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»آگهی تجدیدمناقصه عمومی «  )نوبت اول(

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه خریـد ونصب 3 دستگاه}وسـیله تفریحی سنگین{شـهربازی شـامل فریـز بی، تاب تاور و بوسـتر اقـدام نماید  
لذا از شـرکتهایی که تولیداتشـان با نظارت سـازمان ملی اسـتاندارد ایران انجام می شـود و اسـتاندارد سـاخت وسـایل دارند می توانند ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/11/6 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهیدرجایی، سـایت اداری 

شـهرداری بم ، امـور قراردادهـا مراجعه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد با پرداخـت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ500،000،000  ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.
4- ارائه رزومه کاری فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت وکپی اسناد استاندارد دستگاه های مورد نظر الزامی است.

5-  شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
6- شرکت کنندگان در هنگام مراجعه جهت دریافت اسناد مناقصه می بایست مدارک معتبر اسناد استاندارد ساخت را ارائه نمایند.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
8-   متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  03444345211تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی- شهردار بم

آگهی استخدام
یـک واحـد صنعتـی جهـت تکمیـل کادر واحد فنی 
و مهندسـی خـود در زرنـد )اسـتان کرمـان( نیاز به 

تخصص ذیـل دارد:
کارشـناس مهندسـی مکانیک )کلیه گرایش ها بجز 
سـیاالت( یا ماشـین آالت ریلی با حداقل سـه سـال 
سـابقه، آشـنا به کامپیوتر و بخصوص مسـلط به نرم 
افزارهـای آفیس، تسـلط به زبان انگلیسـی، ترجیحاً 
 SOLID  – مهندسـی  افزارهـای  نـرم  بـه  آشـنا 
سـایر  و   WORK  AUTOCAD –CATIA

نـرم افزارهای مهندسـی مکانیـک متقاضیان محترم 
فایـل مـدارک، رزومـه، آدرس و شـماره تماس خود 
را خـود را حداکثـر تـا تاریـخ 95/11/2 بـه آدرس 
 estekhdamplour@gmail.com اینترنتـی 

ارسـال نمایند.
شماره تماس 33430224

فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار
شـهرداری کرمـان در نظـر دارد جهـت الکترونیکـی کـردن خدمـات پرداخـت عـوارض خـودرو و برون 
 )Software as a service(سـپاری آن بـه دفاتر پیشـخوان دولت به صورت بهره بـرداری از نرم افـزار
بـا مشـخصات ذیل اقدام به شناسـایی پیمانـکاران توانمنـد و دارای صالحیت نماید. لذا از کلیه شـرکت 
هـای فعـال در حـوزه IT دعوت می گردد اسـناد و سـوابق کاری خود شـامل اساسـنامه، آخرین آگهی 
تغییرات شـرکت، رزومه و سـوابق کاری مرتبط، لیسـت مشـتریان فعـال، رضایت نامه هـای کارفرمایان 
قبلـی، گواهینامـه هـای امنیتی نرم افزار و سـایر اسـناد و مدارکـی که دال بر توانمندی آن شـرکت می 
باشـد را حداکثـر تـا تاریـخ 95/10/30 بـه آدرس : کرمـان- بلوار فردوسـی- کوچه شـماره 4- سـازمان 
آمـار و فنـاوری اطالعـات شـهرداری کرمـان با کـد پسـتی 7613655871 تحویـل نماینـد. الزم بذکر 

اسـت تحویـل مدارک فـوق هیچگونه حقـی برای شـرکت ایجـاد نخواهد کرد.
مشخصات سامانه مورد نظر به شرح ذیل می باشد:

• سامانه در چند مرکز استان نصب و در حال بهره برداری باشد.
• کاماًل تحت وب

• امکان پرداخت الکترونیکی عوارض بدون نیاز به مراجعه حضوری
• امکان ارتباط سامانه با بانک اطالعاتی ناجا و ثبت احوال کشور

• دقت زیاد در محاسبات و به روز بودن قوانین کشوری در سامانه
• امکان دریافت کارمزد و درج در فیش پرداختی متقاضی
• پنل مدیریتی نظارت بر عملکرد سامانه و دفاتر پیشخوان

• امکان صدور فیش انبوه عوارض خودرو جهت ارسال به درب منازل
• واریز مستقیم و آنی مبالغ به حساب شهرداری

• امکان ارتباط با سامانه های مرتبط در سطح کشور
• امکان ارسال پیامک به صاحبان وسایل نقلیه ای که عوارض پرداخت نکرده اند

• قابلیت اتصال به دوربین های پالک خوان
USSD امکان پرداخت از طریق نرم افزار موبایل و یا کدهای •

مطالعات منتشر شده در کارگروه سالمت استان آشکار کرد

نشاط اجتماعی در کرمان پایین تر از دیگر کالن شهرها

این بار وزرا وارد میدان شدند
تشریح اقدامات وزارتخانه های خارجه، 
نفت و اطالعات در پرونده بابک زنجانی

نتایـج یـک مطالعه نشـان می دهد 
کرمـان  شـهر  در  اجتماعـی  نشـاط 
شـیراز،  همچـون  از کالن شـهرهایی 
اسـت.  پایین تـر  اصفهـان  و  مشـهد 
محسـن مؤمنـی، متخصص پزشـکی 
اجتماعـی و محقـق در زمینـه عوامل 
اجتماعـی مؤثـر بر سـالمت این خبر 
را داده اسـت. او کـه دربـاره سـطح 
کرمـان  شـهر  در  اجتماعـی  نشـاط 
کارگـروه  در  بـود،  کـرده  مطالعـه 
سـالمت اسـتان کرمـان گـزارش این 
مطالعـه را عنـوان کـرد و مسـئولین 
حاضـر در جلسـه را بـه فکر فـرو برد. 
بـه گفتـه این محقـق، در این مطالعه 
دانشـگاه  دانشـجویان  روی  بـر  کـه 
علوم پزشـکی و شـهید باهنـر کرمان 
انجام شـده، دانشجویان سـطح نشاط 
اجتماعـی در شـهر کرمان را نسـبت 
بـه کالن شـهرهایی همچون مشـهد، 
پایین تـر  تهـران  و  اصفهـان، شـیراز 
کـه  موضوعـی  کرده انـد.  ارزیابـی 

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
هـم بـه آن معتـرف اسـت. علی اکبـر 
حق دوسـت هـم در این جلسـه گفته 
کرمـان  اسـتان  اجتماعـی  »نشـاط 
و  اسـت  پاییـن  کشـور  بـه  نسـبت 
مـا  وضعیـت  بین المللـی  سـطح  در 

مطلـوب نیسـت.«
ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه پایین 
کرمـان  در  اجتماعـی  نشـاط  بـودن 
مـورد بحـث واقع می شـود. شـهریور 
93، رییـس علـوم پزشـکی کرمـان 
پاییـن بودن نشـاط اجتماعی را عامل 
بسـیاری از بیماری هـای و کمبودهـا 
در اسـتان دانسـت. حق دوست پایین 
بـودن نشـاط اجتماعـی را یـک خطر 
عنـوان کـرد و از پزشـکان کرمانـی 
نقیصـه  ایـن  رفـع  بـرای  خواسـت 
تـالش کننـد. آبان 94 هم او مشـکل 
پاییـن  را  کرمـان  اساسـی  و  جـدی 
بـودن نشـاط اجتماعـی عنـوان کرد.
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مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری: یک سوء تفاهم باعث بسته شدن جاده کوهپایه شد
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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

خبر

انتخاب رییس راهداری 
بافت به عنوان راهدار 

نمونه کشوري

رضـا کریمي تکلـو، رییـس اداره راهداري 
و حمـل و نقـل جـاده ای شهرسـتان بافـت 
انتخـاب  کشـور  نمونـه  راهـدار  به عنـوان 
داود  توسـط  تهـران  در  مراسـمی  طـي  و 
کشـاورزیان، معـاون وزیـر راه و شهرسـازي 
و رییـس سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل 

جـاده ای کشـور از وی تقدیـر شـد.
کل  اداره  عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
راهـداري و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
در بخشـي از تقدیـر نامـه وي آمـده اسـت: 
»راه هـای بین شـهري به منزله شـریان های 
سـرمایه  یـک  به عنـوان  و  کشـور  حیاتـي 
حـال  نسـل های  بـه  متعلـق  ملـي  عظیـم 
نگهـداري  کـه  می گـردد  قلمـداد  آینـده  و 
مطلـوب و بهنـگام از ایـن مهـم در دسـتان 
پرتـوان راهـداران تالشـگر به عنـوان امانتـي 

بـزرگ همـواره مـورد انتظـار اسـت.«
 بنـا بـه ایـن گـزارش معـاون وزیـر راه و 
شهرسـازي از خدمـات و تالش هـای شـبانه 
سـوزان  گرمـاي  در  راهـدار  ایـن  روزي 
دور  زمسـتان  سـخت  سـرماي  و  تابسـتان 
از خانـه و خانـواده کـه همـواره در جهـت 
حفـظ ایمنـي سـفرهای جـاده ای هم وطنان 

نمـود. تقدیـر  می کوشـد 

کشاورزی رفسنجان
 با چالش جدی مواجه 

شده است
فرمانـدار رفسـنجان بـا بیـان اینکـه پـس 
یـک  تنهـا  مـاه  دی  از  نیمـی  گذشـت  از 
داشـته ایم، گفـت: »در  بارندگـی  میلی متـر 
کشـاورزی  عمدتـاً  کـه  اقتصـاد شهرسـتان 
اسـت بـا چالش جـدی روبـرو هسـتیم اما با 
ایـن وجود درهـای فراوانـی برای اشـتغال و 
درآمـد وجـود دارد و بایـد تالش کـرد آن ها 
را پیـدا کنیـم تـا بتوانیم پاسـخ نسـل آینده 
را بدهیـم.« آن طور که ایسـنا نوشـته حمید 
مالنوری در سـتاد مثلث توسـعه اقتصادی و 
سـتاد راهبردی اقتصاد مقاومتی شهرسـتان 
رفسـنجان، اظهـار کـرد: »ایـن سـتاد بـرای 
تسـهیل مشـکالت سـرمایه گذاری تشـکیل 
می شـود تـا بـا حضـور مسـئولین ادارات و 
سـرمایه گـذاران بسـیاری از مشـکالت حل 

شود.«
وی افـزود: »بـا توجـه مشـکالت موجـود 
آبـی  منابـع  کمبـود   ، بانک هـا  جملـه  از 
شهرسـتان و بحـث زیسـت محیطـی بایـد 
سـعی شـود تا بنـا بر نیـاز منطقه و شـرایط 
مالنـوری  شـود.  اجرایـی  طرح هـا  بحـران 
زیرسـاخت های  »رفسـنجان  کـرد:  تصریـح 
و  گردشـگری  جاذبه هـای  دارد،  مناسـبی 
تاریخـی بکـری در ایـن شهرسـتان از جمله 
دره راگـه و غـاز میـرزا وجـود دارد کـه باید 
ادامـه داد:  قـرار گیـرد.« وی  مـورد توجـه 
خوبـی  ظرفیـت  آبـادی  احیاگـران  »طـرح 
اسـت  شهرسـتان  روسـتاهای  رونـق  بـرای 
و جهـاد کشـاورزی حمایت هـای خوبـی از 
کسـانی دارد کـه چـراغ روسـتاها را روشـن 
نگـه داشـتند و اشـتغال زایی ایجـاد کردند و 
مـا نیز احیاگـران آبادی را مـورد تجلیل قرار 
می دهیـم.«  فرماندار رفسـنجان تأکید کرد: 
»بایـد نـگاه خود را نسـبت به حـوزه اقتصاد 
و اشـتغال در شهرسـتان تغییـر دهیـم و بـه 
سـمت طرح هایـی برویـم کـه بتوانـد جبران 
اقتصادمـان در بخـش کشـاورزی را داشـته 
شـغل  ایجـاد  رفسـنجان  فرمانـدار  باشـد.« 
و درآمدزایـی را اولویـت اصلـی برشـمرد و 
اضافـه کـرد: »بـا رونق ایـن بخش ها شـاهد 
توسـعه در سـایر بخش ها نیـز خواهیم بود.«

کرمان ویچ

یـک  نتایـج 
نشـان  مطالعـه 
نشـاط  می دهـد 
در  اجتماعـی 
از  کرمـان  شـهر 
یی  ها ن شـهر کال
همچـون شـیراز، مشـهد و اصفهـان 
مؤمنـی،  محسـن  اسـت.  پایین تـر 
و  اجتماعـی  پزشـکی  متخصـص 
محقـق در زمینـه عوامـل اجتماعی 
مؤثـر بـر سـالمت ایـن خبـر را داده 
اسـت. او کـه دربـاره سـطح نشـاط 
اجتماعـی در شـهر کرمـان مطالعـه 
سـالمت  کارگـروه  در  بـود،  کـرده 
اسـتان کرمان گـزارش ایـن مطالعه 
را عنـوان کـرد و مسـئولین حاضـر 
در جلسـه را بـه فکـر فـرو بـرد. بـه 
گفتـه ایـن محقـق، در ایـن مطالعه 
بـر روی دانشـجویان دانشـگاه  کـه 
باهنـر  شـهید  و  پزشـکی  علـوم 
دانشـجویان  انجام شـده،  کرمـان 
شـهر  در  اجتماعـی  نشـاط  سـطح 
کرمان را نسـبت به کالن شـهرهایی 

همچـون مشـهد، اصفهان، شـیراز و 
کرده انـد.  ارزیابـی  پایین تـر  تهـران 
موضوعـی کـه رییس دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان هـم بـه آن معترف 
اسـت. علی اکبـر حق دوسـت هم در 
ایـن جلسـه گفته »نشـاط اجتماعی 
کشـور  بـه  نسـبت  کرمـان  اسـتان 
پاییـن اسـت و در سـطح بین المللی 

نیسـت.« مطلـوب  مـا  وضعیـت 
نشاط اجتماعی
معضلی قدیمی

ایـن اولیـن بار نیسـت کـه پایین 
بـودن نشـاط اجتماعـی در کرمـان 
مـورد بحث واقع می شـود. شـهریور 
93، رییـس علـوم پزشـکی کرمـان 
را  اجتماعـی  نشـاط  بـودن  پاییـن 
بیماری هـای  از  بسـیاری  عامـل 
دانسـت.  اسـتان  در  کمبودهـا  و 
نشـاط  بـودن  پاییـن  حق دوسـت 
اجتماعـی را یـک خطر عنـوان کرد 
و از پزشـکان کرمانی خواسـت برای 
رفـع ایـن نقیصـه تالش کننـد. آبان 
94 هـم او مشـکل جدی و اساسـی 

نشـاط  بـودن  پاییـن  را  کرمـان 
اجتماعـی عنـوان کـرد. بهمـن 94، 
امـور  پـور، مدیـرکل  زهـرا موسـی 
اسـتانداری کرمـان هـم  اجتماعـی 
انتقـاد از وضعیـت نشـاط  لـب بـه 
او  گشـود.  اسـتان  در  اجتماعـی 
گفـت کـه »اگـر مسـائل اجتماعـی 
مدیریـت  به خوبـی  فرهنگـی  و 
و  مسـائل  عمـق  ایـن  بـود،  شـده 
شـاهد  را  اجتماعـی  آسـیب های 
سـالمت  بـه  توجـه  وی  نبودیـم.« 
روان جامعه و ایجاد تفریحات سـالم 
را یکـی از وظایـف دولت ها برشـمرد 
مکان هـای  »نبـود  کـرد:  بیـان  و 
بـودن  گـران  و  مناسـب  تفریحـی 
هزینـه اسـتفاده از فضاهای تفریحی 
موجـود موجـب جـذب جوانـان بـه 
کـه  می شـود  غیرسـالم  مکان هـای 
کمکـی بـه افزایش نشـاط اجتماعی 
اخیـر  سـال های  در  نمی کنـد.« 
در حالـی بـه پاییـن بـودن نشـاط 
اشاره شـده  کرمـان  در  اجتماعـی 
اینکـه نشـاط  از  کـه آمـار دقیقـی 

مقایسـه  در  کرمـان  در  اجتماعـی 
وضعیتـی  چـه  اسـتان ها  دیگـر  بـا 
دارد ارائـه نشـده اسـت. بااین حـال 
مطالعـه ای که اخیراً یکی از اسـاتید 
دانشـگاه علـوم پزشـکی در کارگروه 
بیـان  نتایجـش را  سـالمت اسـتان 
کـرده، نشـان می دهد که بـه دالیل 
متعـدد نشـاط اجتماعـی در کرمان 
پایین تر از متوسـط کشـوری اسـت.

بیکاری تا نبود 
برنامه های شاد

چندیـن  شـده  یـاد  مطالعـه  در 
عامـل از دیـد جامعـه مـورد تحقیق 
نشـاط  کاهـش  عوامـل  به عنـوان 

عنوان شـده  کرمـان  در  اجتماعـی 
اسـت. آن طـور کـه گفتارنو نوشـته، 
در  موفقیـت  از  رضایـت  عـدم 
بـه  زندگـی  مختلـف  قسـمت های 
خصـوص در بخـش شـغلی، توقعات 
کمبـود  و  امکانـات  بـا  نامتناسـب 
بانـوان  نقـش  ایفـای  بـرای  زمینـه 
اعتمـاد  کمبـود  فـردی،  عوامـل  از 
اجتماعـی، کمبود امنیـت اجتماعی، 
برخـورد اجتماعی نامناسـب، تأکید 
نامتناسـب بـر جنبه هـای مختلـف 
مذهـب بـرای مثـال نپرداختـن بـه 
نامتناسـب  و  مذهبـی  شـاد  اعیـاد 
بـودن مجـازات و جرم هـای موجـود 

اجتماعـی،  عوامـل  از  جامعـه  در 
اسـتفاده از رنگ هـای تیره در شـهر، 
کمبـود  شـاد،  برنامه هـای  کمبـود 
فضای سـبز و تعـداد زیـاد متکدیان 
در شـهر از عوامل شـهری و  سـطح 
تحصیـالت  سـطح  پاییـن،  درآمـد 
همسـر  فـوت  یـا  طـالق  پاییـن، 
بیـکاری،  به تنهایـی،  زندگـی  و 
مـواد  بـه  اعتیـاد  حاشیه نشـینی، 
مخدر، اسـترس زیاد، سـطح فعالیت 
بیمـاری  سـابقه  و  پاییـن  فیزیکـی 
مزمـن از مهم تریـن عوامـل کاهـش 

عنوان شـده اند. شـادکامی 

مطالعات منتشر شده در کارگروه سالمت استان آشکار کرد

نشاط اجتماعی در کرمان 
پایین تر از دیگر کالن شهرها

بـرای  کرمـان  بحـران  سـتاد  مـا-  پیـام 
پرنـدگان  احتمالـی  آنفلوانـزای  بـا  مقابلـه 
در  کرمـان  اسـتاندار  اسـت.  تشکیل شـده 
جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران ایـن خبـر را 
داد. علیرضـا رزم حسـینی گفـت که »سـتاد 
بحـران اسـتان کرمـان را تشـکیل دادیـم تـا 

درصورتی کـه مـوردی از آنفلوانـزای پرنـدگان 
مشـاهده شـد بتوانیم مقابله را بالفاصله انجام 
دهیـم.« آن طـور کـه ایسـنا نوشـته، وی بـا 
ابـراز خشـنودی از اینکـه تاکنـون در کرمـان 
آنفلوانـزای پرندگان دیده نشـده، اظهـار کرد: 
»اسـتان کرمـان به موقع پیشـگیری های الزم 

را در خصـوص مقابلـه بـا آنفلوانـزای پرندگان 
انجـام داده اسـت.« وی خطـاب بـه مدیـران 
دامپزشـکی مبنـی بـر اینکـه نمونه گیری هـا 
و نظارت هـا ادامـه پیـدا کنـد، اظهـار کـرد: 
»اسـتفاده از فراورده هـای دامـی و طیـور در 
اسـتان کرمـان هیچ گونـه مشـکلی نـدارد و 
باشـند.«  آسـوده خاطر  نظـر  ایـن  از  مـردم 
فـارس هـم گزارش داد که حسـین رشـیدی، 
مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان هم از مشـاهده 
آنفلوانـزای پرنـدگان در 11 اسـتان خبر داده 

کـه فعـاًل کرمـان جـزو آن ها نیسـت.
وزارت بهداشـت در رابطـه بـا ایـن بیماری 
از  نوعـي  پرنـدگان  آنفلوانـزاي  می نویسـد: 
  A  آنفلوانـزاي حیواني اسـت که توسـط گونه
ویـروس آنفلوانـزا ایجاد می شـود. این بیماري 
حدود100 سـال قبل در بیـن پرندگان ایتالیا 
حادث گردیده و سـپس به سـایر نقاط جهان 
منتشـر شـده اسـت. شـکل شـدید و کشنده 
بیماري داراي شـروع ناگهاني بوده و از شـدت 

باالیـي برخـوردار اسـت و به سـرعت باعـث 
مرگ می شـود.  پرنـدگان دریایي و بخصوص 
اردک هـای وحشـي مخـازن طبیعـي ویروس 
ایـن بیمـاري هسـتند و در برابـر ابتـالي بـه 
بیماري به شـدت مقاوم هسـتند ولي پرندگان 
اهلـي نظیـر مرغ  و بوقلمون بسـیار حسـاس 
هسـتند اولیـن بـار در ایتالیا در سـال 1987 
نـوع کشـنده و فوق حـاد آنفلوانـزاي پرندگان 
بـا مرگ ومیر 100 درصد تشـخیص شـده اند. 
تمـاس نزدیـک و طوالنی مـدت بـا پرنـدگان 
وجـود  انسـان  بـراي  انتقـال  امـکان  آلـوده 
دارد. ایـن تمـاس شـامل نگهـداري، بـازي با 
پرنـدگان، سـربریدن آن ها، کندن پـر، از بین 
بردن بقایاي اجسـاد پرنـدگان و .... اسـت. راه 
اصلي انتقال در سـطوح باز مثل چشـم، بیني 
و دهـان تثبیت شـده و وارد دسـتگاه تنفسـي 
انسـان شـود بیماري از طریق خوردن گوشت 
پختـه پرندگان انتقـال نمی یابد زیـرا ویروس 
مولـد آن در دمـاي 50 درجـه از بیـن می رود 

.در صـورت تمـاس نزدیـک و طوالنی مـدت، 
امـکان انتقـال بیمـاري از انسـان بـه انسـان 
وجـود دارد. بـا توجـه بـه بقـاي طوالنی مدت 
ویـروس در محیـط مرطوب و خنـک تا چند 
هفتـه می توانـد زنـده بمانـد امـکان انتقـال 
جریـان  در  انسـان  بـه  محیـط  از  ویـروس 
نوشـیدن آب آلـوده یـا خـود تلقیحـي وجود 
دارد.  عفونـت آنفلوانـزاي پرندگان سـبب بروز 
ضعـف، بی حالـی، سـیخ شـدن پرهـا، عطش 
فراوان، اسـهال و..... می شـود .عالئم آنفلوانزاي 
آنفلوانـزاي  بـا  مشـابه  انسـان  در  پرنـدگان 
انسـاني اسـت و شـامل تب، سـرفه، گلـودرد، 
درد عضالنـي التهـاب ملتحمـه و در مـوارد 
شـدید ، مشـکالت تنفسـي و پنومونـي اسـت 
اغلـب بیماران دچـار تب)بیـش از 38 درجه( 
کسـالت و بی حالی، گرفتاري دسـتگاه تنفس 
تحتانـي، زجر تنفسـي، تاکـي پنـه، رال هاي 
ریـوي می شـوند. معمـوالً اکثر بیمـاران دچار 

پنومونـي می گردنـد.

تشکیل ستاد بحران برای مقابله با شیوع احتمالی آنفلوانزای پرندگان
 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  سرپرسـت 
تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: »در آغـاز 
تشـکیل دولـت تدبیر و امیـد 790 میلیون 
اسـتان داشـتیم و  ایـن  تـن صـادرات در 
امـروز ایـن رقـم بـه بیـش از یـک میلیارد 
اسـت.«  رسـیده  تـن  میلیـون   100 و 

آن طـور کـه ایرنا نوشـته، مهدی حسـینی 
نـژاد روز پنجشـنبه در همایـش تجلیـل از 
صادرکننـدگان برتـر اسـتان کرمـان کـه با 
تجـارت  توسـعه  سـازمان  معـاون  حضـور 
ایـران و اسـتاندار کرمان برگزار شـد افزود: 
»در حـوزه معـدن نزدیـک بـه 23 درصـد 

افزایـش ذخایر معدنی را شـاهد بوده ایم که 
جهـش خیلی خوبی در ایـن زمینه رخ داده 
اسـت.« وی بـا بیـان اینکـه اسـتان کرمان 
ظرفیت هـای بسـیار خوبـی در حوزه هـای 
مختلف دارد عنوان کرد: »میزان اسـتخراج 
از معـادن اسـتان از 45 میلیـون تن به 63 

میلیـون تـن افزایش یافتـه اسـت.« 
داخلـی  ناخالـص  »تولیـد  گفـت:  وی 
اسـتان کرمان 3.1 درصد اسـت کـه از این 
میـزان نزدیک 37 درصـد در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت محقق می شـود.« حسینی 
نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه قصـد داریـم بـر 
اسـاس برنامـه عملیاتـی در پایـان برنامـه 
ششـم، ایـن سـهم را بـه 48 درصـد ارتقـا 
دهیـم گفـت: »در حـوزه معـدن نزدیک به 
23 درصـد افزایش ذخایر معدنی را شـاهد 

بوده ایـم.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه با وجود شـرایط 
سـخت، طـی سـال جـاری صـادرات مـواد 

معدنی را از 40 میلیون دالر به 50 میلیون 
»سـهم  کـرد:  بیـان  دادیـم  افزایـش  دالر 
اسـتان کرمـان در صـادرات یـک میلیـارد 
و 169 میلیـون دالر پیش بینی شـده کـه 
بـا تحقـق 900 میلیـون دالر صـادرات 9 
مـاه امسـال، بیـش از 13 درصـد از برنامـه 
پیش بینی شـده جلوتـر هسـتیم و اسـتان 
کرمـان بـه لحـاظ ایـن ظرفیـت، رتبه های 
خـود  بـه  را  کشـوری  چهـارم  و  سـوم 

اختصـاص داده اسـت.«
 سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان گفـت: »گمـرک 
بیشـترین  تـن،  هـزار   123 بـا  اسـتان 
صـادرات را به لحـاظ حجمی در گمرکات 
به واسـطه  صادراتـی  باالنـس  و  داشـته 
کامپانـد  نانـو  دانش بنیـان  محصـول 
)گرانول( در اسـتان بـا 223 میلیون دالر 
اسـت کـه نشـان می دهـد باید به سـمت 
پیـش  دانش بنیـان  محصـوالت  تولیـد 

برویـم.« وی خاطرنشـان کـرد: »واردات 
جـاری  سـال  مـاه   9 در  کرمـان  اسـتان 
بیـش از 602 میلیـون دالر بوده که 530 
میلیـون دالر آن در گمـرک بـم صـورت 
قطعـات  و  تجهیـزات  بیشـتر،  و  گرفتـه 
نـژاد  حسـینی  اسـت.«  بـوده  خـودرو 
دانش بنیـان  محصـوالت  »تولیـد  گفـت: 
اهمیـت زیـاد و نیـاز بـه توجـه دارد، زیرا 
تولیـد ایـن محصـوالت منجر شـده حتی 
تـراز تجـاری اسـتان جهـش قابل توجهی 

داشـته باشـد.« 
وی بیـان کـرد: »میـزان فاینانـس نیـز 
در سـه سـال دولـت تدبیـر و امیـد یـک 
هـزار و 200 میلیـون دالر بـوده اسـت.« 
وی همچنیـن گفـت: »امروز فـرش کرمان 
وضعیـت خوبـی نـدارد و در شـرایطی کـه 
50 هـزار نفـر بافنـده در خانه هـای اسـتان 
قالـی می بافنـد، طراحـی، تولیـد و صادرات 

فـرش بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد.«

افزایش صادرات صنعتی و معدنی کرمان در دولت یازدهم 
 خبر

رفاه عمومی و کاهش نشاط اجتماعی
کانـون تفکـر سـامت علـوم پزشـکی کرمـان در رابطـه بـا پاییـن بـودن نشـاط اجتماعـی در کرمـان می نویسـد: 
»داشـتن احسـاس محرومیـت ناشـی از باالتـر بـودن خواسـته ها از داشـته ها، عدم انسـجام بافت شـهری، سـرانه 
پاییـن فضـای فرهنگی، فضای سـبز و ورزشـی و مشـکات اقتصـادی از جمله مهم ترین عواملی هسـتند که موجب 
کاهـش نشـاط در شـهر می شـوند. امـا بـرای ارتقـا و اصـاح، عوامـل بسـیاری بر ایجـاد نشـاط اجتماعی تأثیـر دارند 
کـه مهم تریـن آن هـا فرصـت سـازی برای توسـعه اقتصـادی اسـت. در واقـع مادامی کـه جهت تقویت شـاخص های 
مؤثـر بـر رفـاه عمومی ماننـد افزایش اشـتغال، کم کردن بیکاری، تقویت امنیت شـغلی، برداشـتن موانـع ازدواج، 
تأمین مسـکن و مواردی ازاین دسـت برنامه ریزی می کنیم، می توان نشـاط اجتماعی را باال برد.« مرتضی لشـکری، 
کارشـناس جامعه شناسـی هـم در رابطـه با پایین بودن نشـاط اجتماعـی کرمانی ها بـه »پیام مـا« می گوید:»اکثریت 
کرمانی هـای جـزو آن گروهـی از اعضـای جامعه هسـتند که راه های رسـیدن بـه شـادکامی را به خوبی طی نمی کنند. 
تعـداد پاییـن فضاهـای سـبز و مکان هایـی تفریحـی دلیلـی بـرای اثبـات ایـن ادعـا اسـت کـه از یک جهت مربـوط به 
کـم کاری مسـئوالن می شـود و از جهـت دیگـر به دلیل وجود این احسـاس اسـت که مردم شـهر کرمـان عاقه ای به 
تفریـح کـردن و یـا گذرانـدن وقت در فضاهای سـبز ندارند، پـس ضرورتی برای هزینه کـردن در این بخش وجود 
نـدارد. البتـه می تـوان یکـی از دالیـل این چنیـن رفتارهایی را در شـخصیت خاص کرمانی ها هم جسـتجو کرد. این 
مردمـان معمـوالً درون گـرا هسـتند و بـه دلیـل جنگ هـای زیادی کـه در حافظـه ی تاریخی ایـن مرزوبوم قـرار دارد، 

روحیـه محافظه کارانـه ای دارنـد کـه حتـی در تفریح هم احتیـاط را در نظـر می گیرند.« 

مردم ایران در دولت »روحانی« شادتر شدند
اگرچـه بـر اسـاس آخریـن گـزارش »جهانی شـادی« که هرسـال از سـوی پژوهشـگران سـازمان ملل به انتشـار 
می رسـد کشـور ایران از میان 157 کشـور در رتبه 105 ازنظر میزان شـادی اسـت، ولی طی سـه سـال گذشـته 
)از سـال 2013 بـه بعـد( وضعیـت کشـور در ایـن شـاخص بهبـود یافته اسـت. آن طور کـه روزنامه دنیـای اقتصاد 
نوشـته، این مطالعه ۶ متغیر را مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر سـطح نشـاط عمومی در کشـورهای مختلف می داند: 
»سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی«، »حمایـت اجتماعـی«، »امیـد بـه زندگـی سـالم در بـدو تولـد«، »آزادی انتخـاب 
زندگـی«، »فعالیت های خیرخواهانه« و »ادراک فسـاد«. بر اسـاس نتایج این بررسـی حمایت هـای اجتماعی، آزادی 
انتخـاب زندگـی، درک فسـاد، فعالیت هـای خیرخواهانـه، تولیـد ناخالـص داخلـی و امیـد بـه زندگـی در بـدو تولـد، 
بـه ترتیـب دارای بیشـترین تأثیـر بر سـطح نشـاط عمومی در کشـورهای مختلـف بودنـد. بنابراین به نظر می رسـد، 
برداشت عمومی از واقعیات و پدیده های اجتماعی مانند فساد، نسبت به وضعیت اقتصادی و بهبود در متغیرهای 
اقتصادی تأثیر بیشـتری روی سـطح نشـاط عمومی دارد. بر مبنای گزارش جهانی شـادی، ایران از لحاظ شـاخص های 
نشـاط عمومی در میان 157 کشـور موردبررسـی در رتبه 105 قرار دارد. بر مبنای این گزارش هرچند ایران در 
وضعیت مناسـبی از لحاظ شـاخص های معرف نشـاط عمومی قرار ندارد، اما در سـال های اخیر سـطح نشـاط عمومی 
در کشـور افزایش یافته اسـت. بر اسـاس اطاعات ارائه شـده در این گزارش شـاخص نشـاط عمومی در ایران بر 
میانگین شـاخص نشـاط عمومی در کشـورهای خاورمیانه و شـمال آفریقا منطبق اسـت. در میان کشـورهای منطقه 

نیـز بهتریـن رتبـه به کشـورهای امارات متحـده عربی و عمان اختصاص داده شـده  اسـت. 



