچیانی بـود که از طریق شـکار 
حیوانـات امـرار معـاش مـی کننـد و 
از ایـن طریق خواسـتیم تا آنهـا را در 
جریـان کار اشتباهشـان قـرار دهیـم 
و بتوانیـم ذهـن آنهـا را بـه سـمت و 
سـوی اسـتفاده از تجربـه شـان بـه 
عنـوان راهنمـای گردشـگران سـوق 

دهیم. 
نیکزاد بیـان کرد: در کتاب گزارش 
جغرافیـای  و  شـهداد  جغرافیایـی 
تاریخـی دشـت لـوت نـگارش دکتـر 
مسـتوفی از راه خبیـص )شـهداد( به 
راور از طریـق شـاه آبـاد و چهـار برج 
در طـول ایـن مسـیر دال - دهنـه 
غـار بـه صراحـت بیـان شـده ومکان 
تاریخی چله خانه و روسـتای تاریخی 
مزارشـاه  بـر این ادعاسـت و در طول 
سـال هزاران نفرمسـافر جهت تفریح 
و ادای نـذورات خود از سـطح اسـتان 

بـه روسـتای مزارشـاه مـی آیند. 
وی یـادآور شـد: در خبـر گـزاری 
مهـر عنـوان شـده، تنـگ باسـتانی 
پرونـده  حفاظتـی  زون  در  مزارشـاه 
جهانـی لـوت محسـوب می شـود در 
حالـی که طبق  نقشـه ثبـت جهانی 
لـوت ایـن تنگـه در خـارج از عرصه و 
حتـی خـارج از حریم لوت می باشـد
لوت در خطر اخراج از میراث 

جهانی قرار گرفت
تخریب آثـار باسـتانی و طبیعی با 
شـعار حفاظت از محیط زیست و یوز 
ایرانـی با حمایت بخـش دولتی )صدا 
کوهسـاران(  بخشـداری  و  سـیما  و 
بـا برگـزاری اینچنیـن مسـابقاتی در 
منطقه بسـیار شکننده زون حفاظتی 
بیابـان لوت، امکان اخـراج بیابان لوت 
از میـراث جهانـی یونسـکو و تخریب 
بیشـتر قلمـرو یـوز ایرانـی را در بـر 
دارد و انتظـار می رود تا دیرتر نشـده 
دولـت به ویژه سـازمان های ذیربط از 
آثار شـوم تخریب هـای مناطق دیگر 
تحـت اجـرای برنامه های آفـرود پند 
بگیرند و بر اسـاس تعهـدات ایران در 
سـند جهانـی یونسـکو، در راسـتای 
حفاظـت در برگیرنده از اکوسیسـتم 
فراگـرم و خشـک بیابان لـوت تالش 

. کنند
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هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

روابـط بین انسـان و طبیعـت یک بحث 
قدیمـی اسـت کـه تـا مـدت ها تصـور می 
شـد.طبیعت بـا نیـروی تصفیـه کننـده و 
تنظیم کننده اش،تعرضات انسـان را هضم 
خواهد کرد. افزایـش جمعیت،تجارت های 
پر سـود عاج فیل،شـاخ کرگدن ها،پوسـت 
تمسـاح،جنگل زدایـی و بهـره بـرداری از 
جنـگل هـا و مصـرف بیـش از حـد انرژی 
بـا سـرعت زیـادی موجب برهـم زدن نظم 
مـوزون و شـگفت انگیـز مکانیـزم جهـان 

شـده اسـت.از طرفـی بـال هـای طبیعـی 
)سیل،آتش فشـان،زلزله،و ...( و یا تغییرات 
آب و هوایـی باعـث دگرگونـی های مهمی 
انـد.  شـده  زمیـن  جانـداران  میـراث  در 
کشـته شـدن گاو اهلـی امـروزی در سـال 
خـر  شـدن  ناپدیـد   ، لهسـتان  1672در 
کـواگای معـروف )به واسـطه ی پوسـتش 
نیمـه اسـب و بـه واسـطه ی گردنش نیمه 
گـور خـر بـود( در سـال 1880در آفریقای 
جنوبی،محو شـدن دایناسـور هـا از کره ی 

زمیـن حـدود 655 میلیـون سـال پیش و 
مـواردی مشـابه دیگر،تـا انسـان مصیبـت 
فقـر و حتی انهـدام جهان زنده را سـازمان 

دهـی کند .
دالیل مهم حفاظت از موجودات زنده:

1- زنجیـره ی حیـات : جانوران ، محتاج 
گیاهـان )بـرای تبدیـل انـرژی خورشـیدی 
بـه غـذا ( و گیاهـان محتاج جانـوران )برای 
انتقـال دانـه های گـرده و بارورکـردن آنها( 
هسـتند و بقـای جانـوران منـوط بـه بقای 
طعمـه هایشـان اسـت. 2- یـک گنجینـه 
ی درمانـی :معالجـه ی 80 درصـد جمعیت 
کشـور هـای در حـال توسـعه بـا داروهـای 
طبیعی توسـعه می گیرد .منشاء بسیاری از 
داروها،جانـوران به خصوص آبزیان هسـتند 
هند،چین،آمـازون  چـون  کشـورهایی  .در 
و آسـیای جنـوب شرقی،پزشـکان گیاهـان 
مختلفـی را بـه طریقـه ی سـنتی اسـتفاده 
مـی کننـد. 3- یـک انبـار وسـیع:طبیعت 
یـک مخـزن بزرگ مـواد خوراکی اسـت که 
هنـوز چنـدان مورداسـتفاده قـرار نگرفته و 
مـواد غذایـی انسـان بـه ایـن تنوع زیسـتی 

اسـت.  وابسـته  کشـاورزی  در محصـوالت 
تقریبـا”در  صنعـت،  بـرای  معدنـی   -4
تمـام شـاخه هـای صنعـت از نشاسـته ها، 
شـیره ی بعضی نباتات، روغـن های گیاهی، 
چربیهـای گیاهـی و حیوانـی اسـتفاده می 
شـود و گیاهانـی مثل نیشـکر،چغندر قند و 
گندم،انرژی های سـبز شـناخته شده است.

توصیه هایی برای جلوگیری از 
تخریب محیط زیست :

1- عـدم اسـتفاده و یـا کاهش اسـتفاده 
در  مسـموم  و  خطـرزا  هـای  فـرآورده  از 
مصـارف خانگی و تجـاری 2- مهار ریختن 
پـس مانـده هـای فـرآورده های شـوینده، 
شـیمیایی  شـیمیایی،حاللهای  رنگهـای 
و سـموم آفـت کـش هـای مسـتعمل 3- 
تشـویق اصنـاف در تقبـل مسـئولیت در 
قبـال محیط زیسـت 4- اطالع عموم مردم 
از برنامه ها در حفاظت از محیط زیسـت و 
ارتقـای آنها 5- گزارش تخلیـه غیر قانونی 
زبالـه و تخطی از مقـررات 6- جلوگیری از 
قطـع بی رویـه درختـان ونابـودی جنگلها 
ومراتـع. 7- جلوگیـری از شـکار بـی رویـه 

جانـوران ، آبزیـان و ... 8- مراقبـت از آبهـا 
وجلوگیـری از آلودگی منابـع آبی)رودخانه 
ها،دریاهاوسـایر منابـع( 9- تفکیـک زبالـه 
یکبـار  هم)کاغذ-پالسـتیک-مواد  هـااز 
مصـرف و ...( و بازیافـت پـس مانـده هـا 
10- جلوگیـری از تولیـد زبالـه وآمـوزش 
درسـت مصرف کردن 11- اسـراف نکردن 
در منابـع طبیعـی مثـل نفـت ،گاز،آب و.. 
12- کاهـش اسـتفاده از اسـپری هـا کـه 
باعـث تخریـب الیـه ازن مـی شـوند. 13- 
مخصوصـا”  هـوا  آلودگـی  از  جلوگیـری 
در شـهرهای بـزرگ بـا آمـوزش فرهنـگ 
جـدی   -14 نقلیـه  وسـایل  از  اسـتفاده 
بـرای حفاظـت  مسـئولین  پیـام  گرفتـن 
از محیـط زیسـت 15- اجـرای طرحهـای 
آموزشـی برای فرهنگ سـازی 16- اجرای 
طرحهای همکاری سـازمان محیط زیست 
بـا سـایر ارگانهـا حتـی مـدارس در -پاک 
سـازی مراتع،جنـگل ها،سـواحل دریاهـا، 
پارکهـا و ... 17-  منابـع اصلـی آلودگـی 
شـناخته شـود وفهرسـتی از مـواد آلـوده 

کننده مشـخص شـود.

محیط زیست را پاس بداریم
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طـرح افـق زیـر 2400 معـدن پابدانـا 
معـادن  شـرکت  مدیرعامـل  حضـور  بـا 
کوهبنـان،  فرمانـدار  زغال سـنگ، 
امام جمعـه کوهبنـان و پابدانـا و جمعـی 
گـزارش  بـه  شـد.  افتتـاح  مسـئوالن  از 
زغال سـنگ  شـرکت  عمومـی  روابـط 
کرمـان، مهندس فالح مدیرعامل شـرکت 
زغال سـنگ گفـت: »از افـق بـاالی 2400 
متـری معـدن اصلی پابدانا از سـال 1355 
تـن  میلیـون  هفـت  بـر  قریـب  تاکنـون 
زغـال برداشت شـده و ذخیـره باقی مانـده 
و قابل اسـتخراج در ایـن افق بسـیار ناچیز 
بـوده و ایـن امـر باعث کاهـش تولید و در 
آینـده نزدیـک موجـب بیـکاری بیـش از 
800 نفـر از کارگـران ایـن معـدن خواهد 

» . شد
 وی اظهـار کـرد: »افتتـاح ایـن پـروژه 
حائـز  بسـیار  زغال سـنگ  شـرکت  بـرای 
اهمیـت اسـت چراکه با اجـرای کامل این 
پـروژه بـه ذخیـره ای بالغ بـر 13 میلیـون 
تن دسـت خواهیم یافـت و ضمن افزایش 
تولیـد به امنیت شـغلی بیـش از 800 نفر 
از کارگـران را به همراه خواهد داشـت. در 
حـال حاضر تولیـد پایین اسـت و چنانچه 

تحولـی  شـود  راه انـدازی  طـرح  دو  ایـن 
خواهیـم  زغال سـنگ  تولیـد  در  عظیـم 

داشت.«
محمدرضـا مهدلـو فرمانـدار کوهبنـان 
گفـت: »بـا ایـن طـرح در بیـن کارگـران 
و مسـئوالن امیـدی ایجادشـده و شـرکت 
در  مـا  اولویت هـای  از  یکـی  زغال سـنگ 
اشـتغال زایی اسـت.« وی افـزود: »نقـاط 
ضعـف بایـد شـناخته شـود و در جهـت 
فرهنگـی  و  برداشـت  قـدم  آن هـا  رفـع 
از   ایجـاد شـود کـه بهتریـن اسـتفاده را 

باشـیم.«  داشـته  داشـته هایمان 
پابدانـا  معـدن  سرپرسـت  حبیبـی 
گفـت: »طـرح معـدن پابدانـا از سـال 74 
مختلـف  دالیـل  بـه  امـا  خـورده  کلیـد 
تاکنـون اجرایـی نشـده و این طـرح یکی 
زغال سـنگ  پروژه هـای  بزرگ تریـن  از 
در  عطفـی  نقطـه  و  می شـود  محسـوب 
شـرکت زغال سـنگ بـه شـمار می آیـد و 
چنانچـه حمایت هـای الزم از ایـن طـرح 
شـود، ظـرف یـک سـال آینـده می توانیم 

برسـیم.« بهره بـرداری  بـه 
دیگر خبر از شـرکت زغال سـنگ اینکه 
مدیرعامل شـرکت زغال سـنگ با نماینده 

مجلـس  در  کوهبنـان  و  زرنـد  مـردم 
صنعـت،  سرپرسـت  اسـالمی،  شـورای 
فرمانـداران  و  اسـتان  تجـارت  و  معـدن 
گفت وگـو  و  دیـدار  کوهبنـان  و  زرنـد 
کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت 
زغال سـنگ، در ایـن جلسـه کـه پیرامون 
افتتـاح طرح افق زیـر 2400 معدن پابدانا 
تشـکیل شـد فـالح، مدیرعامـل شـرکت 
ایـن  ارائـه  ضمـن  زغال سـنگ  معـادن 
طـرح و همچنیـن طـرح معـدن هشـونی 
بـه بیـان پـاره ای از مشـکالت دارایـی و 
تأمیـن اجتماعـی ایـن شـرکت پرداخـت 
مشـکالت  همـه  »علی رغـم  افـزود:  و 
شـرکت وضعیت تولید نسـبت به گذشـته 
به مراتـب بهتـر شـده و بـا افتتـاح طـرح 
پابدانـا و همچنین هشـونی انتظار می رود 

کـه  تولیـد افزایـش یابـد.«
 مدیرعامـل شـرکت زغال سـنگ اظهار 
داشـت: »برای تأمین منابـع طرح مکانیزه 
همچنیـن  و  پابدانـا  معـدن  زیـر2400 
هشـونی نیاز بـه حمایت داریم.« از سـوی 
دکتر حسـین امیـری نماینده مـردم زرند 
و کوهبنـان در مجلـس شـورای اسـالمی، 
در ایـن زمینـه قول مسـاعدت داده شـد.

