
تشکرازدوستان بابت ابراز همدردی 
              من آن شمعم که شبها در شبستان تو می سوزم
  به ظاهر شاد و در باطن ز هجران تو می سوزم

عزیـزم  همسـر  کـه  گرفـت  قـرار  ایـن  بـر  الهـی  مشـیت 
رضـای مهربـان از پیشـم و از ایـن مـرز و بـوم بـه دیـار 
باقی بشـتابد . بی شـک غم از دسـت دادن عزیزان همیشـه 
سـخت و طاقت فرساسـت لیکـن ابزار همدردی و تسـلیت 
بسـتگان   ، آشـنایان  دوسـتان  صمیمانـه  و  حضورگـرم  و 
 ، پزشـکی  ،پرسـنل   )NA( بهبـودی  راه  پوینـدگان  بویـژه 
مراکزبهداشـت ، مرکـز آموزش وپـرورش و تمامی مراکز 

علمـی آموزشـی سراسـر اسـتان باعـث تسـلی دل غمدیـده مـان  شـد. بدین وسـیله 
وظیفـه خـود میدانـم به حکـم ادب و قدردانی از همـه بزرگوارانی کـه بذل محبت 
فرمـود: بـا درج نظـر و پیـام تسـلیت بنـده را مورد لطـف و عنایت خود قـرار داده و 
همـدردی خویـش را اعـام کردند ، موجبات شـادی روح آن عزیز از دسـت رفته 
و تسـلی خاطـر اینجانـب را فراهـم نمودنـد صمیمانه قدر دانی و تشـکر مـی نمایم . 
ضمـن آرزوی سـامت و سـعادت بـرای شـما بزرگواران . باشـد به شـادی ،محبت 

هـای شـما بزرگـواران را پاسـخگو باشـیم .
  
همسرمرحوم رضا صادقی منوجان

بااخـره باهمـت وموافقـت هیـات نظـارت برمطبوعـات تریبـون 
صبـح مکـران گسـترش یافـت وبحمـداه ایـن همـت بلنددردولـت 
دموکراسـی  چهـارم  رکـن  خوردتاامیدبـرای  رقـم  تدبیروامیـد 
شـکوفاوهمه باهـم ازهرمـزگان تاسیسـتان وبلوچسـتان وکرمان 
درخشـان  ای  اینـده  شـک  بـی  بزنیـم  صدااتحادرافریـاد  یـک 

درانتظارماسـت.
اینجانـب کـه قریـب بربیسـت سـال درقایـق مطبوعـات سـواحل 
فرهنـگ وهنرراپـارو زده ام میرفـت تـاارزوی روزنامـه نـگاری 
باتولـد صبـح مکـران پـس  لیکـن  درهرمـزگان رافرامـوش کنـم 
درهرمـزگان  مجوزفعالیـت  توانسـتیم  مـاه  هشـت  الـی  ازهفـت 
وسیسـتان وبلوچسـتان رادریافـت کنیـم یـک دسـت صدانداشـت 
زیـرادوازده سـال پیـش کـه سـردبیری هفته نامـه اسـتقامت رابه 
بـه عهده داشـتم این نشـریه گسـتره هرمـزگان رادربرمیگرفت اما 
بایـد اعتـراف کنـم این همت بلند هزینه هایی داشـت کـه ازعهده ان 
برنمی امدم گذشـت وگذشـت تاازانجا که ما بـه فرهنگ هرمزگانی 
نزدیـک تربودیم توانسـتیم درکنارهـم همدلی رابه اثبات برسـانیم 
هنـوزراه درازی رادرپیـش داریـم امیـدوارم باهمـت بلنـد مدیران 
ومـردم خوب هرمـزگان وسیسـتان و بلوچسـتان  بتوانیم صدای 
خودمـان رابـه پایتخـت برسـانیم قطعـا اگراتحادهمچنـان حفـظ 
بمانـد مـا میتوانیـم حتـی پـس ازگذشـت یکسـال درگسـتره ایران 
اسـامی فریادخودمان رابه گوش تشـنگان فرهنگ وهنربرسـانیم 
پـس هرمزگان وسیسـتان و بلوچسـتان سـام ماامدیـم تااتحادی 
ناگسسـتنی راباهـم بـه امضـا برسـانیم امیدکـه بامطالعـه صبـح 
مکـران همگـی ایـن جریـده نونهـال رادردل ابیـاری کنیـم وصبـح 
مکران روزبه روز بزرگ ترشـود وهمه درزیرسـایه ان اتحادراچشـن 
بگیریـم  ناگفتـه نمانـد کـه بـه زودی درمیناب وجاسـک هم روی گیشـه 

مطبوعـات میرویـم تا اندیشـه مکـران محقق شـود.
   درودوبدرود

نشریه  منطقه ای هرمزگان ،کرمان ، سیستان بلوچستان سال اول ـ شماره 29 ـ شنبه 1 خرداد 1395 -14 شعبان 1437     قیمت 1000تومان

も畢山ヤ イ事糎ュ

بـه گـزارش مکـران از مینـاب :مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
اسـتان هرمـزگان بـه شـهردار و فرمانـداری ویـژه شهرسـتان 
بـه  نسـبت  خـود  تعهـدات  انجـام  عـدم  خصـوص  در  مینـاب 

هنرمنـدان مینابـی ، انتقـاد کـرد.
علیرضـا درویـش نـژاد مدیـرکل اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
اسـتان ضمـن تقدیـر و تشـکر از مسـئولین برگـزاری جشـنواره 
تئاتـر طنـز ققنـوس ، گفـت: هنـر نمایـش مـی توانـد آدمهـا را بـه 
سـوی کمـال ببـرد به دلیـل اینکه ؛ هم احسـاس و عاطفـه را دارد 
و هـم اندیشـه ، و ایـن نقـش هنـر نمایـش اسـت درویـش نـژاد با 
بیـان اینکـه مـا بایـد از تئاتـر طنـز بهـره هـای علمـی و فلسـفی 
بگیریـم ، افـزود : بـرای حمایـت از زیرسـاخت هـای هنـری ، بـا 
همـه شـهرداران اسـتان تفاهمنامـه ایـی امضـا کردیـم تـا پاتـو 

نمایـش در تمـام شـهرها احـداث شـود.
وی ادامـه داد کـه : در شـهریور مـاه سـال گذشـته تفاهمنامه ایی 
بیـن اداره ارشـاد ، فرمانـداری ویـژه و شـهردار مینـاب مبنی بر 
سـاخت چهـار پاتـو نمایـش در شهرسـتان مینـاب امضا شـد و 
مقرر گشـت تا اسـفندماه سـال ۹۴ حداقـل دو پاتو احداث شـود 
کـه متاسـفانه انجـام نشـده اسـت ، بنابرایـن بـه شـهردار مینـاب 

اخطـار و بـه فرمانـدار اعـام مـی نمایـم چنانچـه ایـن کار محقق 
نشـود و اگـر کسـی بخواهـد حقـوق هنرمنـدان را رعایـت نکنـد ، 

برخـورد مـی کنیم
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اضافـه کـرد: مگـر مینـاب بـا توانایی 
کـه دارد از بخشـداری کوشـکنار پارسـیان ضعیـف تر اسـت که 

نتوانـد پاتو بسـازد.

تقدیر از نماینده ساکت مجلس
 در جنوب کرمان

پرداخت تسهیات کم بهره به متقاضیان 
ساخت گلخانه در هرمزگان 

فرماندارمیناب: میناب قطب کشاورزی 
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در انتخابات آینده شانس احمدی نژاد
2 از جلیلی بیشتر است

2

4

اعتراض کارگران معدن  منوجان
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اخطار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی هرمزگان 
به شهردار میناب 

روزنامـه ایـران در بخـش اقتصـادی خـود مطلبـی بـا عنـوان 
اهمیـت ترانزیتـی چابهـار منتشـر کرده کـه در بخشـی از آن 
آمـده اسـت : پـروژه چابهـار اگـر چـه از سـال های پیـش در 
دسـتور کار قـرار داشـته اسـت امـا به دلیـل تحریم هـا عمـًا 
هـم هنـد تمایلی بـه سـرمایه گذاری در این پروژه نداشـت و 
هـم امـکان اسـتفاده از ظرفیت هـای سـرمایه گذاران خارجی 
بـرای توسـعه آن وجـود نداشـت. در ادامـه ایـن مطلـب بـه 
قلـم سـید صاحـب صادقـی آمـده اسـت : کمتر از یـک هفته 
دیگـر نخسـت وزیر هنـد در تهران بـه همراه حسـن روحانی 
تفاهم نامـه بـزرگ چابهـار را امضـا خواهند کـرد ،پروژه ای 
کـه بـه دلیل اهمیت اسـتراتژیک آن برای سـه کشـور ایران، 

هنـد و افغانسـتان بسـرعت در حـال پیگیری اسـت. 
آسـیای  و  افغانسـتان  بـه  هنـد  ورود  دروازه  پـروژه،  ایـن 
مرکـزی اسـت. بـرای افغانسـتان محصـور در خشـکی راهی 
بـرای فـرار از وابسـتگی به پاکسـتان اسـت و برای ایـران هم 
زمینه سـاز تحقـق پـروژه بـزرگ ترانزیتـی کریـدور شـمال – 

می شـود. جنـوب محسـوب 
ضمن اینکه ایران سالهاسـت از نداشـتن بندر »ژرف آب« در 

جنـوب خـود رنـج می برد و چابهـار فرصتی بـرای تحولی اساسـی در 
مبـادات تجـاری بین المللـی ایران محسـوب می شـود.این موضوع از 
آن رو اهمیـت دارد کـه نزدیـک به 85 درصد مبـادات دریایی ایران 
از طریـق بنـدر عبـاس انجـام می گیـرد و ایـن بنـدر قـادر بـه پذیـرش 
کشـتی های بیـش از 100 هـزار تـن نیسـت و از ایـن رو کشـتی های 
بـاای ایـن تنـاژ که حامـل کاا برای ایـران باشـند مجبورند بـار خود 
را از طریـق بنـدر جبـل علـی در امـارات متحـده عربی و با اسـتفاده از 

کشـتی های کوچک تـر بـه ایران بفرسـتند.
پـروژه چابهـار اگـر چـه از سـال های پیش در دسـتور کار قرار داشـته 
اسـت امـا به دلیـل تحریم هـا عمـًا هم هنـد تمایلـی به سـرمایه گذاری 
ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  امـکان  هـم  و  نداشـت  پـروژه  ایـن  در 
سـرمایه گذاران خارجـی بـرای توسـعه آن وجود نداشـت. بـا این همه 
لغـو تحریم هـا فرصـت بسـیار خوبـی بـرای اجرایـی شـدن ایـن پروژه 
بـزرگ فراهـم کـرده اسـت و هند هـم مشـتاقانه در حال پیگیـری این 

اسـت. پروژه 
اهمیت چابهار برای هند و ایران

هنـد از آن رو تمایـل زیـادی بـه اجرایی شـدن این پـروژه دارد که از 
ابعـاد گوناگـون اقتصـادی و راهبـردی، برای این کشـور مزایا و سـود 

فراوانـی خواهـد داشـت. از بعـد اقتصـادی هنـد بـا دور زدن پاکسـتان 
می توانـد روابـط اقتصـادی خود را با افغانسـتان و کشـورهای آسـیای 
مرکـزی گسـترش دهـد و همچنیـن اجرایـی شـدن کریـدور شـمال-

جنـوب را تسـریع بخشـد. کریدوری کـه ارتباط ترانزیتی کشـورهای 
شـمال اروپـا و روسـیه را از طریـق ایـران و دریای خزر به کشـورهای 
حـوزه اقیانـوس هنـد، جنـوب خلیـج فـارس و جنـوب آسـیا برقـرار 
می سـازد. همچنیـن پـروژه چابهـار بـه ایـران و هنـد کمـک خواهـد 
کـرد مبـادات اقتصـادی خـود را که به سـرعت در همـه زمینه ها و از 
جملـه انـرژی در حال گسـترش اسـت، تسـریع ببخشـند. ضمـن اینکه 
هنـد بـا اجرایـی شـدن کریـدور شـمال-جنوب موفـق خواهـد شـد 
هزینـه ترانزیـت کااهای خـود را تا 30 درصد کاهـش دهد. در حال 
حاضـر تجـارت هنـد بـا اروپـا از طریق دریـای سـرخ، کانال سـوئز و 
دریـای مدیترانـه صورت می گیـرد کـه سـریع ترین و باصرفه ترین راه 
مبادلـه کاا بـا اروپا نیسـت. این پـروژه به لحاظ راهبـردی هم اهمیت 
زیـادی بـرای هنـد دارد. هنـد در مرزهـای آسـیای مرکـزی، مسـیر 
جـاده ابریشـم و در خاورمیانـه بـه دنبـال رقابت با چین اسـت. توسـعه 
چابهـار ایـن فرصـت را بـه هند خواهـد داد که بـا حضـور چینی ها در 
بنـدر گـوادر پاکسـتان و همچنیـن دریـای عمـان مقابلـه کند.قـرارداد 
مشـارکت هند در توسـعه فـاز یک بندر چابهـار ایران اردیبهشـت ماه 

امضـای  بـه  تهـران  در  1394 خورشـیدی 
»نیتیـن گادکاری« وزیر کشـتیرانی و حمل 
وزیـر  آخونـدی«  »عبـاس  و  هنـد  نقـل  و 
مطابـق  و  رسـید  ایـران  شهرسـازی  و  راه 
سـرمایه گذاری  بـا  هنـد  قـرارداد،  ایـن 
یـک  فـاز  تجهیـز  در  داری  میلیـون   85
طـرح توسـعه بندر چابهـار، بـه مـدت 10 
سـال بهـره بـرداری از ایـن فاز را بـه عهده 
خواهـد داشـت.بر مبنای مذاکراتـی که تا 
کنـون ایـران و هند انجـام داده اند، هند در 
دو فـاز و در قالب نزدیـک به 200 میلیون 
دار )فـاز اول 85 و فـاز دوم 110 میلیـون 
تجهیـزات  و  اسـکله ها  ظرفیـت  دار( 
گسـترش  را  بنـدر  ایـن  در  شـده  نصـب 
بـا  اسـکله  یـک  و همچنیـن  داد  خواهـد 
توانایـی پهلوگیـری کشـتی های غول پیکر 
بـاری را در ایـن بندر مسـتقر خواهد کرد.

موانع فراروی طرح چابهار
طـرح  ایـن  کـه  مزایایـی  همـه  علی رغـم 
برای سـه کشـور ایـران، هنـد و افغانسـتان 
خواهـد داشـت، اجرایی شـدن ایـن طرح 
مشـکات زیـادی را نیـز فـرا روی خـود 
دارد. اولیـن مشـکل بـه بنـادر مشـابه منطقـه ای بر می گـردد. چابهـار 
رقبـای زیـادی فـرا روی خـود دارد ماننـد بنـدر خلیفـه در ابوظبـی یـا 
بنـدر ُدقـم در عمـان و یا بندر گوادر در بلوچسـتان پاکسـتان.از سـوی 
دیگـر چابهـار بـرای اجرایی شـدن کامـل ظرفیت هـای آن و تبدیل به 
یـک قطـب مهـم ترانزیـت منطقـه ای و بین المللی بـه 31 میلیـارد دار 
سـرمایه گـذاری نیـاز دارد. رقـم زیـادی کـه تا کنـون فقـط 2 درصد 
آن جـذب شـده اسـت و ایـران و هنـد تـا کنـون در مجمـوع و طـی 
سـال های اخیـر تنهـا 340 میلیـون دار در ایـن بنـدر سـرمایه گذاری 
سـرمایه گذاری  جهـت  خارجـی  سـرمایه گذاران  ترغیـب  کرده انـد. 
در ایـن پـروژه هـم سـخت اسـت و هـم بـا وجـود پروژه هـای جذاب 
رقیـب بـه برنامـه ریـزی و تـاش ایـران و هنـد بـرای مزیت سـازی 

پـروژه چابهـار نیـاز دارد. 
قـرار  بهبـودی  بـه  رو  مسـیر  در  افغانسـتان  امنیتـی  اوضـاع  همچنیـن 
نـدارد و ایـن کشـور جوانـگاه ناامنی هـای طالبـان اسـت. موضوعـی 
کـه اتصـال ریلـی چابهـار بـه افغانسـتان را تـا حـدود زیادی با مشـکل 
مواجـه می کنـد و طبیعتـاً ایـن قبیل ماحظـات امنیتـی می تواند اجرای 

پـروژه را تـا مدت هـای زیـادی بـه تأخیـر انـدازد.
منبع : روزنامه ایران 1647

چابهار قطب ترانزیت منطقه می شود

دکتر حمزه منتخب مردم جنوب کرمان

مردم فریب 
ظاهرسازي هاي دیني 

را نمي خورند 

اجـاس آیـورا اجتمـاع بزرگـی از کشـورهای حاشـیه اقیانـوس 
گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتاندار  اسـت   ایـران  در  هنـد 
از  بزرگـی  اجتمـاع  و  حضـور  سـاز  زمینـه  آیـورا  اجـاس 
بـرای  کـه  اسـت  ایـران  در  هنـد  اقیانـوس  حاشـیه  کشـورهای 
هـم افزایـی و نفـع رسـانی بـه یکدیگـر در چابهـار گردهـم مـی 
آینـد. علـی اوسـط هاشـمی روز چهارشـنبه در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنـا در چابهار بـا ابراز خرسـندی از برگزاری اجاس 
بـزرگ آیـورا در سیسـتان و بلوچسـتان اظهـار داشـت: حضـور 
کشـورهای عضـو آیـورا، سـرمایه گـذاران و مقامـات خارجـی 
افتخـار بزرگـی بـرای این اسـتان اسـت و مـی توانـد قابلیت های 
بـاای ایـن منطقـه را بـه جهان و کشـور معرفـی کنـد.وی افزود: 
سیسـتان و بلوچسـتان بـا هـزار و 600 کیلومتـر مرز آبـی و خاکی 
یکـی از امـن تریـن اسـتانهای ایـران اسـت کـه امنیـت بـه زیبایی 
در برگـزاری اجـاس بین المللـی آیورا در چابهار نمایان اسـت.

وی گفـت: اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ظرفیـت هـای ناشـناخته 
ای دارد کـه در صـورت کار و تـاش مـی تـوان این اسـتان را به 
یکـی از مناطـق توسـعه یافتـه تبدیل کـرد.وی ادامه داد: سیسـتان 
و بلوچسـتان در مسـیر توسـعه و مـورد توجـه مسـئوان کشـور به 
ویـژه رهبـر معظم انقـاب قـرار گرفته است.اسـتاندار سیسـتان و 
بلوچسـتان تصریـح کـرد: حضـور کشـورهای حاشـیه اقیانـوس 
هنـد و منطقـه در اجـاس آیـورا سـبب ارتقـا وحـدت در میـان 
ایـن کشـورها مـی شـود و شـرکت کننـدگان در ایـن اجـاس 
مـی تواننـد تصمیـم گیـری هـای خوبـی بـرای توسـعه و کمـک 
بـه یکدیگـر داشـته باشـند.  هاشـمی گفـت: تمامـی امکانـات و 
تمهیـدات بـرای برگـزاری اجـاس آیـورا در چابهـار اندیشـیده 
شـده اسـت و اینک آمـاده حضـور مهمانان و برگـزاری اجاس 
هنـد  اقیانـوس  منطقـه ای حاشـیه  هسـتیم.اتحادیه همکاری هـای 
ابتـدا بـا حضـور هفـت کشـور در موریـس آغـاز بـه کار کـرد، 

سـپس خـط مشـی  هـای اتحادیـه بـا تاکیـد بـر سـرمایه  گـذاری، 
تکنولوژیـک  و  اقتصـادی  همـکاری  هـای  و  آزاد  تجـارت 
بیـن اعضـای اتحادیـه بـه تصویـب رسـید و سـاز و کار و اعضـا 
مشـخص شـد.این اتحادیـه از سـال 1997 با هدف رشـد پایدار و 
توسـعه متـوازن اقتصـادی در منطقه و به ریاسـت جزایـر موریس 
آغـاز بـه کار کـرد و از آن زمـان کشـورهای موزامبیـک، عمان، 
سـریانکا، یمـن، هنـد، اسـترالیا و اندونزی ریاسـت ایـن اجاس 
را برعهـده داشتند.کشـورهای ایـران، هنـد، اسـترالیا، اندونـزی، 
مالـزی، بنـگادش، سـنگاپور، سـریانکا، تایلند، عمـان، امارات 
متحـده عربـی، یمن، آفریقـای جنوبی، تانزانیا، کنیـا، موزامبیک، 
ایـن  سیشـل، کومـور، موریـس و ماداگاسـکار اعضـای اصلـی 
اجـاس را تشـکیل مـی دهند.تسـریع در آزادسـازی تجـاری و 
خلـق جریـان هـای تجارت، سـرمایه و فنـاوری در اقیانـوس هند، 
امنیـت و ایمنـی دریانـوردی، تسـهیل تجارت و سـرمایه گذاری، 
سـوانح  و  خطـرات  کاهـش  ماهیگیـری،  و  شـیات  مدیریـت 
و  گردشـگری  دانشـگاهی،  و  علمـی  هـای  همـکاری  طبیعـی، 
فرهنگ، توانمندسـازی زنان و توسـعه اقتصاد اقیانوسـی از دیگر 
اهـداف و اولویـت هـای کنفرانـس آیـورا بـه شـمار مـی رود. 
نخسـتین اجاس رئیسـان مناطق آزاد کشـورهای حاشیه اقیانوس 
دبیرخانـه  مشـارکت  و  همـکاری  بـا   »IORA ـ  هند»آیـورا 
شـورایعالی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی، وزارت امور خارجه، 
اسـتانداری سیسـتان و بلوچسـتان و سـازمان منطقـه آزاد چابهـار 
امسـال در چابهـار برگـزار مـی  اردیبهشـت  روزهـای 30 و 31 
شود.شهرسـتان چابهـار بـا 13هـزار و 161 کیلومترمربـع وسـعت 
از شـمال به شهرسـتانهای نیکشـهر، قصرقند و سـرباز، از شـرق به 
کشـور پاکسـتان، از جنـوب به دریـای عمان)مکـران( و از غرب 

بـه بنـدر کنـارک متصل اسـت.

اجاس آیورا در بندرچابهار 
برگزارشد

ذوالقدر 
منتخب مردم شرق هرمزگان در مجلس دهم 
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هـر از گاهـی پیـش مـی آیـد کـه از بیـن ایـن همـه مخلـوق خـدا یکـی بـا دیگـران متفـاوت 
باشـد متفـاوت از هـر لحـاظ در ایـن بین افـرادی هسـتند که از نعمـت سـامتی برخوردار 
نیسـتند و نه سـامتی جسـم بلکه سـامتی ذهـن و این امر موجب میشـود تعـدادی به فکر 
فـرو رونـد کـه چـرا چنیـن اسـت و بـرای حمایـت از آنهـا بکوشـند بـه همیـن خاطـر ما به 
ایـن فکـر افتادیـم تـا بـا فـردی از این دسـته افراد سـخن بگوییـم تا بیشـتر با ذهنیـات این 
افـراد مهربـان آشـنا شـویم و ترتیـب یـک مصاحبـه را با خانـم امیـری دادیم.کـه در ادامه 
خـود خواهیـد خوانـد و خواهیـد دیـد کـه کمک کردن همـت می خواهـد و بـس.در رابطه با 
معلـوان ذهنـی و حرکتـی بایـد گفت هرچنـد خداوند ایـن افـراد رو متفاوت خلق کـرده اما 
ایـن تلنگـری اسـت به ما کـه ببینیم و بیاندیشـیم.امیدواریم هر کسـی که ایـن مطلب رو می 
خوانـد بتوانـد در حـد تـوان چـه از لحـاظ مالی و چـه از لحاظ معنـوی از این قشـر جامعه 
حمایـت کنـه.و مـا نیز بـه نمایندگی از تمام رسـانه هایی که درحال فعالیت هسـتند از شـما 

عزیـزان دعـوت میکنیـم به یـاری ایـن عزیزان هم بشـتابید
1- یـک معرفـی اجمالـی از خودتـون داشـته باشـید تـا مخاطبـان مـا بیشـتر با شـما 

شـوند؟ آشنا 
مـن سـحر امیـری متولـد ۲۱مـرداد۱۳۷۲ هسـتم اهـل هرمزگان)بندرعبـاس( و کارشـناس 

هنـری و تربیتـی مرکـز توانبخشـی معلولیـن ذهنی.
2-چطور شد این شغل رو انتخاب کردید؟

بـرادر خـودم یـه فرد کاما عادی و سـالم بود و متاسـفانه در سـن ۹ سـالگی دچار ضربه 
ی مغـزی و معلولیـت ذهنـی شـد، و از آن روز بـه بعد من هم با بـرادرم و وضعش روبرو 
بـودم و از طرفـی بـا ارزوهایـی کـه در ذهنـم داشـتم بـرای باهم بـزرگ شـدنمون و اینکه 

دیگـه نمیتونسـت ایـن ارزوها به واقعیـت منجر بشـه مواجه بودم
تـا اینکـه ب سـنی رسـیدم که احسـاس کردم اگـر بین این بچه ها باشـم قلبم اروم میشـود 
و اینکـه اینجـور بچـه هـا هم انسـان هسـتند احسـاس دارند ناراحت میشـوند و خوشـحال 
میشـوند و مـن میتوانـم زمینـه ای رو فراهـم کنم که اونا رو شـاد کنم و بخش قشـنگی رو 

از زندگیشـون رو من بسازم
3-گفتید کارشـناس هنری هسـتید؟رابطه پرسـتاری و هنر درموردش میشـه بیشـتر 
توضیـح بدیـد؟و اینکه یـک مهندس کشـاورزی چطـور با ایـن کار میتواند کنـار بیاد 

بطـور کلـی ذهنیت شـما چی هسـت از این شـغل؟
بله،درست است

مـن روحیـه ای کامـا هنـری دارم و تمـام اسـتعدادای هنـری مـن خـدادادی هسـت و هیچ 
کدامـش اکتسـابی نیسـت..این موهبتـی هسـت کـه خـدای مهربونم به مـن عنایت کـرده که 
هـر چـه شـکرگزارش باشـم باز هـم ناچیـزه همونطـور که همـه اگاهن هنـر تقویـت کننده 

و ارامـش بخـش روحیه اسـت
و بـه خـودم گفتـم حـاا کـه خـدا به مـن همچنیـن نعمتی عطا کـرده چـرا با بقیه تقسـیمش 

نکنم
چرا ازش بعنوان شاد کردن دیگران استفاده نکنم

و آن دیگران چه کسانی بهتر از بچه هایی که دنیاشون با دنیای ما متفاوته !
و امـا رشـته تحصیلیـم هـم بـاز طبـق میـل و عاقـه و اون روحیـه ای کـه مـن بـه طبیعت 

دارم…ب محیـط زندگی..زمیـن کـوه دشـت دریـا
اگـر خداونـد منـان مـن و یـاری کنـد در هـر دو راسـتا اهـداف بزرگـی دارم هـم بچه های 

مرکـز و هـم اینـده ی رشـته تحصیلیم
4-از اینکـه ایـن اتفـاق بـرای برادرتـون افتـاد متاثـر شـدم تاحـدودی میتونـم درک 
کنـم و امیـدوارم خـدا بـه شـما صبر بـده. چطور شـد که شـما بـا حادثه ای کـه برای 

برادرتـون رخ داد و روحیـات محـل کار خـو گرفتیـن؟
سپاسـگذارم از هـم دردی تان. شـاید باورتون نشـه اما مـن روزای اول کارم خیلی تحملم 

پاییـن بود و مدام اشـک میریختم
امـا وقتـی بـا بچـه هـا و ابراز عاقـه ها و شادیاشـون مواجه شـدم یـه قدرت و اسـتقامت 

عجیبـی گرفتم
حتـی لبخنـد کوچیکـی کـه بچـه هـا رو لبشـون مینشسـت بـا دیـدن من..منـو روز بـه روز 

قـوی تـر میکـرد چـه برسـه بـه قهقه هاشـون
و جالبـه کـه مـن روز اولـی کـه وارد ایـن مرکز شـدم تمام بچه هـا منو مامان سـحر صدا 

زدن و واقعـا زبونـم قاصـره در وصف احساسـم تو این ماجـرا...........
5-این شغل چه اثری روی زندگی شخصی و زندگی اجتماعی شما داشته است؟

ایـن شـغل باعـث شـده مـن دیدم نسـبت بـه آدم هـای اطرافـم و جایگاهشـون تـا حدودی 
عـوض بشـه..منظورم اینـه کـه آدمـا تو هـر حالتی که باشـن به مهـر و محبت نیـاز دارن..

حـاا چـه سـالم و چـه معلـول مهرومحبـت و درک میکننـد حتـی از نگاه همدیگـر.....
وتاثیـری کـه روی زندگـی شـخصیم داشـته اینه که مـن خیلی ارامـش دارم خیلـی عین یه 

پرنـده سـبک بالـم که تو آسـمونا پـرواز میکند و تو روابـط اجتماعیم مخصوصـا بین بچه 
هـا ناخواسـته بـه طرفـم کشـیده میشـن و بطـور عجیبـی جذبم میشـن کـه جالبه بـرام که 
دوسـتام همشـون بهـم میگـن تو ارامـش مایی..من ازیـن خیلی خوشـحالم و اینـارو همش 

مدیون خـدای مهربانم
6-اگـر ایـن اتفاقـات تو زندگی شـما دخیل نبود شـما اان چه شـغلی داشـتید ؟واضح 

تـر بگم تصور شـغلی شـما دوران کودکـی چی بود؟
دوران کودکـی همیشـه تصـورم بـر این بود دکتر بشـم اون هم متخصـص مغز و اعصاب 
و برادرمـو معالجـه کنـم و همچنیـن هـر فـردی کـه مثل بـرادرم مشـکل داره رو..امـا اانم 
از اون هـدف بچگیـم زیـاد دور نشـدم و فقـط روش هـای معالجمون با پزشـکا فرق دارد.

