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ذوالقدر : 

مشکات مرزنشینان حل شود

کشتهای جایگزین در فاریاب شروع شد

مهندس بیات رئیس اداره آب و فاضاب بم شد
2

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان  منصوب شد
2

2

3

استان سیستان و بلوچستان در محاصره 
4بیابانها و ریزگردها

جلسه ساماندهی 
3اوقات فراغت جوانان در میناب

قنات کرمان 
ثبت جهانی شد

قنـوات اسـتان کرمـان بـه عنـوان چهارمیـن اثـر تاریخـی 
کرمـان در حالـی امـروز ثبـت جهانـی شـدکه اسـتاندار 
کرمـان از پیگیـری ثبـت جهانـی کلوت هـای شـهداد خبـر 

می دهـد

با حضور اسـتاندار کرمان در اجاس یونسـکو در شـهر 
اکبرآبـاد و  قنـوات )جوپـار کرمـان،   ، اسـتانبول ترکیـه 
قاسـم آبـاد شهرسـتان بـم( اسـتان پـس از طـی مراحـل 
مختلـف سـرانجام ثبـت جهانی شـد و تعـداد آثـار جهانی 

کرمـان بـه چهـار اثر رسـید.
بـا  یونسـکو  جهانـی  میـراث  کمیتـه   نشسـت  چهلمیـن 
دهـم  تاریـخ  از  تروریسـم،  برابـر  در  فرهنـگ  موضـوع 
تـا بیسـتم ژوئیـه بـه میزبانـی اسـتانبول ترکیـه در حـال 
برگـزاری اسـت کـه هـدف از آن بررسـی اماکـن فرهنگی 
پیشـنهادی بـرای قـرار گرفتـن در میراث جهانی بشـریت 

. ست ا
در حالیکـه طـی سـی و هفـت سـال گذشـته تنهـا دو اثـر 
ارگ تاریخـی بـم و باغ شـاهزاده ماهان ثبت جهانی شـده 
بودنـد، ثبـت دو اثـر تاریخـی از جملـه روسـتای دسـتکند 
میمنـد و قنـوات اسـتان کرمـان شـامل )جوپـار کرمـان، 
دو سـال  بـم( طـی  آبـاد شهرسـتان  قاسـم  و  اکبرآبـاد 
گذشـته در دولـت تدبیـر و امیـد اقدامـی بـی سـابقه بـود 
کـه بـا پیگیری هـای اسـتاندار کرمـان و سـازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری کشـور محقق شـد.

پرونـده کویرلـوت نیـز بـرای ثبـت جهانـی طـی دو روز 
آینـده در چهلمیـن نشسـت کمیتـه  میراث جهانی یونسـکو 
بررسـی خواهـد شـد.ازم به ذکر اسـت کـه علیرضا رزم 
حسـینی اسـتاندار کرمـان، محمدحسـن طالبیـان معـاون 
میـراث فرهنگـی کشـور و جالـی نماینـده دائم ایـران در 
یونسـکو به منظـور دفـاع از پرونده ثبت جهانـی قنوات ها 
بـه  یونسـکو  جهانـی  فهرسـت  در  ایـران  بیابان لـوت  و 

اسـتانبول ترکیـه سـفر کـرده اند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان، قنات هـا 
جایـگاه ویـژه ای نه تنهـا در ایـران بلکـه در جهـان داشـته 
اسـت و قنـات گوهـر ریـز یکـی از فعال تریـن قنات هـای 
بخـش جوپـار اسـتان کرمان اسـت کـه قدمتی ۷۵۰ سـاله 
از دوران صفویـه دارد و درمجمـوع بـا سـه هـزار و ۵۵۶ 
متـر طـول بـا ۱۲۹ حلقـه چـاه و در شـش رشـته بـا دبی 
آب ۶۰ لیتـر در ثانیـه حـدود ۳۳۰ هکتار اراضی باغ شـهر 
جوپـار را آبیـاری می کنـد و یکـی از مزیت هـای این قنات 

تأمیـن آب آن از گسـل اسـت.
بعنـوان  بـروات  آبـاد  قاسـم  و  اکبرآبـاد  قنات هـای 
در  بسـزایی  بم,نقـش  شهرسـتان  قنـوات  پرآب تریـن 

داشته اسـت. بـروات  بخـش  کشـاورزی  توسـعه 

استاندار سیستان و بلوچستان :
5مدیران با انصاف حقوق نامتعارف ندارند

سفال کلپورگان 
5میراث هنر  در دستان  زنان بلوچ

جسد جوان 33 ساله  
6روستایی کنار جو پیدا شد 

آیت اه در دیار کریمان:

هیچ کس در ایران نزدیکتر از من 
2به رهبری نیست

7خواص قهوه برای پوست و سامتی 

سرکار خانم اسامپناه
از زحمـات جنابعالـی برای چـاپ  کتاب خاطـرات آزادگان  و جانبازان شهرسـتانهای جنوبی 

کرمـان  تقدیر و تشـکر می شـود.
حاج محمد قلندی جانباز و آزاده  )معاونت فرمانداری  شهرستان فاریاب (

50 درصد تخفیف  
از تاریخ 95/04/9   تا   95/05/9

شهرداری کهنوج

 عوارض صدور پروانه

افزایش بنا
تمدید پروانه

پایان کار

پيامبر صلی اه عليه و آله :   
 

»َمْوُت ااِْْنساِن بِالُذنوِب اَْکَثُر مِْن َمْوتِِه بِااََْجِل َو َحياُتُه بِالبِِر اَْکَثُر 
مِْن َحياتِِه بِاْلُعُمِر؛«  

 
»مرگ انسان ها در نتيجه گناهان، بيشتر از مرگ آنها در نتيجه فرا 
رسيدِن اََجل است و زنده ماندن انسان ها درنتيجه نيکی  هایشان، 

بيشتر از زندگی کردنشان به خاطر باقی بودِن عمر است.«

یک خودرو  سورای 405 مدل 1389 
به قیمت 15/000/000 تومان به فروش می رسد.

تلفن تماس 09399501419
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طـی حکمـی از سـوی وزیـر آمـوزش و پـرورش، دانـش 
هاشـمي بـه سـمت » مدیـركل آمـوزش و پـرورش اسـتان « 

منصـوب شـد.
 بـه گـزارش مركز اطاع رسـاني و روابـط عمومي وزارت 
آمـوزش و پـرورش، متـن كامـل حکم علـي اصغـر فاني به 

شـرح زیر است:
برادر گرامي

جناب آقاي دانش هاشمي
باسام

 نظـر بـه مراتـب تعهـد، شایسـتگي و تجربیـات ارزشـمند 
جنـاب عالـي درآمـوزش و پـرورش بدین وسـیله بـه عنوان 
» مدیـركل آموزش و پرورش اسـتان هرمـزگان «  منصوب 

شـوید. مي 
و  متعـال  خداونـد  از  اسـتعانت  و  تـوكل  بـا  اسـت  امیـد 

مدظلـه  رهبـري)  معظـم  مقـام  رهنمودهـای  از  پیـروي 
العالـي ( و سیاسـت هـای رئیـس جمهـور محتـرم بـا جلـب 
گرانقـدر  فرهنگیـان  همفکـری  و  همـکاري  و  مشـاركت 
بویـژه كارشناسـان، مدیـران، صاحـب نظـران عرصـه تعلیم 
و تربیـت و نیـز مسـئولین اسـتاني در تحقـق اهـداف متعالي 
آمـوزش و پـرورش موفـق و مؤید بوده و مـوارد زیر را  نیز 

وجهـه همـت خـود قـرار دهیـد.
* التـزام بـه اصـول راسـتگویي ، اعتـدال گرایـي و تقویـت 

روحیـه امیـد و پویایـي. 
* ارتقـاي جایـگاه آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان محـور 

تحـوات و توسـعه اسـتان . 
* اسـتفاده از نیروهـاي مجـرب و توانمند و بهبـود مدیریت 
بـا توجـه بـه نقـش  منابـع انسـاني در آمـوزش و پـرورش 

اساسـي آن در تحـول نظـام تعلیـم و تربیـت . 

و  بمنظـور رشـد  فرهنگیـان  و  مـردم  مشـاركت  توسـعه   *
تعالـي هـر چـه بیشـتر آمـوزش و پـرورش فرزنـدان میهـن 

. اسـامي 
* مسـئولیت پذیـري و پاسـخگویي آمـوزش و پـرورش در 
قبـال رشـد فـردي و اجتماعي نسـل آینده در راسـتاي سـند 
چشـم انـداز و سـایر اسـناد بـاا دسـتي بویـژه سـند تحـول 

بنیادیـن و تقویـت روحیـه تفکـر و نـوآوري .
و  ائمـه جمعـه   ، اسـتاندار  بـا  اثربخـش  و  مؤثـر  تعامـل   *
نماینـدگان محتـرم در راسـتاي تقویـت جایـگاه و مصالـح 

پـرورش  و  آمـوزش 
* ارتقـاء كیفیـت فعالیـت آموزشـي و پرورشـي در همـه 
ابعـاد بـراي نیـل بـه اهـداف تهذیـب ، تحصیـل و ورزش .

* تقویـت روحیـه ایثارگـري ، توسـعه تفکـر راهبـردي و 
آینـده نگـر در آمـوزش و پـرورش اسـتان .

* اعتـاي شـأن و منزلـت  فرهنگیـان و اهتمـام جـدي براي 
توسـعه مسـتمر شایسـتگي هـاي علمـي، تربیتـي و حرفـه اي 

 . آنان 
منظـور  بـه  هـا  مسـئولیت  ایـن  انجـام  در  را  شـما  توفیـق   
دسـتیابی بـه اهـداف تعلیـم و تربیـت در راسـتای سیاسـت 
هـای نظـام جمهـوری  اسـامی ایـران و دولت تدبیـر و امید 

دارد. مسـئلت  بـزرگ  از درگاه خداونـد 

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش:

مدیركل آموزش و پرورش استان هرمزگان منصوب شد

در  بزرگـی  قدم هـای  كهنـوج  واحـد  اسـامی  آزاد  دانشـگاه 
توسـعه علم، اقتصاد و تامین نیروی انسـانی جنوب اسـتان كرمان 
برداشـته اسـت . بـه گزارش مکـران: دكتـر احمد حمـزه نماینده 
مـردم پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان كرمـان در مجلس شـورای 
اسـامی، امـام جمعـه، رئیـس اداره آموزش و پـرورش و جمعی 
دیگر از مسـئولین شهرسـتان از روند برگزاری آزمون سراسـری 
سـال95 كـه بـه میزبانـی ایـن واحـد دانشـگاهی برگزار می شـود 
بازدیـد كردند.علـی اصغـر پوربهـزادی رئیـس واحـد كهنـوج 
گفـت:» دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد كهنـوج تمامـی امکانـات 
ازم بـرای تامیـن محیطـی امـن و بـدور از هرگونـه اسـترس را 
دانشـگاه های  میزبانـی  و  اسـت  آورده  فراهـم  داوطلیـن  بـرای 
آزاد اسـامی در امـر برگـزاری كنکور نشـان از اعتمـاد و اعتقاد 
مسـئولین بـه امکانات و اجرای موفق این آزمون سرنوشـت سـاز 

توسـط دانشـگاه آزاد اسـامی اسـت.«
وی تعـداد داوطلبین آزمون سراسـری شهرسـتان كهنوج را بیش 
از 1600 نفـر اعـام نمـود و گفـت ایـن تعـداد داوطلـب در 5 

گـروه آزمایشـی و بـه مـدت 2 روز بـا هـم بـه رقابـت می پردازنـد.
دكتراحمـد حمـزه نماینـده پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان كرمـان نیز ضمـن ابراز 
خرسـندی از میزبانی بسـیار مطلوب واحد كهنوج از داوطلبین آزمون سراسـری 
گفـت:» دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد كهنـوج تنهـا واحد آمـوزش عالی بزرگ 
پنـج شهرسـتان جنوبـی اسـتان كرمـان اسـت كـه توانسـته بـا ایجـاد فضای بسـیار 
مناسـب بزرگتریـن رویداد علمی كشـور در شهرسـتان كهنوج را بـه بهترین نحو 
اجـرا نمایـد.«وی ضمـن تقدیـر از رئیـس واحـد كهنـوج گفـت:» دانشـگاه آزاد 
اسـامی واحـد كهنـوج قدم های بزرگی در توسـعه علـم، اقتصـاد و تامین نیروی 
انسـانی جنـوب اسـتان كرمـان برداشـته كـه ایـن نشـان از مدیریـت بسـیار خوبی 

اسـت كـه در راس ایـن مجموعه قـرار دارد.«
نماینـده پنـج شهرسـتان جنوبی اسـتان كرمان در مجلس شـورای اسـامی ضمن 
تاكیـد بـر گسـترش علـم و آمـوزش شهرسـتان اظهـار كـرد:» توسـعه دانشـگاه 
آزاد اسـامی واحـد كهنـوج از جملـه برنامه هایـی اسـت كـه در دسـتور كار 
قـرار داده ایـم و در مرحلـه نخسـت جهت تکمیل حـوزه تحصیـات تکمیلی در 
حـال پی گیـری و اخـذ 3 رشـته جدیـد كارشناسـی ارشـد و ایجـاد مركز رشـد با 

دوهسـته فنـاوری بـرای ایـن واحد دانشـگاهی هسـتیم.«

بازدید دكتر حمزه از برگزاری كنکور در دانشگاه آزاد كهنوج

گرما به 58  درصد نخلستانهای 
جنوب استان كرمان خسارت زد 
بـه گـزارش خبرگـزاري مکـران رییـس سـازمان  جهـاد 
هـزار   30 از  گفـت:  كرمـان  اسـتان  جنـوب  كشـاورزی 

هکتـار   724 و 
در  نخلسـتان 
 ، منطقـه  ایـن 
 18 محصـول 
بـر  هـزار هکتـار 
اثـر گرمـا ریزش 

. د كـر
یعقـوب  سـید 
افـزود  موسـوی 
ریالـی   نظـر  :از 

و  كشـاورزان  بـه  خسـارت  ریـال  میلیـارد  نیـم  و  یـک 
اسـت. شـده  وارد  اسـتان  جنـوب  نخلـداران 

چنـد  شـدید  گرمـای   علـت  بـه  :همچنیـن  گفـت  وی 
روز اخیـر شـاخه هـای جـوان درختـان مركبـات دچـار 

اسـت. شـده  سـوختگی 

كشتهای جایگزین در  فاریاب 
شروع شد

بـه گزارش روابـط عمومی مدیریت جهاد كشـاورزی 
جهـاد  مدیـر  واحـدی  مهنـدس  فاریـاب  شهرسـتان 
راسـتای  در  عنـوان كـرد  ایـن شهرسـتان  كشـاورزی 
تغییـر الگـوی كشـت و بهـره وری بهینـه از منابـع آب 
موجـود، كشـت محصوات بـا مصرف كـم آب نظیر 
در  پرمصـرف آب  بقـوات، جایگزیـن محصـوات 
حـوزه این شهرسـتان با همـکاری و حمایـت مدیریت 
زراعـت سـازمان جهـاد كشـاورزی جنـوب كرمـان از 
تیرمـاه سـال زراعـی جـاری كشـت در  نیمـه ی اول 
سـطح 250 هکتار مـاش و 400 هکتار لوبیا آغاز شـده 
اسـت . پیـش بینـی میشـود از ایـن سـطح زیـر كشـت 
بـه تفکیـک 500 و 1200 تـن محصول برداشـت شـود 
محصـول  كشـت  زیـر  سـطح  از  كاسـتن  ضمـن  كـه 
پرمصرفـی چـون ذرت دانـه ای تاثیـر بـه سـزایی در 

تولیـد حبوبـات دارد.

خسارت 9 میلیارد ریالی طوفان 
به كشاورزی عنبرآباد

مدیـر جهـاد كشـاورزی عنبرآباد گفت: بـر اثر طوفان 
شـدید و تگـرگ چند روز گذشـته، 9 میلیـارد و 100 
میلیـون ریـال بـه كشـاورزی ایـن شهرسـتان خسـارت 

شد. وارد 
خبـر  بـا  گفت و گـو  در  طاهـری   محسـن  مهنـدس 
سـطح  داشـت:  اظهـار  عنبرآبـاد  در  مکـران  گـزاري 
زیركشـت نخیـات در ایـن شهرسـتان 6 هـزار و 500 
هکتـار بـوده كه شـامل 6 هـزار هکتـار باغ هـای بارور 

و 500 هکتـار غیربـارور اسـت.
طاهـري گفت؛سـطح زیركشـت مركبـات نیـز در این 
شهرسـتان 13 هـزار هکتـار شـامل 11 هکتـار باغ هـای 

بـارور و 2 هـزار هکتـار باغ هـای غیربارور اسـت.
وی افـزود: بـر اثـر طوفـان شـدید و تگـرگ چند روز 
باغ هـای  از  ایـن شهرسـتان، 110 هکتـار  گذشـته در 
نخیـات و مركبـات در منطقه جهادآباد و روسـتاهای 
اطـراف شهرسـتان عنبرآبـاد و یـک واحـد مرغـداری 
در مجمـوع بـه مبلـغ 9 میلیـارد و 100 میلیـون ریـال 
از  كـرد:  خاطرنشـان  طاهـری  شـد.  وارد  خسـارت 
خسـارت  اعـام  بـرای  می شـود  تقاضـا  كشـاورزان 
بیمـه محصـوات كشـاورزی و مراكـز  بـه صنـدوق 

خدمـات جهـاد كشـاورزی مراجعـه كننـد.

مهندس بیانی رئیس 
اداره  آب و فاضاب بم  شد

طـی  بـم  فرمانـداری  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مراسـمی كـه صبـح دوشـنبه بیسـت و یکـم تیـر مـاه 
در دفترمهنـدس اشـک فرمانداربـم برگزارگردیـد، 
مهنـدس احمـد بیانی بعنـوان رئیس جدیـداداره آب 

و فاضـاب شـهری بـم منصـوب شـد

 آیـت اه فاضـل لنکرانـی هـدف نهایـی وهابیـون دست سـاز اسـتکبار را نابـود 
كـردن تمـام ظواهـر اسـامی بـه خصـوص مکـه ذكـر كـرد.

بـه گـزارش ایسـنا، آیـت اه محمـد جـواد فاضـل لنکرانـی چهارشـنبه شـب در 
جمـع مبلغـان جنوب شـرق كشـور، اظهار كـرد: تخریـب بقیع مقدمـه ای از آغاز 
حركـت دشـمنان بـرای نابـودی اسـام بود.وهابیـون بـا تخریـب بقیـع، تخریـب 
كعبـه را نیـز كلیـد زدنـد و امـروز داعـش نیز نسـخه همـان تفکر اسـت؛ وهابیت 
تنهـا یـک گـروه مخالـف شـیعه نیسـت بلکه آنها بـا اهل تسـنن و اسـام مخالف 

. هستند
اسـتاد حـوزه بـا بیـان ایـن مطلـب كـه علمـای مـا از صـد سـال پیـش هشـدار 
می دادنـد كـه ایـن گـروه بـه دنبـال تخریـب مکـه و كعبـه هسـتند، بیـان كـرد: 
متاسـفانه كسـی ایـن سـخن را بـاور نداشـت ولـی امروزه وقتـی فجایـع داعش را 
مـی بینیـم ایـن حقیقـت بیـش از پیـش بر مـا آشـکار می شـود. دشـمنان طالبان و 
داعـش را سـاختند كـه اسـام را از بین ببرنـد و قطعا وقتی تاریـخ مصرف داعش 
نیـز تمـام شـود، دشـمنان مدل جدیـد دیگری رو خواهنـد كرد و بـه همین خاطر 

بایـد همیشـه بـه هوش باشـیم.
فاضـل لنکرانـی بـا بیـان ایـن مطلـب كـه مکتـب اهـل بیـت)ع( كامـا مطابـق بـا 
قـرآن اسـت بیـان كـرد: شـعار ایـن مکتـب آن اسـت كـه روایـات مـا بـا قـرآن 
سـنجیده می شـود؛ استشـهاداتی كه اهـل بیت)ع( به قـرآن دارنـد در هیچ مکتبی 
ایـن مسـاله ناشـی از یـک تعصـب خـام نیسـت بلکـه  بـه چشـم نمی خـورد و 

مسـتندات آن غیرقابـل انـکار اسـت.

وی گفـت: نـگاه قرآنـی مکتـب اهل بیـت)ع( با هیچ مکتبـی قابل قیاس نیسـت؛ 
اگـر كسـی بـا مکتـب اهـل بیـت)ع( مانـوس نباشـد بـه هیـچ عنـوان نمی تواند به 

فهـم عمیـق از قرآن برسـد و تفسـیر او تفسـیر بـه رأی خواهـد بود.
او اظهاركـرد: یـک مبلـغ شـیعه بایـد اعتقاد قلبی داشـته باشـد كه حقیقـت قرآن 
در مکتـب اهـل بیـت)ع( وجـود دارد؛ افتخـار مـا نیـز آن اسـت كه در این مسـیر 
بـدون تعصـب و فقـط با نگاه اسـتدال می نگریـم و هرچه بیشـتر مطالعه می كنیم 

و بـه ابعـاد عمیـق این جریـان مقدس پـی می بریم.
فاضـل لنکرانـی بیـان كـرد: توصیفاتـی كـه امام علـی)ع( و امـام باقر)ع( و سـایر 
ائمـه از قـرآن و مبانـی قـرآن دارنـد در هیچ نقل و قـول و كتابی دیده نمی شـود؛ 
مخالفـان مکتـب اهـل بیـت)ع( به ظاهر و قرائـت و حفظ قرآن تاكیـد دارند ولی 
مکتـب اهـل بیـت)ع( عـاوه بـر قرائت بـر فهـم و تدبری كـه در قرآن نیـز مورد 
تاكیـد اسـت اصـرار دارد؛ در حالـی كـه در هیـچ آیـه ای از قـرآن روی بحـث 
حفـظ اصـرار نشـده اسـت ولی مسـاله تدبر بیشـترین تاكیـدات قرآنـی را به خود 
اختصـاص داده اسـت. متاسـفانه همیـن فهم اشـتباه از قرآن باعث ایجـاد این همه 
انحرافـات در ایـن گروه هـا و شـکل گیـری گروه هـای خشـن و ظاهرگـرا شـده 
اسـت؛ وقتـی تدبـر در قـرآن و تمسـک بـه فرهنـگ اهـل بیـت)ع( از بیـن رفـت 

چنیـن مشـکاتی ایجاد می شـود.
ایـن اسـتاد حـوزه بیـان كرد: در خصـوص آیات مهدویـت، آیه مشـهوری كه به 
تصریـح از تسـلط و حاكمیـت صالحـان بـر روزی زمینـه و امنیت بـرای صالحان 
سـخن گفته اسـت، تفسـیر اهل بیـت)ع( و افرادی مثـل فخر رازی ایـن تفاوت ها 

را مشـخص می كنـد. قـرار نیسـت كـه تقیـه كنیـم و نگوییـم كه امـام باقـر)ع( به 
یکـی از بزرگتریـن فقهـای مقابل اهل بیـت)ع( فرمودند كه هیـچ حرفی از قرآن 

به شـما ارث نرسـیده است.
فاضـل لنکرانـی بیـان كـرد: متأسـفانه دشـمنان روزی قرآنـی چـاپ كـه در آن 
آیـات جهـاد وجـود نداشـت و از طرفـی امـروز نیز وهابیت خشـن آیـات مرتبط 
بـه مـراوده بـا مردم و دعوت صحیح به اسـام را كنار گذاشـته و اسـامی خشـن 

را به رخ كشـیده اسـت.
وی گفـت: همـه شـیعیان بـه خصوص دلسـوزان این مکتـب در مناطق مرزنشـین 
كشـور كـه مرزنشـینان مکتـب اهـل بیـت)ع( هسـتند بایـد قـدر ایـن مکتـب را 
بداننـد و هـر روز دانـش خـود را ارتقـاء دهنـد زیرا حتـی مراجع ما نیـز وقتی كه 
هفتادسـال در ایـن مکتـب تلمـذ كرده اند نیـز بیان می كننـد كه تا اینجـا عمر تنها 

قطـره ای از دریـای علـم اهـل بیـت)ع( را دریافته اند.