افتتاح طرح افق زیر 2400 معدن پابدانا
 اتفاق

کرمان ویچ

1  ضرورت تخصیص اعتبار برای تعمیر و نگهداری 

شبکه های روستایی
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان گفت: »با 
توجـه بـه فرسـودگی شـبکه های آب روسـتایی و هدر رفـت آب، دولت و 
مجلـس بـرای تخصیـص اعتبـار در زمینه تعمیـر و نگهداری شـبکه نگاه 
ویـژه داشـته باشـند.« بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس علـی رشـیدی در 
جمـع اعضـای شـورای اداری ایـن شهرسـتان کار کردن در بخـش آب را 
باتمـام سـختی ها و کمبودهـا دارای لذت خاصی دانسـت و اظهار داشـت: 
»امـروز دغدغـه تمـام مسـئوالن آب اسـت.« وی بابیـان اینکـه مـا با آب 
رفتـار بدی داشـتیم و ایـن کاالی باارزش را در راسـتای اهـداف خودمان 
بـه کار بردیـم، تصریح کرد: »سـازمان جهاد کشـاورزی، صنعـت، معدن و 
تجـارت، محیط زیسـت و ... برای بـاال بردن عملکرد خود بـه نحوی از آب 
بیشـتر اسـتفاده کردند.« مدیرعامل شـرکت آبفار اسـتان کرمـان تصریح 
کـرد: »هیـچ گاه فکـر نکردیـم آب بـه یک زبـان مشـترک نیـاز دارد، امـا 
امـروز باوجـود ایـن مشـکالت همه بـه یک زبان واحـد رسـیدیم که یکی 
از بحران هـای اصلی کشـور آب اسـت.« وی خاطرنشـان کـرد: »در دولت 
بیش از 24 جلسـه شـورای عالی آب تشـکیل شـد و به تبع آن در اسـتان 
کرمـان هـم جلسـاتی برگـزار شـد تـا بتوانیم نسـبت بـه رفع بحـران آب 
تصمیم گیـری کنیم.« رشـیدی افـزود: »حفر چاه دیگر نتیجـه نمی دهد، 
تأمیـن آب در اکثـر نقاط اسـتان کرمان مشکل سـاز شـده و باید مدیریت 
مصـرف را سـرلوحه کار قـرار دهیـم و از هـر هدر رفت یک قطـره آب هم 

جلوگیـری کنیم.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه هشـت تـا 10 درصـد در بخـش آب شـرب 
اسـراف می شـود، افزود: »یکی از مسـائلی که موردبحث و مهم محسـوب 
می شـود، اقتصـاد آب اسـت و اقتصـاد آب در کشـور مـا بسـیار ضعیـف و 
نرخ آب بسـیار بسـیار کم اسـت.« رشـیدی خاطرنشـان کـرد: »کمبود و 
نبـود آب کشـاورزی در روسـتاها سـبب شـده از آب شـرب بـرای آبیاری 
درختـان و گل و گیـاه اسـتفاده شـود.« وی بـا یادآوری حفـر چند حلقه 
چـاه در بخـش نـوق رفسـنجان اذعان کـرد: »ایـن چاه ها با عمـق فراوان 
حفـر شـد، امـا آب آن کیفیـت خوبی نـدارد.« وی گفت: »5 هـزار و 177 
روسـتا در سـطح اسـتان کرمـان تأمیـن آب آن ها مشـکل اسـت، اسـتان 
کرمـان 10 درصـد روسـتاهای کشـور را داراسـت کـه جیرفـت بـا 680 
روسـتا، روسـتاهایش از تعداد روسـتاهای 9 اسـتان در کشـور که هرکدام 

کمتر از این میزان روسـتا را دارند، بیشـتر اسـت.« مدیرعامل شـرکت آب 
و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان عنوان کرد: »در شهرسـتان رفسنجان 
360 روسـتا داریـم کـه 145 روسـتا بـاالی 20 خانـوار اسـت، در اسـتان 
کرمـان 2 هـزار و 482 روسـتای بـاالی 20 خانوار جزو روسـتاهای هدف 
هسـتند و باید آبشـان تأمین می شـد که 590 روسـتا تأمین آب شـدند.« 
رشـیدی عنـوان کـرد: »690 روسـتای فاقـد آب دارای جمعیـت بیش از 
20 خانـوار داریـم و شـاخص بهره منـدی اسـتان کرمان 64 درصد اسـت 

در رفسـنجان 10 روسـتای بـاالی 20 خانـوار هنوز فاقد آب هسـتند.« 
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان کرمان از دو پروژه 
نیمه تمـام در رفسـنجان یـاد کـرد که بـه 47 میلیـارد تومان اعتبـار نیاز 
دارنـد و ادامـه داد: »12 روسـتا در ایـن دو پروژه واقع شـدند که مشـکل 
آبـی دارنـد و تاکنـون 13 میلیـارد تومـان بـرای این مجتمع هزینه شـده 
اسـت.« رشـیدی اظهـار داشـت: »12 پـروژه نیمه تمـام کـه شـامل 45 
روسـتا می شـود و بـرای پروژه هـای سـال 95 مبلـغ 5 میلیـارد و 700 
میلیـون تومـان اعتبـار از اعتبـارات اسـتانی گذاشـتیم کـه کمتـر از دو 
درصـد تخصیص یافتـه اسـت.« وی بـه اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی 
بـرای بحـث آب در اسـتان کرمان اشـاره کرد و گفـت: »7 میلیارد و 300 
میلیـون  تومـان از ایـن اعتبارات برای رفسـنجان در نظر گرفته شـده و در 
جنوب و شـرق اسـتان وضعیت نابسـامان تر از شـمال اسـت.« وی از عدم 
اعتبـار بـرای تعمیـر و نگهـداری شـبکه های آب و فاضالب روسـتایی یاد 
کـرد و خاطرنشـان کـرد: »امیدواریـم دولـت و مجلـس این مهـم را ویژه 
ببیننـد تـا بتوانیـم از هدر رفت و پـرت آب جلوگیری کنیـم.« مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان تأکید کرد: »بیشـترین 
شـبکه خودگـردان در اسـتان کرمـان مربـوط بـه شهرسـتان رفسـنجان 

است.«
2  جمعیت هالل احمر کرمان با کمبود امدادگر 

مواجه است
مهـر نوشـت: مدیرعامل جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمـان از کمبود 
امدادگـر در ایـن نهـاد خبـر داد و گفـت: »کمبـود اعتبـار مانـع جـذب و 
نگهـداری امدادگـران می شـود.« بـه گـزارش مهـر، علی گنـج کریمی در 
جلسـه مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان گفـت: »مجموعـه هالل احمر 
یـک مجموعـه غیردولتـی اسـت و تمام سـعی و تالشـش در جهت جلب 
اعتمـاد مـردم و تقویـت مجموعـه اسـت.« وی بابیـان اینکـه هالل احمـر 

19 پایـگاه ثابـت امـدادی و شـش پایگاه موقت و سـیار در سـطح اسـتان 
کرمـان دارد، افـزود: »مجموعـه هالل احمـر بـا 19 شـعبه و پنـج دفتـر 
نمایندگـی بـا 300 نفـر نیـرو در حـال خدمت رسـانی بـه مـردم اسـتان 
کرمـان اسـت.« گنج کریمی افزود: »در آزمون اسـتخدامی اخیر سـازمان 
سـنجش سـه برابـر ظرفیـت اسـتخدام جمعیـت هالل احمر برای اسـتان 
کرمـان اعالم شـد کـه 88 نفر بـرای مصاحبه انتخـاب می شـوند.« وی با 
اشـاره بـه وجـود شـورای عالی هالل احمـر در مرکـز، اظهار کـرد: »ارکان 
جمعیـت هالل احمـر در بعـد اجرایـی بـه جایگاه اصلـی خود نائل نشـده 
اسـت و ایـن امر به مسـئول اجرایـی شهرسـتان و اسـتان ها برمی گردد.« 
گنـج کریمـی تصریـح کـرد: »امیدواریـم با تشـکیل اتاق فکر قـوی بدون 
جهت گیری هـای سیاسـی و حاشـیه ای، گرفتـن مشـورت، همـکاری در 
سـطح فرماندهـان و مدیـران ارشـد و با توجه بـه تجربه مدیریـت بحران 
زلزلـه بـم و زرنـد بتوانیـم مدیریت قوی در بحران ها داشـته باشـیم.« وی 
ادامـه داد: »در بخـش امداد و نجـات اصلی تریـن کار جمعیت هالل احمر 
امدادرسـانی اسـت اما باید به تقویت انبارها و سـرپا بودن لجسـتیکی هم 
پرداختـه شـود.« مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان کرمـان بابیان 
اینکـه مجموعـه هالل احمر بـا کمبود امدادگر مواجه اسـت، عنـوان کرد: 
»جـذب و نگهـداری امدادگـر از مشـکالتی اسـت کـه در اثـر تنگناهـای 
مالـی و بودجـه ای بـه وجـود آمـده و انگیـزه و تضمیـن اشـتغال بـرای 

امدادگـران وجـود ندارد.«
3  هشت شهرستان کرمان فاقد اداره ثبت اسناد و 

امالک هستند
مدیرکل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان گفت: »هشـت شهرسـتان 
در اسـتان فاقـد اداره ثبت اسـناد و امـالک هسـتند.« بـه گـزارش ایرنـا، 
رضـا طالبـی زاده در آییـن آغـاز عملیات اجرایی سـاختمان جدیـد اداره 
ثبت اسـناد و امـالک شهرسـتان رفسـنجان بـا اشـاره بـه اینکـه ادارات 
ثبت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان با کمبود نیـرو مواجه هسـتند اظهار 
کرد: »هیچ مجوزی برای اسـتخدام نیرو به دسـتمان نرسـیده است.« وی 
گفـت: »ثبت اسـناد و امـالک وظایف مهمـی بر عهده دارد کـه می توان به 
ثبـت شـرکت ها و مؤسسـات غیرتجـاری، اجـرای وصـول اسـناد و وصول 
مطالبـات بانکی اشـاره کرد.« وی افزود: »سـاختمان ثبت اسـناد و امالک 
رفسـنجان در زمینـی بـه مسـاحت 6 هزار مترمربـع و زیربنـای یک هزار 

