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مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )نوبت اول(نام

کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- شناسه ملی 14000275775نشانی

رتبهبرآوردتضمین شرکت در فراخوانفراخوان
برنامه و بودجهانبوه سازيمبلغ )ریال(مبلغ )ریال(نوعمدت )ماه(موضوع طراحی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه مشارکتیشماره

 با زیر بنای تقریبی 1892 مترمربع واقع در سیرجان- بلوارنبوت در زمین به 057/م7/.95
24مساحت 1126 مترمربع

ت نامه بانکی
ضمان

00035ر489ر833ر30 501,000,000

 با زیر بنای تقریبی 4300 مترمربع واقع در سیرجان - شهرک 175 هکتاری 058/م7/.95
00034ر477ر347ر72  000ر000ر252ر1 24در زمین به مساحت 2752 مترمربع

 با زیر بنای تقریبی 3000 مترمربع واقع در سیرجان - شهرک 175 هکتاری 059/م7/.95
00035ر450ر984ر48 000ر000ر800 24در زمین به مساحت 1776 مترمربع

 با زیر بنای تقریبی 11550 مترمربع واقع در سیرجان - شهرک 175 هکتاری 060/م7/.95
00013ر570ر243ر174 000ر000ر144ر2 24زمین به مساحت 5244 مترمربع

  با زیر بنای تقریبی 1496 مترمربع واقع در سیرجان - بلوارنبوت زمین به 061/م7/.95
00035ر468ر568ر00024ر000ر405 24مساحت 882 مترمربع

 با زیر بنای تقریبی 7650 مترمربع واقع در کرمان- شهرک 57 هکتاری )جنب 062/م7/.95
00024ر000ر320ر102 000ر000ر24910شهرک شهید مطهری کرمان( در زمین به مساحت 3634 مترمربع

 با زیر بنای تقریبی15000 مترمربع واقع در کرمان - شهرک 7,5 هکتاری در 063/م7/.95
 1 ارشد )2  رتبه 000ر500ر111ر205  000ر000ر002ر2  30زمین به مساحت 7293 مترمربع

13 یا 2  رتبه 2(

 با زیر بنای تقریبی22500 مترمربع واقع در کرمان - شهرک 7,5 هکتاری در 064/م7/.95
2 ارشد000ر000ر788ر289 000ر000ر045ر2  30زمین به مساحت 10572 مترمربع

3 )2 رتبه 1( 

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان محلدریافت اسناد
یا سایت http//iets.mporg.ir/  )پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور(

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت یک هفتهمهلت

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان )دبیرخانه مدیریت حراست(محلتحویل پیشنهاد ها
از آخرین روز مهلت دریافت اسناد فراخوان به مدت 10 روزمهلت
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زاهدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد

باهنر در سایه
از  پـس  کـه  روزی  مـا-  پیـام 
شکسـت در انتخابـات مجلس پنجم 
زاهـدی خـود را بـرای دومیـن دوره 
انتخابات شـورای شـهر کرمان نامزد 
در  نمی بـرد  گمـان  هرگـز  می کـرد 
نـام  بـه  فـردی   ۸۴ انتخابـات  پـی 
بتوانـد  احمدی نـژاد«  »محمـود 
قـدرت را بـه دسـت بگیـرد و رییس 

جمهـور ایـران شـود. 
سـوی  از  بعدهـا  کـه  کسـی 
حامیانش معجزه هزاره سـوم خوانده 
شـد در ابتـدای امـر و برای تشـکیل 
اولیـن کابینـه خود به سـهم خواهی 
و  نگفـت  نـه  همفکـرش  گروه هـای 
به عنـوان  باهنـر  کارت  بـا  زاهـدی 
محمـود  کابینـه  بـه  علـوم  وزیـر 
در  هرچنـد  پیوسـت.  احمدی نـژاد 
روزی کـه به عنـوان وزیر بـه مجلس 
معرفـی شـد بـرای کسـب اعتمـاد با 
چالش هـای سـختی مواجـه شـد اما 
درنهایـت تحت تأثیر فضـای موجود 
تمام قـد  البـی  و  دفـاع  بـا  البتـه  و 
باهنـر توانسـت رأی اعتمـاد الزم را 
بـه دسـت بیاورد و به جمع دوسـتان 
محمـود احمدی نـژاد راه پیـدا کنـد. 
چالش هـای  بـا  او  وزارت  دوران  در 
مختلفـی ازجملـه بورسـیه ها مواجه 
شـد امـا دوام آورد. در نهایـت امـر 
زمانـی کـه احمدی نـژاد خـود را از 
باهنـر  ازجملـه  بسـیاری  حمایـت 
وزارت  مسـند  از  می دیـد  بی نیـاز 

کنـار گذاشـته شـد.
دسـت  بـه  کـه  ارتباطاتـی  امـا   
آورده بـود و از آنجـا کـه احمدی نژاد 
بیش ازحـد  را  باهنـر  نمی خواسـت 
مالـزی  سـفارت  کنـد،  خشـمگین 

وی شـد.  ایسـتگاه  دومیـن 
حـاال دیگـر زاهـدی عضـو سـاده 
شـورای شـهر کرمـان نبـود بلکـه به 
یـک رجل سیاسـی تبدیل شـده بود.
 او بالفاصلـه و در اولیـن دوره وارد 
شـورای  مجلـس  انتخابـات  کارزار 
اسـالمی شـد و بـا حمایـت تمام قـد 
به عنـوان  توانسـت  اصولگرایـان 
راه  مجلـس  بـه  کرمـان  نماینـده 
ایـن  در  را  خـود  موقعیـت  و  یابـد 
کنـد.  تثبیـت  بیش ازپیـش  جنـاح 
در انتخابـات اسـفند ۹۴ هـم رقابـت 
درون گروهـی وی بـا پـور ابراهیمـی 
همـراه  بـه  زیـادی  جنجال هـای 
داشـت اما در نهایت توانسـت عنوان 
مجلـس  در  کرمـان  دوم  نماینـده 
شـورای اسـالمی را از آن خـود کند. 
حـاال زاهـدی کـه بـه یـک نیـروی 
بـا تجربـه تبدیل شـده بـود و ادامـه 
ریاسـت یکـی از کمیسـیون ها را در 
زمـان غیبـت بسـیاری از چهره هـای 
خـود  حـق  اصولگرایـان  شـاخص 
می دانسـت، موفـق شـد درحالی کـه 
لیسـت  سـر  عـارف،  محمدرضـا 
جنـاح رقیـب در کمیسـیون آموزش 
حضـور داشـت، عنـوان ریاسـت این 
تـا  آورد  دسـت  بـه  را  کمیسـیون 
مجلـس  در  نهـم،  مجلـس  هماننـد 
دهـم هـم رییـس کمیسـیون بماند. 
درسـت  را  راه  اینجـای  تـا  زاهـدی 
رفتـه بـود و بـه یـک چهـره مهـم و 
تبدیل شـده  راسـت  جنـاح  اثرگـذار 
همراهـی  و  نظـر  بـدون  ولـی  بـود 
باهنـر ادامـه ایـن راه تا کجـا ممکن 
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زنده کردن یاد کشته های
حادثه جهان آباد در همایش 

صنعتگران فهرج
بـا  فهـرج  شهرسـتان  صنعتگـران  همایـش 
حضـور جمعـی از بانـوان در سـالن فرمانـداری 
شهرسـتان فهـرج برگـزار شـد. در ایـن مراسـم 
یـاد بانـوان صنعتگـر کـه در حادثـه جهان آبـاد 
توسـط  دادنـد  دسـت  از  را  خودشـان  جـان 
فهـرج  امام جمعـه  ابراهیمـی،  حجت االسـالم 
زنـده شـد. همچنین بانـوان صنعتگر مشـکالت 
خـود را در زمینـه بیمـه تسـهیالت و نداشـتن 
مـواد اولیـه در جلسـه مطـرح نمودنـد. در ایـن 
مراسـم جـواز تأسـیس بـه چهـار بانـوی فعـال 

صنعتگـر اعطـا شـد.

انتقاد نماینده رفسنجان از 
افزایش سهم مالیات کرمان

نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلـس 
شـورای اسـالمی اظهار کـرد: »افزایـش دریافت 
مالیـات از اسـتان کرمـان از متوسـط کشـوری 
باالتـر اسـت و بـا توجـه به مشـکالت معیشـتی 
و اقتصادی در اسـتان کرمان ایـن موضوع باعث 
فشـار بـه مـردم و اقتصاد اسـتان خواهد شـد.« 
بـه گـزارش ایسـنا، احمـد انارکـی طـی تذکـر 
شـفاهی خـود در جلسـه علنـی دیـروز مجلس 
شـورای اسـالمی با اشـاره به بحران سـرمازدگی 
بـه باغـات منطقـه رفسـنجان انـار گفـت: »از 
هـر  می خواهـم  کشـور  بحـران  سـتاد  رییـس 
چه سـریع تر بـرای پرداخـت خسـارت و جبران 
مشـکالت ناشـی از سـرمازدگی اقدامات الزم را 
انجـام دهند.« وی افزود: »کشـاورزان از یک سـو 
در منطقـه بـه دالیـل مختلفی دچار مشـکالتی 
معیشـتی هسـتند و از سـوی دیگر بانک ها برای 
بازپرداخـت وام هـای کشـاورزی فشـار زیادی به 
آن هـا وارد می نماینـد. ضمـن اینکـه بخشـش 
دیرکـرد وام هـای کمتـر از صـد میلیـون تومان 
نیـز هنـوز شـکل اجرایی بـه خود نگرفته اسـت 
و ایـن موضـوع نیـز مشـکالت زیـادی را بـرای 
مـردم ایجـاد نمـوده اسـت. لـذا از وزیـر اقتصاد 
می خواهـم بـرای حـل ایـن مشـکل توجـه الزم 

نماید.« را مبـذول 

خریدوفروش روغن ولک 
»پایاشیمی« پیگرد قانونی دارد

 مدیـر حفظ نباتـات جهاد کشـاورزی کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه روغـن ولـک »پایاشـیمی« 
فاقـد مجوز قانونی اسـت، گفـت: »خریدوفروش 
دارد.«  قانونـی  پیگـرد  غیرمجـاز  روغـن  ایـن 
بـه گـزارش مهـر ناصـر طاهـری بابیـان اینکـه 
کشـاورزان و باغـداران بایـد کودهـا، سـموم و 
ترکیبـات شـیمیایی مـورد تأییـد و دارای مجوز 
را مورداسـتفاده قـرار دهند، اظهار کـرد: »روغن 
ولـک بـا نام پایا شـیمی فاقـد مجوز از سـازمان 
حفـظ نباتـات اسـت.« وی بـا اشـاره بـه وجـود 
ترکیبـات ناشـناخته در ایـن روغـن غیرمجـاز 
یـادآور شـد: »خریـد، فـروش، توصیـه و توزیـع 
روغـن ولـک بـا نـام پایـا شـیمی پیگـرد قانونی 
دارد.« مدیـر حفـظ نباتـات جهـاد کشـاورزی 
بخـش  »بهره بـرداران  کـرد:  تأکیـد  کرمـان 
سـایر  و  محصـول  ایـن  از  نبایـد  کشـاورزی 
اسـتفاده  مجـوز  فاقـد  شـیمیایی  محصـوالت 

» . کنند

بیش از سه هزار پرونده در 
شوراهای حل اختالف جیرفت به 

صلح و سازش منجر شد
پایـگاه خبـری »کرمـان نـو« نوشـت: رییـس 
دادگسـتری شهرسـتان جیرفـت گفتـه اسـت: 
»در ۸ ماهـه نخسـت سـال جـاری ۹ هـزار و 
۵۴۷ فقـره پرونـده وارد شـوراهای حـل اختالف 
ایـن شهرسـتان گردیـده اسـت و از ایـن تعـداد 
بیـش از سـه هـزار پرونـده به صلح سـازش ختم 
شـده اسـت.« احمدعلـی انجـم روز در بازدیـد از 
شـوراهای حـل اختـالف ایـن شهرسـتان بیـان 
داشـت: »بـا توجـه بـه کثـرت پرونده هـای وارده 
بـه شـوراها، اعضـا و دبیـران باید نهایـت دقت را 
در انجـام وظایـف خـود اعمـال نماینـد، تـا حق 
هیـچ شـخصی در ایـن نهـاد تضییـع نگـردد.« 
وی بیـان اینکـه در سـال ۹۴، تعـداد ۱۱ هـزار و 
۴۶۶ فقـره پرونـده وارد شـوراهای حـل اختالف 
ایـن  »از  افـزود:  اسـت،  ایـن شهرسـتان شـده 
تعـداد ۱۱ هـزار و 2۰۵ فقـره پرونـده مختومـه 
گردیـده اسـت.« او ضمـن مثبت ارزیابـی کردن 
ورودی  پرونده هـای  کاهـش  در  نقـش شـوراها 
بـه محاکـم قضایی،اضافه کـرد: »تمامـی اعضای 
شـورا بایسـتی امانـت داری، دقـت و سـرعت را 
در رسـیدگی ها سـرلوحه کار خـود قـرار دهند.« 
رییس دادگسـتری شهرسـتان جیرفت با حضور 
در شعب شـوراها ضمن تقدیر از عملکرد پرسنل 
بـه بررسـی پرونده هـا پرداخـت و از نزدیـک بـه 
مشـکالت رسـیدگی و دسـتوراتی در جهت رفع 

نقـاط ضعـف و تقویـت نقـاط قـوت ارائـه کرد.

کرمان ویچ

بـه  »نبایـد  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
امیـد مـردم لطمـه بزنیـم و ایـن هنـری 
نیسـت کـه امیـد مـردم را ناامیـد کنیـم 
بلکـه بایـد امیـد مـردم را تقویـت کنیم.« 
بـه گـزارش ایرنـا، علیرضـا رزم  حسـینی 
و  مدیـران  شـورای  نشسـت  در  دیـروز 
معاونان صداوسـیمای مرکز اسـتان کرمان 
بابیـان اینکـه ضربـه به امید مـردم موجب 
می شـود بـه اقتصـاد مقاومتی ضربـه وارد 

شـود، اظهار کرد: »صداوسـیما دسـتگاهی 
اسـت کـه بایـد تابلـوی پخـش برنامه های 
حکومتـی و ایجـاد امید در مـردم و جامعه 
باشـد.« وی در بخش دیگری از سـخنانش 
جمهـوری  بقـای  و  »اسـتمرار  گفـت: 
اسـالمی بـا اقتصـاد و اشـتغال گره خورده 
و اگـر مـا مدیـران نتوانیم کارآمـدی خود 
را در حـوزه اقتصـاد و اشـتغال ثابت کنیم، 
ادامـه وضـع موجـود شـاید بـا مشـکالتی 

اضافـه  کرمـان  اسـتاندار  شـود.«  مواجـه 
کـرد: »اقتصاد و اشـتغال مـردم در اقتصاد 
راهبردهـای  از  یکـی  به عنـوان  مقاومتـی 
و  قرارگرفتـه  اسـالمی  جمهـوری  نظـام 
۱۰ سـال اسـت کـه رهبـر معظـم انقالب 
اسـالمی سـال ها را بـه عناویـن اقتصـادی 
»اگـر  افـزود:  وی  می کننـد.«  نام گـذاری 
اقتصـاد  زمینـه  در  دسـتگاه ها  همـه 
اقتصـاد  در  نکننـد  مشـارکت  مقاومتـی 

موفقیتـی نخواهیـم داشـت.« 
رزم حسـینی اضافـه کـرد: »همان طـور 
کـه بـرای دفـاع از خـاک خـود در برابـر 
دشـمن جهـاد می کنیـم امـروز هـم بایـد 
در برابـر حملـه دشـمن بـه اقتصاد کشـور 
پـا بـه عرصـه بگذاریـم و در برابر دشـمن 
اقتصـادی کـه اقتصـاد خانـوار و روسـتا را 
نشـان گرفتـه نیز حرکـت فراگیـر و جهاد 
اقتصادی داشـته باشـیم.« وی گفت: »اگر 
مطـرح  دولتـی  دسـتگاه های  از  انتظـار 
می شـود بـه معنـای انتقـاد نیسـت بلکـه 

یاری کـردن  بـرای  فراخـوان  مفهـوم  بـه 
در راسـتای نجـات اقتصـاد ایـران و ایجاد 
اشـتغال بـرای جوانان اسـت.« مقـام عالی 
دولـت در اسـتان کرمان افـزود: »حکومت 
و اسـالم در راسـتای تعالـی و رسـیدن بـه 
قـرب الهـی اسـت و حکومـت وسـیله ای 
ارتقـای  راسـتای  در  مـردم  کـه  اسـت 
فرهنـگ دینـی، اسـالمی و اقتصـادی گام 

بردارنـد.«
اقتصـاد  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی   
مقاومتـی دغدغـه اصلـی مدیـران اسـتان 
کرمـان اسـت تصریـح کـرد: »حرکـت در 
مسـیرهای حاشـیه ای، ضربـه بـه اسـتان 
کرمـان اسـت بنابرایـن همـواره از این امر 
پرهیـز کرده ایـم.« وی ادامـه داد: »رهبـر 
معظـم انقـالب اسـالمی فرمودنـد ›قلعـه 
گنـج، اقتصـاد مقاومتـی مدنظر ماسـت و 
برویـد و منطقـه را ببینیـد.« مقـام عالـی 
دولـت در اسـتان کرمان خاطرنشـان کرد: 
»مـردم قلعـه گنـج امـروز امیـدوار شـده 

 ۷۰ منطقـه  در  امنیتـی  شـاخص های  و 
درصـد افزایش یافتـه اسـت و مـردم نیـز 
پول هـای خـرد خـود را بـرای مشـارکت 
در برنامه هـای اقتصـاد مقاومتـی آورده اند 
و ایـن بـه معنـای دفـاع از اقتصـاد کشـور 
اسـت.« وی گفـت: »بایـد بدانیـم گفتمان 
سـازی اقتصاد مقاومتـی را چگونه می توان 
پیـاده کـرد و بایـد حرکتی را انجـام دهیم 
که مـردم همان طـور که مجاهـدان دوران 
دفـاع مقـدس را تقدیس می کردنـد امروز 
هـم سـرمایه گذاران و کارآفرینـان را قـدر 

بدانند.« 
رزم حسـینی عنوان کرد: »در روسـتاها 
بایـد کاری انجـام دهیـم کـه مـردم بـه 
ثروت هـای خودآگاهـی پیـدا کننـد.« وی 
بـا اشـاره بـه گسـترش حاشیه نشـینی در 
شـهرها تصریـح کـرد: »در دولـت تدبیر و 
امیـد با زمین خـواری و حاشیه نشـینی در 
کرمـان مقابلـه کردیـم و حتـی ۱۰ متر به 

شـهر کرمـان اضافه نشـد.«

پیـام مـا- روزی کـه پـس از شکسـت در انتخابات 
مجلـس پنجـم زاهـدی خـود را بـرای دومیـن دوره 
انتخابـات شـورای شـهر کرمـان نامزد می کـرد هرگز 
گمـان نمی بـرد در پـی انتخابـات ۸۴ فـردی بـه نـام 
»محمـود احمدی نـژاد« بتوانـد قـدرت را بـه دسـت 
بگیـرد و رییـس جمهور ایران شـود. کسـی که بعدها 
از سـوی حامیانـش معجـزه هزاره سـوم خوانده شـد 
در ابتـدای امـر و بـرای تشـکیل اولیـن کابینـه خـود 
بـه سـهم خواهـی گروه هـای همفکـرش نـه نگفت و 
زاهـدی بـا کارت باهنـر به عنوان وزیر علـوم به کابینه 
محمـود احمدی نـژاد پیوسـت. هرچنـد در روزی کـه 
به عنـوان وزیـر بـه مجلـس معرفی شـد برای کسـب 
اعتماد با چالش های سـختی مواجه شـد اما درنهایت 
تحـت تأثیـر فضـای موجـود و البتـه بـا دفـاع و البی 
تمام قـد باهنـر توانسـت رأی اعتماد الزم را به دسـت 
بیـاورد و بـه جمع دوسـتان محمـود احمدی نـژاد راه 
پیـدا کنـد. در دوران وزارت او بـا چالش های مختلفی 
در  آورد.  دوام  امـا  شـد  مواجـه  بورسـیه ها  ازجملـه 
نهایـت امـر زمانی کـه احمدی نژاد خـود را از حمایت 
از مسـند  باهنـر بی نیـاز می دیـد  ازجملـه  بسـیاری 
وزارت کنار گذاشـته شـد. اما ارتباطاتی که به دسـت 
آورده بـود و از آنجـا کـه احمدی نـژاد نمی خواسـت 
باهنـر را بیش ازحـد خشـمگین کنـد، سـفارت مالزی 
دومیـن ایسـتگاه وی شـد. حـاال دیگـر زاهـدی عضو 
سـاده شـورای شـهر کرمـان نبـود بلکه به یـک رجل 
سیاسـی تبدیل شـده بود. او بالفاصله و در اولین دوره 
وارد کارزار انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی شـد و 
بـا حمایـت تمام قـد اصولگرایـان توانسـت به عنـوان 
موقعیـت  و  یابـد  راه  مجلـس  بـه  کرمـان  نماینـده 
خـود را در ایـن جنـاح بیش ازپیـش تثبیـت کند. در 
انتخابـات اسـفند ۹۴ هـم رقابت درون گروهـی وی با 
پـور ابراهیمـی جنجال هـای زیـادی به همراه داشـت 
امـا در نهایـت توانسـت عنـوان نماینـده دوم کرمـان 
در مجلـس شـورای اسـالمی را از آن خـود کند. حاال 
زاهـدی کـه به یـک نیروی بـا تجربه تبدیل شـده بود 
و ادامـه ریاسـت یکـی از کمیسـیون ها را در زمـان 
غیبـت بسـیاری از چهره هـای شـاخص اصولگرایـان 
درحالی کـه  شـد  موفـق  می دانسـت،  خـود  حـق 
در  رقیـب  جنـاح  لیسـت  سـر  عـارف،  محمدرضـا 
کمیسـیون آمـوزش حضـور داشـت، عنـوان ریاسـت 
ایـن کمیسـیون را بـه دسـت آورد تـا همانند مجلس 
نهـم، در مجلـس دهـم هم رییـس کمیسـیون بماند. 

زاهـدی تـا اینجـای راه را درسـت رفته بـود و به یک 
چهـره مهـم و اثرگـذار جناح راسـت تبدیل شـده بود 
ولـی بـدون نظـر و همراهـی باهنـر ادامـه ایـن راه تا 
کجـا ممکـن بـود؟ درحالی کـه بـا عـدم کاندیداتوری 
باهنـر بـرای انتخابـات مجلـس همـه وی را یکـی از 
گزینه هـای اصلـی اصولگرایان برای رقابـت با روحانی 
می پنداشـتند ولـی بـاز هـم باهنـر ترجیـح داد کـه 
مسـتقیماً بـه رقابـت درون گروهـی اصولگرایـان وارد 
نشـود و بـا برگ زاهدی پـا به انتخابات بگـذارد. یقیناً 
حضـور زاهـدی در انتخابـات بـدون نظـر و همراهـی 
باهنـر نبـوده و عمـاًل زاهـدی در انتخابـات پیـش رو 
نقـش سـایه باهنـر را ایفـا خواهـد کـرد تـا از گردونه 
خـارج نشـود و همچنـان نقـش کلیـدی خـود را در 
جبهـه اصولگرایـان ایفا کند. مشـخص نیسـت آیا این 
کاندیداتـوری تـا روز انتخابـات ادامـه داشـته باشـد و 
یـا بـا توجـه به آرایـش سیاسـی در آینـده تغییر کند 
اما آنچه مسـلم اسـت باهنر در سـایه ایسـتاده اسـت 
و کامـاًل می دانـد کـه چگونـه باید بـازی را پیش ببرد 
تـا با همراه و دوسـت قدیمی اش حداکثـر موفقیت را 

از آن خـود کننـد.

استاندار در دیدار با مدیرکل صدا و سیمای استان:

ناامید کردن مردم، هنر نیست

نظر

صدور حکم اعدام برای شرور معروف
رییـس دادگاه انقـالب کرمـان گفـت: »الـف.ج یکـی از اشـرار مشـهور جنـوب اسـتان کرمـان به جرم افسـاد 
فـی االرض و محاربـه به اعدام محکوم شـد.« به گزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمـان، احمد قربانی 
بـا اشـاره به حکـم اعدام شـرور معـروف جنوب کرمـان اظهار داشـت: »این شـرور جرائمی از قبیـل قتل عمدی، 
سـرقت، راه بنـدان، گروگان گیـری اخـاذی کـه تمـام ایـن جرائم به وسـیله اسـلحه جنگـی کالشـینکف صورت 
گرفتـه اسـت در پرونـده سـیاه خـود دارد.«  وی اعـالم کـرد: »بانـد شـرور مذکـور در سـال ۱3۹۴ درحالی کـه 
چهـار گـروگان را در کوه هـای اطـراف جیرفت نگهـداری می کردند، مورد شناسـایی مأمـوران اداره کل اطالعات 
اسـتان کرمـان قرارگرفتـه و پس از درگیر شـدن با مأموران و کشـته شـدن یکـی از اعضای باند، چهـار گروگان 
آزاد و مجـرم  و سـایر اعضـای بانـد متـواری شـده بودنـد.« رییـس دادگاه انقالب کرمان خاطرنشـان کـرد: »در 
عملیـات دسـتگیری مجـرم مقـداری سـالح و مهمات و سـایر تجهیزات کشـف و ضبط شـده اسـت.« وی گفت: 
»ایـن شـرور عـالوه بـر اینکه خـود موجب ناامنـی، رعب و وحشـت در جامعـه بود، اقـدام به نگهـداری گروگان 
بـرای دیگـران هـم می کـرد بـه این صورت که سـایر اشـرار و قاچاقچیـان که اختالف حسـاب با مشـتریان خود 
داشـتند به منظـور تسویه حسـاب و اخـاذی افـرادی را گـروگان گرفتـه و بـرای نگهـداری تحویل شـرور مذکور 

می دادنـد و پـس از تسویه حسـاب گروگان هـا را آزاد می کردنـد.«

تجلیل از صادرکنندگان برتر
مشـاور رسـانه ای رییـس صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان با اشـاره به برگـزاری همایـش روز صادرات 
در کرمـان گفـت: »در ایـن همایـش از صادرکننـدگان برتـر ایـن اسـتان تجلیـل به عمـل می آید.« بـه گزارش 
مهـر، علیرضـا ابوالحسـنی از برگـزاری همایـش روز صـادرات در ۱۶ دی ماه سـال جـاری خبـر داد و گفت: »در 
ایـن همایـش از ۱۵ صادرکننـده برتـر اسـتان کرمـان در قالـب هفت گروه کاالیـی و خدمات تجلیل می شـود.« 
وی محـل برگـزاری ایـن همایـش را محل سـالن اجتماعات اتـاق بازرگانی، صنایـع، معادن و کشـاورزی کرمان 
عنـوان و تصریـح کـرد: »ایـن همایـش بـا حضـور خسـرو تـاج رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت ایـران برگـزار 
می شـود.« مدیـر روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معدن و تجـارت اسـتان کرمان گفـت: »از دیگـر برنامه های 
همایش گفته شـده تقدیر از سـه دسـتگاه برتر اسـتان کرمان در صادرات اسـت.« ابوالحسـنی گفت: »به منظور 
انتخـاب صادرکننـده نمونـه فراخوانـی در مردادمـاه سـال جـاری در رسـانه ها منتشـر شـد کـه برایـن اسـاس 
افـراد تـا شـهریورماه فرصـت ثبت نـام در سـایت اینترنتـی »نمومنـش« متعلـق به سـازمان توسـعه تجـارت را 
داشـتند.« وی از بررسـی مـدارک، آیتم هـا و  امتیـازات صادرکنندگانـی که در سـامانه ثبت نام کرده اند، توسـط 
کارگـروه انتخـاب صادرکننـده نمونـه خبـر داد و افزود: »ایـن افراد در گروه های خاصی تقسـیم بندی می شـوند 

و درنهایـت بایـد مسـتندات الزم بـرای انتخـاب صادرکننده نمونه را داشـته باشـند.«
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زاهدی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شد

