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اخبار استان

معاون اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه 
توصیه دیگر ما کشت فراسرزمینی است که این یک 
فرصت برای جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: باید 
تجار کرمانی به تعادل در تجارت توجه داشته باشند 
و باید زمینه تولید را در کشورهای دیگر فراهم کنیم 
تجارت  ادامه  برای  تضمین  بهترین  تجاری  تعادل  و 

است.
به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، غالمرضا 
انصاری در نشست بررسی پتانسیل های توسعه روابط 
اقتصادی فرامرزی در کرمان با حضور شماری از سفرا 
کرد:  اظهار  خارجی  کشورهای  اقتصادی  رایزنان  و 
با همسایگان  ما  از 50 درصد مراودات تجاری  بیش 
اقتصاد سالم است و گام  است که حرکت در جهت 
دلیل  به  انقالب  از  بعد  سال   40 که  است  بزرگی 
شرایطی که در آن قرار گرفتیم راه درستی در پیش 

گرفتیم و آن مراوده با همسایگان است.
خواهم  می  کرمان  استان  بازرگانان  از  افزود:  وی 

همسایگان را در اولویت بگذارند زیرا بازارهای خوبی 
اطراف ماست و مزیت های خوبی با دسترسی ساده 
و نزدیکی های فرهنگی داریم و باید 15 همسایه در 
از دست  را  نباید فرصت ها  باشد و  اولویت کاری ما 

بدهیم.
این  برگزاری  اندرکاران  دست  از  تشکر  با  انصاری 
یکی  کرد:  تصریح  کرمان  استان  مسووالن  و  برنامه 
داشته  توجه  باید  اقتصادی  فعاالن  که  موضوعاتی  از 
باید طبق قرارداد  باشند این است که اساس مراوده 

حقوقی قوی و چارچوب دار باشد.
وی ادامه داد: یکی از ضعف های ما در تجارت خارجی 
توجه نکردن به قراردادهای قوی است و اتاق بازرگانی 
سیاست  در  که  بدهد  تجار  به  حقوقی  مشاوره  باید 
با  بازرگانان  وقتی  تا  کند  می  کمک  ما  به  خارجی 

مشکالت روبه رو شوند کار را دنبال کنیم.
معاون وزیر امور خارجه گفت: اکنون به دلیل تحریم 
مشکالتی برای تجار پیش می آید که به دلیل نبود 

قراردادهای چارچوب دار عمدتا متضرر می شوند.
وی با تاکید بر تمرکز فعاالن اقتصادی بر کشورهای 
همسایه اظهار کرد: مراودات با همسایگان با مشکالت 
باید  اینکه  بود ضمن  خواهد  رو  روبه  کمتری  بسیار 
قبل از آغاز هر تجارتی ساز و کار نقل و انتقال مالی 
تعریف شود که با همسایگان این کار راحت تر است.

انصاری با تاکید بر اینکه سعی می کنیم در تجارت 
با همسایگان از پول ملی استفاده کنیم که نیاز را به 
نقل و انتقال بانکی کمتر می کند و توصیه این است 
بسیار  همسایگان  که  باشند  اولویت  در  همسایگان 
بعدی  اولویت  کرد:  تصریح  داریم  خوبی  و  توانمند 
تجارت باید با کشورهایی باشد که دسترسی به آنها 
از جهت نقل و انتقال پول و حمل کاال راحت تر است 
و کشف بازارهای جدید و حوزه های قابل دسترسی 

باید از اولویت های اتاق بازرگانی باشد.
انصاری با بیان اینکه یکی دیگر از نکاتی که در کرمان 
تجربه خوبی وجود دارد ساز و کارهای صادراتی است، 
صادرات  توسعه  سال  آینده،  سال  امیدواریم  گفت: 
نامگذاری شود. امسال در حوزه تولید کارهای خیلی 
کشاورزی  حوزه  در  و  شده  انجام  بزرگی  و  خوب 

تولیدات بسیار خوبی داشته ایم.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه گام بعدی 
صادرات و بازاریابی است و کرمانی ها در حوزه پسته 
باید این تجربه به حوزه  تجربه بسیار خوبی دارند و 
بدون  تولید  گفت:  شود  منتقل  بازاریابی  دیگر  های 
صادرات ورشکستگی است و نمی توانیم فقط با هدف 
بازار ایران تولید را افزایش بدهیم و باید ضمن تشویق 
تشویق  آن  کنار  در  را  صادرات  و  بازاریابی  تولید، 
جمله  از  صادرات  کارهای  و  ساز  افزود:  بکنیم.وی 
صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات است 
این ساز و کارهای صادراتی  به  که تجار بدون تکیه 
رو  روبه  با ریسک  زیرا  انجام دهند  را  نباید صادرات 
می شوند و باید با کمک نمایندگان این ساز و کارها 

تقویت شود.
انصاری اظهار کرد: اگر برای سازو کارهای صادراتی و 
شرکت های فعال این حوزه فکر اساسی نکنیم، نگران 
این هستیم که تولیدکنندگان ما با مشکالت جدی در 

سال های آینده روبه رو شوند.
وی تصریح کرد: یکی از نکات خوب کرمان گردشگری 
ایران در گردشگری ملی و بومی  این استان است و 
هزار  ها  ده  اخیر  های  سال  در  و  بوده  موفق  بسیار 
نفر بین استان ها و شهرها رفت و آمد می کنند که 
باید به ایجاد زیرساخت های خوب گردشگری کمک 
را  گردشگری  باید  ها  زیرساخت  از  حمایت  و  کند 
تقویت کند.معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: 
و شهرهای هدف  ها  استان  از  باید حداقل هر کدام 
گردشگری کرمان هتلی در حد هتل رفسنجان داشته 
استان  دیگر  انسانی ظرفیت  نیروی  افزود:  باشند.وی 
کرمان است که باید به آنها امکانات بدهیم در حوزه 
اینکه  به  اشاره  با  فعالیت کنند.انصاری  های مختلف 
توصیه دیگر ما کشت فراسرزمینی است که این یک 
فرصت برای جمهوری اسالمی است، تصریح کرد: باید 
تجار کرمانی به تعادل در تجارت توجه داشته باشند 
و باید زمینه تولید را در کشورهای دیگر فراهم کنیم 
تجارت  ادامه  برای  تضمین  بهترین  تجاری  تعادل  و 

است.
وی با بیان اینکه وزارت امور خارجه هرچه در توان 
دارد برای فعاالن اقتصادی انجام می دهد و در خدمت 
تجار هستیم و سفارتخانه های ما هیچ وقت به اندازه 
کنونی در زمینه تجارت وقت نگذاشته اند بیان کرد: 
باید بازرگانان حتما برای کار با نمایندگی های وزارت 

خارجه در کشورهای مختلف در ارتباط باشند.
انصاری در پایان با تشکر از نمایندگان استان کرمان 
فعال  بسیار  کرمان  نمایندگان  گفت:  مجلس  در 
هستند و امیدواریم حضور فعال مردم را در انتخابات 

داشته باشیم.

معاون اقتصادی وزیر امور خارجه در کرمان تاکید کرد:

لزوم توجه تجار کرمانی به تعادل در تجارت 

خبر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 

و صنایع دستی استان : 

زیرساخت های الزم  برای میزبانی

 از گردشگران خارجی فراهم است

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
زیرساخت های الزم برای حضور و پذیرایی از گردشگران خارجی در این 
استان فراهم است و امیدواریم شاهد حضور گردشگران از سراسر دنیا در 

این منطقه باشیم.
باغ  در محل  اقتصادی 15 کشور  رایزنان  و  در جمع سفرا  فعالی  فریدون 
شاهزاده ماهان افزود: استان کرمان خاستگاه تمدن هفت هزارساله و دارای 
هفت اثر ثبت جهانی و ۷00اثر ملی و هفت هزار اثر شناخته شده است که 

دلیلی بر منحصربفرد بودن این استان است.
وی تصریح کرد: در سفر سه روزه سفیران و رایزن های 15 کشور به استان 
به زودی شاهد نتایج خوبی در حوزه گردشگری خواهیم بود و مهمانان بین 

المللی مبلغان خوبی برای این استان خواهند بود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار 
کرد: اقامت در دل کویر بر جذابیت های این منطقه جهانی می افزاید که 

امیدوارم در سفر آتی به استان کرمان این تجربه را کسب کنید.
وی تاکید کرد: با توجه به پهناور بودن این استان، سفیران و رایزن های 
اقتصادی سفر چهار روزه ای را برای دیدن جاذبه های گردشگری استان 

کرمان برنامه ریزی کنند.
و  پیچ  شیریکی  گلیم  زنده  تولید  های  کارگاه  از  بازدید  کرد:  بیان  فعالی 
نمایشگاه صنایع دستی شهرستان سیرجان، کارخانجات صنعتی و معدنی 
سیرجان و رفسنجان و جاذبه های تاریخی و گردشگری استان کرمان از 

جمله برنامه های سفر سفیران و مهمانان خارجی به استان کرمان بود.
۲۷سفیر و رایزن اقتصادی از 15کشور آسیایی و اروپایی بمنظور آشنایی با 
ظرفیت های گردشگری و اقتصادی استان کرمان از روز چهارشنبه وارد این 
استان شده اند و با حضور در شهرستان های سیرجان، رفسنجان و کرمان 

در جشن پسته و گلیم شرکت کردند.
همچنین نشست بررسی های پتانسیل توسعه روابط اقتصادی فرامرزی در 
کرمان با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه، استاندار کرمان و سفرا 
و رایزنان اقتصادی 15 کشور، جمعی از نمایندگان مردم استان کرمان در 
مجلس شورای اسالمی، مسئوالن و فعاالن اقتصادی  روز جمعه در محل 

هتل پارس کرمان برگزار شد.

بارش های پاییزی و خسارت های شدید

 به کشاورزان جنوب کرمان

در  راه ها  و  کشاورزی  بخش  به  خسارت هایی  تگرگ  و  باران  شدید  بارش 
جنوب استان کرمان وارد کرد و موجب آبگرفتگی برخی معابر شهری شد.

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان  ، بارش شدید 
باران و تگرگ در شهرستان جیرفت،عالوه بر آبگرفتگی معابر به گلخانه ها و 

مزارع روستا های بخش مرکزی این شهرستان خسارت وارد کرد.
علی ساالری مدیرجهاد کشاورزی جیرفت با اشاره به بارش شدید تگرگ در 
روستا های بخش مرکزی به ویژه روستای دهنو گفت: حجم خسارت وارده 
به خصوص به گلخانه ها باال است و گروه های کارشناسی برای برآورد دقیق 

خسارات به منطقه اعزام شده اند.
 طاهری مدیر جهادکشاورزی شهرستان عنبر آباد هم گفت: طوفان و تگرگ 
این  در  گلخانه  هکتار   4 و  مزرعه  هکتار   100 باغات،  از  هکتار   ۲10 به 

شهرستان بین ۳0 تا ۳5 درصد خسارت وارد کرده است.
باران  شدید  بارش  کرد:  اعالم  هم  فاریاب  شهرستان  فرماندار  نیکنفس 
از این شهرستان شد و به  وتگرگ باعث جاری شدن سیالب در مناطقی 
ده هکتار از اراضی کشاورزی روستای ُحرمه آسیب رساند و بخشی از راه 

روستایی زهمکان به فاریاب را تخریب کرد.
بارش شدید باران و تگرگ از روز پنجشنبه هفته گذشته به صورت پراکنده 
در مناطق مختلف جنوب استان کرمان شروع شد و عصر پنجشنبه، جاری 
شدن ناگهانی سیالب در رودخانه منطقه رمشک از توابع قلعه گنج، باعث 

جان باختن یک نفر و گرفتار شدن چند خودرو در داخل رودخانه شد. سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان خبر داد:

برگزاری مراسم ۱۳ آبان در کرمان با سخنرانی وزیر اسبق امور خارجه
کرمان  استان  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای  سرپرست 
گفت: مراسم راهپیمایی 1۳ آبان در شهر کرمان ساعت ۹ صبح 
روز دوشنبه از چهارراه توحید)ارگ( تا میدان شورا برگزار خواهد 
امور  اسبق  وزیر  متکی«  »منوچهر  اجتماع  این  سخنران  و  شد 

خارجه کشور خواهد بود.
به گزارش ایسنا، حسین انجم شعاع در نشست خبری اظهار کرد: 
یوم اهلل 1۳ آبان یکی از روزهای ماندگار در تاریخ انقالب است که 
سه اتفاق مهم از جمله دستگیری حضرت امام)ره( در سال 4۳ 
از دانش آموزان در سال 5۷ و  ایشان، شهادت جمعی  تبعید  و 
تسخیر النه جاسوسی امریکا در سال 5۸ موجب ماندگاری این 

روز در تاریخ انقالب شده است.
وی با اشاره به تسخیر النه جاسوسی امریکا افزود: دلیل خصومت 
آمریکا با ایران ماهیت استکبارستیزی انقالب اسالمی است و آنها 
از ابتدا با انقالب مخالف بودند و 1۳ آبان 5۸ سفارتخانه امریکا به 

تسخیر دانشجویان پیرو خط امام درآمد.
انجم شعاع با اشاره به اهمیت راهپیمایی یوم اهلل 1۳ آبان تصریح 
ما تسلیم خواسته های  اگر  کرد: مقام معظم رهبری فرمودند» 

دلیل  به  دید  نخواهد  روی خوش  دیگر  ملت  این  بشویم  امریکا 
اینکه خواسته نهایی آنها نابودی جمهوری اسالمی است«.

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی کرمان بیان کرد: با 
توجه به جایگاه باالی جمهوری اسالمی ایران در منطقه و با توجه 
توانسته  و  بوده  ایران  نبرد  پیروز  شده،  اعمال  های  سیاست  به 
منطقه را به تسخیر خود درآورد و سیاست های امریکا را شکست 
بدهد که آنها از این مسئله عصبانی هستند و سعی می کنند با 

فشار اقتصادی مردم ما را به زانو در آورند.
وی افزود: با حضور مردم در راهپیمایی 1۳ آبان ثابت می کنیم 
نا  و  شوند  نمی  موفق  خود  اهداف  به  رسیدن  در  دشمنان  که 

امیدشان خواهیم کرد.
در  امریکا  موقعیت  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح  انجم شعاع 
جهان و به ویژه در منطقه رو به افول است و در راستای مسائلی 
و  »استکبارستیزی  آبان   1۳ امسال  راهپیمایی  شعار  داریم،  که 
مقاومت اسالمی سرآغاز افول و فروپاشی قدرت امریکا« انتخاب 

شده است.
وی بیان کرد: باید تالش و تبلیغ کنیم که راهپیمایی 1۳ آبان 

تا  باشد  از سال های قبل  بهتر  یادماندنی و  به  باشکوه،  امسال 
باعث یاس و نا امیدی دشمنان جمهوری اسالمی به ویژه امریکا 

بشود.
مسئول ستاد برگزاری مراسم 1۳ آبان در استان کرمان با اشاره 
به برگزاری سه جلسه این ستاد تاکنون گفت: مراسم راهپیمایی 
1۳ آبان در شهر کرمان ساعت ۹ صبح روز دوشنبه از چهارراه 
این  و سخنران  شد  خواهد  برگزار  شورا  میدان  تا  توحید)ارگ( 
اجتماع منوچهر متکی وزیر اسبق امور خارجه کشور خواهد بود.