و 602 مترمربـع در 2 طبقـه احداث می شـود.«

پیکر 10 شهید گمنام دفاع 
مقدس در استان کرمان 
تشییع و خاک سپاری شد

پیکـر پـاک 10 شـهید گمنـام دوران دفـاع 
مقـدس بـر دوش مـردم شـهیدپرور شـهرهای 
بـه خـاک  و  تشـییع  کرمـان  اسـتان  مختلـف 
سـپرده شـدند. به گـزارش ایرنـا این شـهدا روز 
شـنبه ششـم آذر با اسـتقبال مسـئوالن و مردم 
وارد کرمـان و دیروز هم زمان با 28 صفر سـالروز 
رحلـت پیامبـر گرامـی اسـالم )ص( و شـهادت 
امام حسـن مجتبی )ع( در نقاط مختلف اسـتان 
تشـییع و تدفیـن شـدند. مدیـرکل حفـظ آثار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقـدس اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه حرکـت کاروان هـای 10 شـهید 
گمنـام از مسـیرهای مختلـف در اسـتان گفـت: 
»کاروان حامـل پیکـر مطهر سـه شـهید گمنام 
از مسـیر روسـتای اسـماعیل آباد و حجت آبـاد، 
شـهر جوپار، روسـتاهای محی آباد، قناتغسـتان، 
عرب آبـاد و سـکنج وارد شـهر ماهـان از توابـع 
اسـتقبال  مـورد  و  شـده  کرمـان  شهرسـتان 
دوشـنبه  و  گرفتنـد  قـرار  مـردم  مشـایعت  و 
هشـتم آذر به خاک سـپرده شـدند.« سـرهنگ 
سـه  »پیکـر  افـزود:  ابوالحسـنی  محمدمهـدی 
شـهید گمنام از مسـیر شهرسـتان های جیرفت، 
عنبرآبـاد، رودبـار جنـوب و روسـتاهای منتهـی 
بـه شـهر زهکلـوت مـورد اسـتقبال مشـتاقان 
و دوسـتداران شـهدا قـرار گرفتنـد و دیـروز در 
مناطـق مختلـف ایـن شـهر از توابع شهرسـتان 
رودبـار جنـوب بـه خـاک سـپرده شـدند.« وی 
بیـان کـرد: »کاروان حامـل 2 شـهید گمنـام 
شـهر نـگار نیـز از مسـیرهای باغین، بردسـیر و 
روسـتای دشـتکار وارد این شـهر شـد و کاروان 
2 شـهید گمنـام شـهر اندوهجرد بخش شـهداد 
شـهداد،  فرسـخ،  چهـار  سـیرچ،  مسـیرهای  از 
تـکاب شـمالی و همت آبـاد در میـان اسـتقبال 
مـردم اندوهجـرد بـه این شـهر رسـید و هر یک 
از شـهدا در یکـی از بخش هـای ایـن منطقـه به 

خـاک سـپرده شـدند.«
یکی از 2 شـهیدی که در شـهر نگار به خاک 
سـپرده شـد، 17 سـاله و دوم فروردیـن 1362 
در عملیـات والفجـر منطقـه فکـه بـه شـهادت 
رسـید. شـهید دیگـر ایـن منطقه سـوم اسـفند 
مجنـون  جزیـره  و  خیبـر  عملیـات  در   1362
در سـن 26 سـالگی شـهید شـد. شـهید گمنام 
شـهر زهکلوت در جنوب اسـتان کرمـان متعلق 
بـه عملیـات والفجـر یـک در منطقه فکه اسـت 
کـه 21 فروردین 1362 در سـن 17 سـالگی به 
درجـه رفیع شـهادت نائل آمد. شـهید دیگر این 
منطقـه در سـن 29 سـالگی و 20 بهمـن سـال 
1364 در عملیـات والفجـر هشـت در منطقـه 
فـاو بـه شـهادت رسـید.  دیگـر شـهید گمنـام 
شـهر زهکلوت 17 سـاله و در عملیـات خیبر در 
جزیـره مجنون سـوم اسـفند 1362 به شـهادت 
رسـید کـه در ایـن شـهر به خاک سـپرده شـد. 
شـهید گمنام شـهر ماهان نیز 22 سـاله و سـوم 
نـدای  دی 1365 در عملیـات کربـالی چهـار 
حـق را لبیـک گفـت. شـهید گمنـام دیگـر این 
شـهر سـوم اسـفند 1362 در جزیـره مجنـون و 
عملیـات خیبر در سـن 18 سـالگی به شـهادت 
رسـید و شـهید گمنام سـوم ماهان در سـن 24 
سـالگی 21 فروردیـن 1362 در عملیات والفجر 
یـک در محـل فکـه شـهد شـیرین شـهادت را 
نوشـید. شـهدای شـهر اندوهجرد نیز بـه ترتیب 
32 سـاله سـوم اسـفند 1362 در عملیات خیبر 
و در جزیـره مجنـون و شـهید دیگر 19 سـاله و 
21 فروردیـن 1362 در عملیـات والفجر یک در 

منطقـه فکـه به شـهادت رسـیدند.

کشف یک تن مرغ 
غیربهداشتی در کرمان

فرمانـده انتظامی شهرسـتان کرمان از کشـف 
یک تـن مـرغ غیربهداشـتی و توقیف 2 دسـتگاه 
خـودرو در عملیـات مأمـوران ایـن فرماندهـی 
خبـر داد. بـه گـزارش روابط عمومـی فرماندهی 
انتظامـی اسـتان کرمـان، عبدالعلـی روان بخش 
بـا  زنگی آبـاد   32 کالنتـری  »مأمـوران  گفـت: 
یـک سـری اقدامـات اطالعاتـی و بهره گیـری از 
شـیوه های پلیسـی موفـق شـدند یـک کارگاه 
مخروبـه که در امر توزیع مرغ های غیربهداشـتی 
به صـورت بسـته بندی در زنگی آبـاد فعـال بـود 
از  »اکیپـی  افـزود:  وی  کننـد.«  شناسـایی  را 
مأمـوران انتظامـی بـا هماهنگـی مقـام قضایـی 
برای دسـتگیری متهمان وارد کارگاه شدند و در 
بازرسـی از محـل 450 قطعه مرغ غیربهداشـتی 
بـه وزن یک تـن را کشـف و یـک نفـر را در ایـن 
مـورد دسـتگیر کردنـد.« روان بخش با اشـاره به 
اینکـه ارزش ریالـی مرغ هـای غیربهداشـتی 70 
میلیـون ریـال بـرآورد شـد، ادامـه داد: »در این 
عملیـات دو دسـتگاه خـودرو کـه بـرای توزیـع 
اسـتفاده می شـد، پس از توقیـف روانه پارکینگ 
شـدند و متهـم دستگیرشـده پـس از تشـکیل 
پرونـده مقدماتـی بـرای سـیر مراحـل قانونـی 

تحویـل مرجـع قضائی شـد.«

خبر

افقی
1-فاجعـه جدیـد دنیـای سیاسـت از کشـور آمریکا- وسـیله 

درو
2-اثری از هومر- واجب و الزم- درخشنده روی

3- خواننده آلبوم شب سربی- نوک پرنده
4-لوازم احتیاطی- بازنده عرصه شطرنج- گروه خطرناک

5-رود جنوبی و قابل کشتی رانی ایران
6-گونه- جام ورزشی-زرشک- عدد ماه

7- نوعـی چـاپ - گل حضـرت فاطمـه)س(- خطـاب بـی 
نه با د ا

8- دوزخ- ورزش آمریکایی- معروف و نامی
هـای  ذره  هـای  رده  از  فهـم-  و  ماشـین- خـرد  9-تـرس 

بنیـادی
10- حرف انگلیسـی - بشـاش و گشـاده رو- دست نخورده- 

نـام ترکی
11- فتح در کار و روبراه شدن امور

12-پنج ترکی- دشمن و عدو- درخت انگور - پدرالتین
13-نیکان- پیامبر قوم بنی اسرائیل

14- امپراطور آلمان- وبالگ بدون ابتدا-راه راست یافته
15- آهنـگ هشـدار- کارگـردان فیلـم سـیمرغ گرفتـه ابـد 

و یـک روز
عمودی

دارای  کـه  جیرفـت  توابـع  از  شـوش-  شـهر  1-پیامبـر 
میباشـد متعـدد  روسـتاهای 

2-دوسـتدار و محـب- نـام زیبـا و اصیـل پسـرانه- چوپـان 
عی ا ور

3- میزمدرسه- کم مو- شن درشت
4- امر به استراحت کردن- آرزو و مراد- گل کوکنار

5- مرد بسیار خیر- بت بی سرو، جمع عنصر
6- شـرنگ- بنـان ضـرب المثل از زنان وی میباشـد- صدای 

گوسفند

7- بیـان کـردن و تشـریح- از آزمایشـات پزشـکی- عالقـه 
شـیعی بزرگ 

8-آرامش و اطمینان خیال- مخالفت
9- کلمه سوالی- لوح نوشته- عامل

10- من +تو- بحرالغرایب- نیم تنه مردانه
11- کله و سر- دیروز عرب

12- حشره عسل ساز- جرقه آتش- شان و شوک
حیـوان  کدیـور-  و  کشـاورز   -13
مصنـوع  هـوش  زیبـا-  رمنـده 

اربعـه اناجیـل  از  پیشـرفته- 
14- از توابع کاشـان- سـردار رشـید 

ایرانـی- کمدیـن آلمانی
15- از مناطق سردسـیر وبکراسـتان 

کرمـان- اداره مالیات

حل جدول شماره 781

جدول اختصاصی شماره 782

امید جانباز 
طراح جدول

از کرمان چه خبر
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عکس نوشت

خبر

انعکاس گزارش روزنامه »جهان صنعت« 
در یک روزنامه خارجي

حامد محمدی

دو سـه تا روزنامه اقتصادی 
خـوب داریـم، بی سـر و صـدا 
کارشـان را انجـام می دهند با 
امکاناتـی هم کـه دارند بیش 

از ظرفیتشـان خروجی داشـته اند. دنیای اقتصاد و جهان صنعت. 
در چنـد ماه گذشـته چندبـار دیدم که پایگاه هـای خبری بزرگ 
و قـوی خارجـی بـه گزارش هـای ایـن دو روزنامـه بـرای تحلیل 
مسـائل ایران اسـتناد می کنند. پایـگاه خبری »هیل« با اسـتناد 
بـه گزارشـی از جهان صنعت خبری منتشـر کرده اسـت. خیلی 
کـم پیـش میـاد در شـرایط موجـود، روزنامه،  مولد یـک خبر یا 
گـزارش باشـد، در دنیا برعکـس این اسـت. خبرگزاری های غول 
منتظـر می شـوند مثـاًل نیویـورک تایمـز، وال اسـتریت ژورنـال، 
خبـری رو منتشـر کننـد که آنها به نقـل از اینها انعـکاس بدهد.

نمایشنامه

پرده اول
ابتدای شب، ساختمان تئاتر شهر، سالن ورودی. 

جمعیـت یکی پـس از دیگری وارد تاالر نمایش می شـوند، در میان شـلوغی دو 
نـگاه بـه یـک دیگر گـره میخورند و صامـت سرجایشـان باقی می مانند، سـالن 
ورودی خالی از جمعیت می شـود،  درب تاالر بسـته می شـود و دو نگاه همانجا 

باقی مـی مانند 
)صدای کمانچه نوازی از داخل تاالر نمایش شنیده میشود(
دو نگاه میروند و روی صندلی های سالن انتظار می نشینند 

نگاه اول - چند سال گذشته؟
نگاه دوم - مگه فرقی هم می کنه؟

نگاه اول - نه فقط،  فقط حساب زمان از دستم در رفته
نگاه دوم - شکسته شدی

نگاه اول - ولی تو مثل همون روزا زیبایی و نمیشه ازت چشم برداشت
)صدای نمایش از داخل تاالر شنیده میشود( 

مرگ یزدگرد،  بهرام بیضایی
)دختر - پادشاه کشته نشده، کشته نشده

سرکرده - آیا این پیکر او نیست؟
آسیابان - کاری نکن که بر ما بخندند

 دختر - او خواب است، دارد ما را خواب میبیند(
نگاه دوم - فرار کردی، از چی؟ از خودت؟

نگاه اول - من فقط خواستم کسی کاری به کارم نداشته باشه، همین
نگاه دوم - هنوز هم به رفتن توی جزیره تنها فکر میکنی؟ 

نگاه اول - به هر جفتش فکر می کنم 
نگاه دوم - هر جفتش؟

نگاه اول - اره
نگاه دوم - وقتی بهم فکر میکنی یاد چی میوفتی؟

نگاه اول - اینکه میشد باهات از چیزایی که دوست دارم حرف زد
نگاه اول - )در سکوت سیگار روشن می کند( 

نگاه دوم - هنوزم سیگار میکشی؟ 
نگاه اول - تو ترکم

نگاه دوم - پس می کشی
نـگاه اول - تـو ترکـم، اگـه نباشـم حواسـم بـه کشـیدنم نیسـت، وقتی هسـتم 