7-آیـا این شـغل رو به کسـی پیشـنهاد میدید.؟هرچند محـدود و موقت؟چـرا نه و چرا 
بله؟جایـگاه ایـن شـغل در اسـتان هرمزگان نسـبت به این نوع مشـاغل چی هسـت از 
نظـر شـما؟توصیه ای داریـد بـرای کسـانی کـه میخواهند و عاقـه دارند بـه این نوع 

فعالیت؟
بلـه پیشـنهاد دادم بـه دوسـتانم و گفتـم کـه قبلـش بایـد دلـی دریایی داشـته باشـن و لیل 
پیشـنهادمم همـون آرامشـیه کـه خدمتتـوت عـرض کردم.حتـی پیشـنهاد کـردم هـر از 
چندگاهـی سـری بزنـن بـه ایـن افـراد همونطور کـه میدونید شـغل ما جز مشـاغل سـخت 
محسـوب میشـه و نسـبت بـه شـغل هـای دیگـه ظرافـت بیشـتری داره چـون ما بـا روح و 

روان افـراد سـروکار داریـم و کوچکتریـن اشـتباه مـا منجـر بـه نتیجـه ی عکـس میشـه
و توصیـه ی مـن بـه افـرادی کـه عاقه مند هسـتن بـه اینجور مشـاغل اینه که بـا دل پیش 
بـرن چـون اگر کارشـون دلی نباشـه قطعا نمیتونند پیشـرفتی داشـته باشـند بلکه اسـیب 

هـم میبینند
8-قشـنگ تریـن و مهیـج تریـن خاطـره شـما در مـدت فعالیـت در مرکـز توانبخشـی 

بود؟ چـی 
داشـتم بـرای یکـی از کاسـا قصـه میگفتم کـه توانخواهاش رده سـنی هفت سـال به پایین 
بـودن ایـن بچـه تـا حـاا حـرف نمیزد امـا بعـد از اتمام قصـه ی مـن گفـت )خااااااله(من از 
شـدت خوشـخالی اشـک تو چشـمام جمع شـده بود و اون لحظه احساسـم وصف نشدنی 

بود.
9-نـوع پرسـش هـای یـک خبرنـگار با نـوع بینش یـک پرسـتار تفـاوت زیـادی داره.

حـاا اگـه شـما خبـر نـگار بودیـد چـه سـوالی مـی پرسـیدید که بـه نظرتـون مهـم و قابل 
باشـه؟ تامل 

من اگر بجای شما بودم میپرسیدم نیازای مالی این بچه ها چه جور تامین میشه؟
چـون بیشـتر ایـن توانخواهـا دارو مصـرف میکنـن کـه متاسـفانه خیلیاشـون ناتوانـن در 

تهیـه دارو
و جـا داره از اقـای بهـروز آشـوری و خانـم فاطمه بیـت اللهی مدیران محترم مرکز تشـکر 

کنـم کـه در ایـن زمینه به خانـواده ها تا حـد امکان کمـک میکنند
و یـک مشـکل دیگـر کـه وجـود داره متاسـفانه حقوقـی کـه بـه مربیـان ایـن مرکـز تعلـق 
میگیـره در برابـر زحماتشـون واقعـا ناعادانـه اسـت کـه ایـن مشـکل مربـوط بـه اداره 

برمیگـرده. بهزیسـتی 
و یـک نکتـه دیگـر کـه برخـی مـردم از ایـن بچـه هـا دوری میکنند که ایـن خیلـی دردآوره 

درصورتیکـه میتوننـد موجبـات شادیشـونو فراهـم کنند
 10-کار بالینی رو بیشتر دوست دارید یا آکادمیک؟

مـن کاری کـه بیشـتر با مـردم در ارتباط باشـم و احساسشـون کنم رو میپسـندم از ثابت 
بـودن یـک جا حوصلم سـر میـرود و عاقـه ای به پشـت میز نشـینی ندارم!

11-حرف دل افرادی مثل خانم امیری چی هست؟
حـرف دل تـو یـک جملـه خاصـه میکنم.)فقـط خدا میتونـه احسـاس منو وصـف کنه(حتی 

خـودم هـم از گفتنش عاجز هسـتم.
 مصاحبه:محمدرضا قنبرپور
عکس:آرشیو مرکز توانبخشی مهرانه

مصاحبه با خانم امیری کارشناس هنری و تربیتی مرکز توانبخشی معلولین و کم توان های 
ذهنی در هرمزگان 

پرداخت تسهیات کم بهره به 
متقاضیان 

ساخت گلخانه در هرمزگان  
هرمـزگان  در  گلخانـه  هکتـار   ۷00 و  هـزار  سـاخت  بـرای  امسـال 

شـود. مـی  پرداخـت  ملـی  توسـعه  بهـره صنـدوق  کـم  تسـهیات 
بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما،معاون بهبـود تولیـدات گیاهـی 
۲60هکتـار  گفت:هرمـزگان  هرمـزگان  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 

گلخانـه بـا تولیـد سـاانه بیـش از 5۷ هـزار تـن محصـول دارد . 
 خیـار سـبز، گوجـه فرنگـی، فلفـل دلمـه ای، فلفـل رنگـی ، بادمجـان،

 گیاهـان زینتـی وگل از مهمتریـن تولیـدات این گلخانه هاسـت. سـعید 
مـدرس بـا بیـان اینکـه بایـد کشـت هـای فضـای بـاز بـه محیـط های 
متراکـم وگلخانـه ای انتقال داده شـودافزود:هرمزگان ظرفیت توسـعه 

5 هـزار هکتـار گلخانـه  را درافـق ده سـاله دارد.
معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی هرمزگان 
گفت:مدیریـت مصـرف آب، افزایـش تولیـد و کاهـش مصـرف سـموم 
از مهمتریـن اهـداف توسـعه فضاهـای گلخانـه ای در اسـتان اسـت. 
هرمـزگان 5 مجتمـع گلخانـه ای بـا ۳۲۱ واحـد گلخانـه در شهرسـتان 
هـای رودان،حاجـی آبـاد و بندرعبـاس دارد. هرمـزگان بـا  ۱6۳ هزار 
و۱5۱ هکتـار زمیـن کشـاورزی ، دو میلیـون و ۱00 هـزار تـن انـواع  
محصـول باغـی و زراعـی تولیـد مـی کنـد.  4 درصـد محصـوات 

کشـاورزی کشـور در هرمـزگان تولیـد مـی شـود.

ماهی گیر با یک اشتباه بزرگ 
رکوردار جهانی شد! 

اگـر بـه کسـی یـک ماهـی بدهیـد آن را در یـک روز می خـورد اما اگر 
بـه یـک نفـر ماهی گیـری بیاموزیـد بـه دنبـال رکـورد جهانـی خواهـد 
بـود. آفتـاب : رابـرت راس در حـال ما هـی گیـری در آب هـای شـهر 
لورتـو مکزیـک بـود کـه یـک رکـورد جهانـی بـا صیـد یـک ماهـی تن 

۱۹5 کیلوگرمـی از خـود بـه جـای گذاشـت.
بـه گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، ایـن صید رابـرت راس رکورد 
قبلـی جهانـی صیـد ماهـی تـن را شکسـت. رکـورد قبلـی ایـن صیـد 
مربـوط بـه ماهـی تنی بود که در سـال ۲0۱۲ گرفته شـده بـود و ۱۹۳ 

کیلوگرم وزن داشـت.
پـس از تمـاس گرفتـن رابـرت 
راس بـا مسـئولین مربـوط بـه 
صیـد ماهـی و حضـور آن هـا 
اعـام  مسـئوان  صحنـه  در 
رکـورد  او  ماهـی  کـه  کردنـد 
و  اسـت  شکسـته  را  جهانـی 
حـاا رابـرت رکـورددار صیـد 
جهـان  ماهـی  بزرگ تریـن 
ماهی گیـر  ایـن  است.اشـتباه 
ایـن بـود کـه چـون در مـکان 
دوری قـرار داشـت نتوانسـته 
بـود قبـل از تمـاس گرفتـن بـا 
مسـئوان ماهی گیـری خود را 
کنتـرل کنـد و تکـه ای از ماهی 

بـود. رابریـده 

رقابـت در انتخابـات بایـد منصفانـه و سـالم باشـد. 
حـاا کـه انتخابـات را باختنـد، باید بنشـینند و تجزیه 
و تحلیـل کننـد ودلیـل ایـن شکسـتی کـه خوردنـد را 
بفهمنـد نـه اینکـه بخواهند به دولت فشـارهای زیاد و 
جدیـد بیاورند.محمدرضـا تابش از برخـی مصوبات 
و فشـارهای نماینـدگان شکسـت خـورده بـه دولـت 

انتقـاد کرد.
نماینـده مـردم اردکان در مجلـس شـورای اسـامی 
دربـاره  »انتخـاب«،  خبرنـگار  بـا  گـو  گفـت و  در 
فشـارهای برخـی ازنماینـدگان شکسـت خـورده بـه 
سـوی  از  اقداماتـی  شـاهد  متاسـفانه  گفـت:  دولـت 
برخی دوسـتان هسـتیم که می توان برداشـت انتقام 
جویـی از آن داشـت.تابش افـزود: توصیـه ای کـه به 
ایـن افـراد می کنـم ایـن اسـت کـه نبایـد رفتارهـا بـه 
گونـه ای باشـد کـه »انتقام گیـری« برداشـت شـود که 
متاسـفانه شـاهد چنین چیـزی هسـتیم.وی ادامه داد: 
رقابـت در انتخابـات بایـد منصفانـه و سـالم باشـد. 
حـاا کـه انتخابـات را باختنـد، باید بنشـینند و تجزیه 
و تحلیـل کننـد ودلیـل ایـن شکسـتی کـه خوردنـد را 
بفهمنـد نـه اینکـه بخواهنـد به دولـت فشـارهای زیاد 
و جدیـد بیاورند.تابـش دلیـل رای نیـاوردن این افراد 
شـعار  بـا  نمی تـوان  دیگـر  کـرد:  بیـان  اینگونـه  را 
دادن مـردم را بـه سـمت خـود کشـاند. این گـروه از 
سیاسـیون منطبـق و براسـاس خواسـته های مـردم 
گام برنداشـتند کـه همیـن امـر منجر به شکسـت این 

افـراد شـد. ایـن گـروه فقـط بـه فکـر اقدامـات دیگـر 
بودنـد کـه باعـث ضربـه بـه منافـع ملـی می شـد. بـه 
کـه  ایـن وضعیـت سیاسـی  از  مـردم  دلیـل  همیـن 
بوجـود آمـاده بود خسـته شـده بودنـد و تصمیم به 
رد آنـان گرفتند.ایـن نماینـده دربـاره آینده سیاسـی 
اصولگرایـان گفـت: اگـر بخواهنـد بـا همیـن شـیوه 
جلـو برونـد، مطمئنـا بـه تاریـخ سـپرده مـی شـوند. 
ولـی اگـر بخواهنـد عقانیـت خـرج بدهنـد و پوسـت 
خربـزه زیـر پـای منافـع و اقدامـات ملـی نیاندازند و 
براسـاس عقـل و منطـق پیـش برونـد، آراء خـود را 
جلـب می کننـد، ولـی اگـر بخواهنـد شـیوه های قدیـم 
را پیـش بگیرنـد مطمئنـا چیزی عایدشـان نمی شـود.

تابـش درباره سـفرها وسـخنرانی های احمدی نژاد و 
سـعید جلیلـی، تاکیـد کرد: بـه نظـر مـن، اقداماتی که 
ایـن افـراد انجـام می دهنـد چیزعجیبـی نیسـت و باید 
منتظر سـفرها و سـخنرانی های بیشـتری نیز باشـیم 
ولـی اینکـه کـدام از افـراد شـانس پیـروزی دارند به 
نظـر مـن، سـعید جلیلـی شانسـی در جامعـه ندارنـد 
ولـی بـا توجـه بـه رویکـردی کـه احمدی نـژاد دارد، 
او شـانس و اقبـال بیشـتری دارد.وی افزود: شـانس 
دولـت  اقدامـات  بـه  بسـتگی  احمدی نـژاد  پیـروزی 
درایـن چندمـاه باقـی مانـده دارد اگـر دولـت نتوانند 
کنـد  بـرآورده  را  اقتصـادی  مهـم  آن خواسـته های 
اتفاقـی کـه نبایـد بیفتـد می افتـد و دولـت بایـد دراین 

زمینـه چـاره ای اساسـی را پیـش بگیرد.

محمدرضا تابش در گفتگو با »انتخاب«؛
در انتخابات آینده، شانس احمدی نژاد از 

جلیلی بیشتر است / برخی از نمایندگان شکست 
خورده، دارند از دولت انتقام می گیرند 

گفتمـان اصـاح طلبـی یـا بـه عبارتـی جریـان تغییـر شـرایط 
عملـی  و  فکـری  فراینـدی  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتماعـی، 
اسـت کـه نـه تنهـا در ایـران بلکـه در سراسـر جهـان شـناخته 
شـده و رایـج می باشـد. ایـن گفتمـان همـواره در جسـتجوی 
فرایندهـای  از مسـیر  تغییـرات آرام و تدریجـی  روش هـای 
دموکراتیـک اسـت، بدیـن معنـا کـه از یـک سـو در تقابل با 
برانـدازی و فعالیت هـای رادیـکال و از سـوی دیگـر مخالف 
کـه  واقعیـت  برمی دارد.ایـن  قـدم  منفعانـه  کاری  محافظـه 
جریانـی اجتماعی-سیاسـی بـدون در دسـت داشـتن قـدرت 
دارای مقبولیـت باایـی در میـان ایه هـای مختلـف جامعـه 
باشـد نشـان از محبوبیـت و نزدیکـی خـط فکـری آن با مردم 
بـوده کـه ایـن موقعیـت سـرمایه ی اجتماعـی و سیاسـی برای 
ایـن جریـان بهمـراه دارد. امـا هـر جریـان مردمـی و از آن 
جملـه اصاح طلبـی در ایران، ممکن اسـت مورد سواسـتفاده 
قـرار گرفتـه و از آرمان هـای اصیـل خـود فاصلـه بگیـرد چرا 
کـه همیشـه هسـتند افـراد و جریان هایـی کـه بـا اهـداف غیـر 
تغییرطلبانـه ی  از فضـای  اسـتفاده  اصاح طلبانـه قصـد سـوء 
انتخابـات ۷اسـفند  باشـند.آنچه در خـال  جامعـه را داشـته 
به عنـوان یـک واقیعـت مسـلم بـرای همـگان مسـجل گشـت 
مقبولیـت بی حـد و حصـر جریـان اصاحـات در میـان آحاد 
مـردم و طیف هـای مختلـف آن بـود، حـال نکتـه ایـن اسـت 
ایـن مقبولیـت مطلقـا بـه نفـع اصاحات اسـت یـا خطراتی را 

هـم در پـی دارد؟
از جملـه ی تهدیـدات مـورد اشـاره، متمایل شـدن به سـمت 
نادیـده گرفتـن بعضـی از مسـایلی  بیشـتر و  انعطاف پذیـری 
اسـت کـه بـه دلیـل محدودیـت هایـی کـه بـرای تحقـق آن 
وجـود دارد، ایـن محدودیـت ها نباید سـبب دسـت کشـیدن 
از آرمـان هـا و اهـداف اساسـی جبهـه ی اصاحـات شـود. 
نرمـش و تغییـر در مواضع تشـکیاتی برای بهبود شـرایط که 
خـود نیـز نوعـی اصـاح طلبـی در درون خـود جریان اسـت 
تـا جایـی کـه بـه اصـل تفکـر خدشـه ای وارد نکنـد میتوانـد 
اسـتراتژی خوبـی باشـد امـا همـواره بایـد آسـیب های آن را 
نیـز مدنظـر قـرار داد.همچنیـن تهدیـد دیگـری که مـی تواند 
متوجـه یـک جریان مردمی باشـد ورود اشـخاص سـودجو و 
منفعت طلـب اسـت، ایـن اشـخاص برای نیـل به اهـداف غیر 

مردمـی خود از فرآیندهـای دموکراتیـک درون جریان های 
ایجـاد  باعـث  و  نمـوده  ابـزاری  ی  اسـتفاده  اصاح طلبـی 
دودسـتگی، زاویـه گرفتـن و جبهه گیری هـای غیرضـروری 
در بیـن جریـان و مـردم شـده و صـد البتـه بـه اتحـاد درون 
مکانیزمـی  بایـد  لـذا  می نماینـد.  وارد  لطمـه  هـم  جریـان 
ایه هـای  در  افـراد  قرارگرفتـن  و  ورود  بـرای  اساسـی 
مختلـف مدیریـت جریـان اصاحات ایجاد شـود تـا افرادی 
شایسـته و توانمنـد و در عین حـال باورمنـد به اصـول و مبانی 
اصاح طلبـی کـه مسـلما اولویت منافع و خواسـته های جامعه 
را در نظـر خواهنـد داشـت قـرار گرفتـه و بـا درایـت و تدبیر 
امـن و آسـایش  بـه سـاحل  را  کشـتی عظیـم اصاح طلبـی 

پیشـرفت و توسـعه ی همه  جانبـه ی کشـور برسـانند.
در جریـان انتخابـات هفتـم اسـفند در بسـیاری از حوزه هـای 
انتخابـی کاندیداهایـی بوده انـد کـه صرفا بـا توجه بـه امکان 
ایـن  بـه  را  لیسـت اصاحـات، خـود  در  موفقیتشـان  بیشـتر 
جریـان نزدیـک کـرده و گاهـا خـود را متولـی اصاحـات 
قلـم داد کرده انـد کـه ایـن مسـأله نیـز بـا رد صاحیت هـای 
گسـترده ی چهره هـای شـاخص اصاح طلبـان بیـش از پیـش 
بـدون شـک  فراهـم گشـت.  و  مهیـا  افـرادی  چنیـن  بـرای 
ورود فلـه ای ایـن افـراد بـه جامعـه ی بـزرگ اصاحـات و 
دسـت یازیدن آن هـا بـه اعمال خاف بـا مبانـی اصاح طلبی 
موجـب ایجـاد سـردرگمی و بی اعتمـادی مـردم نسـبت بـه 

جریـان اصاحـات خواهـد شـد.
بازی هـای سـوداگرانه  میـدان  اصـاح طلبـی  و  اصاحـات 
اساسـی  راهـکار  لـذا  نیسـت،  فـردی  منفعت طلبی هـای  و 
در شـرایط فعلـی ایـن اسـت کـه اصاح طلبـان بـا تقویـت و 
اسـتمرار اتحـاد خـود و بـا بررسـی های گسـترده سیاسـی-

و  اجتماعـی و سـنجش شـرایط موجـود مکانیزمـی علمـی 
اختاف هـای  و  تشـتت آرا  از  نهـاده کـه  بنیـاد  را  سـازمانی 

بـا  و  نمـوده  جلوگیـری  فلج کننـد 
جمعـی  منافـع  قـراردادن  اولویـت 
جامعـه مانـع از میدان داری های فردی 
جریان هـا  و  افـراد  برخـی  فرقـه ای  و 

شـوند.

بـا شـروع فصـل گرمـا ، نوسـانات بـرق  بـه گـزارش مکـران 
همـراه بـا افـت شـدید  سـبب  خسـارت زدن بـه دسـتگاههای 
برقـی خانگـی در دهسـتان رمشـک شـده اسـت بـا ایـن چندین 
مـورد گـزارش به فرمانداری و اداره برق قلعه گنج شـده اسـت 
امـا تـا بـه حـال اقدامی جهـت رفع افـت ولتـاژ در این دهسـتان  
صـورت نگرفتـه اسـت و همیـن افـت ولتاژ بـرق سـبب تعطیلی 
تنهـا جایـگاه توزیـع فراوردههـای نفتـی در دهسـتان رمشـک 
شـده اسـت. یاد آور می شـود دهسـتان رمشـک در فاصله بیش 
از یکصـد کیلومتری شـهر قلعـه گنـج و 180کیلومتری کهنوج 

واقع شـده اسـت .

افت شدید برق پمپ بنزین 
رمشک را تعطیل کرد

اصاحات، پایگاه مردمی، تهدید یا نقطه ی قوت؟

به قلم زانیار محمدی
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یکـی از ویژگیهـاي مهـم منطقـه مکـران، جایـگاه ویـژه ایـن خطـه 
از سـرزمین ایـران در اسـناد مختلـف تاریخـی اسـت کـه بـه نوعـی 
بازتـاب جایـگاه و اهمیـت نقـش اسـتراتژیک و تأثیرگـذاري آن در 
طـول تاریـخ بخـش جنـوب شـرقی کشـور اسـت. از اینـروي ایـن 
مقالـه سـعی کرده اسـت تا بـا واکاوي اسـناد تاریخی موجـود و قابل 

دسـترس بـه تعریـف جایـگاه و
نقـش آن در جغرافیـاي تاریخـی منطقـه و تحـوات آن در طـول 

بپـردازد. زمانهـاي گذشـته 
تاریخـی  نظـر  از  » مکـوران«  اولیـه مکـران  هـاي  یافتـه  اسـاس  بـر 
باختـري  جنـوب  و  ایـران  خـاوري  جنـوب  در  سـاحلی  سـرزمینی 
پاکسـتان اسـت. طبـق منابـع تاریخـی، اسـم دریـاي  مکران(عمـان 
امـروزي(  برگرفتـه از تمـد نهـاي کهـن منطقـه جنوب شـرقی ایران 
اسـت تمدنهایـی کـه از طریق این پهنه وسـیع آبی با دیگر سـرزمینها 
و تمدنهـا در ارتبـاط بودنـد. ایـن پیشـینه نمایانگـر اهمیـت سـواحل 
مکـران در منطقـه میباشـد.  اهمیت اسـتراتژیک منطقه موجب شـده 
کـه در طـول تاریـخ بنـا بـه علـل و حـوادث گوناگـون، مرزهاي آن 
دسـتخوش تغییـر و تحـوات گسـترده شـود. مهمتریـن مسـئله در 
رابطـه بـا محـدوده سـرزمینی مکران این اسـت که تـا دوران معاصر، 
مکـران بخشـی از حـدود سـرزمین گسـترده ایـران بـه شـمار میرفتـه 
اسـت. بررسـی اسـناد تاریخـی در مقاطـع زمانـی گوناگـون تأییـد 
کننـده ایـن موضـوع اسـت و در سلسـله حکومتهاي تاریخ سـرزمین 
ایـران، منطقه جنوب-شـرق ایـران تحت عنوان ایالـت مکران آورده 
شـده اسـت. از همینـرو عمـده تحـوات منطقه جنوب شـرق کشـور 

در حیطـه سـرزمینی مکـران روي داده اسـت.
* منطقـه مکـران در اسـناد تاریخـی دوره قبـل از 

م سا ا
اسـناد تاریخـی مرتبـط بـا مکـران در دوران قبـل از اسـام شـامل 
دوران مادهـا، هخامنشـیان و ساسـانیان میشـود. مطالـب عنـوان شـده 
در ایـن منابـع در خصـوص توصیف حـدود کلی سـرزمینهاي تحت 
حکومـت و حـوادث رخـداده در داخـل قلمروهـاي آنـان میباشـد 
در اینجـا هـدف ذکـر مطالبـی اسـت کـه بـه نوعـی بیانگـر حـدود 
سـرزمینی ایـران آن زمـان در منطقه جنوب شـرق و سـواحل دریاي 
عمـان اسـت کـه در نهایـت بتوان حـدود منطقـه مکران را مشـخص 

نمود.
* مکران در اسناد تاریخی یونانی 

هـرودوت مـورخ یونانی  )425 تـا  484 ق.م )در توصیف قلمروهاي 
دولـت هخامنشـی در کتـاب سـوم تاریـخ خود، تعـداد 20 سـاتراپی 
)اسـتان(  براي حکومت هخامنشـی برشـمرده اسـت که چهاردهمین 
تاریخـی  منابـع  در  همچنیـن  اسـت.  مکـران  یـا  مـکا  آن  سـاتراپی 
یونانیـان از ایـن منطقه)سـواحل دریـاي عمـان(  بـه ارابـاه نـام بـرده 
شـده اسـت، زیـرا “نئـارك”، دریا سـاار اسـکندر مقدونـی – که به 
سـال 336 قبـل از میاد با کشـتیهاى تحت فرماندهـی خود از مصب 
“رود سـند” گذشـته و بـه سـواحل “مکـران” و “تنگـه هرمز” رسـیده 

اسـت، از ایـن سـواحل تحـت عنـوان ارابـاه نام برده اسـت.
در ایـن منابـع تاریخـی بـدون اشـاره بـه حـدود مشـخص مکـران از 
واژه هـاي ارابـاه ، مکـران و مـاکا جهـت توصیـف تحـوات منطقـه 

اسـتفاده شـده است.
* مکران در دوران حکومت مادها

بـه دوران حکومـت مادهـا 585( م )از  در منابـع تاریخـی مربـوط 
از  فراتـر  محدودههـاي  همچنیـن  و  کشـور  شـرق  جنـوب  منطقـه 
و  پاریکانیـان  سـرزمین  عنـوان  تحـت   - امـروز،  سیاسـی  مرزهـاي 
حبشـیان آسـیایی کـه یکـی از سـاتراپ هـاي شـرقی آنان بـوده، نام 

بـرده شـده اسـت
عبـارت پاریکانیـان در ایـن منابع تاریخی به سـرزمین مکـران کنونی 

دارد. اشاره 
* مکران در دوران حکومت هخامنشیان

 مکـران در زمـان هخامنشـیان جـزء سـاتراپی چهاردهـم این سلسـله 
بـوده اسـت. تاریـخ فتـح ایـن سـرزمین توسـط کـوروش به سـالهاي 
) 540-545 ق.م ( ذکـر شـده اسـت. در شـماري از منابـع تاریخـی 
مربـوط بـه ایـن دوران وسـعت ایـن سـرزمین از شـرق تـا رود سـند 

بیان شـده اسـت
در کتیبـه هـاي مربـوط بـه عصـر 
هخامنشـی در بیسـتون، داریـوش 
مـکا  سـرزمین  هخامنشـی،  اول 
یـا مکـران را یکـی از 23 ایالـت 
اسـت  نامیـده  خـود  امپراتـوري 
چنانچـه ذکـر شـد ایـن موضـوع 
تأییـد  نیـز  هـردوت  تاریـخ  در 

شـده اسـت
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ن  نیا سـا سا
زمـان  در  را  سـرزمین  ایـن 
ساسـانیان “کوسـون” می گفتند، 
امـا قدیمـی تریـن نـام آن همـان 
“مـاکا” یـا “مکه” اسـت.  در این 
دوره ) 226 م(  اردشـیر کشـور 
تقسـیم  ناحیـه مسـتقل  بـه 33  را 
از  یکـی  نیـز  مکـران  کـه  کـرد 
آنها بـوده اسـت در منابع مربوط 
بـه ایـن دوره نیـز حـدود مکـران 
نشـده  تدقیـق  مشـخص  بطـور 
اسـت و صرفـاً به ذکر نـام مکران 

در منطقـه جنـوب شـرق کشـور اشـاره شـده اسـت.
* جمـع بنـدي محـدوده مکـران در اسـناد مربوط 

بـه دوران قبل از اسـام
اگـر بخواهیـم بـه یـک جمع بنـدي کلـی در خصوص مطالـب فوق 
دسـت پیـدا کنیم ازم اسـت کـه جنبه هاي مشـترك منابـع تاریخی 
را مـد نظـر قـرار دهیـم، مهمتریـن موضـوع در ایـن خصـوص ایـن 
اسـت کـه اولیـن منابـع تاریخـی موجـود، ایـن منطقـه را بـه اسـم 
سـرزمین مکـران آورده انـد. هـر چند کـه در باره وجه تسـمیه کلمه 
مکـران در بیـن محققیـن توافقـی وجـود نـدارد امـا صـرف نظـر از 
ایـن موضـوع، هویـت ایـن منطقـه اسـت کـه در دوره هـاي مختلف 
توسـط مورخیـن بـا واژه مکـران و مـاکا آورده شـده اسـت. بطـور 
یقیـن هویـت ایـن منطقـه در آن دوره هـا بـا وجـود همگنـی هـاي 
محیطـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصادي با واژه مکـران تعریف می 
شـده اسـت. کشـف سـه محوطه باسـتانی در اطراف رودخانه بمپور 
گواهـی بـر سـابقه تمدن ایـن منطقـه دارد. مطلب مهم دیگـر در این 
زمینـه، وسـعت مکران اسـت کـه محدوده شـرقی آن را تا رود سـند 

در بـر گرفته اسـت.
* منطقه مکران در اسناد تاریخی پس از اسام

اسـناد و مـدارك موجـود در مقطـع زمانـی بعـد از ورود اسـام بـه 
ایـران نسـبت بـه دوره قبل از تعدد و تنوع بیشـتري برخوردار اسـت. 
در ایـن بخـش منابـع تاریخـی و جغرافیایی سـرزمینهاي اسـامی که 
بـه توصیـف رخدادهـاي سیاسـی و مشـخصات قلمروهـاي اسـامی 
پرداختـه اند بررسـی شـده و از طریق آن محدوده مکـران و ویژگی 

تعریـف کننده حدود سیاسـی آن مشـخص شـده اسـت.
* حدود مکران در کتاب الممالک و المسالک  

در ایـن کتـاب حـدود مکـران چنیـن توصیـف شـده اسـت: مکران، 
اگـر چـه منطقـه اي وسـیع، و داراي چندیـن شـهر و روسـتا اسـت، 
غالبـا مشـتمل بـر مناطـق بیابانـی و گرمسـیري، و گرفتـار قحطـی و 
تنگنـا اسـت البتـه بـاد مکـران در قـرون میانـه از آنچـه در زمـان مـا 
دیـده مـی شـود آبادتـر و پرجمعیـت تـر بـوده، امـا هیـچ گاه از نظر 

ثـروت حائـز اهمیـت نبوده اسـت.
. در الممالـک و المسـالک بـه بیـان شـهرهاي مهـم منطقـه مکـران 
و تـوان اقتصـادي آن ایـن چنیـن اشـاره شـده اسـت: کرسـی مکران 
و بزرگتریـن شـهر مکـران فنزبـور اسـت کـه امـروزه بـه پنـج گـور 
معـروف اسـت . مهمتریـن درآمـد مکـران از یک نوع شکرموسـوم 
بـه پانیـذ  بـوده اسـت کـه به همـه سـرزمینهاي مجـاور صادر میشـده 

است.
* حدود مکران در کتاب معجم البلدان 

« یاقـوت حمـوي در ایـن کتـاب حـدود سـرزمین مکـران را چنیـن 
آورده اسـت؛ مکـران سـرزمینی اسـت کـه از باختـر بـه کرمـان، از 
شـمال بـه سیسـتان، از خـاور بـه هنـد و از جنـوب بـه دریـا منتهـی 
میگـردد ایـن محدوده توصیف شـده تقریباً کل منطقه جنوب شـرق 

