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مردم از شکار و 
خرید پرندگان 

مهاجر خودداری 
کنند
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کمالی پور، نماینده مردم جیرفت 
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قضات برای جرم 
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مجازات را در نظر 
بگیرند 

---------  صفحه  6 ---------
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  شماره 95/18/ع
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »خدمـات مهندسـي، طراحـي ،تاميـن كاال و 
 »X75 براي سيسـتم تهويه مطبوع سـاختمان پسـت بـرق )EPC( تجهيـزات سـاختمان و نصـب بصـورت توام
را از طريـق مناقصـه عمومـي بـه پيمانـکار واجـد شـرايط واگـذار نمايـد. لذا كليـه متقاضيـان مـي توانند جهت 
اخـذ مـدارك مناقصه بـه سـايت WWW.GOLGOHAR.COM مراجعه و فايل های مذكور را از قسـمت 
مناقصـه هـا و مزايـده هـا دريافـت نمايند . جهت بازديد واجدين شـرايط از محـل اجرای پروژه ، روز شـنبه مورخ 
95/10/11 تعيين شده است. مهلت تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مـــورخ 95/10/20 در محـــل 

دفتـر كميسـيون معــامالت واقع در سـايت مجتمـع و دبيرخانه دفتـر مركزی تهران مي باشـد.
                                                                                    دفترکمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومي  شماره 95/20/ع
شـركت معدنـي و صنعتـي گل گهـر )سـهامي عـام( در نظـر دارد »تهيـه لـوازم ، مصالـح واجـراي خـط 
هوايـي 20 كيلـو ولـت جهـت برقرسـاني بـه چـاه شـماره 3 ملـك زاده« را از طريـق مناقصـه عمومـي بـه 
پيمانـکار واجـد شـرايط واگـذار نمايـد. لـذا كليـه متقاضيـان مـي تواننـد جهـت اخـذ مـدارك مناقصه به 
سـايت WWW.GOLGOHAR.COM   مراجعـه و فايـل هـای مذكور را از قسـمت مناقصـه ها و مزايده 
هـا دريافـت نماينـد . جهـت بازديـد واجديـن شـرايط از محـل اجرای پروژه ، روز سـه شـنبه مـورخ 95/10/7 
تعيين شـده اسـت. مهلت تحويل پاكتها سـاعت 9 الي 14 روز دوشـنبه مـــورخ 95/10/13 در محـــل دفتر 

كميسـيون معــامالت واقـع در سـايت مجتمـع و دبيرخانـه دفتـر مركـزی تهران مي باشـد.
        دفترکمیسیون معامالت 
شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

15 دسامبر در دبی اتفاق افتاد

محمد گنجعلیخان حاکمی
از رهبران کسب  وکار 

خاورمیانه و آفریقا 
)MENAA 2016( شد

   صفحه8

در 19 ماه گذشته 71 طرح صنعتی، معدنی و تجاری
 در هیأت سرمایه گذاری خارجی مصوب شده است

هیچ؛ سهم کرمان
 از 12 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری خارجی

آب پاکی شورای شهر کرمان روی دست مردم

پروژه آزادی
 تا پایان سال هم تمام نمی شود

   صفحه8

ميليـارد  هـزار   12 از  بيـش 
در  خارجـی  سـرمايه گذاری  تومـان 
حوزه هـای صنعـت، معـدن و تجارت 
در سـطح كشـور در حالـی مصـوب 
ايـن  از  هـم  ريـال  يـك  كـه  شـده 
اتفـاق  كرمـان  در  سـرمايه گذاری ها 

اسـت. نيفتـاده 
مقامـات  كـه  قرمـزی  فـرش 
اسـتاندار  ازجملـه  اسـتان  مختلـف 

حضـور  بـرای  می خواسـتند 
پهـن  كرمـان  در  سـرمايه گذاران 
كننـد، حداقل بـرای سـرمايه گذاران 
و  نبـوده  جـذاب  چنـدان  خارجـی 
يـك  حتـی  گذشـته  مـاه   19 در 
حـوزه  در  خارجـی  سـرمايه گذار 
بـرای  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
سـرمايه گذاری در كرمـان پـا به اين 

اسـت. نگذاشـته  اسـتان 

دو  از  می تـوان  را  موضـوع  ايـن 
و  معـدن  صنعـت،  وزارت  گـزارش 
تجـارت فهميـد. در آخريـن گزارش 
طرح هـای  وزارتخانـه،  ايـن  ماهانـه 
صنعتـی، معدنـی و تجـاری مصـوب 
خارجـی  سـرمايه گذاری  هيـأت  در 
در  و   95 سـال  اول  هفت ماهـه  در 

... آخريـن گـزارش سـاالنه 
صفحه 2
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محمدرضا عارف در راه کرمان
پايـگاه خبـری »كرمـان نـو« نوشـت: بعـد از 
سـفر پرسـروصدای علـی مطهری به كرمـان اين 
بـار محمدرضـا عـارف نماينـده مـردم تهـران در 
خانـه ملت و عضو شـورای عالـی انقالب فرهنگی 
قصد سـفر به كرمـان دارد. دبير انجمن اسـالمی 
دانشـجويان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد كرمان 
دراين بـاره می گويـد  دكتر محمدرضا عـارف روز 
چهارشـنبه اول دی ماه به منظـور حضور در جمع 
دانشـجويان دانشگاه آزاد اسـالمی به كرمان سفر 
خواهـد كـرد. »سـجاد دهقان« همچنيـن تأكيد 
می كنـد كـه ديدار بـا نماينـده ولی فقيه اسـتان، 
شـركت در همايـش علمـی انـرژی و ديـدار بـا 
اصالح طلبـان اسـتان از ديگـر برنامه هـای سـفر 

يـك روزه دكتـر عـارف به كرمـان خواهـد بود.

انتقال پروژه آب از خلیج فارس 
به کرمان سرعت می گیرد

نماينده مردم سـيرجان و بردسـير از پيشرفت 
از  آب  انتقـال  ملـی  بـزرگ  پـروژه  در  سـرعت 
خليج فـارس خبـر داد. به گـزارش پايـگاه خبری 
»كرمان نو« شـهباز حسـن پور در مجلس شورای 
اسـالمی به نشسـت خود با مديـران و مدير عامل 
بانـك تجارت اشـاره كـرد و گفت بـه زودی پروژه 
كرمـان  اسـتان  بـه  از خليج فـارس  آب  انتقـال 
سـرعت می گيـرد. وی بيـان كـرد بـا توجـه بـه 
بحـران آب و صنعـت اسـتان با اجرای ايـن پروژه 
صنعـت اسـتان رونـق خواهـد يافـت و شـاهد 
توليـدات بيشـتر دو مجموعـه عظيـم گل گهـر 
و مـس سرچشـمه  خواهيـم بـود، همچنيـن به 
دليـل افت سـطح ايسـتابی آب هـای زيرزمينی و 
خشك سـالی ها ديگـر نيـازی بـه اسـتفاده از آب 
سـفره های زيرزمينی نيسـت. به گفته حسـن پور 
ايـن پروژه انتقـال آب يکی از راه حل های اسـتان 
بـرای مقابلـه بـا بحـران آب اسـت و در ادامـه 
تجـارت،  بانك هـای  كنسرسـيوم  همـکاری  از 
كشـاورزی و سـينا خبر داد و گفت اولين ال سی 
ايـن پـروژه توسـط بانك تجـارت آغـاز می گردد. 
وی افـزود عمليـات اجرايی اين پـروژه برای چند 
ماه متوقف شـده بـود، كه با تالش مجـدد، اكنون 

بـا سـرعت به كار خـود ادامـه خواهـد داد.

ناامید کردن مردم خیانت
 به نظام است

فرمانـدار زرنـد گفـت: »نااميـد كـردن مـردم 
خيانـت بـه نظـام اسـت، بنابرايـن مديـران بايـد 
بـرای تأمين آسـايش مردم بيشـتر تالش كنند.« 
به گـزارش فـارس حبيب اهلل خنجری در جلسـه 
شـورای قشر بسـيج گفت: »وظيفه اصلی ما دفاع 
از نظام مقدس جمهوری اسـالمی اسـت.« وی با 
تأكيـد بـر اينکـه بايـد مـردم در راسـتای اجرای 
اقتصاد مقاومتی سـهيم باشـند و مشاركت كنند، 
افـزود: »هـر زمان كـه مردم در بخشـی ورود پيدا 
كردنـد بـه موفقيت های بيشـتری نائل شـديم.« 
خنجـری با اشـاره به اينکـه ازجمله ايـن زمان ها 
هشـت سـال دفـاع مقـدس بـود كـه بـا حضـور 
بسـيج و مردم به بيشـترين موفقيت رسـيده  ايم، 
ادامـه داد: »امـروز نيـز نيـاز داريـم از ظرفيت هـا 
اسـتفاده كنيـم و اگـر كاری قـرار اسـت، اجرايی 
شـود، بايد مردم درصحنه باشـند.« اين مسـئول 
گفـت: »در بحـث امربه معـروف و نهـی از منکـر 
كارهای بسـيار خوبی در سطح شهرستان صورت 

پذيرفته اسـت.«

آغاز برداشت پیاز از 2600 هکتار 
مزارع جنوب کرمان

جنـوب  كشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رييـس 
كرمـان گفـت: »برداشـت پيـاز از سـطح 2 هـزار 
و 625 هکتـار از مـزارع آغـاز شـد.« بـه گـزارش 
روابـط عمومی سـازمان جهاد كشـاورزی جنوب، 
سـيد يعقـوب موسـوی اظهار داشـت: »در سـال 
جـاری بيـش از 2 هـزار و 625 هکتـار از اراضـی 
منطقـه جنـوب كرمـان بـه كشـت پاييـزه پيـاز 
اختصـاص يافـت.« وی بيـان داشـت: »ايـن كار 
جهـاد  وزارت  ابالغـی  برنامه هـای  راسـتای  در 
كشـاورزی و اقتصـاد مقاومتـی و به منظور تأمين 
خـأ توليد محصول پياز در زمسـتان انجام گرفته 
اسـت.« موسـوی با اشـاره به اينکه كار برداشـت 
پيـاز طـرح اسـتمرار از نيمـه دوم آذرمـاه جـاری 
از مـزارع آغازشـده اسـت، تصريـح كـرد: »برابـر 
ارزيابی های انجام شـده و بر اسـاس تاريخ كاشـت 
ايـن كار تـا پايـان بهمن مـاه ادامـه دارد.« رييس 
سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب كرمـان ادامه 
داد: »پيش بينـی می شـود از سـطح مذكور بيش 
از 130 هـزار تن محصول برداشـت و در بازارهای 
هدف عرضه شـود.« وی افـزود: »به منظور رعايت 
توصيـه می شـود كـه  تقاضـا  و  تعـادل عرضـه 
كشـاورزان منطقـه مطابـق تقويم زراعی نسـبت 
بـه برداشـت محصـول اقـدام كننـد.« موسـوی 
عنـوان كـرد: »كشـاورزان بايـد از ادامه كشـت و 
همچنيـن كشـت بيـش از برنامه زمسـتانه بهاره 

كنند.« خـودداری 

کرمان ویچ

بيـش از 12 هـزار ميليـارد تومـان 
سـرمايه گذاری خارجـی در حوزه هـای 
صنعـت، معـدن و تجـارت در سـطح 
كشـور در حالـی مصوب شـده كه يك 
ريـال هـم از ايـن سـرمايه گذاری ها در 

كرمـان اتفـاق نيفتـاده اسـت.
فـرش قرمزی كه مقامـات مختلف اسـتان ازجمله 
اسـتاندار می خواسـتند بـرای حضـور سـرمايه گذاران 
در كرمـان پهـن كنند، حداقـل برای سـرمايه گذاران 
خارجـی چنـدان جذاب نبـوده و در 19 ماه گذشـته 
حتـی يـك سـرمايه گذار خارجـی در حـوزه صنعـت، 
معـدن و تجـارت بـرای سـرمايه گذاری در كرمـان پا 

به اين اسـتان نگذاشـته اسـت.
وزارت  گـزارش  دو  از  می تـوان  را  موضـوع  ايـن 
صنعـت، معـدن و تجارت فهميـد. در آخرين گزارش 
ماهانـه ايـن وزارتخانـه، طرح هـای صنعتـی، معدنی 
و تجـاری مصـوب در هيـأت سـرمايه گذاری خارجی 
در هفت ماهـه اول سـال 95 و در آخريـن گـزارش 
تجـاری  و  معدنـی  صنعتـی،  طرح هـای  سـاالنه، 
مصـوب در هيـأت سـرمايه گذاری خارجـی در سـال 
ايـن دو گـزارش  اسـاس  بـر  اسـت كـه  آمـده   94
می بينيـم علی رغـم مصـوب شـدن 12 هـزار و 647 
ميليـارد تومـان سـرمايه گذاری خارجـی از ابتـدای 
سـال 94 تـا پايـان آبان 95 بـرای 18 اسـتان، هيچ 
طرحـی بـرای اسـتان كرمان مصوب نشـده اسـت و 
سـهم كرمـان از ايـن سـرمايه گذاری ها، صفـر ريال! 
بـوده اسـت. به عبارت ديگـر بـا حسـاب قيمـت دالر 
در روز گذشـته كـه سـه هـزار و 928 تومـان بـود، 

در سـال 94 حـدود 6 هـزار و 996 ميليـارد تومـان 
و  ميليـون  ميليـارد و 781  يـك  )به طـور دقيق تـر 
 15 در  خارجـی  سـرمايه گذاری  دالر(  هـزار   257
و در هفت ماهـه نخسـت سـال 95 حـدود  اسـتان 
پنـج هـزار و 651 ميليـارد تومـان )به طـور دقيق تـر 
هـزار دالر(  و 850  ميليـون  و 438  ميليـارد  يـك 
صـورت  اسـتان   13 در  خارجـی  سـرمايه گذاری 
ايـن  از كرمـان در ميـان  نامـی  گرفتـه اسـت كـه 

نمی شـود. ديـده  اسـتان ها 

دیدارهای بی نتیجه
در حالی سـهم استان كرمان از سـرمايه گذاری های 
خارجـی در حـوزه صنعت، معدن و تجـارت در 19 ماه 
گذشـته صفر بوده كه در سـه سـال گذشـته استاندار 
كرمـان و معاونانـش و همچنيـن هيـأت رييسـه اتـاق 
بازرگانـی كرمـان بـا سـفرا و هيـأت هـای اقتصـادی 
در  كـه  ديدارهايـی  داشـته اند.  مختلـف  كشـورهای 
آن برافزايـش روابـط اقتصـادی تأكيـد شـده بـود، اما 
حـاال بـا آمـار و ارقامـی كـه در گزارش هـای وزارت 

صنعـت آمـده، مشـخص می شـود كـه تاكنـون ايـن 
ديدارهـا منجـر بـه سـرمايه گذاری در اسـتان نشـده 
اسـت. اسـفندماه 92 بـود كـه سـفير چيـن در ايـران 
بـا رزم حسـينی، اسـتاندار ديـدار كـرد. در ايـن ديدار 
اسـتاندار كرمـان گفـت: »فرصت های سـرمايه گذاری 
كرمـان بـا چين رقمی برابـر با 10 ميليارد دالر اسـت 
كه بررسـی می شـود.« سـرمايه گذاران چينـی تنها در 
هفـت مـاه ابتـدای سـال جـاری بالغ بـر 862 ميليون 
دالر در قالـب پنـج طـرح در سـه اسـتان آذربايجـان 
سـرمايه گذاری  رضـوی  خراسـان  و  زنجـان  غربـی، 
كـرده انـد. خـرداد 94 هـم رزم حسـينی بـا سـفير 
آلمـان ديـدار كرد كـه در اين ديـدار هم بـر همکاری 
اقتصـادی كرمان و آلمان تأكيد شـد امـا اين همکاری 
تاكنـون شـکل نگرفته اسـت. ايـن در حالی اسـت كه 
سـرمايه گذاران آلمانـی بالغ بـر 254 ميليـون دالر در 
قالـب پنـج طـرح )يـك طـرح مشـترك بـا ايتاليـا( 
در اسـتان های تهـران، اصفهـان، قزويـن و مركـزی 
سـرمايه گذاری كرده انـد. مسـئوالن كرمانی همچنين 
در دو سـال گذشـته بـا سـفرای هنـد، ويتنـام، نـروژ، 
ژاپـن، ايتاليا، آفريقـای جنوبی و افغانسـتان هم ديدار 
كردنـد كـه علی رغم تأكيـد بر همکاری اقتصـادی، در 
عمـل چيزی عايد كرمان نشـده اسـت. ايـن در حالی 
ايتاليايـی در يـك طـرح  اسـت كـه سـرمايه گذاران 
مشـترك بـا آلمانی هـا بـه ارزش پنج ميليـون دالر در 
سـرمايه گذاران  و  كرده انـد  سـرمايه گذاری  اصفهـان 
رضـوی،  خراسـان  يـزد،  اسـتان های  در  هـم  افغـان 
قزوين، سيسـتان و بلوچسـتان و مركزی، هشت طرح 

سـرمايه گذاری بـه ارزش 19 ميليـون دالر دارنـد.

در 19 ماه گذشته 71 طرح صنعتی، معدنی و تجاری در هیأت سرمایه گذاری خارجی مصوب شده است

هیچ؛ سهم کرمان از 12 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خارجی

پيـام مـا- 15 روز پس ازاينکـه »پيـام 
مـا« از لغـو پـرواز كرمان- دبـی خبر داده 
بـود، روابـط عمومـی شـركت هواپيمايی 

ماهـان ايـن خبـر را تأييـد كرد.
خبرگـزاری ايسـنا بـه نقـل از روابـط 
لغـو  از  ماهـان  هواپيمايـی  شـركت 
»مشـهد-  »كرمان-دبـی«،  پروازهـای 
اطـالع  تـا  دبـی«  »شـيراز-  و  دبـی« 
ثانـوی خبر داد. ايسـنا همچنيـن گزارش 
داد كـه يـك مقـام مسـئول در شـركت 

هواپيمايـی ماهـان بـا تأييـد ايـن خبـر 
اظهـار كـرد: »لغـو پروازهـای »كرمـان-
دبی«، »مشـهد- دبی« و »شـيراز- دبی« 
امـری عـادی و به صـورت فصلـی اسـت و 
پروازهـای ايـن شـركت از برخی شـهرها 
بـه دبـی در فصل هـای پر مسـافر صورت 
»راه انـدازی  داد:  ادامـه  وی  می گيـرد.« 
مجـدد پروازهـای ايـن شـهرها بـه دبـی 
مجـدد،  برقـراری  از  قبـل  مـاه  يـك  از 
مقـام  ايـن  اطالع رسـانی خواهـد شـد.« 

مسـئول دربـاره پروازهای شـركت ماهان 
از كرمـان بـه سـاير نقـاط كشـور گفـت: 
ماهـان  هواپيمايـی  شـركت  »پروازهـای 
هم اكنـون از كرمـان به شـهرهای تهران، 
شـيراز، اهـواز، اصفهـان، تبريز، مشـهد و 
كيـش صـورت می گيـرد و پـروازی بـرای 
شـهر جديدی فعـاًل در نظر گرفته نشـده 

اسـت.«
در حالـی روز گذشـته لغـو قطعی پرواز 
كرمـان- دبـی تأييد شـد كـه 15 آذرماه، 
در شـماره 785 پيـام مـا گـزارش داديـم 
كرمان-دبـی  مسـتقيم  پـرواز  »برقـراری 
پياپـی  سـال  چهارميـن  وارد  حالـی  در 
خـود می شـد كـه از دی مـاه قـرار اسـت 
ايـن پرواز برداشـته شـود و تنها تـا پايان 
آذرماه امسـال به روال سـه سـال گذشته، 
كرمـان- پـرواز  جمعه هـا  و  دوشـنبه ها 
ازآنجايی كـه  بـود.  خواهـد  برقـرار  دبـی 
تنهـا شـركت هواپيمايـی كـه از كرمـان 
پـرواز دارد، ماهـان اسـت، بـا مراجعـه به 
سـايت ايـن شـركت می بينيد كـه از اول 

دی مـاه پـرواز كرمان-دبی وجـود ندارد و 
دوشـنبه 29 آذر، آخريـن پـرواز كرمـان-
دبـی هواپيمايـی ماهـان صـورت خواهـد 
شـركت های  ديگـر  غيـاب  در  و  گرفـت 
هواپيمايـی، كرمانی هـا از پـروار مسـتقيم 
بـه دبـی محـروم خواهنـد شـد.« مجيـد 
در  سـير  تـاپ  آژانـس  مديـر  دهقانـی، 
خصـوص لغـو ايـن پـرواز بـه »پيـام مـا« 
گفـت: »كرمان-دبـی تنها پـرواز خارجی 
بـود كـه انجام می شـد و حاال با برداشـته 
هـم  و  مـردم  هـم  پـرواز،  ايـن  شـدن 
افـزود:  وی  می كننـد.«  ضـرر  آژانس هـا 
»االن كرمانی هـا مجبورنـد برای سـفر به 
دبـی، بـه ديگر شـهرها برونـد و اين برای 

مـردم هزينـه اضافـه دارد.«
شـهری  دبـی  اينکـه  بابيـان  وی 
»عمـاًل  كـرد:  اظهـار  اسـت  اقتصـادی 
كرمانی هـا  تجـاری  و  اقتصـادی  ارتبـاط 
بـا دبی لغـو می شـود. همچنين بسـياری 
از كرمانی هـا بـرای سـفر بـه ديگـر نقـاط 
جهـان از دبـی پـرواز می كردنـد امـا ايـن 

اميـن،  می شـود.«  گرفتـه  هـم  امـکان 
مديـر يـك شـركت قطعـات الکترونيکـی 
از  يك بـار  ماهـی  ميانگيـن  به طـور  كـه 
كرمـان بـه دبـی سـفر می كـرد، در رابطه 
بـا لغـو پـرواز كرمان-دبـی به »پيـام ما« 
گفـت: »ازنظـر اقتصـادی تجـار و كسـبه 
كرمانـی خيلـی ضـرر می كننـد. مـا قصد 
داشـتيم از طريـق هميـن پـرواز به طـور 
مسـتقيم از دبی واردات داشـته باشـيم.« 
محمـد جهانشـاهی، معـاون گردشـگری 
فرهنگـی كرمـان هـم  ميـراث  اداره كل 
»ايـن  اسـت:  معتقـد  ايـن خصـوص  در 
اصـاًل خبـر خوبـی بـرای كرمـان نيسـت 
و قطعـاً آسـيب می بينيـم. توقـع مـا ايـن 
بـود پروازهـای بين المللـی افزايـش يابـد 
نـه اينکـه كـم شـود. ايـن را هـم در نظر 
بگيريـد بـا توجـه بـه سـرمايه گذاری های 
گردشـگری،  بحـث  در  گرفتـه  صـورت 
ازجملـه فعاليـت شـركت ماهـان در خبر 
و شـهداد، بيش ازپيـش نيـاز بـه افزايـش 
پروازهای بين المللی احسـاس می شـود.«

خبر »پیام ما« تأیید شد

لغو قطعی پرواز کرمان- دبی

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

کدام کشورها در ایران سرمایه گذاری کردند؟
ترکیـه،  عـراق،  آلمـان،  کشـور   16  ،95 سـال  اول  هفت ماهـه  در 
افغانسـتان، انگلسـتان، مالزی، هلند، اوکراین، چین، جمهوری آذربایجان، 
فرانسـه، امـارات، ایتالیـا، کانـادا، کویـت و اتریش در 13 اسـتان قزوین، 
آذربایجـان  رضـوی،  خراسـان  گلسـتان،  مرکـزی،  یـزد،  البـرز،  همـدان، 
غربـی، زنجـان، سیسـتان و بلوچسـتان، اصفهـان، فـارس و تهـران طـرح 

دارنـد. سـرمایه گذاری 
بیشـترین  دالر  میلیـون  بـا 862  چیـن  مبلـغ سـرمایه گذاری،  نظـر  از 
و  دالر  میلیـون  بـا 254  آلمـان  کشـورهای  و  داشـته  را  سـرمایه گذاری 
انگلسـتان بـا 209 میلیـون دالر در رتبه هـای بعـدی هسـتند. در سـال 
ژاپـن،  اتریـش،  فرانسـه،  ایرلنـد،  عـراق،  چیـن،  کشـور   17 هـم   94
کـره، امـارات، آلمـان، هنـد، ترکیـه، هلنـد، افغانسـتان، ایتالیـا، کانـادا، 
بوسـنی و هرزگویـن و تونـس در 15 اسـتان گیـان، خراسـان رضـوی، 
آذربایجـان شـرقی، مرکـزی، اصفهـان، قم، البـرز، تهران، سـمنان، فارس، 
آذربایجـان غربـی، زنجـان، خوزسـتان، سیسـتان و بلوچسـتان و یـزد طـرح 

داشـتند.  سـرمایه گذاری 

احداث پارک صنعتی تا تولید جوراب
بایـد بـرای  شـاید بـه نظرتـان بیایـد کـه سـرمایه گذاران خارجـی حتمـاً 
طرح هـای بـزرگ در کشـور سـرمایه گذاری کننـد، امـا بـا نگاهـی بـه طرح های 
سـرمایه گذاری در هفت ماهـه اول 95 می بینیـم کـه طرح هـای تقریباً کوچک 
هـم در آن وجـود دارنـد. یکـی از بزرگ تریـن طرح هـا مربـوط به یک شـرکت 
چینـی اسـت. ایـن شـرکت چینـی بـا مبلـغ 700 میلیـون دالر در اسـتان 

آذربایجـان غربـی یـک پـارک صنعتـی احـداث می کنـد.
خریـد کارخانجـات، خطـوط تولیـد و عائـم و نام های شـرکت بهداد شـیمی 
توسـط شـرکتی آلمانـی بـه ارزش 173 میلیـون دالر در قزویـن و خریـد 60 
درصد سـهام شـرکت تولید تجهیزات سـنگین هپکو به ارزش 112 میلیون 
دالر در اسـتان مرکزی توسـط یک شـرکت انگلیسـی از دیگر طرح های بزرگ 
اسـت. طـرح تولیـد LED و LCD در البـرز توسـط شـرکت ترکیـه ای و طـرح 
تولیـد و مونتـاژ خودروهـای MG در آذربایجـان غربـی توسـط شـرکت چینـی 
در گـزارش وزارت صنعـت دیـده می شـود. یـک شـرکت ترکیـه ای هم مجوز 
سـرمایه گذاری بـرای تولیـد جـوراب در اسـتان مرکـزی را خردادمـاه سـال 

جـاری دریافـت کرده اسـت.

آذربایجان غربی و فارس پذیرای
 بیشترین سرمایه گذاری

در هفت ماهه ابتدای سـال 95 بیشـترین طرح سـرمایه گذاری در اسـتان 
آذربایجـان غربـی بـه ارزش دو هـزار و 868 میلیارد تومان بوده اسـت. این 
مبلـغ بـرای پنـج طـرح سـرمایه گذاری می شـود. پـس از آذربایجـان غربـی، 
اسـتان قزویـن بـا چهـار طـرح و 847 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری در رده 
دوم اسـت و اسـتان مرکزی هم پذیرای 757 میلیارد تومان سـرمایه گذاری 
در قالـب پنـج طـرح اسـت. در سـال 94 هـم اسـتان فـارس پذیـرای چهـار 
هـزار و 273 میلیـارد تومـان طـرح سـرمایه گذاری در قالب یـک طرح )تولید 
انـواع سـیلیکون جامـد، پنل خورشـیدی تک کریسـتالی، سـلول خورشـیدی 
فتوولتاییک و ...( بود. اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با سـرمایه گذاری یک 
هـزار و 126 میلیـارد تومـان در طرح احداث مجتمع کارخانجات فوالدسـازی 
در رده دوم و اسـتان البـرز با سـرمایه گذاری 542 میلیـارد تومانی در قالب 
پنـج طـرح، در رده هـای دوم و سـوم ازنظـر بیشـترین سـرمایه گذاری خارجی 

مصـوب در اسـتان ها قرار داشـتند.

ایـران  در  دارنـد  قصـد  کـه  خارجـی  سـرمایه گذاران 
سـرمایه گذاری کنند باید از طریق سازمان سرمایه گذاری 
کننـد.  اقـدام  ایـران  فنـی  و  اقتصـادی  کمک هـای  و 
بدین صـورت کـه سـرمایه گذار طـرح و درخواسـت خود را 
بـه ایـن سـازمان ارائه می کنـد و این سـازمان حداکثر 15 
روز بعد، درخواسـت موردنظر را به هیأت سـرمایه گذاری 
خارجـی می فرسـتد و در آن هیـأت درخواسـت موردنظـر 
بررسـی می شـود و ظـرف 30 روز ایـن هیـأت پیش نویس 
مجـوز را بـرای سـرمایه گذار می فرسـتد و درنهایـت اگـر 
مجـوز  بـا  اقتصـاد  وزیـر  باشـد،  نداشـته  وجـود  مشـکلی 
کمک هـای  و  سـرمایه گذاری  سـازمان  می کنـد.  صـادر  را 
اقتصـادی و فنـی ایـران، در هـر اسـتان یـک نمایندگـی 
دارد کـه رییـس آن مرکـز اسـتاندار هـر اسـتان اسـت. 
کار ایـن مرکـز مشـاوره بـه سـرمایه گذاران، هماهنگـی بـا 
سـازمان مرکز، رفع مشـکات سـرمایه گذاران پس از اخذ 

مجـوز  از طریـق ایجـاد هماهنگـی بـا دسـتگاه های ذی ربـط 
پـس از صـدور مجـوز و همچنیـن جمـع آوری فرصت هـای 
سـرمایه گذاری و معرفـی آن هاسـت. آدرس سـایت مرکـز 
خدمـات سـرمایه گذاری خارجـی همـه اسـتان ها در سـایت 
سـازمان سـرمایه گذاری وجـود دارد. نکتـه جالـب امـا این 
اسـت کـه سـایت مرکـز کرمـان اصـًا بـاال نمی آیـد. ایـن 
یـزد و  در حالـی اسـت کـه سـایت اسـتان هایی همچـون 
اصفهـان طراحـی جالبـی دارند. مثاً سـایت مرکـز اصفهان 
از همـان ابتـدا بـه زبـان انگلیسـی بـاال می آیـد و یزدی هـا 
سـرمایه گذاری«  فرصت هـای  سـرزمین  »یـزد؛  شـعار 
را در ابتـدای ورود بـه سـایت نشـان می دهنـد. اگرچـه 
سـایت  زیبـای  طراحـی  و  کرمـان  سـایت  نیامـدن  بـاال 
برخـی اسـتان ها بیانگـر عملکـرد آن اسـتان ها در جـذب 
سـرمایه گذار خارجـی نیسـت امـا نشـان دهنده توجـه هـر 

اسـتان بـه جزئیـات ایـن مقولـه اسـت.

سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی کرمان، باال نمی آید!
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کرمون

باسـتانی  جايـزه  مـا-  پيـام 
»تاريـخ  محوريـت  بـا  پاريـزی 
عامـه«  ادب  ايران«،»فرهنـگ 
و»مردم شناسـی« از سوی دانشگاه 
آزاد اسـالمی واحـد كرمـان برگزار 

. د می شـو
بابـك آل طـه، رييـس دانشـگاه 
در  كرمـان  اسـتان  اسـالمی  آزاد 
در  ديـروز  كـه  خبـری  نشسـت 
سـالن اجالس اين دانشـگاه برگزار 
شـد، ضمـن تبريـك به مناسـبت 
تاسـيس  سـال  پنجميـن  و  سـی 
دانشگاه آزاد اسـالمی واحد كرمان 
گفت:»پس از روی كار آمدن دكتر 
دانشـجويی  معاونـت  و  ميـرزاده 
معـاون  بـه عنـوان  طـه هاشـمی 
فرهنگی، دانشـجويی دانشگاه آزاد 
اسـالمی يکـی از موضوعاتی كه در 
دسـتور كار قـرار گرفـت، تشـکيل 
فرهنگـی،  راهبـردی  شـورای 
اجتماعـی دانشـگاه بود. اين شـورا 
به رياسـت دكتر ميـرزاده و دبيری 
دكتـر طـه هاشـمی شـکل گرفت. 
يکـی از پيشـنهادات اجـرای طرح 

مانـدگار فرهنگـی بـود.«
از  داد:»يکـی  ادامـه  طـه  آل 
آزاد  دانشـگاه  هـای  سياسـت 
اسـالمی تکريـم بـه مفاخر اسـت. 
دكتـر  مرحـوم  كـه  جايـی  آن  از 
باسـتانی پاريزی 70 سال در حوزه 
عامـه  ادبيـات  و  فرهنـگ  تاريـخ، 
كرمـان قلـم زده اسـت، پيشـنهاد 
داديـم كـه جايزه باسـتانی پاريزی 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  سـوی  از 

واحـد كرمـان برگـزار شـود.«
وی دربـاره اهـداف ايـن جايـزه، 
و  نـام  نگه داشـتن  »زنـده  گفـت: 
يـاد مفاخـر معاصـر ايـران، معرفی 

باسـتانی  اسـتاد  بهتـر  و  بيشـتر 
پاريـزی در مجامـع علمـی، ايجـاد 
پژوهشـگران  تشـويق  و  انگيـزه 
فرهنـگ  و  ادب  تاريـخ،  حـوزه 
كيفـی  سـطح  ارتقـای  ايـران، 
تحقيقـات تاريخـی و ادبـی، ايجاد 
تعامـل بين دانشـگاه آزاد اسـالمی 
ايران شناسـی،  معتبـر  مراكـز  و 
قدردانـی و تجليل از مستشـرقين 

بـرای  تـالش  و  ايران شناسـان  و 
خلـق پژوهش های فاخـر در حوزه 
كرمان شناسـی از اهـداف برگزاری 
»جايزه باسـتانی پاريزی« اسـت.«

اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رييـس 
ضـرورت  ضمـن  كرمـان  اسـتان 
توجـه بـه مفاخـر اظهار داشـت:» 
هـای  شـخصيت  از  الگوسـازی 
دانشـگاهی از جمله اهداف ماست. 
با توجه به اين كه اسـتاد باسـتانی 
پاريـزی در آثـار خود نـگاه و توجه 
ويـژه ای بـه كرمان داشـته اسـت، 
جايـزه ای بـه نـام ايشـان طراحی 

شـد تا اين جايزه تـداوم بخش راه 
باشد.« ايشـان 

آل طـه كارهـای فرهنگی كه در 
خصـوص حـوزه كرمان انجـام می 
گيـرد را نيازمنـد توجـه خـاص بر 
شـمرد و افزود:»در جايزه باسـتانی 
پاريـزی مقـاالت و آثـاری كـه در 
خصـوص كرمـان كار شـده اسـت، 
خـاص  طـور  بـه  داوران  توسـط 

بررسـی شـده اسـت تـا كمکـی به 
كرمـان  فرهنگـی  هـای  فعاليـت 

» باشد.
وی در ادامـه بـا ابـراز اميدواری 
شـدن  المللـی  بيـن  بـه  نسـبت 
جايزه باسـتانی پاريـزی گفت:»در 
مـی  ملـی  جايـزه،  حاضـر  حـال 
باشـد كـه در قـدم بعـدی قصـد 
داريـم اين طرح را به شـورای عالی 
انقالب فرهنگـی ارائه كنيم و برای 
آن بودجـه ای در نظر گرفته شـود 
تـا تـداوم آن راحـت تـر صـورت 
بگيـرد. گام بعدی نيـز بين المللی 

شـدن جايزه اسـت. به ايـن ترتيب 
مستشـرقين  نـزد  آزاد  دانشـگاه 
شـناخته تـر می شـود و همچنين 
تعامـل بيـن دانشـگاه ها نيـز بهتر 

صـورت خواهـد گرفـت.« 
آل طه آثار ارسـالی به دبيرخانه 
را جايـزه مناسـب ارزيابـی كـرد و 
ادامـه داد:»كيفيـت و كميـت آثار 
ارسـالی بـرای سـال اول برگـزاری 
حـد  از  باالتـر  و  مناسـب  جايـزه 
تصـور ما بـود. صد و بيسـت اثر در 
دبيرخانـه ثبـت شـده كـه 91 اثـر 
مـورد داوری قـرار گرفته و بيسـت 

اثـر به مرحلـه بعـدی راه يافت كه 
آثـار برتر از بيـن اين آثـار انتخاب 

شـد.« خواهد 
رئيـس  و  امنـا  هيـات  دبيـر 
اسـتان  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
كرمـان با يـاد آوری اين كـه تداوم 
ايـن جايـزه اهميـت بااليـی دارد، 
خاطرنشـان كرد:»يکـی از دغدغـه 
ايـن جايـزه  تـداوم  اصلـی،  هـای 
اسـت و بـه هميـن دليـل بخـش 
امنـای  اعضـای هيـات  از  زيـادی 
ايـن جايزه، اشـخاص حقيقـی و از 
دوستداران اسـتاد باستانی پاريزی 

هسـتند. كسـانی كه هم به اسـتاد 
عالقـه منـد هسـتند و هـم تـداوم 
جايـزه بـرای شـان مقـدور اسـت. 
يعنـی اگـر در آينده بنابر اين شـد 
كه نقش دانشـگاه آزاد اسـالمی در 
ايـن جايزه كـم رنگ تر شـود، اين 
افـراد توانايی و قابليـت ادامه آن را 

داشـته باشـند.«
وی آقايـان دكتر ميرزاده)رييس 
دانشـگاه آزاد اسـالمی(، دكتر سيد 
موسـوی بجنوردی  محمدكاظـم 
)رييس مركـز دايرةالمعارف بزرگ 
اسـالمی(، حجـت االسـالم سـيد 
ولـی  )نماينـده  دعايـی  محمـود 
روزنامـه  مسـئول  مديـر  و  فقيـه 
خضری)مديـر  دكتـر  اطالعـات(، 
كل دفتـر رياسـت دانشـگاه آزاد( 
مراسـم  ميهمانـان  جملـه  از  را 
جايزه باسـتانی پاريزی برشـمرد و 
گفـت:» قـرار بـود ايـن مراسـم در 
روز سـوم دی مـاه مقـارن بـا تولد 
پاريـزی  باسـتانی  دكتـر  مرحـوم 
برگـزار شـود؛ امـا بـه دليـل ايـن 
كـه امسـال سـوم دی مـاه بـا روز 
تعطيل مصادف می شـود، مراسـم 
بـه روز قبـل آن يعنـی پنج شـنبه 

دوم دی مـاه منتقـل شـد.«
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رييـس 
گفـت:»35  كرمـان  اسـتان 
درصـد آثـار ارسـالی بـه دبيرخانه 
مربـوط بـه مولفـان كرمانی اسـت. 
اميدواريـم ايـن جايـزه در جهـت 
كالن  هـای  سياسـت  اجـرای 
فرهنـگ  حـوزه  در  آزاد  دانشـگاه 
انگيـزه  و  عالقـه  و  باشـد  موفـق 
دانشـجويان كرمانـی را در حـوزه 
هـای فرهنگـی كرمـان بيـش تـر 

كنـد.«
وی از مراسـم نکوداشـت مفاخر 
آزمايشـی،  صـورت  بـه  كرمـان 
جايـزه  برگـزاری  بـا  همزمـان 

داد. خبـر  پاريـزی  باسـتانی 

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان خبر داد

برگزاری 
»جایزه باستانی پاریزی« 

در کرمان

پویش

کرمان بر پشت اسب
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پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
اردکانـی اسـت، اال بـه همـراه برادرش 
بـه جهانگردی پرداخـت و اوقات زیادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد 
ایـن سـفر کرمـان بـود و صفحـات قابل 
ماحظـه ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمان 
گزیـده ای از  اختصـاص یافتـه اسـت. 
ایـن بخـش را  صفحـه کرمـون خاصـه 
اسـب«  پشـت  بـر  »کرمـان  عنـوان  بـا 
بـه صـورت دنبالـه دار بـه شـما عاقـه 

منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
پاييـن  تـا  باالتريـن  از  را  ايرانـی  خدمـه 
العالجـی  تنبلـی  بـه  مبتـال  سـطح،  تريـن 
ديديـم و گرچـه بيـش از يـك دوجيـن نوكر 
داشـتيم كـه بـه نيازهای متنـوع ما برسـند، 
بـا ايـن همه سـه يـا چهـار خدمه انگليسـی 
همـه كار آن هـا را انجـام می دادنـد و خيلی 
بيشـتر از كار آن هـا. تيز فهـم و خوش رفتار 
بودنـد. امـا بعـد از مدتـی وقتـی دسـتور می 
دادم جـواب حاضـر آمـاده آن هـا »بلـه، بلـه 
خانـم« يـا »چـش، چـش )چشـم( خانـم« 
باعـث سـوهان روح مـی شـد. چـون كم كم 
فهميـدم كاری انجـام نخواهـد شـد مگـر آن 
كـه شـخصاً بـه آن رسـيدگی مـی كـردم يـا 
حداقـل دسـتور را چنديـن بـار تکـرار مـی 

كردم.
از آن جـا كـه موسسـه ما، مثـل همه خانه 
هـا، زنـگ اخبـار نداشـت، خدمـه را بايـد از 
تنبلـی ماهرانـه خوابيدن يا چيق كشـيدن با 
صـدا زدن در آورد كـه قسـمت اعظـم روز را 
بـدان مـی گذراندنـد و با وراجـی الينقطع به 
آن تنوع می بخشـيدند كـه طوطی و ميمون 
را شـرمنده مـی كـرد. ايرانيان خيلـی در اين 
هنـر گفتگـو يا حـرف مفت زدن يـد طواليی 
دارنـد. گـذرا، جالـب اسـت كـه خاطرنشـان 
سـازم كـه در شـرق افـراد را بـا خـم كـردن 
دسـت بـه طـرف پاييـن احضـار مـی كنند و 

حـال آن كـه در اروپـا به طـرف باال.
گزافـه نيسـت كـه بگويـم نگهـداری امور، 
حتـی تا سـطح بسـيار پايين اروپايـی، كاری 

فـوق العـاده جانکاه اسـت.
هـر خانمـی در ايـران كـه مسـئله كلفـت 
را بـا او مطـرح مـی كـردم از اعصـاب خردی 
ايـن  بـا  زدن  كلـه  و  سـر  از  ناشـی  شـديد 
شـرقيان تنبـل دل خونـی داشـت و يکـی از 
خانـم هـا تـا آن جـا پيـش رفـت كـه بگويد 
گاهـی احسـاس مـی كـرد انـگار دلـش مـی 
را بکشـد كـه آدم فـوق  خواسـته آشـپزش 
العـاده و قيحـی بـود و»بعـد از ديـدن جنازه 

بخنـدد!« اش 
ايـن احسـاس، ناراحـت كننـده اسـت كه 
بـه نـدرت دلبسـتگی عاطفـی زيـادی بيـن 
اربـاب و نوكـر، آن طـور كـه در هنـد قاعـده 
)مرسـوم( اسـت. در ايران وجـود دارد و البته 
اعتقـاد نوكرهـای ايرانـی كـه »تـا مـی توانی 
از اربـاب بـذرد« در ايجـاد چنيـن احساسـی 
بـار هاشـم را  بـه حسـاب نمـی آيـد. يـك 
كـه در چنيـن كاری ماهـر بـود دزد خطـاب 
كـردم. عميقاً رنجيد و شـرح كشـافی داد كه 
غـذا برداشـتن دزدی بـه حسـاب نمـی آيـد. 
چـون هـر نوكر بيشـتر غـذای اربـاب بخورد 
درخدمـت بـه او قـوی تـر می شـود- به حق 

چيزهـای نشـنيده، چـه فکـر بکری!
همـه خدمـه عالقـه شـديدی بـه صابون و 
كبريـت داشـتند و انتظـار داشـتند هـر وقت 
خواسـتند ايـن اقـالم را بـه آن هـا بدهم كه 
هـر دو سـه روز يـك بار بـود. از آن جايی كه 
مـن و برادرم هر دو احسـاس مـی كرديم كه 
بايـد نظافـت را تشـويق كـرد به مـن توصيه 
مـی كـرد كه در حـد اعتدال آن هـا را راضی 

دارم. نگه 

 3( پاريـزی  باسـتانی  محمدابراهيـم 
دی 1304 پاريـز - 5 فرورديـن 1393 
تهـران( تاريخ دان، نويسـنده، پژوهشـگر، 
شـاعر، موسـيقی پژوه و اسـتاد بازنشسته 

بود. دانشـگاه تهـران 
محمـد ابراهيـم باسـتانی پاريـزی در 
سـوم دی مـاه 1304 در پاريـز، از توابـع 
شهرسـتان سـيرجان در اسـتان كرمـان 
تحصيـالت  پايـان  تـا  وی  شـد.  متولـد 
ششـم ابتدايـی در پاريـز تحصيـل كـرد 
و در عيـن حـال از محضـر  پـدر خـود 
مرحـوم حـاج آخونـد پاريـزی هـم بهره 

می بـرد.
پـس از پايان تحصيـالت ابتدايی و دو 
سـال تـرك تحصيـل اجبـاری، در سـال 
1320 تحصيـالت خود را در دانشسـرای 
از  پـس  و  داد  ادامـه  كرمـان  مقدماتـی 
اخـذ ديپلـم در سـال 1325 بـرای ادامه 
تحصيـل به تهران آمد و در سـال 1326 
تاريـخ  رشـته  در  تهـران  دانشـگاه  در 

تحصيـالت خـود را پـی گرفـت.
باسـتانی پاريزی به گـواه خاطراتش از 
نخسـتين سـاكنان كوی دانشـگاه تهران 
)واقع در اميرآباد شـمالی( اسـت. شعری 
نيـز در ايـن بـاره دارد كـه يـك بيت آن 

اين اسـت.
فاش می گويم و از گفته خود دلشادم

ساكن ساده دل كوی امير آبادم
تهـران  دانشـگاه  از   1330 در 
فارغ التحصيـل شـد و بـرای انجـام تعهد 
دبيـری بـه كرمـان بازگشـت. در هميـن 
ايـام با همسـرش، حبيبه حايـری ازدواج 
كرد و تا سـال 1337 خورشـيدی كه در 
آزمـون دكتـری تاريـخ پذيرفته شـد، در 

كرمـان مانـد.
باسـتانی پاريـزی دوره دكتـرای تاريخ 
را هـم در دانشـگاه تهـران گذرانـد و بـا 
اثيـر  ابـن  دربـاره  پايان نامـه ای  ارائـه 
دانشـنامه دكتـرای خـود را دريافت كرد.
وی كار خـود را در دانشـگاه تهـران از 
سـال 1338 بـا مديريـت مجلـه داخلـی 
دانشـکده ادبيـات شـروع كرد و تا سـال 
دانشـگاه  آن  تمام وقـت  اسـتاد   1387
بـوده و رابطـه تنگاتنگـی با اين دانشـگاه 

داشته اسـت.
وی يـك پسـر بـه نـام حميـد و يـك 
دختـر به نـام حميده دارد. تابسـتان ها را 
نـزد دختـرش در تورنتو و زمسـتان ها را 
نـزد پسـرش در تهـران سـپری می كرد.

باسـتانی پاريزی صبح روز سـه شـنبه 
پنجـم فرورديـن 1393 پـس از يك ماه 
بيمـاری كبد در بيمارسـتان مهـر تهران 
ديـده از جهـان فروبسـت و طبق وصيت 
بهشـت زهـرا در  خـود در قطعـه 250 

كنـار همسـرش بـه  خاك سـپرده شـد.
فعالیت های فرهنگی

دوران  در  وی  نويسـندگی  شـوق 
بـا  و  پاريـز  در  نوجوانـی  و  كودكـی 
خوانـدن نشـرياتی ماننـد حبل المتيـن، 

شـد. برانگيختـه  مهـر  و  آينـده 
باسـتانی، اوليـن نوشـته های خـود را 
اجبـاری  تحصيـل  تـرك  سـال های  در 
روزنامـه ای  قالـب  در  و 1319(   1318(
بـه نـام باسـتان و مجلـه ای به نـام ندای 
پاريـز نوشـت، كه خـود در پاريز منتشـر 
می كـرد و دو يـا سـه مشـترك داشـت.

اوليـن نوشـته او در جرايـد آن زمـان، 
مقالـه ای بـود با عنوان »تقصيـر با مردان 
اسـت نـه زنـان« كـه در سـال 1321 در 
مجلـه بيـداری كرمـان چـاپ شـد. پس 
يـا مترجـم  نويسـنده  بـه عنـوان  از آن 
مقـاالت  فرانسـه  و  عربـی  زبان هـای  از 
مجالتـی  و  روزنامه هـا  در  بی شـماری 
خواندنی هـا،  اطالعـات،  كيهـان،  ماننـد 
و  كلـك  آينـده،  راهنمای كتـاب،  يغمـا، 

بخـارا چـاپ كرده اسـت.
پاريـزی  باسـتانی  كتـاب  اوليـن 
شـرح  كـه  دارد  نـام  دزدان  پيغمبـر 
نامه هـای طنزگونـه شـيخ محمدحسـن 
بـار  اوليـن  بـرای  و  اسـت  زيدآبـادی 
چـاپ  كرمـان  در   1324 سـال  در 

كنـون  تـا   كتـاب  ايـن  شده اسـت. 
رسيده اسـت.  شـانزدهم  چـاپ  بـه 
عنـوان  شـصت  از  بيـش  تاكنـون  وی 
كتـاب تأليـف و يـا ترجمـه كرده اسـت. 
برخـی  پاريـزی  باسـتانی  كتاب هـای 
شـامل مجموعـه برگزيـده ای از مقاالت 
كتـاب  صـورت  بـه  كـه  هسـتند  وی 
ابتـدا  از  جمـع آوری شـده اند و برخـی 

شـده اند. نوشـته  كتـاب  عنـوان  بـه 
از ميـان نوشـته های او، هفـت كتاب با 
عنـوان »سـبعه ثمانيه« متمايز اسـت كه 
همگـی در نـام خود عدد هفـت را دارند، 
آسـيای  و  قلعـه  هفـت  خاتـون  ماننـد 
هفـت سـنگ. بعـداً كتـاب هشـتمی بـا 

عنـوان هشـت الهفت بـه ايـن مجموعـه 
شده اسـت. اضافـه  هفت تايـی 

سبک نگارش
بـر خـالف عمـده كتاب هـای تاريخی 
كـه نثری سـرد و سـنگين دارند، بيشـتر 
نوشـته های تاريخـی باسـتانی پاريزی پر 
از داسـتان ها و ضرب المثل هـا و حکايات 
و اشـعاری اسـت كـه خوانـدن متـن را 
بـرای خواننـده آسـان تر و لذت بخش تـر 

می كنـد.
به عـالوه كتاب هـای باسـتانی پاريزی 
مفصلـی  بسـيار  پاورقی هـای  معمـوالً 
هـم  متـن  خـود  از  گاهـی  كـه  دارنـد 

اسـت. مفصل تـر 

زندگی دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

از پاریز تا پاریس
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در حال حاضر جایزه، ملی می باشد که در در قدم 
بعدی قصد داریم این طرح را به شورای عالی 

انقاب فرهنگی ارائه کنیم و برای آن بودجه ای 
در نظر گرفته شود تا تداوم آن راحت تر صورت 

بگیرد. گام بعدی نیز بین المللی شدن جایزه است. 
به این ترتیب دانشگاه آزاد نزد مستشرقین 

شناخته تر می شود و همچنین تعامل بین دانشگاه 
ها نیز بهتر صورت خواهد گرفت.«
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کاغذ اخبار

ايـران  پايبنـدی  بـر  روحانـی  حسـن 
تأكيـد  برجـام  در  خـود  تعهـدات  بـه 
ايـران آغازگـر نقـض  كـرد و گفـت كـه 
تعهـدات نخواهـد بـود. بـه گـزارش پايگاه 
حجت االسـالم  دولـت،   اطالع رسـانی 
حسـن روحانـی ديـروز در ديـدار »يوكيو 
آمانـو« مديـركل آژانـس بين المللی انرژی 

اتمـی، گفـت: »جمهـوری اسـالمی ايران 
همـواره بـه دنبال توسـعه روابـط مثبت و 
فنـی بـا آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی 
بـوده و در آينـده نيـز بـه همکاری هـای 
در  بين المللـی  نهـاد  ايـن  بـا  خـود 
چارچـوب مقـررات، ادامـه خواهـد داد.« 
روحانـی پرونـده هسـته ای ايـران را يکـی 

آژانـس  و طوالنـی  مهـم  فعاليت هـای  از 
بـا  و  اتمـی دانسـت  انـرژی  بين المللـی  
اشـاره بـه اينکه ايـن پرونـده نهايتاً سـال 
گذشـته بـه نتيجـه خوبـی رسـيد، افزود: 
»حل وفصـل پرونده هسـته ای ايـران، رفع 
پرونـده  شـدن  بسـته  و  سـازی ها  ابهـام 
آژانـس، گامـی  پيچيـده PMD توسـط 

مهـم و اطمينـان آفريـن بـود.«
توافقـی  را  برجـام  جمهـور  رييـس 
بـزرگ و تجربـه ای مثبـت دانسـت كه در 
سـايه تالش هـای طرفيـن مذاكره كننـده 
»برجـام  افـزود:  و  اسـت  حاصل شـده 
همـکاری  و  ثبـات  يکسـو  از  توانسـت 
بيشـتری را بـرای منطقـه به ارمغـان آورد 
و از سـوی ديگـر تحريم هـای ظالمانـه و 
برطـرف  را  ايـران  ملـت  عليـه  نادرسـت 
كنـد.« رييـس شـورای عالـی امنيت ملی 
خاطرنشـان كـرد: »همان طـور كـه رهبـر 

معظـم انقـالب به صراحـت اعـالم كردنـد 
معيارهـای  و  اخـالق  اسـاس  بـر  نيـز  و 
دينـی و فرهنگـی، مـا بـه تعهـدات خـود 
پايبنـد بـوده و آغازگـر نقـض آن تعهدات 
درعين حـال  روحانـی  بـود.«  نخواهيـم 
پايبنـدی  گـرو  در  را  برجـام  پايـداری 
تمامـی طرف هـا بـه تعهداتشـان دانسـت 
و تأكيـد كـرد: »جمهـوری اسـالمی ايران 
بـه  مقابـل  طرف هـای  كـه  زمانـی  تـا 
تعهـدات خـود در برجام پايبند باشـند، به 
تعهـدات خـود عمل خواهد كـرد.« رييس  
جمهـوری افـزود: »اقدامـات اخيـر آمريکا 
به ويـژه تمديـد قانـون »آيسـا«، مغايـر بـا 
برجام اسـت.« دكتـر روحانـی تأكيد كرد: 
»مسـيری كـه آمريـکا در قبـال ايـران در 
اعتمـاد  كاهـش  موجـب  پيش گرفتـه، 
جهانـی نسـبت بـه دولـت آمريـکا خواهد 
شـد.« رييـس جمهـور با اشـاره بـه اينکه 

آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی بايـد به 
وظايـف خود در راسـتای پايـداری برجام 
عمـل كنـد، گفـت: »گزارش هـای آژانس 
انتظـار  و  بـوده  بی طرفانـه  و  فنـی  بايـد 
آژانـس در زمينـه همکاری هـای  داريـم، 
فنی، كسـب فنـاوری صلح آميز هسـته ای 
و تجـارت هسـته ای نيـز بـه وظيفـه خود 
بـه خوبی عمـل كند.« روحانـی همچنين 
بـا بيـان اينکـه آژانـس بين المللـی انرژی 
اتمـی يکـی از نهادهـای مهـم بين المللی 
بـرای اطمينان بخشـی بـه مـردم جهـان 
و  زيسـت محيطی  سـالمت   زمينـه  در 
اتمـی  خطرنـاك  تسـليحات  كنتـرل 
اسـت، اظهـار اميـدواری كـرد: »ايـران و 
آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی بتواننـد 
همکاری هـای فنی خوبـی در زمينه توليد 
پيشـران های هسـته ای بـرای حمل ونقـل 

دريايـی بـا يکديگـر داشـته باشـند.«

روحانی:

ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود

 دولت

میز خبر

1  انتقاد نماینده مجلس از صداوسیما:در دولت قبل چند 
هواپیما سقوط کرد، آیا مانند سانحه قطار پوشش داده شد؟

ايرنا نوشـت: سـخنگوی فراكسيون اميد مجلس شـورای اسالمی گفت: 
صـدا و سـيما در موضوعـات مختلـف نبايـد غيرمنصفانه و سياسـی عمل 
كنـد و در موضـوع تصـادف دو قطـار مـی بايسـت نظـر كارشناسـی می 
داد. بهـرام پارسـايی افـزود: نمايندگان مجلس شـورای اسـالمی خصوصا 
اعضـای فراكسـيون اميـد پس از اين حادثـه بيان كردند كـه تا تحقيقات 
كارشناسـی صـورت نگيرد در اين راسـتا اظهارنظر نمی كننـد؛ اگر صدا و 
سـيما می خواهد در اين راسـتا سـخن بگويد بايد اظهاراتش كارشناسـی 
و مـورد وثوق باشـد زيـرا مردم زيادی مخاطب آن هسـتند. ايـن نماينده 
افـزود: نبايـد زمانـی كـه جـو احساسـی به وجـود می آيـد صدا و سـيما 
بـه آن دامـن بزنـد؛ در همـه كشـورها سـوانح مختلفی به وجـود می آيد؛ 
در كشـور مـا هـم سـاالنه 20 هزار نفـر تلفات ناشـی از تصادفـات داريم؛ 
آيـا بـه ايـن موضوعـات هـم اينگونـه پرداخته مـی شـود. وی ادامـه داد: 
اگـر صـدا و سـيما منصفانه پوشـش می دهـد، بايد همـه ايـن اتفاقات را 
هـم پوشـش دهـد. نماينده مـردم شـيراز افزود: افـراط و تفريـط به هيچ 
وجـه خـوب نيسـت؛ صدا و سـيما همـواره بايـد واقعيات را پخـش كند و 
تنهـا نبايـد روی يك موضـوع خاص مانور دهد كه شـائبه سياسـی بودن 
ايجـاد كنـد. سـخنگوی فراكسـيون اميـد مجلس تاكيـد كـرد: در دولت 
قبـل هـم شـاهد چندين سـقوط هواپيما بوديـم ولی آيا چنين پوششـی 
داده شـد؟ درسـت اسـت كـه بايد ايـن موضوع بـه جديت پيگيری شـود 

ولـی در كنـار آن بايـد منصفانـه عمل كنيم.

2  فریادهای بلند کواکبیان در صحن مجلس
جلسـه علنـی ديروز مجلـس شـاهد مباحثه نماينـده تهران بـا رييس 
مجلـس بـود. به گـزارش خبرآناليـن، مصطفـی كواكبيان نماينـده مردم 
تهـران در طـول صحبـت سـخنگوی دولـت دربـاره اليحـه برنامه ششـم 
توسـعه قصـد ارائـه تذكری را داشـت امـا اجازه طـرح را نيافـت. او بعد از 
آنکـه مجلـس وارد رای گيـری بـرای كليـات اليحـه شـد نيز قصـد ارائه 
تذكر داشـت كـه الريجانی خطاب به او گفت: در زمـان رای گيری امکان 
اخطـار و تذكـر وجـود ندارد. هميـن امر باعث شـد كه كواكبيـان پس از 
پايـان رای گيـری و موافقـت مجلس با كليـات اليحه برنامـه، تالش كند 
بـا قـدرت صدای خـودش حرفش را بـه رييس مجلس برسـاند. كواكبيان 
در حاليکـه سـاير نماينـدگان دور او جمـع شـده بودنـد و سـخنانش بـه 
سـختی بـرای خبرنـگاران قابل شـنيدن بـودن داد مـی زد 220 نماينده 
در جلسـه هسـتند اجازه صحبت نمی دهيـد. اين ديکتاتوری اسـت، اين 
چـه اصولگرايـی اسـت؟ الريجانـی در واكنـش بـه ايـن سـخنان نماينده 
تهـران گفـت: آرام باشـيد ايـن داد زدن هم بـرای مزاج تان خوب نيسـت 
هـم بـرای حيثيـت تان. آرام باشـيد و توهيـن نکنيد. پـس از چند دقيقه 
كواكبيـان بـا صـدای بلنـد لـب بـه اعتـراض گشـود، اينبـار نماينـدگان 
زيـادی از جنـاح هـای مختلـف همچـون پورابراهيمـی و داوود محمـدی 

دور او جمـع شـدند. محمدرضا تابش هم به سـمت او رفتـه و بعد از آنکه 
با مشـت روی ميز كوبيد از كواكبيان خواسـت آرام باشـد و سـکوت كند.

3  صالحی: نظام، هر تصمیمی بگیرد، به آن عمل می کنیم
ايرنـا نوشـت: رئيس سـازمان انـرژی اتمی در كنفرانس خبـری با مدير 
كل آژانـس بيـن المللـی اتمـی گفـت: بـه هـر حـال دسـت ايران بسـته 
نيسـت، پل هـای پشـت سـرش را خراب نکـرده و هر اقدامـی كه مقتضی 
باشـد و مسـئوالن نظام تصميـم بگيرند، برای عملياتی كـردن ان آمادگی 
داريـم. صالحـی گفـت: ما در شـرايطی هسـتيم كـه طرف مقابـل متوجه 
پيـام مـا شـده و مـی دانـد كـه پيام مـا جـدی اسـت. صالحی در پاسـخ 
بـه ايـن سـوال كه آيـا اقدام مـا طـرف مقابـل را از نقض برجـام منصرف 
مـی كنـد و بازدارندگـی الزم را دارد؟ اعـالم كـرد: طرف مقابـل پيام ما را 
گرفتـه اسـت، شـما به همين ميزان بسـنده كنيـد. مطمئن باشـيد آنچه 
مـن مـی گويم حسـاب شـده و دقيق اسـت. وی در پاسـخ به اين سـوال 
كـه موضـع آمانـو در خصـوص اقدام ما چـه بود؟ گفـت: ما با آقـای آمانو 
مـروری برتوافقاتی كه داشـته ايـم كرديم و نظرات خودمـان را داديم، آن 

هـا هم نظـرات خودشـان را گفتند.

4  زنگنه: وزارت نفت 3.5 میلیارد دالر از بابک زنجانی 

طلب دارد
وزيـر نفـت گفـت: آنچـه كـه طبـق نظـر كارشناسـی بـه وزارت نفـت 
عـودت داده شـده حـدود 20 هـزار ميليـارد ريال اسـت اما طلـب وزارت 
نفـت از بابـك زنجانی با سـود آن به بيـش از 3.5 ميليارد دالر می رسـد. 
ايـن بدهـکار بـزرگ نفتـی، بارهـا وعـده پرداخـت بدهـی خـود را مطرح 

كـرده امـا ايـن وعـده هـا هيـچ گاه، واقعيت نيافته اسـت.

5  ترامپ: اکنون قدر نظام انتخاباتی آمریکا را می دانم!
دونالـد ترامـپ در حالی كه پيش از ايـن منتقد نحوه برگزاری انتخابات 
رياسـت جمهـوری در اين كشـور از جمله كالج های الکتـرال بود در پايان 
تـور تشـکر خـود از كسـانی كـه بـه وی رای داده اند،گفـت، بـا توجـه به 
پيـروزی اش در ايـن انتخابات ايـن نظام انتخاباتی نيـز بايد همچنان مثل 
سـابق باقـی بمانـد: مـن تا به حـال قدر ايـن نظـام انتخاباتی را ندانسـته 
بـودم امـا حـال قـدر آن را مـی دانـم و ميفهمـم كـه چقـدر در آن نبوغ 

نهفته اسـت!

6  واکنش زاکانی به خبر کاندیداتوری اش در انتخابات 

ریاست جمهوری96
عليرضـا زاكانـی گفـت: بنـده معتقـدم از جريـان انقـالب و اصولگرا در 
كشـور نهايتـا بايـد يك فرد در صحنه بماند و هر كسـی كـه بخواهد خود 
را دعـوت كنـد و بگويـد كه بنده می آيـم و تا آخر نيز می ايسـتم و برنامه 

جبهـه انقـالب را بـه هـم بزنـد، حتمـاً كار نادرسـتی انجـام داده و فرش 
قرمـز بـرای طـرف مقابـل پهـن كـرده اسـت. ممکـن اسـت كـه ديگران 
اسـمی از بنـده و يـا ديگـری بياورنـد، ولـی در نهايـت معتقد هسـتم كه 
يـك نفـر بايـد بمانـد و آن فـردی كـه می مانـد بايـد از جريـان انقالب و 

فـردی باشـد كـه بيشـترين اقبال مردمـی را به خود داشـته باشـد.