و ۷1 شهر  راهپیمایی در ۲۳ شهرستان  این  اینکه  بیان  با  وی 
محوری،  مراسم  این  بر  عالوه  افزود:  شد،  خواهد  برگزار  استان 
مفهوم  کردن  نهادینه  منظور  به  تبلیغی  فرهنگی  های  برنامه 

مراسم 1۳ آبان در مدارس و دانشگاه ها برگزار خواهد شد.
های  به شهرستان  تبلیغاتی  اقالم  ارسال  به  اشاره  با  انجم شعاع 
استان برای برگزاری مراسم یوم اهلل 1۳ آبان بیان کرد: از اقشار 
ویژه کرمان درخواست می کنیم که  به  و  استان  مختلف مردم 
در راهپیمایی شرکت کرده و موجب یاس و نا امیدی دشمنان 

انقالب اسالمی بشوند.

  

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: ارزش پول ملی بهبود پیدا 
کرده و رشد ارز مهار شده است.

فعاالن  نشست  در  خامکانی  امیری  حسین  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بخش خصوصی با رایزنان و سفرای کشورهای مختلف بیان داشت: یکی 
از اهداف سفر سفرا و رایزنان اقتصادی کشورهای مختلف دنیا آشنایی با 

ظرفیت های اقتصادی و فرهنگی استان کرمان بوده است.
بر کسی  ایران  مردم  بر  آمریکا  ناعادالنه  و  فشار یک طرفه  افزود:  وی 
را  بیشتر  همکاری های  زمینه  سفر  این  امیدواریم  لذا  نیست  پوشیده 
فراهم آورد. نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی 
گفت: انتظار مردم از دوستان واقعی این است که در شرایط سخت با 
ما همکاری کنند؛ تجربه تلخی که برای کشورهای امضا کننده  برجام 
رخ داد نشان داد که هیچ یک از کشورهای حاضر در این توافق سهمی 

در تصمیم گیری کالن ندارند و با یک بدعهدی توافقات زیر پا گذاشته 
می شود.امیری تصریح کرد: شکستن توافق برجام برای برخی شکننده 
دنیا  در  نقطه ای  وابستگی  تا  بود  آموزنده  ما  برای  این موضوع  اما  بود 
سر  پشت  را  اقتصادی  فشارهای  اوج  ما  شد:  یادآور  نکنیم.وی  ایجاد 
گذاشتیم صندوق بین المللی پول تاکید کرد اثر تحریم ها در حال تخلیه 
شدن است و تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲0۲0 افزایش خواهد 
یافت.نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
همه فشارهای ارزی در ایران بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، 
ایران هنوز در رتبه سوم از لحاظ دوام ذخایر ارزی منطقه است لذا از 

سال آینده روند افزایشی در اقتصاد ایران مشاهده می شود.
وی اظهار کرد: در صادرات غیرنفتی ایران امسال از نظر وزنی افزایش 
با  لذا  بودیم  شاهد  را  کاهش  واردات  در  میزان  همین  به  که  داشته 
تمام  این جنگ  تا  به دست هم دادیم  کمک مردم و مسئوالن دست 
عیار اقتصادی را با موفقیت پشت سر بگذاریم و اجازه ندادیم تا اقتصاد 

کشورمان زمین گیر شود همچنین رشد تورم مهار شد.
ملی  پول  ارزش  شد:  یادآور  کرمان  استان  نمایندگان  مجمع  رئیس 
بهبود پیدا کرده و رشد ارز مهار شده لذا آمار صادراتی نشان می دهد 
حضور صادرکننده های ما بیشتر شده است و با چندین کشور مراودات 
اقتصادی داریم.وی افزود: مردم ما از سفرا و رایزن های اقتصادی انتظار 
دارند تا اجازه ندهند یک کشور بتواند تجارت دو کشور دوست را تحت 
تاثیر قرار دهد لذا امروز بیش از همه بخش ها نفت و سایر انرژی های 
داد  اجازه  نباید  بنابراین  شده  سیاسی  ابزار  جهان  مردم  نیاز  مورد 
تجارت غیرنفتی دستخوش مسائل سیاسی شود.امیری ابرازکرد: امروز 
امضای  و  اقتصادی  مشترک  کمیسیون های  از  فراتر  دیپلماسی،  به  ما 

تفاهم نامه نیاز داریم لذا باید به راهکار هایی دست یابیم که هزینه های 
و  زرند  مردم  برساند.نماینده  حداقل  به  را  ما  خصوصی  بخش  حضور 
کوهبنان در مجلس شورای اسالمی گفت: در برخی کشورهای بزرگ 
باید  دارد  فاصله  کشور  مرکز  از  منابع  که  ایران  و  روسیه  هند،  مثل 
ارتباطات  انتظار داریم شرایط را برای  از سفرا  استان ها را دریابیم لذا 

تجاری بیشتر کنند.
وی بیان کرد: عده ای از تجار و صادرکنندگان ما به ویژه در فشارهایی 
ناشی از تحریم نیاز به حمایت حقوقی دارند و نباید اجازه داد عده ای 
فعاالن  و  کنند  سواستفاده  فضا  این  از  هدف  کشورهای  در  سودجو 
اقتصادی ایران را متضرر کنند. امیری یادآور شد: نزدیک به 50 درصد 
از صادرات ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه 
را  تجارت  می تواند  منطقه  فرهنگی  اشتراکات  و  کم  فاصله  لذا  است 
راحت تر، روان تر و کم هزینه تر کند. وی با بیان این که استان کرمان 
می تواند معبر و ماخذ صادرات به کشورهای دیگر باشد، اظهار داشت: 
امنیت  گلخانه ای  محصوالت  و  معدنی  صنعتی،  ظرفیت های  کنار  در 
به هاب صادرات پسته،  را  استان  ژئوفیزیک کرمان می تواند  و شرایط 
خرما، مرکبات و...  تبدیل کند. رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان 
تاکید کرد: در جنوب استان کرمان بیشتر از هر جایی ظرفیت تولید 
محصوالت گلخانه ای وجود دارد و کشورهای زیادی از جمله روسیه و 
کشورهای حاشیه خزر می توانند از این محصوالت بهره مند شوند. وی 
افزود: آن چه استان کرمان را نسبت به سایر کشورهای دیگر بر جسته 
و  فرودگاه ها  وجود  و  جهانی  ثبت  توریستی  جاذبه های  وجود  می کند 
)کلوت های  جهان  نقطه  گرمترین  کرمان  در  است   ... و  ریلی  خطوط 

شهداد( وجود دارد که خود جاذبه گردشگری است.

رئیس مجمع نمایندگان استان:

اوج فشار اقتصادی را پشت سر گذاشته ایم
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یادداشت های 
گاه و بی گاه

تزیین 

به اتاقش وارد می شدی گیج و منگ بودی اتاقی شیک با 
دیوارهایی که با چوب به طرز زیبایی آراسته شده بود. گچ 
با  همراه  زیبا  و  راحت  مبلمان  قشنگ،  لوسترهای  و  بری 
و  میز  بود.  داده  اتاق  به  ابهت خاصی  ای دی  الی  تلویزیون 
صندلی نفیس در گوشه اتاق منتظر حضور او بود. روی میز 
وسط دو سه نوع میوه و شیرینی گذاشته شده بود. تابلوهایی 
هم در اتاقش بود که مربوط به کارش بود و هر یک آخرین 
مرحله افتتاح یک پروژه را نشان می داد به اتاق همکارهایش 
هم رسیده بود و برای آنها هم محیطی راحت برای انجام کار 
خوب آماده کرده بود چون او عقیده داشت یک مدیر باید با 
فراغ بال و اطالعات کافی و تفکر صحیح دستورالعمل صادر 
و با مهمانانش برخورد کند و در آخر هم تابلوی باالی میز 
کارش روی دیوار به خط استادی مشهور نصب شده بود که 

روی آن چنین نوشته بود.
ماندگار نیست اگر بود به ما نمی رسید.

به قلم محمد جواد 
ایرانمنش 

عشق آغاز

 قشنگی دارد اما... 

برای  توانایی داشتن  به معنای  تفاهم 
جسمی  های  تفاوت  کردن  تحمل 

نشوند  پذیرفته  ها  تفاوت  این  اگر  و  است  روحی  و 
مشکالت و اصطکاک های گوناگون در مرحله ی اول 
آرامش را از رابطه های کوچک گرفته و در مرحله های 
بعدی جامعه را به خطر می اندازد اما آیا تفاوت ها را تا 
چه میزان می توان متحمل شد؟! متاسفانه بین حرف 
و عملکرد فاصله بسیار است و البته که چرخاندن چرخ 
برای  باشد.  می  آن  به  کردن  نگاه  از  دشوارتر  آسیاب 
دستیابی به تفاهم نیاز به اراده ای پوالدین می باشد تا 
بتوان با گذاشتن صبر و حوصله رفتار و گفتار یا ظاهر 
و باطن طرف مقابل را پذیرفت. از جان و دل پذیرفت 
تا بتوان با او یکی شده و در یک مسیر قرار گرفت. یک 
کافی  زندگی  عمر  یک  برای  آن  با  باختن  دل  و  نگاه 
ها  کاستی  و  کم  تمام  داشتن  قبول  به  نیاز  و  نبوده 
هست. حتی تفاهم در یک مقطع برای تمام طول مسیر 
کافی نیست و همواره باید موتور زندگی تعمیر شده و 

به او قدرت های تازه تر داده شود.
ملزومات  اما  دارد  توجهی  قابل  اهمیت  تفاهم  گرچه 
دیگر را برای زندگی نمی توان بی ارزش دانست. انسان 
هرگز قادر نبوده که به یک تفاهم کامل با دیگران برسد 
و گاهی با نادیده گرفتن شرایط اوضاع را پذیرفته است 
باید قبول داشت که فقط افرادی خاص قدرت پذیرفتن 
از عهده ی پذیرفتن  های سخت را دارند و هر کسی 
تفاهم  فقط  در ضمن  آید  برنمی  ها  کاستی  و  نواقص 
مقطعی کافی نیست. اگر کسی را ضعیف تر از آن می 
بینید که بتواند مسائل و مشکالت شما را تحمل کند 
زیرا فقط نمی  رابطه نشوید  و  وارد معامله  او  با  هرگز 
توان برپایه ی احساس تصمیم گرفت و احساسات مدام 

در حال تغییر هستند.
عشق آغاز قشنگی دارد اما 

دنیای ما با شهر رویا فرق دارد 
هر کس به پای خویش دارد تکه سنگی 

به قلم 
مهناز سعید 

گزارش »کرمان امروز« ازعوارض داروهای بدن سازی که طی این سال ها جوانان بسیاری را  به کام مرگ کشانده است؛

بدن سازی یا بدن سوزی؟

اشاره:
عضله داشتن، ورزیدگی و به تبع آن قدرت بدنی این 
روزها  است.این  شده  مردانه  دنیای  جدید   مد  روزها 
جوانان بسیاری را می توانید مشاهده کنید که با کوله 
های ورزشی به سمت باشگاه های بدن سازی و زیبایی 
با هر سطح  و  قشر  از هر  مردان جوان  روند.  اندام می 
سواد و مدرکی  نه برای سالمتی  بلکه بیشتر برای مورد 
توجه قرار گرفتن از سوی زنان و دختران به تغییر چهره 
و ورزیده کردن اندام خود روی آورده اند. این گونه است 
که در سال های اخیر بازار باشگاه های مردانه پر رونق تر 
شده و مردان جوان و میان  سال بسیاری زمان و هزینه 
های زیادی را صرف به رو آوردن و مقبول کردن بدن 
نیست که  البته هدف سالمتی  خود می کنند که صد 
اگر چنین بود این مردان به سراغ انواع و اقسام مکمل 
ها و هورمون ها برای زودتر رسیدن  به نتیجه مطلوب 
نمی رفتند. اما آنچه که باعث تاسف شده این است که 
مصرف داروهای غیر مجاز بدن سازی طی این  سال ها 
جوانان زیادی را  به کام مرگ کشانده است اما چرا با 
مراکزعرضه و فروش این داروها برخوردی صورت نمی 
گیرد!؟ چرا داروخانه ها به مراکز اصلی فروش این اقالم 
گزارشی  زمینه  همین  در  اند!؟  شده  تبدیل  خطرناک 

تهیه شده که در ادامه قابل مطالعه است.
عشق به بدن سازی

اسمش محسن است و فقط 28 سال دارد و یک سال 
است که هر دو کلیه خود را از دست داده است. خودش 
می گوید:" ماجرا از آنجایی شروع شد که اندام ورزیده 
پر  ورزش  این  جذب  و  دیدم  را  دوستم  فرم  خوش  و 
زودتر  هرچه  آنکه  برای  گرفتم  تصمیم  و  شدم  هزینه 
به اندام و هیکل متناسب برسم از داروها و مکمل های 
را  داروها  این  شود  می  مگر  اما  کنم.  استفاده  ورزشی 

مورد استفاده قرار دهی و به مصرف آن هاعادت نکنی. 
دوره های دارویی ابتدا با دوز پایین شروع شد از انواع 
گلوتامین،  کراتین،  ویتامینی،  و  پروتئینی  های  مکمل 
اکسی متان،آمینو و قرص های اشتها آور را مصرف می 
باالیی  بدنی  قدرت  و  انرژی  دارای  هم  عجیب  و  کردم 

مصرف  خودسر  را  داروها  این  که  آنجایی  شدم.از  می 
می کردم و تحت نظر پزشک نبودم و حتی از داروخانه 
هم تهیه نمی کردم بعد از مصرف ناگهان دچار عوارض 
شدید گوارشی، دل درد،معده درد و زخم معده شدم. 
بعد از گذشت مدتی هم دست و پا یم ورم کرد و...پس 

از انجام آزمایشات و بررسی ها متوجه شدم که هر دو 
کلیه ام صد درصد از کار افتاده است و بایستی هر چه 

زودتر دیالیز و پیوند کلیه می شدم.
و  بلند   آه  اینجای حرف هایش که رسید  به  محسن 
صدا داری کشید و گفت: االن چندین سال است که من 
با یک کلیه پیوندی و مصرف داروهای کلیه زندگی می 
کنم و هر روز برای من یک عذاب شده است. توصیه من 
هیجانات  و  احساسات  روی  از  که  است  این  جوانان  به 
و برای مد و به نمایش گذاشتن بدن خودشان به بدن 
سازی روی نیاورند. ورزش باید  برای سالمتی باشد نه 

آنکه بدن  را بسوزاند و از بین ببرد.
استقبال از مرگ

متاسفانه این روزها از یک طرف هم این ورزش بسیار 
در فضای مجازی  تبلیغ می شود و هم از طرف دیگر 
هیچ نوع نظارتی بر روی داروها و عرضه آن صورت نمی 
گیرد. به هر داروخانه ای که در سطح شهر قدم بگذاری 
و  ها  باکس  حتما  داروخانه  های  قفس  از  ردیف  یک 
مشاهده  را  بدن سازی  داروهای  به  مربوط  های  قوطی 
با وجود  خواهید کرد. چگونه است که وزارت بهداشت 
عوارض بسیار باالی این داروها مجوز فروش آنها را صادر 
اخیر  این در حالی است که طی سال های  می کند!؟ 
بسیاری از جوان ها با مصرف این داروها جان خود را از 
دست داده اند و یا به بیماری های صعب العالج مبتال 

شده اند.
تجارت زیر زمینی  داروها در باشگاه ها

از آنجایی که در داروخانه ها این داروها گران عرضه 
می شوند باشگاه های بدن سازی به صورت زیر زمینی 
به  را  داروها  این  از داروخانه  تر  پایین  با قیمت های  و 
ورزشکاران می فروشند که در بسیاری از موارد تقلبی  و 
قاچاق هستند. مشخص است که دراینجا منفعت روسای 
این  و حاصل می شود.  تامین  بدن سازی  باشگاه های 
در حالی است که باشگاه های ورزشی اصوال باید مکان 
هایی باشند که سالمتی را برای ورزشکاران  به ارمغان 
اماکن  به  ها  باشگاه  این  از  برخی  متاسفانه  اما  بیاورند 
تبدیل  جوانان  و  شهروندان  سالمت  برای  تهدیدگری 
امر را  ناظران  اند که لزوم ورود بیشتر و مقتدرتر  شده 

می طلبد.

