
سال دوازدهم  شماره پیاپی 792  دوشنبه 22 آذرماه 1395 
www.payamema.ir  روزنامه سیاسی - اجتماعی استان کرمان  8+8 صفحه  قیمت 1000 تومان

   صفحه 2

   صفحه7

   صفحه 3

   صفحه 7

ی 
هبر

م ر
عظ

م م
مقا

تر 
 دف

نی
رسا

الع 
 اط

گاه
 پای

س:
عک

گفت و گوی »پیام ما« با 
ناصر ابراهیمی پیشکسوت 

موتورسواری کرمان

روی موتور 
همواره 
با مرگ 

جنگیدم 6

حضور امیدبخش  
دانشگاه آزاد اسالمی 

در جنوب کرمان
---------  صفحه  2 ---------

توضیح اژه ای درباره حساب هایی 
به نام قوه قضاییه:

بخشی از این 
پول سپرده شده 
تا از سود آن در 
تنگناهای شدید 

صرف شود 
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نقدی بر کتاب روزگاری که گذشت

غایب بزرگ 
تاریخ ادبیات 
معاصر ایران
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رونمایی از 
طرح میدان اول

 »هفت باغ«
 در شورا

---------  صفحه   8 ---------

»آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی« )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای پـارک بانـوان اقـدام نمایـد  لذا از شـرکتهای  واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/10/5 جهت دریافت اسـناد مناقصـه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید 

رجایی-سـایت اداری شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری 

بم نسـبت بـه دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند. 
2- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی بـه مبلـغ610،000،000، 1 ریـال در وجـه شـهرداری بـم بـه عنوان سـپرده شـرکت در مناقصـه الزامی 

باشـد. می 
3- مدت اجرای کار  از زمان تحویل محل به مدت 16ماه می باشد. 

4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای مربوطه سال 95  مبلغ 32،007،003،430 ریال می باشد.
5-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

6- ارائه رزومه کاری فعالیتهای اجرایی، لیست تجهیزات و مدارک شرکت الزامی است.
7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

8- سایر اطالعات وجزئیات مربوطه به مناقصه در اسناد مندرج است.
9-متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره  44345211-034 تماس حاصل نمایند.

 علیرضا ریاضی- شهردار بم

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به شماره 56/14/10/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور حمل و نقل واحدهای تابعه شهر کرمان مشروح در بلوک )1( طبق اسنادموضوع مناقصه

مبلغ: به عدد 13/820/194/200 ریال برآورد یکساله بلوک )1(
)بحروف: سیزده میلیارد و هشتصد و بیست میلیون و یکصد و نود و چهارهزار و دویست ریال(

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 691/009/710  ریال )ششصد و نود و یک میلیون و نه هزار و هفتصد و ده  ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 14:30

روز چهار شنبه مورخ 1395/10/1

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

ج(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:

تا ساعت 14:00 روز دوشنبه  مورخ
1395/10/13

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

ساعت 15:00 روز سه شنبه  مورخ 1395/10/14گشایش پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1395/10/6 در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی برگزار خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان شناسه آگهی 8294   هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

گزارش »پیام ما« از دستورالعمل اخیر تعیین صالحیت مالی و فنی که صدای مهندسان معدن را درآورده

معدن کاری به شرط پولداری

رهبر انقالب:

نباید فریب لبخندهای آمریکا را خورد
   صفحه3

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با اشاره به مرگ 
مادر 25 ساله در بیمارستان پیامبر اعظم:

منکر خطا نیستیم

جناب آقاي جزیني 
معاونت محترم فرودگاه هاي استان کرمان 
مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان 

تسلیت عرض مي کنیم  و از خداوند منان براي 
شما صبر جمیل خواستاریم.

محمد رفیع آبادی، رییس شورای اسالمی
 استان کرمان و اعضای این شورا

بخشدار شهداد:

توافق شده بود 10 روز بعد از
 ابر ماراتن لوت همه نشانه ها 

جمع شود

وقتی »میدکو« کرمانی ها 
را نمی بیند
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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

اخبار دانشگاه آزاد اسالمی

حضور امیدبخش
 دانشگاه آزاد اسالمی 

در جنوب کرمان
جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  فرمانـدار 
آزاد  دانشـگاه  »حضـور  کـرد:  عنـوان 
کرمـان  جنـوب  منطقـه  در  اسـالمی 
ایـن  آموزشـی  پیشـرفت  امیدبخـش 

اسـت.« منطقـه 
اهدایـی  مـدارس  افتتاحیـه  آییـن 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  سـماء  سـازمان 
بـه دو مدرسـه روسـتاهای چـاه یـادگار 
و تزکیـه جنگل آبـاد از توابـع شهرسـتان 
قاسـم  بـا حضـور دکتـر  رودبـار جنـوب 
یـزدان پنـاه معـاون آمـوزش و پژوهـش 
سـازمان سـما، دکتـر بابـک آل طه رئیس 
کرمـان،  اسـتان  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
رییـس  امنـاء،  هیـأت  دبیرخانـه  رییـس 
شـورای هماهنگی و سیاسـت گذاری سما 
امام جمعـه  و  فرمانـدار  کرمـان،  اسـتان 
آمـوزش  معـاون  رودبـار،  شهرسـتان 
پـرورش  آمـوزش  و  کل  اداره  ابتدایـی 
مدیـر  کهنـوج،  واحـد  رئیـس  اسـتان، 
آمـوزش  و پـرورش شهرسـتان رودبـار و 
سایر مسـئولین شهرسـتان برگزار شد. به 
گـزارش روابط عمومی دانشـگاه، بابک آل 
طـه رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
اظهـار  مراسـم  ایـن  ابتـدای  در  کرمـان 
کـرد: »بـا توجـه به رسـالت این دانشـگاه 
در توسـعه آموزشی کشـور و دستور دکتر 
میـرزاده ریاسـت عالـی دانشـگاه بر کمک 
بـه مناطق محروم، دانشـگاه آزاد اسـالمی 
برنامه ریـزی الزم جهـت  اسـتان کرمـان 
راه انـدازی کالس های درسـی مناسـب در 
دو روسـتای چـاه یـادگار و تزکیـه جنگل 
آبـاد نمـود و امید اسـت که ایـن همیاری 

همچنـان ادامـه داشـته باشـد.«
آمـوزش  معـاون  پنـاه،  یـزدان  قاسـم 
کـرد:  اظهـار  سـما  سـازمان  پژوهـش  و 
در  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  کـه  »قدمـی 
اسـتان  جنـوب  آمـوزش  توسـعه  بـرای 
در  بی منـت  یک قـدم  برداشـته  کرمـان 
کنـار سـایر اقدامـات ایـن خانـواده بزرگ 
اسـت.« حجت االسالم والمسـلمین عبـاس 
گروهـی امام جمعـه رودبـار جنـوب حجم 
محرومیـت در این منطقه را زیاد دانسـت 
و گفـت: »امیدواریـم قـدم مثبـت و نیـت 
خیـر دکتـر میـرزاده رئیس دانشـگاه آزاد 
اسـالمی و همکارانشـان در کمک رسانی و 
رفـع محرومیـت از ایـن منطقه توسـعه  و 
اسـتمرار داشته باشد.« اسـماعیل پهلوانی 
پـور، رئیـس اداره آموزش وپـرورش رودبار 
جنـوب هـم  اظهار کـرد: »وجـود مدارس 
معیشـتی  وضعیـت  تخریبـی،  و  کپـری 
مـردم و عـدم تأمیـن خـوراک و پوشـاک 
کـه  اسـت  مشـکالتی  ازجملـه  مناسـب 
آن  بـا  شهرسـتان  ایـن  آمـوزش  بخـش 

اسـت.« روبرو 
وی ضمـن تقدیر از اقـدام خیر میرزاده 
کمـا  »امیـدوارم  گفـت:  همکارانشـان  و 
آزاد  دانشـگاه  السـابق کمک رسـانی  فـی 
بزرگ تریـن  از  یکـی  به عنـوان  اسـالمی 
بـه  کشـور  عالـی  آمـوزش  قطب هـای 
اسـتان  جنـوب  آموزش وپـرورش  حـوزه 
پـور  پهلوانـی  اسـماعیل  باشـد.«  پایـدار 
بیـان کـرد: »خیرینـی همچـون دانشـگاه 
آزاد اسـالمی می تواننـد تحولـی عظیم در 
آموزش وپـرورش جنـوب ایجـاد نماینـد.« 
رضـا طـال بیگـی معـاون آمـوزش ابتدایی 
اداره کل آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان 
در ایـن مراسـم بیـان کـرد: »بسـیاری از 
معلمیـن محصـول دانشـگاه آزاد اسـالمی 
هسـتند و حرکـت این دانشـگاه در تأمین 
امکانـات و تجهیـزات مـدارس در مناطـق 
محـروم یک حرکت بزرگ و خداپسـندانه 

» است.
عطا ناوکـی، فرماندار شهرسـتان رودبار 
هاشـمی  آیـت اهلل  از  تقدیـر  بـا  جنـوب 
و  پیشـرفت ها  بیـان  بـه  رفسـنجانی 
اسـتعدادهای منطقـه و نیـز محرومیت ها 
دانشـگاه  »حضـور  گفـت:  و  پرداخـت 
آزاد اسـالمی در منطقـه جنـوب کرمـان 
امیدبخش پیشـرفت آموزشـی این منطقه 
درسـی،  کالس هـای  اسـتقرار  اسـت.« 
تجهیـز کتابخانـه و توزیع بیـش از 1000 
جلـد کتـاب ، لوازم التحریر، البسـه و لوازم 
ورزشـی ازجملـه برنامه های دانشـگاه آزاد 
اسـالمی اسـتان کرمان بود که در مراسـم 

افتتاحیـه ایـن مـدارس صـورت گرفـت.

کرمان ویچ

لعمل  ا ر سـتو د
صالحیـت  تعییـن 
مالـی و فنی معدن 
از  کاران در حالـی 
اجرایـی   92 سـال 
شـده کـه تغییـرات اعمال شـده در 
آن، معدنـکاری را در انحصـار قشـر 
معـدودی کـه پـول زیـادی دارنـد 

می دهـد. قـرار 
کـه  بـود   1392 بهمـن   30
و  فنـی  صالحیـت  دسـتورالعمل 
مالی برای کسـانی کـه می خواهند 
در عرصـه معـدن فعالیـت کنند، از 
طرف جعفر سـرقینی، معـاون وزیر 
صنعـت در امـور معـادن و صنایـع 
معدنـی بـه سـازمان های صنعـت، 
معـدن و تجـارت اسـتان ها ابـالغ 
شـد. صالحیـت فنـی بـه معنـای 
فعالیـت  متقاضـی  دانـش  و  علـم 
اسـت و صالحیت مالی بـه توانایی 
ایـن  اشـاره دارد.  مالـی متقاضـی 
صالحیـت از آن جـا حائـز اهمیت 
اسـت که در اصـالح قانـون معادن 
آن  بـه  بارهـا   92 تیـر  مصـوب 
اشاره شـده. ازجملـه در مـاده پنـج 
)شرایط اشخاص حقیقي و حقوقي 

متقاضی ثبت محدوده اکتشافی( و 
تبصره هـای یک و چهـار این ماده، 
مـاده هفت )شـرایط صـدور پروانه 
اکتشـاف به نـام اشـخاص حقیقي 
)شـرایط   21 مـاده  حقوقـي(،  و 
انتقـال گیرنـده پروانه اکتشـاف( و 
 76  ،68  ،47 ،32 ،29 ،26 مـواد 
و 77 بـه صالحیـت مالـی و فنـی 
اشاره شـده اسـت. این دستورالعمل 
در سـال های 94 و 95 بـا تغییـر 

شـد. مواجه 
دستورالعمل قبل از تغییرات

فنـی  تعییـن صالحیـت  نحـوه 
)کـه  حقیقـی  اشـخاص  مالـی  و 
توسـط نظام مهندسـی های معـدن 
در  می شـود(  انجـام  اسـتان  هـر 
اشـخاص  و  یـک  شـماره  جـدول 
حقوقـی در جـدول شـماره 2 آمده 
اسـت. تا قبل از شـهریور 94، برای 
و  اکتشـافي  محدوده هـای  ثبـت 
انتقـال پروانه های اکتشـاف توسـط 
اشـخاص حقیقـي و حقوقـي، براي 
مـواد معدني گروه های یـک تا پنج 
کسـب حداقـل پنـج امتیـاز و براي 
مـواد معدني گروه 6 کسـب حداقل 
10 امتیـاز بر اسـاس این دو جدول 

الزامـی بود. همچنین حداقل امتیاز 
الزم بـراي تأییـد توان فنـي و مالي 
مزایده گـران حقیقـي و حقوقي بر 
اسـاس جـدول شـماره 3 تعییـن 
می شـد. در اینجـا ضـروری اسـت 
بدانیـم که گـروه یک مـواد معدنی 
شـامل شـن، ماسـه و خـاک رس، 
گـروه دو شـامل سـنگ های الشـه 
سـاختمانی، گروه سـه شـامل مواد 
معدنـی طبقـه یـک )سـنگ آهک، 
سـنگ گچ، شـن و ماسـه معمولی، 
خـاک رس معمولی، صدف دریایی، 
پوکـه معدنی، نمک آبی و سـنگی، 
مـارن، سـنگ الشـه سـاختمانی و 
نظایـر آن ها( بـه اسـتثنا گروه های 
شـامل  چهـار  گـروه  دو،  و  یـک 
سـنگ های تزئینـی و نمـا، گـروه 
پنج شـامل مـواد معدنـی طبقه دو 
غیرفلـزی بـه اسـتثنا زغال سـنگ 
و گـروه چهـارم و گـروه 6 شـامل 
و  فلـزی  دو  معدنـی طبقـه  مـواد 
زغال سـنگ می شـوند. مواد معدنی 
طبقـه دو هـم شـامل انـواع فلزات، 
نیترات هـا، فسـفات ها، سـنگ های 
زغال سـنگ،  قیمتـی،  و  تزیینـی 
شـیل هـای نفتـی و  مـواد معدنی 

نیـز  و  از آب هـا  اسـتحصال  قابـل 
به اسـتثنای  معدنـی  گازهـای 
گازهـای هیدروکربـوری می شـود. 
تـا شـهریور 94، با توجـه به جداول 
شـماره یک، دو و سـه کسب امتیاز 
فعالیـت معدنـی  آغـاز  بـرای  الزم 

چنـدان سـخت نبود. 
افزایش حداقل امتیاز الزم

در  تغییـر  اولیـن   94 شـهریور 
ایـن دسـتورالعمل ایجـاد شـد. این 
تغییـرات نـه در نحـوه امتیازدهـی 
کـه در حداقـل امتیـاز الزم بـرای 
آغـاز فعالیـت اعمال شـده بـود. این 
تغییرات در عکس یک آمده اسـت.

تبدیل گردش حساب به 
میانگین حساب

در  امـا  جنجالی تـر  تغییـر 
در  داد.  رخ  جـاری  سـال  تیرمـاه 
بـه  نامـه ای کـه جعفـر سـرقینی 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان های 
تجـارت اسـتان ها فرسـتاد، تأکیـد 
متوسـط  »ازاین پـس  بـود:  شـده 
موجـودی آخرین 12 یـا 6 ماهه بر 
اسـاس صورت هـای بانکـی معتبـر 
مـالک عمل بـوده و ضروری اسـت 
از محاسـبه آن بـر مبنـای گـردش 
مالـی پرهیـز گـردد.« ایـن موضوع 
بـا توجـه بـه تغییـر شـهریور 94 

صـدای نظام مهندسـی های معـدن 
برخـی اسـتان ها ازجملـه کرمـان 
تغییـر  ایـن  منتقـدان  درآورد.  را 
معتقـد بودند که بـا تبدیل گردش 
حسـاب،  میانگیـن  بـه  حسـاب 
عمـاًل فارغ التحصیـالن رشـته های 
معدنـی نمی تواننـد وارد معدنکاری 
کننـد چراکـه به انـدازه یـک سـال 
پـول بیـکار ندارنـد تـا آن را بـرای 
افزایـش میانگین حسـاب در بانک 
بگذارنـد و معدنـکاری در انحصـار 
کسـانی قـرار می گیـرد کـه فقـط 
پـول دارنـد و نقـش علـم و دانـش 

کـم شـده اسـت. 

گزارش »پیام ما« از دستورالعمل اخیر تعیین صالحیت مالی و فنی که صدای 
مهندسان معدن را درآورده

معدن کاری به شرط پولداری

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

فعالیت معدنی هم پول می خواهد، 
هم دانش

وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت چنـدی پیـش در 
رابطـه بـا تغییـرات رخ داده در دسـتورالعمل تعییـن 
صالحیـت فنـی و مالـی بـه هفته نامه »تجارت شـرقی« 
گفـت: »مـن از ایـن محدودیـت بی اطالعـم و احتمـاالً 
از طریـق معاونـت معدنـی اعمال شـده و بایـد بررسـی 
اسـتثنا  را  فارغ التحصیـالن  دارد  احتمـال  کنیـم. 
کنیـم.« محمدرضـا نعمـت زاده افزود: »بـه این دلیل 
کـه یـک عـده آمـده بودنـد محدوده هـا را ثبـت کردند 
امـا بـا عـدم فعالیـت، معـدن بالتکلیـف شـده بـود کـه 
بـرای مقابله با این موضوع دسـتورالعمل ابالغ شـد.« 
وی بابیـان اینکـه باید بحث فارغ التحصیالن را بیشـتر 
بررسـی کنیـم، اضافـه کـرد: »نبایـد فرامـوش کنیـم 
کـه معدنـکاری پـول و دانـش را توأمـان می خواهـد و 
بـدون ایـن دو فاکتـور، کاری جلو نمـی رود. اتفاقی که 
بارهـا رخ داده و بعضـاً دیده شـده برخـی معـادن 10 یا 
15 سـال بالتکلیـف می ماندنـد. به همیـن دلیل اخطار 
دادیـم کـه اگر فعالیـت نکنند، پروانه معـادن را باطل 
کنیـم کـه در برخـی مـوارد ایـن اتفـاق رخ داد و برخی 

معـادن فعال شـدند.«

روال جدید بهتر است
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
اسـتان امـا از موافقـان تغییـرات اخیر اسـت. محمود 
کـه  »قبـاًل  گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  نسـب  اسـکندری 
حسـاب  گـردش  برخـی  بـود،  مدنظـر  مالـی  گـردش 
خـود را به صـورت صـوری بـاال می بردنـد و محـدوده 
را ثبـت می کردنـد. امـا بـه دلیـل نداشـتن پشـتوانه 
مالـی، کاری جلـو نمی بردنـد و همیـن موجـب می شـد 

بماننـد.« راکـد  زیـادی  محدوده هـای 
بـدون  کسـی  اگـر  باشـید  »مطمئـن  افـزود:  وی 
توانایـی مالـی بـه عرصـه معدن وارد شـود، شکسـت 
می خـورد کـه هزینـه زاسـت.« مهـدی حسـینی نـژاد، 
سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت اسـتان 

هـم بـا نظـر رییـس سـازمان جنـوب موافـق اسـت.
 وی بـه مـا گفـت: »در سـال های قبـل 90 درصـد 
افـرادی کـه بـه عرصـه معـدن ورود کردنـد، فاقـد 
معدنـی  سیسـتم  و  بودنـد  مالـی  و  فنـی  صالحیـت 
مـن  اعتقـاد  بـه  جهـت  همیـن  بـه  بـود.  قفل شـده 
بـه  منجـر  می توانـد  و  اسـت  مثبـت  اخیـر  تغییـرات 

شـود.« توانمنـد  افـراد  ورود 

شرایط جدید مانع فعالیت
بسیاری می شود

در  کرمـان  معـدن  نظام مهندسـی  سـازمان  رییـس 
خصوص تغییرات این دسـتورالعمل به »پیام ما« گفت: 
»بـر اسـاس شـرایط جدیـد گـردش حسـاب بـه میانگین 
حسـاب تبدیل شـده، ایـن یعنـی اینکه شـخص متقاضی 
بایسـتی یک مبلغ پول بیکار را در حسـابش بلوکه کنند 
تـا بتوانـد امتیـاز موردنیـاز را کسـب کنـد.« منوچهر رخ 
افـزود: »مـا نسـبت بـه ایـن موضـوع به شـدت اعتراض 
کردیـم و در اجـالس مشـهد مراتـب اعتـراض خـود را 
اعالم داشـتیم. مشـکل اصلـی متقاضیان این اسـت که 
بـرای افزایـش میانگین حسـاب، باید طی مـدت 6 ماه تا 
یک سـال بایسـتی یک پول زیاد را راکد نگهـدارد.« وی 
بابیان اینکه بسـیاری از اعضای نظام به دلیل اینکه کل 
عمـر خـود را در حـال تحصیل بوده اند و کمتر از شـرایط 
مالـی موردنیـاز برخـوردار هسـتند گفـت: »بـا شـرایط 
جدیـد دیگـر بسـیاری از اعضـای نظام مهندسـی قـادر 
نخواهنـد بـود محـدوده به ثبـت برسـانند.« عضو هیأت 
مدیـره نظام مهندسـی معـدن ایـران اضافه کرد: »سـایر 
اعضای نظام مهندسـی اسـتان ها نیز اعتراض خـود را به 

مدیـران مربوط رسـانده اند.«

کارهای معدنی خوابیده اند
خصـوص  در  هـم  معـدن  حـوزه  کارشـناس  یـک 
و  فنـی  دسـتورالعمل صالحیـت  در  اخیـر  تغییـرات 
مالـی بـه »پیـام مـا« گفـت: »بسـیاری از افـرادی کـه 
فارغ التحصیـل رشـته های معدنی هسـتند با شـرایط 

نمی تواننـد وارد عرصـه شـوند.« جدیـد 
ابراهیـم شـاهی افـزود: »با این وضعیـت کارهای 
معدنـی خوابیده اند. حتی شـرکت های بـزرگ معدنی 
هـم نمی تواننـد نزدیـک بـه یـک میلیارد تومـان پول 
خـود را در یـک حسـاب راکـد بگذارنـد چه برسـد به 

فارغ التحصیـالن رشـته های معدنـی.«
اکثریـت  سـرمایه  تنهـا   « کـرد:  اضافـه  وی   
تحصیلـی  مـدارج  و  علـم  معدنـی  فارغ التحصیـالن 
آن هاسـت.کمتر فـردی وجـود دارد کـه 10 میلیـارد 
ریـال سـپرده داشـته باشـد تـا بتوانـد شـرایط الزم 
حتـی  کنـد.  فراهـم  معدنـی  محـدوده  ثبـت  بـرای 
نظـام   از  ارشـد  پایـه  کـه  کسـی  کنونـی  در شـرایط 
فعالیـت  امـکان  کـرده  کسـب  را  معـدن  مهندسـی 

نـدارد.«
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کاغذ اخبار

ایسـنا نوشـت: سـخنگوی قـوه قضاییـه درباره حسـاب های 
حجت االسالم والمسـلمین  داد.  توضیـح  دسـتگاه  ایـن 
محسـنی اژه ای در نشسـت خبـری خـود در خصوص نشـر 
خبـر علیـه قوه قضاییه از سـوی رسـانه های معانـد و برخی 
تریبون هـای داخـل کشـور مبنـی بـر واریـز پول به حسـاب 
رییـس قـوه قضاییـه، گفـت: »طـی 21 سـال پول هایی که 
واریزشـده کامـاًل مطابـق قانـون و رعایـت موازیـن شـرعی 
بـوده و اینکـه گفتنـد ایـن پول هـا به حسـاب رییـس قـوه 
قضاییـه واریزشـده کـذب محـض اسـت و اسـناد و مدارک 
آن موجـود اسـت و صداوسـیما می توانـد آن هـا را منعکس 
کنـد. در تمـام فیش هـا در طـول سـالیان مختلـف نـام قوه 
قضاییـه قیدشـده اسـت.« سـخنگوی قـوه قضاییـه افـزود: 
»شـورای پـول و اعتبـار در سـال های گذشـته مجـوز داده، 
از زمـان نمـازی کـه وزیـر اقتصـاد بـود و مرحـوم نوربخش 
کـه رییس بانـک مرکزی بود تـا امروز همه مـدارک موجود 
اسـت و در نامه نگاری هـا هیـچ کجـا نوشته نشـده بـه نـام 
رییـس قـوه قضاییـه اسـت.« محسـنی اژه ای بـا طـرح این 
سـؤال کـه منبـع این پول هـا کجاسـت؟ گفـت: »پول هایی 
از  نشـده  تکلیـف  تعییـن  و هنـوز  توقیـف می شـود  کـه 
ناحیـه دادگاه در یـک حسـاب متمرکـز نـزد بانـک مرکزی 
نگهـداری می شـود و در هیـچ مقطعـی بـه آن سـود تعلـق 
نمی گیـرد.« سـخنگوی قـوه قضاییـه افزود: »بخشـی از این 
پـول سپرده شـده تـا از سـود آن در تنگناهـای شـدید قـوه 
کـه بـه دلیل مشـکالت بودجه ای قـوه ایجاد می شـد صرف 
شـود و یـک ریال خـارج از قـوه قضاییه نه صرف شـده و نه 

مجاز بوده که خرج شـود. مثاًل در سـازمان پزشـکی قانونی 
یا در برخی دادگسـتری ها که ازلحاظ سـاختمان با مشـکل 
مواجـه بوده انـد یـا در برخـی سـاختمان های نیمـه کاره یـا 
سـاختمان های اسـتیجاری که در اختیار سازمان ثبت بوده، 
صرف شـده اسـت.« وی تأکید کرد: »حسـاب کاماًل شـفاف 
و دقیـق و روشـن اسـت که هرکسـی مراجعه کنـد می بیند 
سـود چقـدر بـوده و کجـا و بـا چـه مکانیزمی هزینه شـده 
اسـت. یک مـورد از این وجوه به نام شـخص نیسـت و تمام 
آن بـه نام قوه قضاییه اسـت.« محسـنی اژه ای افـزود: »حق 
برداشـت بـا رییس قوه اسـت، امـا به نام رییس قوه نیسـت، 
اصـل پول هـم مطلقاً قابل تصرف نیسـت. ناگفتـه نماند این 
وجـوه که سپرده شـده وجوه مجهول و بدون صاحبی اسـت 
کـه هنـوز از سـوی دادگاه تعیین تکلیف نشـده اسـت مثل 
پـول حاصـل از اختـالس، برخـی می گوینـد وثیقه اسـت و 
بایـد سـود به صاحـب وثیقه بدهیـد درحالی که اکثـر وثایق 
ملکـی اسـت نـه نقـدی، اگـر هـم وثیقه نقـدی به ضـرورت 
بسـپارند بعـد از مدتـی تبدیل بـه وثیقه ملکـی می کنند.« 
وی همچنیـن  بـه ارائـه گزارشـی اجمالـی از عملکـرد قـوه 
قضائیـه در رابطـه با پرونده های موجـود پرداخت و در رابطه 
بـا پرونده شـهرداری، گفـت: »در رابطه با پرونده شـهرداری 
آنچـه از دادسـرا بـه من گفتـه شـد 30 نفر احضار شـده اند 
و پرونـده در حـال پیگیـری اسـت. ایـن به این معنا نیسـت 
همـه متهـم یا مجـرم هسـتند. بـر اسـاس گزارش هایی که 
داده شـده دادسـتان در حال بررسی اسـت و از آن ها تحقیق 

می شـود یـا تحقیـق خواهد شـد.«

رییـس جمهور گفت: »مسـیری کـه ما انتخـاب کردیم، 
مسـیر وحـدت اسـت، مـا در اقـوام، مذاهـب و همچنین 
مسـئله جنسـیت در ایران مشـکالتی داریم که باید رفع 
شـود.« گزیـده صحبت هـای حسـن روحانـی در جمـع 
علمـای اهل سـنت که بـه مناسـبت آغاز هفتـه وحدت 
در سـالن شهید بهشـتی ریاسـت جمهوری برگزار شد را 
بـه نقـل از پایـگاه اطالع رسـانی دولت در ادامـه بخوانید:
 همـواره بـه وزرا و اعضـای کابینـه تأکیـد داشـتم کـه 
بایـد شایسته سـاالری بـرای ما اصل باشـد. یکـی از وزرا 
بـه من پیشـنهاد داد کـه می خواهم یکـی از معاونینم را 
از اهـل سـنت انتخاب کنم کـه وقتی وزیر نفـت یکی از 
معاونین خود را از اهل سـنت گذاشـت، من او را تشـویق 
کـردم. زمانـی کـه وزیـر خارجـه یکـی از اهل سـنت را 
به عنـوان سـفیر قـرار داد، او را تشـویق کـردم و حتـی 
در سـفرم به شـرق آسـیا بـه آقـای ظریف تأکیـد کردم 
کـه ایـن کار را تکـرار کنیـد. بـه وزیـر کشـور نیـز مدام 
تکـرار کـردم کـه از مقامات اسـتان چـه مرد چـه زن از 
اهل سـنت انتخـاب کنید همچنـان کـه دو فرماندار زن 
اهـل سـنت نیز داشـتیم که یکـی از آنـان در فاجعه منا 

مرحوم شـد.
 بحث شـیعه و سنی نیست، بحث مبارزه با دیکتاتوری 
و فسـاد اسـت؛ تاریخ را ببینید، امام حسـین)ع( از آزادی 
و آزادگـی صحبـت می کردنـد، علـت این همـه عالقه به 
امـام حسـن)ع( این بـوده که مـا فرهنگ حسـین)ع( را 

جهان شـمول دیدیـم و نگاه مذهبی نداشـتیم.