کشـور بـه عـاوه مکـران پاکسـتان را در برمـی گیـرد.
* محـدوده مکران در دورههـاي مختلف حکومتهاي 

اسامی 
بـراي  اشـخاصی  از سـوي خلیفـه،  ایـران  بـه  اسـام  از ورود  پـس 
حکومـت در ایـن منطقـه منصـوب مـی شـدند محـدوده فرمانروایی 
آنـان شـامل کرمـان و مکـران بـود. از ایـن تاریـخ تـا دوران معاصـر 
مکـران وکرمـان در اکثـر دورههـاي تاریخـی بصـورت یـک ایالت 
متحـد اداره میشـدند در زمـان شـاه عباس صفـوي 1031( ه.ق( براي 
مدتـی مکـران از کرمان مسـتقل شـد . همچنیـن در دوران حکومت 
طاهریـان، مکـران سـرزمین مسـتقلی نبـوده و در سـازمان اداري آن 

روزگار جـز ایالـت سـند بشـمار میرفته اسـت
تصویـر بـاا  محـدوده مکـران را نشـان مـی دهـد در ایـن نقشـه، از 
تنگـه هرمـز تـا رود سـند در قالـب منطقه مکران آورده شـده اسـت. 
مسـئله قابـل توجـه در ایـن نقشـه، عـدم ذکر اسـامی سـکونتگاههاي 
مکـران اسـت و ایـن منطقـه  بطـور یکپارچـه تحـت عنـوان مکـران 
آورده شـده اسـت. منطقـه مکـران در نقشـه هـاي منسـوب بـه سـده 
چهـارم هجـري قمـري در وسـعت کمتـري آورده شـده اسـت از 
دایـل مهـم ایـن امـر میتـوان بـه سـطح آگاهـی نگارنـده از حـدود 

سـرزمینها و منابـع مـورد اسـتفاده آن اشـاره کـرد
 * جمـع بندي محـدوده مکـران در اسـناد مربوط 

بـه دوران بعد از اسـام
بیشـتر اسـناد و نقشـه هـاي موجـود در دوره زمانـی بعـد از اسـام، 
مکـران را در حـدود جغرافیایـی کـه از تنگـه هرمز در غرب شـروع 
شـده و تـا رود سـند در غـرب امتـداد داشـته، ترسـیم کـرده انـد. 
ایـن سـرزمین در طـول ایـن دوران بـا دو ایالـت کرمـان در غـرب 
و سـند در شـرق در ارتبـاط بـوده اسـت و در کمتـر دوره تاریخـی 
بـه عنـوان یـک واحـد مسـتقل سیاسـی شـناخته شـده اسـت. همیـن 
گرایـش بـه سـمت ایالـت غربـی و شـرقی و کشـمکش هـاي رخ 
داده مـا بیـن حکومتهـاي آن دوران و سـاکنان بومـی، عامـل اصلـی 
در تغییـر حـدود مکـران در ایـن دوره هـا بـوده اسـت. مسـئله مـورد 
توجـه دیگـر در مـورد مکـران که از اسـناد ایـن دوره پیداسـت، فقر 
تاریخی)مشـتمل بـر همـه ابعاد فقـر ( حاکم بر این خطـه و تفاوتهاي 
قومـی و فرهنگـی آن بـا سـرزمینهاي مجـاور اسـت کـه در شـماري 
از منابـع بـه آن اشـاره شـده اسـت. صـرف نظـر از محـدوده مکـران 
در سـمت شـرقی و غربـی) مرزهـاي سـمت شـرقی مکـران بیشـتر از 

مرزهـاي غربـی آن دچـار تغییـر شـده اسـت).
در همـه منابـع تاریخـی کانـون اصلـی مکـران از جنبـه سیاسـی و 
اقتصـادي در چارچـوب سـرزمین ایـران کنونـی قـرار میگیرد. شـهر 
تاریخـی طیـس ) روسـتاى کنونـی در داخـل منطقـه آزاد چابهـار ( 
بـه عنـوان نبـض اقتصـادي مکـران و دیگـر شـهرهاي مهـم مذکـور 
تحـت عنـوان قـراي مهـم مکـران در ناحیـه جنـوب بلوچسـتان ایران 

دارند. قـرار 
ایـران سـال 1300  * مکـران در کلیـات جغرافیـاي 

شمسـی
در  خـود  بنـدي  تقسـیم  طبـق  الملـک،  مهنـدس  رضاخـان  میـزرا 
کتـاب کلیـات جغرافیـاي ایـران، کشـور را بـه چهار بخـش جنوب، 
مرکـز، غرب و شـمال تقسـیم نموده اسـت. در جنوب ایـران وایت 
بلوچسـتان و مکـران وجـود دارد، وایـت مکـران در ایـن تقسـیم 
بنـدي شـامل قصرقنـد، هیـت، بـک، گـه ) نیکشـهر( ، بنـت، کوچه، 
بندرچابهـار، بنـدر طیـس، بندر پارك، دشـتیاري، بنـدر کواتر، باهو 

یـا باهوکات اسـت.
* تقسـیمات بیسـت و هفتگانـه جغرافیـاي مفصـل 

ن  ا یر ا
در این تقسـیمات بلوچسـتان در کنار کرمان در قسـمت چهارم قرار 
دارد. بلوچسـتان شـامل چهـار ناحیـه به نام هاي سـرحدي، سـراوان، 
بمپـور و مکـران اسـت. از قـراء مهـم مکـران میتـوان بـه کـه، بنـت، 

بلـوك قصرقنـد و بلـوك باهـوکات اشـاره کرد.
 1285 کشـوري   تقسـیمات  قانـون  نخسـتین   *

شمسـی
بر اسـاس این تقسـیم بندي کشـور ایـران به چهار ایالـت آذربایجان، 
کرمـان و بلوچسـتان، فـارس و خراسـان تقسـیم شـد. در این تقسـیم 
بنـدي مکران در حیطه ایالت کرمان و بلوچسـتان قرار داشـته اسـت.

* تقسیمات کشوري سال 1316 شمسی
در ایـن تقسـیمات کل کشـور بـه هشـت اسـتان تقسـیم شـد. در ایـن 

سـال اسـتان هشـتم شـامل کرمـان و مکران میشـد.
بزمـان،  ایرانشـهر  خاش)شـامل؛  عبـاس،  بنـدر  بـم،  هشـتم:  اسـتان 
چابهـار، خاش، زاهدان، سـراوان، سـرباز و قصرقنـد(، زابل و کرمان 

باشـد. می 
* مکران در تقسیمات سیاسی کنونی

اگـر محـدوده مکـران را در یـک رونـد تاریخـی در نظـر بگیریـم 
بایـد گفـت کـه در حـال حاضـر حـدود تاریخـی مکـران در حیطـه 
اسـتانهاي سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان و کرمان قـرار می گیرد.

* نتیجه گیري
تحـوات الگـوي فضایـی منطقـه جنوب شـرق کشـور تحـت عنوان 
منطقـه مکـران در سـه دوره تاریخـی) قبل از اسـام، بعد از اسـام و 
دوران معاصـر( نشـان مـی دهد کـه عوامل متعـددي در تعیین حدود 
ایـن منطقـه دخیـل بـوده انـد. همجـواري ایـن منطقه بـا آبهـاي آزاد 
بیـن المللـی در محـدوده مرزهاي جنوبی کشـور و پتانسـیل موقعیت 
ارتباطـی آن کـه کشـورهاي آسـیاي میانـه را بـه آبهـاي آزاد بیـن 
المللـی متصـل میسـازد، پتانسـیل هـاي گردشـگري و منابـع عظیـم 
انـرزژي، منطقـه مکـران را در یـک موقعیت اسـتراتژیک قـرار داده 
اسـت. نظـر بـه ایـن اهمیـت اسـتراتژیکی، منطقـه مکـران در طـول 
ادوار مختلـف تاریخـی مـورد توجـه حکومتهـاي منطقه بوده اسـت. 
جمـع بنـدي بررسـیهاي سـه دوره زمانـی در مـورد مکـران گویـاي 
اینسـت کـه محـدوده مکـران در سـواحل جنـوب کشـور از حـدود 
تنگـه هرمـز تـا مرزهـاي شـرقی را شـامل مـی گـردد .چنانچـه ایـن 
موضـوع در حـوزه مطالعـات طبیعـی منطقـه بیشـترین نمـود را دارد، 
و در اکثـر مطالعـات طبیعـی سـواحل جنوب شـرق کشـور از عنوان 
سـواحل مکـران اسـتفاده میشـود.  بـر خاف ایـن موضـوع مرزهاي 
خشـکی مکـران بـا تأثیرپذیـري از تحـوات داخلـی همـواره متغییر 
بـوده اسـت. با ترسـیم خط سـیر تحـوات مـرزي مکران، ایـن نتیجه 
حاصـل میشـود کـه کلیـه تحـوات تاریخـی و معاصـر منطقـه در 
راسـتاي محـدود سـاختن حـدود مکـران تاریخی عمل کرده اسـت.

منبـع: - احمدیـان رضـا، جعفـري یحیـی، حیدرپنـاه محمدباقـر. ) 
1391 (. بررسـی تحـوات منطقـه مکـران در اسـناد تاریخی کشـور 
و جایـگاه ژئوپولوتیـک آن. اولیـن همآیـش ملـی توسـعه سـواحل 

مُکـران و اقتـدار دریایـی جمهـوري اسـامی ایـران-

علی اصغر رحماندوست ) نیکشهر (

مکران و کرمان در سیر تاریخ 

عبیداه بلوچی      
وسایل مورد نیاز:

– چهـار عـدد چـوب  کـه از چـوب   1 
مـی  تهیـه   خرمـا  درخـت  هـاى  شـاخه 

شـوند.
 2 ـ هفـت عدد سـنگ بـه ازاى هر نفر که 
یکـی از سـنگ هـا از بقیه بزرگتر اسـت و 

اسـم آن کات )قلعه( می باشـد. 
 3ـ  دو عـدد چـوب کوچـک )یـا هر چیز 
دیگـرى( بـراى هـر کـدام از بازیکنان که 
مهـر هاى آن شـخص می باشـند و نباید با 
مهـره هـاى بقیـه بازیکنان شـباهت داشـته 

باشد. 
4ـ  یـک سـنگ بـزرگ کـه بـه آن قاضی 

گقتـه می شـود.  
بـازى  از  یکـی  هشـتی  یـا  چیتـی  بـازى   
هایـی مـی باشـد کـه معمـوا تمـام سـنین 
آن را بـازى مـی کننـد. ایـن بـازى هـم به 
صـورت 4 نفـره و هـم 2 نفـره بـازى مـی 
شـود وقتـی که 4 نفره باشـد دو نفـر رو به 
رو، باهـم تـو یـک تیـم هسـتند. ابـزار این 
بـازى از چوب شـاخه هـاى درخت خرما  
کـه تعـداد آنهـا 4 عـدد مـی باشـد و طول 
آنهـا تقریبـا 20 سـانتی متـر و پهنـاى شـان 

تقریبـا 2 سـانتی متـر می 
باشـد بدسـت مـی آیـد. 
هـر  ازاى  بـه  همچنیـن 
نفـر هفـت عـدد سـنگ 
کـه یکـی از سـنگ هـا 
از بقیـه بزرگ تر اسـت 
و اسـم آن کات )قلعه( 
ایـن سـنگ  باشـد.  مـی 
بـزرگ جلـوى شـخص 
قـرار مـی گیـرد و بقیـه 
ایـن  کنـار  هـا  سـنگ 
سـنگ بـه شـکل دایـره 
وار قـرار داده می شـوند 

تـا ایـن که یـک دایره شـکل مـی گیرد و 
یـک سـنگ بـزرگ هـم در وسـط دایره 
قـرار می گیـرد بـه آن قاضی مـی گویند. 
عـاوه بـر ایـن هـر یکـی از اعضـاى تیـم 
بـراى خودشـان دو عـدد چـوب کوچک 
و باریـک که انـدازه آن معموا 2 سـانتی 
متـر مـی باشـد بایـد تهیـه کننـد در واقـع 
مهـره هاى آن شـخص می باشـد کـه باید 
آنهـا را حرکـت بدهـد و دایـره را تکمیل 
کنـد و آنهـا را روى همان سـنگ بزرگتر 
کـه جلوى خـودش قـرار دارد می گذارد 

و ایـن سـنگ نقطـه شـروع بـازى آن فـرد 
مـی باشـد. بعـد از تهیه وسـایل مـورد نیاز 
اعضـاى هـر تیم کـه بصـورت رو به روى 
از چـوب  اسـتفاده  بـا  و  انـد  نشسـته  هـم 
هایـی کـه تهیـه کـرده ایـن چـوب هـا را 
بـه همـان سـنگی کـه وسـط دایـره قـرار 
گرفتـه مـی زننـد. بازیکنـان براى بـار اول 
و وقتـی کـه مهـره هـاى آنـان در کات 
مـی باشـد در صورتـی می تواننـد بازى را 
شـروع کننـد و مهره هـا را حرکت بدهند 
کـه همـه چـوب هـا مثـل هـم بـه زمیـن 
بیافتنـد )یـا بـه رو یـا بـه پشـت( اگـه غیـر 

ایـن صورت  باشـد یعنی ایـن  که یکی از 
چـوب هـا رو باشـد و بقیـه بـه پشـت، فرد  
توانـد بـازى را شـروع کند.هر فـرد در هر 
مرحلـه سـه دفعـه مـی توانـد چـوب ها رو 
بـه سـنگ بزنـد یعنـی سـه فرصـت دارد و 
بعـد از آن نوبـت فـرد کنارى او می شـود 
کـه بازیکـن تیـم حریـف مـی باشـد. هـر 
تیمـی کـه زودتر توانسـت از نقطه شـروع 
بـازى دایـره را تکمیـل کنـد برنـده بـازى 

شـود. می 

منبع: تحقیق میدانی

بازی چیتی یا هشتی
  cheti ya hashti صابره یوسفیان منفرد

ایـران مهـد اقـوام کهـن! بـه یقیـن هـر قومی بـه  تناسـب ارزش ها, 
باورهـا, اعتقاداتـش آداب و رسـومی دارد. تنـوع فرهنگی و قومی 
در ایـران باعـث تنـوع در آداب و رسـوم شـده به گونـه اى که در 
هـر نقطـه از این مرزو بـوم براى انجام هـر کارى آداب مخصوص 
بـه کار بـرده میشـود. ولـی علـی رقـم تنـوع بسـیار،از کنـکاش در 
رسـومات اقـوام بـه اشـتراکاتی بر مـی خوریم کـه شـاید پرداختن 
بـه آن خالـی از لطـف نباشـد. در ایـن مقالـه بـه مقایسـه ى رسـم و 
رسـوم خواسـتگارى و ازدواج در چند قوم بـزرگ ایرانی پرداخته 

و اشـتراکات آن را بـا قـوم بلـوچ بان کـرده ایم. 
* اشتراکات قوم لر با قوم بلوچ:

در هـر دو قوم،ابتـدا خانـواده دامـاد بـا جمعـی از بـزرگان فامیـل 
»اولویـت بـا مـردان بـزرگ و بـا تجربـه اسـت« بـه منزل عروسـی 
میرونـد و در صـورت قبولیـت خواسـتگارى ، صحبـت هایـی در 
مـورد مهریهـف جهیزیـه، زمـان عقـد و عروسـی به میان مـی آید. 
دوران نامزدى بسـیار کم اسـت. حداکثر 1 سـال ،بافاصله مراسـم 
عقـد و ازدواج برگـزار می شـود. شـب حنـا بندان حناى آن شـب 
معمـواً بـا پـول تزییـن مـی شـود. خانـواده ى دامـاد هدیـه »یـک 
چمـدان لبـاس«  بـراى خانـواده و فامیـل درجـه یک عـروس تهیه 

مـی کنند.
اشتراک قوم کرد با قوم بلوچ:

  در هـردو قـوم، عروس در روز عروسـی با لباس محلی خودشـان 
در     مراسـم ظاهـر مـی شـوند وبحـث جهیزیـه ایـن گونـه اسـت 
کـه : تمـام جهیزیـه توسـط دامـاد تهیـه میشـود وعـروس وسـایلی 
کـه بـه طبـع دوسـت دارد تهیـه مـی کنـد و در واقـع هیـچ اجبارى 
بـراى تهیـه جهیزیـه در مورد خانـواده عروس نیسـت. در مدتی که 

عـروس وداماد،نامـزد یـا در دوران عقـد هسـتند در روز هـاى مهم 
مثـل اعیـاد مذهبـی دامـاد موظـف اسـت بـراى عروس یـک هدیه 
تـدارك ببیندمثـًا در روز یـد قربـان در قـوم کـرد ممکـن اسـت 
طـا باشـد ولـی در قوم بلـوچ معمواً لبـاس و یک راس گوسـفند 
اسـت. در قـوم کـرد ایـن هدیـه بـه دلخـواه بـا توجـه بـه وضعیـت 

اقتصـادى  دامـاد تهیـه می شـود.
* اشتراکات قوم ترک با قوم بلوچ:

بعـد از جـواب مثبـت از طـرف خانـواده عـروس خانـواده دامـاد 
یـک شـال و انگشـتر بـه دختـر هدیـه مـی دهند.مراسـم حنابنـدان 
را بـا شـکوه برگـزار مـی کننـد و بعـد از ازدواج عـروس و دامـاد 
بـه دیـدن اقـوام مـی رونـد.و از طـرف آنهـا هدیـه مـی گیرنـد کم 
و کیـف ایـن کار تـا سـال هـا موضـوع  بحـث و شـوخی زوجیـن 

. ست ا
وجـود نقـاط مشـترك میـان آداب رسـوم اقوامـی کـه صـد هـا 
وحتـی هـزاران کیلومتـر با یکدیگـر فاصله دارند آن هـم در امرى 
چـون ازدواجـی که شـالوده ى اساسـی تریـن بنیان اجتماع اسـت.

مـی توانـد مبیـن اشـتراك فکـرى میـان اقـوام میباشـد کـه رسـته 
از یـک خـاك انـد ودر مـرزى مشـترك بـه نـام ایـران گـرد هـم 
آمـده انـد و در دامـان دینـی یکسـان پرورش یافتـه اند . ایـن نقاط 
مشـترك ناشـی از تفکـر اجتمایی نزدیـک و اعتقـادات نزدیک و 
باورهـاى یکسـان مذهبـی کـه افـراد را در پوشـش هـاى متفـاوت 
و بـا گویـش هـا و لهجـه هـا وحتـی زبـان هـاى  متفـاوت نزدیـک 

اسـت. کرده 
منبع: مطالب به صورت میدانی جمع آوری شده است 
و با مشاوره از اساتیدی ،استاد ناستی زایی 
واستاد خنجر خانی همراه است.

اشترکات بلوچ با اقوام ایرانی

بـا مـردم گـره خـورده اسـت  نـام هاشـمي  سال هاسـت 
چـه آن زمـان کـه پیـش از انقـاب بـا رژیـم شـاه مبارزه 
کـرد و شـکنجه ها را تحمـل کـرد و چـه پـس از آنکـه 
در مناصـب مهـم حضـور یافـت و هـر آنچـه توانسـت 
بـراي تحقـق خواسـت ملـت انجـام داد. دیـروز جمعـي 
از اقشـار بـه دیـدار آیـت ا...هاشمي رفسـنجاني رفتنـد و 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام در دو دیـدار 
جداگانـه بـا اعضاي شـوراي مرکزي مجمـع ایثارگران و 
اعضـاي شـوراي مرکـزي اصاح طلبان اسـتان کهگیلویه 
و بویراحمـد بـا تاکید بر حساسـیت منطقـه مخصوصا در 
بعـد امنیتـي، گفـت: بایـد بـا تقویـت سـرمایه  همیشـگي 
دوري  و  همه جانبـه  وحـدت  یعنـي  انقـاب،  و  کشـور 
کشـور  آینـده   بـه  تفرقه انگیـز،  موضع گیري هـاي  از 
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس  بیندیشـیم. 
مقـدس  دفـاع  اول، رزمنـدگان هشـت سـال  دیـدار  در 
ایـران و اسـام دانسـت و  امـروز و آینـده   را قهرمانـان 
گفـت: واژه  ایثارگـر بـراي مـردم ایران یـادآور روزهاي 
اخـاص و فـداکاري اسـت و نبایـد بگذاریـم کسـاني یا 
جریانـي بـا ریـاکاري، تحریـف و انحراف، قداسـت این 
واژه و ایثارگـران واقعـي را در جامعـه و در اذهـان مـردم 
و بـه ویـژه جوانان مخـدوش کنند. هاشمي رفسـنجاني، با 
بیـان اهـداف و آرمان هـاي انقاب و تاش هـاي عده اي 
بـراي مردم فریبـي، خاطرنشـان  انحصارطلـب و ریـاکار 
کـرد: حقایـق قیـام امـام و نهضـت روحانیـت کـه بعدهـا 
بـا جانفشـاني هاي جوانـان ایـران رنـگ خـون بـه خـود 
گرفـت، نیـاز بـه شـعارهاي احساسـي غیرواقعـي نـدارد 
و کافـي اسـت تـا حقیقـت ماجـرا بـراي جامعـه و نسـل 
جـوان بازگـو شـود کـه جـذب آن خواهنـد شـد. رئیس 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، بـا یـادآوري شـرایط 
آغـاز مبـارزه در اوایـل دهـه  40، همـکاري اسـتعمار و 
اسـتبداد را شـیوه  مرسـوم آن روزهـا بـراي اداره  جامعـه 
دانسـت و گفـت: بـه خاطـر مسـئولیتي که در تبلیـغ علوم 
دینـي داشـتم و بـه اقصـي نقـاط کشـور مي رفتم، بـا تمام 
وجـودم حـس مي کـردم که مـردم چگونـه از اسـتبداد و 
اسـتعمار متنفرنـد و امـام )ره( نیـز بـا انتقـاد از همـکاري 
ایـن دو بـراي چپـاول منافع مـردم، مبـارزه  خـود را آغاز 
کـرد و مي دانسـت کـه اسـتبداد و اسـتعمار دیگـر در این 

کشـور جایگاهـي نـدارد. 
او بـا اشـاره بـه برنامه هاي امام راحـل بـراي اداره جامعه، 
بـه تحلیـل منابـع فقهي شـیعه در ابعـاد احکام شـخصیه و 
احـکام حکومتـي پرداخـت و گفـت: علمـاي شـیعه کـه 
گوشه نشـین  حکومت هـا  در  همیشـه  تاریـخ  طـول  در 
بودنـد، کمتـر بـه فقـه حکومتـي مي پرداختنـد و مي بینیم 
بسـیار  شـخصي  احـکام  بـه  مربـوط  کتاب هـاي  کـه 
اداره  بـه  فقهـي مربـوط  بالعکـس، کتاب هـاي  و  قطـور 
جامعـه یـا نیسـت یـا اگر هسـت، بسـیار محـدود هسـتند. 
هاشمي رفسـنجاني، بـا بیـان برخـي از نوآوري هـاي امـام 
راحـل در فقـه حکومتي، گفت: ایشـان کارشـناس اصیل 
و بي نظیـر اسـام و آشـنا بـه فرهنـگ عمیق ملـي و دیني 
ایرانیـان بـود و بـه خاطر همیـن امر محبوب قلـوب بود و 
حتـي در تبعیـد نیـز با اشـارات خویـش، مـردم و مبارزان 
رهبـري  و  هدایـت  رژیـم  پهلـوي  علیـه  قیـام  بـراي  را 

بـا  نظـام،  رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت  مي کـرد. 
یـادآوري برخـي از جمات و اظهارنظرهـاي امام راحل 
دربـاره مردمـي بـودن نظـام و دسـتورات اکیـد ایشـان 
بـراي برگـزاري انتخابـات در همـان ماه هـاي اول پس از 
پیـروزي انقاب، گفت: سـاختار نظام کـه با هدایت هاي 
راهنماي هـاي  و  اعـام  علمـاي  حضـور  و  امـام)ره( 
مراجـع عظـام تدویـن شـده بـود، کامـا مردمـي اسـت، 
بـه گونه اي که از شـوراهاي روسـتاها و شـهرها گرفته تا 
نماینـدگان مجلـس، دولـت، رئیس جمهـور و حتي رهبر 
بـا راى مسـتقیم و غیرمسـتقیم مـردم انتخـاب مي شـوند.

انتقاد از بي اخاقي هاي سیاسي 
او بـا تاکیـد بـر اهمیـت انتخابـات در نظام اسـامي و بـا 
اشـاره بـه نتایـج انتخابـات در سـال هاي 92 و 94، اظهـار 
داشـت: مـردم وقتـي انحـراف از آرمان هاى امـام )ره( و 
شـهدا را در اداره کشـور و بُعـد اجرایـي و حتـي بعضـا 
حتـي  و  شـدند  عرصـه  وارد  دیدنـد،  تقنینـي  بُعـد  در 
رّدصاحیت هـاي گسـترده هـم نتوانسـت در اراده مـردم 

بـراي تغییـر دولـت و مجلـس خللـي ایجـاد کنـد. 
هاشمي رفسـنجاني، بـا انتقـاد از بي اخاقي هـاي سیاسـي 
کـه بعضا حریـم خصوصي افـراد را نیز نشـانه  مي گیرند، 
نـگاه تنازع آمیـز بـه گروه هـاي سیاسـي را بـه ضـرر پایـه  
بـر  تاکیـد  بـا  و  دانسـت  وحـدت  یعنـي  نظـام،  اصلـي 
سـاختار  و  اصـل  بـا  افـراد  از  بعضـي  تفـاوت عملکـرد 
نهادهـاي مقـدس دینـي و ملـي، گفـت: نبایـد ایثارگران 
واقعـي را بـه خاطر اختافـات دیدگاه خانه نشـین کرد و 
کسـاني کـه تـازه انقابـي شـده و مـورد اقبـال مـردم نیز 

نیسـتند، خـود را متولـي انقـاب بداننـد. 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، مـردم ایـران 
را فهیـم بـا غیـرت ملـي و صاحـب اندیشـه هاي متعالـي 
مکتـب اهل بیـت)ع( توصیـف کـرد و گفـت: ایـن ملت 
داد  فریـب  ظاهرسـازي ها،  و  شـانتاژها  بـا  نمي تـوان  را 
و شـاهد بودیـم مـردم وقتـي عملکـرد ضعیـف برخـي 
را بـا وجـود حمایـت قبلـي بعضـي روحانیـون دیدنـد، 
مسـیر را اصـاح و در انتخابـات اخیـر آنهـا را برکنـار 
کردنـد. او خطـاب بـه ایثارگـران، گفـت: شـما بـا اراده 
و امیـد و بـا تـوکل بـر خـدا در مقابـل نامایماتـي کـه 
مي بینیـد، صبـور باشـید و بدانیـد کـه خـدا بـا صابـران 
اسـت. هاشمي رفسـنجاني در دیـدار دوم کـه گروهـي 
و  کهگیلویـه  اسـتان  اجتماعـي  سیاسـي،  فعـاان  از 
بویراحمـد بودنـد، بـا ارائـه تحلیلـي از شـرایط آغـاز بـه 
کار دولـت دکتـر روحانـي و اوضـاع کشـور، گفـت: بـا 
توجـه بـه مجموعـه شـرایط و محدودیت هـا، بـه ویـژه 
مانع تراشـي هاي یـک عـده تنـدرو در مجلـس شـوراي 
اسـامي، ایشـان عملکـرد نسـبتا خوبـي داشـت و مـردم 
اصـاح  هاشمي رفسـنجاني،  دارنـد.  خبـر  آن  از  هـم 
سیاسـت خارجـي و تصویـب و اجـراي برجـام را یکـي 
از بهتریـن دسـتاوردهاي دولـت تدبیـر و امیـد خوانـد و 
بـا اشـاره بـه قدرت رسـانه اي مخالفـان دولـت، گفت: به 
دور از آزادگـي، انصـاف و اخـاق و حتي بـدون توجه 
بـه منافـع و مصالـح ملـي، ایـن جماعت بـا انواع و اقسـام 
رسـانه هاي رسـمي و غیررسـمي، یـأس و نا امیـدي را به 

تزریـق مي کننـد. جامعـه 

مردم فريب ظاهرسازي هاي ديني 
را نمي خورند 
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فرمانـدار ویـژه مینـاب گفـت: میناب به عنـوان قطب 
کشـور  جنـوب  و  اسـتان  سـطح  در  کشـاورزی 
مطـرح اسـت اما در زمینـه ایجاد صنایـع تبدیلی که 
ارزش افـزوده باایی برای محصوات کشـاورزی 

به همـراه دارد اقدامـی صـورت نگرفتـه اسـت.
بـا  دیـدار  در  امـروز  نخعـی عصـر  ابوذرمهـدی   
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان 
اینکه طرح توسـعه سـواحل مکـران و ایجاد صنایع 
انرژی بـر در ایـن منطقـه به عنـوان قطـب اقتصادی 
و سـرمایه گذاری در سـطح ملی محسـوب می شود 
باتوجـه  نیـز  مینـاب  شهرسـتان  داشـت:  اظهـار 
بـه ظرفیت هـای بسـیاری کـه در آن وجـود دارد 
بایسـتی نقـش تاثیرگـذاری در ایـن فراینـد ایجـاد 

. کند
دو  بـودن  دارا  علی رغـم  منطقـه  ایـن  افـزود:  وی 
شـهرک صنعتـی مینـاب و تیـاب و ناحیـه صنعتـی 
ایجـاد  زمینـه  در  بسـیاری  مشـکات  بـا  کاهـی 
زیرسـاخت ها روبروسـت و اقدامـات ملموسـی نیز 
صـورت نگرفتـه اسـت کـه حمایت هـای بیشـتری 
بـرای راه انـدازی و شـروع بـکار ایـن شـهرک ها از 

سـوی وزارت صنعـت و معـدن را می طلبـد.
فرمانـدار ویژه مینـاب با بیان اینکه این شهرسـتان 
و  اسـتان  سـطح  در  کشـاورزی  قطـب  به عنـوان 
جنوب کشـور مطرح اسـت عنوان داشـت: متاسفانه 
در زمینـه ایجـاد صنایـع تبدیلـی کـه ارزش افزوده 
باایـی نیـز بـرای محصـوات کشـاورزی به همراه 
دارد اقـدام در خـور توجـه صـورت نگرفتـه و در 
ایـن حـوزه ایجـاد و راه انـدازی شـهرک صنعتی با 
رویکـرد اسـتقرار صنایـع تبدیلـی کشـاورزی در 
منطقـه هشـتبندی مینـاب می توانـد راه حل مناسـب 
بـرای حـل مشـکل و دغدغـه فـروش محصـوات 

کشـاورزان شهرسـتان باشد.
تیـم  ایجـاد  داشـت:  اظهـار  ادامـه  در  وی 
اقتصـادی شهرسـتان متشـکل از سـرمایه داران و 
سـرمایه گذاران بـا رویکـرد شناسـایی فرصت هـا 
و  تولیـد  موانـع  رفـع  حل هـای  راه  ارائـه  و 
تسـهیل فضـای کسـب و کار در شهرسـتان یکـی 
سـرمایه گذاری  و  اقتصـادی  اولویت هـای  از 
شهرسـتان در سـال اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه 
مبتنـی بـر برنامـه دولـت تدبیـر و امیـد در حـوزه 

بـود. خواهـد  سـرمایه گذاری  و  اقتصـادی 
معـاون اسـتاندار هرمـزگان در فرمانـداری مینـاب 
مصوبـات  کـردن  کاربـردی  و  تقویـت  همچنیـن 
جلسـات  تشـکیل  و  تولیـد  موانـع  رفـع  کارگـروه 

سـتاد اقتصاد مقاومتی در شهرسـتان را یکی دیگر 
از برنامه هـای اقتصـادی برای توسـعه شهرسـتان 
دانسـت کـه بر مبنای اسـتفاده از ظرفیـت کارگروه 
 16 نماینـده  به عنـوان  اسـتان  تولیـد  موانـع  رفـع 
اسـتان کشـور در ایـن حـوزه در سـتاد اصلی رفع 

موانـع تولیـد کشـور می باشـد.
و  معـدن  و  صنعـت  وزیـر  معـاون  یزدانـی  علـی 
تجـارت نیـز در ایـن دیـدار بـا بیـان اینکـه حضور 
بنـده و همـکاران بـرای دومیـن بار در کمتـر از یک 
ماه گذشـته در اسـتان هرمزگان و میناب نشـان از 
توجـه و تاکیـد دولـت و وزارت صنعـت و معدن به 
موضوع توسـعه جنوب کشـور به خصـوص منطقه 
تقویـت و توسـعه شـهرک های  مکـران اسـت کـه 
صنعتـی یکـی از اولویت های توسـعه اقتصادمحور 

دولـت تدبیـر و امیـد می باشـد.
مدیرعامـل شـرکت صنایـع کوچـک و شـهرک های 
صنعتـی گفـت: دولـت بسـته های حمایتـی مناسـبی 
راه انـدازی  بخـش  در  سـرمایه گذاری  بـرای  را 
صنعتـی  شـهرک های  در  تولیـدی  واحدهـای 
تـدارک دیـده اسـت کـه شهرسـتان مینـاب نیـز بـا 
دارا بـودن چندیـن شـهرک و ناحیـه صنعتی محلی 
مناسـب بـرای سـرمایه گذاری بخـش خصوصی و 

می باشـد. تسـهیات  ایـن  از  برخـورداری 
این مسـؤول با اشـاره به موضـوع ایجاد واحدهای 
تولیـدی در مناطق تولیدات کشـاورزی شهرسـتان 
مینـاب گفت: طبـق پیگیـری و مطالعات انجام شـده 
و بـا توجـه بـه همـکاری مدیریـت شهرسـتان در 
زیرسـاخت های  ایجـاد  فراینـد  تسـهیل  خصـوص 
اسـتقرار  بـرای  هشـتبندی  صنعتـی  ناحیـه  ازم، 
صنایـع تبدیلـی در زمینـی بـه مسـاحت 10 هکتـار 
بـه زودی آغـاز خواهـد کـرد کـه نیازمند مشـارکت 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و تعاونـی برای 
تکمیـل فراینـد توسـعه اقتصـادی در زمینـه ایجـاد 

می باشـیم. شـهرک های صنعتـی 

فرماندار ویژه میناب در دیدار با معاون وزیر صنعت:
میناب، قطب کشاورزی جنوب کشور است

تجلیـل ازخدمـات حجـت اسـام امیـری نماینـده 
وهـم  اسـامی  شـورای  مجلـس  نهـم  دوره 
دهـم  دوره  منتخـب  ای  بادکترحمـزه  اندیشـی 
درسـالن فرهنگ ارشـادث اسـامی رودبارجنوب 
باحضورروئسـای شـورای پنج شهرسـتان ........