   در سال های اخیر بازار باشگاه های مردانه پر رونق تر شده و مردان جوان و میانسال 
بسیاری زمان و هزینه های زیادی را صرف بدنسازی می کنند که صد البته هدف سالمتی 
نیست که اگر چنین بود این مردان با  انواع و اقسام مکمل ها و هورمون ها برای زودتر 
رسیدن به نتیجه مطلوب به خود صدمه نمی زدند. اما آنچه که باعث تاسف شده این 
است که مصرف اکثر داروهای بدن سازی طی این سال ها جوانان بسیاری را به کام مرگ 
کشانده است اما چرا با مراکزعرضه و فروش این داروها برخورد نمی شود!؟ چرا داروخانه 
ها به مراکز اصلی فروش این اقالم خطرناک تبدیل شده اند!؟ این در حالی است که باشگاه 
های ورزشی اصوال باید مکان هایی باشند که سالمتی را برای ورزشکاران به ارمغان بیاورند 
اما متاسفانه برخی از این باشگاه ها به اماکن از بین بردن سالمت شهروندان و جوانان 

تبدیل شده اند که لزوم ورود بیشتر و مقتدرتر ناظران امر را می طلبد و...

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

برای شروع نوشتن چطور بر ترس از شکست غلبه کنیم؟
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احتماال شما بی رحم ترین خواننده ی خودتان هستید و 
زمان هایی به یک نگاه بی اعتنا برای خالص شدن از شر 

بدترین غرایزتان نیاز دارید.
از  نقل  به  ایران  کتاب  خبرگزاری  گزارش  به    
وجود  هم  شما  برای  سوال  این  شاید   - نیویورک تایمز 
داشته باشد که وقتی شروع به نوشتن چیزی که خیلی 
از  ترس  بر  چطور  نمی دانید  می کنید  دارید  دوستش 
از  باید  که  سوالی  اولین  شاید  اما  کنید.  غلبه  شکست 
به  آیا  که شکست چیست؟  است  این  بپرسید  خودتان 
پاسخ پیش بینی نشده مخاطبان آینده بستگی دارد یا به 
فاصله میان چیزی که تصور می کنید و چیزی که روی 

کاغذ می آید؟
احتماال شما بی رحم ترین خواننده ی خودتان هستید. 
و مطمئنا زمان هایی در روند نوشتن وجود دارد که به 
نگاه بی اعتنایی نیاز داریم که ما را از بدترین غرایزمان 

نجات دهد.
با صفحه  رویارویی  است:  بدتر  همه  از  داستان  شروع 
که  لحظه ای  در  احتماالت  شدن  محدود  بعد  و  خالی 

کلمات خشک می شوند.
در داستان کوتاه »حقیقِت واقعیت، حقیقت احساس« 
از مجموعه جدید تد چیانگ به نام »بازدم«، یک نوجوان 
در دهکده ای بدون نوشتار در افریقای غربی، از یک مبلغ 

مذهبی اروپایی خواندن و نوشتن را یاد می گیرد اما ثبت 
کار بهترین قصه گوی روستا در رسانه جدید را غیرممکن 

می یابد:
وقتی کوکوا داستان را گفت، صرفا از کلمات استفاده 
درون  نور  و  دستانش  حرکت  صدایش،  از  او  نکرد؛ 
چشمانش استفاده کرد. او داستان را با کل بدنش تعریف 
کرد و تو هم آن را به همان روش فهمیدی. هیچکدام از 
این ها روی کاغذ ثبت نشد؛ تنها کلمات ِصرف توانستند 
تجربه  از  ذره ای  تنها  کلمات،  خواندن  و  شوند.  نوشته 

که  انگار  می دهد؛  تو  به  را  کوکوا  خوِد  به  دادن  گوش 
کسی به جای خوردن خود بامیه، ظرفی که در آن پخته 

شده را لیس بزند.
از یک لحاظ، تمام آثار ادبی در ترجمه یک اثر ادبی اند، 
افکار خام و ابتدایی و احساسات به زور در اسم ها و افعال 
نامناسب جای داده می شوند. این به نوعی آرامش بخش 
شکست  بدانیم  نوشتن  به  شروع  از  پیش  که  است 

خورده ایم! درنتیجه حاال می توانیم با آن کنار بیاییم.
آن  هنوز  است.  راحت تر  انجامش  از  گفتنش  البته 

که  چیزی  و  باشد  می توانست  که  چیزی  بین  شکاف 
هست، بین یک شاهکار و یک اثر فوق العاده معمولی یا 
این  از ندانستن تفاوت میان  بی رودربایستی بد و ترس 
بزرگان  اینکه حتی  آوردن  به خاطر  آیا  دارد.  دو وجود 
این عرصه هم از شب های تاریک روح رنج برده اند مایه 
سرگئی  سمفونی  نخستین  وقتی  است؟  خاطر  آرامش 
راخمانینف در سال ۱8۹۷ در سن پترزبورگ روسیه اجرا 
»فقدان  و  شکسته«  »ریتم  قدرتمند  منتقد  یک  شد، 
کامل مضمون« آن را محکوم کرد و گفت »ظاهرا رهبر 
ارکستر مست بوده«. راخمانینف غرق در ناامیدی شد و 
به مدت سه سال هیچ آهنگی ننوشت. سرانجام به یک 
با  ابتدا مقابله  متخصص مغز و اعصاب مراجعه کرد که 
چیزهای کوچک را به او یاد داد و بعد به تکاپوی او برای 
آنچه به کنسرتوی پیانو جاودانه شماره دو تبدیل شد، 

انجامید.
همان طور که لیزا لفور، متصدی کتابخانه نوشته است: 
نوشتن  دارد.«  وجود  لذتی  آن  امکان  و  شکست  »در 
»مردی  مستند  فیلم  است.  هیجان  و  ترس  تجارت 
ماجرای  بیاورید.  خاطر  به  را  مارش  جیمز  سیم«  روی 
راه رفتن فیلیپ پتی روی سیمی میان برج های تجارت 
جهانی نیویورک در سال ۱۹۷۴. او یک گرافیتیست در 
قدم  ترس  از  فراتر  ظاهرا  و  بود  زمین  و  آسمان  میان 
تمام  چیز  همه  بعد  و  اشتباه  قدم  یک  برمی داشت؛ 
می شد. اما ما چقدر خوش شانس هستیم که می توانیم 

کلمات اشتباهمان را پاک کنیم و دوباره شروع کنیم.
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مطالعات محققان نشان داده که در ۲۰ سال آینده هوش مصنوعی قادر 
خواهد بود رمان های پرفروش بنویسد.

ماه   - ویکلی  پابلیشرز  از  نقل  به  ایران  کتاب  گزارش خبرگزاری  به    
در  است  قرار  خالق  نویسنده  و  برنامه نویس   ۱۰۰ به  نزدیک  آینده 
چالش ملی ماه تولید رمان )NaNoGenMo( شرکت کنند که در 
آن برنامه های کامپیوتری، هوش مصنوعی اختصاصی و دیگر ابزارهای 
دیجیتال قادر به تولید رمان های ۵۰ هزار کلمه ای خواهند بود. بر اساس 
مطالعه ای که از سوی ۳۲۵ محقق هوش مصنوعی انجام گرفته، هوش 
مصنوعی قادر خواهد بود در ۲۰ سال آینده رمان های پرفروش بنویسد 

و NaNoGenMo نگاهی اجمالی به این آینده ارائه خواهد کرد.
داریوش  وقتی  کار کرد،  به  آغاز  NaNoGenMo در سال ۲۰۱۳   
کاظمی، نویسنده و برنامه نویس خالق متوجه شد هزار نویسنده انسانی 
در حال تهیه نسخه ۵۰ هزار کلمه ای برای چالش ملی ماه نوشتن رمان 
هستند و در عوض از خوانندگان توییتر خود دعوت کرد تا یک ماه را 
به نوشتن کدهایی اختصاص دهند که یک رمان ۵۰ هزار کلمه ای تولید 
کند. هر سال بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر در این چالش شرکت می کنند. با 
این وجود طبق گفته زاک والن، شرکت کننده این چالش، در این ماراتن 
کدنویسی حدود ۴۰۰ رمان کامل و نزدیک به ۴۵ میلیون کلمه نوشته 

شده است.
 ژانل شین نویسنده که دو بار در این چالش شرکت کرده می گوید: »دیدن 
آدم ها در NaNoGenMo که از هوش مصنوعی و برنامه نویسی به 

شیوه های خالقانه استفاده می کنند، حقیقتا جالب بود.« در ماه نوامبر 
نویسنده  این  از  دارم«  دوستت  من  و  هستی  چیزی  شبیه  »تو  کتاب 
منتشر خواهد شد؛ کتابی غیرداستانی که توصیف تجربیات نوشتاری او 
در قالب هوش مصنوعی است. او می گوید: »هوش مصنوعی به عنوان 
اما  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  فزاینده ای  به طور  پیشرفته  ابزار  یک 
اگر به ۱۰ هنرمند ابزاری مشابه بدهی، آنها با ۱۰ چیز متفاوت ظاهر 
می شوند. NaNoGenMo این خالقیت و تمام چیزهای مختلفی را 
که می توانیم از یک مدل پایه مشابه بیرون بکشیم، برجسته می کند." 

به طور  کنون  تا   ۲۰۱۳ سال  از  رمان  تولید  ابزارهای  که  حالی  در 
عنوان  به  همچنان  خوانایی  و  یکپارچگی  یافته اند،  تکامل  چشم گیری 
مانده  باقی   NaNoGenMo برای شرکت کنندگان  چالش دشواری 
است. هیچ کس بهتر از کاظمی، کسی که به گفته خودش »یک ارتش 
توسط  ساخته شده  متن های  که  ربات هایی  درباره  ساخته،  کوچک« 
کامپیوترها را در رسانه های اجتماعی پست می کنند نمی داند. کاظمی 
را  کسی  توجه  اینکه  برای  کلمه  هزار  حتی  یا   ۵۰۰ »تولید  می گوید:  
جلب کند کار ساده ای است اما وقتی هزار کلمه را پشت سر بگذاری، 

نگه داشتن توجه خوانندگان بسیار دشوار خواهد بود. 
سبک های  و  زبان ها  انواع  از   NaNoGenMo شرکت کنندگان 
از  برخی  اما  می کنند  استفاده  رمان هایشان  تولید  برای  برنامه نویسی 
این پروژه های تکمیل شده به مدل های زبان بستگی دارند، یک هوش 
مصنوعی تخصصی که با تمرین بر متون به اشتراک گذاشته شده توسط 

برنامه نویسان، یاد می گیرد چطور بنویسد.
 در ماه فوریه، اوپن  اِی آی، شرکت هوش مصنوعی مستقر در کالیفرنیا از 
جی پی تی۲-، یک مدل زبان ابرقدرت، در هشت میلیون صفحه وب پرده 
برداشت. این هوش مصنوعی جدید قابلیت عجیبی در سرمشق گرفتن 

از نوشته انسان و پیش بینی اینکه در یک نمونه نوشتاری که به او داده 
شده، اتفاق بعدی چه خواهد بود دارد. یک سیستم یادگیری ماشینی 
که با استفاده از خواندن کتاب ها و استفاده از داده های گسترده اش به 

سادگی قادر است کتاب های مخصوص خود را بنویسد.
 وقتی سازندگان جی پی تی۲- به آن تنها یک جمله از »ارباب حلقه «های 
فرد  به  منحصر  جهان  سنجش  با  دستگاه  دادند،  را  تالکین  جی .آر.آر 
نویسنده و حساسیت او، چند پاراگراف به شیوه نثر تالکین تولید کرد. 
استفاده  برای  را  زبان  مدل  این  از  نسخه های کوچک تری  این شرکت 
سوءاستفاده های  خاطر  به  اما  داده  قرار  عموم  دسترس  در  اصالح  و 

احتمالی مدل کامل را به اشتراک نگذاشته است.
برای   مدل های زبانی هوش مصنوعی به احتمال زیاد مسائل حقوقی 

ناشران ایجاد خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر یک برنامه نویس یک 
مدل زبان را مطابق مجموعه آثار جی.کی. رولینگ آموزش دهد و هوش 

مصنوعی ای بسازد که قادر به نوشتن به سبک نویسنده باشد چه؟
»هیچ  می گوید:  عمومی  دانش  سیاست گذاری  مشاور  رز،  مردیت   
به  کپی رایت  دارای  آثار  متقابل  اثر  میزان  مورد  در  شفافیت جدی ای 
عامه  کلی،  به طور  نداریم.  ماشینی  یادگیری  برای  ورودی  داده  عنوان 
یک  این  فنی  لحاظ  از  اما  می دانند  عادالنه  استفاده  یک  را  این  مردم 
آثار  از  نتواند  نمی توان خطی کشید که هیچ کس  است.  مرحله جدید 

یک نویسنده دیگر الهام بگیرد.«
 با نگاه کردن به خروجی فعلی مدل های زبان، به نظر نمی رسد که این 
سواالت آنقدرها هم مهم باشند. اما برخی حس می کنند که ناشران باید 
نوشت:  نویسنده در وبالگ خود  بیشتر کنند. جوآنا پن  را  توجه خود 
»اگر من جای استفن کینگ یا ناشر او بودم همین االن به دنبال صدور 
هوش  متن  تولیدکننده  مدل  یک  برای  منتشرشده ام  آثار  برای  مجوز 
مصنوعی می رفتم، تا این فضا را پیش از هر کس دیگری داشته باشم.« 
پن کسی است که تکامل جی پی تی۲- را از نزدیک دنبال کرده است. او 
فرصت های آتی را برای ناشران متصور شده تا هوش مصنوعی را برای 
متونی حتی بزرگ تر آموزش دهند. او می گوید: »اگر شما یک ناشر با 
باشید،  آثار منتشر شده  از  بزرگی  دستورالعمل های صحیح و فهرست 
باید  کار  این  برای  دهید.  آموزش  را  مدل جی پی تی۲-  یک  می توانید 

