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گزارش »پیام ما« از وضعیت صادرات کاال در استان 

صادرات کرمان 
در دوران نقاهت

 کاهش 9 درصدی صادرات کرمان در سال 94 
 معاون بازرگانی کرمان:

 25 درصد صادرات استان از طريق گمرکات غیر کرمان انجام مي شود
با برداشته شدن تحريم ها بايد وضعیت صادرات کرمان بهتر شود

 ريیس اداره بازرگاني خارجي کرمان: 
میانگین کاالي صادراتي ما نسبت به کاالي وارداتي پايین است

 مدير توسعه بازار اتاق بازرگانی: 
چون تک محصولی هستیم، وضعیت مناسبي در حوزه صادرات نداريم

وانت باردو 
از نگاه 

خارجی ها

ريیس جمهور:

اعتبارنامه نماينده 
بايد در مجلس بررسی 

شود و هیچ نهاد 
ديگری نمی تواند در 

آن مداخله كند

كرمان
و پل های 
مدرن تر 

فرماندار رفسنجان :

40 درصد مدارس 
رفسنجان 

استحكام مناسب 
ندارند
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گفتگو با سید جواد موسوی درباره 
55 داستان كوتاه سینمايی

نگاه كردن به 
ستاره ها و 

شنیدن صدای 
فیلم خیالم را 
پرواز می داد 
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آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای به شماره 95/2/29
دانشگاه علوم پزشكی كرمان دستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور  خدمات عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی موضوع مناقصه

سالیانه مبلغ 18/368/746/452 ریال برآورد اولیه

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 918/438/000 )نهصد و هیجده میلیون و چهارصد و سی و هشت هزار ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی 

لغایت ساعت 13:0 روز شنبه مورخ 
1395/2/18

  http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری، بیمارستان شفا، بیمارستان شفا )امور قراردادها(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 
تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 

1395/2/28

محل تسلیم پیشنهادها: کرمان، ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس ستاد مرکزی 
دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ساعت 14:00 ظهر روز چهارشنبه مورخ 95/2/29گشایش پیشنهادها
ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1395/2/22 در محل دفتر رئیس امور اداری بیمارستان 

برگزار خواهد شد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی كرمان
اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

خدمت به مردم نوعی جهاد است
یعنـی  مـردم،  یعنـی  شـورا  شناسـی  جامـع  علـم  در 
کارشناسـی مدبرانـه، یعنـی در راسـتای اهـداف مـردم 
خردمندانـه و شـجاعانه بـر طبـق قوانین جـاری مملکت 
طـرح و بررسـی و عمـل نمـودن، سـنگربانان ایـن شـورا 
همانـا نمایندگانـی هسـتند از بطـن جامعـه و از همـان 
هـای  آرمـان  رسـانیدن  تحقـق  انتخـاب  مـردم  جنـس 

همیـن مـردم تـاش کننـد.
در واقـع جهادگرانـی کـه جهـادی عمل کـردن و دفاع از 

بیـت المـال را تجربه نموده باشـند.
نهم اردیبهشـت یادآور سـالروز تاسـیس شـورا را به کلیه 
اعضـای محتـرم شـورا و مدیـران ارشـد و مـردم فهیـم 
اسـتان تبریـک و امیدواریـم همـواره در سـال اقتصـاد 
مقاومتـی، اقـدام و عمـل در کنـار مـردم و همـگام بـا 
نماینـده محتـرم ولـی فقیه در اسـتان و اسـتاندار محترم 
و سـایر مدیـران خـادم گامـی موثـر در پیش بـرد عمران 
و آبادانـی و امکانـات رفاهـی شـهرمان که در شـان مردم 

خـدوم دیـار کریمـان اسـت را برداریم.
سعید گیالنی 
عضو شورای اسالمی شهر كرمان

گزارش »پیام ما« از  کودکان بیمارستانی

جگر گوشه ها
روی تخت

 فرماندار جیرفت:

 بنیاد شهید هم نمی داند چه کسی از 
احمدی نژاد دعوت کرده است

مهمان
ناخوانده
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خبر

امام جمعه موقت كرمان با اشاره به پرداخت هزينه 
طالب از محل پرداخت خمس:

براي پرداخت حق الزحمه برخي 
از مدارس علمیه در كرمان با 

مشكل مواجه هستیم

امـام جمعـه موقـت کرمان گفـت: در همـه ادوار 
انقاب اسـامي بر توانمندسـازي اقتصـادي تاکید و 
ایـن مهـم در حـال حاضـر به دلیـل شـرایط زماني 

خاص، برجسـته تر شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنا حجت االسـام محمـد صباحي 
در خطبـه هـاي نمازجمعـه کرمـان با گرامیداشـت 
انقـاب  اهـداف  از  افـزود: یکـي  روز کار و کارگـر 
اسـامي رسـیدن بـه خودکفایـي بـوده و هسـت و 
امـام خمینـي )ره( نیـز مـي خواسـت مـا روي پاي 
خود بایسـتیم.  وي تاکید کرد: اقدامات انجام شـده 
تاکنـون ثابت کـرده ما مي توانیم کشـور را مدیریت 
و اداره کنیـم در حالـي کـه اقتصـاد مقاومتي هم بر 
همیـن اصل اسـتوار اسـت و ما باید خودکفا شـویم.
کارگـران  اقتصـاد،  اسـاس  و  پایـه  گفـت:  وي 
هسـتند و در ایـن زمینـه بایـد وظایـف کارگـر و 
کارفرمـا را بدانیـم.  خطیـب جمعـه کرمـان افـزود: 
کارگـران بایـد دقت کننـد کار خوب و کامـل انجام 
شـود، کارفرمایـان نیـز نسـبت بـه پرداخـت حقوق 
کارگـران اهتمـام ورزنـد.  وي در بخـش دیگـري 
از سـخنان خـود گفـت: بیشـتر مجالـس دینـي مـا 
ترویـج دینـداري اسـت نـه دیـن شناسـي در حالي 
کـه بایـد هـر دو بـا هـم توامـان باشـند تـا معرفت 
دینـي جامعـه بـاال بـرود. حجـت االسـام صباحـي 
تصریـح کـرد: نبایـد فکر کنیـم هرچه ظاهـر دیني 
دارد دین اسـت و بیشـتر مجالس دیني مـا خالي از 
دیـن شناسـي هسـتند که توقـع بیش از این اسـت.
را  اسـام  تاریـخ  انحرافـات  بیشـتر  عامـل  وي 
ناآشـنایي بـا دیـن و مسـائل دیني دانسـت و گفت: 
برخـي فکر مي کننـد عین دین عمل مـي کنند در 
حالـي که در اشـتباه هسـتند. وي در بخش دیگري 
از سـخنان خـود بـا اشـاره به اینکه سـه شـنبه 25 
رجـب سـالروز شـهادت امام موسـي ابـن جعفر )ع( 
اسـت اظهار کـرد: همه ایـن امام همـام را به تحمل 
زندانهـاي فـراوان مـي شناسـیم. امام جمعـه موقت 
کرمـان افزود: 12 اردیبهشـت نیز سـالروز شـهادت 

اسـتاد شـهید مرتضـي مطهـري و روز معلم اسـت.
وي گفـت: این اسـتاد عالیقدر سـیر تکاملي خود 
را بـا تهذیـب، تزکیه و تلمذ نزد اسـاتید بزرگ چون 
آیـت اهلل بروجـردي گذراند که برخي از اسـاتید وي 
افـرادي بـي نظیـر بودنـد. حجـت االسـام صباحي 
اظهـار کـرد: اسـتاد شـهید مطهـري همـراه بـا امام 
خمینـي )ره( مبـارزه علیـه طاغـوت را شـروع کـرد 
و تبییـن اخـاق اسـامي را بـه عنـوان یـک اسـتاد 
اخـاق از سـال 42 آغـاز کـرد. وي افـزود: تجربـه و 
سـخنان امـام راحل و بـزرگان ثابت کرده که شـیوه 
شـهید مطهـري شـیوه اي درسـت بـوده و هسـت 
و امـام خمینـي )ره( از شـهید مطهـري بـه عنـوان 

حاصـل عمـر خـود نام مـي برد. 
وي تصریـح کرد: اسـام به وجود چنیـن افرادي 
ماننـد اسـتاد شـهید مطهـري احتیـاج دارد. امـام 
جمعـه موقـت کرمـان همچنیـن بـا بیـان اینکـه 
شـیعیان بـراي ترویـج علـوم اهـل بیـت )ع( خمس 
مـال خـود را مـي پردازنـد گفـت: کرمـان، حـوزه 
علمیـه و طـاب خـوش اسـتعدادي دارد و هزینـه 
طـاب از محـل پرداخـت خمس پرداخت مي شـود 
لـذا در حـال حاضـر بـراي پرداخـت حـق الزحمـه 
برخـي از مـدارس علمیه در کرمان با مشـکل مواجه 
هسـتیم. وي بـا اشـاره بـه اینکـه برخـي کرماني ها 
خمـس مـال شـان را در اسـتان هـاي دیگـر مـي 
پردازنـد از ایـن افـراد خواسـت خمس مـال خود را 

در اسـتان کرمـان پرداخـت کننـد.

40 درصد مدارس 
رفسنجان استحكام 
مناسب ندارند

گفـت:  رفسـنجان  فرمانـدار 
مـدارس  درصـد   40 حـدود 
شهرسـتان رفسـنجان داراي بافت 
فرسـوده و فاقد اسـتحکام مناسب 
هسـتند. بـه گـزارش ایرنـا حمید 
از  تجلیـل  آییـن  در  مانـوري 

خیران مدرسـه سـاز شهرسـتان رفسـنجان افزود: خیران در شهرسـتان رفسنجان 
کارهـاي بسـیاري انجـام مي دهنـد که جا دارد ضمن تشـکر از آنها این افـراد را در 
حوزه مقاوم سـازي و اسـتحکام بخشـي مدارس تشـویق کنیم. وي تصریح کرد: به 
برکت سـخت کوشـي هـاي مردم و تولید پسـته، مردم رفسـنجان در ایجـاد مراکز 
بهداشـتي، مسـاجد و مـدارس و انجـام دیگـر کارهـاي خیر پیشـتاز هسـتند. وي 
گفـت: کشـاورزي رفسـنجان و تولیـد محصـول پسـته بـه دلیل خشکسـالي دچار 
چالـش شـده امـا همچنـان خیـران رفسـنجان در انجـام کار خیـر از هیـچ کمکي 
دریـغ نمـي کننـد. فرماندار رفسـنجان اظهـار کـرد: امـروز بزرگتریـن کار خیر در 
حـوزه اقتصـاد مقاومتـي، ایجـاد شـغل و درآمدزایـي اسـت تـا بـا احیاي معیشـت 
مـردم، شـاهد کاهش آسـیب هاي اجتماعي باشـیم. 112 نفـر عضو مجمع خیرین 
مدرسـه سـاز رفسـنجان هسـتند که در مجموع تاکنـون 250 مدرسـه را در نقاط 
مختلـف رفسـنجان و انـار سـاخته انـد. در ایـن آیین از 112 خیر مدرسـه سـاز در 

رفسـنجان تجلیل شـد.

برگزاری دوره 
آموزشی ضابطان 
دادگستری در 
دامپزشكی بم

دامپزشـکی  شـبکه  رئیـس 
آموزشـی  دوره  برگـزاری  از  بـم 
در  دادگسـتری  ضابطـان  ویـژه 
دامپزشـکی ایـن شهرسـتان خبر 
داد. بـه گـزارش فـارس مسـعود 

اسـدی پور اظهـار داشـت: بـه اسـتناد بند پنجـم مـاده 15 قانون آیین دادرسـی 
کیفـری و نظـر بـه نقش مهم و برجسـته ضابطـان در اعام جرم، دوره آموزشـی 
ویژه ضابطان خاص در محل شـبکه دامپزشـکی این شهرسـتان و توسـط قاضی 
رسـیدگی بـه تخلفـات بهداشـتی دادگسـتری شهرسـتان بـم برگـزار شـد. وی 
بیـان کـرد: ایـن دوره با حضـور رؤسـا و کارشناسـان ادارات دامپزشـکی، محیط 
زیسـت، منابـع طبیعی و آبخیزداری، گمرک، یگان حفاظـت فرودگاه و جمعی از 
کارکنان دیگر ادارات برگزار شـد. رئیس شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان بم عنوان 
کـرد: ضابطـان قضایی بـازوی اجرایی نظام قضایی هسـتند و به منظور دسـتیابی 
بـه اجـرای برخـورد قاطـع و عادالنه بـا جرائم به صـورت کوتاه و علمـی همکاری 
آنهـا ضـروری اسـت. اسـدی پور افـزود: بـه اسـتناد بنـد ب مـاده سـه اصاحـی 
قانـون تشـکیل دادگاه هـای عمومـی و انقـاب مصـوب سـال 1381 ریاسـت و 
نظـارت بـر ضابطان دادگسـتری از حیـث وظایفی که بـه عنوان ضابـط بر عهده 

دارنـد بـر عهده دادسـتان اسـت.

ساماندهی
 25 درصد معلمان 
سیرجانی در 
جايگاه تخصصی

پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 
هـدف  بـا  گفـت:  سـیرجان 
سـاماندهی نیـروی انسـانی بـر 
درصـد   25 تخصـص،  اسـاس 

معلمـان و مربیـان سـیرجانی در جایـگاه تخصصـی و مقطـع خـود قـرار 
گرفتنـد. بـه گـزارش فـارس اکبـر محیاپـور اظهـار داشـت: اولویـت کاری 
آمـوزش و پـرورش ایـن شهرسـتان در سـال تحصیلـی جـاری سـاماندهی 
نیروی انسـانی بر اسـاس تخصص اسـت کـه بیش از یک هـزار نفر یعنی 25 
درصـد معلمـان و مربیـان در جایگاه تخصصی و مقطع خود قـرار گرفتند تا 
کیفیـت آموزش مطلوب شـود. مدیـر آموزش و پرورش سـیرجان بیان کرد: 
جابه جایـی در مقاطـع مختلـف تحصیلـی نیز با هـدف رفع کمبـود نیرو در 
آمـوزش ابتدایی اسـت و امسـال نیز بیـش از 200 نفر از معلمـان به افتخار 
بازنشسـتگی نائـل می شـوند کـه ایـن کمبود نیـرو بر اسـاس سـهمیه اداره 
کل آمـوزش و پـرورش تامیـن و در مهـر مـاه که آغاز سـال تحصیلی اسـت 
همه موارد آموزشـی و پرورشـی بر اسـاس تخصص با هدف کیفیت بخشـی 

بـه آمـوزش اجرایـی می شـود. 

لزوم بهره مندی
 از ظرفیت های
 بومی در پروژه های 
منابع طبیعی

و  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
آبخیـزداری جنـوب کرمان گفت: 
بهره منـدی از ظرفیت هـای بومی 
بـه ویـژه جلـب مشـارکت مـردم 
طبیعـی  منابـع  پروژه هـای  در 

ضـروری اسـت. بـه گـزارش فـارس محمدحسـن کردسـتانی در گردهمایـی 
معاونـان حفاظـت و امـور اراضـی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشـور 
در شهرسـتان جیرفـت اظهـار داشـت: بـه لطـف خداونـد و همراهـی همکاران 
توانسـتیم در راسـتای انجـام وظایـف محولـه موفقیت های قابل توجهی کسـب 
کنیـم. مدیـرکل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان بیان کـرد: یکی 
از مهم تریـن وظایـف مـا در منابـع طبیعـی تفکیک اراضـی ملی از مسـتثنیات 
مـردم و تثبیـت مالکیـت دولـت اسـت کـه در این صورت پیشـگیری شـده و با 
کاهـش چشـمگیر میزان تخریـب و تصرف اراضی ملی مواجه خواهیم شـد. وی 
بـا تأکیـد بـر لـزوم بهره منـدی از ظرفیت هـای بومـی به ویـژه جلب مشـارکت 
مـردم در پروژه هـای منابـع طبیعـی اظهـار کـرد: حفاظـت مشـارکتی کـه بـر 
مبنـای اعتقـاد و اعتمـاد به جوامـع محلی دوسـتدار طبیعت و جلب مشـارکت 
آنهـا پایه ریـزی شـده اسـت، بـا توجه بـه کمبـود امکانـات و اعتبـارات موجود، 

بهتریـن شـیوه در حفاظـت از منابـع طبیعی اسـت.

دامپزشكیرفسنجان منابع طبیعی و آبخیزداریآموزش و پرورش

کرمان ویچ

در سـال 94 میـزان صـادرات کرمـان بـه 
نسـبت سـالیان گذشـته کاهش محسوسـی 
داشـت. این مضـوع از این جهت حائز اهمیت 
اسـت کـه در سیاسـت هـای کان اقتصادی 
کشـور، بـر صـادرات غیرنفتـی تاکید شـده و 
کرمان با توجه به پتانسـیلی که در کشاورزی 
و قالـی دارد، باید سـهم باالیـی در این زمینه 
داشـته باشـد. حاال با گذشـت سـه مـاه از اجرای عملـی برجام، 
اگرچـه امید به بهبود وضعیت صادرات کرمان زنده شـده اسـت 

امـا همه مشـکات صـادرات کرمـان در تحریم ها نیسـت.
صادراتی که در سراشیبی است

صادرات اسـتان کرمان از سـال 93 به بعد در سراشـیبی قرار 
گرفتـه اسـت. سراشـیبی کـه از ابتـدای سـال 94 شـروع شـد و 
تـا پایـان سـال هـم اوضـاع اگرچه تـا حـدودی بهبود یافـت اما 
وضعیت کلی صادرات کرمان بهتر نشـد. در شـش ماه اول سـال 
گذشـته میزان صادرات کاال حدود 29 درصد کاهش داشـت. در 
حالـی که مسـئوالن امـر پیش بینی مـی کردند تا پایان سـال و 
بـا توجـه به فصل صادرات پسـته، وضعیت صـادرات کرمان بهتر 
مـی شـود، ایـن اتفاق رخ نـداد. آنطور کـه محمدرضا قـادر مدیر 
کل گمـرکات اسـتان کرمـان می گوید میـزان صـادرات کاال در 
سـال 94 از طریـق گمرکات اسـتان یک میلیـارد و 64 میلیون و 
611 هـزار و 258 دالر بـه وزن 345 هـزار و 748 تن بوده اسـت 
کـه این مقدار نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل از نظر ارزشـي 
9 درصـد و از نظـر وزنـی 10 درصـد کاهش داشـته اسـت. قادر 
دلیل کاهش صادرات کرمان به نسـبت سـال گذشـته را کاهش 
صـادرات پسـته عنـوان کرد. بدیـن ترتیب، برخـاف پیش بینی 
ها صادرات کرمان در پایان سـال 94 افت محسوسـی به نسـبت 
سـال 93 داشـت. اتفاقـی کـه بـا توجـه بـه تاکیـد بـر صـادرات 
غیرنفتـی و جـدا شـدن از صـادرات تـک محصولی )نفـت(، خبر 
خوبـی بـرای کرمان نبود. گفتنی اسـت پسـته و مغز پسـته،پلی 
اتیلن،روغـن خوراکی، کاشـی و سـرامیک، خرما و سـیمان مهم 
تریـن کاالهـای صادراتـی کرمان هسـتند که در سـال گذشـته 
میزان صادرات این کاالها از سـال 93 کمتر بود. در سـال جاری 
امـا بـا توجه بـه اجرای عملـی برجام، انتظـار می رود کـه اوضاع 
صـادرات کرمـان بهتر شـود، هرچند کـه برجام بـه تنهایی نمی 

تواند مشـکات صـادرات کرمـان را برطرف کند.
معاون بازرگانی کرمان: 25 درصد صادرات استان 

از طريق گمرکات غیر کرمان انجام مي شود
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعـت، معدن و تجارت اسـتان 
کرمـان در رابطـه بـا مشـکات صـادرات کرمـان بـه »پیـام 
مـا« گفـت: حـدود 25 درصـد صـادرات ایـن اسـتان از طریق 
گمـرکات غیـر کرمـان انجـام مـي شـود. مصطفـي زریسـفي 

افـزود: صـادرات تمامـي محصـوالت معدنـي، جالیـزي، خرما 
و 100 درصـد فـرش اسـتان از طریـق گمـرکات غیـر کرمان 
انجـام مـي شـود. وی تصریح کرد: اسـتان کرمان بیـش از 25 
میلیـون دالر فقـط صـادرات فـرش دارد و اکثـر صـادر کننده 
هـاي فرش اسـتان کرمـان در تهران زندگي مـي کنند و علت 
صـادر نکـردن کاالي خـود از گمرکات اسـتان را معطلي بیش 
از شـش مـاه کاال در گمـرک اعام کرده انـد. وی با بیان اینکه 
گمـرکات غـرب تهـران، محـل صـادرات فـرش کرمان اسـت 
عنـوان کـرد: دلیل طول کشـیدن صادر کـردن کاال از گمرک 
کرمـان هم این اسـت کـه در کرمان فقط فـرش کرمان وجود 
دارد تـا کانتینـر آمـاده شـود، کمـی طـول مـی کشـد امـا در 
گمـرک غرب تهـران از همه جـای ایران، فرش بـرای صادرات 
مـی رسـد و زمـان صـادرات کاال، کـم می شـود. زریسـفی در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه چه راهـی بـرای صادر کـردن فرش 
کرمـان از طریـق گمرکات اسـتان وجـود دارد، اظهار داشـت: 
بایـد انجمـن صادرکنندگان فعال شـود تـا صـادرات کاالهای 

کرمانـی از طریـق گمـرکات کرمان انجام شـود.
با برداشته شدن تحريم ها بايد وضعیت صادرات 

کرمان بهتر شود
معـاون بازرگانـی سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
کرمـان در پاسـخ به این سـوال که اجرای برجـام چه تاثیری 
بـر صـادرات کرمان خواهد گذاشـت، گفت: اگـر تحریم ها به 
طـور واقعی برداشـته شـوند، بازارهـا به روی کاالهـای ایرانی 
بـاز مـی شـوند و قطعـا در پایان سـال 95 وضعیـت صادرات 
کرمـان بهتـر از سـال 94 مـی شـود. زریسـفی افـزود:  بـا 
برداشـته شـدن تحریـم ها، سـال به سـال وضعیـت صادرات 
کرمـان بایـد بهتر شـود. وی اضافه کرد: در سـال های پیش، 
بـرای صـادرات کاال مشـکات زیـادی داشـتیم. حتـی بعضـا 
پـول تجار مـا را هم در برخی کشـورها خوردنـد و امیدواریم 