جنـوب  رودبـار  فرمانـدار  جلسـه   درابتـدای 
ضمـن تبریـک میـاد باسـعادت قمربنـی هاشـم 
وروزجانبـاز وخیـر ومقـدم بـه مهمانان بـه ویژه 
اقـای امیـری وتشـکرصادقانه بـه نیابـت ازمـردم 
ایشـان  دیـار نخـل وافتـاب اززحمـات صادقانـه 
باتبریـک  ادامـه  در  وی  نهـم  هشـتم  مجلـس  در 
داشـت  بیـان  ای  حمـزه  اقـای  بـه  مقـدم  وخیـر 
راانتخـاب  نمایندهـای  مـردم  کـه  خداراشـاکریم 
کردانـداز اهـل بیـت وشهیدوشـهادت اسـت قطعآ 
شـهید  بـه  وابسـته  کـه  کسـی  داریـم  مااعتقـاد 
وشـهادت اسـت به مـردم ونظـام خیانـت نخواهد 
کـرد وی درادامـه بیـان داشـت اولین مشـکلی که 

نیـاز بـه پیگیـری داردعارغـم همـه تـاش هـای 
کـه دردوره امیـری انجـام شددرراسـتای احیـای 
بخـش جازموریـان اسـت اگرتـااب جازموریـان 
منطقـه  ایـن  بـه  خصوصـی  احیاشـودوبخش 
اقتصـادی  بـازوی  یـک  عنـوان  بـه  شـود  وارد 
پنـج  ازمسـائل  خیلـی  شـودیقینن  سـاماندهی 
شهرسـتان جنوبـی وحتـی دوشهرسـتان جنوبـی  
ودرخواسـت  بـرد  راخواهنـد  ازم  دیگراسـتفاده 
دیگـر مـردم جازموریـان ایـن اسـت باتوجـه بـه 
ظرفیـت بااهـم درمنابـع طبیعـی وهـم پتانسـیل 
کشـاورزی خواسـتار تبدیل  بخش به شهرسـتان 
شـدن وباپیگیـری حضـرت عالـی بااحیـای تااب 
جازموریـان کـه کلیـد اولیـه ان درسـفر ریاسـت 
بـرای  واعتبـار خوبـی  جمهـوری خـورده شـده 
احیـا ومطالعـه ان درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه 
بیمارسـتان  شـماداردهمچنین  حمایـت  بـه  نیـاز 
رودبـار کـه بیـش ازهشـت سـال ازکلنـگ زنی ان 

میگـذرد
عطا ناوکی یاداور شـدکه کارهای زیرسـاختی آن 
انجام شـده وتحویل وزارت بهداشـت شـده وزیر 
بهداشـت قول مسـاعدتی بـه اقای امیـری داده اند 
در  ناوکـی  اقـای  شـمارامیطلبد  پیگیـری  هـم  ان 
ادامـه گفـت:  مـا در بحـث  آب شـرب روسـتایی 
پاییـن تریـن رتبـه جهانـی وحتـی اسـتانی داریـم 
وهمچنیـن راه محاسـباتی رودبـار بـه ایرانشـهر 
میتوانـد پویایـی اقتصادی مارادربرداشـته وکمک 
بزرگـی بـه منطقه اسـت وی افزودباتعییـن تکلیف 
بحـث اسـناد مالکیـت کشـاورزان اسـت کـه نیـاز 
بـه توجـه وپیگیری حضـرت عالـی داردوهمچنین 
فیـش هـای برق که سرسـام آور اسـت باتوجه به 
قانـون وبخـش نامـه ای کـه در اسـتان هرمـزگان 
داریـم وشـهرهای که فاقد گاز کشـی هسـتند باید 
ازتعرفـه ای کمتـری اسـتفاده کننـد وایـن اتفـاق 
نیفتـاد انشـااه باپیگیـری حضـرت عالـی شـاهد 
رشـد وپیشـرفت پنـج شهرسـتان باشـیم درادامه 
جازموریـان  جمعـه  نورامـام  محمـدی  جلسـه 
باتشـکر از زحمات هشـت سـاله اقای امیری بیان 
کرد درابتدای که وارد شهرسـتان میشـویم شـاید 
یعضـی از کارهـا نمـود نکنـد این بدلیل مشـکات 
زیاد اسـت ودرهای فقرانچنان گسـترده اسـت که 
کارهـای انجـام شـده بـه چشـم نمـی ایـد بخاطـر 
وسـعت ان اسـت امـا حـق وانصاف دراین هشـت 
اقـای  انجـام شـده اسـت  سـال خدمـات زیـادی 

محمـدی نـور باتبریـک بـه اقای

 حمـزه ای گفـت امیدواریـم در راسـتای خدمـت 
بـه مـردم درسـایه اطاعـت از آرمـان هـای امـام 
از  دردی  روزی  شـبانه  باشـندوباتاش  موفـق 
کـرد  بیـان  وی  شـود  درمـان  مـردم  دردهـای 
منطقـه  در  درابعادمختلـف  زیـادی  مشـکات 
کـه  حاضـر  دارددرحـال  وجـود  اسـتان  جنـوب 
زیـادی  رنـج  مـردم  اسـت  کشـاورزی  فصـل 
میکشـند چراکـه گوجـه کیلـوی 200تومـان اسـت 
جازموریـان  بخـش  داشـت  بیـان  درادامـه  وی 
منطقـه وسـیعی اسـت که54000نفرجمعیـت دارد 
کـه بیشـتز مشـکات ان اب اشـامیدنی روسـتایی 
جازموریـان  در  به210روسـتا  باتوجـه  اسـت 
وجـود دارد که20روسـتای ان از آب اشـامیدنی 
برخوردارنـد وی افزود  مشـکات بـرق ومدارس 
کپـری هم بـرآن افزوده شـده که توجـه وپیگیری 
شـمارامیطلبد درادامـه اقـای صمدانـی فرمانـدار 
کهنـوج  اظهـار داشـت نظـام جمهـوری اسـامی 

حضـور  بـدون  داردو  مـردم  رااز  خـود  قـدرت 
مـردم وتـاش انها مشـکات حل نخواهد شـدوی 
انتخاباتـی  در  بارمـا  اخریـن  در  داشـت  بیـان 
مـردم  70درصـد  از  بیـش  کـه  کردیـم  شـرکت 
در انتخابـات شـرکت کـردن وانتخـاب کـردن کـه 

کشـور چـه مسـیری راطـی کنـد 
وی تصریـح کرد هیچ کـس در این دولت درمقابل 
مـردم ورای انها حـق هیچ تپصـره ای نداردوهمه 
ای کسـانی کـه مسـئولیتی بـر عهـده دارندموظف 
انـد نـگاه خـود رااصاح کننـد چراکـه ازادی نظام 
وابسـته بـه حضـور مردم اسـت فرمانـدار کهنوج 
گفـت انچـه راکـه مـااز آن یـاد میکنیم اندیشـه ای 
امـام اسـت وی افـزود انچـه راکـه بنـد از اقـای 
صحیـح  انسـانی  روابـط  پسـندم  مـی  امیـری 
ایشـان اسـت وایـن کـه میگوینـد دین از سیاسـت 
کـه  بگیریـم  راپیـش  سیاسـتی  یعنـی  جدانیسـت 
همچنیـن  باشـد  سیاسـی  وتفکـر  بردیـن  مبتنـی 

دنیـای سیاسـت رادنیـای سرکشـی خواندنـد
درادامـه جلسـه اقـای نجنو امـام جمعـه قلعه گنج 
گفـت :انتظارمـان برایـن اسـت کـه مشـکات حـل 
شـود باتوجـه به وسـعت پنـج شهرسـتان میطلبد 

کـه دو نماینده داشـته باشـیم.
امیـری  چراکـه  کـردن  شـاهکار  امیـری  اقـای 
مردسـکوت وعمـل بودنـد انشـااه باحمایـت های 
دکتـر حمـزه ای بتوانیـم بـر مشـکات غلبـه کنیم 
وبیـان داشـت کـه خدمـات اقـای امیـری برکسـی 
پوشـید نیسـت وی افـزود وظیفـه خـودم میدانـم 
بـه عنـوان مجـری انتخابـات از مـردم پنـج گنـج 
تشـکر کنـم چراکـه از نظـر مشـارکتی مادومیـن 
وامیـد  بودیـم  کرمـان  اسـتان  در  شهرسـتان 
عنایـت  توفیـق  امیـری  اقـای  خداوندبـه  واریـم 
فرمایـد چراکـه در ایـن 8سـال بر قلب هـای مردم 
حکومـت کردندوماشـک نداریـم کـه اقـای حمـزه 
ای هـم موفق خواهند شـد وامیدواریـم اقای دکتر 
حمـزه ای بـا تجربـه ای که در مدیریت وبهداشـت 
وسیاسـت در دولـت دارنـد موفـق باشـندوبه این 

ارزش خـود ببالنـد.
اقـای عیـدی فرمانـدار قلعه گنـج. ضمن تشـکر از 
فرمانـدار رودبـار وی ایـن هـم اندیشـی ومعارفه 
خواندنددرادامـه  ابتـکار  رایـک  منتخـب  نماینـده 
گفـت ازحمـات صمیمانـه اقـای امیـری وزحمـات 
8سـال  ایـن  در  کـه  چـرا  میکنـم  تشـکر  ایشـان 
زحمـات بـی بدیـع انجـام دادنـد بعضـی ازپروژه 
ومورداسـتفاده  رسـیده  بهربـرداری  بـه  ان  ای 

وبعضـی دیگـر نیمـه تمـام کـه انشـااه به دسـت 
نماینـده جدیـد مـورد پیگیـری وتکمیل قـرار گیرد 
وی مثلـث توسـعه را ابتـکار خوبـی خواندکـه از 
طرف اسـتاندار محترم واسـتفاده ازتمـام ظرفیت 
بـوده  گـذاری  سـرمایه  بـرای  حاکمیـت  هـای 
وهمچنیـن بحـث بیـکاری جوانـان تحصیـل کرده 
رامطـرح کـردن وی افزودیکـی دیگـر ازمسـائلی 
کـه باعـث تحولی عظیم در شهرسـتان هـا خواهد 
اسـت  آهـن  دریاباخـط  بـه  اتصـال جنـوب  شـد 
میتوانـد  باایـن کار قطعـا جنـوب  وبیـان داشـت 
بـه دریـای عمـان وخلیـج فـارس متصـل شـود 
بـه گفتـه مقـام معظـم رهبـری سـواحل مکـران 
امـام  ایجادکنـد درادامـه  تحولـی عظیـم میتوانـد 
جمعـه احمـدی نیـک امـام جمعـه نودژ گفـت طبق 
از  مـردم  حسین)ع(درخواسـت  امـام  فرمایـش 
شـمایک نعمـت اسـت که از طـرف خداونـد متعال 
بـه شـما عنایت شـده وی از جناب دکتـر خواهان 

وایـت فقیـه وتاش بـی وقفه برای رفع مشـکات 
مـردم  شـدن همچنیـن سیاسـت رابـرای مـردم 
جنـوب سـم مهلـک دانسـتندویکی وازعوامـل پس 
رفـت جنـوب راسیاسـت کاری خوانـدن ودر اخر 
تشـکر ازحضـور رئیس جمهور به اسـتان کرمان 
واعتبـارات خوبـی که برای مادر نظر گرفته شـده 
وی افـزود مردم انتظار داشـتند وزیر کشـاورزی 

بـرای رفـع مشـکل بـه ایـن شهرسـتان بیاینـد.
درادامـه اقـای امیـری گفـت خداراشـاکرم کـه بـه 
مدت 8سـال توفیـق خدمتگذاری به مردمـم راپیدا 
کـردم وتمـام تاشـم این بـوده که از مسـیری که 
امـام بـه عنـوان بنیـان گـذار جمهـوری اسـامی 
بـرای ماترسـیم کـرده بودمنحـرف نشـویم همان 
طـور کـه دوسـتان گفتـن مسـائل سیاسـی پسـت 
خـدارا  گفـت  درادامـه  وی  اسـت  وخـم  وپرپیـچ 
شـاکرم کـه توانسـتم بعضـی از مشـکات مـردم 

کنم. راحـل 
 وی بیـان کـرد: محـور هـای اصلـی راکـه دنبـال 
روسـتایی  ،برق،راه،بهداشت،مسـکن  اب  کـردم 
بـوده کـه 900کیلومتر راه روسـتایی ودر حوضه 
بـرق بیـش از 400ملیـارد تومـان بـرای سـاخت 
اتفـاق  هـم  مسـکن  ودربحـث  بـرق  هـای  پسـت 
خوبـی افتاد 30هزار مسـکن روسـتایی ودر بحث 
ابیـاری تحـت فشـار 25000هـزار ابیـاری تحـت 

فشـارانجام شـد.
وی درپایـان دکتـر رافـردی اهـل تعامـل خواندن 
درانتهـای جلسـه اقـای حمـزه ای تشـکر از همـه 
بـزرگان چرا کـه انتخابات خوبـی رابرگزار کردن 
وتشـکر از زحمـات اقـای امیری وی اقـای امیری 
راهمچـون معلمـی خوانـدن ومهمتریـن ویژگی ان 
بزرگـوار رااخاص در عمل وپاکدسـتی دانسـتند 
ودرادامـه گفـت اگر برداشـت از اب فعلـی راادامه 
نایـاب  اینـده اب شـیرین  دهیـم بین15تا20سـال 
خواهـد شـد ومشـکل اب راتهدید جهانـی خواندن 
وی مهمتریـن دسـتاورد رئیس جمهور به اسـتان 
کرمـان راآب اشـامیدنی از دریـا خوانـدن کـه اب 
شـرقی وجنوبـی از دریـای عمـان وآب قسـمت 
شـمالی از دریـای  خلیـج فـارس تامیـن میشـود 
ودسـتاورد دیگر راتخصیـص اعتباراتی بوده وی 
ابـراز امیـدواری داشـت باایـن تخصیـص فاصله 
امیـدوارم  شـود  کـم  وجنـوب  شـمال  بیـن  ای 
مجلـس دهـم کـه مجلسـی جـوان اسـت پرتحرک 

باشـد وگرهـی از مشـکات مـردم رابـاز کند.
گزارش خانم عصابر

 تقدیر از نماینده ساکت در مجلس هشتم و نهم
در جلسه شورای اداری پنج شهرستان جنوب کرمان

پیامبـر  هنـری  فرهنگـی  کانـون  مدیرمسـئول 
شـهربیکاه  سـلم(  و  آلـه  و  علیـه  اه  اکرم)صلـی 
بـزرگ  جشـن  برگـزاری  از  رودان  شهرسـتان 
نیمـه شـعبان در ایـن کانـون خبـر داد و گفـت: بـه 
مناسـبت سـالروز میاد منجی عالم بشـریت، آیین 
جشـن باشـکوهی در شـهر بیکاه برگزار می شود.  
محمد ارزشـی، مدیرمسـئول کانـون فرهنگی هنری 
پیامبـر اکرم)صلـی اه علیـه و آلـه و سـلم( مرکـز 
بـا خبرنـگار  گفتگـو  بیـکاه شهرسـتان در  بخـش 
تبریـک  بـا  بندرعبـاس  در  شبسـتان  خبرگـزاری 
و  بـزرگ  جشـن  کـرد:  عنـوان  شـعبانیه  اعیـاد 
محـوری وادت فرخنـده و مبـارک حضـرت مهدی 
موعود)عـج اه تعالـی فرجـه الشـریف( در شـهر 
بیـکاه بـا مجـری گـری کانـون فرهنگـی هنـری در 
مسـجد پیامبـر اکرم)صلـی اه علیـه و آله و سـلم( 

برگـزار مـی شـود.
وی افـزود: در ایـن آییـن باشـکوه حجـت ااسـام 
و السـلمین محمـد برزگـر، مسـئول بیسـج طـاب 
اسـتان هرمـزگان در رابطـه بـا مهدویـت، فلسـفه 
انتظـار، ظهـور و وظایـف منتظـران به ایراد سـخن 

خواهـد پرداخـت.
بـه گفتـه ارزشـی؛ مولـودی خوانـی، اجـرای گروه 
سـرود نونهاان کانـون و تئاتر، برگزاری مسـابقه 
مسـابقه  الزمـان،  آخـر  موضـوع  بـا  کتابخوانـی 
اه  زمان)عجـل  امـام  بـه  ای  »دلنوشـته  فرهنگـی 
تعالـی فرجـه الشـریف(، راه انـدازی کارگاه قصـه 
گویـی بـه منظور آشـنایی کودکان با هـدف معرفی 
شـخصیت و جریـان وادت امـام عصر)عجـل اه 
تعالـی فرجـه الشـریف( از دیگـر بخـش هـای ایـن 

اسـت. آیین 
سـردرب  کـردن  چراغانـی  و  بنـدی  آذیـن  وی، 
مسـجد و کانـون، برپایـی ایسـتگاه صلواتـی، اهـدا 
هدایـای نفیس به کسـانی که نامشـان مهدی اسـت، 

تجلیل از پاسـداران بازنشته 
پیشکسـوت،  جانبـازان  و 
برگزیـدگان  از  تجلیـل  
مسـابقات فرهنگـی کانون و 
مسـابقه نقاشـی را از دیگـر 

برنامـه هـا ذکـر کـرد.
اضافـه  فرهنگـی  فعـال  ایـن 
بـزرگ  جشـن  آییـن  کـرد: 
زمان)عجـل  امـام  میـاد 
شـنبه  الشـریف(  فرجـه  اه 
سـال  مـاه  خـرداد  شـب)1 
پیامبـر  مسـجد  در  جـاری( 
آلـه  و  علیـه  اه  اکرم)صلـی 
و سـلم( مرکـز شـهر بیـکاه 

شـود. مـی  برگـزار 
شـعبانیه  اعیـاد  در  کانـون  فعالیـت  بـه  ارزشـی 
»همسـران  همایـش  کـرد:  خاطرنشـان  و  اشـاره 
و  جانبـاز  پاسـدار،  همسـران  ویـژه  آسـمانی« 
شـهدا بـا سـخنرانی حجـت ااسـام بهـزاد پودات 
مقـدس  دفـاع  راویـان  و  مذهبـی  کارشناسـان  از 
همزمـان با شـب میـاد امام حسـین)علیه السـام( 

یکـی از برنامـه هـای شـاخص کانـون اسـت.
شـامخ  مقـام  بزرگداشـت  مراسـم  افـزود:  وی 
نظـرگاه  در  السـام(  ابوالفضل)علیـه  حضـرت 
حضـرت ابوالفضل)علیـه السـام( روسـتای کمیـز 
و مراسـم جشـن وادت امام سـجاد)علیه السـام( 
در نظـرگاه امـام سـجاد)علیه السـام( شـهر بیکاه 
بـه همـراه پخـش صلوات شـعبانیه، قرائـت بندهای 
از صحیفـه سـجادیه، تجلیـل از خـادم نظـرگاه و 
سـخنرانی حجت ااسـام سـید منصوری روحانی 
و  امـام سـجاد  بـا شـخصیت  رابطـه  در  مسـتقر 
کانـون  هـای شـعبانیه  برنامـه  دیگـر  از  صحیفـه 
بـا اسـتقبال بسـیار خـوب اقشـار مختلـف مـردم 

برگـزار شـد.
پیامبـر  هنـری  فرهنگـی  کانـون  مدیرمسـئول 
اکرم)صلـی اه علیـه و آلـه و سـلم( بیـکاه همچنین 
عنـوان کـرد: ویژه برنامه »جنگ شـادی شـعبانیه« 
نیـز از امـروز دوشـنبه)26 اردیبهشـت( آغـاز و تا 
نیمـه شـعبان هـر شـب در یکـی از مسـاجد مناطق 

محـروم شهرسـتان رودان برگـزار مـی شـود.
وی افـزود: در این ویژه برنامـه، آیتم های متنوعی 
مسـابقات  خوانـی،  مولـودی  سـخنرانی،  نظیـر 
فرهنگـی، نمایـش طنـز، ایسـتگاه صلواتـی و تجلیل 

از خادمیـن مسـاجد پیـش بینـی شـده اسـت.
مرکـز شهرسـتان  تـا  بیـکاه  اسـت؛ شـهر  گفتنـی 
رودان 17 کیلومتـر دارد و شـغل اکثـر مـردم آن 

نیـز کشـاورزی و باغـداری اسـت

برگزاری جشن بزرگ نیمه شعبان 
در کانون پیامبر اکرم)ص( شهر بیکاه
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ュも畢山ヤ イ事糎
 سـامت نیوز:سـرطان کلیه یکی از 10 سـرطان شایع در 
دنیـا، شـناخته شـده اسـت و با توجـه به آمارهـای جامعه 
سـرطان آمریکا، بیشـتر مـردان باای 50 سـال را گرفتار 

خود مـی کند.
از آوای سـامت  نقـل  بـه  نیـوز  بـه گـزارش سـامت 
تریـن  شـایع  کـه  دارد  متعـددی  انـواع  کلیـه  ،سـرطان 
آن، شـناخته شـده بـا نـام آدنوکارسـینوم کلیـه اسـت و 
حـدود 85 درصد سـرطان هـای بدخیم کلیـه را به خود 

اسـت. داده  اختصـاص 
در صـورت عدم تشـخیص بـه موقع عائم این سـرطان، 
فـرد ممکـن اسـت زمانـی بـه پزشـک مراجعـه کنـد که 
دیگـر خیلـی دیـر شـده و تومـور سـرطانی بـه اعضـای 
دیگـر بـدن وی تهاجـم کرده باشـد. در این زمـان بیمار 
بـا ایـن عایمـی نظیـر سـرفه و تنگـی نفـس )تهاجـم بـه 
ریـه(، سـردرد )صـرع و تهاجـم بـه مغـز( یـا دردهـای 
اسـتخوانی )تهاجـم به اسـتخوان هـا( به پزشـک مراجعه 
مـی کنـد کـه در واقـع وجـود این عایـم نشـانه بیماری 

پیشـرفته و غیرقابـل عـاج خواهـد بود.
در اینجا 5 عامت بسـیار شـایع و قابل تشـخیص سرطان 

کلیه بیشـتر معرفی شـده است:
وجـود خـون در ادرار: شـایع ترین عامـت بالینی 
سـرطان کلیـه، وجـود خـون در ادرار اسـت کـه یا خود 
بیمـار آن را بـه طـور واضـح و آشـکار در ادرار می بیند 
و یـا اینکـه ایـن خون تنهـا با میکروسـکوپ و به وسـیله 
آزمایشـگاه قابـل شناسـایی اسـت. در این هنـگام رنگ 
ادرار فـرد صورتـی، قهـوه ای و یـا قرمـز اسـت. اغلـب 
حتـی مقـدار کمـی خـون در ادرار باعـث تغییـر رنـگ 

می شـود. 
البتـه سـایر علـل وجـود خـون در ادرار مـی توانـد بـه 
عفونـت مثانـه، سـنگ کلیـه، کیسـت یـا التهـاب ربـط 
داشـته باشـد. در هـر صـورت بـا مشـاهده ایـن عامت، 

حتمـا پزشـک تـان را بایـد در جریـان قـرار دهیـد.
درد پاییـن کمر: عایـم سـرطان کلیه ممکن اسـت 
دیـر ظاهـر شـود و در مواقعـي ممکـن اسـت فـرد تنهـا 
بـا عامـت درد مختصـر پهلـو مراجعـه کنـد و بـه دنبـال 
سـونوگرافي متوجـه ایـن بیمـاري شـود. ایـن درد تیـز 
بیشـتر در منطقـه بااتـر از لگـن و زیـر دنده ها احسـاس 
مـی شـود. هـر گونـه درد ناگهانـی در پهلـو که بـه طور 
ناگهانـی شـروع می شـود و بیـش از چنـد روز طول می 

کشـد را بایـد بـه اطاع پزشـک رسـاند.
وجـود توده: وجـود توده در شـکم مـی تواند نشـانه 
سـرطان کلیـه باشـد. انجـام آزمایـش هـای تشـخیصی 
ماننـد سـونوگرافی و یـا سـی تـی اسـکن بـرای تعییـن 
تـوده ضروری اسـت. گاهـی اوقات این تـوده در لمس 

آنقـدر بـزرگ اسـت کـه کل حفـره شـکمی را پـر می 
کنـد. تـوده شـکمی اغلـب بـا درد همراه اسـت.

خسـتگی یـک عامـت  کـم خونـی و خسـتگی: 
ایـن  اسـت.  هـا  سـرطان  از  بسـیاری  در  شـده  شـناخته 
نـوع خسـتگی ناشـی از سـرطان بـا احسـاس خسـتگی 
متـداول و رایـج، فـرق دارد. خسـتگی ناشـی از سـرطان 
بـا اسـتراحت برطـرف نمـی شـود و منجـر بـه تداخـل با 
فعالیـت هـای طبیعـی و روزمـره مـی گـردد ضمـن ایـن 

کـه فـرد را تحریـک پذیـر و خسـته مـی کنـد. 
البتـه کـم خونـی و کاهش گلبـول های قرمز نیـز در این 
نـوع کـم خونـی مقصـر اسـت امـا بـه هـر صـورت، هـر 
گونـه خسـتگی غیـر معمـول باید توسـط پزشـک مورد 

بررسـی قـرار گیرد.
تـب:  بـروز  و  اشـتها  وزن،  دادن  دسـت  از 
کاهـش  کلیـه،  سـرطان  هـای  نشـانه  از  دیگـر  یکـی 
وزن ناگهانـی و غیـر منتظـره اسـت. عـاوه بـر اغـری 
غیـر قابـل توصیـف و پائیـن آمـدن توانایـی بـدن، تـب 
ناشـناخته و تعریـق داغ نیـز مـی توانـد بـا سـرطان کلیـه 

باشـد. ارتبـاط  در 
معمـوا  پزشـک  کلیـه،  سـرطان  عائـم  تعییـن  بـرای 
آزمـون هایی را شـامل آزمایـش ادرار و آزمایش خون 
بـرای کشـف هـر گونـه مـواد شـیمیایی غیر معمـول در 
در  دهـد.  مـی  انجـام  کبـد  عملکـرد  بررسـی  و  خـون 
صـورت وجود تـوده، انجـام آزمایشـات تصویربرداری 
آی  آر  ام  یـا  اسـکن  تـی  سـی  سـونوگرافی،  ماننـد 
ضـروری اسـت. نمونـه بـرداری از تـوده تشـخیص داده 
شـده بـرای اثبـات وجـود سـلول هـای سـرطانی در آن 

ضـروری اسـت.