آیت اه فاضل لنکرانی:

هدف اصلی وهابیت، تخریب مکه و اسام است 

 

هاشـمی  اه  آیـت   - شـخصیت ها  و  سیاسـت > احزاب 
تشـریح رونـد شـکل گیـری روحانیـون  رفسـنجانی ضمـن 
مبـارز در قبـل از انقـاب گفـت: روحانیـون در دوران تبعید 
شـود. خامـوش  مبـارزه  چـراغ  نگذاشـتند  امـام)ره( 

بـه گـزارش خبرآناین بـه نقـل از روابط عمومـی و تبلیغات 
هاشـمی  اكبـر  آیـت اه  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
 23( نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس  رفسـنجانی 
تیرمـاه( در دیـدار نماینـدگان مـردم شـهرهای مختلـف ایـن 
اهمیـت  بـر  تأكیـد  بـا  اسـامی  در مجلـس شـورای  اسـتان 
و  مسـائل  حـل  بـرای  مجلـس  و  دولـت  همکاری هـای 
و  نماینـدگان  از  مـردم  داشـت:  اظهـار  كشـور  مشـکات 
دولتـی كـه بـه آنهـا رأی داده انـد، انتظـار دارنـد كـه بـه دور 

از فضاسـازی های سیاسـی، بـرای توسـعه و پیشـرفت كشـور 
كننـد. اجـرا  و  برنامه ریـزی 

وی بـا اشـاره بـه سـوابق رفتـاری و گفتـاری خویـش بـا امـام 
راحـل و بعـد از ایشـان بـا مقـام معظـم رهبـری، گفـت: در 
زمـان امـام)ره( بـا اینکـه ارادتی قلبی به ایشـان داشـتم، وقتی 
در مسـائل سیاسـی اختـاف نظـر پیـدا می كردیـم، نظراتم را 
می گفتـم و بـه امـام عـرض می كـردم كـه در ایـن قضیـه از 
شـما پیـروی می كنـم. همچنیـن در دوران رهبـری آیـت اه 
خامنـه ای نیـز عـاوه بـر سـوابق طوانـی دوسـتی، همـکاری 
و همدلـی، گاهـی كـه اختـاف نظر پیدا می شـود، به ایشـان 
هـم عـرض كـردم نظـرم ایـن اسـت، امـا شـما رهبـر جامعـه 
مسـایل  بـرای  و  كنـم  پیـروی  شـما  از  بایـد  مـن  و  هسـتید 

اختافـی نیـز حجـت شـرعی دارم.
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی بـا یـادآوری برخـی از اتفاقات 
نامه هایـی  گفـت:  راحـل،  امـام  حیـات  زمـان  در  تاریخـی 
كـه بـه خـط مـن و سـران انقـاب اسـت، در اسـناد تاریخـی 

موجـود اسـت.
وی با تشـریح سـوابق آشـنایی خویـش با آیـت اه خامنه ای، 
گفـت: مطمئـن باشـید اان هـم در ایران كسـی نزدیک تر از 

من بـه رهبـر معظم انقاب نیسـت.
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی در دیگـر برنامـه دومیـن روز 
سـفر به اسـتان كرمـان، با حضـور در دفتـر نماینده ولـی فقیه 

در اسـتان و امـام جمعـه كرمـان، بـا آیـت اه جعفـری دیدار 
و گفـت وگـو كرد.

رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، در ایـن دیـدار كه 
رزم حسـینی اسـتاندار، جمعـی از مسـئولین اسـتان و گروهی 
از طلبـه ها و روحانیون حضور داشـتند، با اشـاره به خاطرات 
دوران طلبگـی از سـال 1327 تا شـروع رسـمی مبـارزات در 
سـال 1340 و 1341، گفـت: در مقطعـی كـه بهائیـان میـدان 
گرفتـه و دلسـوزان اسـام و مـردم نگران شـده بودنـد، رژیم 
پهلـوی بـه بهانـه ی ماحظـات جهانـی، فعالیت هـای آنها را 
توجیـه مـی كرد كـه آیـت اه العظمی بروجردی بـا گفتاری 
منطقـی گفتـه بودنـد اگـر قـرار بـر ماحظـات جهانی باشـد، 
كه اان كسـی نظام های سـلطنتی و پادشـاهی را نمی پذیرد.

وی ضمـن تشـریح رونـد شـکل گیـری روحانیـون مبـارز، 
ادامـه داد: كـم كم هسـته ی در درون حوزه علمیه قم شـکل 
گرفـت كـه بعدهـا، در سـال هـای مبـارزه و تبعید امـام)ره(، 

نگذاشـتند چـراغ مبـارزه خاموش شـود.
آیـت اه هاشـمی رفسـنجانی بـا اشـاره بـه خاطـرات زمـان 
تصویـب ضایعـه انجمـن هـای ایالتـی و وایتـی، گفـت: امام 
در آن مقطـع، سـه نامـه بـه علمـای یـزد، كرمـان و رفسـنجان 
نوشـته و بـه مـن داده بودنـد تـا بـه آنـان برسـانم و مـن در 
و  كـرد  نشـینی  عقـب  رژیـم  شـنیدم  كـه  بـودم  رفسـنجان 

پذیرفـت كـه آن ایحـه لغـو شـود.

آیت اه هاشمی: 
مطمئن باشید كسی نزدیک تر از من به رهبری نیست

هرجا اختاف نظر داشتم به ایشان گفته ام 

طرح انتقال آب از سد نساء سال 
آینده بهره برداری می شود

اسـتان  شـهری  فاضـاب  و  آب  شـركت  مدیرعامـل 
كرمـان گفـت: امیدواریـم بـا بهـره بـرداری از طـرح 
انتقـال آب از سـد نسـاء تـا شـش مـاه نخسـت سـال 
آینـده عـاوه بـر حـل مشـکات آب آشـامیدنی ایـن 
منطقـه، اهالـی شـرق اسـتان یکـی از بـا كیفیـت تریـن 

آب هـای كشـور را مصـرف كننـد.
محمد طاهری روز دوشـنبه در آیین معرفی سرپرسـت 
امـور آب و فاضاب شهرسـتان بم افـزود: طرح انتقال 
آب از سـد نسـاء به شـهرهای بم، بروات و رسـتم آباد 

بـه كمک شـركت آب منطقه ای در حال اجراسـت.
وی اسـتفاده از آب سـالم و بهداشتی را حق شهروندان 
هـای  آزمایـش  براسـاس  كـرد:  تصریـح  و  دانسـت 
شـیمیایی و میکروبـی انجـام شـده، آب ذخیـره شـده 
پشـت سـد نسـاء جـزء سـه آب بـا كیفیـت كشـور و از 

آب آشـامیدنی تهـران و ار نیـز برتـر اسـت.
وی كار و تـاش بـا عقانیت و خـرد را ازمه موفقیت 
در همـه امـور برشـمرد و گفـت: براسـاس نامگـذاری 
امسـال بـه نـام اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمـل باید به 
گونـه ای عمـل كنیـم كـه در همـه زمینـه هـا خودكفـا 

باشیم.
احمـد بیانـی در ایـن آییـن بـه عنـوان سرپرسـت امـور 
آب و فاضـاب بـم معرفـی و از خدمـات حسـن چرخ 

انـداز مدیـر سـابق تقدیر شـد.
شـرق اسـتان كرمان شـامل شهرسـتان های بم، ریگان، 

فهرج و نرماشـیر حدود 50 هزار مشـترک آب دارد. 

صبـح دوشـنبه بیسـت و یکـم 
در  کـه  مراسـمی  طـی  تیـر؛ 
بـم  عالـی  آمـوزش  مجتمـع 
بانـوی  از  گردیـد،  برگـزار 
ضیـاء  رخسـاره  نیکـوکار 

آمـد عمـل  بـه  تجلیـل 
ایـن  برگـزاری  بـا  همزمـان 

مراسـم سـردر ورودی مجتمع 
آمـوزش عالـی بـم و همچنیـن 
انتظامـات  بـرج  سـاختمان 
مجموعـه ورودی ایـن مجتمـع 
از  تعـدادی  حضـور  بـا  نیـز 
آمـوزش  مجتمـع  کارکنـان 
عالـی و امـام جمعـه، فرماندار 

و تعـدادی دیگـر از مسـئولین 
همچنیـن  و  بـم  شهرسـتان 
رخسـاره ضیـاء – بانـوی خّیر 
و نیکـوکاری که هزینه سـاخت 
ایـن سـردر و سـاختمان بـرج 
را متقبـل شده اسـت – بـه بهره 

رسـید. بـرداری 

 مراسم افتتاح سردر 
و ساختمان برج 
مجتمع آموزش عالی بم
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محرومیت بشاگرد از تماشای یورو 
بـا توجـه به عاقـه مردم بـه ویـژه جوانان بشـاگردی 
بـه تماشـای ایـن مسـابقات و عـدم پخـش مسـابقات 
متاسـفانه باعـث اسـتفاده بیشـتر از ماهواره)رسـیور( 
در شهرسـتان شـده اسـت و جا دارد که این مشـکل 

فنـی سـریعا برطرف شـود.  
نیوز؛درحالـی  بشـاگرد  گـزارش   از بـه  نقـل  بـه 
کـه امـروزه در سراسـر دنیـا جوانـان را بزرگتریـن 
سـرمایه و نیـروی حـال و آینـده میداننـد وحکومـت 
هـا تمـام تـاش خـود را معطـوف خدمـات رسـانی 
بـه ایـن قشـرعظیم تحصیـل کـرده ونیـروی عظیـم 
جوامـع امـروزی کـرده انـد و بهتریـن تکنولـوژی را 
بـرای اسـتفاده و رشـد فکـری و روحـی و روانـی و 
بـروز اسـتعدادهای آنهـا بـکار میبرنـد و سـالم تریـن 

سـرگرمی هـا رابـرای جوانـان مهیـا مـی یازنـد.
 جوانـان ایـن منطقـه محـروم شهرسـتان بشـاگرد که 
عـاوه برمشـکل شـدید بیـکاری وعافـی و کمبـود 
آب آشـامیدنی ؛ نبـود اینترنـت نامناسـب و هـزاران 
نشسـتن  یشـان  دلخوشـی  و حداقـل  دیگـر  مشـکل 

پـای تلویزیـون وجعبـه جادویـی وتماشـای مسـابقات ورزشـی بـود 
کـه حداقـل بدینوسـیله بتواننـد خا شـدیدبیکاری ومشـکات روح 

وروانـی راازایـن طریـق جبـران نمـوده وسـرگرمی سـالم ومناسـبی 
داشـته باشند. 

امـا گویـا دسـت تقدیرچنیـن اسـت کـه تلویزیون و 
صداوسـیمای اسـتان هـم بـا بـی توجهـی به خواسـته 
هـای بحـق ایـن قشـرمهم جامعـه انـان را ازایـن حـق 

طبیعـی وقانونـی وبسـیارمهم هـم محـروم سـازد.
 بـا توجـه بـه شـکایت شـبکه قطـری بیـن اسـپورت 
از صـدا و سـیمای جمهـوری اسـامی ایـران پخـش 
ماهـواره ای مسـابقات یـورو ۲۰۱۶ متوقـف گردیده 
هـای  )گیرنـده  زمینـی  ماهـواره  طریـق  از  فقـط  و 

دیجیتـال( قابـل دریافـت مـی باشـد.
هرمـزگان  اسـتان  هـای  شهرسـتان  اکثـر  در  تقریبـا 
هـای  گیرنـده  بوسـیله  مسـابقات  تماشـای  امـکان 
شهرسـتان  متاسـفانه  ولـی  دارد  وجـود  دیجیتـال 
بشـاگرد فرامـوش شـده و همچنـان در زمـان پخـش 
و  قطـع  شـبکه  ایـن  سـیگنال  مسـابقات   مسـتقیم 
برنامـه هـای دیگـر صـورت مـی  پخـش سـریال و 

پذیرد. 
بـا توجـه به عاقـه مردم بـه ویـژه جوانان بشـاگردی 
بـه تماشـای ایـن مسـابقات و عـدم پخـش مسـابقات 
متاسـفانه باعث اسـتفاده بیشـتر از ماهواره)رسـیور( در شهرستان شده 

اسـت و جـا دارد کـه ایـن مشـکل فنی سـریعا برطرف شـود..

ایجـاد  بـرای  دولـت  فوریـت ایحـه  یـک  بـا  مجلـس  نماینـدگان 
هفـت منطقـه آزاد تجـاری، صنعتـی و ۱۲ منطقـه ویـژه اقتصادی در 
کشـور، موافقـت کردنـد کـه بـه نظـر می رسـد اکنـون بیـش از هـر 
زمـان دیگـری افزایـش صادرات غیـر نفتی بـرای ایـران اهمیت پیدا 

اسـت.  کرده 
روزنامـه آرمـان - فریبـا نهاونـدی: در حالی روز گذشـته نمایندگان 
مجلـس بـا یک فوریـت ایحه دولت بـرای ایجاد هفـت منطقه آزاد 
تجـاری، صنعتـی و ۱۲ منطقـه ویـژه اقتصـادی در کشـور، موافقـت 
بـه نظـر می رسـد اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگـری  کردنـد کـه 
افزایـش صـادرات غیـر نفتـی بـرای ایـران اهمیـت پیدا کرده اسـت. 
مناطـق آزاد عمدتـا در کشـور هایی که بـه اقتصاد جهانی نپیوسـته اند 
و همچنـان بـرای واردات و صـادرات نظـام سـنتی تعرفه گـذاری را 
مـورد اسـتفاده قـرار می دهنـد کاربـرد دارد. ایجـاد مناطـق آزاد در 
ایـران از حـدود سـه دهـه پیـش مـورد توجـه قـرار گرفـت. دولـت 
سـعی می کنـد از ایـن مناطـق بـه عنـوان گریزگاهـی بـرای نجـات از 
اقتصـاد بسـته اسـتفاده کـرده و بـه ایـن ترتیـب صـادرات غیـر نفتـی 

خـود را افزایـش دهـد. 
در سـال های پایانـی دهـه ۶۰ بـود کـه درآمد هـای نفتـی کشـور بـه 
شـدت کاهـش یافـت. بر این اسـاس در برنامه توسـعه، ایجـاد مناطق 
آزاد و بهـره گیـری از آنهـا مورد توجـه قرار گرفت و بر این اسـاس 
بـود کـه در طـول حدود سـه دهـه، هفـت منطقـه آزاد کیش، قشـم، 

چابهـار، ارس، انزلـی، ارونـد و ماکو ایجاد شـدند.
کاهش درآمد های نفتی و توسعه مناطق آزاد

کاهـش درآمد هـای نفتـی شـاید عمده تریـن مشـکل دولـت یازدهم 
بـوده اسـت. برخـی برآورد هـا نشـان مـی دهـد درآمد هـای نفتی در 
ایـن دولـت تـا حـد یـک چهـارم درآمـد نفتـی دولـت قبـل کاهـش 

اسـت.  یافته 
ایـن کاهـش درآمـد بی سـابقه کـه دولت را بـا مشـکات عدیده ای 
بـرای تامیـن اعتبـارات مواجـه سـاخته اسـت، از طرفی بـه کاهش بی 
سـابقه قیمـت نفـت و از طرف دیگـر به کاهش صـادرات نفت ایران 
بـه واسـطه تحریم هـا باز می گـردد. در ایـران همواره وقتـی دولت ها 
بـا کاهـش درآمد هـای نفتی مواجـه می شـوند به فکر کسـب درآمد 

از راه هـای دیگـر می افتند. 
نفتـی  درآمد هـای  کاهـش  جبـران  بـرای  نیـز  یازدهـم  دولـت  در 
از  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد  مالیاتـی  درآمد هـای  افزایـش 
طـرف دیگـر، همـواره در کشـور های نفتـی افزایـش صـادرات غیـر 
نفتـی و خاصـی از بنـد تولیـد و فروش نفت مورد توجه بوده اسـت. 
بـر اسـاس آخریـن آمار هـا تـراز تجـاری ایـران در حـوزه صـادرات 
غیـر نفتـی مثبـت شـده اسـت. با وجـود این، ایـن مثبت شـدن به مدد 

فـروش محصـوات پتروشـیمی اتفـاق افتـاده اسـت. 
مسـئوان در نظـر دارنـد از ظرفیت هـای دیگـر کشـور بـرای تولیـد 

و صـادرات بهـره بجوینـد و در 
بـرای  آزاد  مناطـق  زمینـه  ایـن 
بـه سـازمان تجـارت  ایـران کـه 
اهمیـت  از  نپیوسـته  جهانـی 
روز  اسـت.  برخـوردار  ویـژه ای 
عالـی  شـورای  دبیـر  گذشـته 
اقتصـادی  ویـژه  و  آزاد  مناطـق 
- صنعتـی فلسـفه وجـودی هفت 
صنعتـی  تجـاری-  آزاد  منطقـه 
را ارتبـاط با همسـایگان دانسـت 
بهتریـن  همسـایگان  گفـت:  و 
بـازار اقتصادی و تقویـت روابط 
گـزارش  بـه  هسـتند.  دوجانبـه 
جلسـه  در  تـرکان  اکبـر  ایرنـا، 
مجلـس  چهارشـنبه  روز  علنـی 

در دفـاع از ایحـه ایجـاد هفـت منطقـه آزاد تجـاری- صنعتـی و ۱۲ 
منطقـه ویـژه اقتصـادی افـزود: پیگیـری وضعیـت برخـی از مناطـق 
آزاد جدیـد کـه هـر کـدام طـی سـفرهای مختلف رئیـس جمهوری 

شـد.  مطـرح  قبـل  مجلـس  در  قالـب ایحـه  در  شـده،  بررسـی 
او ادامـه داد: نزدیـک بـه دو سـال و نیـم از پیشـنهاد ایحـه برخـی 
مناطـق مانند منطقه آزاد جاسـک می گذرد لذا درخواسـت داشـتیم 
بـه جـای بررسـی مجـزا، زمانـی کـه لوایـح مـورد بررسـی قـرار مـی 
گیـرد، دوفوریـت لوایـح مطـرح شـود تـا زمـان زیـادی را در مسـیر 

بررسـی از دسـت ندهیـم. 
دبیـر شـورای عالـی مناطق آزاد و ویـژه اقتصادی اضافه کـرد: انتظار 
مـی رود بتوانیـم در برنامه هـای اجرایی قبل از هـدر دادن زمان، این 
لوایـح را بررسـی کنیـم. بـه همیـن دلیل درخواسـت دو فوریت شـد 
تـا عقـب ماندگـی دوره گذشـته جبران شـود. تـرکان تصریـح کرد: 
ایـن هفـت منطقـه کـه ایحـه آن تقدیم شـده هـر کدام یک فلسـفه 

دارنـد که فلسـفه وجـود آن ارتباط با همسـایگان اسـت.
او بـا بیـان اینکـه همسـایگان بهتریـن بـازار بـرای روابـط دوجانبـه 
اقتصـادی هسـتند، تاکیـد کـرد: مناطـق آزاد جدیـد کـه ایحـه آنها 
تقدیـم شـده همـه در مناطق مـرزی هسـتند و جهت افزایـش ارتباط 

بـا همسـایگان هـر یـک از ایـن مناطـق ماموریتـی دارند. 
دبیـر شـورای عالـی مناطـق آزاد و ویـژه اقتصـادی توضیـح داد: در 
رابطـه بـا همسـایه غربـی عـراق، منطقـه آزاد ارونـد را داریـم کـه بـا 

عـراق جنوبـی نیـز در تعامـل و داد و سـتد تجـاری اسـت. 
همچنیـن صـادرات کشـور مـا از طریـق منطقـه آزاد ارونـد بـه عراق 

سـال گذشـته یـک میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون دار بوده اسـت. 
تـرکان بـا اشـاره بـه اینکـه دو منطقـه دیگـر در ایـن هفـت منطقـه 
پیشـنهادی نیـز ماموریـت توسـعه روابـط را دارند که شـامل مهران با 

عـراق مرکـزی و مریوان بـا اقلیم کردسـتان 
می شـوند، تصریـح کـرد: البتـه مـی دانـم مناطق مسـتعد دیگـری در 
رابطـه بـا عـراق وجـود دارند کـه بایـد در زمان خـود مورد بررسـی 

بگیرند.  قـرار 
او بـه دیگـر مناطق آزاد پیشـنهادی اشـاره کرد و گفـت: اینچه برون 
یکـی از ایـن مناطـق اسـت کـه ظرفیـت باایـی جهـت همـکاری 
معدنـی بـا قزاقسـتان از طریـق راه آهـن سراسـری در شـرق دریـای 
بـرای توسـعه  متالـورژی  بـه یـک منطقـه  توانـد  خـزر دارد و مـی 
صنعـت در اسـتان گلسـتان تبدیـل شـود. دبیـر شـورای عالـی مناطق 
آزاد و ویـژه اقتصـادی افـزود: منطقـه آزاد جاسـک قـرار اسـت بـه 
غیـر از خـارک بـه عنـوان منطقـه دوم صـادرات نفـت خـام کشـور 

معرفـی شـود.
ایجاد ۷ منطقه آزاد جدید

روز گذشـته، نماینـدگان مجلس بـا یک فوریت ایحـه دولت برای 
ایجـاد ۷ منطقـه آزاد تجـاری، صنعتی و ۱۲ منطقه ویـژه اقتصادی در 

کشـور، موافقت کردند. 
در صـورت تصویـب نهایـی ایـن ایحـه، بـه دولـت اجـازه داده می 
شـود در اسـتان های گلسـتان )اینچـه بـرون(، ایـام )مهـران(، اردبیل 
)اردبیل(، سیسـتان و بلوچستان )سیسـتان(، کردستان )بانه- مریوان(، 
هرمزگان )جاسـک(، بوشـهر )بوشـهر( منطقه آزاد تجـاری، صنعتی 
را در محـدوده هایـی کـه بـه تصویب هیـات وزیران می رسـد ایجاد 
کنـد. همچنیـن در اسـتان هـای فارس )فسـا(، یـزد )ابرکـوه و میبد(، 
زنجـان )زنجـان(، کهگیلویـه و بویراحمـد )گچسـاران(، آذربایجان 
قوچـان(،  و  )خـواف  رضـوی،  خراسـان  ارومیـه(،  )سـرو-  غربـی 
لرسـتان )خـرم آبـاد(، قزوین)تاکسـتان( و اصفهـان )شـاهین شـهر( 
منطقـه ویـژه اقتصـادی و در اسـتان البـرز )سـاوجباغ( منطقـه ویـژه 

اقتصـادی دارویـی ایجـاد می شـود.