ناشر بزرگی باشید و به برنامه نویسان و میلیون ها داده نیاز دارید.«
 کاظمی امید بسیاری به این فرصت ها دارد. او می گوید: »اگر به آینده ی 
نوشتن عالقه مند هستید، قطعا ارزشش را دارد که به این چالش توجه 
کنید. مثل این است که در هنگام پیدایش فتوشاپ یک عکاس بوده 
باشید، زیرا این موضوع می تواند نتیجه بازی را در رسانه ها عوض کند.«

آیارباتهاکتابهایپرفروشبعدیرامینویسند؟

شهر
بیترحم

شهر
در حصار ارتفاع قوطی های ساخته شده از سیمان و آهن 

گرفتار در هوای دود آلوده ی پر از سرب 
که حتی نفس پرندگانش را به شماره انداخته است 

نه پر پرواز که شوق پرواز را هم ندارند 
کبوتران و فاخته ها 

به رنگ خاکستری کدر 
دل گرفته از دود و دم هوا 

سر فرو برده در بال های خویش 
از بام ساختمانها هم قهر کرده اند 

که نه جای النه ساختن است و نه مهربانی آب و دانه ای 
انباشت گنجشک های جان داده از خفقان هوا 

سنگ فرش خیابانها شده است 
درختان 

بیمار 
پژمرده از خزان زودرس بی برگی 

کندهای نمادین روزمرگی شده اند 
اما در این میانه 

عرصه 
عرصه ی جوالن کالغ هاست 

که قارقارشان گوش فلک را پر کرده است 
و مردمان شهر 

سرفه زنان، تنگ خلق، بی حوصله، عجول در رفتن 
در انتظار جرقه ای به باروت خشمشان 

و زن هاشان 
بزک کرده 

همچون عروسکان خیمه بازی تئاتر شهر 
در برزخ هیاهوی مکمل مرد 

فرومانده اند 
هراسان، پریشان، شتابان

به کجا می روند این قوم هراسان؟
به کجا می روند این جمع پریشان؟

نکند بدنبال معجزه اند؟
کدام معجزه ؟

به قول »نادر پور«
»درخت معجزه خشکیده است«

و تلخی روزگار 
ماسیده به چهره شان 

رنگ مرگ 
پاشیده به جمع شان 

که نه وقت ماندن 
گاه رفتن است 

شهر 
شهری بی ترحم است

به قلم سیدرضا 
مجد زاده 

سرویس ادبی کرمان امروز
 

آخرین پیامبر خدا
بازنویسی  بارها  و  بارها  )ص(،  اسالم  پیامبر  زندگی 
برای  را   آن  ناصری  محمد  بار  این  اما  است  شده 
او متولد ۱۳۴۵، کارشناس  بازنویسی کرده،  نوجوانان 
زبان و ادبیات فارسی و کارشناس ارشد امور فرهنگی 
از دانشگاه تهران است که داوری جایزه غنی پور را در 

سال های گذشته بر عهده داشته است.
از  داستان گونه  روایتی  خدا،  پیامبر  آخرین  کتاب 
ایشان  والدت  از  که  است  )ص(  اکرم  پیامبر  زندگی 
آغاز می شود و درباره ازدواج ایشان و حضرت خدیجه 
)س(، آغاز نبوت، دعوت نهان و آشکار، هجرت از مکه 
به مدینه و اتفاقاتی که تا پایان عمر شریف شان روی 

داده است را بازگو می کند.
آخرین پیامبر خدا، نوشته محمد ناصری با تصویرگری 
آیدین سلسبیلی، در ۳۶ صفحه و قطع خشتی، توسط 

انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است.
 لشکر صلح

یکی  شیعیان،  دوم  امام  )ع(،  مجتبی  حسن  امام 
وجود  که  است  اسالم  خیمه  محکم  ستون های  از 

با  )ع(،  علی  حضرت  شهادت  از  پس  ارزشمندشان 
تدبیری شایسته، تفرقه افکنان را از اندیشه اسالمی و 
اساس مکتب شیعه دور نگه داشتند و اجازه تندروی یا 

کج روی به هیچ یک از اصحاب ندادند.
امام  این  زندگی  اتفاقات  درباره  صلح،  لشکر  کتاب 

را  ایشان روایت خود  امامت  آغاز  از  بزرگوار است که 
آغاز می کند و صلح ایشان و معاویه، یکی از مهم ترین 

نکات این کتاب است.
این کتاب  در دو بخش کوفه و مدینه نوشته شده 
آن  از  و پس  کوفه  رویدادهای  اول  بخش  در  و  است 

اتفاقاتی که بعد ازهجرت شان به مدینه روی داد را 
بازگو می کند. کتاب لشکر صلح از مجموعه قصه نیکان 
توزنده  جعفر  توسط  که   است  مهر  سوره   انتشارات 

جانی در ۱۵۶ صفحه نوشته شده است.
 بیدارم کن

سفر امام رضا )ع(، از مدینه به مرو، یکی از مهم ترین 
اتفاقات تاریخ تشیع و تاریخ ایران است، مامون عباسی، 
با انتقال ایشان از مدینه به مرو اهدافی داشت که با 

هوشمندی امام رضا )ع( همه آن ها نقش بر آب شد.
بیدارم کن، روایتی از سفر امام رضا )ع( از مدینه به 
مرو است که در سال ۲۰۰ قمری روی داده، این کتاب 
دو بخش دارد؛ در بخش اول عناوینی چون حرکت از 
از مدینه، بصره،  به سوی مدینه، مدینه، حرکت  مرو 
در  و  دارد  مرو،  سرانجام  و  نیشابور  اصفهان،  اهواز، 
بخش دوم نیز سرفصل هایی چون مردی که به تمام 
که  نمازی  همیشگی،  جواب  بود،  رسیده  آرزوهایش 
به  رو  و  بغداد  سوی  به  دیگر،  نقشه ای  نشد،  خوانده 

آسمان داستان را روایت می کند.
بیدارم کن، به قلم فریبا کلهر، در ۱۴۰ صفحه توسط  
نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( منتشر شده است.

کتاب هایی برای آشنایی کودکان با خاندان هدایت
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سرویس فرهنگی - تاریخی کرمان امروز

روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام گذاری شده 
یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف رخ 
داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان روزی به یادماندنی 

به ثبت رسانده است. 
تبعید امام خمینی)ره( به ترکیه در 13 آبان 1343، 13 آبان 1357 که 
روز دانش آموز نام گرفت و تسخیر النه جاسوسی در 13 آبان 1358 عنوان 
این سه واقعه تاریخی است که نمی توان هیچ یک را از نظر اهمیت نسبت 
به دیگری اولی تر دانست چرا که هر کدام در دوره وقوع تاثیر گذاری خاص 

خود را داشته و شرایط را به نحوی تغییر داده اند.
تبعید امام خمینی به ترکیه 13 آبان 1343

کاپیتوالسیون یا حق قضاوت کنسولی حقی است که به اتباع بیگانه داده 
می شود و آنها را ازشمول قوانین کشور مصون ومستثنی می کند؛ درواقع در 
صورت ارتکاب جرم در خاک کشور، دولت میزبان حق محاکمه آن مجرم 

را ندارد.
کاپیتوالسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگران این قانون 
را به کشورهای ضعیف تحت  سلطه تحمیل می کردند؛ کاپیتوالسیون درایران 
اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و پس  طی معاهده ترکمانچای برای 
ازآن برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت ضعف 
حکومت های قاجاریه کسب کردند؛ اما، کاپیتوالسیون در سال 1306، تحت 
اول  جنگ  از  پس  بین الملل  روابط  بر  حاکم  فضای  و  عمومی  افکار  فشار 

جهانی لغو شد.
محمدرضا  که  نمی گذشت  کاپیتوالسیون  الغای  از  دهه   3 از  بیش  هنوز 
سال  مهر  سیزدهم  در  علم  اسداهلل  کابینه  شد.  آن  مجدد  احیاگر  پهلوی 
1342، به دستور شاه، پیشنهاد آمریکا مبنی بر اعطای مصونیت قضایی به 
اتباع آمریکایی را به صورت یک الیحه قانونی در هیأت دولت تصویب کرد.

چندی بعد این خبر به حضرت امام رسید و ایشان را به خروش و فریاد 
واداشت به طوری که در4 آبان 1343 ایشان طی نطقی تاریخی به رسوایی 

این اقدام ننگین پرداختند.

فرازهایی از سخنرانی ایشان چنین بود: » ... دولت با کمال وقاحت از این 
امر ننگین طرفداری کرد، ملت ایران را از سگ های آمریکایی پست تر کردند.
او  از  بازخواست  بگیرد،  زیر  را  آمریکایی  سگ  یک  کسی  چنانچه  اگر 
می کنند؛  اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می کنند 
و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر 
ایران را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد...«.  بگیرد، بزرگترین مقام 
رژیم که در طول دو سالی که امام قیام کرده بودند، نتوانسته بود با هیچ 
شیوه ای، ایشان را آرام کند، تنها یک راه پیش پای خود می دید و آن تبعید 

امام بود.
در شب 13 آبان 1343، صدها کماندو به همراه مزدوران ساواک به منزل 
امام در قم حمله ور شدند ایشان را دستگیر و به تهران منتقل کردند و سپس 
با یک هواپیمای نظامی ایشان را به ترکیه تبعید کردند. این سرآغار هجرتی 

بود که 14 سال بعد پیروزی انقالب اسالمی را به بار آورد.
روز دانش آموز 13 آبان 1357

به  خمینی)ره(  امام  رهبری  به  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  که  حالی  در 

روزهای سرنوشت سازی نزدیک می شد همه اقشار مردم ایران از زن و مرد 
و پیر و جوان، سعی در ایفا کردن نقش تاریخی خود و عمل به تکلیف الهی 

داشتند. در این میان دانش آموزان و نوجوانان شور و حال دیگری داشتند.
تعطیل  را  مدارس  که  حالی  در  دانش آموزان  آبان 1357،   13 روز  صبح 
کرده بودند، به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند تا صدای اعتراض خود 

را به گوش همگان برسانند.
این جوانان پر شور و خداجو، گروه گروه، داخل دانشگاه شدند و به همراه 
اجتماع  دانشگاه  چمن  زمین  در  مردم  از  دیگری  گروه های  و  دانشجویان 
کردند. ساعت 11 صبح، مأموران،  ابتدا چند گلوله گاز اشک آور در میان این 
جمعیت خروشان پرتاب کردند؛ اما، اجتماع کنندگان در حالی که به سختی 
نفس می کشیدند، صدای خود را رساتر کرده و با فریاد اهلل اکبر، لرزه بر اندام 
مأموران مسلح شاه افکندند. در این هنگام تیراندازی آغاز شد و جوانان و 
نوجوانان بی گناه، یکی پس از دیگری، در خون خود غلتیدند. در این روز، 

56 نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند.
من  عزیزان   ...« فرمودند:  مناسبت  همین  به  پیامی  در  امام)ره(  حضرت 

صبور باشید، که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است ... ایران 
امروز جایگاه آزادگان است... من از این راه دور، چشم امید به شما دوخته ام 
... صدای آزادی خواهی و استقالل طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم."
به خاطر گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان دانش آموز، این روز در تاریخ 

انقالب اسالمی به نام روز دانش آموز نام گذاری شده است.
آبان   13 جهانی  استکبار  با  مبارزه  روز  ـ  جاسوسی  النه  تسخیر 

1358
در ابتدای انقالب و زمان حکومت دولت موقت با هدف وادار کردن آمریکا به 
استرداد شاه و اموال ملت ایران، دانشجویان تصمیم به اشغال سفارت آمریکا 
شریف،  صنعتی  پلی تکنیک،  تهران،  دانشگاه های  از  دانشجویان  گرفتند. 
... گرد هم آمدند و طی یک راهپیمایی تا سفارت آمریکا  شهید بهشتی و 
آمریکایی ها،  و  مقاومت محافظین  علیرغم  و  رفته  باال  دیوارهای سفارت  از 

سفارت را به تصرف کامل درآوردند.
کردن  نابود  مشغول  سرعت  به  آمریکایی ها  سفارت،  تسخیر  هنگام  در 
بسیاری از اسناد دخالت ها و تجاوزات و غارت های خود شدند ولی پس از 
تسخیر سفارت به سرعت از نابودی باقی مانده اسناد جلوگیری شد و بعدها 
اسنادی که از النه جاسوسی آمریکا به دست آمده بود چاپ شده و در اختیار 
همگان قرار گرفت. به محض انتشار این خبر، مردم بسیاری با خشم و انزجار 

مقابل النه جاسوسی تجمع کرده و از حرکت دانشجویان حمایت کردند.
از  بزرگ تر  و  دوم  انقالب  را  حرکت  این  پیامی  در  نیز  خمینی )ره(  امام 
را  این حرکت دانشجویان معترض، خشم آمریکایی ها  نامیدند.  اول  انقالب 
برانگیخت و آنها که ناتوان از درک ملتی استقالل طلب و آزادی خواه بودند، 
از آن جمله فشار  ایران زدند؛  بر ضد جمهوری اسالمی  اقداماتی  به  دست 
آوردن به مجامع بین المللی مانند سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسالمی، 
و  دانشجویان مسلمان  علیه  تبلیغاتی  ایجاد جو منفی   ،... و  امنیت  شورای 

برخی اقدامات دیگر از جمله آنهاست.
اما پس از بی ثمر ماندن، آنها به اقدامات جدی تری روی آوردند؛ از جمله 
قطع کامل روابط سیاسی در 20 مهر 1359، حمله نظامی به ایران و تجاوز 
به خاک کشورمان که به شکست مفتضحانه آنها در صحرای طبس انجامید و 
نیز محاصره اقتصادی و بلوکه کردن دارایی ها و اموال ایران و... که هیچ کدام 
تاکنون درعزم ملت ایران برای مقابله با ظلم و بی عدالتی جهانی ومنشا اصلی 

آن در جهان یعنی استکبار جهانی و آمریکا خللی وارد نکرده است.
و این گونه نام روز 13 آبان برای همیشه در تاریخ ایران ماندگار شد.

سرویس اجتماعی کرمان امروز 

گرفتن«  قرار  بازخواست  »مورد  و  بودن«  »پاسخگو  معنای  به  مسئولیت 
است. وقتی گفته می شود: »"الف" مسئول فالن کار است« منظور آن است 
که می توان او را در مورد آن کار و پیامدهای حاصل از آن، مورد باز خواست 
و سئوال و پرسش قرار داد. روشن است که »بازخواست« در جایی معقول 
است که »مسئول« نسبت به امر مورد سئوال، وظیفه و تکلیفی داشته باشد. 

