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سکه بهار آزادی
سکه امامی

سکه نیم

9,500,000
9,510,000
4,980,000

سکه ربع
سکه گرمی

گرم طالی 18 

2,750,000
1,890,000

972,570

دالر
یورو
پوند

33,170
36,150
50,624

پژو 206 تیپ 5
پژو 405 دوگانه

رانا

341,140,000
304,140,000
332,320,000

تیبا
سایپا 111
پارس تندر

239,500,000
201,400,000
393,500,000

J5 جک
ام وي ام 530

آزرا گرانجور

473,000,000
428,000,000

2,167,000,000

فرداامروز

کسب مدال طال مسابقات 
برلین توسط شناگر 

معلول کرمانی

دومین دفتر »لیکوهای رودباری« منتشر شد

هایکوهای
بومی ایران

با کپی مدرک تحصیلی خود کسب درآمد کنید
مهندسان عمران، برق و مکانیک همچنین لیسانس های 
اقتصاد، حسابداری و مدیریت با حداقل سه سال سابقه 

پرداخت حق بیمه در بخش خصوصی، می توانید با کپی مدرک 
تحصیلی خود کسب درآمد کنید.

با ما تماس بگیرید.
موسسه هیراد    ۳۲۷۱۱۵۶-۰۹۱۲ و ۰۹۳۵-۲۲۲۰۸۰۰

صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان، صنعتگران و تجار محترم
جلوی سوءاستفاده از نام تجاری خود را بگیرید
با ثبت رسمی نام تجاری خود در اداره کل ثبت مالکیت 
صنعتی، ضمن ماندگار کردن برند خود، جلوی تقلید و 

سوءاستفاده از آنرا بگیرید.
با ما تماس بگیرید.

موسسه هیراد  ۳۲۷۱۱۵۶-۰۹۱۲ و ۰۹۳۵-۲۲۲۰۸۰۰

گفتگوی اختصاصی پیام ما با دکتر علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:

»ایران رود« اقلیم کرمان 
را متحول می کند

اتصـال  طـرح  رضـا عبـادی زاده- 
دریـای خـزر بـه خلیـج فـارس از دهه 
بوده اسـت.  مطـرح  خورشـیدی   40
اولیـن طـرح توسـط مهنـدس هومـان 
شـد  نوشـته   1345 سـال  در  فـرزاد 
سـازمان  بـه  را  طـرح  ایـن  وی  کـه 
پژوهش هـای علمـی کشـور ارائـه داد. 
بـر اسـاس ایـن طـرح باید بیـن دریای 
خـزر و خلیج فـارس دریاچه هایی ایجاد 
شـود تـا ایـن دو دریـا بـه هـم متصـل 
بشـوند. در این ارتباط سـه نقطه پسـت 
جازموریـان،  چالـه  شـامل  ایـران  در 

دشـت لـوت و دیگری هم دشـت کویر 
در نظر گرفته شـد. سـاخت ایـن کانال 
رفسـنجانی  دولـت هاشـمی  دوران  در 
و اصالحـات نیـز بررسـی شـد. مرکـز 
سـاخت  نیـز  مجلـس  پژوهش هـای 
و  کرده اسـت  بررسـی  را  کانـال  ایـن 
نتیجـه ایـن بررسـی در 10 جلـد کتاب 
بـه دولـت تحویل داده شـد امـا تاکنون 
قدمـی جـدی بـرای اجرایی شـدن این 
پـروژه براشـته نشـده اسـت. ایرانـرود 
مخالـف  دیگـری  پـروژه  هـر  هماننـد 
و موافـق دارد. یکـی از موافقـان ایـن 

پـروژه دکتـر علی فراسـتی عضو هیئت 
کالیفرنیاسـت  ایالتـی  دانشـگاه  علمـی 
کـه نسـبت بـه نتیجـه ایرانـرود خوش 
بین اسـت. فراسـتی امیـد زیـادی دارد 
تـا بـا اجرایی شـدن ایـن پـروژه، اقلیم 
ایـران عـوض شـود، هرچنـد کـه بـه 
گفتـه او در صـورت عـدم تغییـر اقلیـم 
ایران، سـودی که اسـتان هـای کویری 
از ایـن پـروژه مـی برنـد کـم نیسـت. 
ماحصـل گفتگوی 2 سـاعته »پیام ما« 
بـا دکتر فراسـتی را در صفحـات 4 و 5  

خوانید: مـی 

۸

۳

گزارشی از وضعیت آب در استان کرمان

کیفیت آب کرمان 
پایین است؟

در پی مسمومیت ۷۶ دانش آموز زرندی

توزیع غذای گرم در کل 
مدارس زرند ممنوع شد

۳
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

خبر نخست
رهبر انقالب:

اقتدار پلیس به معنای ظلم کردن و 
حرکت بی مهار نیست

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در دیدار با شرکت کنندگان 
در همایش فرماندهان و مدیران و روسای عقیدتی و سیاسی نیروی انتظامی، 
این نیرو را »مظهر حاکمیت و امنیت« جمهوری اسالمی خواندند و با تأکید 
بر اینکه ایجاد امنیت فردی، اجتماعی، اخالقی، و روحی و روانی در جامعه 
از مهمترین مسئولیت های نیروی انتظامی است، گفتند: الزمه برقراری 
امنیت، »اقتدار پلیس« است اما این اقتدار باید همراه با عدالت، مروت 
و ترحم باشد.  به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقالب اسالمی اهمیت 
ایجاد و استقرار امنیت به عنوان مأموریت اصلی نیروی انتظامی را نشان 
دهنده اهمیت سازمان این نیرو برشمردند و افزودند: ایجاد امنیت مقوله 
ای تبلیغاتی و لسانی نیست بلکه وجود امنیت را باید مردم احساس کنند.  
حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه ایجاد امنیت در جامعه را، عمل مقتدرانه 
پلیس دانستند و گفتند: نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت جمهوری 
اسالمی است بنابراین باید اقتدار داشته باشد اما این اقتدار به معنای ظلم 
کردن و حرکت بی مهار نیست.  ایشان با تأکید بر اینکه ما بدنبال اقتدار 
پلیسی هالیوودی و جوامع غربی و آمریکایی نیستیم افزودند: چنین اقتداری 

نه تنها امنیت ایجاد نخواهد کرد بلکه موجب ناامنی هم خواهد شد.  

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره ۱۵۹۶-۵۹۷-۰۹۲۱  و ۹۸۲۷-۹44-۰۹۳۶ تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

ماسک های زیبایی و لطافت
با روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، 
ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  )100درصد گیاهی(
ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی

ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی
معجون خوراکی کوچک نمودن شکم گیاهی ، طبیعی و تازه )پودر و عرق(

مواد تقویت مو ، چشم و سر ، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر
مواد تقویت کمر بعداز زایمان

درد مفاصل را برای یک بار درمان کنید
تخفیف ویژه به مدت محدود

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

صفحه ۶

کوچ مجازی ایرانیان

فیسبوک در کما
 فیسبوک خلوت شده است. نه اینکه کاربرانش کم شده باشد نه ، بلکه حضور کاربران در این شبکه اجتماعی 
تاثیرگذار کمتر از قبل شده است و می توان گفت دیگر شبکه اجتماعی اول نیست. البته این موارد در ایران صادق 
است وگرنه در دنیا فیسبوک همچنان باالتر از سایر رقبا ایستاده است آن هم با یک میلیارد و 100 میلیون کاربر 

که در بدبینانه ترین حالت فقط 8 درصدشان واقعی نیستند. 
حاال اما فیسبوک در ایران آن شلوغی اولیه را ندارد و نشانش تعداد الیک و کامنت هایی ست که زیر پست های 
افراد معروف می خورد. به عنوان مثال رضا یزدانی در فیسبوک 390 هزار و 547 نفر طرفدار دارد و پیج او در 
اینستاگرام 140 هزار دنبال کننده. یکی از پست های او که در یک زمان هم در فیسبوک و هم در اینستاگرام قرار 

داده شده است گویای تفاوت فاحش این دو شبکه اجتماعی ست. 
صفحه 7
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
300005354

۲۲
معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان گفت: رفتار عربستان در محاصره یمن و ممانعت از ارسال کمک های 
انساندوستانه بدون واکنش نخواهد ماند. حسین امیرعبداللهیان افزود: همه گزینه ها برای کمک به مردم یمن و ارسال فوری 
کمک های انساندوستانه و انتقال مجروحین مورد توجه ماست.

کاغذ اخبار

اواخــر ســال گذشــته بــود کــه وزیــر کشــور 
نســبت بــه ورود پــول هــای کثیــف بــه 
انتخابــات هشــدار داد. رحمانــی فضلــی گفتــه 
بــود: ورود ایــن پول هــا بــه چرخــه انتخاباتــی 
ــر  ــکاف، اعمال نظ ــاد ش ــث ایج ــفانه باع متاس
ــده  ــراد ش ــی اف ــط برخ ــدرت توس و اعمال ق
ــت الزم را  ــر دق ــه اگ ــی ک ــا جای ــت؛ ت اس
ــی  ــا توانای ــن پول ه ــیم، ورود ای ــته باش نداش
ــد.  ــوده کن ــز آل ــا را نی ــه قدرت ه آن را دارد ک
بعــد از ایــن صحبــت هــا برخــی از نمایندگان 

مجلــس از ایــن صحبــت هــای رحمانــی 
فضلــی انتقــاد کردنــد و از وی خواســتند بــرای 
ــاره  ــازی درب ــفاف س ــات و ش ــه توضیح ارائ
پــول هــای کثیــف بــه مجلــس بیایــد. رحمانی 
ــا  ــس ت ــا حضــور در مجل ــنبه ب ــی یکش فضل
حــدودی از صحبــت هــای قبلــی خــود عقــب 
ــر  ــخنان وزی ــده ای از س ــرد. گزی ــینی ک نش
کشــور را در صحــن علنــی مجلــس بــه نقــل 

ــد: از ایســنا و مهــر مــی خوانی
ــاق  ــأله قاچ ــز مس ــی نی ــوزه اجتماع • در ح

ــده  ــث ش ــی از آن باع ــای ناش و ورود پول ه
کــه یــک میلیــون و 500 هــزار نفــر معتــاد کــه 
ــر 5.5  ــغ ب ــی بال ــا خانواده هــای آنهــا جمعیت ب
ــد.  ــه وجــود آی ــون نفــر می شــود ب ــا 6 میلی ت
ــا متالشــی شــده و  ــن خانواده ه ــت ای در نهای
مباحثــی مثــل بزهــکاری، ســرقت و قتــل رخ 
ــاق و  ــل قاچ ــه دلی ــه ب ــا هم ــد. اینه می ده

ــای ناشــی از آن اســت. پوله
ــیم  ــب نباش ــر مواظ ــی اگ ــوزه سیاس • در ح
ــای  ــال پول ه ــه دنب ــانی ک ــان و کس قاچاقچی
ــد و  ــاج دارن ــی احتی ــه حام ــف هســتند ب کثی
ــی  ــتجو م ــدرت جس ــوزه ق ــی را در ح حام
ــکان دارد  ــه اگــر هوشــیار نباشــیم ام ــد ک کنن
از  از طــرق مختلــف در حــوزه سیاســی 
جملــه انتقــال قــدرت کــه در قالــب انتخابــات 
صــورت می گیــرد، اعمــال نظــر و اعمــال 

ــد. ــوذ کنن نف

ــه موضــوع پول هــای کثیــف توجــه  • اگــر ب
نشــود یقیــن بدانیــد کــه ایــن پول هــا بــه همــه 
ــب  ــا جل ــا ب ــرد ت ــد ک ــوذ خواهن ــا نف حوزه ه

حامــی منافــع و قــدرت کســب کننــد.
ــواد  ــن، 5 کالس س ــال س ــا 35 س ــردی ب • ف
ــواد مخــدر را  ــن م در ظــرف دو ســال 200 ت
ــان  ــارد توم ــت و 2300میلی ــرده اس ــا ک جابج
پــول در حســاب هایــش چرخانــده، حســابی 
ــن  ــوده و ای ــم نب ــه خــودش ه ــوط ب ــه مرب ک
هــا همــه خــالف اســت. بررســی هایی کــه بــه 
ــه بیــش از 2000 شــماره  عمــل آمــد نهایتــا ب
ــط  ــا هــم مرتب حســاب رســیدیم کــه همــه ب
ــف  ــای مختل ــه در حوزه ه ــرادی ک ــد. اف بودن

ــد. کشــوری و لشــگری حــق حســاب دادن
• آیــا بــه رونــد هزینه هــای انتخابــات در 
ــا  ــود دارد؟ آی ــی وج ــارت و کنترل ــور نظ کش
قدرتمنــدان و ســودجویان بــه دنبــال اســتفاده 

از ایــن مســاله هســتند؟ بنابرایــن معتقــدم باید 
ــف  ــای کثی ــوی پوله ــات جــدی جل ــا اقدام ب

گرفتــه شــود.
ــه 27  ــد ک ــرادی بودن ــداد، اف ــه ام • در کمیت
ــن  ــم ای ــه اس ــی را ب ــودروی واردات ــزار خ ه
ــه،  ــل پورش ــد از قبی ــور کردن ــراد وارد کش اف
ــه  ــات ب ــه مالی ــن ک ــرای ای ــوز و ..... ب لکس
گمــرک ندهنــد و ایــن افــراد دچــار ایــن نــوع 

ــد. ــرار دارن ــتفاده ها ق ــوء اس س
ــه ثبــت رســیدند کــه یــک  • شــرکت هایی ب
کــد آدرس دارنــد بــه عنوان مثــال از 9 هــزار و 
570 شــرکت ، 2 هــزار و 714 شــرکت بــا یک 
آدرس بــه ثبــت رســیده در واقــع کــد پســتی 
ــک  ــده ی ــت ش ــرکت های ثب ــد ش 99 درص
ــه  ــده ک ــث ش ــن باع ــت و ای ــوده اس ــم ب رق
حــدود 200 میلیــارد دالر مالیاتــی کــه کشــور 

ــرد. ــد را نگی ــت کن می توانســته دریاف

وزیر کشور در صحن علنی مجلس مطرح کرد:
وارد کردن 27 هزار خودروی لوکس به اسم کمیته امداد

یادداشت

ايران و اس- 300 
 بهرام امیراحمديان* 

موشـکهای  خریـد  قـرارداد  ایـران  پیـش  سـال ها   
اس-300 را بـا روسـیه امضـا کـرد امـا بنـا بـه دالیلـي 
ازجملـه تحریم هـای هسـته اي، روسـیه از تحویـل آنها 
سـر بـاز زده و ایـران نیـز از طریـق مجامـع بین المللـي 
خواهـان اجرایـي شـدن آنهـا شـده اسـت. روس هـا به 
ادعـاي شـکایت ایـران واکنـش نشـان دادنـد و اعـالم 
کردنـد کـه اگـر ایـران شـکایت خـود را پیگیـري کند، 
روسـیه در موضـع خـود نسـبت بـه پرونـده هسـته اي 
ایـران تجدیدنظـر خواهـد کـرد. در حـال حاضـر کـه 
روس هـا قصـد تحویـل این سـامانه را بـه ایـران دارند 
و بـراي تحویـل آن شـرط مي گذارند بد نیسـت بدانیم 
سـامانه هاي ضـد اس-300 در دنیـا در حـال طراحـی 
و فـروش اسـت و داشـتن اس-300 بـه ایـن معنـي 
نیسـت کـه از تلـه ایـن سـامانه به هیچ وجـه نمي تـوان 
رد شـد. به عبارت دیگـر مي تـوان ادعـا کـرد کـه کارایي 
ایـن سیسـتم مختـل شـده اسـت. امـروزه شـرکت های 
سـاخت تسـلیحات دفاعـي بـا یکدیگـر در طراحـی و 
تولیـد سـامانه هایي بـر ضـد یکدیگـر و از دور خـارج 
کـردن آخریـن دسـتاورد هاي یکدیگـر، رقابـت دارنـد. 
چنـد روز پیـش نیـز ایـران اعـالم کـرد کـه اس-300 
بومـي سـاخت داخـل را بـه  زودي آزمایـش خواهـد 
کـرد. ایران در صنایع موشـکي و دفاعـي داراي توانایي 
زیـادي اسـت و در صـورت نبـود چنیـن سـامانه هایي 
مشـکلي براي ایـران به وجـود نمی آیـد. در دوراني که 
روس هـا قصد فـروش این سـامانه را به ایران داشـتند، 
دائمـا اعالم مي شـد که بـه  زودي غرب با ایـران درگیر 
جـو  ایجـاد  بـا  مي خواسـتند  روس هـا  شـد.  خواهـد 
روانـی، ایـن سـامانه را به ایـران بفروشـند و اکنون باید 
توجـه کـرد ایـران قدرتمندتـر از آن اسـت کـه روسـیه 
بخواهـد دوبـاره بـا ایـن حربـه بـا ایـران وارد معاملـه 
شـود. روسـیه یـک باراعـالم مي کنـد کـه ایـن سـامانه 
را تحویـل ایـران خواهـد داد و چنـد روز بعـد اعـالم 
مي کنـد کـه تحویـل آن را بـه تاخیـر انداختـه اسـت. 
شـتاب روسـیه بـراي فـروش ایـن تسـهیالت بـه ایران 
بـه این دلیل اسـت کـه زماني کـه تحریم ها علیـه ایران 
برداشـته شـود، ایـن کشـور مي توانـد از فناوري هـاي 
به روزتـري کـه در دنیـا عرضـه مي شـود اسـتفاده کند. 
همچنیـن زمانـي کـه تحریم هـا برداشـته شـود، ایـران 
مي توانـد بـه بـازار گاز اروپـا وارد شـود و ایـن به نفع 
روسـیه نیسـت چراکه اگـر تحریم هـای ایران برداشـته 
شـود، اروپایي هـا در صنایـع نفـت و گاز ایـن کشـور 
سـرمایه گذاري خواهنـد کـرد تـا امنیـت انـرژي خـود 
را بـاال ببرنـد. اگـر رابطـه ایـران بـا غرب اصالح شـود 
ایـران تنـوع فنـاوري بیشـتري خواهـد داشـت و ایـن 
بـه نفـع روسـیه نیسـت. در حـال حاضـر بـا توجـه به 
توانمنـدي داخلـي نیـازي بـه روسـیه نداریـم وحتـي 
مي توانیـم صـادرات هـم داشـته باشـیم و ایـن روسـیه 
اسـت کـه به مـا احتیـاج دارد. بنابراین روسـیه با کارت 
اس-300 بـه ایـران نشـان داده کـه شـریک مطمئنـي 
نیسـت و ایـران نبایـد همـه تخم مرغ هـاي خـود را در 
سـبد روسـیه قـرار دهـد. روسـیه به دنبـال منافـع خود 
اسـت و در مذاکـرات لوزان هم نشـان داد که حاضر به 
همـکاري بـا ایران آنطور کـه ایران انتظار دارد، نیسـت. 
چـون روس هـا راضـی بـه اینکه ایـن موفقیـت در این 
حـد حاصـل شـود، نیسـتند. روسـیه نمي خواهـد یـک 
ایران قدرتمند را در جنوب کشـورش شـاهد باشـد. بر 
ایـن اسـاس ایران بایـد مقتدرانه بـا روسـیه وارد تعامل 