هست حواسـمم 
نگاه دوم - هنوز از همون ادکلن میزنی

)صدای نمایش(
) موبـد - مردمـان همـه سـپاهیان مرگنـد،ای زن کوتـاه کـن و بگو که آیا پسـر 

انـدک سـال تو با پادشـاه مـا هـم ازر بود؟
زن - زبانـم الل اگـر چنیـن بگویم،نه،پسـر من با پادشـاه همسـنگ نبـود، برای 

مـن بسـی گرانمایه تـر بود(
نگاه اول - نمیشه از نگاه بهت سیر شد

نگاه دوم - اما تو رفتی 
نگاه اول - برای اینکه قاب خاطراتت دست نخورده باقی بمونه 

نگاه دوم - تو هیچ وقت نفهمیدی اطرافت چی میگذره
نگاه اول - من هیچ وقت نفهمیدم اطرافم چی گذشت

نگاه دوم - تو هنوز هم مثل قبل لجبازی
نگاه اول -)خشمگین فریاد میزند( من هنوزم مثل قبل لجبازم

سکوت
)صدای کمانچه(

نگاه اول - باید برم
نگاه دوم - بمون
نگاه اول - دیره

نگاه دوم - هیچ وقت دیر نیست
نگاه اول - خیلی زود دیر میشه

)صدای نمایش(
)زن - صدای چیست؟

دختر - سکه
آسیابان - همه یک تاالن است

زن - می شنوی؟
دختـر - زر آن روز بـکارم مـی آمـد کـه مـی توانسـتم پسـرکم را رهانید،که می 
توانسـتم دخترکـم را دوای درد خریـد،  امـروز مـن مانده ام در بیابانـی که از هر 

سـو دیگر درآن نشـان مـردم نیسـت،با زر چه بایـدم کرد؟( 
نگاه دوم -این یک شروِع

نگاه اول - چیزی برای شروع وجود نداره
نگاه دوم - این یک نشونست
نگاه اول - من نشونه نمیبینم
نگاه دوم - این یک دلبستگیه

نگاه اول - چیزی برای دلبستن وجود نداره
نگاه دوم - )فریاد میزند( من!!!

)صدای نمایش(
)آسیابان - سرور من تو پادشاهی

دختر - و تو گدازاده که باشی؟
آسیابان - سگ درگاهت آسیابانم

دختر - تو شور بخت شور چشم هرچه داری از کیست؟
آسیابان - هر چه ما داریم از پادشاه است 

زن - چه می گویی مرد، ما که چیزی نداریم
آسیابان - آن نیز از پادشاه است!( 

نگاه اول - زندگی بی رحم تر از اونی بود که ما تصورش رو میکردیم 
نگاه دوم - تو بی رحم تر از اونی بودی که من تصورشو میکردم

نگاه اول - ما بی رحم تر از اونی بودیم که تصورشو میکردیم
نگاه دوم - کاش هرگز ندیده بودمت

نگاه اول - اما من خوشحالم که دیدمت
نگاه دوم - ازت متنفرم

نگاه اول - خوشحالم اینو میشنوم
نگاه دوم - از تنفرم خوشحالی؟ 

نگاه اول - از اینکه بهم فکر میکنی،  اگر نمیکردی متنفر هم نبودی
نگاه دوم - بمون

نگاه اول - زمان بی رحم تر از اونیه که ما فکرشو میکردیم
)سکوت(

)صدای کمانچه(
)صدای نمایش( 

)موبد - ما در تله افتاده ایم، تازیان، تازیان
)سرباز با شمشیر برهنه به درون میرود(

سرباز - تیغ بکشید،نیزه بردارید، زوبین ها، تبیره ها
سـردار - جملـه بیهـوده، بـه مـرگ نمـاز بریـد که اینـک بر در ایسـتاده اسـت، 
بـی شـماره چـون ریگ هـای بیابـان کـه در طوفان مـی پراکند و چشـم گیتی 

را تیـره میکند
زن - آری،  اینـک داوران اصلـی از راه مـی رسند.شـمارا کـه درفـش سـپید بود 

داوری،تـا رای درفـش سـیاه آنان چه باشـد!(
نگاه اول - دیره،خیلی دیر

) صدای کمانچه(
)درب ورودی سـالن نمایـش باز می شـود و مردم یکی پـس از دیگری خارج می 

شـوند و سـالن مملو از جمعیت می شود(
)دو نگاه روی صندلی به یک دیگر گره خورده(

)ازدحام جمعیت و نگاه اول که به صندلی روبرویش خیره مانده(
جمعیـت یکـی پـس از دیگـری از درب خروج بیـرون رفته و سـالن دوباره خالی 

می شـود
مسـتخدم - آقا ببخشـید، از زمان شـروع نمایش تا حاال،چند سـاعت اسـت که 

تنها روی این صندلی نشسـته اید، منتظر کسـی هسـتید؟
)سکوت(

)صدای کمانچه( 
مینا کوزری

 اطالعات

سکه

11,000,000 ریال طرح جدید

11,160,000 ریال طرح قدیم 

5,700,000 ریال نیم سکه 

2,980,000 ریال ربع سکه 

1,870,000 ریال یک گرمی

طال

1,118,440 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,490,950 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

38,040 ریال دالر آمریکا

41,230 ریال یورو

10,750 ریال درهم امارت

5,740 ریال  یوآن 

48,080 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

2 تا 17/نیمه ابری امروز

3 تا 17/آفتابی فردا

تاریخ

یک سال پیش چنین روزی
گزارشـی از بهبـود اوضـاع قالـی کرمـان بـا روی کار آمـدن 
دولـت تدبیـر و امیـد و واکنـش حجـت االسـالم عـرب پـور به 
خبـر برکناری اش از سـمت مشـاور فرهنگی اسـتاندار به دلیل 
فعالیـت سیاسـی از مهم ترین مطالب منتشـر شـده در پیام ما 
در ایـن روز بودنـد. همچنیـن مظفـر اسـکندری زاده اعالم کرد 

کـه در انتخابـات مجلـس کاندیدا نمی شـود.
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(
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پیامک : 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

درباره ی عرضه ی داروهای ترک اعتیاد در بعضی از سوپر مارکت ها و مغازه های دیگر

سوپر متادون

با کودک بد غذا
 چه کنم؟

چطور در میانسالی
 30 ساله

 به نظر برسید؟

حیات روی سیاره های 
دیگر ممکن است قبل از 

گسترش از میان رفته باشد
   صفحه15   صفحه 12   صفحه11

   صفحه 14
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

علـوم  متخصصـان  و  جامعه شناسـان 
سیاسـی معتقدنـد کـه در طـول تاریـخ 
فقـر نسـبی مهم تـر از فقـر کامـل بـوده 
و مردمـی مثـل خلـق هندوسـتان کـه 
درگیـر فقر کامل هسـتند کم تـر احتمال 
دارد دسـت بـه خیـزش و انقـاب بزننـد 
امـا بـه تجربه اثبات شـده که فقر نسـبی 
مثـل آنچـه که مـردم یونان با آن دسـت 
و  خیـزش  باعـث  گریبان هسـتند  بـه 
انقـاب می شـود و مـردم را بـه خیابان ها 
می کشـد. مطلـب جالـب دیگـر درباره ی 
ایشـان  مـردم هندوسـتان کنـار آمـدن 
بـا فقـر کاملشـان اسـت، ایـن مـردم که 
درگیـر فقـر و فاکت بی مانندی هسـتند 
بـه راحتی هم با مشـکات زاییـده ی فقر 
کنـار می آینـد، و حتی اختـاف طبقاتی 
ایشـان را آزرده نمی کنـد تـا جائـی کـه 
چنـدی پیـش تصاویـری منتشـر شـده 
بـود از مردی که لباسـی از طا سـفارش 
داده بـود و بـا آن لبـاس کـه بـا الیـاف 
نـازک و ظریـف طـا تهیـه شـده بـود 
در خیابان هـای دهلـی قـدم مـی زد و در 
اطرافـش مـردم کارتـن خـواب و خیابان 
گـرد بـی توجـه بـه پوشـش او مشـغول 
بـه تغذیـه از پسـماندهای رسـتوران ها و 

زباله هـای منـازل بودنـد.
بـا مـردم هندوسـتان  امـا مـردم مـا 
تفـاوت زیـادی دارنـد و انقـاب اسـامی 
از  امپریالیسـم  بـا  مبـارزه  قـرن  نیـم  و 
نشـانه های ایـن تفاوت هـای فاحـش بین 
مردم ما و خلق هندوسـتان اسـت چندی 
پیـش بـا یکـی از دوسـتان بـه یکـی از 

فروشـگاه های آنچنانـی عطـر و ادوکلـن 
مـا  مرفـه  دوسـت  تـا  کردیـم  مراجعـه 
بـرای یکـی دیگر از دوسـتان سـرمایه دار 
خـودش هدیـه ای تهیه کنـد و از قضـای 
روزگار مـن را هـم با خودش به فروشـگاه 
مذکـور بـرد و در بـدو ورود مـا بـا جـوان 
خـوش پـوش و خـوش صحبتـی رو بـه 
رو شـدیم کـه بعـد از احـوال پرسـی مـا 
را بـه انتهای فروشـگاه که چنـد مبل دور 
میـزی چیـده شـده بودند هدایـت کرد و 
پـس از اینکـه روی مبل هـای بـا کاس 
چوبـی  ویترین هـای  محاصـره ی  در  و 
نشسـتیم  مخفـی  نورهـای  و  سـلطنتی 
چنـد دقیقه ای بـه اطراف چشـم دواندیم 
و عطرهـا را نـگاه کردیـم تـا اینکـه پسـر 
جـوان بازگشـت و دوبـاره احـوال پرسـی 
و تعـارف تیکـه پـاره کـردن ادامـه پیـدا 
کـرد و بـه شـکل زیرکانـه ای هـم ایـن 
پیـام ناخـودآگاه داده می شـد کـه شـما 
اهـل  و  رفته ایـد  خـارج  مـا  مثـل  هـم 
بـرای  آنچنانـی  پول هـای  هزینه کـردن 
عطـر و ادکلـن و آراسـتگی خود هسـتید 
و جـوری هـم می گفـت فـان سـایت را 
نمی خوانیـد ؟ پیگیـر اخبـار دولچه گابانـا 
نیسـتید؟ ویـا سـوال های اینچنینـی که 
دچـار از خـود بیگانگـی شـده بودیـم که 
ای بابـا چطـور از ایـن همه برنـد و مارک 
گـران قیمـت غافـل بودیـم و وقـت خود 
را بـا ادبیـات و فلسـفه حـرام می کردیـم 
بـه جـای اینکـه بـه وب سـایت های ایـن 
بزنیـم.  سـر  کارخانجـات  و  محصـوالت 
خاصـه فروشـنده از مـا پرسـید کـه چه 

عطـری مـد نظـر شماسـت و بـرای چـه 
زبـان  از  بگذاریـد  می خواهیـد؟  کسـی 

خـودش روایـت کنـم :
  اگـر بـرای عاقلـه مـردی بـاالی ۳۰ 
سـال هدیـه می بریـد از ایـن کار ببریـد 
کـه بـوی چوبهـای مقـدس می دهـد و 
مدیتیشـن  اهـل  نظـر  مـورد  فـرد  اگـر 
ببریـد  را  کار  ایـن  و ذن هسـت حتمـا 
کـه بـوی کوهسـتان های تبـت را بـا تـه 
مـزه ی سـرمای بـرف در هم آمیختـه، اما 
اگـر می خواهیـد سـنگ تمـام بگذارید و 
طرف هم عطر شـناس اسـت حتمـا باید 
ایـن کار را ببریـد که صد میـل از عطری 
اسـت کـه ناپلئـون اسـتفاده می کـرده و 
فاکتـورش هـم که به نـام ناپلئـون صادر 
شـده در میوزیـوم آف الپرفیـوم پاریـس 
از  را  آن  می توانیـد  و  هسـت  موجـود 