 تکفیری هـا به جز خسـارت بـرای منطقه و مسـلمانان 
چـه داشـته اند؟ جـز شمشـیر کشـیدن بـه رخ اسـالم 
و قـرآن، جـز منفـور کـردن چهـره اسـالم، این هـا جـز 
خونریـزی، برادرکشـی و ویرانـی رهـاوردی برای اسـالم 
نداشـته اند. آیـا فضـای توسـعه آوردنـد؟ هـر چـه آثـار 
فرهنگـی و تاریخـی بود همـه را ویران کردنـد و به دروغ 
بـه نام اسـالم و جهاد انسـان می کشـند. اسـالمی که ما 
می شناسـیم اسـالم رحمت اسـت. اگر همه مسـلمان ها 
دورهـم جمع شـویم و در برابـر ظلـم و اسـتبداد و کفـر 
بایسـتیم، بـاز هـم کم اسـت و هر چـه متحد شـویم باز 

بایـد متحدتر شـویم.
 اگـر جایـی حقوقـی تضعیف شـده وظیفه دولت اسـت 
کـه دنبـال احقـاق آن حقـوق باشـد،اگر جایـی اعتـدال 
رعایـت نشـده وظیفـه ما اسـت. تـالش ما این اسـت که 
در بودجه ریـزی عمرانـی ایـن مسـئله را دنبـال کنیـم. 
البتـه ممکـن اسـت اشـکال و ایراد داشـته باشـد. تالش 
مـا ایـن اسـت در بودجه ریزی بـر مبنای تعـادل حرکت 
کنیـم و بـه همـه مناطـق مـرزی و مرکـزی رسـیدگی 

. کنیم
 نـوع اقـوام و مذاهـب نه تهدیـد امنیت؛ بلکـه فرصتی 
بـزرگ بـرای وحدت و توسـعه ملی اسـت. برنامـه دولت 
حداکثـر اسـتفاده از قومیت ها و مذاهب بـرای همگرایی 
و تقویـت وحدت فرهنگی و ملی اسـت. به زودی منشـور 
حقـوق شـهروندی رونمایـی و گزارش اجرای آن سـاالنه 

بـه مـردم ارائه می شـود.

توضیح اژه ای درباره حساب هایی به نام قوه قضاییه:

بخشی از این پول سپرده شده تا از سود آن در 
تنگناهای شدید صرف شود 

رییس جمهور:

در اقوام، مذاهب و جنسیت مشکالتی داریم 
که باید رفع شود

 خبر

50 فروند هواپیماها مدل 737 و 30 فروند 
دیگر مدل 777 پهن پیکر هستند

80 فروند بوئینگ در
 10 سال وارد ایران 

می شود
و  ایـران  کـه  همـکاری  سـند  براسـاس 
فرونـد   80 می رسـانند،  امضـا  بـه  بوئینـگ 
هواپیمـای بوئینـگ در بـازه  زمانی 10 سـاله 
بـه ایـران تحویـل داده می شـود. بـه گـزارش 
طوالنـی  مذاکـرات  خبرآنالیـن،  خبرگـزاری 
ایـران با غول آمریکایی صنعت هواپیماسـازی 
جهـان باالخـره به نتیجه رسـید تـا 80 فروند 
بوئینـگ ظـرف 10 سـال نـاوگان هواپیمایی 
پـرورش،  فرهـاد  کنـد.  دگرگـون  را  ایـران 
مدیرعامل ایران ایر در حاشـیه امضای قرارداد 
شـرکت هواپیمایـی ایران ایر)همـا( با مدیران 
حضـور  بـا  بوئینـگ  هواپیماسـازی  شـرکت 
عبـاس آخونـدی، وزیر راه و شهرسـازی اعالم 
کـرده اسـت: »50 فرونـد ایـن هوپیمـا مدل 
737 و 30 فرونـد دیگـر مدل 777 پهن پیکر 
هسـتند که در یـک دوره 10 سـاله به »ایران 
ایـر« تحویل می شـود.« وی توضیـح داد: »ما 
در طـول ماه هـای گذشـته مذاکـرات طوالنی 
بـا نمایندگان شـرکت بوئینگ داشـته ایم. در 
طـول ایـن مـدت 10 جلسـه مذاکره فشـرده 
نماینـدگان  و  ایران ایـر  نماینـدگان  میـان 
بوئینـگ در ایـران برگـزار شـد کـه آخریـن 
مرحلـه آن از حـدود یک هفته قبـل بود.« به 
گفتـه وی، »پـس از انجـام این مذاکـرات که 
مرحلـه نخسـت آنهـا در خردادماه امسـال به 
یـک تفاهم ابتدایی منجر شـده بـود، میان دو 
طـرف یـک سـند همکاری رسـمی بـه امضاء 
رسـید تا قـرارداد فـروش 80 هواپیما به ایران 
نهایی شـود.« مدیر عامل شـرکت هواپیمایی 
هواپیماهـای  جزییـات  دربـاره  ایران ایـر 
خریـداری شـده از سـوی ایـران  نیـز تصریـح 
ایـران خریـد 50  ایـن سـند  کـرد: »طبـق 
فرونـد هواپیمـای بوئینگ 737 را در دسـتور 
کار خـود قـرار دادنـد. ایـن هواپیماهـا کـه از 
جدیدتریـن مدل هـای تولیـد شـده بوئینـگ 
بـه حسـاب می آیـد کـه تحویـل آنها از سـال 
آغـاز می شـود.«  ایـران  بـه  بعـد  بـه   2021
هواپیماسـازی  شـرکت  مدیرعامـل  معـاون 
بوئینـگ نیز ارزش این قـرارداد را 16 میلیارد 
و گفتـه  اعـالم کـرده  میلیـون دالر  و 600 
اسـت: »بوئینـگ قـرارداد فـروش 80 فرونـد 
هواپیمـا را بـا تاییـد دولـت آمریـکا، بـا ایران 
نهایـی کـرد.« »فلتر بـاراک دال« بـا یادآوری 
اینکـه »به دنبـال قـرارداد خردادماه امسـال، 
سـند نهایـی بـه امضـا رسـید«، عنـوان کرده 
اسـت: »خوشـحالیم کـه بوئینـگ بـار دیگـر 
همـکاری خـود را با ایـران آغاز کرده اسـت.« 
ایـن در شـرایطی اسـت کـه طـی روزهـای 
اخیـر، جوسـازی هایـی مبنـی بـر ایـن کـه 
توافـق برجـام هیچ گونه دسـتاوردی نداشـته 
اسـت، صـورت مـی گرفـت؛ به خصـوص این 
کـه بعـد از توافـق برجـام، صحبـت از خریـد 

هواپیمـا از ایربـاس و بوئینـگ بـود.
یکـی از این هواپیماها بوئینگ 737 معروف 
بـه بچـه بوئینـگ، یـک هواپیمای مسـافربری 
باریـک پیکـر و تـک راهرو اسـت کـه در میان 
کارا  هواپیمایـی  هوایـي جهـان  شـرکت هاي 
و محبـوب در رده خـود بـه حسـاب مي آیـد. 
خانـواده 737 بوئینـگ جـزء پـر فـروش ترین 
هواپیماهـا بـه خطـوط هوائـی بـه شـمار می 
رونـد کـه همیشـه بـرای مقاصـد تجـاری و 
مسـافربری مورد اسـتفاده قرار گرفتـه اند.این 
هواپیمـا بـا ظرفیـت مسـافر محـدود 130 تـا 
189 مسـافر)در مـدل 900-737( هواپیمایي 
مناسـب بـه ویـژه بـراي پروازهـاي داخلـي و 
منطقـه اي به حسـاب مي آیـد. تا کنـون بیش 
از هفـت هـزار مـورد سـفارش سـاخت آن بـه 
بوئینـگ داده شـده اسـت و بیـش از پنج هزار 
فرونـد از آن سـاخته و تحویـل شـده اسـت. 
بوئینـگ 737 دارای دو موتـور توربوفن در زیر 
بالهاسـت. ایـن دو موتـور توسـط کنسرسـیوم 
از  الکتریـک  جنـرال  از  متشـکل  مشـترکی 
ایـاالت متحـده و سـنکما از فرانسـه طراحـی 
و سـاخته شـده اسـت. جدیدتریـن مـدل این 
هواپیمـا مشـهور بـه MAX سـال گذشـته 
آزمایـش شـد و مسـیر از کارخانـه اش کـه 
در رنتـون واشـنگتن واقـع شـده بـه مقصـد 
فـرودگاه صحرائـی بوئینـگ در سـیاتل را طي 
کـرد. مشـخصات فنـي: فاصلـه نـوک دو بـال: 
28،4 متـر /طـول: 30،5 متـر/ ارتفـاع: 11،3 
متر/ظرفیت مسـافر: 130 نفر/بیشینه سرعت: 
84/0 مـاخ )890 کیلومتر بر سـاعت( محدوده 

پـرواز: 4688 کیلومتـر

در  دیـروز  صبـح  انقـالب  معظـم  رهبـر 
دیـدار حجت االسـالم عمـار حکیـم رئیـس 
اعضـای  و  عـراق  شـیعیان  ملـی  تحالـف 
اصلـی ایـن ائتـالف، ضمـن ابراز خرسـندی 
از شـکل گیری ائتـالف در میـان گروه هـای 
شـیعه عـراق ، آن را حادثـه ای مهم خواندند 
و بـر لـزوم حفـظ و تقویـت پایه هـای ایـن 
وحـدت و نـگاه پدرانـه و آغوش بـاز به همه 
جریان هـا و اقـوام و مذاهـب مختلـف عـراق 

کردند. تأکیـد 
دفتـر  اطالع رسـانی  پایـگاه  گـزارش  بـه 
مقـام معظم رهبـری، رهبر انقالب اسـالمی 
بـا تبریـک ایـام والدت پیامبـر اسـالم )ص( 
همچنیـن  و  )ع(  صـادق  امـام  حضـرت  و 
و  رئیـس  وظیفـه  موصـل،  پیروزی هـای 
اعضـای اصلـی و همـه جریان هـای داخـل 
بسـیار  را  عـراق  شـیعیان  ملـی  تحالـف 
عملکـرد  و  تصمیـم  هرگونـه  و  سـنگین 
بـر »عـراق، منطقـه و  تأثیرگـذار  را  آن هـا 

اسـالم« دانسـتند و افزودنـد: »رسـیدن بـه 
بـا  فقـط  ملـی،  تحالـف  ارزشـمند  اهـداف 
حفـظ انسـجام و وحـدت امکان پذیـر اسـت 
و بایـد بـرای اسـتمرار این موضـوع، مراقبت 
شـود.« آیـت اهلل خامنـه ای یکـی از وظایـف 
مهـم تحالـف ملـی را حمایـت از دولت های 
مسـتقر در عـراق برشـمردند و ضمـن ابـراز 
خرسـندی از اقدامـات دولـت آقـای عبادی 
به ویـژه همراهـی بـا حشدالشـعبی، تأکیـد 
کردنـد: »حشدالشـعبی یـا همـان نیروهای 
مردمـی یک ثـروت عظیـم و ذخیـره بزرگ 
بـرای امـروز و فـردای عـراق اسـت کـه باید 

حمایـت و تقویـت شـود.«
 ایشـان موضـوع علـم و تحقیـق را بـرای 
پیشـرفت و اقتدار عراق بسـیار مهـم ارزیابی 
و  دانشـگاه ها  »تقویـت  گفتنـد:  و  کردنـد 
و  علـم  پایه هـای  بـه  بخشـیدن  اسـتحکام 
بایـد موردتوجـه  تحقیـق در عـراق حتمـاً 
آنکـه  بخصـوص  گیـرد،  قـرار  جـدی 

آمریکایی هـا و دیگـر دشـمنان ملـت عراق، 
بسـیاری از دانشـمندان ایـن کشـور را بـه 
اسـالمی  انقـالب  قتـل رسـانده اند.« رهبـر 
یـک توصیـه مهـم دیگـر هـم بـه ائتـالف 
شـیعیان عـراق داشـتند، »بـه آمریکایی هـا 
اصـاًل اعتمـاد نکنیـد«. آیـت اهلل خامنـه ای 
در همیـن خصـوص افزودنـد: »آمریکایی ها 
همواره بااقتدار کشـورهای اسـالمی ازجمله 
فریـب  نبایـد  هیـچ گاه  و  مخالفنـد  عـراق 
ظاهرسـازی ها و لبخندهـای آن ها را خورد.« 
ایشـان با تأکید بـر اینکه توصیه همیشـگی 
انقـالب اسـالمی بـه مـا، اعتمـاد نکـردن به 
امریـکا بوده اسـت، خاطرنشـان کردنـد: »ما 
در جمهـوری اسـالمی ایـران، هـرگاه ایـن 
و  بردیـم  رعایـت کردیـم سـود  را  توصیـه 
هرگاه به فراموشـی سـپردیم، ضرر کردیم.« 
رهبـر انقـالب اسـالمی در خصـوص موضوع 
عـدم اعتمـاد بـه امریـکا، بـه ایـن نکتـه هم 
اشـاره کردنـد کـه آن هـا برخـالف ادعاهای 

ریشـه کن  دنبـال  بـه  به هیچ وجـه  ظاهـری 
شـدن تروریسـت های تکفیـری نیسـتند و 
تـالش دارنـد تا بخشـی از این تروریسـت ها 
را بـرای مقاصـد آینـده خـود، حفـظ کنند. 
در  »اکنـون  افزودنـد:  خامنـه ای  آیـت اهلل 
موصـل و همچنین در سـوریه، آمریکایی ها، 
تمایلـی بـه شکسـت کامـل تروریسـت های 

تکفیـری ندارنـد.«
ایشـان بـا اشـاره بـه فـروش نفـت عـراق 
مقطـع  آن  »در  گفتنـد:  داعـش  به وسـیله 
آمریکایی هـا صرفـاً نظاره گر حرکت سـتونی 
نفت کش هـا بودنـد و آن هـا را هـدف قـرار 

نمی دادنـد، بنابرایـن نبایـد بـه آمریکایی هـا 
اعتمـاد کـرد.« رهبـر انقالب اسـالمی آینده 
عـراق را بسـیار روشـن تر و بهتـر از شـرایط 
امـروز دانسـتند و تأکیـد کردند: »پیشـرفت 
عـراق به نفع جمهوری اسـالمی ایران اسـت 
و هماهنگـی بیش ازپیـش دو کشـور نیـز به 
نفـع دو طرف اسـت.« آیـت اهلل خامنه ای در 
بخـش پایانـی سـخنان خـود، ضمن تشـکر 
از آحـاد مـردم و مسـئوالن عراقی بـه دلیل 
پذیرایـی و میهمان نـوازی از زائـران اربعین، 
و  عظیـم  پدیـده ای  را  اربعیـن  پیـاده روی 

بی نظیـر خواندنـد.

رهبر انقالب:

نباید فریب لبخندهای آمریکا را خورد

   رهبری

پیـام مـا- بخشـدار شـهداد از پیگیـری 
جمـع آوری عالئم و نشـانه های برگـزاری ابر 

ماراتـن لـوت خبـر داد.
محمدحسـین یـزدان پنـاه دراین ارتبـاط 
شـروط  از  »یکـی  گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه 
اسـتانداری بـرای موافقـت بـا برگـزاری این 
رویـداد، جمـع آوری عالئـم و نشـانه ها 10 
روز پـس از برگـزاری بـود امـا ایـن اتفـاق 
تاکنـون رخ نـداده.« ابـر ماراتن بیابـان لوت 
از 13 تـا 19 اردیبهشـت ماه 95 در منطقـه 
شـهداد از توابـع کرمـان برگـزار شـد و 35 
دونده از 10 کشـور ایتالیـا، انگلیس، آمریکا، 
مراکـش، چیـن، فیلیپیـن، لبنـان، کانـادا، 
اسـترالیا و آلمـان مسـیر 250 کیلومتـری 
مسـابقه را دویدنـد. مسـابقه فـوق ماراتن به 
رقابت هایـی گفتـه می شـود که مسـیر دوی 

آن هـا بیـش از 42 کیلومتر باشـد. یکشـنبه 
هفتـه گذشـته بـود که بـه قلم عبـاس تقی 
دادیـم کـه  فعـال رسـانه ای گـزارش  زاده، 
»اگـر بـرای هـر پرچـم راهنمای مسـیر که 
در طـول مسـابقه بامیلـه بـه زمیـن کوبیده 
شـده 43 )چهل وسـه( سـانتی متر میلگـرد 
نـازک به کاررفتـه باشـد درمجمـوع 2 هـزار 
و 150 متـر میلگـرد در کویـر رهـا شـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ایرنـا 15 
بهمـن 94 بـه نقـل از مدیـر برگزارکننده ابر 
ماراتن نوشـته اسـت اگر دونده ای به اشـتباه 
زبالـه ای را روی زمیـن بینـدازد از مسـابقه 
اخـراج خواهد شـد. حـاال بااین وجـود ظاهراً 
بایـد کل مسـابقه ابر ماراتن را اخـراج کرد و 
دیگـر بار بـه کویـر راه نداد. )مدیـر برگزاری 
مسـابقه ابـر ماراتـن بین المللـی لـوت پائولو 

بارگینی  به ایرنا گفته اسـت: مسـیر مسابقه 
بـا نصب پرچم هـای مخصوص نشـانه گذاری 
شـده به شـکلی که به هیچ وسـیله ارتباطی 
و GPS نیـاز نیسـت امـا مانعـی بـرای بـه 
همراه داشـتن وسـایل ارتباطی وجود ندارد. 
وی بـا تأکیـد بـر جداسـازی زباله هـا در 
ایـن مسـابقات تصریـح کـرد: اگـر دونده ای 
به اشـتباه زبالـه ای را روی زمیـن بینـدازد از 
مسـابقه اخـراج خواهد شـد.( نمی دانم آقای 
پائولـو بارگینی  چه پاسـخی و چه توجیهی 
بـرای جمع آوری نکـردن 5هـزار میله فلزی 
پرچـم و پرچم هـا دارد و آیـا می دانـد کـه 
کویـر از اردیبهشـت 95 همچنـان آلـوده به 
میله هـای فلـزی اسـت کـه می تـوان از آن 
به عنـوان »ابرآلودگـی« )فـوق آلودگـی( یاد 
کـرد. هر چنـد که همـکاران و همراهان وی 

در ایـران و کرمـان نیز باید پاسـخگو باشـند 
آن هـا  بـه  پرچم هـا  جمـع آوری  شـاید  و 
واگذارشـده باشـد.« یـک هفتـه پس ازایـن 
»پیگیـری  از  شـهداد  بخشـدار  گـزارش، 
جمـع آوری نشـانه ها« خبـر داد. یـزدان پناه 

گفـت: »آژانسـی کـه ایـن رویـداد را برگزار 
کـرد مدعـی شـده که همـه عالئـم را جمع 
کـرده امـا گزارش هایی به دسـت ما رسـیده 
کـه چیـز دیگـری را می گوید. ما حتمـاً این 

قضیـه را پیگیـری می کنیـم.«

بخشدار شهداد:

توافق شده بود 10 روز بعد از ابر ماراتن لوت همه نشانه ها جمع شود

  خبر
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کرمون

در   1304 آذر   21 در  شـاملو  احمـد 
نـام  پـدرش حیـدر  متولـد شـد.  تهـران 
داشـت کـه تبـار او بـه گفتـه شـاملو در 
شـعری از مجموعـه  مدایـح بی صلـه، بـه 
کابـل برمی گشـت. مادرش کوکـب عراقی 
اسـت. دوره  کودکی را به خاطر شـغل پدر 
کـه افسـر ارتش بود و هر چنـد وقت را در 
جایـی به مأموریت می رفت، در شـهرهایی 
چون رشـت و سـمیرم و اصفهان و آباده و 

گذراند. شـیراز 
دوران دبسـتان را در شـهرهای خـاش 

و زاهـدان و مشـهد گذرانـد و از همـان 
دوران اقـدام بـه گـردآوری مـواد فرهنگ 
عامه کـرد. دوره دبیرسـتان را در بیرجند 
و مشـهد و تهـران گذرانـد و سـال سـوم 
ایرانشـهر  دبیرسـتان  در  را  دبیرسـتان 
تهـران خواند و به شـوق آموختن دسـتور 
دبیرسـتان  اول  سـال  در  آلمانـی  زبـان 
دهـه  اوایـل  در  کـرد.  ثبت نـام  صنعتـی 
و  سـر  بـرای  پـدرش  خورشـیدی   20
سـامان دادن به تشـکیالت از هم پاشیده 
ترکمن صحـرا  و  گـرگان  بـه  ژاندرمـری 

فرسـتاده شـد. او همـراه بـا خانـواده بـه 
گـرگان رفـت و بـه ناچار در کالس سـوم 
آن  در  داد.  تحصیـل  ادامـه  دبیرسـتان 
هنـگام در فعالیت هـای سیاسـی شـمال 
کشـور شـرکت کـرد و بعدهـا در تهـران 
بـه زنـدان شـوروی در  دسـتگیر شـد و 
رشـت منتقـل گردیـد. پـس از آزادی از 
رضائیه)ارومیـه(  بـه  خانـواده  بـا  زنـدان 
چهـارم  کالس  در  تحصیـل  و  رفـت 
بـا بـه قـدرت  دبیرسـتان را آغـاز کـرد. 
دموکـرات  و جبهـه  پیشـه وری  رسـیدن 
بـه همـراه پـدرش دسـتگیر  آذربایجـان 
می شـود و دو سـاعت جلـوی جوخه آتش 
قـرار می گیـرد تـا از مقامـات بـاال کسـب 
تکلیـف کننـد. سـرانجام آزاد می شـود و 
بـه تهـران بـاز می گـردد و برای همیشـه 

می کنـد. تحصیـل  تـرک 
در بیست و دو سالگی )1326( با اشرف 
الملـوک اسـالمیه ازدواج کـرد. هـر چهـار 
سـیروس  سـامان،  سـیاوش،  او،  کـودک 
و سـاقی حاصـل ایـن ازدواج هسـتند. در 
همیـن سـال اولیـن مجموعـه اشـعار او با 
نـام »آهنگ هـای فراموش شـده« به چاپ 

می رسـد و هم زمـان کار در نشـریاتی مثل 
»هفتـه نـو« را آغـاز می کند.