فواید چکاندن 
آبلیمو در چشم 

راه هـای  ایرانـی  طـب  و  دارویـی  گیاهـان  زیسـتی،   علـوم  متخصـص 
کـرد. تشـریح  سـنتی  طـب  روش  بـه  را  آلـرژی  درمـان  و  پیشـگیری 

محمـد دریایـی در رابطـه بـا موضـوع آلـرژی و راهکارهـای درمـان آن 
بـه صـورت طـب سـنتی اظهـار داشـت: کودکانـی کـه در نـوزادی از 
شیرخشـک اسـتفاده کـرده سیسـتم دفاعی بـدن آنها تضعیف شـده و این 

افـراد مسـتعد ابتـا بـه آلـرژی می شـوند.
وی افـزود: همچنیـن افراد با مزاج های مختلف نسـبت بـه برخی از غذاها 
حساسـیت داشـته و یـا برخـی نیـز بـه گـرده گل آلـرژی نشـان می دهنـد. 
ایـن افـراد بهتـر اسـت در زمان بـروز آلـرژی دو قطـره لیموتـرش طبیعی 
را در هـر سـوراخ بینـی ریختـه یـا بـرای ایـن مسـئله از روغـن سـیاه دانه 

کنند. اسـتفاده 
متخصـص علـوم زیسـتی،  گیاهـان دارویی و طـب ایرانی ادامـه داد: برای 
رفـع آلـرژی می تـوان گـرده گل زنبـور عسـل را روزی یـک قاشـق بـا 
مقـداری عسـل مخلـوط و اسـتفاده کـرد؛ همچنیـن برمـوم آنتی بیوتیـک 
قـوی بشـمار رفتـه و از حساسـیت بهـاری جلوگیـری می کنـد کـه بـرای 
ایـن مسـئله بهتـر اسـت نصف نخـود از برمـوم را مورد اسـتفاده قـرار داد.

دریایـی اضافـه کـرد: مخلـوط نصـف لیموترش با عسـل و اضافـه کردن 
مقـداری آب ولـرم بـا آن سیسـتم دفاعـی بـدن را افزایـش داده و مانع از 
بـروز حساسـیت می شـود؛ همچنین مصـرف مخلوط آب سـیب و هویج 
در کاهـش ابتـا بـه آلـرژی موثـر بـوده و چکانـدن یـک یـا دو قطـره 

آب لیمـوی طبیعـی نیـز در ایـن زمینـه بسـیار مفید اسـت.
وی گفـت: چکانـدن یـک قطـره لیموتـرش در چشـم یـک روز درمیان 
هرچنـد کـه ممکـن اسـت سـبب سـوزش چشـمی بشـود ولـی از آب  
مرواریـد و حساسـیت جلوگیـری می کنـد؛ البتـه باید توجه کـرد که این 
آب لیمـو بایـد بـا آب رقیـق شـده و حتمـا از نـوع تـازه و طبیعـی باشـد.

متخصـص علـوم زیسـتی، گیاهان دارویی و طـب ایرانی با اشـاره به اینکه 
چکانـدن روغـن بنفشـه نیـز در رفـع عائـم آلـرژی در بینـی موثـر اسـت 
افـزود: همچنیـن افـرادی که فسـت فـود اسـتفاده می کنند سیسـتم دفاعی 

بدنشـان کاهـش و ایـن مسـئله باعث بـروز آلرژی می شـود.
وی تصریـح کـرد: اسـتفاده از غذاهـای طبیعـی و سـالم بـه ویـژه غذاها و 
خوراکی هـای سـنتی کـه با روغن سـالم طبخ شـوند مانع از بـروز آلرژی 
شـده و بهتریـن روغـن از منظـر طـب سـنتی روغـن حیوانـی بـوده کـه از 
گاو تهیـه می شـود. روغـن زیتـون فرابکـر و بـودار، روغن سـویا و کنجد 

نیـز بـرای مصـرف توصیه می  شـود.
کـرد:  خاطرنشـان  ایرانیـان  طـب  احیـای  جامعـه  مدیـره  هیـات  رئیـس 
بسـیاری از افـراد روغـن زیتون بـودار را برای مصرف ترجیـح نمی  دهند 
لـذا بـرای رفـع بـوی آن توصیـه می شـود دو حبه سـیر را به چهار قسـمت 
تقسـیم کـرده و در یـک لیتر روغن بـرای 4 روز قرار دهنـد. این موضوع 
عـاوه بـر اینکـه بـوی روغـن را رفـع کـرده خاصیـت آن را نیـز چندیـن 
برابـر می کنـد. البتـه بـرای طبع هـای گـرم ممکـن اسـت کمـی مناسـب 

نباشـد و بـرای افـرادی کـه طبـع بلغمـی و سـرد دارنـد بهتر اسـت.

پزشـکان اغلـب بـا شـکایت تعریـق شـبانه از 
سـوی بیمـاران مواجـه هسـتند. تعریق شـبانه 
بیـش از حـد، ممکن اسـت ناشـی از برخی علل 
جـدی پزشـکی باشـد و نیاز به پیگیری داشـته 
باشـد. دایـل تعریق شـبانه به ویـژه در خواب 

را بشناسـید و مراقـب باشـید.
طریـق  از  شـبانه  تعریـق  مختلـف  علـل 
تاریخچـه  بررسـی  و  مختلـف  آزمون هـای 
از  برخـی  اسـت.  تشـخیص  قابـل  پزشـکی 
شـرایط شـناخته شـده مرتبط با تعریق شـبانه 

قرارنـد: ایـن  از 
* سرطان

عـرق کـردن شـبانه یکـی از عائـم برخـی از 
انـواع سـرطان،  رایج تریـن  اسـت.  سـرطان ها 
عبارتنـد از سـرطان لنفـوم. البتـه در ایـن افراد 
قابـل  غیـر  وزن  کاهـش  تعریـق،  بـا  همـراه 

توضیـح و تـب نیـز رخ می دهـد.
* عفونت

سـل عفونـت بسـیار شـایع مرتبـط بـا تعریـق 
باکتریایـی  عفونت هـای  امـا  اسـت.  شـبانه 
دریچه هـای  التهـاب  یـا  اندوکاردیـت  ماننـد 
قلـب، اسـتئومیلیت یـا التهـاب در اسـتخوان ها 
و آبسـه باعث تعریق شـبانه می شـوند. تعریق 
شـبانه همچنیـن می توانـد یکـی از نشـانه های 

ابتـا بـه اچ آی وی باشـد.
* داروها

مصـرف برخـی از داروها با تعریق شـبانه در 
ارتبـاط اسـت. داروهـای ضـد افسـردگی یـک 
نـوع رایـج هسـتند. 8 تا 22 درصـد از مصرف 
کـه  انـد  داده  گـزارش  داروهـا  ایـن  کننـدگان 
داروهـای  می شـوند.  شـبانه  تعریـق  دچـار 
کاهنـده تـب مانند آسـپرین و اسـتامینوفن نیز 

گـر  بـا  ایـن عامـت همـراه  باعـث  می تواننـد 
گرفتگـی شـوند.

* یائسگی
گرگرفتگـی در دوران یائسـگی می تواند همراه 
بـا تعریـق شـبانه خـود را نشـان دهـد و البتـه 

ایـن یـک علت بسـیار شـایع در زنان اسـت.
* تعریق ایدیوپاتیک

وضعیتـی اسـت کـه بـدن در آن بـدون هیـچ 
علـت پزشـکی قابـل شناسـایی تعریـق می کند. 
تعریـق بیشـتر در کـف دسـت ها، کـف پاهـا، 
زیـر بغـل، پوسـت سـر و صـورت رخ می دهد. 
در بعضـی افـراد، این مشـکل در بیـن اعضای 
دلیـل  همیـن  بـه  و  اسـت  مشـترک  خانـواده 

احتمـاا عامـل ژنتیـک نیـز دخیـل اسـت.
تعریـق بیـش از حـد معمـوا بـرای اولیـن بـار 
در سـن کمتـر از 25 سـالگی خـود را نشـان 
می دهـد، ولـی در عیـن حـال ممکـن اسـت در 
هر سـنی عایـم آن بـروز کند. مـردان و زنان 
معمـوا بـه یـک نسـبت مبتـا می شـوند. ایـن 
اختـال، شـایع بـوده و 3 نفـر از هـر 100 نفـر 

را مبتـا می کنـد.
* هیپوگلیسمی

افـت قنـد خـون نیـز منجـر به عـرق کـردن در 
شـب می شـود. افـرادی کـه در حـال اسـتفاده 
از انسـولین هسـتند و یـا داروهـای دیابـت را 
دریافـت می کننـد، با بـروز هیپوگلیسـمی دچار 

عـرق می شـوند.
* اختاات هورمونی

تعریـق و گرفتگـی را می توانـد بـا چنـد اختال 
هورمونـی ماننـد فئوکروموسـیتوم )تومـوری 
کـه معمـوا در مرکـز غدد فـوق کلیـوی ایجاد 
)مجموعـه  کارسـینوئید  سـندرم  می شـود(، 
تومورهـای  از  برخـی  دنبـال  بـه  عائـم 
کارسـینوئید منتشر شـده در آپاندیس، رکتوم، 
ریـه و ...( و پـرکاری تیروئیـد مرتبط دانسـت.

* شرایط عصبی
بـه طـور غیر متداول، شـرایط عصبـی از جمله 
اتونومیـک دیس رفلکسـی )در اثر یـک تحریک 
اختـال  نخاعـی(،  ضایعـه  سـطح  پائیـن  در 
و  مغـزی  سـکته  سـانحه،  از  پـس  اسـترس 
نوروپاتـی اعصـاب اتونـوم ممکن اسـت باعث 

افزایـش تعریـق در شـب شـود.

۸ دلیل تعریق شبانه
/این عامت را جدی بگیرید 

چرازابل آلوده ترین 
شهرجهان شد؟ 
در بررسـی سـازمان جهانی بهداشـت، زابل در سیستان و بلوچسـتان با میانگین 
آایندگـی ۲۷1 میکروگـرم بـر مترمکعب در سـال به عنوان آلوده ترین شـهر 

جهان انتخاب شـده اسـت.
بـه گـزارش ایسـنا، سـازمان جهانی بهداشـت)WHO( در گزارشـی با هشـدار 
نسـبت بـه افزایـش هشـت درصدی آلودگـی هـوا در فاصلـه سـال های ۲008 
و ۲01۳ و مـرگ سـاانه هفـت میلیـون نفـر بـر اثـر ایـن آلودگی، اعـام کرد 
زابـل در ایـران، آلوده ترین شـهر جهان اسـت کـه در آن مـردم ماه ها از وجود 
طوفان های غباری در تابسـتان رنج می برند.بررسـی سـازمان جهانی بهداشـت 
از بیـن ۳ هـزار شـهر از 10۳ کشـور جهان انجام شـده اسـت که ۲5 شـهر ایران 
در این بررسـی مورد ارزیابی قرار گرفته اسـت، بر اسـاس بررسـی ۹8 درصد 
از شـهرهای کشـورهای بـا درآمـد کـم و متوسـط دارای هوای غیراسـتاندارد 
بـوده و در مقابـل وضـع هـوای 44 درصـد از شـهرهای کشـورهای بـا درآمـد 

باا دارای اسـتانداردهای سـازمان جهانی بهداشـت هسـتند.
میانگیـن سـاانه میـزان غلظـت ذرات معلق بـا قطرهـای ۲.5 و 10 میکرون)۳0 
برابـر کوچک تـر از انـدازه عـرض مـوی سـر انسـان( در هـر مترمکعـب هـوا 
ارزیابـی کـرده کـه معیـار اصلـی در ارزیابـی سـنجش ذرات فوق ریـز یـا ۲.5 

میکـرون بوده اسـت.
یـا ۲.5 میکـرون در هـوا ۲5   میـزان مطلـوب غلظـت ذرات معلـق فوق ریـز 
میکروگـرم در هـر مترمکعـب هـوا اسـت، ایـن در حالـی اسـت کـه غلظـت 
ذرات معلـق در هـوای زابل- آلوده ترین شـهر جهـان- ۲۷1 میکروگرم در هر 
مترمکعـب هوا اعام شـده اسـت کـه این میزان معـادل 11 برابر حد اسـتاندارد 
سـازمان جهانـی بهداشـت بـرآورد می شـود.محمدرضا امیـر مـرادی مدیرکل 
هواشناسـی سیسـتان و بلوچسـتان در نخسـتین واکنش به معرفی زابل به عنوان 
آلوده تریـن شـهر جهـان گفـت: ایـن انتخـاب دور از واقعیت نیسـت و زابل به 

سـبب طوفان هـای شـن به عنـوان آلوده تریـن شـهر جهـان معرفی شـده اسـت.
شش روز هوای سالم در شش ماه

چنـد وقـت پیـش محیـط  زیسـت سیسـتان و بلوچسـتان بـا اسـتناد بـه آمـار 
ایسـتگاه پایـش هـوای »قرقـری« شهرسـتان هیرمنـد اعـام کرد: در شـش ماهه 
نخسـت سـال ۹۳ وضعیـت کیفیـت هوای زابـل تنها در شـش روز در شـرایط 
سـالم قـرار داشـته و مابقـی روزهـا وضعیـت هوا ناسـالم بوده اسـت.بر اسـاس 
گزارش هـای رسـمی در برخـی سـال هـا میـزان آلودگـی هـوا در زابـل از 
شـرایط بحرانـی هـم تجـاوز کرده اسـت، بهمـن سـال ۹۲ یکـی از آلوده ترین 
روزهـای هـوا در زابـل بـوده اسـت، روزی که هواشناسـی اعام کـرد: طوفان 
شـدید امـروز)1۳/11/۹۲( در سیسـتان موجـب افزایش ذرات معلـق در هوای 
ایـن منطقـه تـا 1۲ هـزار و ۶4 میکروگـرم بر مترمکعب شـده که ایـن وضعیت 
80 برابـر اسـتانداردهای جهانی اسـت.نیمه مرداد پارسـال نیـز وزش طوفان ۹0 
کیلومتـری در زابـل سـبب شـد تـا غلظـت ذرات معلـق در هـوای این شـهر به 
40 برابـر حـد مجـاز برسـد و ادارات، بانک هـا و بازارهـای ایـن شـهر و چهار 

شهرسـتان هم جـوار تعطیل شـوند.
۱۵۰ روز هوای ناسالم در سال

کارشـناس هواشناسـی در بـاره وضعیـت آلودگـی وضـع هـوای زابـل گفت: 
تعـداد روزهـای ناسـالم هـوا طـی پارسـال در زابـل 150 روز بـوده کـه از این 
تعداد 58 روز وضعیت هوا در شـرایط خطرناک قرار داشـته اسـت.حمیدرضا 
بهجتـی در گفت وگـو بـا ایسـنا، افـزود: در شـرایط خطرنـاک غلظـت ذرات 
معلـق موجـود در هـوا بـه 4۲5 میکروگـرم در هـر مترمکعـب هـوا یـا بیشـتر 

افزایـش مـی باید.
وی در ادامـه بـا بیـان اینکـه پدیـده طوفـان گردوخـاک در سـال گذشـته 14 
بـار در زابـل اتفـاق افتاده اسـت، گفـت: پدیده طوفـان گردوخاک بـا تعریف 
اسـتاندارد سـازمان جهانـی هواشناسـی زمانـی گـزارش می شـود کـه سـرعت 
وزش بـاد حداقـل 54 کیلومتـر بـر سـاعت و دید افقـی نیز کمتـر از یک هزار 

متر باشـد.
بادهـای ۱۲۰ روزه و خشـک شـدن هامـون علـت آلودگی هوا 

زابل در 
محسـن سـلیمانی، مدیـر پـروژه ملـی حفاظت از تااب هـای ایران بـه گاردین 
گفتـه اسـت: آلودگـی شـهر زابـل بـا شـهرهای صنعتـی ماننـد تهـران و پکـن 
متفـاوت اسـت، در واقـع وزش بادهـای 1۲0 روزه در شـهر زابـل هرسـال بـه 
وخیم تـر شـدن طوفان هـای گردوغبـار در ایـن شـهر مـی افزاینـد.وی افـزود: 
خشـک شـدن تـااب هامـون و همچنین سـوء مدیریـت در منابع آبـی که در 

گذشـته اتفـاق افتـاده اسـت بـه ایـن بحـران بیشـتر دامن زده اسـت.
وی در ادامـه گفـت: بـه دلیل خشـک شـدن تـااب هامون ۷00 هـزار فرصت 

شـغلی در ایـن منطقه از دسـت رفته اسـت.
خشـکی تـااب هامـون در 1۶ سـال اخیـر سـبب شـده کـه ایـن تـااب در 
فهرسـت تااب هـای در معـرض خطـر جهـان موسـوم بـه فهرسـت قرمـز یـا 

“مونتـرو” در کنوانسـیون رامسـر قـرار گیـرد.
تـااب بین المللـی هامـون در سـال 1۹۷1 میـادی در کنوانسـیون بین المللـی 
رامسـر کـه اکنـون 1۶8 کشـور جهـان در آن عضویـت دارند، ثبت شـده بود.

ایـن کنوانسـیون وظیفـه داشـته بـه همـراه کشـورهای عضـو از تااب هایی که 
اهمیـت بین المللـی داشـته اند، حفاظت کنـد، بااین وجود اما ایران و افغانسـتان 
کـه در ایـن کنوانسـیون عضویـت داشـته اند، نتوانسـته اند در حفـظ این عرصه 
زیسـت محیطی موفـق عمـل کننـد. تاابـی کـه ۳0 درصـد آن در افغانسـتان 
قرارگرفتـه و درمجمـوع چنـد هـزار هکتاری هـم از دریاچه ارومیـه بزرگ تر 
اسـت.بر اسـاس معاهـده آب رودخانـه هیرمنـد در سـال 1۳18، پنجاه درصـد 
از آورد رودخانـه هیرمنـد سـهم ایـران بـوده اسـت کـه در معاهـده بعـدی در 
سـال 1۳51، سـهم ایـران از آب ایـن رودخانـه بـه 8۲0 میلیـون مترمکعـب 
کاهش یافتـه اسـت.در هـر دو مذاکـره آبـی اخیـر هیـچ توافقی بـرای حق آبه 
زیسـت محیطی تـااب هامـون صـورت نگرفتـه و تنهـا حـق آبـه کشـاورزی 

ایـران لحاظ شـده اسـت.
افغانستان هیچ حق آبه ای به تااب هامون نداده است

رود  کمیسـاریای  ایرانـی  عضـو  بخیـر،  عاقبـت  احمـد  رابطـه  همیـن  در 
هیرمند )کارگروهی مشـترک بین ایران و افغانسـتان که وظیفه بررسـی مسـائل 
آب هـای مـرزی در حوزه سیسـتان و بلوچسـتان را برعهده دارد( گفته اسـت: 
افغانسـتان در 1۶ سـال اخیـر حـق آبـه واقعـی رودخانـه هیرمنـد را رهاسـازی 
نکـرده و در ایـن مـدت برخـاف معاهـده ، سـیاب ها غیرقابل کنتـرل خود را 
به عنـوان حق آبـه قلمـداد کـرده اسـت.وی ادامـه داد: بر اسـاس جـدول ماهانه 
معاهـده، افغانسـتان بایـد آب را از سـد کجکـی رهاسـازی کنـد، ولـی در 1۶ 
سـال اخیـر ایـن کشـور سـیاب های غیرقابـل  کنترل حوضـه ارغنـداب را که 

ارتباطـی بـه سـد کجکـی و معاهـده نـدارد، به ایـران داده اسـت.
وی افـزود: ایـن سـیاب بـه درد کشـاورزی هـم نمی خـورد، چـون در فصلی 
امیـد سـیاب هـم  بـه  و  نـدارد  باشـد، آب  داشـته  بایـد آب  کـه رودخانـه 
نمی تـوان کشـاورزی کـرد، مـردم ایـران در حوضـه آبریـز رودخانـه هیرمنـد 
بـه امیـد جاری شـدن به موقـع آب تمام زندگـی خودشـان را در مزرعه هزینه 

می کننـدف ولـی آبـی در کار نیسـت و همـواره خسـارت می بیننـد.

5 عامت و نشانه سرطان کلیه را بشناسید

نظـر  بـه  بـرای خوابیـدن دچـار مشـکل هسـتید؟  داریـد؟  اسـترس 
می رسـد خیلـی از مشـکات فقـط بـا داشـتن رابطـه  جنسـی منظـم 

می شـود. برطـرف 
بـه گـزارش سـامت نیـوز بـه نقل از سـایت مردمـان، در زیـر به 12 
دلیلـی اشـاره می کنیـم کـه بـه شـما ثابـت می کنـد چـرا باید هر شـب 

با همسـرتان نزدیکی داشـته باشـید.
۱.رابطهجنسیاسترسراکممیکند.

اگـر روز سـخت و طوانـی سـر کار داشـته اید یـا هیمنطـوری کمـی 
احسـاس اسـترس می کنیـد، رابطـه  جنسـی بـه شـما کمـک خواهـد 
کـرد کمـی ریلکـس شـوید و سـطح اسـترس تان را پاییـن بیاوریـد. 
بـدن در طـول رابطـه  جنسـی دوپامیـن، اندورفیـن و اوکسی توسـین 
ترشـح می کنـد کـه همـه ایـن هورمون ها در کنـار هم بـه از بین بردن 

اسـترس و بـاا بـردن سـطح شـادی طبیعـی کمـک می کننـد.
۲.رابطهجنسیورزشیلذتبخشاست.

خیلـی از مـا بـا شـنیدن کلمـه »ورزش« 
دچـار وحشـت می شـویم، البتـه نـه اگر 
این ورزش شـامل رابطه  جنسـی باشـد. 
در طـول رابطـه  جنسـی، بـدن مداومـًا 
تجربـه  را  فیزیولوژیکـی  تغییـرات 
می کنـد که شـبیه بـه یک برنامـه ورزش 
اسـت. سـرعت تنفـس بـاا مـی رود کـه 
می شـود.  کالری سـوزی  موجـب  ایـن 
ایـن یعنـی اگـر فقط سـه بـار در هفته با 
همسـرتان رابطه  جنسـی داشـته باشید، 
می توانیـد در سـال چیزی حـدود ۷500 
کالـری بسـوزانید. این درسـت مثل 120 

کیلومتـر دویـدن اسـت.
ارتقـای بـه جنسـی رابطـه .۳
کمـک بدنتـان ایمنـی سیسـتم

. کنـد می
محققان دانشـگاه ویلکس در پنسـیلوانیا 

بـا  هفتـه  در  مرتبـه  دو  حداقـل  کـه  دانشـجویانی  کـه  دریافته انـد 
همسرشـان رابطـه  جنسـی داشـتند، درمقایسـه بـا آنهایـی کـه اصًا 
رابطـه  جنسـی نداشـتند، سـطح بااتـری از پادتـن در بدنشـان وجود 
داشـت. در طـول رابطـه  حنسـی، آنتی ژن هایـی مثـل ایمونوگلوبولین 
A در بـدن ترشـح می شـود کـه ثابت شـده اسـت بـا سـرماخوردگی 
و حتـی آنفوانـزا مقابلـه می کنـد. یـک خبـر خـوب دیگر اینکـه، هرچه 
رابطـه  جنسـی بیشـتری داشـته باشـید، آنتـی ژن بیشـتری در بدنتان 

ترشـح شـده و سـالم تر خواهیـد بـود!
۴.رابطهجنسیفشارخونتانراپایینمیآورد.

بعضـی از انـواع فعالیت هـای فیزیکـی، حتـی اگـر کوتـاه باشـد، تاثیر 
فوق العاده ای بر فشـارخون دارد. در تحقیقی که در دانشـگاه پیسـلی 
انجام گرفت، مشـخص شـد که رابطه  جنسـی فشـارخون دیاسـتولی 

)عـدد پایینـی فشـارخون( را کاهـش می دهد.
۵.رابطهجنسیکمکمیکندقلبیسالمداشتهباشید.

وقتـی بـدنکالـری می سـوزاند، قلـب نیـز تقویـت می شـود. محققـان 
موسسـه تحقیقاتـی نیوانگلنـد دریافته انـد کـه اگـر مردها بـه صورت 
منظـم بـا همسرشـان رابطـه  جنسـی داشـته باشـند، تـا ۴5 کمتر به 

بیماری هـای قلبی-عروقـی دچـار می شـوند.
۶.رابطهجنسیبهتسکیندردکمکمیکند.

اگـر درد یـا میگـرن داریـد، رابطـه  جنسـی برایتـان بسـیار بهتـر از 
مسـکن عمـل خواهـد کرد. دکتـر جورج ارلیـچ متخصـص آرتروز در 
تحقیـق خـود دریافتـه اسـت کـه بیمارانـی کـه بـا همسرشـان رابطـه  
جنسـی منظـم داشـتند درد بسـیار کمتـری را نسـبت بـه آنهایـی کـه 

رابطـه  جنسـی نداشـتند، احسـاس می کردنـد.

۷.رابطـهجنسـیباعـثمیشـودعادتماهیانـهایمنظـم
باشید. داشـته

اگـر عادت ماهیانه تـان کمـی نامنظـم اسـت، می توانـد بخاطـر سـبک 
زندگـی اسـترس زایتان باشـد. همانطـور کـه قبـًا ذکـر شـد، رابطـه  
منظـم شـدن  بـر  ایـن می توانـد  و  کـم می کنـد  را  اسـترس  جنسـی 

قاعدگی تـان هـم تاثیـر مثبـت داشـته باشـد.
۸.رابطهجنسیعضاتلگنتانراقویمیکند.

رابطـه  جنسـی عـاوه بر عضات روی پا، کمر و شـکم روی عضات 
لگنتـان هـم کار می کنـد. بـه نظرتـان راه بهتـری بـرای عضله سـازی 
می توانیـد  قوی تـر  لگنـی  عضـات  سـاختن  بـا  دارد؟  وجـود  هـم 

ارگاسـم بسـیار بهتـری هـم در طـول رابطـه  جنسـی تجربـه کنید.
بـرای خانم هـا داشـتن عضـات قـوی لگن عـاوه بـر کمک بـه بهبود 
عائـم بی اختیـاری ادرار، حساسـیت در طـول عمـل جنسـی را هـم 
داشـته  قوی تـری  ارگاسـم های  می کنـد  کمـک  و  می دهـد  افزایـش 
تمرینـات  هـم  مـردان  بـرای  باشـید. 
می توانـد  خاصـره  لگـن  عضـات 
و  انـزال  اختـال  مثـل  مشـکاتی  جلـو 

بگیـرد. را  ادرار  بی اختیـاری 
۹.رابطهجنسـیاحتمالسـرطانرا

پاییـنمیآورد.
بـرای  ویـژه  بـه  منظـم  جنسـی  رابطـه  
سـرطان  بـه  ابتـا  احتمـال  مـردان 
تحقیـق  یـک  در  می دهـد.  کاهـش  را 
کـه  اسـت  شـده  مشـخص  اسـترالیایی، 
مردهایـی کـه حداقـل 21 مرتبـه در مـاه 
سـرطان  دچـار  کمتـر  داشـته اند،  انـزال 

شـده اند. پروسـتات 
۱۰.رابطـهجنسـیخوابتـانرابهبود

میبخشـد.
رابطـه  جنسـی هـم درسـت مثـل ورزش 
ضربـان قلـب شـما را بـاا می بـرد و این 
منجـر بـه ریلکس شـدن بدن می شـود. عـاوه بـر این، گفته می شـود 
انـزال مـرد موجـب رخوت می شـود که خوابیـدن بعد از عمل جنسـی 

را بسـیار راحت تـر می کنـد.
بعـد از ارگاسـم هورمـون پرواکتیـن ترشـح می شـود کـه مسـئول 

حـس ریلکسـی و خواب آلودگـی بعـد از رابطـه  جنسـی اسـت.
۱۱.رابطـهجنسـیباعـثمیشـود۱۰سـالجوانتـربـهنظر

. سید بر
باعـث  هفتـه  در  مرتبـه  همسـرتان سـه  بـا  رابطـه  جنسـی  داشـتن 
می شـود حداقـل 10 سـال جوانتـر از سـنتان بـه نظـر برسـید! دیوید 
ویکـس، محقـق و متخصـص مغـز و اعصـاب اسـکاتلندی در کتـاب 
خـود می نویسـد، »داشـتن رابطـه  جنسـی خوب واقعـًا برایتـان خوب 

است!«
۱۲.رابطهجنسیطولعمرتانراافزایشمیدهد.