باهنر در سایه

زاهدی در سودای پاستور؟
وزیـر علـوم دولـت اول احمدی نـژاد سـودای ریاسـت جمهـوری را در سـر می پرورانـد. محمدمهـدی 
زاهـدی، نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای اسـامی روز گذشـته بـرای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری 96 اعـام نامـزدی کـرد تـا نشـان دهـد همچنـان بـه پیشـروی در سـپهر سیاسـت ایـران فکـر 
می کنـد. او کـه چهـره ای دانشـگاهی محسـوب می شـود، فعالیت هـای سیاسـی اش را از شـورای شـهر 
کرمـان شـروع کـرد و بـا روی کار آمدن محمـود احمدی نژاد، به وزارت علوم رسـید. وی البته پیش ازاین 
سـابقه ریاسـت آموزش وپـرورش شـهربابک و عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه باهنـر را در کارنامـه خـود 
داشـت. در دولـت دوم احمدی نـژاد، زاهـدی سـفیر ایـران در مالزی شـد و سـال 90 توانسـت به عنوان 
نماینـده مـردم کرمـان و راور وارد مجلـس نهم شـورای اسامی شـود و در انتخابات اسـفند 94 بار دیگر 
موفـق شـد رأی مـردم را بـرای ورود بـه مجلـس کسـب کنـد. وزیـر علـوم دولـت احمدی نـژاد در مجلس 
دهـم به ماننـد مجلـس نهـم، رییس کمیسـیون آمـوزش مجلس دهم اسـت و در ماه های اخیـر به فعالیت 
سیاسـی خـود افـزوده. به طوری کـه عـاوه بـر عضویت در شـورای مرکـزی جبهه یکتـا )متشـکل از وزرای 
دولـت احمدی نـژاد( عضـو شـورای مرکـزی جامعه اسـامی مهندسـین بـه دبیر کلـی محمدرضـا باهنر هم 
هسـت. خبـر نامـزدی زاهـدی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 96 در حالی منتشـر شـد که هفته گذشـته 
حـزب موتلفـه مصطفـی میرسـلیم را به عنـوان نامـزد ایـن حـزب سـنتی اصولگـرا در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری معرفـی کـرده بـود و حاال زاهـدی دومین رقیـب اصولگرای حسـن روحانی اسـت. اصولگرایانی 
کـه ماه هاسـت سـعی می کننـد بـا سـازوکارهای مختلـف بـه وحـدت برسـند تـا بـا یـک نامـزد پـا بـه عرصه 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بگذارنـد امـا در همیـن ابتـدای امـر دو نفـر از ایـن جریـان اعـام نامـزدی 
کرده انـد. زاهـدی البتـه شـاید تـا انتخابـات نظرش عـوض شـود. کاربخش، مسـئول روابط عمومـی دفتر 
ایـن نماینـده روز گذشـته بـه »پیـام مـا« در پاسـخ بـه اینکـه آیـا زاهـدی نامـزد تشـکل خاصـی اسـت و 
یـا به صـورت مسـتقل نامـزد شـده، گفـت: »هفتـه آینـده نشسـتی در ایـن رابطـه در کرمـان برگـزار و 

توضیحـات الزم داده می شـود.«

درحالی که با عدم کاندیداتوری باهنر 
برای انتخابات مجلس همه وی را یکی 
از گزینه های اصلی اصولگرایان برای 
رقابت با روحانی می پنداشتند ولی باز 
هم باهنر ترجیح داد که مستقیماً به 
رقابت درون گروهی اصولگرایان وارد 
نشود و با برگ زاهدی پا به انتخابات 
بگذارد. یقیناً حضور زاهدی در انتخابات 
بدون نظر و همراهی باهنر نبوده و عماً 
زاهدی در انتخابات پیش رو نقش سایه 
باهنر را ایفا خواهد کرد تا از گردونه 
خارج نشود
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اطالع رسانی

الهام پی پر
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمـان از به 
حداقل رسـیدن قطعی آب در این اسـتان خبر داد. محمد 
طاهـری روز گذشـته در جمع خبرنـگاران بابیان اینکه در 
حـال حاضر بیـش از 2 میلیون از جمعیت اسـتان در ۶۸ 
شـهر و ۱2۹ روسـتا تحت پوشـش شـبکه آب و فاضالب 
کرمـان قـرار دارنـد و ۹۹/۵ درصد جمعیت شهرنشـین از 
خدمـات ایـن نهـاد اسـتفاده می کننـد افـزود: »سـال ها 
پیـش مـا ایـن اداره را بـا ۶۶هـزار اشـتراک از شـهرداری 
تحویـل گرفتیـم و در حـال حاضـر بـه 22۷ هـزار واحـد 
مسـکونی و تجـاری فقط در کالن شـهر کرمان سـرویس 
می دهیـم امـا قطعی آب حتـی در زمان پیـک مصرف به 

حداقل ممکن رسـیده اسـت.« 
وی اضافـه کرد: »در اسـتان کرمـان ۵۷2 هزار و 33۷ 
مشـترک آب داریم کـه آحاد )مجتمع هـای آپارتمانی با 
یـک انشـعاب آب بـا ده واحد( این هـا تقریبـاً نزدیک به 
۷۰۰ هـزار اسـت. در ایـن مقولـه شـرکت آب و فاضالب 
بیـش از 2۶ هـزار و 3۴۷ سـیفون و انشـعاب فاضـالب 
در شـهرهای کرمـان و کهنـوج وصـل کرده اسـت.« وی 
ابـراز داشـت: »بیش از ۵۷ هـزار و ۵۹2 واحد مسـکونی 
بهره منـد  فاضـالب  دفـع  و  جمـع آوری  خدمـات  از 

می شـوند.«
 مدیرعامـل آبفـا اضافـه کـرد: »در ۶۸ شـهر اسـتان 
به جـز دو شـهر بلـوک و گنبکـی کـه از شـرکت آب و 
فاضـالب روسـتایی تحویـل مـا شـدند و در حـال تعمیر 
آن هـا هسـتیم بـه ازای هـر مشـترک یـک متـر مکعب 
مخزن ذخیره ی بتنی اسـتاندارد در اسـتان وجود دارد.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال های ۷۰ در قلعه دختر 
مخـازن سـنگی وجود داشـت که ازنظر بهداشـتی ایزوله 
نبودنـد تأکیـد کـرد: »هم اکنـون ۷ آزمایشـگاه آب در 
سـطح اسـتان فعال اسـت و ۹۱۶۸ کیلومتر طول شبکه 

توزیـع اسـتان اسـت همچنیـن ۱۹۰۰ کیلومتـر خطوط 
انتقـال آب داریم.«

آزمایش فلزات سنگین اضافه می شود
وی از خریـد و نصـب یـک دسـتگاه جـذب اتمـی بـا 
هزینـه ای بالغ بـر یـک میلیـارد تومـان خبـر داد و افـزود: 
»ایـن دسـتگاه در آزمایشـگاه مرجـع نصـب و راه انـدازی 
شـده تـا بتوانیـم آزمایش های فلـزات سـنگین را که جزو 
آزمایش هـای روتین هم نیسـت بـه پارامترهـای خودمان 
اضافـه کنیـم.« ایـن مسـئول اضافه کـرد: »در اسـتان ۴۶ 
دسـتگاه کلـرزن گازی و ۷۶ دسـتگاه کلـرزن مایـع نصب 
اسـت کـه مـواد گنـدزدا را وارد شـبکه آب می کنـد.« 
وی خاطرنشـان کـرد: »۵3۸ کیلومتـر شـبکه فاضـالب 
و ۱۱ کیلومتـر خـط انتقـال آب بـا قطرهـای ۱2۰۰ در 
کرمـان، کهنـوج، ماهان و سـیرجان داریم. همچنین سـه 
تصفیه خانـه در اسـتان وجـود دارد که یکـی در کرمان در 
مـدار بهره بـرداری قـرار دارد، تصفیه خانـه کهنـوج بـا ۹۰ 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی و همچنیـن تصفیه خانـه دوم 
کرمـان بـا بیش از ۷۰ درصد پیشـرفت فیزیکی در دسـت 
اجراسـت.« مدیرعامل آب و فاضالب استان از مجهز بودن 
سیسـتم آب و فاضـالب در اسـتان خبـر داد و گفت: »این 
در حالی اسـت کـه اکثر افراد از این موضـوع خبر ندارند.«

اقتصاد مقاومتی در دستور کار ما قرار دارد
وی بـا اشـاره بـه اینکه سـال ۹۵ از سـوی مقـام معظم 
رهبـری به عنـوان سـال اقتصـاد مقاومتی و سـال اقـدام و 
عمـل نام گـذاری شـد ادامـه داد: »شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمان مقولـه ی اقتصاد مقاومتی را در دسـتور کار 
خـود قـرارداده زیـرا مقام معظم رهبـری اعتقـاد دارند که 
شـرکت ها بایـد کمتـر بـه منابـع دولت وابسـته باشـند و 
ماهـم تـالش می کنیـم تـا در ایـن راسـتا پیـش برویم.« 
وی تأکیـد کرد: »در سـطح اسـتان بیـش از 2۰ پـروژه ی 
مخـزن سـازی از طریـق مناقصـه در اختیـار پیمانـکاران 

قرارگرفتـه کـه رو بـه اتمام هسـتند اما متأسـفانه تاکنون 
قـادر به تأمیـن بودجـه ی پیمانـکاران نبودیـم .« طاهری 
بیان داشـت: »مـا دو بحث درآمدزایی شـرکت، جمع آوری 
انشـعابات غیرمجاز و به روز کردن انشـعابات و بحثی دیگر 
مدیریـت کـردن هزینه هـا را در دسـتور کار قراردادیم زیرا 
اعتقـاد نداریـم تـا تعرفـه را اضافـه کنیـم و ایـن هزینه را 
از جیـب مـردم برداریـم.« وی تأکیـد کـرد: »ما بـه دنبال 
کاهـش هزینـه و افزایش درآمد هسـتیم و مدیریت کردن 
ایـن شـرکت  برنامه هـای  مهم تریـن  از  یکـی  هزینه هـا 
اسـت.« وی یادآور شـد: »تبلیغ کردن و کاهش مشترکین 
بـاالی 2۰ مترمکعـب مصـرف آب از دیگر اهـداف ما بوده 
اسـت. مـا آب را در هـر شـرایطی کـه بـرای مـرم تأمیـن 
کنیـم نمی توانیـم قیمت تمام شـده اش را از مـردم بگیریم 
زیـرا مـردم مـا از بنیـه مالـی خوبی برخـوردار نیسـتند.« 
وی گفـت: »در حـال حاضـر در ایـن شـرکت یک سـوم 
قیمـت تمام شـده آب را از مشـترکین دریافـت می کنیـم 
درحالی کـه سال به سـال از منابـع آب فاصلـه می گیریـم 
و قیمـت آن نیـز افزایـش پیـدا می کند.« وی خاطرنشـان 
کـرد: »میانگیـن مصـرف 22۰هزار از مشـترکین اسـتان 
بـاالی 2۰ مترمکعـب در مـاه اسـت و بایـد ایـن تعـداد را 
کاهـش دهیم.« طاهری بحث مهندسـی مجـدد دارایی ها 
اقتصـاد  در  آخـر  بحـث  را  پروژه هـا  ارزش  مهندسـی  و 
مقاومتـی عنـوان و افـزود: »ما نباید سـراغ احـداث دارایی 
جدیـد برویـم به طور مثال اگر چاهی دچار مشـکل شـد و 
آب دهـی آن کـم بود دنبال مجوز جابه جایی نباشـیم بلکه 

سـعی کنیم آن چـاه را احیـا کنیم.«
سومین دستگاه ازنظر حجم پروژه های

عمرانی هستیم
آبـان ۹۴ دسـتگاه های  از  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
نقدینگـی  عمرانـی  پروژه هـای  راسـتای  در  اجرایـی 
دریافـت نکرده انـد ابـراز کـرد: »شـرکت آب  و فاضـالب 
حجـم  جهـت  از  اجرایـی  دسـتگاه  سـومین  اسـتان 
پروژه هـای عمرانی اسـت. از سـال گذشـته تاکنون فقط 
3۰۰ میلیـون تومـان اعتبـار از خزانـه دریافـت کرده ایم 
و ایـن در حالی اسـت که هنـوز هیچ کـدام از پیمانکاران 
مـا موفـق بـه دریافـت اوراق هـم نشـده اند.« وی بابیان 
ایـن مطالـب اضافـه کـرد: »باوجـود همـه مشـکالت در 
حـال حاضـر ۱۰ پـروژه بااعتبـاری بالغ بـر ۱۰۰ میلیارد 
تومـان آمـاده بهره بـرداری برای ایـام دهه ی فجـر داریم 
.« طاهـری خاطرنشـان کـرد: »پروژه های آب رسـانی به 
شـهر ارزوئیـه کـه اعتبـاری بالغ بـر ۷۵ میلیـارد در آن 
هزینـه شـده، آب رسـانی شـهر رودبـار بـا حـدود ۱3۰ 
شـهر  سـه  فـاز  تکمیـل  و  آب رسـانی  ریـال،  میلیـارد 
زنگی آبـاد بـا ۱۵ میلیـارد ریـال اعتبـار، آب رسـانی فـاز 
یـک شـهر قلعـه گنـج نزدیـک بـه ۱۸۴ میلیـارد ریال، 

فاضـالب شـهر کهنـوج کـه بـا 2۷۰ میلیـارد ریـال وارد 
مـدار شـده، آب رسـانی بـه فاریـاب 3۵ میلیـارد ریـال، 
آب رسـانی کوتاه مـدت به شـهر کرمـان بـا ۱۹۵ میلیارد 
ریـال اعتبـار، آب رسـانی به خرسـند شـهربابک بااعتبار 
مهـر  مسـکن های  بـه  آب رسـانی  ریـال،  میلیـارد   ۴3
بالغ بـر ۴۵ میلیـارد ریـال آمـاده  بااعتبـاری  سـیرجان 

هسـتند.« بهره بـرداری 
خط قرمز ما سالمت مردم است

طاهـری بـا اشـاره بـه اینکـه خشک سـالی های اخیـر 
کیفیـت آب را در شـهرهای اسـتان دچـار چالـش کرده 
اسـت ادامـه داد: »وزارت نیـرو، شـرکت آب و فاضالب و 
اسـتاندار کرمان تأکید کرده اند که خط قرمز ما سـالمت 
مردم اسـت، اگر احسـاس کنیم نقطه ای از اسـتان دچار 
مشـکل اسـت حتماً برای آنجـا برنامه خواهیم داشـت.« 
وی از نصـب دسـتگاه های آب شـیرین کن در شـهرهای 
بردسـیر، کیان شـهر، کوهبنـان و ریحان شـهر خبـر داد 
و عنـوان کـرد: »بـه زودی در شهرسـتان های سـیرجان 
و رفسـنجان نیـز بخـش خصوصـی و سـرمایه گذار وارد 
عمـل شـده اند کـه تا امـروز حـدود 2۰ دسـتگاه در این 
دو شـهر نصب شـده اسـت.« طاهـری یـادآور شـد: »این 
هسـتند  جـاذب  و   Ro دسـتگاه های  کـه  دسـتگاه ها 
آبی بسـیار سـالم بـا باالتریـن کیفیـت را تحویـل مردم 
می دهنـد. پروژه هـای ایـن دو شهرسـتان بـه زودی در 
فـاز اول ایـن پـروژه توسـعه پیـدا می کنـد و در هرکدام 

بـه زودی نصـب خواهـد شـد. همچنیـن  ۵۰ دسـتگاه 
کیفیـت آب سـایر شـهرها نیـز در حـال کنترل اسـت و 
اگـر احیانـاً دچار مشـکل بود حتمـاً در دسـتور کار قرار 
خواهـد گرفـت . اگـر یـک درصـد آب در یـک منطقـه 
سـالمت مـردم را تهدیـد کند بالفاصلـه در این خصوص 
اقـدام می کنیـم.« وی ادامـه داد: »حـدود 3۶ میلیـارد 
تومـان بخـش خصوصی در مقوله آب شـرب در ۶ شـهر 
اسـتان سـرمایه گذاری کـرده و در حال حاضـر مردم در 
حـال بهـره وری از ایـن خدمـات هسـتند. پیش نویـس 
قـرارداد فاضـالب سـیرجان نیـز تمام شـده و ایـن هفته 
فاضـالب این شـهر بـا مشـارکت شـرکت های هولدینگ 
سـنگ آهن گل گهـر سـیرجان خاتمـه پیـدا می کنـد 
.«  ایـن مسـئول اضافـه کـرد: »فاضـالب کرمـان و زرند 
۹۹ درصـد پیشـرفت قـراردادی دارد کـه امیدواریـم تـا 
پایـان دی مـاه قـرارداد سـرمایه گذاری فاضـالب کرمـان 
را  زرنـد  فاضـالب  و  تومـان  میلیـارد  بـاارزش ۷۰۰  را 
باارزشـی بالغ بـر 2۷۰ میلیـارد تومان به امضا برسـانیم.« 
مدیرعامـل آبفـای کرمـان عنوان کـرد: »پـروژه فاضالب 
متأسـفانه  امـا  شـد  گذاشـته  مزایـده  بـه  رفسـنجان 
سـرمایه گذارها عقب نشـینی کردنـد و خواسـتار مجـوز 
صنعـت و کشـاورزی هسـتند کـه امیدواریـم هـر چـه 
زودتـر بتوانیـم ایـن مجـوز را از وزیـر نیـرو اخـذ کنیـم 
و پـروژه رفسـنجان را هـم تـا پایـان سـال بـه نتیجـه 

برسانیم.«

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
سـکونتگاه های  توانمندسـازی  ادامـه  بـر 
غیررسـمی در اسـتان کرمـان تأکیـد کـرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـي راه و شهرسـازی 
کرمان بیسـت و ششـمین جلسـه سـتاد ملی 
بازآفرینـی شـهری پایـدار بـا حضـور عبـاس 
محمـد  شهرسـازی،  و  راه  وزیـر  آخونـدی، 
مسـتضعفان  بنیـاد  رییـس  کیـا،  سـعیدی 
اسـتاندار  حسـینی،  رزم  علیرضـا  کشـور، 
کرمـان، محمـد سـعید ایـزدی، معـاون وزیر 
راه و شهرسـازی و مدیرعامـل شـرکت عمران 
محمدمهـدی  ایـران،  شـهری  بهسـازی  و 
شهرسـازی  و  راه  اداره  مدیـرکل  بلـوردی، 
کرمـان، محمـد سـاردویی مدیـرکل اداره راه 
و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان و سـایر 
اعضـای سـتاد ملـی بازآفرینـی و همچنیـن 
شـهرداران و نمایندگان اسـتان کرمان برگزار 
شـد. مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان با ارائه 
گـزارش ۱۷ جلسـه سـتاد بازآفرینـی اسـتان 
کرمـان، گفـت: »اسـتان کرمـان بـا دارا بودن 
فرسـوده،  بافـت  هکتـار   ۴2۹ و  هـزار  پنـج 
رتبـه  فرسـوده  بافت هـای  مسـاحت  ازنظـر 
سـوم کشـوری را دارد.« بلـوردی اشـاره بـه 
اینکـه ۴۱ شـهر اسـتان کرمـان دارای بافـت 
فرسـوده هسـتند، افزود: »مطالعات 3۰ شـهر 
بـرای  اسـتان کرمـان  از مجمـوع ۷۱ شـهر 
انجام نشـده اسـت.«  بافـت فرسـوده  تعییـن 
وی بیـان کـرد: »در برنامـه مطالعاتی بافت 
فرسـوده شـهرهای اسـتان کرمـان محـالت 
وی  اسـت.«  شناسایی شـده  تأکیـد  مـورد 
ادامـه داد: »بـا تشـکیل ۱۷ سـتاد بازآفرینـی 
شـهری در اسـتان کرمان بالغ بر ۹۷ جلسـه و 
هشـت کارگروه تخصصی برگزارشـده است.« 
کرمـان  اسـتان  شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بابیـان اینکـه ۵3۴ هـزار نفـر از مـردم شـهر 
هسـتند  سـاکن  فرسـوده  بافـت  در  کرمـان 
گفت: »3۱ سـکونتگاه غیررسمی در شهرهای 
رفسـنجان  و  کرمـان  سـیرجان،  جیرفـت، 
وجـود دارد کـه 33 هـزار نفـر جمعیـت در 

ایـن سـکونتگاه ها زندگـی می کننـد.« وی به 
محـالت مصـوب سـکونت گاه های غیررسـمی 
شـهر کرمـان اشـاره کـرد و گفـت: »چهـار 
در  غیررسـمی  سـکونت گاه های  از  پهنـه 
میـان  از  کـه  شناسایی شـده  کرمـان  شـهر 
آن هـا یـک محلـه اولویـت دار مطالعـه و بـه 
تصویب سـتاد اسـتانی توانمندسـازی رسیده 
اسـت.« بلـوردی بابیـان اینکه محله شـهرک 
صنعتـی کرمان به عنـوان پایلوت بـرای انجام 
کـرد:  عنـوان  اسـت،  انتخاب شـده  برنامه هـا 
پیگیری هـای  و  فعالیت هـا  بـه  توجـه  »بـا 
صـورت گرفتـه توسـط دبیرخانـه پروژه هـای 
غیررسـمی  سـکونت گاه های  توانمندسـازی 
از یـک سـال، رایزنی هـای  در مـدت کمتـر 
و  بهره بـردار  دسـتگاه های  بـا  مناسـبی 
انجـام  بـه  انتخاب شـده  محلـه  در  سـاکنان 
در  گوناگونـی  مشـارکت های  و  می رسـد 
حیطـه وظایـف آن هـا ازجملـه تأمیـن زمین 
برنامه هـای  اجـرای  و  کالبـدی  بخـش  در 
سـطح  ارتقـای  رویکردهـای  بـا  آموزشـی 
و... صـورت  فرهنگـی، اجتماعـی، بهداشـتی 

پذیرفـت.«  خواهـد 
بـرای  شـهرداری ها  اقدامـات  بـه  وی 
بهسـازی بافـت فرسـوده شـهری اشـاره کرد 
بـاغ  بازسـازی  ازجملـه  و گفـت: »اقداماتـی 
و  حیاتیـه  مدرسـه  کرمـان،  بـازار  فتح آبـاد، 
... در ایـن راسـتا انجام شـده اسـت.« بلوردی 
بـا اشـاره بـه اقدامـات جـدی اسـتان کرمان 
در مبـارزه بـا حاشیه نشـینی ادامـه داد: »در 
مقطعـی ازنظـر رفـع تصرفـات اراضـی رتبـه 
بـرای  و  کرده ایـم  کسـب  را  کشـوری  اول 
جلوگیـری از ادامه حاشیه نشـینی در کرمان، 
کار اجـرای کمربنـد سـبز در دسـت انجـام 
بـرای  »سـرمایه گذارانی  گفـت:  وی  اسـت.« 
سـرمایه گذاری در سـکونتگاه های غیررسـمی 
و ایجـاد مراکـز عام المنفعـه اعـالم آمادگـی 
کرده انـد کـه می طلبـد در ایـن زمینـه بـرای 
واگـذاری زمیـن رایـگان بـه ایـن مؤسسـات 

اقدامـات قانونـی الزم انجـام شـود.«

مردم؛ مخاطبان اصلی برنامه های 
بازآفرینی

وزیـر راه و شهرسـازی بـا تأکیـد بـر اینکـه 
ناکارآمـد،  محـالت  مـردم  کـردن  توانمنـد 
بازآفرینـی  ملـی  سـتاد  هـدف  مهم تریـن 
شـک  »بـدون  گفـت:  مـی رود  شـمار  بـه 
برنامه هـای  در  مـا  اصلـی  مخاطبـان  مـردم 
جدیـد  رویکـرد  در  مـا  هسـتند.  بازآفرینـی 
کمتـر بـه فکـر مداخلـه مسـتقیم دولـت در 
مناطـق و برنامه هـا بـوده و اعتقـاد داریـم که 
بـا ایـن روش مشـکالت بهتـر رفع می شـود.« 
آخونـدی ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره 
جان باختـگان زلزلـه بـم تأکیـد کـرد: »همـه 
مـا بایـد از ایـن حادثـه غم انگیـز درس گرفته 
مقاوم سـازی  جهـت  در  تـا  کنیـم  تـالش  و 
کشـور در برابـر بالیای طبیعـی گام برداریم.« 
وزیـر راه و شهرسـازی شـهر را یـک سـازمان 
»ایـن سـازمان  افـزود:  و  دانسـت  اجتماعـی 
اجتماعـی بایـد بـه روی پـای خـود بایسـتد 
شـمار  بـه  کالبـدی  مجموعـه  یـک  چراکـه 
کاری  آن  بـرای  بخواهیـم  مـا  کـه  نمـی رود 
انجـام دهیـم. مهم آن اسـت که کانـون توجه 

مـا بـر روی چـه بخشـی از یـک شـهر قـرار 
دارد، آیـا ایـن کانـون بر انسـان و شـهروندان 
تمرکـز دارد یـا بـر اقدامـات کالبـدی؟« عضو 
بـه  بازگشـت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت  کابینـه 
خـود مـردم در برنامه هـای بازآفرینی را هدف 
امـروز سـتاد ملـی دانسـت و گفـت:  اصلـی 
»ایـن هـدف در تمامـی اسـتان ها خصوصاً در 
اسـتان کرمـان که خـود یکـی از مراکز تمدن 
ایران شـهری کشـور بـه شـمار می رود بیشـتر 
به چشـم می خـورد. اقدامات انجام شـده فعلی 
از سـوی بنیاد مسـتضعفان در کرمان و پاسـخ 
سـریع و مناسـب از سـوی مـردم ایـن منطقه 
نشـان می دهـد که مـردم کرمـان از پیشـینه 

فرهنگـی بسـیار خوبـی برخـوردار هسـتند.
به طـور مثـال اگـر همیـن اقـدام و برنامـه 
اجرایـی در شهرسـتان قلعـه گنـج در یکـی از 
شـهرهای آمریـکای التیـن انجـام می گرفـت، 
جـواب  سـرعت  ایـن  بـه  کـه  می دیدیـد 
نمی گرفتیـد.« رییـس سـتاد ملـی بازآفرینـی 
شـهری پایـدار در ادامـه ثـروت ایران شـهری 
موجـود در اسـتان کرمـان را نوعـی گنج برای 
مـردم منطقـه تلقی کـرد و افزود: »متأسـفانه 

تاکنـون تمامـی اقدامـات انجام شـده در حوزه 
بازآفرینـی پـروژه محور بوده اسـت ولـی امروز 
می بینیـد کـه در گـزارش ارائه شـده از سـوی 
بنیـاد مسـتضعفین هیچ یـک از فعالیت هـای 
قلعـه  در  بخـش  ایـن  سـوی  از  انجام شـده 
گنـج پـروژه ای نبـود بلکـه همـواره گزارشـی 
شـهر  شـدن  اجتماعـی  و  توانمنـد  نحـوه  از 
بـرای اعضـا ارائـه شـد.« آخونـدی بابیـان این 
انجام شـده  موفـق  فعالیت هـای  کـه  مطلـب 
می دهـد  نشـان  گنـج  قلعـه  شهرسـتان  در 
بـه هزینه هـای  نیـاز  اقدامـات  این گونـه  کـه 
زیـادی نـدارد گفت: »ایـن اقدامات را با سـایر 
فعالیت هایـی کـه تاکنـون در کشـور بـا صرف 
هزینه هـای چندیـن هزارمیلیاردی انجام شـده 
اسـت، مقایسـه کنیـد. فعالیت هایـی کـه در 
کشـور انجام شـده و یک صـدم ایـن اقدامـات 

کم هزینـه کارایـی نداشـته اسـت.« 
خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  وی 
بـا تأکیـد بـر اینکـه تجربـه خـوب بازآفرینـی 
شهرسـتان قلعه گنج نشـان داد تـا با همکاری 
داشـتن  اختیـار  در  بـدون  دسـتگاه ها  همـه 
خوبـی  اقدامـات  می شـود  کالن  اعتبـاری 
انجـام داد گفـت: »مـا در جهـت رفـع بعضـی 
از مشـکالت، برخی روسـتاهای واقع در حریم 
شـهرها را جزء محدوده منفصل شـهرها اعالم 
کردیـم. بدان معنـا که دیگر این روسـتا نبوده 
و بخشـی از شـهر مادر به شـمار می روند و در 
مقابـل شـهرداری نیز موظـف به ارائـه تمامی 
خدمـات شـهری در ایـن مناطـق اسـت.« بـه 
گفتـه وزیـر راه و شهرسـازی ایـن اقـدام در 
مکان هایـی کـه مهاجرت هـای زیـادی داشـته 
و شـهرداری ها کنترلـی بـر روسـتاهای حریم 
ندارنـد کمکـی بـرای نظـارت بهتـر و کنتـرل 
جابه جایی هـا محسـوب می شـود. وی اضافـه 
کـرد: »تمامی شـهرداران و مسـئولین نیز اگر 
عقیـده دارنـد که ایـن اقدام در رفع مشـکالت 
بـه آن هـا کمـک می کند درخواسـت خـود را 
بـرای اصالح طرح جامع آن شـهر بـه ما اعالم 

» کنند.