در سـال 1330 او شـعر بلنـد »23« و 
مجموعـه اشـعار »قطـع نامـه« را به چاپ 
مـدت  بـه   1331 سـال  در  می رسـاند. 
حدود دو سـال مشـاورت فرهنگی سفارت 

مجارسـتان را بـه عهـده دارد.
از کودتـای 28  پـس  در سـال 1332 
مرداد با بسـته شـدن فضای سیاسی ایران 
مجموعه اشـعار آهن ها و احسـاس توسـط 
پلیـس در چاپخانـه سـوزانده می شـود و با 
یـورش مامـوران بـه خانـه او ترجمـه طال 
در لجـن اثـر ژیگمونـد موریـس و بخـش 
عمـده کتـاب پسـران مـردی کـه قلبـش 
از سـنگ بـود اثـر موریوکایـی بـا تعدادی 
داسـتان کوتـاه نوشـته خـودش و تمـام 
میـان  از  کوچـه  کتـاب  یادداشـت های 
مـی رود و بـا دسـتگیری مرتضـی کیـوان 
از  نوشـته هایش  از  ای  یگانـه  نسـخه های 
جملـه مـرگ زنجـره و سـه مـرد از بنـدر 
بی آفتـاب توسـط پلیـس ضبـط می شـود 
کـه دیگـر هرگـز بـه دسـت نمی آیـد. او 
موفـق بـه فـرار می شـود امـا پـس از چند 

روز فـرار از دسـت مامـوران در چاپخانـه 
بـه  شـده،  دسـتگیر  اطالعـات  روزنامـه 
عنـوان زندانـی سیاسـی بـه زنـدان موقت 
شـهربانی و زنـدان قصـر بـرده می شـود. 
نوشـتن  بـه  شـعر  بـر  عـالوه  زنـدان  در 
دسـتور زبـان فارسـی می پـردازد و قصـه 
بلنـدی بـه سـیاق امیـر ارسـالن و ملـک 
بهمـن می نویسـد کـه در انتقـال از زندان 
شـهربانی بـه زنـدان قصـر از بین مـی رود. 
در 1334 پـس از یک سـال و چنـد ماه از 

می شـود. آزاد  زنـدان 
و  کـم  شـاملو  عمـر  آخـر  سـال های 
بیـش در انـزوا گذشـت. تمایلی بـه خروج 
بـاره  ایـن  در  و خـود  نداشـت  از کشـور 
می گوید:»راسـتش بـار غربـت سـنگین تر 
از تـوان و تحمـل مـن اسـت... چراغـم در 
ایـن خانـه می سـوزد، آبـم در ایـن کـوزه 
ایـاز می خـورد و نانم در این سفره اسـت.« 
سـرانجام در سـاعت 9 شـب دوم مرداد 
1379 چنـد سـاعت بعـد از آن کـه دکتر 
معالجـش او و آیـدا را در خانـه شـان در 
تنهـا  کـرج  فردیـس  دهکـده  شـهرک 

درگذشـت. گذاشـت، 

شاملو؛ فعال ترین شاعر در عرصه مطبوعات
چهره

 مهدی یعقوبی 
کتـاب »روزگاری کـه گذشـت« 
در  کـه  کتاب هایـی  نسـبت  بـه 
اسـت،  شـده  نوشـته  سنتشـان 
یعنـی سـنت زندگـی نامه نویسـی 
دیرتـر  کمـی  مشـروطه،  عصـر 
منتشـر  و  نوشـته   )1346 )سـال 
شـده اسـت. در واقـع انتشـار ایـن 
کتـاب درعصـری رخ می دهـد کـه 
مدرنیـزم ادبی بر مشروطه نویسـی 
ادبـی تسـلط یافتـه اسـت. امـا اگر 
نویسـندگانی  بـا  ادبـی  مدرنیـزم 
چـون صادق هدایـت و محمد علی 
جمـال زاده خـود را ،عمدتـاً، وام دار 
نویسـندگان اروپایـی می دید، فهم 
جدید نویسـنده این کتاب ماحصل 
مردم گـرا  عقالنیـِت  از  نوعـی 
را  ادبـی اش  ریشـه های  کـه  بـود 
چـون  کسـانی  نوجویی هـای  بـه 
مربـوط  کرمانـی  آقاخـان  میـرزا 

می دانسـت:
شـعرا  اشـعار  از  »پرسـید 
داری  حفـظ  در  بیشـتر  را  کـدام 
گفتم:هیچکـدام را. زیـرا بـا شـعر 
مگـر  پرسـید:  نـدارم.  کار  و  سـر 
فارسـی  ادبیـات  پایـه  نمی دانـی 
روی شعر و شـاعری گذارده شده؟ 
گفتـم: ایـن عقیدۀ شماسـت، ولی 
بنـده معتقـدم مقصـود و مطالـب 
اصلـی هنگام نوشـتن فـدای قافیه 

می شـود. شـعری  ترکیبـات  و 
گفـت: پـس سـعدی کـه در هر 
بیـت او بـه بهترین وجهـی مقصود 
فـدای  را  مطالـب  اسـت،  نهفتـه 
قافیـه و ترکیبـات کـرده؟ گفتم: او 
و امثـال او عده قلیلی هسـتند. اما 
اگـر بنا باشـد همـه مـردم مقصود 
و مطالـب را در شـعر بگنجاننـد، 
مدت هـا  کـه  آن  از  گذشـته 
اوقاتشـان تلف و صـرف قافیه پیدا 
کـردن می شـود، همـه هـم خوب 
نمی تواننـد شـعر بگوینـد. مگر هر 
کـس هـر چـه می دانـد مثـل آن 
کـه سـخن می گویـد بنویسـد چه 
ضـرر دارد؟ قـدری سـکوت کـرد. 
گفـت: این سـلیقه کجی اسـت که 
تـو داری. گفتـم معلـوم می شـود 
کتـب  کسـانی که  و  پیغمبـران 
آسـمانی را آورده انـد سـلیقه کـج 
داشـته اند. پـس چـرا آنـان آیـات 
آسـمانی و مطالب خود را به شـعر 

)113 )ص  نسـروده اند. 
فـرم چنـد ژانـری کـه ایـن اثـر 
اتخـاذ  نامـه ای«  زندگـی  »خـود 
کـرده را می تـوان محصـول تعلـق 

نویسـنده به سـنت پاورقی نویسـی 
نیـز دیـد. نویسـنده در طـول ایـن 
بـزرگ می شـود. خاطـرات  رمـان 
خـود و ازدواج هایـش را می گویـد. 
حـوادث  برخـی  در  حضـورش  از 
سیاسـی یـاد می کنـد. چنـد ادای 
خـوِد  دربـارۀ  می کنـد.  احتـرام 
کتاب هـای  تاریخچـۀ  و  نوشـتن 
چنـد  از  می نویسـد.  دیگـرش 
صحبـت  خـودش  دربـاره  شـایعه 
جـواب  می کنـد  تـالش  کـرده، 
محکمه پسـند بدهـد و در نهایـت 
کتـاب را می دهـد کسـی رویـش 
نقـد بنویسـد. و آن نقد را نیز چاپ 

! می کنـد
بسـیاری  از  غیاب هـا  برخـی 
فیگـور  معنی ترنـد.  پـر  حضورهـا 
عبدالحسـین  مثـل  ادبـی ای 
صنعتـی زاده )1274-1352( بایـد 
غایـب  ایـران  ادبیـات  تاریـخ  از 
می شـد. او مناسـب حضـور در این 
تاریخ نبـود. چرا کـه گفتمان هایی 
تـا حضـور در  کـه قـدرت دارنـد 
تاریـخ ادبـی را مهـر بزننـد، یعنـی 
دو گفتمـان چپ گرایانـه و گفتمان 
را مهـره  او  اسـالم گرایانه، هـر دو 

می کردنـد. ارزیابـی  نامناسـب 
بگذاریـد  مـوارد  ایـن  کنـار  در 
در  حداقـل  کـه  را  نویسـنده ای 
سـه ژانـر در تاریـخ ادبیـات ایـران 
سـهیم اسـت:از پیشـگامان رمـان 
تاریخـی اسـت. بـه زعـم بسـیاری 
اولیـن رمان علمـی تخیلـی تاریخ 
ایـران )رسـتم در قـرن بیسـت و 
دوم( را نوشـته اسـت. و پیشـگام 
شـهری)مجمع  آرمـان  رمـان 
دیوانـگان( اسـت. عـالوه بـر این ها 
از  یکـی  عنـوان  بـه  صنعتـی زاده 
آخریـن حلقه هـای واسـط ادبیات 
مشـروطه و مدرنیزم ادبی در ایران 
اسـت کـه توانسـت بـا بازخوانـی 
ادبیـات مشـروطه  خـالق میـراث 
بـه آفرینـش متـن »چنـد ژانری« 
گذشـت«  کـه  »روزگاری  چـون 
برسـد. او بـه ژانـر اهمیـت مـی داد 
کـه خـود دلیل دیگری سـت برای 
حـذف او از تاریخ ادبـی عمدتاً ضد 
ژانـر ما. این اسـت که نویسـنده ای 
حداقـل  حیاتـش  طـول  در  کـه 
پـژوه  پنـج شـرق  بررسـی  مـورد 
نیکیتیـن،  )برتلـس،  ایرانـی  غیـر 
یـان  و  ماخالسـکی  چاییکیـن، 
ریبـکا( قـرار گرفت حـاال جز یکی 
دو فقـره کتاب هـای کـم اهمیـت 

نایاب انـد. آثـارش  بقیـه  تـرش 

غایبـی  چنـان  آن  مهـره  او 
اسـتراتژی های  حتـی  کـه  بـود 
بازیابـی فیگورهـای ادبـی در دهـه 
هفتـاد و هشـتاد)که بـه بازیابـی و 
بازخوانـی هوشـنگ ایرانـی، عباس 
نعلبندیان، ابراهیم گلسـتان، بیژن 
الهـی و ماننـد آن منجـر شـد.( به 
سـودش رقـم نخوردنـد. فیگـوری 
مثل صنعتـی زاده غایبی اسـت که 
بـا اهمیـت یافتـن ژانـر در ادبیات 
کشـیده  بـر  ناگهـان  داسـتانی 

می شـود.
»خودزندگـی  صنعتـی زاده 
نامـه« اش را از سـال ها قبل از تولد 
خـود شـروع می کنـد. او بـه حـق 
و بـه درسـتی ایـن کار را صـورت 
اتوبیوگرافـی،  هـر  در  می دهـد. 
خواننـده انتظـار دارد کـه قهرمـان 
نویسـنده  خـود  کتـاب  اصلـی 
کتـاب  کل  اینجـا  در  امـا  باشـد؛ 
در دسـتان یـک نفـر می چرخـد. 
کسـی که تـا انتها همـراه خواننده 
اسـت و نویسـنده در پایـان همـه 
بـه  اتفاقاتـش،  و  ماجراجویی هـا 
نویسـنده!  پـدر  می گـردد.  بـاز  او 
در  کـه  ناشـنوایی  و  پیـر  مـرد 
گوشـه ای دورافتاده از شـهر کرمان 
خانـه ای  یتیـم  خالـی  دسـت  بـا 
کسـی  او  می چرخانـد.  را  بـزرگ 
اسـت کـه از میـان رگ و پـی اش، 
و  بـودن  انقالبـی  آزادی خواهـی، 
سرسـختی در مقابل ظلم به پسـر 
می رسـد. صنعتـی زاده خـود بهتـر 
از هر کسـی ایـن را می دانـد. برای 
همیـن شـیفته مـرد اسـت. مردی 
کـه دور دنیـا را چرخیـده و همـه 
جـور ظلـم و مبـارزه ای را بـه خود 

دیـده اسـت.
داسـتان از کودکـی پـدر آغـاز 
می شـود. ایـن کـه در یتیمـی چه 
از  توانسـته  و چـه طـور  کشـیده 
زیـر بـار فقـر و فاقـه، جـان بـه در 
بـرده و در ده سـالگی، سـی سـال 
بـزرگ شـود. شـرح تالش هـای او 
و سـفرهایش برای یافتن حقیقت، 
بخـش اعظمـی از جذابیـت متـن 
است. در این راه او شنوایی اش را از 
دسـت می دهـد، مالـش را می بازد 
و بـا یـک ال پیراهـن بـه کرمـان 
چیـزی  تنهـا  امـا  می گـردد.  بـاز 
کـه یافتـه همانـا حقیقـت اسـت. 
حقیقتـی کـه تمـام زندگـی اش را 
منـّور می کنـد و از طرفـی به لجن 
می کشـد. حـاج اکبـر صنعتـی  بـا 
دسـت خالی بـر ضد ظلـم حاکمه 

و بالهـت مخصـوص زمـان قاجـار 
را  ایـن  می ایسـتد.  و  می جنگـد 
و  می آمـوزد  خـوب  عبدالحسـین 
در تمـام طـول عمـرش روبـروی 
خـود می گـذارد. مـرد با چشـمان 
صافـش،  ریـش  و  میشـی  نافـذ 
دسـتی به پیشـانی، گوشـه نشین 
اسـت امـا همه کرمـان و یتیمانش 
چشمشـان به اوسـت. وقتـی برای 
انجـام کاری مهم به سـفر می رود، 
عبدالحسـین طاقـت نیـاورده و در 
پـی یافتنـش بـه اولین سـفر عمر 
سـفری  می زنـد.  دسـت  خـود 
از  پـر  کیسـه هایی  روی  بـر  کـه 
اسـتخوان مـرده صـورت می گیرد. 
ایـن سـفر شـخصیت او را شـکل 
می دهـد. انـگار پـدر به سـفر رفته 
کـه عبدالحسـین را در پـی خـود 

. ند بکشا
اسـت  مـرد  ایـن  واسـطه  بـه 
از  بسـیاری  بـا  نویسـنده  کـه 
قـول  بـه  و  بـزرگ  انسـان های 
متعالـی  و  آزادی خـواه  خـودش 
از جملـه نصـرت  آشـنا می شـود. 
سـید  دادسـن،  دکتـر  السـلطان، 
جمال الدیـن اسـدآبادی و میرزا آقا 
خـان. از میـان همـه این هـا خود 
دکتر دادسـن بـاز حکایـت غریبی 
اسـت. مـردی کـه یک بـاره به این 
کتاب جنبـه ای حماسـی می دهد. 
دکتـری انگلیسـی کـه بـرای رفاه 

حـال مردمـی فرامـوش شـده در 
ایـران،  سـوزان  کویرهـای  میـان 
جایـگاه  رفـاه،  همـه چیـز خـود، 
دارایـی،  خانـواده،  اجتماعـی، 
سـالمتی و در آخـر جـان خـود را 
فـدا می کند. نویسـنده به درسـتی 
او  بـه  را  کتابـش  از  فصـل  یـک 

اسـت. داده  اختصـاص 
ایـن کتـاب شـرح حـال همـه 
تاریـخ  ابتـدای  از  ایرانی هـا،  مـا 
تـا کنـون اسـت. گـذر از دورانـی 
دیگـر.  سـیاهی  دوران  بـه  سـیاه 
بـرای  همـه  زمـان،  و  احـواالت 
اواخـر دوران قاجـار اسـت. دوران 
چیـز  همـه  کـه  تحـول،  و  گـذر 
بی ثبـات اسـت. بـا گذشـت زمان 
مـا انتظـار داریم که اوضـاع خوب 
شـود. عبدالحسـین بـزرگ شـده 
تجارت خانـه ای در  بـرای خـود  و 
تهـران دارد. سـپه سـاالر بـا ابهت 
وارد سـاختمان مجلس می شـود و 
پـدر، یتیـم خانـه اش را سـاخته و 
راه انداخته اسـت. امـا صنعتی زاده 
همـه  پـدر  نامه هـای  می فهمـد 
انتهـای  در  می دهنـد.  غـم  بـوی 
کتـاب کـه او پـس از سـال ها بـه 
کرمـان بـاز می گـردد، صحنـه ای 
از  سـادگی  ایـن  بـه  کـه  اسـت 
ذهـن خوانندگان بیـرون نمی رود. 
بـه  ضعیـف  و  خمیـده  پیرمـرد، 
عصایـش تکیه داده و به جوی آب 

روبـرو خیره اسـت. بغـض گلویش 
را فشـرده و عنقریـب اسـت که او 
هم جوی شـود. عبدالحسـین از او 
حـال می پرسـد. آن گاه می بینیـم 
کـه همـه چیز همان اسـت. همان 
کـودک یتیمـی کـه در بـه در، در 
کوچه هـای کرمـان می چرخیـد و 
با شـکم گرسـنه پادویـی می کرد. 
عبدالحسـین  می گریـد.  پیرمـرد 
می گریـد و مـا می گرییـم. چـون 
نکـرده. همـه  تغییـر  هیـچ چیـز 
همـان  و  هسـت  همـان  چیـز 

بود. خواهـد 
سـیاهی و بعـد مبارزه، سـیاهی 
و بعـد مبـارزه امـا چـه بایـد کرد؟ 
یـک نفـر از پشـتم می گوید:»بایـد 
شـهر  وسـط  در  بزرگمـان  خانـه 
بتوانیـم  تـا  بفروشـیم  را  کرمـان 
را  شـهر  بیـرون  متروکـه  خنـدق 
صـاف کنیـم. آن گاه چندین سـال 
کار کنیـم و بـا مأموریـن دولتـی 
بجنگیـم و تهمـت و بی مهـری را 
بـه جـان بخریم تا سـاختمان تمام 

» شود.
و  خسـته  وقتـی  مـرد  ایـن 
نیمـه جـان وارد یکـی از اتاق هـا 
را  الغـر  یتیـم  چنـد  می شـود، 
می بینـد که پشـت میزهـای درس 
نشسـته اند. آن هـا بـر می گردند و 
بـرای او می خندنـد. همیـن بـرای 
حاصـل کل عمـر او کافـی اسـت.

نقدی بر کتاب روزگاری که گذشت

غایب بزرگ 
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پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
اردکانـی اسـت، اال بـه همـراه بـرادرش 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیادی 
مقاصـد  از  یکـی  ایـران گذرانـد.  در  را 
ایـن سـفر کرمـان بـود و صفحـات قابـل 
مالحظـه ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان 
یافتـه اسـت.  اختصـاص  از   ای  گزیـده 
صفحـه کرمـون خالصه با عنـوان »کرمان 
بر پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار 
بـه شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کند؛

تاقچـه هایی بـرای نگهداری ظروف و کاسـه 
و کـوزه و یـک سـوراخ عمیـق در کـف گلی که 
فاضـالب، پوسـت سـبزیجات و... مـی ریختند. 
قفسـه، سـفالینه، میـز و صندلـی  در کار نبود. 
فقـدان کارد و چنـگال و چنیـن اقـالم کوچکی 
قابـل توجـه بـود. دیگ هـا به جـز آن هایی که 
همـراه خـود از انگلسـتان آورده بودیـم، از مس 
بـود کـه درون آن هـا را بـا قلـع سـفید کـرده 
بودنـد و موجب نگرانی دائمی مـن بودند. چون 
اگـر چـه هر دو هفته یک باری می دادم سـفید 
کننـد، مـع ذلک بعضـی از دیگ برهـای طرف 
توجه همیشـه مورد اسـتفاده بـود و بعد از یک 

هفتـه غـذا پختـن در آن ها بهداشـتی نبود.
اولیـن کارم در صبـح بازبینی هر ظرف پخت 
و پـز بـود و انرژی قابل مالحظـه ای می گرفت 
کـه تـه مانـده غـذا را قبـل از پخت غـذای تازه 
از دیـگ خالـی کـرد و بـه زودی مجبـور شـدم 
زوایـای جعبـه هـای بزرگ وسـایل آشـپزی را 
بـرای پیـدا کـردن ظـروف بـکاوم. چون آشـپز 
مـن ایـن عـادت بـد را داشـت کـه سـبزیجات 
سـرخ شـده یکـی دو روز پیـش را پهنـان کند 
تـا زحمـت تهیـه کـردن سـبزی سـرخ شـده 
تـازه بـرای غـذا را از دوش خود بـردارد. جریمه 
کـردن ابوطالـب به مبلـغ ده شـاهی )2/5پنی( 
بـرای هـر ظـرف کثیـف تنهـا راه تمسـک بـه 
احساسـاتش بـود. گرچـه روش مطلوبـی نبود، 
چـون او را اخمـو و به عالوه پنهانی، جسـور می 
کـرد. پشـت سـر هـم دروغ می گفت. بـا چنان 
خونسـردی قابـل تحسـینی، راسـت به چشـم 
مـن نگاه می کـرد. با چنـان چشـمان صادقانه 
ای کـه اغلـب نسـبتاً مـرا مـردد مـی کـرد. اما 
انحـراف او از حقیقـت پایـدار نبود و ایـن کار او 
را لـو مـی داد. بـی درنـگ مـی گفتم:»حقیقت 
نـدارد« و وقتـی مـی دیـد لـو رفتـه بـا خـوش 
رویـی و بـدون ذره ای شـرم مـی گفت:»بلـه 

بود!« خانـم، دروغ 
از آشـپزخانه بـه انبـار مـی رفتـم. آشـپز و 
کمـک آشـپز یـک عالم ظـرف و ظروف پشـت 
سـر مـن مـی آوردنـد و در اینجـا، تحمـل و 
حوصلـه زیـادی از طـرف خانـدار مـی طلبیـد.
همـه خدمـه ایرانـی وارد خدمت می شـوند 
تـا آنجـا کـه بتوانند از اربـاب خود، چـه به طور 
مشـروع و یا غیرمشـروع، درآورند و آن را نوعی 
تفریـح مـی دانند و نادرسـت نمـی دانند. بیش 
تـر بـه عوایـد متفرقـه اهمیـت مـی دهنـد تـا 

میـزان مواجب.
در خانـه هـای ایرانی، خدمه غـذا می خورند 
و وقتـی ارباب ها سـیر غذا خوردنـد ظروف پلو 
را خالـی مـی کننـد و اگـر دسـتمزدی دریافت 
کننـد بـه صـورت پـول نیسـت؛ اما فرنگـی ها 

مواجـب خوبی مـی دهند.
ابوطالـب، دزد تمـام عیـار بـود. تـا حـدی 
حریـص و اعتراف می کنـم در اول به هیچ وجه 
حریـف او نبـودم.    آموختـم کـه حاشـیه لفت 
و لیسـتی باید بـرای خانداری در شـرق منظور 
کـرد. چـون در غیـر ایـن صـورت اصطحـکاک 
مـداوم مـی شـود. گرچه بایـد اعتـراف کنم که 
ایـن قضیـه وقتی احتمـال مهمانی های شـلوغ 
مـی رفـت، قابل مالحظـه بود. چـون هر خدمه 
در چنیـن مواقعی انتظار داشـت کـه در غذایی 
کـه بـرای مهمانـان تهیـه کـرده بودم، شـریک 

شود.
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سفر

توصیه

توصیه هایی 
برای رانندگی در 
سفرهای زمستانی

در هنگام مه گرفتگی
آیـا سـفر و رانندگـی شـما ضـروری اسـت؟ اگر 
ضـروری اسـت اطمینـان حاصـل نماییـد کـه 
شیشـه هـای اتومبیـل و چـراغ هـای جلـو و 
)از جملـه چـراغ هـای ترمـز( تمیـز و  عقـب 
تمـام آنهـا سـالم باشـند. از نـور پایین اسـتفاده 
کنیـد و در صورتـی کـه نمـی توانیـد بیشـتر از 
صـد متـر مقابـل خـود را ببینیـد، چـراغ هـای 
مـه شـکن خـود را روشـن نمایید.چنانچه قصد 
دارید سـرعت خـود را کاهش دهیـد و به آرامی 
از ترمزهـا اسـتفاده کنیـد تـا بـا روشـن شـدن 
چراغ های ترمز، رانندگانی که پشـت سـر شـما 
حرکـت مـی کننـد از کم شـدن سـرعت شـما 
آگاه شـوند. وسایل هشـدار دهنده از قبیل،  بوق، 
فالشـر، چراغ هـای راهنما و غیـره را بازدید و از 
سـالم بودن آنها مطمئن شـوید. اگـر مه غلیظ و 
شـدید شـد، به آهسـتگی به منتهی الیه سـمت 
راسـت سـواره رو رفتـه و توقف نمایید و فالشـر 

ماشـین را بـه کار بیندازید.
رانندگی در هنگام بارندگی

بـه یـاد داشـته باشـید در روزهـای بارانـی و 
برفـی بایـد بـا دقـت بیشـتری رانندگـی کـرد. 
زیـرا سـطح اصطـکاک چـرخ هـای اتومبیـل با 
آسـفالت سـطح سـواره رو در چنیـن مواقعـی 

کاهـش مـی یابـد.
توصیـه می کنیم بـا رعایت همه اصـول ایمنی 
و سـرعت مطمئـن رانندگی کنید تـا حادثه ای 

برای شـما و دیگـران پیش نیاید.
آن  و  شـویم  مـی  یـادآور  را  دیگـری  مسـئله 
کاهـش سـرعت در زمانـی اسـت کـه عابرانـی 
در کنـار خیابـان منتظر وسـایل نقلیه هسـتند 
باعـث  اسـت حرکـت سـریع شـما  و ممکـن 

پاشـیدن آب و گل بـه آنـان شـود.
رانندگی در شرایط یخبندان

از  خـودداری  ضمـن  یخبنـدان  شـرایط  در 
گـردش و انحـراف ناگهانی، با سـرعت مطمئنه 
حرکـت کنیـد. توجـه داشـته باشـید حتـی در 
صـورت پاشـیده شـدن نمـک و شـن بـر روی 
جـاده، سـطح راه ممکـن اسـت لغزنـده باشـد.
حرکـت وسـایل نقلیـه بـا السـتیک هـای یـخ 
شـکن باعـث صدمـه زدن بـه خـط کشـی و 
آسـفالت خیابـان هـا مـی شـود. لـذا ضـروری 
اسـت که بـه محض تغییـر در وضعیت فیزیکی 
خیابـان هـا نسـبت بـه تعویض السـتیک های 
داشـتن  همـراه  نمایید.بـه  اقـدام  شـکن  یـخ 
زنجیر چرخ و توجه به هشـدارهای هواشناسـی 

و پلیـس را هیـچ گاه فرامـوش نکنیـد.
 رانندگی در فصل سرما

1- قبـل از مسـافرت در فصـل زمسـتان حتما 
یـک بـار به طور آزمایشـی زنجیر چـرخ خودرو 
را بسـته و آچارهـای مورد نیاز را همراه داشـته 

باشید.
2- از سـالم بـودن سیسـتم هـای فنـی خودرو 
بـه ویـژه سیسـتم گرمایـی و برف پـاک کن ها 

اطمینـان حاصـل نمایید.
3- بـه همـراه داشـتن وسـایل ایمنـی و نقشـه 
محـل همیـن طـور شـماره تلفـن هـای مراکز 

ضـروری مـی تواند رهگشـا باشـد.
4- بـه همـراه داشـتن وسـایل گرمایـی اعـم از 
پتـو و ... مقـداری آب و آذوقـه ضروری اسـت .
و جـک  زاپـاس سـالم  داشـتن السـتیک   -5

آمـاده .
6- هنـگام مسـافرت بـه مناطـق سردسـیر و 
نشـدن در  غافلگیـر  کوهسـتانی در خصـوص 
بـرف و سـرما و نیاز بـه تولید گرما مـی توان از 
قبـل چنـد آجـر بهمنـی را در نفت مدتـی قرار 
داده و آنهـا را در فویـل نگـه دارید چنان چه در 
مکانـی نیـاز به حرارت داشـته باشـید هر کدام 

حداقـل دو سـاعت خواهند سـوخت.
7- در صـورت نداشـتن چـراغ روشـنایی مـی 
تـوان از مخلـوط تعـدادی قنـد و خاکسـتر بـه 

عنـوان شـمع روشـنایی اسـتفاده نمـود.
8- برای یخ نزدن شیشـه اتومبیل از چسـباندن 
یـک تکـه مقـوا یـا روزنامـه اسـتفاده شـود در 
صـورت یـخ زدگـی شیشـه نبایـد از بـرف پاک 
کـن که احتماالً السـتیک شیشـه شـور نیز یخ 

زده اسـتفاده کرد.
9 - در صورتـی کـه قفل اتومبیل یخ زده باشـد 
مـی توانیـد از حـرارت یک کبریـت و یا فندک 

آب جـوش و یا حـرارت دهان اسـتفاده کرد.
10- نحـوه ترمـز در زمیـن هـای خیـس و یخ 

زده یادگیـری و تمریـن گـردد.
11- توجـه بـه نقاطی که احتمـاال در اثر بارش 
رانندگـی  و  راهنمایـی  عالئـم  بـرف  سـنگین 
را مسـتور نمـوده و محـل هایـی کـه احتمـال 
ریـزش کـوه و سـقوط بهمـن مـی رود را مـد 

نظـر قـرار داد.  