لذا مفهوم مسئولیت، رابطه تنگاتنگی با تکلیف و وظیفه دارد.
   از آن رو که مسئولیت، استعماالت گوناگونی دارد، تقسیمات مختلفی نیز 
برای این واژه می یابیم. در یک تقسیم بندی برخی مسئولیت را به مسئولیت 

حقوقی، مدنی و اجتماعی و اخالقی تقسیم کرده اند.
قلمرو مسئولیت اخالقی

بلکه  نیست.  انسان  مستقیم  افعال  به  منحصر  اخالقی،  مسئولیت  مبحث 
درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. 
نیز  انسان  نفسانی  ملکات  و  شناختی  روان  های  ویژگی  به  نسبت  حتی 
می توان پرسید که آیا فالن شخص نسبت به »میل به قساوت و ظلم«)و نه 

فعل ظالمانه( مسئول است یا نه؟
آینده  به  مربوط  افعال  و  آثار  به  منحصر  مبحث  این  قلمرو  همچنین   
نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می شود. از 
این رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می کنند: مسئولیت 
آینده  به  معطوف  مسئولیت  و   )retrospective( گذشته  به  مربوط 
)prospective(. بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه 
انسان می شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه 
یا  به داشتن وظیفه  این موارد منوط و مشروط  از  فاعل است. و هر کدام 

الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.
مفهوم اخالق و مسئولیت اجتماعی

با توجه به دیدگاه های مختلفی که درباره نهاد یا عامل پاسخ شونده از 
شده  ها  شرکت  پذیری  مسئولیت  از  متفاوتی  تعاریف  دارد.  وجود  شرکت 
افراد  به  شرکت  یک  بودن  پاسخگو  را  اجتماعی  مسئولیت  گروهی  است. 
ذینفع آن شرکت در برابر کارها و تصمیمات صورت گرفته توسط آن شرکت 

می دانند. منظور از افراد ذینفع کسانی هستند که چه در سطح محلی چه 
 Mallen , 2004( .در سطح بین المللی از فعالیت های شرکت تأثیر پذیرند

)baker
کالرکسون استدالل می کند که بهتر است از مدلها و روش شناسی های 
با موضع مسئولیت اجتماعی شرکت ها دست برداشته و  بی فایده مرتبط 
تولید  آن  در  که  چهارچوبی  شویم.  متمایل  ذینفعان  چهارچوب  سمت  به 
سود شرکت ها به منظور ایجاد ثروت برای ذینفعان است. این چهارچوب 
از مسائل مبهم جلوگیری می کند و اجازه می دهد که در تحقیق علمی، 

مقاالت قابل ارزیابی باشند. )امیدوار، 1383(
نظریه ذی نفعان از این استدالل استفاده می کند که عالوه بر کسانی که 
در شرکت سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد گروه های دیگری نیز در آن 
شرکت عالئقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر عالئق ایشان اثر 

می گذارد و بنابراین باید حقوق و عالئق این طیف گسترده از ذینفعان، در 
سیاست ها و رفتارهای شرکت دیده شود. در طیف گروه های ذینفع می 

توان این گروه ها را مشاهده کرد:
تأمین  کنندگان  مصرف  مشتریان،  کارکنان  مدیران،  سهامداران  مالکان، 
کنندگان، توزیع کنندگان دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین, سازمان 
های پاسدار محیط زیست، مردم محل، فعالیت بنگاه، دولت، رقبا، بانک ها و 

)Willson،2004( .مؤسسات مالی، رسانه ها و جامعه علمی
گریفین و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: ››مسئولیت 
اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان باید در جهت حفظ 
و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد. )تدبیر، 

اردیبهشت 83(
کیث دیویس معتقد است که ››مسئولیت اجتماعی یعنی نوعی احساس 

تعهد به وسیله مدیران سازمان های تجاری بخش خصوصی که آن گونه 
تصمیم گیری نمایند که در کنار کسب سود برای مؤسسه، سطح رفاه کل 

جامعه نیز بهبود یابد. )تدبیر، اردیبهشت 83(
آن  در  که  بازرگانی  موسسات  برای  جامعه  چون  که  معتقدند  گروهی 
فعالیت می کنند فرصت های مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب 
سود بپردارند، درعوض، سازمان های مذکور باید متعهد باشند که نیازها و 
این تعهد را مسئولیت اجتماعی می  خواسته های جامعه را برآورده کنند 

نامند. )تدبیر، اردیبهشت 83(
مشاور تجارت جهانی در امور توسعه پایدار در گزارش خود به نام "ایجاد 
تعریف  این  از  وریچاردواتس  هولم  لرد  نوشته  و شغلی"  کاری  حس خوب 
استفاده کرده اند، "مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها عبارتند از تعهد 
و  اقتصادی  توسعه  در  مشارکت  اخالقی  رفتار  داشتن  به  مشاغل  مستمر 
در همان حال بهبود کیفیت زندگی نیروی کار و خانواده ایشان در سطح 

وسیعتر، بهبود جامعه و اجتماع‹‹
تعاریف  گوناگون  های  فرهنگ  و  درجوامع  اجتماعی  مسئولیت  از  اما 

متفاوتی شده است که ما دو نمونه آن را می آوریم.
است:  شده  تعریف  گونه  این  ها  شرکت  اجتماعی  مسئولیت  فیلیپین  در 
››مسئولیت اجتماعی شرکت ها عبارت است از آنچه که مشاغل به جامعه 

پس می دهند.‹‹
آن  دوستانه  بشر  مدل  بر حسب  همه  از  بیش  آمریکا  در  سنتی  طور  به 
تعریف شده است: ››از شرکت های سودآور انتظار می رود که وظیفه شان 
از  انجام دهند. پس آنان بخش معینی  را در مورد پرداخت مالیات بخوبی 
سودشان را برای امور خیریه می بخشند. برای یک شرکت خیلی بد است از 

آنچه که می بخشد، منفعت کسب نماید.‹‹
اما مدل اروپایی بیشتر بر تجارت محض به طریقه ای که در برابر اجتماع 

مسئول باشد تأکید می کند و به نظر می رسد قابل قبول تر باشد.
اما آنچه مهم است این است که همچون سایر فرایند های مبتنی بر فعالیت 
های جمعی و اجتماعی بشری, هیچ چیز نمی تواند برای همه مناسب باشد, 
در کشورهای مختلف, ارزش ها و اولویت های متفاوتی وجود خواهندداشت 

که چگونگی عمل به مسئو لیت پذیری را شکل خواهند داد.

سیزدهم آبان ماه تاریخی که فراموش نمی شود

نوشتاری درباره مسئولیت اخالقی

شرکت حمل و نقل بهمن بار در نظر دارد اقالم مازاد  بر نیاز و ضایعاتی را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند. متقاضیان گرامی برای اطالع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 20/ 98/08 به دفتر شرکت واقع 
در کیلومتر 17 جاده باغین، بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان مراجعه نموده یا با شماره 09133870956 تماس حاصل 

نمایند.
اقالم مزایده : 

1- نوار و تیوب 24 * 12    2- انواع آهن آالت، آلومینیوم و چدن و الستیک مستعمل کامیون 
3- انواع فیلتر و لوازم دست دوم کامیون های ایویکو، بنز و ...

4- شاسی بنز 2635 و اتاق تصادفی کامیون ایویکو 440 و بنز آکسور 
شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان 

شرکت حمل و نقل بهمن بار در نظر دارد، تعداد 3 دستگاه ماشین آالت خود به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی 
به فروش برساند. متقاضیان گرامی برای اطالع از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا 98/08/20 به دفتر شرکت 
واقع در کیلومتر 17 جاده باغین، بلوار ورودی کارخانه سیمان کرمان مراجعه نموده یا با شماره  09133870956 تماس 

حاصل نمایند.
ماشین آالت: 

1- بیل مکانیکی هیوندای 330 مدل 2018 )صفر(
2- بیل مکانیکی هیدرومک 300 مدل 2011 )کارکرده(

3- لودر دلتا CL 957 مدل 2019 )صفر(
شرکت حمل و نقل بهمن بار کرمان 

آگهی مزایده عمومی آگهی مزایده عمومی 



ششیکشنبه 12 آبان ماه 5/1398 ربیع االول 1441/ 3 نوامبر 2019/سال بیست و چهارم شماره 3091
ایران و جهان

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

مردی ۳۴ ساله  با 
چهره ی کودک ۹ ساله!

یک مرد ۳۴ ساله چینی در ۹ سالگی ضربه ای به سرش می خورد و از آن 
سن تاکنون رشد نکرده است.

درست است که جوانی خیلی خوب است و هرکسی چهره جوان داشته 
باشد و سن چهره اش کمتر از سن واقعی اش باشد، خیلی هم خوشحال 
بر مشکالت  دیگری سرآغازی  فرد  برای  می تواند  اتفاق  اما همین  است، 

باشد.
او  برای  بودن  که جوان  نیست  آدم های خوش شانسی  آن  از  زو شنگای 
خوش یمن بوده باشد! بلکه حاال اسباب دردسر هم شده است. او از نظر 
سن و سال ۳۴ ساله است، اما بدنش در ۹ سالگی مانده و هیچ تغییری 

نکرده است.
 پدر و مادر زو تعریف می کنند که وقتی زو ۹ ساله بوده و در حال بازی با 
بچه ها، ضربه ای به سرش می خورد، با اینکه خون ریزی نمی کند، اما ۳ روز 
تب دارد و وقتی به بیمارستان می رود، دکتر یک لخته خون را در سرش 
پیدا می کنند. بعد از عمل جراحی حال زو کامال خوب بوده، تا اینکه بعد 
از چند سال متوجه می شوند او اصال تغییری نداشته و در حقیقت هیچ 

بزرگ نشده است.
 با بررسی دکترها متوجه می شوند که در اثر ضربه ای که به سرش خورده، 
غده هیپوفیز زو آسیب دیده و از همین رو رشدش در همان سن متوقف 
شده است. حاال زو یک فرد ۳۴ ساله است که در بدن یک پسر نوجوان ۹ 
ساله گیر افتاده که نه تنها نمی تواند ازدواج کند بلکه برای کار کردن هم 

با مشکالت مختلفی روبه رو شده است.
به نظر می رسد جوان بودن و جوان ماندن همیشه هم اتفاق خوبی نیست.

عقد موقت پسرجوان با زن
 ۴۸ ساله با مرگ پایان یافت

رسیدگی به پرونده قتل زن میانسالی که پس از عقد موقت با پسر جوانی 
کشته شده بود، درپی مرگ پدرش به تعویق افتاد.

ورامین گزارش  پلیس  به  میانسالی  ناپدید شدن زن  گزارش  اردیبهشت 
شد.

جسد این زن درحالی پیدا شد که ساکنان محل به دنبال دو ماه بی خبری 
این  به  دادگستری خواستار رسیدگی  به  نامه  نوشتن  با  از زن همسایه، 

موضوع شده بودند.
یکی از همسایه ها به مأموران گفت: دو ماه قبل پروین زن همسایه از من 

برای کاری بیل و کلنگ گرفت.
 این آخرین بار بود که او را دیدم. بعد از آن نه خبری از این زن بود و نه 
پسر جوانی که مدتی با او زندگی می کرد. با این اظهارات تحقیقات برای 

شناسایی مرد جوان آغاز شد.
و  شده  او  زندگی  محل  شناسایی  به  موفق  مأموران  سرانجام  اینکه  تا 

بازداشتش کردند.
ساله   ۲۴ من  گفت:»  دستگیری  از  پس  داشت،  نام  »سعید«  که  متهم 
بودم که با این زن ۴۸ ساله آشنا شدم. مدتی عقد موقت بودیم و با هم 

زندگی می کردیم.
فرزند  و صاحب  بدهم  از مدتی تصمیم گرفتم تشکیل خانواده  بعد  اما 
شوم. به این ترتیب ناگهان او را ترک کردم و رفتم. بعد از مدتی به دیدنش 

آمده بودم که گفت فاضالب خانه اش مشکل دارد.
تا من  ایستاد  بیل و کلنگ گرفت و کنار در حیاط  ازهمسایه  بعد هم 
مشکل را بررسی کنم. همین طور که مشغول کندن زمین بودم بر سر زن 

گرفتن من جروبحث مان شد.
او می دانست من بچه دارم اما همچنان دست بردار نبود. تا اینکه تهدید 
کرد موضوع را به همسرم می گوید. من که با شنیدن این حرف بشدت 
عصبانی شده بودم با چوب ضربه ای به پشتش زدم و با چاقو گلویش را 
بریدم. بعد هم در همان چاله ای که در باغچه کنده بودم او را دفن کردم.
حاال هم به شدت پشیمانم.«با این اعتراف ها، مأموران با دستور قضایی 
پیدا  باغچه  از داخل  را  وهمراه متهم راهی خانه مورد نظرشده و جسد 
به  مرگ  وزمان  علت  تعیین  برای  شده  متالشی  جسد  سپس  کردند. 

پزشکی قانونی انتقال یافت.
به گزارش رکنا، با تکمیل تحقیقات، اولیای دم – خواهران و برادرمقتول- 
شناسایی شدند و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک 

استان تهران فرستاده شد.

ظریف:  
ایرانیان در برابر زورگویی سر فرود نمی آورند

نوشت:  توییتی  در  کشورمان  خارجه  امور  وزیر 
دارد  قرار  آن  در  که  چاهی  آنکه  جای  به  آمریکا 
را عمیق تر کند، باید از سیاست های شکست خورده 

خود دست بکشد و به برجام بازگردد.
صفحه  در  ظریف،  محمدجواد  ایسنا،  گزارش  به 

شخصی خود در توییتر نوشت:
عمرانی  کارگران  علیه  اقتصادی  تروریسم  »اعمال 

حداکثری  فشار  حداکثری  شکست  نشانگر  تنها 
است. آمریکا می تواند تمام زنان، مردان و کودکان 
سر  زورگویی  مقابل  در  ایرانیان  اما  کند  تحریم  را 
فرود نخواهند آورد. آمریکا به جای آنکه چاهی که 
در آن قرار دارد را عمیق تر کند، باید از سیاست های 
برجام  به  و  بکشد  دست  خود  شکست خورده 

بازگردد.«

که  کرد  اعالم  روز جمعه  آمریکا  ایسنا،  گزارش  به 
تحریم های جدیدی بر بخش عمرانی و تجارت ایران 
چهار  شامل  تحریم ها  این  که  است  کرده  اعمال 
موادی هستند که عنوان شده است ایران آن ها را 
می  گیرد،  کار  به  هسته ای  و  نظامی  برنامه های  در 
اگرچه معافیت هایی را نیز برای مجاز کردن فعالیت 
اشاعه  عدم  چارچوب  در  خارجی  شرکت های 

تسلیحات هسته ای صادر کرده است.
که  است  شده  مدعی   آمریکا  خارجه  امور  وزارت 
مصمم  آمریکا  خارجه  امور  وزیر  پمپئو،  مایک 
یا  مستقیم  طور  به  ایران،  عمرانی  بخش  که  است 
ایران کنترل  پاسداران  از سوی سپاه  غیر مستقیم 
فهرست  در  سازمان  این  این  از  پیش  که  می شود 
است.  گرفته  قرار  آمریکا  تروریستی  سازمان های 
کرده  اعالم  راستا  این  در  آمریکا  خارجه  وزارت 
آهن،  فروش  تحریم،  این  نتیجه  در  که  است 
نرم افزار  و  آماده  یا  ناخالص  ذغال سنگ  گرافیت، 
کار  به  صورت  در  صنعتی،  اهداف  هماهنگ سازی 
رفتن این مواد در بخش عمرانی ایران، قابل تحریم  

خواهند بود.
همچنین در این سند ارائه شده از سوی وزارت امور 
»چهار  پمپئو،  که  است  شده  ادعا  آمریکا،  خارجه 

قرار  استفاده  مورد  دلیل  به  را  راهبردی«  ماده 
گرفتن در راستای برنامه هسته ای، نظامی یا برنامه 
موشک های بالستیک و تجارت آن ها هدف تحریم  

قرار داده است.
 ،۳0۴L این مواد شامل » لوله های استیل ضدزنگ
تراشه های منگنزی لحیم کاری MN۴0، تراشه های 
ضدزنگ  استیل  و   MN70 لحیم کاری  منگنزی 

CrNi60WTi ESR + VAR هستند.
امورخارجه  وزارت  سخنگوی  اورتاگوس،  مورگان 
آمریکا در بیانیه ای جداگانه مدعی شد که واشنگتن 
امکان  آن چه » بازداشتن ایران از دستیابی به مواد 
راهبردی برای سپاه پاسداران، بخش عمرانی آن و 
برنامه های اشاعه تسلیحاتی آن« عنوان شده است 

را ایجاد کرده است.
هدف  با  آمریکا  نوشت:  توییتی  در  همچنین  وی 
در  اسالمی،  جمهوری  عمرانی  بخش  دادن  قرار 
ایران  نظام  روی  بر  حداکثری  فشار  افزایش  حال 
سپاه  تروریستی  گروهک  توسط  بخش  این  است. 
ایران هدایت می شود.  پاسداران جمهوری اسالمی 
اگر شخصی مصالح تعیین شده را به بخش عمرانی 
ایران بفروشد یا انتقال دهد یا این بخش را تامین 

کند، با تحریم  مواجه خواهد شد.