7  علم الهدی: کسانی  که قصد روبه رو شدن با جریان انقالب 

را دارند به چیزی جز شهوت نمی اندیشند
آيـت اهلل سـيداحمد علم الهدی گفت: كسـانی كه قصد روبه رو شـدن با 
جريـان انقـالب را دارنـد، بـه چيـزی جز شـهوت و خوردن نمی انديشـند 
و افـرادی كـه پـای صحبت اپوزيسـيون ضدانقـالب می نشـينند، به خاطر 
آن اسـت كـه بـه اهـداف خود برسـند و اگر غير از اين باشـد، خـود را در 

خطـر ديده و كنار می كشـند.

8  ایرباس 8 هواپیما را سال آینده تحویل می دهد
مديرعامـل ايران ايـر گفـت:  هنـوز تيـم ايربـاس در تهـران هسـتند 
و مذاكـرات را بـا آنهـا در حـال پيگيـری اسـت. در مـورد بوئينـگ هـم 
مذاكـرات منتـج بـه عقـد قرارداد شـد و مذاكـرات بـا كمپانـی ای تی آر 
در حـال پيگيـری اسـت و اميدواريـم اين مذاكـرات تا قبل از پايان سـال 
جـاری ميـالدی بـه نتيجـه برسـد. بوئينگ در سـال آينده ميـالدی هيچ 
هواپيمايـی را بـه مـا تحويـل نمی دهد امـا قرار اسـت ايربـاس 8 هواپيما 

را در سـال 96 تحويـل دهـد.

9  کلیات الیحه برنامه ششم توسعه تصویب شد
گزارش كميسـيون تلفيق در مورد كليات اليحه برنامه ششـم توسـعه 
امـروز در دسـتور كار جلسـه مجلس قرار گرفت و نماينـدگان در دو نوبت 
صبـح  و عصـر پـس از اسـتماع اظهـارات مخالفـان و موافقـان و رئيـس 
سـازمان برنامـه و بودجـه بـا 154 رای موافـق 76 رای مخالـف 8 رای 
ممتنـع از مجمـوع 248 نماينـده حاضـر بـا كليـات اليحه برنامه ششـم 

توسـعه موافقـت كردند.

10  ایران  10 درصد سهم بزرگترین بازار نفت جهان را در 
اختیار گرفت

ايـران بـا ركـورد فـروش روزانه 777 هزار بشـکه نفت 10 درصد سـهم 
بزرگتريـن بـازار نفت جهـان را در اختيار گرفت.

بـر ايـن اسـاس، حجـم فـروش نفت ايـران اكتبـر امسـال با افزايشـی 
حدود 437 هزار بشـکه ای به 777 هزار بشـکه در روز رسيده و كشورمان 
پـس از روسـيه، عربسـتان سـعودی و عـراق بـا در اختيار گرفتـن حدود 
10 درصـد بـازار نفت چيـن، به چهارميـن تامين كننده نفت اين كشـور 

بزرگ آسـيايی تبديل شـده اسـت.

یادداشت

پشت پرده آنتن صدا و 
سیما به روایت مشاور 

رییس جمهور
اكبـر تـركان، مشـاور رييـس جمهـور در 
روزنامـه ايـران نوشـت: نگاهی بـه برنامه های 
صـدا و سـيما در پوشـش رويدادهـای ملی و 
كارشناسـی، بـه ويـژه سـانحه اخيـر تصادف 
گزارش هـای  بازتـاب  و  سـمنان  در  قطـار 
منتشـره در ايـن بـاره، نشـان از آن دارد كـه 
بـر رفتـار  رويکردهـای سياسـی و جناحـی 
ايـن سـازمان غلبـه دارد و بيـم آن مـی رود 
سياسـی  اهـداف  قربانـی  ملـی  منافـع  كـه 
شـود. درحالـی كه همـه متخصصـان گواهی 
در  قطـار  بـار  تأسـف  سـانحه  در  می دهنـد 
فنـی  و  مديريتـی  سيسـتم های  سـمنان، 
راه آهـن بـه درسـتی عمـل كرده انـد و علت، 
خطـای انسـانی بـوده اسـت، معلـوم نيسـت 
براسـاس چـه سـازوكار  كـه صـدا و سـيما 
نتيجـه  می خواهـد  كارشناسـانه ای،  و  فنـی 
ديگـری را القـا كنـد؟ رفتارها و نوع پوشـش 
گزارش هـای نهادهـای رسـمی دربـاره ايـن 
سـانحه در صـدا و سـيما، مـا را بـه ايـن باور 
رهنمـون می كنـد كه اين رسـانه، تالش دارد 
اثبـات كنـد دسـتگاه هايی كـه بـا طراحـی و 
مهندسـی ايرانيان ساخته شـده و با موفقيت 
بـوده  ناركارآمـد  و  اشـتباه  كرده انـد،  كار 
اسـت. امـا چـرا ايـن رسـانه چنيـن هدفی را 
دنبـال می كنـد؟ همـان طـور كـه وزيـر راه و 
شهرسـازی نيـز در نامـه خود بـه رئيس صدا 
اشـاره كـرد، در سـال های  بـه آن  و سـيما 
در  خارجـی  شـركت  يـك  دالل  گذشـته، 
مناقصـات مربـوط بـه تهيـه ايـن سيسـتم ها 
از شکسـت،  امـا پـس  بـود،  شـركت كـرده 
تهمت هايـی را بـه مديـران راه آهـن در دولت 
قبلـی وارد كـرد. اين فرد، پـس از محکوميت 
در دادگاه، راهـی زندان شـد، امـا اكنون پس 
از آزادی، بـار ديگـر ادعاهـا و سـخنان دور از 
واقعيت خـود را تکرار می كند و حال عملکرد 
رسـانه ملـی اين گمانـه را ايجـاد می كند كه 
مبـادا صـدا و سـيما در چنبره برخـی دالالن 
باشـد.  شـده  اسـير  خارجـی  شـركت های 
ايـن رسـانه در حالـی مديريـت وزارت راه و 
اسـالمی  جمهـوری  راه آهـن  و  شهرسـازی 
ايـران را زيـر سـؤال می بـرد كـه حداقـل در 
ايـن پـروژه، مديـران ايـن نهادهـا در دولـت 
سـابق و فعلـی، بـه درسـتی عمـل كرده انـد. 
امـا بـه نظـر می رسـد حادثـه اخيـر، فرصـت 
ديگـری را بـرای جريـان داللـی فراهـم كرده 
اسـت تـا ايـن بـار از روزنـه ديگـری مقاصـد 
اتفاقـاً  دالالن،  ايـن  كننـد.  دنبـال  را  خـود 
همـان كسـانی هسـتند كـه از تحريم هـای 
سـودهای  ايـران،  ملـت  عليـه  ناعادالنـه 
ميليـاردی را نصيـب خـود كردنـد. برنـدگان 
تحريم هـا، همچنان سـودای روزگار گذشـته 
و سـودهای بـادآورده را دارنـد. بـا وجود همه 
انتقادهايـی كـه بـه رفتار صـدا و سـيما وارد 
اسـت، حقيقـت اين اسـت كه چرايـی وجود 
رئيـس  باورهـای  در  نبايـد  را  مشـکل  ايـن 
ايـن سـازمان، يعنـی آقـای علـی عسـگری 
جسـت و جـو كـرد. نـه تنهـا خلـق و خـوی 
رئيـس ايـن رسـانه، خـالف رويکردهـای آن 
اسـت، بلکـه می تـوان آقـای علـی عسـگری 
را از حاميـان دولـت نيـز برشـمرد، بـه ويـژه 
اينکـه نـوع مطالبـی كـه در گفت و گوهـا از 
سـوی ايشـان طـرح می شـود، بـه گونـه ای 
اسـت كـه گويـی بـا رئيـس سـازمان ديگری 
صحبـت می كنيـد، نـه رئيـس صـدا و سـيما 
چنيـن  می سـازد.  برنامه هايـی  چنيـن  كـه 
بـه نظـر می رسـد كـه آنچـه درون سـازمان 
صـدا و سـيما در جريان اسـت و خروجی آن 
روی آنتـن مـی رود، آن چيـزی نيسـت كه از 
صحبت هـای رئيـس ايـن سـازمان فهميـده 
می شـود. از ايـن رو، می تـوان نتيجـه گرفـت 
يـا ايـن سـازمان، بـه دسـتورات رئيـس خود 
توجهـی نـدارد، يا اينکـه اتفاق ديگـری روی 
داده اسـت. بـه عبـارت ديگـر، ظواهـر امـر 
نشـان می هـد كـه آقای علـی عسـگری، تنها 
مديريـت بخـش سـخت افزاری صدا و سـيما، 
همچـون خريدهـا و تأميـن منابـع را برعهده 
دارد، امـا در توليـد محتـوا، كالم ايشـان نفوذ 
چندانـی نـدارد و گويـی اشـخاص ديگـری 
را  رسـانه  ايـن  محتـوای  سـازمان،  ايـن  در 
در مسـيری كـه خـود می پسـندند، هدايـت 
می كننـد.  توصيـه بـه آقـای علـی عسـگری 
ايـن اسـت كـه خودشـان صـدا و سـيما را 
مديريـت و مسـير ايـن سـازمان را انتخـاب 
كنند، نـه اينکه ديگران، اين مسـير را تعيين 

. كنند

روز گذشـته خبرهای متفاوتی از حضور 
رياسـت  انتخابـات  در  باهنـر  محمدرضـا 
جمهـوری 96 منتشـر شـد. ابتـدا فـارس 
نوشـت كـه نايـب رييـس جبهـه پيـروان 
از تـالش  اعضـای ايـن جبهـه بـرای اقناع 
باهنـر جهـت كانديداتـوری در انتخابـات 
چتـر  زيـر  »مـا  گفـت:  و  داد  خبـر   96

ائتـالف حركـت و بـه اجمـاع می رسـيم.« 
محسـن كوهکـن بـا اشـاره بـه برگـزاری 
پيـروان  جلسـه شـورای مركـزی جبهـه 
جبهـه  فعلـی  »رويکـرد  داشـت:  اظهـار 
ايـن اسـت كـه بـرای جلوگيـری از تکثـر 
آراء و به منظـور رسـيدن بـه برآينـد خرد 
جمعـی، تشـکل های و اشـخاص حقيقـی 

برسـند.«  واحـدی  فـرد  بـه  حقوقـی  و 
كوهکـن ادامـه داد: »جبهـه پيـروان هنوز 
بـرای معرفـی مصـداق نهايـی خـود ورود 
پيـدا نکرده اسـت اما چنانچـه گردهمايی 
اصولگرايان تشـکيل شـود و نظـر جمع بر 
ايـن باشـد كـه تشـکل ها فـرد موردنظـر 
خـود را معرفـی كننـد مـا نيـز زيـر چتـر 
ائتـالف حركـت و بـه اجمـاع می رسـيم.« 
نايـب رييـس جبهـه پيـروان بـر هميـن 
اسـاس تأكيـد كـرد: »مـا به دنبـال فردی 
هسـتيم كـه بـر مسـائل اساسـی و كالن 
كشـور شـناخت و تسـلط الزم را داشـته 
باشـد و بنابرايـن تأكيـد جبهه پيـروان بر 
روی آقـای باهنـر اسـت كـه بـه صحنـه 
بيايـد، هرچنـد كـه او هنـوز قانـع نشـده 
در  كانديداتـوری  موافـق  فعـاًل  و  اسـت 
انتخابـات نيسـت امـا تالش ها بـرای اقناع 

آقـای باهنـر جهـت كانديداتـوری ادامـه 
دارد.« وی تصريـح كـرد:  »قطعاً اگر جبهه 
پيـروان بخواهـد بـه سـمت جمع بندی بر 
روی نامـزد نهايـی خـود برود بعيد اسـت 
كـه به فـردی غيـر از آقای باهنر برسـد.«
خبـر  ايلنـا  خبرگـزاری  بعـد  سـاعتی 
داد كـه عضـو جامعه مهندسـين اسـالمی 
گفـت: »باهنر گزينه نهايـی جبهه پيروان 

 » . نيست
جامعـه  عضـو  نـژاد،  كوچکـی  جبـار 
مهندسـين اسـالمی درباره خبـری مبنی 
اينکـه نظـر نهايی جبهـه پيـروان نامزدی 
گفـت:  اسـت،   96 انتخابـات  در  باهنـر 
»هنوز جمـع بندی نهايی صـورت نگرفته 
و باهنـر نيـز يکـی از گزينه هـای مطـرح 
شـده اسـت.« او ادامـه داد: »گزينه هايـی 
مطـرح شـده اسـت كـه در مـورد آن هـا 

از  بعـد  و  می گيـرد  صـورت  بررسـی ها 
فـرد موردنظـر معرفـی خواهـد  انتخـاب 
شـد.« پيـش از ايـن نيـز كمال سـجادی 
سـخنگوی جبهـه پيـروان امـام رهبـری 
نامـزدی  از  ايلنـا  بـا  گفت و گـو  در  نيـز 
باهنـر اظهـار بی اطالعـی كـرد و گفـت: 
»از نظـر نهايـی جبهـه پيـروان اطالعـی 
نـدارم و نمی دانـم بـر چـه اساسـی چنين 
اخباری منتشـر شـده اسـت. چنديـن بار 
نيـز بـا آقـای باهنـر تمـاس گرفتـه ام كـه 
پاسـخ نداده انـد و تـا زمانـی كـه جـواب 
قطعـی ايشـان را ندانـم نمی تـوان به طور 
روشـن پاسـخ داد.« بـه گـزارش ايلنا اين 
گمانـه زنی هـا در حالـی صـورت می گيرد 
كـه بار هـا محمدرضـا باهنـر اعـالم كـرده 
اسـت قصـد نامـزدی در انتخابات رياسـت 

جمهـوری را نـدارد.

اظهارات ضدونقیض در مورد کاندیداتوری آقای البی؛

باهنر می آید؛ نمی آید
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خبر

ضرورت حفاظت از 
سوسمار دم تیغی، آهوی 

جبیر و هوبره در ریگان
زيسـت شهرسـتان  محيـط  اداره  رئيـس 
ريـگان گفـت: بـا توجـه بـه اينکه سوسـمار 
و  ايرانـی  جبيـر  آهـوی  ايرانـی،  تيغـی  دم 
هوبـره در ايـن شهرسـتان زيسـت می كنند، 
ايـن گونه هـای نـادر  از  خواسـتار حفاظـت 

جانـوری در ايـن شهرسـتان هسـتيم.
بـا  گفت وگـو  در  بهـروزی  مصطفـی 
بـه  اشـاره  بـا  ريـگان  در  فـارس  خبرنـگار 
سـردی زمسـتان اظهـار داشـت: در روزهای 
سـرد شـرايط زندگـی جانـداران بـرای پيدا 
كـردن غذا و مکان گرم سـخت شـده اسـت 
و می توانيـم در گذرانـدن ايـن روزهـا كمك 

باشـيم. حال شـان 
وی ابـراز داشـت: بـا قـرار دادن تکه هـای 
مکانـی  در  خـود  غـذای  باقيمانـده  و  نـان 
از حيـاط، بالکـن و يـا پشـت بـام خـود و 
مکانـی  در  چوبـی  آشـيانه ای  سـاختن  يـا 
خلـوت و يـا روی شـاخه درختـان می توانيم 
پرنـدگان را در ايـن روزهـای سـرد حمايـت 

. كنيم
زيسـت  محيـط  حفاظـت  اداره  رئيـس 
شهرسـتان ريگان تصريح كـرد: اگر پرنده ای 
كـه از شـدت سـرما بی حـال شـده وی را به 
مکانـی گـرم منتقل كنيـم و احتمـال اينکه 
ايـن پرنده زندگـی دوباره ای پيـدا كند، زياد 

ست. ا
و  هـوا  شـدن  سـرد  بـا  افـزود:  بهـروزی 
كمبود منابـع غذايی ممکن اسـت، حيوانات 
وحشـی بـه حاشـيه مناطـق حفاظت شـده 
در  يـا  و  نزديـك  شـهرهای  و  روسـتاها  و 
جاده هايـی كه در مجـاورت مناطق حفاظت 

شـده هسـتند، عزيمـت كننـد.
زيسـت  محيـط  حفاظـت  اداره  رئيـس 
راننـدگان  كـرد:  تاكيـد  ريـگان  شهرسـتان 
در ايـن فصـل بايـد بـا احتيـاط بيشـتر و بـا 
توجـه بـه عالئمـی كه نشـان دهنـده امکان 
عبـور حيوانات وحشـی از جاده اسـت از اين 

مناطـق عبـور كننـد.
اينکـه  بـه  توجـه  بـا  كـرد:  تصريـح  وی 
آهـوی جبيـر  ايرانـی،  تيغـی  دم  سوسـمار 
ايرانـی و هوبـره در ايـن شهرسـتان زيسـت 
ايـن  از  حفاظـت  خواسـتار  می كننـد، 
گونه هـای نـادر جانـوری در اين شهرسـتان 

. هسـتيم

اهدا گندم توسط 
دوستداران محیط زیست 

به عنوان نذر طبیعت
جبرائيـل قلـی پـور رئيـس اداره حفاظت 
محيـط زيسـت خـوی از اهداء گندم توسـط 
دوسـتداران محيـط زيسـت خـوی بعنـوان 

نـذر طبيعـت برای پرنـدگان خبـر داد.
بـه گـزارش اداره روابط عمومـی حفاظت 
قلـی   ، غربـی  آذربايجـان  زيسـت  محيـط 
پـور گفـت : بـا توجـه به افـت شـديد دما و 
احتمـال يـخ بسـتن تـاالب هـا و آبگيرها در 
اقدامـی تحسـين برانگيـز صاحبـان كارخانه 
سـاواالن   - شـانلی   - اوريـن  آرد  هـای 
500كيلـو گنـدم را برای تغذيـه پرندگان در 
تـاالب هـا و آبگيرهای شهرسـتان خوی نذر 

طبيعـت كردنـد.
زيسـت  محيـط  حفاظـت  اداره  رئيـس 
خـوی اضافـه كـرد :  بـا توجـه به يخ بسـتن 
تـاالب ها و آبگيرها پرندگان برای دسـتيابی 
بـه منابـع غذايـی بـه ، حاشـيه روسـتاها و 
جاده هـا هجـوم می آورنـد و هميـن موضـوع 
آنهـا را در معـرض خطـر شـکار غيرمجاز نيز 
قـرار می دهـد و بر اين اسـاس اداره حفاظت 
محيـط زيسـتخوی تـالش می كند بـا توزيع 
گنـدم در حاشـيه تـاالب هـا و آبگيرهـا در 
برخـی از مناطـق، بخشـی از نيـاز پرنـدگان 

را برطـرف كند.
قلـی پور بـا تقدير از اقدام اين شـهروندان 
دوسـتدار محيـط زيسـت خوئـی ، اهـدای 
ايـن ميـزان گنـدم بـرای تغذيـه پرنـدگان 
را كـم سـابقه خوانـد و اضافـه كـرد : گنـدم 
اهدايـی در مناطـق عمده تمركـز پرندگان با 
همـکاری تشـکل زيسـت محيطـی و جوامع 
بـا  اميدواريـم  محلـی توزيـع می شـود كـه 
توجـه به شـرايط جـوی و بارش بـرف و افت 
دمـا ، ديگـر افـراد خيـر نيز به حـوزه محيط  

زيسـت توجه بيشـتری داشـته باشـند.

مشـاركت های  دفتـر  مديـركل 
مردمـی سـازمان حفاظـت محيط 
زيسـت با اشـاره بـه اينکـه تنها در 
شـرايط هوايـی سـرد و يخبنـدان 
و  سـگ ها  گربه هـا،  بـه  می تـوان 
پرنـدگان غـذا داد، گفـت: فراهـم 
در  و  گربه هـا  بـرای  غـذا  كـردن 
باعـث  زباله هـا  بـودن  دسـترس 
گسـترش موش هـای تهـران شـده 

اسـت.
هميشـه   ، ايسـنا  گـزارش  بـه 
پنجـره  كنـار  در  پرنـده  تعـدادی 
تحريريـه جمـع می شـوند ريختن 
باقيمانـده غذاهـا در كنـار پنجـره، 
هرازگاهـی  كـه  اسـت  كاری 
همکارانـم انجـام می دهنـد بـه دو 
را سـير  پرنده هـا  نيـت؛ كـه هـم 
كننـد و هـم باقيمانـده غذايشـان 
حيـف و ميـل نشـود. نيـت كامـال 

خيرخواهانـه اسـت. ايـن روند كند 
ادامـه داشـت تـا اينکـه يـك روز 
يکـی از همکارانـم، بـا يك كيسـه 
گنـدم پا بـه اداره گذاشـت از وقتی 
بـرای  بعدازظهرهـا  روز  هـر  كـه 
پرنـده هـا گنـدم می ريـزد تعـداد 
پرندگانـی كـه لـب پنجـره جمـع 
می شـوند بيش تـر شـده و هـر روز 
حتمـا سـری به پنجـره اتـاق اداره 

می زننـد.
پيـش از اين در پـارك الله خانم 
و آقای ميانسـالی را ديـده بودم كه 
با سـطل های غـذا سـراغ گربه های 
پـارك می آينـد، فقط چنـد دقيقه 
كافـی بود تا تقريبا تمـام گربه های 
پـارك بـرای گرفتن جيـره خود در 
اطـراف اين مرد و زن جمع شـوند.
قبـال هـم تعـدادی از دوسـتان 
هـم سـن و سـالم را ديـده بـودم 

بـاز  محوطـه ای  در  وقتـی  كـه 
نشسـته و مشـغول غـذا خـوردن 
هسـتيم بخشـی از غـذای خـود را 
بـه گربـه ای كـه در كنـار ما پرسـه 
شـما  حتمـا  می دهنـد.  می زنـد، 
هـم هـر روزه در سـطح شـهر، در 
پـارك هـا و بوسـتان ها، در كوچـه 
و محله هايتـان افـرادی را می بينيد 
كـه مشـغول غـذا دادن به سـگ ها 
و گربه هـای بی سرپرسـت هسـتند 
يـا اينکـه خـود شـما جـزو همين 
محسـوب  مهربانـی  شـهروندان 
می شـويد كـه در اوقـات مختلـف 
بـرای سـگ و گربه هـا غـذا تهيـه 
می كنيـد يـا باقيمانـده غذاهايتان 
را بـرای ايـن حيوانـات می ريزيد يا 
اينکـه هميشـه تکه هـای باقيمانده 
از نـان يـا برنـج را لب پنجـره خانه 
يـا محـل كارتان برای سـير شـدن 

قـرار می دهيـد و رفتـه  پرنـدگان 
رفتـه محـل حضور شـما تبديل به 

پاتـوق ايـن حيوانـات می شـود.
زمان هايـی  در  اسـت  بديهـی 
كـه هـوا رو بـه سـردی می گـذارد 
شـهروندان بيش تری بـر خود الزم 
می بيننـد كـه بـه فکـر غـذا دادن 
بـه حيوانـات بی سرپرسـت باشـند 
بـا ايـن وجـود صـدای ديگـری به 
همـه  ايـن  كـه  می رسـد  گـوش 
مهربانـی و دلسـوزی انسـان بـرای 

تاييـد نمی كنـد. حيوانـات را 
درويـش  محمـد  اين بـاره،  در 
مشـاركت های  دفتـر  مديـركل 
مردمـی سـازمان حفاظـت محيط 
زيسـت در گفت وگـو بـا ايسـنا، بـا 
اشـاره بـه اينکـه نـگاه كارشناسـی 
در ايـن زمينـه آن اسـت كه تالش 
كنيـم تـا حيـات وحـش، حيـات 
وحـش باقـی بمانـد، اظهـار كـرد: 
كاری  عملکردهايمـان  بـا  نبايـد 
اهلـی  كـه حيـات وحـش  كنيـم 
بـه  حـد  از  بيـش  آنهـا  و  شـوند 
انسـان ها اعتمـاد كننـد و مطمئن 
بـرای  كـه  هسـت  كسـی  شـوند؛ 
آنهـا غـذا تاميـن كنـد، چـون اين 
موضـوع باعث می شـود تـاب آوری 
حيوانـات در برابـر شـرايط سـخت 

كاهـش پيـدا كنـد.
وی بـا بيـان اينکه هـم پرندگان 
تحـت  گربه هـا  و  سـگ ها  هـم  و 
تاثيـر ايـن رفتـار شـهروندان قـرار 

می گيرنـد، گفت: غذا و آب دادن به 
حيوانـات بـه تدريج باعث می شـود 
آسـيب های  معـرض  در  آنهـا 
كاری  بگيرنـد.  قـرار  جدی تـری 
محيـط  اخـالق  بـا  می توانـد  كـه 
آنسـت  باشـد  سـازگارتر  زيسـتی 
هموطنـان  كـه  صورتـی  در  كـه 
مـا بـا حيـوان مجروحـی روبـه رو 
بهبـود  بـرای  اقدامـی  می شـوند 
وضعيـت آن انجـام دهنـد، يـا در 
شـرايط يخبندان و سـرمای شديد 
كـه امـکان پيدا كـردن غـذا وجود 
نداشـت و حيوانـات نمی توانسـتند 
برگ هـا  و  گياهـی  پوشـش  از 
تغذيـه كننـد و منابع آبـی يخ زده 
نمی توانسـتند  حيوانـات  و  بـود  
ايـن  در  شـهروندان  بخورنـد؛  آب 
شـرايط می تواننـد يـخ منابـع آبی 
را بشـکنند و آبشـخورهای موقـت 
ايجـاد كننـد يـا علوفـه دسـتی يا 

غـذا بريزنـد.
مشـاركت های  دفتـر  مديـركل 
مردمـی سـازمان حفاظـت محيط 
زيسـت تاكيـد كـرد: ايـن اقدامات 
تنهـا بايـد در شـرايط سـخت آب 
و هوايـی كـه حيوانـات در آسـتانه 
شـرايط بحرانـی قـرار دارنـد، اتفاق 
بيافتـد، در غيـر ايـن صـورت بهتر 
اسـت اجـازه دهنـد حيوانـات بـه 
تدريـج با شـرايط سـخت پيرامون 
خود سـازگار شـوند. نبايد حيوانات 
را شـرطی بکنيـم و كاری كنيم كه 

آنهـا از تالش بـرای بهبود وضعيت 
خـود فاصلـه بگيرند.

بـه گفتـه درويـش، دليـل اينکه 
در شـهر تهـران موش هـا در حـال 
گسـترش هستند، آنسـت كه برای 
گربه هـا انگيـزه ايجـاد نکرده ايـم تا 
به دنبـال گرفتـن موش ها باشـند. 
چـون مـا بـرای گربه ها غـذا فراهم 
می كنيـم. از سـوی ديگـر زباله هـا 
هم در دسـترس ايـن حيوانات قرار 
اينهـا باعـث می شـود  دارد. همـه 
بـرای  الزم  انگيـزه  گربه هـا  كـه 
گرفتـن مـوش نداشـته باشـند كه 
ايـن موضـوع می تواند خسـارتی به 

اكوسيسـتم وارد كند. 
به پرنده ها تنها در شرایط 

یخبندان غذا بدهید 
وی در پايـان اظهـار كـرد: بـه 
تنهـا در شـرايطی  بايـد  پرنده هـا 
كه هوا به شـدت سـرد و يخبندان 
اسـت و غذايـی در اختيـار ندارنـد 
بـه انـدازه محـدود غـذا داده شـود 
يـا آب در اختيـار آنهـا قـرار گيرد 
بـه شـکل  نبايـد  ايـن موضـوع  و 
يـك رويـه درآيـد. تـا زمانيکه آب 
جملـه  از  حيوانـات  و  نـزده  يـخ 
خـود  غـذای  می تواننـد  پرنده هـا 
را تاميـن كننـد غـذا دادن بـه آنها 
بايـد شـرايطی  درسـت نيسـت و 
باشـد كـه حيوانـات، خـود بتوانند 
ايـن شـرايط سـخت را كنتـرل و 

مديريـت كننـد.

در زمستان سرد، غذا دادن به 
حیوانات را فراموش نکنیم

سـازمان  مشـاور  كهـرم  اسـماعيل 
نشسـت  در  زيسـت  محيـط  حفاظـت 
تخصصـی بازنمايـی مولفـه هـای محيـط 
زيسـتی در رسـانه هـا گفـت: اگر رسـانه 
هـای مـا را بـا رسـانه هـای خارجـی در 
كنيـم  مقايسـه  زيسـت  محيـط  حـوزه 
مـن احسـاس مـی كنـم كـه آنهـا اغلـب 
داخـل  خبرنـگاران  اكثريـت  از  تـر  آگاه 
كشـور مـا هسـتند بـه همـان ميـزان كه 
خـودم  حرفـه  در  بايـد  كارشـناس  مـن 
اطالعاتـم را بـاال ببرم خبرنـگار حوزه هم 
بايـد سـطح دانـش خـود را بـاال ببـرد تـا 
نپذيرنـد. كارشناسـان  از  را  هـر حرفـی 

كهـرم ضمـن نـام بـردن از معـدودی 
محيـط  حـوزه  توانمنـد  خبرنـگاران  از 
زيسـت كشـور افـزود: غيـر از ايـن چنـد 
نفـر كمتـر رسـانه ای در ايـران مـی بينم 

كـه خبرنگارشـان بـه طـور حرفـه ای و 
تخصصـی در حـوزه محيـط زيسـت كار 

. كند
مشـاور سـازمان حفاظت محيط زيست 
بـا اعـالم اينکه سـازمان حفاظـت محيط 
زيسـت و سـازمان جنگل هـا از فقيرترين 
مـا  گفـت:  هسـتند،  كشـور  تشـکيالت 
سـالها اسـت درخواسـت اسـتخدام هـزار 
نفـر محيـط بـان كـرده ايـم امـا ابـدا اين 
رخ نـداده اسـت. حـدود 10 درصد خاك 
كشـور مناطـق چهارگانـه تحـت مديريت 
سـازمان حفاظـت محيـط زيسـت تعريف 
شـده اسـت. در اسـتاندارد جهانـی بـرای 
حفاظـت ايـن ميـزان خـاك كشـور مـی 
بـان  محيـط  هـزار   12 تـا   10 بايسـتی 
داشـتيم كـه اكنـون كمتـر از 2 هـزار و 
700 نفـر داريم. كهرم ادامـه داد: االن در 

خارتـوران، يـك ميليـون هکتار مسـاحت 
گوسـفند  هـزار  آن 250  در  كـه  داريـم 
هـم وجـود دارد و ايـن پـارك ملـی مـا 
بـا باالتريـن درجـه حفاظـت اسـت و اين 
مسـاحت را بايـد بـا يك لنـدرور حفاظت 
كنيم. سـه مـاه پيش در كـوه »گنو« يك 
جـوان دو محيط بان را كشـت و يکی، دو 
روز بعـد از آن در »بمـو« هـم گلـوی يك 
محيـط بـان ديگر را بـا گلوله زدنـد. اينها 
اليحـه  درخواسـت  مـا  و  شـدند  شـهيد 
تقويـت محيـط بانـان و تاميـن معيشـتی 
محيـط بانـان را سـه مـاه پيـش تقديـم 
ايـن  هنـوز  امـا  كرديـم  دولـت  هيئـت 
اليحـه بـه مجلـس نرفتـه و مـردم  ايـن 
حفاظـت  سـازمان  چشـم  از  را  موضـوع 

محيـط زيسـت مـی بينند.
وی بـا اشـاره بـه محيـط بانانـی كه به 

دليـل اتفاقـات در حين وظيفـه به حبس 
يـا اعـدام محکوم شـده اند گفـت: قبل از 
عيد سـه نفر آزاد شـدند. ماشـااهلل مهنايی 
از بهبهان، اسـعد تقی زاده و غالمحسـين 
خالـدی از ياسـوج. يکـی از اينها 8 سـال 
و نيـم در زنـدان بـود و زمانـی كـه بـه 

زنـدان رفـت 12 روز از مراسـم عقـدش 
گذشـته بـود. االن هم محيط بـان افضلی 
در كرمـان حکـم قصـاص گرفتـه كـه از 
گرفتـه  ای  نامـه  رهبـری  معظـم  مقـام 
شـده كه فعـال بـرای اجرای حکم دسـت 

نگهدارند./مهـر

مشاور سازمان حفاظت محیط زیست: 

ضرورت ارتقای دانش خبرنگاران در حوزه محیط زیست

 خبر

پايـگاه خبـری ديده بان محيط زيسـت 
و حيـات وحـش ايـران )iew(: سـازمان 
دامپزشکی هشـدار داد بيماری آنفلوآنزای 
فـوق حـاد پرندگان عالئم ظاهـری ندارد و 
مـردم در هيچ شـرايطی پرندگان مهاجر را 

شـکار نکنند و نخورند.
سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دامپزشـکی كشـور، دكتر فرشـاد طهرانی 
مديريـت  و  بهداشـت  دفتـر  مديـركل 
بيمـاری هـای طيـور، زنبـور عسـل و كرم 
ابريشـم سـازمان دامپزشـکی در ايـن باره 
هـر  مشـاهده  صـورت  در  مـردم  گفـت: 
گونه الشـه پرنـدگان، خيلی سـريع اطالع 

رسـانی كننـد. 
دكتـر طهرانـی گفـت: مـا از دهه سـوم 
آنفلوآنـزای  بيمـاری  درگيـر  مـاه  آبـان 
فـوق حـاد پرندگان شـديم و اسـتان های 
قـم،  شـرقی،  آذربايجـان  البـرز،  تهـران، 
مركـزی، كرمانشـاه و مازنـدران در معرض 

ابتـال بـه ايـن بيمـاری اند.
او بـا بيـان اينکـه به مسـئولين اسـتان 
هـای گيالن و گلسـتان هـم در اين زمينه 
هشـدار داده ايـم، گفـت: ايـن بيمـاری از 
طريـق پرندگان مهاجر در مسـير مهاجرت 

از سـيبری به نيمکـره جنوبی وارد كشـور 
مـا مـی شـود. طهرانـی  بـا بيـان اينکـه 
پرنـدگان مهاجر بـه اين بيمـاری مقاومند 
و عالئـم ظاهـری ندارنـد، گفـت: توصيـه 
جـدی مـی شـود مـردم از شـکار و خريد 

ايـن پرنـدگان خـودداری كنند.
مديـر كل دفتـر بهداشـت و مديريـت 
بيماری های طيور سـازمان دامپزشـکی با 
اشـاره بـه دو نوع مراقبت فعـال و غيرفعال 
در ايـن حوزه گفـت: مراقبت فعـال برنامه 
ريزی شـده اسـت و ما از شـهريور امسـال 
بـه 1800 واحـد صنعتـی مراجعـه كـرده 
ايـم و از 35 هـزار پرنـده نمونـه بـرداری 

كرديم.
او افـزود: در مراقبـت غير فعـال نيز اگر 
مـردم بـا تلفـات جمعـی پرنـدگان روبـرو 
شـوند بـه مـا اطـالع مـی دهنـد و مـا بـا 
حضـور در محـل اقـدام بـه نمونـه گيـری 

كنيم. مـی 
دكتـر طهرانـی بـا بيـان اينکـه اگر يك 
واحـد صنعتـی آلوده شـود تمـام پرندگان 
آن واحـد را معـدوم مـی كنيـم، گفـت: 
همچنين در شـعاع 3 تا 10 كيلومتر از آن 
واحد اقدامات پيشـگيرانه شـديدی اعمال 

مـی كنيم.
ايـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه اينکه 
بـا  توانـد  نمـی  دامپزشـکی  سـازمان 
متخلفـان برخـورد كنـد گفت: الزم اسـت 
دسـتگاه هـای ذيربط به ما كمـك كنند و 
از عرضـه پرندگان مهاجر جلوگيری شـود.