موافقت با یک فوریت ایجاد 7 منطقه آزاد 

و  بشـاگرد  مینـاب،  جاسـک،  مـردم  نماینـده 
رودان  در مجلـس بـا تاکیـد بـر لزوم رسـیدگی 
بـه مشـکل کمبـود آب در میناب توسـط دولت 
گفـت: باید مسـائل مرزنشـینان منطقه حل شـود. 
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری خانـه ملـت، 
علنـی  نشسـت  در  ذوالقـدر  مصطفـی  سـید 
امـروز )چهارشـنبه، ۲3 تیرمـاه( مجلس شـورای 
بـه  گفـت:  خـود  شـفاهی  تذکـر  در  اسـامی 
وزارت صنعـت در خصـوص ایجـاد محدودیت 
بـرای واردات برنـج و روغـن مرزنشـینان تذکـر 
اینکـه جلـوی 5۰ درصـد و  بـه دلیـل  می دهـم 
توسـط  محصـوات  واردات  زمینـه  در  بیشـتر، 
مرزنشـینان و سـاکنان سـاحل دریا در منطقه های 
جاسـک، مینـاب، بشـاگرد و رودان گرفته شـده 

. ست ا

و  بشـاگرد  مینـاب،  جاسـک،  مـردم  نماینـده 
رودان در مجلـس شـورای اسـامی ادامـه داد: 
ماننـد  سـازمان ها  از  بسـیاری  حاضـر  حـال  در 
گمـرک و دریابانـی بـرای واردات محصـوات 
مسـئله  منطقـه  بومـی  مـردم  توسـط  موردنیـاز 
ایجـاد مـی کننـد، ایـن در حالی اسـت کـه اقوام 
مرزنشـینان منطقـه در کشـورهایی ماننـد امارات 

معیشـت بهتـری دارنـد.
ذوالقـدر افـزود: در مـاه رمضـان از کشـورهای 
همسـایه هدایا برای مرزنشـینان حـوزه انتخابیه ام 
ارسـال می شـود کـه متاسـفانه دریابانـی اجـازه 
مـواد  فسـاد  امـکان  و  نـداده  آن  بـه  ترخیـص 

غذایـی وجـود دارد.
وی ادامـه داد: بـه رئیـس جمهـور در خصـوص 
مشـکات کمبـود آب شهرسـتان مینـاب تذکـر 
می دهـم بـه دلیـل اینکـه وزارت نیـرو نمی توانـد 
مشـکات را حـل کنـد، همچنیـن دانش آموزان 
مـدارس بشـاگرد، جاسـک و حـوزه انتخابیـه ام 
گرمـا  سرمایشـی  تجهیـزات  از  اسـتفاده  بـدون 
را تحمـل می کننـد بنابرایـن دولـت بایـد زودتـر 

مشـکات منطقـه را حـل کنـد.
و  بشـاگرد  مینـاب،  جاسـک،  مـردم  نماینـده 
افـزود:  اسـامی  شـورای  مجلـس  در  رودان 
و  بیمـه  پـول  بایـد  کشـاورزی  جهـاد  وزارت 

بپـردازد. را  منطقـه  کشـاورزان  خسـارات 

ذوالقدر در تذکر شفاهی: 
مشکات مرزنشینان حل شود/ کمبود 
آب، شهرستان میناب را آزار می دهد 

و  سیسـتان  دریانـوردی  و  بنـادر  کل  مدیـر 
سـرمایه  کمیتـه  جلسـه  اولیـن  در  بلوچسـتان 
گذاری که با حضور اعضای کمیته از بخشـهای 
فنـی ، حقوقـی ، بنـدری و دریایـی تشـکیل شـد 
و  ویـژه دولـت  نـگاه  بـه  بـه  تاوجـه  بـا  گفـت: 
سیاسـتهای سـازمان بنـادر و دریانـوردی نسـبت 
بـرای  »بازاریابـی«  موضـوع  چابهـار  بنـدر   بـه 
ازمهمتریـن   چابهـار  بنـدر  در  گـذاری  سـرمایه 

اسـت. هـای سـرمایه گـذاری  اولویـت 
بـه گزارش ایسـنا- منطقه سیسـتان و بلوچسـتان، 
بهـروز آقایـی افـزود: کلیـد توسـعه و تنهـا راه 
اسـت  بازاریابـی  بحـث  چابهـار  بنـدر  نجـات 
هـا  قـرارداد  انعقـاد  در  مـا  اصلـی  اولویـت  و 
بـرای سـرمایه گـذاری بـا شـرکتهایی اسـت که 

باشـد. بـازار  خـودش صاحـب 
سـرمایه  روش  مهمتریـن  کـرد:  اظهـار  آقایـی 
گـذاری در چابهـار روش برد-بـرد اسـت زیـرا 
پایبنـدی  و  تعهـد  روش  ایـن  از  اسـتفاده  در 
بیشـتر  بنـدر  و  منطقـه  بـه  گـذاران   سـرمایه 

می شود. 
بـه  بایـد  مـا  مالـی  منابـع  کـرد:  تأکیـد  وی   
صـورت هدفمنـد در جهـت ایجـاد زیرسـاختها 
بـرای  بـرق و راه هـای دسترسـی   ماننـد آب و 
سـرمایه گـذاران باشـد. آقایی بـا تشـریح فرایند 

سـرمایه گـذاری در دیگر مناطق بندری کشـور 
به تعهدات سـرمایه گذاران در قراردادها اشـاره 
کـرد و اظهار داشـت: بـا توجه بـه مراجعه مکرر 
سـرمایه گـذاران بـرای سـرمایه گـذاری در این 
بنـدر اقیانوسـی پـی گیـری منطقـه ویـژه شـدن 
بنـدر چابهار،تعیین و تکلیـف زون بندی اراضی 
بـا توجـه به چشـم انداز های مشـخص شـده ، و 
پـی گیـری مجوزهای زیسـت محیطـی طرح ها 
مهمتریـن موضوعـات و برنامـه هـای پیش روی 

بنـدر چابهار اسـت.
در پایـان دکتـر آقایـی بـر انسـجام بخشـی روند 
سـرمایه گـذاری ، تدویـن شـیوه مراحـل جذب 
سـرمایه گـذاری در کوتـاه ترین زمـان، تاکید و 
بـه نظرات و پیشـنهادات تخصصـی افراد جواب 

داده شد.  

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خواستار شد:
تدوین شیوه مراحل جذب سرمایه گذاری 

در کوتاه ترین زمان در بندر چابهار

خانـم ابتـکار معـاون رئیـس جمهـور درنشسـت 
فعـاان محیـط زیسـت و بررسـی ابعـاد زیسـت 
محیطی فرونشسـت هـای میناب گفـت: به دلیل 
ابعـاد زیسـت محیطی و گسـتردگی فرونشسـت 

هـا در مینـاب حضـور پیـدا کردیم
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور 
افـزود : دولـت تدبیـر و امیـد از ابتـدا بـر نقـش 
مـردم و شـنیدن صـدای مـردم تاکیـد داشـته و 
داریـم  آمادگـی  مـردم  صـدای  شـنیدن  بـرای 
را  خـود  مشـکات  دارنـد  حـق  مـردم  چـون 

مطالبـه کننـد.
امیـد در  بیـان کـرد کـه : دولـت تدبیـر و  وی 
شـرایط سـختی کار را تحویـل گرفـت کـه از 
جملـه آن وجـود مشـکات محیـط زیسـتی بود 
کـه رئیـس جمهور تاکید بسـیاری داشـت که با 
کمـک مـردم گام هایی را برداریـم که علمی و 

واقـع بینانه باشـد.
معـاون رئیـس جمهـور بـا تاکیـد بـر مدیریـت 
صحیـح منابـع موجـود آب در کشـور، اظهـار 
داشـت: در سیاسـتهای سدسـازی بایـد بازنگری 
جـدی صـورت گیرد و مـا براسـاس ماحضات 

زیسـت محیطـی احـداث ۱5 سـد جدیـد را در 
از  بـرداری  بهـره  و  کردیـم  متوقـف  کشـور 
تعـدادی از سـدهای دیگـر نیـز بـر ایـن اسـاس 
الزامـات دولـت  از  امـر  ایـن  متوقـف شـد کـه 
اسـت و در مـورد دشـت مینـاب هـم ایـن اتفاق 
خواهـد افتـاد و ایـن حرکـت بایـد بـا مطالعـات 

کافـی انجـام شـود.
ابتـکار اضافـه کرد : تـاش می کنیـم در نهایت 
برنامـه ای جامـع را بـرای مدیریـت منابـع آب 
و احیـای دشـت مینـاب و جلوگیـری از رونـد 
نگـران کننـده فعلی داشـته باشـیم و نگرانی های 

بـه حـق مـردم و کشـاورزان را رفـع کنیم.
رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت کشـور 
تاکیـد کـرد: حتمـا بایـد الگـوی مصـرف را در 
بخـش کشـاورزی با مصـرف بهینـه تغییـر دهیم 
کـه ایـن کارهـا بـا فعالیـت و مشـارکت مـردم 

قابـل تحقق اسـت.
وی در پایـان گفـت: برنامه احیای دشـت میناب 
را بـه شـورای عالـی آب ارائه خواهیـم داد تا در 
دسـتور کار قـرار گیـرد تا براسـاس برنامـه زمان 
ایـن  برنامـه در  ایـن  بودجـه مشـخص  بنـدی و 

شـورا تصویـب و مشـکات حل شـود.

معـاون اسـتاندار هرمـزگان در همایـش بررسـی پدیـده 
رئیـس  معـاون  حضـور  بـا  مینـاب  دشـت  فرونشسـت 
جمهـور عنـوان داشـت :ضـرورت احـداث آبشـیرینکن 
یکـی از راههـای مؤثـر برای مشـکل بـی آبی در اسـتان 

و شهرسـتان اسـت.
نخعـی  مهـدی  ابـوذر   ، بـه گـزارش خبرنـگار مکـران 
ظهـر دوشـنبه در بازدید معصومـه ابتکار رئیس سـازمان 
محیـط زیسـت کشـور از فروچالـه هـای دشـت مینـاب 
گفـت: حفـر چاههای عمیـق ومتعدد در دشـت و حوزه 
آبخیـز شهرسـتان عاملـی بـرای تشـدید فروچالـه هـای 

میناب شـده اسـت.
نخعـی بیـان داشـت: خشـک شـدن رودخانـه فصلـی و 
دائمـی مینـاب کـه تقویـت کننده دشـت این شهرسـتان 
بـود یکـی از عاملهای بوجود آمدن بحران شـده اسـت.

وی بابیـان اینکـه سـه تـا از بخشـهای ایـن شهرسـتان بـا 

ایـن پدیـده مواجـه هسـتند گفـت: در بخـش مرکـزی 
ایـن شهرسـتان فروچالـه ها تا مرکز شهرسـتان پیشـروی 
کـرده اسـت. ایـن پدیـده نه تنها سـبب رعب و وحشـت 
در میـان مـردم شـده بلکـه موقعیـت شـغلی آنهـارا بـه 

مخاطـره انداختـه اسـت.
معـاون اسـتاندار هرمـزگان خاطرنشـان کـرد: پیشـروی 
فروچالـه هـا وتشـدید آنهـا بـه زیرسـاختها ومکانهـای 
اداری و عمرانی آسـیب و خسـاراتی وارد کرده اسـت. 
حـل ایـن موضوع نیازمنـد توجه و اراده های ملی اسـت 
و بـا اعتبـارت موجـود نمـی تـوان ایـن پدیـده را جبران 

کرد.
یکـی  آبشـیرینکن  احـداث  ضـرورت  گفـت:  نخعـی 
از راههـای مؤثـر بـرای مشـکل بـی آبـی در اسـتان و 

اسـت. شهرسـتان 

ضرورت احداث آبشیرینکن 
یکی از راههای مؤثر برای مشکل بی آبی در استان و شهرستان است

نشست فعاان محیط زیست
با حضور خانم ابتکار در میناب

بـه گـزارش مکـران :جلسـه سـتاد سـاماندهی جوانـان طـرح اوقـات 
فراغـت در فرمانـداری مینـاب بـا حضـور علـی خواجـه فینـی معاون 
فرهنگـی امـور جوانـان اداره کل ورزش و جوانان اسـتان هرمزگان ، 
برگـزار شـد. علـی خواجه فینـی معاون فرهنگـی امور جوانـان با بیان 
اینکـه ؛ بایـد تفکـرات نسـبی را عـوض کنیـم ، گفـت: برنامـه هـای 

طـرح اوقـات فراغـت را بایـد شـادتر برگـزار کنیم.
وی افـزود: ابتـدا بایـد تغییـرات را در خودمـان ایجـاد کنیـم ، اگـر 
کار نکنیـم ایـن نسـل از دسـتمان خارج می شـود زیراکه دشـمن در 

کمیـن اسـت و برنامـه ریـزی مـی کند.
خواجـه فینـی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت تدبیـر و امیـد به دنبـال آمار 
نیسـت ، گفـت : برای هرچه بهتـر برگزار کـردن کاس های اوقات 

فراغـت بایـد از تمـام امکانـات و ظرفیـت هـای اداره هـا و سـازمانها 
اسـتفاده و در فضـای مناسـب برگزار شـود.

معـاون فرهنگـی امـور جوانـان در خصوص سـمن هـا و سـازمانهای 
مـردم نهـاد گفـت: دولـت تدبیـر و امیـد نظرش مثبت اسـت و سـعی 

دارد تمـام کارهـا را بـه سـازمانهای مـردم نهـاد واگـزار کند.
سـال  مینـاب گفـت:  جوانـان  و  ورزش  اداره  رئیـس  متقـی  جعفـر 
گذشـته بیـش از ۹ هـزار و 5۰۰ نفـر در کاس هـای طـرح اوقـات 
فراغـت شـرکت کردنـد و پیـش بینـی مـی شـود امسـال بیـش از ۱3 

هـزار نفـر در ایـن کاس هـا شـرکت کننـد.
کاس هـای اوقـات فراغـت از بیسـتم خردادمـاه شـروع و تـا بیسـت 

شـهریور ادامـه دارد.

جلسه ستاد ساماندهی جوانان طرح اوقات فراغت در میناب 
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رئیس شورای اسامی سیستان وبلوچستان:
 خسارت خشکسالی و بی آبی سیستان وبلوچستان

از زلزله 10 ریشتری بیشتر است
هـای  خسـارت  گفـت:  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـامی  شـورای  رئیـس 
خشکسـالی و بـی آبـی 18 سـاله در ایـن اسـتان از زلزلـه 10 ریشـتری بیشـتر 

اسـت.
عبدالعزیـز بلوچزهـی پنجشـنبه گذشـته در گفت وگو با خبرنـگار ایرنا اظهار 
داشـت: خشکسـالی حاکـم بـر این اسـتان که در حـال نزدیک شـدن به عمر 
20 سـاله اسـت سـبب شـده تا منابع و سـفره های زیر زمینی آب نیز خشـک 

و یـا با افت شـدید رو به رو شـوند.
وی بـا بیـان اینکـه منابـع آبـی سیسـتان وبلوچسـتان فقـط از ریـزش نـزوات 
جـوی تامیـن می شـود، خاطرنشـان کرد: با وجـودی که این اسـتان از نعمت 
دریـای عمـان برخـوردار اسـت امـا هنوز هیـچ برنامه ای بـرای مطالعـه انتقال 

آب دریـا بـه روسـتاها و شـهرهای بی آب این اسـتان اجرا نشـده اسـت.
وی ادامـه داد: مـردم بحـران زده سیسـتان و بلوچسـتان انتظـار دارنـد تمامـی 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان از نعمـت آب دریـا بهـره منـد شـده و دغدغـه 
حتـی  متاسـفانه  ولـی  باشـند  نداشـته  کشـاورزی  و  آشـامیدنی  آب  تامیـن 
سـاکنان چنـد متـری سـواحل مکـران در محـدوده چابهـار و کنـارک از بی 

آبـی رنـج مـی برند.
وی گفـت: بـی آبـی و خشکسـالی سـبب تلف شـدن دام، از بین رفتـن مزارع 
و باغـات کشـاورزی شـده اسـت و روز بـه روز بـر آمـار بیـکاری افـزوده می 

شود.
رئیس شـورای اسـامی سیستان و بلوچسـتان افزود: سـاکنان روستایی جنوب 
اسـتان بـه ویـژه منطقـه دشـتیاری چابهـار ماهیانـه هزینـه پنـج تا هشـت میلیون 
ریالـی )500 تـا 800 هـزار تومـان( را بـرای تامیـن آب بوسـیله تانکـر متحمل 

می شـوند.
بلوچزهـی ادامـه داد: خشـک شـدن درختـان و زمیـن های کشـاورزی بحران 
زیسـت محیطـی و گردوغبـار را بـه وجـود آورده اسـت و مـردم بـه بیمـاری 

هـای تنفسـی و ریـوی دچـار شـده اند.
وی گفت: دولت باید بحران بی آبی و خشکسـالی را در سیسـتان وبلوچسـتان 

جـدی بگیـرد و اقدامات عملی فـوری و زیربنایی انجام دهد.
تخصیـص  کـرد:  تصریـح  وبلوچسـتان  سیسـتان  اسـامی  شـورای  رئیـس 
اعتبـارات بـرای ایـن اسـتان محـروم باید با دید وسـیع انجام شـود و مسـئوان 

بـه قیـد فوریـت بـه بحـران 18 سـاله بـی آبـی ایـن منطقـه توجـه کننـد.
بلوچزهـی گفـت: زلزلـه در ظـرف چنـد ثانیـه و دقیقـه خسـارت هایـی بـه 
زیرسـاختها وارد و مـردم را کشـته و زخمـی مـی کنـد کـه پـس از آن دههـا 
کشـور و سـازمانهای غیردولتـی و حمایتـی بـه کمـک آسـیب دیـدگان مـی 
شـتابند و بـا اعتبـارات میلیـاردی خسـارت هـا جبـران و بازسـازی مـی شـود.

وی افـزود: ایـن در حالـی اسـت کـه خشکسـالی 18 سـاله بـا وجـودی کـه 
مشـکات و خسـارات زیربنایـی فـراوان و مهاجـرت و تخریب کشـاورزی و 
غیـره را بـرای مـردم ایـن اسـتان به همـراه داشـته اما از کمـک هـا و اعتبارات 

قابـل توجـه خبـری نبوده اسـت.

سیسـتان  در  آبـی  بـی  و  خشکسـالی  هـای  خسـارت  کـرد:  تصریـح  وی 
وبلوچسـتان بـه مراتـب بیشـتر از زلزلـه 10 ریشـتری اسـت چـون تمـام دارای 
مـردم کـه چنـد راس دام و تکـه زمیـن کشـاورزی بـوده از بیـن رفتـه اسـت.

وی ادامـه داد: بـرای کشـت و نگهـداری نخیـات، مرکبات و باغـات با انواع 
میـوه چندیـن سـال نسـل های گذشـته و حـال زحمت کشـیده و هزینـه هایی 
را متحمـل شـده انـد کـه همـه اینها بر اثـر بی آبی خشـک و از بین رفتـه اند و 
مالـک آنهـا نیـز بـا دیـدن آن همـه خسـارت و از بیـن رفتن حاصـل یک عمر 

زحمـت و تـاش خانوادگـی، خـود نیز بـه تدریج هاک می شـود.
رئیس شـورای اسـامی سیسـتان وبلوچسـتان گفـت: انتظار مردم از مسـئوان 
ایـن اسـت کـه دامنـه هـای ضـرر و زیـان هـای خشکسـالی نیـز هماننـد زلزله 

مهـار و جبران شـود.
بلوچزهـی ادامـه داد: تنهـا امیـد روسـتاییان آبرسـانی سـیار بـا تانکـر اسـت 
کـه متاسـفانه ایـن هـم بـه دلیـل نبـود اعتبـار و کافـی نبـودن تعـداد تانکرهـا 
بـا مشـکل جـدی رو بـه روسـت و مـردم محـروم و بـی بضاعت روسـتایی که 
تمـام داشـته هـای خـود را بـر اثـر خشکسـالی از دسـت داده اند و بیکار شـده 
انـد چگونـه مـی تواننـد برای تهیـه یک تانکـر آب بیـش از 100 هـزار تومان 

هزینـه پرداخـت کنند.
مـردان  و  زنـان  کـه  نیسـت  اسـامی  جمهـوری  نظـام  شـان  در  افـزود:  وی 
روسـتایی بـا پـای پیـاده و یا به وسـیله چهارپایـان )ااغ( آب آشـامیدنی مورد 

نیـاز خـود را از چنـد کیلومتـر دورتـر از روسـتا تامیـن کننـد.
وی گفـت: نظـاره کـردن زنـان و دختـران روسـتایی کـه گالـن هـا و یا دیگ 
هـای بـزرگ و سـنگین آب را بـرروی سـر گذاشـته و چنـد کیلومتـر راه را 
بـرای تامیـن آب مـورد نیـاز اعضـای خانـواده طـی می کننـد، قلب هـر بیننده 

ای را بـه درد مـی آورد.