ایـن مشـکات دیگر تکرار نشـود.
ريیس اداره بازرگاني خارجي کرمان:

 میانگین کاالي صادراتي ما نسبت به کاالي وارداتي 
پايین است

رئیـس اداره بازرگانـي خارجـي سـازمان صنعـت، معدن و 
تجارت اسـتان کرمان پنج شـنبه گذشـته در میزگرد کمیته 
پایـش تجـارت خارجـي اسـتان کرمـان  گفـت: 73 درصد از 
وزن صـادرات اسـتان مربـوط بـه کاالهاي صنعتي اسـت که 
عمدتـا از حـوزه سـیمان و کاشـي و سـرامیک را بـا قیمتـي 
معـادل 129 میلیـون دالر در بـر مـي گیرد. به گـزارش ایرنا 
محمدرضـا قـوام ادامـه داد: حجـم کاالهاي کشـاورزي ما به 
لحـاظ وزنـي 26 درصـد با قیمتـي معـادل 930 میلیون دالر 
مـي باشـد. وي بـا اشـاره به اینکـه قیمت هاي موجود نشـان 

از متضـاد بـودن ایـن دو حـوزه اسـت گفت: قیمـت کاالهاي 
صنعتـي 509 دالر بـراي هـر تـن کـه قیمت پاییني اسـت و 
قیمـت کاالهـاي کشـاورزي 10 هـزار 322 دالر مـي باشـد 
کـه باعـث مـي شـود جـور عقـب ماندگـي در حـوزه صنعت 
و معـدن را کاالهـاي کشـاورزي متحمـل بشـود کـه بایـد 
یـک باالنـس در ایـن رابطـه ایجـاد شـود. وي تصریـح کـرد: 
بـه لحـاظ وزنـي 345 تـن صـادرات در اسـتان داشـتیم ولي 
بـه لحـاظ قیمـت معـادل یـک میلیـارد دالر مـي باشـد کـه 
اگـر بتوانیـم قیمـت کاالهـاي صادراتـي در حـوزه صنعـت را 
افزایـش دهیـم ایـن عـدد مـي توانـد به شـش میلیـارد دالر 

. برسد
اگر توجه را از کشاورزی به صنعت و معدن سوق 

دهیم، آمار صادرات باال می رود
 قـوام تاکیـد کـرد: میانگیـن کاالي صادراتي ما نسـبت به 
کاالي وارداتـي نیـز پاییـن اسـت. وي افزود: قیمـت کاالهاي 
صادراتـي اسـتان معـادل سـه هـزار و 79 دالر در هـر تـن 
مـي باشـد در صورتـي کـه قیمت کاالهـاي وارداتي ما شـش 
هـزار و 79 دالر اسـت کـه تفـاوت دو برابـري را در این حوزه 
مشـاهده مـي کنیـم. وي بیان کرد: بـا اینکه در حـال حاضر 
تـراز تجـاري اسـتان بـا 307 میلیـون دالر، مثبـت اسـت اما 
ایـن تفـاوت باعـث شـده کـه رقـم ایـن تـراز تجـاري خیلي 
بـاال نباشـد. وي تصریـح کـرد: اگر بیشـتر توجه را از سـمت 
کشـاورزي بـه سـمت حـوزه صنعـت و معـدن سـوق دهیـم 
مسـلما مـي توانیـم آمـار صـادرات را باالتر ببریـم. وي گفت: 
کاالهـاي فـرش، مـس، سـیفي جـات و مرکبـات از گمرکات 

اسـتان کرمان صادر نمي شـوند و این به ضرر اسـتان اسـت 
کـه رقـم ایـن صـادرات مبهـم اسـت و از هیـچ دسـتگاهي 
نتوانسـتیم بـه دسـت بیاوریـم و احتمـال مـي دهیـم از رقم 

صـادرات گمرکات اسـتان بیشـتر باشـد. 
مدير توسعه بازار اتاق بازرگانی: چون تک محصولی 

هستیم، وضعیت مناسبي در حوزه صادرات نداريم
مدیـر توسـعه بـازار اتـاق بازرگانـي اسـتان کرمـان هم در 
ایـن نشسـت اظهـار کـرد: مـا بـازار هنگ کنـگ را از دسـت 
دادیـم و ایـن اتفـاق زنـگ خطـري شـد کـه از حالـت تـک 

محصولـي خارج شـویم. 
معصومـه سـعید افـزود: در حـال حاضـر وضعیـت خیلـي 
تـک  خیلـي  چـون  نداریـم  صـادرات  حـوزه  در  مناسـبي 
محصولـي هسـتیم بـه گونـه اي کـه همیـن االن بـاالي 80 
درصـد پسـته صـادر مي کنیـم. وي عنـوان کرد: یک کشـور 
از بـازار مـا کنـار رفـت و مـا بـا افـت 10 درصـدي صـادرات 
کـه رقمـي بیـش از 100 میلیـون دالر اسـت مواجه شـدیم. 
وي بـا اشـاره بـه لـزوم هـم افزایي بین دسـتگاه هاي اسـتان 
تصریـح کـرد: بایـد به دنبال راهکاري باشـیم تا بتوانیم سـبد 

صادراتـي اسـتان را متنـوع کنیم.
صادرات کرمان در دوران نقاهت

در حالـی کـه صـادرات کرمـان روزهـای خوشـی را نمـی 
گذرانـد، فعـاالن اقتصـادی و تاجـران کرمانـی امیدوارنـد تـا 
بـا عملـی شـدن برجـام، صـادرات کرمـان وضعیـت بهتـری 
پیـدا کنـد. امـا تـا عملی شـدن برجـام و تاثیـر گذاشـتن بر 

صـادرات، صـادرات کرمـان در دوران نقاهـت خواهـد بـود.

گزارش »پیام ما« از وضعیت صادرات کاال در استان 

صادرات کرمان در دوران نقاهت

سـردار حاج قاسـم سـلیمانی در نخسـتین یادواره شـهید 
مدافـع حـرم حـاج حسـین بادپـا در کرمـان اظهار کـرد: اگر 
خواهان اتصال به قافله شـهدا هسـتیم، بدانیم رسـم رسیدن 
به شـهدا همان رسـم و خط و سـیره ایسـت که حسین بادپا 
بـر آن مراقبـت کـرد و بـه معبـود و خواسـته خود نائل شـد 
و خداونـد هـم خواسـته او را اجابـت کـرد. به گزارش ایسـنا 
وی افـزود: محاسـن سـپید کـرده هـا کـه از نسـل مجاهدان 
و در عطـش دوسـتان شـهید و در خـوف پایـان زندگـی بـه 
سـر مـی برنـد، امیدواریـم که خداوند بـر این خـوف بیفزاید، 
زیـرا اگـر خائـف از عمرمـان شـویم، همـه چیـز درسـت می 

شـود، مشـکل جایی اسـت کـه غافـل از عمر می شـویم، اگر 
خائـف شـدیم، غافـل نمی شـویم. سـردار سـلیمانی تصریح 
کـرد: حسـین بادپـا که با اصـرار خـودش را به قافله رسـاند، 
چـه بسـا از قافلـه جلـو زد و نـه تنهـا توانسـت کام غیبـی 
شـهید یوسـف اللهی را در پیشـگاه خداوند به اراده دیگری از 
خداوند تبدیل کند، چه بسـا از شـهید یوسـف اللهی پیشـی 
گرفـت. وی بیـان کـرد: فرصت هـای ما فرصت هـای مهمی 
اسـت و اگـر ما و شـما جوانانی کـه بعضا به مـا مراجعه کرده 
و مـی گوییـد مـی خواهید مدافع حرم و شـهید بشـوید، اگر 
در مجلس شـهدا به سـه مسـئله توجـه کنیم، عبـرت گرفته 

ایـم. فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه گفـت: اسـاس آمـدن به 
ایـن جلسـات عبرت آمـوزی اسـت و اگر یک سـاعت در این 
جلسـه شـهید تفکـر کنیـد، مـی توانید آنچـه که 20 سـال، 
50 سـال یـا کمتـر و بیشـتر از آن غفلـت کـرده ایـم، مـی 
توانیـم بـه دسـت آوریـم. وی افزود: چـه تفکری از 70 سـال 
عبـادِت مقبـول، ارزشـمند تر اسـت کـه در آن عبرت باشـد، 
زیـرا انسـان را پـرواز داده و بـه آن نقطـه اعـا مـی رسـاند. 
سـردار سـلیمانی تصریـح کـرد: مهـم اسـت کـه در جلسـه 
شـهید بـه ایـن موضـوع توجـه کنیـم کـه خداونـد پیرامون 
شـهید چـه گفتـه؟ و باید بـه پایه هـا و مقامات بـاالی جهاد 
و پلـه هایـی کـه خداونـد در اثـر آن شـهدا را بـه مقامی می 

رسـاند کـه از درک آن عاجزیـم، فکـر کنیم. 
وی بـا بیـان اینکه دومین مسـئله، چیسـتی هدف شـهید 
اسـت، اظهـار کـرد: ایـن بـه معنـی تشـخیص حـق اسـت و 
اگـر کسـی حـق را درسـت تشـخیص داد، شـهید را درک 
کـرده و اگـر بـه مـووع سرسـری نـگاه کـرده و حـق را درک 
نکـرد، نمـی توانـد بـه ایـن جایـگاه برسـد. فرمانـده نیـروی 
قـدس سـپاه گفـت: اگـر حـق را بشناسـیم، اهـل آن را مـی 
شناسـیم و اسـاس شـناخت اهـل حـق، منطبق بر شـناخت 
حـق اسـت و اگـر در این مسـیر در بحث شـهید، حقی را که 
بـرای آن شـهید شـد، شـناختید، به شـهید نائل می شـوید. 
وی افـزود: در صـورت ایـن شـناخت، عطش آن عطشـی می 

شـود که بادپا همسـر خود را واسـطه قرار می دهد و پشـت 
سـر همسـرش خـود را پنهـان کـرد و چـادر او را واسـطه 
قـرار داد کـه مـن حیـا کنـم و شـهید بادپـا ایـن تشـخیص 
حـق را داده بـود. سـردار سـلیمانی بـا اشـاره بـه بیـان امـام 
حسـین علیه السـام در روز عاشـورا بیان کرد: امام حسـین 
عظیـم اسـت، امـا اعظـم از امـام، آن چیزی اسـت کـه برای 
آن شـهید شـد. وی افـزود: اعظـم از امـام، اسـام اسـت و به 
دلیـل اینکـه موضـوع عظیـم اسـت، زمانـی کـه علـی اکبـر 
علیـه السـام شـهید شـد، امام فرمـود خدایـا ایـن قربانی را 
بپذیـر. سـردار سـلیمانی بیـان کـرد: قربانی عظمـت دارد اما 
عظمـت باالتـر، آن چیزی اسـت کـه قربانی بـرای آن قربانی 
مـی شـود و اگـر ایـن را بفهمیـم، بـا معرفـت در این مسـیر 
قـدم مـی گذاریـم. فرمانده نیـروی قدس سـپاه اظهـار کرد: 
مسـئله سـوم، ایـن اسـت که اگـر مـی خواهیم عطر شـهید 
را استشـمام کـرده و خـود را معطـر بـه آن بو بکنیم، شـرط 
ایـن اسـت کـه خصوصیـات شـهید را بشناسـیم. وی افـزود: 
اگر اخاق و سـلوک شـهید را شـناختیم و این سـلوک منجر 
بـه حرکـت ما به سـمت آن شـد، جامعـه ما جامعـه دیگری 
خواهد شـد. سـردار سـلیمانی تصریـح کرد: عظمت حسـین 
بادپـا ایـن اسـت که به عشـق دفـاع از حریم خواهر حسـین 
علیـه السـام اشـک ریخـت، التمـاس کـرده و جان خـود را 

جانانـه و آگاهانـه در راه خـدا تقدیـم کرد.

سردار سلیمانی:

اساس يادواره هاي شهدا 
عبرت آموزي است

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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علی مطهری در نامه به ريیس جمهور: 

وزارت كشور اعتبارنامه
 مینو خالقی را صادر و به

 مجلس ارسال كند
نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـامی 
در نامـه ای به رییس جمهـور از وی خواسـت به وزارت 
کشـور دسـتور دهـد کـه اعتبارنامـه مینـو خالقـی 
را صـادر و بـه مجلـس ارسـال نمایـد. بـه گـزارش 
خبرآنایـن در بخشـی از ایـن نامـه آمده اسـت:از این 
کـه در موضـوع ظلمـی که بـر منتخب سـوم اصفهان 
بـرای مجلـس دهـم رفته اسـت، بـه دفـاع از مظلوم و 
انجـام مسـئولیت خود در قبـال اجرای قانون اساسـی 
پرداختید، سپاسـگزارم. فرمودیـد: »اعتبارنامه نماینده 
باید در مجلس بررسـی شـود، هیچ نهـاد دیگری نمی 
توانـد در آن مداخلـه کنـد.« گرچـه ایـن اظهارنظـر 
شـما گام بلنـدی اسـت در دفـاع از حقوق ملـت و آراء 
مـردم، ولی برای به سـرانجام رسـاندن تاشـها جهت 
جلوگیـری از یک بدعـت و یک رویه غلط یعنی حذف 
یـک منتخب پـس از انجام یـک انتخابات سـالم، الزم 
اسـت به وزارت کشـور دسـتور فرمایید کـه اعتبارنامه 
خانـم مینو خالقـی را صادر و به مجلس ارسـال نماید. 
ایـن اقـدام در گذشـته نیـز سـابقه دارد. در انتخابـات 
اعتبارنامـه  اسـامی،  شـورای  مجلـس  سـوم  دوره 
منتخـب مـردم نیشـابور پـس از یـک انتخابات سـالم 
از سـوی هیئـت نظـارت امضا نشـد. وزیر کشـور وقت 
کـه این اقدام شـورای نگهبـان را خاف بّین و آشـکار 
قانون می دانسـت اعتبارنامـه وی را صادر و به مجلس 
فرسـتاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی 
چهـار سـال نماینـده بـود. امـام خمینـی )ره( نیز این 
اقـدام را تلقـی به قبـول نمودند. اما دالیـل بطان این 
اقـدام شـورای نگهبـان - کـه البته برخی اعضـای این 
شـورا بـا آن مخالـف اند و بیشـتر جناب آقـای جنتی 

بـر آن اصـرار دارند - روشـن اسـت:
1- در تبصـره 3 مـاده 52 قانـون انتخابات مجلس 
در مـورد داوطلبانـی کـه صاحیت آنها توسـط هیئت 
مرکـزی نظارت رد شـده و آنها اعتراض کـرده اند، می 
گویـد: »شـورای نگهبان بیسـت روز پـس از اظهارنظر 
هیئـت مرکـزی نظـارت »نظر قطعـی و نهایـی خود« 
را در خصـوص تأییـد یـا رد صاحیـت داوطلبـان بـه 
وزارت کشـور اعـام خواهد نمـود.« کلمه »نظر قطعی 
و نهایـی« می رسـاند کـه تأیید صاحیـت اولیه خانم 
خالقـی توسـط شـورای نگهبان نظـر قطعـی و نهایی 
ایـن شوراسـت و قابـل تغییـر نیسـت، در حالـی کـه 
شـورای نگهبـان بعـد از رأی مـردم نظر خـود را تغییر 
داده و صاحیـت ایشـان را رد و وی را حـذف کـرده 

اسـت. نمی شـود نظـر قطعـی و نهایی دوتا باشـد.
2- مـاده 73 قانـون انتخابـات مجلـس مـی گوید: 
»صـدور اعتبارنامـه منتخبیـن موکـول به عـدم ابطال 
انتخابات از طرف شـورای نگهبان می باشـد و شـورای 
نگهبـان در اسـرع وقـت نظر خـود را دربـاره انتخابات 
اعام می نماید و وزارت کشـور موظف اسـت بافاصله 
دسـتور صـدور اعتبارنامـه را بدهد.«نظـر بـه  ایـن که 
انتخابـات حـوزه انتخابیـه اصفهـان ابطال نشـده بلکه 
تأییـد شـده اسـت، طبـق ایـن مـاده وزارت کشـور 
موظـف اسـت اعتبارنامـه خانـم خالقی را مانند سـایر 
منتخبـان ایـن حـوزه صـادر کنـد و اگـر اعتبارنامـه 
ایشـان را صـادر نمـی کنـد اعتبارنامه سـایر منتخبان 

اصفهـان را نیـز نبایـد صـادر کند. 
3- در مـاده 30 قانـون آییـن نامـه داخلـی مجلس 
شـورای اسـامی در خصوص رسـیدگی بـه اعتبارنامه 
منتخبان آمده اسـت: »شعب، رسـیدگی به اعتبارنامه 
هـا را شـروع و نسـبت بـه مدارکـی کـه در شـورای 
نگهبـان مـورد رسـیدگی قـرار نگرفتـه و یـا پـس از 
رسـیدگی شـورای نگهبان به دسـت آمده اسـت اتخاذ 
تصمیـم خواهنـد نمود و گـزارش تصویب یـا رد آن را 
از طریـق هیئت رئیسـه به مجلس تقدیم مـی دارند.« 
پس قانونگذار خواسـته اسـت اگر مدارکـی درباره یک 
کاندیـدا پـس از انتخاب مـردم به دسـت آمد، تصمیم 
گیـری دربـاره آن بـه عهـده مجلس باشـد تـا احترام 
رأی مـردم محفـوظ بماند و اگر قرار اسـت آن کاندیدا 
حـذف شـود این کار بـا رأی مجلس که خـود نماینده 
ملـت اسـت انجـام شـود نـه ایـن که بـدون توجـه به 
رأی مـردم، شـورای نگهبـان او را حـذف کنـد. مطلب 
دیگـر ایـن کـه بـه فـرض محـال کـه حـذف منتخب 
سـوم اصفهان پس از رأی سـالم مردم توسـط شـورای 
نگهبـان قانونـی باشـد، چرا پـس از حـذف او منتخب 
ششـم کـه بیـش از 25 درصد آراء یعنی حـد نصاب را 

کسـب کـرده نباید جایگزین شـود.

رییـس جمهـوری گفـت : براسـاس قانـون اساسـی هـر 
نماینـده ای کـه از هر حـوزه انتخابیه انتخاب می شـود پس 
از رای آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس شـورای اسـامی 
بررسـی شـود و هیچ نهاد دیگـری نمی توانـد در آن مداخله 
کنـد. بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت جمهوری، 
روز  روحانـی  حسـن  دکتـر  المسـلمین  و  اسـام  حجـت 
پنجشـنبه به مناسـبت نهـم اردیبهشـت روز ملی شـوراهای 
اسـامی شـهر و روسـتا در جمع منتخبین شـوراها در سالن 
اجـاس سـران تصریـح کرد: کـرد هم بایـد به قانـون پایبند 
باشـیم و قانـون اساسـی و قوانیـن مصـوب مجلـس شـورای 
اسـامی جـز افتخـارات مـا اسـت کـه در کشـور قانونگرایی 
زندگـی مـی کنیـم بـا مشـارکت و مشـورت مردم و بـا عقل 
جمعـی کار را پیـش مـی بریـم و هـر یـک از نماینـدگان 

نماینـده ملـت ایران اسـت.
 وی گفـت: ایـن افتخار را اسـام به مـا داده و این ارمغان 
را امـام و انقـاب در سـایه تعالیـم اسـامی بـرای مـا آورده 
و امـروز افتخـار مـا آن اسـت کـه بـا رای مـردم کشـور اداره 

مـی شـود و بـا قانون خـدا و قـرآن مجید و سـنت پیامبر راه 
زندگـی مشـخص مـی گـردد ولـی اداره جامعه طبـق فرمان 
خـدا توسـط مـردم بایـد اداره شـود. رییس جمهـوری ادامه 
داد: حـال در اداره جامعـه مـردم از مـا چه مـی خواهند؟ آیا 
از مـا دعـوا مـی خواهنـد و یا مـی خواهند جنـاح و حزب را 
بـه رخ هـم بکشـیم؟، خیـر، مـردم حل مشـکات کشـور را 

مـی خواهند.
 مشـکات کشـور بایـد توسـط مـردم و مشـورت و نظـر 
مـردم حـل شـود. روحانـی افـزود: ایـن کـه در قانـون آمده 
شـورای عالـی اسـتان هـا مـی توانـد به دولـت و یـا مجلس 
شـورای اسـامی طرح بفرسـتد معنایش این اسـت که افکار 
و نظرات از سراسـر کشـور جمع شـود و به قلب تپنده کشور 
برسـد و در اداره کشـور همـه مـردم بایـد مشـارکت کنند و 
شـوراها یکی از افتخارات نظام جمهوری اسـامی اسـت. وی 
ادامـه داد: یکـی از افتخـارات بزرگ نظام جمهوری اسـامی 
ایران مردم سـاالری اسـت که حضور مردم و مشـارکت مردم 
و نشـاط و در صحنـه بـودن مـردم و در نهایـت عقل جمعی 

کـه انجـام مـی شـود در همـه انتخابـات ها شـاهد هسـتیم. 
رییـس دولـت تدبیـر و امید اظهار داشـت: همـه انتخابات ها 
اعـم از مجلـس شـورای اسـامی، مجلس خبـرگان رهبری ، 
شـوراهای اسـامی شـهر و روسـتا و همه نهادها و ارگانهایی 
که دردون خود موظف هسـتند به شـور و مشـورت بپردازند 
بـا رای مـردم انتخـاب مـی شـوند. رییـس جمهـوری گفت: 
همـه انتخابـات هـا معنایـش یـک کلمـه اسـت و اینکـه اگر 
کسـی بـه رای شـخصی خود اتـکا کنـد و اسـتبداد و جمود 
پیـدا کنـد و به نظرات دیگـران اعتنا نکند در مسـیر حرکت 

و نابـودی و خسـران قـرار گرفته اسـت. روحانی افـزود: ما در 
تاریخ بشـر کسـی را باالتر از پیامبران نمی شناسـیم و ایشان 
بـر همه علـوم و دانش مسـلط بودنـد ولی خداونـد بزرگ به 
او امـر مـی کنـد و مـی گوید »شـاورهم فـی االمر« کـه این 
درس بزرگـی بـرای مـا می باشـد بـرای آن که هـر یک رای 
هـر مقـدار عاقـل، عالـم، مدیـر، مدبـر و آینـده نگر باشـد به 
تنهایـی نمـی توانـد نظراتـش صد درصـد صائب باشـد مگر 
آن کـه بـا مـردم و با صاحـب نظران شـور و مشـورت کند و 

نظـر آن هـا را بخواهـد و جمع بنـدی کند. 