کـم هسـتند آدم هایـی کـه وارد 
دهـه هفتـم زندگـی شـان شـوند و 
بـه فکر تغییر و تحول در خودشـان 
بیافتـد. نهایت حکایت ناصرخسـرو 
او  را مـی تـوان بـه یـاد آورد کـه 
هـم در سـن چهل سـالگی تصمیم 
گرفـت تغییـر کنـد. حـاال در عصـر 
تکنولـوژی و قـرن و بیسـت و یکـم 
و حکومـت فضـای مجازی بـر دنیا؛ 
مـردی 62 سـاله تصمیـم می گیرد 
بـه  تبدیـل  را  اش  زندگـی  تمـام 
یـک کولـه پشـتی کنـد و همپـای 
سـفرش هـم دوچرخه ای باشـد که 
او را بـه مـکان هـای دور دنیـا ببرد. 
او از حـدود 10 سـال پیش تصمیم 
مـی گیـرد تمـام موانـع نرفتـن بـه 
از  را  بـا دوچرخـه  دنیـا  سـفر دور 
سـر راهش بـردارد. بـا همین هدف 
تمرینـات ورزشـی خـود را افزایـش 
داد، تغذیـه خـود را به سـمت گیاه 
خـواری پیـش بـرد، زبان انگلیسـی 
اش را تقویـت کـرد و آرام آرام بـار 
سـفری کـه یـک دوچرخـه سـوار 
جهانگـرد نیـاز دارد را جمـع آوری 
کـرد تـا بشـود ناصرخسـروی زمانه 
خـودش. او بـا ایـن کار نشـان داد 
هیـچ زمـان بـرای تغییـر و تحـول 
از  بعـد  مـی شـود  و  نیسـت  دیـر 
بازنشسـتگی کـه همه الـک خود را 
مـی آویزنـد بـاز هم دسـت بـه کار 
شـد و زندگـی را از نـو شـروع کرد. 
حمیدرضـا میرسـعید قاضـی بعد از 
آنکـه تصمیـم مـی گیرد نخسـتین 
مسـیر سـفر جهانگـردی اش را از 
ترکیـه شـروع کنـد سـعی کـرد بـا 
زبـان ترکـی اسـتانبولی هـم آشـنا 
شـود تـا در آن کشـور بـه عنـوان 
یـک جهانگرد دچار مشـکل نشـود. 
2 و مـاه نیـم پیـش نیـز عزم سـفر 
مـی کند و در این مـدت کل ترکیه 
و قبـرس را رکاب مـی زنـد. چیزی 
حـدود 1600 کیلومتر. حـاال بعد از 
این مدت بازگشـته تـا هم تجربیات 
خـود را در اختیـار دیگران بگذارد و 
هـم سـفر بعـدی خـود بـه سـمت 
قـاره آفریقا و کشـور سـنگال را بعد 
از یـک بازآفرینـی مجـدد آغاز کند. 
حتی تصمیـم دارد کتابی در زمینه 
اینکـه چگونـه بـا هزینـه کم سـفر 
کنیـد را بنویسـد تـا از ایـن طریـق 
راهکارهای سـفر ارزان را به دوسـت 
داران سـفر کـم هزینه نشـان دهد.
قاضـی ،  میرسـعید  حمیدرضـا 
کـه  اسـت  بازنشسـته ای  نظامـی 
در  خدمـت  سـال   27 از  پـس 
ایـران   اسـالمی  جمهـوری  ارتـش 
و تجربـه فعالیـت در زمینـه هنـر و 
چـاپ تصویـر شـهدا و چهره هـای 
و سـرامیک ،  کاشـی  روی  مشـهور 
حـاال هفتمیـن دهـه زندگـی اش را 
بـا دوچرخـه سـواری، گیاه خـواری 
و حضـور فعـال در محیـط زیسـت 
سـپری می کنـد. از او دربـاره نحوه 
تصمیـم گیـری اش بـرای دوچرخه 
سـواری آن هم به شکل جهانگردی 
سـوال مـی کنیم مـی گویـد: »من 
ذاتـا فرد پرجنب و جوشـی هسـتم. 
بایـد انـرژی ام را تخلیـه کنم و چه 
روشـی بهتـر از ورزش کـردن. فکـر 
مـی کـردم بـا توجـه بـه توانایـی 
بدنـی ام مـی توانـم کاری را انجـام 
دهـم کـه کس دیگـری نمـی تواند 
از پـس آن بربیایـد. انتخابـم سـفر 
بـا دوچرخـه بـود. 10 سـال پیـش 
مقدمـات این سـفر را فراهم کردم و 

کتـاب کیمیاگـر پائولوکوئیلو به من 
در این تصمیـم گیری خیلی کمک 
کـرد. ایشـان در کتاب خود نوشـته 
تـاس  بـا  را  شـما  خداونـد  اسـت 
ریختـن بـه دنیـا نیـاورده و حتمـا 
یـک هدفـی بـرای شـما گذاشـته 
اسـت. مـن هم چـون دیـدم در این 
سـن دارای بـدن سـالم هسـتم بـا 
خـود گفتـم حداقـل مـی توانـم از 
ایـن توانایـی بـرای پیـام آوری بـه 
مـردم روی زمیـن اسـتفاده کنـم.«

دوچرخه سوار به سن من در 
جهان از انگشت های دست هم 

کمتر است
او معتقد اسـت دوچرخه سـواری 
اش در این سـن و سـال برای مردم 
جهـان مـی توانـد انگیـزه امیـد بـه 
زندگی باشـد: »کسـی که می تواند 
در سـن 60 سـالگی کار یـک جوان 
25 سـاله را انجـام دهد بـه دیگران 
افـرادی ماننـد  انگیـزه مـی دهـد. 
سـن و سـال من در جهان شـاید به 
انگشـتان دسـت هم نرسـد. اگر هم 
این کار را کرده باشـند با پشتیبانی 
هـای مالـی فدراسـیون هـا، انجمن 
هـا و دولـت این کار را مـی کنند تا 
پیام آور باشـند و پرچم کشورشـان 
را بـه نقـاط مختلـف دنیـا ببرند. در 
کشـور مـا امـا چنین حمایـت های 
صـورت نمـی گیـرد و بـرای همین 
سـفرم را بـا حداقـل هزینـه شـروع 
کـردم.« میرسـعید قاضـی دربـاره 
کـول بـار سـفرش گفـت: »وسـایل 
غیراسـتاندارد  خیلـی  مـا  سـفر 
اسـت. یـادم مـی آیـد چنـد سـال 
قبـل میزبـان دو جـوان دوچرخـه 
بلژیکـی  سـاله   25 حـدودا  سـوار، 
بـودم. من بـا آنها در جاده سـمنان 
مالقـات و بـرای اسـتراحت به خانه 
ام دعـوت شـان کـردم. در آن زمان 
که مهمـان من بودند متوجه شـدم 
تمـام وسـایلی که بـا خـود دارند از 
دوچرخـه تـا کفـش، کولـه پشـتی 
و محتویـات سـفری شـان تمامـی 
هسـتند.  دنیـا  مطـرح  برندهـای 
دوچرخـه شـان بـاالی 15 میلیـون 
تومـان قیمت داشـت. از آنها سـوال 
ایـن  انـد  توانسـته  چطـور  کـردم 
وسـایل را تهیه کننـد؟ گفتند با دو 
مـاه حقـوق شـان تمام این وسـایل 
را خریـده انـد. وقتی وسـایل من را 
دیـد تعجب کردند و گفتند: »شـما 
مـی خواهیـد بـا ایـن وسـایل دور 
دنیـا بگردیـد؟ مـن بـا اینهـا از در 
خانـه هـم بیرون نمی آیـم!« آنوقت 
امثـال مـن بخواهند بـرای حمایت 
دوچرخـه  فدراسـیون  بـه  مالـی 
ایـن  شـان  پاسـخ  بـرود  سـواری 
اسـت مـا بودجـه ای برای ایـن کار 
نداریـم... جهانگـردی بـا دوچرخـه 
علـی رغـم ظاهـر ارزانـی کـه دارد 
فعالیـت گرانی به حسـاب مـی آید. 
کسـی که بخواهد وسـایل مقدماتی 
سـاده این سـفر را تهیه کند به 10 
میلیـون تومـان مـی رسـد. مـن به 
دلیـل آنکـه تـوان مالـی آنچنانـی 
نداشـتم و بـا حقـوق بازنشسـتگی 
ام امـورات مـی گذرانـم بـه مـرور 
تهیـه  را  وسـایل  ایـن  توانسـتم 
کنـم. آنهم نـه کامـل و اسـتاندارد. 
بـا ایـن حـال تالش کـردم وسـایلم 
کامـل باشـد؛ چـون کسـی نیسـتم 
کـه در جـاده بـرای کمـک از مردم 
دسـت دراز کنـم. من حامـل پرچم 

کشـورم هسـتم و این کار را دون از 
شـان غـرور کشـورم مـی دانم.«

رسانه های ترکیه به من لقب 
»مرده خنده« دادند

هـای  رسـانه  توجـه  از  قاضـی 
ترکیـه ای بـه یـک دوچرخه سـوار 
ایرانـی 62 سـاله می گوید کـه از او 
بـه عنـوان مـرد خنـده یاد کـرده و 
مصاحبـه هایی نیـز انجـام داده اند: 
»در ترکیـه چـون سـن من نسـبت 
بـه جهانگردهـای دوچرخـه سـوار 
بیشـتر بـود توجـه مـردم را جلـب 
مـی کـردم. امـا رمـز سـالمت مـن 
در ایـن اسـت کـه ورزش یـوگا در 
جوانـی انجام دادم، نـوع تغذیه ام را 
هم به سـمت گیـاه خـواری بردم و 
دخانیـات مصـرف نمی کنـم. دلیل 
دوم توجـه مـردم بـه مـن بـه دلیل 
حمـل دو پالکاردی بـود که با خود 
داشـتم. روی یکـی از آنهـا نوشـته 
بـودم »ورزش را جایگزیـن سـیگار 
میادیـن  در  کنیـد«  دخانیـات  و 
مـی ایسـتادم و بـه شـکل فیکـس 
پانتومیـم پـالکارد را در دسـت می 
گرفتـم تـا توجه مـردم جلب شـود 
و متـن را بخواننـد. همیـن کار من 
ای  ترکیـه  مطبوعـات  باعـث شـد 
بـه سـراغم بیاینـد و بـه مـن مـی 
مصـور  کتـاب  یـک  شـما  گفتنـد 
هسـتید و چـون بـا ایـن کولـه بـار 
ایـن شـعارها را حمـل مـی کنیـد 
بـرای مردم مـا جالب اسـت و تاثیر 
مثبـت خیلـی خوبـی دارد. همانجا 
بـا مـن مصاحبـه مطبوعاتـی انجام 
می دادند که در دو نشـریه منتشـر 
شـد. چـون در هـر شـرایط لبخنـد 
بـه لب داشـتم بـه من لقـب »آقای 

خنـده« داده بودنـد.
مردم کشورهای دیگر حق 

دارند بگویند ایرانی ها 
مهربان هستند

سـفر  قاضـی،  میرسـعید 
جهانگـردی اش را از مـرز بـازرگان 
شـروع مـی کند کـه البته لـب مرز 
بـا تجربـه بـدی روبـرو می شـود و 
بخشـی از وسایل سـفری اش همان 
زمـان بـه سـرقت مـی رود:  »مـن 
ابتـدا از تهـران تـا مرز بـازرگان را با 
اتوبـوس رفتـم و در شـهری که 40 
کیلومتـر تا مرز فاصله داشـت پیاده 
شـدم. کارهـای گمرکـی را انجـام 
دادم و شـب برای خـواب چادر زدم. 
صبح که خواسـتم وسـایلم را جمع 
کنـم متوجـه شـدم از چـادر مـن 
سـرقت شـده اسـت. نزدیک به 10 
قلـم وسـایل ماننـد شـارژر موبایل، 
دوربیـن، کیـف کمـک هـای اولیـه 
و... را بـرده بودنـد! امـا ایـن اتفـاق 
تنهـا در مـرز بـرای مـن رخ داد و 
بعـد از آن هیچ وقت از من سـرقتی 
نشـد. بعـد از مـرز راهـم را در جاده 
ای پیـش رفتـم کـه اولین شـهرش 
بـه شـهر ُدغـو بایَزیـد مـی رسـید. 
در آنجـا مـردم برایشـان جالـب بود 
کسـی مثل مـن بـا دوچرخه سـفر 
مـی کنـد و با مـن خیلـی مهربانی 
کردنـد.« او از مهربانـی ایرانـی هـا 
حتـی در خـارج از کشـور می گوید 
و اینکـه بایـد قـدر مهربانـی ایرانی 
هـا دانسـت چـون تجربـه هـم بـه 
او ثابـت کـرده اسـت مهربـان تـر 
ایـن  »در  نـدارد:  وجـود  ایرانـی  از 
شـهر یـک خانـم و آقـای ایرانی به 
اسـتقبالم آمدنـد و از آنها پرسـیدم 
شـما از ایران خاطره خوبـی دارید؟ 

خانـم در جوابم گفـت: »مردم ایران 
آنقـدر مهربان هسـتند کـه در هیچ 
کجـا اینقـدر مهربانی ندیـده ام. اگر 
بتوانـم بـاز هم بـه ایران مـی روم.« 
اسـت.  درسـت  واقعـا  حـرف  ایـن 
بـه مـن هـم مهربانـی مـردم ایران 
ثابت شـده اسـت. بـه عنـوان مثال 
تجربـه ای کـه در ترکیـه داشـته ام 
ایـن بود کـه هیچ ترکیه ای مسـافر 
جهانگـرد را بـه خانـه اش راه نمـی 
دهـد. همچنیـن در اولین مسـیری 
بلـد  را  راه  چـون  رفتـم  مـی  کـه 
نبـودم و 50 کیلومتـر باید طی می 
کـردم دچـار بـی آب شـدم. قوطی 
گرفتـم  برعکـس  جـاده  در  را  ام 
کـه نشـان دهـم آب نـدارم. امـا در 
جـاده هیـچ کـس نایسـتاد. باالخره 
یـک کامیـون در مقابـل مـن توقف 
کـرد و متوجه شـدم آن فـرد ایرانی 
اسـت و بدون آنکـه بداند من ایرانی 
هسـتم ایسـتاد تا به یک انسـان بی 
آب کمـک کنـد. یـک مـاه بعـد بار 
دیگـر هـم این اتفـاق بـرای من در 
جـاده ای افتـاد و بـاز هـم بـی آب 
شـدم. 4 سـاعت برای آب ایسـتادم 
بـاز هـزار کیلومتـر دورتـر از ایـران 
بـرای مـن یـک تریلـی کـه صاحب 
آن ایرانـی بـود ایسـتاد. خیلی برایم 
ایـن اتفاقات جالب بـود. واقعا وقتی 
خارجـی ها از مهربانی مـا ایرانی ها 
صحبـت مـی کنند حـق دارنـد. در 
کنـار انتقادهایـی کـه از هـم مـی 
کنیـم نبایـد بـه ایـن نقـاط مثبـت 
هـم بـی توجه بـود و سـاده از روی 

آن عبـور کـرد.«
کمک مالی یکی از شهرهای 

ترکیه را قبول نکردم
تسـلط به زبان انگلیسـی و ترکی 

اسـتانبولی در سـفر ایـن جهانگـرد 
62 سـاله بسـیار امتیـاز مثبتی بود؛ 
بـه طوری کـه می گویـد: »چون به 
زبان هـای ترکـی اسـتابولی، آذری 
و انگلیسـی تسـلط دارم و تـرک ها 
نـدارد  انگلیسـی تسـلط  زبـان  بـه 
برایشـان جالـب بـود کـه مـن بـه 
عنـوان یـک غیـر ترکـی مـی توانم 
بـه زبـان خودشـان صحبـت کنـم. 
همیـن موضـوع باعـث شـده بـود 
اعتمـاد به نفـس من باال بـرود و به 
مقامات دولتی مخصوصا شـهردارها 
مراجعه مـی کردم. رزومـه ای برای 
خـودم درسـت کـرده بـودم و ابتدا 
و  دادم  مـی  شـهردار  منشـی  بـه 
برخـی از شـهردارها مـی پذیرفتند 
بـا آنهـا مالقات داشـته باشـم. یکی 
از شـهردارها بـه مـن گفـت شـما 
کـه تسـلط بـه زبـان هـای مختلف 
داریـد چطـور وقت کردیـد این کار 
را انجـام دهیـد؟ گفتـم مـن مـردم 
ترکیه را خیلی دوسـت دارم و وقتی 
تصمیـم گرفتم سـفر جهانگردی ام 
را شـروع کنـم و شـروع سـفرم هم 
از ترکیـه باشـد دو سـال روی ایـن 
از صحبـت  بعـد  زبـان کار کـردم. 
هـای مـن بار دیگـر از جایـش بلند 
شـد و دوبـاره بـا مـن دسـت داد. از 
کار مـن خیلی خوشـش آمـد. برای 
همین به من پیشـنهاد داد بخشـی 
از هزینـه های سـفرم را تقبل کند؛ 
امـا چـون غـرورم را ترجیـح مـی 

دهـم و به عنوان الگویی از کشـورم 
هسـتم و پرچـم ایـران را در دسـت 
دارم قبـول نکـردم در صورتـی کـه 
بـه مـن حداقل هـزار دالر مـی داد.
از  نگرفتـن  کمـک  دربـاره  او 
مـردم در سـفرش خاطـره دیگـری 
را تعریـف مـی کند: »شـهر دیگری 
کـه رسـیدم آن زمـان عیـد قربـان 
بـود و برای نماز به روسـتایی رفتم. 
مسـجد آنجا خیلـی باشـکوه و زیبا 
بـود. هـر کـس هـم وارد مـی شـد 
حداقـل بـرای کمک به مسـجد 20 
لیـر پرداخت می کـرد. وقتی من را 
دیدند که توریسـت دوچرخه سـوار 
مسـلمان هسـتم به مناسـبت آنکه 
مسـلمانم از مـن خواسـتند اجـازه 
دهـم برایم عیـدی جمع کننـد. اما 
مـن باز هـم قبـول نکردم. بـا اینکه 
مـی گفتنـد عیدی اسـت امـا برایم 
سـفر با صرفـه جویـی لذتبخش تر 
اسـت تـا اینکـه کمک به هر شـکل 

را قبـول کنم.«
در کل سفر 5 وعده غذای 

گرم نخوردم
قاضـی دربـاره چگونگـی و نحـوه 
کمـک هـای مـردم اینطـور توضیح 
مـی  کـه  جایـی  »تـا  دهـد:  مـی 
نمـی  را  کسـی  غـذای  توانسـتم 
خـوردم. چـون وقتـی در یـک وعده 
غذایـی بـا آنهـا مـی نشسـتم مـی 
دیـدم معـذب مـی شـوند و فکر می 
کننـد مـی خواهـم وعـده بعـدی را 
هـم بمانم. نخـوردن غـذا در بین راه 
از طـرف کسـانی کـه به مـن تعارف 
مـی کرنـد موجب می شـد امکاناتی 
در اختیـارم بگذارنـد که بـه هر حال 
بـرای مـن بهتـر از غذایـی بـود کـه 
تصورشـان را نسـبت بـه مـن تغییر 

مـی داد. در ایـن دو مـاه نیـم خیلی 
خیلی کم چایی خـوردم. چطور می 
شـد که با اصرار زیاد کسـانی که در 
بیـن راه مـی دیـدم مـی ایسـتادم و 
دعـوت چـای شـان را قبـول مـی 
کـردم. جالـب اسـت برایتـان بگویم 
در ایـن دو مـاه و نیـم شـاید 5 بـار 
غـذای گرم خـورده باشـم. دوچرخه 
سـوار غذایـی که آشـپزی بخواهد را 
نمـی توانـد بـا خـودش حمـل کند 
چـون نیـاز بـه پیـک نیک، وسـایل 
بـا  دارد کـه  و...  شستشـو، ظـروف 
دوچرخـه امـکان حمل این وسـایل 
نیسـت. مجبور بودم غـذای عمده ام 
نـان، خرما، زیتون و ارده باشـد. یادم 
مـی آید یـک زمانـی هم کـه غذای 
گرم خـوردم نتوانسـتم بـا دوچرخه 
راهـم را ادامه دهم و سـنگین شـده 
بـودم. بـا خـودم می گفتـم واقعا اگر 
تـوان خریـد هـر روز غـذای گـرم را 
هـم داشـتم نمی توانسـتم ایـن کار 
را بکنـم. چـون دیگـر تـوان رکاب 
زدن بـه مـن نمـی داد. علـی رغـم 
تمـام اتفاقاتـی کـه بـه نوعـی جبـر 
بـود و برایـم رخ مـی داد؛ امـا همـه 
چیـز بـه نفـع مـن تمـام مـی شـد. 
زبانـم را کامـل کـردم، بدنـم را بـا 
ورزش آمـاده نگه داشـتم و خودم را 
در مسـیر زیبایـی ها قـرار دادم. من 
بـا دوچرخـه مـی توانسـتم بهترین 
مناظر را تماشـا کنم کاری که شاید 
با اتومبیل امکان آن برایتان نیسـت. 