مقابله با حاشیه نشینی با اجرای طرح 
محوری و ابتکاری نجات در استان

اسـتاندار کرمان گفت: »به منظـور مبارزه با 
پدیده حاشیه نشـینی طرح محـوری و ابتکاری 
نجـات در اسـتان کرمـان در حال اجراسـت.« 
علیرضـا رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اقدامـات 
اسـتان کرمـان در مبـارزه بـا حاشیه نشـینی 
در اسـتان کرمـان، افـزود: »در پنـج مرحله در 
جلوگیری و گسـترش حاشیه نشـینی و مبارزه 
بـا زمین خـواری فعالیـت شروع شـده اسـت.« 
وی یـادآور شـد: »مبـارزه بـا زمین خـواری و 
اماکـن  اراضـی دولتـی، سـاماندهی  تفکیـک 
و  مشـاور  انتخـاب  همچنیـن  و  غیررسـمی 
انجـام مطالعـات در حوزه مناطق حاشـیه ای و 
بافت هـای ناکارآمد شـهری بازنگـری در طرح 
هـادی روسـتایی واقع در حریم شـهر بررسـی 
و بازنگـری کالبـدی طرح هـای جامع تفصیلی 
شـهر کرمـان سـاماندهی زمین هـای تصرفـی 
در محـدوده شـهر و طـرح هـادی روسـتایی 
و صـدور سـند رسـمی در قبـال اخـذ حقـوق 
دولتی توسـط بنیاد مسکن  و راه و شهرسازی 
و اجـرای طـرح محـوری و ابتـکاری نجات در 
محـالت هـدف بوده اسـت.«  اسـتاندار کرمان 
با اشـاره به تقویـت اقتصاد روسـتاها با اجرایی 
شـدن ایـده اقتصـاد مقاومتـی از سـال ۹3 در 
اسـتان، تأکید کرد: »در استان کرمان مدیریت 
توسـعه را بـه بخـش غیردولتی واگـذار کردیم 
و شـاهد آثار مثبت و توسـعه ای آن هسـتیم.« 
وی ضمـن قدردانـی از مجاهدت هـای رییـس 
بنیـاد مسـتضعفان کشـور گفت: »در راسـتای 
بند ۱۱ سیاسـت های ابالغـی اقتصاد مقاومتی 
یعنـی مردمی کردن اقتصاد در اسـتان کرمان 
اسـت.«  گرفتـه  صـورت  ارزنـده ای  اقدامـات 
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اجـرای مـدل 
عملیاتـی اقتصـاد مقاومتی در شـهر قلعه گنج 
و تشـویق ایـن مـدل از سـوی مقـام معظـم 
رهبـری، گفـت: »این اقدامـات بایـد روزبه روز 
مـردم  اقتصـادی  دانـش  و  گسـترش یافته 
افزایش و توسـعه این مناطق پیشـرفت یابد.«

مدیرعامل آب و فاضالب استان کرمان :

قطعی آب در کرمان به حداقل رسیده است

مدیرکل راه و شهرسازی استان:

توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی ادامه می یابد
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اتـاق  گردشـگری  و  فرهنگـی  مشـاور 
بازرگانـی ایـران از تاسـیس مـوزه اسـتاد 
فقیـد محمدابراهیم باسـتانی پاریزی خبر 

داد.

ارجمنـد  پیـروز  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
۱۱ دی مـاه در مراسـم افتتـاح نمایشـگاه 
»آینـه دار دوران« در شـهر سرچشـمه، بـا 
بیـان این کـه اسـتاد باسـتانی پاریزی یک 

شـخصیت ملـی اسـت، گفت: بـا همکاری 
خانواده مرحوم باسـتانی پاریزی و حمایت 
مسـئوالن، موزه باسـتانی پاریـزی در پاریز 

راه انـدازی می شـود.
او افـزود: از یک سـال پیـش طرح هایی 
آغـاز  پاریـزی  باسـتانی   اسـتاد  را دربـاره 
کردیـم و توفیقـی اسـت کـه بـرای ایـن 
نخسـت  گام  در  کنیـم.  خدمـت  اسـتاد 
ایـن پـروژه، برگـزاری نمایشـگاه »آینه دار 
دوران« کار گروهـی هنرمندان تصویرسـاز 
را داریـم و بعـد از این درصدد هسـتیم که 
بـا همـکاری مـس سرچشـمه و دانشـگاه 
تهـران جایزه  تصویرگری باسـتانی  پاریزی 

را برگـزار کنیـم.
اتـاق  گردشـگری  و  فرهنگـی  مشـاور 
بازرگانـی ایـران ادامـه داد: کارهـای اولیـه 

ایـن جایـزه انجـام شـده و منتظـر امضای 
نهایـی تفاهم نامـه هسـتیم کـه بـه زودی 

انجـام خواهـد گرفـت.
ارجمنـد بـا بیـان این کـه خانـه پـدری 
اسـتاد باسـتانی  پاریـزی در پاریز بـه موزه 
اسـتاد تبدیـل می شـود، خاطرنشـان کرد: 
ایـن خانـه حـدود یک قـرن قدمـت دارد. 
بخشـی از ایـن خانـه نیز به خانـه فرهنگ 
و هنـر پاریـز تبدیـل می شـود و احیاگـر 

فرهنـگ اسـتاد پاریـزی خواهـد بود.
این پژوهشـگر تصریح کرد: مـوزه چهار 
اسـتاد بنـا می شـود کـه اسـتادان روح اهلل 
خالقـی، روح االمینـی، باسـتانی  پاریـزی و 

هوشـنگ مـرادی  کرمانی هسـتند.
او همچنیـن گفـت: پاریـز صنایعـی از 
فـرش  طـرح  و  نمدمالـی  گلیـم،  جملـه 

خانـه  ایجـاد  کـه  دارد  را  خـود  خـاص 
فرهنـگ در پاریـز می توانـد ایـن شـهر را 
بـه یـک دوره پسـت مدرن تبدیـل کنـد و 
محـل آموزش های هنـری بـرای جوانان و 
نوجوانـان و نیـز موزه مردم شناسـی شـود.
ارجمنـد با بیـان این که بنـای یادبودی 
نیـز بـه مسـابقه گذاشـته می شـود که به 
و  پاریـز شـهید اهلل دادی  بـزرگ  یـاد دو 
اسـتاد باسـتانی  پاریـزی اسـت، ادامه داد: 
امیدواریـم بـا تاسـیس مـوزه، آثار اسـتاد 
بـه مـوزه باسـتانی  پاریـزی انتقـال پیـدا 

. کند
پاریـزی  باسـتانی  اسـتاد  نـام  ثبـت   او 
در دایرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی و طـرح 
تاسـیس بنیاد استاد باسـتانی پاریزی را از 
دیگـر اقدام های پیش بینی شـده برشـمرد.

تاسیس موزه استاد باستانی پاریزی
 خبر

بـزی سـه بچـه داشـت بـه نـام 
هـای »بـور بور«،»گـوش شـلیل« 
و »دم کلـه« بـور بور پشـم هایش 
قهوه ای روشـن بـود. گوش هایش 
دراز و آویـزان بـود و دم کلـه دم 
از حـد معمـول کوتـاه تـر بـود. بز 
از بچـه هایـش خـوب مراقبت می 
از  کـرد و هـر وقـت دنبـال غـذا 
النـه اش خـارج مـی شـد، زنگوله 
بـه  و  بسـت  مـی  پایـش  بـه  ای 
بچـه هـا مـی گفـت: نترسـید من 
از ایـن مـکان دورتـر نمـی روم و 
شـما می توانیـد صـدای زنگوله را 
بشـنوید و هـر چه مـن دورتر بروم 
صـدای زنگولـه کمتـر می شـود و 
زمانـی کـه بـه النـه بـر مـی گردم 
صـدای زنگولـه بیـش تر بـه گوش 
شـما مـی رسـد و می توانیـد در را 
بـاز کنیـد و مـرا در آوردن غـذا به 
داخـل النـه کمـک کنید. مـادر به 
بچـه هایـش سـفارش مـی کـرد و 
مـی گفـت: قبل از رسـیدن من در 
را بـاز نکنیـد و حتمـاً از گوشـه در 
بـه دسـت و پاهـا و زنگولـه ای که 
بـه پایم بسـته اسـت توجـه کنید، 
مبـادا گرگ شـما را فریـب دهد و 
در نبـودن مـن بـه این جـا بیاید و 

را بخورد. شـما 
حوالـی  آن  در  گـرگ  قضـا  از 
صـدد  در  و  کـرد  مـی  زندگـی 

موقعیتـی بـود کـه بچـه هـای بـز 
زنگولـه پـا را ببـرد و بخـورد؛ امـا 
بـه علـت مراقبـت هـای شـدید بز 
موفـق نمـی شـد. گـرگ یـک روز 
نـزد آهنگـر رفـت و بـه او گفـت: 
زنگولـه ای برایـش درسـت کنـد و 
مقـداری آرد هـم از نانـوا گرفـت 
و منتظـر موقعیـت مناسـب مانـد. 
روزی کـه بـز از النـه اش خـارج 
شـد. گـرگ زنگولـه را بـه پایـش 
بـه دسـت  آرد  و مقـداری  بسـت 
و پاهایـش زد و پشـت در آمـد و 
گفـت: بوربـور در واکن ننـه اومده/

بچـا رو صـدا کـن ننـه اومـده
بچـه هـا پشـت در جمع شـدند 
و گفتنـد تـو مادر ما نیسـتی. مادر 
مـا صدایش به این کلفتی نیسـت. 
هیـچ وقـت هـم بـه بـور بـور نمی 
گفـت در را بـاز کن. چـون بور بور 
دسـتش بـه کلیـک در نمی رسـد. 
گـرگ رفت و برگشـت. دسـتش را 
جلـوی دهانـش گرفـت و وانمـود 
کـرد کـه سـرما خـورده اسـت و 
بـا صـدای مالیـم گفت: بوربـور در 

واکـن/ بچـا رو صـدا کن
بچـه هـا زود در را بـاز کردنـد و 
گـرگ وارد شـد و هـر سـه بچه را 
برداشـت و فـرار کـرد. بـز زنگولـه 
پـا کـه آن روز بـرای آوردن غـذا 
راه زیـادی را پیمـوده بـود خسـته 

و مانـده بـه النـه برگشـت و دیـد 
جـا تـر و بچه نـی! داد و فریـاد راه 
انداخـت و متوجـه شـد کـه گرگ 
آن هـا را بـرده اسـت. از آردهایـی 
کـه در مسـیر ریختـه بـود، مـکان 
گـرگ را پیـدا کـرد. فـوراً پیـش 
آهنگـر رفـت و از او خواسـت بـه 
کف دسـت هـا و پاهایش میخ و به 
شـاخ هایـش دو آهن بّرنـده بکوبد 
و بـه خاطـر زحمـت آهنگـر، بادیه 
ای پـر از شـیر بـه او داد. با دسـت 
و پـای میـخ شـده بـه النـه گـرگ 
نزدیک شـد و با یـک حرکت روی 
النـه گـرگ پریـد و پاهایـش را به 
زمیـن کوبیـد. بـه طـوری کـه از 
سـقف، خاک و خاشـاک بـه پایین 
ریختـه می شـد. گـرگ فریـاد زد: 
کیـه که تپ تـپ کا می کنـه باال/ 
آش بچـا رو پـر خـاک و کاه مـی 

باال کنـه 
بـز گفـت: منم منـم زنگولـه پا/ 
ور مـی جکـم بـه هر دو پـا/ مردی 

بیـا به جنـگ ما
گـرگ گفـت: چـی مـی خـی از 
جـون مـا؟ بـز گفـت: بچـه هـای 
عزیـزم را می خواهـم. گرگ گفت: 
پسـین بیـا رو میـدون/ بجنـگ بـا 

شـاخ و دنـدون
گـرگ پیـش آهنگـر رفـت و به 
او گفـت: دنـدان هایـم را تیز کن و 

روی هـر دندانـی میخـی قـرار بده 
تـا شـکم زنگولـه پـا را پـاره کنـم. 
آهنگـر کـه از دسـت گـرگ دل پر 
خونـی داشـت، همـه دنـدان های 
گـرگ را کشـید و جـای آن پنبـه 

گذاشـت. دونه 
گـرگ  و  پـا  زنگولـه  بـز  عصـر 
روی میـدان آبادی حاضر شـدند و 
شـروع بـه جنگیدن کردنـد. گرگ 
گفـت: دنـدون مـن تیزتـره بز می 

گفـت: شـاخای مـن سـیخ تره!
گرگ گفت: شـاخی بـزم ببینم/ 

تـا کلّه تـو بگیرم
بـز شـاخش را در شـکم گـرگ 
فـرو کـرد و گـرگ هر چه کوشـید 
را  بـز  گـردن  هایـش  دنـدان  بـا 
بگیـرد نتوانسـت. بـز شـکم گرگ 
را پـاره کـرد و بـا عجلـه بـه النـه 
او رفـت و بچـه هایش را برداشـت 
و بـه خانـه بـرد. از آن روز بـه بعـد 

بچه هـا حـرف مادرشـان را گوش 
مـی کردند و بدون اجـازه او جایی 
نمـی رفتنـد و کسـی را بـه منـزل 
راه نمـی دادنـد. قصـه مـا بـه سـر 
رسـید/ کالغـه بـه خونش نرسـید.
نـام بچـه هـای  ایـن قصـه  در 
زنگولـه پـا را ُهلیـل و بلیل و شـاخ 
زنجفیـل هم می گوینـد. )فرهنگ 
عامیانـه سـیرجان/ مهـری مؤیـد 

محسـنی(

بزبز قندی به روایت سیرجانی ها

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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کرمان بر پشت اسب

بخش 26

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  بـه همـراه  اال  اردکانـی اسـت، 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل ماحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خاصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عاقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
فـراش مـا بعضی از کاشـی هـا را کنـار زد. در 
یـک قبر اسـکلتی بود کـه جمجمـه اش را موی 
کوتـاه قهـوه ای پرپشـتی پوشـانده بـود. بـرادرم 
مـی خواسـت آن را نـگاه دارد. چـون ممکن بود 
سـرنخی از سـکنه اولیـه کرمـان به دسـت دهد؛ 
اما وقتی به این اسـکلت دسـت زد ریز ریز شـد. 
حجـرات کوتـاه عجیبـی کـه با گچ شـور سـقف 
زده بودنـد بـه روی چهارگـوش بـاز مـی شـد 
و ممکـن اسـت، زمانـی محـل سـکونت دسـت 
انـدرکاران کفـن و دفن باشـد. یـک روز زود نهار 
خوردیـم و بـرای تماشـای خرابه هـای دقیانوس 
بـه راه افتادیـم کـه گـزارش مفصلـی از وسـعت 
وفـور بقایـای شـکوه گذشـته آن شـنیده بودیم. 
آن هـا در پهنـه بیابـان در جنـوب غربـی کرمان 
واقـع بودنـد و مجبـور شـدیم شـهر را دور بزنیم 
و جمعیتـی دیدیـم کـه در دروازه بـزرگ شـهر 
جمـع شـده انـد و بـه نقالـی  گـوش مـی دهند 
و اشـعاری بـا حـرکات و سـکنات عجیبـی برای 
مخاطبـان مـی خواند. اسـب من شـدیداً رم کرد 
و تقریبـاً خـودش و مـرا بـه درون خنـدق عمیق 
دور شـهر پـرت کـرد. نصـراهلل خـان گفـت کـه 
بیـش تـر ایرانیـان، مخصوصـاً خانم هـا ضروری 
مـی داننـد کـه وقتی سـوار می شـوند بـه اولین 
گدایـی که برمی خورنـد صدقه بدهند. این عمل 
خداپسـندانه، آن هـا را علیـه حـوادث ایمن می 
کنـد و اگـر دچار مشـکلی هم شـوند، احسـاس 
می کننـد که صدقه باعث شـده از عواقب وخیم 
آن در امـان بمانند. در پیدا کردن شـهر مخروبه، 
دچار مشـکل شـدیم. چون آن چه از آن بازمانده 
بود پاره ای دیوار خشـتی بـود و خرابه های خانه 
ای بـا طـاق هـای عربی بلنـد طوالنی کـه احیاناً 
بـه قـرن اول هجری برمی گشـت، در میان همه 
ایـن تپه های شـنی که با بـاد راه راه و شـیار دار 
شـده بـود و دائمـاً تغییر مـکان می داد. سلسـله 
جبـال زیبـای جوپـار در برابر ما قد کشـیده بود. 
از طریـق قسـمتی از خرابه هـای کرمان قدیم به 
خانـه برگشـتیم. در کوچـه های باریـک متروک 
پرسـه زدیـم و از طاق های کندویـی زیبای درها 
و قـاب هـای پنجـره هـا لـذت بردیم. خورشـید 
خرابـه هـای قلعـه اردشـیر را طالیـی و قطعـات 
سـنگ کاری را روشـن کرده بود. در بعضی جاها 
در سلسـله کـوه شـرق مـا چند غـار بـود. جالب 
تریـن آن ها غار بسـیار وسـیعی بـود در نیمه راه 
دامنـه کـوه، که زیـر نور شـمع دیدیـم و زوایای 
آن را کاویدیم. راکوفسـزکی اطمینان داشـت که 
غارنشـینان اولیـه در آن سـکونت داشـته انـد و 
آثـار دود ماقبـل از تاریـخ را روی سـقف آن بـه 
مـا نشـان داد. در یـک قسـمت تـوده عظیمی از 
خرسـنگ هـا بـود و در میـان آن هـا بـه دنبـال 
اسـتخوان هـای ماقبـل تاریخ و سـرپیکان هایی 
گشـتیم کـه تخمیـن مـی زدیـم بـی شـک زیر 
آن هـا مخفـی اسـت.  هنـگام اقامـت در کرمان 
گاهـی عتیقـه هایـی بـرای فـروش نـزد مـا می 
آوردنـد و چنـد کوزه سـفالی بـزرگ، ادویـه دان 
هـای سـفالی چهارگـوش کـه بـه خانـه هایـی 
بـرای ادویـه هـای مختلـف تقسسـیم شـده بود 
و در داشـت، یـک سـنگ عجیـب تـو خالـی که 
زرتشـتیان بـرای ریختـن آب بر پای مـردگان به 
کار مـی بردنـد، خریـداری کردیم. خریـد کردن 
در کرمان مشـکل اسـت. چون فروشنده همیشه 
قیمـت گزافـی بـر کاالهـای خـود می گـذارد و 
هیـچ وقـت معاملـه را بـی درنـگ خاتمـه نمـی 
دهـد. بلکـه خیلی وقـت تلف می کنـد، که البته 

بـرای آن هـا ارزش ندارد. 

نواحـی  موسـیقی  پژوهشـگر  یـک 
گفت:»چنـد سـالی می شـود کـه کیبوردهـا 
گلـوی موسـیقی نواحـی را گرفته انـد و در 
بعضـی قسـمت ها تـا آسـتانه  نابـودی ایـن 
رفته انـد.« پیـش  فرهنگـی  بـزرگ  میـراث 

فـواد توحیدی دربـاره وضعیت موسـیقی 
نواحـی کرمـان، بیـان کرد:»قسـمت هایی از 
موسـیقی نواحـی اسـتان کرمـان نیـز مانند 
اسـت.  نقـاط کشـور منسـوخ شـده  سـایر 
پیـش از این در بسـیاری از مناطق کرمان از 
سـازهای مختلف نواحی اسـتفاده می کردند 
کـه بارزتریـن آنهـا ُسـرنا و ُدهـل بـود، امـا 

چنـد سـالی می شـود کـه کیبوردهـا گلوی 
موسـیقی نواحـی را گرفته انـد و در بعضـی 
قسـمت ها تـا آسـتانه  نابـودی ایـن میـراث 
بـزرگ فرهنگـی پیـش رفته انـد. البتـه ایـن 
موضوع تنها شـامل اسـتان کرمان نمی شـود 
شـده  کشـور  هـای  اسـتان  تمـام  آفـت  و 

» است.
او بـا بیـان ایـن کـه فکـر می کنـم هنـوز 
وضـع کرمـان از سـایر نواحـی بهتـر اسـت، 
گفـت:»در اکثـر نواحـی کرمـان، موسـیقی 
بومـی طرفـداران خـودش را دارد. سـازهای 
غالـب موسـیقی کرمـان ُسـرنا، ُدهـل و جره 

هسـتند. البتـه کرمـان بـا داشـتن بیـش از 
سـی و پنـج نوع سـاز نواحـی، متنـوع ترین 
سـازگاه کشور اسـت. عالوه بر شـاد آواها در 
تعزیـه  برخـی نواحی، از سـازهای بومی مثل 
نـی محلـی، ُدهـل، نقاره، سـنج های دسـت 
سـفیدمهره  و  نفیـر  شـاخ  نی لبـک،  سـاز، 

می شـود. اسـتفاده 
این پژوهشـگر موسـیقی افزود:»متاسفانه 
قسـمت ها،  بیشـتر  تعزیـه   موسـیقی  در 
سـازهای غربـی جایگزیـن سـازهای بومـی 
ایـن موضـوع مختـص  البتـه  شـده اسـت. 
کرمـان نیسـت و مـا در بسـیاری از نقـاط 
کشـور شـاهد آن هسـتیم. در بخش سـوگ 
آواهـا نیـز حـدود ۷۰ نـوع غریبـی خوانـی 
کـه  می شـود  اجـرا  کرمـان  اسـتان  در 
»شـرمه«، »کردی«)چوپانی(، »سـرکوهی«، 
»باالوالتی«، »دشـتی«، »گـودی«، »دهو« و 
»چهاربیتـو« از مهمترین آن هاسـت و هنوز 
هـم انجـام می شـود. بسـیاری از غریبی هـا 
محلـی(  )نـی  »زال«  مثـل  سـازهایی  بـا 
برگـزار می شـود. برخـی نقـاط کرمـان نیـز 
غریبی خوانـی را بـا سـازهایی مثـل ُسـرنا، 
چنـگ »قیچـک محلـی«، »یروتـی«، »نـی 
انبـان«، »چنـگ قطـی« و یا »جفتـو« اجرا 
می کننـد.« او اضافـه کرد:»شـعرهای غریبی 

بیتـو  بـا عنـوان چهـار  خوانـی در کرمـان 
مطـرح اسـت کـه در واقـع دو تـا دوبیتـی 
اسـت. در مناطقـی ۹ مصرعـی می خواننـد 
یعنـی انتهـای دو تـا دو بیتی یـک مصرع را 
اضافـه می کنند. ایـن شـیوه در اکثر مناطق 
کرمـان انجـام می شـود و هنگامـی کـه اجرا 
کننـده می خواهد تاکید بیشـتری در مفهوم 
شـعر داشـته باشـد، خـودش یـک مصـرع 
را بـه آن اضافـه می کنـد.« ایـن پژوهشـگر 
موسـیقی بـا بیـان اینکـه در کرمان، سـازی 
بـه نـام سـفید مهره داریـم که در موسـیقی 
اظهـار  می شـود،  اسـتفاده  آن  از  مذهبـی 
کرد:»این سـاز صدفی شـکل و بزرگ اسـت 
و در جلـوی آن یک سـوراخ ایجاد می کنند، 
در واقـع سـاز اعـالن اسـت و معمـوال جایی 
کـه می خواهنـد مراسـم عـزاداری را اعـالم 
کننـد تـا مـردم جمـع شـوند سـفید مهـره 
مـی زنند. هنوز هم در بسـیاری از روسـتاها 
ازجمله »ده زیـار«، »چترود«، »اندوهجرد«، 
و  »سـیرچ«  در«،  »ده  »گودیـز«،  »دران«، 
»شـهداد« اجـرا می شـود. البته مدتی اسـت 
کـه نوازنده این سـاز در شـهداد فـوت کرده 
اسـت و دنبـال یـک نوازنـده دیگـر در ایـن 
حـوزه هسـتیم.« توحیدی همچنیـن درباره 
»سـوتک« توضیـح داد:»اسـتاد اسـماعیلی 

و  نواحـی  هنرمنـدان  مسـن ترین  از  یکـی 
سـازنده سـوتک در شـهداد بـود کـه بیـش 
از صـد سـال عمـر کـرد و عـالوه بر سـاخت 
سـوتک، نوازنـده ی بسـیار قابلـی بـود که از 
دنیـا رفـت، البتـه در بسـیاری از مناطـق از 
جملـه شـهر کرمـان، میمنـد، رفسـنجان و 
سـیرجان هـم سـوتک درسـت می کننـد.«

او بـا بیـان اینکـه تنـوع سـرناهای کرمان 
در کشـور منحصـر بـه فـرد اسـت، اعـالم 
در  دارد  سـرنا  نمونـه  هفـت  کرد:»کرمـان 
رفتـه  هـم  روی  ایـران  کل  در  کـه  حالـی 
بیـش از سـه، چهـار سـرنا وجـود نـدارد و 
اکثـر سـرناهای مناطق شـبیه هم هسـتند. 
سـرنای ِگلـی به عنـوان یکـی از خاص ترین 
زرنـد  »سـبلوییه«  در  جهـان،  در  نمونـه 
نواختـه می شـود. سـرنای »نـرالس« کرمان 
هـم بی نظیـر اسـت چـون بـه چنـد تکـه 
تقسـیم می شـود. تنهـا علـت جـدا شـدن 
ایـن سـاز کوچـک کـردن آن اسـت. بـاالی 
شـیپور سـرنای فهرج کرمان زائـده ای وجود 
دارد کـه جـدا می شـود و اسـتاد محمد رضا 
درویشـی پژوهشگر موسـیقی نواحی معتقد 
اسـت بـه دلیـل جـدا شـدن همین زائـده و 
شکسـته نشـدن حرکـت صـوت، دقیق ترین 

سـرنای دنیـا محسـوب می شـود.«

وقتی کیبوردها، گلوی موسیقی نواحی کرمان را می گیرند
 نظر
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زندگی

خبر

دره رضوان با پوشش 
زیبای درختان کوهستانی 
اسـتان  گـروه  خبرنـگار  گـزارش  بـه   
هـای باشـگاه خبرنـگاران جـوان از کرمـان؛ 
اداره  گردشـگری  معـاون  جهانشـاهی 

و  دسـتی  ،صنایـع  فرهنگـی  میـراث  کل 
گردشـگری اسـتان کرمان با اعـالم اینکه در 
فاصلـه ۱2 کیلومتری شـمال شـهر جیرفت  
در دامنـه هـای جنـوب غربـی جبـال بـارز، 
دره ای سرسـبز و زیبـا شـکل گرفتـه اسـت 
گفـت: ایـن دره کـه بـه دره رضـوان معروف 
اسـت  در بدو ورود پوشـش گیاهی درختان 
گرمسـیری چـوه خرمـا و مرکبـات فضـا را 
تحـت تاثیـر و جـالل خـود قـرار مـی دهند 
و در ادامـه مسـیر در انتهـای دره، درختـان 
بـادام، جلـوه  سردسـیری گـردو، زردآلـو و 
ای متفـاوت و غیـر منتظـره را نمایانگـر می 

ند. ز سا
ختـان  در  کنـار  در  افـزود:  جهانشـاهی 
میـوه پوشـش جنگلـی بـادام کوهـی ،بنـه، 

اسـت. کـرده  دوچنـدان  را  زیبـای  اورس 
 وی بـا اشـاره بـه اینکـه بعـد از گـذر از  
ایـن دره زیبا به گدار سـورمیدان می رسـیم 
خاطرنشـان کـرد: روسـتاها و ییـالق هـای 
زیبایـی چون بنسـتان و پیدنگوییـه در کنار 

ایـن گـدار قـرار دارند.