ريیس جمهور:

اعتبارنامه نماينده بايد در مجلس بررسی شود
و هیچ نهاد ديگری نمی تواند در آن مداخله كند

    دولت

1   فرماندار جیرفت: بنیاد شهید هم نمی داند چه کسی از احمدی 
نژاد دعوت کرده است

پیـام مـا- فـردا قـرار اسـت محمـود احمـدی نـژاد در مصـای شهرسـتان 
جیرفـت سـخنرانی کنـد. فرمانـدار جیرفـت عصـر روز گذشـته در ایـن رابطه به 
مـا گفـت: تـا ایـن لحظـه هیچ کـس درخواسـتی بـرای برگـزاری این مراسـم به 
مـا نـداده و مجـوزی هـم صادر نشـده اسـت. احمـد امینـی روش افـزود: ما خبر 
نداریـم کـه ایشـان بـه دعوت چه کسـی بـه جیرفـت می آیـد و فقـط در فضای 
مجـازی خوانـده ایـم که به دعـوت تعدادی از خانواده شـهدا خواهـد آمد. وی در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه میزبان یادواره شـهدا چی کسـی اسـت، اظهار داشـت: 
مـا حتـی بـا بنیـاد شـهید و آمـوزش و پـرورش کـه پیـش از ایـن یادواره شـهدا 
برگـزار مـی کردنـد هـم صحبـت کـرده ایـم و آن ها هـم به مـا گفتند کـه خبر 

نداریـم چـه کسـی از احمـدی نـژاد دعوت کرده اسـت.

2    علی جنتی: قبل از توافق هسته ای در آستانه جنگ بوديم 
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـامی دربـاره نقـش برجام و نـگاه افـراد مختلف به 
آن گفـت: آنچـه مـا احسـاس می کنیم ایـن اسـت کـه گروهـی درصددنـد تـا بـا 
زمینـه سـازی بگوینـد کـه بـا موضـوع برجام هیـچ اتفاقی برای کشـور بـه وجود 
نیامـده و ثمـره ای هـم نداشـته اسـت. بـه گـزارش انتخـاب، علی جنتـی  افزود: 
ایـن گـروه نـگاه نمی کنند که قبـل از برجام کشـور در چه موقعیتی قرار داشـت 
بـه گونـه ای کـه در آسـتانه جنـگ بودیـم. وی ادامـه داد: همـان زمـان فرانسـوا 
اوالنـد رییـس جمهـوری کشـور فرانسـه مدعـی شـده بـود کـه تمامـی مقدمات 
بـرای حملـه مشـترک آمریکا، کشـورهای اروپایـی و برخی از کشـورهای منطقه 
بـه مراکـز حسـاس و حیاتـی ایـران فراهـم شـده بـود. جنتـی خاطرنشـان کرد: 
هـدف اصلـی ایـن گـروه آن اسـت کـه مـی خواهند برجـام را کـه افتخـار بزرگ 

کشـور بـه شـمار مـی رود را بـه عنـوان یـک کار ضد ارزشـی تلقـی کنند.

3    سخنگوی وزارت کشور: حدادعادل سندی مبنی بر دخالت در 
انتخابات ارائه نکرده است

سـخنگوی وزارت کشـور گفـت: مسـتندات آقـای حدادعـادل یا باید بـه بنده 
یـا آقـای وزیـر یـا بـه آقـای مقیمـی ارائـه شـود کـه بـه هیـچ یـک از مـا ارائـه 
نشـده اسـت. بـه گـزارش انتخـاب امیـری در مـورد اظهـارات اخیر حـداد عادل 
در خصـوص شـائبه دخالـت دولـت در انتخابـات افزود: جواب این مسـئله بسـیار 
روشـن اسـت. شـورای نگهبان بـر کلیه مراحـل انتخابـات نظـارت دارد، این یک 

قانـون اسـت کـه همـه آن را پذیرفته انـد.
 وظیفـه شـورای نگهبان هم بررسـی صحت برگـزاری انتخابـات در حوزه های 
انتخابیـه اسـت. وقتی شـورای نگهبـان جهت انتخابـات را در مرحلـه اول در کل 
حوزه هـای انتخابیـه جـز دو حـوزه تاییـد کـرد بایـد ایـن را بـر تمام اسـتناد ها و 
شـکایت ها مفـروض بگیریـم. یعنـی بـه تمامـی گزارش ها رسـیدگی شـده اسـت 

اگـر شـورای نگهبـان دخالـت مسـئوالن را در امـر انتخابـات مسـتند و محکـم 
می رسـید تعـارف نداشـت و صحـت انتخابـات را در آن حوزه هـا تاییـد نمی کرد. 
امیـری یـاد آور شـد: در دوره هـای گذشـته کـه مـن هـم عضـو شـورای نگهبان 
بررسـی  را  آن  نگهبـان  شـورای  می آمـد.  گزارش هایـی  و  بـود  مـواردی  بـودم 
می کـرد کـه ایـن گزارش هـا وارد اسـت یـا خیـر در صـورت وارد بـودن انتخابات 
را ابطـال می کـرد، بنابرایـن ضمـن احتـرام زیـاد بـرای حدادعـادل می گویـم اگر 
مسـتند و اسـنادی وجـود دارد. اگـر ایـن مسـتندات مربـوط به مرحلـه اول بوده 

قاعدتـاً بایـد آن را بـه شـورای نگهبان داده باشـند.

4     سعید جلیلی: اگر توافق خوب بود که رهبر انقالب، مجلس و 
شورای امنیت ملی 28 شرط برای اجرای آن اضافه نمی کردند

سـعید جلیلـی، مذاکـره کننـده سـابق هسـته ای از برجـام بـه شـدت انتقـاد 
کـرد. بـه گـزارش انتخاب، سـعید جلیلی کـه این روزها مـدام در سـفر دیده می 
شـود، اخیـرا بـا حضـور در شـهر بیرجند مجـددا اظهاراتـی را علیه توافق هسـته 
ای بـه زبـان آورد. مذاکـره کننـده سـابق هسـته ای گفـت: ایـن سـند برجـام، 
سـندی نیسـت کـه بـه خـودی خـود قابـل اعتمـاد باشـد، ایـن سـند با شـروط 

پذیرفته شـده اسـت.
 وی افـزود: اگـر برجـام توافـق خوبـی بـود، رهبـر انقـاب، مجلس و شـورای 
امنیـت ملـی 28 شـرط بـرای اجـرای آن اضافه نمی کردنـد. جلیلـی اضافه کرد: 
برجـام بـدون ایـن شـروط واویاسـت. مذاکـره کننده سـابق هسـته ای گفت: ما 
در مذاکـرات پیشـنهاد پخـش زنـده گفتگوهـا را دادیـم. وی افـزود: وقتی بسـته 
پیشـنهادی خـود را در مسـکو و بغـداد ارائـه دادیـم، آن را روی اینترنـت نیـز 

بگذاریـم تـا بگوییم پیشـنهاداتمان مشـخص اسـت.

5    احمد توکلی: به قدر کفايت دلیل شرعی و قانونی برای 
ردصالحیت احمدی نژاد وجود دارد

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس گفـت کـه دالیـل شـرعی و قانونـی کافـی 
بـرای ردصاحیـت احمدی نـژاد وجود دارد. به گـزارش انتخاب، احمـد توکلی با 
انتشـار مطلبـی در کانـال تلگـرام خـود نوشـت: »آمدن یـا نیامـدن« احمدی نژاد 
مسـاله اصـاح طلبان اسـت نـه اصولگراها. به قـدر کفایت دلیل شـرعی و قانونی 

بـرای ردصاحیـت رییس جمهور سـابق وجـود دارد.

6    آيت اهلل علم الهدی: ديديد دو سال مذاکره و برجام نتیجه نداد
تسـنیم نوشـت: آیـت اهلل علـم الهـدی نماینـده ولی فقیه در اسـتان خراسـان 
رضـوی گفـت: دو سـال همـه دسـتگاه ها همـت خودشـان را صـرف مذاکـرات 
کردنـد امـا بعـد از مذاکـرات دشـمنی آمریکا بیشـتر شـده اسـت. برجـام نتیجه 
نـداد و ثابـت شـد ایـن سیاسـت حال مشـکات مـا نیسـت، اینکه فکـر کنیم با 
تنش زدایـی بتوانیم مشـکات را برطرف کنیم قابل حل نیسـت، استکبارسـتیزی 

اصلی اسـت کـه امـام)ره( در انقـاب قرار داده اسـت.

7    آيت اهلل احمد خاتمی: چرا کسی در مورد برجام معتدل حرف 
نمی زند؟

بـه گـزارش تسـنیم امام جمعـه موقت تهران با اشـاره بـه اینکه همـه می دانیم 
از اول پیـروزی انقـاب هیـچ موضوعـی بـه انـدازه برجـام همـراه بـا تنـدروی از 
سـوی دو طـرف نشـده اسـت، تصریح کـرد: یک نفـر می آید و می گویـد در طول 
100 سـال گذشـته ایـن موفقیـت بی سـابقه اسـت، دیگـری می گویـد مخالفیـن 
برجـام از اسـرائیلی ها بدتـر هسـتند و شـخص دیگـری می گوید مخالفیـن برجام 
ماننـد افراطی هـای آمریـکا هسـتند، از این طرف می گویند خیانت شـده، کشـور 
رفـت و از کلمـه باخـت مطلـق اسـتفاده می کننـد. مـن تعجـب می کنـم، مـا به 
کجـا می رویـم؟ وی افـزود: اعتـدال همـه جـا خوب اسـت اما چـرا در ایـن مورد 

کسـی سـراغ اعتـدال نمی آیـد و معتـدل حـرف نمی زند؟

8    حجت االسالم يونسی: خاک بر سر فردی که غیر از »خلیج 
فارس« نامی به زبان می آورد

دسـتیار ویـژه رئیس جمهـور در امـور اقلیت هـای دینـی و مذهبی گفـت: خاک 
بـر سـر فـردی کـه غیـر از خلیج فـارس نامی به زبـان مـی آورد. به گزارش تسـنیم 
یونسـی بابیـان اینکـه نـام مجعـول خلیـج عربی کـه در هیچ یـک از اسـناد عربی 
وجـود نـدارد گفـت: همه اسـناد و جغرافیدانـان با نام خلیـج فارس ایـن منطقه را 
ثبـت کردنـد ولـی گاهـی می بینیم کـه کودکانـی در ایران تحـت تاثیر آنها شـعار 
آنهـا را تکـرار می کنند. یونسـی افزود: خاک بر سـر کسـی که خـود را ایرانی بداند 
و حرفـی غیـر از خلیج فارس بزنـد. وی ادامه داد: زمانی کـه پیامبر اکرم)ص( برای 
شـاه ایـران نامه نوشـت شـاه ایـران را بـه عنوان شـاه فارس نـام برد چـرا برخی از 

شـنیدن این نام سخت شـان می شـود و مشـکل برایشـان ایجاد می شـود.

9    آخرين وضعیت جسمی رئیس دفتر رهبری از زبان خودش
فـارس نوشـت: حجت االسـام والمسـلمین محمـد محمدی گلپایگانـی رئیس 
دفتـر مقـام معظـم رهبـری با بیـان اینکـه از روز سه شـنبه هفتم اردیبهشـت ماه 
بـه حالـت اورژانسـی بـه بیمارسـتان بهمـن انتقـال پیـدا کـردم، گفـت: بیماری 
بنـده عارضـه قلبـی نبـوده و بـرای عارضـه دیگـری بـه بیمارسـتان بـه حالـت 
اورژانسـی منتقـل شـدم که در همـان روز و در سـاعت 2 بعدازظهر عمل جراحی 
بـر روی بنـده انجـام شـد. وی ادامـه داد: الحمـدهلل وضعیت جسـمی بنـده رو به 
بهبود اسـت و پس از چند روز اسـتراحت از بیمارسـتان مرخص می شـوم. رئیس 
دفتـر مقـام معظـم رهبـری تصریح کرد: پزشـکان مختلفـی در رونـد درمان بنده 
شـرکت و حضـور داشـتند. حجت االسـام محمدی گلپایگانـی ادامـه داد: برخـی 
مقامـات کشـوری از جملـه رئیس جمهور با حضـور در بیمارسـتان از بنده عیادت 

کردند.

10    حج وارد محدوده قرمز زمان بندی شد
10 روز از زمانـی کـه وزارت حـج عربسـتان وعـده داده بـود به پیشـنهادهای 
دولـت ایـران دربـاره حج پاسـخی شـفاف بدهد، گذشـته، اما هنوز هیچ پاسـخی 
از جانـب سـعودی ها بـه ایران مخابره نشـده اسـت. رئیس سـازمان حـج و زیارت 
گفتـه اسـت: با وجـود چنین کارشـکنی در دولت عربسـتان، ایـران وارد محدوده 
قرمـز زمـان بنـدی حـج شـده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، سـعید اوحـدی درباره 
محـدوده قرمـز اینطـور توضیـح داد: مذاکـرات ایـران و عربسـتان چهـار مـاه بـا 
تاخیـر مواجـه شـده اسـت. درحالت خوشـبینانه اگر دولت سـعودی هفتـه آینده 
از هیـات ایرانـی دعوت کند تا مذاکرات حج 95 را به سـرانجام برسـاند، دسـتکم 
یـک مـاه زمـان بـرای انعقـاد قراردادهای مسـکن، حمـل و نقل و سـایر خدمات 
نیـاز داریـم، بعـد از آن بایـد گروه هـای قیمتـی را تعییـن کنیـم و کمیته هـای 
مربوطـه بـه عربسـتان اعزام شـوند تا سـاز و کار حج بـرای زائران ایرانـی تکمیل 
شـود. وی گفـت: ایـن تاخیرهـا و ناهماهنگـی بین وزارت حج عربسـتان و سـایر 
دسـتگاه های ایـن کشـور، مـا را به محـدوده قرمـز زمان بنـدی عملیـات اجرایی 
حـج وارد کـرده اسـت. رئیس سـازمان حج و زیـارت تاکید کرد: اگـر ناهماهنگی 
وزارت حـج عربسـتان بـا سـایر دسـتگاه های ایـن کشـور حـل نشـود، نشـانه آن 
اسـت کـه اراده ای در دولـت سـعودی برای پذیـرش زائـران ایرانی وجـود ندارد.

طرح گشت نامحسوس ارشاد با هماهنگی وزارت كشور نبوده است
ایسـنا نوشـت وزیـر کشـور تاکیـد کرد: تاکنـون مدارکـی 
مبنـی بـر ایـن کـه دسـتگاه های اجرایـی یـا سـایر قـوا در 
انتخابـات دخالـت داشـته انـد بـه دسـت ما نرسـیده اسـت. 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی در حاشـیه بازدیـد از سـتاد 
انتخابـات کشـور در جمـع خبرنـگاران دربـاره صادر نشـدن 
اعتبارنامـه منتخـب سـوم مـردم اصفهـان نیـز خاطرنشـان 
کـرد: مـا در ایـن خصـوص بـا شـورای نگهبان اختـاف نظر 
حقوقـی داریـم و اسـتدالل خـود را هـم بـه شـورای نگهبان 
فرسـتاده ایم . ایـن شـورا ابطـال آرای مینـو خالقـی را بـر 
اسـاس نظـارت اسـتصوابی خـود انجـام داده اسـت، امـا مـا 
معتقدیـم نمـی شـود آرای یـک حـوزه تاییـد شـود ولـی در 

همـان حـوزه رای یـک نفـر تاییـد نشـود مـا این نظـرات را 
بـا مجلـس نیـز درمیان گذاشـتیم و رییس مجلـس و رییس 
جمهـور نیـز در این خصـوص نظراتی دارنـد. رحمانی فضلی 
بـا بیـان این کـه امیدواریم شـورای نگهبـان در این خصوص 
بازنگـری داشـته باشـد، اظهـار کـرد: یکـی از نگرانـی هـای 
موجـود امـکان تسـری دادن ایـن نـگاه جدیـد بـه انتخابات 

اسـت.  بعدی 
وی همچنیـن دربـاره طـرح گشـت نامحسـوس ارشـاد 
اظهـار کرد: چـون این طرح با هماهنگی وزارت کشـور نبوده 
اسـت اجـرای آن باید در شـورای امنیت و شـورای اجتماعی 
کشـور مطـرح شـود اما اصـل موضـوع آنگونه که مطرح شـد 

نبـود. افـرادی کـه در این طرح بـه کار گرفته می شـوند همه 
نیروهای ناجا هسـتند و از آن ها خواسـته شـده که در حوزه 
شـرارت، سـرقت، بـاج گیری و برخـی موارد عفـاف و حجاب 
بـه خصـوص کشـف حجـاب در خودروهـا گـزارش دهند که 
ایـن گزارش هـا به معنای اقدام مسـتقیم نیسـت.این نیروها 
در صـدد دخالـت در زندگـی مـردم نیسـتند و و معتقدیـم 

امنیـت در کشـور ما پایه مردمـی دارد. 
وی در پایـان گفـت: طبـق گـزارش خانـم مـوالوردی در 
هیـات دولـت اولیـن مطالبه زنان اشـتغال و سـومین مطالبه 
مـا  حجـاب  و  عفـاف  حـوزه  در  اسـت.  اجتماعـی  امنیـت 
هنجارهایـی داریـم کـه باید بـرای حفظ آن ها تـاش کنیم.

وزير كشور

صاحبـان محترم مشـاغل: براسـاس اصاحیه جدیـد قانون مالیات های مسـتقیم، مهلـت ارائه اظهـار نامه مالیات بـر درآمد صاحبان مشـاغل )اشـخاص حقیقی( از تیرمـاه به خـرداد ماه تغییر 
یافتـه و مودیـان محتـرم بایسـتی اظهارنامـه الکترونیکی عملکرد سـال 1394 را از طریق سـامانه  www.tax.gov.ir حداکثـر تا پایان خردادمـاه 1395 ارایه نمایند.
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کرمون

داستان

چنـد سـالی اسـت کـه بلوارهـا و خیابـان هـای شـهر 
کرمـان تبدیـل بـه کارگاه هـای سـاخت تقاطـع هـای غیـر 

همسـطح شـده انـد. 
کیفیـت ایـن پل هـا از منظر سـازه ای مورد نظـر در این 
یادداشـت اسـت. مـی تـوان صنعـت پـل سـازی در اسـتان 
کرمـان را بـه قبـل از سـال 94 و بعـد از آن تقسـیم کـرد. 

سـابقاً شـرکت های مشـاور و پیمانکار پل سـاز از سیسـتم 
قدیمـی تیـر و مـال هـای درجا اسـتفاده مـی کردند. 

ایـن سیسـتم سـنتی محدودیـت هـای خـاص خـود را 
دارد. حجـم بـه نسـبت سـنگین اسـت و محدودیـت دهنـه 
دارد و هـم از نظـر معمـاری و ظاهـری ضعیـف تـر و غیـر 
منطقـی تـر هسـتند. پل هـای انتهای خورشـید، چهـار راه 

احمـدی و چهـارراه فـر هنگیـان و.. از ایـن دسـت پل های 
سـنتی مـی باشـند. اما با ورود شـرکت بزرگ قـرارگاه خاتم 
کـه کارهایـی بـا مقیاس بـزرگ و بیـن المللی بسـیار انجام 
داده اسـت. پـل های نسـل جدیدتری که بیش از 80 سـال 
در دنیـا قدمـت دارنـد وارد صنعت پل سـازی اسـتان شـده 

ست.  ا
در ایـن پـل ها از سیسـتم بـه روز تر و کاربـردی تر پس 
کشـیده- پیـش کشـیده اسـتفاده خواهد شـد کـه از لحاظ 
معمـاری و مبلمـان شـهری قابـل انعطاف تر و هـم از لحاظ 
کیفیـت سـازه ای باالتـر و هـم از نظـر قیمـت تمـام شـده 

بهتـر خواهنـد بود. 
مـی شـود گفـت کـه تمامی پـل های بـزرگ دنیـا که بر 
روی دهانـه هـا، رودخانه هـا و دریاها و یا بزرگـراه ها از این 

سیسـتم اسـتفاده شده است.
پـل  در  سیسـتم  ایـن  کاربـرد  قدمـت  نیـز  ایـران  در 
سـازی بـه قبـل از انقـاب مـی رسـد. در سـال 1348 پـل 
سـید خنـدان تهـران توسـط شـرکت فرانسـوی فرنسـیه با 
مشـارکت یـک شـرکت ایرانـی بـه نـام پارسـا بـه دهنه 40 
متـر سـاخته شـده اسـت که نخسـتین پل تـک پایـه ایران 

محسـوب مـی شـود. 
ایـن پـل بعدهـا الگـوی اکثـر مهندسـین ایرانـی قـرار 

گرفـت که پـل طبقاتی صـدر 1387 نیز با این سیسـتم که 
بـه عرشـه صندوقـه ای بتنـی پیش کشـیده- پس کشـیده 
معـروف هسـتند سـاخته شـده اسـت. اهمیـت سـازمانی و 
اسـتراتژی پـل سـید خنـدان بـه حدی اسـت که بـه تازگی 
شـهرداری منطقـه 7 تهـران آن را در کنـار بـرج آزادی بـه 

عنـوان نمـاد شـهری معرفـی نموده اسـت. 
پیمانـکار قـدری مثل قرارگاه خاتم االنبیا- که محسـنات 
و معایـب خـاص خـود را دارد- مجری این طرح ها اسـت و 

در ایـن یادداشـت قصد پرداختن بـه آن را نداریم. 
امـا حضـور ایـن گونـه شـرکت هایـی کـه تجربیاتـی در 
سـطح ملـی و البتـه بین المللـی دارند باعث ورود  سیسـتم 
هـا و مصالـح نویـن بـه اسـتان مان می شـود که ایـن باعث 
بـه روز شـدن و مـدرن تر شـدن زیر سـاخت هـای عمرانی 
اسـتان مان شـده و از طرفی باعث آشـنایی و توجه بیشـتر 
پیمانـکاران و مشـاوران بومـی به این دسـت تکنولوژی های 
بـه روزتـر و کاربـردی تـر می شـود کـه بعدها مـی تواند به 

کمـک توسـعه و آبادانی اسـتان بـی انجامد.
در فرصـت هـای بعدی سـعی خواهیم کرد این سیسـتم 
پیـش کشـیده- پس کشـیده که اتفاقـاً دیر زمانی اسـت در 
صنعت سـاختمان سـازی دنیـای ایران مـورد اسـتفاده قرار 

گرفتـه اسـت را بیشـتر و تخصصی تر معرفـی نماییم.