وقتـی بـا دوچرخه سـفر مـی کنید 
ماننـد آن اسـت کـه یـک ال سـی 
دی 50 اینـچ در مقابل تان گذاشـته 
باشـد. شـما تمـام اعمـال گذشـته 
جلـوی چشـمتان ظاهـر می شـود. 
اگـر اعمـال تـان خوب باشـد تصویر 
خوبـی  اعمـال  اگـر  امـا  زیباسـت 
نداشـته باشـید ممکـن اسـت پـای 
رکاب زدن را هـم از شـما بگیـرد.«
تریلی ها به شوخی از کنارم 
رد می شدند که خطر مرگ 

برایم داشت
سـفر در عیـن لذتبخـش بـودن 
آن هـم بـا دوچرخـه بـه هـر حـال 
دارد.  همـراه  بـه  هـم  را  خطراتـی 
گفـت:  خطـرات  ایـن  دربـاره  او 
خطـر  بـی  سـواری  »دوچرخـه 
در  شـما  کـه  مخصوصـا  نیسـت. 
بایـد حرکـت  یـک جـاده پرتـردد 
خودتـان 40  بـا  حداقـل  و  کنیـد 
کیلـو بـار حمـل مـی کنیـد. دفعتا 
پیـش مـی آمد کـه تریلی هـا برای 
شـیرین کاری مویـی از کنار من رد 
می شـدند کـه بـاد این ماشـین ها 
گردبـاد ایجـاد می کـرد و خطراتی 
کـه حتی مـرگ آفرین بودنـد را به 
وجـود مـی آوردنـد. چندبـار ایـن 
اتفـاق بـرای مـن افتـاد کـه خطـر 
از بیـخ گوشـم رد شـد. عـالوه بـر 
آن شـب هایـی کـه طبعیـت من را 
میهمـان بـاران هـای مدیترانـه ای 
مـی کـرد کم نبـود. شـب هایی که 
مـن در چـادر بـودم و بـارش بـاران 
از  هـم  کاری  بریـد.  مـی  را  امانـم 
دسـتم برنمـی آمـد و منتظـر صبح 
مـی شـدم. همچنیـن زمانـی کـه 
دوچرخـه در سـرپاینی حرکـت می 
کنـد دور مـی گیـرد و بایـد خیلـی 

مراقـب باشـید. چـون کافـی اسـت 
یـک سـنگ مانند گـردو زیـر چرخ 
دوچرخـه بیافتـد شـما را پـرت می 
کنـد. یک بار در سـفر دیگـری این 
اتفـاق برایم افتـاد و 300 دالر برای 
3 بخیـه پـول دادم. بـا وجـود تمام 
ایـن سـختی هایی کـه وجـود دارد 
بـا حمایـت فرشـته  مـن همیشـه 
هـای خودم مسـیر را طی کـرده ام 

و آنهـا مراقـب مـن هسـتند.«
در تدارک سفر به آفریقا

ایـن مـرد بازنشسـته در نهایـت 
تصمیم دارد سـفر خود را ادامه دهد 
و اینبـار کشـور انتخابـی اش در قاره 
آفریقـا و اول از همه کشـور سـنگال 
دارد  تصمیـم  همچنیـن  اسـت. 
تجربیـات سـفرش را در یـک کتاب 
بـا عنـوان »چطـور یـک سـفر ایمن 
بـا حداقـل هزینـه داشـته باشـیم« 
منتشـر کنـد: »از قبـل بـرای ایـن 
سـفر خـودم را خیلـی آمـاده کـرده 
بـودم. در حـال حاضـر هـم بـرای 
آنکـه خـودم را بـرای سـفر بعـدی 
آمـاده کنم بـه روسـتایی در دامغان 
آمـدم تـا در هـوای تـازه و تمیـز به 
تمریـن هـای خـودم ادامه دهـم. به 
هر حـال این سـفرها نیاز بـه هزینه 
دارد و مـن حامی نـدارم برای همین 
بایـد آهسـته و پیوسـته پیـش بروم 
و بـه آینده امیدوار باشـم.« سـفر به 

سـالمت آقـای جهانگـرد...
باشگاه خبرنگاران جوان

خواندنی هایی از سفر جهانگرد 62 ساله ایرانی با دوچرخه

آقا خنده
 زندگی را از نو شروع کرد



شماره پیاپی 792  
دوشنبه 22 آذرماه 1395 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034 6

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

گود ورزش

خبر

تیم فوتبال راور برای تمرین 
توپ هم ندارد

بـه گـزارش کاروانسـرا از سـری مسـابقات 
لیـگ برتـر اسـتان ایـن هفتـه تیـم محبـان 
موسـی بـن جعفـر راور میهمـان تیم شـهید 

میرزایـی رفسـنجان بـود.
ایـن بـازی در حالـی بـا نتیجـه 3بـر1 بـه 
سـود نماینـده رفسـنجان بـه پایـان رسـید 
کـه تـا پایان نیمـه اول تیـم راور بـا گل علی 
علمـداری از حریـف خود پیش بـود. تیم راور 
بـا حسـاب ایـن باخـت در مجمـوع 6 بـازی 
خـود تنهـا 3 امتیـاز کسـب کـرده اسـت و 
بـا توجـه بـه اینکـه ایـن تیـم فصل قبـل در 
لیگ دسـت اول اسـتان قهرمان شـده اسـت، 
از نظـر اغلـب ورزش دوسـتان ایـن نتایـج از 
تیـم راور دور از انتظار اسـت که برای روشـن 
شـدن ایـن موضوع، دالیـل کادر فنـی تیم را 
جویا شـدیم. امـا کادر فنی تیم معتقد اسـت 
سـطح بـاالی مسـابقات لیـگ برتر اسـتان با 
مسـابقات لیـگ یـک قابـل قیـاس نیسـت و 
تیـم هـای بزرگی کـه حتی سـابقه حضور در 
لیـگ دسـت سـه کشـور را دارا مـی باشـند، 
عرصـه را بـر تیـم هـای کـم تجربـه ای مثل 
راور تنـگ کـرده انـد. البتـه از سـویی جـوان 
گرایـی تیـم و در نتیجـه کـم تجربگی بعضی 
بازیکنـان، آنهم در پسـت های مهـم از دالیل 
دیگـر کادر فنی تیم راور در کسـب این نتایج 
عنـوان شـده اسـت. همچنیـن کادر فنی تیم 
راور بـه کاروانسـرا خاطرنشـان می کند وقتی 
تیـم بـرای تمرین توپ نداشـته باشـد و برای 
شـرکت در مسـابقات لبـاس فصـل گذشـته 
خـود را بپوشـد و حتـی بـرای بـازی هایـی 
کـه میهمـان اسـت با خـودرو شـخصی عازم 
مسـابقات شـود و از آن طـرف تیـم هایـی با 
اسپانسـرهای قوی و هزینه هـای میلیونی به 
ایـن مسـابقات گام بردارنـد، عادالنه نیسـت.

تساوی دختران فوتبالی 
بم، شهرداری سیرجان را 

صدرنشین کرد 
بانـوان  فوتبـال  برتـر  لیـگ  دهـم  هفتـه 
بـازی حسـاس  برگـزار شـد کـه  در حالـی 
شـهرداری بـم و آینده سـازان مسـاوی شـد.
هفتـه دهم لیگ برتـر فوتبال بانـوان دیروز 
)یکشـنبه( بـا برگـزاری سـه دیـدار پیگیـری 
شـد و در مهمتریـن دیـدار ایـن هفتـه تیـم 
شـهرداری بـم صدرنشـین جـدول لیـگ بـه 
مصـاف تیـم آینده سـازان نجف آباد رفـت. این 
بازی حسـاس در حالی به پایان رسـید که در 
نهایـت ایـن دو تیـم بـه تسـاوی یک بـر یک 
رضایـت دادنـد. کوهسـتان خسـروی بهترین 
بازیکـن شـهرداری بـم و فروغ مـوری بهترین 
گلـزن لیـگ در این بـازی گل هـای تیم خود 
را بـه ثمـر رسـاندند. تسـاوی ایـن دو تیـم در 
حالـی رقـم خـورد که شـهرداری سـیرجان با 
پیـروزی 3 بـر  یک از سـد ذوب آهن گذشـت. 
تیـم  آینده سـازان  برابـر  بمی هـا  تسـاوی 
شـهرداری سـیرجان را به صدر جدول رسـاند.   
ضمـن اینکـه دیدار تیم های قشـقایی شـیراز 
و راهیـاب ملـل سـنندج نیز با تسـاوی یک بر 

یـک پایـان یافت. 

ی  ر ا سـو ر تو مو
رشـته  از  یکـی 
پـر  جـذاب،  هـای 
طرفـدارو پـر انرژی 
اسـت که طرفداران 
زیـادی را در همـه 
نقـاط جهـان بـه خـود اختصـاص 
داده اسـت. اولیـن مسـابقه ترتیب 
 2 بیـن  حهـان،  در  شـده  داده 
وسـیله نقلیـه موتـوری کـه نیـرو 
خارجـی  منبـع  از  حرکتی شـان 
تأمین نمی شـد، در تاریـخ 30 ماه 
آگوسـت سـال 1867، در سـاعت 
داد.  رخ  بامـداد  دقیقـه   4:30
مسـافت  بـه  مسـابقه،  مسـیر این 
13 کیلومتـر بین 2 شـهر  اشـتون 
و ترافـورد در بریتانیـا، بـه وقـوع 
پیوسـت. امـا بنـا بـر اطالعـات به 
دسـت آمده، شـروع فعالیت موتور 
سـواری در ایـران بـه اواخـر دهـه 
20 خورشـیدی بـر می گـردد که 
بـا ورود موتورهـای انگلیسـی بـه 
منـدان  عالقـه  از  ای  کشـور،عده 
شـروع بـه برپایـی نمایـش هـای 
ارگ  میـدان  در  سـواری  موتـور 
تهـران و جاللیه)پـارک الله فعلی( 
در روز هـای تعطیـل نمودنـد تـا 
ورود  بـا   1340 سـال  در  اینکـه 
ژاپـن  سـاخت  موتورهـای  اولیـن 
بـه ایـران یکـی از وارد کننـدگان 
بـرای تبلیـغ اقـدام بـه برگـزاری 
یکـدوره مسـابقات به صـورت تور 
بین تهران و مشـهد نمـود. واردات 
موتـور سـیکلت در ایـران بصورت 
انبـوه بـه اواخـر دهه 20 شمسـی 
برمیگـردد که در آن سـال ها انواع 
موتور سـیکلت هـای انگلیسـی از 
قبیـل B.S.A ماچلـس، تریومف 
 ... و  تفنگـه  سـه   ، رویـال  آریـل 
توسـط تجار و بازرگانـان ایرانی به 
کشـور وارد مـی شـد. ایـن موتـور 
سـیکلت هـای انگلیسـی نزدیـک 
بـه 20 سـال یکه تـاز بـازار موتور 
سـیکلت ایـران بودنـد. کـم کم در 
اواخـر دهـه 30 شمسـی بـود کـه 
ایتالیایـی  هـای  سـیکلت  موتـور 
از قبیـل تسـتی دوکاتـی و سـبا 
المبرتـا ومـارک هـای آلمانی مثل 
زاکـس، زونـداب جـاوا وموبیلت و 
پژوهـای فرانسـوی هـم وارد ایران 

ند. شـد 
هـای  کاربـری  بـه  توجـه  بـا 
خاص موتورسـیکلت ونیـاز به این 
وسـیله نقلیـه ومالحظات شـهری 
بـود که کم کـم در اواخر دهه 40 
شمسـی سـر وکله موتور سـیکلت 
هـای ژاپنی کـه اولین آنهـا یاماها 
بـود در بـازار موتور سـیکلت ایران 
پیداشـد. با تاسیس شـرکت ایران 

 50 دهـه  ابتـدای  در  دوچـرخ 
شمسـی کـه نمایندگی رسـمی و 
انحصـاری موتورسـیکلتهای یاماها 
ژاپن را در ایران دسـت داشـت در 
ابتـدا اقـدام بـه معرفـی و واردات 
انـواع مـدل هـای شـهری و افرود 
سـال  در  ایـران شـد.  بـه  یاماهـا 
1350 بـا وارد شـدن موتورهـای 
در  جوانـان  از  ای  عـده  ژاپنـی 
اطـراف تپـه هـای تهـران پـارس 
و  )شـمیرانات(  قوچـک  وگردنـه 
آبـاد در روزهـای  انبـار شـاد  آب 
تعطیـل برنامه نمایشـی و پرش از 
روی اتومبیـل را بـه اجـرا در مـی 
آوردنـد کـه در همان اوایـل اقدام 
بـه تاسـیس موتـور کلـوپ ایـران 

نمودند.
عبدالناصـر ابراهیمـی، یکـی از 
قدیمـی تریـن و شـاید بـه نوعـی 
موتورسـواری  ورزش  بنیانگـذار 
میهمـان  هفتـه  ایـن  کرمـان  در 
دفتـر روزنامـه پیـام مـا بـود، وی 
کـه متولـد 1339 کرمـان و فـارغ 
التحصیـل هنرسـتان معـدن مـی 
بـا   52 سـال  از  را  ورزش  باشـد، 
فوتبـال و کشـتی آغـاز وبـا رضـا 
سـتاری، نادر هـروی، ایرج کهندل 
و ....  بـا تیـم هـای محالتـی چون 
محمـد،  وشـاهزاده  گلبازخـان 
مسـابقات فوتبـال بین محـالت را 
راه انـدازی و بـا هزینـه شـخصی 
اش کـه در آن سـال هـا مبلغـی 
حـدود 3800 تومـان مـی شـده، 
سـه زمین فوتبال نشـاط، آسـیاباد 
بودنـد  خاکـی  کـه  را  خواجـو  و 

کامـل و احـداث مـی کنـد.
برای اولین بار در 14 سالگی 

سوار موتور شدم
بـه  ورودش  دربـاره  خـودش 
دنیـای موتـور سـواری مـی گوید: 
14 سـالم بـود کـه روزی مرحـوم 
رفیـق  کـه  وزیـن،  حمیدرضـا 
بـرادر بزرگتـرم بـود، بـه خانـه ما 
آمدنـد. مـن بخاطـر حـس عالقـه 
و شـیطنت هـای دوران نوجوانـی،  
را  وزیـن  مرحـوم  موتـور  روز  آن 
بـود  هـر سـختی  بـا  و  برداشـتم 
روشـنش کـردم و در اطراف پارک 
تصـادف  خاکـی  تـل  بـا  نشـاط 
کـردم و چون وزن موتور سـنگین 
بـود، موفـق نشـدم از تـل خاکـی 
بیرونـش بیـاورم، از ترس بـرادرم، 
ناچـارا بـه خـود حمیدرضـا پنـاه 
برایـش  را  اتفـاق  عیـن  و  آوردم 
تعریـف کـردم، ابتـدا تعجـب کرد 
کـه چگونه مـن با این جثـه موتور 
سـنگین 750 سـی سـی را جابجا 
کـردم امـا وقتی شـور و شـوق مرا 
دیـد، ترغیبـم کـرد کـه بـه موتور 

بیـاورم. سـواری روی 
اولین پیست موتورسواری 

کرمان را در سال 55 
احداث کردیم

و  همـت  بـا  کـه  ابراهیمـی 
عالقـه و عشـق نخسـتین پیسـت 
کرمـان  در  موتورسـواری  هـای 
را در محـل فعلـی آبشـار مسـجد 
صاحـب الزمـان و شـهرک بانـک 
صـادرات را در سـال هـای 55 و 
56 احـداث کـرده می افزایـد:  در 
آن سـال هـا، مرحـوم علـی رضـا 
عبـاس  مرحـوم  غیبـی،  پرنـده 
جـالل کمالی، حمید هـادی زاده، 
محسـن حقیقـی، حمیـد رضوانی 
موتـور  بـه  را  دیگـر  تـن  و چنـد 
سـواری تشـویق و ترغیـب کـردم  
و بـا آن هـا مسـابقاتی را در کنـار 
موتورسـوارانی از رفسنجان برگزار 
کردیـم و حتـی بـه تهـران رفتیم 
و پنجـم شـدیم. یادم اسـت چون 
بایـد موتورهـا را بایـد تـا نزدیـک 
پیسـت مـی بردیـم نتوانسـتیم از 
قطـار اسـتفاده کنیـم، کامیونی را 
بـار  را  موتورسـیکلت   5 و  اجـاره 

زدیـم و تـا تهـران بردیـم.
برای گرفتن تصدیق 

موتورسواری بهم گیر دادند
علـت  بـه   56 سـال  در  وی 
سـه  در  کـه  شـدیدی  تصـادف 
دهـد،  مـی  روی  آذر   24 راهـی 
از  را  مدتـی  شـود  مـی  مجبـور 
مسـابقات و موتورسـواری بـه دور 
باشـد، در تعریف ماجـرای گرفتن 
مـی  اش  گواهینامـه(   ( تصدیـق 
گویـد: قبـل از انقالب، تـردد هیچ 
موتـوری اعـم از کـراس و اسـپرت 
با سـی سـی هـای بـاال محدودیت 
نداشـت، هرچنـد آن دوران باالتـر 
از750 سـی سـی وجـود نداشـت، 
یـک سـال قبـل از انقـالب، اعالم 
کردنـد کـه همـه کسـانی کـه از 
مـی  اسـتفاده  سـیکلت  موتـور 
کننـد موظـف بـه اخـذ گواهینامه 
تصدیـق  آن  از  قبـل  هسـتند، 
کمبایـن  و  تراکتـور  و  ماشـین 
وجـود  نیـز  دوچرخـه  حتـی  و 
خیـر.  موتـور  بـرای  امـا  داشـت 
سـروان »گوشـه«، کـه مشـهدی 
االصـل و رییـس وقـت راهنمایـی 
هـم  بـود،  کرمـان  رانندگـی  و 
ازمتقاضیـان امتحـان مـی گرفت، 
او مـرا بـه واسـطه شـیطنت هـا و 
کارهایـی کـه بـا موتـور در سـطح 
کرمـان انجام مـی دادم، از قبل ها 
مـی شـناخت و گفتـه بـود کـه به 
هیـچ عنـوان تصدیق بـه ابراهیمی 
نمـی دهـم. آن روز هـم در تمامی 
مراحـل سـخت ترین آزمـون ها را 

از مـن گرفـت، حتـی در مرحلـه 
عملـی. با ایـن حال وقتـی مهارت 
مـرا دیـد کـه موانعـی را کـه همه 
بـا دنـده یک طـی می کننـد، من 
بـا دنـده هـای باالتـر پشـت سـر 
مـی گـذارم، اذعـان کرد کـه نمی 
توانـد بهانه ای بـرای مردود کردن 
من داشـته باشـد و من جـز اولین 
کسـانی بـودم کـه تصدیقـم را در 

اولیـن امتحـان گرفتـم.
در هیات موتورسواری 

کرمان، جای پیشکسوتان 
خالی است

تنهـا  کـه  ابراهیمـی 
آن  در  کـه  اسـت  موتورسـواری 
کـراس،  رشـته  سـه  در  دوران 
تریـل و اسـپرت فعالیـت کرده در 
ادامـه صحبـت هایش مـی افزاید: 
مدتـی را بـه دلیـل مشـغله کاری 
وقتـی  و  بـودم  اسـتان  از  خـارج 
سـال 63 یـا 64 برگشـتم دیـدم 
عنـوان  بـا  را  هیاتـی  دوسـتان 
اتومبیـل  و  موتورسـواری  هیـات 
رانـی راه انـدازی کـرده انـد، ابتـدا 
خوشـحال شـدم اما به مرور وقتی 
فهمیـدم پیشکسـوتان و قدیمـی 
ترهـای ایـن ورزش جایـی در این 
شـدم.  ناراحـت  ندارنـد،  هیـات 
همـه افـراد در هیـات از دوسـتان 
مـن هسـتند امـا چـرا و بـه چـه 
دلیـل از مـن و امثـال مـن کمتـر 
اسـتفاده میکنند، نمـی دانم؟ من 

کـه عاشـق موتورسـواری ام، چـرا 
نظـاره  دور  از  را  مسـابقات  بایـد 
گـر باشـم؟ چـرا بایـد از شـهرها 
و اسـتان هـای دیگـر دعـوت نامه 
داشـته باشـم، امـا در کرمـان کـه 
شـهر خـودم اسـت و ایـن رشـته 
را بـا دسـت خـودم فعـال نمودم، 
بمانـم. کرمـان  پیسـت  از  خـارج 
بـا توجـه بـه جغرافیـا و اسـتعداد 
هـای فـراوان، مـی توانـد جایـگاه 
داشـته  کشـور  در  را  مناسـبی 
باشـد، بـه شـرط آن کـه از همـه 
اسـتفاده  اسـتانی  هـای  ظرفیـت 

شـود.
عبدالناصـر ابراهیمـی کـه هـم 
اکنـون دبیـر هیات دفاع شـخصی 
دنیـای  از  اسـت،  نیـز  اسـتان 
پرهیجان موتورسـواری چنین می 
گویـد: موتورسـواری ورزش مبارزه 
با مرگ اسـت، مـن آنقدربـه کارم 
مطمئـن بـودم و مسـائل امنیتـی 
و حفاظتـی را رعایـت مـی کـردم 
نهراسـیدم  مـرگ  از  هرگـز  کـه 
آن  بـا  خواسـتم  مـی  همـواره  و 
بجنگـم حتـی اگـر بـه قیمـت از 
دسـت دادن جانـم منجـر شـود. 
کـه  خـودم  خـدای  از  همیشـه 
کـه  خواسـتم  بـوده  مـن  خالـق 
شـخصی آس باشـم نـه تکـراری. 
بـه همیـن دلیـل تقریبـا بـه اکثر 
ورزش هـا روی آوردم و آن هـا را 

تجربـه کـرده ام. 

گفت و گوی »پیام ما« با ناصر ابراهیمی پیشکسوت موتورسواری کرمان

روی موتور همواره با مرگ جنگیدم

قطرات آب را چون لحظات زندگی ارج نهیم.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

به شماره 33/ب/9-95م )نوبت دوم(

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظر دارد پروژه: توسـعه و بازسـازی شـبکه آبرسـانی جیرفـت و توابع را 
بـا بـرآورد 5/285/858/017 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگزاری مناقصـه )ارزیابـی- مناقصه( و 
براسـاس فهـارس بهـای سـال 95 بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیـه شـرکتهای پیمانکاری که 
دارای گواهـی صالحیـت انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صالحیت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، 
دعـوت مـی شـود حداکثر تا پایـان وقـت اداری 95/9/25 جهت دریافت اسـناد مناقصه به دفتر امـور قراردادهای 

شـرکت آبفـا کرمـان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 264/293/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران، تضمیـن شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد 
قیمـت بـه دبیرخانه شـرکت: سـاعت 14 مـورخ 95/10/6

-افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 95/10/7
-افتتاح پاکتهای ج : بعد از ارزیابی در همان روز

آدرس: کرمان - بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )36-95( )نوبت اول(
شــرکت گاز اســتان کرمان در نظر دارد  مناقصه ای را ،  با شــرایط ذیل  برگزار نماید .

داوطلبــان واجــد شــرایط دارای شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی ایرانــی مــی تواننــد از زمــان درج اولیــن نوبــت آگهــی بــا ارائــه 
معرفــی نامــه کتبــی در ســاعات اداری ) شــنبه تــا ســه شــنبه  7-16 و چهارشــنبه هــا  7-15 ( بــه دفتــر امــور قــرار داد هــا 
واقــع در کرمــان - بلــوار 22 بهمــن - حــد فاصــل ســه راه ادیــب بــا چهــار راه  شــعبانیه- شــرکت گاز اســتان کرمــان  جهــت 
اعــام آمادگــی مراجعــه و اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت و بــا توجــه بــه مفــاد آن مــدارک مــورد نیــاز  را  تهیــه ،  تنظیــم 
و تکمیــل و حداکثــر تــا  14  روز تقویمــی پــس از تاریــخ چــاپ آخریــن نوبــت آگهــی بــه،  دبیرخانــه کمیتــه فنــی و بازرگانــی / 
هیئــت انتخــاب مشــاور ) اتــاق 105 ( تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت توزیــع اســناد مناقصــه منــوط بــه ارزیابــی کیفــی مناقصــه 
ــی / رســید  ــه بانک ــت نام ــن شــرکت در مناقصــه : ضمان ــوع تضمی ــی باشــد .)ن ــی م ــی و بازرگان ــه فـــنـ ــران توســط کمیت گ
بانکــی ( متقاضیــان مــی بایســت جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه ســایت www.nigc-kerman.ir  و پایــگاه اطــاع رســانی 
مناقصــات http://iets.mporg.ir مراجعــه و نســبت بــه ثبــت نــام در ســایت پایــگاه اطــاع رســانی مناقصــات اقــدام نماینــد.