شـود و از منافـع خـود بـه بهتریـن وجـه دفـاع کند. 
* کارشناس مسائل روسیه

چرایی اختالل در وایبر 

چه کسی مسئول است؟
شـبکه پیـام رسـان وایبـر ایـن روزهـا بـا اختـالالت 
حـدی  بـه  اختـالالت  ایـن  شـده.  روبـرو  زیـادی 
بـوده کـه برخی شـرکت هـای ارائـه دهنـده اینترنت 
ایـن  ایمیـل  یـا  و  پیامـک  ارسـال  بـا  پرسـرعت 
اختـالالت را مربـوط بـه شـرکت خـود ندانسـته اند. 
در پیامـک یکـی از ایـن شـرکت هـا آمـده: مشـترک 
گرامـی مدتـی اسـت برخـی از نـرم افزارهایـی مانند 
وایبـر بـا اختالالتـی مواجـه شـده انـد کـه خـارج از 
حیطـه اختیارات این شـرکت خـارج اسـت. کاربران 
ایـن شـبکه پیـام رسـان هـم ایـن روزهـا صبرشـان 
سـرآمده اسـت. روزنامـه ایـران گـزارش مفصلـی را 
دربـاره ایـن اختـالل در وایبر منتشـر کـرد و به نوعی 
مـی خواهـد نشـان دهـد مسـئوالن دولـت تدبیـر و 
امیـد نقـش چندانی در ایـن اختـالالت ندارند.برخی 
کاربـران ایـن شـبکه اما معتقدنـد فیلترینگ هوشـمند 
باعـث اختـالالت اخیر وایبر شـده اسـت. اختالالتی 
کـه چنـد ماه پیـش بـرای اینسـتاگرام هم پیـش آمده 
بـود امـا هیچگاه از طرف مسـئولی رسـمی این ماجرا 

نشـد. تایید 
کاربـری خـود  در حسـاب  قبـل  روز  چنـد  از   «   
روی وایبـر بـا مشـکل مواجـه شـده ام. هـر زمـان که 
می خواهـم مطلبـی بـه دوسـتانم بفرسـتم پیغـام خطا 
برایـم ظاهـر می شـود و بـرای ارسـال انـواع مختلف 

سـرعت  یـا  صوتـی،  تماس هـای  برقـراری  و  پیـام 
آن بسـیار کـم اسـت یـا اینکـه سـرویس مربوطـه در 
 Wi-Fi دسـترس نیسـت. به صورت همزمان شـبکه
مـن بخوبـی کار می کنـد و بـرای اسـتفاده از دیگـر 
ابزارهـای اینترنتـی یـا گشـت وگذار در سـایت های 
مختلـف مشـکلی نـدارم. آیـا ایـن اختاللی اسـت که 
مربـوط به شـرکت وایبر می شـود؟« این پیامی اسـت 
کـه حیـن جسـت وجو بـه دنبـال علـت اصلـی کنـد 
شـدن سـرعت این ابزار پیام رسـان و بررسـی احتمال 
بـروز اختالل مشـابه در نقاط مختلف جهان مشـاهده 
شـد، البتـه این پیام  از سـوی یک کاربـر ایرانی روی 
شـده  ارسـال  وایبـر   شـرکت  اختصاصـی  صفحـه 
بـود. جسـت وجوهای بیشـتر، تعـداد زیـاد ایـن قبیل 
پیام هـا کـه کاربـران ایرانـی روی صفحـات وایبـر در 
شـبکه های اجتماعـی مختلف منتشـر کردند را نشـان 
داد و شـرکت مربوطـه در هیـچ یـک از پاسـخ های 
نپذیرفتـه و در  ایـن اختـالالت را  خـود مسـئولیت 
برخـی مـوارد هـم  کاربـران را راهنمایـی کـرده کـه 
به روزرسـانی  یـا  اینترنـت  تغییـر شـبکه محلـی  بـا 
نرم افـزار بـه آخریـن نسـخه، بتوانند مشـکل خود را 

کنند. حـل 
در ادامـه این بررسـی ها مشـخص شـد آخریـن باری 
کـه شـرکت وایبـر بـه صـورت رسـمی روی صفحه 

خـود در فیس بـوک خبـر از بـروز مشـکل فنـی و 
کند شـدن سـرعت دسترسـی به سـرویس ها را داده، 
مربـوط بـه تاریـخ اول آوریـل 2014 یعنـی حـدود 

یـک سـال قبل اسـت. 
یافتـن  بـرای  بررسـی  ایـران  روزنامـه  گـزارش  بـه 
علـت اختـالل وایبر ادامـه یافت و در مطالعه سـایت 
اینترنتـی وایبـر تأییـد شـد کـه هیـچ خبـر، بیانیـه یـا 
اعالمیـه رسـمی مبنی بـر بـروز اختالالت در سـرور 
مرکزی و کاهش سـرعت دسترسـی کاربران در نقاط 
مختلـف جهـان گـزارش نشـده اسـت. حتی سـایت 
اینترنتـی شـرکت مربوطـه هـم چنیـن مسـئله ای را 
تأییـد نمی کنـد در مقابل شـکایت ها عمدتـًا از جانب 

کاربـران ایرانی اسـت.
 ایـن در حالـی اسـت که طـی چند هفتـه اخیر برخی 
پاییـن  اعـالم کردنـد  بارهـا  محافـل داخـل کشـور 
آمـدن سـرعت دسترسـی بـه این ابـزار پیام رسـان در 
هفته هـای گذشـته، ارتباطـی بـه اپراتورهـا و مراکـز 
ارائه دهنـده خدمات اینترنتی داخلی نداشـته اسـت و 

شـرکت وایبـر مسـئول ایـن اتفاق اسـت.
ایرانی ها بزرگترین گروه مخاطبان وایبر

بـه   Rakuten ژاپنـی  شـرکت   2014 فوریـه  در 
صـورت رسـمی اعالم کرد بـا پرداخـت 900 میلیون 
دالر وایبـر را از آن خـود کـرده اسـت. گفتنی اسـت 
از زمانـی کـه مدیریت وایبـر در اختیـار ژاپنی ها قرار 
مهم تریـن  بـه  خدمـات  ارتقـای  و  امنیـت  گرفـت، 

اولویـت آن تبدیـل شـد.
اطالعـات  رمزگـذاری  عـدم  دلیـل  ایـن  از  پیـش 
کاربـران، دسترسـی راحـت بـه محتـوای داخلـی و 
ناامن تریـن  عنـوان  قـوی،  محافظتـی  سیسـتم  نبـود 
اختصـاص  وایبـر  بـه  اینترنتـی  پیام رسـان  ابـزار 
یافـت. امـا بـا همه ایـن توضیحـات و وجـود رقبای 

سرسـختی چـون واتـس اپ، الیـن، تانگـو و...، وایبر 
از همـان ابتـدا نزد ایرانی ها بیشـترین نفوذ را داشـت 
گذشـته  سـال  الکسـا  اینترنتـی  رتبه بنـدی  مرکـز  و 
ایرانی هـا را بزرگتریـن گـروه مخاطبـان وایبـر اعالم 
کـرد و توضیـح داد بیـش از 11 درصد مشـترکان این 

سـرویس در سراسـر جهـان ایرانـی هسـتند. 
همیـن نفـوذ باعـث شـد نخسـتین روزهـای سـال 
94 شمسـی بیـن سـه اپراتـور تلفـن همـراه کشـور 
19 میلیـارد پیامـک رد و بـدل شـود تـا در مقابـل 
28 میلیـارد پیامـک ارسـال شـده در مـدت مشـابه 
سـال قبـل، بزرگتریـن سـقوط در ایـن زمینـه به ثبت 
برسـد. در حالـی کـه سـال های گذشـته شـبکه تلفن 
ثابـت و همـراه در ایـام نـوروز بـا بیشـترین اختـالل 
مواجه می شـدند، طی 14 روز نخسـت امسـال شبکه 
اینترنت کشـور بیشترین مشـکالت را پیش روی خود 
دیـد و بخـش اعظـم شـکایت های کاربـران هـم بـه 
کنـدی سـرعت بـرای بهره منـدی از خدمـات وایبـر 
مربـوط می شـد و ایـن گمانه زنی هـا ایجـاد شـد کـه 
مدیـران ذیربـط بـا هـدف جلوگیـری از ضررهـای 
بیشـتر اپراتورهـای موبایلـی چنیـن اقدامـی را انجام 

داده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی مدیـران ارتباطـی 
کشـور ادعـا کرده انـد کـه نقشـی در اختـالل پیـش 
در  و  نداشـته اند  وایبـر  اجتماعـی  شـبکه  در  آمـده 
مدیرعامـل  صدوقـی  وحیـد  نظـر  اظهـار  آخریـن 
شـرکت ارتباطـات سـیار  بـا رد اختـالل پیـش آمده 
در وایبـر از سـوی اپراتورهـا اعـالم کـرده اسـت که 
اختـالل وایبر شـاید بـه دلیـل تعویض تیـم مدیریتی 
ایـن شـبکه و رفتـن آنهـا به شـبکه اجتماعـی تلگرام 
بـه وجـود آمـده اسـت؛ ادعایـی کـه نمی تـوان بر آن 

مهـر تأییـد گذاشـت.

برگشتن احمدی نژاد 
به قدرت توهم 
است
ــه  ــی ب ــین مرعش ــید حس س
گفــت:  آرمــان  روزنامــه 
ــت  ــن اس ــده ای ــی بن پیش بین
کــه مجلــس متعــادل خوبی را 
در دور بعــد خواهیــم داشــت 

بــه نحــوی کــه اکثریــت اصالح طلبــان میانــه بــا اکثریــت اصولگرایــان 
میانــه رو شــکل خواهــد گرفــت. وی دربــاره احتمــال بازگشــت محمــود 
ــی و  ــل منطق ــچ تحلی ــت: هی ــار داش ــدرت اظه ــه ق ــژاد ب ــدی ن احم
ــای  ــدارد کــه کســی بخواهــد منتظــر برگشــتن آق ــی ای وجــود ن عقالن
احمدی نــژاد باشــد.  روشــن اســت کــه او بــاز نخواهــد گشــت. 
ــن  ــی همچنی ــت. مرعش ــم اس ــدرت توه ــه ق ــژاد ب ــتن احمدی ن برگش
دربــاره مخالفــان دولــت روحانــی گفــت: نیروهــای تنــدروی مخالــف 
دولــت یازدهــم بســیار تندتــر از نیروهــای مخالــف دولــت اصالحــات 
ــا چنــد ســال مراعــات دولــت اصالحــات  هســتند. مخالفــان آن روز ت
ــا  ــن واقع ــد. م ــات ندارن ــال مراع ــروز اص ــان ام ــا مخالف ــد ام را کردن

ــرد.  ــار ک ــرف زد و رفت ــا ح ــا آنه ــد ب ــور بای ــم چط نمی دان

ادعای مقام سعودی: 
هواپیمای ايرانی 
مجوز نداشت
ســخنگوی نیروهــای عربســتان 
ــری از  ــت جلوگی ــعودی عل س
ــی را در  ــای ایران ــرود هواپیم ف
صنعــا پایتخــت یمــن نداشــتن 
مجــوز عنوان کــرد. بــه گزارش 
»تســنیم « به نقــل از رســانه های 

ــه  ــی ب ــالف عرب ــای ائت ــخنگوی نیروه ــیری« س ــد عس ــتان، »احم عربس
ســرکردگی ســعودی علیــه یمــن در واکنــش بــه احضــار کاردار عربســتان 
در تهــران و ابــالغ اعتــراض ایــران بــه اقــدام ایــن ائتــالف در جلوگیــری از 
فــرود دو هواپیمــای ایرانــی حامــل کمک هــای انسان دوســتانه بــرای مــردم 
یمــن در صنعــا مدعــی شــد: »مــا بــه این دلیــل بــه هواپیمــای ایرانــی اجازه 
فــرود ندادیــم کــه مجــوز نداشــت«. در حالــی کــه اوضــاع انســانی در یمن 
وخیــم گــزارش می شــود، رژیــم ســعودی از فــرود یــک فرونــد هواپیمــای 
هــالل احمــر ایــران حامــل کمک هــا و تجهیــزات دارویــی و پزشــکی در 
فــرودگاه صنعــا جلوگیــری کــرد. هم اکنــون هواپیمــای حامــل کمک هــای 
ایــران بــرای مــردم یمــن در تهــران اســت و رایزنی هــای ایــران بــرای اخــذ 

مجــدد مجــوز و ارســال کمک هــا در نخســتین فرصــت ادامــه دارد

زمان تحويل 
»اس-300« به ايران 
محرمانه است
ــران  ــه ای ــزارش روزنام ــه گ ب
روزنامــه  نوشــته  بــه  و 
لنــدن،  چــاپ  »الحیــات« 
ــاون  ــن، مع ــری روگوزی دیمیت
روســیه،  وزیــر  نخســت 
ــی  ــای احتمال ــت: »زمان ه گف

ــه اســت  ــران محرمان ــه ای ــل دادن موشــک  های اس-300 ب ــرای تحوی ب
ــش از آن  ــی پی ــه کم ــی اســت ک ــن درحال ــد.« ای ــد ش ــاش نخواه و ف
خبرگزار ی هــای ایتارتــاس و رویتــرز  بــه نقــل از وزارت خارجــه 
ــکی  ــامانه موش ــن س ــل ای ــه »تحوی ــد ک ــرده بودن ــالم ک ــیه اع روس
ــا فرمــان پوتیــن بــه  دفاعــی، بــه ایــن زودی،  انجــام نخواهــد شــد.«  ب
ــا  ــت ام ــده اس ــوار ش ــالف هم ــل اخت ــیر ح ــه مس ــید ک ــر می رس نظ
ــه اجرایــی شــدن تعهــد  ــا ســخنان اخیــر مقامــات روســی، بدبینــی ب ب
کرملیــن افزایــش یافــت و برخــی کارشناســان معتقدنــد کــه سرنوشــت 
نیــروگاه هســته ای بوشــهر در انتظــار اس- 300 خواهــد بــود و مســکو 
کســب منافــع سیاســی- اقتصــادی از غــرب را بــر عمــل بــه تعهــدات 

ــد داد. ــح خواه ــران ترجی ــال ای ــش در قب ــی خوی قانون

هرگز نگفتم
به سیاست ورود 
نمی کنم
بـه  اسـفندیار رحیـم مشـایی 
س  گفـت:  اعتمـاد  روزنامـه 
دولـت  در  کارمـان  پایـان  از 
حـرف  گرفتـه ام  تصمیـم 
سیاسـي نزنـم. وی در پاسـخ 

بـه سـوالی مبنی بر بازنشسـتگی سیاسـی جـواب داد: من، بعـد از پایان 
ریاسـت جمهوري بـا هیـچ جایـي مصاحبه نکـرده ام و هرگـز نگفته ام به 
سیاسـت ورود نمي کنـم. یـار غـار محمود احمدی نـژاد ادامـه داد:پیش 
از آنکـه وارد دولـت شـوم و از جوانـي فعالیت هـاي فرهنگـي اولویتـم 
بـوده و اگـر به سیاسـت هم ورودي داشـته ام بنـا به انجـام تکلیف بوده 
اسـت. امـا دربـاره اینکه بخواهید بدانیـد از سیاسـت خداحافظي کرده ام 
یـا نـه هیـچ جوابي نـدارم بدهـم. رحیم مشـایی بـا تکذیب تیره شـدن 
روابطـش بـا احمـدی نـژاد گفـت: اگـر رابطه مان مثـل گذشـته نبود من 
االن از کجـا مي آیـم؟ مـن و آقـاي دکتـر احمدي نـژاد دو برادریـم و 

نمي شـود. تمـام  برادري مـان 
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استاندار کرمان گفت: در خصوص واگذاری برخی پروژه های نیمه تمام متعلق به وزارت ورزش و جوانان در استان کرمان به سازمان 

آموزش و پرورش استثنایی همکاری های الزم را انجام خواهیم داد. رزم حسینی  ادامه داد: می توان از این مکان ها استفاده های 
کاربردی کرد به عنوان مثال می توان در این محل ها برای دانش اموزان استثنایی هم مدرسه ساخت و هم از سالن های ورزشی 

ساخته شده استفاده بهینه کرد.

کرمان ویج

نظـر کمیـت و  از  اسـتان کرمـان  »آب در 
کشـور  در  را  وضعیـت  بد تریـن  کیفیـت 
مدیرعامـل شـرکت  را  ایـن جملـه  دارد.« 
آب منطقـه ای اسـتان کرمـان گفتـه اسـت. 
محمـد رضـا بختیـاری در دیـدار بـا مجمع 
پاییـن آب  کیفیـت  بـه  اسـتان  نماینـدگان 
کرمـان اشـاره کـرده بـود و بـه نظـر مـی 
رسـد حـاال عـالوه بـر کـم آبـی کرمانی ها 
بایـد نگـران کیفیـت پاییـن آب شهرشـان 
هـم باشـند. سـایت خبـری گفتـار نـو در 
گزارشـی از دیگـر مسـئوالن اسـتان درباره 

کیفیـت آب سـوال کـرده اسـت.
 محمدعلـی توحیـدی فرمانـدار شهرسـتان 
کرمـان گفت: »ما تـا االن دربـاره اینکه آب 
شـرب شـهر کرمان خارج از نرم اسـتاندارد 
اسـت، گزارشـی نداشـته ایم.«  مدیرعامـل 

خصـوص  در  نیـز  اسـتان  فاضـالب  آب 
کیفیـت آب شـهر کرمان تاکیـد کرد که آب 
شـهر کرمـان هیـچ گونـه مشـکلی نـدارد. 
وی در عیـن حـال اذعـان کـرد کـه بعضی 
شهرسـتان های دیگـر از نظر کیفیـت آب با 

مشـکل مواجه هسـتند. 
گفـت:  مجلـس  در  زرنـد  مـردم  نماینـده 
»ایـن موضـوع اولیـن بار اسـت کـه مطرح 
می شـود امـا بـه طـور کلـی هـر چه سـطح 
سـفره های آب زیرزمینـی پایین تـر مـی رود 
بـر کیفیـت آب تاثیـر می گـذارد.« حسـین 
امیـری افـزود: »مـا هـم اکنـون در بعضـی 
اسـتان ها مثـل اسـتان کرمان و فـارس حتی 
در مرکـز اسـتان ها از آب چاه هـا اسـتفاده 
می کنیـم که ایـن موضـوع روی کیفیت آب 
اثـر می گـذارد.« بـه گفتـه امیری رفسـنجان 

مشـکل  ایـن  بـا  شـهر ها  سـایر  از  بیشـتر 
وضعـت  دربـاره  امیـری  اسـت.  مواجـه 
در  گفـت:  هـم  انتخابیـه اش  حـوزه  آب 
کوهبنـان، زرنـد، ریحان شـهر و کیان شـهر 
ایـن مشـکل وجـود دارد که در ایـن رابطه 
قـراردادی با بخش خصوصی بـرای تصفیه 
آب بسـته شـده اسـت.  امیری در پاسـخ به 
ایـن سـوال که مجلـس تاکنـون در این باره 
چـه بررسـی هایی انجـام داده، گفـت: »این 

بحث هـا در مجلـس مطـرح نمی شـود.«
فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل  امـا 
روسـتایی کیفیت پاییـن آب را رد نمی کند. 
رشـیدی معتقد اسـت: »در حـال حاضر در 
کیفیـت و  اسـتان کاهـش  اکثـر شـهرهای 
شـوری آب وجـود دارد.« وی در خصوص 
گفـت:  آب  بی کیفیتـی  شـاخص های 

»مشـکل شـوری و وجود فلزات در آب از 
ایـن شـاخص ها هسـتند.«  

حمیـد مالنـوری فرماندار رفسـنجان گفت: 
دشـت های  از  یکـی  رفسـنجان  »دشـت 
اسـت و هـر  ایـن خصـوص  بحرانـی در 
سـاله بـا کاهـش سـطح سـفره های اب زیر 
زمینـی مواجـه اسـت.« او تاییـد کـرد کـه 
»سـختی و شـوری آب در ایـن شهرسـتان 
بسـیار زیاد اسـت که مناسـب بـرای بخش 
کشـاورزی نیسـت.« وی همچنیـن وجـود 

فلـز آرسـنیک را در آب  شـهرهای مختلف 
گفتـه  بـه  کـرد.  تاییـد  را  شهرسـتان  ایـن 
مالنـوری وزارت نیـرو وجـود این مشـکل 
پذیرفتـه  را  رفسـنجان  شهرسـتان  آب  در 
اقداماتـی در خصـوص تصفیـه آب در  و 
ماهـای اولیه سـال صورت خواهـد گرفت. 
او گفـت: »مـردم چـاره ای جـز اسـتفاده از 

ندارنـد.«  آب 
فرمانـدار کهنوج آخرین مسـئولی سـت که 
در ایـن بـاره صحبـت کـرده و خشکسـالی 

گزارشی از وضعیت آب در استان کرمان

کیفیت آب کرمان پایین است؟

خبر

 دومین دفتر »لیکوهای رودباری« منتشر شد

 هايکوهای
بومی ايران

دومیـن دفتـر از مجموعـه لیکوهـای رودبـاری با 
برگـردان منصـور علیمرادی منتشـر شـد.