كرمان و پل های مدرن تر 
مجتبی صمیمی

كارشناس ارشد معماری

يادداشت

رها كرمانی
کرمـان اسـتانی اسـت کـه علـی رغـم داشـتن خـاک و 
تاریخـی غنـی کـه نتوانسـته در طـول تاریـخ آن چنـان 
کـه شایسـته نـام، تاریـخ و موقعیت خود اسـت، پیشـرفت 

. ید نما
کرمـان را بـه دلیل معادن غنـی مس، آهـن و... در ایران 
مـی شناسـند. بـه وجـودی کـه تنهـا ده درصـد کل خـاک 
کشـور متعلق به جغرافیای اسـتان اسـت. لیکـن 25 درصد 

باغات کشـاورزی کشـور در اسـتان کرمان اسـت. 
آثـار تاریخـی و باسـتانی کرمـان نسـبت بـه بسـیاری از 

اسـتان هـای کشـور سـر بـه آسـمان می سـاید. 
امـا هنـوز اسـتانی اسـت کـه دیگـران آن را در جرگـه 
مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافته مـی شناسـند! خود 
کرمانـی هـا اغلـب سـرمایه هـا خـود را یـا در بانـک ها می 
گذارنـد و یـا در سـایه اسـتان هـای دیگـر سـرمایه گذاری 
مـی کننـد. چـون معتقدنـد کـه هنـوز زیـر سـاخت الزم 
از یـک طـرف و فرهنـگ سـرمایه پذیـری از طـرف دیگـر 
در کرمـان نهادینـه نشـده اسـت. سـایر اسـتان هـا ماننـد 

اصفهـان، قزویـن، تبریـز جهـت جـذب هـر گونـه فرصـت 
سـرمایه گـذاری گـوی سـبقت را از دیگـران مـی رباینـد و 
بـه اصطـاح جلـوی پای سـرمایه گـذاران فـرش قرمز پهن 

کنند. مـی 
شـهروندان  فرهنـگ  مجمـوع  کـه  عمومـی  فرهنـگ 
راسـتا  ایـن  در  چنـان  هاسـت  اسـتان  آن  دولتمـردان  و 
هماهنـگ و همسـو پیشـرفت کـرده کـه نـه تنها هـر گونه 
همـکاری هـای الزم را بـا فـرد یـا گـروه سـرمایه گـذاری 
امکانـات  و  ویـژه  امتیازهـای  دادن  بـا  بلکـه  کننـد،  مـی 
و  تشـویق  خـود  اسـتان  در  حضـور  جهـت  را  او  خـاص 

می  نماینـد. ترغیـب 
بـه عنوان مثال مسـئوالن اسـتان اصفهـان در این بزنگاه 
تاریخـی کـه دربهای ایران بر روی سـرمایه گـذاران خارجی 
بـاز شـده، بـا چشـمانی بـاز، هـر شـخص یـا هیـأت مؤثر ، 
حـال سیاسـی و یـا اقتصـادی را پـس از تهران، بـه اصفهان 
دعـوت مـی کننـد تـا بـا پذیرایـی مناسـب و شناسـاندن 
اسـتعدادهای پیـدا و پنهـان سـرمایه گـذاری آنـان را بـه 
حضـور مؤثـر در اصفهان تشـویق نمایند. تنـوع میهمانان تا 

بـه آنجاسـت کـه از خانـم کاترین اشـتون نیز نگذشـتند تا 
از نفـوذ و اعتبـار سیاسـی- اقتصـادی وی نیز بهـره بجویند. 
در فرهنـگ معیـن، کلمه»فرهنگ« مجمـوع این کلمات 
اسـت 1- علـم و دانـش 2- تربیـت و ادب 3- عقـل و خـرد 

4- تدبیـر و چاره 
یکـی از بارزتریـن دالیـل توسـعه اسـتانی مثـل اصفهان 
فرهنـگ بـاالی سـرمایه گـذاری آن اسـتان اسـت. فرهنگی 
کـه در تـار و پـود تـک تـک شـهروندان رخنـه کـرده و 
سـرانجام در عملکـرد دولتمـردان و افـراد تاثیرگـذار ایـن 

اسـتان حلـول کـرده اسـت. 
آنـان با علـم به اینکه تنها راه توسـعه و آبادانی، سـرمایه 
گـذاری اسـت بـا تربیت نسـلی کـه آداب و ادب برخـورد با 
سـرمایه گـذار را بدانـد بـا عقـل و خـرد بـه دنبال هـر گونه 
فرصـت مـی کردنـد و در نهایـت بـا تدبیـر و چاره اندیشـی 
سـرمایه گـذار را مجـاب بـه ورود و حضـور مؤثـر در اقتصاد 

اصفهـان مـی نمایند.
حـال مـا کرمانی هـا کاه مـان را قاضی کنیـم. واقعاً چه 
قـدر سـطح فرهنگ سـرمایه پذیری خودمـان را قابل قیاس 

بـا دیگران مـی دانیم؟ 
وقتـی کـه پـس از سـالیان دراز بـا همـت و پشـتکار و 
رایزنـی هـای معدود مسـئوالن پرتـاش و اقتصـاددان چند 
سـرمایه گـذار مثـل قـرارگاه خاتـم االنبیـاء مؤسسـه مالـی 
و اعتبـاری عسـکریه و... قانـع شـدند تـا بخـش کوچکـی از 
تـوان منـدی هـا و سـرمایه هـای خـود را بـه شـهر کرمان 
اختصـاص دهنـد. مـا چـه قـدر آمادگـی بـاال بـردن سـطح 

فرهنـگ سـرمایه گـذاری مـان را داشـته ایـم و قـدر ایـن 
فرصـت را دانسـته ایـم؟

اول بایسـتی مـا کرمانـی هـا دانـش اقتصـادی خـود را 
باالتـر ببریـم تـا شـرایط کنونـی را درک کنیـم و یکـی از 
بهتریـن راهکارهـا بـرون رفـت از رکـود در بازارهایمـان را 

جـذب سـرمایه هـا و پتانسـیل هـای موجـود بدانیـم. 
دوم بایـد زبـان سیاسـت برخـورد بـا فرصـت هـای نـاب 
اقتصـادی را آمـوزش ببینیـم و بـا ادبیـات سـرمایه گذاران 

شـویم.  آشنا 
سـوم بـا چشـمانی بـاز و آینـده نگـر و خـرد جمعـی بـه 
سـمت شناسـایی جـذب موقعیـت هـا و اشـخاص و گـروه 

هـای مولـد و توسـعه گـر پیـش برویـم. 
و در نهایـت بـا تدبیـر و تـاش همگانی، سـرمایه گذاران 
را تشـویق و ترغیـب بـه حضور در اسـتان مـان نماییم و هر 

گونـه همـکاری و همیاری را با آن ها داشـته باشـیم. 
بدانیـم کسـانی کـه امکانـات، پـول و قیمـت و تـوان 
بـاال دارنـد بسـیار، حسـاس و حسـابگرند و بـا کوچکترین 
نامایمتـی و یـا کارشـکنی و سـنگ انـدزی چـه از طـرف 
شـهروندان و چـه دولتمـردان دل آرزده و رنجیـده مـی 
شـوند و عطـای حضـور در دیـار کریمـان را بـه لقایـش 
مـی بخشـند. همانگونـه کـه تاکنـون چنیـن کـرده انـد. 
پـس بایسـتی بـا تأمـل و تحمـل و بـا تدبیـر و خـرد بـا 
معـدود سـرمایه گـذاران اسـتان مـان برخـورد کنیـم تـا 
دیگـر سـرمایه گـذاران نیـز بـه سـرمایه گذاری در اسـتان   

کرمـان ترغیـب شـوند. 

فرهنگ سرمايه پذيری

روزگاری كه گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش سی و هفت

بـرای یـک سـاعت بلکـه نیـم سـاعت بـه طـور 
پایشـان  زیـر  در  را  قیمتـی  گـران  قالـی  موقـت 
انداختـه و سـر و لبـاس شـان را مرتـب و اصـاح 
کـرده با وضع بسـیار آبرومندی عکسـی برداشـته و 
بعـداً هـم آنهـا را با ذلـت و خواری بسـیار در همان 
جاهـای تاریـک و مرطـوب بـا لباس هـای مندرس 
کـه سراپایشـان را شـپش فـرا گرفتـه بـوده اسـت. 
تـا آخریـن نفـس نگهـداری مـی کردنـد. مقصـود 
ایـن اسـت کـه ظاهر رخـت و لبـاس و فـرش قالی 

سـاختگی اسـت.
خوشـبختانه اکنـون اثـری از آن زنـدان و انبار و 
سـیاه چـال ها نیسـت و اگـر بنایی باقـی مانده بود 
در و دیـوار و زمیـن و سـقف چنـان داسـتان هـای 
تأثـر آوری را بـر بیننـدگان نمـودار مـی کردند که 
تـا مغـز اسـتخوان هـر بیننـده ای را به سـوزش در 

آورد. می 
چگونه از مدرسه سر تافتم

چـون سـفید صبـح دمیـد از صدای گنجشـکانی 
کـه در شـاخه هـای درختـان بـه جسـت و خیـز 
مشـغول بودنـد، بیدار شـدم و با خوشـحالی  سـرور 
از رختخـواب بـر خاسـته پس از شستشـوی دسـت 
و روی و صـرف چـای بـه پـدرم گفتم. از امـروز من 
بـه مدرسـه نمـی روم. بـا تعجـب پرسـید:»چرا؟« 
گفتم:»مـی خواهـم دنبـال کسـب و کاری بـروم.« 
گفت:»ایـن کار حـاال زود اسـت.« گفتم:»چه زودی 
دارد چـون شـما عایـدی نـداری. می خواهم سـربار 
شـما نباشـم.« خندید و گفت:»البد برای خود خانه 
و زندگـی هـم تهیـه مـی کنـی.«  گفتم:»شـاید!« 
گفت:»مکتـب خانـه نرفتی. حـاال مدرسـه هم نمی 
روی. بعـد کـه بـزرگ شـدی مـی ترسـم پشـیمان 
شـوی.« گفتم:»وقتـی که به مدرسـه مـی روم. تمام 
حواسـم متوجـه ایـن زندگـی اسـت و هـر وقـت به 
خاطـر مـی آورم کـه بایـد اسـبابی را بـه بـازار برده 
و بفروشـم دنیـا در نظـرم تیـره و تـار مـی آیـد. از 
آنچـه معلـم مـی گویـد و درس می دهد به واسـطه 
آنکـه حواسـم پـرت اسـت کلمـه ای نمـی توانـم به 
خاطـر بسـپارم باز شـروع به نصیحت و انـدرز کرد و 
بـرای آنکـه مدرسـه را تـرک نکنم دالیلی برشـمرد. 
امـا هـر چـه او می گفـت جوابـی مـی دادم. همین 
کـه مشـاهده کـرد بـه هیـچ سـر ترازویـی درسـت 
نمـی آیـم. گفـت مـن آنچه وظیفـه داشـتم گفتم و 
نمـی خواهـم زیاد سـخت گرفته باشـم. اگـر جوهر 
داشـته باشـی بـازار هـم مثل مدرسـه اسـت خیلی 
چیزهـا در بـازار ممکـن اسـت یـاد بگیـری کـه در 
مدرسـه ممکـن نیسـت در این صـورت امـروز تو را 
بـه هـر کسـب و کاری میل داری. می گـذارم که در 
زیر دسـت اسـتادی کار یـاد بگیـری. آن وقت گفت 
میـل داری تـو را نزد اسـتاد حسـین دوات گر پسـر 
خواهـرم کـه صنعتگـر معروفـی اسـت بگـذارم. بـه 
خاطـرم آمـد اگـر آنجا بـروم بایـد روی زمیـن های 
سـرد نمنـاک بنشـینم و متصـل دم کـوره را بدمم. 
خود اسـتاد حسـین بـا آن که سـال هـا دوات گری 
کـرده بنـان شـب محتـاج اسـت. ایـن کار بـا خیال 
مـن جـور نیامـد چـه مـن مـی خواسـتم هـر چـه 
زودتـر بـرای خـود عایدی داشـته باشـم. گفتم نمی 
خواهـم دوات گر بشـوم. گفـت در این صـورت تو را 
دکان حـاج حبیـب اهلل کـه مـرد مسـلمان درسـتی 

اسـت می گـذارم. 
بـه  زیـرا  نپسـندیدم.  را هـم  آهنگـری  شـاگرد 
خاطـرم آمـد، بایـد پتـک سـنگین آهنگـری را بـا 
شـاگردان دیگـر از صبـح تـا شـام بلنـد کـرده بـه 
روی آهـن هـای سـرخ شـده ای که از کـوره در می 
آیـد بزنـم و اگر انـدک غفلتی در فـرود آوردن پتک 
بنمایـم. پایـم را گرفتـه بـا تسـمه آهنـی آن قدر به 
کفـش مـی زننـد که بایـد ربّم را یـاد کنـم. این کار 
را هـم نپسـندیدم. گفـت خـودت بگو چـه کاری را 
دوسـت داری؟ قـدری فکـر کـردم بـه خاطـرم آمد 
کـه همیشـه میـل داشـتم زرگـر باشـم. رنـگ طا 
را بسـیار دوسـت مـی داشـتم. زرگـری کار ظریف و 
آبرومنـدی اسـت. گفتم میـل دارم به زرگـری بروم 
کمـی تأمل کرد گفت بسـیار خوب در کاروانسـرای 
میـرزا حسـین خان آشـنای زرگـری دارم. اسـمش 
آقـا صـادق اسـت. امـا شـیخی مـی باشـد تـو را به 
نـزد او مـی بـرم بایـد خیلـی احتیـاط کنـی کـه با 
شـاگردان آقـا صـادق کلمه ای از اختاف شـیخی و 
باالسـری بـر زبـان نیـاوری قبول کـردم و بـه اتفاق 
بـه قیصریـه جنـب مدرسـه ابراهیـم خـان رفتیـم. 
در جنـوب جلوخـان قیصریـه جلـو دربـی کـه بـه 
کاروانسـرای میرزا حسـین خان گشـوده می شـود.

آقـا صـادق پشـت سـندان زرگـری نشسـته و 
مشـغول قلیان کشـیدن بود. در حدود پنجاه سـال 
داشـت آسـتین پیراهنـش را بـاال زده و معلـوم بود 
دسـت و دلـش بـه کار نمی چسـبید. می خواسـت 

بـا کشـیدن قلیـان خـود را آرام کند.

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.

@sistaninejad تلگرام       y.sistani@gmail.com         18 شامره تلفن: 32436035 از ساعت 11 تا
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زندگی

بهداشت

راه های مهم جلوگیری و كنترل 
عفونت های بیمارستانی

متخصـص بیمـاری هـای عفونی با بیـان اینکه 
ازمهمتریـن  یکـی  بیمارسـتانی  هـای  عفونـت 
معضـات مراکـز بهداشـتی و درمانـی اسـت، راه 
هـای مهـم جلوگیـری و کنتـرل این نـوع عفونت 

هـا را تشـریح کرد.
به گـزارش گروه بهداشـت و درمان خبرگزاری 
امـروزه  اظهارداشـت:  شـکری  شـهرام  فـارس،  
مصـرف زیـاد و بـی مـورد آنتـی بیوتیـک هـا در 
درمـان وجلوگیـری از عفونـت های بعـد از اعمال 
ارگانیزم هـای  بروزمیکـرو  موجـب  جراحـی، 
مقـاوم بـه دارو شـده اسـت،  درحالـی کـه اثرات 
مثبـت آنتـی بیوتیـک هـا را نبایـد ناچیز شـمرد، 
امـا اعتمـاد بـه دارو هـا موجـب شـده کـه بـه 
روش هـای ضدعفونی و جداسـازی بیمـاران کمتر 

شـود. توجه 
 متخصـص بیمـاری هـای عفونـی،  بـا بیـان 
اینکـه رعایـت اصـول بهداشـتی بـرای مبـارزه بـا 
ایـن عفونـت هـا، سـاده تـر و ارزان تـر از درمـان 
آنهـا اسـت،متذکر شـد: اولیـن اقـدام در کنتـرل 
برنامـه  تدویـن  بیمارسـتانی،  هـای  عفونـت 
مراقبتـی اسـت کـه بتوان مـوارد عفونـت هایی را 
کـه در بیمارسـتان اتفـاق افتاده اسـت، مشـخص 

و تعییـن کـرد.
وی افـزود: کنتـرل عفونـت هـای بیمارسـتانی 
خدمـات  ارائـه  منظـور  بـه  اقداماتـی  انجـام  بـا 
تدویـن  از طریـق  بهداشـتی صحیـح  و  درمانـی 
عملیـات  وارزشـیابی  کنتـرل  هـا،  مشـی  خـط 
انجـام شـده و آمـوزش مـداوم و مسـتمر صـورت 
عفونـی  هـای  بیمـاری  متخصـص  گیـرد.  مـی 
مطـرح کـرد: یکـی از عـوارض ناشـی از بسـتری 
شـدن بیمـاران درمراکـز درمانـی، عفونـت بـوده 
و یـا در مـدت بسـتری شـدن بیمـاران بروزمـی 
کنـد؛ ایـن نـوع عفونت هـا را عفونـت نازوکومیال 
کـه  نامنـد  مـی   )NasocomialInfection(
)Nasocomiun( از ریشـه التیـن نازوکومیـوم
گرفتـه  بیمارسـتانی  هـای  بیمـاری  معنـای  بـه 
شـده اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: عفونـت های 
بیمارسـتانی نـه تنهـا بـه بیمـاران بلکـه بـه هـر 
فـردی کـه بـا بیمارسـتان تمـاس دارد، اعـم از 
غیـره  و  کنندگان،کارگـران  عیـادت  کارمنـدان، 

انتقـال مـی یابـد.
هـای  عفونـت  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  شـکری، 
تریـن  ازمهـم  یکـی  تردیـد  بـدون  بیمارسـتانی 
جهـان  درمانـی  و  بهداشـتی  مراکـز  معضـات 
اسـت، گفـت: میـزان وقـوع آن در هـر کشـوری 
متفـاوت اسـت و حـدود پنـج الـی پانـزده درصد 
بـه  مربـوط  ارقـام  ایـن  اسـت؛  شـده  گـزارش 
مراکزی اسـت کـه دارای سیسـتم فعـال مراقبت 
و آمارگیـری بـوده و تـا حـدود زیـادی در جهـت 
کنتـرل عفونـت های بیمارسـتانی فعال بـوده اند،  
لـذا مـی تـوان تصـور کـرد کـه بیمارسـتان های 
کشـور مـا احتمـاال دارای آمـار باالتـری هسـتند.
وی تأکیـد کـرد: مراقبـت موثـر از بیمـار، نقطه 
کانونـی بـرای جلوگیـری وکنتـرل عفونـت هـای 
بیمارسـتانی اسـت و عامـل عمـده ای در طـرح 
ریـزی برنامه کنترل عفونت اسـت؛ بیمـار در مرکز 
برنامـه کنتـرل عفونـت قـراردارد و همچنین نقطه 
شـروعی برای انجـام مراقبت ها و پیشـگیری های 

کنتـرل عفونـت خواهـد بود.

بهار 9 بار عمل جراحی کرده است 
 دختـرک حدود شـش سـال داشـت 
بـه پشـت خوابیـده بود،موهـای جلـوی 
سـرش را تراشـیده بودنـد ولـی موهـای 
طایی پشـت سـرش بلند بـود. تعدادی 
شـلنگ نـازک و سـیم هـای رنگـی از 
کـرده  گردنـش  و  گلـو  وارد  سـوراخی 
بودند. وارد اتاق که شـدم احسـاس کردم عصبانی شـده اسـت 
.سـعی کـردم بـه او لبخند بزنـم؛ امـا رویـش رو برگرداند.کنار 
تختش رفتم و  خواسـتم تمام تاشـم را بکنم و با او دوسـت 
شـوم. نگاهـم پـر از ترحـم و  دلسـوزی  بـود و شـاید همیـن 
موضـوع دختـر را آزار مـی داد. بـه او گفتم:»عزیـزم اسـمت 
چیـه؟« زنـی کـه کنـار تختـش نشسـته بـود سـریع جـواب 
داد:»بهـار« و رو بـه دختر گفـت :»زن عمو اسـمت رو بگو!«از 
نسـبتی کـه بین دختـرک و زن بـود تعجب کـردم .زن دوباره 
اصـرار کـرد که دختـرک با مـن حرف بزنـد. از او خواسـتم تا 
بچـه  را راحـت بگـذارد. زن بلنـد شـد و مقـداری آب میوه را 
تـوی لیـوان ریخـت و بـا نی بـه دهان کـودک گذاشـت. بهار 
بـا عصبانیـت زیر لیـوان زد و داد کشـید که گلویـش درد می 
کنـد. صورتـش را بـه طـرف دیگـر چرخانـد، زن انـگاری کـه 
منتظـر بـود تـا چیزی بپرسـم بـه من نزدیک شـد. امـا آنقدر 
وضعیـت بهـار ناراحـت کننـده بـود کـه زبانـم بند آمـده بود.