حضور کرمان در دهمین 
نمایشگاه بین المللی 
گردشگری و صنایع 

وابسته تهران
به گـزارش روابط عمومی اداره کل میراث 
گردشـگری  و  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
اسـتان کرمـان، محمد جهانشـاهی با اشـاره 
بـه برگـزاری دهمین نمایشـگاه بیـن المللی 
اسـتان  در  وابسـته  صنایـع  و  گردشـگری 
تهـران گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه صنعـت 
در  درآمـدزا  صنعـت  سـومین  گردشـگری 
جهان محسـوب می شـود یکـی از مهمترین 
اهداف این نمایشـگاه، ارتقـاء جایگاه صنعت 
توریسـم و ایجـاد فرهنگ پذیرش گردشـگر 

در جامعـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در ایـن نمایشـگاه ها 
اسـتان هـا بـه معرفی داشـته هـا، امکانات و 
ظرفیـت های کشـور در 2 حوزه گردشـگری 
و هتل داری مـی پردازند اظهار کرد: ترغیب 
و تشـویق افـراد، شـرکت هـا و موسسـات به 
ورود و فعالیـت در ایـن 2 بخـش از الویـت 

های این نمایشـگاه اسـت.

جهانشـاهی به شناسـایی مشـکالت، موانع 
و نقـاط ضعـف موجـود در ایـن 2 حـوزه، بـا 
حضـور در ایـن گونـه نمایشـگاه هـا اشـاره 
کـرد و گفـت: رسـیدن بـه ایجـاد زمینه های 
مناسـب بـه منظـور بهـره گیـری از ظرفیـت 
های گردشـگری، ایجاد اشـتغال در کشـور و 
بهره مندی از سـطح بسـیار باالی درآمدزایی 
صنعت گردشـگری از اهداف دیگر نمایشـگاه 
فـوق اسـت. وی عنـوان کـرد: فراهـم کـردن 
بـه  گردشـگر  ورود  بـرای  الزم  بسـترهای 
کشـور و یافتـن راهکارهـای الزم بـه منظـور 
رفـع موانـع موجود در ایـن مسـیر از الزامات 
وی  اسـت.  هـا  اسـتان  گردشـگری  توسـعه 
گفـت: آشـنایی مردم با سـازمان هـا، انجمن 
و  گردشـگری  امـر  متولـی  نهادهـای  و  هـا 
آشـنایی دسـت انـدرکاران بـا نـوآوری هـا و 
ظرفیـت هـای موجـود در عرصه بیـن المللی 
بـه اسـتانداردهای  بـرای رسـیدن  و تـالش 
جهانـی در دسـتور کار برگـزاری نمایشـگاه 

هـای گردشـگری قـرار گرفتـه اسـت.

ناهـوگان یکـی از 23 روسـتای 
دهسـتان مـارز از توابـع قلعه گنج 
اسـت. روسـتایی در مسـیری بـن 
هـای  کـوه  در  محصـور  و  بسـت 
نهچنـدان مرتفـع کـه 2۵ خانـوار 
اسـت.  داده  جـای  خـود  در  را 
شـغل بیشـتر این مـردم تـا پیش 
پـی،  در  پـی  خشکسـالی های  از 
دامـداری و پـرورش مرکبـات بـود 
شـد،  نامهربـان  کـه  آسـمان  امـا 
خشـکید.  هـم  پرتقـال  باغ هـای 
مرکباتـی کـه تـا چند سـال پیش 
کشـورهای  صـادرات  بـه  حتـی 
رسـید،  مـی  هـم  فـارس  خلیـج 
حـاال بـه خاطـره ای دور در اذهان 
شـده  تبدیـل  ناهـوگان  سـاکنان 
اسـت. وضعیـت نخلسـتان ها بهتر 
از باغ هـای مرکبـات نیسـت. آنچه 
مانـده  ناهـوگان  از نخلسـتان های 
تعـدادی نخل کهنسـال اسـت که 
تاب خشکسـالی را آورده اند و سال 
به سـال در خرماپـزان، محصوالت 
اندک شـان را با گشـاده دسـتی به 
سـاکنان منطقـه عرضه مـی کنند 
خـوراک  و  خـورد  از  بخشـی  تـا 
اهالـی وفـادار بـه روسـتا را فراهـم 
کننـد. غیر از ایـن در ناهوگان تنها 
چنـد راس بـز و میـش دیـده مـی 
شـود و دیگر هیچ. ناهـوگان زمین 
کشـاورزی ندارد. تنهـا چند قطعه 
زمیـن کوچـک در روسـتا وجـود 
گوجـه  و  سـیر  آن  در  کـه  دارد 
کشـت مـی شـود. گوجه ها سـهم 
ناهار و شـام روسـتاییان می شـود 
اما محصـول اندک سـیر به فروش 

رسـد. می 
منابـع  مدیـر  امیـدی  موسـی 
طبیعـی قلعه گنـج در مـورد نبود 
روسـتاهای  در  کشـاورزی  زمیـن 
مـارز، مـی گویـد: منطقـه دچـار 
خشکسـالی اسـت و اگـر زمینـی 
هـم موجـود باشـد اهالـی بـه فکر 
بـا  نیسـتند.  آن  روی  کـردن  کار 
آمـاده  تـوان  حـد  در  حـال  ایـن 
بـه  کشـاورزی  بـرای  زمیـن  ایـم 
روسـتائیان ارائـه دهیـم. مقـداری 
زمیـن مسـکونی هم برای سـاخت 
منـازل مسـکونی آجـری بـه بنیاد 
دادیـم کـه سـند داده اسـت، امـا 
اسـت  محـدود  کشـاورزی  زمیـن 
و تـوان روسـتائیان در حـد کشـت 
سـیر اسـت. چـون زمیـن هـا آب 
از  هـم  محـدوده  باغـات  نـدارد 
آبیـاری  فصلـی  رودخانـه  طریـق 
می شـوند کـه خروجی آن بیشـتر 

از همیـن مقـدار زمین را پوشـش 
نمـی دهـد.

کشـاورزی در روسـتاهای مـارز 
خشـکیده اسـت و همـان تولیدات 
انـدک بـه صـورت خـام فروشـی 
عرضـه می شـود بـه همیـن دلیل 
سـود اندکی را نصیـب تولیدکننده 
هیچگونـه  همچنیـن  کنـد.  مـی 
مجـوزی برای احـداث کارخانجات 
بسـته بندی یـا تبدیل مـواد اولیه 
کشـاورزی به محصـوالت خوراکی 
داده نمـی شـود شـرایط معیشـت 
سـخت  قـدری  بـه  ناهـوگان  در 
شـده اسـت که به گفتـه غالمرضا 
حسـن خانی دسـتیار ویـژه کمیته 
امـداد امام خمینـی )ره( در جنوب 
کرمـان، »یـک تکـه نـان« بـرای 
روستائیان حکم لذیذترین خوراک 
افزایـد:  مـی  دارد. حسـن خانی  را 
متاسـفانه هیچگونه مجـوزی برای 
احـداث کارخانجـات بسـته بندی 
یـا تبدیـل مـواد اولیـه کشـاورزی 
بـه محصـوالت خوراکـی داده نمی 
شـود. تـالش های بسـیاری شـده 
تـا از وزارت بهداشـت مجوزهـای 
مـورد نیـاز را بگیریـم امـا موافقت 
نشـده اسـت. بـا وجـود نبـود آب 
و خشکسـالی، هنـوز هـم بیشـتر 
طـرح هـای خوداشـتغالی کمیتـه 
امداد در شـهرهای جنـوب کرمان 
بر توسـعه کشاورزی اسـتوار است؛ 
چیـزی کـه به نظـر می رسـد نیاز 
بـه تغییر در تصمیمـات را ضروری 

کند. مـی 
کپرها به همراه ساکنان 

دهستان پیر و قدیمی
 شده اند

بـه سـال  روسـتا سـال  چهـره 
عـوض مـی شـود. کپرهـا قدیمـی 
آن  سـاکنان  و  انـد  شـده  تـر 
بـه  مهاجـرت  جوان ترهـا  هـم. 
بندرعبـاس یـا جزایـر خلیج فارس 
را بـه سـکونت در »هیـچ« ترجیح 
داده انـد و حـاال کارگری مـزارع و 
باغات و رسـتورانهای بندرعباس را 
مـی کننـد. دخترهـا امـا از همین 

امـکان هـم محرومنـد.
دخترهـا بیشـتر درس خوانـده 
انـد. دوره ابتدایـی را در روسـتای 
خودشـان مـی گذراننـد؛ زیـر نظر 
از  خـودش  کـه  معلمـی  سـرباز 
ویـژه  بـه  اطـراف  شهرسـتانهای 
قلعـه گنـج می آیـد. سـربازمعلم ها 
صبح شـنبه می آیند و چهارشـنبه 
بعدازظهـر بـه شـهر خـود بـر می 

گردنـد. دوری مسـافت از ناهوگان 
تا شـهر و ناهمواری مسـیر سـبب 
شـده اسـت کـه معلم هـا ترجیـح 
سـختی  یکبـار  ای  هفتـه  دهنـد 
مسـیر را به خودشـان هموار کنند.

شـنبه بـه شـنبه پرایـدی کهنه 
متعلـق بـه یکـی از سـربازمعلمان 
روسـتاهای اطـراف، دیگـر معلمان 
را جمـع مـی کنـد و آخـر هفتـه 
گـردد  مـی  بـر  را  همیـن مسـیر 
زیـرا آمـوزش و پرورش سرویسـی 
را بـرای رفـت و آمـد آنـان در نظر 
برگشـت  راه  در  اسـت.  نگرفتـه 
خنـدان  سـربازمعلم ها  خانـه،  بـه 
از کنـار مـا مـی گذرنـد و دسـتی 
راهنمـای  امـا  دهنـد  مـی  تـکان 
تمـام  اینهـا  گویـد  مـی  محلـی 
حقـوق سـربازمعلمی خـود را باید 
خـرج تعمیـر جلوبنـدی و کمـک 

هـای اتومبیـل شـان کننـد.
دانش آموزان اینجا به جای 
سد کنکور، به سد طوالنی 

مسیر برخورده اند
نامجـوی  شـهید  مدرسـه 
ناهـوگان تنها سـازه آجر و فوالدی 
روسـتا اسـت کـه دختر و پسـر در 
اگرچـه  خواننـد.  مـی  درس  آن 
دیـواری  و  دارد  سـقفی  مدرسـه 
و  سرمایشـی  امکانـات  فاقـد  امـا 
دانـش  حـاال  و  اسـت  گرمایشـی 
آمـوزان در سـرمای پایـان پاییـز و 
آغـاز زمسـتان بـدون لبـاس گـرم 
مـی  فلـزی  هـای  نیمکـت  روی 
لرزند و می نویسـند. دخترها دوره 
ابتدایـی را که تمام مـی کنند باید 
بـرای ادامـه تحصیل بـه قلعه گنج 
برونـد. رفتنـی که آسـان نیسـت و 
شـامل تـردد روزانـه 2۰۰ کیلومتر 
مسـیر یا اقامت در مدرسـه شـبانه 
روزی اسـت که خود هزینه ماهانه 
حـدود 3۰۰ هـزار تومـان را در بـر 
می گیـرد؛ چیـزی کـه پرداختش 
برای بیشـتر سـاکنان ناهوگان غیر 
ممکـن اسـت. تعـدادی از دخترها 
هـم که با این شـرایط سـاخته اند 
و ادامـه تحصیـل داده انـد پشـت 
انـد.  مانـده  سـد کنکـور متوقـف 
بـرای  اگرچـه  ایـن سـد  از  عبـور 
برخـی ممکـن شـده اما نتوانسـته 
انـد در دانشـگاه تحصیـل کننـد. 
اعظـم یکـی از ایـن دختران اسـت 
کـه پـس از سـالها تحمـل درد و 
مدرسـه  در  تحصیـل  ادامـه  رنـج 
کپـری ناهـوگان و مـدارس قلعـه 
گنـج، حـاال در کنکـور سراسـری 

هـم پذیرفتـه شـده امـا بـه دلیـل 
فقـر مالـی خانـواده نتوانسـته بـه 
یکـی  در  کـه  او  بـرود.  دانشـگاه 
از رشـته هـای فنـی در دانشـگاه 
جیرفـت پذیرفته شـده، می گوید: 
خانـواده من هیـچ منبـع درآمدی 
ندارند از سـویی ادامـه تحصیل در 
شـهری کـه حـدود 2۵۰ کیلومتر 
با روسـتای مـا فاصلـه دارد هزینه 
هـای خـاص خـودش را دارد. بـه 
همیـن دلیـل عطـای تحصیـالت 
دانشـگاهی را به لقایش بخشـیدم.
بیشـتر  هماننـد  ناهـوگان 
آشـامیدنی  آب  مـارز  روسـتاهای 
امـور  همـه  ندارنـد.  بهداشـتی 
روزمـره اهالـی از آب خـوردن تـا 
و  لبـاس  و  ظـروف  شستشـوی 
ناهـوگان  سـاکنان  حمـام  حتـی 
در رودخانـه فصلـی پاییـن دسـت 
انجـام مـی شـود و بیمـاری اسـت 
کـه از سـر و روی کودکان ناهوگان 
مـی ریـزد. کودکانـی کـه بـا پـای 
لخـت در میـان روسـتا و تپه های 
اطـراف، صبـح را شـب مـی کنند. 
زنانی که سـرمای آب، سـبب زخم 
هـای عمیـق در پوسـت دسـت و 

صـورت آنهـا شـده اسـت.
درآمد ماهیانه اهالی 

ناهوگان معموال 50 هزار 
تومان است

صبـح بـه صبـح مـردان و زنانی 
تـا ۱۵  ناهـوگان ۱۰  روسـتای  از 
کیلومتـر مسـیر سـنگالخی را بـا 
پـای لخت یـا بـا کفش هایـی پاره 
و رنـگ و رو رفتـه مـی پیماینـد تا 
بـرگ هـای گیـاه »داز« را کـول 
کننـد و بـه روسـتا بیاورنـد. نـان 
مـردم ناهوگان در همین داز اسـت 
کـه در تمـام صحـرا و بیابان هـای 
اطـراف بـه صـورت خـودرو رشـد 
کـه  هنـری  بـا  را  داز  کنـد.  مـی 
ویـژه اهالـی مارز اسـت مـی بافند 
و حصیـر مـی سـازند. حصیربافـی 
شـغل اول و آخر مردمـان ناهوگان 
اسـت. داز را کـه می آورنـد 3 تا ۴ 
روز طـول مـی کشـد تـا حصیری  
2 متـر در 2 متـر بافته شـود. مرد 
غـروب  تـا  ناهـوگان صبـح  زن  و 
و  بافنـد  مـی  حصیـر  آفتـاب  در 
حصیرهـای ۴ متـری را بـار دیگـر 
کـول می کشـند تـا جایـی که هر 
یـک از آنهـا چهار هـزار تومـان به 
فـروش مـی رسـد. در حصیربافـی 
عالوه بر بزرگسـاالن، کـودکان هم 

مشـارکت دارنـد.
عیسـی درفشـی با داشتن چهار 
از  درآمـدش  منبـع  تنهـا  فرزنـد 
همیـن حصیربافـی اسـت. هـر ماه 
۱۰ عـدد حصیـر با کمـک خانواده 
مـی بافـد و درآمـد او از ایـن کار 
بـه ۵۰-۴۰ هـزار تومان می رسـد. 
خودش بیشـتر به جمـع آوری داز 
و فـروش محصوالت می پـردازد و 
بافـت حصیـر را بیشـتر همسـر و 

فرزندانـش برعهـده دارند.
اینجا خانه های آجری، 

دردسرساز شده اند
سرتاسـر  در  ناجـور  وصلـه 
شهرسـتان های جنـوب کرمـان و 

سیسـتان و بلوچستان، در ناهوگان 
بـه  دیگـری  جـای  هـر  از  بیـش 
چشـم می آیـد. خانه هـای آجری 
اجـرای  یـادگار  کپرهـا  میـان  در 
بـه  کـه  اسـت  کپرزدایـی  طـرح 
اعتقـاد کارشناسـان و مردم محلی 
شکسـت بزرگی در دل روسـتاهای 
منطقـه اسـت. تـاول هایـی جدید 
در تـن زخمـی جنوب کرمـان که 
تنهـا ثمـره آنها بـرای روسـتاییان 
بازپرداخـت وام ۱2۰ هزارتومانـی 
و قبـض هـای بـرق گاه بیـش از 
۱۰۰ هـزار تومانـی اسـت. حسـن 
کـه  ناهـوگان  سـاکنان  از  یکـی 
موفـق شـده با قرض و قسـط خانه 
آجـر و سـیمانی خـود را تمام کند 
و حـاال بخشـی از زندگـی خـود را 
بـه آن منتقـل کـرده، مـی گویـد: 
کپرهـا جـای بهتری بـرای زندگی 
هسـتند. بـه ویژه در مـاه های گرم 
سـال سیسـتم کپر به شکلی است 
خنـک  طبیعـی  صـورت  بـه  کـه 
مـی مانـد امـا بـرای خنـک کردن 
خانـه هـای سـیمانی و آجـری در 
تابسـتان بـا اسـتفاده از کولر گازی 
بایـد قبـض هـای بـرق ۱۵۰ هزار 
تومانـی بپردازیـم کـه ایـن از توان 
مـا خـارج اسـت. حتی سـازندگان 
کانـال  بینـی  پیـش  منـازل  ایـن 
کشـی بـرای کولر آبی انجـام نداده 
انـد و مجبوریـم فقـط و فقـط از 

کولـر گازی اسـتفاده کنیـم.
محمـد هـم بـا وجـود داشـتن 
خانـه آجری کپرنشـین اسـت. می 
گویـد کپـر را بیشـتر دوسـت دارم 
و خانـه هـای آجـری فقـط یـک 
درون  کـه  هسـتند  چهاردیـواری 
آنهـا احسـاس آرامـش نداریـم اما 
همسـرش معتقـد اسـت کـه خانه 
بیشـتری  امنیـت  آجـری  هـای 
دارنـد. بـه ویـژه برای کـودکان که 
در کپـر دچـار عقـرب زدگـی مـی 
شـوند، خانـه هـای آجـری جـای 

بهتـری اسـت.
مردم این منطقه تنها در نیمه 

اول ماه اجازه بیمار شدن 
دارند

در ناهـوگان خبری از بهداشـت 
نیسـت. نزدیکترین خانه بهداشـت 
بـا  کـه  اسـت  قلعـه«  »رایـن  در 
فاصلـه  روسـتا چندیـن کیلومتـر 
عقـرب  را  ای  بچـه  اگـر  و  دارد 
نیش بزند، سرنوشـت او نامشخص 
اسـت. در همیـن خانـه بهداشـت 
هـم پزشـک مسـتقر ۱۵ روز از ماه 
را حاضـر اسـت و ۱۵ روز دیگـر را 
بـه مرخصـی مـی رود. گویـا مردم 
ایـن منطقـه تنها در نیمـه اول ماه 
اجـازه بیمار شـدن دارنـد. خدمات 
ارائـه شـده در این مرکز بهداشـت 
حداقلـی اسـت و نزدیکترین مرکز 
بهداشـتی مجهـز بـه ناهـوگان در 
جیرفـت اسـت. جایـی کـه زنـان 
پـا بـه ماه یـا بایـد رنج قابلـه های 
محلـی را بـه جـان بخرند یـا برای 
زایمـان 2۵۰ کیلومتـر مسـافت را 
بپیماینـد و اهالی روسـتا خاطرات 
تلخ و شـیرین زیـادی از زایمان در 
طـول مسـیر یـا مـرگ مـادران و 

نـوزادان در راه دارنـد.
و  مـرد  و  زن  از  روسـتا  اهالـی 
کـودک با پای برهنـه در زمینهای 
خاکـی راه مـی رونـد و سـرویس 
بهداشـتی وجـود نـدارد. بـا اینکـه 
یکـی دو سـال پیـش افـرادی خیر 
اقدام بـه احداث حمام و سـرویس 
بهداشـتی برای روسـتائیان کردند 
امـا نبـود آب لولـه کشـی و خراب 
شـدن پمپی کـه آب را از رودخانه 
به سـرویس ها می رسـاند، موجب 
سـرویس های  همیـن  تـا  شـده 
بهداشـتی هـم بـی اسـتفاده بماند 
بـرای  پولـی  کـه  اهالـی  حـاال  و 
تعمیـر پمـپ آب ندارند چشـم به 
راه خیرانـی دیگـر هسـتند کـه تا 
ایـن پمپ و موتور بـرق را تعمیر و 

مجـدد راه انـدازی کننـد.
کمال 50 سال دارد اما 
پسرش ۶0 ساله است!

روسـتاهای  اهالـی  از  بسـیاری 
جنوب کرمـان شناسـنامه ندارند. 
افـرادی وجـود  در ناهـوگان هـم 
دارنـد که بدون شناسـنامه روزگار 
مـی گذرانند و همین باعث شـده 
از »یارانـه« کـه مهمتریـن درآمد 
روسـتائیان اسـت، محروم باشـند. 
افـراد  ایـن  از  یکـی  »کمـال« 
اسـت. خـودش ۵۰ سـال دارد اما 
پسـرش ۶۰ سـاله اسـت!. نداشتن 
ایـن  هویتـی  اوراق  و  شناسـنامه 
او  اسـت.  را سـبب شـده  مسـاله 
مـی گویـد: پـدر و مـادر و خواهر 
و برادرانـم شناسـنامه دارنـد امـا 
مـن تنهـا عضـو خانـواده هسـتم 
کـه شناسـنامه نـدارم. بـه دلیـل 
همـه  از  شناسـنامه  نداشـتن 
محـروم  هـم  دولتـی  خدمـات 
ازدواج  در  فرزندانـم  و  هسـتم 
مواجـه  بسـیاری  مشـکالت  بـا 

هسـتند.
مـی  کـه  کمـال  بـزرگ  پسـر 
هیـچ  کنـد  ازدواج  خواسـت 
بـه  را  آنهـا  ازدواج  ای  دفترخانـه 
ثبـت  شناسـنامه  نداشـتن  دلیـل 
نکـرد و خانـواده بـه ناچـار عروس 
شـان را بـه عقد مردی شناسـنامه 

درآوردنـد. روسـتا  اهالـی  از  دار 
روسـتائیان  تمامـی  اگرچـه 
شـهادت مـی دهنـد کـه کمـال 
بـوده  شناسـنامه  فاقـد  ابتـدا  از 
امـا بـه گفته خـودش؛ مسـئوالن 
کـه  دارنـد  شـائبه  احـوال  ثبـت 
شناسـنامه اش را به اتبـاع بیگانه 
همیـن  بـه  و  اسـت  فروختـه 
بـه  شناسـنامه  ارائـه  از  دلیـل 
کنند.کمـال  مـی  وی خـودداری 
مـی گویـد: بـا اصـرار، خانـواده و 
همسـایگان را راضـی کـردم کـه 
برایـم گواهـی فـوت بگیرنـد زیرا 
ایـن تنها راهـی بود کـه فرزندانم 
خودشـان  بـرای  توانسـتند  مـی 
شناسـنامه بگیرنـد امـا فرزندانـم 
در آخریـن لحظـه حاضر نشـدند 
بزننـد  کاری  چنیـن  بـه  دسـت 
فـوت  گواهـی  پدرشـان  بـرای  و 
بگیرنـد حـاال شـاید بایـد انتظـار 
مـرگ مـرا بکشـند تـا خودشـان 
بـه شناسـنامه برسـند./ ذاکرنیوز

مرگ تدریجی روستای ناهوگان در جنوب کرمان

جایی که »یک تکه نان« 
لذیذترین غذاهاست

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمان در نظـر دارد درخصـوص پرونده اجرائـی کالسـه ۹۵2۵۷2 له علی 
صنعتـی علیـه خانـم نجمـه خاتون صنعتی هوتکی دایر بر دسـتور دسـتور فروش ملک مشـاع ششـدانگ پالک ثبتـی ۱۱۹۵ فرعی 
از ۴۸۰۹ اصلـی بخـش یـک کرمـان واقـع در کرمـان- خ مهدیـه- نبـش کوچـه 3۷ کدپسـتی ۷۶۱۴۸۶۸۸۶ متعلق بـه نامبردگان 
فـوق الذکـر بـا مشـخصات ذیـل از طریـق مزایـده بفروش برسـاند. عرصه ملک به مقدار هشـتاد و شـش و دو پنجم سـهم مشـاع از ۹۶ سـهم 
متعلـق بـه علـی صنعتـی و باقیمانـده آن تـا ۹۶ سـهم بـه مقـدار نه و سـه پنجم متعلق بـه نجمه خاتـون صنعتی میباشـد و عرصـه دو نبش 
تجـاری بـه مسـاحت 2۹۱ مترمربـع و دارای دو دهنـه مغـازه بـا دیـوار آجری سـقف تیرآهن در ضلع شـمال غربـی به مسـاحت 3۸ مترمربع، 
و سـقف تیـر آهـن و دیـوار آجـری انتهـای مغـازه کلنگـی در ضلع شـمال شـرقی به مسـاحت ۵۴ مترمربـع، و سـقف تیرآهن راهـرو در ضلع 
جنـوب شـرقی بـا دیـوار آجـری به مسـاحت 32 مترمربـع، و دیوارهای محوطـه دیوارهـای کارگاه مکانیکی و حـق االمتیاز یک فقره اشـتراک 
بـرق سـه فـاز، و یـک فقره برق تکفاز، وآب میباشـد و ارزش ششـدانگ ملک مرقـوم به میزان ۶/۵۶۶/۰3۵/2۰۰ ریال )شـش میلیـارد و پانصد 
و شـصت و شـش میلیون و سـی و پنج هزار و دویسـت ریال( توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده جلسـه مزایده در مورخ 
۱3۹۵/۱۰/2۷ راس سـاعت ۱۰ صبـح بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محل اجرای احـکام حقوقی برگـزار میگردد، متقاضیـان درصورت تمایل 
ضمـن هماهنگـی بـا اجـرای احـکام حقوقی ۵ روز قبـل از تاریخ مزایده می تواننـد از ملک بازدیـد و درصورت تمایل به شـرکت در مزایده ۱۰ 
درصـد مبلـغ پیشـنهادی خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری 2۱۷۱2۹3۹۵۱۰۰۰ نزد بانـک ملی واریز و قبـض آن را به همراه پیشـنهاد 
کتبـی در پاکـت دربسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی بـه عنوان برنده مزایده شـناخته 
میشـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد داده باشـد و درصورت انصـراف برنده مزایـده ده درصد مبلغ پیشـنهادی به نفع دولـت ضبط خواهد 

شـد، ضمنـاً دایـره اجـرا هیچگونـه مسـئولیتی در قبال معامله معارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت برنده مزایـده می تواند وفـق مقررات 
جهـت تنظیـم سـند اجـاره به اداره اوقاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت به اعیانـی از طریق ثبت اسـناد اقـدام نماید./.