منصـور علیمـرادی شـاعر و محقـق دربـاره ایـن 
کتـاب گفـت: لیکـو شـعری اسـت مثـل  »هایکو« 
کوتـاه، تصویـری و بـه غایـت موجـز و در پـی 
حـذف کلمـات. لیکـو در تـالش اسـت تـا بـا 
حداقـل کلمـات، موقعیتـی را بسـازد که شـنونده 
را در سـاخت آن دخالـت دهـد.  لیکوهـا کـه بـه 
کوتاه تریـن سـروده های شـفاهی جهـان  عنـوان 
معروفنـد در اصـل تک بیتـی اسـت کوتـاه، دارای 
چهـار تـا شـش واژه، مـوزون و مقفـا، کـه هـر 
مصـراع آن پنج هجـا دارد و هر بیـت آن به اندازه 

یـک مصـراع از لیکـوی بلوچـی اسـت.
وی ادامـه داد: لیکـو در نواحـی »رودبـار زمیـن« 
)جنـوب اسـتان کرمـان( همـراه با سـازهایی مثل 
»چنگ«)سـرود(، »نـی شـبانی«، »چنـگ قوطـی« 
و »سـرنا« خوانـده می شـود. محتـوای لیکوهـا را 
بیش تـر درد و داغ هـای عاشـقانه، جوان مرگـی و 
سـوگ، فـراق و هجرت و هجـران، درد دوری از 
سـرزمین مادری و و توصیف »محبوب« تشـکیل 

می دهنـد.
لیکـو بیش تـر بـه معنـای دل تنگـی اسـت و در 
و  مویـه  بـه  ایـران،  جنوبـی  نواحـی  از  بعضـی 
دل تنگـی، »لیکـه«، »لیـک« و »الک« می گویند.  به 
گفتـه علیمـرادی لیکو در واقع ادامه سـنت شـعر 
هجایـی ایران کهن اسـت و بنا به شـواهد متعدد، 
بایـد ادامـه ی  السـکو هـای ایران باسـتان باشـد 
کـه در کنار خسـروانی ها، نوعی شـعر هجایی در 

ایـران قدیـم بـه حسـاب می آمده اسـت.
 این شـاعر افـزود: تفـاوت لیکوهای رودبـاری با 
دیگـر انـواع به جامانـده از ادب شـفاهی کهـن را 
بایـد در ایجـاز، تصویر، وجه نمادیـن و پایان باز 
آن دانسـت. لیکـو ناگهانـی، رعـدی اسـت که ما 
را متوجـه آنـی از تاریکنـای یک رویداد شـگفت 

می کنـد.
شـخصی،  تجـارب  مبنـای  بـر  اتفـاق  آن  درک 
تداعـی معانی، دیده هـا و شـنیده ها و رویدادهای 
شـنونده  تخیـل  کمـک  قومـی  بـه  مشـترک 
امکان پذیـر اسـت.  مجموعـه شـعر »لیکوهـا-2« 
تومـان  01هـزار  قیمـت  بـا  و  صفحـه   251 در 
توسـط نشـر نـون بـه بـازار نشـر راه پیـدا کـرده 

اسـت.
از منصـور علیمـرادی دفتـر اول »لیکوها« و چاپ 
توسـط  هلیـل«  »زیبـای  داسـتان  مجموعـه  دوم 
همین نشـر منتشـر شده اسـت و مجموعه داستان 
»نـام دیگـرش باد اسـت؛ سـینیور« و رمان »شـب 
جاهـران« را نیـز همیـن نشـر در دسـت انتشـار 

دارد.

حمله زنجره به نخلستان ها

مرگ ۹۰ درصدی

شـهرهای  هـای  نخلسـتان  در  زنجـره  آفـت  شـیوع 
شـرقی اسـتان کرمـان باعـث شـده امـکان بـاروری 
کرمـان  شـرق  نخلسـتان های  درصـد   90 در  نخلهـا 
از بیـن بـرود. همـان طورکـه میدانیـد  بـم یکـی از 
قطبهـای اصلـی تولیـد خرمـای مضافتـی در کشـور 
محسـوب مـی شـود کیفیت ایـن محصـول و طعم آن 
، خرمـای بـم را در سـبد محصـوالت منحصـر به فرد 
و اختصاصـی اسـتان کرمـان قـرار داده اسـت. بـا این 
وجـود چنـد سـالی اسـت کـه  نخلسـتانهای بـم  بـا 
آفتـی کابـوس وار بـه نام زنجـره مواجه شـده اند. این 
آفـت طـی سـالهای اخیـر ضربه هـای جدی بـه تولید 
محصـول خرمـا در بـم وارد کرده اسـت. آفـت زنجره 
خرمـا هـر چنـد حشـره ای بسـیار کوچـک اسـت اما 
یکـی از سرسـخت تریـن زنجیـره هـای حیـات را در 
جهـان دارد. این حشـره که هر سـال چندین بار نسـل 
عـوض مـی کنـد در مـدت کوتاهـی مـی توانـد خود 
را مقابـل سـموم مختلـف مقـاوم کنـد و هـر نسـلش 
از نسـل قبـل سـر سـخت تـر مـی شـود و مـی تواند 
بگـذارد. در  را پشـت سـر  شـرایط سـخت زیسـتی 
چنیـن شـرایطی اسـتان کرمان که نخسـتین سـطح زیر 
کشـت نخلسـتانها را در کشـور دارد و دومیـن تولیـد 
کننـده خرمـا در کشـور محسـوب مـی شـود و تنهـا 
تولیـد کننـده خرمـای مضافتـی و درجه یک اسـت در 
سـیطره این حشـره گرفتار شـده اسـت. آنطور که مهر 
گـزارش داده ایـن حشـره، بومـی اسـتان نیسـت و از 
نخلسـتانهای اسـتان های مجـاور وارد باغهـای کرمان 
شـده اسـت ایـن داسـتان بـه چندیـن سـال قبـل بـاز 
مـی گـردد امـا از آن زمـان تاکنـون اقـدام قابـل توجه 
تحقیقاتـی بـرای مبارزه با این حشـره صـورت نگرفته 

و طـرح هـای مبـارزه بـا زنجـره نـاکام مانـده اند.
طـی چنـد سـال اخیـر راه حـل هـای متفاوتـی بـرای 
مقابلـه بـا ایـن آفت در نخلسـتانهای بم پیشـنهاد شـده 

کـه متاسـفانه هیچ کدام از ایـن راه حلها منتـج به نتایج 
مطلوبی نشـد و بعضـا موجب بروز پیامدهـای دیگری 
در ایـن نخلسـتانها گردید. یکـی از راه حلهایی که برای 
مقابلـه بـا ایـن آفـت در نظـر گرفتـه شـده اسـت سـم 
پاشـی هوایـی نخلسـتانهای بـم بوده اسـت کـه از نظر 
بسـیاری از کارشناسـان حوزه ی محیط زیسـت کاربرد 
ایـن روش در باغ شـهری مانند بم اصـال کارایی الزم را 
نداشـته و موجـب آلودگـی محیـط به سـموم خطرناک 
شـده اسـت و زندگـی جانـوری و انسـانی را در ایـن 
منطقـه بـا چالشـهای فراوانـی رو بـه رو کـرده اسـت . 
در سـالهای انتهـای دولـت گذشـته سـم پاشـی هوایی 
درختـان خرمـا بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن طرحهای 
مبـارزه بـا ایـن آفـت، متوقـف شـد و پـس از آن بـود 
کـه طغیـان آفت نخلسـتانها را فـرا گرفت و هـم اکنون 
کـه بایـد فصـل باروری نخلسـتانها طی شـود بسـیاری 
از نخلسـتانهای بـم آلـوده بـه این آفت اسـت. بـه گفته 
رئیـس خانـه کشـاورز اسـتان کرمـان در حالی کـه تنها 
چنـد روز تـا انتهـای فصل گـرده افشـانی باقـی مانده، 
90 درصـد بـاغ هـای بـم بـه دلیـل شـیوع ایـن آفـت 
نتوانسـته انـد گرده افشـانی کنند و تولیـد این محصول 
در بزرگتریـن گسـترده نخلسـتان هـای کشـور با خطر 
جـدی مواجـه شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه 
خرمـا، کاالی اقتصـاد تـک محصولـی هـزاران خانواده 
شـرق کرمـان محسـوب مـی شـود و همین اوضـاع در 
سـایر شهرسـتانهای شـرق اسـتان نیز در حال مشـاهده 
اسـت.  طـرح مبـارزه با آفـت زنجـره خرما اسـفند ماه 
سـال گذشـته کلیـد خـورد و نکتـه قابـل توجـه اینکه 
در سـفر معـاون رئیـس جمهـور به کرمـان ایـن امر به 
شـدت مـورد توجه قـرار گرفت تـا جایی کـه اعتباری 
خـاص بـرای مبـارزه با ایـن آفـت در نظر گرفته شـد. 
گفتـه می شـود هنوز ایـن اعتبار اختصاص پیـدا نکرده 
اسـت  و دلیـل عمـده شـیوع آفـت زنجـره نیـز همین 

عـدم تخصیص اعتبار اسـت. بـر اسـاس مصوبه هیئت 
وزیـران، مبلـغ چهل میلیـارد ریال برای مبـارزه با آفات 
زنجـره خرمـا در شهرسـتان بـم در اختیـار اسـتانداری 

کرمان قـرار مـی گیرد.
زیسـت  محیـط  حـوزه  کارشناسـان  سـت  گفتنـی   
بـر ایـن عقیـده انـد کـه مـی بایسـتی از راهکارهـای 
جایگزیـن ماننـد مبـارزات بیولوژیکـی جهـت مبارزه 
بـا آفـت زنجـره اسـتفاده کـرد تـا اثـرات اسـتفاده از 
ایـن گونـه سـموم کاهـش یابـد و خطـرات احتمالـی 
اسـتفاده از ایـن سـموم را بـه حداقـل رسـاند. چندی 
پیـش محققـان دانشـگاه •پاتیـاال • در ایالـت پنجـاب 
هنـد در تحقیقاتـی کـه بـر روی سـموم آفـت کـش 
داشـتند بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه اسـتفاده از ایـن 
سـموم خطـر ابتـال  بـه سـرطان را در ایـن افـرادی که 
بـه مـدت طوالنی از این سـموم اسـتفاده کننـد تا حد 
قابـل مال حظـه اي افزایـش مـی دهـد . ایـن محققـان 
ضمـن هشـدار بـه اسـتفاده از سـموم آفـت کـش بـه 
لـزوم رعایـت ضوابـط جدیـد جهاني در مصـرف این 
مـواد تاکید و خاطرنشـان کردند، این مواد از پتانسـیل 
باال یـي در آسـیب رسـاندن بـه سـال متي برخوردارنـد.

درآمدی برای گذران زندگی نداريم
رئیـس خانـه کشـاورز اسـتان کرمان بـه مهـر گفته: ما 
نمـی گوییم باید باغ های بم سـم پاشـی هوایی شـود. 
مـا هـم در ایـن زمینه دغدغـه های زیسـت محیطی را 

در نظـر داریـم امـا حـرف مـا این اسـت حداقل سـم 
پاشـی زمینـی و سـایر اقدامـات انجـام شـود. محمـد 
نیکفـر افـزود: هم اکنون گسـتره آفت زنجـره خرما در 
نخلسـتانهای بم زیاد شـده و چشمگیر اسـت. باید هر 
چـه زودتـر در این خصـوص چاره اندیشـی کرد زیرا 
زمـان طالیـی برخـورد با این مشـکل در حال سـپری 
شـدن اسـت. احمـد کمـال الدینـی کشـاورز بومی در 
خصـوص وضعیـت کنونـی نخلـداران گفـت: در این 
زمـان از سـال عمـال مرحلـه بـو دادن بـه درختـان که 
همـان گرده افشـانی اسـت بایـد انجام شـود این عمل 
بـه نخلسـتانها بـه صورت دسـتی انجـام می شـود اما 
در سـال جاری شـیوع زنجره باالسـت و امـکان گرده 
افشـانی وجود ندارد و بسـیاری از کشـاورزان دسـت 
نگـه داشـته انـد. وی افـزود: اگر گرده افشـانی نشـود 
عمـال درختـان بـارور نمی شـوند و اگر بارور نشـوند 
محصولـی وجـود ندارنـد. ایـن درحالـی اسـت کـه 
بسـیاری از مـردم شغلشـان کشـاورزی و نخـل داری 
اسـت و در ایـن صورت عمـال درآمدی بـرای گذران 
زندگـی نخواهیـم داشـت. وی ادامـه داد: زنجره خرما 
از سـوی دیگـر پدیـده خشـکیدگی  از یـک سـو و 
خوشـه هـای خرمـا ضررهـای هنگفتی به کشـاورزان 
وارد کرده اسـت و انتظار داشـتیم در سـفر وزیر جهاد 
کشـاورزی ایـن مـورد مورد توجه مسـئوالن قـرار می 

گرفت.

نشاط اجتماعی 
کرمانی ها پايین تر از 

میانگین کشوری 
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمان گفت: اسـتان کرمان در 
زمینه نشـاط اجتماعی نسـبت 
بـه میانگیـن کشـوری جایگاه 
درحالیکـه  نـدارد  مطلوبـی 
یـک لبخنـد سـاده بهتریـن و 
کم هزینه تریـن هدیـه بـه دیگـران اسـت. دکتـر علی اکبر حقدوسـت در 
صبحـگاه مشـترک آمـوزش و پرورش و دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان 
بـه مناسـبت هفته سـالمت اظهـار کـرد: در مفاهیم دینی سـالمت دارای 
ابعـاد جسـمی، روانـی، اجتماعـی و معنـوی اعـالم شـده اسـت. وی با 
اشـاره بـه اینکـه بـدون مفاهیـم دینـی نمی تـوان از زندگـی لـذت بـرد 
افـزود: سـبک صحیـح زندگـی تضمیـن یـا تامیـن کننـده جامعه سـالم 
اسـت از ایـن رو بایـد مبانـی زندگـی خود را از اسـالم نـاب و فرهنگ 
غنـی اقتبـاس و بـه چگونـه خوابیـدن، چطـور غـذا خـوردن و... توجه 
ویـژه  کنیـم. رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان همچنین گفـت: باید 
بتوانیـم براسـاس مبانی فکـری و عقلی از درون باورهـای اصلی و دینی 

و سـنت های ملـی روش زندگـی را اقتبـاس کنیـم.

تقدير از ماموران قرائت، 
وصول مطالبات و پلیس 

برق در شرکت توزيع 
نیروي برق جنوب 

مامـوران  از  تقدیـر  همایـش 
قرائت،توزیع قبـوض و وصول 
مطالبات شـرکت توزیع نیروي 
برق جنـوب اسـتان کرمـان در 
اردیبهشـت ماه جاري در محل 
تـاالر بـرق منطقـه اي کرمـان برگزار گردیـد. در ایـن همایـش عبدالوحید 
مهـدوي نیـا گفت: تلفات انـرژی از 25 درصد به 14/4 در سـال 93 کاهش 
یافتـه اسـت و کاهش تلفات انرژي به عـدد 11/5 درصد  و وصول مطالبات 
از راهبردهـای حـوزه خدمات مشـترکین در سـال 94 می باشـد. مدیرعامل 
شـرکت توزیـع بـرق نیروی جنوب بـا تاکید بر لزوم قرائـت صحیح تمامي 
لـوازم انـدازه گیـري و توزیـع مناسـب و به موقع صورتحسـاب هـاي برق 
و پیگیـري موثـر و جـدي وصـول مطالبات در سـالجاري گفـت: به منظور 
عدم برگشـت انشـعابات غیرمجاز و کنتورهاي دسـتکاري شـده بایسـتي با 
هماهنگـي شـوراي تامیـن شهرسـتانها و بـر اسـاس قانون نسـبت به جمع 
آوري و انجـام اقدامـات قانونـي و اخـذ هزینـه هـاي انرژي سـرقت شـده 

مطابـق دسـتورالعمل توانیر اقـدام نمایند. 

ديدار مديرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی کرمان 

و رئیس دانشگاه شهید 
دفتـر  در  کـه  ای  جلسـه  در 
ریاسـت دانشگاه شـهید باهنر 
مجیـد  شـد  برگـزار  کرمـان 
شـرکت  مدیرعامـل  غفـاری 
کرمـان  صنعتـی  شـهرکهای 
از  گزارشـی  ارائـه  ضمـن 
وضعیـت شـهرکها ونواحی صنعتی اسـتان بـه ورود دانشـگاه در حوزه 
هـای مختلـف صنعتـی تاکیـد کـرد. غفـاری گفـت : مرکـز خدمـات 
فنـاوری و کسـب وکار شـهرک صنعتـی کرمـان 2 نیـز پـل ارتباطـی 
شـرکت هـای مشـاوره  ودانـش بنیـان بـا صاحبـان صنایـع مـی باشـد 
کـه در حـال حاضـر بـا اسـتقرار دفاتـر مختلفـی ،خدماتـی در سـطح 
شـهرکهای صنعتـی اسـتان ارائه می شـود. در ادامه محمد جـواد فدایی 
رئیس دانشـگاه شـهید باهنر کرمان به شـکل گیری جلسـاتی از سـوی 
ایـن دانشـگاه ، سـازمان صنعـت، معـدن وتجـارت ، اتـاق بازرگانـی 
صنایـع ، معـادن وکشـاورزی کرمـان بمنظـور بررسـی مسـایل صنعت 
ومعـدن اشـاره کـرد وگفـت :در نظـر داریـم این جلسـات را در سـال 

جـاری بطـور جـدی دنبـال کنیـم. 