خـودش شـروع کـرد:» بهـار با مـادر و پـدرش به همـراه مادر 
بـزرگ و پدر بزرگش روز سـیزده فروردیـن توی جاده تصادف 
کـرده انـد.« بعـد صدایـش را کمـی بلند تر کـرد و ادامـه داد: 
»مامـان بابـای بهار تـوی یک بخش دیگر هسـتند. تـوی این 
بیمارسـتان هیچ مریضـی نمی تواند  با  مریـض دیگر ماقات 
کنـد تـا اینکـه خـوب شـود.«  سـرش را نزدیـک گـوش من 
آورد و آهسـته گفـت :»همـه شـان کشـته شـده انـد.« یـک 
لحظـه احسـاس کردم تمام تنـم یخ زده اسـت. حتی مردمک 
چشـمانم را نمی توانسـتم تـکان بدهم. دوبـاره آرام گفت: »به 
بچـه نگفتیـم االن 20 روز اسـت کـه روی تخت افتاده اسـت،  
دق مـی کنـد اگـر بفهمـد.« بعد دوبـاره نگاهی به بهـار کرد و 
گفـت: »زن عمـو  نمی خواهی با خاله حـرف بزنی؟« دخترک 
هیچ واکنشـی نشـان نداد. زن دوباره نگاهش را به سـمت من 
چرخانـد :» بهـار 9 بـار عمـل کـرده اسـت. خونریـزی مغزی 
کـرده بـود. دنـده هایـش شکسـته و کبـدش  را پـاره کـرده 
بودنـد. لگنش هم شکسـته بـود و هفت تیکه شـده بود، حتی 
زانوهایـش هم عمل شـدند و پاتین دارنـد.«  به دخترک نگاه 
کـردم کـه بسـیار نحیـف بـود و به زحمت بیسـت کیلـو وزن 
داشـت. در مـدت بیسـت روز، نه بـار عمل کـردن خیلی برای 
این جسـم ظریف، سـنگین بـود. دخترک بلند صـدا زد:» زن 
عمـو بیـا!«  زن مهربانانه سـرش را نزدیک صـورت دختر بچه 
بـرد و بعـد رو بـه مـن گفـت:» مـی خواهـم پوشـک بهـار را 
عـوض کنـم. ممکـن اسـت بیـرون بروید؟«بـا سـرعت از اتاق 

بیـرون رفتـم؛ انگار  فـرار می کردم.مصیبت بهار قلبم را فشـار 
مـی داد؛ حتـی نمـی توانسـتم بـه درسـتی نفس بکشـم. آن 
موقـع که پاهایش را روی پدال گاز بیشـتر فشـار مـی داد، در 
آن لحظـه درسـت در آن لحظـه، آیـا حتی تصویـر این دختر 
تنهـا را مـی توانسـت تصـور کنـد؟ دختـر بچـه ای کـه دیگر 
هیـچ کـس را نداشـت و اگـر ایـن زن عموی فرشـته صفت را 
خـدا بـه او نبخشـیده بـود، حتی کسـی نبود حـرف هایش را 

بـه آرامی در گوشـش زمزمه کنـد.....
هم پدر وهم مادر بودن

کیـان مرتـب جیـغ مـی کشـید.،نرده هـای تخـت بـاال 
کشـیده شـده بـود و پسـرک 3-4 سـاله ای تـوی تخـت 
ایسـتاده بود.فریـاد مـی زد و سـعی مـی کـرد که از نـرده ها 
بـاال بیاید.نگاهی به داخـل اتاق انداختم، کسـی نبود. ناگهان 
تـرس افتـادن بچـه، همـه ی وجـودم را فرا گرفت. به سـمت 
پسـرک دویـدم. خواسـتم آرامش کنم؛ امـا انگار که کارسـاز 
نبود.فقـط جیـغ مـی کشـید و تقـا مـی کـرد، چنـد دقیقه 
ای کـه گذشـت پیرزنـی الغـر با چـادری گل گلـی در چهار 
چـوب در ظاهـر شـد. نگاهی به مـن انداخت و گفـت:» رفتم 
دسـت هایـم را بشـویم، داد وفریـاد راه انداخـت.« نگاهـی به 
پسـرک کـردم که انـگار با حضور زن آرام تر شـده بـود و بی 
صـدا تـوی تخت ایسـتاده بـود. پیرزن گفـت:» نوه ام اسـت، 
شـکاف کام دارد. لبـش هـم بـاز اسـت بایـد عمـل شـود. هر 
مایعـی مـی خـورد از بینی اش بیـرون می زنـد، خیلی اذیت 
مـی شـود. پدرش هـم همین طور بـود؛ ولی ایـن بچه خیلی 
بدتـر شـده اسـت.« نگاهـی به پسـرک کـرد و گفـت:» کیان 
پسـر حـرف گوش کنی اسـت. اگر پسـر خوبی باشـد برایش 
یـک بنـز بـزرگ میخـرم.« انـگار پسـرک قانـع شـده بـود و 
چهـار زانـو تـوی تخـت نشسـت. پیـرزن دوبـاره  بـه سـمت 
مـن چرخیـد و گفـت:» از دیشـب بـه بچـه هیـچ ندادیم که 
بخـورد قـرار بـود صبـح زود عمل کننـد، ظهر شـده، خبری 
از دکتـر نیسـت .انـگار فراموش کـرده مریضش یـک بچه ی 
سـه سـاله اسـت.«بعد از چنـد دقیقـه ای کـه بـا مـن حرف 
زد پرسـتار داخـل شـد و گفـت:» کیـان را بایـد ببـرم، دکتر 
آمـده اسـت.« پیـرزن دلواپـس بلنـد شـد و گفـت:» پـدرش 
هنـوز نیامده.« پرسـتار لبخنـدی زد.»رضایـت داده، تا کیان 
بیـرون بیایـد او هـم رسـیده اسـت.«  پسـرک را بغـل کرد و 
بـرد. عمـل کیـان خیلـی طـول کشـید. تـوی بخـش منتظر 
آمدنـش، مانـده ام. حـدود دو سـاعت و نیـم بعـد کیـان بـه 
همـراه پـدرش بـه بخش آمدنـد. صـورت بچه پانسـمان بود. 
کیـان حالـی نداشـت؛  اما بهـوش بـود و به آرامـی گریه می 
کـرد. پرسـتارها مـی گفتنـد کـه درد دارد و طبیعـی اسـت. 
از جلـوی مـن کـه گذشـتند، پیـرزن را دیدم که آرام پشـت 
سرشـان حرکت می کرد.از او پرسـیدم:» حـال کیان خوبه؟« 
جـواب داد: »خوبـه. بهتـر هـم میشـه، ولی پسـر مـن دیوانه 
شـد. تمـام مـدت زمـان عمـل، پشـت در گریـه کـرد. وقتی 

مجبـوری هـم پدر باشـی ،هـم مـادر، انـدازه ی هـردو غصه 
مـی خـوری .« جـواب سـوال، مـادرش کجاسـت را گرفتـه 
بـودم. پـدر کیـان با چشـم های قرمـز و صورتی رنـگ پریده 

بـه بخیـه هـای لب پسـرش خیـره شـده بود.
از تاب سواری تا اتاق عمل

 زنی،  کودک یک سـاله ای را در آغوش داشـت و  سـالن را 
طـی مـی کـرد. کودک فریاد مـی زد  و صدای گریـه اش بلند 
بـود. همـه ی بچه هایی که تـوی بخش خواب بودنـد را بیدار 
کـرد. به سـمت زن رفتم، تا شـاید بتوانم کمکـی کنم. نگاهم 
متوجـه ی صـورت کودک شـد لب هـا و گونه ی کـودک پاره 
شـده بـود. اشـک های بچـه روی زخـم ها می ریخـت و گریه 
اش را شـدید تـر می کرد.مریم مادر کودک گفـت:» حدود دو 
سـاعت پیش تـوی پارک بودیم. وسـایل را جمع کـرده بودیم 
کـه بـه خانـه برگردیم. شـوهرم دختـرم را توی تاب نشـاند و 
تـا تـاب بـازی کنـد. زنی کنار تـاب می آیـد و بـه دخترم می 
گویـد کـه زود پاییـن بیایـد، دختـرم هم سـریع زنجیـر تاب 
را ول مـی کنـد و پاییـن مـی پرد.زمیـن می خورد،بعـد  تاب 
برمـی گـردد و صورتـش را پاره مـی کند.تازه یـک دندان بچه 
ام هـم شکسـت. گفتنـد  فـردا صورتـش را عمل مـی کنند و 
زخـم هایـش را بخیـه مـی زننـد.« اشـک هـای شـور زخم را 
بیشـتر مـی سـوزاند. هیـچ کـس نمـی دانسـت چه کنـد که 
کـودک آرام بگیـرد. نـگاه هـا فقـط مـادر کـودک بـه بغـل را 

دنبـال مـی کردند کـه همراه کودکش اشـک مـی ریخت.
عصب دستش قطع میشود

  امیـر رضـا پسـر ده سـاله ای بـود که روز قبل عمل شـده 
و دسـتش از بـازو تـوی باند و آتـل بود. لوله ای پاسـتیکی از 
محـل عمل بیـرون بود که خـون را خارج می کـرد. مادر امیر 
رضـا اتفاقـی کـه برای پسـرش افتـاده بـود را اینگونـه تعریف 
کرد:»وقتـی به پارک رسـیدیم، امیر رضا به سـمت ترامپولین 
دویـد؛ همیشـه ایـن بـازی را مـی کـرد. متصـدی مـا را مـی 
شـناخت اول بـازی مـی کـرد بعد بلیـت برایش مـی گرفتیم. 

هنـوز بلیـت نخریـده بودیـم کـه یـک دفعـه صـدای جیغش 
بلنـد شـد. پریـده بـود و روی دسـت و گردنـش پاییـن آمـده 
بـود. وقتـی که شـوهرم بلنـدش کرد کا اسـتخوان دسـتش 
جـدا شـده بود و تـکان می خـورد. از پارک تا بیمارسـتان که 
رسـیدیم، دسـتش کبود شـده بود. اول یک بیمارسـتان دیگر 
رفتیـم آنجـا به ما گفتند هیچ کاری نمی شـود کـرد؛ احتماال 
با این شگسـتگی، اعصاب دسـت  قطع شـده است.« چشمان 
مـادر امیـر رضا پر اشـک شـد و گفت:» جلوی بچـه ام گفتند 
کـه احتمـاال دیگـر نمی توانـد دسـتش را تکان دهـد.  خیلی 
ترسـیدیم .یکـی گفـت جـراح ایـن بیمارسـتان خیلـی ماهر 
اسـت، بـرای همین اینجـا آمدیم .درسـته که خیلـی گران تر 
اسـت؛اما دسـت پسـرم را عمـل کردنـد و عصب دسـتش هم 
پیونـد خـورد. دکتر گفت شـاید بـدون فیزیوتراپی هـم بتواند 
حرکتـش دهـد. چنـد جای دسـتش پاتیـن گذاشـتند ولی 
خـدا را شـکر  عصـب را پیونـد زدند.« دوبـاره شـروع به گریه 
کـرد :»اصـا نمـی دانـم چه شـد. صد بـار ایـن بـازی را رفته 
بـود؛ هـر وقـت کـه روی تشـک مـی پرید با پـا بـه زمین می 
آمد .خدا کند که دسـت پسـرم خوب شـود.« امیـر رضا بیدار 
شـده بـود و از درد نالـه می کرد. پرسـتار به او مسـکن تزریق 

کـرد؛ امـا پسـرک هم چنـان ناله مـی کرد.
شـب وروزهـای بیمارسـتان بـا همـه جـای دنیا فـرق می 
کنـد. ایـن جـا انگار زمیـن و زمـان فقط منتظر نـگاه خدا می 
ماننـد. ایـن جا پشـت درهای بسـته ی اتاق عمـل ،همه فقط 
یـک چیـز مـی خواهنـد؛ چیـزی کـه حاضرنـد تمام هسـتی 
شـان را بدهند تا آن را دوباره برای عزیزشـان بدسـت بیاورند.

ایـن جـا، زمان جـور دیگری مـی گـذرد؛ آنقدر واقعـی و قابل 
لمـس که انگار ایسـتاده اسـت.توی بیمارسـتان شـب آمده و 
جـا خـوش کرده و نمـی رود. این جـا زمان جـوری می گذرد 
کـه بـه  تو یـاد آوری کنـد، کـه قـدرم را بدان.به تو یـادآوری 
کنـد در زندگـی  همـه چیـز در چشـم بـه هـم زدنـی  عوض 

می شـود.

گزارش »پیام ما« از  کودکان بیمارستانی

جگر گوشه ها روی تخت

اشـتباهات  و  از خطاهـا  بسـیاری  نوشـت:  قانـون  روزنامـه 
پزشـکی گـزارش نمی شـوند و همین موضوع ارائـه آمار دقیقی 
از میزان خطا و اشـتباهات در حوزه پزشـکی ودرمانی را دشـوار 
تـر مـی کند.بازهم اشـتباه پزشـکی دیگـر، حادثه ای غـم انگیز 
آفریـد. پـس از آنکـه در سـال گذشـته اشـتباهات پزشـکی و 
کشـیدن بخیـه از صـورت کودکـی در اصفهـان، خبرسـاز شـد، 
ایـن بـار در اتفاقی عجیب، اشـتباه پزشـکی جان بیمـاری را در 

یکـی از بیمارسـتان هـای اراک گرفت.
در ایـن حادثـه، مـردی 74 سـاله، پـای شکسـته خـود را به 
تیـغ پزشـکان سـپرد، امـا پزشـکان، بـه اشـتباه، به جـای پای 
چپ شکسـته بیمار، پای راسـت او را شـکافته و جراحی کردند 
کـه در نهایـت پـس از چنـد روز، مـرگ ایـن مـرد را بـه دنبال 

داشت. 
پنجشـنبه بیسـت و ششـم فروردیـن مـاه، مـرد 74 سـاله 
ای بـه نـام »ن ش« بـه یکـی از بیمارسـتان هـای دولتی شـهر 
اراک مراجعـه و اعـام مـی کنـد پای چپ او به شـدت آسـیب 
دیده و شکسـته اسـت. پزشـکان بیمارسـتان بعداز طی مراحل 
اولیـه، شکسـتگی را تشـخیص مـی دهند و تصمیم بـه جراحی 
پـای آسـیب دیـده مرد مـی گیرند. امـا در اتاق عمـل، در حالی 
که پزشـک متخصص حضـور نداشـت، رزیدنت ارشـد ارتوپدی 
بیمارسـتان دسـت به تیـغ شـده و کار جراحی پای بیمـار را به 

عهـده مـی گیـرد. ولـی در عین نابـاوری و در اشـتباهی شـاید 
تکـرار نشـدنی، رزیدنـت بیمارسـتان بـه جـای پای چـپ، پای 
راسـت بیمار را شـکافته و جراحی می کند. این اشـتباه سـبب 
شـد. بیمـار بـه آی. سـی. یـو منتقـل شـده و بـه کمـا رود. این 
بیمـار کـه در مراقبـت هـای و یـژه بیمارسـتان بسـتری بـود، 
متاسـفانه بعـد از قریـب بـه 9 روز، جان خـود را از دسـت داد.

از منابـع بیمارسـتان دریافتیـم کـه در روز جراحـی، با آنکه 
قـرار بـوده پزشـک متخصـص در اتـاق عمـل باشـد، رزیدنـت 
ارشـد بیمارسـتان آقـای »الـف« در اتـاق عمـل حضور داشـته 
کـه اشـتباهی منحصـر به فـرد را مرتکب می شـود. بعـد از این 
حادثه، مسـئوالن بیمارسـتان از خانواده بیمار که پسرشـان، به 
عنـوان نگهبـان در بیمارسـتان فعالیـت مـی کند، مـی خواهند 

شـکایتی را علیـه بیمارسـتان مطـرح نکنند. 
خانـواده بیمـار از دسـت رفتـه نیز به هـر ترتیبی کـه بود، با 
قـول هایـی کـه مسـئوالن بیمارسـتان بـه آن ها می دهنـد، از 
شـکایت صـرف نظـر مـی کننـد. در پرونده فـوت این بیمـار، از 
»آمبولـی« بـه عنـوان عامـل مرگ یاد شـده تـا به ایـن ترتیب 

سرپوشـی بر یک اشـتباه پزشـکی دیگر گذاشـته شـود.
یکـی از پرسـنل ایـن بیمارسـتان کـه در گفـت و گـو بـا 
»قانـون« ضمـن اعـام جزییات اشـتباه عجیب پزشـکی ای که 
در بـاال روایـت شـد، تاکیـد کـرد: »متاسـفانه نظـارت چندانـی 

از سـوی مسـئوالن بر عملکـرد و فعالیت بیمارسـتان نیسـت و 
مشـکات زیـادی را بـرای بیمـاران بـه دنبـال دارد.« وی تاکید 
کـرد: »وسـایل پزشـکی و نـوع خدمات ایـن بیمارسـتان هرگز 
مطلـوب نیسـت و بـه دفعـات، اشـتباهات پزشـکی آن بـا جان 

بیمـاران بـازی کرده اسـت.«
سـریال اشـتباهات پزشـکی در شـهر ها و بیمارسـتان های 
مختلف کشـور، سـریالی تمام نشـدنی اسـت که بخشـی از آن 
طبیعـی و بخـش دیگـر غیرقابـل جبـران و نابخشـودنی اسـت. 
این در شـرایطی اسـت که بخشـی از جامعه پزشـکی، درمقابل 
مطـرح شـدن اشـتباهاتی کـه در مراکـز درمانـی رخ داده، بـه 

شـدت موضـع گرفتـه وآن را برنمی تابند. مصـداق این موضوع، 
اعتراضاتی بود که سـال گذشـته پس از سـریال طنز درحاشـیه 
رخ داد و گـروه هایـی از پزشـکان، لـب بـه اعتـراض دربـاره 
محتـوای ایـن سـریال گشـودند. اکنـون ایـن اشـتباه در فضای 
حقیقـی در اراک رخ داده اسـت و به جـای پای چپ بیمار، پای 
راسـت او جراحـی و در نهایـت بـه مـرگ او منتج شـده اسـت. 
واقعیـت آن اسـت بسـیاری از خطاها و اشـتباهات پزشـکی 
گـزارش نمـی شـوند و همیـن موضـوع ارائـه آمـار دقیقـی از 
میـزان خطـا واشـتباهات در حوزه پزشـکی و درمانی را دشـوار 

تـر مـی کند.

گزارشی از يک اشتباه

پای چپ شكسته بود اما پای راست
 را جراحی كردند

گزارش

آگهی فقدان سند مالكیت
خانـم مهدیه رسـتمی فرزنـد علی اصغر مالک ششـدانگ پـاک 19047 
فرعـی از 1783 اصلـی مجـزی شـده از 16683 بخـش 3 کرمـان کـه 
سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 15769 صفحـه 369 دفتـر 121 
صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده 
مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلت سـهل انـگاری مفقـود  ودرخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملـک فـوق الذکر بـا وجود 
سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائـه اصل سـند مالکیت 
یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر این صـورت پس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: شنبه 95/2/11

رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 2 شهرستان کرمان- محمود مهدی زاده 
م الف 98 

آگهی فقدان سند مالكیت 
مالـک موقوفـه سـید علی مرتضـوی به تولیت آقای سـید محمد حسـین 
مرتضـوی ششـدانگ پـاک 1494 اصلـی بخـش 1 کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت 1431 شـماره صفحـه 337 دفتـر 15 صـادر و 
تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا 
شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلـت مفقـود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یک اصاحـی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکـر با وجود سـند 

مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر ایـن صـورت پـس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور 

سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/2/11

مصیب افشارمنش- معاون ثبت شهرستان کرمان- منطقه 1
م الف 100 

متن آگهی
نظر به اینکه نسـیبه باغگلی فرزند حسـین در پرونده کاسـه941503به 
اتهام سـرقت گوشـی موبایل تحت تعقیب میباشـد بدینوسـیله در اجرای 
مـاده115 قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مراتـب بـه نامبـرده ابـاغ تـا 
ظـرف یکمـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی در شـعبه اول دادیـاری دادسـرای عمومـی و 
انقـاب جیرفـت در دفـاع از خـود حاضر شـود در صورت عدم حضور پـس از یکماه از 
تاریـخ انتشـار آگهـی غیابی بـه اتهامش رسـیدگی و تصمیـم مقتضی اتخـاذ میگردد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقاب جیرفت- احسان ساالری

متن آگهی مزايده 
بـه موجـب پرونـده اجرائی کاسـه 6180 ششـدانگ زمین پـاک 628- 
اصلـی بخـش 33 کرمـان ملکـی خانـم کبـری افشـاری ، طبـق سـند 
رهنـی شـماره 30250 -84/11/10 دفترخانـه 44 بـم در قبـال مبلـغ 
188707800 ریـال مبلـغ الزم االجرا تـا تاریـخ 89/6/13 در رهن بانک 
توسـعه و تعـاون قـرار گرفتـه و طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلـغ 187500000 
ریـال ارزیابـی شـده و پاک فوق بصـورت یک قطعه زمیـن با کاربری کشـاورزی می 
باشـد و مزایده از سـاعت 9 الی 12 روز دوشـنبه مورخ 95/2/28 در اداره ثبت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان بـم واحـد اجـرا واقـع در بـم بلـوار جمهـوری اسـامی از طریق 

مزایـده بـه فروش می رسـد. مزایده از مبلـغ 187500000 ریال شـروع و به باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروختـه می شـود . الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی های 
مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض و غیره تا 
تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهده 
برنـده مزایـده اسـت و نیز در صـورت وجود مازاد ، وجـوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 
نقـداً وصـول می گـردد ضمناً چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد ، مزایده روز 

اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت  و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 95/2/11

محمد امیری خواه- رئیس اداره ثبت  اسناد و اماک شهرستان بم
م الف 2 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره139560319062000084هیات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای احمـد هوشـمندی گوکـی فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 184 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 983/16 مترمربع پاک 
2 فرعـی از 1410 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک 1410 اصلـی واقع در گلباف 
محلـه محرابـی کوچـه شـهید کاظمـی خریـداری از مالـک رسـمی ورثه خانـم خاور 
حسـینی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه15روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک 

مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/11                تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/26

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  
م الف 92 

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف 
وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

قانـون  اول موضـوع  رای شـماره139560319062000041هیات  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه بامعـارض متقاضی 
آقـای خانـم زهـرا مهـدی زاده گوکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 51 صادره از 
گلبـاف در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 507/64 مترمربع پـاک 3 فرعـی از 1154 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1154 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان امـام 
خمینـی )ره( کوچـه جنـب تکیـه حضـرت ابوالفضـل )ع( خریـداری از مالک رسـمی 
آقـای احمـد هوشـمندی و خانم عصمت حسـینی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم 
وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:95/02/11                     تاریخ انتشار نوبت دوم:95/02/26

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  
م الف 88            

نجمه سعیدی
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فرهنگ و هنر

خبر
گفت وگو با تهیه كننده »نقد شعر«

درخواست يک برنامه تلويزيونی 
از كارشناسان شعر 

تهیه کننـده برنامـه »نقـد شـعر« اعـام کرد که 
در سـری جدیـد این برنامه به سـراغ پیشکسـوتان 
حوزه شـعر و شـاعران بومـی کشـورمان می روند. 