اینترنـت چـک کنید.
اینجـا بـود کـه خنـده داشـت بـر من 
مسـتولی می شـد اما دوسـتم سـقلمه ای 
زد کـه آبـرو ریـزی نکـن مـن را اینجـا 
می شناسـند و بایـد هدیـه ای به دوسـت 
عزیزتـر از جانـی بدهم که پـول در مقابل 
رابطـه ی مـا از خـاک هـم کـم ارزش تـر 
اسـت، و در نتیجـه حسـاب کار دسـتم 
آمـد که اصـا اینجا جـای به یـاد آوردن 
خـرت  بـاره ی  در  جک هـا  و  شـوخیها 
لوئـی  و  ناپلئـون  از  بازمانـده  و پـرت ای 
چهاردهـم نیسـت. کـه جوانک بـا الف و 
گـزاف در آمـد کـه البتـه دو کار خیلـی 
خـاص دارم کـه واقعا نشـان می دهند که 
ارزش طـرف برای شـما چقدر بـوده و دو 

عجیبـی  از جعبه هـای  را  عطـر  شیشـه 
بیـرون آورد کـه قبـل از ایـن فقـط در 
فیلم هـای علمـی تخیلـی دیده بـودم که 
وقتـی چنیـن جعبـه ای را بـاز می کننـد 
جسـم درخشـانی از آن بیـرون مـی آورد 
و مثـا زندگـی سـیاره ای به آن بسـتگی 
جعبه هـا  از  را  شیشـه عطر  دو  و  دارد 
بیـرون آورد و جلـوی مـا گرفـت و گفت 
در ایـن عطـر ۳ قطعه المااس شناسـنامه 
دار موجـود اسـت و کـه در شیشـه هـم 
یکـی عطـر  ایـن  در  و  دیـده مي شـوند 
هـم چنـد گـرم پـودر طـا ریخته شـده 
و قبـل از اسـتفاده از عطـر آن را تـکان 
می دهیـد و بعـد بـه همـراه بـوی خوش 
از گـرد زیبـای طـا هـم روی  الیـه ای 
بـدن و یـا لباس شـما پاشـیده می شـود 
 limited( و چـون این هـا تولید محـدود
edition(  هسـتند شـما یکـی از هـزار 
نفـری خواهیـد بـود در کل جهـان کـه 
دیگـر  و  ایـن عطر هـا هسـتید  صاحـب 
مسـاله حتـی بـرای مـن هـم خنـده دار 
کرمـان  در  نمی شـد  بـاورم  و  نبـود 
آب  شـبیه  محتویاتـش  کـه  شیشـه ای 
گل آلود اسـت را جلوی صورتـم بگیرند و 
بگوینـد برای شـما نزدیک بـه دو میلیون 
تومـان البته چون شـما عزیز ما هسـتید 
و خودتـان می دانیـد کـه این هـا کارهایی 
نیسـت کـه اینقـدر مفـت بخواهیم پیش 
کـش ایـن و آن کنیـم امـا ماجرای شـما 

بـرای مـا فـرق می کنـد.
واقعـا برایم بـاور نکردنی اسـت چطور 
ممکـن اسـت مگر ما بیشـترین سـرانه ی 
مصـرف مـواد مخـدر را نداریم؟مگر مقام 
دوم در فراوانـی ضـرب و جرح در کشـور 
متعلـق بـه مـا نیسـت؟ مگـر مـادر تمام 
مشـکات اجتماعـی فقـر نیسـت؟ مگـر 
کار  بچه هـای  چهار راه هـا  همیـن  سـر 
فـروش  روزنامـه  و  گل  پیرمرد هـای  و 
بـا  و  نمی آورنـد  هجـوم  ماشـین ها  بـه 
قرمـز شـدن چـراغ بـرای زنـده مانـدن 
و  می خزنـد  خیابـان  حاشـیه ی  بـه 
ثانیـه شـماری می کننـد تـا چـراغ قرمـز 
بعـدی بـه امیـد فـروش شـاخه ای گل و 
دادن خرجـی دسـته گلی کـه در خانـه 
دارنـد و یـا برای درمدرسـه نگاهداشـتن 
روز  چنـد  همیـن  مگـر  بچه هایشـان؟ 
از  یکـی  بـا  مصاحبـه  کـه  نبـود  پیـش 
منتشـر  را  کرمـان  اجتماعـی  فعالیـن 

عطرهایی برای نخریدن

روایت به چشم دیدن اختالف 
طبقاتی در کرمان
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کودکـم بدغـذا اسـت«، »بـا هـزار بهانـه بایـد به 
بچـه غـذا یدهـم« و ... ایـن جمـات زیـاد از زبـان 
مادرهـا شـنیده می شـود  بـه خصـوص  و  والدیـن 
بهانه گیـری بچه هـا هنـگام  از نخـوردن غـذا،  کـه 
غذاخـوردن و به اصطـاح بدغذایی کودکان شـکایت 

می کننـد.
کودک شما چه غذایی نمی خورد؟

اگـر کـودک شـما از آن دسـته کودکانـی اسـت کـه 
میـل به خـوردن گوشـت نـدارد پیشـنهاد می کنیم:
- گوشـت را به قطعات بسـیار کوچک و ریز تقسـیم 
کنیـد کـه بـه خوبـی پختـه شـود مثـًا بـه صـورت 

حلیـم گنـدم درآید.
- قطعـات بسـیار ریـز گوشـت را مخلوط بـا حبوبات 
کامـًا بپزیـد و نـرم کنیـد. همـراه بـا یـک قاشـق 
غذاخـوری روغن زیتـون و یـک قاشـق مرباخـوری 
آب لیمـو تـرش یـا آب نارنـج تازه بـه کـودک بدهید.
کوفته قلقلـی  صـورت  بـه  را  چرخ کـرده  گوشـت   -
درآوریـد یا به صـورت مخلوط بـا گوجه فرنگی بجای 
سـس روی ماکارونـی بریزیـد یـا کتلـت )مخلـوط 
گوشـت و سـیب زمینی و تخم مـرغ( بـه شـکل های 
کوچـک و زیبـا تهیـه کنیـد و یـا به صـورت مخلوط 
بـا آب گوجه فرنگـی و لوبیـا و برنـج )لوبیاپلـو( بپزید.
- بـرای کودکانـی کـه گوشـت قرمـز نمی خوردند از 
مـواد جانشـین مثل گوشـت مرغ یـا ماهی اسـتفاده 

. کنید
توجـه داشـته باشـید کودکانـی کـه اصـًا گوشـت 
نمی خورنـد بایـد از نظـر دریافـت آهـن مـورد توجه 

شند. با
را  شـده  سـفت  تخم مـرغ  کـه  کودکانـی  بـرای 

: نـد ر نمی خو
- تخم مـرغ سـفت شـده را بـا کمـی کره یا شـیر نرم 

کنید.
- زرده و سـفیده تخم مـرغ را بزنیـد و داخـل سـوپ 

بریزیـد و بگذاریـد چنـد جـوش بزند.
 ۲( شـیر  کمـی  بـا  را  تخم مـرغ  سـفیده  و  زرده   -
قاشـق غذاخـوری( مخلـوط کـرده و در روغـن بپزید 

)خاگینـه(.
- سـیب زمینی پخته شـده و تخم مرغ سـفت شـده را 
رنـده کنیـد و به آن کمی کـره یا روغن زیتـون بزنید 
)تقریبـاً مثـل سـاالد الویـه ولی بـدون سـس مایونز( 
یـا بـه آن ماسـت و روغن زیتـون یا کمی شـیر اضافه 

کنید.
برای کودکانی که شیر نمی خورند:

- ماسـت را جانشین شـیر کنید و دوغ و ماست را در 
وعده های غذایی کـودک بگنجانید.

- در بعضی از غذاها از شـیر اسـتفاده کنید. مثًا آرد 
و کـره و شـیر را بـه سـوپ اضافـه کنیـد. ماکارونی و 
شـیر و پنیـر درسـت کنیـد. به کـودک شـیر برنج و 

فرنـی بدهید.
- بـا شـیر و کـره و پنیـر و کمی آرد، سـس درسـت 
کنید و روی ماکارونی یا روی سـبزی های پخته شـده 

بریزید.
میـوه  یـا  سـبزی  کـه  کودکانـی  بـرای 

: نـد ر نمی خو
- کـودکان ممکـن اسـت یک نـوع میوه یا سـبزی را 
نخورنـد و نـوع دیگـر را بهتـر بپذیرند. هرکـدام را که 
بهتـر می خورند بیشـتر بدهیـد؛ اما گهگاه سـبزی ها 
یـا میوه هایـی را که نمی خورنـد باز امتحـان نموده و 

کنید. پیشنهاد 
- سبزی ها را ریز کرده و در سوپ او بریزید.

- کمـی ماسـت چکیـده بـر روی سـبزی های پختـه 
بریزیـد یـا سـبزی را با نـان و پنیـر بـه او بدهید.

با کودک بد غذا چه کنم؟
کردیـم و وی می گفـت یکـی از دالیـل 
اعتیـاد کـودکان ایـن اسـت کـه بچـه ای 
کـه معتاد باشـد دلـش بهانـه ی خوراکی 
نمی گیـرد و والدیـن باالجبـار بـا پـاره ی 

می کننـد. چنیـن  تن شـان 
  هزنیـه هـر سـال تحصیـل بچه هـا 
چیـزی در حـدود دویسـت هـزار تومـان 
اسـت و یـا هزینـه ی تـرک اعتیـاد هـر 
معتـاد بیشـتر از ۵۰ هـزار تومان نیسـت 
و همیـن اآلن سـازمان های مـردم نهادی 
همیـن  کار  انـدر  دسـت  طلـوع  مثـل 
بـه  هـم  هفتـه  هـر  و  مسـائل هسـتند 
میادیـن حاشـیه ی شـهر می رونـد و بـه 
قربانیـان اعتیـاد غـذای گـرم می دهند و 
ایشـان را دعـوت مـی کننـد تـا خـود را 
نجـات بدهنـد و بـه آغوش گـرم خانواده 
برگردنـد، امـا مـن و دوسـتم بـا خودمان 
گفتیـم ای بابـا مگـر بـا نخریـدن مـن 
چـه اتفاقـی می افتد حـاال همـه ی مردم 
جامعـه منتظرند تـا ما خریـدی بکنیم و 
آنهـا هـم از مـا پیـروی بکنند؟ما اسـتثنا 
هسـتیم. مـا با دیگـران فرق داریـم و این 
یـک موقعیـت خـاص اسـت و خاصه به 
حربه هـای گوناگـون خودمـان را راضـی 
کردیـم و حـاال درک می کنیم چه اتفاقی 
یـک  دوسـتانمان  کـه  وقتـی  می افتـد 
جفـت کفـش را به قیمـت تحصیل چند 
کـودک خریـداری می کننـد و وقتـی که 
راه می رونـد آن کفـش صـدای جهالت و 
آینـده ی خراب چنـد کـودک را می دهد 
صـدای بـر سـر باریـدن آوار نا خوشـی ها 
و بدی هـای نـا خواسـته و ناچـار، چطـور 
وقتـی کـه گوشـی تلفـن چنـد ملیونـی 
مـا زنـگ می خـورد و پردازشـگر آن کـه 
قـدرت بـه منزل رسـاندن یک فضـا پیما 
را دارد عـادت می کنـد به پـردازش بازی 
چنـد نفر علی رغـم میل باطنی شـان در 
اعتیـاد دسـت و پـا مي زنند و کسـی هم 
کمـر به نجاتشـان نمی بنـدد و حتی خار 
و خسـی پیدا نمی شـود که بـه آن چنگ 
بزننـد آن گوشـی آهنگ غـم آنگیز امروز 
را مـدام و پشـت سـر هم پخـش می کند 
و  مـا  انتخاب هـای  کـه  بدانیـم  بایـد  و 
اعمـال مـا هسـتند کـه جامعـه ی مـا را 
می سـازند و نبایـد همه چیـز را به گردن 
دیگـران انداخـت بایـد دید مـن چکاری 
می توانـم بـرای مردمـم و کشـورم انجـام 
بدهـم؟ نـه اینکـه کشـورم بـرای من چه 

می توانـد بکنـد؟
پـی نوشـت)از حق نگذریـم عطرهایی 
خاصـی  بـوی  هـم  آنچنـان  دیـدم  کـه 
نمی دادنـد و هرچند عطـار زیاد می گفت 
امـا  می بوئیـد  اندکـی  هـم  مشـک  و 
توقعـات چنـد میلیونی را ارضـا نمی کرد 
و گویا بیشـتر روی کاال پرسـتی مخاطب 
حسـاب کـرده بودنـد تولیدکننـدگان تـا 