م الف ۱۹۸۷  اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
متن آگهی آگهی مزایده )نوبت اول(

در پرونـده کالسـه ۹۵۰2۷۷ شـرکت کاشـی آماتیس شـهربابک محکوم اسـت به پرداخت مبلـغ ۷33۷۷2۴۷ تومـان در حق آقای 
حسـن ابوترابـی کـه محکـوم له تقاضـای توقیف و مزایده و فروش یکدسـتگاه لیفتراک کوماتسـو مـدل ht30fd-17 تاریخ سـاخت 
سـال 2۰۱۱ متعلـق بـه محکـوم علیـه را نمـوده کـه پس از توقیف توسـط کارشـناس و خبـره محلـی ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریـال ارزیابی 
گردیـده اسـت تاریـخ مزایـده و فـروش ۱3۹۵/۱۱/۴ از سـاعت ۹ الی ۱2 در محـل اجرای احـکام تعیین لذا از اشـخاصیکه خواهان 
شـرکت در مزایـده و خریـداری لیفتـراک مـورد مزایـده میباشـند دعـوت بعمـل میایـد ضمـن هماهنگـی بـا ایـن اجـرا و بازدیـد از لیفتراک 
درخواسـت و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـد از مبلـغ ارزیابـی شـده در پاکـت درب بسـته در تاریخ مقرر فـوق تحویل اجـرای  احکام 
نماینـد مزایـده از مبلـغ کارشناسـی شـروع و مـورد مزایـده به باالترین پیشـنهاد تعلـق میگیرد و چنانچه شـخص یا اشـخاصی برنـده مزایده 
شـناخته شـده و ظـرف مهلتـی کـه ایـن اجرا تعیین نماید نسـبت بـه پرداخت مبلغ پیشـنهادی اقـدام ننماید مبلغ تودیع شـده پس از کسـر 

هزینـه هـای قانونـی بنفـع صندوق دولـت ضبط خواهد شـد.
م-الف۷۴۷  دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک



شماره پیاپی 809  
دوشنبه 13 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 ۶

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

https://telegram.me/payamema

گود ورزش

خبر

برگزاری مسابقات 
بین المللی اتومبیلرانی
در تپه های شنی ریگان

محمدجـواد قربانـی رئیـس اداره ورزش و 
جوانـان ریـگان گفـت: تپه های شـنی ریگان 
بـه دلیـل ظرفیـت منحصـر بـه فـردی کـه  
دارنـد، مکانی بـرای تمرینـات موتورسـواران 
و ماشین سـواران شـرق اسـتان کرمـان برای 

مسـابقات اسـتانی و کشـوری اسـت.
وی گفـت: بـا توجـه به اینکه ایـن تپه های 
شـنی بـه جـز خاصیـت درمانـی کـه دارنـد، 
مکانـی بـرای تمرینـات موتورسـوران شـرق 
آینـده  در  و  اسـت  شـده  کرمـان  اسـتان 
منطقـه  ایـن  در  موتورسـواری  پیسـت های 

می شـود. راه انـدازی 

رئیـس اداره ورزش و جوانـان ریـگان ادامه 
داد: هـر هفتـه 3۰ موتورسـوار و اتومبیلـران 
به منظـور تمرینات ورزشـی به ایـن تپه های 

شـنی مراجعـه می کنند.
زودی  بـه  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  قربانـی 
شـرق  اتومبیلرانـی  بین المللـی  مسـابقات 
برگـزار  ریـگان  شـنی  تپه هـای  در  کشـور 
می شـود، بیـان داشـت: ایـن مسـابقات برای 
شـنی  تپه هـای  بلندتریـن  در  بـار  سـومین 

می شـود. برگـزار  ریـگان  در  ایـران 
رئیـس اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان 
ریـگان یـادآور شـد: مسـابقات شترسـواری 
شـرق کشـور نیـز در بهمـن مـاه امسـال در 
ایـران  شـنی  تپه هـای  بلندتریـن  حاشـیه 

می شـود. برگـزار 
وی خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه 
بلندتریـن تپه های شـنی ایـران ارتفـاع ۱۰۰ 
متری را دارند، کارشناسـان اسـکی روی شن 
از ایـن تپه هـا بازدیـد کردنـد و ایـن تپه ها را 
برای مسـابقات اسـکی روی شن تایید کردند. 
قربانـی تصریح کرد: بلندترین تپه های شـنی 
ایـران در ریـگان مکان بسـیار مناسـبی برای 
مسـابقات ورزشـی در فصـل زمسـتان و بهار 
اسـت و بـه جز مسـابقات اسـتانی مسـابقات 
بین المللـی در این تپه های شـنی نیـز برگزار 

می شـود.
تپه هـای  بلندتریـن  فـارس،  گـزارش  بـه 
شـنی ایـران بـا ارتفـاع ۱۰۰ متـر و وسـعت 
از  کیلومتـری   ۱2 در  مربـع  کیلومتـر   3۰
مرکـز شهرسـتان ریگان قـرار دارد، ریگان در 
جـاده ترانزیـت مرکـز کشـور به بنـدر چابهار 
و در فاصلـه 2۸۵ کیلومتـری از مرکز اسـتان 

کرمـان قـرار دارد.

باخت بسکتبالیست های 
کرمانی در دزفول 

بـازی  در  کرمـان  مـس  بسـکتبال  تیـم 
یـک  لیـگ  رقابت هـای  دهـم  هفتـه ی 
بسـکتبال کشـور برابر پدافند رعـد در دزفول 

داد. بـه شکسـت  تـن 
در بـازی اول دوبرگشـت رقابت هـای لیگ 
یـک بسـکتبال کشـور، بلندقامتـان مـس در 
دزفـول میهمـان تیـم پدافنـد رعد این شـهر 
بودنـد کـه در نهایـت بـا نتیجـه ی ۸۱ بر ۶۰ 

بـازی را بـه میزبـان خـود واگـذار کردند.
تیـم پدافنـد رعـد یکـی از تیم هـای قـدر 
لیـگ یـک بسـکتبال ایـن فصـل می باشـد 
مـه بـه همـراه سـه تیـم دیگـر بـا ۱۹ امتیاز 
از  و  دارنـد  قـرار  بازی هـا  در صـدر جـدول 
همیـن رو ایـن دیـدار بـرای تیـم مـس یکی 
از بازی های بسـیار سـخت محسـوب می شد.
ایـن  وجـود  بـا  مـس  بسکتبالیسـت های 
خـود  چهارمـی  رده ی  همچنـان  شکسـت 
را بـا ۱۵ امتیـاز حفـظ کردنـد امـا بـا توجـه 
پائیـن  تیم هـای  امتیـاز  نزدیـک شـدن  بـه 
هفته هـای  در  تیـم  ایـن  دسـت،رقابت های 
آتـی بـا حساسـیت بیشـتری دنبـال خواهـد 

. شد
تیـم بسـکتبال مـس بـازی بعـد خـود را 
در کرمـان و برابـر تیـم ماشین سـازی اراک 

برگـزار خواهـد کـرد.

کشـتی  نـام 
بـه  کمربنـدی  از 
»کشـتی«  نـام 
کـه  شـده  گرفتـه 
هنگام  زرتشـتیان 
و  دعـا  خوانـدن 
پهلوانان برای کشـتی گیـران این 
کمربنـد را سـه بـار دور کمـر می 

. بسـتند
رقابـت هـای کشـتی پهلوانـی 
کشـور  قهرمانـی  بزرگسـاالن 
 ،۹۵ سـال  پهلـوان  انتخـاب  و 
یـادواره زنـده یاد پهلـوان علیرضا 
در  گذشـته  جمعـه  سـلیمانی، 
مقـدس  مشـهد  بهشـتی  سـالن 
فینـال  دیـدار  در  و  برگـزار شـد 
جابـر  کیلوگـرم   +۱۰۰ وزن 
صادق زاده پهلوان سـال گذشـته 
مصـاف  بـه  مازنـدران  از  کشـور 
کشـور  پهلـوان  میرزاپـور  احمـد 
از  جهانـی  مسـابقات  قهرمـان  و 
خراسـان رضـوی رفـت و در یک 
کشـتی بسـیار نزدیک با نتیجه 2 
بـر 2 از سـد ایـن حریف گذشـت 
پهلـوان  بـار  سـومین  بـرای  و 
کشـور شـد. جابر صـادق زاده در 
سـال هـای ۱3۹۱ و ۱3۹۴ هـم 
صاحـب بازوبنـد پهلوانـی کشـور 

شـده بـود.
بـه بهانـه معرفـی پهلوان سـال 
مـی  نگاهـی  زیـر  در  ایـران،   ۹۵
کشـتی  تاریخچـه  بـه  اندازیـم 
پهلوانـی و ورزش زورخانـه هـای و 
در پایـان هـم یـادی مـی کنیم از 
تمـای پهلوانـان ایرانی که از سـال 
پهلوانـی  بازوبنـد  صاحـب   ۱323

شـده انـد.
در تاریخچـه کشـتی پهلوانـی و 
ورزش هـای زورخانـه ای آمده که 
ورزش و انجـام حـرکات پهلوانـی 
جـزو فعالیـت هـای اصلـی روزمره 
بـوده  باسـتان  دوران  در  ایرانیـان 

ست.  ا
جامعـه آن زمـان ارزش خاصـی 
بـرای ورزشـکاران خـود قائـل می 

شـدند، چـرا کـه آنـان بـه خاطـر 
داشـتن قـدرت بدنـی و شـجاعت 
بـوده و هـرگاه  روحـی شـکرگزار 
کـه نیـاز مـی شـد بـرای دفـاع از 
خانـواده و سـرزمین خـود در برابر 
جانفشـانی  بـه  حاضـر  دشـمنان 

بودند.
آن گاه سرنوشـت جنـگ هـا را 
هـم رقم مـی زدند، به ایـن ترتیب 
کـه پهلـوان هـا دو طـرف جنـگ 
بـدون درگیـر شـدن لشـکرها و با 
سرنوشـت  پهلوانـی  رقابـت  یـک 

جنـگ را مشـخص مـی کردنـد. 
پهلوانـان  داسـتان  یافتـن  راه 
بـه ادبیـات و شـعر ایـران زمیـن، 
بـه وجـود آمـدن مرامنامـه هـا و 
فتوتنامـه هـا و انتقـال سـینه بـه 
سـینه و نسـل به نسـل ماجراهای 
ایـران  مـردم  بیـن  در  پهلوانـان 
زمیـن، نشـان دهنده نقـش ویژه و 
تاثیرگـذار پهلوانان بـر تاریخ ایران 

. ست ا
زبـان  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
فارسـی ایران باسـتان بیـش از 3۰ 
لغـت در ارتباط بـا مفاهیم قهرمان 
و پهلـوان وجود دارد کـه خود این 
موضـوع میزان عالقـه وافر ایرانیان 
بـه قهرمانان و پهلوانان را مسـلم و 
آشـکار مـی کند. از سـابقه و تاریخ 
ایـران  در  رشـته  ایـن  پیدایـش 
اسـت  مطـرح  مختلفـی  روایـات 
امـا کتـاب تاریـخ نشـان مـی دهد 
۴۵۰۰ سـال پیـش در لرسـتان و 
بیـن النهرین آثـاری وجودداشـته 
کـه حکایـت گـر وجـود و اهمیت 
هایـی  مهـارت  و  ورزش  داشـتن 
اسـت که امـروز »کشـتی« نامیده 
می شـود.  نام کشتی از کمربندی 
به نـام »کشـتی« گرفته شـده که 
زرتشـتیان هنـگام خوانـدن دعا و 
پهلوانـان برای کشـتی گیـران این 
کمربنـد را سـه بـار دور کمـر می 

. بستند
غیـر از آثـار زرتشـتیان، نوشـته 

هـای مورخیـن یونانـی و روسـی 
فردوسـی،  شـاهنامه  همچنیـن  و 
قدمـت  و  اصالـت  بـر  دال  همـه 
در  پهلوانـی  و  کشـتی  فرهنـگ 

اسـت. ایـران 
بـا ورود اسـالم بـه ایـران، آیین 
پهلوانـی رنـگ مذهبـی تـری بـه 
خـود گرفـت و مورد توجه بیشـتر 
اندیشـمندان و مـردم واقـع شـد. 
برخـی معتقدند آییـن جوانمردی 
و فتـوت نوعـی تصـوف عامیانـه و 

بـازاری اسـت. کوچه 
زندیـه،  و  صفویـه  دوران  در 
کشـتی پهلوانـی دورانـی طالیـی 
کـرد  سـپری  را  خـود  پررونـق  و 
و در هـر شـهری صدهـا پهلـوان 
و نوخاسـته بـه کشـتی گرفتـن و 
آموختـن فنـون و آییـن پهلوانـی 

بودنـد. مشـغول 
بـه  عالقـه  قاجـار  دوران  در 
یافـت  افزایـش  چنـان  کشـتی 
شـخصی  شـاه  ناصرالدیـن  کـه 
بـه نـام صاحـب الدولـه را مامـور 
گسـترش و توسـعه کشـتی کـرد 
و رقابـت پهلوانـان را در میادیـن 
مختلـف شـهر رواج داد. هـر سـال 
بـا برگـزاری رقابـت هـا، پهلـوان 
ایرانی از دل این مسـابقات معرفی 
مـی شـد و بازوبنـد پهلوانـی را به 
صـورت امانت بـرای یک سـال در 
اختیـار مـی گرفت کـه در صورت 
تکـرار ایـن قهرمانی در سـه سـال 
پهلوانـی  بازوبنـد  پیاپـی صاحـب 

شـود.
هـای  زورخانـه  هـای  ورزش 
یکـی دیگـر از ورزش های پهلوانی 
محسـوب مـی شـود که نـام دیگر 
آن ورزش هـای باسـتانی ایرانیـان 
اسـت. جایی کـه در آن بـه ورزش 
پردازنـد  مـی  باسـتاین  هـای 

نـام دارد. زورخانـه 
ورزش  بـر  عـالوه  زورخانـه  در 
نیـز  کشـتی  ای  زورخانـه  هـای 
هـای  آییـن  شـد.  مـی  گرفتـه 

پهلوانـی و زورخانـه ای در تاریـخ 
فهرسـت  در   ۱3۸۹ آبـان   2۵
میـراث معنـوی یونسـکو از سـوی 
رسـید. جهانـی  ثبـت  بـه  ایـران 

بـه  ای  زورخانـه  هـای  ورزش 
تریـن  قدیمـی  از  یکـی  عنـوان 
جهـان  بدنسـازی  هـای  ورزش 

اسـت. شـده  معرفـی 
ورزش و انجام حـرکات پهلوانی 
جـزو فعالیـت هـای اصلـی روزمره 
ایرانیـان در دوران باسـتان بـوده. 
خاصـی  ارزش  زمـان  آن  جامعـه 
بـرای ورزشـکارانی قائـل می شـد 
کـه برای قـدرت بدنی و شـجاعت 
داشـتند،  اختیـار  در  کـه  روحـی 

شـکرگزار بودنـد.
در  زورخانـه  تاریـخ،  پایـه  بـر 
حـدود هفتصـد سـال پیـش )قرن 
۷ خورشـیدی( بـه وسـیله محمود 
کـه  ولـی  پوریـای  بـه  معـروف 
و  بـوده  از مـردم خـوارزم  ظاهـرا 
گویـا در سـال ۷۷2 هجری قمری 
در گذشـته، بـه صـورت امـروزی 

سـازمان دهـی شـده اسـت.
بـا ایـن حـال بـر پایـه رفتـار و 
تاریخـی و اسـطوره هـای  منـش 
ایـران زورخانـه مـی توانـد دسـت 
کـم در ایـران، تاریـخ بسـیار کهن 

تـری داشـته باشـد.
جایـگاه زورخانه پیش از اسـالم 
ملـی  جنبـش  کـردن  زنـده  در 
ایـران و سـتم بـا بیگانـگان و نیـز 

رسـتاخیز زبـان پارسـی و فرهنگ 
و آییـن افتادگـی و درسـی کـه از 
عهد باسـتان در ایران رواج داشـته 
اسـت، اهمیت ویژه دارد و زرتشت 
زورخانـه ای آداب و سـنتی خاص 

دارد.
آداب و سـنتی کـه بـا پیـروی 
افسـانه  دالوران  و  پهلوانـان  از 
پیشـوای  از  باسـتانی  دوره  ای 
نخسـتین شـیعیان و جوانمـردان، 
خلـق و خـوی مردانگـی و مـروت 
و جوانمـردی را در ورزشـکاران بـر 
مـی انگیـزد یـا نیـرو مـی بخشـد.
پیـش از جابـر صـادق زاده، 23 
از  پـس  و  دیگـر  ایرانـی  پهلـوان 
رسـمی شـدن مسـابقات ، از سال 
۱323 خورشـیدی صاحب بازوبند 
پهلوانـی کشـور شـده بودنـد کـه 
سـلیمانی  علیرضـا  یـاد  زنـده 
معـروف بـه » پهلـوان باشـی« بـا 
۶ عنـوان، رکورددار بسـتن بازوبند 
نگاهـی مـی  باشـد. در زیـر  مـی 
اندازیـم بـه اسـامی ایـن پهلوانـان 
نامـی بـا توضیـح ایـن مطلـب که 
پهلوانانـی  ایـم  داشـته  و  داشـته 
کـه بـدون بازوبنـد به کسـب لقب 

پهلوانـی نائـل گشـته انـد؛
طوسـی  مصطفـی  پهلوانـان، 
 -)۱32۵ و   ۱32۴  ،۱323(
 -)۱32۶( میرقوامـی  ضیاءالدیـن 
  -)۱32۷( سـخدری  ابوالقاسـم 
 ،۱332  ،۱32۸( زنـدی  عبـاس 

۱333 و ۱33۴( - احمـد وفـادار 
 -)۱33۱ و   ۱33۰،  ۱32۹(
غالمرضـا تختـی )۱33۶، ۱33۷ و 
۱33۸(- یعقـوب علـی شـورورزی 
مهـدی زاده  منصـور    -  )۱3۴۰(
در سـال هـای )۱3۴۱ و ۱3۴۴( 
- رضـا سـوخته سـرایی در سـال) 
سـلیمانی  علیرضـا    -)۱3۵۴
 ،۱3۶۴  ،۱3۶2  ،۱3۶۱  ،۱3۵۸(
محمدحسـن   -)۱3۶۹ و   ۱3۶۵
محبـی در سـال هـای) ۱3۶3 و 
در  توپچـی  ۱3۶۷( - محمدرضـا 
 -  )۱3۶۸ و   ۱3۶۶( هـای  سـال 
مجیـد انصاری در سـال) ۱3۷۰(- 
ایـوب بنی نصـرت در سـال هـای) 
۱3۷۱ و ۱3۷2( - محمـود میران 
 ،۱3۷۴  ،۱3۷3 هـای)  سـال  در 
۱3۷۵ و ۱3۷۶( - حمیـد قشـنگ 
در سـال هـای) ۱3۷۷، ۱3۷۸ و 
در  محمـدی  محمـود   -  )۱3۸۱
سـال) ۱3۷۹(- امین رشـید لمیر 
در سـال هـای) ۱3۸۰ و ۱3۸۷(  
سـال  در  کارگـر  عبدالرضـا   -
هـای) ۱3۸2 و ۱3۸3( - شـاهرخ 
 -)۱3۸۵( سـال  در  صداقتـی زاده 
سـال)  در  معصومـی  فردیـن 
سـال  در  مردانـی  آرش   -)۱3۸۶
و ۱3۹۰(-  هـای) ۱3۸۸، ۱3۸۹ 
احمد میرزاپور در سـال) ۱3۹2(- 
پرویـز هـادی در سـال) ۱3۹3( و 
جابـر صـادق زاده در سـال هـای) 

.)۱3۹۵ و   ۱3۹۴  ،۱3۹۱

گذری بر کشتی پهلوانی ایران 

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

باشـگاه  پینگ پنگ بـاز نوجـوان دختـر 
جدیـد  رنکینـگ  در  کرمـان،  مـس 
فدراسـیون تنیـس روی میـز بـا جهشـی 
ایـن جـدول  بـه رتبـه ی دوم  فوق العـاده 

رسـید.
مهشـید اشـتری کـه در سـن نوجوانـی 
در  خـود  فوق العـاده ی  اسـتعدادهای 
رشـته ی تنیس روی میـز را به رخ همگان 
کشـیده اسـت، در رقابت هـای لیـگ برتـر 
فصـل قبل تنیـس روی میز بانوان کشـور 
بـه همراه تیم مـس عنوان نایـب قهرمانی 
را کسـب کرده بود. او که در سـال گذشته 
در عرصـه ی ملـی و بـه همـراه تیـم ملـی 

مختلـف  رقابت هـای  در  نیـز  نوجوانـان 
بـا  بـود،  درخشـیده  خـوش  بین المللـی 
امتیازهـای مختلفـی کـه کسـب کـرد در 
رنکینـگ کلـی و جدید فدراسـیون تنیس 
روی میـز کشـور نیـز بـا جهشـی خیـره 
کننده از رتبه ی بیسـت و دوم کشـور خود 
را به رده ی دوم این جدول رسـانده اسـت.
اشـتری بـا جمـع امتیـاز ۱۰۹۴ امتیـاز 
بعد از نهدا شهسـواری بـا ۱۱۱۶ امتیاز در 

رده ی دوم ایـن رنکینـگ قـرار دارد.
در بیـن ده نفـر برتـر ایـن رنکینـگ نام 
یکـی دیگـر از تنیسـورهای تیم مـس نیز 
بـه چشـم می خـورد و صبـا صفـری دیگر 

بازیکـن تیم بانـوان تنیـس روی میز مس 
بـا امتیـاز ۱۰۱۵ امتیـاز در رده ی نهم قرار 
گرفته اسـت و سه رده نسـبت به رنکینگ 

قبلی صعود داشـته اسـت.
تیـم تنیـس روی میـز بانـوان مـس که 
بـا سـه عنـوان قهرمانـی پیاپـی در لیـگ 
برتـر و یـک نایـب قهرمانـی در بازی هـای 
فصـل گذشـته، در تدارک شـرکت در این 
فصـل از رقابت هـا نیز می باشـد و معصومه 
ارژنـگ مربـی پرافتخـار تیـم تنیـس روی 
میـز مـس در حـال رایزنـی برای تـدارک 
یـکاردوی خـوب و آمـاده سـازی یک تیم 

قـوی می باشـد.

صعود چشمگیر تنیس بازان دختر مس در رنکینگ ایران
 خبر

 سایت فدراسـیون تیراندازی با کمان در 
گزارشـی به بهتریـن لحظات فصـل 2۰۱۶ 
اشـاره کرده اسـت کـه در نخسـتین لحظه 
تاریخـی از مـدال آوری زهـرا نعمتـی نـام 
بـرده و از تیتـر »نعمتـی قلبهـا را تصاحب 

می کنـد« اسـتفاده کرده اسـت.
فدراسـیون  سـایت  گـزارش  براسـاس 
جهانـی تیرانـدازی بـا کمـان، زهـرا نعمتی 
بـرای دومیـن بـار موفـق شـد تـا مـدال 
طالیـش را در بازی هـای پارالمپیـک تکرار 
کنـد. وی یکـی از ورزشـکارانی بـود که هم 
در المپیـک و هـم پارالمپیک شـرکت کرد، 

امـا بـا یـک مـدال به کشـورش برگشـت.

نعمتی بعـد از قهرمانی اش در پارالمپیک 
ریـو گفته بـود: خوشـحالم که توانسـتم به 
عنـوان قهرمانـی برسـم. مـن واقعـا آرام و 
ریلکـس بـودم چرا که می دانسـتم می توانم 
کارم را بـه بهتریـن شـکل انجـام دهـم. در 
ادامـه گـزارش سـایت فدراسـیون جهانـی 
تیرانـدازی با کمـان به داسـتان زندگی او و 
فعالیتـش قبل از تصادف در تکواندو اشـاره 
شده اسـت. نعمتی داسـتان زندگی جالبی 
دارد. ایـن مـدال آور طالیـی در بازی هـای 
بـود.  کشـورش  پرچمـدار  ریـو  المپیـک 
زمانـی کـه نعمتـی در پارالمپیک شـرکت 
کـرد جمعیـت زیـادی از مـردم برزیـل نام 

او را صـدا می کردند. کماندار کشـورمان در 
بخـش دیگـری از صحبت های خـود گفته 
بـود: هـدف مـن این اسـت همه تالشـم را 
بکنـم و بـه همـه مـردم بگویـم معلولیـت 
پایـان همـه چیـز نیسـت و آنهـا می توانند 
بـا شـرایط مبـارزه کننـد. هیچ وقـت اجازه 
ندهیـد معلولیـت شـما را شکسـت دهـد. 
ورزش بهتریـن روش بـرای مبـارزه بـا ایـن 
معلولیت اسـت. الزم به ذکر اسـت، در نظر 
سـنجی فدراسـیون جهانی تیـر و کمان در 
رابطـه بـا انتخاب برترین های این رشـته در 
سـال 2۰۱۶ میـالدی، زهـرا نعمتـی بانوی 

کرمانـی صاحـب جایگاه دوم شـد.

زهرا نعمتی قلب ها را تصاحب می کند
 خبر
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مذاکـره  امیـد  فراکسـیون  سـخنگوی 
از  بسـیاری  مشـکل  راه حـل  را  تدبیـر  و 
قضاییـه  قـوه  در  سیاسـی  پرونده هـای 
دانسـت. آن طـور کـه ایلنـا نوشـته، بهرام 
پارسـایی بـا تأکیـد بـر این کـه موضـوع 
اعتصـاب غذا و درخواسـت مرخصی آرش 
صادقـی با مذاکـره قابل حل اسـت، گفت: 
»بـه نظـر می رسـد حـل ایـن مشـکالت 
بـا مذاکـره و گفت وگـو بـه نفـع نظـام و 
آرامـش جامعـه اسـت. به طورکلـی بهتـر 
اسـت مشـکل بسـیاری از کسـانی که در 
قـوه قضاییـه پرونده های سیاسـی دارند را 
بـا تعامـل و مذاکـره و تدبیـر حـل کرد و 
ایـن شـیوه مرتفع کـردن مشـکالت قطعاً 

بـه نفـع نظـام خواهد بـود.«
عضـو هیـأت رییسـه کمیسـیون اصـل 
۹۰ مجلـس شـورای اسـالمی همچنیـن 
همچـون  »موضوعاتـی  شـد:  یـادآور 

اعتصـاب غـذای آرش صادقـی و مسـائلی 
ازاین دسـت، در جامعـه حساسـیت ایجاد 
می شـود  باعـث  دیگرسـو  از  و  می کنـد 
رسـانه های معاند و دشـمنان نظـام از آن 
بـه نفع خـود بهره برداری کننـد و این در 
حالـی اسـت که این مشـکالت بـا تدبیر و 

مذاکـره قابل حـل هسـتند.«
باوجـود  اسـاس  ایـن  »بـر  گفـت:  او 
دارد  انتظـار  جامعـه  احتمـاالً  این کـه 
فراکسـیون امیـد بـا موضع گیـری صریـح 
نظـر  و  سیاسـت  امـا  شـود  عمـل  وارد 
مسـائلی  چنیـن  در  امیـد  فراکسـیون 
مذاکـره و تدبیـر و تعامـل و جلوگیـری 
از بحرانـی شـدن موضـوع اسـت. چراکـه 
مشـکالتی  چنیـن  کـرده  ثابـت  تجربـه 
و  بـوده  قابل حـل  تعامـل  و  مذاکـره  بـا 
سـخنگوی  نیسـت.«  تقابـل  بـه  نیـازی 
فراکسـیون امیـد بـا اشـاره بـه موضـوع 

اعـالم  صادقـی  آرش  غـذای  اعتصـاب 
کـرد: »بـا توجـه بـه این کـه ایـن موضوع 
در روزهـای اخیـر به شـدت در رسـانه ها 
موردبحـث  مجـازی  شـبکه های  و 
قرارگرفتـه و متعاقبـاً در جامعـه حقیقـی 
نیـز نگرانی هایـی ایجـاد کـرده بـود، ایـن 
موضـوع در جلسـه فراکسـیون موردبحث 
قـرار گرفت.« پارسـایی خاطرنشـان کرد: 
»سـعی بـر ایـن اسـت کـه از سیاسـی و 
جناحـی شـدن چنیـن مسـائلی ممانعت 
کنیـم؛ چـرا کـه ایـن مسـائل مربـوط به 
موضوعـات اجتماعی اسـت و پیگیری آن 
نیز در راسـتای حقوق شـهروندی است.« 
و  عمومـی  دادگاه  از  تشـکر  او ضمـن 
بـا  همـکاری  دلیـل  بـه  تهـران  انقـالب 
روز  دو  یکـی  ظـرف  کـه  نمایندگانـی 
دادگاه،  ایـن  بـه  مراجعـه  بـا  گذشـته 
صادقـی  آرش  غـذای  اعتصـاب  موضـوع 

»به هرحـال  گفـت:  کردنـد،  پیگیـری  را 
تبادل نظـر خوبـی انجام شـده و بـا توجـه 
بـه قـول مسـاعدتی کـه در ایـن رابطـه 
داده شـده، امیدواریـم ایـن مشـکل هرچه 

شـود.« مرتفـع  سـریع تر 
سـخنگوی فراکسـیون امیـد همچنین 
تصریـح کرد: »فراکسـیون بیـش از آن که 
بـه دنبال صـدور بیانیه و رسـانه ای کردن 