برنامـه »نقـد شـعر« کـه مدتـی اسـت سـری 
دومش راهی آنتن شـبکه چهار سـیما شـده اسـت، 
بـا اجرا و کارشناسـی سـعید بیابانکـی، از منتقدان 
و شـعرای معاصـر جـوان دعـوت می کند تـا هر بار 
دربـاره یـک موضـوع مشـخص بـه بحـث بپردازند. 
مثـل  آیتم هایـی  برنامـه  ایـن  همچنیـن در طـی 
محافـل  بـه  سرکشـی  شـعر،  کتاب هـای  معرفـی 
شـعرخوانی جوانـان و اخبـار حـوزه شـعر پخـش 

می شـود. 
کوروش انصـاری درباره ی سـاختار جدید برنامه 
»نقـد شـعر« توضیـح داد: چارچوب کلـی برنامه به 
روال سـابق اسـت، ولـی تغییراتـی در سـاختار آن 
ایجـاد کردیـم؛ بخش هایـی همچـون شـعر جوانان 
و اخبـار را همچنـان ادامـه می دهیـم، ولـی سـه 
کارشـناس برنامـه را به دو کارشـناس تقلیل دادیم 
و بـه جـای آن تعـداد آیتم هـای ضبـط شـده  را 

کردیم.  بیشـتر 
او معرفی جلسـات شـعر فرهنگسـراها، پرداختن 
بـه اشـعار بومـی و سـر زدن به پیشکسـوتان شـعر 
جدیـد  سـری  بخش هـای  دیگـر  از  را  کشـورمان 
تـاش  گفـت:  و  برشـمرد  شـعر«  »نقـد  برنامـه 
می کنیـم در سـری جدیـد بـه اسـتان های مختلف 
برویـم و با شـعرای آن اسـتان ها میزگـردی برگزار 
کینـم. در آیتـم دیگـری بـه سـراغ پیشکسـوتان 
حـوزه شـعر می رویـم تـا بتوانیـم بـه نوعـی احوال 

ایـن روزهایشـان را انعـکاس دهیـم. 
اسـتقبال  شـعر«  »نقـد  برنامـه  تهیه کننـد 
مخاطبان از سـری اول این برنامه را خوب دانسـت 
و اظهـار کـرد: از کارشناسـان و پیشکسـوتان حوزه 
شـعر تقاضـا می کنـم تـا اگـر پیشـنهادی بـه ایـن 
دارد حتمـاً  اگـر کاسـتی وجـود  و  دارنـد  برنامـه 
بـه مـا اطـاع دهنـد؛ چراکـه مـا نیـاز بـه کمـک 

داریـم.  پیشکسـوتان 
بـا وجود این کـه همواره در شـبکه های مختلف 
تلویزیـون برنامه هایـی بـا حال و هوای شـعر وجود 
داشـته اسـت، امـا »نقـد شـعر« بـه تهیه کنندگـی 
کـوروش انصـاری و اجرای سـعید بیابانکـی، اولین 
برنامـه ای اسـت کـه بـا حضـور کارشناسـان ادب 
فارسـی بـه طـور تخصصـی و متمرکـز بـه شـعر 

معاصـر می پـردازد. 

جزئیات جديدی از بیمه نويسندگان و هنرمندان

حل مشكل بیمه هنرمندان
 و نويسندگان 

مدیـرکل امـور بیمـه شـدگان سـازمان تامیـن 
و خدمـات  بیمـه هنرمنـدان  تـداوم  از  اجتماعـی 
بیمـه  گفـت:  و  داد  خبـر  گـروه  ایـن  بـه  دهـی 
هنرمنـدان ادامـه خواهـد یافـت و محدودیتی برای 

پذیـرش بیمـه شـدگان جدیـد نداریـم. 
سـیروس نصیـری بـا اشـاره بـه ایـن کـه اخیـرا 
جلسـه ای میـان اداره کل امـور فنی بیمه شـدگان 
تامیـن اجتماعـی و مدیرعامـل صنـدوق اعتبـاری 
بیمـه  موضـوع  کـرد:  اظهـار  شـد،  برگـزار  هنـر 
و هنرمنـدان  پدید آورنـدگان کتـاب  نویسـندگان، 
و همچنیـن نحـوه پرداخـت بدهی معـوق صندوق 
یـاد شـده بـه سـازمان مـورد بحـث قـرار گرفـت و 

تصمیمـات الزم در ایـن خصـوص اتخـاذ شـد. 
وی افـزود: صنـدوق هنرمنـدان مبلغـی معـادل 
تامیـن  سـازمن  بـه  تومـان  میلیـارد   50 تـا   48
اجتماعـی بدهـکار بـود که بـا توافقات انجام شـده، 
بنـا شـد ماهانـه مبلغـی را بـه مـا عـودت دهنـد و 
ظـرف مـدت 18 مـاه بدهی خـود را تسـویه کنند. 
مدیـرکل امـور بیمـه شـدگان سـازمان تامیـن 
و خدمـات  بیمـه هنرمنـدان  تـداوم  از  اجتماعـی 
دهـی بـه ایـن گـروه نیـز خبـر داد و گفـت: بیمـه 
هنرمنـدان ادامـه خواهـد یافـت و پذیرفتیـم کـه 
افـراد جدیـد را نیـز تحت پوشـش بیمـه ببریم. در 
واقـع مشـکات حـل و فصـل شـده و محدودیتـی 

بـرای پذیـرش بیمـه شـدگان جدیـد نداریـم.

كوتـاه  هـای  داسـتان  شـامل  كـه  كتـاب  ايـن   
گرفـت؟  شـكل  هدفـی  چـه  بـا  اسـت  سـینمايی 
من سـال هاسـت کـه تدریس مـی کنم. در این سـال ها 
یکـی از مشـکات اساسـی عاقـه منـد نبـودن هنرجوهای 
سـینما بـه ادبیـات اسـت. و ایـن کـه نمـی دانند ادبیـات با 
سـینما ارتبـاط بسـیار عمیقـی دارد! ببینیـد تکنیـک فیلم 
نامـه نویسـی را در دو جلسـه مـی شـود یـاد گرفـت امـا 

داسـتان هـا چگونـه خلـق می شـوند؟
سـرانه مطالعـه بـا هجوم شـبکه هـای مجـازی خاصه در 
نسـل جـوان کم شـده اسـت ! امـا دوسـتان جوانـی که می 
خواهنـد پـا بـه دنیای سـینما بگذارنـد باید مطالعـه کنند... 
فکـر مـی کنم این کتاب می تواند راهگشـا باشـد . داسـتان 
هـا و شـخصیت هـای این کتاب طوری نوشـته شـده که جا 
بـرای تحقیـق و تفحـص زیاد اسـت و می توانید بـه مطالب 
جدیدتـر و تـازه تـر برسـید. البته قرار نیسـت با ایـن کتاب 
دنیـا را تـکان دهیـم یـا سیسـتم دوسـتانی کـه بـه مطالعه 

عاقـه ندارند راعـوض کنیم... 
ضمـن ایـن کـه ایـن کتـاب از عاقه شـخصی خـودم به 
ادبیـات ،سـینما وناگفتـه های تاریخ سـینمای ایران نشـآت 
مـی گیـرد. مـا یـک سـری  چیزهـا از دختـر لر )نخسـتین 
بازیگر زن تاریخ سـینما که کرمانی بود( و سـایر شـخصیت 
هـای سـینمایی مـی دانیـم ... امـا آیـا مـی دانیـم وقتـی 
کارگـردان جیمـز بانـد وارد ایـران )گلشـهر اصفهـان ( شـد 
چـه اتفاقـی افتـاد... یا مثا تنهـا مصاحبه و مسـتند با فروغ 
فرخـزاد توسـط برتولوچـی بـوده! و یـا اینکـه فخرالزمـان 
جبـار پـور چگونه بـرای فیلم شـیرین و فرهاد انتخاب شـد 
وهمـه ی ایـن اتفاقـات بعد ها زمینه ای شـد برای نوشـتن 

ایـن کتاب. 
در کل همـه ی کسـانی کـه فیلـم سـاختند و با سـینما 

ارتبـاط دارنـد در جلـد اول ایـن کتاب هسـتند.
 پس جلد دوم اين كتاب هم در راه هست؟ 

بلـه جلـد دوم هـم بـا همیـن رویکـرد تلفیق داسـتان و 
سـینما ،واقعیـت و خیـال بـه زودی چـاپ مـی شـود.ضمن 
ایـن کـه در این دو کتاب تنها به شـخصیت های سـینمایی 

نپرداختم!بلکه سرگذشـت سـینماهایی چون سینما زاهدان 
کـه )تنهـا سـرگرمی مـا بود(شـخصی آن را به یـک بیلیارد 
بـاز پاکسـتانی باخت... یـا ماجرای آتش زدن سـینما کاپری 
رفسـنجان کـه امـروز آن سـینما جایـش را به انبـاری داده 
اسـت... یـا وقتـی کیمیایـی بـرای فیلـم بلـوچ بـه همـراه 
بهـروز وثـوق بـه زاهـدان مـی آیـد یـادم هسـت جمعیـت 
زیـادی پشـت مسـافرخانه بودند بـرای دیدن بهـروز وثوق... 
تعـدادی از داسـتان هـا بـر اسـاس تجربیـات و تحقیقـات 

میدانـی من هسـتند. 
 »زامپانـو وارد مـی شـود« بـرای عالقـه منـدان 
كتـاب  نـام  ی  اسـت!درباره  آشـنايی  نـام  سـینما 

دهیـد؟ توضیـح 
»زامپانـو وارد مـی شـود« دیالـوگ معـروف فیلـم جـاده 
اثـر فلینـی اسـت. شـخصیت اصلـی  فیلـم در جـاده بارهـا 
مـی گویـد زامپانـو وارد مـی شـود... گاهـی یک ایـده باعث 
صدایـی در کلـه ام مـی شـود و بعـد از آن اثـری خلـق می 
شـود. مطالعـه مجلـه هـا و دیـدن فیلـم هـای قدیمـی در 

خلـق یـک اثـر کمـک زیـادی مـی کند. 
 بعـد ازچـاپ كتـاب اول شـما در سـال 85 كـه با 
اسـتقبال خوبـی مواجه شـد وقفه ای طوالنـی ايجاد 

شـد علت ايـن زمان ده سـاله در چیسـت؟
بـه طـور کلـی نوشـتن و چـاپ کتـاب کار فرسایشـی 
اسـت.» خـون آشـام گـزارش تـکان دهنـده ی یـک مـرد 
مـرده «اولیـن کتاب مـن بود کـه ماجرای واقعـی و تراژیک 

یـک خـون آشـام در سیسـتان بـود.
البتـه یـک رمـان دیگر داشـتم به نـام »روزی که شـون 
پـن بـه ایـران آمـد«. ایـن بازیگـر معـروف در سـال 84بـه 
ایـران آمـد تـا از جریـان ریاسـت جمهـوری گـزارش تهیـه 

کنـد. ایـن رمـان هنـوز چاپ نشـده اسـت... 
 شـما كـه كار سـینما و داسـتان را توامـان انجـام 
مـی دهیـد از كدام يـک لذت بیشـتری مـی بريد؟

بسـیاری از عکاسـان می گویند ریشـه سینما عکاسی است! 
اما به نظرمن داسـتان و ادبیات ریشـه ی سینماسـت. از زمانی 
که اولین فیلم داسـتانی سینما)سـرقت بزرگ قطـار اثر پورتر( 

سـاخته شـد سـینما راهش راجدا کرد. فیلم های قبل از آن 
مثـل خـروج کارگـران از کارخانـه و...تنهـا بر اسـاس زندگی 
واقعـی سـاخته شـدند. امـا از زمـان سـرقت بـزرگ قطـار 
داسـتان و قصه وارد سـینما شـد.  بنابراین دل مشـغولی من 
هـم ادبیـات و هـم سینماسـت چرا که مـن ایـن دو را از هم 

دانم. نمـی  جدا 
 چه كسانی در چاپ كتاب همراه شما بودند؟

حسـین سـبزه صادقـی از اولیـن دوسـتان مـن در اولین 
روزهایـی کـه بـه کرمان آمـدم؛ بود. وقتی شـنیدم حسـین 
نشـر فرهنـگ عامـه راه انـدازی کـرده سـراغش رفتـم و بـا 
همـکاری او هـم ایـن کتاب چاپ شـد و هم مجـوز چاپ دو 
کتـاب دیگر گرفته شـد.از شـاهد شـفیعی که اگـر رفاقتش 
از همـراه و  ایـن کتـاب چـاپ نمـی شـد. و  نبـود شـاید 

همسـرم افسـانه سـیفی و... سـپاس گـزاری مـی کنم.
 از چه زمانی به سینما عالقه پیدا كرديد؟

 خانـه ی مـا کنـار سـینما بـود و تابسـتان کـه در حیاط 
مـی خوابیدیـم در سـالن سـینمایی وقتـی فیلـم نمایـش 
می دادنـد مـا فقـط صـدای فیلم مثل شـلیک ها ، مشـت ها 
و کتـک خـوردن هـا را مـی شـنیدیم... ایـن نگاه کـردن به 
سـتاره هـا و شـنیدن صـدای فیلـم خیـال مـا را بـه پـرواز 
مـی آورد. واقعـا سـینما بـرای مـا شـگفت انگیـز بـود . مـن 
بـا ایـن کـه خانـواده ی مذهبی داشـتم کـه مخالف سـینما 
بودنـد هیـچ گاه سـینما را رهـا نکردم.چـون مـی خواسـتم 
دنبـال رویاهایـم بـروم امـروز هم به جـوان تر هـا می گویم 
عمـر مـا کـوه تـا  اسـت در ایـن فرصـت کـم  دنبـال رویـا 

بروید. هایتـان 

گفتگو با سید جواد موسوی درباره 55 داستان کوتاه سینمايی

نگاه کردن به ستاره ها و شنیدن صدای فیلم خیالم را پرواز می داد 
موسوی: سینما و ادبیات ارتباط عمیقی با هم دارند

همزمـان بـا انتشـار نسـخه چاپـی رمـان »مـن اگـر شـما 
بـودم« اثـر ژولین گرین توسـط نشـرنون، نسـخه الکترونیکی 
ایـن کتـاب نیـز در اپلیکیشـن کتـاب طاقچـه منتشـر شـد. 
ژولیـن گریـن، نویسـنده آمریکایی فرانسـوی تبار برنـده جایزه 
بـزرگ موناکـو  و جایـزه ملـی ادبیات فرانسـه اسـت. »من اگر 
شـما بـودم« را نشـرنون بـا ترجمـة داوود نوابی منتشـر کرده 

اسـت. این رمـان یکی از شـاخص ترین آثار او به شـما می رود. 
ایـن رمـان با ماجرایی جادویی تبدیل شـدن شـخصیت اصلی 
رمـان بـه شـخصیت های دیگر فـرم یافتـه و بـا ماجراهای پی 
در پـی ادامـه پیـدا می کنـد. در تمامـی آثـار گریـن کوشـش 
روان شناسـانه روحاني پیوسـته اي بـراي خودشناسـي بهتر به 
چشـم مي خـورد. مترجـم ایـن اثـر داوود نوابی متولـد 1313 

کرمـان اسـت و از مترجمیـن باسـابقه زبـان فرانسـه اسـت. او 
تاکنـون بیـش از 20 اثـر را از زبان فرانسـه به فارسـی ترجمه 
کرده اسـت کـه عمدتـا رمـان هسـتند. »ترینیتـی )تثلیـث(«، 
»دیـو در تـن«، »مـن اگـر شـما بـودم« »راهی بـرای رهایی« 
و .... از جملـه ایـن رمان هـا هسـتند. از داوود نوابـی رمـان 
»ترینیتـی« اثـر بـزرگ لئـون اوریـس و »چنبـره افعی هـا« و 
»راهـی بـرای رهایی« از فرانسـوا موریاک نیز به زودی توسـط 
نشـر نـون منتشـر خواهـد شـد. رمـان »من اگر شـما بـودم« 
اثـر ژولیـن گریـن در 272صفحـه توسـط نشـرنون و با قیمت 
18000تومـان روانـه بازار نشـر شـده اسـت. نسـخة دیجیتال 
ایـن کتـاب تنهـا پنجشـنبه و جمعـه ایـن هفته بـا 50درصد 

تخفیـف قابل تهیه اسـت.
بخشی از رمان:

»بـه لکـه ای از جوهـر کـه روی خشـک کن بود خیره شـد،  
مثـل آن کـه قرار بـود این لکه جـواِب سـؤالش را بدهد. لکه ای 
بـا شـکل غیرعـادی کـه آدم را به فکر سـایة یک دسـِت بدون 
شسـت می انداخـت و وقتـی کـه خوب بـه آن نـگاه می کردی 
هرچنـد  حرکتـی  می کنـد.  حرکـت  کـه  می کـردی  خیـال 
مختصـر، از راسـت به چـپ. فابین چند روز پیـش هم متوجه 

ایـن قضیـه شـده بـود. انگشـتان دراز و باریـک از یـک حرص 
به خصـوص حکایـت می کـرد. بـه دسـت یـک دزد شـباهت 
داشـت،  ولـی دزدی کـه چیـزی غیـر از پـول و طـا دزدیـده 
باشـد. فابین زمزمه کـرد: »دزد بـاد.« آن گاه بلندتر تکرار کرد: 

»دزد بـاد،   دزد بـاد.« و بعـد بـدون توقف نوشـت: 
کوششـی  وجـود  بـا  می نامیدنـد چون کـه  بـاد  دزد  را  او 
کـه می کـرد، هرگـز موفقیتـی به دسـت نمـی آورد. چشـمان 
درشـتی شـبیه بـه بچه گـوزن داشـت. چشـمانی کـه از هـم 
خیلـی فاصلـه داشـتند و موهـای مشـکی کـه دائمـاً بـه روی 
پیشـانیش می ریخـت و مثـل پـر نـرم و درخشـان بـود. هر از 
گاهـی شـروع بـه خوانـدن آوازهایـی می کـرد کـه کلماتـش 
معنـی نداشـت ولـی دسـت آخـر کسـانی کـه آن کلمـات را 
می شـنیدند ناراحت می شـدند.  پدرش از او می پرسـید: »این 
چرندیـات را از کـدام جهنـم دره ای مـی آوری؟« و او جـواب 
مـی داد: »مـن دنبـال آن هـا نمی گـردم،   بـاد هـوا وقتـی کـه 
از برج هـای کلیسـا گـذر می کنـد آن هـا را برایـم مـی آورد.« 
آن وقـت پـدرش دسـت دراز می کـرد کـه بـه او سـیلی بزنـد، 
ولـی دزد بـاد خیلـی چابک تـر از آن بـود کـه بتواننـد گیرش 
بیندازنـد و در می رفـت و دیگـر تا شـب کسـی او را نمی دید«.

انتشار همزمان نسخه الكترونیكی و چاپی ُرمان 
»من اگر شما بودم« اثر »ژولین گرين«

كتاب

آگـــــهي مناقصات
شــرکت شــهرکهاي صنعتــي کرمــان در نظــر دارد انجــام پــروژه هــاي جــدول ذیــل را از محــل اعتبــارات عمرانــي و از طریــق برگــزاري مناقصــه بــر اســاس آییــن نامــه برگــزاري مناقصــات بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا بدینوســیله از 
عمــوم شــرکتها و پیمانــکاران داراي رتبــه بنــدي مجــاز از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی کشــور دعــوت میشــود در صــورت تمایــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــا پرداخــت بهــاي اســناد مربوطــه بــه شــماره حســاب 280011156738013  نــزد 
بانــک توســعه تعــاون )بــه تفکیــک(، از تاریــخ 95/02/11 لغایــت 95/02/15 بــه امــور پیمــان و رســیدگي ایــن شــرکت واقــع در کرمــان، بلــوار شــهید عباســپور)پارادیس(، میــدان عاشــورا مراجعــه فرماینــد. جهــت کســب اطاعــات بیشــتر می توانیــد 

بــه ســایت اینترنتــی شــرکت www.iec.kr.ir و یــا پایــگاه ملــی اطــاع رســانی مناقصــات بــه آدرس http://iets.mporg.ir مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن 31272012 تمــاس حاصــل فرماییــد.
مهلت و محل تحويل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه مورخ 95/02/27 به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی کرمان تحویل داده شود.

جلسه بازگشایی پیشنهادات واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 95/02/28 برگزار می گردد.