زاهـدان- ایرنا- پایـگاه های 
اینترنتـی )سـایت( محلـی که 
از ماههـا پیش بـدون مجوز 
داشـتند  فعالیـت  زابـل  در 
ایـن  دادسـتان  دسـتور  بـا 
شهرسـتان مسـدود شـدند. 
رسـانه  ایرنـا  گـزارش  بـه 
بـه عنـوان وسـیله ای بـرای 
تامیـن  و  مطالـب  انتشـار 
و  اطاعاتـی  نیازهـای 
دنیـای  در  جامعـه  خبـری 
امـروزی از اهمیـت ویژه ای 
برخـوردار اسـت و هـر چـه 
باشـد  قانونمنـد  فضـا  ایـن 
مخاطـب بـه صحـت مطالـب 
اطمینـان بیشـتری پیـدا مـی 

کنـد.
در  واقـع  سیسـتان  منطقـه 
شـمال اسـتان در چند سـال 
چشـم  رشـد  شـاهد  اخیـر 

گیـر راه انـدازی نمایندگـی خبرگـزاری هـا و ایجـاد پایـگاه های 
خبـری محلـی اسـت کـه توانسـته انـد عمـق بحـران خشکسـالی 
در ایـن منطقـه را بـه عنـوان چشـم تیزبیـن و حنجـره رسـای 
مـردم بـه مسـئوان نظـام انتقـال دهند و سـبب رفع بسـیاری از 

مشـکات شـوند.
برخـی از پایـگاه هـای اینترنتـی بـدون مجـوز در کنـار سـایت 
های رسـمی در سـطح شهرسـتان زابل اقدام به انتشـار مطالبی 
مـی کردنـد کـه چالـش هـای بزرگـی بـرای مسـئوان، مـردم و 
کـه سـالها در  رسـانه هـای رسـمی و خبرنـگاران تاشـگری 
عرصـه رسـانه بـا کمتریـن امکانـات و انـدک دریافتـی فعالیـت 

داشـتند، ایجـاد مـی کردنـد.
مدیـر یکـی از پایـگاه هـای اینترنتـی محلـی گفـت: یکـی از دایل 
ایجـاد سـایت هـای بـدون مجـوز از سـوی برخـی افـراد نبـود 
امنیـت شـغلی بـرای خبرنـگاران و عاقـه منـدان بـه کار رسـانه 

ای اسـت.
وی کـه خواسـت نامـش در خبـر ذکر نشـود، افزود: کسـانی که 
در ایـن عرصـه وارد می شـوند عاقه مند به کار رسـانه هسـتند 
و برخـی از آنـان حتـی نمـی داننـد بـرای کسـب مجـوز بـه کجا 

مراجعـه کنند.
یکـی از خبرنـگاران زابـل نیز گفـت: برخی افراد فعـال در »پایگاه 

هـای محلـی بـدون مجـوز« بـا 
اهـداف سیاسـی و برخـی نیـز 
پـا  منطقـه  آبادانـی  بـا دغدغـه 
در ایـن عرصـه گذاشـته انـد و 
از آنجایـی که بیشـتر ایـن افراد 
حـوزه  در  ازم  تخصـص  از 
نیسـتند  برخـوردار  رسـانه 
مطالـب گوناگـون را به صورت 
غیرحرفـه ای و بعضـا مشـکل 
سـاز انتشـار مـی دهنـد کـه در 
از  شـکایت  بـه  منجـر  نهایـت 
سـوی افـراد حقوقـی و حقیقـی 

مـی شـود.
و  مدیـران  از  شـماری 
هـای  پایـگاه  خبرنـگاران 
مجـوز  دارای  محلـی  اینترنتـی 
از  هـا  خبرگـزاری  و  زابـل  در 
اقـدام دادسـتان این شهرسـتان 
در مسـدود کـردن سـایت های 
بدون مجـوز تقدیـر کردند و از 
عاقـه منـدان بـه فعالیـت در ایـن حوزه خواسـتند بـرای دریافت 

کننـد. اقـدام  انـدرکار  دسـت  هـای  دسـتگاه  از  مجـوز 
دادسـتان زابـل در گفـت وگو بـا خبرنـگار ایرنا گفت: با دسـتور 
دسـتگاه قضایـی از طریـق پلیـس فتـا سـایت هـای محلـی بدون 
مجوز در این شهرسـتان در چند روز گذشـته مسـدود شـدند و 
تعـدادی باقـی مانده انـد که تا چنـد روز آینده تعطیل می شـوند.

ابوالفضـل نجفی اظهار داشـت: رسـانه هـا بدلیل تاثیـر گذاری و 
ارتبـاط بـا افـکار عمومـی از اهمیـت ویـژه ای برخوردارنـد بـه 
همیـن دلیـل افـراد عاقـه مند بـه فعالیت در ایـن حـوزه باید قبل 

از آغـاز بـه کار بدنبـال اخـذ مجـوز از مراجع قانونی باشـند.
وی افـزود: تاکنـون تعـدادی شـکایت از سـایت هـای محلـی در 
زابـل بـه مراجـع قضایـی رسـیده کـه در حـال پیگیـری اسـت و 
بـرای برخـی از ایـن شـکایت ها نیـز پرونـده تشـکیل و حکم نیز 

صادر شـده اسـت.
دادسـتان زابـل تصریـح کـرد: تحقیقـات مقدماتـی ایـن شـکایات 
در دادسـرای ایـن شهرسـتان انجـام و در چارچـوب قوانیـن و 
مطبوعـات بـه دادگاه مطبوعات برای رسـیدگی نهایـی منتقل می 

شود.
وی تاکیـد کـرد: دسـتگاه قضـا صرفـا بـر اسـاس قانـون حکـم 

صـادر مـی کند.

دادستان زابل:
پایگاههای اینترنتی محلی بدون مجوز در زابل 

مسدود شد

 فرمانده منطقه سوم کنارک:
تشکیل وزارتخانه دریایی ضروری است

فرمانـده منطقـه سـوم کنـارک گفـت: بـا توجـه بـه گسـتردگی سـواحل کشـور در 
جنـوب،  و  شـمال 
وزارت  تشـکیل 
از  دریایـی  خانـه 
کشـور  ضروریـات 

 . سـت ا
ایسـنا،  گـزارش  بـه 
و  سیسـتان  منطقـه 
میر  ا  ، ن چسـتا بلو
محمدهادی  دریـادار 
دیـدار  در  شـفیعی 
بنـادر  کل  مدیـر  بـا 
دریانـوردی  و 
و  سیسـتان  اسـتان 
افـزود:  بلوچسـتان 

بـا توجـه بـه گسـتردگی سـواحل کشـور در شـمال و جنـوب و حضـور ارگانهـای 
دریایـی در منطقـه،  تشـکیل وزارت خانـه دریایـی از ضروریـات کشـور اسـت.

وی گفـت: امـروزه اگـر بخواهیـم عزت داشـته باشـیم، باید اقتدار داشـته باشـیم و 
خوشـبختانه ایـن عـزت و اقتدار ما در سـایه رهنمودهـای مقام معظـم رهبری روز 

بـه روز در حـال افزایش اسـت. 
شـفیعی تاکیـد کرد: توسـعه منطقه سـواحل مکران علـی الخصوص منطقـه چابهار، 

امنیـت منطقـه را برای کشـور به دنبال خواهد داشـت. 
درادامـه دکتـر بهـروز آقایـی مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان سیسـتان و 
بلوچسـتان ضمـن برشـمردن فرصتهـای دریـا و جایـگاه بنـدر چابهـار در منطقـه 
گفـت: اهمیـت بنـدر چابهـار برکسـی پوشـیده نیسـت و ازمـه توسـعه ایـن منطقـه 
همدلـی و همـکاری مسـئولین را مـی طلبـد کـه خوشـبختانه مردمان ایـن منطقه این 

نـگاه را بـه درسـتی متوجـه شـده اند. 
وی بـر تعامـل و همـکاری بیشـتر نیـروی دریایـی ارتـش منطقـه سـوم کنـارک 
 بـا بنـدر بـه عنـوان قطـب اقتصـادی در جهـت ارتقـاء تجهیـزات ناوبـری و کمـک 
مخابـرات  و  شـناورها  تعمیـرات  دریایـی،  حـوادث  از  جلوگیـری  بـرای   ناوبـری 
دریایـی در منطقـه تاکیـد کـرد.و عنـوان کـرد: در بنـدر به دنبـال توسـعه و ترافیک 

کاا هستیم.  

زاهـدان -فرمانـدار ایرانشـهر گفـت: بیـش از 23 هـزار و 250 نفـر عشـایر در قالـب سـه 
هـزار و 240 خانـوار در سـطح ایـن شهرسـتان سـکونت دارند کـه نقش بسـیار مهمی در 

تامیـن گوشـت قرمـز منطقـه ایفا مـی کنند.
به گزارش ایرنا نبی بخش داوودی روز پنجشـنبه در نشسـت شـورای عشـایر ایرانشـهر 
بـا تاکیـد بـر توجـه بیشـتر به عشـایر بـه ویژه تامیـن آب شـرب مـورد نیازشـان اظهار 
داشـت: تمـام ادارات و نهادهـای دولتـی بایـد برای رفع مشـکات عشـایر این شهرسـتان 

تـاش کنند.
وی بـا بیـان اینکـه عشـایر نقش بسـیار مهمی در تولیـد محصوات دامی نظیر گوشـت و 
شـیر دارنـد، اظهار داشـت: عشـایر در راسـتای تحقق اقتصـاد مقاومتـی گام برمی دارند 

کـه بایـد زمینه عرضـه محصـوات تولیدی آنان بـه بازار فراهم شـود.
داوودی بیـان کـرد: فرمانداری ایرانشـهر از تمام امکانات برای حل مشـکات عشـایر در 

بخـش های مختلـف اسـتفاده خواهد کرد.
عشـایر ایرانشـهر سـاانه بیش از 700 تن گوشـت قرمز تولید و روانه بازار مصرف می 
کننـد. ایرانشـهر در 345 کیلومتـری جنـوب زاهدان مرکز اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان 

واقع شـده است.

فرماندار: 23 هزار و 250 عشایر 
در ایرانشهر سکونت دارند

سیستان و بلوچستان در محاصره 
بیابان و ریزگردها

   
    

اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه دلیـل وجود در شـرایط اقلیمی خـاص از کمتریـن میزان بارش نسـبت به 
نقـاط دیگـر کشـور برخـوردار اسـت که ایـن مقولـه در کنار دمـای گاها بـاای 50 درجه هوا در اسـتان 

باعـث ایجـاد بیابان شـده اند.
بـه گـزارش خبرگـزاری دانشـجویان ایـران )ایسـنا( منطقـه سیسـتان و بلوچسـتان، کاهـش علـل طبیعی و 
انسـانی در کنـار یکدیگـر باعـث ایجـاد بیابـان های وسـیع در اسـتان شـده اند که ایـن مقولـه اهمیت امر 

بیابـان زدایـی را مطـرح کـرد و پـس از مدتـی دسـتگاه هـای مرتبـط در این امـر وارد عمل شـدند.
مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـز داری اسـتان در ایـن خصـوص گفـت: شـرایط اقلیـم، دخالـت انسـان و 
معیشـت ناپایـدار جوامـع محلـی سـه دلیـل اصلـی ایجـاد بیابـان در کشـور و اسـتان هسـتند امـا عـاوه بر 

انـان بایـد مسـائل عمرانـی و توسـعه ای را نیز از دیگر دایل بیابانی شـدن کشـور دانسـت اما امـروز برای 
مقابل با افزایش بیابان ها کشـور در راه بیابان زدایی وارد شـده اسـت و طی سـالهای اخیر در این راسـتا 
اقدامـات بسـیاری نیـز در صـورت گرفته کـه موفق بـوده اند.عبدالباسـط پاکزاد ادامـه داد: اسـتان با واقع 
شـدن در منطقـه آب و هوایـی ایرانـی- تورانـی دارای هفـت پهنـه اقلیمی با پوشـش گیاهی متنوع اسـت 
و در حـال حاضـر بالـغ بـر 6.5 میلیـون هکتار از مسـاحت سیسـتان و بلوچسـتان را بیابان تشـکیل می دهد 
و عـاوه بـر آنـان 28  کانـون بحرانی فرسـایش بادی در 1.2 میلیون هکتار از سـطح بیابان های اسـتان نیز 
شناسـایی شـده اسـت.وی افـزود: در برنامـه هـا و طرح هـای بیابـان زدایی که در اسـتان اجرای شـده اند 
کانـون بحرانـی سیسـتان بـا 252 هزار و 453 هکتار، ایرانشـهر بـا 288 هزار و 451 هکتـار، کانون بحرانی 
دلـگان بـا 134 هـزار و 13 هکتـار، نیکشـهر بـا 171 هـزار و 8 هکتـار و کانـون بحرانـی شـندان سـیب و 

سـوران بـا 262 هـزار و 72 هکتـار در اولویـت بیابانزدایی قـرار گرفته اند.
پاکـزاد اذعـان داشـت: طـی سـال جـاری در تمـام شهرسـتان ها میانگیـن دمـا بااتـر از حـد معمـول بوده 
اسـت کـه ایـن مقولـه اثراتـی را بـر پوشـش منابـع طبیعـی اسـتان گذاشـته و خواهد گذاشـت لـذا در این 

خصـوص بایـد اقدامـات خاصـی بـرای اسـتان پیش بینی شـود.
وی گفـت: اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان طی سـال هـای اخیر در امـر بیابانزدایی توانسـته رتبه اول کشـور 

را بدست آورد.  

مولوی عبدالحمید: 
بهره برداری سیاسی از حقوق های 

نامتعارف کار درستی نیست
زاهـدان- ایرنـا- مدیر حـوزه علمیـه دارالعلوم و امام 
جمعـه مسـجد مکی اهل سـنت زاهدان گفـت: بهره 
بـرداری سیاسـی از حقـوق هـا و دریافتـی هـای غیر 
متعـارف کار خوبـی نیسـت ضمـن اینکه بایـد با این 
بگیـرد چـون در  مبـارزه جـدی صـورت  موضـوع 
شـان نظـام جمهوری اسـامی این گونـه موضوعات 

. نیست
 مولـوی عبدالحمیـد اسـماعیل زهـی روز شـنبه در 
گفـت و گـو بـا خبرنگار ایرنا با اشـاره بـه بیانیه اخیر 
رئیـس جمهـوری اظهار داشـت: مـا معتقدیم که این 

یـک مسـاله اقتصـادی اسـت و نبایـد با مسـائل سیاسـی 
مرتبـط شـود بنابرایـن پـول هـر انسـانی را وسوسـه مـی 

کنـد کـه دسـت بـه اقدامـات غیـر قانونـی بزند کـه باید بـا ریشـه این موضـوع برخورد شـود.
وی تصریـح کـرد: چیـزی کـه بسـیار تعجـب آور و بـاور کردنی نیسـت این اسـت که عـده ای از 

مدیـران چنیـن حقوق هـای غیـر متعارفی دریافـت کردند.
وی ادامـه داد: انسـان بایـد بـه انـدازه ی زحمت و تاشـی که انجـام می دهد حقـوق دریافت کند 
و نبایـد بـه حـد غیـر متعارف باشـد و این موضوع بـرای هیچ کس قابل قبول نیسـت کـه یک عده 

ای چنیـن حقوق هـای غیر قانونـی دریافت کنند.
وی تصریـح کـرد: بزرگان مملکت که کارشـان برای کشـور خیلی ارزشـمند اسـت حقوق بسـیار 
پائینـی دریافـت مـی کننـد امـا عـده ای کـه کار و فعالیت شـان بـه این اندازه مهم نیسـت متاسـفانه 

حقـوق های بسـیار باایـی دریافت مـی کنند.
مدیـر حـوزه علمیـه دارالعلوم اهل سـنت زاهدان گفت: دریافـت حقوق های نامتعارف در کشـور 
عـدم تعـادل و تـوازن را ایجـاد مـی کند و عـده ای از افـراد جامعه که بسـیار زحمت می کشـند و 

حقـوق هـای بسـیار اندکی دریافـت می کنند از کارشـان مایوس می شـوند.
مولـوی اسـماعیل زهـی بیـان کـرد: در کشـور همـه حقـوق هـا و شـهریه هـا باید متـوازن باشـد تا 

عدالـت اجتماعـی رعایت شـود.
امـام جمعـه مسـجد مکـی زاهـدان خاطـر نشـان کـرد: کشـوری کـه سیسـتم آن یکپارچـه و نظـام 
آن اسـامی اسـت بایـد همـه ی قـوا در مبـارزه بـا ایـن پدیده ی شـوم بـا یکدیگر همکاری داشـته 

باشند.
وی ادامـه داد: رئیـس جمهـوری انسـانی خبـره و کارشـناس مسـائل دینـی و اجتماعی اسـت که با 

ایـن موضـوع برخـورد سرسـختانه ای انجـام خواهنـد داد و از ایـن لحـاظ خیال ما راحت اسـت.
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بيـن  در  شهرنشـينی  زندگـي  پيدايـش  آغـاز  از 
انسـانها نيـاز به وسـايل و ابزارآات بـراي گذران 
زندگـی همـواره محسـوس بوده اسـت بشـر براي 
رفـع نيازهـاي اوليـه دسـت بـه سـاخت اشـيايی از 
ايـن دسـت زد كه شـروعی بـود براي آنچـه بعدها 
صنايع دسـتی اش ناميدند. روشـن اسـت كه هدف 
ايـن انسـانها آفرينـش هنـري نبـوده بلكـه امـرار 
معـاش و ضـرورت هـاي حيـات روزمـره آنهـا را 
وادار بـه سـاخت چنيـن اشـيايی كـرده بـود. امـا 
بدعتـی كـه ايـن مردم در شناسـايی مـواد پيرامون 
خـود و چگونگـی بكارگيـری آنهـا در خلـق اشـياء 
كاربـردی و ابـزارآات بـكار بسـته اند همـواره بر 

ارزش كارشـان افـزوده اسـت.
بـا گسـترش جوامـع بشـری چنيـن دسـت سـاخته 
هايـی ديگـر جوابگـوی نيـاز انسـانها نبــود. رفتـه 
سـاخت  كار  كـه  هايـی  ماشـين  ورود  بـا  رفتـه 
و توليـد اشـياء را بـا سـرعت و بـه كثـرت انجـام 
ميدادنـد، دســت سـاخته هـا ازحيطـه كاربـرد بـه 
حيطـه  تزئيـن وارد شـده و صنايـع دسـتی نـام 

گرفتنـد.
امروزه با گسـترش زندگي ماشـينی صنايع دستی 
ميتوانـد خـاء ناشـی از نيـاز انسـانها بـه آنچه كه 
توسـط دسـت خلـق شـده زيباسـت و ريشـه در 
سـنتها دارد را بـرآورده سـازد و اينگونـه اسـت 
كـه نيـاز بـه حضـور صنايع دسـتی به وضـوح در 
زندگـی مـردم احسـاس مـي شـود. اما بـا توجه به 
كاهـش سـطح توليد و دشـواری فراينـد تهيه امكان 
دسترسـی مـردم به نـوع اصيـل اين دست سـاخته 

هـا بـا قيمتـی مناسـب آسـان بـه نظر نمی رسـد
هنـر  و  اسـت  كشـاورزی  مـردم  اكثريـت  شـغل 
دسـتان مـردم اين ديـار در كنار نقـش آفرينی هنر، 
محصواتـی چون خرما، مركبات و سـبزی اسـت، 
بقيـه  از  را  كلپـورگان  كـه  تنهـا مشـخصه ای  امـا 
مناطـق متمايـز كـرده، آفرينـش تمـدن از دسـتان 
سـفالگری  بلوچسـتان،  سـرزمين  زنـان  هنرمنـد 
درايـن روسـتا كـه شـيوه سـاخت آن بـا قدمتـی 
حـدود  ۷ هـزار سـال قبـل هنـوز دسـت نخـورده 
باقـی مانـده و تنهـا كارگاهـی كـه هنـوز به شـيوه 
بـدوی فعـال و پـا برجـا كارش را ادامـه می دهـد 

كارگاه سـفال كلپـورگان اسـت.
در طـول تاريـخ هنـر سـفالگری متعلـق بـه زنـان 
بـوده اسـت زيـرا مردان به شـكار و يا كشـاورزی 
زنـان  تاريخـی  شـواهد  بنابـر  و  می پرداختنـد 
آنچـه  انـد،  بـوده  كننـدگان هنـر سـفالگری  ابـداع 
متمايـز  نقـاط  سـاير  از  را  كلپـورگان  سـفالگری 
كـرده ويژگی هـای منحصـر بـه فـرد آن اسـت در 
ايـن ديـار تمـام امـور ظريـف توسـط زنـان انجام 
می گيـرد و مـردان فقـط كارهايی مثل آمـاده كردن 

گل پختـن سـفال و... را انجـام ميدهنـد.
ديگـر  از  را  منطقـه  ايـن  سـفال  كـه  ای   نكتـه 
نقـاط كشـور متمايـز مـی كنـد، اين اسـت كـه زنان 
ايـن ديـار بـرای تهيـه سـفال از چـرخ سـفالگری 
نمـی كننـد و عجيـب اسـت كـه چگونـه  اسـتفاده 
ممكـن اسـت چنيـن شـكوهی تنهـا بـا روش هـای 
و  مهـر  پـر  دسـتان  كمـک  بـه  و  بديـع  و   سـنتی 
طـرح  انجاميشـود  روسـتا  زنـان  خـورده  تـرک 
دايـره  نقـش هـای آن معمـوا شـامل يـک   هـا و 
توخالـی يـک دايـره توپـر و يـک خـط اسـت كـه با 
هـم تركيـب يافته اند و مـاده تزيين كننـده آن رنگی 
اسـت از سـنگ محلـی »تيتـوک« كـه در آب حـل 

می شـود.
 پیشینه کلپورگان

سـفال كلپـورگان شـاهكار هـزاران سـاله زنـان و 
مـردان ديـار نخـل و آفتـاب كلپـورگان بـا شـهرت 

جهانـی و منحصـر بـه فـرد در ميان سـفالينه های 
تاريخـی، عاقـه منـدان فرهنگ و تمدن ايـران را به 
تماشـای رقـص گِل در ميـان دسـتان هنرمند زنان 

بومـی فـرا مـی خواند.
انديشـه،  شـاهكار  جايـگاه  كلپـورگان،  روسـتای 
ذوق، فرهنگ و هنر زنان بلوچسـتان در سـرزمين 
ايـران اسـت، زنـان بومـی منطقـه يگانـه خالقـان 
و  نسـل  بـه  نسـل  كـه  هسـتند  كلپـورگان  سـفال 
سـينه بـه سـينه از مادران بـه دختران بلـوچ منتقل 
شـده و گذشـت زمـان و حـوادث تاريـخ نـه تنهـا 
از اصالـت آن كـم نكـرده بلكـه بيـش از پيـش بـر 

ارزش هـای هنـری آن افـزوده اسـت.
قابـل وصـف  بـا هيـچ كامـی  كلپـورگان  شـكوه 
نيسـت، ايـن هنر چندين نسـل از ۷هزار سـال پيش 
سـينه بـه سـينه منتقـل شـده و در اختيـار زنـان و 
دختـران بلـوچ قـرار گرفتـه و آنـان نيز بـه بهترين 

شـكل قـدر ايـن تمـدن را مـی دانند.
در سـفالينه ها سـرزمين كلپـورگان لعـاب بـه كار 
نمـی رود، طـرح هـا و نقش هـای آن كاما هندسـی 
اسـت و تبلـور نقـش هـای باسـتان و تمـدن ايـن 
ديـار بـوده كـه بهترين شـكل بـرای دوسـت داران 

هنـر در ايـن دسـت آفرينـه معنـا پيـدا مـی كند.
مختصات سفال کلپورگان

سـفالگری  آنچـه 
از  را  كلپـورگان 
سـاير نقـاط متمايز 
كـرده ويژگـی های 
آن  بفـرد  منحصـر 
گونـه  بـه  اسـت 
ای كـه در سـاخت 
تمام مراحل  سـفال 
سـفالگری  ظريـف 
زنـان  وسـيله  بـه 
گيـرد  مـی  انجـام 
فقـط  مـردان  و 
مثـل  كارهايـی 
رس  خـاک  حمـل 
از معدن مشـكوتک 
واقـع در دو تا سـه 
كارگاه،  كيلومتـری 
گل  كـردن  آمـاده 
را  سـفال  پختـن  و 
دهنـد. مـی  انجـام 

توجـه  آنچـه  و 
بـه  را  جهانيـان 
كلپـورگان  سـفال 

جلـب كرده اسـتفاده نكـردن از چرخ سـفالگری در 
تهيـه سـفال اسـت به گونـه ای كه تمام سـفالينه ها 
با روشـهای سـنتی ابتدايی، بديع و به كمک دسـت 

شـود. مـی  انجـام 
طرحهـا و نقشـهای سـفال كلپـورگان نيـز كامـا 
هندسـی اسـت و تداعـی نقشـهای باسـتانی بـوده، 
تــزيينـــات روی سـفالينه ها بـا نمادهای تجريدی 
اسـت كه از نسـلی به نسـل ديگـر به يـادگار مانده 
و حكايـت از راز و رمـــز و خواهـش هـای روحی 
و درونـی هنرمنـد از محيـط اطـراف و اعتقـادات و 
باورهـای او دارد و اغلـب نمادهـا شـبيه بـه نقوش 
سـفال هـای ماقبـل تاريـخ و آغـاز دوره تاريخـی 

است.
در ايـن سـفالينه هـا لعـاب بـه كار نمـی رود بلكـه 
بـرای تزيين و نقاشـی از سـنگ »تيتوک« اسـتفاده 
تپـه آچـار در  منطقـه  ايـن سـنگ در  مـی شـود، 
كهـوران مهرسـتان يافـت مـی شـود و رنـگ آن 
معمـوا قهـوه ای يـا سـياه بـوده، اين سـنگ نوعی 

سـنگ منگنز اسـت و رنگـی كه از آن به دسـت می 
آيـد قهـوه ای اسـت.