ضرورت جداسازی 
زباله های عفونی از 

زباله های عادی 
شـهری  خدمـات  معـاون 
شـهردار کرمـان گفـت: در فاز 
وقـت  اسـرع  در  و  نخسـت 
بایـد زباله هـای بیمارسـتانی از 
خانگـی  و  عـادی  زباله هـای 
جدا شـوند. علـی بابایی افزود: 
در فـاز نخسـت جداسـازی زباله های عفونـی از عادی خیلی مهم اسـت؛ 
در ایـن زمینه حدود 50 کلنیک، مجتمع پزشـکی و داندان پزشـکی وجود 
دارد کـه اگـر زباله هـای عفونـی را با زباله هـای عـادی و خانگی مخلوط 
نکننـد، خیلـی به مـا کمک می کنـد و از جمله کارهایی که علوم پزشـکی 
می توانـد در کوتاه مـدت انجـام دهـد، اخطـار بـه ایـن واحدهاسـت. وی 
افـزود: نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه در بیمارسـتان های وابسـته بـه علوم 
پزشـکی، بایـد دسـتگاه های امحـای زبالـه روشـن شـوند؛ طبـق آمـاری 
کـه در اختیـار داریـم، برخـی بیمارسـتان ها از جملـه بیمارسـتان »شـفا« 
دسـتگاه امحـای زباله دارنـد؛ اما به دلیل باالبـودن هزینه اش، آن را روشـن 
نمی کننـد. وی گفـت: متأسـفانه تاکنون، بیمارسـتان ها از فضـای همراهی 

و تعاملـی کـه شـهرداری ایجـاد کـرده، سوءاسـتفاده کرده انـد.
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دبیر کانون کارآفرینان استان کرمان گفت: چهار هزار میلیارد ریال خودروهای لوکس در نمایشگاه های اتومبیل سطح استان 
نگهداری می شود. علی احمدی پور در جمع روسای مراکز کاریابی و کارآفرینی استان کرمان با حضور حسن طایی معاون وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این موضوع نشان دهنده خروج سرمایه بسیاری از مملکت است و باید برای آن فکری کرد.

سوژه

گفتگوی اختصاصی پیام ما با دکتر علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:

»ایران رود« اقلیم کرمان را متحول می کند
طـرح اتصـال دریـای خزر بـه خلیج فـارس از دهه 40 خورشـیدی مطـرح بوده اسـت. اولین 
طـرح توسـط مهنـدس هومـان فرزاد در سـال 1345 نوشـته شـد کـه وی این طـرح را به 
سـازمان پژوهش هـای علمـی کشـور ارائـه داد. بر اسـاس این طـرح باید بین دریـای خزر 
و خلیـج فـارس دریاچه هایـی ایجـاد شـود تـا ایـن دو دریـا به هـم متصـل بشـوند. در این 
ارتبـاط سـه نقطـه پسـت در ایـران شـامل چالـه جازموریـان، دشـت لـوت و دیگـری هـم 

دشـت کویـر در نظر گرفته شـد. سـاخت این کانـال در دوران دولت هاشـمی رفسـنجانی و 
اصالحـات نیـز بررسـی شـد. مرکز پژوهش هـای مجلس نیز سـاخت ایـن کانال را بررسـی 
کرده اسـت و نتیجـه ایـن بررسـی در 10 جلـد کتاب بـه دولت تحویل داده شـد امـا تاکنون 
قدمـی جـدی بـرای اجرایی شـدن ایـن پـروژه براشـته نشـده اسـت. ایرانـرود همانند هر 
پـروژه دیگـری مخالـف و موافـق دارد. یکـی از موافقان این پـروژه دکتر علی فراسـتی عضو 

هیئـت علمی دانشـگاه ایالتی کالیفرنیاسـت که نسـبت به نتیجـه ایرانرود خوش بین اسـت. 
فراسـتی امیـد زیـادی دارد تا بـا اجرایی شـدن این پروژه، اقلیـم ایران عوض شـود، هرچند 
کـه بـه گفتـه او در صورت عـدم تغییر اقلیـم ایران، سـودی که اسـتان های کویـری از این 
پـروژه مـی برنـد کم نیسـت. ماحصـل گفتگوی 2 سـاعته »پیـام ما« بـا دکتر فراسـتی را در 

خوانید: مـی  ادامه 

بـا  هایتـان  مصاحبـه  در   •
مـورد  در  هـا  رسـانه  دیگـر 
ابرسـانی  و  ایرانـرود  طـرح 
بـه کویرهـای مرکـزی کشـور 
یـک  ایـد.   گفتـه  سـخن 
دربـاره  مختصـری  تاریخچـه 

بفرماییـد. طـرح  ایـن 
حـدود 50 سـال پیـش فـردی بـه نام 
مهنـدس هومـان فـرزاد کـه یکـی از 
مهندسـین وزارت نیـرو بـود ابتـدا در 
مجلـه دانشـمند و چنـد مجلـه دیگر و 
بعـد در یک کتـاب پیشـنهاد دادند که 
سـه چالـه مرکـزی ایران یعنـی تاالب 
جازموریـان، کویـر لوت و دشـت نمک 
تبدیـل بـه دریاچه شـود و معتقد بودند 
کـه بـا ایـن کار اقلیـم ایـران تغییـر 
کـرده و رطوبـت فالت مرکزی کشـور 
افزایـش پیـدا مـی کنـد. تـا چندیـن 
سـال ایـن طـرح تقریبا فراموش شـده 
بـود. طـرح ایجـاد کانـال ترانزیت بین 
دریـای مازنـدران و دریـای عمـان و 
خلیج فـارس اولین بار در سـال 1363 
در دولـت وقـت مطـرح شـده ولـی به 
طـور جـدی در دولـت آقـای هاشـمی 
یـک هیـات 130 نفـره از کارشناسـان 
و  شـد  تشـکیل  متخصصـان  و 
نهایتـا  و  دادنـد  انجـام  را  مطالعاتـی 
یـک مجموعـه 10 جلـدی در 5000 
صفحـه از مطالعاتشـان را تنظیم کرده 
و بـه نهـاد ریاسـت جمهـوری تحویل 
دادنـد. ایـن مطالعـات امـکان پذیـری 
نزدیـک به 4 سـال بـه طـول انجامید 
و تعـدادی از کارشناسـان در طـی این 
مطالعـه سـفرهایی را بـه دیگـر نقـاط 
دنیـا داشـتند و از کانـال هایـی بازدید 
کردنـد.  ایـن طـرح بـر اسـاس ایـن 
فرضیـه بـود کـه بـا  فروپاشـی اتحـاد 
جماهیر شـوروری، کشـورهای جنوبی 
شـوروی که در شـمال ایـران واقع می 
شـدند بـه راه های ترانزیـت جدید نیاز 
دارنـد و با اسـتقالل این کشـورها این 
طریـق  از  کـه  آمـده  بوجـود  امـکان 
ایـران بتواننـد برخـی کاالهـا را وارد 
و یـا صـادر کننـد و اینجـا بـود کـه 
پـروژه احـداث کانال هـای ترانزیتی و 
اتصـال دو دریـا به هم پیشـنهاد شـده 
بـود.  ایـده کلـی ایـن کانـال ترانزیت 
بصـورت  و  پانامـا  کانـال  مبنـای  بـر 
پلکانـی و حوضچـه ای تعریـف شـده 
بـود بطوریکـه کشـتی هـا از دریـای 
مازنـدران تـا دریـای عمـان از طریـق 
یـک کانـال ترانزیت عبـور کنند.  یک 
طـرح دیگـر از طـرف ایرانیـان سـان 
دیگـو در ایالـت کالیفرنیا بـه نمایندگی 
دکتـر بدیـع الزمانـی بـا نـام »ایـران 
کـه صحبـت  بـود  شـده  ارائـه  رود« 
از احـداث همیـن کانـال بـود و طـرح 
بـه  تگـزاس  در  شـرکتی  از  دیگـری 
مدیریـت آقای فرید سـیف کـه در آن 
طـرح ایجـاد دریاچـه و کانال بـه طور 

همزمـان مطـرح شـده بـود. 
و  تهـران  نماینـده   1384 سـال  در 
آشـتیان در مجلـس از مرکـز پژوهش 
بررسـی  درخواسـت  مجلـس  هـای 
ایـن طـرح را کـرد و همزمـان بـا آن، 
دو طـرح دیگـر بـه دولت هشـتم ارائه 
شـد.  مرکـز پژوهش هـای مجلس در 
بهمن مـاه 84 مطالعاتـی را درباره این 
3 طـرح انجـام داد و بـه ایـن نتیجـه 
رسـید کـه از لحـاظ فنـی ایـن طـرح 
بسـیار  اگرچـه  اجراسـت  قابـل  هـا 
بلندپروازانـه هسـتند. در ایـن بررسـی 
تکمیلـی  مطالعـات  شـدکه  پیشـنهاد 
انجـام شـود کـه متاسـفانه در دولـت 
هـای نهـم و دهـم ایـن اتفـاق نیفتاد. 

بـا خشکسـالی کـه در کشـور  رو بـه 
افزایـش اسـت مـا مجـددا ایـن طـرح 
هـا را بررسـی کردیـم. االن هـم ما در 
حـال بررسـی طـرح مهنـدس هومان 
فـرزاد هسـتیم کـه هیچـگاه بـه طـور 
جـدی و کارشناسـی این طرح بررسـی 
نشـده و مـی خواهیـم بـه ایـن نتیجه 
برسـیم کـه آیـا انتقـال آب بـه کویـر  
ایـران باعـث تغییـر اقلیـم خواهد شـد 

یـا خیـر. ایـن طـرح هنـوز در مرحلـه 
کارگـروه  یـک  و  اسـت  مطالعاتـی 
ایرانـرود« بـا  مطالعاتـی در »انجمـن 
شـرکت عده ای از کارشناسـان ایرانی 
در داخل و خارج کشـور مشـترکا روی 
ابعـاد گوناگـون ایـن نظریـه در حـال 

مطالعـه هسـتند.
• خشکسـالی در ایـران به اوج 
خـود رسـیده و اسـتان کرمان 
مسـئله  ایـن  بـا  هـم شـدیدا 
در  طوریکـه  بـه  روبروسـت 
برخی شـهرها مثل رفسـنجان 
تـا 300 متـر هم چاه کنـده اند 
امـا بـه آب نرسـیده انـد و بیم 
ایـن مـی رود که در چند سـال 
آینـده کرمـان قابـل سـکونت 
نباشـد. طـرح ایـران رود چـه 
تاثیـری بـر اسـتان کرمـان و 
معضـل خشکسـالی اش دارد؟
و 150  میلیـون   4 حـدود  کرمـان  در 
هـزار هکتار اراضی کشـاورزی هسـت 
کـه تقریبـا 95 درصـد ایـن اراضـی با 
سیسـتم سـنتی آبیاری می شـوند. هم 
اکنـون 90 درصـد آب اسـتان کرمـان 
در کشـاورزی مصـرف مـی شـود کـه 
نزدیـک بـه 70 درصـد ایـن آب بدلیل 
شـیوه هـای غلط آبیاری هـدر می رود 
و از این زمین ها برداشـت کافی انجام 
نمـی شـود. بسـترهای آب زیرزمینـی 
به شـدت تخلیه شـده اند و مـی دانیم 
در کرمـان 11 هـزار حلقـه چـاه غیـر 
مجـاز و 24 هـزار چـاه مجـاز وجـود 
دارد ولـی بازدهـی کشـاورزی بسـیار 
پایین اسـت. در سـال 1342 چاه های 
اسـتان کرمـان 3 هـزار و 500 حلقـه 
بـود و االن ایـن تعداد 10 برابر شـده و 
به همین نسـبت 10 بـرای بیش از 50 

سـال پیش آب از بسـترهای زیرزمینی 
خـارج مـی کنیـم.  ایـن بسـترها چند 
هـزار سـال طـول کشـیده تـا ایجـاد 
شـده انـد و مـا در نزدیـک 35 سـال 
گذشـته 80 درصـد آنـرا مصـرف کرده 
ایـم.  زمیـن در مناطـق مثـل دشـت 
رفسـنجان حدود 30 سـانتیمتر نشست 
کـرده کـه این فقـط یک نمونه اسـت. 
بـا خالـی شـدن بسـترهای زیرزمینـی 

و نشسـت زمیـن آثـار باسـتانی هم در 
حـال ریـزش هسـتند.  سـطح کشـت 
در کرمـان حـدود 800 هـزار هکتـار 
اسـت و بـرای تولیـد یـک کیلوگـرم 
سـیب زمینی نزدیک بـه 200 لیتر آب 
در کرمـان مصـرف مـی شـود. گونـه 
هایـی در کرمان کشـت می شـوند که 
اصـال مناسـب مناطـق خشـک و کـم 
آب نیسـتد. زمیـن برخـی مناطـق در 
کرمان اسـتعداد کشـاورزی نـدارد ولی 
به دلیـل طرحی که از سـال 60 دولت 
پـی گرفـت بنـام »طـرح طوبـی« که 
هـر کـس زمیـن بایـری را ابـاد کند و 
در آن کشـاورزی نماید سـند آن زمین 
بـه نامـش زده مـی شـود؛ باعـث شـد 
کـه هرکـس در هـر جایـی بخواهـد 
کشـاورزی کنـد و بهـای ایـن امر حفر 

چـاه در ایـن زمین هاسـت. 
مناطـق  از  برخـی  در  دارم  مـن خبـر 
کرمـان چـاه هایـی کـه آب دارنـد بـه 
قیمـت هـای بـاال خرید و فـروش می 
شـوند. این آب به بهای خشـک شدن 
بسـترهای زیرزمینـی در حـال خـارج 
نماینـده  گفتـه  طبـق  اسـت.  شـدن 
سـیرجان در مجلس از 6500 روستایی 
کـه در کل کشـور دچـار بی آبی شـده 
انـد و بـا تانکـر آبرسـانی صـورت می 
گیـرد، 941 روسـتا در اسـتان کرمـان 
هسـتند. ایـن وضعیـت خشکسـالی در 
اسـتان کرمان شـدت بیشـتری نسبت 
بـه دیگـر اسـتان هـا در ایـران دارد و 
طـرح هایـی مبنـی بـر انتقـال آب بـه 
کرمـان وجـود دارد که همیـن نماینده 
محتـرم سـیرجان هـم ایـن طـرح را 

کردند. پیشـنهاد 
مسـئوالن  کـه  همانطـور   •
دیگـر اسـتان هـم در صحبـت 

هایشـان به ایـن طرح اشـاره 
کردنـد.

مـی دانیـم کـه منبـع الیتناهـی آب  
همـه  االن  و  هسـتند  هـا  اقیانـوس 
متوجـه خلیـج فـارس و دریـای عمان 
کـه  انـد  شـده  مازنـدران  دریـاری  و 
آب را از اینجاهـا منتقـل کننـد ولـی 
اینهـا راه حـل موقتـی اسـت.  بیشـتر 
مشـکل بـه مدیریـت آب بـر میگـردد 

که شـامل مـواردی می شـود همچون  
روش غلـط آبیـاری و عـدم بازیافـت 
آب، پوسـیدگی لولـه هـای انتقـال آب 
شـهری که باعـث هدر رفتـن آب می 
شـود؛ حفر چـاه هـای غیر مجـاز؛ کم 
امثالهـم.   و  اب؛  قیمـت  بـودن  ارزش 
بـه مجموعـه ایـن هـا مدیریـت آب 
مـی گوینـد و ضعـف در مدیریـت اب 
باعث خشکسـالی شـده ولـی اضافه بر 

نقـش انسـان هـا، تغییـر اقلیـم باعث 
شـده در بخـش هایـی از کـره زمیـن 
از جملـه بخشـی که ایـران در آن واقع 
شـده؛ حجـم بارندگـی کاهـش یافتـه 
و بـه سـمت خشکسـالی برونـد.  بـر 
اسـاس مطالعـات سـازمان فضانوردی 
آمریـکا )ناسـا( تغییـر اقلیم کـره زمین 
کـه یکـی از عـوارض گرمایش سـطح 
کـره زمین اسـت؛ بخش هایی از آسـیا 

دچـار بـارش زیاد و سـیالب شـده اند 
و بخـش هایـی دچـار خشکسـالی. در 
امریـکا هـم ایـن مشـکل دیده شـده، 
و  خشکسـالی  دچـار  آمریـکا  غـرب 
شـرق دچـار بـارش بـی سـابقه شـده. 
آب از کـره زمیـن خـارج نشـده و بلکه 
بدلیـل تغییـر اقلیم جابجا شـده اسـت. 
مجموعـه ای از عوامل دسـت بدسـت 
هـم داده کـه باعـث شـده کشـور بـا 
بحـران کـم ابـی مواجـه شـود: ذخیره 
اب کاهـش پیـدا کرده، جمعیـت ایران 
سـوء  آن  کنـار  در  و  یافتـه  افزایـش 
را  مدیریـت در مصـرف و توزیـع اب 
میتـوان از علـل بنیادیـن خشکسـالی 

برد.  نـام 
ایـران  »طـرح  ایـن  پـس   •
رود«  بـا تغییـر اقلیم مـی تواند 
بـا معضـل خشکسـالی مقابلـه 

؟ کند
تـا آنجاییکـه بـه نقـش انسـان هـا بر 
مـی گـردد بایـد مدیریـت آب را تغییر 
داد. آبـی را کـه در شـهرها و روسـتاها 
مصـرف می شـود بایـد بازیافـت کرد، 
سیسـتم آبیاری کشـاورزی را تصحیح 
نمـود، زمیـن هایـی را که دیگـر توان 
کـرد،  خـارج  دور  از  ندارنـد  کشـت 
محصوالتـی را کـه نیـاز بـه آب کمی 
بـرای کشـت دارنـد در کرمـان بکاریم 
و محصـوالت آب بـر را بـه نقـاط پـر 
آب کشـور منتقـل کنیـم.   همـه ایـن 
فعالیـت ها به طـور اورژانـس و فوری 
بایـد انجـام بگیـرد تـا همیـن االن بـا 
معضـل خشکسـالی مقابلـه کنیـم امـا 
کنـار ضعـف  در  معضـل خشکسـالی 
مدیریـت آب بـه مشـکل تغییـر اقلیم 
کشـور برمـی گـردد.  اخیـرا سـازمان 
رونـد  )ناسـا(  امریـکا  فضانـوردی 

تغییـرات دمـای حـرارت کـره زمیـن 
را در طـی 140 سـال اخیـر بررسـی 
کـرده و بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه 
دمـای حـرارت کـره زمیـن نسـبت به 
 2 تـا   1,5 بیـن  پیـش  سـال  یکصـد 
درجـه فارنهایـت افزایش یافته اسـت.  
همچنیـن اقلیـم کـره زمین به سـمت 
دو قطبـی خشـک و مرطـوب می رود.  
برخـی دانشـمندان معتقدنـد بـه ازای 