رتبه هاي مورد نیازقیمت اسناد مناقصهمبلغ تضمین شركت در مناقصهبرآورداولیه )میلیون ريال(محل اجراي پروژهشرح موضوع مناقصهشماره مناقصه

شهرک صنعتی شماره1 کرمانآماده سازي بخشي از راه دسترسي426ع94
حداقل پایه 5 راه200،000 ریال155،000،000 ریال3092)کیلومتر2 جاده کرمان- جوپار(

شهرک صنعتی شماره2 جیرفتآماده سازي بخشي از راه دسترسي427ع94
حداقل پایه 5 راه 200،000 ریال337،000،000 ریال6729)جنب پایانه باربری(

روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان كرمان 

حدیث کریمی فر- سید جواد موسوی متولد زاهدان از نویسندگان و فیلم سازان با  تجربه  ای 
سـت کـه کمتـر در محافل سـینمایی و... حضور پیـدا می کند. هم چنین اهل اینترنت و شـبکه 

های مجازی نیسـت ! شـاید بر این باور اسـت که هنر در خلوت خلق می شـود. 
نشـر فرهنـگ عامـه بـه تازگـی کتابـی از این نویسـنده را بـا نـام  »زامپانو وارد می شـود « 
که شـامل 55 داسـتان کوتاه سـینمایی  اسـت ؛ چاپ و منتشـر کرده اسـت مراسـم رونمایی 
ایـن کتـاب هفته گذشـته بـا حضور جمعی از اهالی فرهنگ  ، هنر و رسـانه در کتاب فروشـی 
شـهر فرهنـک برگـزار شـد.  بـا سـید جـواد موسـوی در یـک عصـر بهـاری دربـاره ی کتـاب 

»زامپانـو وارد مـی شـود «صمیمانـه گفتگـو کردیم.
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پیامک : 
500022030347

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

خودرو

سـال 1346 هجـری شمسـی، نقطـه عطفـی در تاریـخ 
خودروسـازی کشـورمان بـود، زیـرا کـه در همیـن سـال، 
مرکـب نورسـته ای پـا بـه خیابان های شـهر و دیارمـان نهاد 
کـه تـا دهه ها پـس از آن نیـز، صنعت موتوری سـرزمینمان 
را از شـمع وجـود خـود متأثر نمـود. این نومولـود »پیکان« 
 )ROOTS( روتـس  کمپانـی  از  محصولـی  داشـت،  نـام 
بریتانیـا. خودرویـی که تولیدش وام دار دو تـن از کارآفرینان 
بـه نـام ایران زمیـن بـود، نام آورانـی به نـام احمـد و محمود 

می. خیا
تولیـد  آن  در  پیـکان  کـه  نبـود  تنهـا کشـوری  ایـران، 
می شـد، بلکـه هم زمـان این خـودرو به انـواع و اقسـام نام ها 
و…  داج هاسـکی  هانتـر،  هیلمـن  آرو،  روتـس  من جملـه 
در ممالکـی همچـون بریتانیـا، ایرلنـد، نیوزلنـد و همچنین 

اسـترالیا و… بـه تولیـد می رسـید.
نسـخه سـدان پیـکان در سـال 1384 هجـری شمسـی 
از مـدار تولیـد خـارج شـد، ولـی نسـخه وانـت آن کـه نـام 
»بـاردو« را بـر پیشـانی خـود یـدک می کشـید تا یـک دهه 
بعـد هـم روانه بـازار می شـد، امـا این نسـخه نیز، سـرانجام 
در سـال 1393 هجـری شمسـی از خط تولیـد کناره گرفت 
و آریسـان نامـی بـس بی هویـت! جایـش را پـر نمـود. البته 
این هـا همـه مانع از آن نشـد کـه یاد و نام پیـکان، در برخی 
از ممالـک کـه مردمانـش سـخت بـه آن نوسـتالژی دارنـد 
فرامـوش گـردد، یکـی از ایـن ممالک هـم استرالیاسـت که 
سـال های مدیـدی در آن، خـودروی مذکـور بـا نـام هیلمن 
هانتـر بـه تولیـد می رسـید. به تازگـی، وانـت پیـکان بـاردو 
 »DRIVE« سـایت  کارشناسـان  از  یکـی  توجـه  مـورد 

اسـترالیا واقـع شـد و در متنی طنـز، نحـوه ورود آن به بازار 
اسـترالیا تحت بررسـی قـرار گرفـت. در اینجا، برگـردان آن 

متـن را تقدیـم شـما عزیـزان می نمایـم.
بـا مـرگ قریب الوقـوع پیـکاپ هـای هولـدن و فالکـون، 
ایـن نکتـه را بدانیـم کـه هنـوز هـم جـا و  خـوب اسـت 
مکانـی وجـود دارد کـه در آن پیـکاپ های مشـتق شـده از 
خودروهـای سـواری، در قالبی کاسـیک تولید می شـود )به 
نظـر می رسـد که نویسـنده اسـترالیایی متن از پایـان تولید 

وانـت بـاردو در ایـران بی خبـر اسـت(.
به رغـم شـکاف فوق العـاده ای کـه تـا گشـودن درب هـای 
بـازار اسـترالیا بـه ورود چنین خودرویی )وانـت باردو( وجود 
از کارآفرینـان مبتکـر،  ایـن، برخـی  از  پیـش  دارد، قطعـاً 
نسـخه هایی از بـاردو، ایـن “پیـکاپ میان سـایز اجرایـی” را 
بـه ایـن سـواحلمان آورده انـد. البتـه هنـوز هـم دراین بـاره، 
پـاره ای از مشـکات وجـود دارنـد کـه مختصـراً بـه آن هـا 

می پردازیـم.
در ایـن فاصلـه، خطـوط نـرم به کاررفتـه در بدنـه آن را 
بررسـی نمـوده و نیـز، نگاهـی به سـر و قـد و نحوه اسـتقرار 
ایـن خـودرو بیاندازیـد. برچسـب ها و اتیکت هـای موجود بر 
روی درب هـای آن هـم بـدون هیـچ نـوع پرداخـت اضافـی 
نصـب شـده اند. ضمن اینکـه، در دفترچـه راهنمـای آن نیز 
بـا اعتمـاد بـه نفسـی کامـل، ادعا شـده اسـت که “سـایبان 
شیشـه ها، آینه هـای دیـد جانبـی و پشت سـری های دوبـل 
ایـن خـودرو، ایمنی مناسـبی را برای راننده و سرنشـین آن 

فراهـم می کننـد”.
ایـن وسـیله نقلیـه در ایـران سـاخته می شـود و آخریـن 

بازمانـده از هیلمـن هانتر مدل 1966 اسـت )دیگـر نام های 
هامبـر  داج هاسـکی،  از:  عبارت انـد  ایـن خـودرو  مسـتعار 

اسـکپتر، سـینگر گازل و…(
در آغـاز، خـودروی هانتـر تحـت نـام پیـکان )کـه لغـت 
فارسـی واژه ARROW انگلیسـی بود، نامـی که در برخی 
از بازارهـا، خـودروی اصلـی بـا آن عرضـه می شـد( در ایران 
تنهـا مونتـاژ می شـد، ولـی بعدهـا ایـن خـودرو بـه طـور 
کامـل، از اواخـر سـال های 1960 میـادی تـا 2005، در 

شـرکت ایران خـودرو بـه تولیـد می رسـید.
کمپانـی  بـه  سـدان  پیـکان  مونتـاژ  خـط  درنهایـت، 
“خارطـوم ترانسپورتیشـن” واقع در کشـور سـودان فروخته 
شـد. در ایـن فاصلـه هـم، شـرکت ایران خـودرو بـه آموزش 
200 تـن از کارگران سـودانی، جهـت کار اپراتوری، مبادرت 
نمـود. بـا ایـن وجـود، شـواهد اندکی مبنـی بر تولیـد تعداد 
فراوانـی از پیـکان توسـط سـودانی ها وجـود دارد. این را هم 
توضیـح دهیـم کـه امـروزه ایران خـودرو، بـه تولیـد وسـایل 
نقلیـه مدرن تـری نیـز مشـغول اسـت، امـا این یکـی، یعنی 
وانـت بـاردو، تنهـا بازمانـده از 50 سـال پیـش اسـت، زیـرا 
بهـای آن در حـد بسـیار پایینـی بـوده و در عیـن حـال، 
تعـداد بی شـماری از تأمین کننـدگان لـوازم یدکـی اش نیـز 
در دسـترس هسـتند. باالتـر از همـه، پیکان بـرای دهه های 

متمـادی بـر جاده هـای ایـران حکمرانـی می کـرد.
امـا موانـع احتمالـی کـه جهت حمـل بـاردو به اسـترالیا 
وجـود  به رغـم  خـوب،  هسـتند؟  چه هـا  دارد،  وجـود 
آینه هـای  نیـز  و  خـودرو  ایـن  در  دوبـل  پشت سـرهای 
کنـاری، شـماری از نواقـص و کمبودهـا در حـوزه ایمنـی 
قابـل مشـاهده اند. ایـن خـودرو فاقـد سیسـتم ضـد بلوکـه 

ترمـز، سـامانه کنتـرل پایـداری، کیسـه های ایمنـی هـوا، 
کمربندهـای ایمنی پیش کشـاننده و برخی از سیسـتم های 
حفاظتی از سرنشـینان اسـت کـه از اواخر سـال های 1960 
هیـچ  همچنیـن،  شـده اند.  معرفـی  سـو،  بدیـن  میـادی 
سـامانه کمکـی )بـرای فرمـان( هـم وجـود نداشـته و کار با 
آن نیـز خـودش بـه تنظیـم جانبـی نیـاز دارد. ضمـن اینکه 
بـرای جابه جایـی حتـی در حـد یـک متر هـم، باید بـا آرنج 
خـود بـا غربیلک فرمـان کلنجار رویـد. از سـوی دیگر، وانت 
بـاردو از سیسـتم سوخت رسـانی انژکتـوری بهـره بـرده و 

ترمزهـای جلـوی آن نیـز از نـوع دیسـکی اسـت.
داده انـد  نشـان  کشـورمان  در  وانت بـار  خریـداران 
کـه عملکـرد بـاالی فنـی را ترجیـح می دهنـد، ولـی نـام 
کامـل ایـن خـودرو بـاردو 1600i اسـت. ایـن اعـداد هـم 
به نوبـه خـود، داللـت بـر پیشـرانه 1.6 لیتـری، 8 سـوپاپ 
و بنزینـی آن می کنـد، پیشـرانه ای کـه تـوان خروجـی آن 
معـادل 49 کیلـووات )66 اسـب بخـار( و گشـتاور آن برابر 
بـا 104 نیوتن متـر اسـت. الزم نیسـت ایـن اعـداد را بـا 
داده هـای صفحـه کامپیوتـر، روزنامـه و نیـز گفته های قوم 
و خویشـتان تطبیـق دهیـد، زیـرا آن هـا ارقامـی درسـت 
هسـتند. ایـن کشـنده ایرانـی به صـورت اسـتاندارد تقریبـاً 
از یک چهـارم ظرفیـت پیکاپـی همچـون هولـدن کمـودور 

برخـوردار اسـت.
امـا در خاتمـه بایـد گفـت کـه تمامی ایـن مـوارد، موانع 
کوچکـی هسـتند، زیـرا کـه »بـاردو« یـک شـاگرد قدیمـی 
بـه  ملتـی هسـتیم کـه  مـا هـم  و  وانت بارهاسـت  مکتـب 

می ورزیـم. عشـق  قدیمـی  وانت بارهـای 
DRIVE.COM.AU :منبع

رقابت سالطین
 مقايسه مرسدس E کالس و ب ام و سری 5

استايل و طراحی
E کاس جدیـد به منزلـه ی پلی اسـت بیـن S کاس 
لوکـس و C کاس جمع وجـور و اسـتایل ایـن خـودرو 
نیـز منعکس کننـده ی همیـن موضـوع اسـت. چراغ های 
چهارگانـه ی جلـو کـه در مدل هـای پیشـین E کاس 
بـه نمـادی مشـهور تبدیـل شـده بودنـد، حـاال توسـط 
چراغ هـای یکپارچه ی زیبـا جایگزین شـده اند. همچنین 
بـه چشـم  مـدل  ایـن  در  نیـز  بزرگ تـر  جلوپنجـره ی 
می خـورد. درمجمـوع، نمـای ظاهـری این خـودرو صاف 
و صیقلـی بـوده اما نمی توان آن را آشـنا و مشـهور نامید.

سـری 5 فعلـی یکـی از قدیمی تریـن مدل هـای در 
حـال تولید ب ام و اسـت، بنابراین تعجبی نـدارد که نمای 
رینگ هـای  بنامیـم.  اندکـی سـالخورده  را  آن  ظاهـری 
بزرگ تـر و پکیـج انتخابـی M کمـک شـایانی بـه نمـای 
ظاهـری می کننـد امـا بـرای بسـیاری از افـراد سـری 5 
می توانـد به طـور سـاده یـک سـری 3 باشـد. اگرچـه که 
مرسـدس ضرورتـاً گام های بزرگی را در راسـتای اسـتایل 
طراحـی داخلـی برنداشـته، امـا ایـن غـول خودروسـازی 
داخـل کابیـن E کاس را بسـیار بهبـود بخشـیده اسـت 
و حـاال ایـن ظاهـر داخلـی در میان بهترین هـای طراحی 
و تکنولـوژی قـرار می گیرد. سیسـتم اطاعات سـرگرمی 
COMAND کـه بـه روز شـده اینـک صفحه نمایـش 
بزرگـی را دارد و می تواند اطاعـات زیادی را نمایش دهد.

ب ام و از زمـان عرضـه ی سـری 5 به روزرسـانی زیـادی 
را انجـام نـداده اسـت و بنابراین نمای داخلـی نیز همانند 
ظاهـر خـودرو سـالخورده به نظر می رسـد. نمـای داخلی 
سـری 5 به انـدازه ی E کاس خاص محسـوب نمی شـود 
و حتـی سیسـتم عالـی iDrive بـرای متوقـف کـردن 
خریـداران از خریـد رقیـب این خـودرو کافی نیسـت. در 
بحـث فضـای داخلی و جـادار بودن، هر دو خـودرو تقریباً 
برابرند-مرسـدس با فضای صنـدوق 540 لیتری،20 لیتر 
بیـش از سـری 5 گنجایـش دارد- و هـر دو خـودرو برای 
تعطیـات آخر هفتـه با خانواده کاماً پاسـخگو هسـتند. 
فاصله ی بین محورهای E کاس بیشـتر از سـری 5 است 
و بـه همیـن دلیل فضای سرنشـینان نسـبتاً بیشـتری را 
ارائـه می دهـد. زمانی کـه گونه ی استیشـن روانـه ی بازار 
شـود، محتمل اسـت که در بخش گنجایش و ظرفیت از 

سـری 5 تورینگ پیشـی بگیرد.
پیشرانه ها

مـدل پایـه ی d 220 E از پیشـرانه ی کامـًا جدیـد 
2 لیتـری دیـزل برخـوردار اسـت کـه 194 اسـب بخـار 
و می توانـد شـتاب صفرتـا 100  تولیـد می کنـد  نیـرو 
 E کیلومتـر بـر سـاعت 7.3 ثانیـه ای را ثبـت کنـد. مدل
d 350 هـم پیشـرانه ای 3 لیتـری و دیـزل با 245 اسـب 
بخـار قـدرت دارد کـه سـریع تر بـوده و شـتاب صفرتـا 
100 کیلومتـر را تنهـا در 5.9 ثانیـه ثبـت می کنـد. هـر 
دو پیشـرانه بـا گیربکسـی 9 سـرعته و اتوماتیـک جفـت 
می شـوند و تجربـه ی رانندگـی بی زحمـت و سـریع را 
 550i 535 وi،528i،520i پیشـنهاد می کننـد. مدل هـای
از پیشـرانه های بنزینـی برخوردارنـد کـه طیـف قـدرت 
آن هـا از 184 اسـب بخـار شروع شـده و بـه 449 اسـب 
بخـار ختم می شـود. اما پیشـرانه های دیزل نیـز از فروش 
خوبـی برخوردارنـد و همگـی کم مصرف و پاک هسـتند. 
مدل هـای 2 لیتـری 520d،518d و 525d بـه ترتیـب 
دارای خروجـی 150،190 و 218 اسـب بخاری هسـتند. 
پیشـرانه های 3 لیتـری دیـزل سـری 5 نیـز دربردارنده ی 
اسـب   313 535d و بخـاری  اسـب   258 530d مـدل
بخـاری اسـت. ایـن مـدل آخـری در 5.3 ثانیه به سـرعت 
100 کیلومتر بر سـاعت می رسـد. همه ی پیشـرانه های 2 
لیتـری دیـزل می توانند با گیربکس دسـتی همراه شـوند 
امـا گیربکـس 8 سـرعته ی اتوماتیـک آپشـنال انتخـاب 

اسـت بهتری 
تجربه ی رانندگی

E کاس تمرکـز خـود را بـر راحتـی و نرمی گذاشـته 
اسـت. پیشـرانه های دیزل جدید بسـیار سـاکت هسـتند 
و بـرای رانندگـی در اتوبان هـا انتخابی مناسـب به شـمار 
می آینـد. سیسـتم تعلیق بـادی انتخابی یک سـواری نرم 
را ایجاد می کند اما حتی با سیسـتم تعلیق اسـتاندارد نیز 
سـواری بدون مشـکلی خواهید داشـت. این سـخن بدین 
معنـی اسـت کـه E کاس به سـفتی سـری 5 نیسـت و 
خیلـی موردعاقه ی رانندگان حرفـه ای نخواهد بود. ب ام و 
بـا تمرکز بیشـتر بر بحث پرفورمنـس و هندلینگ، راننده 
را بیشـتر درگیـر می کنـد. فرمـان تیـز سـری 5 باعـث 
توانایـی ایـن خـودرو در عبـور از پیچ هـا می شـود امـا مـا 
سـفارش دامپرهای تطبیق شـونده را توصیه می کنیم که 
ترکیـب بهتـری از سـواری و هندلینـگ را ارائـه می دهد. 
درمجمـوع سـواری سـری 5 نیـز راحت اسـت امـا به پای 

تجربه ی نـرم E کاس نمی رسـد.
ارزش در برابر پول پرداختی

 d SE 220 E پایـه ی مـدل  بـرای  بنـز  مرسـدس 
بهایـی برابـر بـا 50573 دالر طلـب می کنـد امـا حتـی 
تریـم سـطح پاییـن ایـن خـودرو نیـز از سیسـتم ناوبری 
ماهـواره ای، دوربیـن عقـب و سیسـتم پـارک خـودکار 
تجهیـزات   AMG اسـپورت  تریـم  اسـت.  برخـوردار 
 d 350 E بیشـتری را ارائـه می کنـد. برای تصاحب مـدل
بایـد 12787 دالر بیشـتر نسـبت بـه مدل پایـه بپردازید 
امـا در عـوض تجهیزات بیشـتری ازجملـه صفحه نمایش 
بزرگ تـر دریافـت می کنیـد. قیمت پایه ی سـری 5 کمتر 
بـوده و برابـر اسـت بـا 44200 دالر. البتـه مـدل پایـه ی 
518d نسـبت بـه d 220 E قـدرت کمتـری دارد و فاقـد 
اتوماتیـک اسـتاندارد اسـت. بـرای سـفارش  گیربکـس 
گیربکـس اتوماتیـک بایـد 1600 دالر بپردازیـد و اگـر 
خواهان پیشـرانه ی قدرتمندتری هستید باید 2100 دالر 
دیگـر از حسـاب بانکی تـان کسـر نماییـد. در کل مصرف 
سـوخت خودروهـا نیز خـوب بـوده و اقتصادی ترین مدل 
E کاس مصـرف سـوخت فوق العاده ی 3.2 لیتـری دارد. 
پیشـرانه های دیزل سـری 5 اندکی تشـنه تر هستند و اگر 
شـما مدل های بنزینـی را انتخـاب کنید، بایـد زمان های 

بیشـتری را بـه پمپ بنزیـن مراجعـه نمایید.
قضاوت نهايی

هـر دو خـودرو ترکیبی از اسـتعداد ذاتـی را به نمایش 
می گذارنـد و انتخـاب مناسـبی به شـمار می روند. ممکن 
اسـت که انتخاب شـما بسـته به برندی باشـد که ترجیح 
می دهیـد. درحالی کـه سـری 5 سـواری اسـپورت تـر و 
مردانه تری را ارائه کرده و مصرف سـوخت بیشـتری دارد، 
بسـیاری از خریداران ترجیح می دهنـد که لوکس بودن و 

راحتـی بیشـتری را در E کاس جدید بیابند.
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435910
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با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)بوعلی-32134838(

خلیج تا ابد فارس
  در نیمـة دوم دهـة 1960  اصطـاح خلیـج 
از  یکـی  طـرف  از  بـار  نخسـتین  بـرای  عربـی 
خلیج فـارس  در  انگلیـس  سیاسـی  نماینـدگان 
بـه نـام »سـرچارلز بلگریـر« عنوان شـد؛ او بیش 
از سی سـال نماینـدۀ سیاسـی و کارگـزار دولـت 
انگلیـس در خلیج فـارس بـوده اسـت کـه بعد از 
مراجعـت بـه انگلسـتان در سـال 1966 کتابـی 
بـه نـام »سـاحل دزدان دریائی«دربـارۀ سـواحل 
آن  در  و  کـرد  منتشـر  خلیج فـارس  جنوبـی 
ترجیـح  »عرب هـا  کـه  نوشـت  اولین بـار  بـرای 
می دهنـد خلیج فـارس را خلیـج عربـی بنامند«. 
در  »الخلیج العربـی«  اصطـاح  سـرعت  بـه 
مطبوعـات کشـورهای عربـی رواج پیـدا می کند 
و در مکاتبـات رسـمی بـه زبـان انگلیسـی  نیـز 
اصطـاح »آرابیـان گولـف« جای گزیـن اصطاح 
رایـج قدیمـی »پرشـین گولف«می گـردد. بعضی 
از کشـورهای عـرب از اصـرار در بـه کار بـردن 
ایـن نام سـاختگی دسـت برنمی داشـتند و حتی 
اعتبـار هنگفتـی از محل درآمدهـای کان نفتی 
در اختیـار بعضـی از مأمـوران سیاسـی خـود در 
خـارج از کشـور گذاشـته شـده بود تا بـا تطمیع 
مطبوعـات خارجـی نـام مجعـول خلیج عربـی را 
بـه جای خلیج فـارس رواج بدهنـد. اما مطبوعات 
معتبـر خارجـی بـا وجـود همـة ایـن تطمیع هـا 
حاضـر نشـدند اصطاح مجعـول خلیـج  عربی را 
بـه کار ببرنـد. ولـی تـا ایـن حـد تسـلیم شـدند 
کـه بـه جـای خلیج فـارس یـا خلیج عربـی فقط 
»خلیـج« بنویسـند و اکنـون نیـز در مطبوعـات 
خبرگزاری هـای  گزارش هـای  و  خارجـی 
بین المللـی از اصطـاح مطلق »خلیج« اسـتفاده 

می کننـد. 
امـا واقعیـت این اسـت کـه خلیـج فـارس یـک 
نـام تاریخـی و قدیمـی اسـت کـه از بـدو تاریـخ 
بـر روی ایـن خلیـج گذاشـته شـده کـه در ایـن 
سـخن فقـط بـه ذکـر چنـد منبـع معتبـر اکتفا 

می کنیـم:
1- نخسـتین مـدرک تاریخـی کـه دربـارۀ نـام 
خلیج فـارس موجود اسـت، کتیبه ای اسـت که از 
داریـوش اول هخامنشـی در کانال سـوئز کشـف 
شـده و در آن از خلیج فـارس بـه نـام »دریائـی 
کـه از پـارس می آیـد« نـام بـرده شـده اسـت. 