از نـكات جالـب دربـاره ايـن سـفال مـی تـوان بـه 
دسـته آن هـا اشـاره كرد بـه طوری كه اين دسـته 
هـا بر خاف سـفال هـای امروزی ديرتـر از بخش 

هـای ديگر سـفال می شـكنند.
سـفال كلپـورگان اغلـب بـه شـكل كاسـه، كـوزه، 
جـام، قـدح، پـارچ و ليوان و قلک سـاخته می شـود 
و اغلـب ظـرف هـای سـاخته شـده آن نيـز دارای 
سـرپوش اسـت كـه گاه خـود بـه عنـوان ظرفـی 

مسـتقل مـورد اسـتفاده قـرار مـی گيـرد 
طرز تهیه سفال در کلپورگان

خـاک از فاصلـه ۲ تـا ۳ كيلومتـری كارگاه يعنـی 
معـدن خـاک رس مشـكوتان تاميـن می شـود، ايـن 
يـا سـبدهای  قديـم توسـط چهارپايـان  در  خـاک 
مخصـوص »كچـو« بـه كارگاه حمـل می شـد، امـا 
امـروز بـه وسـيله بيل مكانيكـی از زمين برداشـته 
حمـل  كارگاه  بـه  كمپرسـی  توسـط  و  می شـود 

می شـود
جداسـازی  بـرای  ابتـدا  رس  گل  تهيـه  بـرای 
ناخالصـی از خـاک آن را سـرند كـرده و سـپس 
آن را در حوضچـه دوطبقـه ای می ريزنـد و بـه آن 
آب اضافـه می كننـد )شستشـوی خـاک( و سـپس 
خـاک را داخـل آب 
بـه هـم می زننـد تـا 
ذرات خـاک در آب 
معلـق  بـه صـورت 

درآيـد.
دوغـاب  بعـد 
از  را  حاصـل 
صافـی و لولـه بـه 
كـه  دوم  حوضچـه 
اختـاف  اولـی  بـا 
و  دارد  سـطح 
اسـت  پايين تـر 
می كننـد  منتقـل 
اينكـه  بـرای  و 
از  ناخالصی هـا 
بـه  اول  حوضچـه 
حوضچه دوم وارد 
معمـوا  نشـوند 
داخـل لولـه مذكور 
تعبيـه  تـوری  چنـد 
تـا آخرين  می كننـد 
در  كـه  ذراتـی 
 محلـول باقـی مانده 

جدا شوند.
دوغـاب را در حوضچـه دوم به مـدت دو روز نگه 
می دارنـد تـا آب آن بخار شـود و بعد گل به دسـت 
آمده را با مقداری از همان خاک قبلی ورز می دهند 
تـا آمـاده كار شـود، در اصطاح محلـی مخلوط به 
دسـت آمده »هاجـک« نام دارد و رنـگ اين مخلوط 
معمـوا خاكسـتری متمايل به سـبز روشـن اسـت 
نارنجـی  رنـگ  بـه  كـوره  در  پخـت  از  پـس   امـا 

درمی آيد.
تـا ايـن مراحـل از كار بـه عهـده مـردان اسـت امـا 
مراحـل ديگـر كـه نيـاز بـه دقـت و ظرافـت دارد 
توسـط زنـان هنرمنـد كلپـورگان با دسـت صورت 
می گيـرد، شـايد يكـی از دايلـی كـه زنـان همـان 
روش سـنتی خـود را نسـبت بـه چـرخ سـفالگری 
ترجيـح می دهنـد خـاک منطقه باشـد كه بـه راحتی 
قـدرت  دارای  بعـاوه  و  اسـت  پذيـر  انعطـاف 

چسـبندگی زيـادی اسـت.
از  منطقـه  ایـن  سـفال  سـاخت  هـای  تکنیـک 
روشـهای چندهـزار سـاله الگوگیـری می شـود

تكنيـک هـای سـاخت سـفال ايـن منطقـه از همـان 
روش هـای چنـد هزار سـال قبـل الگوبـرداری می 
كنـد و هميـن روش ابتدايـی و بسـيار سـاده اسـت 
كـه هنـر سـفالگری كلپـورگان را منحصـر بفـرد 

جلـوه مـی دهد.
در منطقـه بيشـتر دو روش بـرای سـاخت ظـروف 
بـه كار می رود، روش پينچ )PINCH( برای سـاختن 
سـفال با اين شـيوه از ديسـک گردان و سـينی كه 
در  و  اسـتفاده می كننـد  اسـت  بشـقاب  بـه شـكل 

اصطـاح محلـی بـه »بونو« مشـهور اسـت.
از گل ورز  ای  تـوده  ابتـدا  كـه  ايـن صـورت  بـه 
از  جنسـش  كـه  »بونـو«  روی  بـر  را  شـده  داده 
سـفال اسـت و معمـوا روی بونو پارچـه ای برای 
نچسـبيدن گل قـرار داده شـده می گذارنـد و حفـره 
ای بـا انگشـتان دسـت در ميـان آن ايجـاد می كنند 
بـا چرخـش گل بـر روی بونـو  و سـپس همـراه 
حفره ايجاد شـده توسـط انگشـتان دو دسـت را به 

تدريـج گشـاد می كننـد.
بـا اين عمل ديـواره ظرف نازک می شـود، در حين 
انجـام ايـن عمـل از تكـه چوبـی بـه طـول حداكثـر 
۲۰ سـانتی متـر اسـتفاده می كننـد و ديـواره ظرف 

جهت هـای  بـه  را 
مختلـف كه مناسـب 
هدايـت  اسـت  كار 
ايـن  بـا  می كننـد، 
ديواره هـای  شـيوه 
همـه  در  ظـرف 
آن  قسـمتهای 
می شـود.  يكسـان 
اصطـاح  در 
محلـی بـه ايـن تكـه 
مـوش«  »گل  چـوب 

. ينـد می گو
يـا  ای  لولـه  روش 
)كويـل(  ای  فتيلـه 
در  دومـی  روش 
سـفال  سـاخت 
اسـت،  كلپـورگان 
ابتـدا  در ايـن روش 
روی  را  ای  پارچـه 
كـرده  پهـن  بونـو 
مـورد  ظـرف  كـف 
و  گل  از  را  نظـر 
قـرار  پارچـه  روی 
بـرای  و  می دهنـد 
سـاختن فـرم ظرف 
صـورت  بـه  را  گل 
موردنظـر  لوله هـای 
درسـت كرده پس از 
ايـن مرحلـه ظرف ها 
را در معرض آفتاب 
تـا  می دهنـد  قـرار 
كاما خشـک شوند.

شـايد  كار  ايـن 
طـول  روز  چنديـن 

بكشـد. پس از خشـک شـدن سـفال آن را با سـنگ 
مخصوصی )سـائنوک( مالش و سـطح خارجی آن 
را صيقـل می دهنـد و بااين عمل سـطح سـفال خام 

می شـود. آمـاده  نقاشـی  بـرای 
بـرای تزییـن سـفالینه ها از سـنگ اسـتفاده می 

د شو
بـرای تزيين و نقاشـی از سـنگ »تيتوک« اسـتفاده 
می كننـد، روش كار به اين صورت اسـت كه سـنگ 
تيتـوک را روی تختـه سـنگ بزرگـی كه وسـط آن 
كمـی. گودهسـت می سـايند و بـه صـورت دوغاب 

درمی آورنـد.
بـرای نقاشـی، ابتـدا يـک قطعـه كوچـک از سـنگ 
تيتـوک را روی يـک قطعـه بزرگتـر كـه مقـداری 
بـا  و  می سـايند  شـده  ريختـه  آن  روی  بـر  آب 
عمـل سـايش ذرات حاصـل از آن بـه خوبـی در 
آب حـل می شـود، سـپس بـه وسـيله ی يـک تكـه 
چـوب كوچـک به انـدازه چـوب كبريت كـه معموا 
از جنـس چـوب درخت خرماسـت نقاشـی ها روی 

می شـود. انجـام  سـفال 
از سـاخت، ۱۰ روز  توليـدات سـفالی پـس  تمـام 
در معـرض تابـش آفتـاب قـرار می گيـرد تـا كاما 
خشـک شـود، قبـل از اينكـه بـه كـوره بـرود بـه 
تـا  می شـود  رنگ آميـزی  تيتـوک  رنـگ  وسـيله 
ظـرف همـراه بـا رنـگ در يـک زمـان پختـه شـود.

»چـت محيلـوک« و »گل« نـام برخـی از نقشـهای 
محلـی اسـت، ايـن نقشـها اغلـب از طـرح هائـی بـا 
ريشـه های طبيعـی تشـكيل شـده و بسـيار سـاده 
و تـا حـدی انتزاعـی نقاشـی شـده انـد. اين نقشـها 

نقطـه نقطـه و سـنتی هسـتند.
نقشهايی كه زاييده ذوق و خيال زنان بلوچ است

نقشـهای گل، زنجيره، مـوج و درخت خرما و غيره 
نـه به صـورت مكتـوب در جايی نقش بسـته اند كه 
سـفال گـران از روی آنهـا نقاشـی كننـد و نـه از 
نقشـهای سـاير سـفالها و يـا ديگـر صنايع دسـتی 
محلـی اقتبـاس شـده اند بلكـه تمامـی نقوش ناشـی 
از تخيـل زنـان و دختران محلی اسـت كه سـينه به 

سـينه به ايشـان منتقل شـده اسـت.
انجـام  سـنتی  صـورت  بـه  سـفالينه ها  پخـت 
می شـود، در گذشـته پخت بـا هيزم انجام می شـد. 
هنـوز يک خانـواده در كلپورگان بـه همين صورت 
صنايـع  سـازمان  كارگاه  در  امـا  می كنـد،  عمـل 
دسـتی دو كـوره بـه صـورت حفـره ای بـزرگ در 
دل ديـوار سـاخته شـده و سـوخت آن نفـت كوره 
اسـت،  در هـر كـوره ۹۶۰سـفالينه پختـه می شـود 
و بيـن ۱۸ تـا ۲۲ سـاعت در حـرارت ۹۵۰ درجـه 
در كـوره می مانـد و ۷۲سـاعت طـول می كشـد تـا 

كوره سـرد شـود.
 روش پخت سنتی با هيزم تا حدود چهل سال قبل در 
منطقـه رواج داشـت امـا از سـال ۱۳۵۴ با سـاخت 
كـوره جديـد عمـل پخت در كـوره نفت سـوز آغاز 
شـد، ديـوار كـوره از آجـر مـات آن از مخلـوط 

خـاک سـفالگری و خـاک رس معمولـی اسـت.

پـس از طـی ايـن مراحـل وقـت رونمايـی از دسـت 
آفرينـه هـای زنـان بلوچ اسـت، تراوش هـای ذهنی 
زنان بلوچ در اين ديار در اشـكال هندسـی مختلف 
وبـا دوبرابـر مصرفـی وتزينی خودنمائـی می كند.

ميـراث  توليـدی صنايـع دسـتی  تعاونـی  شـركت 
كهـن  بـا تكيـه بـر دانـش پديدآورنـدگان آن و بـا 
اقـوام  بـر معرفـی صنايـع دسـتی بومـی  تمركـز 
مختلـف بلـوچ و سيسـتانی   اهـداف زيـر را دنبـال 

ميكنـد
۱- جلوگيـري از محصـور مانـدن صنايـع دسـتی 
توليـد شـده توسـط  هنرمنـدان و صنعـت گران در 
پـس روسـتاها و مناطـق دورافتـاده و معرفی آنها

۲- عرضـه دسـت سـاخت هـای اصيـل  منطبـق با 
سـليقه جامعـه امروز

۳- تمركـز خـاص بر فـروش در فضـای حقيقی  و 
اينترنتـی  متناسـب بـا تـوان خريـد اقشـار مختلف 
در  واقـع  شـركت  دايمـی  فروشـگاه  كـه  جامعـه 
زاهـدان ميـدان امـام علـی اول فلسـطين طبقـه اول 

ميباشـد. يـک  واحد 
توليـد  بـه  توليدكننـدگان  تشـويق  و  ترغيـب    -۴
بيشـتر آثـار اصيـل و جلوگيـري از زوال آن هـا

۵- تـاش بـراي ارايـه مجموعـه اي از اطاعـات 
ايكـه  گونـه  بـه  دسـتی  حـوزه صنايـع  در  دقيـق 
بـرای پژوهش گـران دانشـجويان و عاقمندان اين 

حـوزه مفيـد واقـع شـود.
و  خريـداران  سـازندگان  بيـن  تعامـل  ايجـاد   -۶
پژوهشـگران بـا راه انـدازی يـک پايـگاه فرهنگـی 
فـروش  و  تاميـن  زنجيـره  ايجـاد  و  هنـری  
 ديجيتالـی صنايـع دسـتی كه از اهداف اين شـركت 

 ميباشد 
ایـن  از خدمـات و عملکـرد یکسـاله  ای  گوشـه 
سـال1394لغایت  مـاه  فروردیـن  از  شـرکت 
خردادمـاه 1395بـه شـرح ذیـل اعـام میگـردد

*️ راه انـدازی نمايشـگاه و فروشـگاه دائمی سـفال 
و صنايـع دسـتی در قالـب يـک مـوزه محلـی بـا 

هزينـه سـيصد ميليـون ريـال 
*️ فـروش ۴۸۰۰قطعـه سـفال در قالب چهـار كوره 

ای  ۱۲۰۰قطعه 
*️ راه اندازی يک شعبه در استان يزد 

*️ راه انـدازی نمايشـگاه  سـفال و صنايـع دسـتی  
در بـازار ابريشـم چابهـار غرفـه ۲۳۰بـه نمايندگی 

رحيمی جنـاب 
* اعطای عامل فروش  در تهران و مشهد 

* حل مشكل بسته بندی سفال 
*️ شـركت در نمايشـگاههای بيـن المللـی و پيـش 
شـركت  يـک  بـه  سـفال  ۹۶۰۰قطعـه   فـروش 
كشـور  سـه  بـه   صـادرات  جهـت  بازرگانـی  

دوسـال  بمـدت  فرانسـه  و  ايتاليا،آلمـان 
* توسعه منابع انسانی از پنج نفر به يازده نفر 

اميـد اسـت بتوانيم گامی شايسـته در جهت معرفی 
و اعتـای فرهنـگ اسـتان  عزيزمـان بـه جهانيـان 

داشـته باشيم

سفال کلپورگان میراث هنر دستان زنان بلوچ

 سال اول ـ  شماره 34 ـ یکشنبه 27 تیر 1395- 12 شوال 1437

اسـتاندار سيسـتان و بلوچسـتان گفـت: مديرانـی 
دريافـت  از  دارنـد  كاری  و وجـدان  انصـاف  كـه 
حقـوق هـای نامتعـارف خـودداری می كننـد حتی 
اگـر حـوزه اختيـارات گسـترده ای داشـته باشـند. 
بـه گـزارش ايرنـا علـی اوسـط هاشـمی پنجشـنبه 
شـب در نشسـت شـورای هماهنگی امـور حقوقی 
بلوچسـتان  و  سيسـتان  اجرايـی  هـای  دسـتگاه 
در زاهـدان اظهـار داشـت: اگـر مديـران در نظـام 
باشـند  پايبنـد  قانـون  بـه  اسـامی  جمهـوری 

فسـادهای اداری و مالـی در جامعـه كاهـش مـی 
 . بد يا

نـا  نتيجـه  گريـزی  قانـون  و  فسـاد  گفـت:  وی 
آشـنايی جامعـه بـه حقوق خـود می باشـد و ازم 
اسـت دولـت بـا بـه كارگيـری امكانـات و همچنين 
مـردم بـا نفوذ خـود زمينه آشـنايی بيشـتر جامعه 

بـا قوانيـن حاكـم را فراهـم كننـد.
قانـون در جامعـه سـبب  داد: رعايـت  ادامـه  وی 
قـوی شـدن رابطه دولـت و ملت و افزايـش همدلی 

شـود.  می 
اسـتاندار سيسـتان و بلوچسـتان افـزود: چنانچـه 
جامعـه بـا حقـوق خـود آشـنا باشـند نظـام اداری 
قدرتمنـد مـی شـود و ديگـر مسـئوان نمـی توانند 

از پاسـخگويی بـه مـردم خـودداری كننـد.
مثـال  خارجـه  امـور  وزيـر  حقوقـی  ادبيـات   **

اسـت زدنـی 
هاشـمی همچنيـن بـا اشـاره بـه پيـروزی حـق در 
عرصـه بين المللی گفت: تسـلط وزيـر امورخارجه 

دولـت تدبيـر و اميد بـر مباحث حقوقی و سياسـی 
از دايـل مهـم حاصـل شـدن توافـق بيـن ايـران و 

كشـورهای غربـی بود.
وی بيـان كـرد: تكيـه كـردن محمـد جـواد ظريـف 
وزيـر امورخارجـه ايـران بر موضع قانـون از وی 
شـخصيتی برجسـته در بيـن مسـئوان رده عالی 
كشـورهای مختلـف دنيا سـاخت و سياسـتمداران 
جهـان در تشـريفات خـود بـه شايسـتگی بـا وی 

برخـورد مـی كنند.

استاندار سیستان و بلوچستان: مدیران با انصاف حقوق نامتعارف ندارند
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رسـانه های صهیونیسـتی ضمن اسـتقبال از انتخاب ترزا می به عنوان نخسـت 
وزیـر جدیـد انگلیس، وی را دوسـت دیرین اسـرائیل خواندنـد. از نظر "می" 
یکـی از تهدیـدات جـدی بـرای اسـرائیل، ایـران اسـت که بایـد بـا آن مقابله 

شـود. بـه گـزارش مکـران، رسـانه هـای صهیونیسـتی ضمـن اسـتقبال 
از انتخـاب تـرزا مـی بـه عنـوان نخسـت وزیـر جدیـد انگلیـس، وی را 
دوسـت دیریـن اسـرائیل خواندنـد. از نظـر "مـی" یکـی از تهدیـدات 
جـدی بـرای اسـرائیل، ایران اسـت که بایـد بـا آن مقابله شـود.روزنامه 
صهیونیسـتی جروزالـم پسـت در پـی انتصـاب نخسـت وزیـر جدیـد 

انگلیـس نوشـت کـه "تـرزا مـی" دوسـت دیرینه اسـرائیل اسـت.
  بـه نوشـته ایـن روزنامـه "مـی" همیشـه از اقدامـات رژیم صهیونیسـتی 
حمایـت کـرده اسـت و خواهان تعمیـق روابط میان انگلیس و اسـرائیل 

بوده اسـت.
 او بـه صـورت مـداوم دغدغه هـای سـران صهیونیسـت را مدنظـر قـرار 

داده و تـاش کـرده اسـت کـه نگرانی هـای آنهـا را رفـع کنـد.
 جروزالـم پسـت مـی نویسـد:"می" تجریـه سیاسـی طوانـی در یکـی 
از سـخت ترین مشـاغل انگلیـس را دارد و ایـن بـرای اسـرائیل بدیـن 
معناسـت کـه »نخسـت وزیـر جدیـد کامـا بـا تهدیداتـی کـه جامعـه 

صهیونیسـت هـا را تهدیـد می کنـد آشناسـت«.
 ایـن روزنامـه بـا اشـاره بـه اینکـه "تـرزا می" دوسـت همیشـگی و ثابـت قدم 
بـرای اسـرائیل بـوده و بـدون شـک دفـاع از صهیونیسـت هـا و تاسـیس یک 
افزایـد: وی  مـی  داد  قـرار خواهـد  را سـرلوحه کار خـود  یهـودی  دولـت 

هم اکنـون رابطـه بسـیار خوبی بـا یهودیـان انگلیس داشـته و تاکیـد کرده که 
بـدون یهودیـان، انگلیـس کشـوری پـوچ خواهـد بود.