ازاین دسـت  مسـائلی  و  موضـوع  ایـن 
باشـد، قصـد دارد بـا مذاکـره و رایزنـی با 
مسـئوالن نسـبت بـه حـل آن اقـدام کند 
و بـه مسـیری برویـم کـه خدایـی ناکرده 
تقابـل ایجـاد نشـود. در واقـع بـه دنبـال 
آرامـش  موجـب  کـه  هسـتیم  راه حلـی 
جامعـه شـود، نـه این کـه موجـب بحرانی 

موضوع شـود.«  شـدن 

سخنگوی فراکسیون امید عنوان کرد

مذاکره و تدبیر؛ راه حل مشکل بسیاری از پرونده های سیاسی

خبر

کاغذ اخبار

1  سوال هشت نماینده از ظریف به علت حمایت از دو دیپلمات 
فرانسوی و انگلیسی

عضـو هیات رییسـه مجلس شـورای اسـالمی سـوال های نماینـدگان از 
مسـئوالن کشـور را اعالم وصول کـرد. به گزارش ایلنـا، غالمرضا کاتب در 
جریـان نشسـت علنی نوبت مجلس شـورای اسـالمی موارد اعـالم وصولی 
را قرائـت کـرد. بنابـر اعـالم ایـن عضو هیـات رییسـه مجلس، سـوال نادر 
قاضی پـور و عزیـز اکبریـان از وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت در مـورد 
علـت باالبـودن قیمـت تمام شـده فوالدهـای هفت گانـه بیـش از واقعیت 
موجـود اعـالم وصـول شـد. او ادامـه داد: سـوال نـادر قاضی پـور از وزیـر 
صنعـت دربـاره علـت عـدم اخـذ مجـوز کسـب فروشـگاه های کـوروش از 
اتحادیه های شهرسـتان  ها و همچنین سـوال ملی علیرضـا محجوب و نادر 
قاضی پـور از وزیـر صنعت، معـدن و تجارت درخصوص علـت عدم برخورد 
بـا مدیـران صنعـت فـوالد مبارکـه و مـس به دلیـل دریافـت حقوق هـای 
نامتعـارف اعـالم وصول می شـود. عضو هیات رییسـه مجلـس اضافه کرد: 
سـوال هشـت نماینـده از وزیـر امـور خارجـه دربـاره علـت حمایـت از دو 
دیپلمات فرانسـوی و انگلیسـی در حال جاسوسی و عکسـبرداری از مراکز 
نظامـی و همچنیـن سـوال هشـت نماینـده از وزیر امـور خارجـه درمورد 
دالئـل تـالش این وزارتخانـه برای عضویـت در کنواکنسـیون پالرمو اعالم 
وصـول می شـود. کاتب سـوال مجید ناصری نـژاد نماینده شـادگان از وزیر 
نیـرو درخصـوص علـت انتقـال آب بیـن حـوزه ای بـا توجه به کمبـود آب 

کشـاورزی در وضعیـت حـاد کشـور را نیـز اعالم وصـول کرد.
2  روایت رویترز از جزئیات توافق ایران، روسیه و ترکیه

انتخـاب نوشـت: رویترز مدعی شـد: سـوریه بر مبنای توافـق بین ایران، 
روسـیه و ترکیـه قـرار اسـت به سـه بخش رسـمی بیـن نیروهـای متنفذ 
منطقـه ای تقسـیم شـود و بشـار اسـد دسـت کم بـرای چند سـال رییس 
جمهـور سـوریه باقـی خواهـد ماند. ایـن اخبار از سـوی یک منبـع آگاه از 

توافـق بین ایران و روسـیه و ترکیه منتشـر شـده اسـت
3  پشت پرده دلواپسی  اخیر تندرو ها برای گورخواب ها

خبرآنالین نوشـت: صـادق زیباکالم درباره اظهارات اخیر سـعید جلیلی 
و انتقادهـای او از دولـت بـه خاطـر وجـود گورخواب هـا و همچنین نقد به 
قالیبـاف بـرای امـالک نجومی گفت: سـعید جلیلـی و اساسـاً تندور ها در 
ابـراز وجـود سیاسـی از تخطئـه و نفـی دیگـران اسـتفاده می کننـد، آنان 
طـرف مقابـل را زیر سـؤال می برند و در جهت تخریـب آن گام برمی دارند. 
او تاکیـد کـرد: اگـر به تمامـی سـخنرانی های چندماه اخیر سـعید جلیلی 
گـوش کنیـد، مشـاهده خواهیـد کـرد او هیـچ گاه بـر زبـان نیاورده اسـت 
کـه بـه عنـوان رییس جمهـور چـه برنامه  و چشـم انـدازی بـرای اقتصاد، 
سیاسـت خارجـی، اسـتقالل قـوه قضاییـه و برنامه هسـته ای کشـور دارد. 

زیبـاکالم ادامـه داد: از بیـن مطالـب جلیلـی تنهـا چیـزی که می شـنوید 
تخریـب و تهمـت بـه دیگـران اسـت. او نـه تنهـا بـه روحانـی بلکـه به هر 
شـخصی کـه مخالف دیـدگاه سیاسـی وی گام برمی دارد حملـه می کند و 
او را آمـاج نقدهـای خـود قـرار می دهـد. او در ادامـه افزود: سـعید جلیلی 
کـه امـروز بـه دولت حمله می کنـد و او را ناتـوان می داند چـرا در ماجرای 
گورخواب هـا و کارتـن خواب هـا، در چندیـن و چنـد سـالی کـه کشـور 
در دسـت او و همفکرانـش بـود بـرای آنـان اقدامـی نکردنـد؟ ایـن اسـتاد 
دانشـگاه خاطرنشـان کـرد: ایـن شـیوه تندروهاسـت که با تخریـب جناح 
مقابـل بـرای خـود رأی و پایـگاه بـه دسـت بیاورنـد و قطعـا در ماه هـای 
منتهـی بـه انتخابـات ایـن مـوج تخریب علیـه دولت بیشـتر خواهد شـد. 
آن هـا سـعی خواهنـد کـرد بیـش از پیـش دولـت را بی اعتبـار کننـد. در 
حـال حاضـر هم موضـوع کارتـن خواب هـا را دسـتاویز حمله هـای جدید 

خـود قـرار داده اند.
4  تعیین تکلیف انتخاباتی حسین اهلل اکرم برای انصار حزب اهلل

ایسـنا نوشـت: عضـو هیئت مؤسـس جمعیـت انصار حـزب اهلل همراهی 
تشـکل متبوعش با جبهه مردمی نیروهای انقالب اسـالمی را مشـروط به 
هماهنگـی ایـن جبهه بـا اعضـای »پایداری« دانسـت. حسـین اهلل کرم در 
پاسـخ بـه پرسشـی در زمینـه فعالیت های جمعیـت انصار حـزب اهلل برای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری دوازدهم و همکاری تشـکل متبوعش با جبهه 
تـازه  تأسـیس نیروهای انقالب اسـالمی، اظهار کرد: فعاًل بـرای فعالیت در 
زمینـه انتخابـات منتظـر اقدامات جبهـه نیروهای مردمی انقالب اسـالمی 
هسـتیم. اگـر این تشـکل بـا جبهه پایـداری انقـالب اسـالمی هماهنگ و 
همـراه باشـد، ما هـم با آنها همراه می شـویم امـا اگر این اتفـاق رخ ندهد، 
کاری بـا جبهـه نیروهـای مردمـی نداریم و بـا فعالیت های مـان را با جبهه 

پایداری هماهنـگ می کنیم.
5  منتجب نیا: مشکالت داخلی حزب اعتمادملی حل شد

ایسـنا نوشـت: رسـول منتجب نیـا در گفـت  و گویـی دربـاره اتفاقـات 
اخیـر در حـزب اعتماد ملـی اظهار کرد: بنده هیچ اسـتعفانامه ای ننوشـته 
بـودم و خبـر اسـتعفا از سـمت قائـم مقامی حـزب اعتماد ملـی را تکذیب 
می کنـم. وی تاکیـد کـرد: مشـکالت و اختالفـات درون حـزب حل شـده 
و شـورای مرکـزی بـه انسـجام و اتحـاد قبلی خود بازگشـته اسـت. در هر 
تشـکلی یکسـری اختـالف دیـدگاه وجـود دارد و ایـن یـک امـر طبیعـی 
اسـت. منتجب نیـا در خصـوص اسـتعفای دبیـرکل حـزب اعتمادملی هم 
گفـت: اسـتعفای ایشـان بـه هیـچ عنـوان مـورد تأییـد اعضـای شـورای 
مرکـزی نیسـت و بنـده بارهـا هم عـرض کردم کـه ماهیت حـزب اعتماد 
ملـی وابسـته بـه حضـور ایشـان اسـت. وی دربـاره اختـالف اعتمـاد ملی 
دبیـرکل  کـرد:  تصریـح  هـم  اصالح طلبـان  بـا شـورای سیاسـت گذاری 

انتقـادات و نظراتـی در مـورد همـکاری و تعامـل حـزب اعتمـاد ملـی و 
شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصالح طلبـان دارد؛ از نظـر بنـده و شـخص 
دبیـرکل، در شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصـالح طلبان افـراد حقیقی به 
احـزاب ترجیـح داده شـده اند و ایـن موضـوع بـه هیـچ عنوان مـورد تأیید 
مـا نیسـت و ادامـه دادن بـه این رونـد منجر بـه نابـودی و از کار افتادگی 
احـزاب اصـالح طلـب می شـود. قائم مقـام حزب اعتمـاد ملی خاطرنشـان 
کـرد: ایـن اختـالف نظرهـا باعـث شـد برخـی از احـزاب مسـتقل اصالح 
طلـب بـرای خودشـان کمیتـه  انتخاباتی تشـکیل دهنـد و جدا از شـورای 
عالـی سیاسـتگذاری اصالح طلبـان اقـدام کننـد. ایـن اقدامات باعث شـد 
کسـانی کـه در راس شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصالح طلبان هسـتند، 
در رفتـار و اعمـال خـود تجدیـد نظـر کنند و نـگاه جدی تری بـه موضوع 

تحزب داشـته باشـند.
۶  علی مطهری: تندروها پشت شان به برخی نهادها گرم است

خبرآنالیـن نوشـت: علی مطهـری گفت دربـاره برخی رفتارهـای تند و 
افراطـی و برهـم خوردن جلسـات سـخنرانی در آسـتانه انتخابات ریاسـت 
جمهـوری گفـت: مـا معتقدیـم کـه ایـن نـوع رفتارهـا و کارها بایـد پایان 
بپذیـرد، راهـش نیـز ایـن اسـت که دسـتگاه هـای مسـئول بـا رفتارهای 
اینگونـه برخـورد جـدی داشـته باشـند. نـه اینکـه رفتـار دوگانه بـا برهم 
زننـدگان ایـن جلسـات داشـته باشـند.  این نباشـد که یـک گـروه را آزاد 
بگذارنـد کـه هـرکاری می خواهنـد انجام دهنـد و گروه دیگـر دائما تحت 
فشـار قـرار گیـرد. افرادی کـه اینکارها را می کنند احسـاس پشـت گرمی 
از طـرف بعضـی نهادهای حکومتـی دارند و فکر می کنند در حاشـیه امن 
قـرار گرفتـه انـد ولی اگر احسـاس کننـد که با آنهـا همانند بقیـه برخورد 

می شـود ایـن مسـاله تمام می شـود.
7  درخواست عجیب وزیر بهداشت؛ بیمه ها بابت تاخیر، معادل 

بهره بانکی جریمه بدهند
ایرنـا نوشـت: وزیـر بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی گفت: سـازمان 
هـای بیمه گـر بایـد مطابـق قانـون بـه علـت تاخیـر پرداخـت مطالبـات 
بیمارسـتان هـا، معـادل نـرخ بهـره بانکـی جریمـه بدهنـد. سـید حسـن 
هاشـمی افـزود: پرسـتاران و جامعه پزشـکی نجیب ترین گـروه اجتماعی 
هسـتند، زیـرا یکسـال اسـت کـه بـه علـت تاخیـر بیمه هـا در پرداخـت 
مطالبـات مراکـز درمانی حقوق قانونی و مسـلم شـان را دریافـت نکرده اند 
ولـی بـاز هـم بـه خدمـت رسـانی خـود ادامـه می دهنـد. وی ادامـه داد:  
بـر اسـاس قانـون بیمـه بایـد بالفاصله بعـد از دریافت اسـناد مالـی مراکز 
درمانـی ۶۰ درصـد مطالبـات را پرداخـت کننـد و ۴۰ درصد دیگـر را نیز 
ظـرف سـه مـاه باید بپردازنـد و اگر ایـن پرداخت بیش از سـه مـاه تاخیر 

داشـت بایـد معـادل نرخ بهـره، جریمـه پرداخـت کنند.

بازی با حافظه مردم در مناظره
 شبانه تلویزیون

وقتی شریعتمداری گرانی 
دالر در دولت احمدی نژاد 

را فراموش می کند
عصـر  وب سـایت  در  داننـده  مصطفـی 
حسـین  یکشـنبه  شـامگاه  نوشـت:  ایـران 
شـریعتمداری مدیرمسـئول روزنامـه کیهـان 
در جریـان مناظـره بـا مصطفـی کواکبیـان 
گفـت:  مجلـس  در  تهـران  مـردم  نماینـده 
»اینکـه شـما می گویـد نـرخ دالر در دولـت 
گذشـته بـه ۴ هـزار تومـان رسـید ادعـای 
غلطـی اسـت بلکـه اوج نـرخ دالر در پایـان 
دولـت دهـم بـه 3۱۰۰ تومـان رسـید. اما در 
روز اجـرای برجـام دالر 3۶۰۰ تومان شـد.« 
او همچنیـن ادامـه داد: »آقـای رئیس جمهور 
قـول داده بـود ارزش پـول ملـی را بـاال ببرد 
امـا امـروز دالر بـه ۴ هـزار تومـان رسـیده 
بنابرایـن بایـد نگـران کسـانی بود کـه احیاناً 
و  کانـون تصمیم سـاز  در  مـا  بـه مسـئوالن 

می دهنـد.« مشـاوره  پـرداز  سیاسـت 
سـخنان شـریعتمداری اما حکایـت از این 
چشـمان  کیهـان  روزنامـه  مدیـر  کـه  دارد 
بسـته  جامعـه  واقعیت هـای  بـه  را  خـود 
در  تومانـی   3۱۰۰ دالر  از  امـروز  او  اسـت. 
کـه  می گویـد  سـخن  احمدی نـژاد  زمـان 
بانـک مرکـزی در سـال ۹2 اعـالم کـرد کـه 
رییـس دولـت دهم کشـور را بـا دالر 3۵۷۹ 
تومـان تحویـل روحانـی داد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه در زمانـی که محمـود احمدی نژاد 
در خردادمـاه سـال ۱3۸۴ به عنـوان رییـس 
دولـت نهـم انتخـاب شـد، دالر ۸۹۸ تومـان 
بـود و ۸ سـال بعـد و در زمانـی کـه حسـن 
پیـروز   ۱3۹2 سـال  انتخابـات  در  روحانـی 
میـدان شـد، نـرخ دالر بـه حـدود سـه برابر 
افزایـش یافـت؛ به طوری کـه متوسـط قیمت 
نـرخ دالر در خردادمـاه ۱3۹2، 3۵۷۹ تومان 

. د بو
بـر اسـاس گزارش های بانـک مرکزی دالر 
طـی ۸ سـال دولت هـای نهم و دهـم 2۹۸.۵ 
درصـد گران شـد. مدیریـت احمدی نـژاد در 
کشـور باعـث شـد تـا دالر از ۸۹۸ تومـان در 
تومـان  بـه 3۵۷۹  اصالحـات  دولـت  زمـان 
تأثیـر  دالر  قیمـت  افزایـش  ایـن  برسـد. 
مسـتقیمی در کاهـش قـدرت خریـد مـردم 
داشـت. قیمـت کاالهـای تولیـدی و مصرفی 
در ایـن زمـان چنـد برابـر شـد. نمونـه بـارز 
قیمـت  سرسـام آور  رفتـن  بـاال  معنـا  ایـن 
خـودرو بـود. همیـن افزایش قیمت هـا باعث 
شـده بـود تـا احمدی نـژاد کشـور را بـا تورم 
تحویـل  روحانـی  حسـن  بـه  درصـدی   32
دهـد. طبـق اعـالم مرکـز آمـار ایـران، نـرخ 
تـورم در آذرمـاه سـال ۹۵ بـه ۷. 2 درصـد 
رسـیده اسـت. ایـن در حالی اسـت کـه خود 
از  درصـد  تـورم ۱۰  را  احمدی نـژاد کشـور 

دولـت اصالحـات تحویـل گرفـت.
سـؤالی که در ایـن میان مطرح اسـت این 
مسـئله اسـت کـه آیا حسـین شـریعتمداری 
و دوسـتانش ایـن گـران شـدن قیمـت دالر 
را ندیدنـد. البتـه سـخنان او نشـان می دهـد 
کـه آن هـا به خوبی ایـن گران شـدن را حس 
کـرده بودنـد امـا نمی خواسـتند ایـن چنـد 
برابـر شـدن قیمـت دالر را پوشـش دهنـد. 
امـروز نه تنهـا ایـن افـراد بـه این نکته اشـاره 
زمـان  در  دالر  می گوینـد  بلکـه  نمی کننـد 

دولـت دهـم 3۱۰۰ تومـان بود.
تصـور می کنیـم کـه همیـن قیمتـی کـه 
حسـین شـریعتمداری بـه آن اشـاره می کند 
درسـت اسـت آیـا او به عنـوان مسـئول یـک 
روزنامـه در آن زمـان نبایـد از رییـس دولت 
وقـت می پرسـید چـه شـده اسـت کـه دالر 
از ۸۰۰ تومـان بـه سـه هـزار تومـان رسـیده 
اسـت؟ دولـت روحانـی هـم بایـد به صـورت 
شـفاف دالیـل گـران شـدن دالر را بـه مردم 
بگویـد. قطعـاً مـردم انتظـار ندارنـد در دولت 
تدبیـر و امیـد دالر گـران شـود. در این میان 
اما انتظار این اسـت کسـانی که در برابر سـه 
برابر شـدن قیمت دالر در زمـان احمدی نژاد 
نیـز  زمـان  ایـن  در  بودنـد  کـرده  سـکوت 
سـکوت کننـد و از مشـکالت مـردم سـخن 
نگوینـد. آن هـا اگـر می خواهند از مشـکالت 
مـردم بگوینـد باید ابتدا راز سـکوت ۸ سـاله 
خـود را بـا مـردم در میـان بگذارنـد و بعد از 
دغدغـه آن هـا سـخن بگوینـد. ایـن رفتار هـا 
باعـث می شـود آدمـی یـاد آن مثـال معروف 
بیفتـد کـه »دم خروس را باور کنیم یا قسـم 

را« عبـاس  حضرت 

سوژه

افقی
۱- آهنگساز پیانیست و موسیقیدان شهیر و بزرگ کشور

2- مترجـم شـهیر کشـور کـه کتـاب بینوایـان ویکتورهوگـو از 
شـاهکارهای ترجمـه وی میباشـد

3- زینت رو- درخت سایه گستر- قصد و اراده- ..... شمشیر
۴- اداره مالیـات- یـک شـهر در مرکـزی کـه همنامـی نیـز در 

اسـتان کرمـان دارد
۵- سـنگریزه- تکـرار حرفـی از حروف الفبا- شـکوه گر جدایی- 

نـام کوچک کـروز نامزد جمهوری خـواه آمریکا
۶- نوعی بلوک- عصاره گوجه فرنگی- اسب ترکی

۷- تلخ عرب- روستای معروف سبزوار- آرام و بی صدا
۸- بازیگـر ایرلنـدی هالیـوود بافیلمهـای خاکسـتری و جنـگ 

سـتارگان- قلـه ای بلنـد در اسـتان فـارس
۹- چوب پرده- شاه تیر سقف- راه کوتاه
۱۰- درهم پیچیدن - مرض اهل نائین 

۱۱- مخفف آتش- صفحه اینترنتی- افشای خبر- حرف درد
۱2- لوایـح و قوانینـی که مجلـس برایشـان رای گیری میکند- 

خانـه ای در تهـران بـا معماری خـاص دوره صفویه
۱3- متولد ماه هشـتم شمسـی- از اجزای......... - ویتامین انعقاد 

خداوند خون- 
۱۴- دو ایالت درآمریکا

۱۵-بانـوی شـاعر شـهدادی کـه در ژانر کـودک و نوجوان شـعر 
می سـراید

عمودی
۱-شاعر و پژوهشگر معاصر خالق آیدا در آینه- گویی و پنداری

2- بانوان- پول سعودی- بامداد به زبان عامیانه
3- حرف پیروزی- حس همزاد پنداری و هم نشینی با کسی

۴- از حواس پنجگانه- من و تو- نام دیگر جیرجیرک
۵- بـرای توضیـح کالم به کار میرود- مثل و مشـابه- روسـتایی 

در سیسـتان و بلوچستان
۶- فرمان- برد معروف- بلندی و باال- اولین دور رقمی

۷- پایتخت اترش- بجا و شایسته- فیلمی از اکبرصادقی ۱3۶2
۸- پسوند مخلوط شونده- کشور فالسفه- گوناگونی 

۹- گلی زیبا- بی زبان- توان و یارا
۱۰- عریـان- روشـن کننـده- خواننـده مشـهور ترکیـه بـا نـام 

تـارکان- نفـی عرب
۱۱- محـل قـرار- نوعـی درمـان موقـت بـرای گرفتگـی بینی= 

آحاد
۱2- حـرکات و روحیـات فـردی- سـودای نالـه - درخـت جوان 

انار
کتـاب  در  معـروف  ای  جملـه   -۱3

آرامـش دبسـتان-  اول  فارسـی 
شـادابی  بـرای  مـوادی   - یـازده   -۱۴

پوسـت- اثـر مهـم لـورکا
۱۵- آمریکائی- روسـتایی از توابع شهر 

کرمان

حل جدول شماره 808
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میزخبر



عکس: حسین امینی

نشسته ام ببینم، 

کدامیک از ما زودتر می رود!

من! 

یا این مسافت طوالنی؟ !

محاط شده ام در حضوری که تویی،

در این دایره سرگردان،

یکی یکی درهای اتفاق را می گشایم،

بدان امید که از پشت یکی بیرون بیایی

و با خنده بگویی:

همین جا بوده ام،  این همه وقت!

بیا!!

عادل دانتیسم

عکس نوشت

جشنواره

جشنواره غذا سالم
زمـان : ۱۵ الـی ۱۷ دی ماه/جهـت شـرکت در مسـابقه و 
رزرو غرفـه تـا تاریخ ۱2 / ۱۰ / ۹۵ به معاونت بهداشـتی ) رو 

بـه رو موزه ( مراجعـه نمایید .
محل برگزاری : عمارت گلستان امین

خبر  اطالعات

سکه

11,500,000 ریال طرح جدید

11,200,000 ریال طرح قدیم 

6,050,000 ریال نیم سکه 

3,170,000 ریال ربع سکه 

2,020,000 ریال یک گرمی

طال

1,127,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,502,940 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,010 ریال دالر آمریکا

41,940 ریال یورو

10,840 ریال درهم امارت

5,790 ریال  یوآن 

48,480 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

2 تا 23/آفتابی امروز

2 تا 21/ابری فردا

تاریخ

یکسال پیش چنین روزی
گزارشـی از وضعیـت نامناسـب تلفـن ثابـت در کرمـان و 
توفانـی کـه در راه کرمـان نبـود، عناویـن اصلـی پیـام ما در 

بودند ایـن روز 
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم   مدیر داخلی: مریم شمس

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

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

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

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

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
عکاس: محسن رجب پور

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

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

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

آیت اهلل جنتی:

 خطر فضای مجازی از مواد مخدر 
بیشتر است

رئیـس مجلـس خبـرگان رهبـری بـا تاکیـد بـر اینکـه فضای 
مجـازی جوانـان را بـه انحـراف مـی کشـاند و خطـر آن از مـواد 
مخـدر، سـرقت و دیگر مسـائل اجتماعی بیشـتر و مهمتر اسـت، 
گفـت کـه باید با تمـام توان برای مقابله با آسـیب هـای احتمالی 

آن اقـدام کرد.