اطالع  و  منطقی  مصرف  و  تجویز  گروه  رئیس 
دارو،  و  غذا  سازمان  سالمت  های  فرآورده  رسانی 
گفت: قرص برنج کاالی ممنوعه به شمار می رود و 

واردات آن از شبکه قاچاق صورت می گیرد.
از موارد  اینکه بسیاری  به  اشاره  با  به منش،  یسنا 
اثر تنفس گاز سمی  از قرص برنج در  مرگ ناشی 
آزاد شده از کیسه های حاوی غالت یا حبوبات بوده 
است، افزود: این موارد دانسته یا ندانسته برای دفع 
آفات، در داخل کیسه قرص برنج قرار داشته و در 

داخل منزل نگهداری شده است.
برنج  از قرص  ناشی  اینکه تعداد مرگ  بیان  با  وی 

روند صعودی داشته است، اظهار کرد: بر اساس آمار 
پزشکی قانونی کشور، در سال ۹6 تعداد 6۴0 مورد  
در سال ۹7 تعداد ۸۲۵ مورد و در پنج ماه نخست 
سال ۹۸، تعداد ۳۴6 مورد مرگ ناشی از قرص برنج 

ثبت شده است.
قرص  با  مسمومیت  براثر  مرگ  منش،  به  گفته  به 
برنج در مردان دو برابر زنان بوده و نیمی از مرگ و 
میرها ناشی از سموم دفع آفات، به دلیل تماس با 

قرص برنج بوده است.
اطالع  و  منطقی  مصرف  و  تجویز  گروه  رئیس 
دارو  و  غذا  سازمان  سالمت  های  فرآورده  رسانی 

به  که  برنج  قرص  از  ناشی  های  مسمومیت  افزود: 
بیمارستان های کشور مراجعه شده است، در سال 
۹6 ، یک درصد، در سال ۱۳۹7 ، ۱.۴۴ درصد و 
در نیمه نخست سال ۱۳۹۸ ، ۱.۲ درصد را شامل 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه توزیع و خرید و فروش این سم 
در سطح کشور ممنوع است و فسفید آلومینیوم به 
کشور  مجاز  سموم  رسمی  فهرست  از  قرص  شکل 
و  توزیع  واردات،  گونه  هر  و  سال ۱۳۸۴ حذف  از 
از  اعالم شده است، عنوان کرد:  فروش آن ممنوع 
با  مبارزه  ستاد  سوی  از  برنج  قرص   ۱۳۹0 سال 

قاچاق کاال و ارز، کاالی ممنوعه به شمار می رود 
مجازات  مشمول  آن  استفاده  و  فروش  و  خرید  و 
همچنان  برنج  قرص  قاچاق  متاسفانه  اما  است، 
ها  خانواده  توجهی  بی  و  اطالعی  بی  و  دارد  ادامه 
نسبت به خطرات ناشی از مصرف خانگی این سم، 
از معدود  ما یکی  موجب شده که متاسفانه کشور 
از  ناشی  مرگ  دنیا  در سطح  که  باشد  کشورهایی 

این سم در آن گزارش شده است.
با  ها  مسمومیت  بیشتر  کرد:  خاطرنشان  منش  به  
داده  تا ۴0 سال رخ  رده سنی ۲0  در  برنج  قرص 

است.

آمار مرگ با قرص برنج در کشور

خبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران: 
بیکاری از مقاطع تحصیلی پایین به دکتری سرایت می کند

معاون آموزشی سابق دانشگاه تهران و عضو هیات 
علمی این دانشگاه، دلیل افزایش فارغ التحصیالن 
بیکار در مقطع دکتری را فراهم نکردن شغل برای 
فارغ التحصیالن کارشناسی و ارشد دانست و گفت: 
برای این تعداد از فارغ التحصیل دکتری » شغل 
از  بیکاری  دیگر  از سوی  ندارد،  وجود  تخصصی« 

مقاطع قبل به مقطع دکتری سرایت می کند.
سابق  آموزشی  معاون  قمصری  مهدی  دکتر سید 
دانشگاه تهران در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
تعداد زیادی از فارغ التحصیالن مقطع ارشد، پشت 
اظهار  می گیرند،  قرار  دکتری  دوره  به  ورود  خط 
کرد: ورود حجم زیادی از فارغ التحصیالن ارشد با 
هر شیوه جذبی مشکالت زیادی از جمله بیکاری 

را ایجاد خواهد کرد.
مطرح  کشورهای  در  کرد:  تشریح  قمصری  دکتر 
فقط کسانی داوطلب ورود به مقطع دکترا می شوند 
فعالیت  تحقیقاتی  حوزه های  در  دارند  قصد  که 
افرادی  کنند،  دنبال  آکادمیک  را  مسائل  و  کنند 
جذب  تحصیل،  از  بعد  هستند  کار  دنبال  به  که 
بازار کار می شوند و دوره دکتری را صرفاً به عنوان 
یک ضرورت برای ادامه تحصیل در نظر نمی گیرند.

بیکاری  اینکه  بیان  با  تهران  دانشگاه  استاد  این 
می کند،  سرایت  دکتری  مقطع  به  قبل  مقاطع  از 
گفت: وقتی نمی توانیم برای دانشجویان کارشناسی 
و ارشد شغل فراهم کنیم، ادامه تحصیل در مقطع 
گرایشی  هر  زیرا  نمی کند.  دوا  را  دردی  دکتری 
مثاًل  شد.  خواهد  تخصصی تر  باالتر،  مقطع  در 
از  بسیاری  در  می تواند  کارشناسی  دانشجوی 
مشاغل مشغول فعالیت شود، ولی همین دانشجو 
بر یک موضوع متمرکز  به مقطع دکتری  ورود  با 
می شود و در نتیجه شغل مرتبط با رشته اش خیلی 

محدود تر خواهد شد.
وی افزود: طبیعتاً برای این حجم از فارغ التحصیالن 
دولت  که  ندارد  وجود  تخصصی«  »شغل  دکتری 
فارغ  این  اینکه  مگر  کند،  فراهم  را  آن  بخواهد 
با  مرتبط  که  کنند  انتخاب  را  شغلی  التحصیالن 

مدرکشان نباشد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه 
و  در یک رشته تخصص می گیرد عمر  فردی که 
دانشجویان  اینکه  گفت:  می کند،  را صرف  وقتش 
بعد فارغ التحصیلی، بخواهند وارد شغلی شوند که 

ربطی به تخصص آنها ندارد، نمونه بارز هدر دادن 
سرمایه است.

سرمایه های  این  اگر  اینکه  بیان  با  قمصری  دکتر 
افراد ضرب کنیم عدد  این  هدر رفته را در تعداد 
بسیار بزرگی می شود و خسارت اقتصادی بسیاری 
در پیش دارد، ادامه داد: اگر فعالیت واحدهای کم 
کیفیت را متوقف کنیم و مجموعه های قوی تری با 
کیفیت بهتری ایجاد کنیم، انگیزه ی بیشتری برای 
می شود  فراهم  آینده  دانشجویان  و  آموزان  دانش 
پایه و تحصیالت  با جدیت در مقاطع آموزشی  تا 

تکمیلی درس بخوانند.
مقطع  در  دانشجویان  حاضر  حال  در  افزود:  وی 
نمی خوانند،  درس  گذشته  جدیت  با  کارشناسی 
این  از کالس ها شرکت نمی کنند  حتی در خیلی 

مسئله در حال سرایت به دکتری است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بسیاری از صاحبان 
با  حتی  کیفی  نیروهای  دنبال  شغل،  و  سرمایه 
دکتری  مقطع  در  گفت:  هستند،  پایین تر  مدرک 
عالوه بر بخش آموزشی، یک بخش مهم تر به نام 
عده  جز  به  ما  کشور  در  که  دارد  وجود  پژوهش 
برای پژوهش های خود  با تالش فردی  اندکی که 
کیفیت ایجاد می کنند، عموم پژوهش ها با کمترین 
کیفیت انجام می شوند، به همین دلیل بسیاری از 
فارغ التحصیالن مقطع دکتری شغل مناسبی پیدا 

نمی کنند.

دکتر قمصری معتقد است: وزارت علوم از هم اکنون 
دکتری،  مقطع  در  بیکاری  مشکل  برای حل  باید 
اقدام کند و اجازه ندهد این روند غیر منطقی ادامه 

پیدا کند و تبدیل به مشکلی اجتماعی شود.
وی افزود: بهترین راه برای جلوگیری از گسترش 
پدیده بیکاری دانشجویان دکتری، روی آوردن به 
اگرچه  است،  بین المللی  قبول  قابل  استانداردهای 
در بعضی مراکز آموزشی ظرفیت هایی ایجاد شده 
باید  حداقل  ولی  نیستند  تغییر  قابل  که  است 
و  بین المللی  فرمول های  مطابق  دانشجو  پذیرش 

منطق صحیح انجام شود.
با  دانشگاهی  اگر  دانشگاه،  استاد  این  گفته  به 
حداقل تعداد هیئت علمی تأسیس شد باید بپذیرد 
که فقط در مقطع کارشناس دانشجو تربیت کند. 
آموزش  شرایط  سال ها  دانشگاهی  اگر  همچنین 
یک رشته را داشته، اما اکنون اعضا هیئت علمی 
آن کاهش پیدا کرده است باید فعالیت این رشته 
را متوقف کند، زیرا لزومی ندارد به هر قیمتی ادامه 

دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در ادامه تصریح 
دانشگاه های  علمی  هیئت  اعضا  اینکه  تاوان  کرد: 
تازه تأسیس برای ارتقای شغلی و حرفه ای مستلزم 
داشتن دانشجوی ارشد و دکتری هستند را نباید 
جوانان دهند. همچنین به دلیل اینکه تمایل ورود 
کم  رشته ها  از  خیلی  در  کارشناسی  مقطع  به 

چرخه  حفظ  برای  نباید  دانشگاه ها  است،  شده 
اقتصاد مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را با هر 

استانداردی راه اندازی کنند.
گستردگی  این  اینکه  به  اشاره  با  قمصری  دکتر 
عجیب و غریب مراکز آموزش عالی در هیچ جای 
دنیا وجود ندارد، گفت: در کشورهای مطرح، مراکز 
تشکیل  مشخصی  استانداردهای  با  عالی  آموزش 
می شوند و امکانات رفاهی متناسب با شأن کسی 
که قرار است دانشجو خطاب شود فراهم می شود، 
ضمن اینکه آموزش عالی با آموزش دوره های قبل 
الزامی  هیچ  دولت ها  و  است  متفاوت  دانشگاه  از 
تحصیالت  شرایط  افراد  همه  برای  که  ندارند 

تکمیلی را فراهم کنند.
وی افزود: وظیفه دستگاه های نظارتی است که با 
جدیت بیشتری بر این موضوع نظارت کنند؛ زیرا 
این دانشجوها سرمایه کشور هستند که در صورت 
این سرمایه ها تلف می شوند،  عدم نظارت صحیح 
اجتماعی  توقعات  دکتری  مقطع  به  ورود  با 
در  و  مناسب  اشتغال  یافتن  مانند  دانشجویان 
نتیجه دست یافتن به زندگی لوکس افزایش پیدا 
ایجاد  توقعات  این  واقعیت  در  حالی  در  می کند، 

شده پاسخ داده نمی شود.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه 
عالی  آموزش  بر  مستقیماً  اجتماعی  رویدادهای 
آموزش  اصالحات  زمینه  در  گفت:  دارند،  تأثیر 
سوی  از  زیادی  مقاومت های  و  مخالفت ها  عالی 
برخی مقامات وجود دارد، افراد به دالیل مختلف با 
این مخالفت انگیزه های متفاوتی را دنبال می کنند. 
قصد  عالی  آموزش  زمانی سیستم  هر  مثال  برای 
دارد گام جدی برای اصالحات بردارد، این اتفاق با 
یکی از انتخابات هم زمان می شود و طبیعتاً هیچ 
مراکز  نیست،  مند  عالقه  نماینده ای  یا  کاندیدا 

آموزش عالی شهرش دستخوش تغییراتی شوند.
به عقیده دکتر قمصری، قبل از اینکه کشور وارد 
باید  شود  اقتصادی  و  سیاسی  جدی  بحران های 

برنامه ریزی های بلند مدت انجام شود.
تا  از مسئوالن وزرات علوم خواست  پایان  وی در 
جایی که در توان است با جدیت بیشتر این مسائل 
را پیگیری کنند و بر کیفیت آموزش عالی نظارت 
فارغ التحصیالن  اشتغال  وضعیت  تا  باشند  داشته 

بهبود پیدا کند.
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کشف 12 فقره سرقت

 در رفسنجان
دستگیری سارقان در رفسنجان منجر به شناسایی ۱۲ فقره سرقت شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،سرهنگ 
محمدمهدی کریمی سرپرست فرماندهی انتظامی رفسنجان از دستگیری 
۳ سارق سیم برق، ساختمان نیمه کاره و مغازه با کشف ۱۲ فقره سرقت 

در این شهرستان خبر داد.
او با اشاره به دستگیری این سارقان توسط مأموران تجسس کالنتری ۱۲ 
از شهروندان خواست: درصورت هرگونه قطعی  و ماموران کالنتری ۱۳ 
نامتعارف برق در طول شبانه روز و رویت افراد مشکوک در کنار خطوط 
برق ضمن تماس با اداره برق حتما با شماره تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های 

پلیس نیز تماس بگیرند.