شماره پیاپی 813  
شنبه 18 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
500022030343

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

کاغذ اخبار

بیـن  اختالف نظـر  مـا-  پیـام 
رییـس  و  قضاییـه  قـوه  رییـس 
جمهـور در ماجـرای پرونـده بابک 
وزارتخانه هـای  ورود  بـا  زنجانـی 

خارجـه، نفـت و اطالعـات وارد فاز 
تـازه ای شـد.

یـک  تیتـر  گذشـته  هفتـه 
رسـانه های مختلـف بـه اظهـارات 

آیـت اهلل آملـی الریجانـی، رییـس 
روحانـی،  و حسـن  قضاییـه  قـوه 
پرونـده  دربـاره  جمهـور  رییـس 
بابـک زنجانـی اختصـاص داشـت. 

روحانـي از خواسـته هاي خـود در 
پرونـده  ایـن  واگـذاري  خصـوص 
ممانعـت  و  اطالعـات  وزارت  بـه 
آن از سـوي دسـتگاه قضـا گفـت 
در  آملـي الریجانـي  مقابـل  در  و 
قـوا  مسـئوالن  جلسـه  نخسـتین 
حسـابي براي پاسـخ، خود را آماده 
دیـد. البته بخشـی از سـخنان وی 
زنجانـی  بابـک  ادعاهـای  دربـاره 
بیشـتر سـروصدا و کـرد و رییـس 
پاسـخ  آن هـا  بـه  هـم  جمهـور 
مسـئوالن  جلسـه  در  امـا  داد 
عالـی قضایـی آملـی الریجانـی از 
پرونـده  در  هـم  دولـت  عملکـرد 
وی  کـرد.  انتقـاد  زنجانـی  بابـک 
گفـت: »یک مسـاله بسـیار مهم تر 

وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه 
پول هایـي کـه بـه او به صـورت ارز 
داده شـده، از طریـق بانک مرکزي 
و بانک هـاي خارجـي بـوده اسـت. 
بررسـي و ردیابي این بخش از کار 
مربـوط بـه وزارت خارجـه اسـت. 
مـا مکـرراً از ابتدا جلسـاتي در این 
زمینـه تشـکیل دادیم، سـه سـفر 
خارجـي بـا حضـور نماینـده قـوه 
وزارت  خارجـه،  وزارت  قضاییـه، 
اطالعـات  احتمـاالً  و  اطالعـات 
سـپاه انجـام شـد و دوسـتان بـه 
ترکیـه  و  تاجیکسـتان  مالـزي، 
کـه  پول هایـي  رد  کردنـد.  سـفر 
داده شـده در اختیـار بانک مرکزي 
بررسـي  اسـت.  خارجـه  وزارت  و 

و ردیابـي ایـن امـور دیگـر ربطـي 
بـه قـوه قضاییـه نـدارد. اگـر پول 
در مالـزي، چیـن، تاجیکسـتان یا 
ترکیـه بـه آن آقـا واگذارشـده یـا 
او تعییـن کـرده،  بـه کسـي کـه 
از  مي توانـد  به راحتـی  دولـت 
طریـق دیپلماسـي فعـال رد ایـن 
اگرچـه  را معلـوم کنـد.«  پول هـا 
در هفته گذشـته سـروصدا بیشتر 
بـر آن بخـش از حرف هـای قـوه 
ادعاهـای  بـه  کـه  بـود  قضاییـه 
امـا  برمی گشـت،  زنجانـی  بابـک 
وزارت  سـه  گذشـته،  روز  دو  در 
خانـه دولـت درصـدد پاسـخگویی 
بـه کم کاری شـان در پرونـده بابک 

برآمدنـد. زنجانـی 

این بار وزرا وارد میدان شدند
تشریح اقدامات وزارتخانه های خارجه، 
نفت و اطالعات در پرونده بابک زنجانی

سوژه

کدام دولت ها رکورددار 
بیشترین بدهی به 

بانک ها هستند؟
نسـبت بدهی بانکـی بخش دولتی به کسـری 
از شـاخص های  به عنـوان یکـی  بودجـه دولـت 
بااهمیت در سـنجش پایداری بدهی هـای دولت، 
نوسـانی  الگـوی  از  تـا 93  طـی سـال های 57 
برخـوردار بـوده اسـت. بـه گـزارش خبرگـزاری 
خبرآنالین، اسـتقراض به عنوان یکی از روش های 
تأمیـن مالی، اصلی پذیرفته شـده در سـبد منابع 
بـه همیـن خاطـر هـم  مالـی دولت هـا اسـت. 
اصـل بدهـکار بودن دولـت، در اقتصـاد موضوعی 
پذیرفته شـده اسـت امـا در مـورد میـزان بدهـی 
بهینـه نظـرات مختلفـی وجـود دارد چراکـه اثـر 
بدهـی بـر متغیرهـای کالن اقتصـادی برحسـب 
بدهـی،  ابزارهـای  و  کشـور  اقتصـادی  شـرایط 
متفـاوت اسـت. دولت هـا در ایـران نیز همـواره از 
اسـتقراض بـرای تأمین منابع مالی موردنیازشـان 
اسـتفاده می کنند. طی یک دهه اخیر اما افزایش 
مقـدار بدهـی دولـت بـه بخش های مختلـف اعم 
از بانک مرکزی، شـبکه بانکـی، پیمانکاران بخش 
خصوصـی و حتی مـردم خریدار اوراق مشـارکت، 
دولـت را در ایـران بـه بزرگ ترین بدهـکار تبدیل 
کرده اسـت. بدهکاری دولت در کشـور ما البته از 
دو منظر با شکل پذیرفته شده آن در دنیا متفاوت 
اسـت؛ نخسـت اینکه حتی برآورد نسـبتاً دقیقی 
نیـز از مقـدار کل بدهی های دولـت به بخش های 
مختلـف وجـود نـدارد و دیگـر اینکـه هیـچ افـق 
زمانـی مشـخصی بـرای بازپرداخت ایـن بدهی ها 
مشـخص نیسـت. به عبارت دیگـر دولـت در ایران 
بدهـکاری بدحسـاب با مقـدار بدهی نامشـخص 
اسـت. همیـن دو ویژگی باعث شـده اثرات مثبت 
بدهـی دولـت در اقتصاد ایـران امکان بـروز نیابد 
و تنهـا پیامدهـای منفی آن محقق شـود . درواقع 
تـداوم و افزایـش بی رویـه بدهـی دولـت، ایجاد نا 
اطمینانی، محدودیت دسترسـی بخش خصوصی 
بـه منابـع مالـی و کاهـش پس انـداز را بـه دنبال 
داشـته کـه عاملـی بـرای ایجـاد مانـع بر سـر راه 
رشـد اقتصادی اسـت. بررسـی ها نشـان می دهد 
در کشـورهایی بـا درآمـد پاییـن و غیرمسـتمر، 
افزایـش بی رویـه بدهی هـای عمومی، بـا توجه به 
عمـق کـم بازارهـای مالـی و ضعـف در مدیریت 
بدهـی، بی ثباتـی اقتصادی را بـه همـراه دارد. در 
مقابـل در بازارهـای مالـی توسـعه یافته، انتشـار 
ابزارهـای بدهـی، توسـعه بازارهای مالـی و به تبع 
آن رشـد اقتصادی را به دنبال خواهد داشـت.  بر 
اسـاس آمارهـای دفتـر تحقیقات و سیاسـت های 
بخش  هـای مالـی وزارت اقتصـاد، بدهـی بخـش 
دولتـی اعـم از دولـت و شـرکت های دولتـی بـه 
شـبکه بانکـی کشـور طـی سـال های57 تـا 94 
همـواره در حـال افزایش بوده اسـت. بدهی دولت 
 1389 1381و   ،1372  ،1359 سـال های  در 
از بیشـترین رشـد طـی سـال های مذکـور یعنی 
برخـوردار  درصـد  بالغ بـر 50  متوسـط  به طـور 
بـوده اسـت. نسـبت بدهی هـای بانکـی بخـش 
دولتـی بـه تولیـد ناخالص داخلـی هم کـه از آن 
به قاعـده و سـقف بدهی تعبیر می  شـود و یکی از 
شـاخص های مهـم در ارزیابـی وضعیـت بدهی ها 
اسـت، طی همین دوره با نوسـانات زیادی مواجه 
بـوده اسـت؛ بیشـترین نسـبت ایـن شـاخص در 
سـال 67 و معـادل 62 درصـد و کمتریـن مقـدار 
آن در سـال 87 معـادل 7.6 درصـد بـوده اسـت. 
ایـن نسـبت در سـال 93 معـادل 13.6 درصـد 
از علـل رشـد قابل مالحظـه  ثبت شـده اسـت.  
بدهـی بانکـی دولـت در این سـال ها می تـوان به 
آغـاز جنـگ تحمیلی و کسـری بودجـه دولت در 
سـال 59 ، بازپرداخـت بدهـی خارجـی دولت در 
سـال 72 ، یکسان سـازی نـرخ ارز در سـال 81 
و هدفمنـدی یارانه هـا در سـال 89 اشـاره کـرد. 
تنهـا در سـال 84 رشـد بدهـی بخـش دولتی به 
نظـام بانکی منفی بوده اسـت. از دیگر مؤلفه های 
بررسـی وضعیت بدهی هـا، پایداری بدهی اسـت 
کـه بـا نسـبت بدهـی بانکـی بخـش دولتـی بـه 
درآمدهـای دولـت ارزیابـی می شـود. این نسـبت  
قابل مالحظـه ای  بـا رشـد  طـی دوره موردنظـر 
مواجه شـده اسـت؛ در سـال  67 با رقمی معادل  
635 درصـد بـه بیشـترین میزان خود بالغ شـده 
و در سـال 87 با رقمی معـادل 47.5  درصد حائز 
کمترین عملکرد بوده اسـت. نسـبت بدهی بانکی 
بخـش دولتـی به کسـری بودجه دولـت به عنوان 
یکـی دیگر از شـاخص های بااهمیت در سـنجش 
پایـداری بدهی هـای دولت، طی سـال های 57 تا 
93 از الگـوی نوسـانی برخـوردار بوده اسـت. این 
نسـبت  در سـال های 72، 78 و 80 بیشـترین 
مقـدار را داشـته تـا جایـی کـه به طـور متوسـط 
بدهـی بانکـی بخـش دولتـی بالغ بـر 50 برابـر 

کسـری بودجـه دولـت بوده اسـت.

هیچ اطاعاتی از محتوای پرونده در اختیار 
وزارت خارجه گذاشته نشده

وزارت امـور خارجـه دربـاره عملکـرد خود در ایـن پرونده نوشـت: وزارت 
امـور خارجـه از جلسـه ای کـه حـدود دو سـال قبـل در دفتـر ریاسـت محترم 
قـوه قضائیـه بـا حضور معـاون اول محتـرم رییس جمهـور، وزیر امـور خارجه 
و برخـی مسـئولین دیگـر در خصـوص پیگیـری موضـوع بابک زنجانـی برگزار 
شـد تاکنـون بـا قـوه قضائیـه همـکاری کامـل نمـوده و بـا فراهـم سـاختن 
تمامـی تسـهیات در مرکـز و نمایندگی هـا، هیـچ درخواسـتی را بی پاسـخ و 
پیگیـری نگذاشـته و هیـچ گاه نیـز گایـه ای از سـوی مقامات محتـرم قضائیه 
در ایـن زمینـه نشـنیده اسـت. بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دولـت، در 
ادامـه ایـن پاسـخ آمـده اسـت: وظایـف و حـوزه فعالیـت وزارت امـور خارجه 
طبـق قوانیـن داخلـی و عـرف بین المللی کاماً مشـخص اسـت. ابهامـات اخیر 
پیرامـون پیگیـری بین المللـی موضوع بابک زنجانی ازآنجا ناشـی می شـود که 
ورود دسـتگاه دیپلماسـی بـه موضوعـات بایـد بـه شـکل »رسـمی و آشـکار« 
صـورت پذیـرد، درحالی که هیچ یـک از اقدامات بابک زنجانی و همدسـتانش 
از مسـیرهای قانونـی و رسـمی انجام نشـده و تمامـی اقدامـات وی به صـورت 
»متقلبانـه، غیررسـمی، زیرزمینـی و مخفیانـه« انجـام پذیرفتـه به نحوی کـه  
نه تنهـا در داخـل کشـور بـا شـبکه های فاسـد و سرشـاخه های آن هماهنـگ 
بـوده بلکـه در خـارج نیـز صرفـاً از ارتباطـات غیر شـفاف و شـبکه های فسـاد 
مالـی بهـره می جسـته اسـت.  شـاید بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هیـچ گاه از 
وزارت امـور خارجـه خواسـته نشـده کـه رأسـاً وارد پیگیـری موضوع شـود و 
لـذا هیـچ اطاعاتـی از محتـوای پرونـده برای پیگیـری در اختیـار وزارت امور 
خارجـه قـرار نگرفتـه، چـون اصـوالً ورود به چنین حـوزه ای خارج از شـئونات 
عرفـی هـر وزارت امـور خارجه ای اسـت. بـر طبق عرف معمـول جهانی،  چنین 
حوزه هایـی وظیفـه ذاتـی سـایر دسـتگاه ها به ویـژه دسـتگاه اطاعاتـی اسـت 
کـه ظاهـراً علیرغـم تأکیـد ریاسـت محتـرم جمهـور بـر ضـرورت احالـه امر به 
آن دسـتگاه، تاکنـون مسـتقاً اجـازه ورود بـه این پرونده را نداشـته اسـت.

در بخـش دیگـری از پاسـخ آمـده: بـار دیگر تأکید می شـود که درخواسـت از 
وزارت امـور خارجـه تاکنـون صرفـاً  تسـهیل سـفرها و ماقات هـای مقامـات 
قضایـی بـا افـراد و مقامات کشـورهای مربوطه  بوده که در این مسـیر سـتاد 
و نمایندگی هـای وزارت امـور خارجـه از هیـچ تاشـی فروگذار نکرده اسـت. 
برایـن اسـاس اسـت کـه اظهـارات غیرمنتظره اخیـر برخی مسـئولین محترم 
ایـن قـوه در مـورد ایـن وزارت خانه که همـواره مورد محبت و لطف دسـتگاه 
قضایی قرار داشـته اسـت، و کنایه به تاش های مخلصانه سـربازان کشـور 
در عرصـه دیپلماسـی و دسـتاوردهای افتخارآمیـز ملـت ایـران در ارتبـاط بـا 

برجـام ، سـبب تعجب شـده اسـت.

شناسایی 700 میلیون دالر از وجوه بابک 
زنجانی در خارج از کشور توسط اطاعات

روابط عمومی وزارت اطاعات هم بخشـی از اقدامات انجام شـده 
در ایـن وزارتخانـه دربـاره پرونـده بانـک زنجانـی را اعـام و تأکیـد 
کـرد گزارشـی دربـاره فعالیت هـای اقتصـادی زنجانی و شـرکت ها و 
اشـخاص مرتبـط بـا وی و برخـی امـوال آن تهیـه و به مراجـع قضایی 
ارائه شـده اسـت .بـه گـزارش ایرنا و بر اسـاس این اعـام، وزارت 
اطاعـات در دو بعـد پیشـگیری و عملیاتـی اقـدام بـه ردیابـی مالـی 
فعالیت هـای زنجانـی و بانک هـای وی در خارج از کشـور و شناسـایی 
700 میلیـون دالر از وجـوه آن هـا کـرده اسـت. بـر ایـن اسـاس در 
بخـش پیشـگیری، عوامـل مداخله گـر و مخـل دررونـد رسـیدگی به 
پرونـده ازجملـه عوامل نفـوذی در داخل زندان شناسایی شـده اند. 
همچنیـن در بخـش شناسـایی نیـز اقدامات زیر انجام شـده اسـت :

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر
بـه  تاجیکسـتان  از  خـودرو  دسـتگاه  واردات 500  2- شناسـایی 

دالر میلیـون   15 قـرارداد  ارزش 
3- کشـف چهـار هـزار قطعـه دبیـت کارت بـه ارزش چهـار میلیـون 

دالر
4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا ، مالزی و ایران

5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی
۶-کشـف مقادیـر معتنابهی طا و توقیف مبلـغ 1۸5 میلیون و ۶50 

هـزار و 500 میلیـون تومان وجه نقد در سـال 13۹4 و 13۹5
7- شناسـایی و اعـام امـوال داخـل وی شـامل 53 شـرکت و خـارج 
از کشـور شـامل 20 شـرکت در سـال 13۹2 به دادسـتانی تهران

وجـه  واریـز  موردادعـای   50 حـدود  صحت وسـقم  بررسـی   -۸
زنجانـی در خـال رسـیدگی قضایی و پـس ازآن در کشـورهای مبدأ 
کانادا،چیـن ترکیـه ، امـارات عربـی متحـده ، مالـزی ، تاجیکسـتان ، 

اسـترالیا ، فیلیپیـن ، سـوئیس ، ایتالیـا ، روسـیه و ژاپـن
۹- پاسخگویی به استعام های متعدد مراجع قضایی

روابـط عمومـی وزارت اطاعـات تأکیـد کـرده این گزارش بخشـی 
از اقدامـات انجام شـده ای اسـت کـه قابـل اعـام عمومـی بـوده و 

شـامل همـه اقدامـات نیسـت.

وزارت نفت هر سندی را که 
قوه قضاییه داده، پیگیری کرده است

مسـئول کمیتـه مطالبـات وزارت نفـت فعالیت هـای وزارت نفـت بـرای 
بابـک زنجانـی را  از  وصـول بدهـی سـه میلیـارد و ۸00 میلیـون دالری 
تشـریح کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومـی وزارت نفـت )MOP(، مسـئول 
کمیتـه مطالبـات وزارت نفـت دربـاره همـکاری وزارت نفت با قـوه قضائیه 
در پرونـده بابـک زنجانـی اظهـار داشـت: همـکاری مـا بـا قـوه قضائیـه در 
چنـد مرحلـه بـوده اسـت؛ نخسـت در جهـت طـرح شـکایت و ارائـه مدارک 
و  ایشـان  سـؤاالت  بـه  دادن  پاسـخ  جهـت  در  بازپـرس  بـه  اطاعـات  و 
تکمیـل پرونـده، دوم، اعـزام همـکاران بـه همـراه هیئت هـای نماینـدگان 
قـوه قضائیـه، وزارت اطاعـات، وزارت امـور خارجـه، بانـک مرکـزی جهـت 
شناسـایی و ردیابـی امـوال متهـم در خـارج از کشـور و تـاش جهـت تملک 
امـوال شناسایی شـده یـا طرح دعـوی در محاکـم برخی از کشـورها که ادعا 
می شـده، امـوال متهـم را در آنجـا تصاحـب کردنـد، )الزم بـه تأکیـد اسـت 
کـه وزارت نفـت نماینـدگان خـود را در بیـش از 10 مـورد برای بررسـی و 
شناسـایی امـوال متهـم بـه خـارج اعـزام کـرده اسـت کـه البتـه عمومـاً نیز 
بی نتیجـه بوده اسـت.( سـوم؛ همـکاری با معـاون اول محترم قـوه قضائیه 
پـس از طـرح موضـوع در سـتاد مبـارزه بـا مفاسـد کان اقتصـادی و اخـذ 
رهنمـود و مسـاعدت از ایشـان، چهـارم؛ همـکاری تنگاتنـگ بـا دادسـتان 
محتـرم تهـران و معـاون محتـرم دادسـتان بـرای شناسـایی و کارشناسـی 
از 1۸0 کارشـناس،  بیـش  بـا  امـوال متهـم  بـار  به نحوی کـه سـه  امـوال 
ارزیابی شـده و بخـش عمـده ای از امـوال داخـل کشـور بابـت مطالبـات در 
اختیـار شـرکت ملـی نفـت ایـران قرارگرفته اسـت. پنجـم؛ پیگیـری برای 
انتقـال برخـی دیگـر از امـوال متهـم کـه هنـوز در اختیـار شـرکت ملـی 
نفـت ایـران قـرار نگرفتـه و یـا به شـرکت ملـی نفت ایـران منتقل نشـده 
اسـت. عـاوه بـر پیگیری هـای مکاتبـه ای و تلفنـی، به صـورت هفتگـی یـا 
حداقـل سـه هفتـه یک بـار با معـاون محترم دادسـتان و در مواقعـی هم با 
متهـم جلسـاتی برگزارشـده که بتوان نسـبت بـه شناسـایی و ارزیابی این 
امـوال اقـدام و بـه شـرکت ملی نفـت ایران منتقل شـود. مسـئول کمیته 
مطالبـات وزارت نفـت، دربـاره این کـه آیـا تاکنـون پیش آمـده اسـت که از 
سـوی قـوه قضائیـه بـه شـرکت ملـی نفـت ایـران موضوعـی دربـاره متهـم 
نفتـی ارائه شـده باشـد که آن را پیگیـری نکند، گفت: ما هر سـندی که از 
سـوی قـوه قضائیـه یـا هـر دسـتوری که از سـوی دادسـتان محتـرم تهران 
دربـاره امـوال متهـم بـه مـا داده شـده اسـت به طور جـد پیگیـری کرده ایم 
و گـزارش آن نیـز بـه مراجع ذی ربط و دادسـتان محترم داده شـده اسـت.

1  ارسال پیامک حذف یارانه 

برای 3 میلیون نفر دیگر
وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی از ارسـال پیامک به سـه گـروه برای 
حـذف یارانـه 3 میلیـون نفـر دیگـر از پردرآمدهـا خبـر داد. بـه گـزارش 
خبرگـزاری خبرآنالیـن، علـی ربیعـی از حـذف یارانـه 4 میلیـون نفـر 
تاکنـون خبـر داد و گفـت: حـدود 7 میلیون نفـر در کشـور درآمد خیلی 
بـاال و رفتـار غیرقابل کنتـرل اقتصادی دارنـد. وی با بیان اینکه برای سـه 
گـروه پیامـک داده ایم افزود:گام بعـدی دولت حذف یارانـه 3 میلیون نفر 
دیگـر اسـت. وزیـر رفـاه دربـاره خـط فقـر هم بـا بیـان اینکـه نمی توانم 
خـط دقیـق فقـر را بیـان کنـم گفـت: 50 درصـد بازنشسـتگان تأمیـن 
اجتماعـی حداقـل دسـتمزد 820 هـزار تومـان را می گیرند امـا نمی توان 

ایـن حداقـل دسـتمزد را به عنـوان خـط فقر اعـالم کرد.

2  امام جمعه اصفهان: خانم هایي که با وضع 

نامناسب بیرون مي آیند، نه پدرشان غیرت دارند، نه 
برادرهایشان

انتخـاب نوشـت: آیت اهلل سـید یوسـف طباطبایـی نـژاد در خطبه هاي 
ایـن هفتـه نمـاز جمعـه اصفهان گفـت: امـروز برخي هـا بـا بدحجابي در 
خیابان هـا حاضـر مي شـوند و راه پهلـوي را ادامـه مي دهنـد،  بـر اسـاس 
احادیـث خانم هایـي کـه بـا وضع نامناسـب بیـرون مي آیند، نـه پدرش و 
نـه برادرهایـش غیرت دارد و نتیجه این اسـت که خانواده از هم مي پاشـد 
و خیـري ازش نیسـت و در معامـالت هـم بایـد از او کوتـاه آمـد کـه اگر 

غیـرت و دیـن داشـت ناموس خـود را در معـرض دید نمي گذاشـت.

3  امام جمعه مشهد: شوهای لباس را در ایران 

دشمنان خدا تشکیل می دهند
احمـد علم الهـدی  نوشـت: حجت االسالم والمسـلمین سـید  انتخـاب 
گفـت: دشـمن می خواهـد بـا توسـعه بی حجابـی ایـن میـدان را تخلیـه 
کنـد، الگوهـا و نمادهایـی کـه از دروازه غـرب به عنـوان مـدل تـازه وارد 
کشـور می شـود و شـوهای لباسـی که دشـمنان خـدا تشـکیل می دهند 
و مـوارد فسـق و فجـوری کـه بـه دسـت وابسـتگان غربی انجام می شـود 
بـرای تهـی کـردن کشـور از نیروی انسـانی اسـت. باید اصول اسـالمی و 
دینـی در مسـئله عفت و حجاب رعایت شـود، اختالط میـان زن و مردی 
کـه حتـی متأسـفانه در خانواده هـای مذهبـی نفـوذ کـرده بایـد جـدی 

گرفته شـود. اختالط زنان و مردان خطرناک اسـت و جلسـات خانوادگی 
و مهمانی هـای این چنیـن خطرنـاک اسـت و منشـأ فسـاد در کانون یک 
خانـواده متدیـن اسـت. این آفت اختـالط باید از زندگی برداشـته شـود.

4  »مالیات سبز« در دستور کار دولت قرار گرفت
رییـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در حسـاب کاربـری توییتری 
خود نوشت:»سـازمان حفاظت محیط زیسـت طی دو سـال اخیر با وزارت 
اقتصـاد و دارایـی و کمیسـیون اقتصاد دولت سـاعت ها کار کارشناسـی و 
توجیهـی داشـته تـا مالیات سـبز در دسـتور کار دولـت قرار گرفـت.« به 
گـزارش روابـط عمومـی سـازمان محیط زیسـت، معصومه ابتـکار، معاون 
حسـاب  در  محیط زیسـت  حفاظـت  سـازمان  رییـس  و  رئیس جمهـور 
کاربـری توییتـری خود نوشـت: »مالیات سـبز یکی از مؤلفه هـای اقتصاد 
سـبز اسـت. همین طـور بانکـداری سـبز، سـبز شـدن حسـاب های ملـی 
و صنـدوق ملـی محیط زیسـت و توجـه بـه ارزیابـی زیسـت محیطی در 
پروژه هـا.« »هرکـدام از ابعاد اقتصاد سـبز در دولت یازدهم پیشـرفت های 
خوبـی داشـته و این هـا گام هـای اسـتوار در جهـت وعـده رئیس جمهـور 
بـرای تحقق دولت محیط زیسـت اسـت.« بـه گفته وی مالیات سـبز برای 
جبـران ایجـاد آالینده هـا اسـت، رأی دولـت بـه ابقـای مالیـات سـبز در 

الیحـه ارزش افزوده اسـت.

5  روایت محمود صادقی از آخرین وضعیت 

پرونده اش در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان
ایسـنا نوشـت: نماینده مـردم تهـران در مجلس ضمن تشـریح آخرین 
مراحـل رسـیدگی به پرونـده اش در هیـأت نظارت بـر رفتـار نمایندگان، 
گفـت: در حـال حاضـر بررسـی های بیشـتر بـر روی دفاعیـات مکتـوب 
بنـده در حـال انجـام اسـت. محمـود صادقـی با اشـاره بـه روند بررسـی 
پرونـده اش در هیـأت نظـارت بر رفتار نماینـدگان، گفت: بر اسـاس آنچه 
خواسته شـده بـود بنـده دفاعیـات مکتـوب خـود را ارائـه دادم و اکنـون 
نیـز دو عضـو حقوقـدان این هیأت در حال بررسـی بیشـتر ایـن دفاعیات 
مکتـوب هسـتند. وی اظهـار کـرد: یکـی از نکاتـی کـه در دفاعیـه خـود 
مطـرح کـردم مصونیـت پارلمانـی نماینـدگان بـا توجـه بـه اصـل 86 
قانـون اساسـی اسـت کـه مربـوط بـه اظهارنظرهـای نمایندگان اسـت و 
تمـام مـوارد هـم بـه اظهارنظرهـای بنـده در ایفـای وظیفـه نمایندگی و 
نظارتـی ام برمی گـردد؛ اگر اصل 86 شـامل این اظهارنظرها نشـود شـامل 

چـه چیـزی خواهد شـد؟

6 انتقاد عارف از رسانه ای شدن

 اختالفات بین مسئوالن
ایسـنا نوشـت: رییـس فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی از 

رسـانه ای شـدن اختـالف نظرهـای برخـی مسـئولین انتقـاد کـرد.
تهـران در  نماینـدگان  افتتـاح دفتـر  محمدرصـا عـارف در مراسـم 
و  مسـائل  برخـی  می تـوان  وقتـی  کـرد:  اظهـار  پردیـس  شهرسـتان 
اختـالف نظرهـا را در داخـل یـک جلسـه حـل کـرد چـرا بایـد آنهـا را 
رسـانه ای کنیـم؟ مبنـای مـا این اسـت کـه حتی االمـکان این مسـائل 

رسـانه ای نشـود.
وی گفـت: مـا طرح گفت وگـوی ملـی را در پارلمان دنبـال می کنیم 
و در همیـن راسـتا کارگروهـی بـرای تعامـل بـا فراکسـیون های دیگـر 
تشـکیل شـده اسـت. مـا در خیلـی مسـائل مثـل حقـوق شـهروندی با 
یکدیگـر اختـالف نظـر داریـم، امـا در بحـث اشـتغال و رونـق اقتصادی 
اختـالف نظـری نیسـت و می توانیـم در راسـتای منافع ملی بـا یکدیگر 
تعامـل کنیـم. جهت گیـری مـا همیـن اسـت که مبنـا روی مشـترکات 
باشـد ان شـاءاهلل اختـالف نظرهـا هـم در حین ایـن تعامل حـل خواهد 

شـد تـا ان شـاءاهلل به نتایـج مطلوب برسـیم.
عـارف همچنیـن اظهـار کـرد: راهبـرد مجلـس دهـم و جریانـی کـه 
بـا ائتـالف امیـد خلـق شـد و بـه تشـکیل فراکسـیون امید منجر شـد، 
پیگیـری شـعار امیـد، آرامـش و رونق اقتصادی اسـت. بر همین اسـاس 
یـک برنامـه 126 بنـدی را ارائه کردیـم و امیدوارم به تدریـج وعده های 
داده شـده در برنامه ششـم که در مجلس در حال تدوین اسـت، تحقق 

بد. یا
نماینـده مـردم تهـران در مجلس آرامش را شـعار راهبـردی گفتمان 
اصالحـات و ائتـالف امیـد عنـوان و خاطرنشـان کرد: آرامـش مهم ترین 
مسـئل امـروز کشـور مـا اسـت. ما بـرای تعهـد آرمان هـای کشـور نیاز 
بـه آرامـش داریـم و ایـن مهم تریـن راهبرد مـا در مجلس اسـت که ان 
شـاءاهلل تـا آخـر دوره آن  را دنبـال می کنیـم. نماینـدگان هـم علی رغـم 
اینکـه در برخی مسـائل نیـاز به موضع گیـری وجـود دارد در چارچوب 
ایـن شـعار عمـل می کنند و برخی مسـائل را بـدون اسـتفاده از تریبون 
مجلـس دنبـال می کنیـم؛ چـرا کـه بـرای مـا رسـیدن بـه نتیجـه مهم 
اسـت و تـالش مـا ایـن اسـت کـه مسـائل را بـا حفـظ آرامـش دنبـال 