روی حـس بویایـی قـوی(
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اگـر به صـورت ژنتیکـی از شـانس داشـتن یک 
انـدام مناسـب برخـوردار نباشـید، تناسـب اندام 
امـر دشـواری خواهـد بـود و اگـر اکنـون بـا این 
مسـئله مشـکل داریـد، تصـور کنیـد1۰، ۲۰ یـا 
۳۰سـال آینـده چقـدر مشـکل خواهیـد داشـت. 
امـا قبـل از آنکـه آینـده خـود را در قالـب یـک 
فـرد چـاق بـا پشـتی قوز کـرده تصـور کنیـد، به 
ایـن فکـر کنیـد کـه تناسـب انـدام کار چنـدان 
نشـان  مطالعـات  نیسـت.   هـم  دلهـره آوری 
خطـر  جسـمانی،  فعالیت هـای  کـه  می دهنـد 
ابتای زنان به سـرطان پسـتان، پوکی اسـتخوان 
و بیماری هـای قلبـی را به ترتیـب به میـزان ۳7 ، 

4۵ و 14درصـد کاهـش می دهنـد. 
دچـار  4۵ سـالگی  از  پـس  زنـان  از  بسـیاری 
ضعـف عضانـی می شـوند. این عارضه بیشـتر در 
بخـش پایین تنـه مشـاهده می شـود. دکتـر آلـن 
آر. کریسـتال، اسـتاد اپیدمیولـوژی در مدرسـه 
پزشـکی دانشـگاه واشـنگتن، برای پیشـگیری از 
بـروز ایـن عـوارض توصیه هایـی دارد کـه اجرای 
آنهـا می توانـد عملکـرد بـدن را در میانسـالی بـه 

روزهـای اوجـش نزدیـک کند.
تا می توانید ماهی بخورید

از  پـس  قلبـی  بیماری هـای  بـه  ابتـا  خطـر 
حداقـل  بنابرایـن  می یابـد،  افزایـش  یائسـگی 
)ترجیحـا  بخوریـد  ماهـی  هفتـه  در  بـار  دو 
ماهی هـای آزاد و سـالمون کـه چربی های سـالم 
دارنـد(. بـه گفتـه جـوآن منسـون، رئیـس مرکز 
طـب پیشـگیرانه در بیمارسـتان بریگهـام، زنـان 
می تواننـد بـه جـای ماهـی از قرص هـای مکمـل 

هـم اسـتفاده کننـد.
روند چاقی را کند کنید

مـری جیـن مینکیـن، اسـتاد رشـته های زنان 

و زایمـان، امـراض زنانـه و علـوم تولیدمثـل در 
دانشـکده پزشـکی دانشـگاه ییل، می گویـد: »اگر 
اضافـه وزن دارید، برای به حداقل رسـاندن عائم 
یائسـگی و کاهـش خطـرات ناشـی از اختـاالت 
هورمونـی بایـد وزن خـود را کـم کنیـد.« الغـر 
کـردن نه تنهـا خطـر ابتا بـه بیماری هـای قلبی 
و سـرطان سـینه را کاهـش می دهـد، بلکـه بـه 
زنـان چـاق کمـک می کنـد از گرگرفتگی ناشـی 

از اضافـه وزن رها شـوند.
کلسیم جذب کنید

از  ۵۰سـالگی  از  پـس  کلسـیم  بـه  نیـاز 
1۲۰۰میلی گـرم  بـه  روز  در  1۰۰۰میلی گـرم 
افزایـش می یابـد. بـه گفتـه دکتـر مینکیـن، بـا 
اسـتخوان ها  بـدن  اسـتروژن در  کاهـش سـطح 
بـود.  نخواهنـد  الزم  کلسـیم  جـذب  بـه  قـادر 
شـما می توانیـد بـا نوشـیدن یـک فنجـان شـیر 
کم چـرب، یـک اسپرسـو یـا مصـرف 7۳۲ میلـی 
لیتـر ماسـت، 11۰۰میلی گـرم کلسـیم بگیریـد. 
مکمـل  1۰۰ میلی گـرم  بایـد  تنهـا  رو،  ایـن  از 
دریافـت کنیـد تا سـطح کلسـیم مورد نیـاز برای 

بـدن تامیـن شـود.
سویا بخورید

سـویا حـاوی اسـتروژن گیاهـی اسـت؛ از ایـن 
رو بسـیاری از زنـان تصـور می کننـد کـه مصرف 
آن باعـث افزایـش خطـر ابتا به سـرطان سـینه 
خواهـد شـد. با این حال، شـواهد چندانی در این 
رابطـه وجـود ندارد. ایـن تصور غلـط از مطالعاتی 
نشـأت می گیـرد کـه مصـرف مکمل هـای حاوی 
سـویا را با رشـد تومورهای حسـاس به اسـتروژن 
مرتبـط می داننـد. غذاهـای حـاوی سـویا باعـث 
تسـکین گرگرفتگـی شـده و ارتباطی بـا افزایش 
زنـان  ندارنـد.  سـینه  سـرطان  بـه  ابتـا  خطـر 

ژاپنـی بیشـترین میـزان مصـرف سـویا را دارند، 
امـا کمتـر به سـرطان سـینه مبتا می شـوند. در 
مقابـل، آن دسـته از زنـان ژاپنـی کـه بـه علـت 
کمتـری  سـویای  ایاالت متحـده  بـه  مهاجـرت 
مصرف کردند، از شـانس بیشـتری بـرای ابتا به 

برخوردارند. سـرطان 
دمنوش بنوشید

نوشـیدن یـک فنجـان چـای و دمنـوش گـرم 
یـک  شـروع  لذت هـای  بزرگ تریـن  از  یکـی 
مصـرف  حـال،  ایـن  بـا  اسـت.  فوق العـاده  روز 
نوشـیدنی های گـرم در صبـح به زنان بـاالی 4۵ 
سـال و افرادی که در سـنین یائسـگی قرار دارند 
توصیـه نمی شـود. به طـور کلـی، نوشـیدنی های 
گـرم باعـث افزایـش گرگرفتگـی در ایـن زنـان 
می شـود. کافئیـن موجـود در قهـوه و چـای نیـز 

بـه ایـن مشـکل دامـن می زنـد.
  صبحانه را حذف نکنید

متخصصـان تغذیـه بر ایـن باورند کـه خوردن 
صبحانـه بـه کاهـش وزن و افزایش سوخت وسـاز 
بـدن کمـک می کنـد.  در یـک مطالعـه، زنانـی 
کـه صبحانـه کامـل می خوردنـد پـس از 8مـاه 
در  دادنـد؛  کاهـش  را  خـود  وزن  از  ۲1درصـد 
مقابـل زنانی که از مـواد غذایـی کم کربوهیدرات 
تنهـا  می کردنـد،  اسـتفاده  صبحانـه  وعـده  در 
توانسـتند 4/۵ درصـد از وزن خـود را کـم کننـد. 

 ویتامین درمانی کنید
وجـود کلسـیم و ویتامین D برای اسـتخوان ها 
از  بسـیاری  حـال  ایـن  بـا  اسـت؛  ضـروری 
متخصصـان معتقدنـد که سـطح ایـن دو ترکیب 
ضـروری در بـدن بسـیار پاییـن اسـت. موسسـه 
ملـی پوکی اسـتخوان بـه زنـان 4۰ سـاله توصیه 
می کنـد روزانـه 1۰۰۰میلی گـرم کلسـیم و 4۰۰ 

چطور در میانسالی 30 ساله
 به نظر برسید؟



شماره پیاپی 782  
سه شنبه 9 آذرماه 1395 

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

پیامک : 
5000220303413

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

https://telegram.me/payamema

تـا 8۰۰واحـد ویتامیـن D دریافـت کننـد. زنـان 
بـا مصـرف شـیر، ماهـی سـالمون و  می تواننـد 
مکمل هـای ویتامینـه بـه ایـن ترکیبـات دسـت 
یابنـد. بـه پیشـنهاد برخـی متخصصان، هـر فرد 
بایـد روزانـه 1۰۰۰واحـد ویتامیـن دریافـت کند 

تـا در سـامت کامـل باشـد.
 استرس را بکشید

یـک قلب سـالم، هنـگام دم سـریع تر و هنگام 
بـازدم کندتـر می تپد. اما اسـترس ضربان طبیعی 
قلـب را مختـل کـرده و بـا افزایـش فشـار خون، 
و  جنسـی  میـل  تنـزل  مغـز،  انـرژی  کاهـش 
افزایـش سـرعت مـرگ سـلولی بـر سـامت بدن 
اثـر می گـذارد. دکتـر کلـر مایکلز ویلر، نویسـنده 
کتـاب »1۰ راه حل سـاده برای کنترل اسـترس« 
در ایـن بـاره می گویـد: »اسـترس باعث می شـود 

شـوید.« پیر  سـریع تر 
پروتئین بیشتری مصرف کنید

اسـیدهای  از  سرشـار  غذایـی  مـواد  مصـرف 
آمینـه بـه تامیـن پروتئین هـای الزم بـرای بـدن 

کمک کـرده و سـطح عملکـرد انتقال دهنده های 
عصبـی مغـز را تقویـت می کنـد. ایـن مسـئله به 
کاهـش عائـم افسـردگی ماننـد ضعـف حافظـه 

منجـر می شـود.  
ماجراجویی کنید

 دکتـر لـورا برمـن، مدیـر کلینیـک مشـاوره 
بـاره  ایـن  در  شـیکاگو،  در  برمـن  زناشـویی 
سـطح  می شـوید،  عاشـق  »وقتـی  می گویـد: 
ممکـن  حـد  باالتریـن  بـه  مغـز  در  دوپامیـن 
می رسـد. به طـور مشـابه، وقتی یـک کار متفاوت 
و ماجراجویانـه می کنیـد، همیـن اتفـاق برای تان 
می افتـد. فعالیت هایـی مانند سـفر به یـک نقطه 
دوردسـت بـا همسـرتان باعـث ایجـاد پیوندهای 

عمیـق بیـن شـما خواهـد شـد.«
به گردش بروید

گـردش بـا دوسـتان باعـث کاهش اسـترس و 
افزایـش اعتماد به نفس شـده و محبوبیت شـما 
ادوارد  افزایـش خواهـد داد.  نـزد همسـرتان  را 
دانشـگاه  در  پزشـکی  علـوم  اسـتاد  اشـنایدر، 

کالیفرنیـای جنوبـی، می گویـد: »زنـان در ایجاد 
امـا  هسـتند؛  فوق العـاده  اجتماعـی  ارتباطـات 
اغلـب آنهـا وقتی به سـن 4۰ سـالگی می رسـند، 
به دلیـل کار و مشـغله از ارتباطـات خـود فاصله 
خانـواده،  محیـط  در  کـه  زنانـی  می گیرنـد.« 
محـل کار و گروه هـای مذهبـی ارتباطـات قوی 
دارنـد، از شـانس کمتـری بـرای ابتـا به فشـار 
سـکته  و  قلبـی  بیماری هـای  دیابـت،  خـون، 

مغـزی برخوردارنـد.
چکاپ کنید

بـا انجام آزمایش هـای زیر از وضعیت سـامت 
خود مطلع شـوید:

-  معاینه چشم: هر ۲ تا 4سال
-  فشار خون: هر ۲سال

-  تسـت پاپ اسـمیر و معاینـات لگنـی: هـر یک 
تا ۳سـال

-  تیروئید: هر ۵سال
- چک مول: هر سال

-  ماموگرافی: هر یک تا ۲سال
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از بیـرون کـه مغـازه را دیـدم سـوپر 
مارکتی بـود مثل بقیه ی سـوپرمارکت ها 
و تنهـا تفاوتـش ایـن بـود که یـک ملک 
تجـاری بـا مرکـز تـرک سـومصرف مواد 
فاصلـه داشـت کـه شـاید بـه نظـر شـما 
چیـز جالـب و نـادری نباشـد چـرا کـه 
بـه تازگـی شـاهد رشـد ایـن مراکـز در 
کرمـان بوده ایـم. وقتـی وارد مغازه شـدم 
کشـیده  اجنـاس  بیـن  از  باریکـی  راه 
شـده بـود تـا انتهـای مغازه کـه از آنجـا 
می توانیـد نوشـابه و نوشـیدنی های دیگر 
را از یخچـال برداریـد و بـا دقـت از همان 
راه باریـک برگردیـد و بـا صاحـب مغـازه 
حسـاب کنیـد و بروید)مثا همه ی سـوپر 
مارکت هـا( امـا خـوب مـن قصـد خریـد 
نوشـابه نداشـتم و دنبال مطاعـی زیان بار 
تـر بـودم در نتیجـه وقتـی کـه بـه مغازه 
دار رسـیدم بـی مقدمه گفتـم چی داری؟ 
نگاهـی بـا شـک و تردید به مـن انداخت 
دادم  توضیـح  چی می خـوای؟  گفـت:  و 
کـه دنبـال متـادون می گـردم و طـرف 
تبلیغـات را اینگونـه آغـاز کـرد: شـربت 
دارم و قـرص هـم هسـت امـا قرص هـای 
سـفیدم تمـوم شـده فقـط از اون خوبـا 

مونده. بـرام 
پرسیدم: کدوم خوب ها

گفـت: ببین هم قهـوه ای داریـم و هم 
سـفید امـا ایـن سـفیدها مالی نیسـتن و 
همـه دنبـال قهـوه ای می گـردن که اصا 

یـه چیـز دیگه اس.
کـه  تعـدادی  و  پرسـیدم  قیمـت  از 

می فروشـد کـه اندکی مشـکوک شـد اما 
گفـت تو پـول همرات باشـه تـا اونجا که 
می خـوای بهـت مـی دم و بعد هـم اضافه 
کـرد شـانس آوردی سـرم خلوتـه وگرنه 

عمـرا ایـن همـه فک نمـی زدم.
گفتـم اجـازه بـده تماسـی بگیـرم و 
بپرسـم که دوسـتم قهوه ای بجای سفید 
می خواهـد؟ بعـد بـر می گـردم و خریـد 
می کنـم، بـه همیـن بهانـه از مغـازه اش 
بیـرون آمـدم و چون ظاهـر خاف کاری 
هـم داشـت بـا ترس و لـرز گوشـی را در 
آوردم و بـا رفیق فرضی مشـغول صحبت 
شـدم و آرام سـوار وسـیله ی نقلیه شـدم 
و تقریبـا بـا موفقیـت گریختـم از منبـع 
کجاهـا  دیگـر  خـوب  پرسـیدم  خبـری 
همیـن برنامـه بـه راه اسـت؟  کـه گفت 
تـا دلـت بخواهـد تـوی ایـن خیابـان از 
ایـن سـوپر مارکت ها    سـیگار فروش ها 
هسـت ولی اگـر جایـی را می خواهی که 
همـه دور همدیگـه باشـند بایـد برویـم 
بـه آن میـدان کـه یکـی از خروجی های 
او خواسـتم کـه  از  شـهر هسـت. پـس 
بـه سـمت آن میـدان برانـد و وقتـی که 
کانکـس  تعـدادی  بـا  آن  بـه  رسـیدیم 
مواجـه شـدیم کـه مغازه هایـی نزدیـک 
کبابـی  از  و  بودنـد  داده  را شـکل  بهـم 
و جگرکـی گرفتـه تـا سـوپری و خنـزر 
پنـزر فروشـی زیـر پیشـخوان یـا پشـت 
از  دیگـری  کنـار  گوشـه و  یـا   و  تـرازو 
مغـازه را تبدیـل بـه مکانـی بـرای پنهان 
سـرنگی  و  بودنـد  نمـوده   دارو  کـردن 

کثیـف را هـم در کنار شیشـه ی شـربت 
گذاشـته اند شـربت هایی که اکثرا از سـر 
تـا میانـه ی بدنه شـان را شـکرک گرفتـه 
و اوضاع شـان بـه شـدت رقـت بـار بـود 
خاصـه خـودم را بـه مغازه هـا رسـاندم 
و هرچنـد بـا شـک و تردیـد بـه ظاهـرم 
نـگاه می کردنـد امـا یکـی از فروشـندها 
اعتمـاد کـرد و گفـت: چی می خـوای ؟ 
کـه پرسـیدم: چـی داری؟ و پاسـخ داد: 
مـن فقـط شـربت متـادون میـارم ولـی 
تـوش  آب  هـم  عمـرا  و  اصلـه  شـربتم 
باشـم  از کجـا مطمئـن  نیسـت. گفتـم 
کـه آب تـوش نیسـت؟ کـه جـواب داد: 
ایـن پول هـا خـوردن نـداره و مـن یکـی 
هـم  اگـر  و  نمی خـورم  پولهـا  ایـن  از 
می ترسـی آب داشـته باشـه بـرو از کس 
دیگـری بخر. خوب بهانه را داد دسـتم تا 
بـروم بـه مغـازه ی بعـدی و او هـم دقیقا 
همیـن شـرایط را داشـت و شـربت را بـا 
همیـن وضعیـت ارائـه می کـرد و هـر از 
چنـدی هـم کسـی می آمـد و بـا یکی از 
بسـته های سـس که همـراه با سـاندویچ 
یکبـار  لیوان هـای  ماننـد  و  می دهنـد 
شـربت  اندکـی  مینیاتوریسـت  مصـرف 
قدمـی  چنـد  یـا  همانجـا  و  می گرفـت 
و  می رفـت.  و  می نوشـید  طرف تـر  آن 
مـن هـم بواسـطه ی ظاهـری کـه خیلی 
مناسـب آن محیـط نبـود قبـل از اینکـه 
آن  کنـم  توجـه  جلـب  ایـن  از  بیشـتر 
میـدان را تـرک کـردم و دوبـاره به منبع 
محتـرم گفتم آقـا دیگه کجـا ؟ که گفت 

حتـی سـاندویچی هایی را سـراغ دارم که 
از ایـن قـرص و شـربت ها می فروشـند و 
اگر هم دسـتگیر شـوند طولی نمی کشـد 
کـه کسـی در همـان حوالـی جایگزیـن 
ایـن  می خواسـت  و  می شـود  ایشـان 
تقاضـا  تـا  کـه  کنـد  منتقـل  را  معنـی 

هسـت، عرضـه هـم خواهـد بـود .
در ایـن بیـن می گفـت خیلـی هم این 
قضیـه بد نیسـت چرا که شـاید خیلی ها 
سـاقی را رهـا کننـد و بیاینـد از همین ها 
متـادون بخرند و الگوی مصرفشـان تغییر 
کنـد، اما مـن کمـاکان معتقدم کـه دارو 
بـدون نظـارت پزشـک سـم اسـت و از 
ایـن گذشـته تولید کننـده و کیفیت این 
دارو مشـخص نیسـت و از همـه ی اینهـا 
گذشـت ایـن آقایـان کـه دارو را فقط در 
اختیـار معتادانـی کـه قصد تـرک کردن 
بـا  بلکـه دقیقـا  دارنـد قـرار نمی دهنـد 
تمـام  کاسـب کارانه  سیاسـت  همـان 
تاش شـان را هـم می کننـد تـا تعـداد و 
مقـدار مصرف کننـده را افزایـش بدهنـد 
در  را  دیگـری سـود  هرکاسـب  مثـل  و 
افزایـش فـروش و وفـادار کردن مشـتری 
وفـاداری  عمـل  خـوب  کـه  می بیننـد 
مشـتری را نـه شـکل کاسـبی و مدیریت 
کسـب و کارشـان کـه همـان جنسـی که 
می فروشـند تضمیـن می کنـد و از ایـن 
در  راحت تـر  مـوادی  هرچقـدر  گذشـته 
دسـترس عموم قرارگیـرد احتمال ابتای 
افـراد بیشـتر را باالتـر می بـرد چه برسـد 
مختلـف  مغازه هـای  بـه  کار  حـاال  کـه 

درباره ی عرضه ی داروهای ترک اعتیاد در بعضی از سوپر مارکت ها و مغازه های دیگر

سوپر متادون
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همـواره دربـاره ی احتمـال وجود حیـات در سـایر کرات 
نظـرات مختلفـی پیشـنهاد شـده اسـت. امـا تا کنـون هیچ 
نشـانه ی قابـل اسـتنادی مبنـی بر وجـود حیـات فرازمینی 
به دسـت نیامده اسـت. گروهی از پژوهشـگران اسـترالیایی 
دربـاره ی احتمـال وجـود حیـات فرازمینـی دیدگاه نسـبتا 
متفاوتـی را ارایـه داده انـد. زندگـی روی سـیاره های دیگـر 
ممکـن اسـت در یـک بـازه ی کوتـاه وجـود داشـته و بـه 
سـرعت هـم ناپدید شـده باشـد. در واقـع این نظری اسـت 
کـه زیست شناسـان سـتاره ای دانشـگاه ملی اسـترالیا به آن 
اعتقـاد دارنـد. دانشـمندان در پژوهشـی کـه بـه منظور پی 
بـردن به چگونگی گسـترش حیات روی یک سـیاره شـکل 
گرفـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه ممکـن اسـت حیات 
روی یـک سـیاره اندکی پس از پیدایشـش در آن سـیاره به 
صورت ناخواسـته و در اثر سـرمایش یا گرمایش شدید روی 
 Aditya( سـیاره از میـان رفته باشـد. دکتـر آدیتیا چوپـرا
Chopra( از دانشـگاه ملـی اسـترالیا و سرپرسـت گـروه 
پژوهشـی که نتایج کارشـان هم در مجله ی اسـتروبیولوژی 
انتشـار یافتـه در ایـن رابطه می گوید:احتماال جهان هسـتی 
سـیاره های فراوانـی بـا شـرایط مناسـب برای وجـود حیات 
دارد. بسـیاری از دانشـمندان اینگونـه فکـر می کنند که این 

جهـان بایـد پـر از موجـودات فرازمینی گوناگون باشـد. 
امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه حیـات در 
مراحـل آغازیـن پیدایشـش روی یـک سـیاره تـا حـدودی 
شـکننده و آسـیب پذیر اسـت؛ بنابرایـن مـا بـاور داریـم که 
در بسـیاری از مـوارد حیات بـه وجود آمده فرصـت کافی را 
بـرای تکامـل و بقـاء روی آن سـیاره نداشـته و از میان رفته 
اسـت. اغلـب محیط هـای سـیاره ای اولیه ناپایدار هسـتند و 
ثبـات کافی را ندارند. برای اینکه یک سـیاره ی زیسـت پذیر 
بـه وجـود بیاید، نیاز اسـت که سـاختارهای حیاتـی بتوانند 
گازهـای گلخانـه ای همچون بخـار آب و کربن دی اکسـید را 
تنظیـم کننـد تـا به ایـن ترتیب دمای سـطح سـیاره پایدار 
بماند.احتمـال مـی رود کـه در حـدود 4 میلیارد سـال پیش 
سـیاره های زهـره، مریـخ و زمین همگـی زیسـت پذیر بوده 
باشـند. بـا ایـن همه پس از سـپری شـدن 1 میلیارد سـال 
از هنـگام شـکل گیری،  ایـن سـیاره ها رفتـه رفتـه دچـار 
دگرگونـی شـده اند و مریـخ به یک سـیاره ی سـرد و یخی و 
همچنیـن زهـره به یـک فضای داغ بدل شـده اند. پروفسـور 

از  یکـی   )Charley Lineweaver( الینویـور  چارلـی 
اعضـای ایـن گـروه پژوهشـی می گوید:اگر فـرض کنیم که 
در سـیاره های زهـره و مریخ زندگی میکروبی وجود داشـته 
اسـت، در ادامـه می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید کـه حیات 
نتوانسـته بـا تغییـرات سـریع محیطـی روی آن سـیاره ها 
خـود را سـازگار کنـد و در نتیجه بـه ثبات الزم بـرای تداوم 
نرسـیده اسـت. احتمـاال حیـات روی کره ی زمین توانسـته 
اسـت در پایدارسـازی آب وهـوای سـیاره نقـش تاثیرگذاری 
را بـازی کنـد و بـه ایـن ترتیب خـود را تثبیت سـازد. دکتر 
چوپـرا بـاور دارد کـه تئـوری آنهـا می تواند به یک پرسـش 