جمـع همـه ایـن فوایـد فوق العاده ای کـه رابطه  جنسـی منظـم می تواند 
بر جسـم و ذهن داشـته باشـد این اسـت که سـالها به طول عمر شـما 
اضافـه کنـد. درواقـع، تحقیقـی کـه در ژورنـال پزشـکی بریتانیـا بـه 
چـاپ رسـید، مشـخص کـرد کـه شـرکت کننده های مـردی کـه رابطه 
 جنسـی منظـم داشـتند، دوبرابـر آنهایـی کـه هیچوقـت رابطه  جنسـی 

نداشـتند، عمـر کردند.
خـوب همینطـور کـه می بینیـد داشـتن رابطـه  جنسـی منظـم نـه تنهـا 
هیـچ عیبـی نـدارد، بلکـه فوایـد بسـیاد زیـادی برای سـامت جسـمی 
و روحی تـان خواهـد داشـت. پـس سـعی کنیـد هـر روز با همسـرتان 

رابطه جنسـی داشـته باشـید!
lifehack.org : منبع مقاله

فواید رابطه جنسی برای سامتی همسران



ュも畢山ヤ イ事糎            پست الکترونیک:MAKRAN1394@GMAIL.COM

WWW.MAKRAN.IR: سایت مکران

6
 سال اول ـ شماره 29 ـ شنبه 1 خرداد 1395 -14 شعبان 1437

حسـاب کـردن بر روی تـوان افزایـش صـادرات غیرنفتی عربسـتان 
از ۱۶% تـا ۵۰% و افزایـش سـهم بخـش خصوصـی در اقتصـاد این 
کشـور از ۳۹% تـا ۶۵% و بـاا بـردن سـهمیه شـرکت های کوچک 
و متوسـط از ۲۰% تـا ۳۵% از تولیـد ناخالـص ملـی عربسـتان تنهـا 

طـی چهـار سـال، خوش بینانـه بـه نظر می رسـد.
رویکـرد تبلیغاتـی همـراه بـا اعام رسـمی طـرح اقتصادی عربسـتان 
موسـوم بـه ۲۰۳۰ کـه در ۲۶ آوریـل گذشـته اعـام شـد، شـور و 
اشـتیاق شـرکت کنندگان در این جنجـال تبلیغاتی را به دنبال داشـته 
اسـت. از جملـه ایـن افـراد محمـد بـن سـلمان صاحـب اصلـی ایـن 
دیدگاه اسـت کـه در گفت وگوهـای مطبوعاتی تأکیـد کرده طرح 
وی شـامل اهـداف توسـعه و پیشـرفت اقتصـادی عربسـتان در ۱۵ 

سـال آینده اسـت.
البتـه اظهـارات شـاهزاده سـعودی چـه در رسـانه های تبلیغاتی غربی 
یـا عربـی از صحبـت در مـورد مسـائل کلـی و عمومـی نظیـر رهـا 
شـدن کشـور از اعتیـاد بـه صـادرات نفـت و غیـره فراتـر نرفـت. در 
مـوارد زیـادی نیـز مبالغـه هایـی در تشـریح ایـن دیـدگاه صـورت 
گـذاری  سـرمایه  نقـش صنـدوق  وقتـی  مثـال  عنـوان  بـه  گرفـت. 
عربسـتان )در گفت وگـو با شـبکة العربیه ( تشـریح شـد، بن سـلمان 
مدعـی شـد که ایـن صنـدوق می توانـد محـرک اساسـی اقتصادی، 
نـه تنهـا منطقـه ، بلکـه در تمـام کـره زمیـن باشـد، بـه گونـه ای کـه 
سـرمایه گذاری یـا توسـعه در هیـچ یـک از مناطـق دنیـا صـورت 
نخواهـد گرفـت، مگـر اینکه صنـدوق مالی عربسـتان در آن سـهیم 

بود! خواهـد 
بـدون  بـه خانـدان حاکـم  نزدیـک  رسـانه های عربسـتان سـعودی 
پرداختـن بـه جزئیـات ایـن طـرح، همـواره عبـارت هـای حماسـی 
در مـورد ایـن طـرح اقتصـادی مطـرح کـرده و آن را شـجاعانه و 
طـرح  تبلیغاتـی  تریبون هـای  ایـن  می کردنـد.  ارزیابـی  جسـورانه 
مذکـور را آغـازی بـرای تغییـر بنیادیـن و اصـاح اقتصاد عربسـتان 

در دوره بعـد از نفـت ارزیابـی کردنـد.
* طرح ۲۰۳۰ و واقعیت فراتر از تبلیغات

روزنامـه السـفیر لبنـان در مقالـه ای به قلم عبدالهادی خلف با اشـاره 
بـه ایـن موضـوع تاکیـد کـرد: بافاصلـه بعـد از تصویـب ایـن طرح 
از سـوی شـورای وزیـران کـه موضـوع عجیبـی نیـز نبـود، جانشـین 
و  از روحانیـان  تعـدادی  بـا  را  ویـژه ای  نشسـت  عربسـتان  ولیعهـد 
عناصـر تبلیغاتـی و اصحاب رسـانه برای تشـریح مواد طـرح مذکور 
ایـن  در  شـرکت کنندگان  کـه  مطالبـی  اسـاس  بـر  کـرد.  برگـزار 
نشسـت در سـایت ها و شـبکه های رسـانه ای مطـرح کردنـد، آنها از 
طـرح مذکور اسـتقبال کرده و برای شـاهزاده سـعودی دعای توفیق 

در این مسـیر داشـتند.
شـاهزاده مذکـور نیـز نشسـت های انجـام شـده را آغـازی خـوب 
ارزیابـی کـرد، ایـن در حالی اسـت کـه مدتی بعد مشـخص خواهد 
تشـویق  ترویـج و  و  تبلیغاتـی  بـر جنجـال  ایـن طـرح عـاوه  شـد 
روحانیـون دینـی و رسـانه ها، به اقدامـات دیگری نیز نیازمند اسـت.

در رویکـرد واقعـی بـه نظر می رسـد بن سـلمان و دیـدگاه اقتصادی 
وی در چارچـوب طـرح شکسـت خـورده اقتصـادی قـرار گیـرد 
پتانسـیل های جامعـه عربسـتان و دیگـر  و  ثروت هـای کشـور  کـه 
بیشـتر  اسـت.  داده  بـاد  بـه  اخیـر  هـای  دهـه  در  را  عربـی  جوامـع 
ایـن پروژه هـای هژمونـی طلـب در نمونه هـای متعـدد خـود نتیجـه 
رؤیاپـردازی یـک حاکـم مسـتبد اسـت کـه منابـع طبیعی کشـور را 
بـرای تحقـق رویاهای خـود به کار می گیـرد و مستشـاران و رایزنی 
هـای صـورت گرفتـه را در مسـیر اجرای طـرح خود بسـیج کرده و 
دفاتـر عمومـی را بـه تبلیـغ و ترویـج آن طـرح مجبـور می کنـد. در 
رژیم هـای اسـتبدادی حاکـم تصـور می کنـد کـه بـر تمامی مسـائل 
قـادر اسـت و ایـن فریـب نفس عمدتا باعـث دروغ گویـی و نفاق و 

تـرس از آینـده می شـود.
عامـل مشـترک بسـیاری از مـوارد شکسـت طـرح هـای توسـعه ای 
مذکـور خودکامگـی دولـت ها و دسـتگاه حاکم در تصمیم سـازی 
هـا اسـت. این خودکامگی در بسـیاری از مـوارد پیامدهای متعددی 
شـامل حمایـت از فسـاد و هـدر رفتـن امـوال و سـوء مدیریـت در 
کشـور داشـته و عاوه بر آن سـرکوب منتقـدان و بازنده های اصلی 

طرح هـای اقتصـادی مذکـور را بـه دنبال خواهـد آورد.
در مـورد طـرح ارائـه شـده عربسـتان بایـد یـادآور شـد کـه زمینـه 
سـازی برای توسـعه واقعـی نیازمند رفـع موانع موجود در مسـیر این 
توسـعه از جمله مبارزه با فسـاد اسـت. این در حالی اسـت که فسـاد 
یکـی از اصلی تریـن ابزارهای ادامـه حاکمیت خاندان  پادشـاهی در 
عربسـتان بـوده و باعـث می شـود سـود ناشـی از درآمدهـای آن در 
میـان خانواده تقسـیم شـود. در این شـرایط نحوه توزیـع ثروت ها را 
موازنـه قدرت بین شـاخه های مختلف حاکمیت سـعودی مشـخص 
می کنـد و پـول بهتریـن وسـیله بـرای تضمین دوسـتی رهبـران قبایل 

مختلـف و نخبـگان اجتماعـی و سیاسـی با دولت اسـت.
* عناصر طرح ۲۰۳۰ عربستان

چیـزی کـه تاکنون درباره اصاحات ۲۰۳۰ عربسـتان مطرح شـده ، 
تکـراری از طـرح موسسـه مکنـزی آمریکا اسـت که در پایان سـال 
گذشـته میـادی منتشـر شـد. ایـن طـرح دربرگیرنده صنـدوق پولی 
بین المللـی بـرای کاهـش نقـش خدماتـی و مدیریتـی دولـت بوده و 
بـر نقـش ایـن صندوق بـرای تشـویق بـه بـازار و ایجاد مشـوق برای 
سـرمایه های داخلـی و خارجـی تأکیـد کرده اسـت. ایـن موضوع از 
دو مسـیر انجـام می شـود. اول خصوصـی سـازی بخش هـای اصلـی 
خدمـات در کشـور و دوم اسـتفاده از منابـع دولتـی و ذخایـر آن 
از کشـور.  و خـارج  داخـل  در  بـزرگ  پروژه هـای  انجـام  جهـت 
در مرحلـه بعـدی سیاسـت گذاران ایـن دیـدگاه بـه دنبـال تشـویق 
سـرمایه گذاران داخلـی و بین المللـی بـرای ورود پرقـدرت بـه بازار 
عربسـتان هسـتند. در این چارچوب اعام شـده اسـت که عربسـتان 
سـعی دارد بخشـی از سـهام شـرکت نفت خـود یعنی آرامکـو را بر 
اسـاس نسـبتی که هنوز به صورت دقیق مشـخص نشـده اسـت ، در 
داخـل و خـارج عربسـتان به فـروش برسـاند. همچنیـن صحبت های 
دیگـری در زمینـه منابـع جدیـد سـرمایه گذاری در بخـش اراضـی 
و مسـتقات تحـت سـلطه دولـت بـه میـان آمـده اسـت. شـاهزاده 
سـعودی بـه ایـن مبالـغ رقـم درآمـدی ناشـی از پذیرایـی از حجـاج 
عمـره را نیـز اضافـه کـرده و پیـش بینـی می کنـد کـه تعـداد حجاج 
طـی چهـار سـال از 8 میلیـون بـه ۱۵ میلیون نفـر افزایش پیـدا کند و 

در سـال ۲۰۳۰ بـه بیـش از ۳۰ میلیـون نفـر برسـد. 
درآمدهـای ناشـی از منابـع اورانیـوم و طـا و نقره و مس و فسـفات 
و منابـع دیگـر طبیعـی در داخـل عربسـتان نیـز بایـد بـه ایـن لیسـت 
اضافـه شـود. بـا ایـن روش محاسـباتی عجیـب نیسـت که شـاهزاده 
جـوان سـعودی و تبلیغات  کنندگان طرح وی از چنـد تریلیون دار 
پـول سـخن مـی گویند که بـرای اجرای طـرح ۲۰۳۰ مورد اسـتفاده 
قـرار خواهـد گرفـت.در بهتریـن حالت هـا می توان گفـت که طرح 
اصاحـات اقتصـادی ارائه شـده، را می تـوان در چارچوب "خوش 
بینـی نسـبت بـه آینـده " و اهمیـت تفکـر مثبـت توصیـف کـرد، اما 
بـه نوعـی فریـب دادن خـود  نیـز می توانـد  افـراط در خوش بینـی 
تبدیـل شـود و انسـان را در سـایه دنبـال کـردن دیدگاه هـای غیـر 

واقعـی بـه مهلکـه بیندازد. 
یعنـی در صورتـی کـه اقدامـی بـدون در نظـر گرفتـن پژوهش های 
جـدی در زمینـه امـکان اجـرا و قـدرت پشـت سـر گذاشـتن موانـع 
سـاختاری آن انجـام شـود، ممکـن اسـت مهلکـه ای بـزرگ بـرای 
کشـور باشـد. در هـر حـال در سـایه فقـدان جزییـات طـرح مذکور 
و عـدم شـفافیت ارزیابی هـای ناشـی از ایـن طـرح حتی اگـر تصور 
کنیـم کـه تمامـی ایـن مقدمـات درسـت باشـد ، نمی تـوان تضمیـن 

کـرد کـه رویکردهـای محاسـبه شـده در بورس هـای جهانـی بنـا به 
پیـش بینـی هـای صـورت گرفتـه دنبـال شـود و نمـی تـوان تضمین 
کـرد کـه قیمـت نفـت و سـایر معـادن رونـد نزولـی خـود را طـی 

. نکند
 * اصاحات ۲۰۳۰، کپی ناشیانه از طرحی 8۰ ساله!

طـرح ۲۰۳۰ فعـاان اقتصـادی در زمینـه طرح هـای توسـعه را به یاد 
ایـده "گام قـوی " ارائـه شـده از سـوی پـول روزنشـتاین – رودان 
در اوایـل دهـه 4۰ قـرن گذشـته میـادی می انـدازد. ماهیـت کلـی 
ایـن طـرح بـه ایـن صورت بـود کـه توسـعه در نتیجـه قـدرت برای 
ایجـاد سـرمایه گذاری کافی و مدیریـت پروژه های سـرمایه گذاری 
و صندوق هـای ذخیـره پولـی بـه دسـت می آیـد و در ایـن مسـیر 
بایـد سـرمایه گذاری های بـزرگ و فراگیـر و هم زمـان در تمامـی 

بخش هـای اقتصـادی و زیرسـاختی انجـام شـود. 
ایـن دیـدگاه در آن زمـان توسـعه پیـدا نکـرد، چـرا کـه هزینه هـای 
اجتماعـی و سیاسـی ایـن سـرمایه گذاری ها را نادیـده گرفتـه بـود ، 
عـاوه بـر اینکـه تمرکـز مالـی کـه طـرح مذکـور خواسـتار آن بود 
بیشـتر  در  دولت هـا  و  بخـش خصوصـی  توانمندی هـای  از  بااتـر 
ایـن  بـه  بـن سـلمان و مشـوقان طـرح وی  بـود. محمـد  کشـورها 
موضوعـات نپرداختـه انـد، بلکـه تنهـا بـر روی ایـن نکتـه تمرکـز 
کردنـد کـه طـرح آنها در سـایه شـاخص های سیاسـی و اجتماعی و 

اقتصـادی عربسـتان قابلیـت اجـرا دارد.
گانـه  ده  توسـعه  هـای  طـرح  شکسـت   *

ن بسـتا عر
بـا وجـود هیاهـوی تبلیغاتـی زیـادی کـه در رابطـه بـا ایـن طـرح 
صـورت گرفتـه، نمی تـوان پیـش بینـی کـرد کـه ایـن طـرح بتوانـد 
شکسـت های ۱۰ طـرح توسـعه اعام شـده از سـوی خانـدان حاکم 
عربسـتان طـی 4۵ سـال گذشـته را جبـران کنـد. طـرح پنـج سـاله 
اول در سـال ۱۹7۰ در دوره پادشـاهی ملـک فیصـل کلیـد خـورد. 
در  تولیـد  شـاخص های  و  سـطح  افزایـش  طـرح  اصلـی  اهـداف 
عربسـتان ، توسـعه منابع انسـانی برای افزایش سـهم آنها در تولید و 
متنوع سـازی منابـع درآمـدی ملـی و کاهـش تکیه بر نفـت از طریق 
افزایـش حضـور بخش هـای تولیـدی دیگـر در تأمیـن منابـع بودجه 
بـود. اهـداف طـرح مذکـور در ۹ طـرح اقتصـادی ۵ سـاله پـس از 
آن نیـز تکـرار شـد و جانشـین ولیعهـد عربسـتان نیـز هـم اکنـون 
همیـن اهـداف را مطـرح می کنـد. بـه ایـن ترتیـب می تـوان گفـت 
طرح هـای مذکـور شکسـت خـورده اسـت.  توجـه بـه ایـن نکتـه 
جالـب اسـت کـه بدانیـم اجرای طـرح نهم توسـعه از سـال ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱4 بـه جـای پاییـن آوردن سـطح بیـکاری در جامعه، بـه افزایش 
شـاخص های آن منتهـی شد.پادشـاهان عربسـتان سـعودی از سـال 
۱۹7۰ تاکنـون مبالغـی بیـش از ارزش واقعـی هزینـه کـرد کنونـی 
محمـد بـن سـلمان بـرای طـرح جدیـدش را در مسـیر طرح هـای 
خـود بـه هـدر دادنـد، امـا اگر بـا دقت بیشـتری بـه عوامل شکسـت 
طرح هـای گذشـته توجـه کنیـم، شـاید عوامـل و موانع عـدم تحقق 

اهـداف طـرح ۲۰۳۰ خـود را پیـش از زمـان مقـرر نشـان دهـد.
نیـز در مقالـه ای  دکتـر غـازی وزنـی تحلیلگـر مسـائل اقتصـادی 
در روزنامـه السـفیر در رابطـه بـا اصاحـات اقتصـادی محمـد بـن 
سـلمان نوشـت کـه وی مـی خواهـد اقتصـادی را پایه گـذاری کنـد 
کـه متکـی بـر نفـت بـرای تأمیـن 8۰% از منابـع مالـی نباشـد، بلکـه 
بخش هـای گردشـگری و صنعتـی نیـز در آن توسـعه پیـدا کـرده و 

اقتصـاد دولتـی )از ۶۱ در صـد( بـه اقتصـاد بـازاری تغییر پیـدا کرده 
و جایـگاه بخـش خصوصـی افزایـش پیـدا کنـد.

دیـدگاه اقتصـادی عربسـتان مبتنـی بـر برنامـه ای اسـت که شـاخص 
هـای آن مشـخص نیسـت، برنامـه ای کـه بـرای ایجـاد بزرگ تریـن 
صنـدوق سـرمایه گذاری در دنیـا بـا مبلـغ ۲ تریلیـون دار در برابـر 
صنـدوق 8۰۰ میلیـارد داری نـروژ – بـه عنوان بزرگتریـن صندوق 
سـرمایه گـذاری جهـان- اسـت. عربسـتان سـعی دارد ایـن صندوق 
را بـه عنـوان نقطـه قـدرت جـذب سـرمایه گذاری ها و ایجـاد منابـع 
جایگزیـن در برابـر منابـع نفتـی ارائـه دهـد. همچنیـن سـعی دارد 
شـرکت سـعودی آرامکـو را از بخـش نفتـی بـه بخش هـای اضافی 
بیشـتر توسـعه دهـد و تحولـی ملـی از طریـق ایجـاد شـرکت هایی با 
همراهـی بخش خصوصی و شـرکت های اسـتراتژیک فراهم آورد. 
طـرح مذکـور همچنیـن به دنبـال خصوصی سـازی فراگیر یـا جزئی 

درآمدهـای دولـت در شـرکت آرامکو اسـت.
طـرح اقتصـادی عربسـتان مبتنـی بـر سـه عنصر قـدرت معرفی شـده 
کـه آرمان گرایانـه و نامطمئـن ارزیابـی می شـود ، چـرا کـه منافـع 
دولـت هـا بـا یکدیگـر در تناقـض اسـت. البتـه ایـن طـرح قـدرت 
سـرمایه گذاری گسـترده ای را شـامل بوده و در موقعیت جغرافیایی 

و اسـتراتژیکی صـورت می گیـرد کـه سـه قـاره را بـا هـم متصـل 
می کند.بـا ایـن وجـود طـرح مذکـور در زمـان نامناسـبی ارائه شـده 
اسـت، چـرا کـه کاهـش جهانـی قیمـت نفـت باعـث شـده %7۰ 
قیمـت آن بـه هـدر بـرود و عربسـتان سـالیانه بالـغ بـر ۱۰۰ میلیـارد 
همچنیـن  بدهـد.  دسـت  از  را  خـود  گذشـته  درآمدهـای  از  دار 
شـاخص های اقتصـادی در این کشـور تحت فشـارهای گسـترده ای 
حـدود  و  بـوده  ضعیـف  عربسـتان  اقتصـادی  توسـعه  دارد.  قـرار 
۱.۲ در صـد ارزیابـی می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه کسـری 
بودجـه نگران کننـده ای در عربسـتان بـه وجـود آمـده کـه بالـغ بـر 
۲۰% از سـرانه تولیـد ناخالـص ملـی آن را شـامل می شـود. بیکاری 
در ایـن کشـور بالـغ بـر ۱4% اسـت  و ریـاض ۱۳۵ میلیـارد دار از 
درآمدهـای ارزی ذخیـره خـود را هزینـه کـرده اسـت. بـه گونـه ای 
کـه براسـاس گزارش هـای صنـدوق بین المللـی پـول این کشـور در 
سـال ۲۰۲۰ و بر اسـاس گزارش جانشـین ولیعهد عربسـتان در سـال 

۲۰۱7 در آسـتانه ورشکسـتگی قـرار خواهـد گرفـت.
* موانع طرح اقتصادی ۲۰۳۰

مهم تریـن موانـع پیـش روی طـرح اقتصادی عربسـتان شـامل موارد 
زیر اسـت:

اعتـراض  بـا  1-موانـع سیاسـی: نگرانی هـای عمـده در رابطـه 
تعـدادی از افـراد خانـدان حاکـم عربسـتان بـه ایـن طـرح وجـود 
دارد. ایـن اعتراض هـا جنبـه سیاسـی دارد، چـرا کـه موفقیـت ایـن 
طـرح باعـث تقویـت جایـگاه جانشـین ولیعهـد عربسـتان می شـود. 
همچنیـن ممکـن اسـت نخبـگان و سـرمایه گذاران بزرگ سـعودی 
نیـز از ایـن اصاحـات راضـی نباشـند، چرا که بخشـی از سـود آنها 
مطـرح شـده  دیـدگاه  احتمالـی  اجـرای  می بـرد. چـون  بیـن  از  را 
در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد و شـفافیت در مسـائل مالـی و کاسـتن از 
پروژه هـای سـرمایه گذاری در کشـور به ضـرر آن ها تمام می شـود. 
ایـن رویکـرد همچنیـن می تواند بـا مخالفت توده مردم در عربسـتان 
مواجـه شـود، چرا که حمایت هـای اقتصـادی ازم ) در ابعاد انرژی 

بـرق، آب و خدمـات پزشـکی( را لغـو مـی کنـد. 
همچنیـن ممکـن اسـت محافظـه کاران نیـز با ایـن طرح بـه مخالفت 
برخیزنـد، چـرا کـه مبانـی و سـنت های جامعـه را در معـرض تهدید 
قـرار می دهـد. مخالفـت روحانیـون وهابـی بـا ایـن طـرح در نتیجـه 
کاهـش اختیـارات و نفـوذ آنهـا در جامعـه از دیگـر رویکردهـای 

محتمـل در طـرح مذکـور اسـت.
2- موانـع حقوقـی: ازمـه طـرح اقتصـادی محمـد بـن سـلمان 
نوسـازی و توسـعه قوانیـن تجـاری عربسـتان اسـت تـا بـا قوانیـن و 
منشـورهای بین المللی سـازگار بـوده و سـرمایه گذاران را به حضور 
در عربسـتان تشـویق کـرده و ضمانـت حقوقـی ازم بـرای آنهـا را 
فراهـم آورد. همچنیـن نوسـازی قوانیـن کار و اقامـت و کاسـتن از 
حجـم کاغذ بازی هـای اداری و آماده سـازی و آموزش کارمندان 
بخـش دولتـی از دیگـر لوازم مـورد نیاز بـرای گام برداشـتن در این 

مسـیر است. 
ارزیابـی  اقتصـادی عربسـتان در  طـرح  3- موانـع اجتماعـی: 
کاهـش بیـکاری از ۱۱.۶ درصـد تـا 7 درصـد و ایجاد یـک میلیون 
فرصـت شـغلی در بخش های مختلف و باا بردن نسـبت مشـارکت 
اندکـی  درصـد   ۳۰ تـا  درصـد   ۲۲ از  کاری  بازارهـای  در  زنـان 
آرمان گرایانـه بـه نظر می رسـد. گام برداشـتن در این مسـیر نیازمند 
کاهـش محدودیت هـای موجـود بـر ضـد زنـان و دادن مجـوز بـه 

فعالیـت زنـان خارجـی در ایـن کشـور اسـت.
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بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد: عربسـتان می تـوان 
-  ایـن طـرح آرمان گرایانـه و غیرواقعـی اسـت، چرا کـه می خواهد 
فـاز  وارد  و  کـرده  متحـول  نفتـی  بخـش  از  را  عربسـتان  اقتصـاد 
خدماتـی و صنعتـی بـا اسـتفاده از انرژی هـای تجدیدپذیـر ، اقتصـاد 
دیجیتـال و ... نمایـد. تمامـی ایـن اتفاقـات قرار اسـت تا سـال ۲۰۳۰ 
انجـام شـود، ایـن در حالی اسـت که چنیـن تحولی نیازمنـد چندین 

دهـه زمان اسـت.
-  حسـاب کردن بر روی توان افزایش صادرات غیرنفتی عربسـتان 
از ۱۶% تـا  ۵۰% و افزایـش سـهم بخـش خصوصـی در اقتصاد این 
کشـور از ۳۹% تا ۶۵% و باا بردن سـهمیه شـرکت های کوچک و 
متوسـط از ۲۰% تـا ۳۵% از تولیـد ناخالـص ملـی عربسـتان تنها طی 
چهـار سـال، خوش بینانـه بـه نظر می رسـد. همچنیـن میـزان موفقیت 
سـرمایه گذاری های  جـذب  بـرای  آن  قـدرت  در  مذکـور  طـرح 
خارجـی و افزایـش حجـم سـرمایه گذاری های بخـش خصوصـی 
بـوده و نیازمنـد ایجـاد صنایـع جدیـد اسـت کـه قـدرت رقابـت در 

بازارهـای خارجی را داشـته باشـد.
- قـدرت افزایـش تعـداد گردشـگران دینی و تفریحی در عربسـتان 
از 8 میلیـون نفـر تـا ۳۰ میلیـون نفـر در سـال ۲۰۳۰ تـا حـد زیـادی 
ایـن موضـوع در بخـش  نظـر می رسـد، چـرا کـه  بـه  خوش بینانـه 
روش  در  تحـول  ایجـاد  نیازمنـد  تفریحـی  گردشـگری  افزایـش 
اجتماعـی کنونی و توسـعه زیرسـاخت های رفاهی بوده تا عربسـتان 
را در مسـیر رقابـت بـا دولت هـای همسـایه نظیـر امـارات، ترکیـه، 

اردن و لبنـان قـرار دهـد. 
نیـز  زیارتـی  سـفرهای  بـه  بخـش  ایـن  کـردن  منحصـر  همچنیـن 
نیازمنـد ارائـه تسـهیات بیشـتر در بخـش صـدور ویزا بـرای زوار و 

بسترسـازی مواضـع تاریخـی و دینـی اسـت. 
سـرمایه  واقعـی صنـدوق  ارزش  منابـع  ارائـه  در  مذکـور  طـرح   -
گـذاری عربسـتان بـه نحـوی کـه قیمـت آن از ۱7۰ میلیـارد دار به 
۲ تریلیون دار در سـال ۲۰۳۰ برسـد، مبهم و نامشـخص اسـت. این 
صنـدوق سـهام شـرکت آرامکـو و سـرمایه گذاری هایی از دولـت 
بالـغ بـر ۳۰۰ میلیـارد دار و سـرمایه گذاری های خارجی را شـامل 
مـی شـود. این در حالی اسـت کـه ارزش صندوق مذکـور به قیمت 
جهانـی نفـت بسـتگی دارد، چـرا کـه ایـن موضـوع بـا بخـش نفـت 
مرتبـط بـوده و عربسـتان ۱8% از ذخایـر نفتـی دنیـا را در اختیـار 

داشـته و روزانـه بالـغ بـر ۱۰.۲ میلیـون بشـکه نفـت تولیـد می کنـد.
- ابعـاد ایـن طـرح در زمینـه سـرمایه گذاری های صنـدوق سـرمایه 
گـذاری )۵۰% داخلـی و ۵۰% خارجی ( مبهم اسـت، صندوقی که 

قـرار اسـت جایگزیـن درآمدهای نفتی عربسـتان شـود.
صنایـع  ملی سـازی  در  عربسـتان  اقتصـادی  اصاحـات  اهـداف   -
ناخالـص  تولیـد  از ۲ درصـد  بـردن هزینه هـای آن  بـاا  و  نظامـی 
ملـی تـا ۵۰% از طریـق ایجـاد صنایـع هوایـی نظامـی و تکنولـوژی 
اطاعـات و ارتباطـات تـا حـدود زیـادی آرمان گرایانـه اسـت. این 
در حالـی اسـت که عربسـتان سـعودی در صـرف هزینه هـای نظامی 

بعـد از آمریـکا و چیـن در رتبـه سـوم قـرار دارد.
-  خصوصـی سـازی اقدامـی ضـروری اسـت، امـا ایـن رونـد بایـد 
در بسـتر شـرایط مناسـب سـرمایه گذاری در جهـان و بـه صـورت 
شـفاف صـورت بگیرد تـا اموال عمومـی دولت به هدر نـرود. طرح 
بـزرگ دولتـی  اقتصـادی مذکـور، خصوصی سـازی شـرکت های 
عربسـتان نظیـر خدمـات بـرق، آب و بانکـداری و خدمـات دولتـی 
و همچنیـن خصوصـی سـازی بخشـی از سـهام آرامکـو در کوتـاه 
مـدت ) ۵ درصـد از سـهام آن به صورت اولیـه در بازارهای جهانی 

ارائـه مـی شـود( را در دسـتور کار قـرار می دهـد. 
5- موانـع عمومـی مالـی: کسـری مالی عربسـتان سـعودی در 
حـال حاضـر به ۲۰% تولید ناخالص ملی این کشـور رسـیده اسـت، 
ایـن در حالـی اسـت کـه اصاحـات اقتصـادی مذکـور ماحظـات 
زیـر را در خـود دارد.- طـرح مذکـور در نشـان دادن تـوان دولـت 
نفتـی در آغـاز سـال ۲۰۲۰ و  از درآمدهـای  بـه بی نیـازی  نسـبت 
جایگزینـی آن بـا درآمدهـای صنـدوق سـرمایه گـذاری عربسـتان، 
غیرواقعـی بـه نظـر می رسـد. در اینجـا بایـد بـه ایـن موضـوع اشـاره 
کـرد کـه درآمدهـای نفتـی عربسـتان در سـال ۲۰۱4 بالـغ بـر ۲87 
قابـل  افـت  بـا   ۲۰۱۵ سـال  در  رقـم  ایـن  امـا  بـود،  دار  میلیـارد 
ماحظـه ای همـراه شـده و بـه علـت کاهـش قیمـت جهانـی نفت به 

۱4۵ میلیـارد دار رسـیده اسـت.
در  مذکـور  اقتصـادی  طـرح  قـدرت  در  زیـادی  تردیدهـای   -
ایجـاد منابـع درآمـدی غیـر نفتـی )نظیـر مالیات بـر ارزش افـزوده ، 
درآمدهـای گمرکـی و غیـره( تـا سـقف ۱۰۰ میلیـارد دار ) حدود 
۱۵ درصـد از تولیـد ناخالـص ملـی( در سـال ۲۰۲۰ و افزایش شـش 
برابـری درآمدهـای عربسـتان تا سـال ۲۰۳۰ از 4۳.۵ میلیـارد دار تا 
۲7۰ میلیـارد دار وجـود دارد. ایـن رونـد نیازمنـد توسـعه اقتصادی 
ملمـوس رونـد  فـراوان و کاهـش  گسـترده و سـرمایه گذاری های 

مصرف گرایـی در کشـور اسـت.
-     تردیدهـای زیـادی در مـورد قـدرت طـرح اقتصـادی عربسـتان 
بـرای ایجـاد تحـول و تغییـر در زمینـه سیاسـت هزینـه کـردن بـرای 
توسـعه و رسـیدن بـه سیاسـت هزینـه هـای روشـمند بـرای توقـف 
برخـی طـرح هـای توسـعه ای و کاهـش هزینه های گسـترده نظامی  
)7۵ میلیـارد دار ( در نتیجـه مشـارکت عربسـتان در حوادث منطقه 
)شـام و یمـن، سـوریه و عـراق ( و سیاسـت تنـش آفرینـی بـا ایـران 
بعـاوه کاهـش یارانه های دولتی و برداشـتن تعرفـه گمرکی وجود 

دارد.
در نتیجـه بایـد گفت که دیدگاه محمد بن سـلمان بـرای اصاحات 
اقتصـادی بـا چالش هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی فراوانـی 
مواجـه بـوده و در صـورت شکسـت ایـن طـرح در تبدیـل  کـردن 
عربسـتان بـه اقتصـاد خدماتی و فروش شـرکت های ملی و شـرکت 
بـرای  عمـده ای  غیرشـفاف خطـرات  بـه  صـورت  عربسـتان  نفـت 
عربسـتان بـه دنبـال خواهـد داشـت. عـاوه بـر اینهـا طـرح مذکـور 
ممکـن اسـت در ایجـاد جایگزین هـای ازم برای درآمدهـای نفتی 
بـا شکسـت مواجـه شـده و نتوانـد پذیـرش اجتماعـی بـرای ایجـاد 
و  انـرژی  هـای  یارانـه حامـل  توقـف  و  در جامعـه  تغییـرات ازم 

خدمـات درمانـی را ایجـاد کنـد.