ذکــر نوبــت هــای چــاپ الزامــی مــی باشــد.
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اولین مسابقه ترتیب 
داده شده در حهان، بین 
2 وسیله نقلیه موتوری 
که نیرو حرکتی شان 
از منبع خارجی تأمین 
نمی شد، در تاریخ 30 
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در ساعت 4:30 دقیقه 
بامداد رخ داد. مسیر این 
مسابقه، به مسافت 13 
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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

مدیـر درمـان تأمیـن اجتماعی اسـتان 
کرمـان بـا اشـاره بـه مـرگ مـادر جـوان 
در بیمارسـتان کرمـان گفـت: »در فرآیند 
درمانی که وابسـته به انسـان اسـت امکان 
خطای انسـانی وجـود دارد و مـا هم منکر 

نیسـتیم.« خطا 
بـه گـزارش ایسـنا امیـن فخـر صبـح 
»نرگـس  مـرگ  بـا  ارتبـاط  در  دیـروز 
پنجـم  مـادر 25 سـاله ای کـه  مـالزاده« 
آذر پـس از زایمـان در بیمارسـتان پیامبر 
اعظم درگذشـت، گفت: » هـر مرگ  و میر 
به دقـت  بیمارسـتان  در  کمیتـه  یـک  در 
وزارت  و  می گیـرد  قـرار  ارزیابـی  مـورد 
بهداشـت و درمـان آن را بررسـی می کند، 
ایـن مـورد هم موردبررسـی قـرار گرفت و 
پزشـکی قانونـی به قضیـه ورود پیـدا کرد 
و به احتمال زیـاد علـت مرگ شـوک و دی 

می باشـد.« آی سـی 
وی بـا اشـاره به اینکـه بابت ایـن اتفاق 
تلـخ مـا متأثر و متأسـف هسـتیم، تصریح 
کـرد: »در ایـن قضیـه وضعیـت وخیمـی 

تـالش  علی رغـم  کـه  بـود  پیش آمـده 
همـکاران مـا بـه مـرگ بیمـار منجر شـد 
ولـی نباید نقـد منصفانه را فرامـوش کرد، 
اگـر رویکـرد مخـرب و مغرضانـه باشـد، 
انگیزه هـای خدمـت را در همـکاران مـا از 
بیـن بـرده و فضای ناامیـدی و ترس ایجاد 

می شـود.«
حتمـاً  تلـخ  اتفـاق  »ایـن  گفـت:  وی 
علت هایـی دارد کـه ایـن علت هـا در حال 
بررسـی اسـت، از سـوی دیگـر در فرآینـد 
درمانی که وابسـته به انسـان اسـت امکان 
خطـای انسـانی نیـز وجـود دارد و مـا هم 
منکـر خطـا نیسـتیم، امـا مهم این اسـت 
شـود  جلوگیـری  خطـا  مجـدد  وقـوع  از 
نـه اینکـه سیسـتمی را بـا ایـن حجـم از 
خدمـت زیر سـؤال برد، چراکه این مسـاله 
عـوارض مهمـی به جـا خواهـد گذاشـت.« 
اسـتان  اجتماعـی  تأمیـن  درمـان  مدیـر 
موضـوع،  حساسـیت  دلیـل  »بـه  افـزود: 
یکـی از شـاخص های مهمـی که سـازمان 
مراکـز  ارزیابـی  بـرای  جهانـی  بهداشـت 

درمانـی و وضعیـت سـالمت کشـورها در 
نظـر می گیـرد بحـث مرگ ومیر مـادران و 
کـودکان اسـت.« فخر سـپس با اشـاره به 
وضعیـت مرگ مادران بـاردار در واحدهای 
اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان های  تابعـه 
ظـرف پنج سـاله گذشـته در اسـتان، بیان 
نیمـه سـال 95  تـا  »از سـال 90  کـرد: 
تعـداد 55 هزار زایمان در بیمارسـتان های 
کرمان، زرند و سـیرجان انجام شـده اسـت 
کـه از این تعداد متأسـفانه 12 مورد مرگ 
 و میـر مـادران بـاردار را داشـته ایم کـه دو 

در 10 هـزار صـدم درصـد می شـود.«
اتفـاق  »بعدازایـن  شـد:  یـادآور  فخـر 
و  ایمنـی  سیسـتم  بیمارسـتان  حراسـت 
دوربین هـای بیمارسـتان را کنتـرل کـرده 
و مشـخص شـد که هم ماما و هم پزشـک 
بـر بالیـن بیمـار حضورداشـته اسـت، امـا 
گالیـه مـا از کسـانی اسـت کـه بـه ایـن 
تخریـب  چراکـه  می زننـد،  دامـن  اتفـاق 
سیسـتمی بـا ایـن حجـم از خدمـات کار 
بیمارسـتان  ایـن  زیـرا  نیسـت،  درسـتی 

نقطـه امیـدی بـرای قشـر محـروم جامعه 
اسـت و ما منکـر نواقص نیسـتیم اما نکته 
مهـم ایـن اسـت کـه مـا تـالش می کنیم 

نواقـص را رفـع کنیـم.« 
پیامبـر  بیمارسـتان  »در  گفـت:  وی 
اعظـم)ص( بـه دلیـل اینکه تمـام امکانات 
رفاهـی مهیا اسـت رضایتمنـدی در بخش 
بخـش  در  امـا  می باشـد،  بـاال  بسـتری 
سـرپایی کـه میـزان مراجعات خیلـی زیاد 
و حتـی میـزان تقاضـا از عرضـه پیشـی 
می گیـرد، طبیعـی اسـت در ایـن هنـگام 

کیفیـت خدمـات پاییـن می آیـد.« 
مدیـر درمـان تأمیـن اجتماعی اسـتان 
کرمـان بابیـان اینکه ما امسـال سـه هدف 
خاطرنشـان  کرده ایـم،  تعریـف  را  عمـده 
کـرد: »ارتقـا کیفیـت خدمـات اورژانـس 
ارتقـا  و  سـالمندان  تکریـم  زایشـگاه،  و 
فرآیندهـای درمـان جـز اهـداف مهـم مـا 
می باشـد، ضمـن اینکه هیچ اتفـاق مهمی 
بـدون ایجـاد زیرسـاخت رخ نخواهـد داد 
و انتظـار داریـم نقـاط ضعـف مـا دیـده و 

بابیـان سـازنده مطـرح شـود.«

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان با اشاره به مرگ مادر 25 ساله در بیمارستان پیامبر اعظم:

منکر خطا نیستیم

خبر

کرمان ویج

شـرکت  دعـوت  مـا-  پیـام 
میدکـو از گروهـی از خبرنگاران 
تهرانی کـه هفته گذشـته اتفاق 
افتـاد صـدای برخی رسـانه های 
به طوری کـه  درآورد.  را  کرمانـی 
در روزهـای گذشـته این موضوع 
به صورت یادداشـت و یـا گزارش 
روزنامـه  شـد.  داده  انعـکاس 
»کرمـان امـروز« هم در شـماره 
2450 خـود مورخ شـنبه 20 آذر 
95، به طـور مفصل بـه این ماجرا 
پرداخـت. بـا توجـه بـه اهمیت 
موضـوع و اجحافـی کـه در حق 
خبرنـگاران کرمانـی شـده، این 
گـزارش به قلـم »همـا حجازی« 

در ادامـه آمده اسـت:
هفته گذشـته جلسـه ای خبری با 
حضور خبرنگاران تهرانـی در کرمان 
برگزار شـد که بـا هزینه ای چند صد 
میلیون تومانی همراه بـود. هزینه ای 
برای سـفر هوایی خبرنـگاران تهرانی 
به کرمان و همچنین اسـکان ایشـان 

در بهتریـن هتل های کرمان. منابعی 
غیر موثق از اهـدای هدایایی باارزش 
مالی باال نیز سـخن به میـان آوردند 
کـه چـون اطمینـان بـه این سـخن 
امـا  نمی کنیـم.  تأییـدش  نداریـم 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه هدایایـی 
نظیـر پتـه و شـیرینی و شـام و نهار 
در گران تریـن رسـتوران های شـهر 
کرمان توسـط خبرنـگاران حاضر در 
ایـن جلسـه تأییدشـده اسـت. البته 
یقیناً شـأن خبرنـگاران، چه کرمانی 
و چـه تهرانـی بیـش از سـکه و پتـه 
و شـیرینی اسـت، امـا اینجـا بحـث 
دربـاره سـرمایه اسـتان اسـت کـه 
این گونـه بـا بی تدبیـری خـرج غیـر 

می شـود. کرمانی هـا 
سؤال ما جامعه مطبوعاتی کرمان 
از مدیران شـرکت میدکو این اسـت 
که آیا خبرنـگاران کرمانی توان تهیه 
خبـر و گزارش شـما را نداشـتند که 
دسـت به دامـان خبرنـگاران تهرانی 
شـدید؟ این گونه خبرنگاران کرمانی 

تحقیرشـده اند و شـما باید پاسـخگو 
باشـید! جامعه مطبوعاتـی کرمان از 
حضـور همـکاران پایتخـت نیشـین 
خود در کرمـان گالیه ای ندارد، نکته 
اینجاسـت چرا از ظرفیـت فوق العاده 

کرمان استفاده نشـده اسـت؟ 
مـا متوجـه هـدف مدیـران ایـن 
شـرکت هسـتیم کـه قصـد صـدور 
اخبار پیشـرفت صنعتی کرمان را به 
تمام کشـور دارند، اما باید به ایشـان 
بگوییـم کـه راه را اشـتباه رفته انـد. 
شـرکت هایی  نیـز  پیش ازایـن 
بوده انـد کـه چنیـن هدفـی را دنبال 
می کردنـد کـه بسـیار هـم خـوب و 
الزم اسـت، امـا از خبرنگاران کرمانی 
بـرای تنظیـم و تهیه خبـر و گزارش 
اسـتفاده می کردنـد و سـپس خبر را 
برای رسـانه های غیر کرمانی ارسـال 
می کردنـد و این گونه هیچ شـائبه ای 
پیـش نمی آمـد کـه شـاید مدیـران 
مجموعـه  یـک  در  کرمانـی  غیـر 
تصمیماتـی بـه نفـع غیـر کرمانی ها 

بگیرند.
شـرکت هایی  فعالیـت  و  وجـود 
بسـیار  کرمـان  در  میدکـو  نظیـر 
مبـارک و میمون اسـت، امـا اگر قرار 
بـر این باشـد که سـرمایه ی اسـتان 
شـود،  خـرج  اسـتان  از  خـارج  در 
جامعـه مطبوعاتـی کرمـان و یقینـاً 
مـردم کرمان بـا ادامه فعالیت چنین 
مخالـف  کرمـان  در  شـرکت هایی 

خواهنـد بـود. 
دربـاره ایـن تور و نشسـت خبری 
- سـیاحتی کـه بـرای خبرنـگاران 
از  بـود  دیده شـده  تـدارک  تهرانـی 
یکـی از همـکاران کـه در ایـن سـفر 
حضـور داشـت سـؤاالتی پرسـیدیم 
کـه وی گفـت: مدیـران میدکـو که 
در کرمـان میزبـان مـا بودنـد اشـاره 
قـرار  نزدیـک  آینـده ای  در  کردنـد 
اسـت چنین توری بـرای خبرنگاران 
کرمانـی نیز برگزار شـود. با شـنیدن 
چنین سـخنی، در ذهـن خبرنگاران 
کرمانی این سـؤال پیـش می آید که 
چـرا تهرانی هـا بر مـا مقـدم بودند و 
سـپس اینکـه چرا ایـن تـور یکجا و 
همـراه با خبرنـگاران کرمانـی برگزار 
نشـد؟  آیـا خبرنـگاران کرمانی الیق 
دریافـت هدایای ویژه ی این شـرکت 
نیسـتند؟ آیـا قـرار اسـت کـه ایـن 
تورهـا از هـم جـدا برگزار شـوند که 
خبرنـگاران کرمانـی متوجه تبعیض 

نشوند؟ 
در  کـه  اسـت  سـؤاالتی  این هـا 
ذهـن جامعـه مطبوعاتـی کرمـان تا 

ابـد خواهـد مانـد. حتـی اگـر توری 
برگـزار شـود هـم ایـن شـک وجود 
خواهـد داشـت کـه شـاید نگاهـی 
انجام شـده  خبرنـگاران  بـه  دوگانـه 
است. این اشـتباه در کارنامه مدیران 
شـرکت میدکـو خواهد مانـد. درباره 
رسـانه های  کرمـان  در  اتفـاق  ایـن 
کرمـان در فضـای مجـازی بسـیار 
انتقـاد کردنـد و حتـی مدیـر خانـه 
مطبوعـات نیـز در حسـاب تلگـرام 
خـود مطلبی را منتشـر کرده اسـت 

کـه در ادامـه قابل مطالعـه اسـت.
متن پیام منتشرشده در فضای 

مجازی:
رفتـار توهین آمیـز یـک شـرکت 

معدنـی بـا رسـانه های اسـتان !
چند روز قبل یکی از شـرکت های 
از  قابل توجهـی  تعـداد  معدنـی 
رسـانه های  و  نشـریات  خبرنـگاران 
تهران را با هزینه ای نسـبتاً سـنگین 
شـامل هزینه هواپیما، اسکان، ایاب و 
ذهـاب و... به کرمـان آورده تا از روند 
فعالیت هـای ایـن شـرکت گـزارش 
تهیـه کننـد. رفتـار توهین آمیـز این 
شـرکت امـا آنجـا صـورت گرفته که 
از هیچ یـک از »رسـانه های اسـتان« 
بـرای شـرکت در این برنامـه خبری 
اسـت.  نیـاورده  عمـل  بـه  دعـوت 
ایـن رفتـار یـک بی حرمتـی آشـکار 
توسـط شـرکتی اسـت کـه از منابع 
اسـتان بهـره می گیرد اما نسـبت به 
رسـانه های آن  هیچ گونه پاسخگویی 
نداشـته و در حال تبلیغات در سطح 

به واسـطه  این جانـب  اسـت.  ملـی 
در  رسـانه  اهالـی  کـه  مسـئولیتی 
عهـده ام  بـر  مطبوعـات«  »خانـه 
گذاشـته اند ضمـن تقبیح ایـن رفتار 
نسـنجیده و نمونه هـای مشـابه آن؛ 
موضـوع را پیگیری می کنـم تا دیگر 
شـاهد تکـرار چنیـن برخـوردی بـا 

رسـانه های اسـتان نباشـیم.
سخن پایانی

روزنامـه »کرمـان امـروز« ضمـن 
قدردانـی از زحمات مدیران شـرکت 
میدکو در اسـتان کرمان از این اقدام 
اشـتباه و تحقیرآمیـز ابـراز تأسـف 
پاسـخگویی  خواسـتار  و  می کنـد 
آینـده  در  شـرکت  ایـن  مدیـران 
نزدیک هستیم. همچنین امیدواریم 
کـه شـاهد تکـرار چنیـن اتفاقاتـی 
در آینـده از سـوی ایـن شـرکت و 
صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت های 
مشـابه نباشـیم. گویا مدیران شرکت 
معتـرض  خبرنـگاران  بـه  میدکـو 
کرمانـی گفته انـد که وظیفـه دعوت 
خبرنـگاران کرمانـی بـر عهـده بانک 
پاسـارگاد بـوده اسـت و مـا نقشـی 
خواهـش  ایشـان  از  نداشـته ایم. 
می کنیـم دیـد رسـانه های کرمانـی 
را بـا ایـن دالیـل مضحـک خراب تر 
نکننـد. مدیـران غیـر کرمانـی بایـد 
بداننـد کـه سـرمایه اسـتان بایـد تا 
آنجـا که می شـود در همین اسـتان 
خـرج شـود و سـپس بـه فکـر پُـر 
کردن جیب عمیق پایتخت نشـینان 

شیم. با

70 فقره انشعاب غیرمجاز در بم 
تبدیل به مجاز شد

مـاه نخسـت سـال جـاری،70  طـی شـش 
فقـره انشـعاب غیرمجـاز در بـم تبدیل بـه مجاز 
شـد. احمـد بیانـی مدیـر امـور آب و فاضـالب 
شهرسـتان بـم گفـت: »از ابتـدای سـال جـاری 
تـا پایان شـهریورماه 70 فقره انشـعاب غیرمجاز 
در شـهر بـم شناسـایی شـد کـه تمامـی آن هـا 
پـس از طـی مراحـل قانونـی بـه مجـاز تبدیـل 
شـدند.« وی بابیـان این کـه اسـتفاده غیرمجاز از 
شـبکه آب شـهري بـر اسـاس مـاده 660  قانون 
مجـازات اسـالمي جرم بـوده و مشـمول جریمه 
اسـت، تصریح کرد: »درواقع کسـاني که از طریق 
انشـعابات غیرمجـاز بـه شـبکه وصل مي شـوند، 
عـالوه بـر نپرداختـن هزینـه خدمـات خـود و با 
تجـاوز بـه حقـوق دیگر مشـترکان، شـبکه را در 
معـرض خطر آلودگـي قرار مي دهنـد؛ به همین 
خاطـر موضـوع شناسـایی انشـعابات غیرمجاز با 

حساسـیت ویـژه دنبـال می شـود.«

بیش از 770 دستگاه کنتور خراب 
در کرمان تعویض شد

آبـان مـاه 773 دسـتگاه کنتـور خـراب  در 
در شهرسـتان کرمـان تعویـض شـد. غالمرضـا 
زین الدینـی مدیر امور آب و فاضالب شهرسـتان 
کرمـان گفـت: »به منظـور بهینه سـازی فرآینـد 
تولیـد و توزیـع مصـرف آب بیـن مشـترکین، 
طـی آبـان مـاه 773 دسـتگاه کنتـور خـراب در 
شهرسـتان کرمـان تعویـض شـد.« وی افـزود: 
»از ایـن تعـداد 639 دسـتگاه در شـهر کرمـان 
کرمـان  تابعـه  شـهرهای  در  دسـتگاه   134 و 
)اختیارآبـاد، اندوهجـرد، باغیـن، جوپـار، چترود، 
رایـن، زنگی آبـاد ، شـهداد، کاظم آبـاد، گلبـاف، 
ماهـان و محی آبـاد ( تعویـض شـد.« زین الدینی 
بـا اشـاره به اینکه سـاماندهی کنتورهـای خراب 
بـرای  از اهـداف کالن  و مشـترکین غیرمجـاز 
رسـیدن بـه وضـع مطلوب شـبکه اسـت، گفت: 
»تعویـض کنتورهای خـراب در کاهش مصرف و 

هـدر رفـت آب تأثیـر محسوسـی دارد.«

184  فقره انشعاب آب در 
رفسنجان واگذار شد

طـی یـک مـاه ،184 فقـره انشـعاب آب در 
شهرسـتان رفسـنجان واگذار شـد. حسین چرخ 
انـداز رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضـالب شهرسـتان رفسـنجان گفت: »در 
آبـان مـاه گذشـته به منظـور ارائـه خدمـت بـه 
مشـترکین جدید، 184 فقره انشـعاب آب شامل 
انشـعاب مسـکونی )168 فقره(،انشـعاب تجاری 
)15 فقـره( و انشـعاب غیرمسـکونی )1 فقره( به 
متقاضیـان واگـذار شـد.« وی افـزود: »این تعداد 
انشـعاب در شـهرهای انـار )11(، بهرمـان )4( 
،حسـین آباد )4(،رفسـنجان )155( و کشـکوئیه 
)10 ( فقره توسـط امور مشـترکین واگذار شد.«

مخازن ذخیره آب مردهک و 
دوساری شستشو شدند

و  درمردهـک  آب  ذخیـره  مخـزن  بـاب  دو 
دوسـاری عنبرآباد شستشو شدند. علی مشایخی 
مدیـر امور آب و فاضالب شهرسـتان عنبرآباد  با 
اشـاره بـه اینکـه تأمیـن آب شـرب و بهداشـتی 
بـرای شـهروندان از اصلی تریـن اهـداف شـرکت 
آب و فاضـالب اسـتان اسـت، افـزود: »با توجه به 
اهمیت سـالمت و بهداشـت آب، به منظور ارتقاء 
سـطح کیفـی آب،دو بـاب مخزن ذخیـره آب در 
شـهرهای دوسـاری و مردهـک بـه حجـم 500 
و 300 مترمکعـب گندزدایی و شستشـو شـد.« 
دوسـاری بـا 960 و مردهـک با 500 اشـتراک از 

توابـع عنبرآباد می باشـند.

عملیات حفاری سه حلقه چاه در 
شهر کرمان به پایان رسید

سـه حلقـه چـاه بـه عمـق 250متر در شـهر 
کرمان حفر شـد. جواد سـیاری مدیر امور تأمین 
و ذخیـره آب شـهر کرمـان گفـت: »به منظـور 
کمـک بـه منابـع تأمیـن آب شـهر کرمـان، 3 
حلقـه چـاه به عمـق 250 متـر جنـب چاه های 
میان مدت در پشـت ایسـتگاه رادیویی حفرشـده 
بهره بـرداری  مـدار  وارد  تجهیـز  از  پـس  کـه 
می شـوند.« وی افـزود: »در حـال حاضر عملیات 
احـداث جاده دسترسـی بـه این چاه هـا به طول 
7.5 کیلومتر در دسـت اقدام می باشـد.« سیاری 
همچنیـن از دریافت مجوز حفـاری 5 حلقه چاه 
جدیـد در این منطقه خبـر داد و اظهار امیدواری 
کـرد تـا قبـل از تابسـتان 96 ،چاه هـای مذکـور 

وارد مـدار بهره بـرداری شـوند.

وقتی »میدکو« کرمانی ها را نمی بیند

اخبار آبفا

افقی
1- شاعر کرمانی سراینده قسم نامه

2-خـوش شـانس کارتونـی- بـادام- تکـراری و مطابـق هـر 
عت سا

3- حرف توفیر-ذره باردار- آکنده و لبریز- حرف تعجب
4- باال بردن- به تدریج و تک تک- بمب زمینی
5-پزشکی- اسکان یافتن و استقرار- فکر خالقانه

6-سوراخ کوه- خزنده گزنده- کروکودیل و حیوان مرداب
7- نقش بازیگر- دنیا و آخرت- مو و زلف

8-شهر شعر و ادب- بزرگنمایی عکس- بردن به یغما
9- بدکار و خالفکار - از واحدهای سنتی وزن- چیز

10- سنگ اندازی- اشاره به نزدیک- تیز و حاد
11-جاندار- مندیل و عمامه- باالپوش مردانه

12- نشانه- صحرا و بیابان- تنبل و عیاش
13- جایـگاه ورود- سـخن پرمعنـی و نکته- حـرف همراهی 

ب عر
14- مستعمره و محصور- تاجریزی- میزان و مقدار

15- قاتل ناصرالدین شاه قاجار
عمودی

1-نویسنده رمان معروف طبل آتش
2- رود فرانسه- شیمی کربن- نور دهنده و نام زنانه

3-عـدد اول- عیـدی از مسـلمین- دلیـری و جـرات - لقـب 
پیشدادی پادشـاهان 

4-امر به یافتن- دف- از گازها
5-دمیدن خورشید- نفت سیاه- ژاکت

6- قـوم وحشـی- پرنـده پرسـروصدا- محصولـی از شـرکت 
خودروسـازی سـایپا

7- گل محمدی- پشـت سـرهم و بدون توقف- شـهر استان 
کرمان

8- کفش و پاپوش - خواب- امر به آمدن دارد
9- از اقـوام شـمال شـرقی کشـور- از اجزای داخلـی بدن در 

شـکم- نفی عرب
10- داستان و نقل- طناب و بند- چاشنی غذا

11- طعنـه زدن و تیکـه انداختـن- از اقمار اورانوس- کاسـه 
بزرگ کشـک سابی

12- مجرد و بی عیال- سال جاری- گنج عربی
یونانـی-  حرفـی  ممکـن-  و  شـدنی  حـرف-  تکـرار   -13

جـدول ویتامیـن 
14- اندک و ناچیز- بدتر و گستاخ تر- چاق و فربه

15- بزرگترین خانه خشتی جهان

حل جدول شماره 791
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عکس: یاسر خدیشی

نه پاي رفتن دارم 

نه دِل ماندن ...

پرستوي مادر شده

 به وقِت کوچ را

مي فهمي؟

مهین رضواني فرد

شورای شهرعکس نوشت

رونمایی از طرح میدان اول 
»هفت باغ« در شورا

عطیه بهره بر

نشسـت عمومی شـورای شـهر کرمان در حالی برگزار شـد 
کـه از طـرح شـهرداری کرمـان بـرای میـدان اول هفـت بـاغ 

شـد. رونمایی 
این نشسـت شـب گذشـته با یک سـاعت تأخیر برگزار شد. 
دلیـل تأخیـر ایـن بـود کـه صدیقـه زاهـدی، عضـو شـورا، به 
دلیـل فـوت مادرش در جلسـه حضور پیـدا نکرده بـود و دیگر 
اعضـای شـورا بـه دنبـال او رفتند تا به جلسـه بیایـد. در ادامه 

گزیـده ای ازآنچـه در این نشسـت گذشـت، بخوانید:
  بابایـی، شـهردار کرمـان: با اشـاره بـه میـدان اول هفت باغ: 
بـا توجـه بـه مشـارکتی کـه بیـن شـرکت عمـران هفـت بـاغ 
علـوی و شـهرداری هسـت، قـرار شـد طرحـی در خـور شـان 
آمـاده شـود. 50 درصـد میـدان هفت بـاغ در مالکیت شـرکت 
عمـران هفـت بـاغ و 50 درصـد در مالکیت شـهرداری اسـت.
  افضلـی، مدیرعامـل شـرکت مهندسـین مشـاور آمـودان: 
طـرح ایـن میـدان به گونـه ای طراحی شـده کـه فضـای کامـل 
و سـرزنده ای را ارائـه کنـد و پاسـخگوی نیازهـای جامعـه و 
فرهنـگ و هنری باشـد. میدان آسـمان اول )میـدان اول هفت 
بـاغ( دروازه ورودی شـهر و هفـت باغ اسـت و 40 هکتار زمین 
نهفتـه در ایـن محـدوده وجـود دارد. در طراحـی ایـن میـدان 
کرمـان  باغ هـای شـهر  در طراحـی  موجـود  از مصداق هـای 
استفاده شـده اسـت.  سـعی شـده در طراحـی ایـن میـدان 
از طرح هـای قالـی کرمـان نیـز ایـده گرفتـه شـود. در ایـن 
مجموعـه 7500 واحـد پارکینـگ در نظـر گرفته شـده اسـت. 
طراحی مسـیر دسترسـی به گونه ای اسـت کـه از زیرگذر برای 
ایـن میدان اسـتفاده شـود و بـرای تـردد و برای دسترسـی به 

میـدان از مسـیر اطـراف میدان اسـتفاده شـود.
  مشـرفی، رییـس شـورا: در رابطـه بـا زیرگـذر فکـر می کنم 

هزینـه سـاخت زیرگـذر در ایـن فضا خیلـی زیاد می شـود.
کرمانـی  طرح هـای  از  اسـتفاده  شـورا:  عضـو  مؤمنـی،    
دوبـاره در ایـن فضـا زیـره بـردن به کرمان اسـت./ چـرا همه 
کنسـرت ها در سـالن های ورزشـی برگـزار می شـود و یـک 

سـالن اسـتاندارد بـرای موسـیقی نداریـم؟

 اطالعات

سکه

11,180,000 ریال طرح جدید

11,365,000 ریال طرح قدیم 

5,920,000 ریال نیم سکه 

3,100,000 ریال ربع سکه 

1,930,000 ریال یک گرمی

طال

1,126,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,500,940 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

38,900 ریال دالر آمریکا

42,430 ریال یورو

10,850 ریال درهم امارت

5,890 ریال  یوآن 

49,180 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

2- تا 14/آفتابی امروز

1 تا 18/آفتابی فردا

تاریخ

یک سال پیش چنین روزی
اتفاقـات رخ داده در سـریال شـهرزاد و دیالـوگ نه چندان 
جالبـی کـه در ایـن سـریال به کرمانی ها نسـبت داده شـده 
بـه همـراه واکنـش مسـئوالن کرمانی همـراه با گزارشـی از 
حضـور وزیر بهداشـت در کرمان از مهم تریـن عناوین »پیام 

مـا« در ایـن روز بود.
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
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ف
مشخصات پالک ثبتینشانی ملکشهرستاناستانردی

نوع ملک
مساحت

شماره تماس قیمت پایه )ریال(کاربری
شرایط پرداختجهت اطالعات اعیانعرصه

1

کرمان

کرمان
خیابان جهاد- 
نبش جهاد16- 
طبقه اول-ر وی 

همکف
یکباب 2788/8845

1/320/000/000مسکونی77/60قدرالسهمآپارتمان

09133978261

30 درصد نقد 
و الباقی اقساط 

12 ماهه

کرمان2
خیابان جهاد- 
نبش جهاد16- 
طبقه دوم-روی 

همکف
یکباب 2788/8846

1/260/000/000مسکونی72/90قدرالسهمآپارتمان
30 درصد نقد 
و الباقی اقساط 

12 ماهه

1-معـادل 5 درصـد بهـای پایـه معاملـه در وجه شـرکت بیمه سـینا به عنوان سـپرده شـرکت در مزایده بصـورت چک بانکی تضمین شـده و 
یـا واریـز فیـش نقدی به حسـاب 334500888 نزد بانک کشـاورزی شـعبه هتل بـزرگ تهران.