. کنیم
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از میان رسانه ها

روزنامـه شـهروند در شـماره روز پنـج شـنبه 
خـود در گزارشـی بـا عنوان »پـازل ناتمـام وزارت 
بهداشـت« بـا اشـاره بـه اینکـه دیـروز نمایندگان 
مجلس با پیوسـتن سازمان بیمه سالمت به وزارت 
بهداشـت موافقـت و با انتقـال شـورای عالی بیمه 
سـالمت به این وزارتخانه مخالفـت کردند، محمد 
حسـین قربانی، نایب رئیس کمیسـیون بهداشـت 
مجلـس در گفـت و گـو بـا »شـهروند«: سـاختار 
سـازمان بیمـه سـالمت تغییر نمـی کنـد، تنها از 
یـک وزارتخانـه بـه وزارتخانـه دیگر منتقل شـده 
اسـت نوشـت:» دیروز بـرای وزارت بهداشـت، روز 
سرنوشـت سـازی بود، نمایندگان مجلس شـورای 
اسـالمی گرد هم آمده بودند تا در جریان بررسـی 
جزییات الیحه برنامه ششـم، مـاده 87 این الیحه 
را تصویـب کننـد؛ قـرار بـر تاییـد یا رد پیشـنهاد 
انتقـال سـازمان بیمه سـالمت و شـورایعالی بیمه 
سـالمت از وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی به 
وزارت بهداشـت بـود.  موضوعاتـی کـه از چند ماه 

پیش از سـوی کمیسـیون های بهداشـت و برنامه 
و بودجه مجلس پیشـنهاد شـده بود. در این مدت 
هـم وزارت بهداشـت که در تب و تاب رسـیدن به 
آرزوی دیرینـه که همان تجمیع و یکپارچه کردن 
بیمـه ها برای باز شـدن گره کـور اعتبارهای نظام 
سـالمت، در انتظـار تصمیـم نماینـدگان نشسـته 
بـود، بـا سرنوشـت دیگـری مواجـه شـد. دیـروز 
نماینـدگان مجلس، بـا 130 رأی موافـق با انتقال 
سـازمان بیمه سـالمت از وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی به وزارت بهداشـت موافقـت و با انتقال 
شـورای عالـی بیمـه سـالمت از ایـن وزارتخانه به 
وزارت بهداشـت بـا 121 رأی موافـق و 106 رأی 
مخالـف، مخالفـت کردنـد.  حـاال بر اسـاس آنچه 
مجلـس مصـوب کـرده، از زمـان ابالغ ایـن قانون، 
سـازمان بیمه سـالمت با حفظ شخصیت حقوقی 
و اسـتقالل مالـی بـر اسـاس اساسـنامه ای کـه به 
تصویـب هیات وزیـران می رسـد، از وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی به وزارت بهداشـت، درمان و 

آموزش پزشـکی منتقل می شـود. این اساسـنامه 
محسـن  کنـد.«  مـی  ارایـه  بهداشـت  وزارت  را 
ایزدخـواه در همین باره در روزنامه اعتماد نوشـت: 
»بـا خوش شانسـي وزارت کار یا بدشانسـي وزارت 
بهداشـت به دلیل خراب شـدن سیستم راي گیري 
یکـي از نمایندگان مجلـس؛ مـورد اول با اختالف 
یـک راي رد شـد و شـوراي عالي خدمـات درماني 
باقـي مانـد امـا سـازمان بیمه سـالمت بـه وزارت 
بهداشـت ملحـق شـد.  این یعنـي دو پـاره کردن 
يک تکه که بخشـي  از آن دست وزارت بهداشت 
اسـت و بخش دیگرش دسـت وزارت کار. این نوع 
نـگاه و طناب کشـي میـان دو وزارتخانـه بـا وجود 
مخالفـت دولـت بـا ایـن رویکردهـا، موجـب این 
مـي شـود کـه نـه تنهـا مشـکل بیمه شـدگان و 
هزینه هـاي سرسـام آور درمـان حـل نشـود بلکه 
ایـن اختالفـات عمیق تـر شـود و دود عمیق تـر 
مـردم  بـه چشـم  تنهـا  هـم  اختالفـات  شـدن 

مي رود.«

اختالفی که دودش به چشم مردم می رود
سوژه گزارش

جبهه علیه حزب
نظام هـای  در  امـروزه  نوشـت:  ابتـکار  روزنامـه 
دموکراتیک، توسـعه سیاسی با شـرکت در انتخابات 
از طریـق فعالیت حزبی و رقابت احزاب برای کسـب 
قـدرت امکان پذیـر اسـت. حـزب، مهم تریـن نهـاد 
سیاسـی در جوامـع دموکراتیـک بـه شـمار می رود 
و اهمیـت وجود احـزاب مقتدر در آسـتانه انتخابات 
ریاسـت جمهـوری و با ورود به صحنه های سیاسـی 
و تصمیم گیری های اساسـی نمود پیـدا می کند. اما 
ذکـر ایـن نکته نیـز الزامی اسـت که قـدرت احزاب 
بـه تعـداد زیاد آن نیسـت بلکـه به تاثیرگـذاری آنها 
در سـاختار سیاسـی بـاز می گـردد. بـر این اسـاس 
می تـوان گفـت کـه در نظام سیاسـی ایـران احزاب 
جایـگاه تعیین کننـده ای ندارند؛ هر چنـد که تعداد 

آن هـا بـه 200 یا 300 برسـد. 
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه معمـوال در آسـتانه 
انتخابات هـا، جریان هـا و فعـاالن سیاسـی بـه جای 
ایـن کـه از طریـق احزاب اهـداف انتخاباتـی خود را 
پیـش برنـد ترجیـح می دهند بـا تشـکیل جبهه ها 
و ائتالف هـای مقطعـی با افـراد و دیگـر جریان های 
همسـو بـه فعالیـت سیاسـی رو آورنـد. ایـن امـر به 
جـای آن کـه بـه تقویـت جایـگاه احـزاب در نظـام 
جمهـوری اسـالمی کمـک کند پایـه آن را سسـت 
کـرده و احزاب در زمان انتخابات نقشـی در حد قرار 
دادن امضـا پای لیسـت های انتخاباتی ایفا می کنند. 
برخـی افـراد نیـز موفقیـت را در سـایه حملـه بـه 
احـزاب جسـت وجو می کننـد و فعالیت حزبـی را به 
خاطـر تالش برای کسـب قـدرت تقبیـح می کنند. 
باتوجـه بـه اینکه طی سـال های اخیر هـر دو جناح 
سیاسـی اصالح طلـب و اصولگرا بر وحـدت جناحی 
تاکیـد ورزیده انـد؛ حـاال این سـوال مطرح می شـود 
کـه شـکل گیری جبهه هـا در آسـتانه انتخابـات چه 
تاثیـری بر تحـزب دارد؟ و از طرفی، وحدت جناحی 
را قـوت بخشـیده و یـا بـه افتـراق و تشـتت دامـن 

می زنـد؟
حزب کارآمدی در کشور وجود ندارد

اصالح طلـب  سیاسـتمدار  رسـولی،  سیدحسـن  
بنیاد بـاران درخصـوص  از اعضـای هیئت مدیـره  و 
نقـش جبهه هـا و تاثیـر آن بـر مسـیری کـه احزاب 
تـا بـه امـروز طـی کرده انـد، بـر این بـاور اسـت که 
علـل ظهور چنیـن تشـکالتی را بایـد در زمینه ها و 
عوامـل عدم تحقق توسـعه فعالیت احزاب جسـتجو 
کـرد. رسـولی با انتقـاد از تکثـر حزب ها در کشـور، 
معتقـد اسـت تـا زمانی کـه شـاهد توسـعه کمی و 
ازدیـاد احـزاب هسـتیم و مجموعـه برنامه ریـزی، 
انتخاباتـی کـه  هماهنگـی و مدیریـت پروژه هـای 
هردوسـال یـک بـار در کشـور بـه اجـرا در می آیـد، 
برعهـده احـزاب کم بنیـه باشـد؛ اعـم از اصالح طلب 
و اصولگـرا، توسـعه و کارایـی قابـل تحقـق نیسـت. 
بـه گفتـه او، در چنین شـرایطی دو جناح ریشـه دار 
سیاسـی کشـور بـرای فائق آمدن بر تنگنـا و نقصان 
بـا صـرف هزینـه کمتـر و البتـه باالجبـار اقـدام به 
تشـکیل جبهه هـای گوناگـون سیاسـی می کننـد ؛ 
جبهه هایـی کـه هرکـدام در برگیرنـده تعـدادی از 
احـزاب و گروه هـای سیاسـی همفکر اسـت. حسـن 
رسـولی اما تاکیـد دارد که براسـاس اسـتانداردهای 
توسـعه یافتگی مدرن، این نوع سازماندهی)تشـکیل 
جبهه ها( مطلوب نیسـت و باید آرزو داشـته باشـیم 
کـه در آینده نزدیک بـا رفع موانع فـراروی احزاب و 
نیـز تجمیـع و ادغام احـزاب موجود در سـه یا چهار 
حـزب گسـترده و توانمنـد، مجموعـه ظرفیت هـای 
حزبی کشـور به آن حد از آمادگی و توانایی برسـند 
بتواننـد  جبهه هـا  از  کمک گیـری  از  بی نیـاز  کـه 
راهبـری و مدیریـت انتخابـات در کشـور را برعهـده 
گیرنـد. ایـن سیاسـتمدار اصالح طلـب در پاسـخ به 
اینکـه درصـورت نبـود جبهـه و یا حزبـی موثر، چه 
بایـد کـرد، گفت: طبیعتـا تا زمانی که بـه این هدف 
مطلـوب نرسـیده ایم، به ناچـار و به شـکل اقتضایی 
بایـد با همیـن سـازوکار جبهه های جلـو برویم چرا 
کـه جایگزیـن کارآمـد و اثربخش تـری در فضـای 
سیاسـی ایـران در اختیـار هیچکـدام از دو جریـان 

 . نیست
چرا قانونگذاران سکوت کرده اند؟

حسـین کنعانی مقـدم، فعـال سیاسـی اصولگـرا 
و دبیـرکل حـزب سـبز ایـران امـا معتقد اسـت که 
تشـکیل جبهه هـا تاحـد زیـادی می توانـد ماهیـت 
تحـزب را باخطـر روبـه رو کند. با تفکری در فلسـفه 
پیدایـش احـزاب، در مواقعـی برخـی از حزب هـای 
یـا همفکـر  و رسـمی کـه همسـو  شناسـنامه دار 
هسـتند بـرای ورود به عرصه سیاسـت و انتخابات با 
تجمیع نیروها و سـازماندهی افکار اقدام به تشـکیل 
جبهه هایـی می کنند که یا ائتالف سیاسـی اسـت و 
یـا انتخاباتـی، اما آیـا جبهه هایی که اخیرا تشـکیل 
شـده اند، مجوزهـای الزم را دارنـد؟ پاسـخ حسـین 
کنعانی مقـدم به این سـوال منفی اسـت: متاسـفانه 
جبهه هـای اکنونی، بـه ویژه آنهایی کـه فاقد احزاب 
از  بایـد  شناسـنامه دار و رسـمی کشـور هسـتند، 
نظـر قانـون مـورد توجه قـرار گیرند چراکـه چگونه 
می شـود در شـب انتخابـات یـا ماه هـای منتهـی به 
آن، جبهه هایـی تشـکیل شـوند که نه هویـت دارند 
و نـه مجـوز الزم را اخـذ کرده اند؛ تنها بـه این دلیل 
کـه عـده ای از شـخصیت ها دور هـم جمـع شـده و 
جبهـه ای بـا همان کارکـرد حزبی تشـکیل داده اند؟ 
فعال اصولگرا با انتقاد از سـکوت قانونگـذاران، براین 
باوراسـت کـه عملکـرد جبهه هـا بـا مـاده 10 قانون 
احـزاب در کشـور کـه اکنـون حاکـم بـر فعالیـت 
احـزاب اسـت، مغایـرت دارد. بـه گفته او، بـا دیدی 
قانونـی و حقوقی می تـوان دریافت کـه فعالیت های 
سیاسـی در کشـور ما در قالب احزاب و تشـکل های 
سیاسـی بایـد دارای مجوزهـای رسـمی از وزارت 

کشـور و کمیسـیون مـاده 10 احزاب باشـد. 

روز  خبرآنالیـن  خبرگـزاری 
تغییـر  بـه  گزارشـی  در  گذشـته 
قیمـت دالر در سـال هـای مختلف 
گـزارش  ایـن  ادامـه  در  پرداخـت. 
را مـی خوانیـم: بی ثباتـی در نـرخ 
هـا  قیمـت  شـدید  نوسـان  و  ارز 
مشـکلی اسـت کـه همـه دولت هـا 
آن  بـا  اخیـر  دهه هـای  طـی 
دولت هـا  برخـی  بوده انـد؛  مواجـه 
و  بوده انـد  موفـق  آن  کاهـش  در 
بعضـی دیگر این مشـکل را تشـدید 
نوسـانات  نـوع  و  دامنـه  کرده انـد. 
نـرخ ارز در اقتصـاد هر کشـوری به 
عنـوان یکـی از مولفه هـای ارزیابـی 
ثبـات و شـاخص های مورد بررسـی 
و  داخلـی  از  اعـم  سـرمایه گذاران 
دهـه  چنـد  طـی  اسـت.  خارجـی 
گذشـته اقتصـاد ایـران امـا همواره 
از شـرایط خوبـی بـه لحـاظ ثبـات 
نبوده اسـت.  برخـوردار  نـرخ  ایـن 
غلبـه مالحظات سیاسـی بـر منطق 
تک منبـع  ارزی،  سیاسـت های 
بـودن درامدهـای ارزی و وابسـتگی 
و  نفتـی  درآمدهـای  بـه  شـدید 
ماننـد  بیرونـی  عوامـل  تاثیـر  از 
و...  هـا  تحریـم  تحمیلـی،  جنـگ 
دسـتیابی بـه ثبـات ارزی را بـه جز 
تقریبـا  کوتاهـی  زمانـی  بازه هـای 
سـال  سـه  کـرده  اسـت.  ناممکـن 
نخسـت فعالیـت دولـت یازدهـم از 
ارز  باثبـات  مقاطـع  همـان  جملـه 
مقطـع  ایـن  در  می آیـد.  بحسـاب 
و  پیرامونـی  تنش هـای  وجـود  بـا 
توانسـت  فـراوان دولـت  مشـکالت 
دامنـه نوسـانات را تا حـدود زیادی 
کنتـرل و محـدود کنـد گرچـه در 
هفته هـای  جملـه  از  مقطـع  چنـد 
نوسـانات  شـاهد  هـم  بـاز  اخیـر 
مـرور  بوده ایـم.  مالحظـه ای  قابـل 
افـت و خیزهـای چنـد دهـه اخیـر 
قیمـت دالر در بـازار ایـران بخوبـی 

گویـای نبـود ثبـات در ایـن بـازار و 
نشـان دهنده یکـی از عوامـل گریـز 
سـرمایه ها از اقتصاد کشـور اسـت. 
ارز در فصـول مختلـف بـه دالیلـی 
همچـون افزایش تقاضاهـای فصلی 
را  انتظـار  مـورد  قیمتـی  افزایـش 
افرایـش  جـز  بـه  اسـت.  داشـته 
قیمـت فصلـی امـا جابجایـی دولت 
هـا موثرتریـن عامـل افزایـش نـرخ 
ارز در طـول تاریخ کشـور بـوده اند.

دوره نرخ دورقمی دالر
پـس ازانقالب اسـالمی در سـال 
سـال  اواخـر  تـا  دالر  نـرخ   1357
 99 تـا   10 محـدوده  در   1367
تومـان بـه ازای یـک دالر بـود. امـا 
سـال  1368 نـرخ دالر  برای اولین 
بـار وارد کانـال 100 تومـان شـده 
و بـا افزایـش حـدود 24 تومانـی از 
حـدود 98 تومـان در پایـان سـال 
سـال  در  تومـان   120 بـه   1367
مقیـاس  در  شـاید  رسـید.   1368
ایـن  بتـوان  ریـال  ارزش  و  زمـان 
افزایش 25 تومانـی را اولین جهش 
نـرخ ارز نـام گذاشـت. پـس از ایـن 
افزایـش تـا 8 سـال بعـد نـرخ دالر 
در محـدوده 100 تـا 200 تومـان 
دارای نوسـاناتی کمتـر از 30 تومان 
بـود و بـا شـیب مالیمـی طـی آن 
سـال ها به نـرخ 200 تومان رسـید. 
طبـق اطالعات ثبت شـده در بانک 
مرکـزی دومیـن جهش نـرخ ارز در 
سـال 1373 بـا افزایش حـدود 47 
درصـدی قیمـت دالر در بـازار ثبت 
شـد. بـه گونـه ای که نـرخ دالر در 
اواخـر سـال 1373 از 180 به 263 

رسـید. تومان 
ثبت اولین رکورد رشد 5۰ 

درصدی نرخ دالر
امـا اولیـن رکـورد افزایش قیمت 
سـال  در  ارز  نـرخ  درصـدی   50
ایـن  در  رسـید.  ثبـت  بـه   1374

تومـان   263 از  دالر  قیمـت  سـال 
بـه 407 تومـان افزایـش یافـت اما 
تـا 2 سـال بعـد یعنی سـال 1376 
در محـدوده 400 تومـان باقی ماند. 
سـال 1377 دالر با ثبت نرخ رشـد 
فاصلـه  توانسـت  درصـدی   35
برابـری خـود بـا ریـال را افزایـش 
داده و از  نـرخ 478 تومـان به 646 

تومـان برسـد.
دومین رشد 5۰ درصدی قیمت 

دالر
دومیـن رشـد 50 درصـدی نرخ 
دالر در سـال 1378 رقـم خـورد و 
نـرخ دالر بـا افزایـش حـدود 200 
تومانـی نسـبت بـه سـال قبـل بـه 
863 تومـان افزایـش یافـت.  ایـن 
نـرخ تـا 6 سـال بعـد یعنی از سـال 
1378 تا 1384 رشـد قابل توجهی 
نداشـت و در کانـال 800 تومانـی 
باقـی مانـد. امـا در سـال 1384 و 
بـا جابجایـی دولت هشـتم و نهم با 
افزایـش 100 تومان در بـازه زمانی 
بـرای  تومـان   900 نـرخ  کوتاهـی 
دالر بـه ثبـت رسـید و ایـن قیمـت 
بـا رشـدی حـدود 100 تومـان تـا 
پایـان دولـت نهـم بـه قیمـت 997 

رسـید. تومان 
ثبت اولین نرخ 4 رقمی دالر 

در کارنامه دولت دهم
سـال 1389 را مـی تـوان سـال 
ثبـت رکـورد 4 رقمـی شـدن دالر 
نـام گذاشـت. قیمـت 997 تومانـی 
دالر در پایان سـال 1388 به حدود  
1044 تومان در سـال 1389 رسید 
و تـا پایان سـال 1390 نیز در کاال 
1000 تومانـی نوسـانی حـدود 95 

تومـان را تجربـه کرد.
رکورد نجومی نرخ دالر با 

رشد 174 درصدی
انضباطـی  بـی  و  سـوءمدیریت 
هـای مالـی دولـت دهـم بیتشـرین 

تحریمهـای  دوران  در  را  تاثیـر 
ظالمانـه علیه کشـور در سـال های 
نخسـتین دهـه 90 نشـان داد. بـا 
نفتـی  سرشـار  درآمدهـای  وجـود 
و افزایـش قیمـت نفـت بـه حـدود 
بودجـه  کسـری  امـا  دالر   130
افزایـش  بـه  رو  بـه شـدت  دولـت 
گذاشـت. بـه طـوری کـه هنـوز هم 
اقتصاددانان ارشـد کشـور نتوانسته 
انـد معادله چنـد مجهولـی افزایش 
درآمدهـای ارزی نفتـی و افزایـش 
 174 رشـد  و  دولـت  کسـری 
درصـدی نـرخ ارز در آن سـال هـا 
را حـل کننـد. بـا وجـود راه اندازی 
مـورد  ارز  تامیـن  بـرای  مرکـزی 
نیـاز تولیـد کننـدگان امـا نیـاز این 
بخش اقتصاد در آن سـال همچنان 
بـی پاسـخ مانـد. یکـی از باالتریـن 
رکوردهـای رشـد نـرخ ارز در سـال 
91 بـه ثبـت رسـید . بـه گونـه ای 
کـه قیمـت ایـن ارز تاثیرگـذار در 
بازارهـای داخلـی از 1204 تومـان 
رشـد  بـا  سـال 1390  ابتـدای  در 
 2607 بـه  درصـد   116 از  بیـش 
تومان در سـال 1391 رسـید. روند 
رشـد قیمـت دالر طی سـال 1391 
همچنـان ادامـه داشـت تـا جاییکه 
ارز  آزاد  بـازار  در   1392 سـال  در 
شـد.  مـی  معاملـه  تومـان   3183
در آخریـن سـال دولـت دهـم نـرخ 
ارز در مقطعـی از زمـان بـه حـدود 
4000 تومـان نیـز رسـیده بـود. در 
ایـن دوران فاصلـه نـرخ ارز در بازار 
آزاد و بـازار بیـن بانکـی بـه بیش از 

100 درصـد رسـیده بـود.
پایان دوران سفته بازی با ارز

دولـت  آمـدن  کار  روی  از  پـس 
یازدهـم امـا دوران رونـق بـازار ارز 
تقریبا رو به افول گذاشـت. بررسـی 
سـال  سـه  در  ارز  نـرخ  افزایـش 
نوسـانات  دهنـده  نشـان  گذشـته 

از  کمتـر  بـازه  در  انـدک  بسـیار 
کاهـش  باشـد.  مـی  تومـان   150
آزاد و  بـازار  ارز  نـرخ  بیـن  فاصلـه 
درصـد  از 112  بانکـي  بیـن  بـازار 
در سـال 1391 بـه 13 درصـد در 
سـال 1395 از آثـار دسـتاوردهای 
سیاسـی و ثبات اقتصاد کشـور بود. 
امـا طـی دومـاه گذشـته و پـس از 
انتخابـات  نتیجـه  مشـخص شـدن 
ریاسـت جمهوری آمریـکا دالر نرخ 
افزایـش  بـه  رو  دنیـا  کل  در  دالر 
گذاشـت. بـا توجـه بـه ایـن عامـل 
و عوامـل دیگـری همچـون افزایش 
تقاضـای ارز مسـافرتی بـرای ایـام 
میـالدی  سـال  پایـان  و  مذهبـی 
بـازار  در  ارز  نـرخ  بیـن  اختـالف  
آزاد و بـازار بیـن بانکـی تنهـا 10 
واحـد درصـد افزایـش یافـت و بـه 
23 درصـد رسـید.  در حالـی کـه 
نوسـان قیمـت هـا در بـازار ارز در 
پرتنـش تریـن زمـان سـال جـاری 
بـه 3.9 درصـد رسـید همچنـان تا 
درصـدی   28.3 نوسـانات   رکـرود 
کـه در سـال 91 بـه ثبـت رسـید 
فاصلـه چشـمگیری دارد. طـی مـاه 
گذشـته نـرخ ارز در بـازه بین 500 
تـا 700 تومانـی نوسـاناتی داشـت 
کـه بـا اقدامات بانـک مرکـزی این 
نوسـانات به سـرعت کنتـرل و پس 
از ثبـت اولیـن رکورد بـاالی 4 هزار 
تومـان در فاصلـه سـه روز مجـددا 
بـه کانـال 3800 تومانی بازگشـت. 
قیمـت دالر گرچـه دوبـاره بـه مرز 
4000 تومـان افزایـش یافـت ولـی 
از انجایـی کـه بنـا بـه گفتـه رئیس 
مناسـب  نـرخ  مرکـزی  بانـک  کل 
اسـت  تومـان   3800 اکنـون  دالر 
بانک مرکـزی  می شـود  پیش بینـی 
هـر اقدامـی را کـه برایـش ممکـن 
باشـد انجـام دهـد تـا دالر بـه مدار 

بازگـردد. تومـان   3800

خط  زمانی تغییرات نرخ دالر در ایران

رکوردهایی برای دالر

روزنامـه آرمـان در گزارشـی بـه فعالیت های 
سیاسـی شـهردار تهـران پرداخـت: ایـن روزهـا 
اصولگرایان بیش از سـابق برای انتخابات ریاست 
جمهـوری و شـورای شـهر بـه تکاپـو افتاده انـد 
کـه نمونـه اش در اعـالم کاندیداتـوری افـراد 
مختلف در جریان اصولگرا قابل مشـاهده اسـت. 
مصطفی میر سـلیم، محمد باقر قالیباف، سعید 
جلیلی،عـزت ا... ضرغامی و... افرادی هسـتند که 
در اقصـی نقاط کشـور به سـخنرانی می پردازند 
و سیاسـت های دولـت را هـدف قـرار می دهنـد 
امـا ایـن جریـان همچنان بـر همـان یکدندگی 

سـال 92 اسـتوار اسـت. برخـی معتقدنـد کـه 
»حـب قـدرت« در بین مخالفیـن دولت وحدت 
و اجمـاع را تقریبـا غیر ممکن کـرده و این مهم 
را می تـوان از حـرکات سـر درگم آنهـا و هر روز 
ایجـاد یـک جبهـه جدیـد دیـد. بـه بیـان دیگر 
اصولگرایـان خود هم نمی داننـد چه می خواهند 
در  می کننـد.  دنبـال  را  اسـتراتژی ای  چـه  و 
ایـن بیـن هنـوز هسـتند کسـانی ماننـد جبهه 
پیشـرفت و عدالت که در سـر سـودای ریاسـت 
جمهوری شـهردار را می پروراننـد، اما باید گفت 
دوران وی نیـز به سـر آمـده و قالیباف نمی تواند 

منجـی اصولگرایان باشـد،مگر اینکـه معجزه ای 
بتوانـد اصولگرایـان را گرد هم جمـع کند و آنها 

را بـه اجماع برسـاند.
راه اندازی ستادهای 22 گانه تهران

پیشـرفت  جبهـه  انتخابـات  سـتاد  رئیـس 
وعدالت ایران اسـالمی، گفـت: در حال حاضر بر 
روی کالنشـهر تهران تمرکز شـده و اولین اقدام 
راه انـدازی سـتادهای 22 گانه تهـران را مدنظر 
دارد. محـور دوم، فعالیـت، تعییـن مصادیقـی 
اسـت کـه مـورد حمایت جبهـه قـرار می گیرند 
و در ایـن راسـتا الیه هـای اجتماعـی متصـل به 
جبهـه خـود را معرفـی می کنیـم.  علی دورانـی 
یـادآور شـد: اکنـون بـه یـک لیسـت حداکثری 
رسـیده ایم کـه چنـد برابـر ظرفیـت اسـت و در 
مراحـل بعـدی بـه طـور طبیعـی بـا بررسـی و 
تطبیق اسـامی بـا مولفه هـای مورد نظـر به 21 
نفـر تقلیـل می یابـد تـا بتوانیـم در موعـد مقرر 

لیسـت نهایـی را معرفـی کنیم. 
شاخص های انتخاباتی جبهه 

پیشرفت و عدالت
رئیـس سـتاد انتخابـات جبهـه پیشـرفت و 
عدالـت ایران اسـالمی با اشـاره به شـاخص های 

مـد نظر ایـن جبهه بـرای گزینـش افـراد، بیان 
فعالیـت  بـه  اعتقـاد  و  بـودن  انقالبـی  کرد: 
و  اسـت  اهمیـت  حائـز  جهـادی  و  انقالبـی 
حـوزه  در  تسـلط  و  توانمنـدی  همچنیـن 
کاری، مقبولیـت اجتماعـی در افـکار عمومی، 
متخصـص بودن در حوزه شـهری و آگاهی به 
جغرافیـای سیاسـی، مواردی اسـت کـه مورد 
توجـه قـرار دارد. او ادامه داد: نگاه ما سیاسـی 
نیسـت امـا باتوجـه بـه اینکـه شـورای شـهر 
وظیفـه انتخـاب شـهردار را دارد، تخصص در 
امـور شـهری و آگاهـی به جغرافیای سیاسـی 

اسـت.  اهمیت  حائـز 
تمرکز بر انتخابات شورای شهر تهران

دورانـی بـا بیـان اینکـه اکنـون تمرکـز مـا 
بـر انتخابـات شـورای شـهر تهـران اسـت امـا 
به طـور طبیعی در اسـتان ها حساسـیت الزم 
را خواهیـم داشـت و در حال رصـد فعالیت ها 
ریاسـت  انتخابـات  بـرای  هسـتیم،  گفـت: 
جمهـوری هـم در حال بررسـی بـوده و زمانی 
کـه فعالیت هـای رسـمی انتخاباتی آغاز شـود 
درایـن زمینـه اظهـار نظـر خواهیـم کـرد و 
طبیعی اسـت تشـکل های سیاسـی نسـبت به 

همـه انتخابات ها حساسـیت داشـته باشـند و 
ایـن یـک وظیفـه ذاتی اسـت. 

از قالیباف حمایت می کنیم 
دورانـی بـا بیـان اینکـه اولویـت قالیبـاف 
ورود بـه انتخابـات نیسـت، تاکیـد کـرد: اگـر 
نیروهـای انقـالب تشـخیص دهنـد و تاکیـد 
انتخابـات  بـه  تهـران  شـهردار  ورود  بـرای 
در  باشـند  داشـته  جمهـوری  ریاسـت 
شـرایطی کـه نیروهـای دیگـر نتواننـد ورود 
کننـد قالیبـاف موظـف اسـت بـه ایـن عرصه 
وارد شـود. او در ادامـه افـزود: اگـر قالیبـاف 
بـه انتخابـات ورود پیـدا کنـد بـه درخواسـت 
نیروهـای انقـالب اسـت امـا بـر اسـاس نظـر 
شـخصی، اولویـت شـهردار تهـران عـدم ورود 
سـتاد  رئیـس  اسـت.  انتخابـات  صحنـه  بـه 
انتخابـات جبهـه پیشـرفت و عدالـت بـا بیان 
اینکـه در صـورت ورود قالیبـاف بـه انتخابات 
از او حمایـت می کنیـم، افزود: درسـت اسـت 
کـه پیشـرفت و عدالـت ارتبـاط تشـکیالتی با 
قالیبـاف نـدارد امـا او بـه عنـوان پـدر معنوی 
ایـن جبهـه اسـت و سـعی می کنیـم گفتمان 

او را در جامعـه ترویـج و پیگیـری کنیـم.

قالیباف در بهشت به پاستور می اندیشد
سوژه
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حقوق و حوادث

 خبر

متهمان فراری قتل های 
جیرفت و عنبرآباد 

دستگیر شدند
دادگسـتری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
دادسـتان  رسـتمی  مجیـد  کرمـان،  اسـتان 
عمومـی و انقالب شهرسـتان جیرفـت از وقوع 
یـک تیراندازی منجر به قتل در روسـتای علی 
آبـاد این شهرسـتان خبر داد و گفـت: قاتل در 
مدت کمتر از پنج سـاعت بامداد پنجشـنبه در 

مخفیگاهش دسـتگیر شـد.
وی افـزود: حسـب گـزارش مامـوران پلیس 
آگاهـی جیرفـت از طریـق مرکـز فوریت های 
پلیسـی، موضـوع تیرانـدازی منجـر بـه قتـل 
الزم  قضایـی  دسـتورات  بالفاصلـه  و  اعـالم 
بـرای دسـتگیری متهـم صـادر شـد. وی بیان 
کـرد: ایـن حادثـه شـامگاه گذشـته رخ داد و 
بالفاصلـه اکیپـی از مامـوران پلیـس آگاهـی 
ایـن شهرسـتان در محـل حادثـه حاضـر مـی 
شـوند و تحقیقات در راسـتای دستگیری قاتل 
آغـاز می شـود. این مقـام قضایی عنـوان کرد: 
مقتـول جوانی 28 سـاله بوده که متاسـفانه از 
ناحیـه سـر بـا گلوله جنگـی مـورد اصابت تیر 
قـرار گرفتـه و در دم فـوت کـرده اسـت. وی 
اضافـه کـرد: طـی یکسـری اقـدام اطالعاتـی 
مشـخص شـد قاتـل )پ.ب( جوانی 19 سـاله 
اسـت و بـه یکـی از شهرسـتان هـای همجوار 
فـرار کـرده کـه بالفاصلـه بـا دسـتور قضایـی 
متهـم در مدت کمتـر از پنج سـاعت در محل 
مخفیگاهـش دسـتگیر مـی شـود. رسـتمی با 
بیـان اینکـه انتقـام جویـی شـخصی علـت و 
انگیـزه اصلی این قتل بوده اسـت خاطرنشـان 
کرد: پرونده در شـعبه دوم بازپرسـی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرسـتان جیرفـت در حال 
بازداشـت  رسـیدگی اسـت و متهـم نیـز در 
بسـر مـی بـرد. همچنیـن دادسـتان عمومی و 
انقالب شهرسـتان عنبرآباد از دسـتگیری قاتل 
فـراری روسـتای خاتـون آبـاد عنبرآبـاد پـس 
از 40 روز خبـر داد. یوسـف سـبحانی افـزود: 
پـس از کسـب گزارشـی مبنـی بـر وقـوع یک 
فقـره قتل در روسـتای خاتون آباد شهرسـتان 
عنبرآبـاد رسـیدگی به ایـن پرونده در دسـتور 
کار دادسـتانی قـرار گرفـت. وی گفـت: در پی 
یک نزاع خانوادگی متاسـفانه خانمی 29 ساله 
بـه نـام )ف - الـف( بـا ضربات متعـدد چاقو به 
قتـل می رسـد و سـپس قاتـل از محـل وقوع 
جـرم متـواری می شـود. وی با اشـاره به اینکه 
مقتـول در زمان حادثه باردار بوده اسـت اظهار 
کـرد: پـس از وقوع این حادثـه و در مدت چند 
سـاعت طی یکسـری اقدام اطالعاتی از سـوی 
مامـوران پلیـس آگاهی این شهرسـتان، 2 نفر 
از همدسـتان قاتل شناسایی و دستگیر شدند. 
به گـزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان 
کرمـان، دادسـتان عنبرآبـاد گفـت: بـه همت 
بازپـرس دادسـرای عمومی و انقـالب عنبرآباد 
و مامـوران پلیس آگاهی این شهرسـتان متهم 
دسـتگیر شـد. وی ادامـه داد: ایـن پرونـده در 
شـعبه بازپرسـی دادسـرای عمومـی و انقـالب 
شهرسـتان عنبرآبـاد در حال رسـیدگی اسـت 
و متهـم بـا قرار بازداشـت موقـت روانـه زندان 
شـده اسـت و تحقیقـات تکمیلـی همچنـان 

ادامـه دارد.