هـر درجـه افزایش دمـا در یک منطقه 
بـه میزان 10 درصد از بـارش و ذخیره 
آب آن منطقـه کـم مـی شـود. یعنـی 
تبخیـر آب بیشـتر می شـود و بارندگی 
هـم کمتـر. این مسـاله در 100 سـال 
اخیـر در ایـران هـم اتفاق افتاده اسـت 
وحـدود 15 تا 20 درصـد از ذخیره کل 
ایـران کاهـش یافتـه و جمعیـت  آب 
ایـران در ایـن 100 سـال تقریبـا 10 

شـده.  برابر 
• خـب االن بایـد چـکار کنیم؟ 
مشـکل  ایـن  بـا  مقابلـه  راه 

؟ چیسـت
ذهـن  در  کـه  اسـت  سـوالی  ایـن 
بسـیاری از هموطنـان و کارشناسـان 
مطـرح اسـت و راه حلهـای متفاوتـی 
شـود.   مـی  کمـاکان  و  شـده  ارائـه 
بسـیاری از راه حـل هـای پیشـنهادی 
مناسـبند ولـی بنظـر مـا ایـن راه حل 
هـا مشـکل تغییـر اقلیم و خشکسـالی 
را بطـور راهبـردی حـل نمـی کننـد.  
مرکـزی  کویرهـای  بـه  آب  انتقـال 
کشـور پاسـخ فـوری و اورژانـس بـه 
در  خشکسـالی  و  آبـی  کـم  معضـل 
کشـور نیسـت بلکه پاسـخی راهبردی 
و دراز مـدت اسـت.   کویرهـای ایران 
در گذشـته دریاچـه بودنـد و براسـاس 
برخـی روایـات تـا 2 هزار سـال پیش 
آب داشـتند وحتـی در کویـر لـوت بـا 
قایـق رفـت و آمـد مـی کردنـد و بـه 
مـرور خشـک شـدند.  بالیـی کـه بـر 
همـان  و  آمـد  ارومیـه  دریاچـه  سـر 
بالیـی کـه اخیـرا تـاالب جازموریـان 
بـه آن دچـار گردیـد و کامـال خشـک 
شـده و بیابان شـد در واقـع تداوم یک 
رونـد طوالنی خشکسـالی اسـت. این 
رونـدی اسـت کـه از حـدود 7 هـزار 

سـال در ایـران شـروع شـده و االن 
مـا بـه جایـی رسـیدیم کـه 77 درصد 
تـاالب هـای ایـران یـا خشـک شـده 
انـد و یـا در معـرض خشـک شـدن 
هسـتند.  فرضیـه ای مطـرح هسـت 
کـه اگـر دوبـاره آب را بـه چالـه های 
مرکـزی ایـران برگردانیم امـکان دارد 
درجـه رطوبـت کشـور افزایـش یافته 
شـود.  بارندگـی  افزایـش  باعـث  و 
درسـت بـودن ایـن فرضیـه نیـاز بـه 
مـا  دوسـتان  از  یکـی  دارد.  مطالعـه 
به نـام مهنـدس محمـود شـاهبداغی 
بـا اسـتفاده از عکـس هـای ماهـواره 
ای سـه بعدی سـازمان ناسـا توانست 
و  )پسـتی  توپوگرافیـک  وضعیـت 
بلنـدی هـا( فـالت ایـران را ترسـیم 
کنـد.  بـا ایـن تصاویـر عمـق و ابعـاد 
سـه چالـه مرکـزی ایران را مشـخص 
کـرد و معلـوم نمـود کـه دور این سـه 
چالـه کـوه و تپه هسـت و ارتفـاع این 
کوههـا را مشـخص نمـود.  اگـر چاله 
ای که شـهر طبـس در آن قرار گرفته 
را نیـز اضافه کنیم بایـد به چهار حفره 
بـزرگ در فـالت مرکزی ایران اشـاره 
کنیم.  مهندس شـاهبداغی مسـتندی 
از ایـن تصاویـر بصورت یـک ویدئوی 
12 دقیقـه ای روی یوتیـوب قرار داده 
اسـت با عنـوان »شـاهبداغی پالن«.   
در ایـن مطالعـه بررسـی کردند که چه 
حجـم آبـی نیـاز هسـت تـا ایـن چاله 
هـا پـر شـوند و چـه مناطقـی بـا چـه 
بـه  اب  وسـعتی در صـورت رسـیدن 
سـطوح مشـخص تبدیـل بـه دریاچـه 

شـد.  خواهند 
طـرح انتقـال اب بـر مبنـای دو فـن 
آوری شـناخته پیشـنهاد شـده اسـت: 
یکـی فـن اوری قنـات؛ کـه مبتکر آن 
ایرانیـان بودند و در طـول تاریخ برای 
انتقـال اب از نقطـه ای بـه نقطه دیگر 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و دیگری 
فـن آوری پمـپ اب از اعمـاق زمیـن؛ 
کـه آنهـم شـناخته شـده اسـت.  بـر 
اسـاس ایـن مطالعـات بـه ایـن نتیجه 
رسـیده انـد کـه اگـر قناتی از قسـمت 
شـرق بندرعبـاس از زیـر دریـا حفـر 
شـروع شـود وبه مسـافت 96 کیلومتر 
ایـن قنات با شـیب یـک درصد، آب را 
بـه منبـع ذخیره ای در پاییـن کوهپایه 
هـای تـاالب جازموریـان منتقـل کند 
با و سـپس پمپـی به ارتفـاع 580 متر 
در آنجـا حفـر شـود مـی تـوان اب را 
بـه تـاالب خشـک شـده جازموریـان 
سـرازیر کـرد.   فرضیـه مـا این اسـت 
بـه جازموریـان  انتقـال آب  اگـر  کـه 
اتفـاق نیفتـد اکوسیسـتم جازموریـان 
منهـدم خواهـد شـد و طـی 10 سـال 
آینـده خـاک جازموریان بدلیـل تابش 
نور خورشـید و گرما بـه وضعیت فعلی 
دشـت کویـر در مـی آیـد و طوفـان 
های شـن به سمت شـهرهای کرمان 
مـی وزد. توصیـه ما این اسـت که اگر 
در مرحلـه اول به شـیوه سـنتی ایرانی 
یعنـی قنـات و بـا اسـتفاده از شـیوه 
مجـددا  را  آب  پمـپ،  یعنـی  مـدرن 
بـه تـاالب جازموریـان منتقـل کنیم و 
آنجـا از ایـن حالـت خشکسـالی خارج 
انجـام  مطالعـه  آنجـا  در  مـا  و  شـود 
دهیـم کـه آیا آبـی کـه در جازموریان 
جمـع شـده باعـث تغییر اقلیـم فضای 
بـاالی جازموریـان مـی شـود یـا نـه، 
باعـث افزایـش رطوبـت مـی شـود یا 
نـه و اگر ایـن اتفاقات بیفتـد می توان 
همیـن الگـو را در کویر لـوت و بعد از 
آن در دشـت کویـر پیـاده کرد.منبعـی 
کـه ما داریـم منبع الیتناهـی اقیانوس 

 زمین برخی مناطق 
در کرمان استعداد 

کشاورزی ندارد ولی به 
دلیل طرحی که از سال 

60 دولت پی گرفت 
بنام »طرح طوبی« که 
هر کس زمین بایری 

را اباد کند و در آن 
کشاورزی نماید سند 

آن زمین به نامش زده 
می شود؛ باعث شد که 

هرکس در هر جایی 
بخواهد کشاورزی کند و 

بهای این امر حفر چاه 
در این زمین هاست. 
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یادمان افتخار

گفتگوی اختصاصی پیام ما با دکتر علی فراستی عضو هیئت علمی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:

»ایران رود« اقلیم کرمان را متحول می کند
هسـت.  در بدتریـن حالـت اگـر تغییر 
حداقـل  نپذیـرد  صـورت  هـم  اقلیـم 
اینسـت که بیابـان جازموریـان مجددا 
دریاچـه  بـه  تبدیـل  و  شـده  احیـاء 

شـد. خواهد 
• اینجـا سـواالتی پیـش مـی 
آیـد. ایـن آب به صورت شـور 
منتقـل می شـود و یا شـیرین؟ 
هزینـه انتقال آب چقـدر خواهد 
بـود و ایـن انتقـال چقـدر طول 

کشـد. می 
ایـن هـا بحث هایی سـت کـه احتیاج 
بـه مطالعـات بعـدی دارد ولـی قطعـا 
انتقـال آب بـه تـاالب جازموریـان می 
توانـد از بهـم ریختگی اکوسیسـتم آن 
منطقـه جلوگیری کند. هزینـه و زمان 
ایـن انتقال در دسـت مطالعه اسـت اما 
از لحـاط فنی قابل اجراسـت و پیچیده 
نیسـت. کافـی سـت مـا بخواهیـم و 
خواسـتار حـل دراز مـدت بحـران آب 
ایران باشـیم. راه حـل هایی که وزارت 
نیـرو و کشـاورزی و دیگر کارشناسـان 
مـی دهند خوب اسـت و به عنـوان راه 
حـل اورژانـس قابـل اسـتفاده هسـتند 
ولـی مـا معتقدیـم ایـن هـا راه حـل 
دراز مـدت و راهبـردی بـرای مقابلـه 
بـا خشکسـالی ایران نیسـتند. اگـر راه 
حـل دراز مـدت مـی خواهیـم بایـد به 
فکـر بازگردانـدن آب بـه کویـر ایـران 
باشـیم بـا ایـن امیـد هـم اقلیـم ایران 
عـوض شـود و هـم این مناطـق از بن 
بسـت اسـتراتژیک و بیهودگـی خـارج 
شـوند که طبعا اسـتفاده زیـادی از این 
کار بـه اسـتان کرمـان و شـهر کرمان 

رسـید. خواهد 
• بـا توجه بـه تاثیـرات مثبتی 
کـه ایـن طـرح مـی توانـد بر 
اسـتان کرمـان بگـذارد، آیـا با 
نماینـدگان کرمان در مجلس و 
یا مسـئوالن ارشد اسـتان این 
گذاشـتید؟  میـان  در  را  طـرح 
آن هـا در جریـان ایـن طـرح 

؟ هستند
مـن آذر مـاه سـال گذشـته بـه ایـران 
سـفر کـردم و دو هفته در ایـران بودم 
و بـا برخـی از مسـئوالن وزارت نیـرو 
مالقـات داشـتم و بـا نماینـده مجلس 
هـم  شـمالی  هـای  اسـتان  از  یکـی 
سـورنا  آقـای  بـا  و  داشـتم  دیـداری 
فنـاوری  و  علمـی  معـاون  سـتاری 
رئیـس جمهـور صحبـت کـردم کـه 
طـرح  ایـن  جریـان  در  هـم  ایشـان 
ادامـه  مطالعـات  اینکـه  از  و  هسـتند 
پیـدا کنـد اسـتقبال کردند ولـی جواب 
بـه  مطالعـات  چـون  ندادنـد  قطعـی 
ایـن  مـا  درخواسـت  نرسـیده.  اتمـام 
بـود کـه فضایـی فراهم شـود تـا اون 
آقـای  دولـت  در  کـه  را  مطالعاتـی 
هاشـمی رفسـنجانی انجام شـد و اون 
طرحـی کـه مهنـدس هومـان فـرزاد 
علمـی  بـه طـور  بودنـد،   داده  قبـال 
مـدل  بـه  احتیـاج  مـا  شـود.  انجـام 
سـازی داریـم کـه اگـر کویر ایـران از 
آب پـر شـود چـه تاثیـرات اقلیمی می 
توانـد بگذارد. هـم ایـن کار را به طور 
کامپیوتـری بـا نـرم افزارهـای خاص 
خـودش مـی تـوان انجـام داد و هـم 
بـا انتقـال آب بـه تـاالب جازموریـان 
و انجـام آزمایشـات. ایـن ایـده جدیـد 
اسـت کـه مـا بـه آن رسـیدیم و االن 
روی ایـن نظریـه داریـم کار می کنیم 
و هنـوز طـرح مـا تکمیـل نشـده کـه 
بتوانیـم بـه مقامـات اسـتان کرمان و 
نماینـدگان اسـتان کرمـان در مجلس 
ارائـه کنیـم. ولی امیدواریم با تشـکیل 
انجمـن ایـران رود کـه االن 3 مـاه از 
از  تعـدادی  و  گـذرد  مـی  حیاتـش 
دوسـتان مـا در تهـران و تعـدادی از 
دوسـتان مـا در خارج از ایـران در حال 
فعالیـت هسـتند، بتوانیـم ایـن طـرح 

را بـه عنـوان یـک طـرح پیشـنهادی 
و یـک پروپـوزال بـه دولـت ایـران و 
اسـتانداری  و مقامـات کرمـان ارائـه 
دهیـم. فکـر می کنـم چند مـاه دیگر 
وقـت الزم داریـم تا ایـن کار را انجام 

. هیم د
• برخی معتقدند در بخشـی از 
کویر ایـران آب سـریعا تبخیر 
مـی شـود و تغییر اقلیـم اتفاق 

نمـی افتد.
بـر اسـاس اطالعات هواشناسـی؛ گرم 
تریـن نقطه کـره زمیـن در کویر لوت 
اسـت. در 10 سـال گذشـته طبق آمار 
منطقـه  امریـکا  فضانـوردی  سـازمان 
گنـدم بریـان در وسـط کویر لـوت در 
5 سـال متوالـی از نظـر گرمـا رکـورد 
شکسـته اسـت و درجه حـرارت گندم 
بریـان بـه 70,7 درجـه سـانتی گـراد 
رسـیده کـه از سـایر نقـاط گـرم کـره 
زمیـن دمـای باالتـری دارد. بـه ایـن 
منطقـه گنـدم بریـان بـه دلیل شـدت 
گرمـا اصطالحـا مـی گوینـد »بخاری 
کـره زمین«. یـک فرضیه ای هسـت 
کـه مـی گوید تابـش نور خورشـید به 
کویرهـای مرکـزی ایـران باعـث می 
شـود بخشـی از حـرارت جـذب زمین 
شـود و بخشـی بـه جـو زمیـن بازتاب 
پیـدا کند ولـی بدلیل انباشـت گازهای 
گلخانـه ای در جـو زمیـن بخشـی از 
ایـن نور مـاوراء قرمز از جـو عبور نمی 
کنـد و دوبـاره برمـی گردد بـه فضای 
ایـران. ایـن بازتاب اشـعه قرمـز باعث 
کاهـش  باعـث  و  ابرهـا  شـدن  نـازا 
بارندگـی در ایـران می شـود. حاال اگر 
مـا ایـن »بخـاری« را خامـوش کنیم 
و از کنـش و واکنـش نـور خورشـید 
مـی  اتفاقـی  چـه  کنیـم،  جلوگیـری 
افتـد؟  یـک فرضیـه مـی گویـد ایـن 
امـر مـی توانـد ابرهـای نـازای ایران 
را بـاران زا کنـد. صحـت ایـن فرضیه 
بایـد مـورد مطالعـه قـرار گیـرد. حتی 
اگـر ایـن نتیجه گیـری بدسـت نیاید، 
کـه بـه نظـر مـا بدلیـل وجـود کـوه 
در اطـراف کویرهـا نتیجـه مـی دهد، 
تاثیـر  نـام  بـه  هسـت  دانشـی  یـک 
دریاچـه )Lake Effect( بـه ایـن 
معنـا کـه اگـر سـطح آب دریاچـه 15 
درجـه خنـک تر از بـادی باشـد که از 
سـطح دریاچـه عبـور می کنـد، تبخیر 
آب را بـه بـاران تبدیـل می کنـد. این 
فرضیـه در دریاچـه هـای دیگـر نقاط 
جهـان ثابت شـده اسـت و مـا اگر آب 
را بـه کویر ایـران انتقال دهیـم بدلیل 
اینکـه اطـراف ایـن دریاچـه هـا کـوه 
قـرار گرفتـه و وزش بـاد که بیشـتر از 
سـمت شـمال غرب اسـت و می تواند 
را حداقـل در  ایـن اختـالف حـرارت 
زمسـتان ایجـاد کنـد و آب تبدیـل به 
رطوبـت هـوا و بارندگـی شـود. عالوه 
بـر بحـث تغییـر اقلیـم، انتقـال آب به 
کویـر ایـران بـه برخـی کشـورهای و 
جزایـر جهـان کـه در معـرض غـرق 
شـدن هسـتند نیـز کمـک مـی کنـد 
و همچنیـن مـی تـوان از همیـن چاله 
هـای مرکـزی آب را منتقـل کرد و در 
صـورت نیـاز نمک زدایی کـرد. انتقال 
آب در حجـم کالن بـه فالت مرکزی 
ایران می تواند خشکسـالی، گسـترش 
کویـر و شـن هـای روان و بن بسـت 
و  جنـوب  اسـتراتژیکی  و  اقتصـادی 
جنـوب شـرقی ایـران را تغییـر دهد. 