2-متقاضیـان مـی تواننـد حداکثـر تا پایان وقت اداری)سـاعت 11( روز سـه شـنبه مـورخ 1395/09/30 پیشـنهادات خود را به نشـانی بلوار 
میردامـاد بعـد از خیابـان نفت شـمالی پـالک 225 طی دو پاکت جداگانه بشـرح زیر به دبیرخانه مرکزی شـرکت بیمه سـینا ارسـال نمایند، 

بـه پیشـنهاداتی کـه بعـد از زمان مذکـور ارائه گـردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
تبصره: درخصوص امالک خارج از شهر تهران جهت تحویل مدارک به شعب واقع در همان شهر یا استان مراجعه نمایید.

پاکت الف( حاوی مستندات مربوط به سپرده بانکی شرکت در مزایده
پاکت ب( حاوی پیشنهاد قیمت

3-تاریخ بازگشایی پاکتها راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1395/10/04 می باشد.
4- در صـورت تعییـن برنـده مزایـده سـپرده نفـرات اول تـا سـوم شـرکت کننده تا انعقـاد قرارداد فـروش )که حداقـل دو هفته بـه طول می 

انجامـد( به وی مسـترد نخواهد شـد.
5- برنـده مزایـده موظـف اسـت ظـرف مدت یـک هفته پس از اعـالم کتبی به وی، جهت انعقاد قرارداد رسـمی در محل شـرکت بیمه سـینا 

حضـور بهم رسـاند و قـرارداد را امضاء نماید.
6- چنانچـه پـس از اعـالم بـه برنـده مزایـده، نامبـرده به هردلیـل و عذری اعالم انصراف نماید سـپرده وی توسـط شـرکت بیمه سـینا ضبط 

مـی گـردد و برنـده مزایده حـق هیچگونه شـکایت و ادعایی نخواهد داشـت.
7- عـدم حضـور در موعـد مقـرر جهـت امضـای قـرارداد بـه منزلـه انصراف تلقـی خواهد شـد، در این صورت شـرکت بیمه سـینا بـا نفر دوم 
نسـبت بـه انعقـاد قـرارداد اقـدام خواهـد نمود چنانچه نفـر دوم نیز جهت انعقـاد قرارداد حاضـر نگردید، سـپرده وی نیز به نفع شـرکت بیمه 
سـینا ضبـط خواهـد شـد و قـرارداد با نفر سـوم منعقد خواهـد گردید، چنانچـه نامبرده نیز به هـر دلیل در موعـد مقرر جهت انعقـاد قرارداد 

حاضـر نگـردد سـپرده وی نیز ضبـط و مزایده تجدید خواهد شـد.
8- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط یا بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

9- شرکت بیمه سینا در رد یا قبول پیشنهادات واصله به هر شکل مختار می باشد.
10- هزینه انتشار آگهی، کارشناسی، و کلیه هزینه های نقل و انتقال برعهده برنده مزایده خواهد بود.

11-خریـدار موظـف اسـت تمامـی اسـناد مربـوط به مـورد مزایده را اعـم از متراژ )عرصـه و اعیان( نوع مالکیـت، کاربری و ... بررسـی نماید و 
همچنیـن ملـک مـورد نظـر را از نزدیـک بازدیـد نمایـد و از کـم و کیـف آن معامله مطلع باشـد زیرا پـس از ارائـه و امضا این برگه و شـرکت 

در مزایـده هیـچ ادعایـی در خصـوص مـوارد فوق از ایشـان مورد قبول نمی باشـد
12- شرایط تسویه ثمن معامله بشرح مندرج در آگهی مزایده می باشد.

13- تحویـل ملـک حداقـل بـا تسـویه 70 درصـد از کل ثمـن معاملـه انجام مـی پذیرد، که این درصد ممکن اسـت با تشـخیص کمیسـیون 
معامالت شـرکت بیمه سـینا تغییـر یابد.

14- رسـید چـک بانکـی )بندیـک( مـی بایسـت طـی پاکـت در بسـته به صـورت جداگانه به شـرکت بیمه سـینا مطابق بنـد 2 ارائـه و روی 
پاکـت، عبـارت ))سـپرده شـرکت در مزایده ملک شـرکت بیمـه سـینا(( درج گردد.

15- امضـا و اثرانگشـت ایـن بـرگ توسـط پیشـنهاد دهنده الزامی اسـت و پیشـنهاد دهنده بـا امضاء و اثر انگشـت ذیل این بـرگ کلیه مفاد 
و شـرایط مقـرر شـده را پذیرفتـه و حق هرگونه اعتـراض را از خود سـلب می نماید.

16-متقاضیـان مـی تواننـد از روز سـه شـنبه مـورخ 1395/09/16 لغایت روز سـه شـنبه مـورخ 1395/09/30 و از سـاعت 8 الـی 16 ضمن 
انجـام هماهنگـی هـای الزم از ملـک مـورد مزایده به آدرس منـدرج در آگهی بازدید و جهت دریافت فرم شـرکت در مزایده به نشـانی کرمان 
بلـوار جمهـوری اسـالمی نبش چهارراه امام جمعه سرپرسـتی شـرکت بیمه سـینا مراجعـه و یا با شـماره تلفن هـای 034-32474968-71 

تماس حاصـل نمایید.
سرپرستی بیمه سینا استان کرمان

شرایط شرکت در مزایده فروش امالک شرکت بیمه سینا
 )نوبت دوم(

نمایشگاه

نمایشگاه عکس منم مسئولم
نمایشـگاه عکس های شـیما رادمهر ، سـمیه حسینخانی، 
بردیـا حامـی/ زمـان : جمعـه 19 الـی 25 آذر ماه/سـاعت: 
17 الـی 21/در کافـه گالـری آزاد/آدرس : چهـارراه کاظمی، 
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مصاحبه اختصاصی با سرهنگ نصیری 
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی 

استان کرمان
رجائـی  شـهید  خیابـان  در  مـن 
همیـن  بچـه ی  کال  و  می کنـم  زندگـی 
خیابـان هـم هسـتم و از بچگـی هـم بـه 
آن  البتـه  می رفتـم  رضویـه  مدرسـه ی 
وقت هـا نـام ایـن خیابـان خورشـید بود،  
و متاسـفانه خورشـید گـذرگاه سـتارگان 
موتورسـواری جهـان بـود  واز همـان 20 
سـال پیش تـا به حـال روزی نیسـت که 
تک چـرخ  شـاهد  و  بگـذرم  خورشـید  از 
رانـدن  غیرمجـاز  سـرعت  بـا  یـا  و  زدن 
موتور سـواری نباشـم. از ایـن صحنه های 
کـه  هیجان انگیـز  خودشـان  قـول  بـه 
بگذریـم تـا بحـال سـه یـا چهـار بـار هم 
و  نجـات  و  امـداد  دوره ی  واسـطه ي  بـه 
کمک هـای اولیـه ای کـه در جوانـی دیده 
سـعی  وحشـتناک  تصادفـات  در  بـودم 
کـردم بـه مصـدوم کمـک اندکـی بکنـم 
و تـا آمبوالنـس می رسـد از وارد شـدن 
پیش گیـری  وی  بـه  بعـدی  صدمـات 
کنـم کـه ترجیح می دهـم آن حـوادث را 
روایـت نکنم چـرا که هیچ کـس عالقه ای 
بـه خواندن داسـتان کنده شـدن بخشـی 
نـدارد  از زانـوی موتـوری سـوار جوانـی 
و امیـدوارم هیـچ وقـت هـم آن حـوادث 
کـه  نشـود.)هرچند  تکـرار  کسـی  بـرای 
متاسـفانه در همیـن تعطیـالت عیـد کـه 
گذشـت بالغ بـر 160 نفـر از هم وطنان ما 

از دسـت رفتنـد(
از  یکـی  یکبـار  کـه  دارم  یـاد  بـه 
بچـه ی  ایـن  می گفـت  همسـایه ها 
موتـور  پـالک  ببیـن  نـدارد  مـن شـعور 
کامـال  پـالک  بـه  و  کـرده؟  چـکار  را 
سـاییده ی شـده ی موتـور اشـاره می کرد 
و ادامـه مـی داد کـه می دانـی چطـوری 
می کند؟آنچنـان  را  شـیرین کاری  ایـن 
تک چـرخ می زنـد کـه پـالک موتـور بـه 
آسـفالت کشـیده می شـود و آنقـدر تـوی 
ایـن خیابـان از ایـن طـرف بـه آن طـرف 
پـالک  از  می بینـی  کـه  زده  تک چـرخ 
چیـزی نمانـده دیگـر.) و غـم انگیـز آنکه 
ایـن کار پسـر مباهـات  بـه  پـدر  حتـی 
می گفـت  افتخـار  اندکـی  بـا  و  می کـرد 
پسـرم بهترین موتور سـوار منطقه اسـت( 
البتـه گویـا در حـال حاضـر خیابان هـای 
دیگـری هسـتند کـه گـوی سـبقت را از 
جوانانـی که درهمسـایگی مـا خانه دارند، 

ربوده انـد.
و  جسـت وجو  سـاعت ها  از  بعـد 
عشـق  جـوان  توانسـتم  پرسـش گری 

موتـوری را پیـدا کنـم کـه هرچنـد قـول 
گرفـت نامـش فـاش نشـود اما دربـاره ی 
کـه  داشـت  گفتنی هـا  سـنگین  موتـور 
منابـع دیگـر شـاید چنیـن چیزهایـی را 
نگوینـد. از وی دربـاره ی موتـور سـواری 
و عشـق بـه موتورسـیکلت پرسـیدم کـه 

گفـت:   
تـو نمی فهمـی، تـا زمانـی کـه سـوار 
نشـدی و چهـار قـدم راه را با ایـن لعنتی 
نرفتـی نمی فهمی کـه من چـه می گویم! 
هیجانـی کـه مـن بـا ایـن موتـور تجربـه 
خلبان هـای  و  بازهـا  چتـر  را  کـرده ام 
آنقـدر  نکرده انـد!  تجربـه  هـم  جنگنـده 
دوسـتش دارم کـه صـدای موتـور بـرای 
مـن مثـل موسـیقی شـده و اگـر موتوری 
یـا مشـکلی داشـته  و  نکنـد  کار  خـوب 
باشـد بـه سـرعت می فهمم کـه یک جای 

می لنگـد. کار 
چشـم هایش بـرق می زنـد و وجـوری 
حـرف می زنـد کـه خـودم هـم بـه ایـن 
نتیجـه مـی رسـم کـه واقعـا مـن حالش 
را درک نمی کنـم، بـا لبخنـد می گوید تو 
بـاور نمی کنـی جمـع کـردن ایـن موتـور 
چقـدر مصیبـت داشـت بایـد آشـنا پیـدا 
می کـردم و کلـی محکـم کاری می کـردم 
کـه مبادا موتـور زیادی در هوای شـرجی 
بنـدر مانـده باشـد و هوای شـرجی باعث 
فرسـوده شـدن و زنـگ خوردگـی موتـور 
باشـد و خالصـه  بدنـه شـده  و قطعـات 
بـا هـزار بدبختـی توانسـتم همان چیـزی 
تهیـه کنـم و حـاال  را کـه می خواسـتم 

مرحلـه ی سـخت ماجـرا آوردن موتـور تا 
بود! اینجـا 

 می پرسـم شـما چطور موتوری 
را کـه مجوز و سـند و ... نـدارد را به 

کرمـان آوردید؟
مـا کـه نیاوردیـم ولـی خوب هسـتند 
کسـانی کـه بخاطـر هیجان هم شـده در 
مقابـل مبلغی پـول ایـن کار را می کنند و 
دوتـا دوتـا موتورها را از بندر تـا کرمان یا 

می آورند. رفسـنجان 
 چرا دوتا دوتا ؟

امـا  ندیـدم  نزدیـک  از  تـا حـاال  مـن 
در  جـاده  تـوی  دونفـر  ایـن  می گوینـد 
کنـار  در  متـری  یـک  ونیـم  فاصلـه ی 
یکدیگـر رانندگـی می کننـد و بـه لطـف 
تاریکـی شـب پلیـس راه حـدس می زنـد 
نزدیـک  بازرسـی  بـه  اتومبیلـی  کـه 
انـدازه ی  بـه  کـه  وقتـی  امـا  می شـود، 
یـک  در  ناگهـان  شـدند  نزدیـک  کافـی 
خـط قـرار می گیرنـد و با تمام سـرعت از 
جلوی سـرباز خسـته  و شـکه شـده عبور 

. می کننـد
 خوب این کار خطرناک نیست؟

و  خطرناک اسـت  داشـتن  موتـور  کال 
اگـر کسـی از خطـر کـردن بترسـد کـه 
از کار  موتـور نمی خـرد و عشـق موتـور 
در نمی آیـد، بایـد بتوانـی ریسـک کنی و 
در کل هـم مـن اعتقـاد دارم کـه سـود و 
لـذت پشـت تـرس اسـت و تـا وقتـی که 
می ترسـی نـه لـذت می بری و نه به سـود 

می رسـی.

 آیـا تـا به حـال به تعداد کشـته 
تصادفـات  تاثیـر  تحـت  شـدگان 

موتـور سـیکلت دقـت کـرده ای؟
خـوب هرکسـی یک عمـری دارد و هر 
وقت کـه زمان مـرگ آدم فرابرسـد دیگر 

نمی شـود آن را بـه تعویـق انداخت.
  با این تئـوری کال کمربند ایمنی 
و سـرعت مجاز و قوانین راهنمایی و 
رانندگـی به حاشـیه رانده می شـود 
و همـه بایـد هر جـور که خواسـتند 
برانند و اگر خودشـان یـا دیگران را 
بـه کشـتن دادنـد بگویند کـه وقت 

بود... رسـیده  مرگش 
گفتـم تـو نمی فهمـی... ببیـن دوسـت 
آوردم  را  موتـور  کـه  وقتـی  مـن  عزیـز 
کـه  بـود  ایـن  بـه عشـق  فقـط  کرمـان 
اوائـل  تـا  پنجشـنبه  شـب  نیمه هـای 
صبـح جمعـه بتوانم تـوی هفت بـاغ چهار 
بـار بـا موتـور بـاال و پائیـن بـروم حـاال 
از  را هـم می خواهـی  دلخوشـی  همیـن 
مـا بگیری؟یکـی معتـاد می شـود و یکـی 
دوسـت دارد  کـه  کاری  دنبـال  مـی رود 
خـوب مـا هـم موتـور سـواری را دوسـت 
داریـم بـه جـای ایـن حرفهـا چرا تـو که 
خبرنـگاری پیگیـر نمی شـوی ببینی چرا 

بشـویم؟ موتـور  سـوار  نمی گذارنـد 
سـوال خوبـی بود بـه محـض اینکه به 
اینترنـت رسـیدم بـه ایـن جـواب دسـت 

کـردم: پیدا 
)بـه گزارش ایسـنا به نقل از پارسـینه، 
بـه  اشـاره  بـا  رحیمـی  حسـین  سـردار 

پیام ما از تک چرخ زنان خورشید تا شیر اطمینان صبح های جمعه ی رفسنجان گزارش می دهد

نان، عشق، موتور 1000
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تغییـرات مـورد نظـر پلیس راهـور تهران 
بـزرگ تاکیـد کـرده اسـت: مـا بـه دنبال 
آن هسـتیم کـه رفـت  و آمـد و صـدور 
پـالک ملـی بـرای ایـن موتورسـیکلت ها 

آزاد شـود.
وی همچنین خاطرنشـان کرده اسـت: 
ما در انتظار پاسـخ شـورای امنیت کشـور 
بـه ایـن مسـاله هسـتیم و تعییـن حجـم 
در  موتورسـیکلت ها  ایـن  مجـاز  موتـور 
حال بررسـی است. براسـاس این گزارش، 
چنـد سـال پیش وزارت کشـور در پاسـخ 
بـود کـه  انقـالب آورده  نامـه دادگاه  بـه 
تـردد کلیـه موتورسـیکلت های سـنگین 
در سـطح شهرهای کشـور و محدوده آنها 
ممنـوع اسـت امـا ایـن ممنوعیت شـامل 
خارج از شـهرها نمی شـود.این ممنوعیت، 
قانـون مصـوب مجلـس یـا هیـات دولـت 
نیسـت بلکـه یـک بخشـنامه  اسـت کـه 
در زمـان قبـل صـادر شـده و البتـه هنوز 
اجـرا می شـود امـا ایـن موضـوع ارتباطی 
موتورسـیکلت های  قانونـی  ورود  بـه 
عـوارض  پرداخـت  و  ورزشـی  سـنگین 
نـدارد. آنهـا  شـماره گذاری  همچنیـن  و 

نکتـه قابـل توجـه اسـت ایـن اسـت کـه 
توریسـت های خارجـی  در حـال حاضـر 
خـود  پرحجـم  موتورسـیکلت های  بـا 
دیـدگان  مقابـل  می تواننـد  راحتـی  بـه 
جوانـان  به خصـوص  ایرانـی  شـهروندان 
کننـد  تـردد  موتورسـنگین  موتورسـوار 
و در هـر نقطـه ایـران اقامـت گزیـده و 
از جاذبه هـای کشـور عزیزمـان اسـتفاده 
کننـد. گفتنـی اسـت پـس از ممنوعیـت 
تـردد بـا موتورسـنگین در دهـه شـصت 
به علـت ترورهـای منافقیـن، اولین مورد 
سـعید  تـرور  سـنگین،  موتـور  بـا  تـرور 
حجاریان در سـال 87 نیز توسـط سـعید 
عسـگر بـا موتـور هـزار صـورت گرفت.به 
نظـر می رسـد در شـرایط فعلـی مصوبـه 
محدویـت تردد با موتور سـنگین با توجه 
بـه توانمندی هـا و بـه روز بـودن وسـایل 
انتظامـی  نیروهـای  تجهیـزات  و  نقلیـه 
دیگـر  از سـوی  و  از یک سـو  امنیتـی  و 
رشـد صنعـت موتورسـازی کـه منجـر به 
تولیـد موتورهایـی با حجم کمتـر از 250 
سی سـی امـا بـا سـرعت و شـتاب باالتـر 
از گذشـته شـده اسـت، قابـل تجدیدنظر 
باشـد.(البته ایـن مطالـب متعلق به سـال 
93 اسـت و اطالعـات جدیدتـری در این 

زمینـه در اینترنـت پیـدا نمی شـود.
بـه همیـن دلیـل بـا سـرهنگ نصیری 
نفـر دوم پلیـش راهنمایی اسـتان کرمان 
تمـاس گرفتیـم و از چنـد و چـون ماجرا 

جویا شـدیم.
می تواننـد  عالقمنـدان  آیـا   
موتـور  بـرای  تـردد  مجـوز 
بگیرنـد؟ سـنگین  سـیکلت های 

از نظـر قانـون کشـور تـردد موتورهای 
ممنـوع  سـی  سـی   200 بـاالی 

موتورهـا  از  سـری  یـک  امـا  و  اسـت 
هیئـت  پوشـش  تحـت  کـه  هسـتند 
هسـتند،  موتورسـواری  و  اتومبیل رانـی 
موتورهایـی  و  کـراس  موتورهـای  مثـل 
می شـوند  اسـتفاده  پیسـت  بـرای  کـه 
البتـه  کـه  دوزمانه هسـتند)  هـم  کـه 
از  شـخصی  و  عمـوم  اسـتفاده ی  اآلن 
هـم  و  اسـت(  ممنـوع  هـم  دوزمانه هـا 
اینکه ممکن اسـت که 250 سـی سـی تا 
400سی سـی هم داشـته باشـند که فقط 
مخصـوص پیست هسـتند و حـق تردد در 
شـهر ندارنـد و اگـر هم بخواهد تا پیسـت 
حمـل کننـد موتورسـیکلت را، بایـد آن 
وسـیله تـا پیسـت یدک کشـیده شـود و 
امـا موتورهـای کیبـس و موتورهایـی که 
بـرای پیسـت اسـتفاده می شـوند و مردم 
عمومـا بـه ایـن وسـایل نقلیـه می گویند 
کال  این هـا  کـه  سـنگین،  موتورهـای 
صـورت  بـه  و  دارنـد.  قانونـی  مشـکل 
شیخ نشـین ها  از  اسـتوک  و  دسـت دوم 
سـپس  و  ایـران  بـه  می شـود  قاچـاق 
ایـن موتورهـای قطعـه قطعـه شـده سـر 
هـم می شـوند و بـه جوانـان مـا فروختـه 
می شـوند کـه خـوب ایـن موتورهـا برای 
بـرای  جـاده و خیابـان نیسـت و صرفـا 
رانـدن در پیسـت طراحـی شـده اند کـه 

بـه همین دلیـل مشـکل دارند و نـه تنها 
کاالی قاچـاق محسـوب می شـوند بلکـه 
بـرای خـود صاحبـان موتورهـا و دیگـر 
حادثه آفریـن  و  خطرنـاک  هـم  مـردم 
خواهنـد بود. ورود غیـر قانونی و ترخیص 

نشـدن از گمـرک کـه بمانـد.
 دربـاره ی رفسـنجان وضعیـت 

چگونه اسـت؟
موتورهـا  ایـن  چـون  رفسـنجان  در 
زیـاد بـود و موتـور داشـتن هـم خیلـی 
شـایع بـود و هنـوز هـم هسـت، در زمان 
فرمانـداری آقـای پورمحمـدی گفتند که 
در کرمـان ایـن موضوع سـاماندهی شـده 
و بـا هماهنگـی کـه با رئیس دادگسـتری 
وقـت شـده بـود موتورهـا را در پارکینگ 
پیسـت مسـجد صاحب الزمـان گذاشـته 
بودنـد و صاحبـان آن هـا هـم هـر هفتـه 
برای سوار شـدن به آن پارکینگ مراجعه 
می کردنـد، و ما هم می خواسـتیم مشـابه 
همیـن کار را در رفسـنجان انجـام بدهیم 
کـه خوب سـاماندهی کرمان منتفی شـد 
و برنامه هـای رفسـنجان هـم تحـت تاثیر 

آن قـرار گرفتند.
در  کـه  رویکـرد  ایـن  پـس   
در  جمعـه  صبح هـای  رفسـنجان 
یـک  شده اسـت  گرفتـه  پیـش 

اسـت؟ عرفـی  صرفـا  رویکـرد 
خیر ایـن موتورسـواری ها و این اعمال 
کامـال غیـر قانونی هسـتند و پرسـنل هم 
قانـون  کـه  هسـتند  عالقمنـد  قاعدتـا 
اعمـال و اجـرا بشـود امـا بـه واسـطه ی 
موقعیـت خـاص و تـرس از اینکـه جـوان 
مـردم بخاطـر وسـیله اش فـرار کنـد و بـا 
آن موتورهای تند رو خودش را به کشـتن 
بدهـد نـه تنهـا ما به خواسـته ی مـان که 
بلکـه  قانـون هسـت نمی رسـیم  اجـرای 
هزینـه ی بیشـتری بـه جامعـه تحمیـل 
می شـود. البتـه کمـاکان ایـن موتورهـا و 

خریـد و فروش شـان قانونـی نیسـت.
بـا  بحـث  ایـن  ادامـه  ی  در   
هم صحبـت  محسـنی  سـرهنگ 
شـدیم که تشـبیه جالبـی در مورد 
وضعیـت رفسـنجان ارائـه داد، وی 
گفـت: این مثـل یک شـیر اطمینان 
آبگرمکـن  بـاالی  کـه  می مانـد 
ناکـرده  خـدای  اگـر  و  می گذارنـد 
آبگرمکـن بخواهـد بترکد آن شـیر 
و  می کنـد  پیش گیـری  انفجـار  از 
می شـود بـرای خیلی از مناسـبت ها 
بـا همین سیاسـت می شـود کنترل 
کرد و جلـوی صدمـات و هزینه های 

بعـدی را گرفـت.
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نـگاه  کـه  خیابـان  طـرف  هـر  بـه 
آبـی  و  قرمـز  تابلوهـای  می کنـی 
بزرگـی نام هـای کاالهـای دیجیتـال را 
فرو می کننـد،  مخاطـب  چشـم  تـوی 
نمایندگی هـووآوی/ فـروش انحصاری 
سامسـونگ/ تنها وارد کنند شـیائومی/ 
هرچند کـه در این بحـث نمی خواهیم 
بـه بخـش اول ایـن نام هـا و تبلیغـات 
فریبنـده ای مثـل: تنهـا وارد کننـده ی 
انحصـاری  نماینـده ی  فـالن کاال ویـا 
خاورمیانـه  در  اصـال  کـه  محصولـی 
نمایندگـی ندارد، بـه پردازیم و بیشـتر 
تمرکـز مـا روی جامعـه ای اسـت کـه 
تبلیغـات  و  تابلو هـا  ایـن  مخاطـب 