او گفـت: واكسـن ايـن بيمـاری بـرای 
پرنـدگان وجـود دارد، امـا چـون سياسـت 
بيمـاری  ايـن  كنـی  ريشـه  جهانـی 
اسـت پرنـده هـا در واحدهـای صنعتـی 
واكسيناسـيون نمـی شـوند و در برخـی 
كشـورها هـم كـه واكسيناسـيون دارند با 

اسـت. روبـرو شـده  شکسـت 
مديريـت  كارشـناس  رضايـی  فرشـيد 
بيمـاری هـای واگيـر وزارت بهداشـت نيز 
بـا بيـان اينکه احتمال مبتال شـدن سـگ 
و گربـه بـه بيمـاری آنفوالنـزای فـوق حاد 
پرنـدگان وجـود دارد، گفـت: مـردم عالوه 
بر شـکار نکـردن و مصرف نکردن گوشـت 
پرنـدگان مهاجـر، از دادن الشـه آنهـا بـه 

سـگ و گربـه نيـز خـودداری كنند.
رضايـی بـا اشـاره بـه اينکـه عالئـم اين 
دچـار  بيمـار  و  اسـت  تنفسـی  بيمـاری 
سـرفه، گلـو درد و تـب مـی شـود، گفـت: 

خوشـبختانه در چنـد سـال گذشـته ايـن 
بيماری در انسـان مشـاهده نشـده اسـت، 
امـا بـا توجه به تغييـر ژنتيـك در اين نوع 

ويـروس احتمـال ابتـال وجـود دارد.
او تاكيـد كرد: واكسـن آنفوالنـزای فوق 
حـاد پرنـدگان هنـوز بـرای انسـان توليـد 
بيمـاری  ايـن  درمـان  امـا  اسـت،  نشـده 
راحـت اسـت و بـرای درمـان آن مشـکلی 

نداريم.
رضايـی گفـت: مقابلـه بـا ايـن بيماری 
نيـاز بـه همـکاری دسـتگاه هـای مختلف 
دارد و وزارت بهداشـت نيـز در ابعـاد پيش 
بينی، پيشـگيری و درمان اقـدام می كند.

كارشـناس مديريت بيمـاری های واگير 
وزارت بهداشـت بـا بيان اينکه بـرای مردم 
راحـت تريـن راه شناسـايی ايـن بيماری، 
از بيـن رفتـن تعـدادی پرنـده در مکانـی 
خاص اسـت، گفـت: از مردم مـی خواهيم 
ايـن مـوارد را سـريع بـه مركـز بهداشـت 

محـل خـود اطـالع دهند.
در  نگرانـی  هيـچ  گفـت:  پايـان  در  او 
خصـوص مـرغ و تخـم مـرغ هـای مـورد 
وجـود  بـازار  در  بهداشـت  وزارت  تاييـد 
نـدارد، امـا مردم ايـن محصـوالت را كامال 
مغـز پخـت كنند و هنـگام دسـت زدن به 

مـرغ از دسـتکش اسـتفاده كننـد.

هشدار جدی سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت در خصوص آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

مردم از شکار و خرید پرندگان مهاجر خودداری کنند

 خبر
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دستگیری متهم به قتل 
تاجر کاشانی در کوهبنان 

از  كوهبنـان  شهرسـتان  دادگسـتري  رئيـس 
دسـتگيری يکـی از مشـاركت كننـدگان در قتـل 
تاجـر و بـازرگان كاشـانی در كوهبنـان خبـر داد.

حسـين رمضانـی زاده در تشـريح جزئيـات ايـن 
خبر ابراز داشـت: يکـي ازاتباع كشـور های خارجی 
كـه به اتهـام مشـاركت درقتل يـك تاجر كاشـانی 
تحـت تعقيـب مراجع قضايي اسـتان اصفهـان قرار 
داشـت در ايـن حـوزه قضايـي  دسـتگير شـد. اين 
مقـام قضائی  درخصوص نحوه ی دسـتگيري متهم 
بـه قتـل دركوهبنان گفت:سـه نفـر ازاتبـاع بيگانه 
بـه اتهـام حمـل ونگهـداري مـواد مخـدر صنعتـي 
ازنوع شيشـه دسـتگير شـدند. وی افزود : بر اساس 
بررسـي هاي صـورت گرفتـه ودرمرحلـه تحقيقات 
مقدماتـي مشـاركت يکـی  از متهميـن در ارتـکاب 
قتل يك بازرگان وتاجر فرش درشهرسـتان كاشـان 
فـاش گرديـد. رمضانـی زاده با بيان اينکـه متهم به 
مشـاركت درقتل باهمدسـتي سـه نفر از دوستانش 
فني-تخصصـی  دربازجويـي  افـزود:  اقرارنمـوده، 
صـورت گرفتـه واسـتعالم سـوابق متهـم ازپايـگاه 
پليـس آگاهـي ناجا مشـخص گرديـد كـه نامبرده 
اونيـز  بنـام »رسـول« كـه  باهمدسـتي شـخصي 
تابعيت كشـور ديگـر ومقيم پايتخت بوده اسـت در 
يك قتل مشـاركت داشـته اسـت. وي بيان داشـت: 
بادسـتگيري متهـم اقدامات الزم جهـت حفظ ادله 
جـرم انجـام ومتهمين باصدور قرار قانونـي به زندان 
معرفـي گرديـده وپرونـده درايـن مرجـع درحـال 

رسـيدگي مي باشـد.

4 کشته در حوادث رانندگی 
آخر هفته در کرمان 

رئيس پليس راه شـمال اسـتان از وقوع 4 حادثه 
منجـر بـه فـوت در تعطيالت آخـر هفتـه در محور 

های اسـتان خبر داد.
بنابراعالم پايگاه خبری پليس ، سـرهنگ يوسف 
نجفـي گفت:بـا توجه به حجم بـاالي عبـور و مرور 
در سـطح جاده هـا و معابـر برون شـهري اسـتان در 
تعطيـالت آخر هفته متاسـفانه بر اثـر بي احتياطي 
راننـدگان 4 فقره تصـادف فوتي در سـطح جاده ها 
و معابـر برون شـهري اسـتان به وقوع پيوسـت. وي 
افـزود :در يکـي از اين حـوادث كـه در كيلومتر 15 
محور انار-شـهربابك رخ داد، سـواري پرايد به علت 
عـدم توجـه به جلو از مسـير خود منحرفـو واژگون 
شـد كهـدر ايـن حادثه سرنشـين وسـيله نقليه كه 
پسـر بچـه اي حدودا شـش سـاله بـود، در دم جان 
خـود را از دسـت داد. وي با اشـاره به تصادفي ديگر 
كـه در محـور اصلـي رفسـنجان -كرمـان بـه وقوع 
پيوسـت، گفـت: درايـن حادثـه، سـواري ليفـان به 
علـت عـدم توجـه بـه جلـو بـا عابـر پيـاده برخورد 
كـرد.وي افـزود: در ايـن حادثـه عابـر پيـاده كـه 
پسـر بچـه اي 14 سـاله بـود، به شـدت مجـروح و 
در نهايـت فـوت كـرد. نجفـي درخصـوص حادثـه 
محـور روسـتايي مهـدي آبـاد از توابـع شهرسـتان 
انـار گفـت: ايـن حادثـه به علـت عـدم رعايت حق 
پرايـد  سـواري  بـه  نسـبت  موتورسـيکلت  تقـدم 
رخ داد و پسـر بچـه اي 10سـاله كـه تـرك نشـين 
موتورسـيکلت بـود در ايـن حادثـه جان خـود را از 
دسـت داده اسـت. وي بـه حادثه آخر كـه در محور 
اصلـي رسـتم آبـاد- بـم به وقوع پيوسـت نيزاشـاره 
كـرد و افزود: در اين حادثه سـواري سـمند به علت 
تخطي از سـرعت مطمئنه از مسـير خـود منحرف 
و واژگـون شـد و راننده خـودرو سـمند در دم جان 

خـود را از دسـت داد.

عامل تغییر در انتخاب
 رشته تحصیلي دستگیر شد

فرمانـده انتظامـي سـيرجان گفت :فـردي كه با 
ورود بـه صفحـه انتخـاب رشـته يکي از بسـتگانش 
در انتخـاب رشـته وي تغييراتـي ايجـاد كـرده بود، 

توسـط پليس فتاي سـيرجان دسـتگير شـد. 
 سـرهنگ  محمدرضـا ايـران نـژاد  گفـت: بـا 
ارائـه شـکايت فـردي به پليـس فتاي شهرسـتان با 
موضـوع تغيير در انتخاب رشـته كنکور، شناسـايي 
و دسـتگيري فـرد مورد نظـر در دسـتور كار پليس 
قـرار گرفـت. وي اظهـار كرد: اين فـرد در اظهارتش 
بـه پليـس عنوان كرد با توجه به رتبه كسـب شـده 
ام در كنکور، رشـته پزشـکي را انتخاب كردم، اما در 
زمـان اعـالم نتايـج ،رشـته اي قبول شـدم كه جزء 
اولويـت هـاي انتخابي من نبود و بـه همين منظور، 
جهـت روشـن شـدن موضوع به سـازمان سـنجش 
توسـط  درخواسـتم  بررسـي  از  پـس  و  مراجعـه 
سـازمان سـنجش، اعالم كردنـد كه شـما در مدت 
24 سـاعت چنديـن مرتبـه اقدام به تغييـر انتخاب 
رشـته كرده ايد و رشـته قبولي شـما از رشـته هاي 
انتخابـي تـان اسـت، حال بـا ارائه شـکايت خواهان 
رسـيدگي بـه ايـن موضـوع هسـتم كه چه كسـي  
انتخـاب رشـته مـن را تغييـر داده اسـت. فرمانـده 
انتظامـي سـيرجان بيان كـرد: با توجه بـه اظهارات 
فـرد شـاكي رسـيدگي بـه موضـوع در دسـتور كار 
كارگاهـان تخصصـي پليـس فتـا قـرار گرفـت و 
سـرانجام پـس از گذشـت يـك ماه تحقيقـات فني 
و تخصصـي فـرد مورد نظر كـه از بسـتگان نزديك 

شـاكي بود، شناسـايي و دسـتگير شد. 

اسـتان كرمـان يکـی از مهمترين 
ايـن  اسـت،  شـتر  پـرورش  مراكـز 
حيـوان در راور، بـم، ريـگان و فهرج و 
همچنيـن در جنوب كرمـان پرورش 
داده مـی شـود و حتـی مركـز توليد 
شـتر دوكوهانه در راور در حال شکل 

اسـت. گيری 
شـتر بـه عنـوان يکـی از پر سـود 
تريـن دام هـای موجـود در اسـتان 
پـرورش  جايـگاه  بـه  امـا  كرمـان 
صنعتـی نرسـيده اسـت و بـا وجـود 
پتانسـيل هـای اقتصـادی بالقـوه ای 
كـه دارد امـا هنـوز هـم حمايت های 
الزم از سـوی مسـئوالن برای توسعه 
سـنتی پـرورش ايـن دام در اسـتان 

انجـام نشـده اسـت.
و  گوشـت  بـه  مـردم  چنـد  هـر 
محصـوالت لبنی شـتر بـه دليل بکر 
بـودن اين محصول رغبت نشـان می 
دهنـد اما دامـداران بـا دو دلی به اين 
صنعـت نگاه مـی كنند. بـا اين وجود 
برخی از سـود جويان از خالء نظارتی 
و بهداشـتی موجود در اسـتان كرمان 
اسـتفاده كـرده و طـی روزهـای اخير 
سـعی در توزيع شـير شـتر به صورت 
سـنتی در بـازار دارنـد در حاليکه اين 
محصـول بـه هيـچ عنـوان مراحـل 

بهداشـتی را طـی نکرده اسـت.
قاچـاق دام از كشـورهای شـرقی 
به سـمت بـازار داخلی نيـز همچنان 
ادامـه دارد و سـالمت دام های داخلی 
و مصـرف كننـدگان را تهديـد مـی 
كنـد. هـم اكنـون روزانـه نزديـك به 
800 هـزار ليتر شـير شـتر به صورت 
غيـر پاسـتوريزه وارد بـازار می شـود 
كـه منبـع اصلـی توليـد اين شـيرها 
نيـز شـرق و جنـوب كرمان هسـتند.

معمای ساده شیرهای فاسد 
ايـن محصـول  مسـافت طوالنـی 
تـا بـازار اصلـی يعنـی كرمان سـبب 
مـی شـود مـدت زيـادی اين شـيرها 
در خودروهـای حمـل شـير كـه فاقد 

يخچـال نيز هسـتند بمانند و فاسـد 
شوند.

اينکـه  جالـب  بسـيار  نکتـه 
فروشـندگان شـير نيـز كـه از ايـن 
مـردم  بـه  دارنـد  اطـالع  موضـوع 
تاكيـد مـی كنند ايـن شـير را بدون 
جوشـاندن مصرف كننـد و اين بهانه 
را مطـرح مـی كننـد كه شـير پس از 
جوشـاندن خـواص خـود را از دسـت 
مـی دهـد، امـا در واقعيـت شـير بـه 
دليـل طـی مسـافت طوالنـی فاسـد 
شـده و نـه تنهـا خاصيـت خـود را از 
دسـت  داده بلکـه حـاوی ميکـروب 

هـای خطرنـاك اسـت.
در صورت جوشـاندن شير احتمال 
اينکه مردم متوجه فسـاد شيرشـوند 
مـی  فروشـان  شـير  و  اسـت  زيـاد 
امـر مطلـع  ايـن  از  خواهنـد مـردم 
نشـوند. كارشناسـان از سـوی ديگـر 
هشـدار مـی دهنـد كـه حتـی اگـر 
اين شـير دچار فسـاد نشـده باشد به 
دليل عدم پاسـتوريزه بودن با ريسك 
فاكتور بسـيار باال حاوی عوامل انتقال 
تـب مالت به مصـرف كننده اسـت و 
مواردی مشـکوك بـه اين بيماری نيز 

در كرمـان ديده شـده اسـت.
كـه  شـده  باعـث  امـر  هميـن 
مديركل دامپزشکی استان كرمان در 
معدودهشـدارهايش به مـردم، تاكيد 
كنـد كه توزيع سـنتی محصـوالت و 
فـرآورده هـای دامی مـی تواند منجر 
به شـيوع بيماری های مشـترك بين 

انسـان و دام شـود.
حسـين رشـيدی به خبرنگار مهر 
گفـت: ايـن نوع مصـرف غيـر اصولی 
و غيـر بهداشـتی مـی تواند سـالمت 
مصـرف كننـده را بـه صـورت جدی 

مـورد تهديـد قـرار دهد.
وی تاكيـد كرد: تاكيد ما اسـتفاده 
از محصوالت پاسـتوريزه و استريليزه 
اسـت و اگـر مردم به هـر دليل تمايل 
به اسـتفاده از سيسـتم سـنتی دارند 

بايـد حتمـا قبـل از مصـرف شـير را 
بجوشانند.

جوشاندن عالوه بر از بین بردن 
تب مالت فساد شیر را نمایان 

می کند
توزيـع  متاسـفانه  گفـت:  وی 
كننـدگان شـير شـتر بـه مـردم می 
گوينـد شـير را نجوشـانيد و دليل آن 
هـا ايـن اسـت كـه خاصيـت شـير از 
بيـن مـی رود در حاليکـه جوشـاندن 
شـير موجـب نمايـان شـدن نشـانه 
های فسـاد نهفته در شـير می شـود.
رشـيدی از سـوی ديگر تاكيد كرد 
كـه دام هـا شـاهد بـروز بيماريهايـی 
هسـتند كه بين انسان و دام مشترك 
اسـت از جملـه ايـن بيمـاری ها می 
تـوان بـه تـب مالـت اشـاره كـرد كه 
سـالمت فـرد مصـرف كننـده را بـا 
خطر بسـيار جـدی مواجه مـی كند.

وی به توزيع كنندگان نيز هشـدار 
داد در صـورت مشـاهده توزيـع و يـا 
انتقـال غيـر اصولـی اين محصـول با 
انجـام  قانونـی  برخـورد  مسـببان 
مـی شـود و گـروه هـای نظارتـی بـا 

جديـدت فضـا را رصـد مـی كننـد.
وی گفـت: ترغيـب مشـتريان بـه 
نجوشـاندن شـير در واقع نوعی اغفال 
مشـتريان بـرای سـود انـدوزی و بـه 
خطر انداختن سـالمت جامعه اسـت.
يـك كارشـناس دامپزشـکی نيـز 
اخيـر  روزهـای  طـی  اظهارداشـت: 
در  شـير  گسـترده  فـروش  شـاهد 
سـطح شهر كرمان هسـتيم كه اقدام 
بـه فـروش شـير بـا ريسـك بيماری 
مشـترك بين دام و انسـان می كنند.

افزايـد:  مـی  نگارسـتانی  جـواد 
مـردم بايد بدانند شـير شـتر در واقع 
اختـالف و خاصيـت مجزايی نسـبت 
به سـاير محصـوالت دامـی ندارند اما 
دقيقا همان مخاطرات شـير ساير دام 

هـا را دارد.
شهرسـتان  كـرد:  تصريـح  وی 

كرمـان با مـکان های توليد شـير در 
شـرق و جنوب كشـور فاصله طوالنی 
خصـوص  بـه  شـير  انتقـال  و  دارد 
يخچـال  دارای  كـه  ماشـينهايی  بـا 

نيسـتند، مخاطـره انگيـز اسـت.
نگارسـتانی ادامـه داد: اكيـپ های 
دامپزشـکی به صـورت جـدی توزيع 
ايـن محصـول را مورد رصد قـرار می 
دهنـد و از مـردم هم مـی خواهيم از 
محصوالت لبنی پاسـتوريزه اسـتفاده 

كنند.
وی گفـت: در واقـع جمـع آوری 
ايـن محصـول بسـيار زمان بر اسـت 
چـون شـير شـتر در دامـداری ها در 
حجـم باال توليـد نمی شـود و امکان 

فسـاد محصـول بسـيار باال اسـت.
نگارسـتانی افـزود: از مـردم مـی 
خواهيـم ايـن شـير را حتمـا پـس 
در  و  كننـد  اسـتفاده  جوشـاندن  از 
صورتيکـه روی شـير دچـار بريدگـی 
شـد اطمينـان حاصل كنند كـه اين 

محصـول خـراب شـده اسـت.
وی بيمـاری تـب مالـت را جـدی 
دانسـت و افـزود: ايـن بيماری بسـيار 
خطرنـاك اسـت و می تواند سـالمت 
مصـرف كننـده را بـا خطـر جـدی 

كنند. مواجـه 
مردم تب مالت را جدی بگیرند

وی در خصـوص تـب مالـت گفت: 
ايـن بيمـاری يـك بيمـاری عفونـی 
اسـت كـه از طريـق باكتری بروسـال 
منتقل می شـود از مردم درخواسـت 
داريـم كـه در صورت مشـاهده مراكز 
توزيـع غير بهداشـتی شـير مراتب را 

بـه دامپزشـکی كرمان اطـالع دهند.
علـی عظيم زاده، يکـی از دامداران 
كرمانی نيـز می گويد: هنـوز پرورش 
شـتر در كشـور بـه جايـگاه صنعتـی 
نرسـيده اسـت اما متاسـفانه با وجود 
سـود هنگفتی كه پرورش شـتر دارد 
مـورد توجـه مسـئوالن قـرار نگرفته 

است.
وی تصريـح كـرد: ايـن حيـوان در 
شـرايط سـخت نيز می تواند پرورش 
يابـد و از كمتريـن نهاده هـای توليد 

برخوردار اسـت.
عظيـم زاده افـزود: بـا توجـه بـه 
خشکسالی در اسـتان كرمان پرورش 
ايـن حيـوان از ارزش اقتصادی بااليی 

اسـت. برخوردار 
ساز و کاری در خصوص پرورش 

شتر وجود ندارد
وی ادامـه يافت: زرنـد، راور، رودبار، 
ريـگان و فهـرج از مهمترين قطبهای 
توليد دام هسـتند كه اكثـرا دام ها در 
صحـرا چـرا می كننـد و هيچ سـاز و 

كاری در ايـن زمينه وجـود ندارد.
وی افـزود: محصـوالت توليـدی از 
ايـن صنعـت در كشـورهای حاشـيه 
خليـج فـارس بـازار خوبـی دارد امـا 
هيچ سـاز و كاری برای توليد گوشـت 
و محصـوالت لبنـی آنها وجـود ندارد 
و توليـد كننـدگان اين نـوع دام هيچ 

زمينـه ای بـرای كار ندارنـد.
در  بخـش  ايـن  در  گفـت:  وی 
برابـر وضعيـت  ظرفيتـی معـادل 4 
فعلـی وجـود دارد امـا از مسـئوالن 
و  توليـد  بـرای  دارم  را  سـوال  ايـن 

توزيـع بهداشـتی توليـدات شـتر چه 
كاری انجـام داده انـد، در واقـع به جز 
واكسيناسيون شـتر آن هم زمانی كه 
رسـانه ای شـود هيـچ اقدامی ديگری 
بـرای بهداشـت شـترها انجـام نمـی 

. د شو
ايـن دامـدار افـزود: شـتر بر خالف 
سـاير دام هـا كـه از انـواع هورمـون و 
علوفـه هـای مختلـف پـرورش مـی 
يابنـد اما در اسـتان كرمـان در بيابان 
رهـا مـی شـوند و از گياهـان بيابانـی 
تغذيـه مـی كننـد و پـرورش كامـال 

اسـت. ارگانيك 
محصـول  نـوع  هـر  افـزود:  وی 
ناشـی از پـرورش شـتر در واقع توليد 
محصـول كامـال ارگانيـك اسـت بـه 
همين دليـل مردم بـرای مصرف اين 

فـراورده هـا راغـب هسـتند.
وی از مسـئوالن خواست راهکاری 
بـرای حل مشـکل توزيع شـير اتخاذ 
را  توزيـع  اينکـه جلـوی  نـه  كننـد 
بگيرند بلکه بايـد راه حلی پيدا كنند.
وی افـزود: هيـچ كارخانـه شـيری 
در اسـتان كرمان اقدام به پاسـتوريزه 
ايـن محصول نمی كنند از مسـئوالن 
مـی خواهيم به جـای انتخاب سـاده 
از توزيـع  تريـن راه كـه جلوگيـری 
اسـت بـه سـمت ايجـاد سـاز و كاری 
بهداشـتی بـرای توزيـع شـير شـتر 

كنند. حركـت 
دامداران از مسـئوالن دامپزشـکی 
اسـتان كرمـان انتظار دارند سياسـت 
هـای اتخـاذ كننده كه مشـکل توليد 

كننـدگان را برطـرف كنند.

هشدار در خصوص شیوع تب مالت در کرمان

توصیه نجوشاندن شیر شتر 
اشتباه محض است

بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری 
رئيـس  اكبـری،  مهـدی  كرمـان،  اسـتان 
ايـن  تشـريح  در  فاريـاب  عمومـی  دادگاه 

خبـر بيـان كـرد: قاتـل 13 سـال پيـش در 
شهرسـتان قلعـه گنـج بـر اثـر يـك نـزاع و 
قتـل  مرتکـب  آنـی  خشـم  كنتـرل  عـدم 

مرحـوم مانـدگاری از بـزرگان ايـن منطقـه 
شـده بـود.

وی بـا بيـان اينکـه حکم قصـاص متهم 
از سـوی دادگاه قطعـی شـده بـود، عنـوان 
كـرد: خانـواده مرحـوم مانـدگاری در ايـام 
پـر خيـر بركـت ميـالد پيامبر اكـرم )ص( 
زنـدان  بـا حضـور در  امـام صـادق )ع(  و 
كهنـوج بـا رضايـت خـود زندگی تـازه ای 
بـه يك جـوان نادم و پيشـمان بخشـيدند.

وی گفـت: پـس از يکسـال و بـا تـالش 
هـای مجدانـه  مقامـات قضائـی، مجموعـه 
شـهيد  بنيـاد  و  زنـدان  سـابق  مديريـت 
كهنـوج و بـا حضور دو تن از سـران طوايف 
در منـزل مرحـوم مانـدگاری ايـن رضايـت 

شـد. حاصل 
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سـوره نسـاء افـزود: گذشـت از بـدی هـا و 
كارهـای خطـا و زشـت ايشـان موجـب می 
شـود تـا خداونـد نيـز از مقام عفو گذشـت 
نسـبت بـه وی وارد شـود و از كردارهـا و 

رفتارهـای زشـت او چشـم پوشـی كنـد.
 وی گفـت: رسـيدن بـه مقـام صابـران 
از  بـا عفـو و گذشـت بـه جـای اسـتفاده 
قصـاص  و  انتقـام  حـق  شـخصی  حقـوق 
امـری ممکـن و شـدنی اسـت كـه در آيـه 
126 سـوره نحـل بـدان اشـاره مـی كنـد 
و در آيـه 134 سـوره آل عمـران عفـو و 
شـدن  وارد  موجـب  را  ازمـردم  گذشـت 
در زمـره نيکـوكاران و مقـام احسـان مـی 
شـمارد كه يکـی از مقامـات عالی انسـانی 
و بهـره منـدی از تقرب خاص الهی اسـت.

رئيـس دادگاه عمومی فاريـاب ادامه داد: 

همزمـان بـا اعيـاد پـر خيـر وبركـت هفده 
ربيـع االول، برداشـتن طنـاب دار از گـردن 
قاتـل صحنـه ای زيبـا و فرامـوش نشـدنی 
در زنـدان كهنـوج ايجـاد كـرد تـا خصلـت 
انسـانی و گذشـت و پهلوانـی و مردانگـی 
نهادينـه شـود  از پيـش در جامعـه  بيـش 
هـای  اشـك  و  شـکر  سـجده  هيچـگاه  و 
زندانبـان سـابق كهنوج را فرامـوش نخواهم 

. د كر
اكبـری ابـراز كرد: اقـدام ارزشـمند همه 
مانـدگاری  مرحـوم  خانـواده  وابسـتگان 
و  بزرگـوار  همسـر  ويـژه  بـه  )مقتـول( 
فرزنـدان مهربان مقتـول در تاريخ فداكاری 
جنـوب  مردمـان  بزرگـواری  و  گذشـت  و 
اسـتان كرمـان )قلعـه گنـج( برای هميشـه 

بـه ثبـت رسـيد.

نايـب رييس كميسـيون قضايی وحقوقی 
مجلـس با تاكيد بر اينکه قضـات از مجازات 
اسـتفاده  اسـيدپاش  بـرای مجـرم  مخففـه 
باالتريـن مجازاتـی  نکننـد، گفـت: حبـس 
اسـت كه بـرای مجرم در درنظرگرفته شـده 

است. 

بـا  وگـو  گفـت  در  كمالی پـور  يحيـی 
خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت، با اشـاره به 
اينکه اسيدپاشـی از جرائم خشـن در جامعه 
محسـوب می شـوند، گفت: برای اسيدپاشی 
در قانـون جديـد مجـازات اسـالمی و قانون 
قابـل  مجـازات  كيفـری  دادرسـی  آييـن 

قبولـی درنظـر گرفته شـده اسـت، بنابراين 
اينکـه گفتـه می شـود بـرای اين جـرم بايد 
اشـد مجـازات درنظـر گرفتـه شـود بـه آن 
معنـا اسـت كـه از مجـازات مخففـه بـرای 

مجرمـان اسـتفاده نشـود.
مجلـس  در  جيرفـت  مـردم  نماينـده 
شـورای اسـالمی، افـزود: بـرای هـر جرمـی 
مجـازات  اسيدپاشـی  جملـه  از  قانـون  در 
حداقـل و حداكثر درنظرگرفته شـده اسـت، 
بنابرايـن بهتـر اسـت كه بـرای اسيدپاشـی 
از مجـازات حداكثـر اسـتفاده شـود، البتـه 
اسـتفاده از هرگونـه مجـازات بـرای مجـرم 
در اسيدپاشـی بسـتگی بـه شـرايط و نيـت 
فـرد خاطـی دارد، بـه عنـوان مثـال بـرای 
مـواردی كـه فـرد مجـرم بـا هـدف اخـالل 
در نظـم عمومـی و ايجاد مشـکل در امنيت 
مـی  اسيدپاشـی می كنـد  بـه  اقـدام  ملـی 

تـوان از مجازات هـای شـديدتری اسـتفاده 
كـرد. وی بـا بيـان اينکـه در حـوزه مجازات 
اسيدپاشـی مشـکلی در جامعه وجود ندارد، 
تصريـح كـرد: مهـم تريـن موضـوع درحـال 
حاضـر ايـن اسـت كـه قضـات از مجـازات 
هـای تعيين شـده درقانـون به نحو احسـن 
اسـتفاده كننـد و تـا حـد ممکـن مجـازات 
مخففـه و حداقـل بـرای فـرد مجـرم درنظر 
نگيرنـد بنابرايـن اگـر هميـن قانـون فعلـی 
بـه درسـتی اجـرا شـود بـه طـور حتـم فرد 
مجـرم در جامعه تنبيه می شـود؛ همچنين 
در كنـار مجازات هايـی ماننـد حبـس هـای 
طويـل المـدت از پرداخت خسـارت هم می 

تـوان اسـتفاه كرد.
كمالـی پـور بـا تاكيد بـر اينکـه مجازات 
اعـدام در شـرايط اخـالل درنظـم عمومـی 
و امنيـت ملـی بـرای فـرد مجرم اسـيدپاش 

درنظرگرفتـه مـی شـود، گفـت: امـا اگـر با 
از  باشـد  شـده  انجـام  ديگـری  نيت هـای 
مجـازات حبس اسـتفاده می شـود بنابراين 
درجايـی مـی تـوان از اعـدام اسـتفاده كرد 
كـه فـرد مجـرم دچـار قتـل نفـس شـده 

. شد با
و  قضايـی  كميسـيون  رييـس  نايـب 
حقوقـی مجلـس شـورای اسـالمی در حال 
حاضـر برای فـرد مجرم در اسيدپاشـی تنها 
مجـازات حبـس و ديـه درنظر گرفته شـده 
اسـت، افـزود: در بحـث اعضاء اگـر جراحتی 
از  تـوان  مـی  ايجـاد شـود  اسيدپاشـی  در 
كـرد،  اسـتفاده  امـکان  درصـورت  قصـاص 
امـا درقصـاص هـم بايد تسـاوی هـا رعايت 
شـود؛ بنابرايـن چـون شـرايط اسـتفاده از 
قصـاص بـا درنظرگفتـن تناسـب هـا وجود 

نـدارد از ديـه اسـتفاده مـی شـود.