مراقب تلفن های 
افرادسودجو باشید 

تلفنهـای  دربـاره  اگاهـی  پلیـس  رییـس 
مشـکوک برخـی افـراد سـود جـو بـه مـردم 

داد هشـدار 
از  صداوسـیما  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
کرمـان سـرهنگ حسـن پـور رئیـس پلیس 
اگاهـی کرمان گفـت برخی با ذکرنـام افرد با 
انهـا ارتبـاط برقـرار میکنند تا مثـال خدماتی 
چـون امـداد خـودرو و فعالیتهای بیمـه ای را 
برایشـان انجـام دهند کـه اینهـا کالهبرداری 
اسـت وی افـزود از جمله ی این مـوارد بطور 
کـه  راه  در  امـداد خـودرو سـامانتان  مثـال 
بـا افـراد تمـاس میگرفتنـد و سـو اسـتفاده 
میکردنـد یـا افـراد را بـرای خدمـات بانکـی 
پـای عابـر بانـک میکشـاندند واز کارتشـان 
پـور  حسـن  سـرهنگ  میکردنـد.  برداشـت 
از شـهروندان خواسـت اگاه باشـند کـه بـه 
نمایندگیهـای مجـاز ارایـه خدمـات مراجعـه 
کننـد که نشـان و عالمت خاص و مشـخصی 
دارنـد وخدمـات را دریافت کننـد . وی گفت 
حتـی برخـی ممکنسـت خودشـان را یکی از 
افـراد پلیـس معرفـی کننـد کـه شـهروندان 
نبایـد اعتمـاد کننـد و بایـد به پلیـس اطالع 

دهنـد تـا فـرد خاطی دسـتگیر شـود.

صبـح پنجشـنبه مردم شـهرک 
حاشـیه نشـین سـعیدی بـا آتش 
بـه  اقـدام  جـاده  السـتیک  زدن 
کرمان-کوهپایـه  جـاده  بسـتن 
مامـوران  بـا حضـور  کـه  کردنـد 
مشـکل  مسـئوالن  و  انتظامـی 

برطـرف و جـاده بـاز شـد.
انتظامـی  امنیتـی  کل  مدیـر 
اسـتانداری کرمـان در ایـن بـاره 
اخیـر،  مـاه  چنـد  طـی  گفـت: 
عـده ای اقـدام بـه سـاخت چنـد 
آلونـک کـرده بودنـد. پـس از طی 
شـهرداری  قانونـی،  فرایندهـای 
ایـن مـورد را در کمیسـیون مـاده 
مـاده  کمیسـیون  و  مطـرح   100
صـادر  را  تخریـب  دسـتور   100
کـرد، بنابرایـن حکـم تخریب این 

آلونـک هـا اجـرا شـد کـه مـردم 
متصـور شـدند کـه کل خانه های 
قصـد  را  منطقـه  آن  مجـاز  غیـر 
تخریـب دارنـد و ایـن سـوءتفاهم 

باعـث ایـن تجمـع شـد.
خصـوص  در  راد«  همایـی   «
حاشـیه  آمیـز  اعتـراض  تجمـع 
نشـین های شـهرک سـعیدی که 
جـاده  السـتیک،  زدن  آتـش  بـا 
مسـدود  را  کوهپایـه   - کرمـان 
کـرده بودنـد، اعـالم  کـرد: ایـن 
مسـاله ظهـر دیـروز حـل و جاده 
شـده  بـاز  کوهپایـه   - کرمـان 

اسـت.
یـک  را  تجمـع  ایـن  وی، 
در  افـزود:  و  دانسـت  سـوءتفاهم 
ایـن مناطـق مـواردی در خصوص 

مطـرح  آب  و  گاز  بـرق،  سـرقت 
اسـت کـه پرونـده آنهـا در مراجع 
قضایـی در حـال بررسـی اسـت.

خویشـتنداری  بـه  راد  همایـی 
نیـروی انتظامـی اشـاره و تصریح 
کـرد: بـا توجه بـه اینکـه تجمع و 
مسـدود کـردن جـاده غیرقانونـی 
بـوده اسـت، امـا نیـروی انتظامی 
افـراد  ایـن  بـا  خویشـتنداری  بـا 
هیچگونـه  و  نمـوده  برخـورد 
مشـکلی ایجـاد نشـده اسـت و بـا 
گفتمـان ایـن موضـوع را حـل و 

فصـل کـرد.
وی در ادامه به سـخنان نیروی 
کننـدگان  تجمـع  بـا  انتظامـی 
اشـاره و ادامه داد: باید از سـاخت 
و سـاز غیـر مجاز جلوگیری شـود 

وجـه  هیـچ  بـه  دولـت  دیگـر  و 
اجـازه سـاخت و سـاز غیـر مجـاز 
را نخواهـد داد، ضمـن آنکـه مردم 
نیـز بایـد همـکاری کنند تـا دیگر 
سـاخت و سـاز جدیـدی صـورت 

 . د نگیر
انتظامـی  امنیتـی  کل  مدیـر 
اسـتانداری کرمـان بـا بیـان ایـن 
مطلـب کـه در طـرح سـاماندهی 
مناطـق حاشـیه ای بایـد موضـوع 
سـایر سـاختمان هـای کـه غیـر 
مـورد  شـده،  احـداث  قانونـی 
شـود،  وفصـل  حـل  و  بررسـی 
برگـزاری  محـل  کـرد:  عنـوان 
جلسـات طرح سـاماندهی مناطق 
حاشـیه ای در فرمانـداری برگـزار 
می شـود. در این جلسات  موضوع 
وضعیت فعلی سـاخت و سـازهای 
مـی  بررسـی  و  بحـث  غیرمجـاز 
شـود تـا تصمیـم گیری مناسـبی 

اتخـاذ شـود. 
وی از مصـرف انرژی ایـن افراد 
سـبب  بـه  غیرقانونـی،  بصـورت 
بابـت  ایـن  از  ای  هزینـه  آنکـه 
مصـرف  و  نمی کننـد  پرداخـت 
انرژی آنها بسـیار باالسـت، سخن 
بـه میـان آورد و تاکید کـرد: باید 
مناطـق  سـاماندهی  طـرح  در 
حاشـیه ای، تصمیـم گیـری کلی 

. د شو
آنچـه  کـرد:  اضافـه  همایـی 
آن  روی  مصرانـه  دولـت  کـه 
پافشـاری مـی کند، این اسـت که 
هیچگونـه اجـازه سـاخت و سـاز 
مجـدد را نمی دهـد و طبق قانون 
بـا هرگونه تصـرف زمیـن و تغییر 

کاربـری برخـورد خواهـد کـرد.
سرنوشـت  خصـوص  در  وی 
در  کـه  سـازهایی  و  سـاخت 
اسـت،  گرفتـه  صـورت  گذشـته 
گفـت: سـاخت و سـازهایی که در 
سـنوات گذشـته صـورت گرفتـه 
کـه  اسـت  ایـن  مسـتلزم  اسـت، 
در کار گـروه سـاماندهی مناطـق 
قـرار  بررسـی  مـرود  ای  حاشـیه 
کـه  اسـت  ذکـر  قابـل  گیـرد، 
قطعـا تصمیـم گیری کـه در آنجا 
صـورت می گیـرد، به نفع شـهر و 

هـم بـه نفـع مـردم اسـت.
عمومـی  دادسـتان  همچنیـن 
وانقـالب مرکـز کرمـان از برخورد 
قاطـع و خـارج از نوبـت  دسـتگاه 
قضائـی کرمـان بـا زمین خـواری 
و  داد  خبـر  نشـینی  حاشـیه  و 
گفـت: در این راسـتا صبـح دیروز 
اراضـی  از  مترمربـع  هـزار   30 از 
سـعیدی  شـهرک  در  کشـاورزی 

کرمـان رفـع تصـرف شـد.

گفـت  سـاالری  دادخـدا 
سـوی  از  صـادره  دسـتور  بـا 
شـهرداری  ماموریـن  دادسـتانی، 
کرمـان در راسـتای رفـع تصـرف 
از اراضـی کشـاورزی  وعدم تغییر 
کاربـری اراضی کشـاورزی و ایجاد 
بناهـای غیـر مجـاز صبـح امـروز 
موفـق شـدند که از  سـه هکتار از 
اراضـی تغییـر کاربـری شـده رفع 

کننـد. تصـرف 
ایـن مقام ارشـد قضائی اسـتان 
ایـن  در  کـه  می گویـد  کرمـان 
آلونـک  دسـتگاه  شـش  رابطـه 
اسـت. شـده  تخریـب  غیرمجـاز 

بـه  طـرح  ایـن  می گویـد  وی 
صـورت ضربتـی و در جهت مقابله 
بـا حاشـیه نشـینی و برخـورد بـا 
مجـاز  غیـر  سـازهای  و  سـاخت 

صـورت گرفتـه اسـت.
همچنیـن  کرمـان  دادسـتان 
مقابلـه  جهـت  در  کـرد   تاکیـد 
و  سـاخت  و  نشـینی  حاشـیه  بـا 
دادسـتانی  غیرمجـاز  سـازهای 
بـا  روزی  شـبانه  صـورت  بـه 
همـکاری شـهرداری امـور را رصد 
قضائـی  دسـتورات  بالفاصلـه  و 
بـا  مقابلـه  را در جهـت  مقتضـی 
اقدامـات مجرمانه و خـالف قانون 

پذیرفـت. خواهـد  صـورت 

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری: یک سوء تفاهم باعث بسته شدن جاده کوهپایه شد

آتش بازی در سیدی

نـاس، ماده مخـدر بدون دودی اسـت که 
جدیـدا در میان جوانان شـایع شـده اسـت؛ 
مـاده ای کـه اثـرات مخربی بر جسـم و روح 

مصـرف کننده می گـذارد. 
عنـوان  بـه  نـاس  مخـدر  مـاده  امـروزه 
مخـدری پـر مصـرف در میان جوانان اسـت 
و غافـل از ایـن کـه بـا اطالعـات کمـی کـه 
دارنـد هنـوز  زمینـه  ایـن  در  هـا  خانـواده 
نتوانسـته انـد در ایـن زمینـه بـه جوانـان 
آگاهـی بیشـتری دهنـد و پیشـگیری هـای 
الزم را انجـام دهنـد و هـر ازگاهی در رسـانه 
هـا اخباری در این زمینه منتشـر می شـود.
بیشـترین  شـده  انجـام  آمـار  براسـاس 
کشـور  در  نـاس  مخـدر  مـاده  تولیـدات 
افغانسـتان اسـت اما در کشـورهای همسایه 
افغانسـتان هـم از آن بـه وفـور اسـتفاده می 
شـود. مصـرف ایـن نوع مـاده مخـدر نه تنها 
در کشـورهای شـرقی، بلکـه در کشـورهای 
اروپایـی و امریکایـی هم در حال رواج اسـت 
بـه طـوری کـه طبـق گزارشـات بـه دسـت 
آمـده 12% مردم سـوئد ،یعنی 1.1 میلیون 

نفـر نـاس مصـرف مـی کنند.
ایـن مـاده مخـدر در جامعـه آن چنـان 
که باید شـناخته شـده نیسـت و اطالعات و 
آگاهی بسـیاری از افراد تنهـا به این واقعیت 
مصـرف  »عمـده  کـه  شـود  مـی  خالصـه 
کننـدگان آن افاغنه هسـتند«، اما این جمله 
را نمـی تـوان کامال درسـت دانسـت چون با 
بررسـی و کمـی تامـل در آمارهـای جهانـی 
مـی تـوان دریافـت کـه مصـرف این نـوع از 

مـواد مخـدر در جهـان رو به رشـد اسـت.

متاسـفانه باورهای غلطی در خصوص این 
نـوع مـاده مخـدر وجـود دارد به طـوری که 
برخـی معتقد هسـتند ناس همـان تنباکوی 
بـدون دود اسـت و هیچ ضـرری نـدارد، این 
در حالیسـت که ناس نیکوتین بسـیار باالیی 
دارد و عـالوه بـر آن ماننـد تمـام مخدرهای 
صنعتـی و گیاهـی توهـم زاسـت و در رفتار 
فـرد مصـرف کننـده اختالل ایجـاد می کند.
 در برخـی از نقاط کشـور، به ویژه اسـتان 
های جنوب شـرقی مصرف ایـن ماده مخدر 
در میـان برخـی از جوانـان رواج دارد؛ البتـه 
طبـق موقعیـت جغرافیایی و منطقـه ای، در 
میـان افـراد یـا گـروه هـای مصـرف کننـده 
سـوء مصـرف ایـن مخدر بـا شـدت و ضعف 

هایـی همراه اسـت.
ماده مخدر ناس چیست؟

پان، نـاس، ناس خارجی، پان پاکسـتانی، 
پـان عربـی، راجـا، ویتامیـن، نـاس افغانـی، 
ملـوان زبـل، نیسـوار، پـان اسـفناج، گوتـکا، 
تایتانیـک، خوشـبو کننده دهان، آدامسـی- 
ایـن هـا اسـامی بـرای ناس هسـتند کـه در 
بـازار و در بیـن فروشـندگان ایـن نـوع مواد 

مخـدر بـاب و متداول اسـت.
ایـن مـاده طـی سـال هـای گذشـته بـه 
اشـکال مختلـف تغییـر کـرده اسـت و بـا 
اشـکال و اسـامی ویـژه در جهـت تشـویق 
نوجوانـان و جوانـان بصـورت پـودر، آدامس، 
پاسـتیل، قـرص هـای مکیدنی یـا جویدنی، 
و تحـت عنـوان خوشـبو کننـده دهـان بـا 
یـا  نعنـاع  از جملـه  مختلـف  هـای  طعـم 
ادویـه معطـر و با قیمـت بسـیار ارزان بین-

50تا300تومـان- گاهـی در بسـته بندی زر 
ورق آلومینیومـی وگاهـی داخـل دسـتمال 

کاغـذی کوچـک عرضـه مـی شـود.
مخدری که با آهک آمیخته می شود

سـایه  در  کـه  تنباکـو  بـرگ  از  نـاس 
سـبز  خاطـر  همیـن  بـه   و  شـده  خشـک 
رنـگ اسـت سـاخته می شـود. ایـن برگ هـا 
را نـرم می کوبنـد و بـا اندکی آهـک مخلوط 
کـرده در جلـو دهـان، میـان لـب و دنـدان 

می گذارنـد.
عوارض ناس

بـر اسـاس نظـرات پزشـکان در دفعـات 
اول مصـرف مـاده نـاس، عوارضـی همچـون 
احسـاس سـرگیجه و سـردرد و تهوع و بروز 

کند. مـی 
سـرطان های لثه، دهـان و گونه نیز یکی 
از شـایع تریـن عـوارض مصـرف ایـن مخدر 
اعالم شـده اسـت کـه در مصـرف کنندگان 
تنباکـوی جویدنـی و ناس پنج برابر بیشـتر 
از افـراد عادی اسـت.با در نظـر گرفتن آهک 
مـورد اسـتفاده در ایـن مـاده، آسـیب هـای 
کلیـوی و کبـدی نیـز بـه جمـع تبعـات و 
عـوارض مخـرب این مـاده افزوده می شـود.
اسـتفاده طوالنـی از ناس، از دسـت دادن 
تعامـل رفتـاری و حرکتـی، ایجـاد حـرکات 
غیر طبیعی در چشـم ها، تغییرات محسوس 
در فشـار خـون، افزایش ضربان قلـب، دندان 
قروچـه، لرزش، اختالل در خواب، وابسـتگی 

روحـی و روانی را شـامل می شـود.
جـذب نیکوتین موجود در نـاس و تنباکو 
هـای جویدنـی 4-3 برابر سـیگار اسـت و به 

همیـن ترتیب اعتیاد به آن سـنگین تر بوده 
و رهایی و ترک آن دشـوارتر اسـت.

شـورای  کارشـناس  عباسـی  ابراهیـم 
هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان 
مرکـزی در ایـن بـاره می گوید: مـاده مخدر 
نـاس از خانواده شـاهدانه اسـت کـه با آهک 
ترکیـب شـده و در اختیار مصـرف کنندگان 
بـه  آن  گیـرد، طریقـه مصـرف  مـی  قـرار 
صـورت جویدنـی اسـت. وی افـزود: در ایران 
بیشـتر در اسـتان هـای شـرقی کشـور و به 
ویـژه در کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان 
از آن اسـتفاده مـی شـود و خوشـبختانه در 
اسـتان مـا و در اسـتان های مرکزی کشـور 

مصـرف کننـدگان کمتـری داریـم.
عباسـی تصریـح کـرد: بـا مصـرف مـاده 
خفیفـی  خیلـی  حالـی  بـی  نـاس  مخـدر 
صـورت مـی گیرد کـه این ماده مخـدر برای 
خـود فرد تاثیـرات جبران ناپذیـری به جای 

گـذارد. می 

کارشـناس شـورای هماهنگـی مبـارزه با 
مـواد مخـدر اسـتان مرکـزی گفـت: بـر اثر 
مصـرف طوالنی مدت این مـاده فرد مصرف 
کننـده کـم کـم ترغیب شـده و سـراغ مواد 
مخـدر سـنگین تری هماننـد؛ مـاری جوآنا، 
تریـاک و حشـیش مـی رود کـه ضررهـای 
جبـران ناپذیـری را بـه فـرد و خانـواده مـی 

زند.
وی بـا اشـاره بـه ترکیـب بـا آهـک بیـان 
کـرد: زمانـی کـه آهک بـا نـاس ترکیب می 
شـود ایـن مـاده مخـدر سـرطان زا شـده و 
سـرطان های لثـه و دهان را به دنبـال دارد.

و  مـرگ  خطـر  پزشـکان  اعـالم  طبـق 
میـر ناشـی از بیماریهـای قلبـی و عروقـی 
در اسـتفاده کننـدگان تنباکوهـای جویدنی 
1.4 برابـر افـراد عادی اسـت و در خانم های 
بـاردار مصـرف کننـده تنباکـوی بـدون دود 
تولـد زیـر وزن و نـوزادان زودرس شـایع تـر 

هسـتند./ دیـار آفتاب

مخدری که جوانی را به تباهی می کشاند

 سرطان؛ ارمغان »ناس« مخدر بدون دود

گزارش

اگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت 
از تولیـد و عرضـه مسـکن بدینوسـیله بـه اطـالع میرسـاند در اجـرای قانـون فوق 
الذکـر آقا/خانـم علـی شـول فرزنـد کاکاجـان درخواسـت ثبـت ششـدانگ زمیـن 
محصـور واقـع در بلـورد را نمـوده اسـت که پس از رسـیدگی هیات موضـوع قانون 
اخیرالذکـر رای بـه شـماره 8977 مورخ 1395/10/09 پالک 18 فرعـی از 291 اصلی  بخش 
39 کرمـان بـرای آنهـا تعییـن و بدینوسـیله بـه اطـالع عمـوم میرسـاند ظرف مـدت 20 روز 
از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی چنانچـه کسـی بـه تقاضـای خانم/آقا علی شـول معترض اسـت 
اعتـراض خـود را کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریخ تسـلیم ظـرف مدت 
یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض بـر ثبت به مرجـع صالـح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را 
بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائـه نماییـد. چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهی 
اعتـراض نرسـد و یـا معترض ظـرف یک مـاه از تاریخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به 
مرجـع صالـح قضایـی را ارائـه ننماید سـند مالکیت بـه نام متقاضـی صادر و تسـلیم میگردد.

تاریخ انتشار: روز شنبه 1395/10/18
عباس ملکی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 27 فرعـی از 33 اصلـی واقـع در بخـش 7 
کرمـان بـه مسـاحت 161 مترمربـع واقـع در کرمـان باغین روسـتای اسـتخروییه 
مـورد تقاضـای آقـای محمدرضایی تاکنـون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالـک بـه شـماره 1101/23189- 95/10/15  بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود 
اختصاصـی منتشـر و عملیـات تحدیـدی از سـاعت 8 صبـح روز 95/11/9  در محل شـروع و 
بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار میگـردد که 

در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقوع ملک حاضـر ودرصورت عدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حدود و حقـوق ارتقاقی 
آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعالم نمایـد و ظرف 
مـدت یکمـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلـت دارند تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام به 
تقدیـم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت 
توسـط متقاضـی ثبت عملیات ثبتـی بنام وی ادامـه خواهد یافت و هیچگونه ادعای مسـموع 

نخواهـد بود.
تاریخ انتشار95/10/18

م الف 1003 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 1 کرمان- عیسی حافظی فر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )نوبت اول(
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در پرونـده اجـرای 
کالسـه 1/953811 پـالک ثبتـی به شـماره 587/47 بخش 26 واقـع در کرمان 
روسـتای سـیرچ )جنـب اراضـی محمـود درافتابی( شـش دانگ متعلق بـه آقای 
احمـد ابراهیمـی فرزند عوض با مسـاحت عرصـه 3750 مترمربـع و اعیانی 100 
متـر مربـع دارای اسـکلت شـناژی اسـتخر و دارای موتورخانـه و چاه آب و مغـازه تجاری به 
مسـاحت 24 متـر مربـع حصـار بلوکـی و سـنگی و چندیـن اصلـه درخـت دو امتیـاز آب و 
دو امتیـاز برق را که از سـوی کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه میـزان 4/750/000/000 
ریـال ارزیابـی شـده اسـت را از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند. جلسـه مزایـده در تاریخ 
چهارشـنبه 95/11/6 راس سـاعت 9 صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری 
کرمـان بـا حضور نماینـده محترم دادسـتان برگـزار میگـردد. متقاضیان شـرکت در مزایده 
بایسـتی 10درصد قیمت پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی 

واریـز و قبـض آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبی در پاکت درب بسـته تا سـاعت مقـرر در روز 
مزایـده بـه ایـن اجـرا تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت به پیشـنهاداتی کـه بعد از سـاعت اعالم 
شـده واصـل گردیـده ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. برنده مزایده کسـی اسـت کـه قیمت 
باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه مزایـده را حداکثر یـک ماه پس 
از برگـزاری مزایده به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریـز نماید. در غیراینصـورت 10 درصد 

سـپرده وی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد.
م الف 2048 شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان  - طالبی زاده 95/10/09

نشـانی: اسـتان کرمان- شهرسـتان کرمان- چهارراه- عدالت- دادگسـتری اسـتان- کدپستی: 
7613839188 تلفن:03431226201-4

 
آگهی حصر وراثت

آقـای علی محمدحسـنی فرزند حسـن دارای شـماره ش ش6 شـرح دادخواسـت 
شـماره فوق مورخه 1395/09/24 توضیح داده شـادروان محمدرضا محمدحسنی 
تقـی آبـادی  فرزنـد علـی  بـه شناسـنامه شناسـنامه  در تاریـخ 1395/09/10 در 

شـهر راور فـوت شـده و وراثت منحصرحیـن الفـوت وی عبارتند از:
1 - آقـای علـی محمدحسـنی تقـی آبـادی بـه شـماره شناسـنامه 6 متولد سـال 1343 پدر 

فی متو
2-خانم حیات محمدحسنی تقی آبادی به شماره شناسنامه 3 متولد 1341 مادر متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلی اگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حل اختالف تقدیـم دارد واال گواهی صـادر خواهد و هـر وصیتنامه ای جز 

رسـمی وسـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
دبیر شورای حل اختالف شماره 2 راور  - مهدیه مرادی نژاد راوری   
م الف 190
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بانوان هندبالیست بمی 
روی نوار شکست

در هفتـه نهـم لیـگ برتـر هندبـال بانوان، 
فـوالد  و  آهـن  ذوب  دریایـی،  تاسیسـات 
مبارکـه سـپاهان مقابـل حریفـان بـه برتری 

دسـت یافتنـد.
برتـر  لیـگ  برگشـت  دور  از  نهـم  هفتـه 
هندبـال بانـوان دیـروز جمعـه  بـا سـه دیدار 
در کرج و اصفهان پیگیری شـد. در نخسـتین 
دیـدار تیـم مدعی تاسیسـات دریایی، مهمان 
تیم قعرنشـین هیات البرز بود و توانسـت این 
بـازی را بـا حسـاب 38 بـر 15 به سـود خود 
بـه پایـان رسـاند. شـهرداری بـم در اصفهان 
بـه مصـاف فـوالد مبارکه سـپاهان این شـهر 
رفـت. تیـم فـوالد مبارکه سـپاهان توانسـت 
در خانـه ایـن تیـم را بـا نتیجـه 25 بـر 23 
مغلـوب کنـد. در آخرین بازی نیـز ذوب آهن 
اصفهـان میزبـان هـدف پویان جـوان قم بود 
و توانسـت نتیجـه بـازی را بـا حسـاب 25 بر 
24 بـه سـود خـود به پایـان ببـرد. در جدول 
رده بنـدی تیـم هـا تا پایـان هفتـه نهم لیگ 
برتر هندبـال بانوان،شـهید چمران الرسـتان 
درصـدر و شـهرداری بـم تنهـا بـا 2 امتیازبه 

همـراه هیـات البـرز در انتها قـرار دارند. 

برد سیرجانی ها و بمی ها 
در هفته سیزدهم لیگ 

برتر فوتبال بانوان
از هفتـه سـیزدهم  باقیمانـده  دیدارهـای 
لیـگ برتر فوتبـال بانـوان دیروز برگزار شـد.

هفتـه  دیدارهـای  ایسـنا،  گـزارش  بـه 
سـیزدهم لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان دیـروز 
برگـزار شـد و شـهرداری بم که بـا 25 امتیاز 
در رده دوم جـدول قـرار داشـت بـا پیـروزی 
 28 لیـگ،  قعرنشـین  تیـم  مقابـل  پـرگل 

امتیـازی شـد.
بمی هـا بـا نتیجه پـر گل 9 بر 2 توانسـتند 
از سـد اسـتقالل خوزسـتان بگذرنـد. دیـدار 
دو تیـم قشـقایی شـیراز و خیبـر خـرم آبـاد 
نیـز بـا تسـاوی بـدون گل بـه پایـان رسـید. 
در آخریـن بـازی هفته سـیزدهم نیـز دو تیم 
ذوب آهـن اصفهـان و آینـده سـازان میهـن 
نجـف آبـاد به مصـاف هـم رفتد کـه این تیم 
نجـف آبـاد بـود کـه بـا برتـری 4 -2 مقابـل 
حریف خود، شـانه به شـانه شـهرداری بم در 
صـدر جدول قـرار گرفت. روز پنج شـنبه نیز 
شـهرداری سـیرجان صدرنشـین، با نتیجه 5 
بـر 2 از سـد پاالیـش گاز ایـالم گذشـته بود.

گلهـای شـهرداری سـیرجان را نیـز  افسـانه 
چترنـور )2 گل(، طاهـره سـلیم پـور )2 گل( 
و فاطمـه گرایلـی به ثمر برسـانند. در جدول 
رده بندی شـهرداری سـیرجان، آینده سازان 
میهـن نجـف آبـاد و شـهرداری بـم در رتبـه 

هـای اول تـا سـوم قـرار دارند.

صعود والیبالیست های 
نشسته  کرمانی ها به 

لیگ برتر
مسـابقات  دوره  چهاردهمیـن  رفـت  دور 
باشـگاهی والیبـال نشسـته بانـوان روز جمعه 
بـا معرفـی تیـم هـای راه یافته به سـوپرلیگ 
در سـالن تختـی مشـهد بـه کار خـود پایـان 

داد.
و  جانبـازان  ورزش  هیـات  رئیـس  نائـب 
معلولین خراسـان رضوی در حاشـیه مراسـم 
اختتامیـه این رقابتها به خبرنـگار ایرنا گفت: 
در مرحلـه رفـت ایـن رقابتهـا کـه 15 تا 17 
دی مـاه در مشـهد برگـزار شـد 10 تیـم در 
2 گـروه پنـج تیمـی بـه رقابـت پرداختنـد.  
زهـرا اسـالمی بیـان کـرد: در پایـان دور اول 
مسـابقات، تیم هـای اول تا سـوم هـر گروه به 
لیـگ برتـر و تیم های باقـی مانده بـه مرحله 
وی  یافتنـد.  راه  رقابتهـا  ایـن  یـک  دسـته 
خاطرنشـان کـرد: در این چهارچـوب از گروه 
›الـف › تیمهای ذوب آهن اصفهان، خراسـان 
رضـوی و مازنـدران بـه مرحله لیـگ برتر این 
مسـابقات راه یافتند. وی ادامـه داد : در گروه 
›ب‹ نیـز تیـم هـای فـوالد مبارکـه، کرمـان 
و لرسـتان بـه مرحلـه لیـگ برتـر راه یافتند. 
اسـالمی افزود: تیمهای هرمـزگان، آذربایجان 
نیـز  همـدان  و  ارومیـه  شـهرداری  شـرقی، 
بـه مرحلـه دسـته یـک ایـن رقابتهـا راه پیدا 
کردنـد. وی خاطرنشـان کـرد: تا کنـون هنوز 
زمـان برگـزاری رقابتهـای لیگ برتر و دسـته 

یـک قطعی نشـده اسـت.