بـه گـزارش ایرنـا، آیـت اهلل احمـد جنتـی در دیـدار فرمانـده 
انتظامـی جزیـره کیش در مقـر این فرماندهی اظهـار کرد: فضای 
مجـازی بـر روی عقایـد، افـکار و اخـالق جوانها تاثیر مـی گذارد 
و بایـد موفقیـت هایـی کـه در مبـارزه بـا ایـن پدیـده در کیـش 
کسـب کـرده ایـد را در اختیـار دیگـران قـرار دهیـد تا آنـان نیز 
از ایـن تجـارب بهـره منـد شـوند. وی بـا تاکیـد بر اینکـه فضای 
مجـازی یکـی از مسـائل روز کشـور و نظام اسـت و دیگر مسـائل 
فرع هسـتند گفـت: با همکاری مسـئوالن منطقـه اقدامات خوب 
و ارزنـده ای انجام شـده اسـت که آثـار ماندگاری خواهد داشـت.
آیـت اهلل جنتـی بـا بیـان اینکـه جزیـره کیـش بـا یک محـدوده 
مشـخص جـای کار بسـیار دارد کـه ایـن کارهـا را در هـر کجای 
کشـور نمی تـوان انجام داد ابـراز امیدواری کرد کـه کیش،جزیره 
نمونـه ای بـرای سـایر نقاط کشـور باشـد. وی به اهمیت مسـائل 
قانونـی و شـرعی اشـاره کرد و گفـت: رعایت مسـائل قانونی مهم 
اسـت ، در مسـائل شـرعی نیز بایـد خدا را در نظـر گرفت چرا که 
نخسـت باید مقابل او پاسـخگو باشـیم و پس از آن به مسـئوالن 
بـاال دسـتی پاسـخ بدهیـم. رئیـس خبـرگان رهبـری بـا تقدیـر 
از فرمانـده انتظامـی کیـش گفـت : نیـروی انتظامـی جمهـوری 
اسـالمی بـه ویـژه در جزیـره کیـش بـه خوبـی عمـل کـرده و 

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

https://telegram.me/payamema

پیام ما دالیل مرگ های اخیر در ورزشکاران وجوانان  بررسی می کند:

چرا مرگ آنی؟

کرمان؛ آفتاب
 لب بام پادشاهان

6 گوشی اندرویدی سبک و باریک

گزینه هایی مناسب 
برای خرید

خودروهای اشرافی 
ارزان قیمت

   صفحه16   صفحه12   صفحه10

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

https://telegram.me/payamema

کرمـون- این که یک پژوهشـگر 
مـورخ و نویسـنده کرمانی سـوگند 
یـاد کنـد کـه در هیـچ سـمیناری، 
و  نکنـد  شـرکت  و...  سـخنرانی 
کتابـی ننویسـد مگـر اینکـه نامـی 
از کرمـان بـه میـان بیـاورد، مایـه 
و  اسـت.  کرمانـی  هـر  خرسـندی 
شـود  مـی  باعـث  موضـوع  همیـن 
بـه  بخواهنـد  کـه  کسـانی  همـه 
کرمـان  دربـاره  را  مطلبـی  نحـوی 
ناخـواه  بنویسـند خـواه  و کرمانـی 
او کشـیده  بـه سـمت نوشـتارهای 
قـدر  آن  پاریـزی  باسـتانی  شـوند. 
دربـاره کرمـان نوشـته و در کتـاب 
هایـش از ایـن دیـار نام برده اسـت 
کـه نـه تنهـا سـوگند خـود را بـی 

کفـاره نمـود، بلکـه حتـی بیـش از 
آن نیـز دیـن خـود را بـه زادگاهش 

ادا کـرده اسـت. 
اسـتاد باسـتانی پاریـزی، کرمـان 
هـا  حکومـت  بـام  لـب  آفتـاب  را 
احتضـار  شـاهد  کـه  دانسـته 
حکومـت ها بـوده و شـاهان فراری 
و رو بـه افول سلسـله هـای مختلف 
تاریخـی بـه ایـن منطقـه پنـاه می 

انـد.  آورده 
»سـنگ  کتـاب  در  مـورخ  ایـن 
پادشـاهان  برخـی  از  قلـم«  هفـت 
کـه غـروب حشمتشـان در کرمـان 

بـوده نـام بـرده اسـت:
کرمـان:  بـه  دارا  گریختـن 
از  فـرار  ضمـن  سـوم  داریـوش 

برابـر اسـکندر، خـود را بـه دامنـه 
هـای جبـال بـارز کرمـان رسـانده 
در  و  خواسـته  کمـک  آنهـا  از  و 
جنـگ  نـوع  یـک  خواسـته  واقـع 
پارتیزانـی بـه کمـک قبایـل پـاری 
تکانـی علیـه اسـکندر راه بینـدازد 
کـه البته توفیـق نیافـت. بزرگترین 
منبـع و درسـت تریـن تاریـخ ملی، 
یعنـی شـاهنامه فردوسـی این نکته 
کنـد  مـی  یـاد  روشـن  خیلـی  را 
فردوسـی تحـت عنوان »رزم سـوم 
اسـکندر بـا دارا و گریختـن دارا بـه 

کرمـان« مـی گویـد:
جهانـدار دارا بـه کرمـان رسـید/
همی از کف دشـمنان جان کشـید/
چـو دارا ز ایـران بـه کرمان رسـید/

در بهـر از بـزرگان ایـران ندید
 در واقـع آخریـن خطابه داریوش 
سـوم بـا بـزرگان ایـران بـوده کـه 
در کرمـان صـورت گرفتـه و تقریباً 
و  مشـورتی  جلسـه  یـک  صـورت 
مشـورتی  جلسـه  آخریـن  شـاید 
شـاهانه و در واقع شـام آخر شاهانه 
کـه  آن  خالصـه  اسـت.  داشـته 
»پـاری تـکان هـا« همان قـوم بارز 
یـا پاریـز هسـتند که وقتـی آخرین 
پادشـاه هخامنشـی از کرمـان عبور 
مـی کنـد او را یـاری مـی دهنـد. 
یزدگـرد سـوم: یزدگـرد سـوم 
هـم  ساسـانی  پادشـاه  آخریـن 
ازکرمـان عبـور کـرد. یزدگـرد قصد 
فـارس کـرد و چهـار سـال در آن 

زند
ن 

ی خا
فعل

لط

شاه
ی 

دعل
حم

م



شماره پیاپی 809  
دوشنبه 13 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 10

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

https://telegram.me/payamema

کرمـون- این که یک پژوهشـگر 
مـورخ و نویسـنده کرمانی سـوگند 
یـاد کنـد کـه در هیـچ سـمیناری، 
و  نکنـد  شـرکت  و...  سـخنرانی 
کتابـی ننویسـد مگـر اینکـه نامـی 
از کرمـان بـه میـان بیـاورد، مایـه 
و  اسـت.  کرمانـی  هـر  خرسـندی 
شـود  مـی  باعـث  موضـوع  همیـن 
بـه  بخواهنـد  کـه  کسـانی  همـه 
کرمـان  دربـاره  را  مطلبـی  نحـوی 
ناخـواه  بنویسـند خـواه  و کرمانـی 
او کشـیده  بـه سـمت نوشـتارهای 
قـدر  آن  پاریـزی  باسـتانی  شـوند. 
دربـاره کرمـان نوشـته و در کتـاب 
هایـش از ایـن دیـار نام برده اسـت 
کـه نـه تنهـا سـوگند خـود را بـی 

کفـاره نمـود، بلکـه حتـی بیـش از 
آن نیـز دیـن خـود را بـه زادگاهش 

ادا کـرده اسـت. 
اسـتاد باسـتانی پاریـزی، کرمـان 
هـا  حکومـت  بـام  لـب  آفتـاب  را 
احتضـار  شـاهد  کـه  دانسـته 
حکومـت ها بـوده و شـاهان فراری 
و رو بـه افول سلسـله هـای مختلف 
تاریخـی بـه ایـن منطقـه پنـاه می 

انـد.  آورده 
»سـنگ  کتـاب  در  مـورخ  ایـن 
پادشـاهان  برخـی  از  قلـم«  هفـت 
کـه غـروب حشمتشـان در کرمـان 

بـوده نـام بـرده اسـت:
کرمـان:  بـه  دارا  گریختـن 
از  فـرار  ضمـن  سـوم  داریـوش 

برابـر اسـکندر، خـود را بـه دامنـه 
هـای جبـال بـارز کرمـان رسـانده 
در  و  خواسـته  کمـک  آنهـا  از  و 
جنـگ  نـوع  یـک  خواسـته  واقـع 
پارتیزانـی بـه کمـک قبایـل پـاری 
تکانـی علیـه اسـکندر راه بینـدازد 
کـه البته توفیـق نیافـت. بزرگترین 
منبـع و درسـت تریـن تاریـخ ملی، 
یعنـی شـاهنامه فردوسـی این نکته 
کنـد  مـی  یـاد  روشـن  خیلـی  را 
فردوسـی تحـت عنوان »رزم سـوم 
اسـکندر بـا دارا و گریختـن دارا بـه 

کرمـان« مـی گویـد:
جهانـدار دارا بـه کرمـان رسـید/
همی از کف دشـمنان جان کشـید/
چـو دارا ز ایـران بـه کرمان رسـید/

در بهـر از بـزرگان ایـران ندید
 در واقـع آخریـن خطابه داریوش 
سـوم بـا بـزرگان ایـران بـوده کـه 
در کرمـان صـورت گرفتـه و تقریباً 
و  مشـورتی  جلسـه  یـک  صـورت 
مشـورتی  جلسـه  آخریـن  شـاید 
شـاهانه و در واقع شـام آخر شاهانه 
کـه  آن  خالصـه  اسـت.  داشـته 
»پـاری تـکان هـا« همان قـوم بارز 
یـا پاریـز هسـتند که وقتـی آخرین 
پادشـاه هخامنشـی از کرمـان عبور 
مـی کنـد او را یـاری مـی دهنـد. 
یزدگـرد سـوم: یزدگـرد سـوم 
هـم  ساسـانی  پادشـاه  آخریـن 
ازکرمـان عبـور کـرد. یزدگـرد قصد 
فـارس کـرد و چهـار سـال در آن 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمان؛ آفتاب لب بام پادشاهان
دیـار مانـد و از آن جـا بـه کرمـان 
رفـت و دو یـا سـه سـال در کرمان 
مانـد. دهقـان کرمـان از او چیـزی 
طلـب کـرد کـه یزدگـرد موافقـت 
ننمـود، دهقـان او را از کرمان راند.

وزیـری؛ حاکـم کرمـان را در آن 
زمـان »شـهرک« یـاد کـرده اسـت 
غیـاب  در  گوید:»یزدگـرد  مـی  و 

داد.« دشـنام  شـهرک 
ابـو ابراهیم سـامانی: پـس از 
اسالم، پایان کار سـامانیان بخارایی 
هـم بـا کرمان بـود. آخرین پادشـاه 
سـامانی عبدالملک بن نـوح »چادر 
انـدر سـر کشـید و هم بـر آن حال 
بـاز از بخـارا او را برآوردنـد و پیش 
ایلـک بردنـد و انـدر حبـس ایلـک 

فرمـان یافت. )در گذشـت(«
پـس از او یکـی از فرزنـدان نـوح 
بـن منصور سـامانی، معـروف به ابو 
ابراهیـم با سـلطان محمـود غزنوی 
جنگیـد و شکسـت خـورد و مجبور 
به فرار شـد. ابوابراهیم به اسـفراین 
رفـت و کرمـان و از آنجـا به گرگان 
رفـت، پـس بـار دیگـر بـه نیشـابور 

آمد...«
بنابرایـن یـک گریـزگاه او کرمان 

بوده اسـت. 

جـالل الدین خوارزمشـاه: از 
برابـر حملـه مغول گریخـت و دوبار 
بـه کرمـان آمـد. یکـی هنگامی بود  
کـه از هندوسـتان بـاز مـی گشـت 
را  کرمـان  حاجـب  بـراق  دختـر  و 
هـم گرفـت. یـک روز جـالل الدین 
رفـت،  بردسـیر  بـه  شـکار  بـرای 
بـراق بـا او همراهـی نکـرد و بعـد 
هـا  مـدت  که:»کرمـان  داد  پیغـام 
در دسـت ظالمـان بوده اسـت و به 
خاطـر قحطـی و آمد و رفت لشـکر 
بیگانـگان از توانایـی افتاده اسـت.« 
و در واقـع محترمانـه دامـاد خود را 

از شـهر بیـرون کـرد. 
او  ناچـار  الدیـن  سـلطان جـالل 
را اجابـت کـرد اندکـی بعـد غیـاث 
الدیـن بـرادر جـالل الدیـن هـم بـا 
مـادرش بـه کرمـان آمدنـد و بـراق 
را  الدیـن  غیـاث  مـادر  حاجـب، 
ازدواج کـرد.  او  بـا  و  خواسـتگاری 
شـاه منصـور مظفـری: قبـل 
از آن کـه بـه دسـت امیرتیمـور در 
شـیراز کشـته شـود یـک عبـور از 
کرمـان داشـته اسـت. او بـه بهانـه 
عـم  بنـی  بـا  جنـگ  بـرای  هایـی 
طـرف  بـه  احمـد  سـلطان  خـود 
کرمـان آمـد و چـون روی خـوش 

ندیـد تمام سـرحد والیـت را خراب 
و در رفسـنجان قتـل و غـارت کرد. 
و  خـورده  شکسـت  آخـر  در  امـا 
دودمـان مظفـری بـه پایان رسـید.

آخریـن  صفـوی:  احمدخـان 
فـرد صفـوی کـه بـه دسـتور شـاه 
کرمـان  حکومـت  دوم  تهماسـب 
یافـت. و چـون وضع دولـت صفوی 
بـر  را  افاغنـه  ناپایـدار و تسـلط  را 
ایـران دید. سـید احمـد از راه لوت 
خراسـان و نایبنـد عـازم خراسـان 
شـد و چـون از دربـار صفـوی روی 
خـوش ندیـد بـه سیسـتان متواری 
گشـت و بـه بـم و نرماشـیر آمـد و 
چـون هـوا را مالیـم ندیـد بـه الر 
رفـت  بندرعبـاس  بـه  و  گریخـت 
آبـاد  حسـن  قلعـه  در  سـرانجام  و 
نتایـج سـفر  داراب متحصـن شـد. 
اسـت.  معلـوم  نیـز  شـاهزاده  ایـن 
عـده ای کـه بـا شـاهزاده صفـوی 
بـه  طبعـا  بودنـد  کـرده  همراهـی 
افغـان  اشـرف  خطـاب  و  عـذاب 
در  کـه  چنـان  و  آمدنـد  گرفتـار 
تاریـخ آمـده در حبـس او گرفتـار 
ماندنـد، ایـن قضیـه ادامـه یافت تا 
آن کـه نـادر خـود را بـرای قلـع و 
قمـع افاغنـه کرمـان و بلوچسـتان 

بـه ایـن حـدود رسـاند.
لطفعلـی خان زنـد: شـاهزاده 
سـرگردان دیگری بود که از دسـت 
بـه  قاجـار  آغامحمدخـان  لشـکر 
کرمـان گریخـت و مـورد حمایـت 
خواجـه  و  محمدزمـان  خواجـه 
غنـی پاریـزی قـرار گرفـت و کفاره 
حمایـت از ایـن شـاهزاده حداقـل 
قـدح هـای حدقـه چشـم بـود کـه 

درآوردنـد. کرمـان  مـردم  از 
محمدعلـی  محمدعلـی شـاه: 
شـاه را بایـد به حق آخرین پادشـاه 
قاجـار خوانـد، نـه احمدشـاه را که 
اصـوالً پادشـاه اروپـا و سـن کلـود 
بـود- نـه ایـران- محمـد علی شـاه 
نیـز اطرافیـان را گـول زد کـه بـه 
از سـفارت  ولـی  روم  مـی  کرمـان 

درآورد.  روس سـر 
خـود  سـفر  آخریـن  رضاشـاه: 
بـه  کرمـان  در  هرنـدی  بـاغ  از  را 
کشـتی بنـدرا در بندرعبـاس انجام 
داد و اگـر هواپیمـا عالم گیر نشـده 
بـود شـاید آخریـن پادشـاه پهلوی 
نیـز از کرمـان بـه خارج مـی رفت. 
بـه دلیـل آن کـه قصر ولـی عهد را 
بـرای احتمـاالت آینـده در کرمـان 

 . خت سا
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اخیـر شـرکت های سـازنده  در طـول چنـد سـال 
پیشـرفته  قابلیت هـای  ارائـه ی  بـر  عـالوه  گوشـی 
باتـری  و  پردازنـده  حرفـه ای،  دوربیـن   همچـون 
قدرتمنـد و نمایشـگرهای باکیفیـت، تـالش کردنـد 
ضخامـت گوشـی ها را تـا حـد ممکن کاهـش دهند 
کـه این موضـوع عالوه بـر کاهـش وزن، در طراحی 
گوشـی هم تاثیر زیادی داشـته اسـت. در این مقاله 
از زومیـت بـه ۶ مـدل از گوشـی های هوشـمندی 
می پردازیـم کـه در رده محصـوالت سـبک و باریک 

قـرار می گیرنـد.
 کمتر گوشـی در چندسـال اخیر سـاخته شـده که 
قابلیت هـای مناسـبی در برقراری ارتبـاط، وبگردی، 
پیام رسـانی و عکس برداری نداشـته باشـد. بـا اینکه 
همچنـان تفاوت هایـی در پلتفرم هـا و کارکـرد ایـن 
گوشـی ها وجـود دارنـد، امـا تفاوت هـا در عملکـرد 

کلـی گوشـی روز بـه روز کمرنگ تـر می شـود.
در ایـن گـزارش لیسـتی از چنـد گوشـی هوشـمند 
انتخـاب کرده ایـم که عـالوه بـر امکاناتی کـه دارند، 

زیبـا، باریک و سـبک هسـتند.

P9 هواوی

باریکـی: ۶.۹۵ میلی متر
وزن: ۱۴۴ گرم

»P9« یـک گوشـی باریـک و سـبک و پرچمـدار 
جدیـد کمپانـی هـواوی اسـت. P9 طراحـی زیبایی 
اینچـی،  بـا صفحه نمایـش ۵.2  ایـن گوشـی  دارد. 

بدنـه ی زیبـای فلـزی و سیسـتم جدیِد اسـتفاده از 
دو دوربیـن پشـتی )که می تواند دریچـه ی دیافراگم 
را تـا f/۱,۱ کاهـش دهـد( خـود را از رقبـا متمایـز 
 32 دارای  گوشـی  ایـن  پایـه ی  مـدل  می کنـد. 
گیگابایـت حافظـه ی داخلی اسـت و با وجـود ظاهر 
باریـک، از یـک باتـری 3۰۰۰ میلی آمپـر سـاعتی 

می کنـد. اسـتفاده 
HTC One A9 

باریکی: ۷.2۶ میلی متر
وزن: ۱۴3 گرم

»HTC One A9« یـک گوشـی ۵ اینچـی اسـت 
بـه  زیـادی  حـد  تـا  و  دارد  زیبایـی  طراحـی  کـه 

۶ گوشی اندرویدی سبک و باریک
گزینه هایی مناسب برای خرید
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آیفـوِن اپـل شـبیه اسـت. ایـن گوشـی از اندرویـد 
۶.۰ )مارشـملو( پشـتیبانی می کند و طراحـِی براق، 
سـبک و باریکـی دارد. A9 گزینـه ی مناسـبی برای 
قیمـت  و  اسـت  میـان رده  گوشـی های  طرفـداران 
مـدل آنـالک آن نصب به نـرخ اولیـه ی ۵۰۰ دالری 
خـود افـت قابـل توجهـی داشـته اسـت. بـا اسـکنر 
اثـر انگشـت، دوربیـن خـوب، A9 می توانـد رقیـب 

مناسـبی در رده بنـدی خـود باشـد.

5 Mi شیائومی

باریکی: ۷.2۵ میلی متر
وزن: ۱3۹ گرم

شـیائومی در بسـیاری نقاط دنیا نام شناخته شده ای 
نیسـت. هرچند این برند در آسـیا طرفـداران زیادی 
بـرای خـود دسـت و پـا کـرده و توجهـی بسـیاری 
از عالقه منـدان و شـرکت های بازرگانـی را نیـز در 
اروپـا بـه خـود جلـب کـرده اسـت. سـاخت آخرین 
 Xiaomi « ،گوشـی ارائه شـده توسط این شـرکت
Mi 5«، تقریبـا دو سـال بـه طـول انجامیـد. ایـن 
دارد.  فوق العـاده ای  طراحـی  شـیائومی  پرچمـدار 
گونـه ای از طراحـی کـه به نظر به اسـتاندارد کشـور 
چیـن تبدیـل شـده اسـت. همچنیـن ایـن طراحی 
نشـان می دهـد کـه پـس از سـال ها کپـی و آزمـون 
و خطـا، شـیائومی )و بـه دنبـال آن سـایر برندهـای 
 Mi .چینـی( بـه طراحـی دسـته اول رو آورده انـد
5 باریـک، سـبک و خوش چهـره اسـت. همچنیـن 
بـه خوبـی کار می کنـد و از یـک دوربیـن توانـا و 
رابـط کاربـری شخصی سـازی شـده ی MIUI بهره 
می بـرد. متاسـفانه ایـن مـدل بـه شـکل رسـمی در 
بسـیاری نقـاط دنیـا از جملـه اروپا و ایـاالت متحده 
بـه فروش نمی رسـد و بایـد در بازارهـای خارجی به 
دنبـال آن بگردیـد. همچنیـن به یاد داشـته باشـید 
کـه ایـن گوشـی از 4G LTE پشـتیبانی نمی کند؛ 
پـس در زمـان اسـتفاده از اینترنـت باید به سـرعت 

3G بسـنده کنید.
 

Mate S هواوی

باریکی: ۷.2 میلی متر

وزن: ۱۵۶ گرم
طراحـی »Mate S« یکـی از بهتریـن گوشـی های 
نقـش  اینچـی   ۵.۵ صفحه نمایـش  اسـت.  هـواوی 
دلیـل  بـه  دارد.  گوشـی  ایـن  زیبایـی  در  بزرگـی 
بـه  ایـن گوشـی  طراحـی پشـت منحنـی شـکل، 
راحتـی در دسـت جـا می گیـرد و بدنه ی فلـزی آن 
بـا دقـت و جزئیـات طراحی شـده اسـت. پوسـته ی 
از  اندرویـد  بـرای  هـواوی  شـده  شخصی سـازی 
نظـر بسـیاری از کاربـران چنـدان جـذاب نیسـت و 
 Mate S حساسـیت صفحه نمایـش بـه فشـار در
کمـی بیـش از انـدازه اسـت. اما در بین گوشـی های 
هم قیمـت خـود انتخـاب مناسـبی اسـت و احتمـاال 
توجـه مخاطبـان ایـن سـبک از طراحـی را بـه خود 

می کنـد. جلـب 
 

6 Galaxy A5 (2016)

باریکی: ۷.3 میلی متر
وزن: ۱۵۵ گرم

گوشـی »Galaxy A5 6« سامسـونگ یا به عبارت 
دیگـر »A5 2016«؛ از طراحـی قـاب فلـزی و بدنه 
پشـتی شیشـه ای بهره می برد و قیمت مناسـب تری 
در بیـن گوشـی های ارائه شـده توسـط سامسـونگ 
دارد. Galaxy A5 6 ظاهـر زیبایـی دارد و سـخت 
می شـود بـا دیـدن آن حـدس زد که با یک گوشـی 
میـان رده طـرف هسـتیم. ایـن گوشـی همچنیـن 
نسـبتا باریـک و سـبک اسـت )هرچند سـبک ترین 
گوشـی رده خـود نیسـت(. در تسـت ها نشـان داده 
شـده که این گوشـی به لحاظ عملکردی از سـرعت 

باالیـی برخوردار نیسـت. 

 
OnePlus X

باریکی: ۶.۹ میلی متر
وزن: ۱3۸ گرم

اسـت  چینـی  نوپـای  کمپانـی  یـک   OnePlus
کـه بـه تازگـی در بـازار اسـم و رسـمی پیـدا کـرده 
ایـن  گوشـی های  از  یکـی   OnePlus X اسـت. 
برنـد چینـی اسـت کـه در بسـیاری از بازارها عرضه 
شـده اسـت. ایـن گوشـی دارای پشـت شیشـه ای و 
قـاب فلزی اسـت کـه در یک بدنـه ی زیبـا و باریک 
جـا گرفته انـد. OnePlus X بـا دقـت و ریزبینـی 
طراحـی شـده و نتیجـه ی این ریزبینـی را می توانید 
در هـر نقطـه ی آن ببینیـد. امـا این نکتـه را در نظر 
داشـته باشید که یکسـری از باندهای 4G LTE در 
ایـن گوشـی پشـتیبانی نمی شـوند؛ پـس حداقل در 
ایـاالت متحـده از LTE آن بهـره ای نخواهیـد برد.
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اخیـر شـرکت های سـازنده  در طـول چنـد سـال 
پیشـرفته  قابلیت هـای  ارائـه ی  بـر  عـالوه  گوشـی 
باتـری  و  پردازنـده  حرفـه ای،  دوربیـن   همچـون 
قدرتمنـد و نمایشـگرهای باکیفیـت، تـالش کردنـد 
ضخامـت گوشـی ها را تـا حـد ممکن کاهـش دهند 
کـه این موضـوع عالوه بـر کاهـش وزن، در طراحی 
گوشـی هم تاثیر زیادی داشـته اسـت. در این مقاله 
از زومیـت بـه ۶ مـدل از گوشـی های هوشـمندی 
می پردازیـم کـه در رده محصـوالت سـبک و باریک 

قـرار می گیرنـد.
 کمتر گوشـی در چندسـال اخیر سـاخته شـده که 
قابلیت هـای مناسـبی در برقراری ارتبـاط، وبگردی، 
پیام رسـانی و عکس برداری نداشـته باشـد. بـا اینکه 
همچنـان تفاوت هایـی در پلتفرم هـا و کارکـرد ایـن 
گوشـی ها وجـود دارنـد، امـا تفاوت هـا در عملکـرد 

کلـی گوشـی روز بـه روز کمرنگ تـر می شـود.
در ایـن گـزارش لیسـتی از چنـد گوشـی هوشـمند 
انتخـاب کرده ایـم که عـالوه بـر امکاناتی کـه دارند، 

زیبـا، باریک و سـبک هسـتند.

P9 هواوی

باریکـی: ۶.۹۵ میلی متر
وزن: ۱۴۴ گرم

»P9« یـک گوشـی باریـک و سـبک و پرچمـدار 
جدیـد کمپانـی هـواوی اسـت. P9 طراحـی زیبایی 
اینچـی،  بـا صفحه نمایـش ۵.2  ایـن گوشـی  دارد. 

بدنـه ی زیبـای فلـزی و سیسـتم جدیِد اسـتفاده از 
دو دوربیـن پشـتی )که می تواند دریچـه ی دیافراگم 
را تـا f/۱,۱ کاهـش دهـد( خـود را از رقبـا متمایـز 
 32 دارای  گوشـی  ایـن  پایـه ی  مـدل  می کنـد. 
گیگابایـت حافظـه ی داخلی اسـت و با وجـود ظاهر 
باریـک، از یـک باتـری 3۰۰۰ میلی آمپـر سـاعتی 

می کنـد. اسـتفاده 
HTC One A9 

باریکی: ۷.2۶ میلی متر
وزن: ۱۴3 گرم

»HTC One A9« یـک گوشـی ۵ اینچـی اسـت 
بـه  زیـادی  حـد  تـا  و  دارد  زیبایـی  طراحـی  کـه 

۶ گوشی اندرویدی سبک و باریک
گزینه هایی مناسب برای خرید
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آیفـوِن اپـل شـبیه اسـت. ایـن گوشـی از اندرویـد 
۶.۰ )مارشـملو( پشـتیبانی می کند و طراحـِی براق، 
سـبک و باریکـی دارد. A9 گزینـه ی مناسـبی برای 
قیمـت  و  اسـت  میـان رده  گوشـی های  طرفـداران 
مـدل آنـالک آن نصب به نـرخ اولیـه ی ۵۰۰ دالری 
خـود افـت قابـل توجهـی داشـته اسـت. بـا اسـکنر 
اثـر انگشـت، دوربیـن خـوب، A9 می توانـد رقیـب 

مناسـبی در رده بنـدی خـود باشـد.

5 Mi شیائومی

باریکی: ۷.2۵ میلی متر
وزن: ۱3۹ گرم

شـیائومی در بسـیاری نقاط دنیا نام شناخته شده ای 
نیسـت. هرچند این برند در آسـیا طرفـداران زیادی 
بـرای خـود دسـت و پـا کـرده و توجهـی بسـیاری 
از عالقه منـدان و شـرکت های بازرگانـی را نیـز در 
اروپـا بـه خـود جلـب کـرده اسـت. سـاخت آخرین 
 Xiaomi « ،گوشـی ارائه شـده توسط این شـرکت
Mi 5«، تقریبـا دو سـال بـه طـول انجامیـد. ایـن 
دارد.  فوق العـاده ای  طراحـی  شـیائومی  پرچمـدار 
گونـه ای از طراحـی کـه به نظر به اسـتاندارد کشـور 
چیـن تبدیـل شـده اسـت. همچنیـن ایـن طراحی 
نشـان می دهـد کـه پـس از سـال ها کپـی و آزمـون 
و خطـا، شـیائومی )و بـه دنبـال آن سـایر برندهـای 
 Mi .چینـی( بـه طراحـی دسـته اول رو آورده انـد
5 باریـک، سـبک و خوش چهـره اسـت. همچنیـن 
بـه خوبـی کار می کنـد و از یـک دوربیـن توانـا و 
رابـط کاربـری شخصی سـازی شـده ی MIUI بهره 
می بـرد. متاسـفانه ایـن مـدل بـه شـکل رسـمی در 
بسـیاری نقـاط دنیـا از جملـه اروپا و ایـاالت متحده 
بـه فروش نمی رسـد و بایـد در بازارهـای خارجی به 
دنبـال آن بگردیـد. همچنیـن به یاد داشـته باشـید 
کـه ایـن گوشـی از 4G LTE پشـتیبانی نمی کند؛ 
پـس در زمـان اسـتفاده از اینترنـت باید به سـرعت 

3G بسـنده کنید.
 

Mate S هواوی

باریکی: ۷.2 میلی متر

وزن: ۱۵۶ گرم
طراحـی »Mate S« یکـی از بهتریـن گوشـی های 
نقـش  اینچـی   ۵.۵ صفحه نمایـش  اسـت.  هـواوی 
دلیـل  بـه  دارد.  گوشـی  ایـن  زیبایـی  در  بزرگـی 
بـه  ایـن گوشـی  طراحـی پشـت منحنـی شـکل، 
راحتـی در دسـت جـا می گیـرد و بدنه ی فلـزی آن 
بـا دقـت و جزئیـات طراحی شـده اسـت. پوسـته ی 
از  اندرویـد  بـرای  هـواوی  شـده  شخصی سـازی 
نظـر بسـیاری از کاربـران چنـدان جـذاب نیسـت و 
 Mate S حساسـیت صفحه نمایـش بـه فشـار در
کمـی بیـش از انـدازه اسـت. اما در بین گوشـی های 
هم قیمـت خـود انتخـاب مناسـبی اسـت و احتمـاال 
توجـه مخاطبـان ایـن سـبک از طراحـی را بـه خود 

می کنـد. جلـب 
 

6 Galaxy A5 (2016)

باریکی: ۷.3 میلی متر
وزن: ۱۵۵ گرم

گوشـی »Galaxy A5 6« سامسـونگ یا به عبارت 
دیگـر »A5 2016«؛ از طراحـی قـاب فلـزی و بدنه 
پشـتی شیشـه ای بهره می برد و قیمت مناسـب تری 
در بیـن گوشـی های ارائه شـده توسـط سامسـونگ 
دارد. Galaxy A5 6 ظاهـر زیبایـی دارد و سـخت 
می شـود بـا دیـدن آن حـدس زد که با یک گوشـی 
میـان رده طـرف هسـتیم. ایـن گوشـی همچنیـن 
نسـبتا باریـک و سـبک اسـت )هرچند سـبک ترین 
گوشـی رده خـود نیسـت(. در تسـت ها نشـان داده 
شـده که این گوشـی به لحاظ عملکردی از سـرعت 

باالیـی برخوردار نیسـت. 