دولـت  بـود  کـرده  اعـام   2016 سـال  ابتـدای  در  همچنیـن  مـی"   "تـرزا 
یهودیـان  امنیـت جامعـه  بـرای  یـورو  میلیـون  اسـت 13.4  متعهـد  انگلیـس 
اختصـاص دهـد.  ایـن مبلـغ نسـبت بـه سـال پیـش، 2 میلیـون یـورو افزایـش 
یافتـه اسـت. "ترزا مـی" در ژوئـن سـال 2014 بـه اراضی اشـغالی سـفر کرده 
و نسـبت بـه ربـوده شـدن سـه نوجـوان اسـرائیلی ابـراز ناراحتـی شـدید و از 

حمـاس بـه تنـدی انتقـاد کـرده بـود.
 وی بـا بی گنـاه توصیـف کردن اشـغالگران صهیونیسـت ، همـواره می گوید: 

انگلیس کنار اسـرائیل و سـاکنان فلسـطین اشغالی ایسـتاده است.
 نخسـت وزیـر جدیـد انگلیس همچنیـن پیرامون مناقشـات اسـرائیل با اعراب 
گفتـه اسـت همـواره من و تمامـی بخش های دولـت انگلیس از حق اسـرائیل 

بـرای دفاع از خـود دفـاع خواهیم کرد.
 جروزالـم در پایـان مـی نویسـد: مقامـات صهیونیسـت بـا توجـه بـه پیشـینه و 
اظهـارات "مـی" از انتخـاب او بسـیار خرسـند و راضـی هسـتند.وی یـک بار 
گفتـه اسـت کـه بـرای اسـرائیل تهدیـدات و خطـرات بسـیار جـدی وجـود 
دارد، بایـد بـا ایـن تهدیـدات مقابلـه کـرد. از نظـر "مـی" یکـی از تهدیـدات 

جـدی بـرای اسـرائیل، ایـران اسـت کـه بایـد بـا آن مقابلـه شـود. / میـزان

نخست وزیر جدید انگلیس درباره ایران چه موضعی دارد؟

کیـم برگـوت نویسـنده، وبـاگ نویـس و ماجراجویـی اسـت کـه چنـد وقـت پیـش، زمینـی و بـا افـراد 
ناشـناس از هلنـد تـا ایـران سـفر کـرد و هـم اکنون در قزاقسـتان به سـر مـی بـرد. او در رابطه با سـفرش با 

ایـران گزارشـی در هافینگتـون پسـت نوشـته و از زاویـه ای دی گـر بـه ایـران نـگاه کرده اسـت.
برگوت در گزارشش نوشته است؛

تاکنـون بـه کشـوری نرفتـه بـودم کـه تصـورات قبلـی مـن از آن بـا حقیقـت فاصلـه بسـیار زیادی داشـته 
باشـد. هیـچ جنگـی در ایـران نیسـت، بـه طـور کلـی ایـن کشـور امـن اسـت و اسـتانداردهای زندگی در 
ایـران بـا اروپـا قابـل مقایسـه اسـت. معمـاری ایـران جـذاب اسـت، مناظـر متنوعـی دارد و مـردم ایـران 

هسـتند. بهترین 
آنهـا بـه شـکل غیـر قابـل بـاوری مهربـان و دوسـتانه هسـتند و همچنیـن اشـتیاق دارنـد کـه بـا خارجـی با 
لیوانـی چـای ماقـات کننـد. ایـران واقعـا یک کشـور حیـرت آور اسـت.با این وجـود چه زن باشـید چه 
مـرد سـفر زمینـی بـا افراد ناشـناس در ایـران یک چالش اسـت. وقتی که شـما از مرز ارمنسـتان یـا ترکیه 
وارد ایـران شـوید، ده هـا نفـر بـا خودرو برای شـما متوقف می شـوند، اما خیلی سـخت اسـت که متوجه 

شـوید آیـا شـما را بـه آخریـن ایسـتگاه اتوبـوس می برنـد یا نه.
چیـز دیگـری کـه سـفر زمینـی بـا افـراد ناشـناس را در ایـران سـخت تر مـی کند، این اسـت که بـه جای 
نشـان دادن عامـت خـاص اینـکار، بایـد دسـت خـود را تـکان دهیـد تـا خودرویـی را نگه داریـد. حتی 

انجـام ایـن کار بـه عنـوان یـک زن در ایران سـخت تر اسـت.
چرابهعنوانیکزنباافرادناشناسسفرزمینیمیکنی؟

مـردم ایـران بسـیار مهمـان نـواز هسـتند و همیشـه آماده این هسـتند کـه به یـک زن یا یک مـرد در مواقع 
نیـاز کمـک کننـد. امـا توضیـح دادن اینکـه شـما نیـازی نداریـد امـا مـی خواهیـد کنـار اتوبـان یـا جـاده 
هـا بایسـتید و زمینـی بـا فـرد غریبـه ای سـفر کنیـد کار سـختی اسـت. در روز هایـی کـه مـن همـراه یک 
زن دیگـر کـه توریسـت بـود سـفر مـی کـردم، مردم مـی گفتنـد ایـن کار خطرناک اسـت؛ آنها مـا را به 
ایسـتگاه اتوبـوس، تاکسـی و ... مـی بردند.امـا برعکـس در هنگامـی که یک توریسـت مرد هم بـا ما بود 

مـردم مـا را در کنـار اتوبـان هـا پیـاده مـی کردنـد و بـه مـا اجـازه مـی دادند بـه این نوع سـفر خـود ادامه 
دهیـم. در آن هنـگام تعـداد دفعاتـی کـه بـه ما می گفتنـد این نوع سـفر خطرناک اسـت از 10 بار به یک 

بـار کاهـش پیـدا کـرد، به نظـرم این فقـط یک تبعیض جنسـیتی را نشـان مـی داد.
امـامـنبـهعنـوانیکزنمسـتقلکـهبهایننـوعسـفرازهلندتـاایـرانآمدمچه

کاریبایـدانجامدهم؟
مـردم ایـران در واقـع نگـران توریسـت هـای زن پـر ماجراجـو هسـتند، ایـران در واقـع بسـیار امن اسـت. 
معمـوا بزرگتریـن چالـش بـرای زنانـی کـه بـه ایـن شـکل سـفر مـی کننـد تمایل جنسـی از سـمت یک 
مـرد ناشـناس اسـت. امـا در ایـران ایـن مسـئله بزرگتـری نسـبت بـه هـر کشـور دیگـری کـه در آن سـفر 
کـرده بـودم، نبـود. حقیقـت ایـن اسـت کـه مردهـای ایرانی بسـیار مـودب هسـتند، فاصله خـود را حفظ 
مـی کننـد و بـه طـور کلـی بسـیار قابـل اعتمـاد بودند.بـه هرحال قطعـا وقتی بـه عنـوان یک زن تنها سـفر 
مـی کنیـد بایـد اقدامـات پیشـگیرانه ای انجـام دهید، امـا در طول 31 روزی کـه به ایران سـفر کرده بودم 

هیـچ وقـت احسـاس ناامنـی نکردم.
سفرزمینیباافرادناشناسدرایران

اتفـاق خـوب ایـن اسـت کـه وقتـی بـه خانـه کسـی در ایـران دعـوت مـی شـوید نگـران ایـن نیسـتید که 
ممکـن اسـت بـا یـک مـرد ناشـناس تنها باشـید، چون اساسـا همـه در این کشـور به همـراه خانواده شـان 

زندگـی مـی کنند.
در اولیـن روزهـای سـفرمان بـه ایـران مـرد جوانی من و دوسـتم لنـا را به محـل کارش دعوت کـرد. این 
یکـی از ده هـا دعوتـی بـود کـه ما قبـول کردیم. بعـد از مدتی کـه وارد خانه شـدیم افراد دیگـر خانواده 
هـم آمدنـد، مـا بـا هم غـذا خوردیم، به سـه زبان فارسـی، ترکـی، انگلیسـی با هـم ارتباط برقـرار کردیم 

و عکـس های زیـادی گرفتیم.
مـن مادربـزرگ هـای ایرانـی را بیشـتر از هرچیـزی تقدیـر مـی کنـم. غذاهـای ایرانـی بسـیار خوشـمزه 
هسـتند و بـا ایـن وجـود کـه مـن گیاهخوار هسـتم، مـردم بیشـترین تـاش خـود را کردند تـا یک ظرف 

غـذای ایرانـی بـدون گوشـت درسـت کنند.
یـک بـار دیگـر مـا در یـک ناکجـا آبـاد دنبـال خـودرو بـرای سـفر بودیـم کـه پلیـس آمـد. آنهـا از مـا 
پرسـیدند کـه چـه کاری انجـام مـی دهیـم و آیا کمـک نیـاز داریم. ما هم سـعی کردیـم به آنهـا بگوییم 
هیـچ مشـکلی وجـود نـدارد و مـی توانند بروند. درسـت لحظـه ای که فکر کردیم موفق شـدیم و پشـت 
یـک وانت سـوار شـدیم، سـروکله پلیس دوباره پیدا شـد. آنها مـا را از خودرو پیاده کردند و پاسـپورت 
هـای مـا را نـگاه کردنـد. آنهـا کـه بـه اشـتباه نگران ما شـده بودنـد و می خواسـتند بـه ما کمـک کنند ما 

را بـه شـهری در آن نزدیکـی بردنـد و از آنجـا بـا اتوبـوس مـا را به تهران فرسـتادند.
خوشـبختانه ایـن بدتریـن شـرایطی بـود که مـن در آن قرار گرفتم، پـس از آن با یادگرفتـم چگونه هدفم 

را توضیـح دهـم تـا به سـفر زمینی بـا غریبه هـا ادامه دهم.
منبع:خبرآناین

ماجرای سفر توریست هلندی به ایران با ماشین غریبه ها پسندیدم  

بـه گـزارش خبرنـگار گروه جامعـه خبرگزاری میـزان، 14 فروردین 84 پرونده سـرقت از بانکی 
بـه مـن ارجـاع شـد. آن زمـان بازپرس دادسـرای سیسـتان و بلوچسـتان بـودم. زمانی کـه پرونده 
را خوانـدم متوجـه شـدم سـرقت از یـک بانـک دولتـی بـوده و پـول و چک هایی را که سـارقان 

شـبانه از ایـن بانـک بـا خود برده انـد 33 میلیـارد و 700 میلیـون تومان بوده اسـت. 
 پـس از آن کـه اطاعـات اولیـه پرونـده را خوانـدم همـراه گروهـی از مامـوران بـرای 
بررسـی محـل سـرقت بـه بانـک رفتیـم. بررسـی های اولیـه از بانـک مـورد نظـر کـه در 
یکـی از محله هـای شـهر زاهـدان بـود، نشـان مـی داد گاوصنـدوق بانـک داخـل یـک 
اتاقـک بتونـی بـوده کـه بـا پتـک تخریـب شـده و پـول و چک هـا کـه داخل کیسـه ای 
قرارداشـته سـرقت شـده اسـت. زمانـی کـه موقعیـت بانـک را بررسـی کردیم، متوجه شـدیم 
هیچ گونـه آثـار تخریبـی روی در ورودی بانـک وجـود نـدارد و بـه نظـر می رسـد سـارقان با 
محیـط بانـک آشـنایی داشـته و به راحتـی وارد آنجـا شـده اند. نگهبانـان را شناسـایی و از آنها 

بازجویی کردیم.  
نگهبـان شـب حادثـه گفـت: آن شـب یکی از همکارانـم به مقابـل بانک آمد و بـا ادعای این 
که با تغییر شـیفت کاری وسـایلش را در آنجا جا گذاشـته اسـت ، خواسـت اجازه دهم وارد 
بانـک شـود. بنابرایـن بـا توجـه بـه اعتمـادی کـه بـه همـکارم داشـتم اجـازه ورود او را دادم. 

دقایقـی بعـد افـرادی بـه مـن حملـه کردند و آن قـدر کتکم زدنـد که بیهوش شـدم. 
زمانـی کـه بـه هـوش آمـدم، متوجه شـدم همـکاری که هم شـیفتی ام بـود ربوده شـده و فقط 
کاهـش در خیابـان افتـاده اسـت. نمی دانـم نگهبانـی که بـرای آوردن وسـایلش آمـده بود با 
سـارقان همـراه بـوده اسـت یـا نـه. همیـن سـرنخ کافی بـود کـه مطمئن شـویم سـارقان بانک 
عاوه بـر ایـن دسـتبرد یـک گـروگان نیـز بـا خـود برده انـد. احتمـال کشته شـدن گـروگان 
توسـط سـارقان وجـود داشـت. مامـوران تحقیقات گسـترده ای را برای دسـتگیری سـارقان و 

نجـات گـروگان آغـاز کـرده بودند. 
ایـن در حالـی بـود کـه مرد نگهبانی را که شـب سـرقت بـه بهانه برداشـتن وسـایلش به بانک 

بازگشـته بود هـم زیر نظـر گرفتیم. 
 بانـک از ضریـب امنیتـی پایینـی برخـوردار بود و دوربین مداربسـته درسـتی هم نداشـت که 
بتـوان در بررسـی آن تصاویـری از سـارقان را به دسـت بیاوریـم. بنابراین کار برای دسـتگیری 
سـارقان کمـی با مشـکل رو بـه رو شـد. در جریـان جسـت وجوهایمان متوجه شـدیم خودروی 
دزدان بانـک در یکـی از محله هـای جنوبـی شـهر مشـاهده شـده اسـت . جسـت وجوهایمان را 
درآن محلـه کـه محـل رفـت و آمـد افـراد سـابقه دار بـود ادامـه دادیـم . پـس از هماهنگـی ازم 

همـراه چنـد گـروه از مامـوران راهـی ایـن محلـه شـده و جسـت وجوی خانـه بـه خانـه را آغـاز 
کردیـم. هـر چـه بیشـتر جلـو می رفتیم کمتر بـه نتیجه می رسـیدیم تا ایـن که در بازرسـی از خانه 
تعـدادی از افـراد سـاکن در آنجـا سـاح های غیر مجاز کشـف و افـرادی در این رابطه دسـتگیر 
شـدند. خانه هـا را مـدت چنـد روز جسـت وجو کردیـم امـا ردی از سـارقان و پول های گمشـده 

بـه دسـت نیاوردیم. 
چنـد روز بعـد بـه مـا خبـر رسـید مـردی بـا مراجعـه بـه یکـی از کانتری ها مدعـی شـده نگهبان 
همـان بانکـی اسـت که مورد دسـتبرد قـرار گرفته و چند روزی در دام آنها اسـیر بوده و توانسـته 
بـا اسـتفاده از غفلـت آنهـا فـرار کنـد. با اطـاع از موضـوع دسـتور ازم ر ا بـه مامـوران آگاهی 

دادم و آنهـا تحقیقـات را از مـرد نجـات یافته آغـاز کردند. 
با تحقیق از وی مشـخص شـد یکی از همکاران وی در این سـرقت با سـارقان مسـلح که تعداد 
آنهـا 5 تـا 6 نفـر بـود همـراه بوده و سـاعات پایانی شـب وارد بانک شـده و این سـرقت را انجام 
داده انـد. ایـن نگهبـان همـکار خـود را کـه سـارقان مجبـور بـه ربـودن او شـده بودند، شناسـایی 

کرد. 
 بـا اطاعاتـی کـه وی در اختیـار پلیس قـرار داد ماموران، نگهبـان بانک را به جرم همدسـتی در 
سـرقت دسـتگیر کردند. ماموران در ادامه وارد مخفیگاه سـارقان شـده و متوجه شـدند سـارقان 
فقـط 120 میلیـون تومـان از پول هـای سـرقتی را بـا خـود برده انـد و بقیـه پـول و چک هـا داخـل 
کیسـه ای در خانـه اسـت.بازجویی از نگهبـان خطاکار را آغـاز کردم که او عنوان کـرد؛ به دلیل 
این کـه بانـک ضریـب امنیتی پایینی داشـته نقشـه دسـتبرد به آنجـا را طراحی کـرده و موضوع را 

بـه دوسـتانش کـه از افراد سـابقه دار بودند گفته اسـت. 
 بعـد طبـق توافقشـان وی بـه بهانـه ایـن کـه وسـایلش را جـا گذاشـته داخـل بانک شـده و یکی 
از نگهبان هـا را بی هـوش کـرده و نگهبـان دیگـر را بـا کمک همدسـتانش گـروگان گرفته بود. 
اعضـای ایـن بانـد قبـل از دسـتگیری از کشـور فـرار کردنـد و یکی از آنهـا در جریـان درگیری 

درون گروهی کشـته شـد. 
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ماجرای سرقت شبانه 33 میلیاردی
  از یک بانک

بـه  را  خـود  سـابق  پـدرزن  اسـت  متهـم  کـه  میانسـال  مـرد 
قتـل رسـانده و تکه تکـه کـرده اسـت، در جلسـه دادگاه زن 
دومـش را بـه عنـوان قاتل معرفی کـرد.  به گزارش سـرویس 
حـوادث جام نیوز، رسـیدگی بـه این پرونده از 13 اسـفند 91 
و بـه دنبـال ناپدیـد شـدن پیرمرد 80 سـاله ای به نام حسـین در 
دسـتور کار پلیـس قـرار گرفت. بررسـی شـکایت نشـان داد، 

پیرمـرد سـه روز قبـل از خانـه خـارج و ناپدیـد شـده بود. 
بـا گذشـت هفـت مـاه از ناپدیـد شـدن این مـرد، مامـوران به 
دامـاد سـابق او مشـکوک شـده و مـرد 50 سـاله بـه نام سـعید 
را دسـتگیر کردند. متهـم در بازجویی هـای مقدماتـی منکـر 
قتـل شـد، امـا در ادامـه بـه قتـل اعتـراف کـرد و گفـت: 13 
سـال قبـل به خاطـر اختافاتی که با همسـرم داشـتم از او جدا 
شـدم. چنـد سـال بعـد دوبـاره ازدواج کـردم. مـزون عـروس 
دارم و پـدرزن سـابقم گاهـی نزد مـن می آمـد و رابطه خوبی 
بـا هـم داشـتیم. یـک روز متوجـه شـدم او بـه همسـر دوم من 
نظـر دارد. سـر ایـن موضـوع با هـم درگیر شـدیم. ضربه ای به 
او زدم کـه سـرش بـه دیوار اصابـت کرد و جـان باخت. یک 
هفتـه جسـد در خانـه بـود تـا این کـه بـا کمـک بـرادرم آن را 

تکـه تکـه کـرده و در سـه نقطه شـهر رهـا کردیم. 
متهـم در ادامـه اعترافاتـش را تغییـر داد و مدعـی شـد مقتـول 
قصـد ارتباط با همسـرم را داشـت کـه همسـرم مقاومت کرد. 
در این درگیری او تعادلش را از دسـت داد و سـرش با دیوار 

برخـورد کرد.
 بـا تخقیقـات پلیسـی مشـخص شـد ایـن ادعـا صحـت نـدارد 

و بـرای سـعید بـه اتهـام قتـل، سـرقت امـوال مقتـول و جنایت 
کیفرخواسـت صـادر شـد.

 بـرادرش هـم از سـوی دادسـرا در سـرقت و مشـارکت در 
جنایـت بـر میـت مقصـر شـناخته شـد.

 متهمـان هفتـه گذشـته در شـعبه دوم دادگاه کیفـری اسـتان 
تهـران بـه ریاسـت قاضـی مقـدم زهـرا، محاکمـه شـدند. در 
تقاضـای  پـدرش  قاتـل  بـرای  مقتـول  دختـر  جلسـه  ابتـدای 
قـرار گرفـت و  ادامـه سـعید در جایـگاه  قصـاص کـرد. در 
گفـت: مـن در قتـل نقشـی نداشـتم. همسـرم بـرای دفـاع از 
خـود پیرمـرد را کشـت. مـن هـم تحـت فشـار بازجویـی و 
بـرای حفـظ آبرویـم، قتـل را بـه گـردن گرفتم. بعد هـم برای 
رهایـی از جسـد، آنهـا را بـه دو نیم کرده و پـس از قرار دادن 
در جعبـه لبـاس در سـطل های زبالـه مکانیـزه انداختیـم. وی 
دربـاره سـرقت هـم اظهار کـرد: اتهام سـرقت را قبـول ندارم. 
عابربانـک  و  مـدارک  نشـود،  فـاش  قتـل  راز  این کـه  بـرای 

مقتـول را سـوزاندم. هیـچ اسـتفاده ای هـم از آن نکـردم. 
رد  بـا  و  گرفـت  قـرار  جایـگاه  در  سـعید  بـرادر  ادامـه  در 
اتهاماتـش گفـت: مـن وقتـی به آنجا رسـیدم، قتل انجام شـده 
بـود. بـرادرم مدعـی بـود همسـرش پیرمرد را کشـته اسـت. به 
خاطـر این کـه سـعید نمی توانسـت بـا ماشـین رانندگـی کنـد، 
مـن جسـد را داخـل ماشـین گذاشـته و بـا کمـک بـرادرم در 
شـهر رهـا کردیـم. سـرقتی هـم انجـام ندادم. پـس از آخرین 
دفاعیـات متهمـان و وکای آنهـا قضـات بـرای تصمیم گیری 

وارد شـور شـدند.