از  اول  هفتـه 
دور برگشـت لیگ 
ایـران  اول  دسـته 
عصـر دیروز بـا دو 
بـرد و یک تسـاوی 
هـای  تیـم  بـرای 
کرمانـی بـه پایـان رسـید. مـس 
کرمـان کـه تعطیالت نیـم فصل 
را بـا حواشـی زیـادی بابـت کنار 
حسـینخانی  فـرزاد  گذاشـتن 
باسـابقه  کاپیتـان  و  بازیکـن 
خـود، پشـت سـر گذاشـته بـود، 
فجـری  میهمـان  شـیراز  در 
رو  رونـد  شـاغالم  بـا  کـه  بـود 
بـه رشـدی را در پیـش گرفتـه 
مـس  ترکیـب  بـه  نگاهـی  بـود. 
آرمـان  بـا  کـه  بـازی  ایـن  در 
ابراهیمـی،  علیرضـا  شـهدادنژاد، 
حامـد محمـودی، بهنـام داداش 
احمـد  قاسـمی،  علیرضـا  ونـد، 
زنـده روح، حسـین تهامی، میالد 
محمـدی )رضـا سـتاری دقیقـه 

احسـان  تیکـدری  مهـدی   ،)67
دغاغلـه  مهـدی  و  پورشـیخعلی 
بـازی مـی کردند،  نشـان داد که 
ایـن تیـم از نفـرات جـوان و بـه 
شـدت بـا انگیـزه مملو شـده بود 
کـه در کنـار بازیکنـان باتجربـه  
تیـم از همـان ابتـدای بـازی بـا 
سپاسـی تـوان فنـی بـاالی خود 
را در زمیـن مسـابقه بـه معـرض 

گذاشـتند.  نمایـش 
اول  نیمـه ی  در  مـس  تیـم 
برنامه هـای  خـوب  خیلـی 
زمیـن  در  را  خـود  تاکتیکـی 
مسـابقه بـه نمایـش گذاشـت و 
بـا ارایـه یـک بـازی فکورانـه در 
چنـد صحنـه می توانسـت حتـی  
بـه گل هـم برسـد کـه موقعیـت 
خـوب مهـدی دغاغلـه در دقیـه 
7 و شـوت دیدنـی زنـده روح در 
تیـر  بـه  کـه  بـازی   23 دقیقـه  
کـرد،  برخـورد  دروازه ی حریـف 
مـس  گل  موقعیـت  جدی تریـن 

ایـن نیمـه بـود. در 
اول  نیمـه  پایـان  در  تیـم  دو 
بـدون گل رضایـت  تسـاوی  بـه 
رضـا   67 دقیقـه  در  امـا  دادنـد 
جـوان  بازیکـن  دیگـر  سـتاری 
تیـم مـس تنهـا چند دقیقـه بعد 
تـودر  پـاس  روی  تعویضـش،  از 
احمـذ زنـده روح کـه بـی شـک 
بهتریـن بازیمـن ایـن بـازی بود، 
بـا یک ضربـه هوشـیارانه و دقیق 
دروازه تیـم شـیرازی را بـاز کرد. 
دقیقـه  در  تیکـدری  مهـدی 
تیـم  بـر  را  تیـر خـالص   3+90
در  و  کـرد  وارد  سپاسـی  فجـر 
جلـو  تمامـا  حریـف  کـه  حالـی 
کشـیده بـود، مهدی تیکـدری با 
سـرعت بـاالی خـود پـا بـه توپ 
از میانـه ی زمیـن بـه محوطـه ی 
بـا جـا گذاشـتن  و  زد  سپاسـی 
یـک  بـا  مدافـع مسـتقیم خـود 
گل  تماشـایی  چیـپ  ضربـه ی 
دوم مـس را بـه ثمـر رسـاند تـا 

سـه امتیـاز مـس در ایـن بـازی 
شـیرینی دو چنـدان پیـدا کنـد. 
مسـی هـا جمعـه هفتـه آینـده 
تیـم  بوشـهر  ایرانجـوان  میزبـان 

بـود. خواهنـد  جـدول   13
بـا ایـن دو گل مـس بـه یـک 
پیـروزی  دلچسـب دسـت یافت 
تـا هـم دومیـن پیـروزی متوالی 
خـود را بعـد از بـازی بـا اکسـین 
البـرز کسـب کنـد و هـم بـا 26 
امتیـاز بـه رده 8 جـدول صعود و 
بـرای اولیـن بار خـود را در جمع 

جـدول  بـاالی  نیمـه  مدعیـان 
ببینـد. در دیگـر بـازی تیم های 
کرمانـی، گل گهـر در سـیرجان 
جشـنواره ای از گل بـه پـا کرد و 
بـا نتیجـه 5 - 1 راه آهـن بحران 
زده را از پیـش رو برداشـت. گل 
هـای آبـی پوشـان سـیرجانی را 
در ایـن بـازی علـی مرزبـان )25 
 ،)45( صغیـری  اکبـر  پنالتـی(، 
مهـرداد  نامـور)74(،  پیمـان 
آوخ)79 و 80( بـرای گل گهـر و 
علـی امین الرعایـا) 72( برای راه 

آهن به ثمر رسـاندند. سـیرجانی 
هـا بـا ایـن بـرد شـیرین بـه 2 

امتیـاز صـدر جـدول رسـیدند.
 گل گهـر در بازی هفته آینده 
البـرز  امسـین  میهمـان  خـود 
رفسـنجان  مـس  بـود.  خواهنـد 
هـم با کسـب تسـاوی بـدون گل 
در مقابـل پـارس جنوبـی، با 23 
امتیـاز در همـان رتبه 11 جدول 
باقـی مانـد. این تیم هفتـه آینده 
بـه بابـل مسـافرت مـی کنـد تـا 
میهمـان خونـه بـه خونه باشـد. 

در هفته هجدهم لیگ دسته یک فوتبال ایران

مس با جوانانش
شاغالم را مات کرد

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

بـا انتخـاب محمـد امیـری بـه عنـوان 
رئیـس جدیـد هیئـت ووشـوی کرمـان ، 
تغییـرات در هیئت ووشـوی کرمـان آغاز 

. است  شـده 
رئیـس  انتخاباتـی  مجمـع  جلسـه  در 
هیئـت ووشـوی اسـتان کـه در اداره کل 

ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان برگـزار 
شـد ،محمـد امیـری بـا کسـب اکثریـت 
مطلـق آرا بـه عنـوان رئیـس جدیـد ایـن 
هیئـت ووشـوی کرمـان برگزیـده شـد .

نشسـت  ایـن  در  نـژاد  علـی  مهـدی 
در  اخیـر  آسـیایی  بـازی   2 در  افـزود: 

اینچئـون و گوانجـو، مجمـوع مـدال های 
تمامـی  بیـن  را  چهـارم  جایـگاه  ووشـو 
فدراسـیون هـا در افتخـار آفرینـی بـرای 

ایـران رقـم زد. ووشـو 
وی اظهـار کـرد: ووشـو ایـران جایـگاه 
بـی بدیل در ورزش کشـور دارد و امسـال 
در تمامـی رده هـای سـنی در مسـابقاتی 
کـه شـرکت کردیـم، نایـب قهرمان آسـیا 

و دنیا شـدیم.
وی بـا اشـاره بـه شـهربانو منصوریـان 
دارد  را  جهـان  طـالی  مـدال  سـه  کـه 
افـزود: نیمـی از مـدال آوری های ووشـو 
کشـور مربـوط به بانوان اسـت. علـی نژاد 
پـرورش  و  آمـوزش  اساسـی  نقـش  بـه 
ووشـو  ورزش  پیشـرفت  در  دانشـگاه  و 
اشـاره و بیان کـرد: اولین دوره مسـابقات 
و  کردیـم  برگـزار  را  ووشـو  دانشـجویی 
پتانسـیل ورزش ووشـو در کشـور بسـیار 

زیـاد بوده کـه باید اسـتفاده شـود. وی با 
اشـاره بـه جایـگاه پانزدهم ووشـو اسـتان 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  در کشـور  کرمـان 
پتانسـل، مربیـان و قدمت اسـتان کرمان 
علیرغـم تمـام تـالش هـا جایگاه اسـتان 
کرمـان بایـد باالتـر از ایـن باشـد و بایـد 
شـرایط را بـه گونـه ای پیـش ببریـم کـه 
چهـار سـال آینـده کرمـان را جـزو پنـج 

اسـتان برتـر کشـور ببینیـم.
علـی نـژاد افـزود: اسـتان سیسـتان و 
اسـتان  آخریـن  روزی  کـه  بلوچسـتان 
کشـور بـود امـروز جـزو قطب هـای برتر 

ووشـو کشـور اسـت .
رئیـس فدراسـیون ووشـو بیـان کـرد: 
این رشـته ورزشـی امروز در دنیا توسـعه 
بسـیار زیـادی پیـدا کـرده و 150 کشـور 
عضـو فدراسـیون جهانی ووشـو هسـتند.
وی همچنیـن بـا قدردانـی از خدمات 

حسـین مختارآبـادی رئیس سـابق هیات 
سیاسـت  گفـت:  کرمـان  اسـتان  ووشـو 
مـا ایـن اسـت کـه در مجمـع، انتخـاب 
عاقالنـه ای شـکل بگیـرد و صرفنظـر از 
هـر نتیجـه ای از انتخـاب مجمع حمایت 

کنیم. مـی 
انتخابـات هیـات ووشـو اسـتان کرمان 
بیـن حسـین مختارآبـادی و رضـا امیری 
برگـزار و در نهایـت رضـا امیری با کسـب 
11 رای از مجمـوع 17 رای اخـذ شـده، 
بـرای چهار سـال آینـده به عنـوان رئیس 
کرمـان  اسـتان  ووشـو  هیـات  جدیـد 

شـد. انتخاب 
ایـن آییـن بـا حضـور دیبـا کالنتـری 
جوانـان  و  ورزش  کل  اداره  سرپرسـت 
مربیـان،  از  جمعـی  و  کرمـان  اسـتان 
ایـن  محـل  در  مسـئوالن  و  ورزشـکاران 

شـد. برگـزار  کل  اداره 

امیري رئیس هیات ووشوي استان کرمان شد
 خبر

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان

فراخوان )نوبت دوم(
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان در نظـر دارد نسـبت بـه واگـذری سـالن آمفی تاتر و سـالن 
ورزشـی هنرسـتان هنرهـای زیبای پسـران کرمان واقـع در ابتدای بلـوار 22 بهمن به صورت واگـذاری مدیریت 

اقـدام نماید.
لـذا کلیـه افـراد حقیقـی و حقوقـی غیردولتـی دارای صالحیـت فنـی و اخالقی دارای مجـوز فعالیـت از مراجع 
قانونـی مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه مـدت یک هفتـه جهـت بازدید از مـوارد فـوق و دریافـت فرمها 
و اسـناد بـه آدرس: کرمـان، خیابـان شـهید کامیـاب، خیابـان شـهید رضوانـی نـژاد، اداره کل فرهنگ و ارشـاد 

اسـالمی اسـتان کرمان مراجعـه نمایند.
kerman.farhang.gov.ir :ضمنا برای کسب اطالعات بیشتر نشانی اینترنتی

روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
شناسه آگهی: 14151

کاران  فوتوالـی  تمریـن  نخسـتین 
کرمانـی با حضور حجت شـیرین سـخن، 
ورزشـی  هـای  انجمـن  هیـات  رییـس 
سـرانجام،  حمیـد  کرمـان،  شهرسـتان 
رییـس کمیتـه  فوتوالـی اسـتان وهـادی 
شهرسـتان  کمیتـه  رییـس  کاربخـش، 
ایـن  حاشـیه  در  شـد.  برگـزار  کرمـان 
تمریـن کـه عصـر پنـج شـنبه و در محل 
زمیـن شـنی »مسـجد صاحـب الزمـان« 
انجـام شـد، حجت شـیرین سـخن گفت: 
در ادامـه راه اندازی رشـته هـای متفاوت 

انجـام موفـق رشـته  از  و پـس  ورزشـی 
هایـی مانند گلـف، راگبی، طناب کشـی، 
فوتبـال دسـتی، دارت و غیـره، این بار در 
صـدد آن شـدیم تـا بـرای اولیـن بـار در 
اسـتان کرمـان، انجمـن فوتوالی اسـتان و 

شهرسـتان کرمـان را فعـال کنیـم.
اسـاس  همیـن  بـر  داد:  ادامـه  وی 
امـروز  را  تیـم  ایـن  تمریـن  نخسـتین 
برگـزار کردیـم و امیدواریـم بـه حـول و 
قـوه الهی و کمک و همت سـایر دوسـتان 
و عالقمنـدان ورزش ، بتوانیـم این رشـته 

پرهیجـان کـه امکانـات بسـیار کمـی را 
نیـاز دارد در سـطح اسـتان فعـال کنیـم.
الزم بـه ذکـر اسـت فوتوالـی ورزشـی 
اسـت کـه نزدیـک بـه بیـش از 30 سـال 
از راه انـدازی آن در سـطح جهـان مـی 
گـذرد و چنـد سـالی در ایـران فعالیـت 
آن بـه صـورت جـدی دنبـال مـی شـود. 
ایـن بـازی بیـن دو تیـم دو نفـره  و در 
زمیـن شـنی برگـزار مـی شـود و تلفیقی 
از سـه ورزش فوتبـال، والیبـال و سـپک 

تاکراسـت.

»فوتوالی« کرمان استارت خورد
 خبر
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رییس سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
درصـد   45 پرداخـت  از  کرمـان  جنـوب 
طـی  کرمـان  جنـوب  تاریـخ  تسـهیالت 
سـه ماهه اخیـر بـه مبلـغ 319 میلیـارد ریال 
خبـر داد. به گـزارش روابط عمومی سـازمان 
صنعـت، معدن و تجـارت جنوب کرمـان، در 
راسـتای اجـرای فرامین مقام معظـم رهبری 
تأکیـدات  مقاومتـی،  اقتصـاد  خصـوص  در 
دولـت و تشـکیل قرارگاه اقتصـاد مقاومتی به 
ریاسـت معـاون اول رییـس جمهـور و تأکید 
شـدید وزیر صنعـت، معدن و تجـارت، حدود 
11 طـرح ملـی برای اجـرای این سیاسـت ها 
مشـخص و بـه وزارتخانه هـای مختلـف ابالغ 
شـد. در ایـن میـان دو طـرح کلیـدی و مهم 
شـاخص فعـال کـردن واحدهـای تعطیـل و 
نیمـه تعطیل با پرداخت تسـهیالت سـرمایه 
در گـردش و همچنیـن تکمیـل طرح های با 
پیشـرفت فیزیکـی باالی 60 درصـد از طریق 
تحـت  ثابـت  تسـهیالت سـرمایه  پرداخـت 
عنـوان طـرح ملـی تسـهیالت رونـق تولیـد 
بـه وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ابـالغ 
شـد. بـرای اجـرای ایـن دو طـرح و سـامان 
بخشـیدن به صنایع مشـکل دار کشـور، طرح 
تسـهیالت رونـق تولیـد از طریق ثبت نـام در 
سـامانه بهیـن یـاب وزارت صنعـت، معـدن 
و تجـارت از اردیبهشـت ماه امسـال آغـاز و 

تـا پایـان شـهریورماه ادامـه داشـت. رییـس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان در ایـن خصـوص گفـت: »بـا توجـه 
بـه اینکـه الزمـه و محـرک توسـعه صنعتـی 
تخصیـص تسـهیالت بـوده و تزریـق پـول و 
سـرمایه به عنـوان حلقـه مفقـوده و مشـکل 
اقتصـادی  رونـق  و  سـرمایه گذاری  اصلـی 
منطقـه اسـت، از روزهـای آغازین طـرح، این 
سـازمان بـا تشـکیل بیـش از ده ها جلسـه و 
کارگـروه در سـطح ملی و اسـتانی بـا حضور 
اسـتاندار کرمـان و معاونین ایشـان و بانک ها، 
تالش گسـترده ای را در جهـت ثبت نام اغلب 
سـرمایه گذاران و رایزنـی با بانک های اسـتان 
و جنـوب جهـت پرداخـت تسـهیالت آغـاز 
کـرد کـه بحمـداهلل بـا دریافـت 162 مصوبه 
بـا همـکاری مجموعـه اسـتانداری، بانک ها و 
سـایر نهادهای اسـتان نتایـج موفقیت آمیز و 

قابل توجهـی حاصـل شـد.«
در خصـوص  نسـب  اسـکندری  محمـود 
ثبت نام شـدگان در ایـن طـرح ملـی گفـت: 
معدنـی  و  صنعتـی  واحـد  و  طـرح   186«
جنـوب کرمـان جهـت دریافـت تسـهیالت 
2490 میلیـارد ریالـی در ایـن طـرح ملـی 
واحـد   102 شـامل  کـه  کردنـد  ثبت نـام 
نیازمنـد تسـهیالت سـرمایه در گـردش بـا 
بـا  مبلـغ 930 میلیـارد ریـال و 84 طـرح 

پیشـرفت فیزیکـی بـاالی 60 درصـد با مبلغ 
افـزود:  وی  اسـت.«  ریـال  میلیـارد   1560
»در صـورت اجـرای ایـن پروژه هـا اشـتغال 
ایجـادی از 730 نفـر فعلـی بـه دو هـزار و 
715 نفـر افزایـش خواهد یافـت که به معنی 
رشـد قابل مالحظـه 270 درصـدی در حـوزه 
اشـتغال صنعتی جنـوب کرمان خواهـد بود. 
همچنیـن میـزان محصـوالت فرآوری شـده 
مرتبـط بـا ایـن پروژه هـا از 72 هـزار تـن بـه 
167 هـزار تـن افزایـش می یابـد کـه رشـد 
133 درصـدی را خواهد داشـت و ان شـا اهلل 
راه انـدازی ایـن کارخانه هـا بر حل دو مسـئله 
مهـم منطقه یعنی ایجاد اشـتغال و اسـتفاده 
از محصوالت کشـاورزی تولیدشده در جنوب 
داشـت.«   خواهـد  بسـزایی  تأثیـر  کرمـان، 
اسـکندری نسـب اضافـه کـرد: »تاکنـون 38 
طـرح و واحـد تولیدی تسـهیالت خـود را به 
مبلـغ 319 میلیـارد ریال در کمتـر از 3 ماهه 
گذشـته دریافـت کرده انـد کـه 238 میلیارد 
ریـال آن بـه 19 پـروژه بـا پیشـرفت فیزیکی 
بـاالی 60 درصـد و حـدود 80 میلیـارد ریال 
 19 بـه  گـردش  در  سـرمایه  به عنـوان  آن 
واحـد صنعتـی پرداخت شـده اسـت.« رییس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمـان ادامـه داد: »در تاریـخ صنعت جنوب 
کرمـان تاکنون 700 میلیارد ریال تسـهیالت 

بـه واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شـده 
تولیـد پرداخت شـده  کـه تسـهیالت رونـق 
در سـه ماهـه اخیـر، بیـش از 45 درصـد کل 
تسـهیالت پرداختی تاریخ منطقه را تشـکیل 
می دهـد و ایـن بـه معنی ایجاد تحـرک قوی 
اسـکندری  اسـت.«  بخـش  ایـن  توسـعه  و 
نسـب ادامـه داد: »همان طـور کـه ایـن اعداد 
نشـان می دهـد بیش از 70 درصد تسـهیالت 
بـه طرح هـای در حـال  تاکنـون  پرداختـی 
سـاخت جدیـد اختصـاص پیداکـرده و ایـن 
موضـوع نویدبخـش توسـعه قابل مالحظـه و 
پایـدار منطقـه در آینـده ای نزدیک بـا افتتاح 
ایـن کارخانه هـا جدیـد اسـت.« وی اضافـه 
کـرد: »68 طـرح هم به مبلـغ 1767 میلیارد 

ریـال در حال بررسـی توسـط بانک ها جهت 
نزدیـک  آینـده ای  در  تسـهیالت  دریافـت 
هسـتند. همچنیـن تاکنـون تقریبـاً تمامـی 
صنایـع منطقـه یا تسـهیالت گرفته انـد یا در 
حال طـی مراحل جهـت دریافت تسـهیالت 
می باشـند.« رییـس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان افـزود: »بـا تزریق 
ایـن مبلـغ تسـهیالت کـه به عنـوان محرکه 
صنعـت و یـک اصـل اقتصـادی در تمامـی 
جوامـع پیشـرفته اسـت، باهمـت بانک هـای 
اسـتان و جنـوب، ان شـا اهلل بـه زودی شـاهد 
ایجـاد تحولـی عظیـم در توسـعه صنعتـی، 
ایجـاد اشـتغال و پویایـی اقتصـادی منطقـه 

بـود.« خواهیم 

45 درصد تسهیالت صنعتی تاریخ جنوب کرمان طی سه ماه گذشته پرداخت شد

صنعت در جنوب جان می گیرد

اتفاق

کرمان ویچ

گـردش بیـن اسـتان های مختلـف 
ایـران در جهـت آگاهـی بخشـی بـه 
مـردم در زمینـه حفظ نسـل باارزش 
»بهمـن  اسـت.  ایرانـی  یوزپلنـگ 
نجفی« محیط بان بازنشسـته سازمان 
محیط زیسـت کـه حـدود 40 سـال از 
عمـر خود را صرف حفظ محیط زیسـت 
کـرده همچنـان باوجود بازنشسـتگی 
بـه ایـن کار باعاقـه ادامـه می دهد. 
بـه  بسـیارش  عاقـه  دلیـل  بـه 
شهرسـتان  در  ایرانـی  یوزپلنـگ 
طبـس نـام او با نام یوزپلنـگ ایرانی 
گره خـورده اسـت. بهمـن نجفـی کـه 
ایـن روزها بـا کاروان حفـظ یوزپلنگ 
ایرانی در شـهر شـهر ایـران در حال 
گـردش اسـت آخر هفته گذشـته به 

کرمـان آمـد.
 در مـورد کاروان حفظ یوزپلنگ 

ایرانـی توضیح دهید؟
بـا توجـه بـه این کـه وضعیـت ایـن 
ایـران  در  تعـداد   جنبـه  از  حیـوان 
آگاهـی  بـرای  اسـت  نگران کننـده 

بخشـی بـه مـردم در زمینه حفـظ این 
حیـوان بـه اسـتان ها سـفر می کنیـم 
و در مسـیرهای بین راهـی و مناطـق 
پرجمعیـت درباره این حیـوان به مردم 

می دهیـم. آمـوزش 
 چـه شـد کـه بـه فکـر چنیـن 

افتادیـد؟ کاری 
وظیفـه  تفاهم نامـه  یـک  طـی 
سرشـماری تعداد یوزپلنگ هـای ایرانی 
سـازمان  طـرف  از  ایـران  سراسـر  در 
محیط زیسـت بـه مـن واگـذار شـد که 
بـه همیـن دلیـل بایـد بـه شـهرهای 
مختلفـی سـفر کنـم کـه چـه فکـری 
بهتـر از این کـه هـم کارم را انجام دهم 
هـم از طریقـی آگاهی مـردم را در این 

بـاال ببرم. زمینـه 
مناطقـی  چـه  بـه  بیشـتر   

؟ یـد و می ر
هـر جـا کـه مـردم مشـتاق آگاهـی 
در ایـن زمینـه باشـند و علی الخصوص 
بـه  نزدیـک  به نوعـی  کـه  مناطقـی 

حسـاب  حیـوان  ایـن  زیسـتگاه های 
می شـود.

 تـا حاال به کدام اسـتان ها سـفر 
کردید؟

تابسـتان  اوایـل  از  را  کاروان  ایـن 
راه انـدازی کردیم و در همین تابسـتان 
نزدیـک بـه 10 اسـتان را رفتیـم و در 
بـه شـهرهای  سـفر  قصـد  دوره  ایـن 

داریـم. را  خلیج فـارس  حاشـیه 
فعلـی  مأموریـت  مـورد  در   
خودتـان بیشـتر توضیـح دهید؟

ایـن مأموریـت کـه از طـرف سـازمان 
محیط زیسـت بـه مـن و آقـای طاهـر 
قدیریـان داده شـده تا با نصـب دوربین 
ایـن  زیسـت گاه های  کـردن  چـک  و 
حیـوان بتوانیـم آمـار دقیقـی از تعـداد 
یوزپلنـگ ایرانـی در کشـور دربیاوریم.

 هنوز تعداد مشخص نیست؟
و  هسـتیم  بررسـی  حـال  در  نـه 
نمی تـوان  را  دقیقـی  آمـار  هیچ گونـه 
داد و تمـام آمارهـا بـر اسـاس حدس و 

گمـان اسـت.
 شـما قبـل از ایـن مأموریت کار 
دیگـری هـم در زمینـه یوزپلنگ 

ایرانـی کرده ایـد؟
بلـه 10 سـال پیـش پـروژه حفـظ 
یوزپلنگ آسـیایی در ایران شـروع شـد 
کـه مـن در ایـن پـروژه هـم فعالیـت 

داشتم.
اقدامـات  ایـن پـروژه چـه   در 

گرفـت؟ صـورت  مهمـی 
اولیـن کار بسـیار مثبـت ایـن پروژه 
انتخـاب 30 نفـر از نیروهـای بومی هر 
منطقـه به عنـوان محیط بـان بـود کـه 
آموزش هـای الزم نیـز بـه آن هـا داده 
شـد و کار دیگـر ایـن پروژه آگاه سـازی 
مـردم  و نصـب دوربیـن در مناطـق 

زیسـتگاهی ایـن حیـوان بود.
 چـه خطراتـی ایـن حیـوان را 

می کنـد؟ تهدیـد 
خطراتی مانند شـکارچیان، تخریب 
از جاده هـای  و مهم تـر  محیط زیسـت 
کـه  حیـوان،   ایـن  گـذر  مسـیر  در 
متأسـفانه بـا دو بانـده شـدن جاده هـا 
خطرات بیشـتری جـان این حیـوان را 

می کنـد. تهدیـد 
 چـه راهـکاری می توانـد معضل 

جاده هـا را برطـرف کند؟

ایـن حیـوان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
عبـور  محل هایـی  از  غریـزی  به طـور 
می کنـد کـه سـایر یوزپلنگ هـا عبـور 
کرده انـد و محل آن ها مشـخص اسـت 
بایـد بـا فنـس گـذاری بـه زیرگـذر یـا 

روگـذر هدایـت شـود.
 فوایـد وجـود ایـن حیـوان در 
یـا  راور  ماننـد  زیسـتگاه هایی 

چیسـت؟ طبـس 
 ایـن حیـوان بـا توجـه بـه این کـه 
سـریع ترین دونـده در جهان محسـوب 
می شـود و از طرفی در این زیسـتگاه ها 
ماننـد  زیـاد  تولیدمثـل  بـا  حیواناتـی 
خرگـوش وجـود دارد نبود ایـن حیوان 
در ایـن اکوسیسـتم باعـث  زیادشـدن 
تعـداد خرگوش هـا در منطقه  و شـاهد 
ریشـه های  خـوردن  نظیـر  اتفاقاتـی 

هسـتیم. گیاهان 
 بـه نظر شـما ایـن کاروان چقدر 

می توانـد تأثیرگذار باشـد؟
مـا  کـه  آموزش هایـی  ایـن  اگـر 
می دهیـم در حـدی باشـد یـک راننده 
کامیـون بـه یک قـالده مـاده از حیوان 
نزنـد همیـن می توانـد کمک بسـزایی 

در حفـظ ایـن حیـوان بکنـد.
 آیـا زنگ خطـر این حیـوان در 

ایران زده شـده اسـت؟

هنـوز هیـچ آمار دقیقی نیسـت ولی 
مـن بـا توجـه بـه بررسـی هایی کـردم 

نگـران ایـن موضوع هسـتم.
مأموریـت  پایـان  از  بعـد  اگـر   
نتیجـه ای کـه بـه دسـت آوردید 
بـود چـه  انتظـار  از حـد  کمتـر 

می دهیـد؟ انجـام  اقدامـی 
 اگـر تعـداد کم تـر از حـد انتظـار 
و ناامیدکننـده بـود مجبـور بـه فنس 
ایـن  زیسـت گاه های  در  گـذاری 
حیـوان و انجام عمـل تلقیح مصنوعی 
خواهیـم بـود تـا دیگـر اتفاقاتـی کـه 
بـرای شـیر و ببـر مازنـدران افتـاد را 

شـاهد نباشـیم.
 آیـا محیط بـان به انـدازه کافـی 
در این زیسـت گاه ها وجـود دارد؟

اسـتاندارد جهانـی بـرای محیط بانی 
هـر یـک هـزار هکتـار یـک نفر اسـت 
ولـی در ایران هـر 300 هزار هکتار یک 
نفـر در زمـان مـا بـود جالب تـر این که 
االن هـم فرقـی نکـرده و نیرویی اضافه 

نشـده است.
 در سفرهای خود تنها هستید؟

نـه مـن بـا دخترم و همسـرم سـفر 
می کنـم و بـا توجـه بـه تجربیاتـی که 
به دسـت آوردنـد در زمینـه آموزش به 

مـن کمـک می دهند.

کتیبه های جیرفت 
رمزگشایی می شود

در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم  نماینـده 
رمزگشـایی  از  اسـالمی  شـورای  مجلـس 

داد. خبـر  جیرفـت  کتیبه هـای 
یحیـی  نوشـته  جمـاران  کـه  آن طـور   
کمالـی پـور شـامگاه پنجشـنبه در اختتامیه 
چهارمیـن نمایشـگاه اسـتانی جنـوب کرمان 
در جیرفـت گفـت: »تمـدن و پیشـینه مردم 
ایـن خطه از کشـور همیشـه مایـه مباهات و 
فخـر ایـن سـرزمین بـوده اسـت و امیدواریم 
بـا مناسب سـازی مسـائل کاربـردی بتوانیـم 
منطقـه  ایـن  در  فرهنگـی  توسـعه  باعـث 
نبـوغ  و  »فکـر  کـرد:  اظهـار  وی  باشـیم.« 
ذخیـره  می توانـد  کرمـان  جنـوب  فرزنـدان 
مناسـبی بـرای توسـعه ایـن خطـه باشـد و 
همـه ایـن ارزش ها زمانـی می تواند بـه تعالی 
برسـد کـه در فضـای ایمـن و با روحیـه برابر 
بـه فکـر توسـعه شـهر باشـیم.« وی گفـت: 
»توسـعه فرهنگـی باعـث توسـعه همه جانبه 
اعتـالی  راه  در  بایـد  مـا  همـه  و  می شـود 
فرهنـگ کشـورمان گام برداریـم و نخبـگان 
را  تأثیـر  بیشـترین  ایـن منطقـه می تواننـد 

داشـته باشـند.«
عنبرآبـاد  و  جیرفـت  مـردم  نماینـده   
افـزود: »ایـن  در مجلـس شـورای اسـالمی 
مناسـبی  کمیـت  و  کیفیـت  از  نمایشـگاه 
برخـوردار بود و بـا نمایشـگاه های بین المللی 
آینـده  در  امیدواریـم  می کـرد،  برابـری 
چنیـن برنامه هـای فرهنگـی را در سـطحی 
اصـالح  وی  باشـیم.«  داشـته  گسـترده 
فـرودگاه  ناوبـری  و  روشـنایی  سیسـتم 
جیرفـت و اسـتقالل بودجـه جنـوب کرمـان 
را از دغدغه هـای مـردم دانسـت و گفـت: »با 
همـکاری دولـت توانسـتیم ایـن دغدغه ها را 
بـرآورده کنیـم و امیدواریـم باتدبیـر دولـت 
یازدهـم در سـال 96 روسـتایی بـدون گاز و 
بـرق در ایـن منطقه نداشـته باشـیم و شـک 
نکنیـد کـه دولـت بـرای رسـیدن بـه ایـن 
موقعیـت تمـام تالش خـود را خواهـد کرد.«

اعضاء هیأت
 نظارت انتخابات ریاست 

جمهوری استان
 انتخاب شدند

مرکـزی  هیـأت  تصویـب  بـه  توجـه  بـا 
دوره  دوازدهمیـن  انتخابـات  بـر  نظـارت 
اعضـاء  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری  ریاسـت 
هیـأت نظـارت انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
اسـتان کرمـان مشـخص شـدند. بـه گزارش 
و  نظـارت  دفتـر  عمومـی  روابـط  فـارس 
بازرسـی انتخابـات اسـتان کرمـان از انتخاب 
اعضـای هیـأت نظـارت بـر انتخابات ریاسـت 
و  داد  خبـر  کرمـان  اسـتان  در  جمهـوری 
گفـت: » حجت االسـالم علـی توکلـی رئیس 
و  هیـأت  قائم مقـام  علمـی  محمـد  هیـأت، 
احمـد  طهماسـبی،  حسـین  حجت االسـالم 
به عنـوان  کوشـان  غالمحسـین  و  فتحـی 
اعضـاء هیـأت نظـارت انتخابـات دوازدهمین 
کرمـان  اسـتان  جمهـوری  ریاسـت  دوره 

شـدند.« منصـوب 

اختصاص 90 میلیارد 
تومان تسهیالت برای 

مقاوم سازی ساختمان ها 
در زرند

میلیـارد   90« گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
تومـان تسـهیالت ارزان قیمـت بـرای جبران 
مقاوم سـازی  و  زرنـد  زلزلـه  خسـارات 
سـاختمان ها در ایـن شهرسـتان اختصـاص 
داده شـده اسـت.« بـه گـزارش ایرنـا علیرضا 
مدیریـت  سـتاد  نشسـت  در  حسـینی  رزم 
»اعتبـارات  افـزود:  کرمـان  اسـتان  بحـران 
زرنـد  زلزلـه  خسـارات  بـرای  خواسته شـده 
تأمیـن و ابـالغ شـد و تسـهیالت در اختیـار 
بنیـاد مسـکن بـرای اسـتحکام و جایگزینـی 
سـاختمان های تخریبـی قرارگرفتـه اسـت.« 
ممیـزی  ایجـاد  لـزوم  بـر  تأکیـد  بـا  وی 
کـرد:  تصریـح  زرنـد  ساختمان سـازی  در 
»خانه هـای قدیمـی کـه اسـتحکام پایینـی 
جدیـد  سـاختمان  و  تخریـب  بایـد  دارنـد 
جایگزیـن آن هـا شـود و تسـهیالت فقـط در 

می شـود.« پرداخـت  صـورت  ایـن 

مسئول کاروان حمایت از  یوزپلنگ ایرانی:

آمار دقیقی از یوزهای ایرانی 
وجود ندارد

خبر

افقی
1-حادثه تلخ بامداد پنجم دی 1382 در استان کرمان

2-شترمرغ آمریکایی-انتها-تصاویر
3-اسـباب- دسـت گـره خـورده - گوسـفند مـاده - ضمیر 

جمع
4-بـوی تعفـن - عـدم صحـت - روسـری بلنـد - کشـتی 

جنگی
5-چـه کسـی - کـوچ کـردن - جزیره ی شـطرنج - حیوان 

بـد بو
6- نمایندگی - شیرینی کرمانشاه - عالم مادی

7- از غالت - پیروزی - لطیفه - 
8- کمبود- شهر پنیر کرمان - قسمت

9- نابینا - صحاب - چهره 
10- ماده ی سـمی سـفید رنگ که مصرف دارویی داشـته 
و در تهیه حشـره کـش کاربرد دارد- خـاک کردن- خزان 

11-طنـاز و پـر غمـزه - غـارت کـردن - باختـر- اشـاره به 
دور

12- خزنده ی گزنده - رشد - تیره - یمن و شکون 
13- قلم فرنگی - قوم وحشی - پل - دراز کوش 

14-اتمسفر - حرف نوروزی - امور
15- مربی جوان و بسیار موفق ایرانی 

عمودی
1- رمـان زیبایـی از لوئیزامـی الـکات که به صـورت کارتن 

هـم موجود اسـت - سـوغات کرمان 
2- چرخ خودرو - شهرستان سیستان بلوچستان 

3-بانـوان - مـزد - مرتجـع فلزی - خوش بـو کننده و طعم 
چایی   دهنده 

4-لیسـیدن دسـت - قطعـه موسـیقی تـک نفـره - غـذای 
گیـاه - جـواب های

5- ضمیر عربی - محکم - پر نمک - رشته باریک

6- پایگاه - نمیروز - سبزه زار 
7-جـد پیامبـر گرامـی اسـالم - شـرک - انبـار کـردن - 

پسـوند شـباهت 
8- لباس - عنکبوت به لهجه کرمانی - حرف فرار 

9- راز- زیبا و تاپ - فرزند- دندان ساز 
10-از حبوبات - زور و فشار - سوراخ کوه 

11- نجیب و بهزاد - منقار پرنده - دورافتاده - کجاست
12-هنـی و گـوارا - گوسـفند جنگـی - نـا پـدری - داغ و 

سوزان
13-خشـکی - مردم - راد و بخشـنده 

- جمله دسـتوری 
14-از لـوازم چـرخ خیاطـی - مارکـی 

بـر موتور سـیکلت
اسـتان   - کرمـان  مهـم  15-سـوغات 

شـمالی سرسـبز 
حل جدول شماره 812

جدول اختصاصی شماره 813

امید جانباز
 طراح جدول



عکس: پگاه قدیری

عشق حقیقی نمیتواند در میان جمعیت 

زمین شیوع پیدا کند

چرا که به ندرت رخ میدهد.