طرحیکهسعودیهاراتا15سالآیندهبهفروپاشیمیکشاند

درخشش دوباره یاقوت 
پنج هزار ساله  در 

جنوب شرق کشور 
نهـال  و  سردسـیری  محصـوات  کارشـناس 
جهادکشـاورزی سیسـتان و بلوچسـتان گفـت: امسـال 
بیـش از 30 هـزار تـن انگـور یاقوتـی از باغات سیسـتان 

شـود.  مـی  بـازار  روانـه  و  برداشـت 
انگور یاقوتی 5 هزار سـال اسـت که در شـمال سیسـتان 
وبلوچسـتان بـه زیـر کشـت مـی رود و باسـتان بقایـای 
ایـن محصـول را در حفـاری هـای شـهر سـوخته پیـدا 
کـرده انـد بـه طـوری کـه نشـان داده کـه یـک محصـول 
اقتصادی و اسـتراتژیک برای مردم باسـتان بوده اسـت.

 بـا وجـود گذشـت 5 هزار سـال ایـن محصـول همچنان 

مهـم تریـن محصـول باغی در منطقه سیسـتان اسـت که 
طـی سـال هـای گذشـته بر اثـر خشکسـالی هـای پی در 
پـی و همچنیـن بـی مهـری های هیرمنـد همـواره اقتصاد 
دسـتخوش  را  سیسـتان  مـردم  معیشـت  و  باغـداران 
از  برخـی  احیـای  بـا  امـا  اسـت  کـرده  تلـخ  تحواتـی 
تاکسـتان هـا و آغـاز فصـل برداشـت ایـن محصـول در 
سـال جاری بـاری دیگر کام باغداران سیسـتان شـیرین 

. شد
بـر اسـاس تحقیـق کارشناسـان کشـاورزی، ایـن طـای 
درجـه   15 از  بیشـتر  و  از40  کمتـر  دمـای  در  قرمـز 
سـانتیگراد بهتریـن شـرایط رشـد و تولیـد میـوه را پیـدا 
می کنـد، ایـن دمـا همـان دمایی اسـت کـه فصل بهـار در 
شـمال سیسـتان و بلوچسـتان اتفـاق افتـاده و بـه عنوان 

مزیتـی بـرای تولیـد ایـن محصـول بـه شـمار مـی رود.
* یاقوت قرمز سیستان، 

زودرس ترین میوه بهاری کشور 
درسـت 9 سـال قبـل، بـرای نخسـتین بـار در ایـران، این 
نـوع انگور)انگـور یاقوتـی قرمـز( و 14 نمونـه بومـی آن 
در سیسـتان و بلوچسـتان، شناسـنامه ژنتیکـی دریافـت 
کردنـد، شناسـنامه ای کـه به ایـن انگور،عنـوان زودرس 

تریـن میوه بهـار را لقـب داد.
عـاوه بـر این به گفته کارشناسـان پزشـکی اسـتفاده از 
ایـن میـوه در کنتـرل فشـار خـون و کلسـترول بـاا مـی 
توانـد موثر باشـد، همچنیـن مصرف این میـوه  کوچک و 
بـی دانـه می تواند بـرای درمـان چاقی، خونریـزی معده، 
رماتیسـم، سـوء هاضمه، سـنگ کلیه وعفونت های روده 

ای نیـز موثر باشـد.
* 1۲  نوع انگور در تاکستانهای سیستان

 تولید می شود
جهـاد  نهـال  و  سردسـیری  محصـوات  کارشـناس 
برداشـت گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان   کشـاورزی 

انگـور یاقوتـی کـه زودرس تریـن انگـور ایـران اسـت از 
اول خردادمـاه در سـطح اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

آغـاز می شـود.
حسـین جهانتیـغ در گفت وگـو بـا یکـی از رسـانه هـا، بـا 
بیـان این کـه ایـن ریـز دانـه در حـال حاضـر در مرحلـه 
راهـی  دیگـر  هفتـه  چنـد  تـا  و  دارد  قـرار  دانه بنـدی 
پیش بینـی  کـرد:  اظهـار  می شـود،  مصـرف  بازارهـای 
می شـود در پایـان فصـل برداشـت بیش از 30 هـزار تن 

انگـور تولیـد و روانـه بـازار شـود.
وی تصریـح کـرد: سیسـتان و بلوچسـتان دارای سـه 
هـزار و 590 هکتـار بـاغ انگـور اسـت کـه بیـش از 85 
درصـد باغـات آن را انگـور یاقوتـی بـه خـود اختصاص 
داده کـه برداشـت آن نیـز از اوایـل خردادمـاه امسـال 

می شـود. شـروع 
* 30 هزار تن یاقوت قرمز خرداد به بازار می آیند

وی با اشـاره به این که در حال حاضر در 15 شهرسـتان 
اسـتان، انگـور یاقوتـی کشـت و شهرسـتان های زهـک 
باغـات  بیشـترین  زاهـدان  و  هیرمنـد  خـاش  هامـون 
انگـور را بـه خـود اختصاص داده انـد، خاطرنشـان کرد: 
نیـز در شهرسـتان های سـراوان،  طـی چندسـال اخیـر 
ایرانشـهر و نیکشـهر نیـز این محصول کشـت می شـود.

وی ادامـه داد: عـاوه بـر انگور یاقوتی قرمـز ارقام دیگر 
انگـور شـامل، یاقوتـی سـفید فخری سـنگک امیـری لعل 
حاجـی عباسـی چشـم گاوی قندهاری مایـه میش غامی 
و شسـت عـروس در سیسـتان و بلوچسـتان کشـت و 

می شـود. تولید 
جهانتیـغ افـزود: سـاانه بیـش از 400 هـزار اصلـه نهال 
اسـتان  مجـوزدار  نهالسـتان های  در  یاقوتـی  انگـور 
تولیـد می شـود کـه جهـت تامیـن ایـن نهال هـا، یارانـه به 

می شـود. پرداخـت  تولیدکننـدگان 
* انگور یاقوتی خاستگاه انگور های جهان

بـه گـزارش خبرنگار مهرصفـت بی دانگـی در انگورهای 
در  زیـادی  نقـش  و  داشـته  اهمیـت  بسـیار  یاقوتـی 
بازارپسـندی آنهـا دارد. انگورهـای بـی دانـه در واقـع 
حاصـل وقـوع موتاسـیون بـوده و خاسـتگاه این دسـته 
مـی  افغانسـتان  و  ایـران  را  انگورهـای جهـان  از  مهـم 
داننـد و بـا توجه به موقعیـت جغرافیایی سیسـتان بدون 
تردیـد ایـن منطقـه از مراکـز پیدایـش انگورهای بـی دانه 
بوده است.شـواهد باسـتان شناسـی حاکی از قدمت چند 
هـزار سـاله کشـت و کار و تنـوع ارقـام انگـور در ایـن 

منطقـه، گـواه درسـت و دقیقـی بـر ایـن ادعاسـت.
مهمتریـن ویژگـی انگـور یاقوتـی قرمـز سیسـتان کـه به 
آن نقشـی ممتـاز و بـی بدیـل مـی دهـد، زودرسـی و 

نوبرانـه بـودن آن اسـت.
رقـم یاقوتـی قرمـز در شـرایط اقلیمـی ایـن دشـت، هفته 
اول خـرداد مـاه قابـل عرضـه بـه بازارمصـرف اسـت و 
بـه دلیـل اینکـه این زمـان از سـال مصادف با بـروز خأ 
میـوه  در بـازار اسـت ایـن میـوه بـه عنـوان میـوه هـای 

نوبـر از بـازار مناسـبی برخوردار اسـت.
در صـورت فراهم شـدن زیـر سـاختهای ازم در چرخه 
تولیـد، توزیـع و بازاررسـانی، ایـن محصـول مـی توانـد 
نقـش موثـری در بهبـود وضعیت معیشـتی کشـاورزان، 
تأمیـن  حتـی  و  منطقـه  اجتماعـی  و  اقتصـادی  اوضـاع 

بخشـی از نیـاز کشـور ایفـا نمایـد.

»مصطفـی  منـزل  در  حضـور  بـا  قـدس  سـپاه  فرمانـده 
بـه  را  وی  شـهادت  مقاومـت،  فرمانـده  بدرالدیـن« 
سرلشـگر  سـردار  گفـت.  تسـلیت  و  تبریـک  خانـواده اش 
»قاسـم سـلیمانی« فرمانـده نیـروی قدس سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی، روز یکشـنبه در منـزل فرمانـده ارشـد 
شـهید حزب اه حاضر شـد و شـهادت »مصطفی بدرالدین« 

تبریـک و تسـلیت گفـت. بـه خانـواده اش  را 
روزنامـه ااخبـار لبنـان بـا اعـام ایـن خبـر نوشـت: دو 
روز بعـد از حملـه اسـرائیل بـه قنیطـره )جنـوب سـوریه( 
در ژانویـه 2015، فرمانـده نیـروی قدس سـپاه، سرلشـگر 
قاسـم سـلیمانی در گلـزار شـهدای الغبیـری حاضـر شـده 
بود.طبـق ایـن گزارش، در آن زمان تصویری از او منتشـر 
شـد کـه در حـال قرائت قرآن باای قبر شـهید عمـاد مغنیه 
و پسـرش جهـاد بـود. آن زمـان قبـل از رفتـن به سـر قبر 
جهـاد، پیـش خانـواده اش رفت و شـهادتش را بـه خانواده، 

بدرالدیـن تسـلیت  دایـی اش سـید مصطفـی  برادرانـش و 
گفت.ااخبـار نوشـت: امـا )دو روز پیـش( شـنبه گذشـته 
ایـن صحنـه )بـا یک تفـاوت( تکرار شـد. سـلیمانی بـاز هم 
در گلـزار شـهدای الغبیـری حاضـر شـد امـا این بـار برای 
تسـلیت بـه خانـواده بدرالدیـن. ایـن اولیـن بـار نیسـت که 
وی وارد »بیـت ااحـزان« می شـود، جایی که عکسـی دیگر 

بـه عکـس شـهدا اضافه شـد.
نوشـت:  سـلیمانی  سـردار  حالـت  توصیـف  بـا  ااخبـار 
»دوسـت خانـواده در جمـع اعضـای آن می نشـیند و قرآن 
می خوانـد "وا تحسـبّن الذیـن ُقتلوا فی سـبیل اه أمواتًا بل 
أحیـاء عنـد ربهـم ُیرَزقـون" در حالی کـه تسـبیح تربت در 
دسـت راسـت و انگشـتری بـا نگیـن عقیق در دسـت چپش 
رو بـه مـادر شـهید سـیده "اُم عدنـان" می کنـد و می گویـد 

"مـا فرمانـده و بـرادری عزیـز را از دسـت دادیم"«.

سـردار در ایـن دیـدار به خانـواده بدرالدیـن همچنین گفت: 

ایـن مصیبـت، مصیبـت امت اسـامی اسـت. زیرا از دسـت 
دادن شـخصیتی مانند سـید ذوالفقـار را نمی توان منحصر 

بـه ضاحیـه )جنـوب بیـروت( یا کشـور یا منطقـه کرد.
مصطفـی بدرالدیـن فرمانده شـاخه نظامی حـزب اه بامداد 
جمعـه در ریـف دمشـق در منطقـه ای نزدیـک بـه فـرودگاه 
بین الملـل دمشـق در انفجـاری جـان خـود را از دسـت داد 

و به شـهادت رسـید.
شـب گذشـته نیز »سـید عبدالملک الحوثی« یکشنبه شـب در 
پیامـی به »سـید حسـن نصـراه« دبیـر کل حـزب اه لبنان، 
)ذوالفقـار( در سـوریه را  بدرالدیـن«  شـهادت »مصطفـی 

تبریـک و تسـلیت گفـت )جزئیات بیشـتر(.
را  پیـام شـهادت رزمنـدگان حـزب اه  ایـن  در  عبدالملـک 
سـبب پیـروزی، توسـعه، برکـت و عـزت مقاومت دانسـت 
و گفـت کـه مصطفـی بدرالدیـن پرچمـدار عزت حسـینی و 

بود. محمـدی 

سردارسلیمانیدرمنزلفرماندهحزباه
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ュも畢山ヤ イ事糎
کارگـران  از  نمایندگـی  نفر،بـه   ۱۹ تجمـع 
بازنشسـته معـدن فاریـاب در فرمانـداری 

منوجـان 
گفتگـو بـا کارگران:معـدن فاریـاب بایـد ۴ 
مشـاغل زیان آور کارگران را به سـازمان 
تامیـن اجتماعـی پرداخـت نمایـد در غیـر 
اجتماعـی  تامیـن  سـازمان  اینصـورت 

حقـوق مـارا پرداخـت نخواهـد کـرد.
از  مـا  بازنشسـتگی   ۲۲/۱۱/۹۴ تاریـخ  از 
سـوی شـرکت ابـاغ شـده واان قریـب به 
۳ مـاه اسـت حقوقـی دریافـت نکـرده ایـم.

 بـا توجـه بـه اینکـه مـاه مبـارک رمضـان 
نزدیـک اسـت و مـا هیـچ حقوقـی دریافـت 

ایم. نکـرده 

 تعـدادی از کارگـران مشـکل دیسـک کمـر 
دارنـد و چنـدی دیگر بیمـاری های مختلف 
از جملـه تیروئیـد که با اتمـام دفترچه بیمه 

باتکلیـف مانده اند
تعـداد ۲۱ نفـر کـه ۵ نفـر نیـروی رسـمی 
توسـط  امـروز  اسـتخدامی   نفـر  و۱۶ 
مدیرعامـل شـرکت فاریاب اخراج شـدند با 
اینکـه یکمـاه  مانـده به بازنشسـتگی این ۵ 
نفـر و بالـغ بر ۲۰ سـال سـابقه کار دارند.
جمعا ۲۸۴ نفر نیرو دارد معدن که 

حدودا  ۲۴۰ نفر اخراج شدند.
فرمانـدار کـه در جلسـه ای دیگـر بودند با 
حضـور بموقـع خـود در جمـع کارگران و 
تشـویق آنـان به صبـوری گفت: جلسـاتی 

در شهرسـتان تحت عنوان شـورای تامین 
و کمیته کارگران تشـکیل شـد که مسئولین 
و اعضـای جلسـه قـول پیگیـری مشـکات 
کارگـران رادادنـد/- ۳ تا کمیسـیون طی ۳ 
مـاه اخیـر در اسـتان باحضـور اعضـا که 
مدیـر عامـل و هیئـت مدیـره هم در جلسـه 

حضور داشـتند تشـکیل شد.
موضـوع توسـط نماینـده منتخـب از یکماه 
در  کـه  اسـت   بررسـی  دسـت  در  قبـل 
مرکز کشـور بشـدت دنبـال میشـود، و ان 
شـاه در آینـده نزدیـک شـاهد حل مشـکل 

کارگـران خواهیـم شـد.

رسول شجاعی:خبرنگار

تجمع کارگران معدن آسمینون در فرمانداری منوجان

مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 
مبـارک  مـاه  بـا  همزمـان  گفـت:  کرمـان 
رمضـان جشـن رمضـان بـا ویـژه برنامه 
هـای فرهنگـی و هنـری در جنـوب کرمـان 

برگـزار می شـود.
بـه گزارش روز سـه شـنبه روابط عمومی 
اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی حجت 
ااسـام سـید احمـد حسـینی در نشسـت 
شـورای فرهنـگ عمومـی جنـوب کرمـان 
افـزود: این جشـن با هـدف نهادینـه کردن 
فرهنـگ قـرآن و عترت در بهـار قرآنی ماه 
مبـارک رمضـان و بـا اسـتفاده از تمامـی 
برگـزار  ظرفیـت هـای فرهنگـی و هنـری 
مـی شـود. وی بیان کـرد: در این نشسـت 
برنامـه هایـی همچـون نمایشـگاه قـرآن و 
عتـرت در نیمـه اول مـاه مبـارک رمضـان 
بـا محوریـت مسـاجد، محفل انـس با قرآن 
کریـم و نشسـت هـای تدبـر و تفسـیر بـه 
یـک محفـل در هـر شهرسـتان،  صـورت 
اجـرای نمایـش هـای خیابانـی در صورت 
اعـام آمادگـی گـروه هـای تئاتـر برگـزار 

شـود. می 
وی گفـت: سـایر برنامـه هـای ایـن جشـن 
شـامل نشسـت هـای تخصصـی علمـی و 
داسـتان  و  خاطـره  شـعر،  شـب  قرآنـی، 
سـرایی قصـص قرآنـی، اکـران و نمایـش 
فیلـم کوتـاه و بلند ارسـالی از سـوی دفتر 
تبلیـغ و ترویـج معاونـت قـرآن و عترت با 

محوریـت پخـش در مسـاجد مـی باشـد.
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـامی جنوب 

کرمـان با اشـاره به برگـزاری آیین 
قدردانـی از فعـاان حـوزه قـرآن و 
عتـرت و تجلیـل از پنج فعـال قرآنی 
در ایـن جشـن تصریح کـرد: در این 
جشـن نیـز مسـابقات قـرآن و نهـج 
الباغـه توسـط اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان بـا 
مرکـز  سـیمای  و  صـدا  همـکاری 

اسـتان برگـزار می شـود.
وی ادامـه داد: در مسـابقات قـرآن 
و نهـج الباغـه هـر روز بـه چهـار 

برنـده هدیـه داده خواهـد شـد.
فرمانـدار  اجتماعـی  و  سیاسـی  معـاون 
جیرفـت در ادمه این نشسـت گفـت: امروز 
متاسـفانه کسـی به فکر غـذای روح فرزند 
خـود نیسـت و فرزنـدان گرفتار مشـکات 
متعـدد هسـتند کـه بایـد خانـواده هـا در 
چـاره  آنهـا  روحـی  نیازهـای  خصـوص 

اندیشـی کننـد.
محمـود سـااری افـزود: ضـروری اسـت 
در شـورای فرهنـگ عمومـی راهکارهایـی 
بـرای کنتـرل فضـای مجـازی ارائه شـود.

وی بـا اشـاره بـه نقـش رابطـه دوسـتی 
والدیـن با فرزنـدان برای دور نگه داشـتن 
تصریـح  اجتماعـی  هـای  آسـیب  از  آنهـا 
فصـل  در  صمیمـی  هـای  برنامـه  کـرد: 
تابسـتان مـی تواند در کاهش آسـیب های 

اجتماعـی موثـر باشـد.
وی بـا اشـاره بـه ضـرورت بیـان احـکام 
در مـاه مبـارک رمضـان بیـان کـرد: بایـد 

در مـاه مبـارک رمضـان بـرای روسـتاها 
برنامـه ریـزی فرهنگـی شـود تـا آسـیب 

هـای اجتماعـی کـم شـود.
رئیـس اداره آموزش و پـروروش جیرفت 
مـاه  در  کـه  بهتریـن ظرفیتـی  گفـت:  نیـز 
کاهـش  در  توانـد  مـی  رمضـان  مبـارک 
آسـیب هـای اجتماعـی موثر باشـد مبلغان 

دینـی هسـتند.
از  پیـش  بایـد  افـزود:  اسـکندری  احمـد 
شهرسـتان  در  دینـی  مبلغـان  حضـور 
آنهـا  بـا  نشسـتی  اسـتان  جنوبـی  هـای 
 برگـزار و مشـورت ازم در جهـت کاهـش

 آسیب های اجتماعی به آنها داده شود.
وی ادامـه داد: در آیین ارتحـال امام راحل 
گـروه هایـی از آموزش و پـرورش در این 

آییـن شـرکت خواهند کرد.
شـورای فرهنـگ عمومـی جنـوب کرمـان 
عنبرآبـاد،  جیرفـت،  شهرسـتان  هفـت 
فاریـاب، رودبارجنـوب، کهنـوج، قلعـه گنج 

دارد. زیرپوشـش  را  منوجـان  و 

جشن رمضان در جنوب کرمان برگزار می شود

احسـان اسـقایي: بعـد از گذشـت ۳۸ از پیـروزي 
و  تصویـب  مجلـس  در  سیاسـي  جـرم  انقـاب، 
شـد.  تاییـد  نگهبـان  محتـرم  شـوراي  توسـط 
البتـه لفـظ جـرم سیاسـي پیـش از ایـن درقانـون 
اساسـي آورده شـده بـود. طبـق اصـل۱۶۸ قانون 
اساسي:»رسـیدگي به جرایم سیاسـي و مطبوعاتي 
علنـي اسـت و با حضـور هیات منصفـه در محاکم 

مي گیـرد.  صـورت  دادگسـتري 
نحـوه انتخـاب، شـرایط، اختیارات هیـات منصفه و 
تعریـف جرم سیاسـي را قانون بر اسـاس موازین 

اسـامي معیـن مي کند.« 
پیـش از ایـن فعـاان سیاسـي در ایـران بـه دلیـل 
مـورد  عـادي  قوانیـن  در  سیاسـي  جـرم  اینکـه 
تعریـف قـرار نگرفتـه بـود بـا عناویـن مجرمانـه 
محاکمـه  مـورد  امنیتـي،  جـرم  جملـه  از  دیگـري 
قـرار مي گرفتنـد و هیـچ گاه از حسـنات تعریـف 
جـرم سیاسـي درمقایسـه بـا سـایر جرم هـا بهره 
منـد نمي شـدند. مجـرم سیاسـي اصـوا نسـبت به 
مجرمیـن دیگـر داراي تفاوت هـاي فراوانـي اسـت. 
وي بـراي اصـاح امور نکاتي را بـه جامعه عرضه 
مـي دارد و قصـد او از اعـام ایـن نـکات اصـاح 
کاسـتي هاي یـک جامعـه بـراي سـرعت بخشـیدن 
بـه اهـداف عالـي جامعـه اسـت ولـي بـه هـر دلیل 
اقدامـات وي مـورد پذیـرش قرار نمي گیـرد لذا اگر 
چنیـن فـردي را بـه هـر دلیلـي بخواهنـد محاکمـه 
کننـد بایـد حقوقـي مـا فـوق زندانیـان عـادي براي 

وي در نظـر گرفتـه شـود.
نقد جرم محسوب مي شود؟

بـر اسـاس مـاده اول ایـن طـرح: »هـرگاه رفتـاري 
بـا انگیـزه نقـد عملکـرد حاکمیت یا کسـب یـا حفظ 
قصـد  مرتکـب،  آنکـه  بـدون  واقـع شـود  قـدرت، 
ضربـه زدن بـه اصـول و چهارچوب هـاي بنیادیـن 
نظـام جمهـوري اسـامي ایـران را داشـته باشـد، 
ایـن  تبصـره  جـرم سیاسـي محسـوب مي شـود. 
و چهارچوب هـاي  اصـول  مـي دارد:  اعـام  مـاده 
بنیادیـن نظـام جمهـوري اسـامي ایـران عبارتنـد 
نظـام  ابتنـاي  کشـور،  مذهـب رسـمي  و  دیـن  از 
بـر وایـت مطلقـه فقیـه، اسـامیت و جمهوریـت. « 
لـذا نقـد بـه ارکان فـوق با در نظـر گرفتن شـرایط 
و  شـده  محسـوب  جـرم  مـاده  ایـن  در  منـدرج 
مجـازات دارد. همچنیـن بر اسـاس مـاده۲- جرایم 
زیـر در صـورت انطبـاق بـا تعریف مقـرر در ماده 
)۱( از جملـه جرایـم سیاسـي محسـوب مي شـوند: 
نسـبت  اکاذیـب  نشـر  و  افتـرا  ایـراد  توهیـن،   -۱
بـه روسـاي سـه قـوه، رئیـس مجمـع تشـخیص 
وزرا،  رئیس جمهـور،  معاونـان  نظـام،  مصلحـت 
نماینـدگان مجلـس شـوراي اسـامي و خبـرگان 
توهیـن  نگهبـان۲-  شـوراي  اعضـاي  و  رهبـري 
بـه رئیـس کشـور خارجـي یـا نماینـده سیاسـي 
آن۳- جرایـم منـدرج در قانـون فعالیـت احـزاب، 

و  صنفـي  و  سیاسـي  انجمن هـاي  و  جمعیت هـا 
انجمـن هاي اسـامي یـا اقلیت هـاي دیني شـناخته 
بـه تقصیـرات مقامـات و  شـده۴- جرایـم راجـع 
مامـوران دولتـي موضـوع فصـل دهـم بـاب پنجم 
قانون مجازات اسـامي۵- جرایـم مقرر در قوانین 
ریاسـت جمهوري،  رهبـري،  خبـرگان  انتخابـات 
روسـتا  و  شـهر  اسـامي  شـوراهاي  و  مجلـس 
تبصـره اي مـاده اشـعار مـي دارد: جرایـم موجـب 
حـد، قصـاص و دیـه، جرایم علیـه امنیـت داخلي یا 
خارجـي، جرایـم خشـونت بار، آدم ربایـي، قاچـاق، 
شـروع بـه ایـن جرایـم و معاونـت در آنهـا، جرایم 
سیاسـي محسـوب نمي گردنـد. مطابـق مـاده سـه 
این قانون: رسـیدگي به اتهام شـرکا و معاونان در 
جرم سیاسـي و همچنین شـروع به جرم سیاسـي 
مطابـق بـا این قانـون خواهـد بود. همچنیـن مرجع 
صالـح و تشـریفات رسـیدگي بـه جـرم سیاسـي 
بـر اسـاس مـاده ۴ به شـرح زیر اسـت: رسـیدگي 
)دادگاه  صالـح  دادگاه  در  سیاسـي  جرایـم  بـه 
کیفـري ۱ مرکـز اسـتان( بـه صـورت علنـي و بـا 
حضـور هیات منصفـه صورت مي گیـرد. تحقیقات 
شهرسـتان  دادسـراي  در  جرایـم  ایـن  مقدماتـي 
مرکـز اسـتان انجـام مي شـود. تبصـره- مقـررات 
در  کـه  اسـت  همـان  منصفـه  هیـات  بـه  مربـوط 
قانـون هیـات منصفـه مصـوب۱۳۸۲ و آیین نامـه 
در  همچنیـن  اسـت.  شـده  پیش بینـي  آن  اجرایـي 
تشـخیص ایـن جـرم در قانـون جـرم سیاسـي در 
تشـخیص  اسـت:  آمـده  قانـون  ایـن  پنجـم  مـاده 
سیاسـي یـا غیرسیاسـي بـودن اتهـام بـا دادسـرا 
مطـرح  آن  در  پرونـده  کـه  اسـت  دادگاهـي  یـا 
اسـت. متهـم مي توانـد در هـر مرحلـه از رسـیدگي 
در دادسـرا و تـا پایـان جلسـه اول دادرسـي در 
ایـراد  اتهـام  بـودن  سیاسـي  بـه  نسـبت  دادگاه 
کنـد. مرجـع رسـیدگي کننده طـي قـراري در ایـن 
خصـوص اظهارنظـر مي نمایـد. قـرار صـادره از 
سـوي بازپـرس بایـد بـه تاییـد دادسـتان برسـد. 
مـاده ششـم طـرح جـرم سیاسـي مقـرر مـي دارد: 
قـرار دادسـرا یـا دادگاه دربـاره سیاسـي بـودن 
اتهـام یـا رد آن، ظـرف بیسـت روز پـس از ابـاغ 
در صـورت صـدور از طـرف دادسـرا در دادگاه 
شهرسـتان مرکـز اسـتان و در صـورت صـدور 
از طـرف دادگاه تجدیدنظـر اسـتان قابـل اعتـراض 
تجدیدنظـر  مرجـع  رأي  صـورت  هـر  در  اسـت. 
قطعـي اسـت. همچنیـن اگـر دادگاهي دیگـر غیر از 
دادگاه صالـح رسـیدگي کننده بـه جرم سیاسـي به 

ایـن جـرم رسـیدگي کنـد براسـاس مـاده
دادگاه  یـا  دادسـرا  شـده:  بـرده  نـام  قانـون   -۷
بـودن  سیاسـي  تشـخیص  از  پـس  صاحیتـدار 
پرونـده  بـه  رسـیدگي  قـرار،  صـدور  و  اتهـام 
مي دهـد.  ادامـه  قانـون  ایـن  مقـررات  مطابـق  را 
جرایـم  بـه  رسـیدگي  صاحیـت  کـه  مرجعـي 
سیاسـي را نـدارد بـا تشـخیص سیاسـي بـودن 
اتهـام پرونـده را بـا صـدور قـرار عـدم صاحیت 
بـه مرجـع صاحیتـدار ارسـال مي کنـد و تمامـي 
آراي مربـوط بـه جـرم سیاسـي بـر اسـاس مـاده 
هشـت ایـن قانـون قابلیـت تجدیـد نظـر دارد مـاده 
هشـت ایـن قانـون در این زمینه اعام کرده اسـت: 
تمامـي آراء صـادره در رابطـه بـا جرایم سیاسـي 
قابـل تجدیدنظرخواهـي هسـتند. مرجـع تجدیدنظر 
آراء و قرارهـاي دادگاه رسـیدگي کننده بـه جرایـم 
سیاسـي، دادگاه تجدیدنظـر اسـتان اسـت. چنانچه 
رسـیدگي در مرحلـه تجدیدنظر مسـتلزم ورود در 
ماهیـت پرونـده باشـد، رسـیدگي با حضـور هیات 
رأي  صـورت  هـر  در  مي شـود.  انجـام  منصفـه 

مرجـع تجدیدنظـر قطعـي اسـت.
متهمان جرم سیاسي و حقوق مضاعف

بـر اسـاس مـاده ۹ قانـون جـرم سیاسـي متهمان 
بـر  عـاوه  سیاسـي  جرایـم  بـه  محکومـان  و 
و  متهمـان  بـراي  کـه  حقوقـي  از  برخـورداري 
محکومـان عـادي بـه موجـب قوانیـن و مقـررات 
پیش بینـي شـده حسـب مـورد از امتیـازات زیـر 
محـل  بـودن  مجـزا   -۱ مي شـوند:  بهره منـد  نیـز 
نگهـداري در مـدت بازداشـت و حبـس از مجرمان 
عادي ۲- ممنوعیت وادار کردن به پوشـیدن لباس 
زنـدان یـا کار اجبـاري در طـول دوران بازداشـت 
یـا حبـس۳- ممنوعیـت دسـتبند زدن ۴- ممنوعیت 
اجـراي احـکام ناظـر بـه تکـرار جـرم۵- غیرقابـل 
ممنوعیـت  بـودن مجرمـان سیاسـي۶-  اسـترداد 
بازداشـت و حبـس به صورت انفـرادي، به جز در 
مـواردي کـه دادگاه بیـم تباني بدهد یـا آن را براي 
تکمیـل تحقیقـات ضـروري بدانـد. ۷- حـق ماقات 
و مکاتبـه مسـتمر با بسـتگان و آشـنایان در طول 
مـدت حبـس۸- حق دسترسـي بـه کتب، نشـریات، 

رادیـو و تلویزیـون در طـول مـدت حبـس.