ادعاهای عجیب داماد جنایتکار در دادگاه؛
به همسرم نظر داشت اورا به دو نیم کردم

جداگانـه  هـای  پرونـده  در  کـه  مـرد   6 امـروز  سـحرگاه  رکنـا: 
رفتنـد. دار  چوبـه  پـای  بودنـد  شـده  قصـاص  بـه  محکـوم 

صبـح روز چهارشـنبه 6 متهـم بـه قتل کـه در سـناریوهای مختلفی 
دسـت بـه جنایـت زده بودنـد در زنـدان بـه دار مجـازات آویختـه 
شـدند و یکـی از آنهـا مرد شـیطان صفتـی بود که سـال 90 پس از 

اجـرای توطئـه سـیاهش منشـی دکتـر را به قتل رسـاند.
مامـوران کانتـری 129 جامـی در جریـان  31 خـرداد سـال 90 
کشـته شـدن منشـی یک دندانپزشـکی در خیابـان هاشـمی فرد در 
خیابـان ولیعصـر قـرار گرفتنـد و خیلـی زود تیـم هـای ویـژه پلیس 
آگاهـی تهـران همـراه بازپـرس عمـوزاد در قتلـگاه دختـر جـوان 

شـدند. حاضر 
تحقیقـات ابتدایـی نشـان از آن داشـت کـه معصومـه 25 سـاله از 
سـوی عامـل جنایـت خفـه شـده اسـت و قاتـل اقـدام بـه سـرقت 

طاهـا، کارت عابربانـک دختـر جـوان کـرده اسـت.
در ادامـه دکتـر دندانپزشـک هـدف تحقیـق قرار گرفـت و گفت: 
مطبـم در طبقـه بـاای خانـه خالـه ام اسـت و معمـوا هـر 2 هفتـه 
یکبـار مطبـم را بـرای نظافـت تعطیـل مـی کنـم و روز حادثـه در 
مطـب نبـودم و خاله ام روز حادثه دیده که منشـی ام سـاعت 8/30 
صبـح بـه مطـب آمـده ولـی سـاعت 11 هـر چه زنـگ مطـب را به 
صـدا در آورده کسـی پاسـخگو نبـوده کـه بـا مشـکوک بـودن به 
ایـن ماجـرا بـا کلیـد یدکـی کـه در خانـه بـود خالـه ام وارد مطب 

مـی شـود و بـا جسـد منشـی ام روبرو شـده اسـت.
کارآگاهـان در گام بعـدی پـی بردنـد کـه دختـر جـوان از سـوی 
عامـل جنایـت هـدف اقـدام شـیطانی قـرار گرفتـه اسـت و در ایـن 
بـه سـراغ شـرکت خدماتـی کـه بـرای نظافـت  مرحلـه مامـوران 

مطـب دختـر نیـرو مـی فرسـتاد رفتـه و در تحقیقات مشـخص شـد 
کـه مدتـی اسـت کـه کسـی بـرای نظافـت بـه ایـن مطـب مراجعـه 
نکـرده اسـت امـا در تحقیقات پلیسـی روشـن شـد که سـعید یکی 
از نیروهـای شـرکت خدماتـی چندبـاری بـرای نظافـت بـه آنجـا 
رفـت و آمـد داشـته و از زمـان حادثـه نیـز بـه طـرز عجیبـی ناپدید 

است. شـده 
مامـوران در ایـن مرحلـه بـا توجه به اینکه سـعید معموا در مسـافر 
خانـه هـای اطراف میـدان امام خمینـی زندگی می کنـد ردزنی ها 

را آغـاز کـرده و روز 2 تیرماه این متهم دسـتگیر شـد.
سـعید کـه در زمینـه های فسـاد اخاقی، سـرقت از خـودرو، جعل 
و کاهبـرداری سـابقه دار اسـت ابتـدا خـود را بیگنـاه می دانسـت 
امـا وقتـی خـود را در برابـر مـدارک پلیسـی دیـد لـب بـه اعتراف 

گشود.
ایـن متهـم گفـت: چند بار از طریق شـرکت خدماتی بـرای نظافت 
بـه دندانپزشـکی خیابان »هاشـمی فر« رفتم و بـا مظلوم نمایی اعتماد 
منشـی را جلـب کـردم و بعد از مدتـی از »معصومه« خواسـتم برای 
اینکـه بـه شـرکت خدماتـی کمیسـیون ندهـم، مسـتقیم بـا موبایـل 
خـودم تمـاس بگیـرد کـه وی نیز پذیرفـت و روز 31 خـرداد با من 

بـرای نظافـت مطب تمـاس گرفت.
وقتـی بـه مطـب دندانپزشـکی رفتـم بـرق طاهـای دختـر جـوان 
وسوسـه ام کـرد و وسوسـه شـیطانی نیـز مـرا تسـخیر کـرده بـود به 
همیـن خاطـر بـا تهدیـد و زور او را هدف قـرار دادم و پس از خفه 
کردنـش طاهـا، پـول نقـد و کارت بانکـی و گوشـی موبایلش را 
بـه سـرقت بـردم کـه بـا توجـه بـه رمـز کارتـش کـه روی کارت 
نوشـته شـده بود توانسـتم 150 هزار تومان نیز از حسـابش برداشت 

. کنم
بدیـن ترتیـب صحنـه جـرم بازسـازی شـد و سـعید در شـعبه 113 
دادگاه کیفـری اسـتان تهـران مـورد محاکمـه قـرار گرفـت و ایـن 
در حالـی بـود کـه مـادر و خواهـر معصومه خواسـتار قصـاص مرد 

شدند. شـیطانی 
قاضـی دادگاه پـس از شـنیدن اظهـارات متهـم بـا 4 قاضـی دیگـر 
وارد شـور شـده و سـعید را بـه جـرم کشـتن »معصومه« بـه قصاص 
نفـس، بـه خاطـر آزار شـیطانی بـه اعـدام و به خاطر دسـتبرد به سـه 
سـال زندان و 74 ضربه شـاق محکوم کردند و این رای در شـعبه 

11 دیـوان عالـی کشـور مـورد تایید قـرار گرفت

اعدام مرد شیطان صفتی که 
منشی جوان دندانپزشکی را پس از هتک حرمت قربانی کرده بود

جسد جوان 33 ساله روستای کنارجو 
در کوههای اطراف منطقه کشف شد

جسـد جـوان حـدودا 33 سـاله بـه نـام عیسـی شـرفی فرزنـد حسـین اهـل و 
سـاکن روسـتای کنارجـو در محدود کـوه و تپه های روسـتای کرپـان پیدا 

 . شد
 بـه نقـل از آذینـی بـه گـزارش افکارنیـوز، ، نامبـرده بنا بر گزارش پزشـک 
قانونـی  14 روز پیـش مـرده شـده ، بـه گفتـه یـک منبـع آگاه طبق بررسـی 
هـای صـورت گرفتـه و معاینـات اولیـه پزشـک قانونـی شهرسـتان مینـاب 

مـرده شـدن وی مشـکوک بـه خفگی اسـت.
در حـال حاضـر جسـد نامبـرده جهـت تشـخیص دقیـق و معاینات پزشـکی 

قانونـی بـه بندرعبـاس منتقل شـده اسـت.
 نامبـرده دارای 3 بـرادر و 5 خواهـر بـود و بنابـر گزارشـات مردمـی بعلـت 
بیمـاری وی بـه مـواد مخـدر اعتیـاد داشـته و در هفتـه هـای اخیـر در حـال 

تـرک اعتیـاد بوده اسـت.
 روسـتای کنارجـو بـا جمعیـت 1300 نفـری در فاصله 12 کیلومتری شـرق 
شـهر بنـدر کوهسـتک و 40 کیلومتـری شـمال شـرقی شـهر بنـدر سـیریک 

دارد. قرار 
 این روستای در جوار روستاهای کرپان و شهید مردان واقع شده است.
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ュも畢山ヤ イ事糎
تسکین دردهای نوزاد با ماساژ! 

ماساژ، گردش خون را بهبود می بخشد و سیستم ایمنی بدن را نیز تقویت می  کند.
 بـه گـزارش مکـران از شـکم درد گرفتـه تـا یبوسـت و آنفلوآنـزا، ناراحتـی هایی اسـت کـه باعث بی 
قـراری کـودکان مـی شـود و آنهـا تنهـا از طریـق گریـه کردن مـی تواننـد این ناراحتـی را بیـان کنند. 
البتـه، از انـواع داروهـای تجویـز شـده توسـط پزشـک بایـد اسـتفاده شـود، اما مـی توانیـد در منزل از 
درمـان تسـکین دهنـده، ماننـد بازتـاب شناسـی )فشـار درمانـی( کـه در این مطلـب بـه آن پرداخته می 
شـود اسـتفاده کنیـد تـا در نـوزاد آرامـش کافـی ایجاد شـود.  ایـن روش ، اثـرات تسـکینی دارد حتی 
بـرای بزرگسـاان . کافـی اسـت که فشـار آرامـی در مناطق ویـژه ای ایجاد شـود تا هر نـوع ناراحتی، 

گرفتگـی و انسـداد برطـرف شـود. البتـه ایـن روش برای کـودکان موثرتر از بزرگسـاان اسـت.

1.سر و دندان:
نـوک انگشـتان پاهـا بـا سـر و دنـدان ارتبـاط دارد. ماسـاژ دادن ایـن ناحیـه بـه ویـژه در زمـان دنـدان 
درآوردن نـوزادان بسـیارمفید اسـت. بـه آرامـی نـوک انگشـتان نـوزاد را ماسـاژ دهید تا درد تسـکین 

پیـدا کند .
2.سینوس:

مرکـز انگشـتان پـا بـا سـینوس هـای کـودک ارتبـاط دارد. ماسـاژ دادن ایـن نقـاط کمک مـی کند تا 
آبریـزش بینـی یـا گرفتگـی آن برطرف شـود.

3.ریه ها:
درسـت زیـر انگشـتان پـا در قسـمت بر آمدگی، ناحیه فشـار ریـه ها قـرار دارد که می توانـد گرفتگی 
ریـه هـا را بـه علـت عفونـت یا سـرما خوردگی برطـرف کند. ماسـاژ دادن این نقـاط همراه بـا رعایت 
نـکات پزشـکی مـی توانـد بهتریـن درمـان باشـد .در صـورت درمـان نشـدن احتمـال بروز مشـکات 

تنفسـی وجود دارد.
نحوه ماساژ دادن نوزاد,فواید ماساژ دادن نوزاد

4. اسپاسم معده:
زیـر برآمدگـی کـف پـا را به آهسـتگی ماسـاژ دهید. شـبکه پیچیـده ای از اعصـاب در پشـت معده و 
شـکم وجـود دارد. ماسـاژ آرام ایـن ناحیـه مـی توانـد ناراحتـی معده، اسپاسـم و مشـکات تنفسـی را 

بـر طـرف کند.
5.درد قسمت فوقانی معده:

ماسـاژ دادن مرکـز کـف پـا کمـک مـی کند تـا انسـداد روده برطرف شـود. ایـن حرکت را همـراه با 
مالـش مایـم شـکم انجـام دهید تـا روده حرکـت مایمی پیـدا کند.

6.قسمت تحتانی معده:
قسـمتی کـه بااتـر از پاشـنه پا قرار دارد، با قسـمت پایین تر شـکم ارتبـاط دارد. فشـار دادن این ناحیه، 
بـا تحریـک روده بـزرگ یبوسـت را بـر طرف مـی کند. ماسـاژ دادن این قسـمت به ویژه بـرای از بین 

بـردن گاز معده موثر اسـت.
7.لگن:

پاشـنه پـا بـا لگـن ارتبـاط دارد. در صورتـی کـه حـس مـی کنیـد نـوزاد در قسـمت شـکم یـا در لگن 
احسـاس ناراحتـی مـی کنـد، بـه آرامـی پاشـنه پـای او را ماسـاژ دهید.

بـرای رفـع پـف دور چشـم از قهـوه اسـتفاده کنید . 
اکثـر کـرم های دورچشـم که برای رفع پف چشـم 
اسـت حـاوی قهوه هسـتند . وقتی که قهـوه را روی 
پوسـت صورتتـان قـرار  دهید، موجـب کاهش آب 
اضافـی و منقبـض کردن رگ های خونی می شـود. 

از قهـوه بـرای تقویت مو اسـتفاده می شـود .
خواص قهوه

خـواص قهـوه برای سـامتی متنوع اسـت . یکی از 
مهمتریـن خـواص قهوه رفع خواب آلودگی اسـت 
. بنابرایـن اکثـر افـراد مثا در شـبهای امتحـان قهوه 
میخورنـد تـا خواب از سرشـان بپرد . قهوه خشـک 
و سـرد اسـت و در گـروه آلکالوئیدهـا قـرار دارد . 

سـعی کنیـد به قهـوه معتاد نشـوید .
خواص قهوه و فواید قهوه چیست ؟

از گـرد قهـوه بـرای درمـان سـوختگی هـا اسـتفاده 
مـی شـود . از خـواص قهوه میتوان بـه خاصیت ضد 

افسـردگی و ارام بخـش بـودن اشـاره کـرد . همچنیـن قهـوه بـرای 
ورزشـکاران خـوب اسـت و مقاومـت انهـا را زیـاد میکنـد . بـرای 

بیمـاران آسـمی قهـوه میتوانـد مفیـد باشـد .
بـرای درمـان تـب یونجـه و جلوگیـری از کـرم خوردگـی دنـدان از 
قهـوه اسـتفاده مـی کننـد . قهـوه سـردرد شـما را کاهـش میدهـد و 
مسـمومیت هایـی کـه بخاطـر مصرف الکل اسـت  را درمـان خواهد 
کـرد . بـرای برطـرف کـردن یرقـان، سـرفه هـای همـراه بـا بلغـم ، 
دردهـای عصبـی و سـیاه سـرفه از قهـوه اسـتفاده می شـود . همچنین 

قهـوه مـدر و ادرار آور اسـت .
مـی  پوسـت صـورت  شـفافیت  باعـث  قهـوه  بدانیـد  اسـت  جالـب 
شـود . ماسـکها و اسـکراب هـای مختلفـی از قهـوه تهیـه مـی شـود. 

همچنیـن بایـد بدانیـد که مالیدن قهـوه به صورت به عنوان اسـکراب 
می توانـد بـه روشـن شـدن پوسـت، جلوگیـری از بسته شـدن منافذ و 

صاف شـدن خطـوط کمـک کنـد.
طبـق تحقیقـات بدسـت امـده قهـوه ایـه بـردار خوبـی اسـت کـه 
باعـث  قهـوه   . اسـت  مقـدم  مکانیکـی  ایه بردارهـای  بـه  نسـبت 
تقویـت ایه هـای حفاظتـی پوسـت مـی شـود .  وظیفه ایـن ایه های 
و  ویروس هـا  باکتری هـا،  برابـر  در  پوسـت  از  حفاظـت  حفاظتـی، 

باشـد. مـی  می نشـیند  پوسـتتان  روی  کـه  قارچ هایـی 
برای رفع پف دور چشم از قهوه استفاده کنید . 

اکثـر کـرم هـای دورچشـم کـه بـرای رفـع پـف چشـم اسـت حاوی 
قهـوه هسـتند . وقتـی که قهـوه را روی پوسـت صورتتان قـرار  دهید، 

منقبـض کـردن  و  اضافـی  موجـب کاهـش آب 
رگ هـای خونـی می شـود. دلیـل ایـن امـر انسـت 
کـه محیط زیر چشـمان  شـما یـک کانـال لنفاوی 
می شـود،  تخلیـه  ضعیفـی  شـکل  بـه   کـه  اسـت 
کمـک  سیسـتم  از  آب  تخلیـه ی  بـه  کافئیـن 

. می کنـد 
از خـواص قهـوه اینسـت کـه  بـرای از بیـن بـردن 
حلقه هـای تیـره ی زیر چشـم کاربرد زیـادی دارد 
. دلیـل ایـن امر اینسـت که با افزایش سـن پوسـت 
زیـر چشـم اغرتـر می شـود و رگهـای خونـی بـه 
آسـانی قابـل مشـاهده اند. بـه گزارش آسـان طب 
انقبـاض رگ هـا متاثـر از قهـوه بـه  طـور موقـت 
می   توانـد کمـک کنـد. محققـان معتقدنـد نتایـج 
ظـرف مـدت ۳۰ دقیقـه تـا یـک سـاعت خـودش 
را نشـان دهـد .از قهـوه بـرای تقویـت مو اسـتفاده 
مـی شـود . میتوانیـد کمـی قهـوه و اب را به حالت 
بشـویید.  مدتـی  از  بعـد  و  بگذاریـد  مـو  روی  و  آورده  در  خمیـر 

همچنیـن قهـوه سـبب تغییـر رنـگ موهـا هـم می شـود .
خاصیـت اسـیدی قهوه بافت مـو را نرم و درخشـندگی فوق العاده ای 
بـه مـو مـی دهـد . بـرای دفـع سـرطان پوسـت قهـوه اسـتفاده کنیـد. 
کـه  بـدن  از  قسـمت هایی  روی  را  بایدقهـوه  شـما  کار  ایـن  بـرای 
بدسـت  تحقیقـات  طبـق  بمالیـد.  سـوختگی اند،  آفتـاب  مسـتعد 
امـده  مصـرف موضعـی کافئیـن در سـطح مولکولـی موجـب دفـع 
آنزیم هـای پروتینـی در سـطح پوسـت شـده و مانـع از بـروز برخـی 
سـرطان های پوسـتی می گـردد. مالیدن قهوه روی پوسـت سـبب می 
شـود  تاثیـرات اشـعه ی نـور خورشـید کـم شـده و قـرار گرفتـن در 

معـرض اشـعه ی یـو وی کاهـش پیـدا کنـد .

خواص قهوه برای پوست و سامتی چیست؟

ترفندهایی برای غذا دادن 
به کودک بدغذا

کمـی سرسـخت باشـید . اگـر در وعده اول سـبزی نخـورد در وعـده دوم بگذارید . این قـدر این کار 
را بکنیـد تـا بااخـره بخـورد . اگـر کودک اان همـه چیز نخورد در سـن نوجوانی نیـز نخواهد خورد 

. میتوانیـد چیزهایـی را کـه دوسـت دارد بـا چیزهایی که دوسـت نـدارد ترکیب کنید . 
 کودک بدغذا

کـودک بدغـذا بـرای خـوردن یـک لقمـه غـذا جان مـادر را بـه لبـش مـی اورد . بسـیاری از کودکان 
خیلـی بـد غـذا هسـتند و براحتـی غـذا نمیخورنـد. امـا بـه راسـتی چـاره غـذا دادن بـه ایـن کـودکان 

چیسـت؟ در ایـن مقالـه راهکارهایـی را بـرای غـذا دادن بـه کـودک بدغـذا برایتـان بیـان میکنیـم .

کودک بدغذا و ترفندهای غذا دادن
اول از همـه بایـد بگوییـم قبـل از اینکـه بگوییـم کودکمـان بـد غذاسـت دایـل غـذا نخوردنـش را 
بررسـی کنیـد . شـاید حجـم  وعـده قبلـی اش زیـاد بـوده یا اکنون خسـته اسـت و خوابش مـی اید . یا 

مثـا در سـنی اسـت کـه نیـاز کمتـری به خـوردن دارد یـا … .
سـعی کنیـد اگـر کـودک غذایی نخـورد غذای دیگـری جایگزیـن کنیـد . از جایگزین های مناسـب 
بـرای غـذای کـودکان میتـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد : سـوپ، مـواد خـام یـا پـوره هـا بـه جـای 
سـبزیجات پختـه  – کمپـوت یـا آب میـوه هـا بـه جـای خـود میـوه -ماسـت، پنیـر یـا دیگـر لبنیـات 
بـه جـای شـیر – تخـم مـرغ، لبنیـات یـا حبوبـات بـه جـای گوشـت.کمی سرسـخت باشـید . اگـر در 
وعـده اول سـبزی نخـورد در وعـده دوم بگذاریـد . ایـن قـدر ایـن کار را بکنیـد تـا بااخـره بخـورد . 
اگـر کـودک اان همـه چیـز نخـورد در سـن نوجوانـی نیـز نخواهـد خـورد . میتوانید چیزهایـی را که 
دوسـت دارد بـا چیزهایـی که دوسـت ندارد ترکیـب کنید . جلوی هـرزه خوری کـودکان را بگیرید. 
فقـط بایـد چیزهـای مفیـد بخورنـد و جلـوی اشتهایشـان با غذاها یـا خوراکی هـای الکی گرفته نشـود 
. بنابرایـن از دادن خوراکـی در بیـن وعـده هـای غذایـی به کـودک خـودداری کنید، خصوصـاً برای 
تشـویق کـردن، آرام کـردن یـا دلـداری دادنش.کالـری هـای مایـع را محـدود کنیـد . چون بـا ابمیوه 
و شـیر شـکم کـودک پـر مـی شـود و دیگر غـذا نمیخـورد . زیـاد انتظار نداشـته باشـید . چـون بعد از 
دو سـالگی، رشـد کمتـر، اغلـب اشـتهای کـودک را کاهـش مـی دهـد. ممکن اسـت فقط بـا خوردن 
چنـد لقمـه احسـاس سـیری بکند.چندیـن غـذا را بـه انـدازه کـم بـه او بدهیـد. بگذاریـد کودک شـما 
انتخـاب کنـد کـه چـه غذایـی می خواهـد بخورد. اگـر غذایی در تـه ظرف مانـد ناراحت نشـوید و به 
او بـد اخاقـی نکنیـد . از مجبـور کـردن او بـرای تمیـز کردن ظـرف غذای خـود بپرهیزیـد. بچه های 
کوچـک اغلـب غذاهـای جدیـد را لمـس یا بو می کننـد و حتی ممکن اسـت یک کمـی از آن را در 
دهـان خـود نیـز بگذارنـد و دوبـاره آن را دربیاورنـد. شـاید کـودک شـما نیـاز به این داشـته باشـد که 

قبـل از خـوردن اولیـن لقمـه از غـذای جدیـد، چندیـن بـار آن را جلویـش بگذارید .
جابجایـی وعـده هـا مـوردی نـدارد . مثـا میتوانید برشـتوک و کیک را شـام بـه او بدهیـد . موقع غذا 
خـوردن بـا او شـوخی کنیـد . همچنیـن غـذا  را بـه اشـکال مختلـف تزیین کنیـد . آب زیرکاه باشـید . 
مثـا مقـداری کلـم بروکلـی یـا فلفل سـبز خرد شـده به سـس ماکارونـی اضافـه کنیـد، ارزش غذایی 
برشـتوک را بـا تکـه هـای میـوه بـاا ببرید یـا کمی کدوی رنده شـده را با خوراک گوشـت یا سـوپ 
مخلـوط کنیـد. آن را جداگانـه درسـت کنیـد . اگـر کـودک شـما عاقـه ای نـدارد کـه مـواد اولیـه 
گوناگـون را بـا هـم داخـل یـک غذا بـکار ببریـد، غـذای مخلوط درسـت نکنیـد. مخلفات سـاندویچ 
را بیـرون نـان قـرار بدهیـد یـا مـواد اولیه سـااد یا خـوراک گوشـت را جداگانه سـرو کنید.به گرسـنه 

بـودن یـا نبـودن کودک خـود احتـرام بگذارید و خونسـرد باشـید .