 
OnePlus X

باریکی: ۶.۹ میلی متر
وزن: ۱3۸ گرم

اسـت  چینـی  نوپـای  کمپانـی  یـک   OnePlus
کـه بـه تازگـی در بـازار اسـم و رسـمی پیـدا کـرده 
ایـن  گوشـی های  از  یکـی   OnePlus X اسـت. 
برنـد چینـی اسـت کـه در بسـیاری از بازارها عرضه 
شـده اسـت. ایـن گوشـی دارای پشـت شیشـه ای و 
قـاب فلزی اسـت کـه در یک بدنـه ی زیبـا و باریک 
جـا گرفته انـد. OnePlus X بـا دقـت و ریزبینـی 
طراحـی شـده و نتیجـه ی این ریزبینـی را می توانید 
در هـر نقطـه ی آن ببینیـد. امـا این نکتـه را در نظر 
داشـته باشید که یکسـری از باندهای 4G LTE در 
ایـن گوشـی پشـتیبانی نمی شـوند؛ پـس حداقل در 
ایـاالت متحـده از LTE آن بهـره ای نخواهیـد برد.
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مهـرداد  نـوروزی،  هـادی 
اوالدی، بیـت ا... عباسـپور و ...تنهـا 
و  جـوان  چندیـن  از  نمونـه  چنـد 
ورزشـکارانی هسـتند کـه بـه دلیل 
بیمـاری هـای مشـکوک، از بیـن ما 
رفتند.جـدا از غـم فقدانی کـه نبود 
آنهـا بـر دل خیلـی از هوادارنشـان 
ایـن همـه مـرگ  دلیـل  گذاشـت، 
ناگهانـی نیـز مسـاله ای اسـت کـه 
بایـد خیلی جـدی بـه آن پرداخت. 
مـردن  طریـق  ایـن  چـرا  براسـتی 
مـی  اتفـاق  مـا  جوانـان  درمیـان 
افتـد؟ در ایـن مقالـه سـعی کـرده 
ایـم تـا بـه ایـن موضـوع بپردازیم .

در نشـانه های قبـل از فوت اغلب 
مشـابه شـنیده می شـود، اصال دکتر 

نرفتـه نبود، دارو درمان نداشـت. 
بـده،  حالـم  گوینـد:  مـی  اکثـرا 
سـرم گیج مـی ره، نفسـم در نمیاد، 
بیمـار  اگـر  می شـوم.  خفـه  دارم 
در منـزل فـوت نکـرد و بـه مراکـز 
درمانـی رسـید اقدامـات الزم انجام 
شـنیده  هـم  بـاز  ولـی  می گیـرد 
می شـود که مجـددا فشـارش افتاد، 
پزشـکان هم نفهمیدنـد. چیزی هم 

پیـدا نکردنـد. چـرا؟ 
و جالـب اینکـه در بیشـتر مـوارد  

بعـد از مرگ مورد مشـابهی گزارش 
مـی شـود و آن چیـزی نیسـت جز 

قلبی.   ایسـت 
بـا توجـه بـه نـکات فـوق چنـد 

اسـت:  ذکـر  قابـل  نکتـه 
اول: ازدیـاد و تکـرار بیماری هـای 
پاییـن  سـنین  در  حساسـیتی 
کولیـت  و  آسـم  بیمـاری  ماننـد 
-۴۰ کـه  چیـزی   نویرودرمیـت، 

خیلـی  بچه هـا  در  پیـش  3۰سـال 
خـود  کـه  می شـد  مشـاهده  کـم 
دلیل تشـدید سریع اشـباع ظرفیت 
آلودگی هـای  اثـر  در  بـدن  دفاعـی 
صنعتـی  تغذیـه  و  زیسـت محیطی 

اسـت. 
بین المللـی  گزارش هـای  دوم: 
دربـاره ازدیـاد مرگ های مشـکوک 
در سـال های اخیـر در اثـر شـوک 
می تـوان  پـس  آنافیال کسـی. 
و  عوامـل  کـه  کـرد  نتیجه گیـری 
آمـار بایـد بـا هـم مرتبـط باشـند. 
 اصـوال اگـر بـه هـر دلیـل فقـط 
نرسـد  بـه مغـز  اکسـیژن  ۴دقیقـه 
ایـن  اسـت،  انسـان حتمـی  مـرگ 
اتفـاق در حالـی مـی افتـد کـه اول 
از  اکسیژن رسـان  پمـپ  اینکـه، 
کارافتاده باشـد؛ یعنی ایسـت قلبی. 

و دوم اینکـه مواد اکسیژن رسـان 
در  یـا  را  اکسـیژن  حمـل  قابلیـت 
اثـر حجـم  کـم )در اثـر خونریـزی 
شـدید( یـا به دلیـل نداشـتن مـواد 
ناقل اکسـیژن ) دراثرکـم  خونی( از 

دسـت داده باشـند. 
سـوم: فاکتور۱ و 2 طبیعی اسـت 
ولـی حالت سـومی هم وجـود دارد 
و آن ایـن اسـت کـه برگشـت خون 
بـه قلـب در اثـر اتسـاع بیش از حـد 
عـروق محیطـی چنـان کـم  شـده 
باشـد که پمـپ یعنی قلـب درعمل 
خالـی بزنـد. حالتـی کـه در شـوک 
بـه  فشـارخون  شـدید  سـقوط  و 
یـا  مارگزیدگـی  ماننـد  دلیـل  هـر 

مسـمومیت بوجـود مـی آیـد. 
اخیربـدون  ناگهانـی  مرگهـای   
در  بیمـاری،  آثـار  و  سـابقه 
و  حساسـیتی  عکس العمل هـای 
آلـرژی به دلیل شـوک آنافیالکسـی 
یـا  تحمـل غذایـی  از عـدم  ناشـی 
حساسـیت دارویـی یـا در اثرمصرف 
مـی  بوجـود  اسـت  افیونـی  مـواد 
آینـد. بـا توجه بـه توضیحـات فوق 
ناگهانـی  هـای  مـرگ  علـت  بایـد 
هـم  درایـران  جـوان  نسـبتا  افـراد 
مشـابه مـوارد گـزارش شـده خارج 

از کشـور، یک نوع شـوک وسـیع از 
نوعی حساسـیتی دارویـی یا غذایی 

باشـد.
عالیم احتمال بروز مرگ آنی

عالقـه  بـا  اسـت  مدتهـا  شـاید 
مي کنیـد.  بـازي  فوتبـال  زیـاد  و 
بـازي  دقیقـه  از۱۰  بعـد  ناگهـان 
حـس خفیـف تنگـي و فشـار روي 
سـینه و درد در شـانه چـپ خـود 
احسـاس مي کنید. ایـن درد هر روز 
خـودش را نشـان مي دهـد و گاهـي 
شـکلش کمـي عـوض مي شـود. بـا 
ناراحتي هـا  و  درد  فعالیـت،  قطـع 
هـم ناپدیـد شـده و بـه ایـن دلیـل 
هـم اغلب جـدي گرفته نمي شـوند.

آنچـه بي ضـرر بـه نظـر مي آیـد، 
یـک عالمـت هشـدار اسـت: تمامي 
دردهـا و ناراحتي هایـي که در حین 
بـا  یـا  ورزش جدیـدا ظاهـر شـده 
زمـان بیشـتر مي شـوند، باید جدي 
گرفتـه شـوند و حتمـا دلیـل آن هـا 
روشـن شـود.  عالئم زیـر باید کامال 

بـا دقت مـورد توجـه قـرار گیرند:
تنگي نفس حین فعالیت بدني

تحـت  کـه  سـینه  قفسـه  درد 
رخ  اسـترس  یـا  سـرما  فعالیـت، 

. هـد مي د
تخلل هوشـیاري، مثل سـرگیجه، 

غش کردن و تشـنج
ضربـان نامنظـم قلبـي یـا  تپش 

قلب تنـد 
حالـت  در  قلـب  ضربـان  -اگـر 
آرامـش، بي دلیـل بـاال مـي رود یـا 
از  بیـش  بدنـي  فعالیـت  زمـان  در 
انـدازه افزایـش پیدا مي کنـد یا بعد 
قلـب  ورزشـي، ضربـان  فعالیـت  از 
خیلـي دیـر بـه آرامـش قبلـي بـاز 
مي گـردد، بایـد مـورد بررسـي قرار 

گیـرد.
 وجـود سـابقه خانوادگـي مـرگ 
بـر اثـر ایسـت قلبـي جـزو عالئـم 
بـر  قلبـي  بیمـاري  بـه  مشـکوک 

اسـت. ژنتیـک  و  وراثـت  اسـاس 
ایـن ها همه نشـان هایی واضح و 
مشـخص از احتمـال وجـود بیماری 

پیام ما دالیل مرگ های اخیر در ورزشکاران وجوانان  بررسی می کند:

چرا مرگ آنی؟
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مهـرداد  نـوروزی،  هـادی 
اوالدی، بیـت ا... عباسـپور و ...تنهـا 
و  جـوان  چندیـن  از  نمونـه  چنـد 
ورزشـکارانی هسـتند کـه بـه دلیل 
بیمـاری هـای مشـکوک، از بیـن ما 
رفتند.جـدا از غـم فقدانی کـه نبود 
آنهـا بـر دل خیلـی از هوادارنشـان 
ایـن همـه مـرگ  دلیـل  گذاشـت، 
ناگهانـی نیـز مسـاله ای اسـت کـه 
بایـد خیلی جـدی بـه آن پرداخت. 
مـردن  طریـق  ایـن  چـرا  براسـتی 
مـی  اتفـاق  مـا  جوانـان  درمیـان 
افتـد؟ در ایـن مقالـه سـعی کـرده 
ایـم تـا بـه ایـن موضـوع بپردازیم .

در نشـانه های قبـل از فوت اغلب 
مشـابه شـنیده می شـود، اصال دکتر 

نرفتـه نبود، دارو درمان نداشـت. 
بـده،  حالـم  گوینـد:  مـی  اکثـرا 
سـرم گیج مـی ره، نفسـم در نمیاد، 
بیمـار  اگـر  می شـوم.  خفـه  دارم 
در منـزل فـوت نکـرد و بـه مراکـز 
درمانـی رسـید اقدامـات الزم انجام 
شـنیده  هـم  بـاز  ولـی  می گیـرد 
می شـود که مجـددا فشـارش افتاد، 
پزشـکان هم نفهمیدنـد. چیزی هم 

پیـدا نکردنـد. چـرا؟ 
و جالـب اینکـه در بیشـتر مـوارد  

بعـد از مرگ مورد مشـابهی گزارش 
مـی شـود و آن چیـزی نیسـت جز 

قلبی.   ایسـت 
بـا توجـه بـه نـکات فـوق چنـد 

اسـت:  ذکـر  قابـل  نکتـه 
اول: ازدیـاد و تکـرار بیماری هـای 
پاییـن  سـنین  در  حساسـیتی 
کولیـت  و  آسـم  بیمـاری  ماننـد 
-۴۰ کـه  چیـزی   نویرودرمیـت، 

خیلـی  بچه هـا  در  پیـش  3۰سـال 
خـود  کـه  می شـد  مشـاهده  کـم 
دلیل تشـدید سریع اشـباع ظرفیت 
آلودگی هـای  اثـر  در  بـدن  دفاعـی 
صنعتـی  تغذیـه  و  زیسـت محیطی 

اسـت. 
بین المللـی  گزارش هـای  دوم: 
دربـاره ازدیـاد مرگ های مشـکوک 
در سـال های اخیـر در اثـر شـوک 
می تـوان  پـس  آنافیال کسـی. 
و  عوامـل  کـه  کـرد  نتیجه گیـری 
آمـار بایـد بـا هـم مرتبـط باشـند. 
 اصـوال اگـر بـه هـر دلیـل فقـط 
نرسـد  بـه مغـز  اکسـیژن  ۴دقیقـه 
ایـن  اسـت،  انسـان حتمـی  مـرگ 
اتفـاق در حالـی مـی افتـد کـه اول 
از  اکسیژن رسـان  پمـپ  اینکـه، 
کارافتاده باشـد؛ یعنی ایسـت قلبی. 

و دوم اینکـه مواد اکسیژن رسـان 
در  یـا  را  اکسـیژن  حمـل  قابلیـت 
اثـر حجـم  کـم )در اثـر خونریـزی 
شـدید( یـا به دلیـل نداشـتن مـواد 
ناقل اکسـیژن ) دراثرکـم  خونی( از 

دسـت داده باشـند. 
سـوم: فاکتور۱ و 2 طبیعی اسـت 
ولـی حالت سـومی هم وجـود دارد 
و آن ایـن اسـت کـه برگشـت خون 
بـه قلـب در اثـر اتسـاع بیش از حـد 
عـروق محیطـی چنـان کـم  شـده 
باشـد که پمـپ یعنی قلـب درعمل 
خالـی بزنـد. حالتـی کـه در شـوک 
بـه  فشـارخون  شـدید  سـقوط  و 
یـا  مارگزیدگـی  ماننـد  دلیـل  هـر 

مسـمومیت بوجـود مـی آیـد. 
اخیربـدون  ناگهانـی  مرگهـای   
در  بیمـاری،  آثـار  و  سـابقه 
و  حساسـیتی  عکس العمل هـای 
آلـرژی به دلیل شـوک آنافیالکسـی 
یـا  تحمـل غذایـی  از عـدم  ناشـی 
حساسـیت دارویـی یـا در اثرمصرف 
مـی  بوجـود  اسـت  افیونـی  مـواد 
آینـد. بـا توجه بـه توضیحـات فوق 
ناگهانـی  هـای  مـرگ  علـت  بایـد 
هـم  درایـران  جـوان  نسـبتا  افـراد 
مشـابه مـوارد گـزارش شـده خارج 

از کشـور، یک نوع شـوک وسـیع از 
نوعی حساسـیتی دارویـی یا غذایی 

باشـد.
عالیم احتمال بروز مرگ آنی

عالقـه  بـا  اسـت  مدتهـا  شـاید 
مي کنیـد.  بـازي  فوتبـال  زیـاد  و 
بـازي  دقیقـه  از۱۰  بعـد  ناگهـان 
حـس خفیـف تنگـي و فشـار روي 
سـینه و درد در شـانه چـپ خـود 
احسـاس مي کنید. ایـن درد هر روز 
خـودش را نشـان مي دهـد و گاهـي 
شـکلش کمـي عـوض مي شـود. بـا 
ناراحتي هـا  و  درد  فعالیـت،  قطـع 
هـم ناپدیـد شـده و بـه ایـن دلیـل 
هـم اغلب جـدي گرفته نمي شـوند.

آنچـه بي ضـرر بـه نظـر مي آیـد، 
یـک عالمـت هشـدار اسـت: تمامي 
دردهـا و ناراحتي هایـي که در حین 
بـا  یـا  ورزش جدیـدا ظاهـر شـده 
زمـان بیشـتر مي شـوند، باید جدي 
گرفتـه شـوند و حتمـا دلیـل آن هـا 
روشـن شـود.  عالئم زیـر باید کامال 

بـا دقت مـورد توجـه قـرار گیرند:
تنگي نفس حین فعالیت بدني

تحـت  کـه  سـینه  قفسـه  درد 
رخ  اسـترس  یـا  سـرما  فعالیـت، 

. هـد مي د
تخلل هوشـیاري، مثل سـرگیجه، 

غش کردن و تشـنج
ضربـان نامنظـم قلبـي یـا  تپش 

قلب تنـد 
حالـت  در  قلـب  ضربـان  -اگـر 
آرامـش، بي دلیـل بـاال مـي رود یـا 
از  بیـش  بدنـي  فعالیـت  زمـان  در 
انـدازه افزایـش پیدا مي کنـد یا بعد 
قلـب  ورزشـي، ضربـان  فعالیـت  از 
خیلـي دیـر بـه آرامـش قبلـي بـاز 
مي گـردد، بایـد مـورد بررسـي قرار 

گیـرد.
 وجـود سـابقه خانوادگـي مـرگ 
بـر اثـر ایسـت قلبـي جـزو عالئـم 
بـر  قلبـي  بیمـاري  بـه  مشـکوک 

اسـت. ژنتیـک  و  وراثـت  اسـاس 
ایـن ها همه نشـان هایی واضح و 
مشـخص از احتمـال وجـود بیماری 

پیام ما دالیل مرگ های اخیر در ورزشکاران وجوانان  بررسی می کند:

چرا مرگ آنی؟
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هـای قلبـی اسـت کـه بایـد بـه آن 
داد. اهمیت 

 روش های پیشگیری از 
مرگ های ناگهانی

و  مشـابه  مـوارد  در  الـف- 
کمـک  بـه  می تـوان  مشـکوک 
پزشـک، بـه درمـان شـوک یعنـی 
اسـتفاده از سـرم وریدی و داروهای 

کـرد.  اقـدام  ضد حساسـیتی 
بـه  فـوری  دسترسـی  اگـر   - ب 
پزشـک نبـود، بایـد حداقـل بـا باال 
گذاشـتن پا هـا در حالـت درازکـش 
بـه برگشـت بهتـر خـون بـه قلـب 
اضافـی  تغذیـه  از  و  کـرده  کمـک 

کنیـد.   خـودداری  موقتـا 
ایـن  درمـان  مهم تریـن  امـا 
اسـت  پیشـگیری  شـوک ها،  نـوع 
توصیـه،  بهتریـن  و  مفید تریـن  و 
حساسـیتی  مشـکالت  از  آگاهـی 
اسـت زیـرا تنهـا بـا رعایـت عوامـل 
از  خیلـی  از  می تـوان  تحریکـی 
درمانـی  و  پزشـکی  دردسـر های 
آلـرژی  بـود. حساسـیت،  امـان  در 
علـم  یـا عدم تحمـل غذایـی، یـک 
جدیـد و بحـث مفصلـی اسـت کـه 

قبـل از هـر علـم پزشـکی قرن هـا 
به طـور تجربـی بـه آن اشـاره شـده 
اسـت. بقـراط2۴۰۰ سـال پیـش به 
بیمـاران  روی  پنیـر  تحریکـی  اثـر 
بعد هـا  کـه  کـرده  اشـاره  میگرنـی 
ایـن  بـه  هـم  رازی  و  بوعلی سـینا 
مسـئله توجه داشـته و در درمان از 
پرهیـز و تغذیـه کمـک می گرفتند. 
در  سـنتی  تجربه هـای  نه تنهـا 
بلکـه  قدیـم  تمـدن  در  و  ملت هـا 
نتیجـه  ایـن  بـه  تحقیقـات جدیـد 
رسـیده کـه بـا تغییـر محتـوا و نوع 
خـودش  دسـت  بـه  بشـر  تغذیـه، 
و  باعـث گرفتـاری سـالمتی شـده 
بی اطـالع، بهـای سـنگینی در ایـن 
کـه  چـرا  می کنـد؛  پرداخـت  راه 
شـرایط زیسـت محیطی و تغذیـه ای 
بشـر  تکاملـی  اولیـه  داده هـای  بـا 

نـدارد.  هماهنگـی 
کـه  می دهـد  نشـان  تحقیقـات   
درمانـی  هزینه هـای  ۷۰درصـد 
قابـل اجتنـاب اسـت اگـر انسـان به 
نیازهـای اولیـه هـزاران سـال پیش 
و  عدم تحـرک  کنـد.  توجـه  خـود 
تغذیـه صنعتـی بزرگ ترین دشـمن 

انسـان امـروزی اسـت و اگـر بـرای 
چنـد  گذشـته  چـون  غـذا  تهیـه 
غـذای  می رفـت،  راه  کیلومتـری 
سـاده و خام داشـت و آن را سـخت 

بـود.   سـالم تر  خیلـی  می جویـد 
کمـک  بـه  مـردم  متأسـفانه 
کمپانی هـای مـواد غذایـی نـه تنها 
اطـالع و عالقـه ای بـه تغذیه سـاده 
او لیـه ندارنـد بلکـه بـه تجربیـات و 
گفته هـای سـنتی و مذهبـی اجداد 
نمی کننـد.  توجـه  هـم  خویـش 
بیماری هـا در  نمونـه آن پیشـرفت 
پیـروان ادیـان مختلـف اسـت کـه 
تغذیـه  بـه  پایبنـد  چنـدان  دیگـر 

نیسـتند.  سـنتی 
 یــکی از دالیـل بـیــمــاری ها 
عدم تجانـس  و  عدم همخوانـی 
تغذیـه امـروزه بـا سیسـتم ژنتیـک 
اسـت  بـدن  اولیـه  سـاختار  یعنـی 
که نسـل ها با آن سـازگاری داشـته 
کـه این مسـئله اکنـون از بین رفته 
و  کالبـاس  پیـش  ۵۰سـال  اسـت. 
خانواده هـای  بیـن  در  سوسـیس 
ایرانـی به خصـوص در شهرسـتان ها 
ناپـاک و ممنـوع بـود. آنچـه امروزه 

از تغییـر عقیـده و شـدت مصـرف 
مشـاهده می کنیـم نیـاز بـه توضیح 

رد.  ندا
هـای  مـرگ  اصلـی  دالیـل  از 
میتـوان  خالصـه  بطـور  ناگهانـی 
بـه فسـت فـوت هـا و سـایر اغذیـه 
هـای صنعتـی ، آلودگی هـوا و عدم 
تحرک کافی اشـاره کـرد. بطور کلی 
داشـتن رژیـم غذایی سـالم،کاهش 
آل،دوری  ایـده  وزن  و کسـب  وزن 
از عوامـل اسـترس زا، عـدم مصرف 
مـواد انـرژی زا و مخـدر، اجتناب از 
سـیگار کشـیدن، کنترل بیماری پر 
فشـاری خـون و دیابت و کلسـترول 
بـاال  و ورزش و چـکاپ منظـم مـی 
توانـد از مهمتریـن راههـای کنترل 

ایـن چنیـن بیمـاری هایی باشـد.
با توجـه به توضیحات داده شـده 
در ایـن مقالـه و عمـل کـردن بـه 
توصیـه هـای ذکـر شـده مـی توان 
تـا حـد زیـادی از بسـیاری اتفاقات 
خـود  اطـراف  در  تأثر برانگیـز 

کنیـم.  پیشـگیری 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

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

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

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

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
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را  از احسـاس  نوعـی  لوکـس فـول سـایز  بهتریـن سـدان هـای 
دارنـد کـه هـر خودرویـی بـه آسـانی نمی توانـد بـا آن رقابـت کنـد. 
بـه رولزرویـس فانتـوم فکـر کنیـد؛ امـا بـه خاطـر اینکـه بیشـترمان 
پـول خریـد یـک فانتـوم نو و یا جتـی کارکـرده را نداریـم، پس برای 
پاسـخگویی بـه حـس برتـر بـودن و لذت جویـی چـه کار بایـد بکنیـم؟ 

چـاره ی کار سـدان هـای فـول سـایز و میدسـایز زیـر 40 هـزار دالر 
اسـت. ایـن خودروهـا ظاهـر شـیک و زیبـا و نمـای داخلـی لوکـس را 
بـدون آسـیب رسـاندن زیـاد بـه حسـاب بانکـی ارائـه می کننـد. در 
لیسـت زیـر نگاهـی می اندازیـم بـه ایـن خودروهـا و منتظـر نظـرات 

شـما دربـاره ی انتخابتـان هسـتیم. 

خودروهای اشرافی ارزان قیمت

MKZ لینکلن
 ظاهـر صـاف و صیقلـی MKZ از عناصـر طراحی سـدان بزرگ 
کانتیننتـال بهـره بـرده امـا قیمـت ایـن خـودرو از 3۵۹3۵ دالر 
آغـاز می شـود. بـا قیمتـی کـه زیـر ۴۰ هـزار دالر اسـت،MKZ از 
سیسـتم تشـخیصی جالبـی اسـتفاده می کند کـه با قدم گذاشـتن 
در بیـرون، محیـط بیرونی خودرو روشـن تر می شـود. دربـاره ی یک 
خوشـامدگویی گـرم صحبـت می کنیـم. همچنیـن نمـای داخلـی 
قابل توجهـی را شـاهد هسـتیم کـه در ایـن سـگمنت قابل توجـه و 

هیوندای جنسیس
 جنسـیس فول سـایز بـه نماد هیونـدای تبدیل شـده و اخیراً نیز 
شـاخه ی لوکـس این خودروسـاز نـام گرفته اسـت. در حـال حاضر 
شـما می توانید جنسـیس ۶ سـیلندر دیفرانسـیل عقـب را با قیمت 
3۹۷۰۰ دالر خریـداری نماییـد. اگـر خواهـان همـه ی حقه هـای 
هیونـدای مثـل سیسـتم های ایمنـی فعـال باشـید، قیمـت خودرو 

350 ES لکسوس
 ES،یـک راز دارد: بـا یـک متـر فضای پـای عقب ES لکسـوس 
3۵۰ جادارتـر از پرچـم دار لکسـوس یعنـی LS اسـت. ایـن مـدل 
ارزان تـر به صـورت اسـتاندارد از چرم فیـک و متقاعدکننـده ای بنام 
شـما  دالری،   3۸۹۵۰ قیمـت  بـا  می کنـد.  اسـتفاده   NuLuxe

صاحـب یـک برنـد لوکـس و فضای جـادار زیـادی می شـوید. 

نیسان ماکسیما
بـا پیشـرانه ی ۶   نیسـان ماکسـیما اسـتایل متمایـزی دارد و 
سـیلندر جفت شـده با گیربکـس اتوماتیک CVT عرضه می شـود. 
ماکسـیما احسـاس بسـیار متفاوتـی نسـبت بـه آلتیمای میدسـایز 
دارد. بـا قیمـت آغـازی 333۴۵ دالری، ماکسـیما بهتریـن کابیـن 
را عرضـه نمی کنـد امـا در دسـته ی اسـپورت هـای سـگمنت قـرار 

می گیـرد. 

کیا کادنزا
 کیـا در برخـی سـگمنت هـا بهتریـن شـرایط را نسـبت بـه رقبـا ارائـه 
می دهـد و یکـی از ایـن مدل هـا، خـودروی فـول سـایز و دیفرانسـیل جلـوی 
کیـا کادنـزا اسـت. قیمت ایـن خـودرو از 33۸۴۰ دالر شـروع می شـود و با 3 
هـزار دالر بیشـتر، تریـم ممتـاز کادنـزا بـا سـانروف پانورامیک، سنسـورهای 
پـارک عقـب و مـوارد دیگـر را دریافـت می کنیـد. مـدل 2۰۱۷ کادنـزا که به 
زودی عرضه خواهد شـد بیش ازپیش سـایه ی خود را بر سـر سـدان پرچم دار 

K900 خواهد گسـتراند. 

کرایسلر 300 لیمیتد
نمـاد  کـه  را  سـیلندر   ۶ پیشـرانه ی  بـا  خـودرو  ایـن  می توانیـد  شـما   
سـفارش  بـا  کنیـد.  خریـداری  دالر   33۰۱۰ بـا  اسـت  مقرون به صرفگـی 
پیشـرانه ی ۸ سـیلندر قیمـت خـودرو بـه 3۹۴۶۵ دالر می رسـد و اگـر دنبال 
غرغـر کـردن بیشـتری هسـتید،3۶3 اسـب بخـار تولیـدی ارزشـش را دارد. 
در ایـن قیمـت، سـدان هـای کمـی هسـتند کـه بـا جذابیـت 300S برابـری 
می کننـد، کرایسـلری کـه رینگ هـای 2۰ اینچـی دارد. تصویـر مربـوط بـه 

می باشـد.   300S Alloy Edition کرایسـلر 

شورلت ایمپاال
جـادار،  کابیـن  ایمپـاال   ،2LT شـکل  در   
 ۱۹ )رینگ هـای  اینچـی   ۱۸ رینگ هـای 
اینچـی به صـورت آپشـن در دسـترس هسـتند( 
تنفـس  لیتـری   3,۶ سـیلندر   ۶ پیشـرانه ی  و 
طبیعـی 3۰۵ اسـب بخاری را بـا قیمت 3۱3۱۰ 
دالر پیشـنهاد می کنـد. شیشـه های آکوسـتیک 
کـه  می کننـد  کمـک  بیـوک  از  رفتـه  کـش 
ایمپـاال سـواری آرامی داشـته باشـد. ایـن همان 
ایمپـاالی چنـد سـال پیـش نیسـت؛ با گذشـت 

زمـان تغییـرات بهتـری را شـاهد هسـتیم. 