بگذار آنان که عشق حقیقی را نیافته اند 

بگویند هرگز چنین چیزی وجود ندارد

چنین باوری

مرگ و زندگی را برای شان آسوده تر 

خواهد کرد

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه شناخت هنر معاصر
دانشجویان دانشکده سوره

افتتاحیه:جمعه17 دی ماه ساعت 17
کرمان ،کافه گالری آزاد

این نمایشگاه تا 23 دی ماه دایر است .

یادبود

مراسم چهل و نهمین سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان تختی برگزار شد

 مراسـم چهـل و نهمین سـالگرد درگذشـت جهـان پهلوان 
غالمرضـا تختـی صبـح امروز بـا حضور تعـداد زیـادی از اهالی 
ورزش و دوسـت داران آن مرحـوم در ابـن بابویـه شـهرری 

شـد. برگزار 

مسـعود سـلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، حمید سـوریان، 
بهـرام افشـارزاده، حسـن غفـوری فـرد، رضـا گل محمـدی، 
برانـوش نیـک بین، رسـول خـادم، محمـد طالیی، علـی اکبر 
آرش  حیـدری،  رضـا  علـی  طالقانـی،  محمدرضـا  دودانگـه، 
میراسـماعیلی، بهنام ابوالقاسـم پور، محمد محمـودی، خیراله 

امیـری از چهـره هـای شـاخص ایـن مراسـم بودند.
نکتـه جالـب توجه این جا اسـت که در زمـان حضور حمید 
سـوریان ازدحـام جمعیـت سـبب شـد وی نتوانـد بر سـر مزار 
مرحـوم تختـی فاتحـه بخوانـد و بـرای جلوگیـری از له شـدن 

زیـر دسـت و پـای مـردم، محل را تـرک کرد.

 اطالعات

سکه

11,735,000 ریال طرح جدید

11,400,000 ریال طرح قدیم 

6,050,000  ریال نیم سکه 

3,200,000 ریال ربع سکه 

2,050,000 ریال یک گرمی

طال

1,140,420 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,519,930 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,360 ریال دالر آمریکا

42,600 ریال یورو

11,070 ریال درهم امارت

5,930 ریال  یوآن 

48,800 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

1- تا 16/آفتابی امروز

1- تا 16/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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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(

آگهی مناقصه )نوبت اول( 
شماره 

مناقصه
عنوان پروژه

سی
رر

ل ب
راح

م

ع مبلغ برآورد )ریال(
نو

ین
ضم

ت

مبلغ تضمین 
)ریال(

ها
ت ب

رس
فه

16/الف/95/46

تعمیرات تعدادی پل در محورهای جیرفت-
دهبکری،جیرفت-بافت،جیرفت-فاریاب-کهنوج و 

کهنوج-قلعه گنج-فنوج)شامل عملیات تخریب،اجرای 
رادیه و برید،دیوار هدایت آب سنگی و بتنی،اجرای قرنیز 

ایوتنقیه پل ها(
له 

رح
ک م

ی

   5،943،617،464

قد
ه ن

وج
یز 

وار
ش 

 فی
صل

- ا
اد(

سن
ر ا

ه د
شد

ئه 
 ارا

ت
فرم

 با 
بق

طا
) م

ی 
انک

ه ب
نام

ت 
مان

ض

297،200،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
95

17/الف/95/46
احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع خدمات 

رفاهی آقای کیومرث سنجری واقع در کیلومتر 25 محور 
 ایکهنوج-رودان

حله
 مر

ک
ی

2،736،705،149136،840،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

18/الف/95/46
اصالح آبنمای محور زهکلوت - ایرانشهر اصالح آبنما و 
تعمیر و مرمت پل )رودبار - ایرانشهر(، تعمیر و اصالح 
ایسیستم زهکشی )رودبار - ایرانشهر(                              

له 
رح

و م
د

  9،480،766،880474،100،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

19/الف/95/46
تعریض، بهسازی و روکش آسفالتی محور رودبار-
زهکلوت-ایرانشهر حد فاصل کیلومتر 25 تا 55 

ای)قطعه دوم(
له 

رح
و م

د

119،780،766،4003،596،000،000

اه 
دگ

فرو
ند 

 ،با
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تج

هن
ه آ

ی را
ساز

زیر
و 

20/الف/95/46
تعریض قسمتی از محور فاریاب-بلوک-جیرفت حد 

فاصل کیلومتر 00+0 تا00+7 از مبدا فاریاب
 ای)عملیات خاکی و ابنیه فنی(

حله
 مر

ک
ی

10،716،470،064  536،000،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

تعمیر قرنیز و نرده پل های بزرگ در راههای حوزه 21/الف/95/46
 ایاستحفاظی جنوب کرمان

حله
 مر

ک
ی

2،197،955،212110،000،000

ی 
دار

راه
13

95
ل 

سا

تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه 22/الف/95/46
با گالسبید

 ای
حله

 مر
ک

ی

9،999،389،540500،000،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
95

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - کیلومتر 5 جاده کرمان- پایانه بار جیرفت دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان)دبیرخانه(

مهلت : تاریخ ذکر شده در اسناد مناقصه 

محل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 
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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

گفت و گوی اختصاصی »پیام ما« با نجمه توحیدی پزشک سازمان انتقال خون   در رابطه با »چاقی درکودکان« 

ذهن اندام ساز

گزارش »پیا م ما« از عواقب مصرف مواد مخدر صنعتی 

زندگی شیشه ای
»شیخ اکبری« مدیر باشگاه ورزشی آلپ در گفت و 

گو با پیام ما: 

مصرف مکمل های
 غیر مجاز بیداد می کند

کودکان
غمگین 

   صفحه16   صفحه14   صفحه12

   صفحه 10
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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

کـودکان  در  چاقـی  تعریـف   
؟  چیسـت

ی  زمینـه  در  متعـددی  تعاریـف 
کـدام  هـر  کـه  دارد،  وجـود  چاقـی 
نظـر  مـد  را  خاصـی  هـای  مولفـه 
داشـته و بـر اسـاس آن هـا بررسـی 
کـودکان  بـرای  امـا  شـوند؛  مـی 
معمـوال بـرای قضاوت در مـورد وزن، 
بایـد حتمـا قـد فرد هـم مـورد توجه 
قـرار داد. نسـبت وزن و قـد در ایـن 
مـورد، اهمیـت ویـژه ای دارد و برای 
قضـاوت درسـت نسـبت آن هـا، باید 
مـورد  را  کـودک  رشـد  نمودارهـای 
بررسـی قـرار داد و براسـاس نمـودار 
نرمـال مـورد مقایسـه قـرار گیـرد.  

 چنـد درصـد از چاقـی هـا به 
اسـت؟ نادرسـت  تغذیه  دلیـل 

 درصـد باالیی از چاقی در کودکان 
به دلیل تغذیه ی نادرسـتی اسـت که 
آن هـا دارنـد. کـودکان نوشـابه هـا و 
آبمیـوه های سرشـار از شـکر، که هم 
فـرد را بـه دیابـت نزدیک مـی کند و 
هـم  چاقـی را افزایش مـی دهد، زیاد 
مصـرف مـی کنند. تنقـالت مصنوعی 
از چربـی  هـای سرشـار  و خوراکـی 
هـای ترانـس مثـل چیپس،پفـک و... 
هـم بـی تاثیـر نیسـت. گرایـش بـاال 
بـه سـمت غذاهای پـر کالـری، برای  
بسـیاری از افـراد چاقی را بـه ارمغان 

آورد. می 
 بـرای جلوگیـری و یـا برطرف 
کـودکان،  در  چاقـی  کـردن 
مراقبت از چه سـنی الزم اسـت؟
درمـان چاقـی هـر چـه سـریع تـر 

شـروع شـود بهتـر اسـت. هـر گونـه 
اضافـه وزن، بـه خصـوص بعد از سـه 
سـالگی بایـد مـورد توجه قـرار گیرد. 
هـر چـه سـن بـاال تـر بـرود درمـان 
چاقـی سـخت تـر مـی شـود. بـرای 
درمـان چاقـی خانواده هـا باید زمینه 
سـازی هـای الزم را بـرای تغییـرات 

زندگـی و تغذیـه انجـام دهنـد.
 بهترین سـن برای پیشـگیری 
از چاقـی در کـودکان چه سـنی 

؟ ست ا
 از نـوزادی بایـد بـه وزن کـودک 
توجـه داشـت. برخی از مـادران تصور 
درسـتی از وضعیت تغذیـه ی کودک 
خـود نداشـته و حتی اگر کودکشـان 
چاق باشـد آن را نشانه ای از سالمتی 
اش مـی داننـد. درهـر سـنی بایـد به 
وزن کودک و تناسـب آن دقت شـود؛ 
اگـر نوزادانـی چـاق پـرورش دهیـم، 
بـی شـک کـودکان و نوجوانانی چاق 

را در آینـده خواهیـم دید.
 بـرای از بیـن بـردن چاقی در 

کـودکان چـه بایـد کرد؟
بـه بچـه هـا نبایـد رژیـم غذایـی 
سـبک  تغییـر  بـا  بایـد  شـود،  داده 
زندگـی و تغییـر تغذیـه،  سـالمتی را 
بـه او برگردانـد. بایـد در بچـه ذهـن 
انـدام سـاز ایجـاد کـرد، روحیـه بچه 
هـا خیلـی مهـم اسـت، نبایـد بـه آن 
هـا غـر زد.بایـد بـا تشـویق آن هـا را 
بـه سـمت تناسـب انـدام سـوق داد. 
تعریـف  هـا  بچـه  از ظاهـر  همیشـه 
کـرد ، تـا ذهـن آن ها درگیر پروسـه 
ی تناسـب اندام شـده و بـا گذر زمان 

بـا مـا همـکاری کننـد. برای تناسـب 
انـدام بچـه هـا نمـی تـوان انفـرادی 
عمـل کـرد، باید گروهی عمل بشـود. 
نبایـد بـه بچـه گفـت ایـن را بخـور 
آن را نخـور، ولـی خودمـان بخوریـم.  
رژیـم غذایی خانـواده بایـد هماهنگ 

و سـالم باشـد. 
 دلیـل افزایش چاقـی در ایران 

به خصـوص کودکان چیسـت؟
در افزایـش چاقـی در ایـران، رژیم 
هـای فسـت فـودی و پـر کالـری و 
بسـیارتاثیر  تحرکـی  کـم  همچنیـن 
گـذار بـوده اسـت. سـرانه ی ورزش 
کـردن در ایـران پاییـن اسـت و ایـن 
خـود یکـی از عوامـل بسـیار مهـم و 
زمینـه سـاز در چاقـی اسـت.  خیلی 
از چاقـی هـا بـه دلیل داشـتن عادات 
بـد هسـت. مـا بـه خیلـی از کارهـا 
عـادت کـرده ایم، مثـل تند تنـد غذا 
خـوردن کـه مـی توانیـم آن را تغییر 
دهیـم . مغـز مـا مرکـزی دارد بـه نـا 
»هیپوتاالمـوس« کـه حـس سـیری 
را کنتـرل مـی کنـد. ایـن مرکـز بعد 
ازگذشـت 20 دقیقـه از غـذا خوردن  
احسـاس سـیری را ایجـاد مـی کند. 
ولـی مـا وقتـی تنـد تنـد غـذا مـی 
مقـدار  کامـل  سـیری  تـا  خوریـم، 
و  ایـم  کـرده  مصـرف  غـذا  زیـادی 
کالـری بیشـتری وارد  بدنمـان شـده 
اسـت. آرام غـذا خـوردن خیلـی بـه 
تناسـب انـدام کمک می کنـد. میزان 
مصـرف برنـج و نـان در ایـران بسـیار 
اسـت  دیگـر  کشـورهای  از  باالتـر 
وجـود  آن  تاریخـی  ی  ریشـه  کـه 

شـالیزارهای شـمال اسـت. سـرانه ی 
مصـرف سـاالنه برنـج مـا بـاال اسـت 
و ایـن در صورتـی اسـت که سـبوس 
ایـن برنـج جـدا شـده و مـواد مغذی 
آن گرفتـه شـده اسـت. مصـرف برنج 
قهـوه ای بهتـر از برنج سـفید اسـت؛ 
هـم چنیـن بهتر اسـت خانـواده ها از 
سـبوس برنـج در پخـت مـواد غذایی 
اسـتفاده کننـد. سـبوس برنـج حاوی 
انـواع و اقسـام ویتامیـن هـای گـروه 
B  و از  مـواد چربی سـوز می باشـد. 
و  سـاالد  مصـرف  بایـد  همچنیـن  و 
سـبزیجات را بـاال بـرد تـا معـده پـر 
شـود و احسـاس سـیری زودتر ایجاد 

 . د شو
کـودکان  در  چاقـی  عـوارض   
چیسـت و چـه خطراتـی را برای 

آن هـا دارد؟
نوجوانـان  و  کـودکان  در  چاقـی 
عـوارض زودرس و دیـررس دارد کـه 
بعضـی از آن هـا؛ بـاال رفتـن چربـی 
خـون،  پرفشـاری   ، دیابـت   ، خـون 
بیمـاری هـای قلبی ، بلـوغ زود رس ، 
بـاال رفتن ضربـان قلب، سـنگ صفرا 
، مشـکالت تنفسـی حیـن خـواب و 
حتـی وقفـه تنفسـی در زمـان خواب 
اسـت. خانـواده ها باید ایـن آگاهی را 
داشـته باشـند،  چاقی نه تنها نشـانه 
ی سـالمتی فرزندشـان نیسـت، بلکه 
در هـر سـنی یـک بیمـاری اسـت و 
زمینـه سـاز انـواع بیمـاری ها اسـت.

بـرای  هایـی  کار  راه  چـه   
چاقـی  درمـان  و  پیشـگیری 
شـود؟ مـی  توصیـه  کـودکان 

گفت و گوی اختصاصی »پیام ما« با نجمه توحیدی پزشک سازمان انتقال خون  
 در رابطه با »چاقی درکودکان« 

ذهن اندام ساز
کودکانـی را درخانـواده هـا ،مـدارس ومهدکـودک هـا مـی بینیـم کـه بـه دلیـل 
اضافـه وزنـی کـه دارنـد، بـه راحتـی نمـی توانند بدونـد، بـازی کنند، خیلی سـریع 
خسـته مـی شـوند و گاهـی اوقـات حتی توسـط هم سـاالن و دیگران مورد تمسـخر 
قرارمـی گیرنـد. هـر روز بـه تعداد کـودکان چاق اضافه می شـود و بـه تدریج این 
موضـوع تبدیـل بـه یـک معضـل شـده اسـت. بـا دکتـر »نجمـه توحیـدی« پزشـک 
سـازمان انتقـال خـون کرمـان دربـاره ی چاقـی در کـودکان بـه گفـت وگـو نشسـته 

ایم. نجمه سعیدی
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کـودکان  در  چاقـی  تعریـف   
؟  چیسـت

ی  زمینـه  در  متعـددی  تعاریـف 
کـدام  هـر  کـه  دارد،  وجـود  چاقـی 
نظـر  مـد  را  خاصـی  هـای  مولفـه 
داشـته و بـر اسـاس آن هـا بررسـی 
کـودکان  بـرای  امـا  شـوند؛  مـی 
معمـوال بـرای قضاوت در مـورد وزن، 
بایـد حتمـا قـد فرد هـم مـورد توجه 
قـرار داد. نسـبت وزن و قـد در ایـن 
مـورد، اهمیـت ویـژه ای دارد و برای 
قضـاوت درسـت نسـبت آن هـا، باید 
مـورد  را  کـودک  رشـد  نمودارهـای 
بررسـی قـرار داد و براسـاس نمـودار 
نرمـال مـورد مقایسـه قـرار گیـرد.  

 چنـد درصـد از چاقـی هـا به 
اسـت؟ نادرسـت  تغذیه  دلیـل 

 درصـد باالیی از چاقی در کودکان 
به دلیل تغذیه ی نادرسـتی اسـت که 
آن هـا دارنـد. کـودکان نوشـابه هـا و 
آبمیـوه های سرشـار از شـکر، که هم 
فـرد را بـه دیابـت نزدیک مـی کند و 
هـم  چاقـی را افزایش مـی دهد، زیاد 
مصـرف مـی کنند. تنقـالت مصنوعی 
از چربـی  هـای سرشـار  و خوراکـی 
هـای ترانـس مثـل چیپس،پفـک و... 
هـم بـی تاثیـر نیسـت. گرایـش بـاال 
بـه سـمت غذاهای پـر کالـری، برای  
بسـیاری از افـراد چاقی را بـه ارمغان 

آورد. می 
 بـرای جلوگیـری و یـا برطرف 
کـودکان،  در  چاقـی  کـردن 
مراقبت از چه سـنی الزم اسـت؟

درمـان چاقـی هـر چـه سـریع تـر 

شـروع شـود بهتـر اسـت. هـر گونـه 
اضافـه وزن، بـه خصـوص بعد از سـه 
سـالگی بایـد مـورد توجه قـرار گیرد. 
هـر چـه سـن بـاال تـر بـرود درمـان 
چاقـی سـخت تـر مـی شـود. بـرای 
درمـان چاقـی خانواده هـا باید زمینه 
سـازی هـای الزم را بـرای تغییـرات 

زندگـی و تغذیـه انجـام دهنـد.
 بهترین سـن برای پیشـگیری 
از چاقـی در کـودکان چه سـنی 

؟ ست ا
 از نـوزادی بایـد بـه وزن کـودک 
توجـه داشـت. برخی از مـادران تصور 
درسـتی از وضعیت تغذیـه ی کودک 
خـود نداشـته و حتی اگر کودکشـان 
چاق باشـد آن را نشانه ای از سالمتی 
اش مـی داننـد. درهـر سـنی بایـد به 
وزن کودک و تناسـب آن دقت شـود؛ 
اگـر نوزادانـی چـاق پـرورش دهیـم، 
بـی شـک کـودکان و نوجوانانی چاق 

را در آینـده خواهیـم دید.
 بـرای از بیـن بـردن چاقی در 

کـودکان چـه بایـد کرد؟
بـه بچـه هـا نبایـد رژیـم غذایـی 
سـبک  تغییـر  بـا  بایـد  شـود،  داده 
زندگـی و تغییـر تغذیـه،  سـالمتی را 
بـه او برگردانـد. بایـد در بچـه ذهـن 
انـدام سـاز ایجـاد کـرد، روحیـه بچه 
هـا خیلـی مهـم اسـت، نبایـد بـه آن 
هـا غـر زد.بایـد بـا تشـویق آن هـا را 
بـه سـمت تناسـب انـدام سـوق داد. 
تعریـف  هـا  بچـه  از ظاهـر  همیشـه 
کـرد ، تـا ذهـن آن ها درگیر پروسـه 
ی تناسـب اندام شـده و بـا گذر زمان 

بـا مـا همـکاری کننـد. برای تناسـب 
انـدام بچـه هـا نمـی تـوان انفـرادی 
عمـل کـرد، باید گروهی عمل بشـود. 
نبایـد بـه بچـه گفـت ایـن را بخـور 
آن را نخـور، ولـی خودمـان بخوریـم.  
رژیـم غذایی خانـواده بایـد هماهنگ 

و سـالم باشـد. 
 دلیـل افزایش چاقـی در ایران 

به خصـوص کودکان چیسـت؟
در افزایـش چاقـی در ایـران، رژیم 
هـای فسـت فـودی و پـر کالـری و 
بسـیارتاثیر  تحرکـی  کـم  همچنیـن 
گـذار بـوده اسـت. سـرانه ی ورزش 
کـردن در ایـران پاییـن اسـت و ایـن 
خـود یکـی از عوامـل بسـیار مهـم و 
زمینـه سـاز در چاقـی اسـت.  خیلی 
از چاقـی هـا بـه دلیل داشـتن عادات 
بـد هسـت. مـا بـه خیلـی از کارهـا 
عـادت کـرده ایم، مثـل تند تنـد غذا 
خـوردن کـه مـی توانیـم آن را تغییر 
دهیـم . مغـز مـا مرکـزی دارد بـه نـا 
»هیپوتاالمـوس« کـه حـس سـیری 
را کنتـرل مـی کنـد. ایـن مرکـز بعد 
ازگذشـت 20 دقیقـه از غـذا خوردن  
احسـاس سـیری را ایجـاد مـی کند. 
ولـی مـا وقتـی تنـد تنـد غـذا مـی 
مقـدار  کامـل  سـیری  تـا  خوریـم، 
و  ایـم  کـرده  مصـرف  غـذا  زیـادی 
کالـری بیشـتری وارد  بدنمـان شـده 
اسـت. آرام غـذا خـوردن خیلـی بـه 
تناسـب انـدام کمک می کنـد. میزان 
مصـرف برنـج و نـان در ایـران بسـیار 
اسـت  دیگـر  کشـورهای  از  باالتـر 
وجـود  آن  تاریخـی  ی  ریشـه  کـه 

شـالیزارهای شـمال اسـت. سـرانه ی 
مصـرف سـاالنه برنـج مـا بـاال اسـت 
و ایـن در صورتـی اسـت که سـبوس 
ایـن برنـج جـدا شـده و مـواد مغذی 
آن گرفتـه شـده اسـت. مصـرف برنج 
قهـوه ای بهتـر از برنج سـفید اسـت؛ 
هـم چنیـن بهتر اسـت خانـواده ها از 
سـبوس برنـج در پخـت مـواد غذایی 
اسـتفاده کننـد. سـبوس برنـج حاوی 
انـواع و اقسـام ویتامیـن هـای گـروه 
B  و از  مـواد چربی سـوز می باشـد. 
و  سـاالد  مصـرف  بایـد  همچنیـن  و 
سـبزیجات را بـاال بـرد تـا معـده پـر 
شـود و احسـاس سـیری زودتر ایجاد 

 . د شو
کـودکان  در  چاقـی  عـوارض   
چیسـت و چـه خطراتـی را برای 

آن هـا دارد؟
نوجوانـان  و  کـودکان  در  چاقـی 
عـوارض زودرس و دیـررس دارد کـه 
بعضـی از آن هـا؛ بـاال رفتـن چربـی 
خـون،  پرفشـاری   ، دیابـت   ، خـون 
بیمـاری هـای قلبی ، بلـوغ زود رس ، 
بـاال رفتن ضربـان قلب، سـنگ صفرا 
، مشـکالت تنفسـی حیـن خـواب و 
حتـی وقفـه تنفسـی در زمـان خواب 
اسـت. خانـواده ها باید ایـن آگاهی را 
داشـته باشـند،  چاقی نه تنها نشـانه 
ی سـالمتی فرزندشـان نیسـت، بلکه 
در هـر سـنی یـک بیمـاری اسـت و 
زمینـه سـاز انـواع بیمـاری ها اسـت.
بـرای  هایـی  کار  راه  چـه   
چاقـی  درمـان  و  پیشـگیری 
شـود؟ مـی  توصیـه  کـودکان 

گفت و گوی اختصاصی »پیام ما« با نجمه توحیدی پزشک سازمان انتقال خون  
 در رابطه با »چاقی درکودکان« 

ذهن اندام ساز
کودکانـی را درخانـواده هـا ،مـدارس ومهدکـودک هـا مـی بینیـم کـه بـه دلیـل 
اضافـه وزنـی کـه دارنـد، بـه راحتـی نمـی توانند بدونـد، بـازی کنند، خیلی سـریع 
خسـته مـی شـوند و گاهـی اوقـات حتی توسـط هم سـاالن و دیگران مورد تمسـخر 
قرارمـی گیرنـد. هـر روز بـه تعداد کـودکان چاق اضافه می شـود و بـه تدریج این 
موضـوع تبدیـل بـه یـک معضـل شـده اسـت. بـا دکتـر »نجمـه توحیـدی« پزشـک 
سـازمان انتقـال خـون کرمـان دربـاره ی چاقـی در کـودکان بـه گفـت وگـو نشسـته 
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بـه طـور کلـی یـک سـری توصیه 
ها بـرای تغذیه ی سـالم وجـود دارد 

،تـا کـودک بـه چاقـی مبتال نشـود.
تغذیـه کـودک در شـش مـاه اول 
زندگـی، فقـط بـا شـیر مـادر و تداوم 
آن تـا دو سـالگی بسـیار مهـم و در 
اسـت  موثـر  کـودک  انـدام  تناسـب 
اسـتفاده  مـادر  شـیر  کـه  .نوزادانـی 

مـی کنند، 
چـاق  معمـوال 

بـه  نیسـتند.توجه 
وعـده ی مهـم صبحانه 
و مصـرف روزانـه ی آن 
بـه عنـوان یکـی از سـه 
وعـده ی اصلـی هر فرد، 
در داشـتن وزن طبیعی 
بسـیار نقـش دارد. یکی 
دیگـر از توصیـه ها برای 
 ، چاقـی  از  جلوگیـری 
حداقـل  روزانـه  مصـرف 
دو میان وعده ی مناسـب 

اسـت. روز  در 
توصیـه هـای دیگری هم 

می تـوان بـرای جلوگیری از 
چاقـی داشـت کـه بـه شـرح 

زیـر می باشـند:
از  کـردن  خـودداری   •
اجبـار کـودک بـه خـوردن و 

 . ن مید شـا آ
از دادن غـذا  •  خـودداری 
در  کـودک  بـه  تنقـالت  یـا 
تلویزیـون. تماشـای  هنـگام 
• خـودداری از وادار کـردن 

کودک بـه اتمـام غذا.
و  شـکالت  نـدادن   •
عنـوان  بـه  شـیرینی 

کـودک  بـه  پـاداش 
کـردن  محـدود  و 

غذاهـای  مصـرف 
سـرخ  و  چـرب 

و  شـده 
ین. شیر

 •

یـا  آب  نوشـیدن 
دوغ کـم نمک بـه جای نوشـابه های 

قنـد. از  سرشـار 
بـرای مقابله با چاقـی در کودکان؛  
بـرای تغذیـه کـودک هیـچ اجبـاری 
هیـچ   . باشـد  داشـته  وجـود  نبایـد 

وعده ای 
ز  ا

یه  تغذ
ی 

ن  کا د کـو
حـذف  نبایـد 
شـود و این دقیقا 
به همان انـدازه مهم 
اسـت که بـه کودکی که 
اجبـار  بـه  نیسـت  گرسـنه 
غـذا خورانـده نشـود. بایـد غذاهایـی 
باشـد  خانـواده  غذایـی  برنامـه  در 

کـه شـاخص قنـدی پایینـی داشـته 
باشـند و ترجیحـا نبایـد از غذاهـای 
آمـاده اسـتفاده کـرد. کودکانـی کـه 
اضافـه وزن دارنـد نیازمنـد حمایـت 
هـای روانـی خاصـی از سـوی والدین 
خـود هسـتند و بایـد بـه کمـک 
خانـواده، بـه صـورت تدریجـی، 
الگـوی تغذیه ی ایـن کودکان 
تغییـر  ایـن  در  یابـد؛  تغییـر 
الگـو نگـرش والدیـن بسـیار 

اسـت.  مهـم 
هـر  از  قبـل  کـودکان 
تاثیـر  تحـت  چیـزی 
عـادات و رژیـم هـای 
والدیـن  غذایـی 
مـی  قـرار  خـود 
والدینـی  گیرنـد. 
بـی  خـود  کـه 
توجه به سـالمتی  
هسـتند  خویـش 
و رژیـم غذایـی 
لمی  سـا نا
دارنـد، نمـی 
ننـد  ا تو
ثیـر  تا

فرزنـدان  بـر  خوبـی 
کودکـی  ابتـدای  از  بگذارنـد. 

کـودک  ی  ذائقـه  بایـد 
هدایـت  سـمتی  بـه 

بـه  کـه  شـود، 
غذاهای  خـوردن 
کربوهیدرات  پـر 
و غنـی از چربی 
اشـباع  هـای 

شـده عادت نکند 
ممکـن  حـد  تـا  و 

مصـرف ایـن مـواد را 
دهنـد.  کاهـش 

جـدا ازبحـث تغدیـه، والدیـن باید 
هـم  کـودکان  تحـرک  میـزان  بـر 
بـا  و  باشـند  داشـته  کامـل  نظـارت 
ورزش کـردن، آن هـا را از کودکی به 
داشـتن تناسـب اندام  تشـویق کنند.
کودکانـی کـه والدیـن چـاق دارند 
شدنشـان  چـاق  درصداحتمـال   80

بیشـتر اسـت.
گاهـی اوقـات اضطـراب و نگرانـی 
در انسـان نمود پرخـوری می گیرد و 
ایـن پرخـوری هـا چاقی را بـه دنبال 
خواهـد داشـت. کـودکان و نوجوانان 
خـارج  احتمـال  ی  دایـره  ایـن   از 
نیسـتند ، ایجـاد یـک محیـط بـدون 
اضطـراب و مملو از آرامـش می تواند 
پرخـوری هـای ناشـی از اضطـراب را 

کند.  کـم 
بـا  بدنـی  هـای  فعالیـت  داشـتن 
مـدت زمـان الزم و به صـورت مداوم، 
بـه همـراه رژیـم غذایی ای کـه غنی 
از فیبـر و ویتامیـن بـوده و مصـرف 
هـر چه کمتـر کربوهیـدرات و چربی 
هـای اشـباع ، قطعـا در رفـع چاقـی 

اسـت. موثر  کـودکان 
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شیشـه یک ماده محـرک اعتیادآور 
بـر خـالف تصـور عامـه،  اسـت کـه 
وابسـتگی شـدید ایجـاد مـی کنـد و 
عـوارض متعددی هم دارد. کریسـتال 
متامفتامیـن بـه لحاظ شـکل ظاهری 
خـود معمـوالً شیشـه یـا آیـس هـم 
نامیـده می شـود، بـدون رنـگ، بـو و 
دارای کریسـتال های بـزرگ اسـت. 