بهـم  ایـران  جمعیتـی  تعـادل  االن 
جنـوب  و  جنـوب  نواحـی  و  خـورده 
شـرقی ایران بـه مرور خالی از سـکنه 
مـی شـود و ایـن موضوع بـرای ایران 
یـک خطر اسـتراتژیک اسـت. بـه نفع 
و  مناطـق جنوبـی  اسـت کـه  ایـران 
جنـوب شـرقی آباد شـود ولـی آبادانی 
انتقـال  لولـه  چنـد  بـا  مناطـق  ایـن 
مـا  افتـد.  نمـی  اتفـاق  شـیرین  آب 

معتقدیـم تنها بـا انتقـال آب از دریاها 
بـه فـالت ایـران مـی تـوان از تـداوم 
تعـادل  بهـم خـوردن  نگـران کننـده 
جمعیتـی ایـران جلوگیری کـرد. طبق 
گفتـه خانـم ابتـکار؛ رئیـس سـازمان 
تـا  زیسـت کشـور؛  محیـط  حفاظـت 
خشکسـالی  میـالدی   2050 سـال 
ایـران 11 برابـر بدتـر از حـاال خواهـد 
شـد. اگـر ایـن فرضیـه درسـت باشـد 
ایـران  فـالت  دیگـر  سـال   35 تـا 
غیـر قابـل سـکونت خواهـد شـد. مـا 
معتقدیـم ایـن طـرح مـی توانـد ایران 
را از ایـن خطـر حتمـی نجـات دهد و 
بیشـترین اسـتفاده هم به اسـتان های 
جنوبـی و جنـوب شـرقی ایران برسـد 
کـه کرمان هـم طبعا جزء این اسـتان 

هاسـت.
• بـا فـرض اینکـه مطالعـات 
شـما بـه نتیجـه برسـد، چقدر 
ایـن طـرح  طـول مـی کشـد 

کامـل اجـرا شـود؟
مـا معتقدیـم اگـر همـه چیـز خـوب 
پیـش بـرود، بودجـه باشـد، ممانعتـی 
حـدود  آل  ایـده  حالـت  در  و  نباشـد 
30 سـال طـول خواهـد کشـید. ایـن 
30 سـال بهتـر از آن اسـت کـه صبـر 
کنیـم و ببینیـم 35 سـال دیگـر چـه 
اتفاقاتـی مـی افتـد. مـا اگـر از همین 
حـاال شـروع کنیـم مـی توانیـم رونـد 
خشکسـالی را معکـوس کنیـم.  اگـر 
حـاال دسـت بـه اقـدام دراز مـدت و 
راهبـردی نزنیـم 30 سـال دیگر خیلی 
دیـر خواهـد بـود.  حداقـل ایـن طرح 
ایـن اسـت کـه چالـه هـای مرکـزی 
ایـران از ایـن حالت بالاسـتفاده بودن 
در مـی آید و بـه نواحی قابل اسـتفاده 

شـوند. می  تبدیـل 
• خـب پـس از این 30 سـال، 
کشـد  مـی  طـول  مـدت  چـه 
نتایـج ایـن طـرح مثـل تغییـر 

اقلیـم اتفـاق بیفتـد؟
فرضیـه ای هسـت که اگر ایـن دریاچه 
هـا بـه ارتفـاع مشـخصی برسـند، این 
تغییـر اقلیـم اتفـاق مـی افتـد. عمـق 
متـر  تـاالب جازموریـان حـدودا 380 
اسـت و باالتریـن لبـه جازموریـان از 
اسـت.  متـر  آزاد 530  دریـای  سـطح 
بـرای پـر کـردن آن تـا ارتفـاع حـدود 
تـاالب  بـه  تـوان  مـی  متـر   500
جازموریـان آب وارد کرد. براسـاس این 
مطالعـه حجم آبـی که در ارتفـاع 525 
متـر وارد جازموریـان شـود، 2 هـزار و 
150 کیلومتـر مکعب اسـت که دریاچه 
 584 و  هـزار   20 مسـاحت  بـه  ای 
کیلومتـر مربـع تشـکیل خواهد شـد.در 
مرحلـه دوم اگـر این طرح موفق شـود 
بـا توجـه بـه اینکـه پایین تریـن نقطه 
کویـر لـوت 187 متـر از سـطح دریای 
آزاد باالتـر اسـت، بـا ایـن فـرض کـه 
تـاالب جازموریان تـا ارتفـاع 500 متر 
پـر از آب شـود، مـی توان بـا حفر یک 
قنـات دیگـری از تـاالب جازموریان در 
زیـر کـوه آب را بـدون پمپـاژ بـه کویر 
لـوت وارد کـرد و آن جـا را تـا همـان 
ارتفـاع 500 متـر از سـطح دریـا از آب 
پـر کـرد. مـا معتقدیـم اگر کویـر لوت 
تـا 500 متـر از آب پـر شـود آن کنش 
و واکنـش حرارتـی کـه باعث خشـکی 
فـالت ایـران شـده، متوقف می شـود. 
اینکـه چقـدر باعث افزایـش بارندگی و 
رطوبت شـود مورد اختالف نظر اسـت. 
اقـای سـیف معتقـد بـود کـه اگـر این 
اتفـاق بیفتـد، میزان بارندگـی به حدی 
افزایـش پیـدا مـی کنـد که سـدهایی 
کـه االن سـاخته شـده کافـی نخواهد 
بـود. 7 هـزار سـال پیـش در اطـراف 
دریاچـه هـای مرکـزی ایـران، جنگل 
بـوده و ایـران اقلیمـی نیمـه اسـتوایی 
داشـت. فـرض بـر این اسـت اگـر آب 
بـه چاله هـای مرکـزی ایـران راه پیدا 

کنـد، اقلیـم ایـران بـه نیمـه اسـتوایی 
برگـردد. البتـه همـه این هـا فرضیاتی 

اسـت کـه مـورد مطالعه هسـتند.
بوجـود  اقلیـم  تغییـر  اگـر   •
نیایـد آیا ایـن طرح بـی فایده 

نخواهـد بـود؟
بـه محـض  اینسـت کـه  مـا  فـرض 
اینکـه آب وارد چالـه هـای مرکـزی 
اتفـاق  دریاچـه«  »تاثیـر  آن  و  شـود 
بیفتـد و زمـان زیـادی هم نیـاز ندارد. 
کـه  اسـت  آب  انتقـال  همـان  مهـم 
چقـدر طـول مـی کشـد. مـا معتقدیم 
یـک  توانـد  مـی  جازموریـان  تـاالب 
پـروژه پایلـوت شـود و تغییـر اقلیـم را 
بـه آزمایـش گذاشـت در عیـن حالـی 
کـه اگـر تغییر اقلیـم هم اتفـاق نیفتد، 
بوجـود آمـدن دریاچـه باعـث ایجـاد 
گردشـگری  صنعتـی،  هـای  فرصـت 
و شهرسـازی در اطـراف آن دریاچـه 
مـی شـود.  مـن یـک مثالی مـی زنم 
از یـک دریاچـه در جنـوب کالیفرنیـا. 
کالیفرنیـا آب مصرفـی و کشـاورزی را 
بیشـتر وارد مـی کنـد و حـدودا 800 
لـس  بـه  آب  تـر  آنطـرف  کیلومتـر 
آنجلـس و شـهرهای جنـوب کالیفرنیا 
منتقـل مـی شـود چرا که لـس آجلس 
بسـیار خشـک اسـت و آب بـه انـدازه 
کافـی نـدارد و حـدود 70 درصـد آب 
مصرفـی اش وارداتـی سـت. یکـی از 
کانـال هایـی کـه در جنـوب کالیفرنیا 
آب را از رودخانـه کلـورادو بـه شـهر 
 110 حـدود  آورد  مـی  دیگـو  سـان 
سـال پیش سـاخته شـده. حـدود 103 
هـای  بارندگـی  اثـر  در  پیـش  سـال 
زیـادی کـه مـی شـود یکـی از دیواره 
هـای ایـن کانـال تخریـب می شـود 
و آبـی کـه بایـد انتقـال داده می شـد 
بـه همـراه بارندگـی یک حفره بسـیار 

بزرگـی را از آب پـر کـرد و دریاچه ای 
بـه نـام سـالتون در جنـوب کالیفرنیـا 
ایجـاد شـد. اطراف ایـن دریاچـه کوه 
نیسـت و کامـال بـاز اسـت و باعـث 
تغییـر اقلیـم نشـد ولـی ایـن دریاچـه 
باعـث شـد یـک ذخیـره آبـی در یک 
منطقـه خشـک ایجـاد شـود و اطراف 
ایـن دریاچه شـهر بوجود آمـد، صنایع 
بوجـود آمـد و به یک جاذبه توریسـتی 
تبدیل شـد. بعـدا در کنار ایـن دریاچه 
بندرسـازی کردنـد و در ایـن دریاچـه 
پـرورش ماهـی و ماهیگیـری انجـام 
مـی شـود و مـردم کالیفرنیـا از ایـن 
ایـران  در  کننـد.  مـی  اسـتفاده  آب 
هـم حتـی اگـر ایـن تغییـر اقلیـم که 
نهایـی  و  غایـی  هـدف  عنـوان  بـه 
از دوسـتان هسـت  برخـی  مـد نظـر 
محقـق نشـود، حداقـل مـی تـوان از 
دیگـر مزایـای دریاچـه اسـتفاده کـرد 
و چه بسـا بسـترهای زیرزمینـی ایران 

پر شـود. دوبـاره 
• برخـی معتقدند آب شـور می 
توانـد بسـترهای زیرزمینـی را 

بکند. شـور 
در سـاحل اقیانوسـها و حتی در سـاحل 
خلیـج فـارس و دریـای عمـان و دریای 
مازنـدران؛ کـه آب شـور دارنـد؛ اگر چند 
صـد متـر از سـاحل فاصلـه  بگیرید به 
آب شـیرین می رسـید. آب شـور خلیج 
بسـترهای  کـه  نشـده  باعـث  فـارس 
زیرزمینی شـور شـود. بـه احتمال قریب 
بـه یقین انتقـال اب دریاهـا به کویر هم 
باعث شـور شـدن بسـترهای زیرزمینی 
نخواهـد شـد. چـون کـف کویر لـوت و 
دشـت نمک بدلیـل اینکه قبـال دریاچه 
بـوده انـد، خـاک رس اسـت و امـکان 
شـور شـدن اب هـای زیرزمینـی وجود 
نـدارد. حتـی اگـر آب شـور دریا هـم از 

ایـن خـاک عبور کند امـالح اب در الیه 
های خاک رس تصفیه شـده و نمک در 
آن منطقـه باقی خواهـد ماند و فقط آب 
شـیرین به بسـترهای زیرزمینی میرسد 
و آن بسـترها را مجـددا پـر خواهد کرد. 
البتـه این ها همـه فرضیه اسـت و بین 
کارشناسـان اختالفـات نظرهایی وجود 
دارد و بایـد بـه یـک نقطـه مشـترکی 
برسـند و مـا معتقدیـم برای رسـیدن به 
ایـن نقطه مشـترک مطالعات بیشـتری 

بایـد انجام شـود. 
• صحبـت پایانـی اگـر داریـد 

بفرماییـد.
جمعـی از هموطنـان در داخـل کشـور 
وطنپرسـت  ایرانیـان  از  ای  عـده  و 
بـدون  از کشـور  در خـارج  دلسـوز  و 
بنـام  انجمنـی  هیـچ چشمداشـتی در 
»ایرانـرود« گـرد آمـده انـد تـا بعنوان 
یـک وظیفـه شـهروندی روی معضل 
خشکسـالی در کشـور مطالعـه کننـد 
و طـرح هایـی را ارائـه دهنـد.  پـروزه 
بـه  اب  انتقـال  معنـای  بـه  ایرانـرود 
کویرهـای مرکزی کشـور و در صورت 
مناسـب بودن؛ ایجـاد کانـال ترانزیت 
بیـن دریاهای شـمال و جنوب کشـور 
بـه لحـاظ فنـی امکانپذیر و بـه لحاظ 
اقتصـادی قابـل تامـل اسـت.  این نه 
یـک طـرح ابیـاری بلکـه یـک طـرح 
گسـترده ابادانـی کشـور اسـت و برای 
تحقـق آن به اجمـاع ملـی نیازمندیم.  
شـهروندان  پـروژه  ایرانـرود  »طـرح 
مسـاعدت  قطعـا  اسـت«.   ایـران 
دانـش  و  کارشناسـان  همـکاری  و 
پژوهـان و همچنیـن همـکاری دولت، 
نماینـدگان  و  کرمـان  اسـتانداری 
کرمـان مـی توانـد بـه ما کمـک کند 
تـا در زمینـه خشکسـالی ورود کنیم و 

مطالعاتمـان بـه نتیجـه برسـد.

 اگر راه حل دراز مدت 
می خواهیم باید به 

فکر بازگرداندن آب 
به کویر ایران باشیم 
با این امید هم اقلیم 
ایران عوض شود و 

هم این مناطق از بن 
بست استراتژیک و 

بیهودگی خارج شوند 
که طبعا استفاده 

زیادی از این کار به 
استان کرمان و شهر 
کرمان خواهد رسید.
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۶۶
رییس سازمان تعاون روستایی جنوب استان کرمان گفت: با پیگیری های انجام شده طلب 073 میلیارد ریالی ذرت کاران 
جنوب کرمان به صورت کامل پرداخت شد. فرود ساالری افزود: در چارچوب خرید تضمینی ذرت 34 هزار تن محصول 
توسط 11 مرکز خریداری شده بود.

جامعه

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در اجرای صدر ماده 2 قانون حفظ و حمايت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 71/7/12 و تبصره يک آيین نامه اجرائی مصوب 71/12/16 هیئت وزيران و براساس 

تفويض اختیار شماره 704/100/90 مورخ 72/2/27 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری محدوده رقبات حوزه استحفاظی خود را به شرح ذيل:

اره
نام رقبهشم

مشخصات ثبتی
شهرستان

مساحت به مترمربعحدود اربعه

مساحت مغربجنوبمشرقشمالبخش ثبتیپالک اصلیپالک فرعی
مستثنیات

مساحت منابع 
مساحت کلملی

1845 و -گرگیشان1
بافت184640

محدود است به اراضی میان کهن- موسی 
آباد- کهن سرخ-  حاجی آباد طبق

 نقشه ثبتی
محدود است به اراضی حاجی آباد – تقی آباد 

و عباس آباد طبق نقشه ثبتی
محدود است به اراضی عباس آباد- 
کهن چشمه و تقی آباد طبق نقشه ثبتی

محدود است به اراضی 
محمداباد – کاظم آباد- احمد 
خانی و امیرآباد طبق نقشه ثبتی

6136614350551048716

محدود است به اراضی نیمرود محمودی اراضی ده الله و محدوده پالک شورباز سفلیرودخانه بافت و محدوده پالک 2163بافت124240مفروعات متعددمزرعه سفته2
و پالک 1243 زیدآباد

اراضی سنگوئیه و رودخانه 
3146066724375510389821بافت

42000023613002781300محدود است به اراضی سفتهمحدود است به نیمرود محمودیمحدود است به غالب آبادمحدود است به دارستانبافت640-شورباز سفلی3

5108 و -سجادیه4
به اراضی خرمدشت پالک به کوش و کپی قادرآبادبه اراضی قادرآباد پالک 4865 الی 4870به دشتفهرج488132

48808356727292292812796 الی 4881

 به اتالل و اراضی ملی پالک 61 به اراضی ملی پالک 467 بخش 8به اراضی ملی پالک 468 بخش 8به اراضی تلمبه سردامنهکرمان38-کنج ریگ5
186137079136179774987بخش 4 موسوم به کهنوج مدیم

تیکدر چترود و 6
5107924130188541812677محدوده مرز شهرستان زرندمحدوده اراضی ملی پالک 477 بخش 8محدوده اراضی ده زیار چترودمحدوده مرز شهرستان راورکرمان358-روستاهای تابعه

همه پالک های فرعی باغ سربند کوهپایه7
مایل به شمال شرقی است به حریم رودخانه کرمان1348مفروعات داخل باغ

خشک )مسیل(
مایل به جنوب شرقی است اراضی پشته 

شیران
مایل به جنوب غربی است اراضی پشته 

شیران
مایل به شمال غربی است 

20347-20347اراضی مزرعه تیزین

کلیه پالک های فرعی رحیم آباد خواجه8
محدود است به اراضی مشاع سلطان آباد محدود است به اراضی موات رحیم آبادسیرجان122537به جز 4 و 9 فرعی

پالک 978 و اراضی حبیب آباد پالک 1209
محدود است به اراضی مشاع حبیب آباد 

پالک 1209
محدود است به اراضی موات 

868589-868589رحیم آباد

اراضی خالق آباد و راضی 9
7581 الی -ملی جنوب غربی آن

اراضی قائمیه موضوع برگ تشخیص 1012 انار780511
مورخ 67/6/15 و اراضی فدک

اراضی قربان آباد موضوع برگ تشخیص 627 
مورخ 69/12/8 و اراضی شریف آباد خواجه

اراضی فتح آباد و جاده آسفالته قربان 
آباد- انار

اراضی فتح آباد و اراضی 
671510298609970119ده نو

مزرعه علی آباد و 10
9543 الی -راضی ملی جنوب آن

اراضی ملی پالک 19 فرعی به خیابان و حریم جاده آسفالته انار-یزداراضی مهدی آباد و اراضی بهاء آباداراضی ملی پالک 19 فرعی از 11007 اصلی انار955311
8074012016911009092از 11007 اصلی

11
باقیمانده اراضی عزت 
آباد و اراضی ملی شرق 

عزت آباد
6465 الی -

اراضی ملی پالک 7496 فرعی از 11007 اراضی محمدآباد و حسین آبادانار648211
اصلی 

اراضی باقیمانده پالک 6482 موسوم به 
1169100474001216500اراضی داوود آبادعزت آباد

12
قسمتی از پالک های 
7363 الی 7521 و 
اراضی فاقد سابقه 
موسوم به گلدشت 1

-
قسمتی از 
پالک های 
7363 الی 

7521
اراضی ملی اسحاق آباد برگ تشخیص اراضی ده رئیس و اراضی اسحاق آباداراضی موسوم به گلدشت2انار11

13919131391913-جاده آسفالته انار- رفسنجان1044

6847 الی -علی آباد حسن 13
717320-717320اراضی توکل آباداراضی محمدآباد و اراضی توکل آباداراضی صادق آباداراضی توکل آباد و اراضی اسدآبادانار696011

اراضی صادق آباد، اراضی داوودآباد، اراضی اراضی علی آباد و اراضی توکل آبادانار736211-محمدآباد خواجه14
اراضی ده رئیس، اراضی اراضی ده رئیساسحاق آباد

25740172593042833321بشرآباد، اراضی شریف آباد

اراضی قاسم آباد و 15
اراضی فرهنگ آباد و ایزدآباد موضوع برگ انار1932511تقی آباد

اراضی ملی پالک 19 فرعی از 11007 اصلی تشخیص شماره 5063 مورخ 88/5/31
اراضی ملی هاشم آباد و محمودآباد 
موضوع برگ تشخیص شماره 5074 

مورخ 90/11/8 و اراضی ده شیخ

اراضی ده شیخ موضوع برگ 
تشخیص شماره 1015 مورخ 

67/8/18
35016610492161399382

کوهبنان133515 الی 2506مزرعه طغرالجرد16
در سه قسمت اول رودخانه طغرالجرد دوم 

تپه مرز شهرسازی کیانشهر سوم جاده آسفالته 
کوهبنان به زرند 

مرز نقشه پالک 456 بخش 15 جنوب مرز نقشه پالک 456 بخش 15 جنوب پابدانا
پابدانا

جاده اسفالته خانمکان به 
کیانشهر مرز پالک 18869 

بخش 13
119875513828652581620

17
مزارع ده علی شوروئیه، 

شهرآباد، خرم آباد و 
حسین آباد

70-71- 1 الی 291 و 4
مرز تقسیمات کشوری استان یزد)شهرستان کوهبنان98-97-8317

بافق(
دردو قسمت اول به مرز نقشه پالک 149 
بخش 17 دوم مرز پالک 346 بخش 16

به مرز نقشه پالکهای 130 و 131 بخش 
17 مرتع قلعه علی

در دو قسمت اول مرز نقشه 
پالکهای 130 و 131 بخش 
17 و دوم مرز اراضی موات 

پالک 151
12554662289864524154111

کوهبنان1531016الی 158مزرعه افزاد18
مرز پالک 346 بخش 16 )غرب کوهبنان 
موضوع برگ تشخیص شماره 3138- 

)72/4/24
به اراضی ده خواجهجاده آسفالته ده علی به کوهبنان

مرز پالک 346 بخش 16 غرب 
کوهبنان موضوع برگ تشخیص 

شماره 3138- 72/4/24
440320356879797199

در دو قسمت اول جاده آسفالته پابدانا به طرف کوهبنان33115یک الی 338قریه خانمکان19
سبتک دوم مرز نقشه پالک 456 بخش 15

مرز پالک 456 بخش 15 موضوع برگ 
مرز نقشه پالک 18869 بخش مرز پالک 315 بخش 15 به نام سبتکتشخیص شماره 4537- 75/5/9

1330446521075652412030 کرمان

مرز نقشه پالک 18869 بخش مرز پالک 312 بخش 15 رشک سفلیمرز پالک 456 بخش 15 جنوب پابدانامرز نقشه پالک 331 بخش 15 خانمکانکوهبنان31515یک الی 189مزارع سبتک و خونیو20
1336340320949802458383 کرمان

مرز نقشه پالکهای 130 و 131 بخش 17 کوهبنان8517و 87یک الی 12فتح آباد گلوگاه21
مرز پالک 346 بخش 16 غرب کوهبنانمرتع قلعه علی