جرم سياسي 
قانون شد 

پیش  بینی برداشت ۶۰۰ تن 
کلزا از مزارع جنوب کرمان

کرمـان  جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  زراعـت سـازمان  مدیـر 
گفـت: پیـش بینـی می شـود با آغـاز فصل برداشـت، ۶۰۰ تن 

محصـول کلـزا از مـزارع ایـن منطقـه برداشـت شـود.

بـه گـزارش مکـران فرامـرز رسـتگاری روز چهارشـنبه در 
جمـع خبرنـگاران افزود: ۳۲۰ هکتار از مزارع این شهرسـتان 
در راسـتای سیاسـت  هـای وزارت جهـاد کشـاورزی و بـه 
منظـور افزایـش ضریـب خوداتکایـی تولیـد روغـن در سـال 
زراعـی جـاری به کشـت دانـه روغنـی کلزا اختصـاص یافت.

وی ادامـه داد: بیـش از یکهـزار و ۲۵۰ کیلوگـرم بـذر هیبرید 
خارجـی در فصل کاشـت برای سـطح زیر کشـت موجود در 

منطقـه جنـوب کرمـان تامین و به کشـاورزان واگذار شـد.
رسـتگاری خاطرنشـان کرد: عملیات برداشـت محصول کلزا 
در جنـوب اسـتان کرمـان طبـق تقویـم زراعی از اردیبهشـت 

سـال جـاری آغاز شـده و تـا خرداد ادامـه دارد.
وی بیـان کـرد: عملکـرد محصـول کلـزا در جنـوب کرمان با 
توجـه بـه مدیریـت مطلـوب بـه  زراعـی و مجهـز بـودن بیش 
از ۵۰ درصـد از اراضـی زیـر کشـت بـه آبیاری تحت فشـار 

اسـت. مطلوب 
رسـتگاری گفـت: بیـش از ۲۶۰ تـن محصول کلـزا تاکنون در 
جنـوب اسـتان کرمـان تولیـد شـده و پیـش بینی می شـود با 
توجـه بـه میـزان عملکـرد تولیـد در واحـد سـطح، در پایـان 
فصـل برداشـت بیـش از ۶۰۰ تـن محصـول کلـزا در منطقـه 

جنـوب کرمان برداشـت شـود.
وی ادامـه داد: شـرکت غله و خدمـات بازرگانی منطقه جنوب 
کرمـان، محصـول تولیدی کلـزا را خریداری کـرده و عملیات 

خریـد ایـن محصول تا پایـان فصل برداشـت ادامه دارد.
رسـتگاری اظهـار کـرد: محصـول کلـزا به صـورت تضمینی 
و بـا قیمـت هـر کیلوگـرم ۲۵ هـزار و ۳۰۰ ریـال خریـداری 

شـود. می 
سـاانه بیـش از چهـار و نیـم میلیـون تـن انـواع محصـوات 
پوشـش  زیـر  جنوبـی  شهرسـتان  هفـت  در  کشـاورزی 
سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان تولید  می شـود.

شیوع بیماری هپاتیت 
 در منوجان

عائـم  کـه  کـرده  پیـدا  شـیوع  آ،  هپاتیـت  بیمـاری  منطقـه  در  اخیـرا 
آن،تـب،زردی و رنـگ پریدگی،بـی حالـی و ضعـف اسـت کـه عـدم 
بهداشـت فـردی و نشسـتن دسـتها و ناسـالمی آب،علـل اصلـی آن مـی 
باشـد.  تماسـی کـه بـا معاونـت شـبکه بهداشـت و درمـان داشتیم،ایشـان 
اعـام نمودنـد کـه در سـال جدیـد تـا کنـون قریـب بـه ۷۰ مـورد مراجعه 
کننـده مبتـا بـه هپاتیـت آ داشـتیم که بصـورت سـرپایی و بسـتری درمان 

بیمـاران ،اطفـال و کـودکان دبسـتانی بودنـد. شـدند.اکثر 
توصیـه میشـود کـه آب آشـامیدنی مشـکوک بـه ناسـالمی را جوشـانده،  
نظافـت فـردی را رعایـت و حتمـا دسـتهای کـودکان خـود را بـا آب و 

صابـون شستشـو دهیـد.
رسول شجاعی-خبرنگار

ابطال انتخابات حوزه بندر 
لنگه، بستک و پارسیان

سـخنگوی هیئـت مرکـزی نظارت بـر انتخابات گفـت: در جلسـه امروز با 
بررسـی گزارش هـای دریافتـی با توجه به مخـدوش بودن رونـد برگزاری 
اثبـات  و  پارسـیان  و  بسـتک  لنگـه،  بنـدر  انتخابیـه  حـوزه  در  انتخابـات 

تخلفـات صـورت گرفتـه، صحـت انتخابـات در ایـن حـوزه تأیید نشـد.

مکـران: سـخنگوی هیئـت مرکـزی نظـارت بـر انتخابات گفت: در جلسـه 
امـروز بـا بررسـی گزارش هـای دریافتی بـا توجه بـه مخدوش بـودن روند 
برگـزاری انتخابـات در حـوزه انتخابیـه بنـدر لنگـه، بسـتک و پارسـیان و 
اثبـات تخلفـات صـورت گرفتـه، صحـت انتخابـات در ایـن حـوزه تأییـد 
نشـد.صحت برگـزاری مرحلـه دوم انتخابات مجلس شـورای اسـامی در 
۱۲ حـوزه انتخابیـه دیگـر از ۵۵ حـوزه انتخابیـه در جلسـه امـروز شـورای 
ره پیـک  سـیامک  زمینـه،  در همیـن  تأییـد شـد.  اساسـی  قانـون  نگهبـان 
سـخنگوی هیئـت مرکزی نظـارت بر انتخابـات در مصاحبه بـا خبرگزاری 
صداوسـیما بیـان کـرد: در جلسـه امروز با بررسـی گـزارش هـای دریافتی 
بـا توجـه به مخـدوش بـودن رونـد برگـزاری انتخابـات در حـوزه انتخابیه 
بنـدر لنگـه، بسـتک و پارسـیان و اثبـات تخلفـات صورت گرفتـه، صحت 
انتخابـات در ایـن حـوزه تأییـد نشـد. سـیامک ره پیـک افـزود: همچنیـن 
در نشسـت امـروز مقـرر شـد آراء حـوزه انتخابیه تبریز، آذرشـهر و اسـکو 
بازشـماری شـود. بـه گزارش فـارس، وی گفـت:  همچنین مقرر شـد برای 
بررسـی دقیـق تـر انتخابـات در حـوزه انتخابیـه اهـر و هریـس بازرسـان به 

ایـن حـوزه اعزام شـوند.

همزمـان بـا هفتـه روابـط عمومـی از روابـط 
عمومـی های برتـرادارات آمـوزش و پرورش 

هرمـزگان تجلیل شـدند.
 بـه گـزارش ایرنـا ، براسـاس شـاخص هـای 
وزارت آمـوزش و پـرورش درحـوزه اطـاع 
وکیفـی  کمـی  ارزیابـی  وبرپایـه  رسـانی 
ازعملکـرد شـش ماهـه روابـط عمومـی هـای 
ادارات۲۲گانـه وهمچنیـن واحدهـای سـتادی 
آمـوزش   ، هرمـزگان  پـرورش  و  آمـوزش 
وپـرورش ناحیه یـک بندرعبـاس اول ، رودان 

دوم و بندرخمیـر سـوم شـد.
در  هرمـزگان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
از روابـط عمومـی هـای برتـر  آئیـن تجلیـل 
آمـوزش وپرورش اسـتان ، بـا تاکیـد براینکه 
روابـط عمومـی برنامـه محورکلیـد موفقیـت 
مجموعـه اسـت ، گفـت: نقـش روابـط عمومی 
در پیشـبرد اهـداف و برنامـه هـای سـازمانی 

، محـوری اسـت.
بـه  عمومـی  روابـط  افـزود:  کرمپـور  علـی 
عنـوان بـازوی مجموعـه کـه بـا گـروه زیادی 
از مخاطبـان سـر و کاردارد ، بایـد با نگرشـی 
تعامـل  گیـری  شـکل  در  محـور،  پژوهـش 
مجموعـه  بـا  سـازمانی  بـرون  موثرعوامـل 
اینکـه  نـه  باشـد  آفریـن  نقـش  سـازمانی 

شـود. محـدود  روزمـره  هـای  درفعالیـت 
ایجـاد  بـا  بیـان داشـت روابـط عمومـی  وی 
ارتبـاط شـفاف می توانـد جامعه را بـا اهداف 
و راهبردهـای مجموعـه همراه کند و به عنوان 
یـک بـازوی مهـم در رسـیدن بـه موفقیـت ها 

باشـد. موثر 
بـا  هرمـزگان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـرکل 
اشـاره به گسـتردگی حـوزه فعالیـت آموزش 
و پـرورش ، خاطرنشـان کـرد: نظـام تعلیـم و 
تربیـت به عنوان وسـیع ترین بخـش حاکمیتی 

کـه بـا همـه آحـاد مـردم سـر و کاردارد بـه 
مجموعـه ای توانمند در حـوزه روابط عمومی 
نیـاز اسـت تـا بتوانـد برنامـه های خـود را به 

نحـو شایسـته اجـرا نماید.
وی افـزود: پیچیدگـی ارتباطـات و تنـوع کانال 
هـای ارتباطـی در دنیـای امـروزی ایجاب می 
کنـد روابـط عمومـی بـا بهـره گیـری ازعلـوم 
نویـن ارتباطـی و اسـتفاده ازهمـه ظرفیـت ها 
، بیشـترین بـازده را بـرای مجموعـه داشـته 

. شد با
کرمپـور در پایـان با تاکید بـر حمایت و توجه 
بیشترمسـئوان آمـوزش و پـرورش ازروابط 
جـدی  حمایـت  کـرد:  خاطرنشـان   ، عمومـی 
وهمـه جانبـه ازمجموعـه روابـط عمومی های 
آمـوزش و پـرورش سراسراسـتان سیاسـت 
هـم  کـه  اسـت  اسـتان  مدیریـت  محـوری 
درسـتاد کل و هـم درمناطق و نواحـی باید به 
بهتریـن شـکل ممکـن اجرایی وعملیاتی شـود. 
رییـس اداره روابط عمومـی اداره کل آموزش 
و پـرورش هرمـزگان نیز با تشـریح سیاسـت 
هـا و راهبردهـای وزارت آمـوزش و پرورش 
درحـوزه روابـط عمومی ، اظهارکـرد: اجاس 
دو روزه روابـط عمومـی ادارات کل سراسـر 
کشـور کـه چنـدی پیش درمشـهد برگزارشـد 
درحـوزه  سـالجاری  اهـداف  و  راه  نقشـه   ،
روابـط عمومـی را بـا جزییات مشـخص کرده 
اسـت کـه باید درچارچوب های ترسـیم شـده 

بـا رویکـردی خاقانه عمـل کنیم.
نعمت روزپیکر افزود: براین اسـاس مسـئوان 
روابـط عمومـی بایـد با تنظیـم برنامه سـاانه 
و تقویـم اجرایـی در همـه بخـش هـا و حـوزه 
دنبـال  را  خـود  هـای  فعالیـت  مرتبـط  هـای 
نماینـد کـه ایـن مهـم مبنـای ارزیابـی عملکرد 

مسـئوان روابـط عمومی اسـت.

روابط عمومی های برترادارات 
آموزش و پرورش هرمزگان 

تجلیل شدند

هر هفته با صبح مکران

گستره توزیع: 
هرمزگان کرمان سیستان بلوچستان



نشریه ای منطقه ای جنوب شرق ایران )کرمان ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان (
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمددیمه کار

تماس با مدیر مسئول 09133493292
زیر نظر شورای سر دبیری

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

 سال اول ـ شماره 29 ـ شنبه 1 خرداد 1395 -14 شعبان 1437

 آدرس دفتر مرکزی: کرمان، کهنوج خیابان ولی عصر
  تلفن های تماس: 03443231072
دریافت پیامک:  09399501419
WWW.MAKRAN.IR: سایت مکران

ュも畢山ヤ イ事糎
گستره توزیع: هرمزگان کرمان سیستان و بلوچستان

             نماینده استان سیستان و بلوچستان :       رحماندوست 09159949681
جذب خبر و اگهی هرمزگان:                      09140937077

عطاناوکلی فرماندار رودبارجنوب به اتفاق حجت ااسلام 
محمدی نور امام جمعه شلهر زهکلوت به مناسلبت چهارم 
شلعبان سلالروز وادت ابوالفضلل العبلاس و روز جانباز 
بلا حضلور در منلازل تعلدادی از جانبلازان شلهر رودبار 

بلا تقدیلر از آنها ایلن عزیزان را ملورد تکریم قلرار داد .
ناوکلی در دیلدار بلا جانبلازان نارویی،خاونلد ،جشلانپور 
و فیلروزی ،بلا تاکیلد بلر تکریلم مقلام شلامخ جانبلازان 
و ایثارگلران انقلاب اسلامی،گفت:اگر ایثلار و مجاهلدت 
جانبلازان نبلود، انقاب و نظام اسلامی به بللوغ و بالندگی 

دسلت نملی یافت
فرمانلدار رودبارجنلوب در ادامله این دیدارهلا اظهار کرد: 
بردبلاری جانبلازان در برابلر تمام سلختی هایی که متحمل 

می شلوند، بایلد الگویلی باشلد برای تملام انسلان های کره 
خاکلی تلا بلر ایلن نکتله واقلف شلوند کله می تلوان بلرای 

رسلیدن بله ذات اقلدس اه، از جلان و مال گذشلت.
بله  کله  اینکله جانبلازان در آن زمانلی  بیلان  بلا  ناوکلی 
حضورشلان نیلاز بلود از سلامتی خلود گذشلتند افلزود 
تریلن  ماجلور  جلز  دنیلا  آن  در  رادملردان  ایلن  قطعلا 
حضلور  پلروردگار  نلزد  کله  بلود  خواهنلد  دسلته هایی 

 . بنلد می یا
نماینلده عالی دوللت در رودبارجنوب  صفلا و صداقت در 
بیلن جانبلازان را سلتودنی خواند و ادامله داد: حضور در 
جبهه هلای حلق علیله باطل گِل وجلود جانبلازان را پخته و 

جام درونشلان را شلفاف و زال کرده اسلت.

تقدیر فرماندار رودبار جنوب
 از جانبازان به مناسبت روز جانباز

برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگر در دانشگاه آزاد 
اسامی واحد کهنوج با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر

بله گلزارش روابلط عموملی واحلد کهنلوج جلسله 
دانشلجویان  ویلژه  ایثارگلر  و  شلاهد  سلتاد 
حضلور  بلا   94-95 دوم  نیمسلال  جدیداللورود 
ریاسلت واحلد و ریاسلت بنیلاد شلهید شهرسلتان 

شلد. برگلزار  کهنلوج 
عللی اصغر پوربهلزادی رئیس واحلد کهنوج ضمن 
تبریک اعیاد شلعبانیه گفت:»شلهیدان در یک مسلیر 
پرخیلر و برکلت گام نهادنلد و جسلم و جلان خلود 
را فلدای آراملش و راحتلی آینلدگان و اقتلدار نظام 
جمهلوری اسلامی نمودند و اکنلون وظیفه ما حفظ 
دسلتاوردها و تعلیلم و تربیلت فرزنلدان صاللح آن 

عزیلزان در جامعه اسلت.«
وی تعلداد دانشلجویان شلاهد و ایثارگلر این واحد 
دانشلگاهی را 135 نفر اعام و اظهار کرد:»دانشگاه 
آزاد اسلامی واحلد کهنوج بلا فارغ التحصیلی بیش 
بنیلادی  و  ریشله ای  حرکتلی  دانشلجو   11000 از 
در تاریلخ آملوزش جنلوب اسلتان کرملان ایجلاد 
شلاهد  فرزنلدان  را  آنلان  از  بخشلی  کله  کلرده 
معنلا  بلدان  ایلن  و  می دهنلد  تشلکیل  ایثارگلر   و 
اسلت کله در تماملی اصنلاف و بخش هلای جامعله 
فلارغ التحصیلان ایلن واحلد دانشلگاهی مجهلز به 
سلاح عللم و تعهلد مشلغول بله خدملت رسلانی 
بله ملردم شلریف و نجیلب جنلوب اسلتان کرملان 

هسلتند.«

عللی اصغلر پوربهلزادی افزایلش قلدرت تفکلر و 
تعقلل جوانلان را نلوع نگلرش و دیدگاهلی عنلوان 
کلرد کله در دانشلگاه می آموزنلد و دانشلگاه آزاد 
اسلامی واحد کهنلوج این مهلم را از طریق افزایش 
سلطح کیفیلت آملوزش و راه انلدازی تحصیلات 
تکمیللی کله از اهلداف کان ایلن واحلد دانشلگاهی 

بلوده محقلق کرده اسلت.
هدایلت اه مسلافری رئیس بنیاد شلهید شهرسلتان 
واحلد  ریاسلت  زحملات  از  تقدیلر  کهنلوج ضملن 
کهنلوج در راسلتای کیفلی سلازی آملوزش گفلت:» 
برنامه هلای مدون و بسلیار مناسلبی از سلوی این 
واحلد دانشلگاهی در حوزه ارائه خدمات آموزشلی 
و تحصیللی به دانشلجویان شلاهد و ایثارگر انجام 
شلده و ایلن عملل باعلث کاهلش چشلم گیلر تعلداد 

دانشلجویان مشلروطی شلده است.«
وی در ادامله شلهدا و جانبلازان را فرهنگ سلازان 
عرصله ایثلار و فلداکاری دانسلت و گفت:»فرزندان 
شلاهد و ایثارگلر بایلد ادامله دهنلده راه و آرملان 
پلدران خلود و الگوی مناسلبی برای سلایر اقشلار 

باشلند.« جامعه 
در پایلان، جلسله پرسلش و پاسلخ بلا موضوعلات 
و  فرهنگلی  و  رفاهلی  شلهریه ای،  آموزشلی، 
پاسلخگویی از سوی مسئولین قسلمت های مختلف 

در فضایلی صمیملی برگلزار شلد.

دیدار بخشدار 
چاه مرید 

با پرسنل آتش نشانی
بخشلدار چلاه مریلد بله اتفلاق هیئلت هملراه خود بله دیدار 

پرسلنل اتلش نشلانی شهرسلتان رفتند.
شهسلواری بخشلدار چلاه مریلد در ایلن دیلدار از جایلگاه 
ویلژه و بلا اهمیلت اتلش نشلانی گفتنلد و نقلش ان را مهم و 
حیاتلی دانسلتند کله با تلاش و فلداکاری خلود روزنه های 

امیلد را دل ملردم بوجلود ملی آوردند.
و نیلز از زحملات آتلش نشلانی در بخلش چاه مریلد  تقدیر 

و تشلکر کردند .

بله گلزارش مکلران :سلید محسلن صمدانلي  ضملن اشلاره  
بله سلرمایه گلذاري هاي انجام شلده درکهنوج گفت :  سلال 
قبلل بلااي 2000 میلیلارد ریلال موافقلت نامله بلا بخلش 

خصوصلي   منعقلد کلرده ایلم .
فرمانلدار کهنلوج  ضملن اشلاره بله پلروژه هلاي عمرانلي   
انجلام شلده در کهنلوج ؛ افلزود :  بالغ بلر 5 میلیلارد تومان  
بله پلروژه فاضاب  شلهري کهنوج  اختصاص یافته اسلت . 
وي  پیشلرفت فیزیکلي ایلن پروژه را 95 درصلد عنوان کرد 
و گفلت : زیرسلاخت هلاي  شلهرکهنوج فراهم  شلده اسلت . 
فرمانلدار کهنلوج  بله اي سلي آب درکهنلوج اشلاره کلرد و 
افلزود :   اي سلي آب   درکهنلوج زیر 1000 رسلیده اسلت .

سلید محسلن صمداني    به توسلعه روسلتاها توسط  دولت 
تدبیلر  اشلاره کلرد و  افلزود :  بااتریلن اعتبلار  در سلال 

گذشلته بلراي آب و بلرق روسلتایي بوده اسلت .
وي افزود : کهنوج یک کارگاه عملیاتي بزرگ است . 

فرمانلدار کهنلوج   گفلت :  پرو لژه فاضلاب بلا 86 درصلد 
پیشلرفت فیزیکلي   دارد .

وي پیشلرفت ایلن پروژه مهلم را 2/5 میلیلارد تومان عنوان 
کلرد و افلزود  :  سلاخت کلینیلک  بلزرگ کهنلوج  بااعتبلار 
چهلار  میلیلارد تومان  آغاز شلده اسلت که ملي تواند منجر 

بله تحلول خیلي خوبلي درعرصه بهداشلت منجر شلود. .
وي بااشلاره بله نامگلذاري  سلال 95 بله سلال  اقتصلاد 
مقاومتلي ، اقلدام و عملل از سلوي مقلام معظلم رهبلري   ، 
افزود :  اوضاع اقتصادي کشلور رو بهبود اسلت  و امسلال  

از گردنله هلاي سلخت عبلور خواهیلم کلرد .
فرمانلدار کهنلوج درایلن جلسله  ضمن  اشلاره به مشلکات 
شلهرداري کهنلوج   گفلت :  نیلروزي زیلادي به شلهرداري 

کهنلوج تحمیل شلده اسلت  
سلید محسلن صمدانلي  افلزود :   باللغ بر دومیلیلارد تومان  

بله پیمانکاران بدهلي داریم .
نماینلده عاللي دوللت درشهرسلتان کهنلوج  درایلن جلسله 
؛ نیلروگاه هزارمگاواتلي کهنلوج را جلز افتخلارات عمرانلي 
کشلور  عنلوان کلرد و افلزود : بحلث گاز نیز ملي تواند  یک 

جهلش   اقتصلادي را در کهنلوج ایجلاد کنلد .
فرماندارکهنوج  گفت : درسلال گذشلته  1500 هکتار آبیاري 

تحت فشلار را درکهنلوج اجرا کنیم .
وی کهنوج یکي از قطب هاي مهم  انرژي کشور است

وی گفلت : از نیازهلاي زیلر سلاخت اولیله هر شلهري بحث 
گاز اسلت  .

وي پیشلرفت  فیزیکلي  ایلن پلروژه را 86 درصلد عنلوان 

کلرد و گفلت :  همله زیلر سلاخت هلاي  توسلعه  درکهنلوج 
مهیاسلت و  از اولویلت هلاي ملا  درسلال جدیلد  آسلفالت  

خیابلان هلا درکهنلوج اسلت .
وي  افلزود : نیلروگاه بلزرگ یکهزار مگاواتلی کهنوج دارای 
دوفلاز اسلت کله دو واحلد فلاز اول آن بله بهلره بلرداری 

رسلیده و هلر کلدام 164 ملگاوات بلرق تولیلد ملی کنند.
وی ادامله داد: واحلد سلوم فلاز نخسلت ایلن نیلروگاه نیلز 
در حلال طلی مراحلل پایانلی بهره برداری اسلت و بلا بهره 
بلرداری از ایلن واحد، عملیلات اجرایی فلاز اول این نیروگاه 

بله پایان می رسلد.
وی خاطرنشلان کلرد: روزانله بیلش از 70 دسلتگاه تانگلر 
حملل گازوئیل، کار سلوخت رسلانی بله نیلروگاه کهنوج را 
برعهلده داشلتند کله بلا اتصلال خط گاز بله این نیلروگاه از 
طرفلی از ترافیلک محلور این شهرسلتان کاسلته و از طرف 
دیگلر صرفه جویی بسلیار خوبلی در مصلرف گازوئیل در 

اسلتان کرملان و کهنوج شلده اسلت.
صمدانلی بیلان کلرد: طلرح فاضلاب شلهر کهنلوج بلرای 
حلدود هشلت هلزار خانلوار اجلرا شلده و 800 خانلور نیلز 

تاکنلون بله شلبکه فاضلاب متصلل شلده انلد.
وی بلا بیلان اینکله از سلال 86 تاکنلون فضلای آموزشلی 
جدیلدی در کهنلوج سلاخته نشلده اسلت گفت: 13 طلرح در 
ایلن بخلش در حال اجراسلت که پیشلرفت فیزیکی متوسلط 

دارند. 52 درصلد 
ایلن  در  عمرانلی  طلرح   114 افلزود:  کهنلوج  فرمانلدار 
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اسلت. شلده  گلزارش  درصلد 

فرماندار کهنوج : زیرساخت هاي شهرستان 
کهنوج درحال تكمیل شدن است

منتخلب مردم میناب ، رودان ، جاسلک 
مجللس  در  وبشلاگرد  سلیریک   ،
شلورای اسلامی گفت: توجله به تولید 
مللی واشلتغال پایلدار اولویلت اصللی 

مجللس آینلده اسلت. 
حجلت ااسلام سلید مصطفلی ذالقدر 
دوشلنبه درحاشلیه افتتاح آزمایشلگاه 
نانلودر مینلاب بلا تاکیلد بلر ضرورت 
رقابلت  جلای  بله  همدللی  جایگزینلی 
هلای انتخاباتلی افلزود: تحقلق این امر 

مجلسلی کارآملد را رقلم ملی زنلد.
اینکله  بله  توجله  بلا  کلرد:  بیلان  وی 
انقلاب  رهبلر  سلوی  از   95 سلال 
سلال اقتصلاد مقاومتلی، اقلدام و عمل 
نامگلذاری شلده، بنابراین بلرای تحقق 

از تولیلد مللی در  ایلن مهلم حمایلت 
گرفتله  قلرار  دهلم  مجللس  اولویلت 
اسلت. منتخلب مردم مینلاب ، رودان ، 
جاسلک ، سیریک وبشلاگرد ادامه داد: 
بلا رونلق تولید مللی و تحقلق اقتصاد 
اشلتغال  جوانلان  بلرای  مقاومتلی، 
ایجاد شلده و یکی از مشلکات بزرگ 

کشلور حلل خواهلد شلد.
را  داخللی  تولیلد  از  ذوالقدر،حمایلت 
از  جلوگیلری  بلرای  بلزرگ  گاملی 
گفلت:  و  دانسلت  رویله  بلی  واردات 
تولیلد کننلده داخلی با تولیلد محصول 
درآملد  توانسلت  خواهلد  کیفیلت  بلا 

کنلد. عایلد کشلور  هنگفتلی 
وی یلاد آور شلد: رهبلر معظلم انقاب 
تحقلق اقتصلاد مقاومتلی را هملراه بلا 
بنابرایلن  انلد  دانسلته  عملل  و  اقلدام 
رهبلری  فرملان  ایلن  تحقلق  بلرای 
نخسلتین اقلدام و عملل را خانله مللت 
وسلیله  بدیلن  تلا  دهلد  انجلام  بایلد 
بسلتری مناسلب برای پویایلی اقتصاد 

بله وجلود آیلد.
وی افلزود: بدخواهلان ایران اسلامی 
تماملی ارکان نظلام اسلامی را ملورد 
تجزیله و تحلیل قرار داده و سلعی می 
کننلد بلا یافتلن یلک نقطله ضعلف و یا 

اختلاف، برنامله هلای خلود را پیلاده 
شلرایطی،  چنیلن  در  بنابرایلن  کننلد 
توطئله  توانلد  ملی  همدللی  و  وحلدت 

هلای دشلمنان را خنثلی کنلد.
اقتصلاد  تحقلق  بلا  داد:  ادامله  وی 
واحدهلای  از  بسلیاری  مقاومتلی 
تولیلدی راکلد فعالیلت خلود را آغلاز 
ایلن  فعالیلت  آغلاز  بلا  و  کننلد  ملی 
جامعله  از  بزرگلی  بخلش  واحدهلا 
بیلکاران از بیلکاری نجلات ملی یابنلد.

منتخلب ملردم شلرق هرملزگان گفت: 
هلای  جنلاح  از  نماینلدگان  حضلور 
مختللف در خانله مللت مایله تفرقله و 
اختلاف نیسلت بلکله ایلن نماینلدگان 
اگرهمله در راسلتای فرامیلن رهبلری 
حرکلت کننلد و از خطوطلی کله رهبلر 
معظلم انقلاب معیلن کلرده انلد، عبور 
تردیلد شلاهد مجلسلی  بلدون  نکننلد، 

کارآملد خواهیلم بلود.
ذوالقلدر، از مشلارکت خیلر مینابی در 
راه اندازی ازمایشلگاه نانو درآموزش 
پلرورش ایلن شهرسلتان تقدیلر کلرد 
وبیلان داشلت : بلا تعاملل ومشلارکت 
همله مدیلران وملردم درجهت توسلعه 
داشلته  مضاعفلی  تلاش  وآبادانلی 

باشلیم .

مصطفی ذوالقدر:

توجه به تولید ملی واشتغال پایداراولویت اصلی 
مجلس آینده است