کشف 12۸ کیلوگرم تریاک 

در 2 عملیات پلیسی

از  انتظامی شهرستان کرمان  فرمانده  سرهنگ علی کشاورزی جانشین 
کشف ۱۲۸ کیلوگرم تریاک در ۲ عملیات مأموران انتظامی بخش راین 

این فرماندهی خبر داد.
 او اظهارکرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر بخش راین حین گشت زنی 
هدفمند و نامحسوس در حوزه استحفاظی از یک دستگاه خودروی پراید 
۴۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک و از یک دستگاه خودروی پراید دیگر ۸۰ 

کیلوگرم تریاک کشف و راننده هر دو خودرو را دستگیر کردند.
او افزود: در مجموع این دو عملیات ۱۲۸ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف،۲ 

خودرو توقیف و ۲ قاچاقچی دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

دستگیری سارقان مسلح در جنوب کرمان
فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: سارقان مسلح منطقه زیارت پنج تن 

و شهرک کوثرآباد شهرستان رودبار جنوب دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، 
سردار ناظری فرمانده انتظامی استان از دستگیری سارقان مسلح منطقه 
پنج تن و شهرک کوثرآباد شهرستان رودبار جنوب در عملیات   زیارت 

پلیس این شهرستان خبر داد.
او افزود: در پی انجام سرقت های مسلحانه در منطقه زیارت پنج تن و 
شهرک کوثرآباد شهرستان رودبار جنوب رزمندگان پلیس با انجام یک 
آنان  شناسایی  به  موفق  محلی  منابع  از  استفاده  و  اطالعاتی  کار  سری 

شدند.
سردار ناظری تصریح کرد: سارق مسلح به همراه همدستش دستگیر و 
تحویل مراجع قضایی شد و یک قبضه سالح ممنوعه و مقداری مهمات 

نیز دراین عملیات کشف شدند.

مسمومیت اهالی یک دهستان؛

 12 نفر راهی بیمارستان شدند
رییس اورژانس کرمان از مسمومیت ۱۲ نفر با گاز مونوکسید کربن در 

دهستان گوغر بافت خبر داد.
صابری  محمد   ، جوان  خبرنگاران  باشگاه  های  استان  گروه  گزارش  به 
بافت  توابع  از  گوغر  دهستان  در  نفر   ۱۲ گفت:  کرمان  اورژانس  رییس 
در ساعت ۴ و ۴۱ دقیقه بامداد روز جمعه ۱۰ آبان ماه به علت استفاده 
آتش در فضای بسته)بخاری هیزمی( دچار مسمومیت با گاز مونوکسید 

کربن)CO(شدند.
او از اعزام ۲ تیم فوریت های پزشکی به محل حادثه خبر داد و بیان کرد: 
از  بعد  نفر  از مسمومین در محل حادثه درمان سرپایی و ۱۱  نفر  یک 
انجام اقدامات درمانی با حال عمومی مساعد به بیمارستان خاتم االنبیاء 

بافت منتقل شدند.
هنگام  سرما  فصل  در  که  مطلب  این  بیان  با  کرمان  اورژانس  رییس 
استفاده از وسایل گرمازا نکات ایمنی رعایت شود، اظهار کرد: مسمومین 
شامل ۳ کودک، ۶ زن و ۳ مرد که در رده سنی ۳ تا ۶۰ سال قرار دارند.
او به عالئم مسمومیت با گاز منوکسید کربن اشاره کرد و گفت: از عالئم 
و  ادامه  در صورت  که  تهوع  CO سردرد، سرگیجه،  گاز  با  مسمومیت 
تماس بیشتر با گاز منوکسید کربن عالئم شامل استفراع، سوزش چشم، 
موارد  نهایت در  در  بوده که  و کما  اختالل حواس، تشنج  بینی،  و  گلو 

شدید به مرگ منتهی می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان به اولویت بندی 
بر  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان ها  ورزشی  نیاز های 
ساماندهی  می شود،  مشخص  که  اولویت هایی  اساس 

امور در دستور کار قرار می گیرد.
میثم پاریزی، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان در 
جیرفت  شهرستان  ورزشی  اماکن  از  بازدید  ی  حاشیه 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در 
روزه  یک  سفری  در  گفت:  کرمان،  از  جوان  خبرنگاران 
و  جیرفت  شهرستان های  ورزشی  زیرساخت های  از 
ایراداتی  و  نواقص  که  گرفت  صورت  بازدیدی  عنبرآباد 
وجود داشت، بنابراین موارد یادداشت شد و مقرر گردید، 
که  اولویت هایی  اساس  بر  و  شود  بندی  اولویت  نیاز ها 
قرار  کار  دستور  در  امور  ساماندهی  می شود،  مشخص 
می گیرد. او ابراز امیدواری کرد: بتوانیم این ساماندهی 
را در دستور کار قرار دهیم تا اماکن موجود، بهینه تر در 
اختیار مردم قرار گیرد. پاریزی به سیاست های اندیشیده 
شده در بحث نگهداری اماکن اشاره کرد و افزود: به زودی 

این سیاست ها به شهرستان ها ابالغ می شود.

نسبت  را  جیرفت  در  دولتی  ورزشی  فضای  سرانه  او 
سایر  با  مقایسه  در  و  شهرستان  این  جمعیت  به 
کرد:  تصریح  و  دانست  متعادلی  شهرستان ها وضعیت 
اقتصادی، بخش های  معین های  از  باید  در هر صورت 
کمک  حوزه  این  ساماندهی  برای  خصوصی  و  دولتی 
بگیریم تا رقم سرانه فضای ورزشی این شهرستان بتواند 
متناسب با جمعیت رشد یابد. پاریزی بیان کرد: باید 
به  تعریف شود  ورزش شهرستان ها  برای  سازوکار هایی 
نحوی که ما از وجود اسپانسر های ورزشی در منطقه 
بهره مند شویم تا بتوانند به حوزه ورزش خدمات دهند. 
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: با افتتاح 
پروژه هایی هفته تربیت بدنی انجام می شود، حدود ۵۰ 
افزوده  استان  ورزشی سطح  فضای  به سرانه  متر  هزار 
این میزان سرجمع فضا های ورزشی  می شود که خود 
استان را ۴ سانتیمتر افزایش می دهد. او ابراز امیدواری 
کرد: تا پایان دولت دوازدهم رقم افزایش سرانه فضای 
به میزان ۱۰  نفر  ازای هر  به  استان  ورزشی در سطح 

سانتیمتر برسد.

مسابقات کاراته سبک شوتوکان jka بانوان 
تیم های  معرفی  با  کرمان  استان  قهرمانی 

برتر در بافت خاتمه یافت.
سبک  رئیس  نایب  نژاد،  رشیدی  محسن 
شوتوکان jka استان کرمان در گفت و گو با 
خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
کاراته  مسابقات  گفت:  کرمان،  از  جوان 
سبک شوتوکان jka بانوان قهرمانی استان 
کرمان با حضور ۳۲۰ نفر شرکت کننده در 
بافت  میزبانی شهرستان  به  تیم  قالب ۱۶ 

برگزار شد.
او افزود: در پایان نتایج ذیل حاصل شد:

مقام اول: تیم ایران چین )کرمان( ۲۶ طال 
۱۹ نقره ۲۹ برنز

 ۳ طال   ۱۰ شهربابک  شهرداری  دوم:  مقام 
نقره ۳ برنز

مقام سوم: جیرفت )شریف پور( ۸ طال ۱۰ 
نقره ۱۶ برنز

ادونس  شوتوکان  مشترک:  سوم  مقام 
جیرفت ۸ طال ۱۰ نقره ۱۶ برنز

مقام چهارم: زرند ۷ طال ۷ نقره ۳۴ برنز
مقام پنجم: بافت ۶ طال ۹ نقره ۱۲ برنز

مقام ششم: سیرجان ۶ طال ۶ نقره ۷ برنز
مقام هفتم: ارزویه ۷ نقره ۱۰ برنز

سه رزمی کار استان کرمان به اردوی تیم 
ایران  ووینام جمهوری اسالمی  کمیته  ملی 

راه یافت.
سعید حمزه نژاد، رئیس هیات ورزش های 
سبک  مسئول  و  بافت  شهرستان  رزمی 
گو  و  گفت  در  کرمان  استان  ووینام 
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  با  

خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: رقابت های 
درون اردویی ووینام ـ انتخابی تیم ملی با 
حضور ۴۰ فایتر از سراسر کشور به میزبانی 
سالن  آباد،  سعادت  حر  میدان  در  تهران 

صدف برگزار شد.
او با اعالم اینکه مقام آوران طالیی مسابقات 
این  در  یاسوج  شهرستان  کشور  قهرمانی 

عباس  افزود:  داشتند،  حضور  رقابت ها 
پویا  توکلی،  منظری  محمدرضا  بختیاری، 
پور  غنجعلی  رضا  نوروزی،  گوهری، حجت 
و در اجرای فرم رضا سیوندی به سرپرستی 
ووینام  کمیته  نماینده  نژاد  حمزه  سعید 

استان کرمان در این رقابت شرکت کرد.
محمود  محمد  کرد:  تصریح  نژاد  حمزه 

داور  عنوان  به  کرمان  استان  از  نیز  آقایی 
در این مسابقات قضاوت کرد.

بختیاری  عباس  پایان،  در  کرد:  بیان  او 
در  توکلی  منظری  محمدرضا   ،۹۰+ دروزن 
وزن -۷۳ و پوریا گوهری در وزن ۵۷ - کیلو 
ووینام  کمیته  ملی  تیم  اردوی  به  گرم 

جمهوری اسالمی ایران راه یافت.

مدیرکل ورزش کرمان؛ نیاز های ورزشی شهرستان ها اولویت بندی می شود

معرفی برترین های سبک شوتوکان jka بانوان کرمان

راهیابی سه رزمی کار استان کرمان به اردوی تیم ملی

در هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، 
گل گهر سیرجان در خانه مقابل پیکان تهران به 

تساوی بدون گل رضایت داد.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، در چارچوب رقابت های 
گهر  گل  کشور،  فوتبال  برتر  لیگ  نهم  هفته 

پیکان  میزبان  علی  امام  ورزشگاه  در  سیرجان 
تهران بود.

حیدری  پیام  قضاوت  با  که  دیدار  این  پایان  در 
رضایت  گل  بدون  تساوی  به  تیم  دو  شد،  برگزار 

دادند.
شیخی  میالد  و  حمودی  علی  دیدار  این  در 

سلیمانی از پیکان و مهدی زبیدی از گل گهر از 
داور کارت زرد دریافت کردند.

گل گهر سیرجان با این تساوی اولین امتیاز خود 
با سرمربیگری مجید جاللی را به دست آورد و با 
رسیدن به امتیاز چهارم خود از ۸ بازی این فصل، 

همچنان در رده ۱۵ جدول باقی ماند.

فرارسیدن  منتظر  صبورانه  تیم،  این  هواداران 
روز های خوب گل گهر هستند.

پیکان تهران هم که با برد هفته قبل مقابل ذوب 
آهن، امید زیادی به کسب پیروزی در این دیدار 
داشت با این تساوی ۹ امتیازی شد و در رده ۱۰ 

جدول قرار رفت.

رقابت های تنیس رده های سنی کشور، با معرفی 
در  پسران  و  دختران  بخش  دو  در  برتر  نفرات 

کرمان به کار خود پایان داد.
امیر حسین اسفندیاری، مدیر برگزاری مسابقات 
رده های سنی نوجوانان و نونهاالن کشور سطح 
های  استان  گروه  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در   A
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، گفت: مسابقات 
نوجوانان کشور  و  نونهاالن  تنیس رده های سنی 
در دو بخش دختران و پسران از چهار تا ۱۰ آبان 
حسین  امیر  تنیس  آکادمی  میزبانی  به  جاری 
پارس کرمان  تنیس هتل  باشگاه  اسفندیاری در 

برگزار شد.
تهران، کرج،  استان های  از  تنیسور  افزود: ۹۷  او   
کرمان،  بندرعباس،  شیراز،  یزد،  اهواز،  مشهد، 
سرداوری  با  بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان 
آرمین آزادپور به مدت هفت روز با هم به رقابت 

پرداختند. اسفندیاری به نتایج نهایی این رقابت ها 
اشاره کرد و افزود: در پایان این رقابت ها در رده ی 
زیر هشت سال رامتین رافعی از بروجن بر سکوی 
نخست ایستاد، آراد حبیبی نژاد از سیرجان دوم 
از  دو  هر  نیکپور  رهام  و  محمدی  بهداد  و  شد 

کرمان به عنوان سوم مشترک دست یافتند.
دختران  سال   ۱۲ زیر  رده ی  در  کرد:  تصریح  او   
نخست  عنوان  تهران  از  طاهری  سادات  زهرا  نیز 
از کرمان  از آن خود کرد، فریماه فرهی مقدم  را 
بر سکوی دوم تکیه زد و آیناز داوری از اصفهان و 
نجال سادات علوی از کرمان عنوان سوم مشترک 

را به خود اختصاص دادند.
سال   ۱۲ زیر  رده ی  در  کرد:  بیان  اسفندیاری   
پسران نیز محمد امین ارجمند کرمانی از کرمان 
مقام اول را کسب کرد، پارسا ثمره از مشهد در 
و  زاده  عابدین  آیریک  و  گرفت  قرار  دوم  جایگاه 

سوم  مقام  به  تهران  از  دو  هر  طاهری  سامیار 
مشترک رسیدند.

 او گفت: در رده ی زیر ۱۰ سال پسران هم رامتین 
رافعی از بروجن اول شد، سامیار طاهری از تهران 
به مقام دوم دست یافت و بردیا چوبینه از شیراز 
و امیرحسین باربد از کرمان مقام سوم مشترک را 
کسب کردند. اسفندیاری افزود: در رده ی زیر ۱۰ 
کرمان  از  مقدم  فرهی  فریماه  نیز  دختران  سال 
عنوان نخست را به خود اختصاص داد، صبا خیر 
از کرج به مقام دوم دست یافت و رومینا  منش 
اصفهان سوم  از  داوری  آیناز  و  از شهرکرد  رافعی 
رده های  مسابقات  برگزاری  مدیر  شدند.  مشترک 
سنی نوجوانان و نونهاالن کشور سطح A تصریح 
دختران  بخش  در  رحیمی  تینا  همچنین  کرد: 
پدیده  عنوان  به  پسران  بخش  در  عبدی  آراد  و 
مسابقات و آندیا ساالری به عنوان بازیکن اخالق 

معرفی شدند.
از  سخنانش  از  دیگری  بخش  در  اسفندیاری   
صابر  امیرمحسن  و  آبادی  زنگی  ارفع  خدمات 
سرداور  آزادپور  آرمین  داور،  عنوان  به  ماهانی 
طی  رقابت ها  اجرایی  مدیر  ریحانی  علیرضا  و 

برگزاری مسابقات قدردانی کرد.
 در مراسم اختتامیه ی این رقابت ها که با حضور 
پشتیبانی،  و  منابع  توسعه  معاون  زاده  کریم 
گرامی  جوانان،  امور  و  فرهنگی  معاون  اسدی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  بانوان  ورزش  مسئول 
استان کرمان، موسی علی رئیس هیئت شطرنج، 
و  کرمان  استان  تنیس  هیئت  رئیس  ایرانمنش 
بسیاری از پیشکسوتان، ورزشکاران، مربیان، داوران 
و بزرگان تنیس و ... در محل باشگاه تنیس هتل 
پارس کرمان برگزار شد، با اهدای لوح و تندیس 

رقابت ها از برگزیدگان تجلیل شد. 