در دو قسمت اول به مرز نقشه پالک 
89 بخش 17 دوم مرز پالک 90 بخش 

17 مهدی آباد
مرز نقشه پالک 18760 بخش 16 

5466001163242112179021مراتع حصومند

130830392966523796 به مزرعه انارستانبه رودخانه گهریبه ده شیب علیابه پشته اهوئی و تخت هینمان کرمان1838-باغ حسین بیگ22

کرمان86-حکیم آباد جوپار23
در امتداد دیوار باغ نو محدود است به اراضی 

اسماعیل آباد و در امتداد نهر حکیم اباد 
محدود است به اراضی گودماهی

در امتداد نهر حکیم آباد محدود است به 
اراضی زیر گدار

در امتداد نهر حکیم آباد محدود است به 
اراضی تپه ریگی و تل سنگی که وارد 
باغ امام جمعه شده که در نهایت به 

کریم آباد محدود است

در امتداد باغات کریم آباد و در 
امتداد نهر زراعتی تا ابتدای حد 
شمالی محدود است به اراضی 

کریم آباد
792631106292898923

10652129861873092708به مزرعه ده نوبه اراضی چاه کنوئیهبه کهنوجبه تل چشمه گزکرمان537-شمس آباد24

باقیمانده پالک 58 کریم 25
به اراضی ملی پالک 61 بخش 5 کرمان کرمان585-اباد سردار

به جاده آسفالته ماهان- بم و اراضی به اراضی ملی پالک 169 بخش 5 کرمانموسوم به زینل اباد
ملی پالک 58 بخش 5 کرمان

به اراضی ملی پالک 58 بخش 
36917253691725-5 کرمان

84698-84698کهن چنارراه خاکیچاههای شمس آباداراضی کریم آبادکرمان262516 و 2626اراضی دیوانی26

به تپه های گودتی و قنات مزرعه به رودخانه و تپه های عباس آبادبه کوه دم اشتربه مزرعه خنکستونکرمان225-عباس آباد27
9775918068821904641خنکستون

 به تل دهنه گودتی تو و استخر مزرعه به  تل چیلی و اراضی حسن آبادبه نهر کاظم آباد و رودخانه ترجگانیکرمان285-نعمت اباد28
مزبور و رودخانه

به گودآستانه و گود سیاه و گود علی 
33308031139763447056و تپه های معروف به کوه های سیاه

اراضی مشاعی اسماعیل 29
به جاده باغین، ماهاناراضی دیوانی، کوثر خیزبه پالک 60 و اراضی موات)ملی(کرمان226-5-6-8-35-109آباد جوپار

اراضی پالک 140 فرعی از 3 
اصلی بخش 6 کرمان) حجت 
آباد( و تپه های معروف پیازی 
بین اسماعیل آباد و حجت اباد

37063184284914134809

به اراضی پالک 501 فرعی از 2 اصلی بخش کرمان8فاقد پالک-تلمبه سردامنه30
به اراضی پالک 3 بخش 8 کرمان به اراضی ملی پالک 468 بخش 8 کرمان8 کرمان

موسوم به کنج ریگ
به اراضی ملی پالک 61 بخش 4 

74996420486772798641کرمان موسوم به کهنوج مدیم

بافت184440-احمد خانی31
محدود است به اراضی موات در امتداد نهر 

مورد ثبت به اراضی امیرآباد و گرگیشان طبق 
نقشه ثبتی

محدود است از انتهای حد شمالی در امتداد 
نهر مورد ثبت به کندر و چیل کهن چشمه و 

اراضی امیرآباد طبق نقشه ثبتی 

محدود است از انتهای حد شرقی در 
امتداد نهر کاظم آباد و اراضی کاظم آباد 

طبق نقشه ثبتی

محدود است از انتهای حد 
جنوبی در امتداد اتالل احمد 

خانی و اتالل و بنگاه کاظم آباد 
طبق نقشه ثبتی

65000010221181672118

اراضی ملی فاقد پالک 32
به اراضی پالک های 34و 36 فرعی از 1876 کرمان24فاقد پالک-واقع در کویر شهداد

اصلی واقع در بخش 24 کرمان
به مرز تقسیمات کشوری استانهای کرمان و 

به اراضی ملی باقیمانده کویر به اراضی لوت زنگی احمدخراسان جنوبی
74829978457482997845-لوت

اراضی موات ده شهدوست به شماره دشتجنگل چاهدگال به شماره پالک 5197فهرج552432-یوسف آباد چاهدگال33
پالک 5427

علی آباد چاهدگال به شماره 
1542352815423528-پالک 5198

کاظم اباد چاهدگال به شماره پالک 5261 و فهرج552232-دهشهک34
به محمدآباد دهگاوی به شماره به ریگهای دهلیبه جالل آباد چاهدگالجنگل چاه ریگان به شماره پالک 5189

8079597731829853977پالک 4937

اراضی موات دهشهدوست به شماره پالک علی آباد چاهدگال به شماره پالک 5198فهرج552332-ده اسماعیل35
حسن آباد چاهدگال به شماره اراضی ملی5427

28843337428654031298پالک 5193

محدود است به جاده اسفالته و مراتع شمال بافت141مفروعات زیادباغستان خبر36
خبر کفه کزنجان

محدود است به پالک های 59 و 58- اصلی 
به نام های شمال خبر و کفه کزنجان و مراتع 

شمالی کوه خبر
محدود است به شش دانگ مرتع شمالی 

کوه خبر پالک 58- اصلی 
محدود است به پالک های 2و 

3- اصلی بخش 41 به نام مزارع و 
باغستان باغ کنار و باغ پیشگاه خبر

280497019980074802977

به استثنای مستثنیات قانونی تبصره 3 )هرپالک( موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور که بوسیله روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های مربوطه و کارشناسان ذيصالح بازديد و مشخصات هر رقبه در متن آگهی قید گرديده و سوابق مربوطه در 
ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان های ذيربط و يا اداره کل موجود می باشد، جزء منابع ملی شده ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تشخیص و مراتب به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی شده هر رقبه معترض می باشند از تاريخ 
انتشار اين آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی و حداکثر به مدت شش ماه اعتراض خود را کتبًا به همراه مدارک و مستندات قانونی طی دادخواست به شعبات دوم و پنجم عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان کرمان مستقر در دادگستری استان کرمان به ادرس ؛چهارراه 

قدس )چهارراه ارگ( ارائه تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعالم شعبات دادگاه های مذکور اين اداره کل نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد نمود.
مهدی رجبی زاده 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان- م الف 58
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
300005354

۷ ۷
رییس اداره امور مالیاتی شهرستان جیرفت گفت: نا آشنایی مردم با مالیات منجر به فرار مالیاتی می شود که نیاز است در این زمینه 
اطالع رسانی جامع صورت گیرد. محمود رستمی پور روز یکشنبه در جمع اصناف شهرستان جیرفت افزود: مالیات یکی از حقوق 

دولت و از تکالیف شهروندان است لذا باید این مساله مهم مورد توجه قرار گیرد.

ورزش

اواخر هفته گذشـته خبری مبنی بر مسـمومیت 
70 دانـش آمـوز زرنـدی در رسـانه هـا منتشـر 
شـد. 40 نفـر از ایـن دانـش آمـوزان مدرسـه 
فرهنگیـان مسـموم و در بیمارسـتان بسـتری 
شـدند. در پی این مسـمویمت و بسـتری شدن 
تعـدادی از دانـش آمـوزان در بیمارسـتان های 
زرنـد جلسـه اضطـراری با حضـور فرمانـدار، 
معـاون پشـتیبانی اداره کل امـوزش وپـرورش، 
و  مدیـران  از  جمعـی  و  اسـتانداری  نماینـده 
مسـئولین مراکز بهداشـتی، درمانی و آموزشـی 
شهرسـتان زرنـد در محـل فرمانداری تشـکیل 
شـد . بـه گـزارش ایسـنا حبیـب الـه خنجری 
فرمانـدار شهرسـتان زرند در ابتدای این جلسـه 
بـا ابـراز تاسـف از این اتفـاق  تصریح کـرد: با 
توجه به اینکه مسـئله مسـمومیت غذایی هنوز 
بـه طـور دقیق مورد تایید نمی باشـد خواسـتار 

در  گـرم  غـذای  گونـه  هـر  توزیـع  توقـف 
آموزشـگاه های شهرسـتان شـد. فرمانـدار زرند 
گفـت:  بـه محـض اطالع از شـیوع بیمـاری و 
مراجعـه تعـدادی از دانـش آمـوزان بـه مراکـز 
درمانی شهرسـتان بالفاصله تیم هایـی از مراکز 
بهداشـت تشکیل و به بیمارستانهای سطح شهر 
بـه منظـور شناسـایی نـوع بیمـاری و اقدامات 
اولیـه و جلوگیـری از گسـترش ایـن بیمـاری  
آمـوزش  شـورای  رئیـس  گرفـت.   صـورت 
و پـرورش شهرسـتان زرنـد گفـت:  تیمهـای 
مذکـور نیـز جهـت روشـن شـدن وضعیـت 
بهداشـت مدرسـه به این آموزشـگاه مراجعه و 
پـس از نمونـه بـرداری از غذاهای سـرو شـده 
و نمونـه برداری از آب آشـامیدنی مدرسـه این 
موارد را به مراکز آزمایشـگاهی مربوطه ارسـال 
کردنـد .وی آخریـن آمار دانش آمـوزان بیماری 

که در بیمارسـتانهای زرند بسـتری شـده اند را 
26 نفـر اعـالم کـرد و تصریـح کـرد: بـا توجه 
بـه درخواسـت والدیـن تاکنـون دو نفـر از این 
دانـش آمـوزان برای ادامه درمان به مرکز اسـتان 
اعـزام شـده اند. فرماندار زرند خاطرنشـان کرد: 
هرگونـه آمـار و اطالعات در خصـوص دانش 
آمـوزان از هـر منبعی مورد تائید نیسـت و فقط 
آمـاری و ارقامـی کـه از سـوی روابـط عمومی 
هـای فرمانـداری و آمـوزش وپـرورش منتشـر 
شـوند قابل اسـتناد اسـت. مدیـر کل آموزش و 
پـرورش اسـتان کرمـان هم با تایید بسـتری 26 
دانـش آمـوز یکـی از مـدارس شهرسـتان زرند 
گفـت: منشـا بیمـاری دانـش آمـوزان زرنـدی 
در دسـت بررسـی اسـت. ابراهیـم جهانگیـری 
خاطـر نشـان کـرد: بـا هماهنگی هـای به عمل 
آمـده بـا مرکز بهداشـت شهرسـتان زرند اکیپ 

ایـن مرکـز از دیـروز در آموزشـگاه مسـتقر و 
از تمـام دانـش آموزان تسـت سـالمتی توسـط 
پزشـک و کارشناسان بهداشـت محیط و واحد 
پیشـگیری از بیمـاری هـا  به عمل آمده اسـت 
وجـود  مشـکل خاصـی  حـال حاضـر  در  و 
نـدارد  . وی افـزود: تیمـی به سرپرسـتی  دکتر 
»محمد محسـن بیگی« پزشـک و معاون توسعه 
مدیریت و پشـتیبانی آموزش و پرورش اسـتان 
کرمـان بـرای بررسـی موضوع بـه زرنـد اعزام 

شـده اسـت. نکتـه جالـب امـا صحبـت هـای  
رئیـس اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومـی 
آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان به ایلنـا بود. 
تقـی زاده بـا بیان اینکه بـه غیـر از دانش آموزان 
ایـن مدرسـه تعـدادی از اهالـی زرند بـا عالئم 
مشـابه مسـمومیت بـه مراکـز درمانـی مراجعه 
داشـته اند، گفتـه: حتـی در میـان دانش آمـوزان 
مسـموم شـده، چند نفـر از روسـتاهای اطراف 

بـه مراکـز درمانـی مراجعـه کرده اند.

در پی مسمومیت 76 دانش آموز زرندی

توزیع غذای گرم در کل مدارس زرند ممنوع شد

یادداشت

بچه ها هم فهمیده اند
ياسر سیستانی نژاد

آمـوزان  دانـش  مثـل  دیگـر  امـروزی  آمـوزان  دانـش 
قدیـم نیسـتند که روی حرف معلم شـان حـرف نزنند. 
دانـش آمـوز امروزی اگـر معلمش یک کلمـه اطالعات 
نادرسـت بـه او بدهـد، زنـگ تفریـح بـا تبلـت اش به 
اینترنـت وصـل مـی شـود و بـی اطالعـی معلمـش از 
علوم روز را کشـف می کند و جلسـه بعد کف دسـت 
او مـی گـذارد. معلـم های امـروز باید واژه»نمـی دانم« 
را بـا خـود تمریـن کنند تا در پاسـخ دانش آمـوزان زبر 

و زرنـگ، خـود را راحـت کنند.
دانـش آمـوزان امروز به مـدد اینترنت، نشـریات، کانال 
هـای گوناگـون تلویزیونـی و... به اطالعـات مورد نظر 
خـود دسـت مـی یابنـد. و ایـن یعنـی ایـن کـه دیگـر 
معلـم نمـی توانـد سـر کالس شـعار بدهـد و بـه قـول 
امـروزی هـا سـر بچـه هـا را شـیره بمالـد. نوجوانـان 
امـروز شـاید »بیـل گیتـس« را بیـش تـر از »ادیسـون« 
دوسـت داشـته باشـند و ترجیـح بدهنـد در آینـده بـا 
اتومبیـل هـای گـران قیمتـی کـه معلـم شـان اسـم آن 
اتومبیـل هـا را هـم بلد نیسـت در خیابان آینـد و روند 
بکننـد تـا ایـن کـه با عنـوان دکتـری و کتاب به دسـت 

در دانشـگاه قـدم بزنند.
ایـده آل دانـش آموز امـروزی باال بردن مـدل موبایلش 
اسـت تا خوانـدن یک رمـان جدید! دانش آمـوز امروز 
نـام کمپانـی هـای موفـق اقتصـادی را بهتر از دانشـگاه 
کار  بـه  اسـت  کافـی  دانـد.  معتبـر جهـان مـی  هـای 
تدریـس مشـغول باشـید و روزتـان را بـا همیـن دانش 
آمـوزان امـروزی سـپری کنیـد تـا متوجـه شـوید کـه 
اوضـاع همیـن طـور اسـت کـه مـی گویـم. امـا گاهی 
اوقـات دانـش آمـوز امـروز بـرای لحظاتی معلـم خود 
را دچـار سـرگیجه مـی کنـد. آن گاه که بعـد از نصایح 
آبـدار و کوبنـده معلم مبنـی بر نزدیک بـودن امتحانات 
خـرداد مـاه و لـزوم هر چه بیـش تـر درس خواندن، با 
بـی تفاوتـی خـودکارش را الی دندانهایش مـی گذارد 
و مـی پرسـد:»آقا! شـما کـه درس خواندیـد بـه کجـا 
رسـیدید؟«  معلـم دیگـر نمـی تواند مثل قدیـم جواب 
بدهد:»علـم فـالن اسـت و بهمان اسـت!« چـون دانش 
آمـوزان امـروز - درسـت یـا نادرسـت- به ایـن نتیجه 
رسـیده انـد که علـم از ثـروت بهتر نیسـت! گویـا بچه 
هـا هـم فهمیـده اند که معلم شـان حقوق دنـدان گیری 

عایـدش نمی شـود.
گویـا فهمیـده انـد تحصیـالت عالیـه معلم شـان خیلی 
هـم بـه کار معیشـتش نیامـده اسـت. و معلـم هـم در 
جـواب دانـش آمـوز نوجوانـش در مـی مانـد. از شـما 
چـه پنهـان! معلـم هـم -درسـت یا نادرسـت- بـه این 
نتیجه رسـیده اسـت که ثـروت اگر از علم بهتر نباشـد، 
دسـت کمـی هم از علم نـدارد. معلمی که بـه خاطر دو 
شـغله بـودن فرصت مطالعـه ندارد. صبح معلم مدرسـه 
اسـت و عصـر راننـده آژانـس بایـد هم بـه ایـن نتیجه 
برسـد. معلمـی کـه بـرای ارتقـای علمـی و تحصیالت 
خـود توان تأمین هزینه دانشـگاه آزاد اسـالمی را ندارد 
چـرا بایـد بـه نتیجـه ای غیر از این برسـد؟ آیـا متولیان 
فرهنگـی این کشـور اندیشـیده اند معلمی کـه صبح در 
مدرسـه تدریـس و عصر هـم در آژانس تاکسـی تلفنی 

کار مـی کند.
اگـر عصـر همـان روزی کـه تدریـس داشـته، دانـش 
آمـوزش بـرای رفتـن به شـهربازی مسـافر معلـم خود 
)بخوانیـد راننـده اش!( شـود چـه بـر آن معلـم مـی 
گـذرد؟ اوضـاع فرهنگـی و آموزشـی ایـن سـرزمین از 
خطـوط قرمـز هـم عبور کـرده اسـت. بچه ها هـم این 

را فهمیـده انـد!

کوچ مجازی ایرانیان

 فیسبوک در کما

رضـا عبـادی زاده- فیسـبوک خلوت شـده اسـت. نه 
اینکـه کاربرانـش کـم شـده باشـد نـه ، بلکـه حضور 
کاربـران در ایـن شـبکه اجتماعـی تاثیرگـذار کمتـر 
از قبـل شـده اسـت و مـی تـوان گفـت دیگر شـبکه 
ایـران  ایـن مـوارد در  البتـه  نیسـت.  اول  اجتماعـی 
صادق اسـت وگرنـه در دنیا فیسـبوک همچنان باالتر 
از سـایر رقبـا ایسـتاده اسـت آن هم با یـک میلیارد و 
100 میلیـون کاربـر کـه در بدبینانه تریـن حالت فقط 

8 درصدشـان واقعی نیسـتند. 
حـاال امـا فیسـبوک در ایـران آن شـلوغی اولیـه را 
نـدارد و نشـانش تعـداد الیـک و کامنت هایی سـت 
کـه زیـر پسـت هـای افـراد معـروف مـی خـورد. به 
عنـوان مثـال رضـا یزدانـی در فیسـبوک 390 هـزار 
و 547 نفـر طرفـدار دارد و پیـج او در اینسـتاگرام 
140 هـزار دنبـال کننـده. یکـی از پسـت هـای او که 
در یـک زمـان هـم در فیسـبوک و هم در اینسـتاگرام 
قـرار داده شـده اسـت گویـای تفـاوت فاحـش ایـن 
دو شـبکه اجتماعـی سـت. پسـت او در فیسـبوک تا 
لحظـه نگارش این مطلب توسـط 2 هـزار و 690 نفر 
الیک شـده و همین پسـت او در اینسـتاگرام  7 هزار 
و 58 الیـک دارد. در تعـداد کامنـت هـا هـم اوضـاع 
فرقـی نـدارد و اینسـتاگرام 136 بـه 21 پیـش اسـت.