رهایی قاتل جوان از حکم اعدام پس از 1۳سال 

کمالی پور، نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسالمی: 

قضات برای جرم اسیدپاشی اشد مجازات را در نظر بگیرند 
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بخـش اعظمـی از قلعـه تاريخـی شـهر 
رابـر تخريب شـده اسـت. خبرگـزاری مهر 
روز گذشـته گـزارش داد كـه  كمتـر از 
يـك ماه قبـل بود كه خبـری در خصوص 
در  عنبرآبـاد  شـهر  در  قلعـه ای  وجـود 
جنوب اسـتان كرمان منتشـر شـد كه در 
مالکيـت بخـش خصوصـی قرار داشـت و 
به شـدت تخريب شـده بود بعد از گذشـت 
روزهـا از انتشـار ايـن خبر، نه تنهـا كاری 
بـرای بازسـازی اين بنا انجام نشـده اسـت 
كـه ايـن روزهـا خبـری جديـد از وجـود 
قلعـه ای ديگـر در شـهر رابـر در مالکيـت 
بخـش خصوصـی حکايـت دارد كـه ايـن 
قلعـه نيـز 90 درصد تخريب شـده اسـت. 
بنـا  دو  هـر  خصـوص  در  جالـب  نکتـه 
ايـن اسـت كـه بـه دليـل عـدم نظـارت 
در سـال های گذشـته در كنـار ايـن آثـار 
مصالـح  و  معمـاری  از  گلـی  و  خشـت 
جديـد استفاده شـده و درب ايـن مکان ها 
نيـز آهنـی اسـت. تنها اثـر تاريخی شـهر 
رابـر قلعـه ای بجـا مانـده از عصـر قجـر 
اسـت كه سـال ها به حـال خود رهاشـده 

اسـت و گفتـه می شـود 90 درصـد ايـن 
بنـا تخريب شـده اسـت. مديـركل ميراث 
فرهنگـی اسـتان كرمـان اظهـار داشـت: 
ايـن  از  كـه  بازديـدی  در  »متأسـفانه 
بنـا داشـتيم مشـخص شـد كـه بخـش 
سـال های  در  بنـا  ايـن  از  قابل توجهـی 
گذشـته از بيـن رفتـه اسـت امـا سـعی 
می كنيـم قسـمت های باقيمانـده از ايـن 

قلعـه را مرمـت و بازسـازی كنيـم.«
محمـود وفايـی افـزود: »هم اكنـون در 
ميـراث فرهنگـی بـا كمبود شـديد اعتبار 
خصوصـی  بخـش  از  و  هسـتيم  مواجـه 
بـرای همـکاری در زمينـه مرمـت بناهای 
تاريخـی دعـوت می كنيـم و اميدواريم در 
سـال آينـده بـا افزايـش اعتبـار بتوانيـم 
نيـز  را  بازسـازی  و  مرمـت  طرح هـای 

گسـترش دهيـم.«
شـهر  در  »هم اكنـون  داد:  ادامـه  وی 
كرمـان بـا ورود بخش خصوصی بسـياری 
از بناهـای تاريخـی ازجملـه بـاغ فتح آباد، 
حمـام بـاغ لــله، بـاغ بيـرم آبـاد در حال 
بازسـازی هسـتند و يـا بازسازی شـده اند 

كـه ايـن الگـو بايـد در شهرسـتان ها نيـز 
اجـرا شـود.« مديـركل ميـراث فرهنگـی 
همـکاری  از  همچنيـن  كرمـان  اسـتان 
فرمانـداری رابـر بـرای اختصـاص اعتبـار 
بـرای مرمـت ايـن بنـا قدردانـی كـرد و 
ميليـون   200 مرحلـه  ايـن  »در  گفـت: 
ريـال اعتبار اختصاص يافته و كارشناسـان 
ميـراث فرهنگـی به زودی مرحله نخسـت 
بازسـازی قلعـه رابـر را آغـاز می كننـد.« 
وی گفـت: »قلعـه رابـر مربـوط بـه دوران 
قاجاريـه اسـت و هم اكنـون در مالکيـت 
بخـش خصوصی قـرار دارد كـه اميدواريم 
بـه زودی ايـن قلعـه از وضعيـت كنونـی 
گردشـگری  قطـب  بـه  و  شـود  خـارج 

شهرسـتان تبديـل شـود.«
از  يکـی  »درواقـع  داد:  ادامـه  وفايـی 
كرمـان  اسـتان  در  موجـود  مشـکالت 
بناهـای  از  برخـی  خصوصـی  مالکيـت 
تاريخـی اسـت، مـا درواقـع انتظـار داريم 
بخـش خصوصـی بـا جديـدت بيشـتری 
كننـد.«  همراهـی  فرهنگـی  ميـراث  بـا 
سـرمايه گذاران  »هم اكنـون  افـزود:  وی 

در كرمـان بـا عقـد قراردادهايـی بناهـای 
بهره بـرداری  و  مرمـت  را  تاريخـی 
می كننـد و انتظار داريـم بخش خصوصی 
كه ايـن بناها را در اختياردارند خودشـان 
در ايـن خصـوص فعـال باشـند و كسـب 
نيـز  فرهنگـی  ميـراث  و  كننـد  درآمـد 
خصـوص  ايـن  در  را  همـکاری  نهايـت 

می دهنـد.« انجـام 
اعتبـار  تخصيـص  بـه  اشـاره  بـا  وی 
گفـت:  بنـا  مرمـت  بـرای  شهرسـتانی 
اسـتانی  اعتبـارات  از  می كنيـم  »تـالش 

نيـز در راسـتای مرمـت ايـن بنا اسـتفاده 
زمينـه  در  بتوانـد  رابـر  شـهر  تـا  كنيـم 
جـذب گردشـگر تاريخـی نيـز همچـون 
كنـد.«  عمـل  موفـق  طبيعت گـردی 
وفايـی گفـت: »كاربـری چنيـن بناهايـی 
بايـد متناسـب بـا گردشـگری باشـد و در 
ايـن زمينـه از صاحبـان بناهـای تاريخـی 
انتظـار داريم همـکاری كننـد و در حريم 
و  نکننـد  ساخت وسـاز  بناهـای  چنيـن 
كاربـری متناسـب بـا بناهـای تاريخـی را 

نيـز تعريـف كننـد.«

تخریب قلعه تاریخی رابر
خبر

کرمان ویچ

1  فاز اول استقرار کانون ارزیابی و توسعه در مس کلید خورد
مرحله نخسـت پياده سـازی مدل شايسـتگی و اسـتقرار كانون ارزيابی و 
توسـعه شـركت مـس، از روز چهارشـنبه 24 آذرمـاه طی سـه روز در مس 
منطقه كرمان به اجرا در آمد و طی آن سـی نفر از واجدين شـرايط توسـط 
تيمـي از بهتريـن و مجرب ترين ارزيابان سراسـر كشـور مـورد ارزيابي قرار 
گرفتنـد. بـه گـزارش روابط عمومـی مس منطقـه كرمان، مجيـد فراهانی، 
مديـر سـرمايه انسـانی شـركت مـس بـا اعـالم ايـن خبـر گفـت: »در اين 
مرحلـه، ارزيابـی سـی نفر از رؤسـا و سرپرسـتان منطقه كرمـان با حداكثر 
24 سـال سـابقه كار كـه امـکان برنامه ريـزي آتـي بـراي ايـن مجموعـه را 
منطقـي و مقدور مي سـازد، بر اسـاس طيف متنوعـي از تکنيك ها و فنون، 
نظيـر تماريـن، ايفـاي نقـش، مصاحبه و بحـث گروهـي به انجام رسـيد و 
بازخوردهای شـفاهی حکايت از رضايت باالی شـركت كنندگان دارد.« وی 
گفـت: »نتيجـه ايـن ارزيابـي در قالـب گزارش بازخـورد فـردي و به صورت 
محرمانـه در اختيـار هـر ارزيابی شـونده قـرار خواهـد گرفـت و فـرد تصوير 
روشـني از قابليت هـا و نقاط قابل بهبود خـود دريافت مي كنـد.« وی افزود: 
»ايـن گـزارش، هـم مبنـاي برنامه ريـزي آموزشـي افراد قـرار می گيـرد، و 
هم پايـه تصميمـات آتي در مسـير پيشـرفت شـغلي محسـوب مي شـود.« 
فراهانـی از صـدور دسـتور معـاون منابع انسـانی و امور اجتماعـی مبني بر 
تنظيـم شـيوه نامه ای خبـر داد كـه با ابـالغ آن در آينـده نزديـك، هرگونه 
تصميـم بـراي ارتقـاي افـراد صرفـاً با مراجعـه به ذخايـر اسـتعدادي و اتکا 
بـه داده هـاي حاصـل از ارزيابی هـای ايـن كانـون صـورت خواهـد گرفـت. 
وی افـزود:  »در مراحـل بعـدی، ايـن طـرح در مـس منطقـه آذربايجـان و 
بـراي سـاير رده هـاي سـازماني نيـز اجرا می شـود.« مدير سـرمايه انسـانی 
شـركت مس، اسـتقرار كانـون ارزيابـي و توسـعه را ابزاري برای شناسـايي 
و توسـعه قابليت هـا و شايسـتگي كاركنان )ذخايـر و خزائن اسـتعدادي( و 
اسـتفاده از اين داده ها در برنامه ريزي منابع انسـاني نظير جانشـين پروري 
و انتصابـات دانسـت و گفت: »يکـي از دغدغه هاي اصلي كاركنـان، ابهام در 
تصميم گيري هـاي مربـوط بـه كاركنـان، و بـه تعبيـر دقيق تر، عـدم توجه 
بـه شايسـتگي ها و نبـود سيسـتم ارزيابـي عملکـرد در مباحـث مربوط به 
انتصابـات اسـت و اجـرای ايـن طـرح،  تصميمـات مرتبط با منابع انسـاني 
را بـرای كاركنـان شـفاف خواهـد كـرد و بـه آن هـا امـکان می دهـد كـه 
مسـير پيشـرفت خـود و الزامـات عينـي آن را پيش بيني كننـد و از فضاي 
ابهـام و احسـاس تبعيـض دور شـوند.« فراهانـی افـزود: »تيـم ارزيابـی در 
فهرسـت بهتريـن و مجرب تريـن ارزيابـان سراسـر كشـورند و چنـد تـن از 

ايشـان دوره هـاي بسـيار تخصصـي پـرورش ارزيـاب را در خـارج از كشـور 
كرده اند.« طـي 

2 400  ناشر در نمایشگاه کتاب جنوب کرمان شرکت می کنند
ايرنـا نوشـت: مديـركل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب كرمـان گفت: 
»400 ناشـر در چهارميـن نمايشـگاه بـزرگ كتـاب جنوب اسـتان كرمان 
شـركت می كننـد.« حسـين اسـحاقی افـزود: »چهارمين نمايشـگاه بزرگ 
كتاب اسـتانی جنوب كرمان از 11 تا 16 دی ماه سـال جاری در حسـينيه 
شـهدای جيرفـت برگزار می شـود.« وی تصريح كـرد: »300 ميليون تومان 
بـن كتـاب بـه نمايشـگاه بزرگ كتـاب اسـتانی جنـوب كرمـان اختصاص 
داده شـده كـه ايـن رقم در صورت اسـتقبال مـردم به 500 ميليـون تومان 
افزايـش می يابـد.« وی ادامـه داد: »هـدف از برگزاری اين نمايشـگاه ترويج 
فرهنـگ كتـاب و كتاب خوانـی در جامعـه به ويژه بين نسـل جوان اسـت.« 
مديـركل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب كرمـان گفت: »رهبـر معظم 
انقـالب اسـالمی در زمينه كتـاب و كتاب خوانی تأكيد ويـژه دارند لذا يکی 
از دغدغه هـای مـا برگـزاری برنامه هـای فرهنگی مانند نمايشـگاه كتاب در 
جنـوب كرمـان اسـت.« وی افزود: »نمايشـگاه بزرگ كتاب اسـتانی جنوب 
كرمـان بايـد تفرجـگاه معنـوی بـرای سـاكنان ايـن منطقه باشـد لـذا اين 
امـر نيازمنـد همکاری همـه كميته هـا و برپايی باشـکوه بخش های جنبی 
نمايشـگاه اسـت.« اسـحاقی بـا اشـاره به نام گـذاری سـال جاری از سـوی 
رهبـر معظـم انقالب اسـالمی به نام اقتصـاد مقاومتی، اقـدام و عمل گفت: 
»يـك غرفه در نمايشـگاه كتـاب جنوب كرمان به موضـوع ترويج و نهادينه 
شـدن اقتصـاد مقاومتـی در ميـان اقشـار جامعه راه انـدازی می شـود.« وی 
بيـان كـرد: »بانـك شـهر، بانك عامـل چهارمين نمايشـگاه كتاب اسـتانی 
جنوب كرمان اسـت كه باهدف مشـاركت در فعاليت فرهنگـی در برگزاری 
اين نمايشـگاه شـركت می كند.« اداره كل فرهنگ و ارشـاد اسالمی جنوب 
اسـتان كرمان، هفت شهرسـتان جيرفت، عنبرآباد،  فاريـاب،  رودبار جنوب، 
 كهنـوج،  قعلـه گنـج و منوجـان را بـا جمعيـت حـدود يك ميليـون نفـر 

دارد. زيرپوشش 
3  صادرات 735 میلیون دالری از کرمان

فـارس نوشـت: رييـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت اسـتان كرمان گفت: »طی هشـت ماه نخسـت سـال 735 ميليون 
دالر صـادرات از اسـتان گزارش شـده اسـت.« محمدرضـا قـوام در نشسـت 
هم انديشـی رؤسـای اداره هـای صنعـت، معدن و تجـارت اسـتان كرمان به 
ميزبانـی شهرسـتان زرند اظهار داشـت: »يك ميليـارد و 169 ميليون دالر 

سـهم صادرات اسـتان كرمان از رقم صادرات تعيين شـده كشـور در سـال 
95 اسـت.« وی بيان داشـت: »بر اسـاس تقسـيم بندی اسـتان كرمان بايد 
در هرمـاه 97 ميليـون دالر صـادرات داشـته باشـد. در هشـت ماه نخسـت 
سـال جـاری 735 ميليـون دالر صـادرات از اسـتان گزارش شـده اسـت.« 
قـوام بـا اشـاره بـه اينکـه تقريبـاً 95 درصـد از برنامـه تعيين شـده، محقق 
شـده اسـت، بيـان داشـت: »معمـوالً صـادرات در نيمـه دوم سـال افزايش 
می يابـد. بـا پيش بينی هـای انجام شـده از عـدد تعيين شـده برای صـادرات 
فراتـر می رويـم.« رييـس اداره بازرگانی خارجی سـازمان صنعـت، معدن و 
تجـارت اسـتان كرمـان ادامه داد: »صادرات اسـتان در هشـت ماه نخسـت 
سـال جـاری نسـبت بـه مدت مشـابه سـال قبـل ازنظـر وزنـی 16 درصد 
كاهـش و ازنظـر ارزش 43 درصـد افزايش داشـته اسـت.« وی بابيان اينکه 
بـا افزايـش صـادرات غيـر كشـاورزی تركيـب صـادرات تغيير كرده اسـت، 
گفـت: »اكنـون صادرات كشـاورزی و صنعتی يك حالت برابـر دارند.« قوام 
خاطرنشـان كرد: »در هشـت ماه نخسـت سـال جاری 536 ميليون واردات 
داشـتيم كه 95 درصد آن كاالهای سـرمايه ای هسـتند و از طريق گمرك 
بم انجام شـده است.شـش درصد ارزش واردات در هشـت ماه نخسـت سال 

جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته افزايش داشـته اسـت.«
4  نماینده جیرفت خواستار ایجاد هفت اداره در جنوب 

استان کرمان شد
ايسـنا نوشـت: نايـب رييس كميسـيون قضايی مجلس گفـت:  »معاونت 
اداری و اسـتخدامی كشـور به بهانه عدم توسـعه تشـکيالتی با ايجاد هفت 
اداره در جنـوب اسـتان كرمـان موافقـت نمی كنـد.« يحيی كمالـی پور در 
تذكـر شـفاهی در مجلـس شـورای اسـالمی بـه خطـاب بـه رئيس جمهور 
يـادآور شـد: »در دولت هـای قبـل بـه دليل برخی مشـکالت مـردم جنوب 
اسـتان كرمان 17 اداره كل و 40 حوزه مسـتقل تشـکيل شـد و فقط ايجاد 
7 اداره باقی ماند اما متأسـفانه در دولت شـما معاونت اداری و اسـتخدامی 
كشـور به بهانه عدم توسـعه تشـکيالتی با ايجاد ايـن ادارات موافقت نکرده 
اسـت.« نماينـده مـردم جيرفـت در مجلـس خاطرنشـان كـرد: »تشـکيل 
نشـدن ايـن 7 اداره در جنـوب اسـتان كرمان در حالی اتفـاق افتاده كه اين 
منطقـه جمعيتـی بالغ بـر يك ميليون نفـر دارد و مـردم در شـرايط كنونی 
بـا يـك تعـارض عملکـردی روبـرو بـوده و مجبورنـد بـرای انجـام كارهای 
اداری  400 كيلومتـر طـی كنند و به اداره كل شـهر كرمـان بروند.« وی از 
مسـئوالن اسـتانی درخواسـت كرد تا تکليف اين 7 اداره را سـريع تر روشن 
كننـد تـا مردم جنـوب كرمـان بتوانند به امـور خود بهتر رسـيدگی كنند.

چاه شماره ۳ کشکوئیه 
رفسنجان به بهره برداری رسید

بـه همـت و تـالش كاركنـان شـركت آبفای 
آشـاميدنی  آب  چـاه  رفسـنجان  و  كرمـان 
رسـيد.  بهره بـرداری  بـه  كشـکوئيه   3 شـماره 
حسـين چـرخ انـداز، رييـس هيـأت مديـره و 
اعـالم  رفسـنجان  آبفـای  شـركت  مديرعامـل 
كـرد: »چاه شـماره 3 كشـکوئيه بـه عمق 190 
متـر در زون آبی شهرسـتان رفسـنجان حفاری 
گرديـد و بـا اجـرای خـط بـرق بـه طـول 800 
متـر و خـط انتقالـی بـه طـول  5 كيلومتـر بـا 
لولـه پلی اتيلـن و بـه قطـر 250 ميلی متـر آب 
شـرب آن بـه مخـزن 5000مترمکعبـی شـهر 
كشـکوئيه انتقـال می يابـد.« چـرخ انـداز افزود: 
»در ايـن پـروژه اعتبـاری بالغ بـر 8500 ميليون 
ريـال هزينـه شـده اسـت كـه بخشـی از آن از 
محـل درآمد شـركت آب و فاضالب رفسـنجان 
پرداخت شـده اسـت و مابقـی نيـز از اعتبـارات 

اسـت.«  تأمين شـده  عمرانـی 

توسعه و بازسازی 19 کیلومتر 
شبکه توزیع در رفسنجان

19 كيلومتر توسـعه و بازسـازی شبکه توزيع 
در شـش ماهه اول سـال در رفسنجان انجام شده 
اسـت .مهدی گلرسـانزاده، معـاون بهره برداری و 
توسـعه شـركت آب و فاضالب رفسـنجان گفت: 
»در شـش ماهه نخسـت سـال جـاری بيـش از 
19 كيلومتـر توسـعه و بازسـازی شـبکه توزيـع 
»به منظـور  افـزود:  وی   ». اسـت  انجام شـده 
حداقـل  بـه  و  اتفاقـات  و  حـوادث  كاهـش 
رسـاندن هـدر رفـت آب در شـبکه توزيـع و بـا 
شناسـايی نقاط آسـيب پذير، در شهر رفسنجان 
6340متـر ، بهرمـان 1230متـر ،حسـين آباد و 
گلشـن 1900متر، صفاييه 1700 متر بازسـازی 
و اصـالح شـبکه انجام شـده اسـت .همچنيـن از 
ابتـدای سـال جاری در شـهر رفسـنجان 7935 

متر توسـعه شـبکه انجام شـده اسـت.«

461 فقره انشعاب آب غیرمجاز 
در شهر رفسنجان شناسایی

 و قطع شد 
 ، جـاری  سـال  نخسـت  مـاه  هشـت  طـی 
شـهر  در  غيرمجـاز  آب  انشـعاب  461فقـره 
رفسـنجان شناسـايی و قطـع شـد. محمدرضـا 
مـرادی، معاون مشـتركين و درآمد شـركت آب 
و فاضـالب شهرسـتان گفـت: »از ابتـدای سـال 
جـاری تـا پايـان آبـان مـاه 461 فقره انشـعاب 
غيرمجـاز آب در شـهر رفسـنجان شناسـايی و 
قطع شـد.« وی افزود: »انشعابات غيرمجاز يکی 
از مهم تريـن عوامـل هـدر رفـت آب  و باعـث 
مشـکالت عمده ای در سيسـتم شبکه آب رسانی 
ازجملـه نصب غيراصولی انشـعاب و نشـت آب، 
نصـب،  محـل  از  توزيـع  شـبکه  در  آلودگـی 
برهـم زدن تعـادل فشـار شـبکه و.... می شـود.« 
وی ادامـه داد: » نصـب انشـعاب غيرمجـاز آب 
بـه لحـاظ قانونـی جـرم اسـت و از طـرف ديگر 
هـم باعـث تضييـع حقـوق بيت المـال می شـود 
و بـر طبـق نظـر مراجـع عظـام تقليد بـه لحاظ 
شـرعی دارای اشـکال اسـت.« مـرادی اظهـار 
كـرد: »تعـداد كل انشـعابات آب فروخته شـده 
و  رفسـنجان  شهرسـتان  در  سـال  ابتـدای  از 
توابـع 1282 مـورد بـوده و تعـداد 1648مـورد 
از كنتورهـای خراب نيز تعويض شـده اسـت .«

یک حلقه چاه در جوزم 
شهربابک مهندسی مجدد شد

چـاه شـماره 1 جـوزم شـهربابك مهندسـی 
امـور  مديـر  ابراهيمـی،  علـی  شـد.  مجـدد 
گفـت:  شـهربابك  شهرسـتان  فاضـالب  و  آب 
به منظـور  جـاری،  سـال  نخسـت  نيمـه  »در 
افزايـش دبـی و بهـره وری چـاه، كاهـش هزينه 
شـماره  چـاه  توليـد  افزايـش  و  بهره بـرداری 
1 جـوزم شـهربابك مهندسـی مجـدد شـد.« 
وی افـزود: »عمليـات مهندسـی مجـدد شـامل 
بـوده  بازسـازی  و  اليروبی،لوله گذاری،احيـاء 

اسـت.«

اخبار آبفا

افقی
1-مجری توانمند كرمانی صدا و سيما در بخش ورزش

2- رود فرانسـه- شايسـته و بجـا- نـام كوچـك اسـميت - 
بازيگرسـياه پوست هاليوود فيلم پسـران بد2- حرف همراهی
3- هذيـان-دور از دور دهـان- اقيانوس سـاكت- راندن و طرد 

كردن
4- طال- شمشير برنده- مکمل مرد- گل يقه

5- رنجها وباليا- بدهی به بانك- حرف خوردنی
6- مغازه - نام دخترانه - محموله- صحنه نمايش

7- چشم چرانی- حرف الفبايی- اپيدمی
8- نويسنده كتاب آنا كريستی- نوعی از برنج شمال

9- عمومی و همگانی- مکر و حيله- انگشت بزرگ دست
10- يـازده- نظر انتخاباتی- ثروتمند و غنـی- ورزش انفرادی 

رزمی
11- آداب و رسوم- ازجنگهای حضرت علی- ايستگاه قطار

12- غـذای اصلـی ايرانيـان- قلـب فرمانـده و حاكـم- نـام 
پانـدای كنـگ فـوكار

13- بلنـدی وبـاال- گلولـه نخی- اسـب آذری- خنـده باغچه 
ای

14- رطوبـت كـم- آفـت و اك- ميهـن و ديـار- نوعی سـالح 
م گر

15- نابغه كرمانی- رياضيات و چهره ماندگار در اين عرصه
عمودی

1-فوتباليست رفسنجانی سابق سرخابی ها- شترداری
2- سقف فروريخته- غم و اندوه- ايتاليای باستان

3- درجه كاراته- نفت سياه- ساز كوبيدنی
4- طايفه غرب- حياط و آستان- از مركبات- دفاع فوتبالی

5- معـدن- نام عربـی كيان همرزم مختارثقفی- اسـلحه گرم 
كوچك

و  كانـادا  پـول  نمايشـگاه هنـری-  6- شهراسـتان كرمـان- 
اسـتراليا

7- آبادی- نويسنده و محرر- جلوه و نما
8- دوسـتی و محبت- حرف ندا- شهراسـتان كرمان- دسـته 

و گـروه زياد
9-جنگ و نبرد- جنس و متاع- علم پزشکی
10- پول چين- شهر بزرگ هند- سد ورادع

11- ميلـه اتصـال بنـد بـه سـاعت- سـياره ونـوس- در عبور 
در فـرودگاه

12-رها- ايالتی در آمريکا- جوهر مرد- حرف نداری
13- گرويـی- اسـم اصيـل تركـی- 

لطيف پارچـه 
14- بـه موقـع و مناسـب- شـاد و 

خوشحال- اشعه تابش
 - بهـروزی  و  سـعادتمندی   -15

هزيمت دادن و تاراندن

حل جدول شماره 796

جدول اختصاصی شماره 797

امید جانباز
 طراح جدول

اگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی 
کالسه 9400296

آقـای مهـدی رادمنش فرزنـد محمدعلی بشناسـنامه 
336 بـآدرس كرمـان خيابـان مـادر كوچـه شـورخانه 
سـمت چـپ اوليـن خانـه در خصـوص پرونـده اجرائی كالسـه 
9400296 لـه بانـك آينـده )شـركت تعاونـی اعتبـار صالحين 
خراسـان( عليـه شـما نظـر بـه اينکه ششـدانگ پـالك 2496 
اصلی بخش 2 كرمان توسـط كارشـناس رسـمی دادگستری به 
مبلـغ 1/180/200/000 ريـال ارزيابـی گرديده اسـت چنانچه 
بـه مبلـغ ارزيابی اعتراضـی داريد مراتب اعتـراض خود را ظرف 
مـدت 5 روز بـا تاديه هزينه كارشناسـی به مبلـغ 4/000/000 
ريـال علـی الحسـاب به اين شـعبه اعـالم نمائيد. بديهی اسـت 
بـه اعتـراض خـارج از مهلـت مقـرر و  بـدون پرداخـت هزينـه 

كارشناسـی مجـدد ترتيب اثـر داده نخواهد شـد.
م الف 920 سيدرضا انصاری- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی 
كرمان

از کرمان چه خبر



کنسرت

شورای شهر
آب پاکی شورای شهر کرمان روی دست مردم

پروژه آزادی
 تا پایان سال هم تمام نمی شود

عطیـه بهره بر- رييس شـورای شـهر كرمان از تمام نشـدن پـروژه آزادی تا 
پايان سـال خبر داد.

نشسـت عمومی شـورای شـهر كرمان در حالی شـب گذشـته برگزار شـد 
كـه بـر ابهامـات پـروژه آزادی افـزوده شـد. مشـرفی، رييس شـورا گفـت: »با 
توجـه بـه بازديـدی كـه از پروژه ميـدان آزادی داشـتم، به نظر نمی رسـد اين 
پروژه تا پايان سـال به اتمام برسـد.« بابايی، شـهردار كرمان هم پاسـخ داد » 
در پرداخـت چـك آخـر به قرارگاه خاتم بـه دليل يك ماه تاخيـر در پرداخت 
بـا قـرارگاه خاتـم دچار مشـکل شـديم و نهايتـا تـا 2 روز ديگـر پرداخت می 
شـود. تـا 22 بهمن با وضعيتـی كه آب های زيرسـطحی دارند احتمـاالً آماده 
نمی شـود امـا در تالشـيم كـه رينگ بهمنيـار باز شـود.« اين در حالی اسـت 
كـه بارها مسـئوالن كرمانی ازجمله اسـتاندار و شـهردار از اتمام ايـن پروژه تا 
22 بهمن خبر داده بودند. گزيده ای از آنچه در نشسـت عمومی شـورای شهر 

كرمـان گذشـت را در ادامـه می توانيد بخوانيد:
 گيالنـی بـه شـهردار: چـرا تاريـخ دقيـق در مـورد پروژه هـا نمی دهيد چرا 
فقـط وعـده می دهيـد االن راحـت بگوييـد هنـوز 200 روز ديگـر افتتـاح 

می شـود.
 بابايـی: قـرار مـا با مردم در خصوص ميدان آزادی همان روز شـمار اسـت و  
در خصـوص تقاطـع وليعصر اگر قـرارگاه خاتم تا 14 دی ماه پـروژه را اجرايی 

نکنـد بايد خسـارت را پرداخت كند.
 زهـرا لـری: چـرا توجه ويژه ای به پل سـيدی نمی شـود؟ مردم می پرسـند 

آيـا بـه اين دليل اسـت كه اين پل در منطقه پايين شـهر واقع شـده اسـت؟
 بابايی:در مورد اين پل فقط مشـکل تأمين مالی نبود و مشـکالتی از قبيل 

قرارداد وجود داشـت.
 مشرفی: تا پايان ارديبهشت اين پل تمام می شود.

 درحالی كـه صديقـه زاهـدی، عضو شـورای شـهر از بابايی، شـهردار كرمان 
پرسـيد »آيـا اسـتاندار بـه تعهداتی كـه در قالـب پروژه های خاتـم داده عمل 

كـرده يـا خير؟«، شـهردار كرمـان به اين سـؤال پاسـخی نداد.
 بابايـی پـس از جلسـه در ايـن رابطه به »پيـام ما« گفت كه هفتـه آينده و 

در حضـور اعضای شـورا به اين سـؤال پاسـخ می دهم.
 مؤيـدی با اشـاره به نرخ آب: پيشـنهاد من اين اسـت كه بـا توجه به اينکه 
شـركت آب و فاضالب مشـکل مالی دارد، هرسـال يك افزايش نرخ با شـيب 
ماليـم داشـته باشـيم. مصـرف آب تـا 15 مترمکعـب 1 ريـال افزايش قيمت 
تـا 25 مترمکعـب 1.5 ريـال افزايـش قيمـت و بـاالی 25 مترمکعـب 2 ريال 

افزايش قيت داشـته باشـد.
 در پايـان مصـوب شـد بررسـی بيشـتری شـود و نرخ هـای پايه شـهرهای 

ديگـر) مثل يـزد، شـيراز، بيرجنـد و ...( گرفته شـود.
 مشـرفی: شـهرهای ديگـر ازجملـه يـزد از دادن نـرخ پايـه سـرباز زدنـد. 

می تـوان چنـد فيـش آب مغـازه و خانـه را گرفـت.