مشـخصات ایـن کتبیـه در تمـام منابـع معتبـر 
اسـت. باستان شناسـی موجـود 

2- مـورخ معـروف یونانـی بـه نـام »فاویـوس - 
آریانـوس« کـه در قـرن دوم میادی می زیسـته 
فرمانـده  »نئارکـوس«  دریائـی  سـفر  شـرح  و 
در طـول سـواحل  را  اسـکندر  دریائـی  نیـروی 
شـمالی اقیانـوس هنـد و دریـای عمـان و خلیج 
نـام  بـه  خلیج فـارس  از  اسـت،  نوشـته  فـارس 
»پرسـیکون کایتـاس« نـام می بـرد کـه معنـی 

دقیـق آن همـان خلیـج فـارس اسـت.
3- »اسـترابون« جغرافی دان معـروف یونانی اوائل 
قـرن اول میـادی مکـرر همین نـام خلیج فارس 
را در جغرافیـای خـود به کار بـرده و از بحر احمر 
فعلـی بـه عنـوان »خلیـج عرب« نـام برده اسـت. 
متـن جغرافیـای اسـترابون بـه زبـان فرانسـه هم 
ترجمه شـده و ایـن واژه در صفحات 357 تا 362 

متـن فرانسـه کتاب بـه کرات آمده اسـت.
بزرگ تریـن  پتولمـااوس«   - »کلودیـوس   -4
عالـم هئیـت و جغرافیـای قدیـم کـه در قـرن 
نـام  بـه  را  او  مـا  و  می زیسـته  میـادی  دوم 
معـروف  کتـاب  در  »بطلمیـوس« می شناسـیم، 
خـود دربـارۀ جغرافیای عالـم که به زبـان التین 
نوشـته اسـت از خلیج فارس به نام »پرسـیکوس 
سـینوس«  یـاد کـرده، کـه درسـت بـه معنـای 
خلیج فـارس اسـت.در بعضـی کتاب هـای التیـن 
و نقشـه های جغرافیـا همیـن اصطـاح را به طور 

نوشـته اند. پرسـیکوس«  معکـوس »سـینوس 
5- در تمـام کتاب هـای جغرافیـا و نقشـه هائی 
کـه تا اواسـط قرن بیسـتم در جهان چاپ شـده 
از خلیج فـارس به نـام انگلیسی »پرشـین گولف« 
یا فرانسـه »گلف پرسـیک« و آلمانی »پرسیشـر 
و  کیزالیـو«  »پرسـیدس  روسـی  و  گولـف« 
ایتالیائـی »گلفـو پرسـیکو« یـا ژاپنـی »پروشـا 
وان« نـام بـرده شـده کـه همـه به معنـی خلیج 

اسـت. فارس 
6- و باالخـره در تمـام منابـع عربـی و فارسـی 
قبـل از فتنه انگیزی هـا، خلیج فـارس بـه همـان 
نـام »الخلیج الفارسـی« یـا »بحرفـارس« خوانده 
شـده اسـت کـه بـه طـور نمونـه می تـوان بـه 
تألیـف  البلـدان«  کتـاب  »مختصـر  کتاب هـای 
ابـن فقیـه )تألیـف 279 هجری(، کتـاب »تقویم 
البلـدان« تألیـف ابوعلـی احمدبن عمربن رسـته 
)290 هجـری(، کتـاب »المسـالک والممالـک« 
تألیـف ابوالقاسـم عبیـداهلل بـن احمد بـن خرداد 
و  الذهـب  »مـروج  کتـاب  هجـری(،   300( بـه 
بـن  علـی  ابوالحسـن  تألیـف  الجوهـر«  معـادن 
الحسـین بـن علـی مسـعودی )346 هجـری(، 
بـن  حمـداهلل  تألیـف  القلـوب«  »نزهـة  کتـاب 
کتـاب  و  هجـری(   740( مسـتوفی  ابوبکـر 
»تحفـة النظـار فـی غرائـب االمصـار و عجائـب 
االسـفار« تألیـف ابن بطوطه اشـاره نمود./سـایت 

باقرالعلـوم پژوهشـکده 

یادداشت یادداشت

اين خلیج همیشه فارس بوده و هست
میر مهرداد میرسنجری*

 ایـران عزیـز در روزملـی خلیـج فـارس وهمزمـان باتحـوالت ایـران 
سـتیزانه دشـمنان منطقـه ای،یکپارچـه در شـور وشـعف اتحـاد و 
یکپارچگـی ملـی اسـت، ایرانـی کـه در طـول تاریخی کهـن وجب به 
وجـب خـاک و دریاهـای آن چونـان نامـوس ملی،جوالنگاه فـداکاری 
فرزنـدان پـاک نهـاد تاریـخ ایـن سـرزمین بـوده اسـت، از بزرگتریـن 
دریاچـه دنیـا در شـمال تـا سـومین خلیـج بـزرگ دنیـا درجنـوب. با 
تامـل در تاریـخ مسـتند خلیـج فـارس، نکات ارزشـمند و قابـل تاملی 
نهفتـه اسـت. در منابـع تاریخـی آمـده کـه در حالـی کـه حاکمیـت 
باانقطـاع ایـران برکرانـه هـای جنوبی خلیـج فارس تا سـال هجدهم 
میـادی بـه طـور مسـتمر ادامه داشـته،در اواسـط قـرن هجدهـم، با 
حمله قبایل صحرانشـین ازجمله قبایـل »آل ثانی«، »آل مکتوم«،»آل 
نهیـان«و اعراب»حواله«کرانـه هـای ایرانـی جنوب خلیج فـارس مورد 
تاخـت و تـاز وغـارت قـرار گرفـت. پـس ازدرگذشـت کریمخـان زنـد 
درسـال 1783 بـه وسـیله اعـراب طایفه »عتبـي« و قبایـل »الصباح« 
بـا سوءاسـتفاده ازفرصـت پیـش آمـده بـر کرانـه هـای جنـوب خلیج 
فـارس مسـلط شـدند و بـا راهزنـی و دزدی دریایـی از کشـتی هـای 
تجـاری ایرانـی و بیـن المللـی روزگار مـی گذراندنـد. ایـن گونـه بـود 
کـه در قـرن 18 تـا 19 بـه کرانـه هـای جنوبی خلیـج فـارس و برای 
مثـال امـارات متحده عربی امروزین بانام »سـاحل دزدان« یا »سـاحل 
قراصنـه« دراسـناد و نقشـه هـای قاطـع و غیرقابـل انکار بیـن المللی 
بـا نـام )Pirate Coast( شـناخته مـی شـد. پـس از ایـن دوران، بـه 
دلیـل ضعف سـران قاجـار، این قبایـل، به انحـای گوناگون، سـعي در 
گسـترش نفـوذ و اقتـدار خـود کـرده انـد و بـرای دور سـاختن ایرانی 
تبـاران منطقـه از ایـران، حتـي از ابـراز سرسـپردگي به اسـتعمار هم 
دریـغ نکردنـد. بریتانیـا هـم برای حفـظ امنیـت نـاوگان دریایی خود 
در کمپانـی هنـد شـرقی و خلیـج فـارس، درصـدد مصالحـه بـا ایـن 
دزدان بـر آمـد. ایـن گونـه بود که شـیوخ عـرب خلیج فارس درسـال 
1861 معاهـده دوسـتانه اي بادولـت انگلیـس بسـتند و بـه موجب آن 
بـه مـوارد  خفـت بار و نوکـر صفتانه متعهد شـدند. دولـت بریتانیا که 
قبـا سـواحل دزدان دریایـی را بـه امـارات متصالحـه تغییـر نـام داد، 
قصـد داشـت پیـش از خـروج از خلیـج فارس،قطـر و بحریـن را هـم 
بـه همـراه امـارات متصالحـه در قالب کشـور تازه سـاز امـارات متحده 
عربـی در بیـاورد کـه بـه مخالفت شـدید وتهدیـد دولت ایـران مواجه 
و درنهایـت مجبـور شـد امـارات رابـا اتحـاد 7 شـیخ نشـین ، بـدون 
حضـور قطـر و بحریـن به وجـود آورد. فرجام سـخن این که در پاسـخ 
ادعاهای تکراری امارات، دسـتگاه سیاسـت خارجی جمهوری اسـامی 
می توانـد، از طریـق یـاد آوری تاریـخ منطقـه و گذشـته خجالـت آور 
شـیوخ اماراتـی و حقـوق تاریخی ایـران در جزایرو کرانه های شـمال و 
جنـوب خلیـج فارس و بـه ویژه ابوموسـي،تنب بـزرگ و تنب کوچک، 

ادعاهـای امـارات متحـده عربـی را خنثـی کند.
* استاد دانشگاه

نام خلیج فارس انكارناپذير است
ابراهیم آقامحمدي*

برخي از کشـورهایي که در حاشـیه خلیج فارس هسـتند نه سابقه اي 
دارنـد و نـه قدمـت،  با این حال ادعـاي آن را دارند کـه خلیج فارس، 
بایـد بـه خلیـج عربـي تغییر نـام بدهـد. این ها کشـورهایي هسـتند 
که تازه شـکل گرفته و در راسـتاي سیاسـت هاي اسـتعمار مسـتقل 
شـده اند. از زمانـي کـه تاریخ روایـت مي کند ایران و خلیـج فارس در 
کنـار یکدیگـر بوده انـد، خلیـج فـارس همزاد نـام ایران اسـت و جزو 

هویـت جدایي ناپذیـر ایـن کشـور کهن تلقي مي شـود.
کشـورهاي تـازه شـکل گرفتـه، حرف هـاي بـي ارزش و بـي اساسـي 
مطـرح مي کننـد کـه این مسـائل دیکته شـده اسـتعمار اسـت. پس 
از روي دادن انقـاب اسـامي در ایـران، اسـتعمار مي خواهد به نوعي 
انتقـام بگیـرد و ایـن موضوع براي تحریک کشـورهاي عربي حاشـیه 
خلیـج فـارس نوعـي ادامه همـان سیاسـت اسـتعمار اسـت. در واقع 
بـه کار بـردن اسـامي مجعـول به جـاي خلیـج فارس نوعي دسیسـه 
از سـوي کشـورهایي اسـت کـه امروز و بـا حضور جمهوري اسـامي 
منافـع خـود را از دسـت داده اند و ایـن موضوع عکس العملي نسـبت 

به انقاب اسـامي اسـت.

تمـام کسـاني کـه نسـبت به تاریـخ آگاهـي دارند مـي دانند کـه نام 
خلیج فـارس انکارناپذیـر اسـت و تردیـدي در ایـن نیسـت کـه تغییر 
نـام خلیج فارس شـیطنتي اسـت تـا بین کشـورهاي اسـامي تفرقه 
ایجـاد کننـد امـا ایـن دسیسـه ها راه بـه جایـي نمي بـرد و تـا زماني 
کـه تقدیـر الهي بر آن باشـد کـه آب در این منطقه مـوج بزند، خلیج 
فـارس، خلیـج فـارس مي مانـد و افکار عمومـي دنیا و اسـناد تاریخي 
گواهـي مـي دهـد کـه تـاش بـراي تغییر نـام خلیـج فـارس، عبث 
و بیهـوده خواهـد بـود. البتـه برخـي واکنش هـا بـه انتسـاب اسـامي 
مجعـول بـه خلیـج فـارس هـم نادرسـت اسـت. واکنش هـاي غلـط 
عرب سـتیزي از سـوي برخي افراد داخلي، از جنس همان اشـتباهي 
اسـت کـه از سـوي برخـي حکومت هـاي عربـي انجـام مي شـود. هر 
دو مـورد در راسـتاي مقاصـد اسـتعماری بـراي تفرقه افکنـي در بین 

ملت هاسـت.
*عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي

اثبات صحت نام »خلیج فارس«
سـندی  می آیـد،  پـی  در  آنچـه 
»خلیج فـارس«  نـام  صحـت  بـر 
عزالدیـن  اسـت.  تاریـخ  طـول  در 
ابوحامـد عبدالحمیـد معـروف به ابن 
ابی الحدیـد متوفـی قـرن هفتـم در 
شـرح خطبـه 13 نهج الباغـه بـر نام 
»خلیج فـارس« تأکیـد کـرده اسـت. 
محمـد  والمسـلمین  حجت االسـام 
و  محققیـن  از  یکـی  اسـامی پناه، 
در گفت وگـو  پژوهشـگران حـوزوی 
بـا مرکـز خبـر حـوزه، بـا اشـاره بـه 
شـرح خطبـه 13 امـام علـی )ع( در 
نهج الباغـه، اظهـار داشـت: حضرت 
در ایـن خطبـه می فرمایـد: »)َو ِمـْن 
ـاُم( فِی َذمِّ الَْبَصَرِۀ  َکاٍم لَـُه َعلَْیِه السَّ
َو أَْهلِ هـا: ُکْنُتْم ُجْنَد الَْمـْرأَِۀ، َو  أَتْباعَ  
 الَْبِهیَمِة،  َرغـا َفَأَجْبُتْم، َو  ُعِقَر َفَهَربُْتْم، 
 أَْخاُقُکـْم   ِدقـاقٌ ، َو َعْهُدُکْم ِشـقاٌق، َو 
َو  ماُؤُکـْم  ُزعـاقٌ ،  َو  نِفـاٌق،  ِدیُنُکـْم 
الُْمِقیـُم بَْیـَن أَْظُهِرُکْم  ُمْرتََهـنٌ  بَِذنِْبِه، 
ـاِخُص َعْنُکـْم ُمَتـداَرٌک بَِرْحَمٍة  َو الشَّ
ِّی بَِمْسـِجِدُکْم  َکُجْؤُجوِء  ِه، َکَأن ِـّ  ِمنْ  َرب
ُ َعلَْیَهـا الَْعذاَب   َسـِفیَنٍة، َقـْد بََعـَث اهللَّ
ِمـْن َفْوقها ِو ِمـن تَْحتها، َو َغـِرَق َمْن 
 ِ فِـی ِضْمنهـا. و فـی روایـة: َو ایْـُم اهللَّ
ِّی أَنُْظُر إِلی  لَُتْغَرَقنَّ بَلَْدتُُکـْم َحّتی َکَأن
َمْسـِجدِ ها  َکُجْؤُجـوِء  َسـِفیَنٍة  أَْو  نَعاَمٍة 
  جاثَِمـةٍ . و فـی روایـة: َکُجْؤُجـوِء َطْیٍر 
ـِة  بَْحـٍر«. »سـرزنش مـردم  فِـی  لُجَّ
بصـره: شـما سـپاه یـک زن بودیـد، 
و پیـروان حیـوان )شـتر عایشـه( تـا 
می  جنگیدیـد،  می  کـرد  صـدا  شـتر 
و تـا دسـت و پـای آن قطـع گردیـد 
فـرار کردیـد، اخـاق شـما پسـت، و 
پیمـان شـما از هـم گسسـته، دیـن 
شـما دورویی، و آب آشـامیدنی شما 
شـور و ناگوار اسـت، کسـی که میان 
شـما زندگی کنـد به کیفـر گناهش 
گرفتـار می  شـود، و آن کـس کـه از 
شـما دوری گزینـد مشـمول آمرزش 
مسـجد  گویـا  می  گـردد،  پـروردگار 

شـما را می  بینـم کـه چـون سـینه 
کشـتی غرق  شـده اسـت، کـه عذاب 
احاطـه  را  او  پاییـن  و  بـاال  از  خـدا 
همـه  آن  سرنشـینان  و  می  کنـد، 

می  شـوند.  غـرق 
و در روایتـی اسـت: سـوگند به خدا، 
سـرزمین شـما را آب غـرق می  کند، 
می  نگـرم  را  شـما  مسـجد  گویـا 
کـه چـون سـینه کشـتی یـا چونان 
شـترمرغی کـه بـر سـینه خوابیـده 
و  اسـت  مانـده  آب  روی  بـر  باشـد 
در روایـت دیگـر: ماننـد سـینه مـرغ 
روی آب دریـا. و در روایـت دیگـری 
آمـده: خـاک شـهر شـما بدبو تریـن 
آب  بـه  جـا  همـه  از  خاک هاسـت، 
نزدیک تـر و از آسـمان دور تـر، و نـه 
شـما  شـهر  در  فسـاد  و  شـر  دهـم 
نهفتـه اسـت، کسـی کـه در شـهر 
آنکـه  و  گنـاه،  گرفتـار  باشـد  شـما 
بیـرون رود در پنـاه عفـو خداسـت 
گویـی شـهر شـما را می  نگـرم کـه 
غـرق  شـده، و آب آن را فـرا گرفتـه، 
چیـزی از آن دیـده نمی  شـود، مگـر 
جاهـای بلنـد مسـجد، ماننـد سـینه 

مـرغ بـر روی امـواج آب دریـا!«. 

وی در ادامـه بـا اشـاره به شـرح ابن 
ابی الحدید از خطبـه 13 نهج الباغه، 
ابراز داشـت: ابـن ابی الحدیـد در این 
إخبـاره  »فأمـا  اسـت:  آورده  شـرح 
ع أن البصـرۀ تغـرق عـدا المسـجد 
الجامـع بها فقـد رأیت مـن یذکر أن 
کتـب الماحم تدل علـی أن البصرۀ 
ینفجـر مـن  األسـود  بالمـاء  تهلـک 
مسـجد ها.  یبقـی  و  فتغـرق  أرضهـا 
و الصحیـح أن المخبـر بـه قـد وقـع 
فـإن البصـرۀ غرقـت مرتین مـرۀ فی 
القـادر بـاهلل و مـرۀ فـی أیـام  أیـام 
بأمـر اهلل غرقـت بأجمعهـا و  القائـم 
لـم یبـق منهـا إال مسـجد ها الجامع 
بـارزا بعضـه کجؤجـؤ الطائـر حسـب 
أمیرالمؤمنیـن )ع(  بـه  أخبـر  مـا 
جاء هـا المـاء مـن بحـر فـارس مـن 
جهـة الموضع المعـروف اآلن بجزیرۀ 
الفـرس و مـن جهة الجبـل المعروف 
بجبل السـنام و خربـت دور ها و غرق 
کل مـا فـی ضمنهـا و هلـک کثیـر 
مـن أهلهـا. و أخبـار هذیـن الغرقین 
معروفـة عنـد أهـل البصـرۀ یتناقلها 
خلفهم عـن سـلفهم« »و صحیح آن 
اسـت که ایـن موضـوع اتفـاق افتاده 

و بصـره تاکنـون دو بـار غـرق شـده 
اسـت، یـک بـار بـه روزگار حکومـت 
القـادر بـاهلل و بـار دیگـر بـه روزگار 
حکومـت القائـم بـه امـراهلل و در این 
هـر دو بـار تمـام بصـره را آب گرفته 
و غـرق شـده اسـت و فقـط مسـجد 
یـا  کشـتی  سـینه  چـون  شـهر  آن 
سـینه پرنـده از آب بیـرون مانـده و 
مشـخص بوده اسـت، بـه همان گونه 
در  علیه السـام  امیرالمومنیـن  کـه 

ایـن خطبـه خبـر داده اسـت.
 آب از خلیـج فـارس از جایـی کـه 
امـروز بـه »جزیـره فـرس« معـروف 
اسـت و از سـوی کوهی کـه به »کوه 
سـنام« معروف اسـت، طغیـان کرده 
اسـت و تمـام خانه هـای آن ویـران 
و هـر چـه در آن بـوده غـرق شـده و 
بسـیاری از مردمش کشـته شـده اند 
و اخبـار مربـوط بـه ایـن دو حادثـه 
نـزد مـردم بصـره معـروف اسـت و 
اشـخاص از قـول نیاکان خـود آن را 

می کننـد.«  نقـل 
حـوزوی  پژوهشـگر  و  محقـق  ایـن 
در  ابی الحدیـد  ابـن  داشـت:  بیـان 
قـرن هفتـم در ایـن شـرح، نامـی از 
جاء هـا   ........( آورده  فـارس  خلیـج 
فـارس مـن جهـة  المـاء مـن بحـر 
بجزیـرۀ  اآلن  المعـروف  الموضـع 
الفرس.........( و علت غرق شـدن شـهر 
بصـره را آب هـای خلیج فـارس معرفی 

کـرده اسـت. 
کلمـه  کـرد:  تصریـح  وی 
فـارس«  »بحـر  و  »خلیج فـارس« 
ملت هـا  میـان  در  کـه  قرن هاسـت 
شـهرت دارد و مـورد اسـتفاده عموم 
مـردم بـوده. آیـا مـدرک و سـندی 
ایـن  در  می تـوان  ایـن  از  بهتـر 
ایـن  ارائـه داد؟ نپذیرفتـن  موضـوع 
سیاسـتی  محکـم،  و  روشـن  دلیـل 
اسـتکباری اسـت، نـه شـبهه علمی./ 

ایرانـی تاریـخ 

پذیرش نمایندگی فروش سنگ چینی مرمر
در سراسر كشور

09037884802 -03432430662      فاكس: 03432430663         ساعت تماس 8 الی 15