تساوی بدون گل گل گهر در سیرجان

پایان مسابقات تنیس رده های سنی کشور در کرمان 

خبر
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سید حسین مرعشی، استاندار اسبق کرمان و نماینده اسبق مردم کرمان در مجلس شورای اسالمی در گفتگوی اختصاصی با »کرمان امروز«:

سید  دفتر  رییس  مهدوی،  مهندس  طریق  از  گذشته  هفته 
حسین مرعشی در کرمان با خبر شدیم که ایشان قرار است 
دو روز را در کرمان بگذراند و همین خبر باعث گفتگوی ما 
با استاندار و نماینده مجلس اسبق شد. خدمات سیدحسین 
این  و  نمی شود  پاک  کرمان  استان  مردم  ذهن  از  مرعشی 
مرد سازنده فعالیت هایی را آغاز کرد که سرمنشا آبادانی در 
تا احداث  باغ شاهزاده ماهان  از احیای  استان کرمان است. 
ای  عرصه  که خودش  علوی  باغ  کرمان؛ هفت  اتوبان  اولین 
بسیار  تاثیرات  کس  هیچ  آید.  می  شمار  به  پیشرفت  برای 
مهم سیدحسین مرعشی در این استان را فراموش نمی کند 
و در کتاب تاریخ، آنجا که سیاست عناد نورزد، یقینا از او به 
نیکی یاد خواهد شد. متاسفانه این روزها به دالیل سیاسی و 
حب و بغض های حزبی بعضی ها با این مرد خدوم دشمنی 
می کنند که نشان از بی انصافی است. عده ای از مردم نیز 
براساس گفته های همان سیاسیون مخالف، خدمات وی را 
بی ثمر و یا عرصه ای برای درآمدهای شخصی می دانند که 
نشان از بی اطالعی است. البته نباید از این نکته دور شد که 
یقینا او نیز به مانند دیگر انسان ها اشتباهاتی داشته است و 
باید بدانیم که اشتباهات بزرگ در افعال مردان بزرگ بیشتر 
در  چه  و  استانداری  زمان  در  چه  مرعشی  شود.  می  دیده 
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمان  مردم  نماینده  که  زمانی 
پروژه  شد،  باعث  کرمان  در  را  ارزشمندی  های  پروژه  بود، 
در  سیاسی  مخالفان  همان  های  نوه  و  فرزندان  که  هایی 
همچون  بزرگ  هایی  مجموعه  هستند.  کار  به  مشغول  آنها 

زمان  در  که  دیگر  های  طرح  بسیاری  و  ماهان  هواپیمایی 
ریاست ایشان در حوزه میراث فرهنگی انجام شد. مردم حق 
شناس کرمان اینها را فراموش نمی کنند و یقینا تاریخ بدون 

تحریف، قاضی عادلی خواهد بود.
اینها را گفتم تا شما خوانندگان و همراهان همیشگی  همه 
با این مرد  روزنامه کرمان امروز بدانید که چرا برای گفتگو 
بزرگ وقت گرفتیم و از اینکه وی این فرصت را در اختیار ما 
قرار داد بسیار خرسندیم. در ابتدای این گفتگو با سیدحسین 
که  کردیم  استان صحبت  اقتصادی  وضعیت  درباره  مرعشی 
وی گفت: »متاسفانه چندسالی است که همبستگی در استان 
کم شده است و برای یک طرح همه نظر می دهند و همه 
مدعی می شوند و هر گوشه را نگاه کنید یک سد و مانعی 
وجود دارد. به عنوان مثال همین پروژه انتقال آب را ببینید. 
اگر همه عوامل اجرایی استان در این پروژه با هم همبستگی 
هزینه  همه  آن  و  رسید  نمی  مرحله  این  به  یقینا  داشتند 
استاندار  بنده  زمانی که  نمی کرد. در  پیدا  مبهم  سرنوشتی 
به  برای  یکپارچه  استان  همه  نبود،  اینگونه  وضعیت  بودم 
که  نبود  اینگونه  کردند.  می  فعالیت  ها  پروژه  رساندن  ثمر 
هر کسی به هر دلیلی مانع اجرا شود و طرحی را که استاندار 
و نمایندگان مردم تایید کرده اند را ناگهان اشتباه اعالم کند 
نبود  حاکم  همدلی  گذشته  در  اگر  بماند.  معلق  وضعیت  و 
منطقه  یا  و  کرمان  خودروسازی  نظیر  خوبی  اتفاقات  یقینا 
ای مانند ارگ جدید اجرا نمی شد. همدلی یکی از مهمترین 
عوامل توسعه متوازن در استان کرمان است. ما در این استان 
زرخیز پتانسیل های فراوانی داریم، نعماتی نظیر مس، سنگ 
آهن، مرکبات، پسته و صنایعی نظیر الستیک سازی یا تولید 
استانها  از  بسیاری  که  هستند  استعدادهایی  اینها  سیمان، 
اینها را ندارند، اما ما داریم، پس باید در زمینه بهره برداری 
بسیار هوشیار باشیم و نحوه سرمایه گذاری را جدی بگیریم. 
همین منطقه شهداد دریایی از استعداد است و نباید به آن 

بی توجهی کنیم، اینها سرمایه های استان است که در راه 
با  اگر کرمان را  توسعه و پیشرفت بسیار موثر هستند. شما 
یزد مقایسه کنید متوجه خواهید شد که چقدر جاذبه های 
کرمان متنوع تر است و تقریبا در همه عرصه ها می توان امید 
پیشرفت داشت. اما اگر همدلی و همکاری در این زمینه رخ 
ندهد و عده ای مشغول به سنگ اندازی شوند زمینه ای برای 
نابودی و هدر رفت همه این نعمات فراهم می شود و یقینا 
فضا برای فساد اقتصادی نیز باز می شود. وقتی که فعالیت 
در استان آسان نباشد و زیرساخت ها مهیا نباشد یقینا فساد 

بیشتر می شود و وضع قانون در این زمینه نه تنها نمی تواند 
جلوی فساد را بگیرد، بلکه فساد را بیشتر می کند«

استاندار اسبق کرمان در ادامه این گفتگو گفت: »من خودم 
را به مردم کرمان و حتی به مردم ایران بدهکار می دانم و 
تا زمانی که توان دارم سعی می کنم این بدهی را تا حدی 
صاف کنم. مردم کرمان بسیار نجیب هستند و من در زمانی 
که  کردم  را  خودم  تمام سعی  داشتم  استانی  مسئولیت  که 
برای مردم این سرزمین و آینده فرزندانشان کاری انجام دهم. 
ها  طرح  آن  اینکه  از  و  شد  انجام  هم  کارهایی  خوشبختانه 

به ثمر رسید بسیار خوشحالم، اما می شد کارهای بیشتری 
انجام داد. به همین دلیل است که خودم را بدهکار می دانم 
کاری  نجیب  مردم  این  برای  بازهم  بتوانم  که  دارم  امید  و 

انجام دهم«
الزم به ذکر است یک روز پس از دیداری که با سید حسین 
ایشان در نخستین نشست بررسی مسائل  مرعشی داشتیم، 
توسعه استان کرمان نیز حضور پیدا کرد که متن سخنرانی 
منتشر  امروز  بعدی کرمان  نیز در شماره  وی در آن جلسه 

خواهد شد.

خودم را به مردم بدهکار می دانم

سرویس گردشگری کرمان امروز
  

پاییزی  روزهای  این  در  بخواهید  است  ممکن 
برترین کویر ایران را در یک سفر ماجراجویانه و 

هیجان انگیز ببینید.
به گزارش فرتاک نیوز، برای این کار بیابان لوت، 
بهترین گزینه است. این بیابان بیست وهفتمین 
بیابان بزرگ جهان به شمار می رود. دشت لوت 
است  جهان  خشک  و  فراگرم  مناطق  جمله  از 
که دمای هوا در اینجا در سال ۲۰۰۵ به بیش 
دانشمندان  رسید.  سانتیگراد  درجه   7۰ از 
و  تیره  رنگ  را  منطقه  این  باالی  گرمای  علت 
جذب  موجب  که  دانسته اند  آن  سطح  خشکی 
اتفاق  این  به  حاال  می شود.  خورشید  گرمای 
شهداد  منطقه  کلوت های  وجود  منحصربه فرد 
این کلوت ها در  از  را هم اضافه کنید. نمونه ای 
منطقه یوتا ایاالت متحده وجود دارد، اما با این 
و وهم آلود کلوت های  ماورایی  حال  چشم انداز 
داخل  از  را  زیادی  توریست های  ساالنه  شهداد 

و خارج از کشور به سمت خود جذب می کند.
کلوت یا شهر ارواح!؟

از  یکی  و  منحصربه فرد  پدیده ای  کلوت ها 

به  جهان  طبیعی  و  دیدنی  مناطق  باشکوه ترین 
شمار می روند. واژه  کلوت از دو بخش "کل" به 
کویر  همان  که  "لوت"  و  آبادی  و  شهر  معنای 
نتیجه  کلوت ها  است.  شده  تشکیل  است،  لوت 
از  که  کویرند  در  بادها  تاثیر  و  خاک  فرسایش 
حدود ۲۰ هزار سال قبل به وجود آمده اند. گرچه 
در نگاه اول بعد از دیدن کلوت ها اینطور به نظر 
اما  می رسد که کلوت ها دست ساز بشر هستند، 
در واقعیت اینطور نیست. کلوت ها که از شمال 
 ۱۴۵ به  نزدیک  و  شده اند  کشیده  جنوب  به 
کیلومتر طول و 7۰ کیلومتر عرض دارند، بدون 
دخالت انسان در دل کویر ایجاد شده و حاصل 
هستند.  لوت  بیابان  خشن  و  سخت  آب وهوای 
شرایط  و  ناهمواری  شکل  لحاظ  از  کلوت ها 
بی شماری  اسرار  و  بی نظیرند  دنیا  در  پیدایش 
وجود  آن ها  پیدایش  خواص  و  اصول  درباره  
دارد. از دوردست که به کلوت ها نگاه می کنیم، 
در  فراوان  آسمان خراش های  با  بزرگ  شهری 
ذهن تداعی می شود و همین امر باعث شده که 
برخی جهانگردان خارجی از آن به عنوان "شهر 
دل  در  عظیم شنی  غول های  کنند.  یاد  ارواح" 
کویر لوت، رویایی فراموش نشدنی است که می 
توانید در کنار گرم ترین نقطه زمین و گودترین 

چاله مرکزی ایران آن را تجربه کنید؛ سرزمینی 
مملو از عجایب که مستشرقین از آن به عنوان 
مرز  بدون شک  و  می کنند  یاد  پریان  سرزمین 

بین حیات و مرگ محسوب می شود.
جاذبه ها؛ نمکزاری بدون حیات  

کلوت ها که سازه های طبیعی هستند در موازات 
قرار  لوت  دشت  شرق  بزرگ  ماسه های  تل 
گرفته اند و نامشان هم در فهرست میراث جهانی 
برایتان جالب  به چشم می خورد. شاید  یونسکو 

از ۶ هزار سال  بیش  با  تمدنی  بدانید که  باشد 
قدمت در دل دشت لوت در نزدیکی کلوت های 
کارشناسان  عقیده  به  است.  گرفته  قرار  شهداد 
سفال،  جمله  از  بسیاری  آثار  باستان شناسان  و 
مجسمه و زیورآالت در این منطقه به دست آمده 
یافت  کویر  این  در دل  اثری که  قدیمی ترین  و 
شده "درفش شهداد" است. با تمام این تفاسیر 
پدیده ای  طبیعی  نظر  از  هم  شهداد  منطقه 
منحصر به فرد است و هم از نظر تاریخی اهمیت 

فراوانی دارد. در کویر شهداد، ۱۰۰ هکتار نمکزار 
در  دارد که  تخم مرغی وجود  به شکل جوشش 
هیچ جای دنیا مشابه آن نیست. در محدوده ای 
حیاتی  هیچ  لوت،  دل  در  کیلومتری،  هزار   ۳۰
وجود ندارد و شاهد این ادعا جسد سالم گاوی 
است که در زمستان ۱۳۶۵ در کویر لوت تلف 
شده است. پس از گذشت ۱۵ سال از آن زمان، 
شدید  نور  براثر  که  حالی  در   – گاو  این  جسد 
تغییری  هیچ  بدون   – بود  شده  خشک  آفتاب 

پیدا شد.
 چگونه برویم؟

باید  ابتدا  شهداد  کلوت های  به  رسیدن  برای 
به  که  برسانید  نهبندان  شهرستان  به  را  خود 
بم شوید.   – کرمان  وارد جاده  باید  منظور  این 
پس از کمی رانندگی در این مسیر چشمتان به 
تابلویی خواهد خورد که برای رسیدن به کلوت 
شهداد شما را راهنمایی می کند. مسیر تا جاده 
از  پس  اما  است؛  امن  و  دوبانده  بزرگراه  سیرچ 
انتظار  در  بانده  یک  و  کوهستانی  جاده ای  آن 

شماست.
به  کرمان  در  شهداد  کلوت های  که  بدانید  باید 
سه منطقه سبز، نارنجی و قرمز تقسیم می شوند. 
نگرانی  می کنید  سفر  منطقه  این  به  تور  با  اگر 

خودشان  تورها  چون  ندارد،  وجود  خاصی 
انجام  بازدید  برای  را  الزم  هماهنگی های 
نفر  چند  همراه  یا  و  انفرادی  اگر  اما  می دهند 
را  منطقه  این  به  به صورت شخصی قصد سفر 
دارید باید بدانید که محدوده کلوت های شهداد 
در بخش هایی غیرقابل ورود و غیرقابل بازگشت 
نقاطی  منطقه  این  نقشه  در  مثال  برای  است. 
که با رنگ سبز نشان داده می شود و از جاده 
شهداد- نهبندان حدود دو کیلومتر امتداد دارد 
و  است  تردد  و  مشاهده  قابل  گردشگران  برای 
در صورتی که قصد کویرنوردی حرفه ای و رفتن 
مجوز  ندارید،  را  منطقه  این  کویرهای  دل  در 
منطقه سبز برایتان کافی است. منطقه نارنجی 
که  است  محدوده ای  ممنوعه(  قرمز)منطقه  و 
درست بعد از منطقه سبز شروع می شود و بدون 
با  الزم  هماهنگی های  و  راهنما  داشتن  همراه 
دستگاه های مربوط رفتن به این مناطق ممکن 
است برگشتی نداشته باشد، در ضمن به دلیل 
سختی در تشخیص مسیر، احتمال گم شدن و 
گیر کردن گردشگران در بیابان بسیار زیاد است. 
با توجه به همه این ها، بهترین و عاقالنه ترین راه 
برای بازدید از کلوت های شهداد، همراه شدن با 

تورهای گردشگری است.

سفر به کلوت های شهداد؛ ماجراجویی کنید!

به قلم
 محمد فتح نجات
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