 اطالعات

سکه

11,۳75,000 ریال طرح جدید

11,200,000 ریال طرح قدیم 

5,980,000 ریال نیم سکه 

۳,180,000 ریال ربع سکه 

1,980,000 ریال یک گرمی

طال

1,124,4۳0  ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,498,950 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

۳9,۳50 ریال دالر آمریکا

42,700 ریال یورو

11,020 ریال درهم امارت

5,940 ریال  یوآن 

49,2۳0 ریال پوند

خودرو

سمند LX  ۳0,298,000 تومان

رانا LX  ۳۳,۳89,000 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   ۳8,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

5۳,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

1- تا 17/آفتابی امروز

۳ تا 19/آفتابی فردا
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مجلـس دهـم تيتـر يـك پيـام مـا در ايـن روز بود.
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پيـام مـا- محمـد گنجعليخـان 
حاكمـی، مديـر گـروه تجـاری »دژ 
اتحاديـه صنـف  رييـس  و  پـالزا« 
خـرازان كرمـان موفـق بـه كسـب 
جايـزه MENAA 2016 )برترين 
و  خاورميانـه  كسـب وكار  رهبـران 
آفريقـا( از سـوی موسسـه جهانـی 
رهبری و مديريت شد. گنجعليخان 
حاكمی كه كارشناسـی ارشـد خود 
را در رشـته EMBA از دانشـگاه 
مطرح UBIS سـوئيس اخذ كرده 
در حـال حاضـر دانشـجوی رشـته 
در   DBA كسـب وكار  دكتـرای 
دانشـگاه دولتـی باسـابقه و معروف 
IPAG پاريـس اسـت. وی بـرای 
فعاليت هـای  و  تحقيقـات  انجـام 
گسـترده در زمينه »كسـب  و كار« 

تجـارت،  عرصه هـای  در  )نـوآوری 
و  اشـتغال(  ايجـاد  و  كارآفرينـی 
همچنيـن ارائـه طرحی بـا موضوع 
توسـعه و رونق صنعت گردشـگری 
بـا اسـتفاده از ظرفيت هـای بالقـوه 
»بـوم گـردی« در شـهداد، توسـط 
موسسـه جهانی مديريت و رهبری 
كه بيـش از 120 سـال قدمت دارد 
بـه  عنوان يکـی از بهتريـن مديران 
رهبـری و ايجـاد كسـب  و كار در 
منطقه خاورميانـه و آفريقا برگزيده 

. شد
 جايـزه ای كه در سـال های قبل 
عالوه بر بسـياری از شـخصيت های 
ايرانـی  مديـران  بـه  بين المللـی 
مشـهوری همچون محمد حسـين 
پـور زرندی، مدير عامل بانك شـهر 

و مديـران گلديـران، بانـك آينده و 
بيمـه كارآفريـن تعلـق گرفتـه بود، 
گنجعليخـان  محمـد  بـه  امسـال 
 2016( جايـزه  رسـيد.  حاكمـی، 
بـار  اوليـن  بـرای   )MENAA
نصيـب يـك كرمانـی شـد. محمد 
گنجعليخان حاكمی درباره كسـب 
ايـن جايزه بـه »پيام مـا« می گويد: 
كارشناسـی  در  مـن  »پايان نامـه 
جامـع  طـرح  يـك  بـه  ارشـد 
گردشـگری با تضمين سوددهی در 
شـهداد اختصاص داشـت كـه مورد 
توجه اسـاتيد دانشـگاه قرار گرفت. 
آقـای پروفسـور جـوزف شـرين كه 
اسـتاد راهنمـای من بـود اين طرح 
موسسـه  بـه  را  آن  و  پسـنديد  را 

جهانـی مديريت و رهبـری معرفی 
كرد.«

كرمانـی  اقتصـادی  فعـال  ايـن 
اضافـه می كنـد: »هيـأت ژوری اين 

موسسـه طـی 6 مـاه بـه بررسـی 
رزومـه و سـوابق تحصيلـی و كاری 
مـن پرداختنـد و از طريـق ايميـل 
جامـع  طـرح  دربـاره  را  سـؤاالتی 

شـامل  كـه  شـهداد  گردشـگری 
پنـج هتـل پنـج سـتاره، فـرودگاه 
آشـنايی  و  رصدخانـه  توريسـتی، 
گردشـگران با آداب  و رسوم منطقه 

بـود پرسـيدند.«
تاريخـی  پيشـينه  بـه  كـه  وی 
كرمـان و پتانسـيلی كه اين اسـتان 
ارزشـمند  مکان هـای  بحـث  در 
بـم  قديـم  ارگ  ازجملـه  تاريخـی 
به عنـوان بزرگ ترين بنای خشـتی 
جهـان، ارگ راين، روسـتای دسـت 
بـه   هليـل  تمـدن  ميمنـد،  كنـد 
عنـوان اوليـن تمدن كشـف  شـده 
در جهـان و ... دارد اشـاره كرده پس 
از پاسخگويی به سـؤاالت، در جمع 
عنـوان  كسـب  نهايـی  نامزدهـای 

)MENAA 2016( قـرار گرفـت. 
برتريـن رهبـران  انتخـاب  مراسـم 
آفريقـا  و  خاورميانـه  كسـب وكار 
العـرب  بـرج  در  آذر   25 شـامگاه 
شـهر دبـی برگـزار شـد و تنديس، 
رهبـری  مـدرك  و  گواهينامـه 
مديريـت كسـب وكار، توسـط دكتر 
رييـس   ،Daniel Seelhofer
موسسـه جهانی رهبری و مديريت، 
بـه محمـد گنجعليخـان حاكمـی 

شـد.  اعطا 
وی در پاسـخ بـه ايـن سـؤال كه 
پس از كسـب اين جايزه ارزشـمند، 
چـه احساسـی داريـد، گفـت: »از 
يکـی  به عنـوان  توانسـتم  اين كـه 
از اصنـاف كرمانـی ايـن عنـوان را 
خوشـحالم.  خيلـی  كنـم،  كسـب 

چراكـه بـرای اوليـن بـار بـود يـك 
كرمانـی موفق به كسـب اين جايزه 

می شـد.«
دربـاره  حاكمـی  گنجعليخـان 
برنامه هـای آينـده خـود می گويـد: 
يـك  دارم  دوسـت  »خيلـی 
 SCHOOL BUSINESS
)مدرسـه كسـب  و كار( در كرمـان 
تأسـيس كنـم تا بتوانم قشـر جوان 
و فعـال را بـا متدهـای روز مديريت 

كسـب  و كار دنيـا آشـنا كنـم.« 
وی از هيـأت مديـره اتاق اصناف 
كرمـان خصوصـاً حاج آقـا جعفـری 
و  كـرده  تحصيـل  فـردی  كـه 
روشـنفکر اسـت، برای همکاری در 
اعطـای مرخصی هـای تحصيلی در 
طول سـال  تشـکر و قدردانی نمود.

15 دسامبر در دبی اتفاق افتاد

محمد گنجعلیخان حاکمی از رهبران کسب  وکار خاورمیانه
 و آفریقا )MENAA 2016( شد

عکس: ياسر خديشي

انگار اين روز ها سند باختن پیوسته را 

شش دانگ به نامم زده اند،

تو که از خستگیم خبر داشتي چرا به اين 

بازي امدي؟!

حاال خوب میفهمم،

تنهايي شکل هوشمندانه ي مرگ است

عکس نوشت

جایزه ای که در سال های قبل عاوه بر 
بسیاری از شخصیت های بین المللی به مدیران 

ایرانی مشهوری همچون محمد حسین پور 
زرندی، مدیر عامل بانک شهر و مدیران 

گلدیران، بانک آینده  و بیمه کارآفرین تعلق 
گرفته بود، امسال به محمد گنجعلیخان حاکمی، 
رسید. جایزه )MENAA 2016( برای اولین بار 

نصیب یک کرمانی شد.



شماره پیاپی 797  
دوشنبه 29 آذرماه 1395 

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

پیامک : 
500022030349

برای اطالع از اخبار استان كرمان و دريافت روزانه صفحات روزنامه »پيام ما«
در نرم افزار تلگرام، كانال خبری پيام ما را با آدرس زير دنبال كنيد:

https://telegram.me/payamema

توهم هنر بر بستر افیون

شش راه حل برای 
محافظت

 از ناخن های شکننده

به یاد شهدای چوار
گل هایی که در فوتبال 

پرپر شدند

خرید و فروش
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خاطـرات  گذشـته  ماه هـای  طـی 
تلـخ و شـيرين مختلفـی از زيسـتن 
از  يکـی  امـا  دارم  كرمـان  در 
دردناك تريـن خاطـرات ايـن بخـش 
شـاهد مرگ و ميـر و صدمات جبران 
ناپذيرناشـی از سـو مصـرف دارو در 
نمی دانـم  كـه  بـودم  قشـری  بيـن 
وضعيتـی  چنيـن  می شـد  بنويسـم 
كار  نبايـد  اينکـه  يـا  زد  حـدس  را 
در  متاسـفانه  می كشـيد،  اينجـا  بـه 
يکسـال گذشـته تجربـه ی دردناكـی 
چنـد  مـرگ  هـم  آن  و  داشـته ام 
كـه  آشـنايان  و  دوسـتان  از  تـن 
و  هنرمنـد  و  بودنـد  جـوان  همگـی 
مشـترك  نقطـه ی  و  مطالعـه  اهـل 
ايجـاد  ايشـان  بيـن  كـه  ديگـری 
يـك الگـوی ترسـناك می كنـد سـو 
مصـرف داروهايـی از قبيـل متـادون 
متاسـفانه  كـه  اسـت  ترامـادول  و 
بيـن جوانـان گسـترش بی سـابقه ای 
اين كـه  دردناك تـر  و  كـرده  پيـدا 
متاسـفانه جوانانـی كه بايـد آينده ی 
ايـن مـرز و بـوم بـه دستشـان باشـد 
و در زمينـه ی هنـر و فرهنـگ بايـد 
فرهنـگ  و  شـوند  كار  بـه  مشـغول 
آينـدگان را بسـازند و فرهنـگ و هنر 
كشـور و حتـی جهان بدهکار ايشـان 
انديشـه های  متاسـفانه  امـا  باشـد 
كهنـه و تيپ هـای شـبه روشـنفکری 
و گفتمان هايـی مثـل ايـن كـه هـر 
درد  می فهمـد  بيشـتر  كـه  آنکـس 

گفتـه  فالنـی  و  می كشـد  بيشـتری 
كه مـن نمی دانم كسـانی كه سـيگار 
می كننـد  فکـر  چگونـه  نمی كشـند 
وخـرده فرهنگ هايـی كـه متاسـفانه  
عـده ی قليلـی از اهل هنـر و فرهنگ 
را مبتـال بـه اعتيـاد سـاخته و حتـی 
در جاهايـی ديده شـده كـه مثال اگر 
قبـول  ادبيـات  زمينـه ی  در  را  مـن 
داشـته باشـند من جوانانی كـه پيرو 
و شـاگرد مـن هسـتند در زمينـه ی 
چنيـن  بـه  بـه  آلـوده  را  ادبيـات 
توجيهاتـی  بـا  می كنـم  چيزهايـی 
كـه بـا مـن اگـر چنيـن كنـد بهتـر 
اسـت تـا بـا ديگـری و بـدون توجـه 
بـه اينکه چـه اجباری اصـال در ميان 
اسـت كـه ايـن جـوان بايـد چنيـن 
تاريـخ  كجـای  اصـال  و  بکنـد  كاری 
هنـر خوانديـد كـه چخوف يـا فالکنر 
و يـا همينگـوی بـه اطرافيـان مـواد 
مخـدر پيشـهاد می كردنـد و خـدای 
می انديشـند  چنيـن  مبـادا  نکـرده 
انديشـمندان  كـه ايشـان از همـه ی 
جهـان بيشـتر اهل انديشـه هسـتند 
و  می كننـد  عجيبـی  كارهـای  كـه 
اطرافيـان را بـه اعمالـی وا مي دارنـد 
ديگـری  فـاز  وارد  زندگی شـان  كـه 
شـدن  وارد  احتمـال  كـه  می شـود 
ناپذيـر  جبـران  زيان هـای  و  ضـرر 
بـه زندگی شـان بسـيار بـاال مـی رود 
و چنيـن حوادثـی اتفـاق می افتـد از 
پـی بی فکـری و بـد فرهنگی عده ای 

كـه فکـر می كننـد انديشـه بـا سـو 
مصـرف مـواد مخـدر و يـا داروهايـی 
ايـن چنينـی گـره خـورده و حتمـا 
می بايسـت بـه ضـرب دوپينگ هايی 
انديشـه را بـه تکاپـو بياندازند و برای 
دوره ای كوتـاه بـه توليد اثـر بپردازند 
و بـه سـرعت هـم از صحنـه ی بـرای 
مثـال ادبيـات بـه صحنـه ی تهيـه ی 
بـرای  مالـی  دغدغه هـای  و  مـواد 
فزونـی  روز  بـه  روز  هزينه هـای 
يابنـده ی مـواد نقـل مـکان می كنند 
و زمـان  زيـادی صـرف می شـود تـا 
جامعـه بتوانـد ايـن بچه هـا را دوباره 
بـه آغـوش خـودش برگردانـد )البته 
متاسـفانه جامعـه ی مـا خيلـی هـم 
ايشـان  برگردانـدن  بـرای  تالشـی 

نمی دهـد(. انجـام 
بگذاريـد از دوسـتم ) پ ( بگويـم 
داسـتان  و  نقـاش  و  عـکاس  كـه 
نويـس بـود و در سـطح كشـوری وی 
سـينماگران  بـا  و  می شـناختند  را 
فرهنـگ  و  هنـر  معـروف  اهالـی  و 
كارهـای مشـتركی انجـام داده بـود و 
رزومـه ی قابـل توجهی بـرای خودش 
متاسـفانه  كـه  بـود  نمـوده  فراهـم 
سـوژه ی همين طرز فکـر و اطرافيانی 
كـه ذكـر خيرشـان بود شـد و چندی 
تحـت  اش  پـدری  منـزل  در  پيـش 
تاثيـر مصـرف يکـی از هميـن داروها 
بی هوش شـد و بخاطر مسـدود شدن 
راه هـای تنفسـی اش از دسـت رفت و 

متاسـفانه همـه ی مـا داشـتن چنين 
عزيـزی محـروم شـديم امـا داسـتان 
جوانانـی كه سـوژه ی چنين مسـائلی 
می شـوند هميـن جـا تمام نمی شـود 
ايـن داستانی اسـت پـر آب چشـم  و 
ولـی بـه واسـطه ی اينکـه نسـبت بـه 
مـواد مخـدر سـنتی كه در دسـترس 
هسـت ايـن داروهای و بعضـی از مواد 
صنعتـی حمـل و مصـرف راحت تـری 
كـه  موخراتـی  و  مقدمـات  و  دارنـد 
مصرف كننـدگان مـواد سـنتی مجبور 
گريبان گيـر  هسـتند  انجام شـان  بـه 
صنعتـی  مـواد  يـا  و  دارو  كـه  آنـان 
مصـرف می كننـد نيسـت. حـال آنکه 
در نظـر گرفتـه نمی شـود كـه ضرر و 
زيـان آن مـواد صنعتـی و آن دسـته 
از داروهـا صدچنـدان اسـت و بـدون 
مشـاوره با پزشـك حتی مصرف آنتی 
خطرنـاك  شـدت  بـه  هـم  بيوتيـك 
اسـت چه برسـد به چنيـن داروهايی 
كـه بـدون مشـاوره ی پزشـك و سـر 
معمـوال  و  می شـود  مصـرف  خـود 
هـم دوره ی مصـرف طوالنـی دارند و 
بـا بـدن ميزبـان چنـان می كننـد كه 
قـوم مغـول بـا روسـتاهای گمنـام در 

مسيرشـان كـرد.
از  بخشـی  بهتـر  شـناخت  بـرای 
متـادون  شـربت  دارويـی  عـوارض 
هماهنگـی  شـورای  روايـت   بـه 
انجمن  هـای پزشـکان عمومـی گيالن 
روايـت می كنيـم و انشـاهلل در چنـد 

توهم هنر بر بستر افیون
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در نرم افزار تلگرام، كانال خبری پيام ما را با آدرس زير دنبال كنيد:

https://telegram.me/payamema

خاطـرات  گذشـته  ماه هـای  طـی 
تلـخ و شـيرين مختلفـی از زيسـتن 
از  يکـی  امـا  دارم  كرمـان  در 
دردناك تريـن خاطـرات ايـن بخـش 
شـاهد مرگ و ميـر و صدمات جبران 
ناپذيرناشـی از سـو مصـرف دارو در 
نمی دانـم  كـه  بـودم  قشـری  بيـن 
وضعيتـی  چنيـن  می شـد  بنويسـم 
كار  نبايـد  اينکـه  يـا  زد  حـدس  را 
در  متاسـفانه  می كشـيد،  اينجـا  بـه 
يکسـال گذشـته تجربـه ی دردناكـی 
چنـد  مـرگ  هـم  آن  و  داشـته ام 
كـه  آشـنايان  و  دوسـتان  از  تـن 
و  هنرمنـد  و  بودنـد  جـوان  همگـی 
مشـترك  نقطـه ی  و  مطالعـه  اهـل 
ايجـاد  ايشـان  بيـن  كـه  ديگـری 
يـك الگـوی ترسـناك می كنـد سـو 
مصـرف داروهايـی از قبيـل متـادون 
متاسـفانه  كـه  اسـت  ترامـادول  و 
بيـن جوانـان گسـترش بی سـابقه ای 
اين كـه  دردناك تـر  و  كـرده  پيـدا 
متاسـفانه جوانانـی كه بايـد آينده ی 
ايـن مـرز و بـوم بـه دستشـان باشـد 
و در زمينـه ی هنـر و فرهنـگ بايـد 
فرهنـگ  و  شـوند  كار  بـه  مشـغول 
آينـدگان را بسـازند و فرهنـگ و هنر 
كشـور و حتـی جهان بدهکار ايشـان 
انديشـه های  متاسـفانه  امـا  باشـد 
كهنـه و تيپ هـای شـبه روشـنفکری 
و گفتمان هايـی مثـل ايـن كـه هـر 
درد  می فهمـد  بيشـتر  كـه  آنکـس 

گفتـه  فالنـی  و  می كشـد  بيشـتری 
كه مـن نمی دانم كسـانی كه سـيگار 
می كننـد  فکـر  چگونـه  نمی كشـند 
وخـرده فرهنگ هايـی كـه متاسـفانه  
عـده ی قليلـی از اهل هنـر و فرهنگ 
را مبتـال بـه اعتيـاد سـاخته و حتـی 
در جاهايـی ديده شـده كـه مثال اگر 
قبـول  ادبيـات  زمينـه ی  در  را  مـن 
داشـته باشـند من جوانانی كـه پيرو 
و شـاگرد مـن هسـتند در زمينـه ی 
چنيـن  بـه  بـه  آلـوده  را  ادبيـات 
توجيهاتـی  بـا  می كنـم  چيزهايـی 
كـه بـا مـن اگـر چنيـن كنـد بهتـر 
اسـت تـا بـا ديگـری و بـدون توجـه 
بـه اينکه چـه اجباری اصـال در ميان 
اسـت كـه ايـن جـوان بايـد چنيـن 
تاريـخ  كجـای  اصـال  و  بکنـد  كاری 
هنـر خوانديـد كـه چخوف يـا فالکنر 
و يـا همينگـوی بـه اطرافيـان مـواد 
مخـدر پيشـهاد می كردنـد و خـدای 
می انديشـند  چنيـن  مبـادا  نکـرده 
انديشـمندان  كـه ايشـان از همـه ی 
جهـان بيشـتر اهل انديشـه هسـتند 
و  می كننـد  عجيبـی  كارهـای  كـه 
اطرافيـان را بـه اعمالـی وا مي دارنـد 
ديگـری  فـاز  وارد  زندگی شـان  كـه 
شـدن  وارد  احتمـال  كـه  می شـود 
ناپذيـر  جبـران  زيان هـای  و  ضـرر 
بـه زندگی شـان بسـيار بـاال مـی رود 
و چنيـن حوادثـی اتفـاق می افتـد از 
پـی بی فکـری و بـد فرهنگی عده ای 

كـه فکـر می كننـد انديشـه بـا سـو 
مصـرف مـواد مخـدر و يـا داروهايـی 
ايـن چنينـی گـره خـورده و حتمـا 
می بايسـت بـه ضـرب دوپينگ هايی 
انديشـه را بـه تکاپـو بياندازند و برای 
دوره ای كوتـاه بـه توليد اثـر بپردازند 
و بـه سـرعت هـم از صحنـه ی بـرای 
مثـال ادبيـات بـه صحنـه ی تهيـه ی 
بـرای  مالـی  دغدغه هـای  و  مـواد 
فزونـی  روز  بـه  روز  هزينه هـای 
يابنـده ی مـواد نقـل مـکان می كنند 
و زمـان  زيـادی صـرف می شـود تـا 
جامعـه بتوانـد ايـن بچه هـا را دوباره 
بـه آغـوش خـودش برگردانـد )البته 
متاسـفانه جامعـه ی مـا خيلـی هـم 
ايشـان  برگردانـدن  بـرای  تالشـی 

نمی دهـد(. انجـام 
بگذاريـد از دوسـتم ) پ ( بگويـم 
داسـتان  و  نقـاش  و  عـکاس  كـه 
نويـس بـود و در سـطح كشـوری وی 
سـينماگران  بـا  و  می شـناختند  را 
فرهنـگ  و  هنـر  معـروف  اهالـی  و 
كارهـای مشـتركی انجـام داده بـود و 
رزومـه ی قابـل توجهی بـرای خودش 
متاسـفانه  كـه  بـود  نمـوده  فراهـم 
سـوژه ی همين طرز فکـر و اطرافيانی 
كـه ذكـر خيرشـان بود شـد و چندی 
تحـت  اش  پـدری  منـزل  در  پيـش 
تاثيـر مصـرف يکـی از هميـن داروها 
بی هوش شـد و بخاطر مسـدود شدن 
راه هـای تنفسـی اش از دسـت رفت و 

متاسـفانه همـه ی مـا داشـتن چنين 
عزيـزی محـروم شـديم امـا داسـتان 
جوانانـی كه سـوژه ی چنين مسـائلی 
می شـوند هميـن جـا تمام نمی شـود 
ايـن داستانی اسـت پـر آب چشـم  و 
ولـی بـه واسـطه ی اينکـه نسـبت بـه 
مـواد مخـدر سـنتی كه در دسـترس 
هسـت ايـن داروهای و بعضـی از مواد 
صنعتـی حمـل و مصـرف راحت تـری 
كـه  موخراتـی  و  مقدمـات  و  دارنـد 
مصرف كننـدگان مـواد سـنتی مجبور 
گريبان گيـر  هسـتند  انجام شـان  بـه 
صنعتـی  مـواد  يـا  و  دارو  كـه  آنـان 
مصـرف می كننـد نيسـت. حـال آنکه 
در نظـر گرفتـه نمی شـود كـه ضرر و 
زيـان آن مـواد صنعتـی و آن دسـته 
از داروهـا صدچنـدان اسـت و بـدون 
مشـاوره با پزشـك حتی مصرف آنتی 
خطرنـاك  شـدت  بـه  هـم  بيوتيـك 
اسـت چه برسـد به چنيـن داروهايی 
كـه بـدون مشـاوره ی پزشـك و سـر 
معمـوال  و  می شـود  مصـرف  خـود 
هـم دوره ی مصـرف طوالنـی دارند و 
بـا بـدن ميزبـان چنـان می كننـد كه 
قـوم مغـول بـا روسـتاهای گمنـام در 

مسيرشـان كـرد.
از  بخشـی  بهتـر  شـناخت  بـرای 
متـادون  شـربت  دارويـی  عـوارض 
هماهنگـی  شـورای  روايـت   بـه 
انجمن  هـای پزشـکان عمومـی گيالن 
روايـت می كنيـم و انشـاهلل در چنـد 

توهم هنر بر بستر افیون

شماره پیاپی 797  
دوشنبه 29 آذرماه 1395 

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

پیامک : 
5000220303411

برای اطالع از اخبار استان كرمان و دريافت روزانه صفحات روزنامه »پيام ما«
در نرم افزار تلگرام، كانال خبری پيام ما را با آدرس زير دنبال كنيد:

https://telegram.me/payamema

روز آينـده بـه ايـن مسـاله از زوايـای 
می كنيـم نـگاه  هـم  ديگـری 

عوارض دارویی:
- پـس از مصـرف شـربت متادون، 
جملـه  از  پوسـتی  عـوارض  گـزارش 
راش، كهيـر و خـارش بسـيار بيشـتر 
از مـواردی بـوده اسـت كـه بيمـاران 

می كرده انـد. مصـرف  قـرص 
- وجـود الـکل در شـربت متـادون 
)10 درصد( سـبب شـده كـه در دوز 
معـادل اثربخشـی كمتری نسـبت به 
قـرص داشـته باشـد و همين مسـاله 
سـبب افزايـش دوز مصرفـی بيماران 
گاه از 10 ميلی گـرم تـا بيشـتر  شـده 

ست. ا
- وجود الکل در در تركيب شـربت 
عـوارض  و  عاليـم  تشـديد  سـبب 
افـراد دچـار زخم هـای  در  گوارشـی 

گوارشـی شـده اسـت.
متـادون  شـربت  مصـرف  بـا   -
اختـالالت گوارشـی متعـدد از جملـه 
تهـوع، اسـتفراغ، نفـخ و اختـالل در 
و  اسـهال  )به صـورت  مـزاج  اجابـت 
گاه يبوسـت( به وفـور ديـده شـده كه 
بسـيار بيشـتر از مـواردی اسـت كـه 
بيمـاران قـرص مصـرف می كرده انـد.

- بـا وجـود اين كه شـربت متادون 
برخـی  در  كم خوابـی  بهبـود  سـبب 
سـويی  از  امـا  شـده،  بيمـاران  از 
خواب آلودگـی مفـرط را در بسـياری 
از آنـان دامـن زده اسـت و چرت زدن 
سـبب  روز  سـاعات  از  بسـياری  در 
اختـالل جـدی در كاركـرد روزانـه ی  
آنـان و همچنيـن برانگيختن شـك و 
شـبهه ی خانـواده ی در مورد لغزش يا 
عـود ايشـان شـده اسـت كه ايـن امر 
اعتمـاد  بازگشـت  در  اخـالل جـدی 
خانـواده بـه بيماران ايجاد كـرده و بر 
رونـد درمـان نيـز تاثير سـوء داشـته 

. ست ا
- به دليـل نامشـخص بـودن ميزان 
متـادون،  شـربت  در  موجـود  قنـد 
بـا  ديابتـی  بيمـاران  در  آن  مصـرف 
نگرانی هايـی همـراه اسـت. به هميـن 
در  متـادون  شـربت  مصـرف  دليـل، 
مـوارد عـدم رعايـت بهداشـت دهـان 
و دنـدان منجـر بـه بـروز  زخم هـای 

دهانـی  شـده اسـت.
مشکالت مصرف:

- تاثيـر سـريع تر و مانايـی كمتـر 
شـربت در بيماران باعث شـده اسـت 
را  دارو  شـوند  مجبـور  درمانگـران 

برخـالف  روز،  در  بـار  يـك   به جـای 
دسـتور پروتـکل، در دو تـا سـه وعده 
تجويـز كننـد كـه ايـن امـر نظـارت 
مسـتقيم بـر مصـرف دارو را ناممکـن 

سـاخته اسـت.
آن  مصـرف  و  شـربت  حمـل   -
كـه  اسـت  هنگامـی  از  سـخت تر 
از  می كنـد.  مصـرف  قـرص  بيمـار 
دارو  بـرای مصـرف  بيمـاران  طرفـی 
در دوزهـای منقسـم مجبـور به حمل 
دارو بـه محـل كار خـود هسـتند كه 
آن هم سـبب ايجاد مشـکالت فراوان 
پنهـان  سـرنگ،  حمـل  جملـه  )از 
كـردن آن از همـکاران و خانواده، گاه 
ريختـه شـدن دارو به علـت اصـرار در 

اسـت. شـده   )... و  پنهان سـازی 
تعييـن  بـرای  سـرنگ  حمـل   -
در  وسوسـه  ايجـاد  بـا  دارو  ميـزان 
و  عـود  خطـر  تزريقـی،  بيمـاران 
احتمـال لغـزش آنـان را فراهـم كرده 

اسـت.
كم سـواد،  و  مسـن  بيمـاران   -
تيـم  مکـرر  توضيحـات  علی رغـم 
درمـان، از پيمانه هـای غيردقيـق )از 
جملـه از در شيشـه ی شـربت( بـرای 
مصـرف دارو اسـتفاده می كننـد كـه 

ايـن امـر به طـور مکـرر سـبب به هم 
خـوردن دوز و اختـالل در وضعيـت 

بيمـاران شـده اسـت.
برچسـب  نصـب  علی رغـم   -
خانواده هـا  بـه  اكيـد  توصيـه ی  و 
درباره ی مسـموميت زا بـودن متادون، 
و  از مسـموميت خطرنـاك  مـواردی 
در  متـادون  شـربت  بـا  كشـنده  گاه 

اسـت. شـده  گـزارش  كـودكان 
- در محدوده ی سـنی بزرگسـاالن، 
در مـورد همـه ی گروه هـای دارويـی، 
كاًل مصـرف شـربت در برابـر قـرص 
بـودن  )سـخت  متعـدد  به داليـل 
مقبوليـت   )... و  دارو  مصـرف، طعـم 
مـورد شـربت  در  كـه  دارد  كمتـری 
متـادون، تلخـی دارو مزيـد بـر علـت 

. ست ا
در پايـان بايـد يـاد آور شـوم كـه 
يادداشـت  ايـن  نگارنـده ی  مسـاله ی 
صرفا سـو مصرف داروها و اسـتفاده ی 
دارو بـدون نظر و مشـاوره ی پزشـك 
نـدارد  زيـان  و  ضـرر  جـز  حاصلـی 
هرچند شـايد همـان دارو را با حضور 
متخصـص  يـك  نظـارت  و  پزشـك 
اگـر مصـرف كننـد می توانـد ناجـی 

انسـان ها هـم باشـد.
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دكتـر محمـد علـی باخـدا رييـس 
كرمـان  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
سـال 1358 خورشـيدی  تـا  و  بـود 
ايـن مسـووليت را بـر عهـده داشـت. 
خورشـيدی   1301 متولـد  كـه  وی 
خاتمـه  از  پـس  و  بـود  كرمـان  در 
متوسـطه  و  ابتدايـی  تحصيـالت 
در  كرمـان،  زادگاهـش  در  خويـش 
رشـته  در  خورشـيدی   1321 سـال 
پذيرفتـه  تهـران  دانشـگاه  پزشـکی 
شـاگرد  عنـوان  بـا  وی  بـود.  شـده 
اولـی دانشـگاه هـای پزشـکی ايـران 
فـارغ التحصيـل شـد و مـدال طـالی 
پزشـکی را بـه خـود اختصـاص داد. 
پـس از فراغـت از تحصيالت پزشـکی 
در سـال 1327 خورشيدی به كرمان 
در  طبابـت  بـر  افـزون  و  بازگشـت 
شـهر كرمـان و بـرای مردمـان عادی 
از سـال 1327 خورشـيدی بيـش از 
اداره  سـی سـال عهـده دار رياسـت 
اسـتان  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
در  او  فعاليـت  و  بـود  نيـز  كرمـان 
ايـن زمينـه تـا اوايـل مهرمـاه سـال 
1359 خورشـيدی كه بازنشسته شد 
ادامـه يافـت. در دوران رياسـت دكتر 
بـا خـدا بـر بهـداری آموزشـگاه های 
كرمـان، مسـائل مربـوط به سـالمتی 
و بهداشـت معلميـن و دانـش آموزان 
و سـاير كاركنـان آمـوزش و پـرورش 
بـا وجـود امکانـات محـدود، بـا دقت 
شـد.  مـی  گيـری  پـی  دلسـوزی  و 
افـزون بـر  دكتـر محمدعلـی باخـدا 
انجـام معاينات پزشـکی قبـل از ورود 
فعاليـت هـای  و ديگـر  مـدارس  بـه 
بهداشـتی و طبـی كـه توسـط دكتـر 
شـهرياری نيـز قبـل از وی انجام می 
شـد. بـا بهـره از دسـتورالعمل هـا و 
آييـن نامـه هـای طبـی و بهداشـتی 
بـه  كـه  ای  پيشـرفته  و  مترقـی 
خورشـيدی  دهـه سـی  از  خصـوص 
بهـداری  اداره كل  بعـد توسـط   بـه 
بـه  شـد  مـی  صـادر  هـا  آموزشـگاه 
وضعيـت بهداشـتی مـدارس كرمـان 
چهـره ای ديگـر بخشـيد بـه طـوری 
كـه سـيمای كرمـان از ايـن لحاظ در 
دهـه آخـر فعاليـت او بـا سـال هـای 
نخسـت فعاليتش بسـيار متفاوت بود 
و بـروز بيماری های مسـری و عفونی 

در دانـش آمـوزان كرمانـی بـه امری 
نـادر و كميـاب تبديـل گرديـد.