در پیـج فیسـبوک و اینسـتاگرام مازیـار فالحـی هـم 
اوضاع مشـابه اسـت. فالحی در فیسـبوک 336 و در 
اینسـتاگرام 260 هزار طرفدار دارد. اما آخرین پسـت 
او در فیسـبوک کـه نزدیـک بـه 13 مـاه پیـش نشـر 
شـده اسـت 1642 الیک دارد اما آخرین پسـت او در 
اینسـتاگرام کـه یک هفته ای از نشـر آن گذشـته، 16 
هـزار و 339 الیـک دارد. امیـد حاجیلـی هـم اوضاع 
مشـابهی را تجربـه مـی کنـد. پسـت مشـترک صفحه 
فیسـبوک و اینسـتاگرامش بـه ترتیـب 157 و 4 هزار 
756 الیـک دارد. تنها برتری فیسـبوک به اینسـتاگرام 

در تعـداد دنبـال کننـدگان اسـت که قدیمـی تر بودن 
فیسـبوک نسـبت به اینسـتا دلیل قانع کننـده ای برای 
ایـن امـر بـه نظر می رسـد. این هـا نمونه بـارز خالی 

شـدن فیسـبوک است.
اواخـر دولـت محمود احمـدی نژاد بود کـه کارگروه 
تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانه نرم افـزار موبایلی 
وی چـت را فیلتـر کـرد و بعـد از فیلتـر شـدن ایـن 
نـرم افـزار، کاربـران ایـن شـبکه کـه اتفاقـا در ایـران 
هـم کـم نبودنـد به سـمت برنامه هـای دیگـری مثل 
وایبـر، الیـن و واتسـاپ رفتند کـه کامال با فیسـبوک 
متفـاوت بودنـد. همزمان بـا افزایش کاربـران این نرم 
افزارهای پیام رسـان، شـبکه اجتماعی کـه کارکردش 
نزدیـک بـه فیسـبوک بـود، در موبایـل هـا فراگیـر 
شـد. اینسـتاگرام کـه از سـال 2010 راه انـدازی شـد 
تفـاوت های زیادی با فیسـبوک داشـت امـا در ایران 

توانسـت بـه خوبـی جای خـود را بـاز کند.
 امـا تفـاوت هـای اینسـتا و فیسـبوک آنقـدر زیـاد 
اسـت کـه کارکردهـای ایـن دو شـبکه کامـال مغایـر 
یکدیگـر باشـد. یکـی از مهمتریـن مشـخصه هـای 
فیسـبوک قابلیـت شـیر کردن و یـا همان به اشـتراک 

گذاشـتن مطالـب اسـت.
هـر کاربـر مـی توانسـت مطالـب مدنظـرش را تنهـا 
بـا کلیـک کـردن بـر روی یـک گزینـه بـه اشـتراک 
بگـذارد و دوسـتانش در ایـن شـبکه از ایـن مطالـب 
آگاه شـوند. در حالـی کـه در اینسـتاگرام امـکان بـه 

اشـتراک گذاشـتن وجـود نـدارد. 
عـالوه بـر ایـن در فیسـبوک محدودیتـی بـرای نشـر 
لینـک  توانـد  مـی  کاربـر  و  نـدارد  وجـود  مطالـب 
مطلـب موردنظـر را منتشـر کنـد و کاربـران دیگـر با 
یـک کلیـک بـه صفحـه اصلـی هدایـت شـوند و یـا 
ویدئـو و فایـل صوتـی را بـا هـر مـدت زمانـی بـه 
اشـتراک بگـذارد اما اینسـتاگرام بـه کاربر اجـازه می 

دهـد تنهـا 15 ثانیه از یک ویدئـو را آپ کند و امکان 
نشـر لینک به آسـانی فیسـبوک وجـود ندارد. شـبکه 
هـای پیـام رسـان موبایلـی هـم بیشـتر بـه فضاهایی 
بیشـتر  و  شـدند  بـدل  سـرگرمی  و  شـادی  بـرای 
اخباری که توسـط کاربران دسـت بدسـت می شـوند 
آنچنـان قابـل اعتمـاد نیسـتند چـرا کـه نمی تـوان به 
راحتـی منبـع خبـر را چـک کـرد. نمونـه ایـن قضیه 
هـم خبـر دروغ دعـوت دکتـر ظریـف از مـردم برای 
حضـور در جشـن تفاهـم لـوزان بود که منبـع موثقی 
نداشـت. دلیـل رواج اینگونه شـایعات این اسـت که 
بـا اینترنـت کم سـرعت هـم می تـوان از این شـبکه 
هـا اسـتفاده کـرد و نمی توان با سـرعت کـم اینترنت 

بـه کاوش دربـاره اخبـار منتشـره پرداخت.
دولـت روحانـی کـه بر سـرکار آمـد وعده باز شـدن 
فضـا را داده بـود و یکـی از این فضاهـا همان فضای 
مجـازی بـود. دولـت تدبیر و امیـد بارهـا و بارها در 
مقابـل فشـار دیگـر سـازمان هـا ایسـتاد و از فیلتـر 
شـدن اینسـتاگرام، وایبر، واتسـاپ و الین جلوگیری 
کـرد. اقدامـی کـه هـم در راسـتای تحقـق وعـده ها 
بـود و هـم بـه نفـع حاکمیـت. بـا فیلتـر نشـدن ایـن 
شـبکه هـا، به تدریـج اقبـال عمومی به فیسـبوکی که 

فیلتـر بـود و بـرای اسـتفاده از آن نیاز به فیلتر شـکن 
بـود، کم شـد و تعـداد زیـادی از کاربران این شـبکه 
ترجیـح دادنـد خـود را با وایبـر و الین و اینسـتاگرام 
سـرگرم کننـد و بـرای اسـتفاده از فیسـبوک زحمتـی 

بـه خـود ندهند.
ایـن کار دولـت تدبیـر و امیـد در جلوگیـری از فیلتر 
شـدن شـبکه هـای اجتماعـی موبایلـی منجـر بـه کم 
شـدن نفـوذ فیسـبوک در بیـن ایرانیان شـد. نتیجه ای 
کـه سـال هـا دیگـر نهادهـا بـه دنبالـش بودنـد و بـا 
خـرج هـای آنچنانی مـی خواسـتند از اقبـال عمومی 
بـه فیسـبوک جلوگیـری کننـد حـاال بـدون هزینـه و 
بـدون مقاومـت کاربـران فیسـبوک، بدسـت آمـده و 
دیگـر خبری از درخواسـت برای رفع فیلتر فیسـبوک 
بـه گـوش نمـی رسـد. شـبکه ای کـه دو سـال پیش 
اینگونـه مورد تحسـین آیت اهلل هاشـمی قـرار گرفته 
بـود: حـاال شـاهدیم کـه یـک صفحـه فیس بـوک که 
بـرای مـردم هزینه نـدارد، تبدیـل به چندین دسـتگاه 
را  نفـر  میلیون هـا  تلویزیـون می شـود کـه  رادیـو و 
تحـت تأثیـر قـرار می دهـد و یـک ویدیـو تصویر که 
بـا موبایل هـا گرفته شـده بـه دنیـا منتقل می شـود که 

بـه نظـر من، ایـن امـری مبـارک برای دنیاسـت.

نیمی از مردم ايران 
مبتال به ديابت 

می شوند
بنیانگذار دیالیـز در اصفهان 
از  نیمـی  از  بیـش  گفـت: 
سـال   20 تـا  ایـران  مـردم 
دیابـت  بیمـاری  بـه  دیگـر 
مهـدی  می شـوند.  مبتـال 
اذانـی گفـت: بیـن 40 تـا 45 درصـد دیالیزی هـا مبتـال بـه دیابـت 
هسـتند و 20 تـا 30 درصـد بـر اثـر فشـارخون بـه دیالیـز احتیاج 
پیـدا کردنـد. وی افـزود: دو بیمـاری خامـوش عامل اصلـی دیالیز 
هسـتند. اذانـی تصریـح کـرد: بیمـاری هـای کلیـه روز بـه روز در 
 A و ازدیـاد دو ویتامین B6 حـال افزایـش اسـت، کمبود ویتامیـن
و C سـبب سـنگ کلیـه در بدن فرد می شـود و نیاز بـه دیالیز پیدا 
 D می کننـد. وی گفـت: گـرد و غبارها مانع جدی جـذب ویتامین
در فـرد می شـوند، اگر در گذشـته افـراد به راحتی می توانسـتند با 
نشسـتن نیـم سـاعت در مقابل آفتـاب ویتامین D جـذب کنند اما 

ایـن امـر امـروز بـا وجـود گـرد و غبارهـا امکانپذیر نیسـت.

تولید خمیرمرغ 
مجاز شد

گذشـته  سـال  کـه  درحالـی 
مصـرف  و  خمیرمـرغ  تولیـد 
گوشـتی  فرآورده هـای  در  آن 
اختـالف   باعـث  و  ممنـوع 
دسـتگاه های  بیـن  نظراتـی 
نظارتـی شـد، رییـس سـازمان 
دامپزشـکی از عـدم ممنوعیت 
تولیـد خمیرمـرغ تحـت نظـارت ایـن سـازمان خبـر داد و مدیرعامـل 
اتحادیـه مرغـداران مـرغ تخم گـذار هـم اعـالم کـرد کـه کشـتار مرغ های 
تخم گذار با بخشـنامه جدید دامپزشـکی آغاز شـده اسـت. خمیرمرغ یکی 
از افشـاگری های وزیر بهداشـت در سـال گذشـته بـود که مصـرف آن در 
فرآورده هـای گوشـتی غیرمجـاز اعالم شـد. حـاال اما مهدی خلـج، رئیس 
سـازمان دامپزشـکی کشـور گفت: از نظر سازمان دامپزشـکی کشور تولید 
آن دسـته از خمیرهـای مرغـی کـه در داخـل کارگاه هـای تحـت نظـارت 
بهداشـتی سازمان دامپزشـکی و در اماکنی با عنوان تولیدکننده فرآورده های 
گوشـتی حـرارت  دیده صـورت گیرد، هیچ منعـی ندارد. او افزود: سـازمان 
دامپزشـکی مسـئول نظـارت بـر تولیـد ایـن محصـول بـوده و مسـئولیت 

مصـرف آن بـا مـردم و دسـتگاه هایی ماننـد وزارت بهداشـت اسـت.

گرفتار موش ها و 
سالک هستیم

نه سگ ها
ماجرای سگ کشـی در استان 
اعتـراض  موجـب  فـارس 
اعتراضـات  شـدن  گسـترده 
حامیـان حیوانـات و سـازمان 
زیسـت  محیـط  از  حفاظـت 
شـد. ماجـرا از فیلمی شـروع 
شـد که در شـبکه های اجتماعی دسـت به دسـت گشـت. آنچه صدای 
اعتـراض یکپارچـه حامیـان و دوسـتداران حیوانـات را بلنـد کرد روش 
کشـتن ایـن حیوانـات و بـه دسـت آوردن عایـدی ناچیز از الشـه های 
ایـن حیوانـات ولگـرد بـود. سـید حسـن هاشـمی، وزیـر بهداشـت در 
حاشـیه همایـش ملی سـالمت در جمـع خبرنگاران در مورد سـگ های 
ولگـرد و مسـاله بهداشـت آنهـا گفـت: مسـاله سـگ هـا جـزو وظایف 
شـهرداری هـا، سـازمان دامپزشـکی و سـازمان محیط زیسـت اسـت و 
مشـکل مـا فعـال شـیوع بیمـاری سـالک در 17 اسـتان کشـور اسـت. 
مـا فعـال گرفتـار مـوش هـا هسـتیم اجـازه دهیـد بالیی سـر مـوش ها 
بیاوریـم تـا حاشـیه و مشـکل جدیـدی را ایجـاد نکننـد و گربـه هـا و 

سـگ ها را بـه سـازمان هـای دیگـر بسـپاریم.

درمان آسم در
 5 سال آينده

دانشـگاه های  دانشـمندان 
کاردیـف و کینگـز کالـج لندن 
می توانـد  کـه  دسـتاوردی  در 
بـه  مبتـال  میلیون هـا  زندگـی 
آسـم را در جهـان تغییـر دهد، 
توانسـته اند سـلول های عامـل 
باریـک شـدن راه هـای هوایی 
را در زمـان تحریـک بـا محرک هایـی ماننـد آالینده هـا شناسـایی کنند. به 
طـور قطـع در حال حاضـر داروهایـی برای غیرفعالسـازی این سـلول ها 
وجـود دارد کـه به calcilyticsها مشـهور بـوده و برای درمـان بیماران 
مبتـال بـه پوکی اسـتخوان مورد اسـتفاده اسـت. دانشـمندان امیدوارند در 
آینـده، مبتالیـان بـه آسـم از ایـن دارو برای جلوگیـری از حمله اسـتفاده 
کـرده و دیگـر از اسـپری تنفسـی اسـتفاده نکنند.اگـر دانشـمندان بتوانند 
ایمـن بـودن calcilyticsهـا را در زمـان اعمـال مسـتقیم آنهـا بـه ریـه 
اثبـات کننـد، ظـرف پنـج سـال آینـده می تـوان از ایـن دارو بـرای درمان 
بیمـاران و حتـی جلوگیـری از بـروز آن اسـتفاده کرد. آسـم یـک بیماری 
ناتوان کننـده بلندمـدت اسـت کـه باعـث سـرفه، خس خس سـینه، تنگی 

قفسـه سـینه و تنگـی نفـس می شـود.
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شبکه های اجتماعییادداشت

کرمانیان!
از کوه شاه تا کاخ شاه

مظفر اسکندری زاده

دکتر  اول ریس جمهور  معاون  اخالقي وکاري  نوروزي و  کوتاه  سفر 
اسحاق جهانگیری کوه شاهی به استان کرمان که بخصوص در دوسال 
گذشته وبعد از رییس الوزرا شدن وی و در کسوت دومین مقام اجرایي 
کشور وقائم مقام رییس جمهور در بحرانها معنی خاصی پیدا کرده است 
یاداور خاطرات تلخ وشیرین سی وهشت ساله ایي است که ذکرش را 

بخصوص برای نسل جوان و دانشجویان استان وکشورمفید فایده دیدم.
اسحاق امسال دومین عید است که برای گذراندن ایام کوتاه تعطیالت به 
شکل غیر رسمی به کرمان سفر مي کند و هدف اصلیش دیدار و بوسه 
زدن بر دستان و صورت مادر گرانقدرش،أسوه صبر واستقامت شیر زن 
طایفه و عشایر پر افتخار جهانگیری و مادر دو شهید گلگون کفن محمد 

و یعقوب است.
پدر رشید، دالور وشجاع جهانگیری ها)رحمت اهلل علیه( و مادرصبورشان 

اسامی فرزندان را از میان انبیاء و اولیاء الهی انتخاب کردند.
اسحاق، یعقوب، محمد، ابراهیم و مهدی که پسر اخر را دوستان شوخ و 
بذله گویش شمعون هم لقب داده اند؟!البد بخاطر شم اقتصادی وعالقه 

وافرش به کسب و کار و تجارت ومعامله ! وگردشگري و کار افرینی!!
شهید محمد جهانگیری اوایل جنگ به ستاد جنگ های نامنظم به فرماندهی 
شهید چمران پیوست و در منطقه هویزه و در قامت چریکی دالور و شجاع 
در جنگ های نامنظم شرکت و در حوالی سوسنگرد به درجه شهادت 
رسید وشهید پاسدار یعقوب جهانگیری نیز در عملیات بدرو در نبردی 

دالورانه به لقا اهلل پیوست.
اسحاق را اما خدا علیرغم خطری که در اولین تظاهرات انقالبیون رفسنجان 
و کرمان و پس از سخنرانی مشهور و دالورانه مرحوم اقا شیخ محمد 
هاشمیان تهدیدش کرد و دهها صحنه خطرناک دیگر چه در سنگر جهاد 
سازندگی و حضورش در دورافتاده ترین و نا امن ترین مناطق محروم 
استان کرمان یعنی جازموریان،جیرفت و بم در اوایل انقالب و حضور 
مکرر و کار سازش در جبهه و پشتیبانی رزمندگان مظلوم و قهرمان استان 
تا نمایندگی جیرفت ،استانداری اصفهان و .....خداحفظ کرد تا دانشجوی 
سخت کوش ساده پوش و باهوش و متدین و انقالبی و والیي دیروز 
دانشگاه پر افتخار شهید باهنر کرمان اینک معاون اول رییس جمهور و امین 
نظام و پیرو راستین مقام معظم رهبری و والیت فقیه وخدمتگذار صادق 

مردم قدر شناس ایران اسالمی شود.
ایران با همه عظمت گذشته و افتخارات حال و اینده اش و درسی باشد 
برای همه جوانان و دانشجویان و دانش اموزان حال و اینده و مسئوالن 

دلسوز امروز که قدر خود وسرمایه های اصلی کشور رابدانیم.
ما هنوز اول راهیم ......

کوه شاه: منطقه ایی ییالقی و کوهستانی حد فاصل  شهرستان های جیرفت و سیرجان 
زادگاه دکتر جهانگیری

کاخ شاه: کاخ سعد اباد  محل استقبال جلسات و پذیرایی رسمی از سران کشورهای جهان
شمعون: یکی از برادران حضرت یوسف

انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: بارون  رضا یزدانی با 
میاد تو میدون اصلی، گل با حلزون عکس میگیره... یه گله اهو رد 
میشن از باد با رنگهای روشن و تیره.. هر روز پارو میزنم اینجا ، 
رو بستر سیماني سر سخت... مرغای دریایی میان سمتم، سمت 
همین دیوونه خوشبخت... سیگار من مه میشه روی پل، تصویرها 
تو مه فرو میرن.. دریا رو پوست شهر خوابیده گنجشکا یک هو 

اوج میگیرن... ترانه)پله براقی( 

مصطفی پاشایی با انتشار این عکس در ایسنتاگرام برادرش نوشت: 
من و مرتضي - بیست سال پیش

تصادف شدید در چهارراه امیرکبیر

کسب مدال طال مسابقات برلین 
توسط شناگر معلول کرمانی

شناگر  دلپسند،  سید شورش 
مسابقات  در  کرمان،  معلول 
مدال  برلین،   IDM جهانی 
و  پروانه  متر   100 طالی 
را  آزاد  متر   400 نقره  مدال 
وی  داد.  اختصاص  خود  به 
در  شرکت  منظور  به  که 
مسابقات شنای IDM برلین 
توانست  کرد  سفر  آلمان  به 
حضور  از  دوره  اولین  در 
جهانی  مسابقات  در  خود 
گفتنی  شود.  آفتخارآفرین 
مسابقات  از  دوره  این  است 

با حضور 53 کشور در برلین برگزار شد و سید شورش دلپسند شناگر 
کرمان، موفق به اخد مدال طالی 100 متر پروانه و 400 متر آزاد شد.

قضاوت داور کرمانی در رقابت های 
جام جهانی شطرنج

داور  علی  موسی  علیرضا 
رقابت  در  حاضر  کرمانی 
شطرنج  جهانی  جام  های 
دیدار دو تیم مصر و امریکا را 
قضاوت کرد. علیرضا موسی 
علی داور بین المللی شطرنج 
مسابقات  که  کشورمان 
شطرنج تیمی قهرمانی جهان 
می  قضاوت  ارمنستان  در  را 
تیم  کند روز شنبه دیدار دو 
مرحله  در  را  امریکا  و  مصر 
قضاوت  ها  بازی  این  ششم 
کرد  موسی علی پیش از این 
نیز  قضاوت مسابقات هلند و کوبا، هلند و چین، اکراین و مصر را  و 

روسیه و امریکا را بر عهده داشته است.

عکس از آرش بیداد