صـورت  بـه  آن  ظاهـری  شـکل 
کریسـتال سـفید و شـفافی اسـت که 
بـو نـدارد و مـزه آن تلـخ اسـت و بـه 
سـادگی در آب یـا مشـروبات الکـی 
حـل می شـود. بـه لحـاظ شـیمیایی، 
بـه  بسـیاری  شـباهت  آن  سـاختار 
امـا تأثیـرات آن بـر  آمفتامیـن دارد 
بسـیار  مرکـزی  اعصـاب  سیسـتم 

اسـت.  قوی تـر 
صـورت  چهـار  بـه  مـاده  ایـن 
کشـیدنی، اسـتفاده از طریـق بینـی، 
اسـت  ممکـن  تزریـق  یـا  خوردنـی 
مـورد سـوء مصرف قـرار گیـرد. برای 
کشـیدن آن از پایپـی شیشـه ای کـه 
مخصـوص اینکار اسـت، المـپ، چراغ 

خـودرو و .... اسـتفاده مـی کننـد.
شیشـه ایـن روزها توسـط دختران 
شـود  مـی  اسـتفاده  الغـری  بـرای 
و آنهـا نمـی داننـد کـه چـه اثراتـی 
خواهـد داشـت، ایـن مـاده در قالـب 
داروهـای الغـری نیـز به فـروش می 
کارشناسـان،  اعـالم  طبـق  و  رسـد 
بیشـتر داروهای الغری که در شـبکه 
هـای ماهـواره ای تبلیـغ مـی شـوند، 
حـاوی شیشـه و آمفتامیـن هسـتند  
.علـی رغـم اخطارهـای متعـدد، ایـن 
کـه  اشـتباه  توجیـه  ایـن  بـا  مـاده 
مورفیـن نـدارد و اعتیـاد نمـی آورد، 
به طور گسـترده مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیرد کـه ارزان و قابل دسـترس 
بـودن آن هم در ایـن افزایش مصرف 

نیسـت. تاثیر  بـی 
شیشه، روانگردان و توهم زا

یکـی از تصوراتی که موجب سـوق 
مـی  شیشـه  بـه  افـراد  شـدن  داده 
شـود ایـن اسـت کـه شیشـه اعتیـاد 
آور نیسـت و بـه راحتـی تـرک مـی 
شـود. همیـن تصـور بوده کـه موجب 

شـده حتـی در برخـی ورزشـگاه ها و 
بـه منظـور کاهـش وزن از ایـن مـاده 
محـرک اسـتفاده شـود. امـا ایـن که 
ایـن ماده چون مخدر نیسـت ،کسـی 
کـه بـه آن اعتیاد پیدا کـرد به راحتی 
مـی تواند وابسـتگی اش را کـم کند، 

اشـتباهی بزرگ اسـت.
قدیـرزاده،  محمدرضـا  دکتـر 
درمانگـر اعتیـاد در ایـن رابطـه مـی 
گویـد: شیشـه روانگـردان و محـرک 
اسـت و درصـد توهـم زایـی و تحرک 
بخشـی آن باالسـت. در اصل سیستم 
مرکـزی اعصـاب را تحریـک و تهییج 
مـی کند. شیشـه هـم روی سیسـتم 
سـمپاتیک اثـر می گـذارد و هم روی 
ترشـح مـاده ای به اسـم دوپامین. در 
نتیجـه موجـب کنـش هـای شـدید 

رفتـاری می شـود. 
برخـالف  دهـد:  مـی  ادامـه  او 
مخدرهـای افیونـی مثـل تریـاک، که 
مصـرف کننـده را به سـمت سـکون و 
کنـدی می برند، شیشـه معمـوال فرد 
را بـه سـمت پرتحرکـی و رفتارهـای 
خشـونت امیز سـوق می دهد. شیشـه 
باعـث افزایش انـرژی در فرد و فعالیت 
بیش از حد می شـود. بـی خوابی، باال 
رفتـن درک و حـس اعتمـاد به نفس، 
و همیـن هـا باعث می شـود کـه فرد 
احسـاس ایجـاد قـدرت بیـش از حـد 
در وجـودش داشـته باشـد. در نتیجـه 
احتمـال پرخاشـگری و دعـوا و زد و 
خـورد در ایـن افـراد بسـیار بـاال مـی 

رود. 
قدیـرزاده مـی گویـد: مصـرف دوز 
بـاالی شیشـه معمـوال بـا رفتارهایـی 
مثـل خشـونت، اضطـراب، بیخوابـی، 
اغتشـاش شـعور، افزایـش  و نا منظم 
فشـار  قلب،افزایـش  ضربـان  شـدن 
خـون ، صدمه دیـدن رگ های مغزی 
ناشـی از سـکته مغزی وافزایش دمای 
بـدن و تشـنج همراه اسـت. مـواردی 
را هـم داشـتیم کـه بعـد از حتی یک 
مرتبـه مصـرف فرد دچـار عالئم روان 

پریشـی و جنون شـده اسـت.
خشونت، امری رایج در بین 

شیشه ای ها

قدیـرزاده، درمانگـر اعتیـاد در این 
رابطـه می گوید: معمـوال توهمات آن 
هـا بـه صورت شـنیداری، دیـداری، و 
بـه صـورت توهمـات  برخـی مواقـع 
یعنـی  اسـت.  حسـی  یـا  پوسـتی 
فکـر مـی کننـد یـک حشـره از زیـر 
پوستشـان دارد حرکـت مـی کنـد و 
می خـزد. در نتیجه شـروع می کنند 
بـه سـوراخ کـردن پوستشـان بـرای 
بیـرون آوردن ایـن حشـره. زخم های 
بـاز و عفونـت در دسـت هـای این ها 
وجـود دارد. مصرف مـداوم آن موجب 
سـوءظن و خشـونت می شود. کاهش 
شـدید حافظه پیـدا می کننـد. توهم 
هـای شـنوایی و بینایـی، افسـردگی 
و اختـالالت روانـی دیگـر را هـم بـه 

دنبـال دارد. 
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه مصـرف 
شیشـه طبـق آمـار سـتاد مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر، دومیـن مـاده مصرفـی 
در کشـور بعـد از تریـاک اسـت مـی 
گویـد: ایـن شـاید دلیـل ایـن باشـد 
کـه مـا رفتارهـای خشـونت آمیـز در 
مصـرف کننـدگان شیشـه را نسـبت 
بینیـم.  مـی  بیشـتر  مخدرهـا  بـه 
یعنی کسـانی کـه برای مثـال تریاک 
مصـرف می کننـد، خشـونت کمتری 
در آن هـا بـه وجـود مـی آیـد امـا در 
بیـن شیشـه ای ها توهم هـا و هذیان 
هـا خصوصا نسـبت به همسـر بسـیار 

اسـت. زیاد 
مدیرعامـل  زاده،  دیلمـی  امـا 
موسسـه تولـدی دوبـاره بـه ایـن کـه 
آمار جنایت در بین معتادان بیشـتراز 
سـایر افـراد اسـت اعتقاد نـدارد. او به 
واقعـا  مـن  گویـد:  مـی  خبرآنالیـن 
اعتقـاد نـدارم کـه اکثر جنایـت ها را 
شیشـه ای هـا انجام مـی دهند. هیچ 
امـار و مسـتندات علمـی بـرای اثبات 

ایـن موضـوع وجـود نـدارد. 
راه و رسم نگهداری از معتاد

درمانگـر  قدیـرزاده،  محمدرضـا 
گویـد:  مـی  بـاره  ایـن  در  اعتیـاد 
متاسـفانه خانـواده هـا نمـی داننـد با 
فـرد شیشـه ای چـه کار کننـد. اوال 
شـاید قانـون بـرای حمایـت از ایـن 

افـراد برنامـه ای ندارد. حتـی اگر این 
فـرد دسـتگیر شـود، چـه بسـا بعد از 
یـک مـاه آزاد شـود و بـه زندگی قبل 
برگـردد. از آن طـرف مراکز نگهداری 
بـرای ایـن افـراد تقریبا وجـود ندارد. 
ایـن  ندارنـد کـه  تمایـل  زنـدان هـا 
افـراد را نگـه دارنـد. مراکـز مـاده 16 
کـه معتـادان را بـه اجبـار نگهـداری 
مـی کننـد معمـوال در شـهرها کـم 
مشـکالت  و  مسـائل  بعضـا  و  اسـت 

اجرایـی در آن هـا وجـود دارد.
او ادامـه مـی دهـد: همـه ایـن هـا 
باعـث شـده که خانـواده هـا ندانند با 
ایـن افراد چـه کار کنند و ایـن بار به 
ایـن دلیل کـه خانواده نمـی داند چه 
برخـوردی بایـد با فرد داشـته باشـد، 
اعمـال  خانـواده  جانـب  از  خشـونت 

شود.
ایـن درمانگـر اعتیاد به اشـتباهاتی 
کـه خانـواده هـا در برخورد بـا معتاد 
مرتکـب مـی شـوند اشـاره مـی کند 
و مـی گویـد: یکـی از کارهایـی کـه 
انجـام  مواقـع  ایـن  در  هـا  خانـواده 
مـی دهنـد، تمـاس بـا کمـپ هـای 
غیرمجـاز اسـت. ایـن کمـپ هـا بـه 
نگهـداری  را  افـراد  اجبـاری  صـورت 
مـی کننـدو عمـال بـه ایـن معناسـت 
کـه فرد مـی آید همسـر یـا فرزندش 
را زندانـی مـی کنـد. ایـن هـا جـزو 
حقایـق کشـور ماسـت و کمـپ های 
کـه  داریـم  زیـادی  بسـیار  اجبـاری 
نگهـداری  را  معتـادان  مجـوز  بـدون 

کنند. مـی 
بـه گفتـه او، این راه هـا، راه درمان 
نیسـت چـرا که معمـوال در این کمپ 
هـا بـا فـرد دارای اعتیـاد رفتارهـای 
آسـیب  و  شـود  مـی  انجـام  بـدی 
هـای روانی و جسـمی بسـیاری به او 
تحمیـل می شـود. به گفتـه قدیرزاده 
حتـی مـواردی وجـود داشـته کـه در 
ایـن کمـپ هـا بـر اثـر این خشـونت 
هـا فـرد معتـاد فـوت شـده و پرونده 

وارد سیسـتم قضایـی شـده اسـت.
نحوه برخورد با بیمار شیشه ای 

درمانگـر  قدیـرزاده،  محمدرضـا 
درمـان  هـای  راه  مـورد  در  اعتیـاد 

گزارش »پیا م ما« از عواقب مصرف مواد مخدر صنعتی 

زندگی شیشه ای
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معتـاد بـه شیشـه مـی گویـد: اولیـن 
کاری کـه بایـد بکنیـم این اسـت که 
عالئـم مصـرف شیشـه را بشناسـیم. 
خیلـی وقـت هـا خانـواده هـا زمانـی 
متوجـه عالئـم اعتیـاد می شـوند که 
چندین سـال از اعتیاد گذشـته و این 
بسـیار بد اسـت. چـرا که زمـان ترک 
طوالنـی تر می شـود و درمان سـخت 
تـر. عالئـم مصـرف را بایـد بدانیـم و 
همـان اوایـل بـه بحـث درمـان ورود 

. کنیم
او ادامـه مـی دهـد: دومیـن نکتـه 
مهـم این اسـت کـه خانواده هـا برای 
بحـث هـای پیشـگیری بیشـتر اقدام 
کننـد. اگر واقعـا می دانند جوانشـان 
مسـتعد اسـت کـه بـه سـمت مـواد 
بـرود، مثال دارد سـیگار یـا قلیان می 
کشـد، یا الکل مـی خـورد، رفتارهای 
عجیـب و غریـب از او سـر مـی زنـد، 
بایـد بـه او مشـکوک شـوند. هـوای 
فرزندشـان را داشـته باشـند، رابطـه 
اگـر  کـه  ببخشـند  بهبـود  را  شـان 
فرزنـد یـا همسـر در آسـتانه ورود به 
ایـن دنیاسـت و تفننـی مصـرف مـی 
کنـد، زودتـر متوجـه شـوند کـه او به 

ایـن راه ادامـه ندهـد.
بـه گفتـه ایـن درمانگر اعتیـاد، هر 
چـه ایـن فاصله بیشـتر شـود و طول 
مـدت مصـرف بیشـتر شـود، درمـان 

سـخت تـر مـی شـودو او مـی گویـد: 
ایـن طـور نیسـت کـه بگوییـم اعتیاد 
به شیشـه درمان ندارد و خوشـبختانه 
خـود من تعـداد زیادی بیمار شیشـه 
ای داشـتم کـه درمـان شـدند اما هر 
چـه مدت زمان مصرف بیشـتر باشـد 
و مصـرف ترکیبـی تـر باشـد و از آن 
طـرف حمایـت خانـواده هـا ضعیـف 
تـر باشـد، درمان هم سـخت تر شـده 

ست. ا
دهـد:  مـی  ادامـه  زاده  دیلمـی 
ای  معتـاد شیشـه  در شـرایطی کـه 
پرخاشـگر داریـم، گمـان مـی کنیـم 
کـه بایـد باالجبـار و بـه زور مجبـور 
بـه تـرک کنیـم چـون خشـونت دارد 
و ممکـن اسـت بـه مـا آسـیب بزنـد 
و ممکـن اسـت آبـروی مـا را ببـرد. 
و کاری کـه خانـواده هـا بـه اشـتباه 
طـی ایـن سـال هـا دارنـد انجـام می 
دهند، معتادشـان را بـه یکی از مراکز 
اجبـاری سـوق مـی دهند و بیمـار را 
خشـمگین تـر مـی کنند و یـک قدم 
ماشـین  بـه  پرسرعتشـان  ماشـین 
معتادشـان نزدیـک تـر می شـود. در 
حالـی که خانـواده معتـاد بایـد بداند 
همیـن کـه بتواند در معتـادش انگیزه 
سـمت  بـه  را  معتـاد  و  کنـد  ایجـاد 
درمـان سـوق بدهـد، مهـم اسـت و 
ایـن یادگیری بایـد از خانواده شـروع 

شـود.  ایـن کارشـناس حـوزه اعتیاد 
مـی گوید: مـا مداخـالت بسـیار زیاد 
توانـد در  داریـم کـه مـی  را  علمـی 
جمع و بسـتر خانـواده کمـک کننده 
ایـن باشـد کـه انگیـزه معتـاد را بـه 
سـمت درمـان بـاال ببـرد و معتـاد به 
اگـر  بـردارد.  صـورت داوطلبانـه گام 
از راهـش وارد شـویم، فـرد معتـاد بـا 
کمـک یـک مداخلـه گـر متخصـص 
بـه درمـان تسـلیم مـی  بـرای ورود 

. د شو
دیلمی زاده می افزاید: یک اشـتباه 
بـزرگ این اسـت کـه همـه تقصیرها 
را بـه سـمت معتـاد مـی بریـم و می 
خواهیـم راه حـل را از معتـاد شـروع 
بـرای درمـان  کنیـم. در حالـی کـه 
و بهبـود یـک معتـاد همـه بـا هـم از 
جملـه خانـواده و محیطـی کـه معتاد 
در آن کار و زندگـی مـی کنـد بایـد 
مـی  اقـدام  درمانـی  سیسـتم  بـرای 

. کنند
عالیم مصرف شیشه 

شیشـه ایـن روزهـا به مـاده مخدر 
پرمصـرف جوانـان تبدیـل شـده ماده 
کننـده  مصـرف  کـه  خطرنـاک  ای 
لـرز،  همچـون  عالئمـی  دچـار  آن 
تعـرق، بیـش فعالی و تشـویش ذهن 

می شـود.
از آنجـا کـه حالـت »تحمـل« در 

ظـرف  متامفتامیـن  تأثیـرات  برابـر 
چنـد دقیقـه به وجـود می آیـد، یعنی 
آن کـه آثار خوشـایند آن قبل از آنکه 
غلظـت مـاده در خون کاهـش یابد از 
مصرف کننـده  فـرد  مـی رود،  بیـن 
سـعی می کنـد تـا بـه مصـرف مکـرر 
و در فواصـل کوتـاه خـود را در حالت 

»سـرحالی« نگـه دارد.
چشـم2-  مردمـک  1-گشـادی 
قرمـزی  و  افروختگـی  بـر  تعـرق3- 
پوسـت4- خشـکی دهـان5- لـرز6- 
بیش فعالـی-7  یـا  انـرژی  افزایـش 
مشـخص  عالئـم  از  ذهـن  تشـویش 

اسـت. مـاده  ایـن  مصـرف 
نکته آخر

و  مخـدر  مـواد  مصـرف  افزایـش 
شـیوع آن در بیـن جوانان از یک سـو 
و ارتباط داشـتن برخی خشـونت ها و 
جنایـات بـه عوارض مصـرف این مواد 
از سـوی دیگـر زنـگ خطـر بزرگـی 
مـی  کـه  آورد  مـی  در  صـدا  بـه  را 
بایسـت نهادهـای کوچکتـر فرهنگـی 
اجتماعـی آموزشـی مثـل خانـواده و 
مدرسـه عـالوه بـر امیـد داشـتن بـه 
مـورد  ریـزی هـای کالن در  برنامـه 
کنتـرل شـیوع مواد مخـدر و اقدامات 
بـرای  خودشـان  فرهنگـی،  بـزرگ 
پیشـگیری از عوارض گسـترده اعتیاد 

کمـر همـت ببندیـم.
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شیشـه یک ماده محـرک اعتیادآور 
بـر خـالف تصـور عامـه،  اسـت کـه 
وابسـتگی شـدید ایجـاد مـی کنـد و 
عـوارض متعددی هم دارد. کریسـتال 
متامفتامیـن بـه لحاظ شـکل ظاهری 
خـود معمـوالً شیشـه یـا آیـس هـم 
نامیـده می شـود، بـدون رنـگ، بـو و 
دارای کریسـتال های بـزرگ اسـت. 

صـورت  بـه  آن  ظاهـری  شـکل 
کریسـتال سـفید و شـفافی اسـت که 
بـو نـدارد و مـزه آن تلـخ اسـت و بـه 
سـادگی در آب یـا مشـروبات الکـی 
حـل می شـود. بـه لحـاظ شـیمیایی، 
بـه  بسـیاری  شـباهت  آن  سـاختار 
امـا تأثیـرات آن بـر  آمفتامیـن دارد 
بسـیار  مرکـزی  اعصـاب  سیسـتم 

اسـت.  قوی تـر 
صـورت  چهـار  بـه  مـاده  ایـن 
کشـیدنی، اسـتفاده از طریـق بینـی، 
اسـت  ممکـن  تزریـق  یـا  خوردنـی 
مـورد سـوء مصرف قـرار گیـرد. برای 
کشـیدن آن از پایپـی شیشـه ای کـه 
مخصـوص اینکار اسـت، المـپ، چراغ 

خـودرو و .... اسـتفاده مـی کننـد.
شیشـه ایـن روزها توسـط دختران 
شـود  مـی  اسـتفاده  الغـری  بـرای 
و آنهـا نمـی داننـد کـه چـه اثراتـی 
خواهـد داشـت، ایـن مـاده در قالـب 
داروهـای الغـری نیـز به فـروش می 
کارشناسـان،  اعـالم  طبـق  و  رسـد 
بیشـتر داروهای الغری که در شـبکه 
هـای ماهـواره ای تبلیـغ مـی شـوند، 
حـاوی شیشـه و آمفتامیـن هسـتند  
.علـی رغـم اخطارهـای متعـدد، ایـن 
کـه  اشـتباه  توجیـه  ایـن  بـا  مـاده 
مورفیـن نـدارد و اعتیـاد نمـی آورد، 
به طور گسـترده مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیرد کـه ارزان و قابل دسـترس 
بـودن آن هم در ایـن افزایش مصرف 

نیسـت. تاثیر  بـی 
شیشه، روانگردان و توهم زا

یکـی از تصوراتی که موجب سـوق 
مـی  شیشـه  بـه  افـراد  شـدن  داده 
شـود ایـن اسـت کـه شیشـه اعتیـاد 
آور نیسـت و بـه راحتـی تـرک مـی 
شـود. همیـن تصـور بوده کـه موجب 

شـده حتـی در برخـی ورزشـگاه ها و 
بـه منظـور کاهـش وزن از ایـن مـاده 
محـرک اسـتفاده شـود. امـا ایـن که 
ایـن ماده چون مخدر نیسـت ،کسـی 
کـه بـه آن اعتیاد پیدا کـرد به راحتی 
مـی تواند وابسـتگی اش را کـم کند، 

اشـتباهی بزرگ اسـت.
قدیـرزاده،  محمدرضـا  دکتـر 
درمانگـر اعتیـاد در ایـن رابطـه مـی 
گویـد: شیشـه روانگـردان و محـرک 
اسـت و درصـد توهـم زایـی و تحرک 
بخشـی آن باالسـت. در اصل سیستم 
مرکـزی اعصـاب را تحریـک و تهییج 
مـی کند. شیشـه هـم روی سیسـتم 
سـمپاتیک اثـر می گـذارد و هم روی 
ترشـح مـاده ای به اسـم دوپامین. در 
نتیجـه موجـب کنـش هـای شـدید 

رفتـاری می شـود. 
برخـالف  دهـد:  مـی  ادامـه  او 
مخدرهـای افیونـی مثـل تریـاک، که 
مصـرف کننـده را به سـمت سـکون و 
کنـدی می برند، شیشـه معمـوال فرد 
را بـه سـمت پرتحرکـی و رفتارهـای 
خشـونت امیز سـوق می دهد. شیشـه 
باعـث افزایش انـرژی در فرد و فعالیت 
بیش از حد می شـود. بـی خوابی، باال 
رفتـن درک و حـس اعتمـاد به نفس، 
و همیـن هـا باعث می شـود کـه فرد 
احسـاس ایجـاد قـدرت بیـش از حـد 
در وجـودش داشـته باشـد. در نتیجـه 
احتمـال پرخاشـگری و دعـوا و زد و 
خـورد در ایـن افـراد بسـیار بـاال مـی 

رود. 
قدیـرزاده مـی گویـد: مصـرف دوز 
بـاالی شیشـه معمـوال بـا رفتارهایـی 
مثـل خشـونت، اضطـراب، بیخوابـی، 
اغتشـاش شـعور، افزایـش  و نا منظم 
فشـار  قلب،افزایـش  ضربـان  شـدن 
خـون ، صدمه دیـدن رگ های مغزی 
ناشـی از سـکته مغزی وافزایش دمای 
بـدن و تشـنج همراه اسـت. مـواردی 
را هـم داشـتیم کـه بعـد از حتی یک 
مرتبـه مصـرف فرد دچـار عالئم روان 

پریشـی و جنون شـده اسـت.
خشونت، امری رایج در بین 

شیشه ای ها

قدیـرزاده، درمانگـر اعتیـاد در این 
رابطـه می گوید: معمـوال توهمات آن 
هـا بـه صورت شـنیداری، دیـداری، و 
بـه صـورت توهمـات  برخـی مواقـع 
یعنـی  اسـت.  حسـی  یـا  پوسـتی 
فکـر مـی کننـد یـک حشـره از زیـر 
پوستشـان دارد حرکـت مـی کنـد و 
می خـزد. در نتیجه شـروع می کنند 
بـه سـوراخ کـردن پوستشـان بـرای 
بیـرون آوردن ایـن حشـره. زخم های 
بـاز و عفونـت در دسـت هـای این ها 
وجـود دارد. مصرف مـداوم آن موجب 
سـوءظن و خشـونت می شود. کاهش 
شـدید حافظه پیـدا می کننـد. توهم 
هـای شـنوایی و بینایـی، افسـردگی 
و اختـالالت روانـی دیگـر را هـم بـه 

دنبـال دارد. 
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه مصـرف 
شیشـه طبـق آمـار سـتاد مبـارزه بـا 
مـواد مخـدر، دومیـن مـاده مصرفـی 
در کشـور بعـد از تریـاک اسـت مـی 
گویـد: ایـن شـاید دلیـل ایـن باشـد 
کـه مـا رفتارهـای خشـونت آمیـز در 
مصـرف کننـدگان شیشـه را نسـبت 
بینیـم.  مـی  بیشـتر  مخدرهـا  بـه 
یعنی کسـانی کـه برای مثـال تریاک 
مصـرف می کننـد، خشـونت کمتری 
در آن هـا بـه وجـود مـی آیـد امـا در 
بیـن شیشـه ای ها توهم هـا و هذیان 
هـا خصوصا نسـبت به همسـر بسـیار 

اسـت. زیاد 
مدیرعامـل  زاده،  دیلمـی  امـا 
موسسـه تولـدی دوبـاره بـه ایـن کـه 
آمار جنایت در بین معتادان بیشـتراز 
سـایر افـراد اسـت اعتقاد نـدارد. او به 
واقعـا  مـن  گویـد:  مـی  خبرآنالیـن 
اعتقـاد نـدارم کـه اکثر جنایـت ها را 
شیشـه ای هـا انجام مـی دهند. هیچ 
امـار و مسـتندات علمـی بـرای اثبات 

ایـن موضـوع وجـود نـدارد. 
راه و رسم نگهداری از معتاد

درمانگـر  قدیـرزاده،  محمدرضـا 
گویـد:  مـی  بـاره  ایـن  در  اعتیـاد 
متاسـفانه خانـواده هـا نمـی داننـد با 
فـرد شیشـه ای چـه کار کننـد. اوال 
شـاید قانـون بـرای حمایـت از ایـن 

افـراد برنامـه ای ندارد. حتـی اگر این 
فـرد دسـتگیر شـود، چـه بسـا بعد از 
یـک مـاه آزاد شـود و بـه زندگی قبل 
برگـردد. از آن طـرف مراکز نگهداری 
بـرای ایـن افـراد تقریبا وجـود ندارد. 
ایـن  ندارنـد کـه  تمایـل  زنـدان هـا 
افـراد را نگـه دارنـد. مراکـز مـاده 16 
کـه معتـادان را بـه اجبـار نگهـداری 
مـی کننـد معمـوال در شـهرها کـم 
مشـکالت  و  مسـائل  بعضـا  و  اسـت 

اجرایـی در آن هـا وجـود دارد.
او ادامـه مـی دهـد: همـه ایـن هـا 
باعـث شـده که خانـواده هـا ندانند با 
ایـن افراد چـه کار کنند و ایـن بار به 
ایـن دلیل کـه خانواده نمـی داند چه 
برخـوردی بایـد با فرد داشـته باشـد، 
اعمـال  خانـواده  جانـب  از  خشـونت 

شود.
ایـن درمانگـر اعتیاد به اشـتباهاتی 
کـه خانـواده هـا در برخورد بـا معتاد 
مرتکـب مـی شـوند اشـاره مـی کند 
و مـی گویـد: یکـی از کارهایـی کـه 
انجـام  مواقـع  ایـن  در  هـا  خانـواده 
مـی دهنـد، تمـاس بـا کمـپ هـای 
غیرمجـاز اسـت. ایـن کمـپ هـا بـه 
نگهـداری  را  افـراد  اجبـاری  صـورت 
مـی کننـدو عمـال بـه ایـن معناسـت 
کـه فرد مـی آید همسـر یـا فرزندش 
را زندانـی مـی کنـد. ایـن هـا جـزو 
حقایـق کشـور ماسـت و کمـپ های 
کـه  داریـم  زیـادی  بسـیار  اجبـاری 
نگهـداری  را  معتـادان  مجـوز  بـدون 

کنند. مـی 
بـه گفتـه او، این راه هـا، راه درمان 
نیسـت چـرا که معمـوال در این کمپ 
هـا بـا فـرد دارای اعتیـاد رفتارهـای 
آسـیب  و  شـود  مـی  انجـام  بـدی 
هـای روانی و جسـمی بسـیاری به او 
تحمیـل می شـود. به گفتـه قدیرزاده 
حتـی مـواردی وجـود داشـته کـه در 
ایـن کمـپ هـا بـر اثـر این خشـونت 
هـا فـرد معتـاد فـوت شـده و پرونده 

وارد سیسـتم قضایـی شـده اسـت.
نحوه برخورد با بیمار شیشه ای 

درمانگـر  قدیـرزاده،  محمدرضـا 
درمـان  هـای  راه  مـورد  در  اعتیـاد 

گزارش »پیا م ما« از عواقب مصرف مواد مخدر صنعتی 

زندگی شیشه ای
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معتـاد بـه شیشـه مـی گویـد: اولیـن 
کاری کـه بایـد بکنیـم این اسـت که 
عالئـم مصـرف شیشـه را بشناسـیم. 
خیلـی وقـت هـا خانـواده هـا زمانـی 
متوجـه عالئـم اعتیـاد می شـوند که 
چندین سـال از اعتیاد گذشـته و این 
بسـیار بد اسـت. چـرا که زمـان ترک 
طوالنـی تر می شـود و درمان سـخت 
تـر. عالئـم مصـرف را بایـد بدانیـم و 
همـان اوایـل بـه بحـث درمـان ورود 

. کنیم
او ادامـه مـی دهـد: دومیـن نکتـه 
مهـم این اسـت کـه خانواده هـا برای 
بحـث هـای پیشـگیری بیشـتر اقدام 
کننـد. اگر واقعـا می دانند جوانشـان 
مسـتعد اسـت کـه بـه سـمت مـواد 
بـرود، مثال دارد سـیگار یـا قلیان می 
کشـد، یا الکل مـی خـورد، رفتارهای 
عجیـب و غریـب از او سـر مـی زنـد، 
بایـد بـه او مشـکوک شـوند. هـوای 
فرزندشـان را داشـته باشـند، رابطـه 
اگـر  کـه  ببخشـند  بهبـود  را  شـان 
فرزنـد یـا همسـر در آسـتانه ورود به 
ایـن دنیاسـت و تفننـی مصـرف مـی 
کنـد، زودتـر متوجـه شـوند کـه او به 

ایـن راه ادامـه ندهـد.
بـه گفتـه ایـن درمانگر اعتیـاد، هر 
چـه ایـن فاصله بیشـتر شـود و طول 
مـدت مصـرف بیشـتر شـود، درمـان 

سـخت تـر مـی شـودو او مـی گویـد: 
ایـن طـور نیسـت کـه بگوییـم اعتیاد 
به شیشـه درمان ندارد و خوشـبختانه 
خـود من تعـداد زیادی بیمار شیشـه 
ای داشـتم کـه درمـان شـدند اما هر 
چـه مدت زمان مصرف بیشـتر باشـد 
و مصـرف ترکیبـی تـر باشـد و از آن 
طـرف حمایـت خانـواده هـا ضعیـف 
تـر باشـد، درمان هم سـخت تر شـده 

ست. ا
دهـد:  مـی  ادامـه  زاده  دیلمـی 
ای  معتـاد شیشـه  در شـرایطی کـه 
پرخاشـگر داریـم، گمـان مـی کنیـم 
کـه بایـد باالجبـار و بـه زور مجبـور 
بـه تـرک کنیـم چـون خشـونت دارد 
و ممکـن اسـت بـه مـا آسـیب بزنـد 
و ممکـن اسـت آبـروی مـا را ببـرد. 
و کاری کـه خانـواده هـا بـه اشـتباه 
طـی ایـن سـال هـا دارنـد انجـام می 
دهند، معتادشـان را بـه یکی از مراکز 
اجبـاری سـوق مـی دهند و بیمـار را 
خشـمگین تـر مـی کنند و یـک قدم 
ماشـین  بـه  پرسرعتشـان  ماشـین 
معتادشـان نزدیـک تـر می شـود. در 
حالـی که خانـواده معتـاد بایـد بداند 
همیـن کـه بتواند در معتـادش انگیزه 
سـمت  بـه  را  معتـاد  و  کنـد  ایجـاد 
درمـان سـوق بدهـد، مهـم اسـت و 
ایـن یادگیری بایـد از خانواده شـروع 