گـزارش هـای شـفاهی و مکتـوب 
و  از حضـور  متعـددی  و  بـی شـمار 
فعاليـت دايمـی زنـده يـاد دكتـر بـا 
خـدا در مـدارس كرمـان در دسـت 
اسـت كـه حتـی مـروری بـر گوشـه 
هايـی از آن بحـث مـا را بـه اطالـه 
بيـش از ايـن مـی كشـاند و بـر ايـن 
اسـاس باز هـم تنها به يکـی دو مورد 
از ايـن نمونه هـا نگاهی مـی افکنيم؛

گـزارش  از  فـرازی  در  جملـه  از 
مربـوط بـه دبسـتان دولتـی حياتـی 
 1335 مـاه  بهمـن  در  كرمـان  در 
بازرسـی  سـتون  در  خورشـيدی 
بهداشـتی آمده اسـت:» شـش مرتبه  
بازرسـی  بـا خـدا  بـه وسـيله دكتـر 

آمـد.« عمـل  بـه  بهداشـتی 
ديگـری  گـزارش  در  همچنيـن 
آمـده  در خصـوص مدرسـه حياتـی 
مسـائل  آموزشـگاه  ايـن  اسـت:»در 
مـی  گيـری  پـی  مرتـب  بهداشـتی، 
شـد و هـر صبـح سـر صـف موهـای 
سـر دانـش آموزان و ناخن هـا را نگاه 
مـی كردنـد و هـر صبح قبـل از ورود 
دانـش آمـوزان بـه مدرسـه، فـراش، 
حيـاط هـا را آب و جـاروب مـی كرد 
نمـود.  مـی  دود  كنـدر  و  اسـفند  و 

آقـای دكتر باخدا پزشـك آموزشـگاه 
هـا نيـز مرتبـاً جهـت معاينـه چشـم 
دانـش آمـوزان به مدرسـه مـی آمد و 
خصوصـاً مبتاليـان به بيمـاری تراخم 

را معالجـه مـی كـرد.«
محمدعلی گالب زاده در كتاب»زن 
مـی  زندگانـی«  روشـنای  كرمانـی؛ 
نويسـد:» آقـای دكتـر باخدا، پزشـك 
جهـت  هميشـه  نيـز  هـا  آموزشـگاه 
بـه  آمـوزان  دانـش  چشـم  معاينـه 
مدرسـه می آمد و خصوصـاً مبتاليان 
مـی  درمـان  را  تراخـم  بيمـاری  بـه 

كـرد.«
زنـده يـاد دكتـر باخـدا افـزون بـر 
حذاقت در طب، پزشـکی شـوخ طبع 
و خـوش محضـر بـود و بـا بيمـاران 
خويـش بـا گشـاده رويـی و مهربانـی 
تمـام مواجـه مـی شـد. از ايـن روی 
درباره او خاطرات شـيرين و شنيدنی 

فـراوان در افـواه مردم هسـت. 
مـی  پاريـزی  باسـتانی  اسـتاد 
نويسـد:»... شـرط كار دكترها بايد آن 
باشـد كـه بـا آخريـن پيشـرفت های 
كار طبابت آشـنا باشـند و هر دو سـه 
سـال يـك بـار قيـد عايدی مطـب را 
بزننـد و بـرای تکميـل اطالعات خود 
تـازه  اطالعـات  و  برونـد  خـارج  بـه 
كسـب كننـد تا مـورد طعنـه و الاقل 

كمتـر  خودمـان  باخـدای  دكتـر  از 
نباشـند... «

محمدعلـی باخدا عالوه بر رياسـت 
كرمـان،  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
يـك خّير مدرسـه سـاز هم به شـمار 
مـی آيـد. شـايد آمـد و شـد دكتر در 
مدارس و حشـر و نشـر او بـا كودكان 
امکانـات  محدوديـت  مشـاهده  و 
آموزشـی او را بر آن داشـته اسـت كه 
خود نيز مدرسـه سـازی را در دستور 

كارهـای نيکـوی خـود قـرار دهد.
دانشـور در كتـاب از قلعـه دختـر 
اسـت:»دكتر  آورده  دقيانـوس  تـا 
محمدعلی باخدا از پزشـکان باسـابقه 
و حـاذق كرمان بـود. در دوران حيات 
مدت 35 سـال رياسـت اداره بهداری 
آموزشـگاه هـای كرمـان را بـر عهـده 
كـه  ای  عالقـه  اثـر  در  وی  داشـت. 
بـه تعميـم فرهنـگ داشـت بـا صرف 
تومـان  ميليـون  معـادل60  مبلغـی 
از مايملـك خـود اقـدام بـه احـداث 
در خيابـان  ای 20 كالسـه  مدرسـه 

ابـوذر نمـود.«
ردپـای دكتـر بـا خـدا در داسـتان 
هـا و رمـان هايـی كـه روايـت شـان 
ديـده  نيـز  گـذرد  مـی  كرمـان  در 
مـی شـود. هوشـنگ مـرادی كرمانی 
در رمان»شـما كـه غريبـه نيسـتيد« 
ضمـن خاطراتی كه از دوران مدرسـه 
خـود نوشـته بـه ذكـر فعاليـت هـا و 
دقـت دكتـر باخدا در حفظ بهداشـت 

مـدارس آن زمـان پرداختـه اسـت.
در  عبدالرشـيدی  اكبـر  علـی 
 24 مورخـه  اطالعـات  روزنامـه 
نويسـد:»در  مـی   1394 فرورديـن 
روز  آن  هـای  مدرسـه  بچـه  بيـن 
وجـود  بيمـاری  نـوع  همـه  كرمـان 
داشـت. مـدارس نمايشـگاهی بودنـد 
از بيمارهـای متنـوع شـناخته شـده 
از چهـل شـاگرد  و شـناخته نشـده. 
در  حتـی  صبحهـا  كـه  مـا  كالس 
روزهـای سـرد زمسـتان بـا دمپايی و 
گاه كفـش های پـاره، زير شـلواری و 
پيراهـن های نازك گشـاد به مدرسـه 
می آمدنـد گروهـی گرفتـار كچلـی و 
انـواع بيمـاری هـای قارچی پوسـت، 
عـده ای مبتـال به تراخـم، زرد زخم و 
اشـکال متنوعـی از زخـم های خوش 
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ناخن های شـما نشـان دهنده سـالمت شماسـت. در 
حالـت طبيعی فـرم، حالـت، رنگ و اسـتقامت ناخن ها 
از  دارد.  مختلـف  سـالمتی  فاكتورهـای  بـه  بسـتگی 
همـه مهم تـر، ناخن هـا نمايانگـر وضعيـت تغذيه شـما 
هسـتند؛ مثـال ناخن هـای مشـکل دار ايـن هشـدار را 
می دهنـد كـه بـدن شـما مـواد غذايـی الزم را دريافت 
نمی كنـد.  ناخـن   ايـده آل، ناخنـی اسـت كـه در برابر 
ضربـه تـا حـدودی مقـاوم باشـد، خاصيـت ارتجاعـی 
داشـته باشـد و راحـت خـم بشـود؛ نـه اينکه بشـکند. 
داشـتن چنيـن ناخنـی بسـتگی بـه نـوع تغذيـه شـما 
دارد امـا مـا در اينجـا به شـما مراقبت های سـاده ای را 

آمـوزش می دهيـم. 
ناخن هایتان را مرطوب نگه دارید

بـرای اينکـه ناخن هايی سـالم داشـته باشـيد نياز به 
ايـن اسـت كه ناخـن و پوسـته اطـراف آن را به صورت 
مرتـب چـرب كنيـد و هميشـه كـرم مرطـوب كننـده 
همراهتـان باشـد. به طـور كلـی بهتر اسـت با اسـتفاده 
از كرم هـای مرطوب كننـده هـر روز بـه ويـژه در هوای 

سـرد و خشـك، ناخن هـا را مرطـوب كنيد. 
 دستکش، دوست  ناخن های شما

در صورتـی كـه دسـتان تان بـا آب زياد تمـاس دارد، 
بـرای جلوگيـری از آسـيب رسـيدن بـه ناخـن،  و نـرم 
شـدن آنهـا از دسـتکش اسـتفاده كنيـد. هنـگام ظرف 
شسـتن وشسـت و شـوی منزل، اسـتفاده از دسـتکش 

اسـت.  ضروری 
 آهن به بدن بزنید

اگـر آهـن كافـی دريافـت نکنيـد ناخن هايتـان آن 
را نشـان می دهـد. كمبـود آهـن كـه در خانم هـا رايـج 
اسـت سـبب شـکنندگی ناخن هـا می شـود؛ بنابرايـن 
كسـانی كـه اين مشـکل را دارنـد بايد غذاهـای پرآهن 
مصـرف كنند كه بهتريـن منبع دريافت آهن، اسـفناج 
و گوجـه فرنگـی اسـت. همچنيـن منابـع حيوانی آهن 
عبـارت اسـت از گوشـت گاو، بوقلمـون، اردك، مـرغ، 

ميگـو و تخـم مـرغ. منابـع گياهـی آهن سـويا، عدس، 
لوبيا و سـبوس اسـت. بـا مصرف ويتاميـن C می توانيد 
بـه جـذب آهـن حيوانـی به بـدن كمـك كنيـد؛ البته 
سـعی كنيد مـواد غذايی غنی از آهـن، زينك، ويتامين 
B و گوگـرد مصـرف كنيد چون مـواد غذايی پروتئينی 
كـه غنـی از اسـيدهای آمينـه، ويتاميـن B و گوگـرد 
ناخن هايتـان  زيبـا شـدن  و  هسـتند، سـبب سـخت 

می شـوند. 
 الك ممنوع

و  از الك سـبب خشـکی  از حـد  بيـش  اسـتفاده 
موجـب  الك  می شـود.  ناخن هـا  شـدن  شـکننده 
می شـود كـه سـوراخ های سـطح ناخن بسـته شـوند و 
ناخن با مشـکل كمبود اكسـيژن مواجه شـود؛ بنابراين 
اسـتفاده نکـردن از الك در طوالنی مـدت  همـراه بـا 
رعايـت بقيـه اصـول گفتـه شـده می توانـد باعـث بهتر 
شـدن وضعيـت ناخـن شـود؛ پـس تنهـا در شـرايط 

خـاص الك بزنيـد. 
 وقت مناسب ناخن گیری 

هميشـه بعـد از حمـام ناخن هـای خـود را بگيريـد 
چـون آسـيب كمتری بـه آن می رسـد. در بقيـه مواقع 
ناخـن شـکنندگی دارد كـه بـه سـطح ناخـن آسـيب 
و  اسـت  نـرم  ناخـن  از حمـام،  بعـد  ولـی  می رسـاند 

شـکننده نيسـت. 
آب  بنوشید

يـك آزمايـش سـاده بـرای تشـخيص كمبـود آب 
بدنتان اين اسـت كه سـطح ناخن را محکم فشـار دهيد 
تـا ناخـن از صورتـی به سـفيد تغيير رنگ دهد؛ سـپس 
ناخـن را رهـا كنيـد و ببينيـد در چـه زمانـی بـه رنـگ 
اوليـه خـود برمی گـردد. اگـر ناخـن كمتـر از دو ثانيـه 
بـه رنـگ اصلـی اش بـاز نگردد يعنی بسـتر ناخـن دچار 
كمبـود آب اسـت. در طوالنـی مـدت ايـن كمبـود آب 
باعـث شـکنندگی ناخن می شـود؛ بنابراين بـرای حفظ 

سـالمتی ناخن هايتـان بـه مقـدار كافی آب بنوشـيد.  

شش راه حل برای محافظت
 از ناخن های شکننده

خيـم و بـد خيـم بودنـد. تقريبـا اكثريت 
بچـه هـا هـم ناراحتی گوارشـی داشـتند 
آن  مرسـوم  تغذيـه  از سـوء  ناشـی  كـه 

روزهـا بـود.
دكتـر باخـدا هفتـه ای يـك بـار بـه 
مدرسـه مـا مـی آمـد. تـك تك بچـه ها 
را بـا رافـت و مهربانـی معاينـه مـی كرد. 
بـرای همـه خوردنـی مـی آورد. خرمـای 
”بـی دندلو“ئـی كـه دكتـر باخـدا از پول 
خود می خريد شـکم گرسـنه و ناشـتايی 
نخـورده تعداد زيـادی از بچه هـا را حال 

مـی آورد.
سـر  بـر  مهربانـی  بـا  باخـدا  دكتـر 
همـه بچـه هـا، حتـی كچـل هـا دسـت 
مـی كشـيد. بـا حوصلـه در پلـك چشـم 
تراخمـی هـا سـنگ جهنـم مـی كشـيد. 
زخم هـای زرد رنـگ دور دهـان بچـه هـا 

را مـی شسـت و پانسـمان مـی كـرد.
بعـد يـك ورق كاغـذ بـه دسـت بچـه 
هـای بيمـار مـی داد كـه بـه پدرشـان 
مطـب  نشـانی  كاغـذ  آن  روی  بدهنـد. 
دكتـر باخـدا نوشـته شـده بـود. از پدر و 
مادرهـا می خواسـت كـه همـراه بچه ها 

بـه مطـب او برونـد.
معـدودی از والديـن بـه مطـب دكتـر 
از  زيـادی  تعـداد  رفتنـد.  مـی  باخـدا 
والديـن هـم نسـبت بـه بيمـاری بچه ها 
بـی تفاوت بودنـد و به سـراغ دكتر باخدا 
نمـی رفتنـد. امـا دكتـر باخدا پافشـاری 
بـه  كـه  آنهـا  خانـه  در  بـه  كـرد.  مـی 
مطـب نرفتـه بودنـد می رفـت. بـا اصرار 

ميهمانشـان مـی شـد.
در مطـب يا در خانه در مـورد بيماری 
بچـه هـا بـه پـدر و مادرهـا توصيه هـای 
بهداشـتی و تغذيه ای می كرد. برايشـان 
دارو مـی بـرد. بعـد موقـع رفتـن مبلغی 
لـب تاقچه يـا در جيب پدر می گذاشـت 
و بـه مـادر توصيـه مـی كـرد كـه بـرای 
بچـه حريـره بـادام و فرنـی بپزنـد تا بچه 

هـا بخورنـد و جـان بگيرند.«
نگارنـده ايـن يادداشـت نيز كـه افتخار 
همـکاری بـا »جنـاب آقـای رضـا باخدا« 
فرزنـد دكتر باخدا را در دبيرسـتان ماهان 
داشـتم از بزرگـواری هـای دكتـر باخـدا 
از زبـان فرزنـدش بسـيار شـنيدم و البتـه 
معلمان پا به سـن گذاشـته نيـز كه دكتر 
باخـدا را بـه ياد می آوردنـد از تالش های 
وی در ارتقـای بهداشـت در مدارس قديم 

كرمـان بـه نيکی يـاد مـی كردند.
منابع:

- تاريخ پزشکی كرمان، دكتر مجيد ملك محمدی
- زن كرمانی، روشنای زندگانی، محمد علی گالب زاده

- از قلعه دختر تا دقيانوس، محمد دانشور
- شما كه غريبه نيستيد، هوشنگ مرادی كرمانی

- روزنامه اطالعات، علی اكبر عبدالرشيدی
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دكتـر محمـد علـی باخـدا رييـس 
كرمـان  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
سـال 1358 خورشـيدی  تـا  و  بـود 
ايـن مسـووليت را بـر عهـده داشـت. 
خورشـيدی   1301 متولـد  كـه  وی 
خاتمـه  از  پـس  و  بـود  كرمـان  در 
متوسـطه  و  ابتدايـی  تحصيـالت 
در  كرمـان،  زادگاهـش  در  خويـش 
رشـته  در  خورشـيدی   1321 سـال 
پذيرفتـه  تهـران  دانشـگاه  پزشـکی 
شـاگرد  عنـوان  بـا  وی  بـود.  شـده 
اولـی دانشـگاه هـای پزشـکی ايـران 
فـارغ التحصيـل شـد و مـدال طـالی 
پزشـکی را بـه خـود اختصـاص داد. 
پـس از فراغـت از تحصيالت پزشـکی 
در سـال 1327 خورشيدی به كرمان 
در  طبابـت  بـر  افـزون  و  بازگشـت 
شـهر كرمـان و بـرای مردمـان عادی 
از سـال 1327 خورشـيدی بيـش از 
اداره  سـی سـال عهـده دار رياسـت 
اسـتان  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
در  او  فعاليـت  و  بـود  نيـز  كرمـان 
ايـن زمينـه تـا اوايـل مهرمـاه سـال 
1359 خورشـيدی كه بازنشسته شد 
ادامـه يافـت. در دوران رياسـت دكتر 
بـا خـدا بـر بهـداری آموزشـگاه های 
كرمـان، مسـائل مربـوط به سـالمتی 
و بهداشـت معلميـن و دانـش آموزان 
و سـاير كاركنـان آمـوزش و پـرورش 
بـا وجـود امکانـات محـدود، بـا دقت 
شـد.  مـی  گيـری  پـی  دلسـوزی  و 
افـزون بـر  دكتـر محمدعلـی باخـدا 
انجـام معاينات پزشـکی قبـل از ورود 
فعاليـت هـای  و ديگـر  مـدارس  بـه 
بهداشـتی و طبـی كـه توسـط دكتـر 
شـهرياری نيـز قبـل از وی انجام می 
شـد. بـا بهـره از دسـتورالعمل هـا و 
آييـن نامـه هـای طبـی و بهداشـتی 
بـه  كـه  ای  پيشـرفته  و  مترقـی 
خورشـيدی  دهـه سـی  از  خصـوص 
بهـداری  اداره كل  بعـد توسـط   بـه 
بـه  شـد  مـی  صـادر  هـا  آموزشـگاه 
وضعيـت بهداشـتی مـدارس كرمـان 
چهـره ای ديگـر بخشـيد بـه طـوری 
كـه سـيمای كرمـان از ايـن لحاظ در 
دهـه آخـر فعاليـت او بـا سـال هـای 
نخسـت فعاليتش بسـيار متفاوت بود 
و بـروز بيماری های مسـری و عفونی 

در دانـش آمـوزان كرمانـی بـه امری 
نـادر و كميـاب تبديـل گرديـد.

گـزارش هـای شـفاهی و مکتـوب 
و  از حضـور  متعـددی  و  بـی شـمار 
فعاليـت دايمـی زنـده يـاد دكتـر بـا 
خـدا در مـدارس كرمـان در دسـت 
اسـت كـه حتـی مـروری بـر گوشـه 
هايـی از آن بحـث مـا را بـه اطالـه 
بيـش از ايـن مـی كشـاند و بـر ايـن 
اسـاس باز هـم تنها به يکـی دو مورد 
از ايـن نمونه هـا نگاهی مـی افکنيم؛
گـزارش  از  فـرازی  در  جملـه  از 
مربـوط بـه دبسـتان دولتـی حياتـی 
 1335 مـاه  بهمـن  در  كرمـان  در 
بازرسـی  سـتون  در  خورشـيدی 
بهداشـتی آمده اسـت:» شـش مرتبه  
بازرسـی  بـا خـدا  بـه وسـيله دكتـر 

آمـد.« عمـل  بـه  بهداشـتی 
ديگـری  گـزارش  در  همچنيـن 
آمـده  در خصـوص مدرسـه حياتـی 
مسـائل  آموزشـگاه  ايـن  اسـت:»در 
مـی  گيـری  پـی  مرتـب  بهداشـتی، 
شـد و هـر صبـح سـر صـف موهـای 
سـر دانـش آموزان و ناخن هـا را نگاه 
مـی كردنـد و هـر صبح قبـل از ورود 
دانـش آمـوزان بـه مدرسـه، فـراش، 
حيـاط هـا را آب و جـاروب مـی كرد 
نمـود.  مـی  دود  كنـدر  و  اسـفند  و 

آقـای دكتر باخدا پزشـك آموزشـگاه 
هـا نيـز مرتبـاً جهـت معاينـه چشـم 
دانـش آمـوزان به مدرسـه مـی آمد و 
خصوصـاً مبتاليـان به بيمـاری تراخم 

را معالجـه مـی كـرد.«
محمدعلی گالب زاده در كتاب»زن 
مـی  زندگانـی«  روشـنای  كرمانـی؛ 
نويسـد:» آقـای دكتـر باخدا، پزشـك 
جهـت  هميشـه  نيـز  هـا  آموزشـگاه 
بـه  آمـوزان  دانـش  چشـم  معاينـه 
مدرسـه می آمد و خصوصـاً مبتاليان 
مـی  درمـان  را  تراخـم  بيمـاری  بـه 

كـرد.«
زنـده يـاد دكتـر باخـدا افـزون بـر 
حذاقت در طب، پزشـکی شـوخ طبع 
و خـوش محضـر بـود و بـا بيمـاران 
خويـش بـا گشـاده رويـی و مهربانـی 
تمـام مواجـه مـی شـد. از ايـن روی 
درباره او خاطرات شـيرين و شنيدنی 

فـراوان در افـواه مردم هسـت. 
مـی  پاريـزی  باسـتانی  اسـتاد 
نويسـد:»... شـرط كار دكترها بايد آن 
باشـد كـه بـا آخريـن پيشـرفت های 
كار طبابت آشـنا باشـند و هر دو سـه 
سـال يـك بـار قيـد عايدی مطـب را 
بزننـد و بـرای تکميـل اطالعات خود 
تـازه  اطالعـات  و  برونـد  خـارج  بـه 
كسـب كننـد تا مـورد طعنـه و الاقل 

كمتـر  خودمـان  باخـدای  دكتـر  از 
نباشـند... «

محمدعلـی باخدا عالوه بر رياسـت 
كرمـان،  هـای  آموزشـگاه  بهـداری 
يـك خّير مدرسـه سـاز هم به شـمار 
مـی آيـد. شـايد آمـد و شـد دكتر در 
مدارس و حشـر و نشـر او بـا كودكان 
امکانـات  محدوديـت  مشـاهده  و 
آموزشـی او را بر آن داشـته اسـت كه 
خود نيز مدرسـه سـازی را در دستور 

كارهـای نيکـوی خـود قـرار دهد.
دانشـور در كتـاب از قلعـه دختـر 
اسـت:»دكتر  آورده  دقيانـوس  تـا 
محمدعلی باخدا از پزشـکان باسـابقه 
و حـاذق كرمان بـود. در دوران حيات 
مدت 35 سـال رياسـت اداره بهداری 
آموزشـگاه هـای كرمـان را بـر عهـده 
كـه  ای  عالقـه  اثـر  در  وی  داشـت. 
بـه تعميـم فرهنـگ داشـت بـا صرف 
تومـان  ميليـون  معـادل60  مبلغـی 
از مايملـك خـود اقـدام بـه احـداث 
در خيابـان  ای 20 كالسـه  مدرسـه 

ابـوذر نمـود.«
ردپـای دكتـر بـا خـدا در داسـتان 
هـا و رمـان هايـی كـه روايـت شـان 
ديـده  نيـز  گـذرد  مـی  كرمـان  در 
مـی شـود. هوشـنگ مـرادی كرمانی 
در رمان»شـما كـه غريبـه نيسـتيد« 
ضمـن خاطراتی كه از دوران مدرسـه 
خـود نوشـته بـه ذكـر فعاليـت هـا و 
دقـت دكتـر باخدا در حفظ بهداشـت 

مـدارس آن زمـان پرداختـه اسـت.
در  عبدالرشـيدی  اكبـر  علـی 
 24 مورخـه  اطالعـات  روزنامـه 
نويسـد:»در  مـی   1394 فرورديـن 
روز  آن  هـای  مدرسـه  بچـه  بيـن 
وجـود  بيمـاری  نـوع  همـه  كرمـان 
داشـت. مـدارس نمايشـگاهی بودنـد 
از بيمارهـای متنـوع شـناخته شـده 
از چهـل شـاگرد  و شـناخته نشـده. 
در  حتـی  صبحهـا  كـه  مـا  كالس 
روزهـای سـرد زمسـتان بـا دمپايی و 
گاه كفـش های پـاره، زير شـلواری و 
پيراهـن های نازك گشـاد به مدرسـه 
می آمدنـد گروهـی گرفتـار كچلـی و 
انـواع بيمـاری هـای قارچی پوسـت، 
عـده ای مبتـال به تراخـم، زرد زخم و 
اشـکال متنوعـی از زخـم های خوش 
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ناخن های شـما نشـان دهنده سـالمت شماسـت. در 
حالـت طبيعی فـرم، حالـت، رنگ و اسـتقامت ناخن ها 
از  دارد.  مختلـف  سـالمتی  فاكتورهـای  بـه  بسـتگی 
همـه مهم تـر، ناخن هـا نمايانگـر وضعيـت تغذيه شـما 
هسـتند؛ مثـال ناخن هـای مشـکل دار ايـن هشـدار را 
می دهنـد كـه بـدن شـما مـواد غذايـی الزم را دريافت 
نمی كنـد.  ناخـن   ايـده آل، ناخنـی اسـت كـه در برابر 
ضربـه تـا حـدودی مقـاوم باشـد، خاصيـت ارتجاعـی 
داشـته باشـد و راحـت خـم بشـود؛ نـه اينکه بشـکند. 
داشـتن چنيـن ناخنـی بسـتگی بـه نـوع تغذيـه شـما 
دارد امـا مـا در اينجـا به شـما مراقبت های سـاده ای را 

آمـوزش می دهيـم. 
ناخن هایتان را مرطوب نگه دارید

بـرای اينکـه ناخن هايی سـالم داشـته باشـيد نياز به 
ايـن اسـت كه ناخـن و پوسـته اطـراف آن را به صورت 
مرتـب چـرب كنيـد و هميشـه كـرم مرطـوب كننـده 
همراهتـان باشـد. به طـور كلـی بهتر اسـت با اسـتفاده 
از كرم هـای مرطوب كننـده هـر روز بـه ويـژه در هوای 

سـرد و خشـك، ناخن هـا را مرطـوب كنيد. 
 دستکش، دوست  ناخن های شما

در صورتـی كـه دسـتان تان بـا آب زياد تمـاس دارد، 
بـرای جلوگيـری از آسـيب رسـيدن بـه ناخـن،  و نـرم 
شـدن آنهـا از دسـتکش اسـتفاده كنيـد. هنـگام ظرف 
شسـتن وشسـت و شـوی منزل، اسـتفاده از دسـتکش 

اسـت.  ضروری 
 آهن به بدن بزنید

اگـر آهـن كافـی دريافـت نکنيـد ناخن هايتـان آن 
را نشـان می دهـد. كمبـود آهـن كـه در خانم هـا رايـج 
اسـت سـبب شـکنندگی ناخن هـا می شـود؛ بنابرايـن 
كسـانی كـه اين مشـکل را دارنـد بايد غذاهـای پرآهن 
مصـرف كنند كه بهتريـن منبع دريافت آهن، اسـفناج 
و گوجـه فرنگـی اسـت. همچنيـن منابـع حيوانی آهن 
عبـارت اسـت از گوشـت گاو، بوقلمـون، اردك، مـرغ، 

ميگـو و تخـم مـرغ. منابـع گياهـی آهن سـويا، عدس، 
لوبيا و سـبوس اسـت. بـا مصرف ويتاميـن C می توانيد 
بـه جـذب آهـن حيوانـی به بـدن كمـك كنيـد؛ البته 
سـعی كنيد مـواد غذايی غنی از آهـن، زينك، ويتامين 
B و گوگـرد مصـرف كنيد چون مـواد غذايی پروتئينی 
كـه غنـی از اسـيدهای آمينـه، ويتاميـن B و گوگـرد 
ناخن هايتـان  زيبـا شـدن  و  هسـتند، سـبب سـخت 

می شـوند. 
 الك ممنوع

و  از الك سـبب خشـکی  از حـد  بيـش  اسـتفاده 
موجـب  الك  می شـود.  ناخن هـا  شـدن  شـکننده 
می شـود كـه سـوراخ های سـطح ناخن بسـته شـوند و 
ناخن با مشـکل كمبود اكسـيژن مواجه شـود؛ بنابراين 
اسـتفاده نکـردن از الك در طوالنی مـدت  همـراه بـا 
رعايـت بقيـه اصـول گفتـه شـده می توانـد باعـث بهتر 
شـدن وضعيـت ناخـن شـود؛ پـس تنهـا در شـرايط 

خـاص الك بزنيـد. 
 وقت مناسب ناخن گیری 

هميشـه بعـد از حمـام ناخن هـای خـود را بگيريـد 
چـون آسـيب كمتری بـه آن می رسـد. در بقيـه مواقع 
ناخـن شـکنندگی دارد كـه بـه سـطح ناخـن آسـيب 
و  اسـت  نـرم  ناخـن  از حمـام،  بعـد  ولـی  می رسـاند 

شـکننده نيسـت. 
آب  بنوشید

يـك آزمايـش سـاده بـرای تشـخيص كمبـود آب 
بدنتان اين اسـت كه سـطح ناخن را محکم فشـار دهيد 
تـا ناخـن از صورتـی به سـفيد تغيير رنگ دهد؛ سـپس 
ناخـن را رهـا كنيـد و ببينيـد در چـه زمانـی بـه رنـگ 
اوليـه خـود برمی گـردد. اگـر ناخـن كمتـر از دو ثانيـه 
بـه رنـگ اصلـی اش بـاز نگردد يعنی بسـتر ناخـن دچار 
كمبـود آب اسـت. در طوالنـی مـدت ايـن كمبـود آب 
باعـث شـکنندگی ناخن می شـود؛ بنابراين بـرای حفظ 

سـالمتی ناخن هايتـان بـه مقـدار كافی آب بنوشـيد.  