متخصـص گـوارش گفت: بیمـاری روده تحریک پذیـر عائمی مثل 
درد شـکمی،  اسـهال و کاهـش وزن بـدن دارد که با خـوردن برخی 

غذاها این دردها تشدید می شود.   
بـه گـزارش قـدس آنایـن بـه نقل از فـارس، دکتـر رحمان عباسـی  
گفـت: سـندروم روده تحریـک پذیـر انقباضـات منظمـی ایجـاد می 
کنـد کـه ایـن انقبـاض هـا بـه خـودی خـود بـد نیسـت و باعـث دفع 
مناسـب بـدن مـی شـود.اما در صورتـی کـه زیاد مـی شـود دردهای 
ناحیـه شـکمی را موجـب می شـود.وی ادامه داد: عائـم این بیماری 
شـامل درد شـکمی،  اسـهال و کاهـش وزن بدن اسـت. البتـه عائمی 
کـه کمتر شـایع اسـت کاهش اشـتها، تب، عـرق شـبانه، درد مقعد و 

گاهـی خونریـزی از مقعد اسـت.
عباسـی گفـت: ایـن دردهـا بـا خـوردن برخـی غذاهـا کـم یـا بیشـتر 

مـی شـوند مثـا لبنیـات، کافئیـن، غذاهای چـرب و  سـبزیجاتی مثل 
لوبیـا و کلـم بروکلـی درد را بیشـتر می کنند.ایـن متخصص گوارش 
گفت:بـه طـور کلـی نوشـیدن آب کافـی در روز ،خـوردن مقـدار 
بیشـتری فیبـر مثـل غات و نان های سـبوس دار، میوه و سـبزی مفید 
است.عباسـی ادامـه داد: وعـده هـای کوچـک غـذا بـه کاهـش دل 
پیچـه و اسـهال کمـک می کند.البتـه گاهی مصرف گیاهـان دارویی 
نیـز کمـک کننـده اسـت مثـا بابونـه، نعنـا و زنجبیـل در کاهش این 
دردهـا موثـر اسـت.این متخصـص گـوارش گفـت: ورزش کردن و 
پیـاده روی مـی توانـد مناسـب باشـد. در مقابـل بهتـر اسـت خـوردن 

شـکات و کافئیـن و غذاهـای پرچـرب کاهـش یابد.
عباسـی افـزود: امـا اگر این روشـها کارسـاز نشـد پزشـک معالج می 

توانـد داروهـای ضداسـهال و داروهای ملیـن تجویز کند.

عائم روده تحریک پذیر/ درمان دردهای روده ای 

یکـی از اصلـی تریـن علـت سـفیدی مـو کمبـود ویتامیـن هـا مثـل 
ب 12 اسـت .همچنیـن بایـد یـاداوری کـرد کـه بیمـاري تیروئیـد، 
و  سـخت  رژیم هـاي  کم خونـي،  ایمنـي،  سیسـتم  بیماري هـاي 
نیـز  افزایـش گلبول هـاي سـفید خـون  بیماري هـا و  طواني مـدت، 
از علـت سـفیدی مـو اسـت .مشـکات غـده تیروئیـد مخصوصا کم 
کاری تیروئیـد سـبب مشـکات پوسـت و مـو ، ریـزش مـو و سـفید 

شـدن زود هنـگام موهـا خواهـد شـد .
 علت سفیدی مو

علـت سـفیدی مو موضوعی اسـت که ذهن بسـیاری از افـراد زیر۳5 
سـال را درگیـر خـود کرده اسـت. موهـای جوانان کمتـر از ۳5 نباید 
سـفید شـود مگـر دایـل ژنتیکـی و ارثـی داشـته باشـد. در غیـر این 
صـورت سـفید شـدن مـو امـری غیـر طیبعـی اسـت. در ایـن مقاله به 

بیـان علـت سـفیدی مـو به صـورت غیـر طبیعی اشـاره مـی کنیم .

علت سفیدی مو را بشناسید
برخی از علت سفیدی مو به شرح زیر است :

کمبود ویتامین ها مثل  ب 12
یکـی از اصلـی تریـن علـت سـفیدی مـو کمبـود ویتامین هـا مثل  
ب 12 اسـت . کمبـود ایـن ویتامیـن همچنیـن موجـب کـم خونی 
مـی شـود ، انـرزی بـدن را کاهـش داده و قـدرت حافظـه را کـم 

مـی کند .
بیماری ها

همچنیـن بایـد یـاداوری کـرد کـه  بیمـاری تیروئیـد، بیماری های 
و طوانی مـدت،  رژیم هـای سـخت  ایمنـی، کم خونـی،  سیسـتم 
بیماری هـا و افزایـش گلبول های سـفید خـون نیز از علت سـفیدی 

مو اسـت .
نبود مواد معدنی در بدن

طبـق تحقیقاتـی کـه بدسـت امـده ، سـلول هـای رنگدانـه ای که در 
ریشـه موهـا قـرار دارنـد از عناصـر آهـن و منگنـز بـرای تولید رنگ 

در تـار موهـا اسـتفاده مـی کنند . 
پـس اگـر بـه ایـن عناصـر در طبیعـت و در سـنگهای معدنـی نـگاه 
کنیـد رنـگ ایـن عناصر سـیاه و تیـره می باشـد و یکی از نشـانه های 
سـفیدی زودرس موهـا مـی تواند کمبود آن ها در بدن انسـان باشـد. 
بـه عـاوه ازدیـاد عناصـر کلسـیم و روی نیـز علـت سـفیدی مـو در 
سـنین جوانـی مـی باشـند. به گزارش آسـان طـب رنگ ایـن عناصر 
سـفید اسـت و ازدیـاد آن هـا در بدن سـبب رسوبشـان در بافت های 

نـرم بـدن از جلمـه موها می شـود.

مشکات غده تیروئید
سـبب  تیروئیـد  کاری  کـم  مخصوصـا  تیروئیـد  غـده  مشـکات 
مشـکات پوسـت و مو ، شـوره سـر ، ریزش مو و سـفید شـدن زود 

هنـگام موهـا خواهـد شـد .
استعمال دخانیات

وقتـی دخانیـات مصـرف میکنیـم سـلول هـای رنگدانـه ای مانیـن 
کمتـری تولیـد میکننـد. در نتیجـه افـرادی کـه از دخانیـات اسـتفاده 
زودرس  سـفیدی  مشـکل  معـرض  در  بیشـتر  برابـر   4 نماینـد  مـی 
موهـا هسـتند .از دیگـر علـت سـفیدی مـو میتـوان بـه کـم خوابـی و 
مشـکات مرتبـط بـا خـواب، اسـترس و فشـارهای روحـی، تغذیـه 

نامناسـب، فعالیـت جنسـی بیـش از حـد اشـاره کـرد .
دیگـر علـل سـفیدی مـو و پیشـگیری از سـفیدی مـو بـا 

مـواد غذایـی
پیشـنهاد میکنیـم حتمـا در وعـده  از سـفیدی مـو  پیشـگیری  بـرای 
هـای غذایـی خـود مـواد غذایـی حـاوی امـاح روی، آهن، پتاسـیم 
و منگنـز ،میوه هایـی ماننـد سـیب، گابـی، هلـو و همـه میوه هایی که 
حـاوی مقادیـری از امـاح گوناگون خصوصـا فلز منگنز میباشـند و 
همچنیـن سـبزیجاتی مثـل سـیر، پیاز، موسـیر و تـره کـه دارای منگنز 
هسـتند بگنجانیـد .بـه عـاوه مصـرف نخودفرنگـی، قـارچ، آجیـل، 
لوبیـا، عـدس، گوجـه فرنگـی، مـوز، آلـو، سـویا و سـیب زمینـی و 
پـودر  مخلـوط  سـنبل الطیب،  گنـدم،  سـبوس  جوشـانده  خـوردن 
سـبوس برنـج و شـکر بـا نبـات سـاییده شـده و نـان جـو در دیرتـر 

سـفید شـدن مـو تاثیـر زیـادی دارد .

علت سفیدی مو از جمله کمبود ویتامین ب12

سـعی کنیـد بـه دیگران احتـرام بگذارید ، تا میتوانیـد صفات اخاقی 
و رفتـاری خـوب بـرای خودتـان جمـع کنیـد تـا بیـن همـه فامیـل و 
دوسـت و اشـنا زبـان زد باشـید . در ایـن صورت وقتی کسـی سـراغ 
دختـر خـوب بگیـرد انهـا سـریع یاد شـما مـی افتنـد و شـما را معرفی 
مـی کننـد . همچنیـن اجتماعـی باشـید و با رعایـت شـان اجتماعی و 

نجابـت در جامعـه حضـور پیـدا کنید تـا دیده شـوید .
 جذب خواستگار

جـذب خواسـتگار یکـی از دغدغـه هـای دختران مجردی اسـت که 
امادگـی ازدواج دارنـد و دوسـت دارنـد ازدواج کننـد . در این مقاله 
سـعی میکنیـم راههایـی را بـرای جـذب خواسـتگار به شـما پیشـنهاد 

. دهیم 
اول از همـه اینکـه دنبـال فـرد ایـده آل و شـاهزاده رویاهـا نباشـید. 
شـما اگـر تـا اخـر عمـر هم صبـر کنید پسـری کـه همـه ی معیارهای 
شـما را داشـته باشـد بـه خاسـتگاری شـما نمـی ایـد. نـه اینکـه شـما 
شایسـته نباشـید. بلکـه چون چنین پسـری اصـا وجود ندارد. پسـرها 
و دخترهـا هـر کـدام ویژگیهـای منفـی و مثبت خـود را دارند و هیچ 
کـدام بـی نقـض نیسـتند . همینطـور کـه خود شـما بـی نقض نیسـتید 
. پـس معیارهایتـان را تـا جایـی کـه میتوانیـد پاییـن بیاوریـد و بیشـتر 
بـه معیارهـای اصلـی مثـل اخـاق ، ایمـان ، تفاهم فرهنگی و داشـتن 
شـغلی در حـد تامیـن یـک زندگـی سـاده )اسـتقال مالـی( توجـه 

. کنید 
پیشنهاداتی برای جذب خواستگار و افزایش خواستگار

سـعی کنیـد بـه دیگران احتـرام بگذارید ، تا میتوانیـد صفات اخاقی 
و رفتـاری خـوب بـرای خودتـان جمـع کنیـد تـا بیـن همـه فامیـل و 
دوسـت و اشـنا زبـان زد باشـید . در ایـن صورت وقتی کسـی سـراغ 
دختـر خـوب بگیـرد انهـا سـریع یاد شـما مـی افتنـد و شـما را معرفی 
مـی کننـد . همچنیـن اجتماعـی باشـید و با رعایـت شـان اجتماعی و 

نجابـت در جامعـه حضـور پیـدا کنید تـا دیده شـوید .
اگـر کسـی قصـد خواسـتگاری دارد یا قصد اشـنایی رسـمی ، بدون 
حـرف زدن و رفـت و امـد بـر اسـاس ظاهـر قضـاوت نکنیـد . گاهی 
بـا حـرف زدن و رفـت و امـد ویژگیهـای مثبتی را در فـرد میبینید که 

بـه هیـچ وجـه حاضـر بـه از دسـت رفتـن او نمـی شـوید . ایـن را نیـز 
بدانیـد کـه قیافـه بعـد از یکـی دو ماه کامـا عادی می شـود و بعد از 
ان شـما در اخـاق او ریـز میشـوید و ویژگیهـای مثبـت و منفـی اش 

را تحلیـل میکنید .
درسـت اسـت کـه زیبایی نباید معیـار اصلی اقایان باشـد ، امـا در هر 
حـال زیبایـی هم مهم اسـت . مخصوصا برای کسـانی کـه میخواهند 
همسرشـان را بـه رخ دیگـران بکشـند . به گزارش آسـان طب سـعی 
کنیـد مرتـب باشـید ، لبـاس شـیک و مرتـب و سـنگین بپوشـید ، 
ارایـش مایمـی بکنیـد و عطـری بزنید . ایـن نکته را نیز به یاد داشـته 
باشـید کـه رفتـار شـما در زیبایـی شـما تاثیـر مسـتقیمی دارد .پـس تا 

میتوانیـد بـا رفتارتان خودتـان را زیباتـر کنید .
بـرای جـذب خواسـتگار هـم زن خانـه باشـید و هـم زن امـروزی 
. یعنـی هـم کدبانـو باشـید ، اشـپزی تـان را قـوی کنیـد ، کارهـای 
هنـری و نـکات خانـه داری یـاد بگیریـد و در کنـارش اجتماعـی 

باشـید . فعالیـت هـای فرهنگـی انجـام دهیـد و در جامعه فعال باشـید 
و بدرخشـید . از اشـنایی نترسـید . بـدون حـرف زدن با کسـی هرگز 
جـواب منفـی ندهیـد . حداقـل یکـی دو بـار بـه او فرصـت دهیـد بـا 
اخاقیـات و اهدافـش اشـنا شـوید و بعـد جـواب قطعـی را بدهیـد . 
بـه محـض اینکـه کسـی خاسـتگاری  را معرفـی کـرد سـریع جبهـه 

نگیریـد .
بـرای جـذب خواسـتگار بـه اطرافیـان خـود بفهمانیـد مـاک هـای 
مثـا  کـه  بگوییـد  مسـتقیم  غیـر  صـورت  بـه  چیسـت.  ازدواجتـان 
نمیخواهـم شـوهرم میلیونـر باشـد . معیارهـای مـن در حـد متوسـط 
اسـت تـا انهـا جـرات کننـد بـرای شـما خواسـتگاری را بفرسـتند . 
شـخصیتی منحصـر بـه فـرد داشته باشـید . اخاقیـات و ویژگیهـای 

تـک و مثبتـی داشـته باشـید کـه دختـران اطرافتـان ندارنـد .
بـرای جـذب خواسـتگار بـه خودتـان احتـرام بگذاریـد . بـا خودتان 
مهربـان باشـید و خودتـان را دوسـت بدارید . هیچ پسـری یک دختر 
افسـرده ، ناامیـد ، بـی اعتمـاد بـه نفـس و عصبـی را دوسـت نـدارد 
. همچنیـن جلـوی خانـم هـا هـم آرامـش داشـته باشـید و اخـاق 
خوبـی از خـود نشـان دهیـد . چـون وقتـی جلـوی انها عصبی باشـید 
یـا اسـترس  داشـته باشـید مسـلما شـما را بـه کسـی معرفـی نخواهنـد 
کـرد . اخـم نکنیـد و همیشـه لبخنـد خانمانه به لبانتان داشـته باشـید .

دعایی برای جذب خواستگار و ازدواج کردن
بـرای جـذب خواسـتگار و ازدواج کـردن خوانـدن آیـه »َربّنـا َهـْب 
لَنـا مِـْن أَْزواِجنـا َو ُذِریّاتِنـا قُـّرَه أَْعیُـٍن َو اْجَعلْنـا لِلُْمتّقیَن إِماًما« )سـوره 
میتوانیـد  همچنیـن    . اسـت  شـده  توصیـه  بسـیار    )74 آیـه  فرقـان 
: درقنـوت نمازتـان آیـه »ربنـا آتنـا فـی الدنیـا حسـنه و فـی اآخـره 
حسـنه…» بقـره؛2۰۰ را بخوانیـد. چـون مقصـود از حسـنه در دنیـا , 

همـان همسـر و خواسـتگار خـوب اسـت .
یادتـان باشـد سـن ازدواج همـه جـا بـاا رفتـه و فقـط شـما مجـرد 
نیسـتید . پـس صبـور باشـید و تـا جایی کـه میتوانید از مجـردی خود 
اسـتفاده کنیـد . رابطـه خوبـی بـا خانـواده حتـی پـدر مـادر و خواهر 
بـرادر داشـته باشـید . خودتـان را در اجتمـاع و در مهمانـی هـا خانـم 

تریـن دختـر دنیـا نشـان دهیـد تـا همیشـه در ذهـن همـه بمانید 

راههای جذب خواستگار 
خوب و مناسب
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معدن تیتانیوم کهنوج بعد از 25 سال  با همت دکتر حمزه )نماینده پنج گنج جنوب ( 
حیات  دوباره گرفت

بـه گـزارش مکـران : امروزسـه شـنبه 1395/4/23  دکتـر حمـزه بـه همراه 
دکتر کرباسـیان  )معاون وزیر و رئیس ایمدرو( از پیشـرفت معدن تیتانیوم 
کهنـوج کـه در فاصلـه 130 کیلومتـری بندرعبـاس واقع شـده  اسـت بازدید 
کردنـد و قـول مسـاعد دادن کـه در سـه مـاه آیند کلیـد بهربـرداری روزانه 
2000 کیلـو پیگمنـت  را بزننـد با بهره بـرداری از ظرفیـت  بزرگترین معدن 
تیتانیـوم ایـران  و خاورمیانـه بیـش از 500 نفـر به صورت مسـتقیم در این 
معـدن مشـغول بـه کار خواهنـد شـد دکتـر حمـزه نماینـده پنج شهرسـتان 
جنوبـی کرمـان کـه هنـوز بیـش از یـک مـاه از شـروع مجلـس جدیـد نمـی 
گـذرد بیشـترین  وقـت  خـود را برای راه انـدازی کامل این معـدن که گنجی 
اسـت در قلـب محرومیـت پنـج گنج، گذاشـته اسـت و قـول مسـاعد از وزیر 
صعنـت و معـدن و معاونـت برنامـه ریـزی کشـور گرفتـه اسـت تا در سـه 
مـاه آینـد شـاهد افتتـاح  ایـن پـروژه عظیـم اقتصـادی در جنـوب کرمـان و 
جنـوب شـرق ایران باشـیم .  مهنـدس توکلی در باره این معـدن به خبرنگار 
مکـران گفـت : ایـن معـدن کـه یکـی از بزرگتریـن معـادن جهان لقـب گرفته 
اسـت دارای بیشـترین ذخایـر تیتانیـوم در خاورمیانه اسـت اما سالهاسـت 
کـه دسـت نخـورده باقـی مانده بـا فعالیت این معـدن غنی می توان جهشـی 
بـزرگ را در تولیـد ملـی و رفـع نیازمنـدی بـه ایـن محصـول از بازارهـای 
خارجـی را مشـاهده کـرد کـه بـزودی مـردم ما شـاهد این پیشـرفت بزرگ 

خواهنـد بود.
 تخمیـن زده مـی شـود کـه کانسـنگ ایـن معـدن 42 میلیـون تـن باشـد و 
الیمنیـت معـدن نیـز 2.2 میلیـون تـن بـرآورد مـی شـود و گفتـه مـی شـود 

کانـی اصلـی ایـن معـدن ایلیمنـت، منیتیـت و ایادیـوم اسـت. 
 طبـق بررسـی کارشناسـان ذخیـره معـادن آبرفتی و سـنگ معـدن معادن 

600 میلیـون تن اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که فلـز تیتانیـوم یکی از گرانبهـا تیرن فلزهـای موجود 
در جهـان محسـوب مـی شـود کـه کار بـرد وسـیعی در علـوم هـوا فضـا، 
صنایـع پزشـکی و علـوم فـوق مـدرن دارد همچنیـن در صنعـت اسـتیک 

سـازی و رنـگ سـازی نیـز از پر مصـرف ترین فلزها محسـوب می شـود.
 همچنیـن بـا توجه بـه پیشـرفتهای علمی دانشـمندان ایرانی به سـادگی می 
تـوان بـا ایجـاد صنایـع و علـوم پائیـن دسـتی و باا دسـتی گامـی دیگر به 

سـوی تبدیل شـدن به قـدرت اول علمـی خاورمیانه برداشـت.
امـروزه بـا قضیـه برجـام دسـت خارجیهـا در صعنت معـادن ما باز شـده 

ست  ا
و هـم اکنـون چهـار شـرکت خارجـی آمـاده انعقـاد قـرار داد بـا تیتانیـوم 
کهنـوج هسـتند کـه در ماههـای آینـده بـزودی شـاهد ورود ایـن سـرمایه 
گـزارن بـه منطقـه خواهیـم بـود و ما بتوانیـم  از ایـن معدن برای پیشـرفت 
و توسـعه پنـج گنـج اسـتفاده کنیـم بـا دعـای خیـر مـردم و همـت خـوب 
مسـئولین  کـه امـروز قـول مسـاعد داده انـد و پـای کار  آمـده انـد و مامی 

توانیـم انشـاه بـه آن ظرفیـت پیـش بینـی شـده برسـیم .  
میزان ذخیره قطعی معدن تیتانیوم کهنوج 

افزایش پیدا می کند
   

بـه گـزارش خبرنـگار مکران از جنـوب کرمان ، مهدی کرباسـیان بعدازظهر 
چهارشـنبه ) 23 تیـر ( در بازدیـد از مجتمع تیتانیوم کهنـوج افزود: مناقصه 
ایـن پـروژه در سـطح بیـن المللـی اسـت کـه از میـان 15 شـرکت مهـم بین 
المللـی شـرکت کننـده در مناقصـه فـاز سـرباره، یک شـرکت انتخاب شـده 

است.
وی بیـان کـرد: ایـن پـروژه باید تا پایان سـه مرحله کنسـانتره، سـرباره و 
پیگمنـت ادامـه پیـدا کند و تا کنـون مناقصه فاز اول)سـرباره( برگزار شـده 

است.
رئیـس ایمیـدرو گفـت: عملیـات اکتشـاف بایـد توسـعه پیـدا کنـد تـا میـزان 
ذخیـره قطعـی معـدن کـه اکنـون 150 میلیـون تـن اسـت، افزایش پیـدا گند.

وی همچنیـن به توسـعه عملیات اکتشـاف حیـن اسـتخراج در محدوده های 

معدنـی ایـن مجتمـع اشـاره کـرد و افـزود: تولیـد پیگمنـت ایـن کارخانـه به 
مصـرف داخلـی رسـیده و مابقـی آن صادر می شـود.

کرباسـیان در زمینـه تامیـن مالـی ایـن طـرح تصریح کـرد: در سـال جاری 
مجـوز فـروش اوراق مشـارکت بـه مبلـغ 3300 میلیـارد ریـال از شـورای 

اقتصـاد جهـت تامیـن بخشـی از هزینـه طـرح دریافت شـده اسـت.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت افـزود: خوشـبختانه پیمانـکاران 
طـرح کنسـانتره و سـربار تیتانیـوم در مرحلـه انتخاب هسـتند و امیدواریم 
تـا انتهـای مردادمـاه بتوانیـم مناقصات مربـوط را برگزار کـرده و با تامین 
مالـی کـه صـورت مـی گیـرد بتوانیـم ایـن دو پـروژه را کـه بالغ بر بیسـت 

سـال اسـت متوقف مانـده، فعـال کنیم.
  معـاون وزیـر و رییـس سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 
معدنـی ایران)ایمیـدرو( در سـفر یک روزه خـود به جنوب کرمـان از بخش 

هـای مختلـف معـدن تیتانیوم کهنـوج بازدیـد کرد.
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