شـود.  ایـن کارشـناس حـوزه اعتیاد 
مـی گوید: مـا مداخـالت بسـیار زیاد 
توانـد در  داریـم کـه مـی  را  علمـی 
جمع و بسـتر خانـواده کمـک کننده 
ایـن باشـد کـه انگیـزه معتـاد را بـه 
سـمت درمـان بـاال ببـرد و معتـاد به 
اگـر  بـردارد.  صـورت داوطلبانـه گام 
از راهـش وارد شـویم، فـرد معتـاد بـا 
کمـک یـک مداخلـه گـر متخصـص 
بـه درمـان تسـلیم مـی  بـرای ورود 

. د شو
دیلمی زاده می افزاید: یک اشـتباه 
بـزرگ این اسـت کـه همـه تقصیرها 
را بـه سـمت معتـاد مـی بریـم و می 
خواهیـم راه حـل را از معتـاد شـروع 
بـرای درمـان  کنیـم. در حالـی کـه 
و بهبـود یـک معتـاد همـه بـا هـم از 
جملـه خانـواده و محیطـی کـه معتاد 
در آن کار و زندگـی مـی کنـد بایـد 
مـی  اقـدام  درمانـی  سیسـتم  بـرای 

. کنند
عالیم مصرف شیشه 

شیشـه ایـن روزهـا به مـاده مخدر 
پرمصـرف جوانـان تبدیـل شـده ماده 
کننـده  مصـرف  کـه  خطرنـاک  ای 
لـرز،  همچـون  عالئمـی  دچـار  آن 
تعـرق، بیـش فعالی و تشـویش ذهن 

می شـود.
از آنجـا کـه حالـت »تحمـل« در 

ظـرف  متامفتامیـن  تأثیـرات  برابـر 
چنـد دقیقـه به وجـود می آیـد، یعنی 
آن کـه آثار خوشـایند آن قبل از آنکه 
غلظـت مـاده در خون کاهـش یابد از 
مصرف کننـده  فـرد  مـی رود،  بیـن 
سـعی می کنـد تـا بـه مصـرف مکـرر 
و در فواصـل کوتـاه خـود را در حالت 

»سـرحالی« نگـه دارد.
چشـم2-  مردمـک  1-گشـادی 
قرمـزی  و  افروختگـی  بـر  تعـرق3- 
پوسـت4- خشـکی دهـان5- لـرز6- 
بیش فعالـی-7  یـا  انـرژی  افزایـش 
مشـخص  عالئـم  از  ذهـن  تشـویش 

اسـت. مـاده  ایـن  مصـرف 
نکته آخر

و  مخـدر  مـواد  مصـرف  افزایـش 
شـیوع آن در بیـن جوانان از یک سـو 
و ارتباط داشـتن برخی خشـونت ها و 
جنایـات بـه عوارض مصـرف این مواد 
از سـوی دیگـر زنـگ خطـر بزرگـی 
مـی  کـه  آورد  مـی  در  صـدا  بـه  را 
بایسـت نهادهـای کوچکتـر فرهنگـی 
اجتماعـی آموزشـی مثـل خانـواده و 
مدرسـه عـالوه بـر امیـد داشـتن بـه 
مـورد  ریـزی هـای کالن در  برنامـه 
کنتـرل شـیوع مواد مخـدر و اقدامات 
بـرای  خودشـان  فرهنگـی،  بـزرگ 
پیشـگیری از عوارض گسـترده اعتیاد 

کمـر همـت ببندیـم.
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بدنسـازی  ورزش  در  آیـا   
اسـتفاده از مکمـل هـا و مـواد 
انـرژی زا الزم و ضروری اسـت؟

ورزشـی  انـدام،  پـرورش  ورزش 
اسـت که بـر 4 اصل تغذیـه، تمرین، 
اسـتراحت و عوامـل روحـی و روانی 
از  در هرکـدام  واگـر  اسـت  اسـتوار 
ایـن اصـول خللـی وارد شـود، رونـد 
پبشـرفت ورزشـکار کنـد شـده و به 
مشـکل بـر مـی خورد.بنابرایـن باید 
بـه 4 اصل یادشـده، توسـط مربی و 
نظـارت صحیـح وعلمـی او پرداخته 
شـود. بـا ایـن مقدمـه بـه ایـن نکته 
از  اسـتفاده  کـه  رسـیم  مـی  مهـم 
مکمـل هـای اسـتاندارد کـه تقلبـی 
نبـوده و کامـال مـورد تاییـد وزارت 
بهداشـت و درمـان و منابـع ذیصالح 
باشـد، نـه تنهـا منعـی نـدارد بلکـه 
رشـته  ایـن  ورزشـکار  افـراد  بـرای 
مـورد نیـاز و الزم اسـت.این مکمـل 
هـا وقتـی بـازده خـوب و مناسـبی 
دارنـد که در کنار آنهـا برنامه غذایی 
هـا،  پروتئیـن  از  وسرشـار  کامـل 
کربوهیدراتهـا، قندهـا و ویتامیـن ها 
قرار گیرد.بنابراین اسـتفاده همزمان 
آنهـا مـورد نیـاز اسـت اما متاسـفانه 
تزریـق،  و  خوراکـی  داروهـای  رواج 
انـرژی زا به سـرعت و بدون کمترین 
نظارتی از سـوی باشگاهها، مربیان و 
افـراد نابلـد در حال پیشـرفت اسـت 
و ایـن مـی توانـد زنگ خطـر جدی 
باشـد بـرای مسـئوالن و والدیـن که 
مراقـب باشـند.مصرف بـی حـد این 
مـواد بـه ظاهـر مجـازو مفیـد اما به 

واقـع پرخطـر، عواقـب بسـیار بـد و 
بیمـاری هـای صعب العـالج و حتی 
مرگبـاری بـه دنبـال خواهد داشـت.
 بـه نکته خوبی اشـاره کردید، 
هـای  بیمـاری  و  بـد  عواقـب 
تیتـروار  صـورت  خطرناك.بـه 
میتوانیـد به تعـدادی از خطرات 
دوپینگ کـردن در ایـن ورزش 

کنید؟  اشـاره 
ایـن  در  متفاوتـی  داروهـای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  ورزش 
اسـتروئیدهای  ماننـد:  میگیرنـد، 
)آنـدرو(،  آنابولیک،آندروسـتندیون 
هورمـون رشـد، کراتیـن و ...... کـه 
هرکـدام بنـا بـه نوبـه خـود خطرات 
پـی  در  زیـادی  هـای  بیمـاری  و 
خواهد داشـت امـا بطور کلـی اثرات 
و عواقـب عمومـی اسـتفاده از ایـن 
داروهـا میتوانـد بـه بیماریهـای زیـر 

شـود: منجـر 
افزایـش  شـدید،  هـای  جـوش   
و  تانـدون  پارگـی  بـه  ابتـال  خطـر 
التهـاب تاندون،اختـالالت کبـدی و 
تومورهـا،  افزایـش کلسـترول بـد و 
کاهـش کلسـترول خوب، مشـکالت 
گـردش خـون و قلبی، بزرگ شـدن 
خشـونت  رفتـار  پروسـتات،   غـده 
آمیـز،  اختـالالت روانپزشـکی مانند 
افسـردگی و تمایـل بـه خودکشـی، 
و  عفونـت  داروهـا،  بـه  وابسـتگی 
بیمـاری هایـی ماننـد  HIV، زونـا، 
آبلـه مرغـان، سـل و هپاتیـت، عـدم 
مشـکالت  بـه  ابتـال  خطـر  رشـد 
پوکـی  نوجوانـان،  در  سـالمتی 

اسـتخوان و کاهـش میزان کلسـیم، 
تـه  افزایـش  خـون،  قنـد  افزایـش 
نشـین شـدن چربی به خصـوص در 
صورت، شـانه و پشـت، نکروز )مرگ 
شکسـتن  ران،  اسـتخوان  بافـت( 
پروتئین و چربـی، ضایعات عضالنی.

بـه دلیـل ایـن خطـرات، مصـرف 
آنهـا، توسـط سـازمان های ورزشـی 
شـده  اعـالم  غیرقانونـی  و  ممنـوع 
اسـت، ضمـن اینکـه اسـتفاده ایـن 
مـواد برای افراد زیر 25 سـال، رشـد 
و ترشـح هورمون هـای طبیعی بدن 
را متوقـف مـی کنـد و بـا توجـه بـه 
اینکـه بـدن مواد مـورد نیاز خـود را 
از طریـق مـواد بیرونـی دریافـت می 
کنـد، پـس از مدتی قادر به سـاخت 
و تولیـد ایـن مـواد نخواهـد بـود و 
بـه محـض عـدم رسـیدن هورمونها 
و ومـواد مـورد نیـاز بـدن، شـخص 
به مشـکل بـر خـورده ودر سیسـتم 
مـی  وارد  خدشـه  بدنـش  سـالمت 

. د شو
 پیشـنهاد شـما برای برخورد 
و  باشـگاه ها  گونـه  ایـن  بـا 

چیسـت؟ متخلـف  مدیـران 
بـه نطـر مـن اوال خـود مربیـان 
و  بـه خطـرات  بایـد  ورزشـکاران  و 
عواقـب اسـتفاده نابجـا از ایـن مـواد 
آگاه باشـند و از اسـتفاده بـی رویـه 
و خودسـرانه آن بپرهیزند.دومـا بهتر 
اسـت هیئت پـرورش اندام ویـا اداره 
کل تربیت بدنی با فرسـتادن بازرس 
و ناظربـه سـطح شـهر و سـرزدن بـا 
باشـگاهها، بـا ایـن گونـه عوامل ضد 

اخالقـی و ورزشـی یرخـورد شـود.
در  گوینـد  مـی  کـه  ایـن   
ورزش،  کـردن  قطـع  صـورت 
بـدن ورزشـکار با بیمـاری های 
هـای  دریچـه  گشـادی  مثـل 
قلـب روبـرو میگـردد، تـا چـه 

اسـت؟ صحیـح  حـد 
عـدم ورزش نکـردن در هـر سـن 
زندگـی  مراحـل  درهمـه  و  وسـالی 
خطرناک اسـت امـا این موضـوع در 
میـان ورزشـکاران پرورش انـدام که 
بصـورت مـداوم بـه آن مـی پردازند، 
خطـرات پررنـگ تـری ماننـد کبـد 
چـرب و بیمـاری های قلبـی عروقی 
را بـه دنبـال دارنـد، این ورزشـکاران 
نبایـد ورزش را کنـار بگذارند وحتی 
وزنـه  سـاعت  نیـم  روزی  االمـکان 
بزننـد و یـا اینکـه بـه ورزش هـای 
شـنا،  کوهنـوردی،  ماننـد  هـوازی 

دوومیدانـی و غیـره بپردازنـد.
 آیـا ورزش بدنسـازی، ورزش 

پولدارهاسـت؟
میـزان مصـرف کالـری و پروتئین 
پـس  اسـت،  زیـاد  ورزش  ایـن  در 
الزم اسـت تـا بـدن میـزان مصـرف 
کند.یـک  جبـران  را  مـواد  ایـن 
انـدام  پـرورش  ای  ورزشـکارحرفه 
بـه حداقـل 6 وعـده غذایـی کامـل 
ایـن  از  هرکـدام  کـه  دارد  احتیـاج 
وعـده هـای غذایـی بایـد سرشـار از 
پروتئینـی،  فیبـری،  غدایـی  منابـع 
تـا  باشـند  غیـره  و  ویتامینـی 
کمبودهای بدن ورزشـکار را برطرف 
کند.همیـن تامین مـواد غذایی خود 

»شیخ اکبری« مدیر باشگاه ورزشی آلپ در گفت و گو با پیام ما: 

مصرف مکمل های غیر مجاز بیداد می کند
امیـن شـیخ اکبـری، قهرمـان، مربـی و داور پـرورش انـدام کرمـان، متولـد 1353 
و حـدود 24 سـال اسـت کـه در رشـته بدنسـازی و پـرورش انـدام فعالیـت دارد.وی 
کـه سـابقه دعـوت بـه تیم ملـی در سـال 13۸۹ را در کارنامه ورزشـی خـود دارد این 
روزهـا دلـش از برخـورد ورزشـکاران و مربیـان ایـن رشـته پرخـون اسـت و از اغفال 
کاری هایـی کـه بعضـی از مربیـان و ورزشـکاران درامـر آمـوزش و بخصـوص تجویز و 
توصیـه مکمـل هـا و داروهـای غیرمجـاز مـی کننـد، حسـابی گلـه منـد و شـاکی اسـت.

برهمیـن اسـاس ایـن هفتـه بـه سـراغش رفتیـم تا ازمشـکات رایـج در ایـن ورزش 
و عواقـب خطرنـاک اسـتفاده از مـواد انـرژی زا بـرای مـا و خواننـدگان پیام مـا بگوید:

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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بدنسـازی  ورزش  در  آیـا   
اسـتفاده از مکمـل هـا و مـواد 
انـرژی زا الزم و ضروری اسـت؟

ورزشـی  انـدام،  پـرورش  ورزش 
اسـت که بـر 4 اصل تغذیـه، تمرین، 
اسـتراحت و عوامـل روحـی و روانی 
از  در هرکـدام  واگـر  اسـت  اسـتوار 
ایـن اصـول خللـی وارد شـود، رونـد 
پبشـرفت ورزشـکار کنـد شـده و به 
مشـکل بـر مـی خورد.بنابرایـن باید 
بـه 4 اصل یادشـده، توسـط مربی و 
نظـارت صحیـح وعلمـی او پرداخته 
شـود. بـا ایـن مقدمـه بـه ایـن نکته 
از  اسـتفاده  کـه  رسـیم  مـی  مهـم 
مکمـل هـای اسـتاندارد کـه تقلبـی 
نبـوده و کامـال مـورد تاییـد وزارت 
بهداشـت و درمـان و منابـع ذیصالح 
باشـد، نـه تنهـا منعـی نـدارد بلکـه 
رشـته  ایـن  ورزشـکار  افـراد  بـرای 
مـورد نیـاز و الزم اسـت.این مکمـل 
هـا وقتـی بـازده خـوب و مناسـبی 
دارنـد که در کنار آنهـا برنامه غذایی 
هـا،  پروتئیـن  از  وسرشـار  کامـل 
کربوهیدراتهـا، قندهـا و ویتامیـن ها 
قرار گیرد.بنابراین اسـتفاده همزمان 
آنهـا مـورد نیـاز اسـت اما متاسـفانه 
تزریـق،  و  خوراکـی  داروهـای  رواج 
انـرژی زا به سـرعت و بدون کمترین 
نظارتی از سـوی باشگاهها، مربیان و 
افـراد نابلـد در حال پیشـرفت اسـت 
و ایـن مـی توانـد زنگ خطـر جدی 
باشـد بـرای مسـئوالن و والدیـن که 
مراقـب باشـند.مصرف بـی حـد این 
مـواد بـه ظاهـر مجـازو مفیـد اما به 

واقـع پرخطـر، عواقـب بسـیار بـد و 
بیمـاری هـای صعب العـالج و حتی 
مرگبـاری بـه دنبـال خواهد داشـت.

 بـه نکته خوبی اشـاره کردید، 
هـای  بیمـاری  و  بـد  عواقـب 
تیتـروار  صـورت  خطرناك.بـه 
میتوانیـد به تعـدادی از خطرات 
دوپینگ کـردن در ایـن ورزش 

کنید؟  اشـاره 
ایـن  در  متفاوتـی  داروهـای 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  ورزش 
اسـتروئیدهای  ماننـد:  میگیرنـد، 
)آنـدرو(،  آنابولیک،آندروسـتندیون 
هورمـون رشـد، کراتیـن و ...... کـه 
هرکـدام بنـا بـه نوبـه خـود خطرات 
پـی  در  زیـادی  هـای  بیمـاری  و 
خواهد داشـت امـا بطور کلـی اثرات 
و عواقـب عمومـی اسـتفاده از ایـن 
داروهـا میتوانـد بـه بیماریهـای زیـر 

شـود: منجـر 
افزایـش  شـدید،  هـای  جـوش   
و  تانـدون  پارگـی  بـه  ابتـال  خطـر 
التهـاب تاندون،اختـالالت کبـدی و 
تومورهـا،  افزایـش کلسـترول بـد و 
کاهـش کلسـترول خوب، مشـکالت 
گـردش خـون و قلبی، بزرگ شـدن 
خشـونت  رفتـار  پروسـتات،   غـده 
آمیـز،  اختـالالت روانپزشـکی مانند 
افسـردگی و تمایـل بـه خودکشـی، 
و  عفونـت  داروهـا،  بـه  وابسـتگی 
بیمـاری هایـی ماننـد  HIV، زونـا، 
آبلـه مرغـان، سـل و هپاتیـت، عـدم 
مشـکالت  بـه  ابتـال  خطـر  رشـد 
پوکـی  نوجوانـان،  در  سـالمتی 

اسـتخوان و کاهـش میزان کلسـیم، 
تـه  افزایـش  خـون،  قنـد  افزایـش 
نشـین شـدن چربی به خصـوص در 
صورت، شـانه و پشـت، نکروز )مرگ 
شکسـتن  ران،  اسـتخوان  بافـت( 
پروتئین و چربـی، ضایعات عضالنی.

بـه دلیـل ایـن خطـرات، مصـرف 
آنهـا، توسـط سـازمان های ورزشـی 
شـده  اعـالم  غیرقانونـی  و  ممنـوع 
اسـت، ضمـن اینکـه اسـتفاده ایـن 
مـواد برای افراد زیر 25 سـال، رشـد 
و ترشـح هورمون هـای طبیعی بدن 
را متوقـف مـی کنـد و بـا توجـه بـه 
اینکـه بـدن مواد مـورد نیاز خـود را 
از طریـق مـواد بیرونـی دریافـت می 
کنـد، پـس از مدتی قادر به سـاخت 
و تولیـد ایـن مـواد نخواهـد بـود و 
بـه محـض عـدم رسـیدن هورمونها 
و ومـواد مـورد نیـاز بـدن، شـخص 
به مشـکل بـر خـورده ودر سیسـتم 
مـی  وارد  خدشـه  بدنـش  سـالمت 

. د شو
 پیشـنهاد شـما برای برخورد 
و  باشـگاه ها  گونـه  ایـن  بـا 

چیسـت؟ متخلـف  مدیـران 
بـه نطـر مـن اوال خـود مربیـان 
و  بـه خطـرات  بایـد  ورزشـکاران  و 
عواقـب اسـتفاده نابجـا از ایـن مـواد 
آگاه باشـند و از اسـتفاده بـی رویـه 
و خودسـرانه آن بپرهیزند.دومـا بهتر 
اسـت هیئت پـرورش اندام ویـا اداره 
کل تربیت بدنی با فرسـتادن بازرس 
و ناظربـه سـطح شـهر و سـرزدن بـا 
باشـگاهها، بـا ایـن گونـه عوامل ضد 

اخالقـی و ورزشـی یرخـورد شـود.
در  گوینـد  مـی  کـه  ایـن   
ورزش،  کـردن  قطـع  صـورت 
بـدن ورزشـکار با بیمـاری های 
هـای  دریچـه  گشـادی  مثـل 
قلـب روبـرو میگـردد، تـا چـه 

اسـت؟ صحیـح  حـد 
عـدم ورزش نکـردن در هـر سـن 
زندگـی  مراحـل  درهمـه  و  وسـالی 
خطرناک اسـت امـا این موضـوع در 
میـان ورزشـکاران پرورش انـدام که 
بصـورت مـداوم بـه آن مـی پردازند، 
خطـرات پررنـگ تـری ماننـد کبـد 
چـرب و بیمـاری های قلبـی عروقی 
را بـه دنبـال دارنـد، این ورزشـکاران 
نبایـد ورزش را کنـار بگذارند وحتی 
وزنـه  سـاعت  نیـم  روزی  االمـکان 
بزننـد و یـا اینکـه بـه ورزش هـای 
شـنا،  کوهنـوردی،  ماننـد  هـوازی 

دوومیدانـی و غیـره بپردازنـد.
 آیـا ورزش بدنسـازی، ورزش 

پولدارهاسـت؟
میـزان مصـرف کالـری و پروتئین 
پـس  اسـت،  زیـاد  ورزش  ایـن  در 
الزم اسـت تـا بـدن میـزان مصـرف 
کند.یـک  جبـران  را  مـواد  ایـن 
انـدام  پـرورش  ای  ورزشـکارحرفه 
بـه حداقـل 6 وعـده غذایـی کامـل 
ایـن  از  هرکـدام  کـه  دارد  احتیـاج 
وعـده هـای غذایـی بایـد سرشـار از 
پروتئینـی،  فیبـری،  غدایـی  منابـع 
تـا  باشـند  غیـره  و  ویتامینـی 
کمبودهای بدن ورزشـکار را برطرف 
کند.همیـن تامین مـواد غذایی خود 

»شیخ اکبری« مدیر باشگاه ورزشی آلپ در گفت و گو با پیام ما: 

مصرف مکمل های غیر مجاز بیداد می کند
امیـن شـیخ اکبـری، قهرمـان، مربـی و داور پـرورش انـدام کرمـان، متولـد 1353 
و حـدود 24 سـال اسـت کـه در رشـته بدنسـازی و پـرورش انـدام فعالیـت دارد.وی 
کـه سـابقه دعـوت بـه تیم ملـی در سـال 13۸۹ را در کارنامه ورزشـی خـود دارد این 
روزهـا دلـش از برخـورد ورزشـکاران و مربیـان ایـن رشـته پرخـون اسـت و از اغفال 
کاری هایـی کـه بعضـی از مربیـان و ورزشـکاران درامـر آمـوزش و بخصـوص تجویز و 
توصیـه مکمـل هـا و داروهـای غیرمجـاز مـی کننـد، حسـابی گلـه منـد و شـاکی اسـت.

برهمیـن اسـاس ایـن هفتـه بـه سـراغش رفتیـم تا ازمشـکات رایـج در ایـن ورزش 
و عواقـب خطرنـاک اسـتفاده از مـواد انـرژی زا بـرای مـا و خواننـدگان پیام مـا بگوید:

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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دربردارنـده هزینه های زیادی اسـت 
کـه وقتـی مکمل هـای مجـاز را هم 
بـه آن اضافـه کنیـم مخـارج زیادی 
داشـت.هرچند  خواهـد  پـی  در  را 
میتـوان بـا هزینـه هـای کمتـر نیـز 
بـه ایـن ورزش پرداخـت امـا در حد 
و تـوان حرفـه ای، الزمـه اش تامین 

منابـع غدایـی خـوب اسـت.
 پـرورش انـدام شـاخه هـای 
بـادی  جملـه  از  دارد  زیـادی 
بیلدینـگ،  کاالسـیک و بـادی 
کمـی دربـاره آنهـا توضیح می 

دهیـد؟ 
مرحلـه  سـه  در  مسـابقات  کل 
برگـزار می شـود کـه بطـور خالصه 

شـامل زیـر اسـت:
مسابقات نمایشی

ایـن مسـابقات کـه تنها بـا فیگور 

گرفتن روی اسـتیج )صحنه نمایش( 
انجـام می پذیـرد در سـطح آماتور به 
و  بادی بیلدینـگ  مسـابقات  دسـته 
می شـوند  تقسـیم  بادی کالسـیک 
که تفاوتشـان در محاسـبه قد و وزن 
در بادی کالسـیک و دسـته بندی بـر 
اسـاس قامت در این رشـته می باشد 
بادی بیلدینـگ  در  کـه  درصورتـی 
و  نمی کنـد  ایجـاد  تفاوتـی  قامـت 
تقسـیم بندی  وزن  براسـاس  تنهـا 
بـرای رقابـت صـورت می گیـرد. امـا 
معمـوالً  حرفـه ای  رقابت هـای  در 
صـورت  هـم  وزنـی  تقسـیم بندی 
نمی گیـرد. مهمتریـن این مسـابقات 
، مسـتر المپیـا می باشـد که سـاالنه 
رویـداد  مهمتریـن  و  شـده  برگـزار 

اسـت. بدن سـازی 
مسابقات آیتمی

در اینگونه مسـابقات برای شرکت 
کننـدگان آیتم یـا آیتم هایـی وجود 
مسـابقات  اینگـون  در  تنـوع  دارد. 
معمـوالً  و  اسـت  زیـاد  بسـیاز 
تماشـاچیان بسـیاری دارد. از جملـه 
بـه  می تـوان  آیتمـی  مسـابقات 
مسـابقات قوی تریـن مـردان جهان، 
مـچ  و  پرس سـینه  پاورلیفتینـگ، 

انـدازی اشـاره کـرد.
مسابقات ترکیبی

ایـن مسـابقات بیشـتر در بخـش 
اسـت  مطـرح  زنـان  تناسـب اندام 
کـه عـالوه بـر فیگـور روی اسـتیج، 
آیتم هـای هوازی نیز برایشـان وجود 
دارد و بیشـتر بـا عنـوان مسـابقات 
فیتنـس شـناخته شـده اسـت کـه 
مسـابقه  در  تناسـب اندام  مسـابقات 
تناسـب اندام و فیگـور از جملـه آن 

اسـت.
 از کارهـای ورزشـی خودتون 
بگویید، در حال حاضر مشـغول 

چه کاری هسـتید؟
باشـگاه ورزشـی بـه نـام آلـپ را 
دائـر کـردم  کـه مدیریـت و مربـی 
گـری در آن بـه عهـده خودم اسـت 
ضمـن اینکـه در آینـده ای نزدیک و 
بـا توکل بـه خـدا مجموعه ورزشـی 
دیگـری را بـه مسـاحت دوهـزار متر 
در شـهرک مطهری به بهـره برداری 
خواهـم رسـاند تـا خدمـت دیگـری 
بـرای جوانـان و عالقمنـدان  باشـد 
ورزش کرمـان. خودم هـم قصد دارم 
در کالسـهای بین المللـی داوری که 
در آینـده نزدیـک در تهـران برگـزار 

مـی شـود شـرکت کنم .
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پـدر و مـادر کـه مـی شـوید، قصـه 
زندگـی خیلـی فـرق مـی کنـد. دیگـر 
تـر  کمرنـگ  شـخصی  هـای  دغدغـه 
مـی شـود و جـای خـود را بـه مسـائل 
بیمـار  دهـد.  مـی  فرزنـد  بـا  مرتبـط 
شـدن کودک از سـخت تریـن موقعیت 
هایـی اسـت کـه والدین با آن دسـت و 

پنجـه نـرم مـی کننـد.
جسـمی  هـای  کناربیمـاری  در   
مـی  کـودکان  سـراغ  بـه  گهـگاه  کـه 
آیـد، بیمـاری هـای روحـی از جملـه 
افسـردگی نیـز حائـز اهمیـت اسـت و 
در  حالـت  ایـن  مراقـب  بایـد  والدیـن 
تصـور  شـاید  باشـند.  خـود  فرزنـدان 
سـراغ  بـه  فقـط  افسـردگی  کنیـد 
بزرگسـاالن مـی آیـد غافـل از ایـن که 
کـودکان هـم ممکـن اسـت دچـار این 
مشـکل روحـی شـوند. گاهـی طوالنی 
شـدن ناراحتـی هـا و در صورتـی کـه 
هـای  فعالیـت  بـا  مخـرب  رفتارهـای 
فعالیـت  عالیـق،  طبیعـی،  اجتماعـی 
خانوادگـی  زندگـی  یـا  مدرسـه  هـای 
تداخـل داشـته باشـد، مـی تـوان ایـن 

دانسـت. افسـردگی  را  حـاالت 

کاهش عملکرد در محیط  مدرسه 
بـه طـور کلی،:عالئـم و نشـانه هـای 
از:  عبارتنـد  کـودکان  در  افسـردگی 
ناراحتـی  عصبانیـت،  یـا  تندمزاجـی 
از  گرفتـن  مداوم،کنـاره  ناامیـدی  و 
بـه  نسـبت  بـاال  اجتماع،حساسـیت 
طـرد شـدن، تغییـر در اشـتها )کاهش 
یـا افزایـش اشـتها(، تغییـر در میـزان 
خوابـی(،  کـم  یـا  )پرخوابـی  خـواب 
تحلیـل  و  کشیدن،خسـتگی  فریـاد 
درد  ماننـد  جسـمانی  انرژی،دردهـای 
در  عملکـرد  سـردرد،کاهش  و  معـده 
جمـع  در  و  خانـه  مدرسـه،  محیـط  
دوسـتان و در خـالل بازی ها،احسـاس 
گنـاه و بـی ارزش بودن،عـدم تمرکـز 
و اختـالل در فکـر کردن،فکـر کـردن 

مـدام بـه مـرگ یـا خودکشـی.
البتـه کـودکان ممکـن اسـت عالئم 
متفاوتـی نسـبت بـه هـم نشـان دهند، 
امـا در اغلـب مـوارد بـا کاهـش عالقـه 
بـه مدرسـه، حاضر نشـدن سـر کالس 
وتغییـر قابـل توجـه در فعالیـت هـای 
اجتماعـی بـروز می کنـد. در مـواردی 
بـه  سـال   12 سـنین  در  بویـژه  هـم 

بـاال ممکـن اسـت بـه سـمت مصـرف 
موادمخـدر و مشـروبات الکلی کشـیده 
شـوند.دختران بیشـتر تالش می کنند 
خـود را از بیـن ببرند ولی پسـرها اغلب 
در  زننـد.  مـی  خودکشـی  بـه  دسـت 
کودکانـی کـه در خانـواده آنهـا سـابقه 
موادمخـدر  سـوءمصرف  خشـونت، 
سوءاسـتفاده  یـا  الکلـی  مشـروبات  و 
جنسـی وجود داشـته، خطر خودکشی 
کـودکان افسـرده بیشـتر به چشـم می 

خورد.
چه کودکانی در معرض 

افسردگی هستند
افسـردگی در پسـران زیـر ده سـال 
بسـیار شـایع اسـت. اما تا 16 سـالگی، 
دختـران بیشـتر دچـار افسـردگی مـی 
شـوند. اختـالل دوقطبـی در نوجوانـان 
شـایع تـر از کـودکان اسـت. بـا وجـود 
کـودکان  در  دوقطبـی  اختـالل  ایـن، 
نیزمـی تواند شـایع باشـد.همچنین در 
کـودکان مبتـال بـه اختـالل تمرکزی و 
بیش فعالـی، اختالل وسـواس فکری ـ 
عملـی و نیـز اختـالل رفتـاری، ابتال به 

افسـردگی افزایـش مـی یابد.

افسردگی در کودکان
 افسـردگی در کـودکان نیـز ماننـد 
از  ترکیبـی  دلیـل  بـه  بزرگسـاالن 
بدنـی،  سـالمت  بـا  مرتبـط  عوامـل 
خانـواده،  تاریخچـه  زندگـی،  اتفاقـات 
نوسـانات  و  ژنتیکـی  محیط،عوامـل 
ایجـاد مـی شـود.  زیسـتی شـیمیایی 
افسـردگی یـک حالـت گـذرا نیسـت و 
معمـوال بـدون درمـان هـای مناسـب 

نیسـت. پذیـر  درمـان 
خـود  خانـواده  در  کـه  کودکانـی 
سـابقه ابتال بـه افسـردگی دارند، بیش 
از دیگـر کـودکان در معـرض ابتـال بـه 
گیرند.کودکانـی  مـی  قـرار  افسـردگی 
کـه والدین مبتال بـه افسـردگی دارند، 
افسـردگی  بـه  کودکانـی  از  زودتـر 
مبتـال مـی شـوند کـه والدیـن آنهـا از 
ایـن بیمـاری رنـج نمـی برند.کـودکان 
خانـواده هایـی کـه دچـار هـرج و مرج 
هسـتند و مـدام بـا هـم سـتیز و دعـوا 
دارنـد، یـا کـودکان و نوجوانانـی که از 
موادمخـدر اسـتفاده مـی کنند.بیشـتر 
قـرار  افسـردگی  بـه  ابتـال  در معـرض 

رند. دا

کودکان غمگین 