مبهـم در ایـن زمینه پاسـخ دهد.
 وی می گویـد: شـاید دلیـل اینکـه مـا تـا کنـون هیـچ 
نشـانه ی قابل اسـتنادی از موجـودات فرازمینـی نیافته ایم 
ایـن باشـد کـه مـا همـواره بیشـتر بـه بررسـی احتمـال 
سرچشـمه ی حیـات و موجودات هوشـمند روی سـیاره ها 
پرداخته ایـم و هیـچ گاه بـه ایـن نکته توجه نداشـته ایم که 
احتمـال پدیـداری سـریع تنظیم هـای زیسـتی حاصـل از 
چرخه هـای بازخـوردی روی سـطوح سـیاره ها بسـیار کـم 
 )Enrico Fermi( اسـت.همان گونـه کـه انریکـو فرمـی
فیزیکـدان در سـال 1۹۵۰ بـه آن اشـاره کرد، سـیاره های 
سـنگی مرطـوب بـا منابـع آلـی و منابـع انـرژی تقریبـا به 
فراوانـی در کیهـان وجـود دارنـد؛ بـا ایـن حـال تـا کنـون 
هیـچ نشـانه ای از وجـود حیـات فرازمینـی یافـت نشـده 
اسـت.به عقیده ی پژوهشـگران یکی از پاسخ های محتملی 
کـه بـرای تناقـض عنوان شـده توسـط فرمـی وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه حیـات در آن سـیاره ها پیـش از ایـن نابود 
 Gaian( »شـده باشـد. آنهـا از عبـارت »تنگنـای جایـان
جهانـی  انقـراض  ایـن  نامگـذاری  بـرای   )Bottleneck
اسـتفاده کرده انـد. اسـتادیار الینویـور در ایـن بـاره گفتـه 
اسـت:یکی از پیش بینی هـای بسـیار کنجکاوکننده ی مدل 
تنگنـای جایـان ایـن اسـت که بر طبـق آن اکثریـت غالب 
فسـیل هایی کـه در پهنـه ی جهـان هسـتی وجـود دارد به 
جـای اینکـه متعلـق بـه گونـه ی چندسـلولی و پرسـلولی 
همانند دایناسـورها یا انسـانواره هایی باشـد کـه میلیاردها 
سـال زمان برای فرگشتشـان سـپری شـده اسـت؛ متعلق 
بـه حیات هـای میکروبـی منقرض شـده در نقـاط مختلف 

بود. خواهنـد 

حیات روی سیاره های دیگر ممکن است قبل 
از گسترش از میان رفته باشد

هـم کشـیده و هرچنـد قبـا این مسـاله 
مطـرح شـده  انتظامـی  نیـروی  توسـط 
بـود کـه میانگیـن دسترسـی بـه مـواد 
در اقصـی نقـاط کشـور چیـزی حـدود 
1۲ دقیقـه اسـت امـا ایـن شـکل فروش 
متـادون احتماال این زمـان را هم کاهش 
بدهـد و همانطور که چندی پیش اشـاره 
شـد جوانـان زیادی بـرای اولین بـار نه با 
مـواد مخـدر که بـا اینگونه دارو ها آشـنا 
می شـوند و همانطـور کـه در صفحه های 
مختلـف  روزنامه هـای  و  اینترنتـی 
می خوانیـم عـده ی زیادی از دانشـجویان 
و محصلین به واسـطه ی بیـدار ماندن در 
شـب امتحـان و یـا بـاال بـردن تمرکـز و 
بـا پیشـنهاد دوسـتانی ناباب بـه دام این 
بیـرون  متاسـفانه  و  می افتنـد  داروهـا 
بسـیار  ورطـه  ایـن  از  خـود  کشـیدن 
چـون  و  می شـود  پیچیـده  و  سـخت 
اطاعـات کافـی را خانواده هـا و جوانـان 
بـه  داروهـا  ایـن  کـه  مصیبت هایـی  از 
همـراه می آورنـد ندارنـد، ممکن اسـت به 
راحتـی از کنار ایـن ماجراها بگذرند حال 
آنکـه اعتیـاد بـه ایـن جنـس یـا آن دارو 
فرقـی بـا هم ندارنـد و نتیجه ی یکسـانی 
می دهـد. مسـاله ی بعـدی هم بـاال رفتن 
کـه  داروسـت  برابـر  در  بـدن  مقاومـت 
وقتـی شـخصی مثـا دارویـی را مصرف 
کنـد پـس از یـک دوره ی مصـرف بدنش 
نسـبت بـه آن دوز گذشـته دیگـر مقاوم 
می شـود و بایـد داروی بیشـتری مصرف 
کنـد و معمـوال کسـانی که دارویشـان را 
ایـن گونـه تهیـه می کنند به ایـن عارضه 

هـم دچـار می شـوند.
 یکـی از دوسـتانم کـه پزشـک اسـت 
اعتیـاد  تـرک  از کمپ هـای  یکـی  و در 
مشـغول بـکار شـده می گفـت چنـد نفر 
هسـتند  بسـتری  آنجـا  کـه  کسـانی  از 
هـم  شـب ها  و  میلی لیتـر   4۵ صبح هـا 
4۵ میلی لیتـر متـادون مصـرف می کنند 
و ایـن قضیـه باعث تعجب همـه ی اهالی 

کمپ شـده اسـت.
بـرای چندمیـن بـار ذکـر می کنم که 
دارویـی کـه در ایـران تولیـد می شـود و 
مـارک و لوگـوی شـرکت داخلـی را هـم 
دارد چطـور با این ابعاد وسـیع در جامعه 
پخـش می شـود و تـا کـی بایـد شـاهد 
خـود کشـی تدریجـی جوانـان و آینـده 
سـازان کشـور باشـیم آن هم بوسـیله ی 
داروهایی که همین جوانان و در راسـتای 
خـود کفایی و بـی نیـازی از بیگانگان در 
همیـن کشـور تولیـد شـده اند و در آغـاز 
مایـه مباهـات مـا بوده انـد که دیگـر این 
چنیـن داروهایـی را وارد نمی کنیـم امـا 
حـاال بایـد از همیـن داروها هم بترسـیم 
و نگـران آینده ی کشـور و آینده سـازانی 
باشـیم کـه در سـوپر مارکت هـم متادون 

در دسـترس  ایشـان است.
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 زندگـی و حیـات همـه مـا به نفس 
کشـیدن وابسته اسـت. در یوگا تنفس 
آن قـدر مهـم اسـت کـه خیلـی هـا 
تصـور می کننـد یوگا بـه تمامی یعنی 
اولیـن  سـعدی  گلسـتان  در  تنفـس! 
نعمـت خداونـدی تنفـس اسـت :هـر 
نفسـی کـه فـرو مـی رود ُمّمـِد حیات 
اسـت و چـون بـر مـی آید مفـرح ذات 
بـا تنفـس عمیق، شـما بـه الیـه های 
عمیـق تر مغز و منشـأ فکر می رسـید 
در ادامـه مطلـب تنفـس عمیـق را بـه 

شـما یاد خواهیـم داد. 
تکنیک تنفس عمیق

تنفـس عمیـق، شـامل سـه مرحله 
ست: ا

1. دم عمیق
۲. نگهداری نفس

۳. بازدم عمیق
 دم عمیق

فـرو بـردن هوا بـه ریه هـا یعنی دم، 
مطلـوب مـا نیسـت مگـر آن کـه ایـن 

شـرایط را داشـته باشد:
الف- آهسـته و آرام باشـد. دم شتاب 
آمیـز هرگـز نمـی توانـد ریـه هـا را به 
طـور کامـل پـر کنـد یعنـی شـما هر 
چقـدر سـعی کنیـد کـه نفـس عمیق 

بکشـید امـا ایـن کار را با شـتاب انجام 
دهیـد، ریـه هـای شـما به طـور کامل 
پر نمی شـود. باید آهسـته ریـه ها را از 

هـوا پـر کنید.
ب- نفس عمیق باید شـکمی باشـد. 
ابتـدای دم عمیـق، قسـمتهای فوقانی 
قفسـه سـینه از هـوا پـر می شـود که 
در تنفـس سـطحی هم چنیـن چیزی 
رخ مـی دهـد. آنچـه مطلـوب ماسـت، 
پـر شـدن قسـمتهای تحتانـی قفسـه 
سـینه و حبابچه های هواسـت. سـعی 
کنیـد بـا قسـمت شـکم خـود نفـس 
بکشـید. وقتـی بـه آرامـی ریه هـا را از 
هـوا پر مـی کنیـد، در آخرین لحظات، 
یـک فشـار و درد اندکی را در قسـمت 
فوقانـی شـکم )دیافراگـم( خـود حس 
می کنیـد. اما چرا مـی خواهیم چنین 

حالتـی ایجاد شـود؟
سـلولهای بـدن مـا بـا خـون ارتباط 
مسـتقیم ندارنـد بلکـه ایـن ارتبـاط را 
لنـف یـا آب میـان بافتـی ایجـاد مـی 
کنـد. لنـف مـواد غذایـی را از خـون 
مـی گیـرد و در اختیار سـلول قرار می 
دهـد و از طرفـی مواد زاید را از سـلول 
مـی گیـرد و بـه خون بـاز مـی گرداند. 
هرچـه لنـف ایـن تبـادل را سـریعتر 

و بهتـر انجـام دهـد سـامت سـلول و 
شـادابی آن بیشـتر می شـود. بـه طور 
عامـل  دو  بـه  سـلول  سـامت  کلـی 
وابسـته اسـت: شتاب و سـامت خون، 

شـتاب و سـرعت لنـف.
سـرعت گـردش خـون عمدتـاً بـه 
قلـب وابسـته اسـت امـا سـرعت لنـف 
بـه حرکـت عضلـه بـاالی شـکم یعنی 
دیافراگـم بسـتگی دارد. تنفـس عمیق 
و شـکمی، دیافراگـم را حرکـت مـی 
دهـد و ایـن حرکت، در حفره شـکمی 
خألیـی ایجـاد مـی کنـد کـه شـتاب 
لنـف را پانـزده برابر می کند. سـامتی 
بـه دو عامـل  و جوانـی شـما اساسـاً 
وابسـته اسـت: عمق تنفسـی و گردش 

خون.
بـا تنفسـهای عمیقی کـه انجام می 
دهیـد، سـرعت لنـف را فزونـی مـی 
بخشـید و در نتیجه متابولیسم سلولی 
شـما بهتـر انجـام مـی شـود و شـما 
شـادابی، سـر زندگـی و انـرژی فراوانی 

را احسـاس مـی کنیـد.
نگهداری نفس

شـاید مهمتریـن قسـمت تنفـس، 
همیـن نگهـداری باشـد. وقتـی شـما 
هـوا را در ریـه ی خـود نگه مـی دارید، 

بـه کیسـه هـای هوایـی خـود فرصت 
مـی دهید کـه تبـادل اکسـیژن و دی 
اکسـید کربن را کامل انجـام دهند. در 
تنفسـهای تند و سـطحی، ایـن تبادل 
خـوب صـورت نمی گیـرد چون شـما 
بـه ریه هـای خـود فرصـت کافی نمی 

دهید.
بازدم عمیق

در بازدمهـای سـطحی و معمولـی، 
ریـه هـا از مـواد مسـموم و عمدتـاً دی 
اکسـید کربـن، بـه طـور کامـل خالـی 
نمی شـوند. بـازدم هـم باید دو شـرط 
ویژه داشـته باشـد: اول آن که آهسـته 
و آرام انجـام گیـرد. دوم آن کـه از راه 
بینـی باشـد. امـا در آخریـن لحظـات، 
دهـان را بـاز کنید و هـوای باقی مانده 
بیـرون  بـا فشـار و صـدای »هـه«  را 

. دهید
در بازدمهای سـطحی، حدود 1۳۰۰ 
تـا 1۵۰۰ میلـی لیتر از هـوای بازدمی 
ریـه هـا خالی نمـی شـود. ایـن هوای 
باقـی مانـده، یکـی از مهمتریـن علـل 
پیری شـناخته شـده اسـت. بازدمهای 
عمیـق را تجربه کنیـد و ریه های خود 
را از آخریـن هـوای مسـموم نیز خالی 

. کنید

تنفس صحیح