شش راه حل برای محافظت
 از ناخن های شکننده

خيـم و بـد خيـم بودنـد. تقريبـا اكثريت 
بچـه هـا هـم ناراحتی گوارشـی داشـتند 
آن  مرسـوم  تغذيـه  از سـوء  ناشـی  كـه 

روزهـا بـود.
دكتـر باخـدا هفتـه ای يـك بـار بـه 
مدرسـه مـا مـی آمـد. تـك تك بچـه ها 
را بـا رافـت و مهربانـی معاينـه مـی كرد. 
بـرای همـه خوردنـی مـی آورد. خرمـای 
”بـی دندلو“ئـی كـه دكتـر باخـدا از پول 
خود می خريد شـکم گرسـنه و ناشـتايی 
نخـورده تعداد زيـادی از بچه هـا را حال 

مـی آورد.
سـر  بـر  مهربانـی  بـا  باخـدا  دكتـر 
همـه بچـه هـا، حتـی كچـل هـا دسـت 
مـی كشـيد. بـا حوصلـه در پلـك چشـم 
تراخمـی هـا سـنگ جهنـم مـی كشـيد. 
زخم هـای زرد رنـگ دور دهـان بچـه هـا 

را مـی شسـت و پانسـمان مـی كـرد.
بعـد يـك ورق كاغـذ بـه دسـت بچـه 
هـای بيمـار مـی داد كـه بـه پدرشـان 
مطـب  نشـانی  كاغـذ  آن  روی  بدهنـد. 
دكتـر باخـدا نوشـته شـده بـود. از پدر و 
مادرهـا می خواسـت كـه همـراه بچه ها 

بـه مطـب او برونـد.
معـدودی از والديـن بـه مطـب دكتـر 
از  زيـادی  تعـداد  رفتنـد.  مـی  باخـدا 
والديـن هـم نسـبت بـه بيمـاری بچه ها 
بـی تفاوت بودنـد و به سـراغ دكتر باخدا 
نمـی رفتنـد. امـا دكتـر باخدا پافشـاری 
بـه  كـه  آنهـا  خانـه  در  بـه  كـرد.  مـی 
مطـب نرفتـه بودنـد می رفـت. بـا اصرار 

ميهمانشـان مـی شـد.
در مطـب يا در خانه در مـورد بيماری 
بچـه هـا بـه پـدر و مادرهـا توصيه هـای 
بهداشـتی و تغذيه ای می كرد. برايشـان 
دارو مـی بـرد. بعـد موقـع رفتـن مبلغی 
لـب تاقچه يـا در جيب پدر می گذاشـت 
و بـه مـادر توصيـه مـی كـرد كـه بـرای 
بچـه حريـره بـادام و فرنـی بپزنـد تا بچه 

هـا بخورنـد و جـان بگيرند.«
نگارنـده ايـن يادداشـت نيز كـه افتخار 
همـکاری بـا »جنـاب آقـای رضـا باخدا« 
فرزنـد دكتر باخدا را در دبيرسـتان ماهان 
داشـتم از بزرگـواری هـای دكتـر باخـدا 
از زبـان فرزنـدش بسـيار شـنيدم و البتـه 
معلمان پا به سـن گذاشـته نيـز كه دكتر 
باخـدا را بـه ياد می آوردنـد از تالش های 
وی در ارتقـای بهداشـت در مدارس قديم 

كرمـان بـه نيکی يـاد مـی كردند.
منابع:

- تاريخ پزشکی كرمان، دكتر مجيد ملك محمدی
- زن كرمانی، روشنای زندگانی، محمد علی گالب زاده

- از قلعه دختر تا دقيانوس، محمد دانشور
- شما كه غريبه نيستيد، هوشنگ مرادی كرمانی

- روزنامه اطالعات، علی اكبر عبدالرشيدی
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پرطرفدارتريـن  و  تريـن  جـذاب 
ورزش دنيـا، اشـك ها و لبخند هـای 
بـه  طرفدارانـش  بـرای  را  زيـادی 
از  بسـياری  اسـت.  آورده  ارمغـان 
لحظـات مسـابقات فوتبـال ، سـالها 
و بلکـه دهها سـال در اذهـان مردم 
باقـی مـی مانـد.  23 بهمـن 1356 
نيـز يکـی از ايـن مسـابقات فوتبال 

فرامـوش نشـدنی اسـت
كيلومتـر  بـا430  ايـالم،  اسـتان 
عـراق،  كشـور  بـا  مشـترك  مـرز 
رژيـم  شـديد  بمباران هـای  زيـر 
پاسـدار  بـود...  گرفتـه  قـرار  بعثـی 
هزاوه،بخشـدار  حسـين  شـهيد 
وقـت چـوار، به فکـر چـاره ای برای 
همدلـی و اتحـاد بين مـردم منطقه 
ورزش  او  افتـاد.  خودش)چـوار( 
فوتبـال را انتخـاب كـرد تا مـردم را 
دور هـم جمع كرده و شـادابی را به 

مـردم جنـگ زده تزريـق كنـد.
سـال  مـاه  23بهمـن  تاريـخ  در 
65 و بـه مناسـبت سـالگرد پيروزی 
انقـالب اسـالمي، تيم هـاي فوتبال 
»منتخـب  و  چـوار«  »منتخـب 
جوانـان اسـتان ايـالم« در سـاعت 
16آغازگـر يـك مسـابقه رويايـي و 
بـاور نکردنـي بودند. مسـابقه ای كه 
هيچـگاه با سـوت داور پايان نيافت؛ 
بـرای  پلـی  بـه  تبديـل  فوتبـال 
شـهادت  و  ايثارگـری  بـه  رسـيدن 

شـد و زيباتريـن پيوند بيـن فوتبال 
و شـهادت، در زميـن فوتبـال چـوار 

ايـالم شـکل گرفـت. 
حسـين  مسـابقه،  آغـاز  از  قبـل 
فدراسـيون  رسـمی  داور  هـزاوه 
فوتبـال جمهوری اسـالمی ايران، از 
بنيانگـزاران تيـم فوتبـال خيبرخرم 
تيـم  ايـن  ارزنـده  بازيکـن  و  آبـاد 
نـکات فنـی الزم را بـرای بازيکنـان 
توضيـح داده و بـه عنـوان بخشـدار 
چـوار بـه بازيکنـان می گويـد: بچه 
هـا حواسـتان باشـد غـرق فوتبـال 
نشـويد. اگـر در حين مسـابقه نقطه 
بمبـاران شـد، سـريعاً  از شـهر  ای 
بـه  و  كنيـد  تعطيـل  را  مسـابقه 
كمـك مجروحـان جنگی بشـتابيم.

بودنـد؛  گذاشـته  قـرار  قبـل  از 
رمضـان بزرگی داوری مسـابقه را بر 
عهـده بگيـرد. امـا رمضـان مقداری 
ديـر رسـيد و هـر دو تيـم تصميـم 
گرفتنـد حميدرضـا رضايتـی را بـه 
عنـوان داور وسـط انتخـاب كننـد. 
ابراهيم آهيده بـه عنوان كمك داور 
ديگر{بازمانـدگان  نفـر  يـك  و  اول 
اسـمش را بـه يـاد نمی آورنـد.} به 
عنـوان كمـك داور دوم، وی را در 

امـر قضـاوت يـاری مـی كردنـد. 
 2 نتيجـه  بـا  بـازی  حاليکـه  در 
بـر 1 ادامـه مـی يابـد... بازيکنـان 
ايـالم تـوپ و ميـدان را در اختيـار 

مـی گيرنـد... پـاس جهانگيـر كاوه 
بـه عبدالـرزاق مهديـه مـی رسـد...

مهديـه در عـرض حركـت مـی كند 
و بـه سـمت دروازه تيم چوار شـوت 
مـی زند...توپ بـه يکـی از مدافعان 
تيـم چوار برخـورد كـرده و به كرنر 

مـی رود.
... بـازی بـه دقيقـه 55 رسـيده 
و  مناسـب   نقطـه  در  اسـت...داور 
تيـم  جريمـه  محوطـه  نزديـك 
كـرده  جايگيـری  چـوار،  منتخـب 
چـوار  منتخـب  بازيکنـان  اسـت. 
بازيکنـان  منتخـب  بـرای دفـاع و 
در  همگـی  حملـه،  بـرای  ايـالم 
منتخـب  تيـم  جريمـه  محوطـه 
مجتبـی  انـد...  شـده  جمـع  چـوار 
ناصـری بـر سـر بازيکنـان داد مـی 
زنـد. عبـاس خداويسـی تيـر اول را 
گرفتـه و صيدمحمـد زارعـی در تير 
دوم مسـتقر شـده اسـت. فريادهای 
تيـم  سـرمربی  گهرسـودی  علـی 
ايـالم  كمالونـد و مهديـه را خطاب 
ای  نقشـه  گويـا  مـی دهـد...  قـرار 
بـرای ايـن كرنـر ريختـه اند...اما به 
مدافعـان تأكيـد مـی كنـد خيلـی 

نرونـد... جلـو 
... بازيکـن تيم ايالم پشـت ضربه 
كرنـر قرار مـی گيـرد... در حالی كه 
سـعی مـی كند تـوپ را در موقعيت 
مناسـبی قـرار دهـد، دو هواپيمـای 

عراقی بـر فراز زمين فوتبال آشـکار 
می شـوند... وجـود كوه در قسـمت 
و  مسـابقه  برگـزاری  محـل  غربـی 
همچنيـن هيجـان مسـابقه، باعـث 
سـريعاً  بازيکنـان  كـه  بـود  شـده 
متوجـه وجـود هواپيماهـا نشـوند...

ايـن دو هواپيمـا به محض رسـيدن 
به بـاالی زميـن فوتبال، مسـابقه را 
بـا انـواع و اقسـام بمب هـا، بمباران 
مـی كننـد... صـدای يا حسـين)ع(، 
يـا مهدی)عج(، يـا ابوالفضـل)ع( و.. 
در آسـمان طنيـن انداز می شـود... 
تيـم  جريمـه  محوطـه  هواپيماهـا 
منتخـب چـوار يعنـی محـل تجمع 
بازيکنـان را هـدف گرفتـه بودنـد... 
تـوپ در همـان نقطه كرنر ايسـتاده 
و جانـی در بدن نيسـت كه آن را به 

حركـت در آورد...
محوطـه جريمـه مسـابقه تبديل 
بـه خونيـن تريـن هجـده قـدم دنيا 
مـی گـردد. بازيکنـان توسـط بمب 
هـا تکـه تکـه مـی شـوند...يکی از 
بمـب هـا، درسـت بـر روی نقطـه 

پنالتـی فـرود مـی آيـد... 
مجتبـی ناصـری، دروازه بـان تيم 
منتخـب چـوار، سـعی  مـی كنـد با 
حركت به سـمت وسـط زمين خود 
را از مهلکـه نجـات دهـد... ناگهـان 
يـك بمـب بـه سـر او برخـورد مـی 
مـی  جـدا  تنـش  از  كند....سـرش 

به یاد شهدای چوار

گل هایی که در فوتبال پرپر شدند
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پرطرفدارتريـن  و  تريـن  جـذاب 
ورزش دنيـا، اشـك ها و لبخند هـای 
بـه  طرفدارانـش  بـرای  را  زيـادی 
از  بسـياری  اسـت.  آورده  ارمغـان 
لحظـات مسـابقات فوتبـال ، سـالها 
و بلکـه دهها سـال در اذهـان مردم 
باقـی مـی مانـد.  23 بهمـن 1356 
نيـز يکـی از ايـن مسـابقات فوتبال 

فرامـوش نشـدنی اسـت
كيلومتـر  بـا430  ايـالم،  اسـتان 
عـراق،  كشـور  بـا  مشـترك  مـرز 
رژيـم  شـديد  بمباران هـای  زيـر 
پاسـدار  بـود...  گرفتـه  قـرار  بعثـی 
هزاوه،بخشـدار  حسـين  شـهيد 
وقـت چـوار، به فکـر چـاره ای برای 
همدلـی و اتحـاد بين مـردم منطقه 
ورزش  او  افتـاد.  خودش)چـوار( 
فوتبـال را انتخـاب كـرد تا مـردم را 
دور هـم جمع كرده و شـادابی را به 

مـردم جنـگ زده تزريـق كنـد.
سـال  مـاه  23بهمـن  تاريـخ  در 
65 و بـه مناسـبت سـالگرد پيروزی 
انقـالب اسـالمي، تيم هـاي فوتبال 
»منتخـب  و  چـوار«  »منتخـب 
جوانـان اسـتان ايـالم« در سـاعت 
16آغازگـر يـك مسـابقه رويايـي و 
بـاور نکردنـي بودند. مسـابقه ای كه 
هيچـگاه با سـوت داور پايان نيافت؛ 
بـرای  پلـی  بـه  تبديـل  فوتبـال 
شـهادت  و  ايثارگـری  بـه  رسـيدن 

شـد و زيباتريـن پيوند بيـن فوتبال 
و شـهادت، در زميـن فوتبـال چـوار 

ايـالم شـکل گرفـت. 
حسـين  مسـابقه،  آغـاز  از  قبـل 
فدراسـيون  رسـمی  داور  هـزاوه 
فوتبـال جمهوری اسـالمی ايران، از 
بنيانگـزاران تيـم فوتبـال خيبرخرم 
تيـم  ايـن  ارزنـده  بازيکـن  و  آبـاد 
نـکات فنـی الزم را بـرای بازيکنـان 
توضيـح داده و بـه عنـوان بخشـدار 
چـوار بـه بازيکنـان می گويـد: بچه 
هـا حواسـتان باشـد غـرق فوتبـال 
نشـويد. اگـر در حين مسـابقه نقطه 
بمبـاران شـد، سـريعاً  از شـهر  ای 
بـه  و  كنيـد  تعطيـل  را  مسـابقه 
كمـك مجروحـان جنگی بشـتابيم.

بودنـد؛  گذاشـته  قـرار  قبـل  از 
رمضـان بزرگی داوری مسـابقه را بر 
عهـده بگيـرد. امـا رمضـان مقداری 
ديـر رسـيد و هـر دو تيـم تصميـم 
گرفتنـد حميدرضـا رضايتـی را بـه 
عنـوان داور وسـط انتخـاب كننـد. 
ابراهيم آهيده بـه عنوان كمك داور 
ديگر{بازمانـدگان  نفـر  يـك  و  اول 
اسـمش را بـه يـاد نمی آورنـد.} به 
عنـوان كمـك داور دوم، وی را در 

امـر قضـاوت يـاری مـی كردنـد. 
 2 نتيجـه  بـا  بـازی  حاليکـه  در 
بـر 1 ادامـه مـی يابـد... بازيکنـان 
ايـالم تـوپ و ميـدان را در اختيـار 

مـی گيرنـد... پـاس جهانگيـر كاوه 
بـه عبدالـرزاق مهديـه مـی رسـد...

مهديـه در عـرض حركـت مـی كند 
و بـه سـمت دروازه تيم چوار شـوت 
مـی زند...توپ بـه يکـی از مدافعان 
تيـم چوار برخـورد كـرده و به كرنر 

مـی رود.
... بـازی بـه دقيقـه 55 رسـيده 
و  مناسـب   نقطـه  در  اسـت...داور 
تيـم  جريمـه  محوطـه  نزديـك 
كـرده  جايگيـری  چـوار،  منتخـب 
چـوار  منتخـب  بازيکنـان  اسـت. 
بازيکنـان  منتخـب  بـرای دفـاع و 
در  همگـی  حملـه،  بـرای  ايـالم 
منتخـب  تيـم  جريمـه  محوطـه 
مجتبـی  انـد...  شـده  جمـع  چـوار 
ناصـری بـر سـر بازيکنـان داد مـی 
زنـد. عبـاس خداويسـی تيـر اول را 
گرفتـه و صيدمحمـد زارعـی در تير 
دوم مسـتقر شـده اسـت. فريادهای 
تيـم  سـرمربی  گهرسـودی  علـی 
ايـالم  كمالونـد و مهديـه را خطاب 
ای  نقشـه  گويـا  مـی دهـد...  قـرار 
بـرای ايـن كرنـر ريختـه اند...اما به 
مدافعـان تأكيـد مـی كنـد خيلـی 

نرونـد... جلـو 
... بازيکـن تيم ايالم پشـت ضربه 
كرنـر قرار مـی گيـرد... در حالی كه 
سـعی مـی كند تـوپ را در موقعيت 
مناسـبی قـرار دهـد، دو هواپيمـای 

عراقی بـر فراز زمين فوتبال آشـکار 
می شـوند... وجـود كوه در قسـمت 
و  مسـابقه  برگـزاری  محـل  غربـی 
همچنيـن هيجـان مسـابقه، باعـث 
سـريعاً  بازيکنـان  كـه  بـود  شـده 
متوجـه وجـود هواپيماهـا نشـوند...

ايـن دو هواپيمـا به محض رسـيدن 
به بـاالی زميـن فوتبال، مسـابقه را 
بـا انـواع و اقسـام بمب هـا، بمباران 
مـی كننـد... صـدای يا حسـين)ع(، 
يـا مهدی)عج(، يـا ابوالفضـل)ع( و.. 
در آسـمان طنيـن انداز می شـود... 
تيـم  جريمـه  محوطـه  هواپيماهـا 
منتخـب چـوار يعنـی محـل تجمع 
بازيکنـان را هـدف گرفتـه بودنـد... 
تـوپ در همـان نقطه كرنر ايسـتاده 
و جانـی در بدن نيسـت كه آن را به 

حركـت در آورد...
محوطـه جريمـه مسـابقه تبديل 
بـه خونيـن تريـن هجـده قـدم دنيا 
مـی گـردد. بازيکنـان توسـط بمب 
هـا تکـه تکـه مـی شـوند...يکی از 
بمـب هـا، درسـت بـر روی نقطـه 

پنالتـی فـرود مـی آيـد... 
مجتبـی ناصـری، دروازه بـان تيم 
منتخـب چـوار، سـعی  مـی كنـد با 
حركت به سـمت وسـط زمين خود 
را از مهلکـه نجـات دهـد... ناگهـان 
يـك بمـب بـه سـر او برخـورد مـی 
مـی  جـدا  تنـش  از  كند....سـرش 

به یاد شهدای چوار

گل هایی که در فوتبال پرپر شدند
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شـود و در وسـط ميـدان بـر زميـن 
مـی افتد...يـك بمب كامل بـه داور 
تکـه  رضايتـی  و  برخـورد  مسـابقه 
تکـه مـی شـود... هـزاوه هنـوز زنده 
اسـت و بـه ايـن طـرف و آن طـرف 
می دود... به تماشـاگران و بازيکنان 

مـی گويـد؛ بخوابيـد... بخوابيد...
دود سـياه غليظـی فضـا را پر می 
كنـد... صـدای غـرش هواپيماهـا از 
بيـن مـی رود... هـزاوه در نزديکـی  
زميـن  بـر  اش  سـاله  پنـج  فرزنـد 
افتـاده و بـه درجـه رفيـع شـهادت 
می رسـد... مردم شـهر ايـالم، چوار 
بـه  را  خـود  اطـراف  روسـتاهای  و 

زميـن فوتبـال مـی رسـانند...
مـادران  رولـه«  رولـه   « صـدای 
فضـا را پـر مـی كند...جـواد كرمـی 
در حالـی كـه خودش زخمی شـده 
بـر  و  زنـد  مـی  بـر سـرش  اسـت، 
روی پيکر سـوخته بـرادرش» برادر 
بـرادر« مـی كنـد... راكـت بـه كمر 
يونـس تلوكـی برخـورد كـرده و او 
دو تکـه شـده بـود. علـی قيطاسـی 
كامـاًل بيهـوش شـده و بدنـش پر از 

تركـش مـی شـود... اما از تکـه تکه 
شـدن همبازيانـش خبـر نـدارد...

رفتـه  كنـار  سـياه  هـای  ...دود 
بـه  كامـال  چـوار  فوتبـال  زميـن  و 
بود...صحنـه  درآمـده  سـياه  رنـگ 
هايـی مشـاهده مـی گرديـد كه در 
هيـچ مسـابقه ورزشـی ديده نشـده 
بـود. حميدرضـا رضايتـی، مجتبـی 
ناصـری، علـی عباسـی، صيدمحمد 
زارعـی، يونـس تلوكـی، عبدالـرزاق 
كرمـی،  نجـات  علـی  مهديـه، 
كمالونـد  محمـد  كاوه،  جهانگيـر 
تريـن  بـا فجيـع  و حسـين هـزاوه 
در  را  خـود  جـان  ممکـن  حالـت 
زمين مسـابقه از دسـت می دهند...

فرشـاد  قيطاسـی،  ....علـی 
سـرحد  آزادی،  رضـا  پورنـوروز، 
رضـازاده، مجتبی رضازاده، حسـين 
فاضلـی، رحمـت محمـودی، جـواد 
كرمـی، جليل اسـدی و...هركدام به 
شـدت مجـروح شـده و فريادهـای 
آنـان بـه آسـمان مـی رسـد... خون 
مربـی  و  بازيکـن  تماشـاگر،  داور، 
باهـم آميختـه شـده اسـت...در هـر 

گوشـه زميـن، شـهيد يـا جانبـازی 
نابرابرتريـن  تـا  گيـرد  مـی  قـرار 
مسـابقه تاريـخ فوتبـال جهـان، بين 
هواپيمـای  دو  و  جـوان  ای  عـده 
بمـب افکن شـکل بگيرد... مسـابقه 
ای كـه بـه فينـال ايثـار و شـهادت 
مـی رسـد... مسـابقه پايان مـی يابد 
و هـر دو تيـم و حتـی داور مسـابقه 

برنـده مـی شـوند... 
در ايـن روز كـه فريادهای هورای 
و  جيـغ  بـه  تبديـل  تماشـاگران 
نفـر  پنـج  بـود،  داد و گريـه شـده 
از تماشـاگران بـه نـام هـای مـراد 
آذرخـش 15 سـاله، خليـل مظفری 
7 سـاله، امجـد حيـدری 12 سـاله، 
و  سـاله   7 مظفـری  محمدجـواد 
سـجاد مظفـری 5 سـاله نيـز جـان 
سـجاد  دادنـد.  دسـت  از  را  خـود 
مظفری تماشـاگر 5 سـاله را شـايد 
بتـوان كم سـن ترين قربانـی تاريخ 

ناميـد... فوتبـال 
...روح جوانمـردی و فـداكاری آن 
مـردم  اذهـان  در  بازيکنـان، هنـوز 
ايـالم باقـی اسـت. بازيکنـی چـون 

حسـين هـزاوه، با فرياد كشـيدن بر 
سـر تماشـاگران و بازيکنـان، سـعی 
در نجـات آنهـا داشـت و در حالـی 
فـرار  مهلکـه  از  توانسـت  مـی  كـه 

انجـام نـداد. كند،چنيـن كاری 
و  هـا  كمـك  ايـالم،  ...مـردم 
امدادرسـانی ايـن تيم هـای فوتبال 
بـه مردم جنـگ زده را هرگـز از ياد 
نخواهند برد...شـيرجه های مجتبی 
ناصری، شـوت های سـركش يونس 
و حسـين، بازی زيبای علی عباسـی 
و اقتـدار صيدمحمـد زارعی در خط 
زيبـای كمالونـد،  دفـاع، گل هـای 
كاوه و مهديـه در مسـابقات مختلف 
فوتبـال و بازی های زيبـای رضايتی 
هنوز هـم در خاطرات پيشکسـوتان 

فوتبـال ايـالم زنده اسـت...
...هـزاوه و سـاير بازيکنـان، بـازی 
واقعـی  معنـای  بـه  را  جوانمردانـه 
كلمـه رعايـت كردنـد و همگـی در 
صـدد نجـات بازيکنـان تيـم خـود 
آه  و  اشـك  بودنـد.  مقابـل  تيـم  و 
تاريخـی  مسـابقه  ايـن  بازمانـدگان 

نـدارد. تمامـی 
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بـا يك جسـتجوی اندك يـا حتی اين 
روزهـا بـا تبليغـات ماهـواره ای، شـما به 
آسـانی می توانيـد بـه سـايت هايی بـرای 
تبليـغ در شـبکه های اجتماعـی و خريد 
و فـروش دنبال كننده و حتـی پيج آماده 
اينسـتاگرام و كانـال تلگـرام برسـيد. بـه 
ايـن پديـده می شـود از زوايـای مختلفی 

نگريست:
و  اسـت  همـه  حـق  تبليغـات   -1
محيـط  هـم  اجتماعـی  پلتفرم هـای 

هسـتند تبليـغ  بـرای  مناسـبی 
دارنـد  دوسـت  و  می خواهنـد  همـه 
تبليـغ  را  خـود  خدمات/محصـول  كـه 
كننـد. برخی هـا بـه تناسـب كارشـان از 
و  روزنامه هـا  رسـمی،  سـيمای  و  صـدا 
مجله هـا و سـايت ها و وبالگ های معتبر 
اسـتفاده می كننـد، اما چرا از رسـانه های 
اجتماعـی غفلـت كنيـم و در شـرايطی 
كـه اينها حاال شـايد بُـرد رسانه ای شـان 
از صـدا و سـيمای مـا هم بيشـتر شـده، 
از آنهـا بهـره نبريم؟ می شـود با بررسـی 
دنبال كننـده،  تعـداد  متوجـه  اندكـی، 
اليك هـا و كامنت های يك اكانت شـبکه 
اجتماعی شـد و به تناسـب محتوا و قشر 
دنبال كننـده، تصميـم گرفت كـه آگهی 
دادن در آن مقـرون بـه صرفه خواهد بود 
يـا نه. اتفاقـا خيلی وقت هـا هزينه تبليغ 
در ايـن رسـانه های اجتماعی، نسـبت به 
آگهـی در يـك سـايت بـا الکسـای بـاال 
بهتـر اسـت. بـه عـالوه ايـن اكانت هـا، 
معمـوال معـذورات كمتـری نسـبت بـه 
رسـانه های رسـمی تر دارنـد و به صاحب 
می دهنـد  امـکان  خدمات/محصـوالت 
كـه بـه صـورت مشـروح تری در مـورد 

كارهـای خـود توضيـح بدهند.
2- نـگاه محتواسـازان و كسـانی كه از 

ابتدال گريزان هسـتند
ايـن شـيوه نـگاه هـم می توانـد جالب 
باشـد. ببينيـد! بـا خودمـان كـه تعـارف 
فاخـر  مطالـب  كـه  اكانتـی  نداريـم، 
دست چين شـده را همـواره منتشـر كند، 
حتـی اگـر شـناخت درسـتی از محيـط 
تبليـغ داشـته باشـد، مثـال نوشـته های 
طوالنـی انتخـاب نکنـد، از تصويرسـازی 
خـوب اسـتفاده كنـد و جو مخاطبـان را 
هـم بتوانـد بسـنجد، بـاز هـم به انـدازه 
اكانت هـای تفريحی، زرد و سرگرمی سـاز 
موفـق نخواهـد بـود. بايـد تصريـح كنم 
كـه بـه باور مـن سـرگرم كردن مـردم و 

اكانت هـای تفريحی، چيز بدی نيسـتند 
و وجود آنها هم الزم هسـتند. اما موضوع 
وقتـی بد می شـود كه افراد كاسـب كار با 
شـناخت از سـليقه نـازل اكثريـت مردم 
)و شـايد بهتر باشـد بنويسـم سـليقه ای 
كـه عامدانه يا سـهوا تنـزل داده شـده!(، 
ايـن موضـوع را محور كسـب درآمد قرار 
می دهنـد. اگـر محتواسـازان و كسـانی 
 content كـه می خواهنـد منصفانـه بـا
كننـد،  درآمـد  كسـب   marketing
دغدغـه رسـانه و آگاهی بخشـی دارنـد، 
غالبـا اين دسـته اخير، چنيـن دغدغه ای 
ندارنـد. درسـت بـه هميـن خاطر اسـت 
كـه رسـانه های اجتماعی پر شـده اسـت 
از اسـتنادات تاريخی نادرسـت، خبرهای 
تغييرداده شـده، لطيفه های دم دسـتی و 
اخبـار بی اهميـت از دنيـای مشـاهير. در 
چنيـن محيطی اسـت كه تحليل شـکل 
سرگرمی سـاز،  رسـانه های  نمی گيـرد. 
و  می شـوند  ثروتمندتـر  روز  بـه  روز 
روز  بـه  روز  محتواسـاز،  رسـانه های 
نااميدتـر و كم درآمدتـر.3- نـگاه اخالقی
رسـانه های  توسـعه ای  راهبردهـای 
بـدون  و  مؤثـر  سـاده،  سرگرمی سـاز 
تعـارف و مالحظـه اسـت، در صورتـی 
كـه محتواسـازان، اغلب با خـود تعارف 
دارنـد، نمی تواننـد هر تبليغـی را قبول 
و گاهـی خودمحـدود هسـتند.  كننـد 
محتواسـازان اگـر بـه صـورت رسـمی 
باشـند،  نداشـته  رسـالتی  و  مرامنامـه 
فرهنگـی- اهـداف  ذهـن  در  الاقـل 

اجتماعـی خاصـی را دنبـال می كننـد، 
امـا رسـانه های سرگرمی سـاز، خالـی از 
ايـن دغدغـه بـه راحتـی می تواننـد هر 
مطلبـی را منتشـر كننـد. انتظـار ذكـر 
منبـع هم هـم در ايـن رسـانه ها، اغلب 
بيهـوده اسـت. نگـرش اخالقـی بعـدی 
افزايـش  اصـوال  كـه  اسـت  ايـن  هـم 
مخاطـب بـا اين شـيوه، صحيح اسـت؟ 
آيـا صحيـح اسـت كـه بـا تکنيك هايی 
خاص، شـما ابتـدا كانال/پيـج ای با يك 
قشـر خـاص مخاطـب درسـت كنيـد و 
بعـد اين كانال/پيج را به كسـی كه نگاه 
آيـا داشـتن  ديگـری دارد، بفروشـيد؟ 
اليك/مخاطـب بيشـتر از طريـق چنين 
دوپينگ هايـی و تقابـل ناجوانمردانـه با 
اشـخاصی كـه بـه تدريـج و در طـول 
خودشـان  شايسـتگی های  بـا  زمـان 
درسـت  كرده انـد،  جمـع  مخاطـب 

اسـت؟4- آيـا ايـن تبليغـات هميشـه 
مؤثـر هسـتند؟

امـا چيـز مهم تـر ايـن اسـت كـه در 
مـوارد زيـادی ايـن شـيوه تبليغـی اصال 
مؤثر نيسـت، اما خيلی از تبليغ دهندگان 
تـا دچـار زيـان نشـوند، متوجه ايـن امر 
نمی شـوند. مثـال خريـد يك پيـج آماده 
اينسـتاگرام يـا افزايـش سـريع فالـوور، 
می توانـد بـرای برخـی از صاحبـان كاال/

خدمـات، برندهـا، شـخصيت ها و حتـی 
وسوسـه كننده  سـنتی،  رسـانه های 
باشـد. غافـل از اينکـه گاهـی اصـوال اين 
هسـتند،  »فيـك«  فالوورهـای  فالـوور، 
يـا فالوورهايـی هسـتند كـه عـادت بـه 
و  دارنـد  سـطحی  و  تفريحـی  مطالـب 
تـاب هضـم مطالـب ژرف را ندارنـد. بـه 
عـالوه تصـور كنيـد كـه كسـی بخواهد 
يـك كاالی فرهنگـی مثـل كتـاب را در 
يـك پيـج تفريحـی بـا صدهـا هـزار نفر 
دنبال كننـده، تبليـغ كنـد! اما نمی شـود 
كتمـان كـرد كه در بسـياری مـوارد هم 
اين شـيوه تبليغی مؤثر اسـت، چنان كه 
افتـد و دانـی، »مدلـی« كـه می خواهـد 
پردنبال كننـده ای  اينسـتاگرام  صفحـه 
از  بـه راحتـی  باشـد، می توانـد  داشـته 
شـيوه های تبليغـی اينچنينـی اسـتفاده 
يـا كسـی كـه می خواهـد مثـال  كنـد. 
گردن بنـد فيـك مـرغ آمين را بـه تعداد 
انبـوه بفروشـد، بـه راحتـی می توانـد از 
شـرايط شـبکه های اجتماعـی اسـتفاده 

. كند
5- آيا اگر شـرايط اقتصـادی و نگاه ما 
بـه رسـانه ها، متفـاوت ار شـرايط كنونی 
بود، باز هم شـاهد اين شـيوه از تبليغات 

بوديم؟
امـا بد نيسـت كه نگاهی بـه پول های 
رد و بـدل شـده بـرای تبليغـات و خريد 
فالوورهـا  و  پيج هـا، اليك هـا  فـروش  و 
ايـن  از  حاكـی  شـنيده ها  بيندازيـم. 

از  برخـی  ماهانـه  درآمـد  كـه  هسـتند 
اكانت هـا، ده هـا ميليـون تومانـی اسـت. 
جالـب اسـت كـه ايـن در مقام مقايسـه 
بـا يك سـايت موفـق، ايـن درآمد خيلی 
از  كسـی  می آيـد:  دسـت  بـه  سـاده تر 
بازخواسـت  كانال/پيـج  يـك  صاحـب 
نمی كنـد كه چـرا سـطح مطالبش تنزل 
پيدا كرده اسـت، او الزم نيست هزينه ای 
بابـت ميزبانـی يا طراحی سـايت بدهد و 
دغدغه هـای فنـی هـم نـدارد. پيج/كانال 
 ... و  بـه روز می شـود  او بسـيار سـاده تر 
سـايت ها/وبالگ ها/ می تـوان  مقابـل  در 
رسـانه هايی بـا محتـوای خـوب را هـم 
مثـال زد كـه بـه خاطـر شـم اقتصـادی 
كم مخاطـب  يـا  آنهـا  صاحبـان  پاييـن 
بـودن، هيـچ توفيقـی در جـذب آگهـی 
شـرايط  يـك  در  امـا  نمی كننـد.  پيـدا 
متفـاوت،  اقتصادی-اجتماعی-فرهنگـی 
اصـوال نگـرش توده مـردم به رسـانه های 
و  اصلـی  رسـانه های  و  سرگرمی سـاز 

می بـود. متفـاوت  وبالگ هـا، 
بـاز هـم تصريـح می كنم كه سـرگرم 
شـدن و خنديـدن، بـه ذات، مشـکلی از 
ديـد نگارنـده ايـن سـطور ندارد، امـا بـه 
شـرطی كه روزنـه و جايگاهی برای نمود 
ديگـر رسـانه های جدی تـر هـم وجـود 
داشـته باشـد. از زاويـه ديـد ديگـر هـم 
می شـود محتـوای تبليغـات را بررسـی 

 . كرد
اجتماعـی  شـبکه های  پيج /كانال هـا 
كاالهـای  تبليـغ  از  مملـو هسـتند  مـا 
تبليـغ  هـك،  تبليـغ  بدلـی،  بنجـل، 
اكانت هـای اجتماعـی ديگـر. امـا چقـدر 
خوب می شـد اگـر رونق اقتصـادی باعث 
هـم  مـا  تبليغ هـای  محتـوای  می شـد 
عوض شـود، بـه عبارتـی به جـای اينها، 
برندهـای  تبليغـات  می توانسـتيم  مـا 
معتبـر، محتواهـای فرهنگـی، خـودرو و 

گجـت را ببينيـم.

خرید و فروش دروغ