هسـتند.
از پسـری 16 سـاله شـروع می کنیم 
کـه چند روز پیش وی را دیدم، خانه ی 
یکـی دوسـتان بودیـم کـه دقـت زیاد 
پسـرش به صفحه ی گوشـی توجهم را 
جلـب کرد و در عین حال برایم سـوال 
بـود کـه بچه های ایـن نسـل وقتی که 
با این دقت و پشـتکار به گوشـی خیره  
شـده اند در واقع مشـغول بـه چه کاری 
هسـتند؟آیا بـازی می کنند یا با کسـی 
صحبـت می کننـد و در عین حـال هـم 
تـه دلـم آرزو می کـردم کـه مشـغول 
مطالعـه ی کتـاب و یـا مطلبـی جالـب 
باشـد کـه دیگـر فضولـی امـان نـداد و 
رفتـم و کنـارش نشسـتم و پرسـیدم 

عموجـان چـکار می کنـی بـا موبایل؟
چیـزی  دارم  گفـت  پسـرک  کـه 
می خوانـم! روحـم شـاد شـد و بـا ذوق 
گفتم آفریـن عموجان،چی می خوانی؟
و  گرفـت  طرفـم  بـه  را  گوشـی 

صفحـه ی یک سـایت را نشـان داد که 
مشـخصات فنی و جزئیات سـخت افزار 
را  موبایـل  گوشـی  یـک  نرم افـزار  و 

نوشـته بـود.
خنـده ام گرفـت: با گوشـی درباره ی 
گوشـی می خوانی؟ جـوری نگاهم کرد 
کـه گویا می خواسـت بگویـد حیف که 
بزرگ تـری وگرنـه بخاطـر ایـن سـوال 
مسـخره ات  یک هفتـه  تـا  احمقانـه 

می کـردم، و پاسـخ داد:
آره عمـو گوشـی من گلکسـی نوت 
4 اسـت امـا دیگه نـوت 5 آمـده و باید 
عوضـش کنـم ولـی حـاال بیـن نـوت 
جدیـد و خریـدن آیفـون شـک دارم 
نمی دانـم کـدام را انتخاب کنـم و برای 
همیـن دارم دربـاره ی هـر دو مطالعـه 

می کنـم.
و  می کنـی  مطالعـه  کـه  آفریـن 
ندونسـته کاری نمی کنـی عمـو جـان 
امـا واقعـا این قـدر کار و تحصیـل تـو 
وابسـته بـه گوشـی موبایـل شـده کـه 
بایـد حتمـا آخریـن مـدل گوشـی را 

باشـی؟ داشـته 
پـدر  بـود کـه سـفره ی دل  اینجـا 
و مـادر بچـه بـاز شـد کـه: ایـن بچـه 
کـه  درس  کـرده،  مـا  دل  بـه  خـون 
نمی خوانـد هیـچ همیشـه هـم تـوی 
مشـغول  تـی  آی  سـایت های  ایـن 
خوانـدن مطالـب درباره ی گوشـی ها و 
لپ تاپ هاسـت و از همـه بدتـر اینکـه 
تکنولـوژی بـرای بچه ی ما شـده حفظ 
تولیـدات  و  گوشـی ها  مـدل  کـردن 
تفاوت هـای  و  مختلـف  کارخانه هـای 
انـدک ایـن تولیـدات کـه بایـد حتمـا 

شـناخت  پیشـرفته  یـک دوره ی 
بتوانیـد  تـا  باشـید  سـخت افزار رفتـه 
تفاوت هـای سـی پی یو اینتـل و ای ام 
دی را تشـخیص دهیـد و دردناک ترین 
بخـش ماجـرا هـم این اسـت کـه باید 
حتمـا آخریـن مدل گوشـی را داشـته 
بچه هـا  مدرسـه  تـوی  وگرنـه  باشـد 
مسـخره اش می کنند و بین دوسـتانش 
و  می شـود  شـرمنده  و  کم مـی آورد 
خالصـه مـا هـم بـرای پیش گیـری از 
عقده ای شـدن بچـه برایش گوشـی را 
می خریـم و هنـوز دو مـاه از این خرید 
نگذشـته کـه مـدل بهتـر و جدیدتری 
بـه بـازار می آیـد دوبـاره روز از نو.بـه 
سـمت آن نوجـوان برگشـتم تـا ببینم 
او چـه می گویـد کـه بـا عکس العملـی 
کـه زاده ی سـن رشـد و هورمون هـای 
بـه هم ریخته بـود مواجه شدم، ایسـتاد 
و شـروع کـرد بـه داد و بیداد که شـما 
همیشـه مـن را جلـوی دیگـران تحقیر 
می کنیـد و مـرا اذیـت می کنیـد، مـن 
نمی توانـم آشـغال دسـتم بگیـرم، من 
آبـرو دارم و جلوی دوسـتام و بچه های 
مدرسـه نمی توانـم خـودم را کوچـک 
کنـم و بـه اتاقـش رفـت و در را محکم 
بـه هـم کوبیـد و مـرا بـه ایـن فکـر 
انداخـت که دربـاره ی موبایـل خریدن 
مـا کرمانی هـا گزارشـی تهیـه کنـم و 
بـرای شـروع ایـن گـزارش بـه خیابان 
حافـظ و اقبـال رفتم کـه تقریبا بورس 
موبایـل کرمـان اسـت و با چنـد تن از 
فروشـندگان و خریـداران موبایـل هـم 

صحبـت شـدم.
از  یکـی  وارد  شـروع  بـرای 

اقبـال  خیابـان  بـزرگ  فروشـگاه های 
شـدم کـه احتمـاال اکثـر شـما قبـال 
شـده اید،   مکان هایـی  چنیـن  وارد 
و  کاور هـا  از  بـود  پوشـیده  دیوارهـا 
بـه قول خودشـان گاردهـای مختلـف 
شـکل های  و  رنگ هـا  بـا  موبایـل 
متفـاوت و گاهـی عجیـب و غریـب و 
میز هایـی  روی  هـم  فروشـگاه  وسـط 
چنـد عـدد گوشـی و تبلـت قـرار داده 
می توانسـتند  خریـداران  کـه  بودنـد 
بـدون دلهره و اسـترس های سـابق که 
همـه ی مـا تجربه کرده ایـم بـا گوشـی 
سـرگرم بشـوند و خودشـان جزئیـات 
ظاهـری و شـکل و کاربـرد گوشـی را 
بسـنجند و بـا خیـال راحـت خریـد را 
انجـام بدهنـد، امـا در واقـع داسـتان 
چیـزی  کرمـان  در  گوشـی  خریـدن 
پیچیده تـر از دیدن و پسـندیدن اسـت 
و بـه قول مارکس فتیشیسـم کاالیی*  
پیشـی  کاال  مصـرف**  ارزش  بـر 

گرفته اسـت.
هـر کـدام از مـا درخانواده هایمـان 
اشـخاصی را داریـم که به شـدت دچار 
ایـن فتیشیسـم هسـتند و هر گوشـی 
را  می شـود  بـازار  وارد  کـه  جدیـدی 
بـدون در نظـر گرفتـن نیـاز و کاربری 
خودشـان بایـد، تهیـه کننـد و در این 
راه از یکدیگـر هـم پیشـی می گیرند و 
بـه قـول خودمـان چشم وهم چشـمی 
ایـن  کـه  پی بـردم  امـروز  می کننـد. 
دوسـتان بسـیار باعـث خیر هسـتند و 
موبایـل فروش هـا چقـدر برای ایشـان 
دعـا می کننـد و سـالمتی ایشـان را از 
خداونـد متعال می خواهند تا همیشـه 
مشـغول خریـدن گوشـی های جدیـد 
باشـند. اولیـن فروشـنده ای کـه با من 
را  خـود  مشـتری های  شـد  هـم کالم 
اینگونـه تصویـر می کـرد: مـن 6 سـال 
اسـت که به ایـن کار مشـغولم و اینجا 
چون کـه مـن گوشـی های مدل بـاال و 
گران قیمتـی  را مـی آورم، هـر کسـی 
بـه ایـن فروشـگاه نمی آیـد و معمـوال 
بـاالی جامعـه مشـتری ما  از طبقـات 
هسـتند و از قضـا مشـتری های زیادی 
هـم دارم کـه همیشـه نزد مـا می آیند 
و تقریبـا هـر دو یـا سـه مـاه یک بـار 
و  می کننـد  روز  بـه  را  خـود  گوشـی 

گزارش پیام ما از خرید و فروش موبایل و تکنولوژی در کرمان

خوش اقبالی موبایل فروشان
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جالـب اینجاسـت کـه گوشـی قبلـی 
یـا  احتمـاال  و  نمی فروشـند  هـم  را 
بـه  یـا  و  یـدک  بـرای  نگه می دارنـد 
همسـر و فرزندشـان هدیـه می دهنـد 
پیش می آیـد  کم تـر  حـال  هـر  بـه  و 
را  گوشـی خود  مـا  مشـتری های  کـه 

بفروشـند.
 پـس از این مدت زمـان طوالنی 
کار کردن در کرمـان مردم کرمان 
دیدید؟مشـتری های  چگونـه  را 
شـما از چـه تیپ مردم هسـتند؟
البتـه همـه جـا همـه جـور آدمـی 
بـه طـور  نمی شـود  و  پیـدا می شـود 
قاطـع گفـت که مردم فـالن جا چنین 
واقـع  در  دارنـد.  را  اخالقـی  خصلـت 
مشـتری های مـن بسـیار انسـان های 
خـوب و مودبـی هسـتند. امـا آنچه که 
مـن در بسـیاری از مراجعـه کنندگان 
خـود دیـدم غـرور بـود و جالـب هـم 
اینجاسـت کـه بین مـا اهل کویـر گویا 
ایـن غـرور و مناعـت طبـع بـه شـدت 
شایع اسـت. امـا بازهـم تاکیـد می کنم 
کـه ادب و احتـرام بیشـترین چیـزی 

بـوده کـه از مشـتریان خـود دیـده ام.
از  شـما  کار  سـود  بیشـترین   
سرچشـمه  گوشـی ها  فـروش 

جانبـی؟ لـوازم  یـا   می گیـرد 
در واقـع لـوازم جانبـی،  کرمانی هـا 
وقتـی کـه گوشـی را از جائـی خریـد 
کنند دیگر تمام لوازم جانبی و وسـایل 
حاشیه ای گوشـی را از همان  فروشگاه 
معمـوال  نتیجـه  در  و  می کننـد  تهـه 
همکارهـای مـا هـم تـالش می کننـد 
که قیمت گوشـی را بواسـطه ی رقابتی 
قیمـت   پائین تریـن  در  بـازار  بـودن 
ممکـن نگه دارنـد امـا سـود را از لـوازم 
جانبـی بـه دخل مغـازه سـرازیر کنند. 
بعـد از تمـام شـدن صحبت هـا بـا این 
دوسـت موبایـل فـروش  مـا به سـمت 
همان جـا  نزدیکـی  در  فروشـگاهی 
مقابـل  نقطـه ی  بـا  دقیقـا  و  رفتیـم 
همـان فـرد روبه رو شـدیم در این یکی 
فروشـگاه کـه بـه همـان انـدازه بزرگ 
بـود و همانطـور هـم گوشـی هایی را 
روی میز گذاشـته بودنـد برای تسـت و 
... بـا فروشـندگان و صاحـب مغازه هم 
صحبـت شـدیم و اما ایشـان به شـدت 
گله منـد بودنـد و می نالیدنـد از دسـت 
مشـتری ها و می گفتنـد: آقـا خـون به 
دل مـا شـده از چانه زدن مشـتری ها و 
کاری بـا مـا کرده اند که دیگـر با ترس 
و لـرز قیمـت گوشـی را بـه مشـتری 
می گوییـم، مثـال شـما می پرسـی این 

ومـن می گویـم  اسـت  گوشـی چنـد 
فـورا  شـما  و  تومـان  هـزار   700
مي گویـی دو تـا مغـازه پائین تـر کـه 
ایـن  و  تومـان  690 هـزار  می دهنـد 
در حالی اسـت کـه هنـوز آن مغـازه را 
ندیده ایـد و ایـن نبدیـل شـده بـه یک 
تاکتیـک که تخفیـف بگیریـد و به هر 
حربـه ای کـه شـده قیمـت را پائیـن 
بیاوریـد حتـی پیش آمـده کـه فاکتور 
را نشـان داده ایـم و مشـتری به چشـم 
خـودش دیـده اسـت که قیمـت خرید 
مـا چقـدر اسـت امـا بازهـم گفتـه که 
خوب حـاال ارزان تـر بدهید!) بـه اینجا 
کـه می رسـد داد می زنـد کـه ارزان تـر 
از قیمـت خرید؟؟مگر مـن دیوانه ام که 
مغـازه زده ام تـا ارزان تـر از خرید خودم 

بفروشم؟(
 در حـال حاضـر مشـتری های 
شـما بیشـتر از چـه طبقـه ای از 

اجتمـاع هسـتید؟
مـا از هر طبقـه ای مشـتری داریم 
و خـوب گوشـی ها هم بـرای توانایی 
متفاوتـی  نیازمندی هـای  و  هـا 
طراحـی و تولیـد می شـوند و به نظر 
مـن همـان کاری را کـه این گوشـی 
300 هزارتومانـی انجـام می دهد آن 
گوشـی 700 هزارتومنـی هـم همین 
عـده ای  امـا  می دهـد  انجـام  را  کار 
دیگـری  گوشـی  دارنـد  دوسـت 
بـه  حتـی  مـن  گاهـی  و  بخرنـد  را 
مشـتری توضیـح می دهـم کـه شـما 
یـا  و  نداریـد  ایـن گوشـی  بـه  نیـاز 
گوشـی  پـول  همیـن  بـا  می توانیـد 

بهتـری را خریـداری کنیـد اما همان 
”برنـد“ خاصـی را کـه می خواهنـد و 
یـا همـان گوشـی کـه از قبل پسـند 

می کننـد. خریـد  را  کرده انـد 
 فکـر می کنیـد سـطح آگاهـی 
مـردم نسـبت به قبـل دربـاره ی 
تکنولـوژی چـه تغییری کـرده؟

تغییـر  آگاهـی کـه خیلـی  سـطح 
کـرده و مـردم اکثرا با جزئیـات برندها 
و تولیداتشـان را مي شناسند وخیلی از 
وقت هـا دانـش مشـتری از مـا درمورد 
بعضـی از گوشـی ها و سـخت افزار آنها 
بیشـتر اسـت و گاهـی حتـی قیمـت 
تهـران و شـیراز گوشـی را هـم بهتر از 
مـا می دانند و خودشـان هـم می دانند 
تـا کجا بایـد چانه بزننـد و چه قیمتی 
بـرای ایـن گوشـی مناسـب اسـت امـا 
معمـوال  متاسـفانه  دوسـتان  همیـن 
حاضـر می شـوند بخاطـر چنـد هـزار 
تومـان ناقابـل از خیر گارانتـی بگذرند 
و جالـب اینجاسـت کـه گارانتـی برای 
کرمانی ها خیلی اهمیـت ندارد و تعداد 
کمـی از مشـتری ها دغدغـه ی گارانتی 
دارند. متاسـفانه یا خوشـبختانه برخی 
از مـردم بـه هیچ وجه کاربری گوشـی 
برای شـان اهمیـت نـدارد و فقـط باید 
مـدل باالیی داشـته باشـد و این .حتی 

مـن فروشـنده را آزار می دهـد.
 برای اعضـای خانواده ی خودتان 
وقتـی می خواهید گوشـی بخرید 
بـه چـه نکاتـی دقـت می کنید و 
آیـا آخریـن مـدل را بـدون هیچ 
نیازی بـرای  خانـواده ی خود تهیه 

می کنیـد؟
خـوب باید ببینم چه نیـازی دارند و 
می خواهند با گوشـی چکار کنند؟مثال 
عکـس می خواهند بگیرند و یا سـرعت 
پردازشـگر و گرافیک برایشـان اهمیت 
دارد و یـا شـارژ باطـری. آخریـن مدل 
خریدن برای مـن و خانواده ام اصال کار 
مجـازی نیسـت و شـاید بقیـه از راهی 
پـول را بـه دسـت می آورنـد کـه خرج 
کردن پول برای ایشـان راحت اسـت و 
یا شـاید در آمدشـان خیلی زیاد اسـت 
امـا پولـی برای بیـرون ریختـن نداریم 
و بایـد بـر اسـاس نیـاز خریـد کنیم و 
حـاال هرکسـی هر چیـزی کـه دارد به 
خـودش مربـوط اسـت مگـر وقتی که 
مـی بیننـد فالنی نفر اول کنکور شـده 
کـه  می کننـد  هـم چشـمی  چشـم و 
حـاال بخاطـر گوشـی اش می خواهنـد 

چشـم وهم چشـمی کنند؟
* فتیشیسـم کاالیـی: بـت وارگـی 
کاالیـی/ کاالیی که ارزش آن بسـیار از 
قیمت آن پائین اسـت چـرا که مردمی 
بـه آن کاال مثـل بـت نـگاه می کنند و 
حاضـر می شـوند مبالغ باالیـی را برای 

داشـتن آن کاال هزینـه کنند.
** تـا کنـون هیـچ شـیمی دانـی 
ارزشـی بـرای مروارید یا الماس کشـف 
ایـن جوهـر  اقتصاددانـان  امـا  نکـرده 
شـیمیایی را کشـف کردنـد و معقدنـد 
اشـیاء مستقل از ارزشـهای مادی خود 
ایـن  و  ارزش مصـرف هسـتند  دارای 
ارزش جـز در مبادلـه در یـک پروسـه 

اجتماعـی صـورت پذیـر نمی باشـد.
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پروفسور منوچهر سـتوده؛ پژوهشگر 
ایرانـی که بیـش از یک قـرن عمر کرد 
مصـرف  خصوصیاتـش  مهمتریـن  از 
شـیر  و  طبیعـی  »عسـل  همیشـگی 
محلـی« بـود. مـردی کـه اهـل شـهر 
نبـود ولی ایـران را پیاده بـرای تحقیق 
بـه  بسـیاری  آثـار  خـود  از  و  پیمـود 
یـادگار گذاشـت. مردی که.103 سـال 

عمـر باکیفیـت داشـت.
، پروفسـور منوچهـر سـتوده - ایران 
شـناس کـه روز 20 فروردیـن در سـن 
از  جـدا  رفـت  دنیـا  از  سـالگی   103
یـک عمـر تـالش و فعالیـت در حـوزه 
 60 چـاپ  جملـه  از  مختلـف  هـای 
جلـد کتـاب و نزدیـک بـه 300 مقالـه 
بـه عنـوان یـک جغرافـی دان تاریخـی 
و پژوهشـگر برجسـته کشـورمان؛ یـک 
خصوصیـت بـارز دیگـری هم داشـت و 
آن عمـر طوالنی و البتـه باکیفیت بود، 
بـه طوري کـه نزدیکانش از نـوع تغذیه 
جالـب او روایـت هـای بسـیاری دارند. 
در ایـن رابطـه علی امیـری - محقق 
گیالنـی و کسـی کـه حـدود 10 سـال 
بـا این پژوهشـگر برجسـته کشـورمان 
در حـوزه هـای علمی همکاری داشـته 
نـوع  و  بدنـی  دربـاره سـالمت  اسـت، 
سـتوده  منوچهـر  پروفسـور  تغذیـه 
بـا  منوچهـر سـتوده  گوید:دکتـر  مـی 
و  داشـت  دیرینـه  رفاقـت  طبیعـت 
وقتـی بـه طبیعـت نـگاه مـی کـرد از 
طبیعـت الهـام مـی گرفـت. وی ادامـه 
داد: مرحـوم سـتوده بـه هیچ عنـوان با 

کـود شـیمیایی موافـق نبـود و وقتـی 
شـیمیایی  کـود  بـا  کـه  هایـی  میـوه 
تولیـد شـده بـود را متوجـه مـی شـد 
مصـرف نمـی کـرد. همچنیـن هرگـز 
 10 بـاغ  بـه  خـودش  عمـر  درطـول 
گـرم  یـک  خـود،  مرکبـات  هکتـاری 
کـود شـیمیایی نـزد و همیشـه از کود 
حیوانـی اسـتفاده می کرد و نسـبت به 
محصولـی کـه مـردم از ایـن بـاغ مـی 
مسـوولیت  کننـد  مصـرف  خواسـتند. 
داشـت و همیشـه وجدانش بیـدار بود. 
ایـن محقـق گیالنـی در ادامـه تصریح 
کـرد:  پروفسـور سـتوده در تمـام عمر 
خـود،  عسـل طبیعـی و شـیر محلـی 
مـی  ورزش  همچنیـن  کـرد،  مصـرف 
داشـت.   بسـیاری  روی  پیـاده  و  کـرد 
نسـبت بـه اتفاقاتی که باعـث دلخوری،  
تنهایـی و حـزن و انـدوه مـی شـد بـه 
هیـچ عنـوان عکس العملی نشـان نمی 
هـر  و  داشـت  معروفـی  جملـه  و  داد 
زمان بنـده در مورد موضوعی حسـاس 
مـی شـدم مـی گفت:»فالنـی سـخت 
نگیـر؛ نباید زیاد سـخت گرفـت.«  این 

جملـه معروفـش بـود.
بـی  بـه حافظـه  تأکیـد  بـا  امیـری 
نظیـر مرحوم سـتوده به آخریـن روزها 
و صحبـت هایـش بـا مرحـوم سـتوده 
اشـاره کـرد و افـزود: آخریـن سـؤالی 
کـه از پروفسـور سـتوده داشـتم ایـن 
بـود کـه برق را چـه زمانـی دیدید؟ که 
وی عنـوان کـرد که برای نخسـتین بار 
در سـال 1303 و در سـن 11 سـالگی 

در امامـزاده یحیـی کـه یـک مهنـدس 
خارجـی در حـال کشـیدن بـرق بـود 
توانسـته بـود بـا بـرق آشـنا شـود و در 
سـالگی   13 سـن  در  و   1305 سـال 
نیـز دوربین عکاسـی گرفته و مشـغول 
عکاسـی شـده بود. این محقـق گیالنی 
کـه در حـوزه علمـی با مرحوم سـتوده 
بـرای تدویـن 4 کتـاب )دو جلد اسـناد 
روسـتاهای قدیمـی گیـالن - یک جلد 
اسـناد پراکنـده حـکام محلـی والیـات 
یادنامـه  و  مجلـس  چـاپ   - قاجاریـه 
دایرالمعـارف  مرکـز  کـه  دولتشـاهی 
تابسـتان چاپ می کنـد( درباره آرزوی 
بـرآورده نشـده مرحوم سـتوده توضیح 
داد: وی هیـچ آرزوی برآورده نشـده ای 
نداشـت و فکـر نمـی کنـم کسـی بـه 
ماننـد مرحـوم سـتوده در ایـن مملکت 
زندگـی با عشـق کرده باشـد زیـرا وی 
بـه هـر آن چیـزی که دوسـت داشـت 

بود.  رسـیده 
تحصیالت و پژوهش ها

سـتوده تـا چهـار سـالگی در محلـه 
هفـت  در  کـرد.  زندگـی  سرچشـمه 
سـالگی بـه مدرسـه ابتدایـی آمریکایی 
در  را  ابتدایـی  سـاله   6 دوره  و  رفـت 
ایـن مدرسـه گذرانـد. سـتوده در دوران 
کتابـدار  البـرز  دبیرسـتان  در  تحصیـل 
کتابخانه دبیرسـتان هم بود. سـال1313 
نـزد  و  شـد  عالـی  دانشسـرای  وارد 
اسـتادانی چون سـید محمد مشـکات و 
علی اکبرشـهابی درس خواند.  نخستین 
مقالـه خـود را در 1315 درباره مطالعات 

تاریخـی و جغرافیایی »مسـافرت به قلعه 
المـوت« نوشـت. در سـال 1317 درجـه 
لیسـانس در رشـته ادبیـات فارسـی را 
دریافـت کـرد. در همیـن دوره در اداره 
شـرف  دبیرسـتان  و  گیـالن  فرهنـگ 
تهـران تدریس می کرد. در سـال 1324  
بـا فاطمه)شـکوه اقـدس( شمشـیرگران 
ازدواج کـرد. در سـال 1329 از رسـاله 
دکتـری خود زیر نظراسـتاد بدیع الزمان 
فروزانفـر بـا عنـوان »قـالع اسـماعیلیه 
در رشـته کـوه هـای البـرز« دفـاع کرد. 
در سـال 1330 بنـا بـه دعـوت انجمـن 
فولبرایت برای سـفر مطالعاتی به آمریکا 
رفـت. در سـال 1331 به عضویت جامعه 
ملـی جغرافیای آمریکا درآمد؛ و در سـال 
بعـد بـه عضویت انجمـن ایران شناسـی 

بـه ریاسـت ابراهیـم پـورداود درآمد.
در سـال هـای بعـد آموختـن زبـان 
پهلـوی را در محضـر دکتـر ابراهامیـان 
آغـاز کـرد. همچنیـن نخسـتین کتاب 
گیلکـی  فرهنـگ  عنـوان  بـا  را  خـود 
ایـران  انجمـن  انتشـارات  سلسـله  در 
داد.  انتشـار  شناسـی در سـال 1332 
در طـی سـال هـای بعـد چندین سـفر 
مطالعاتـی بـه خارج از کشـور داشـت و 
ارتقـای بـه درجه اسـتادیاری دانشـگاه 
تهـران و بعـد دانشـیاری و انتقـال بـه 
و  تهـران  دانشـگاه  ادبیـات  دانشـکده 
تاریـخ و سـرانجام  عضویـت در گـروه 
سـال  در  اسـتادی  درجـه  بـه  ارتقـاء 
1354 از جملـه اتفاقـات زندگـی او در 
ایـن سـال ها بـوده  اسـت. سـتوده در 
طـی همیـن سـال هـا تـا سـال 1381 
در کنگـره هـای مهـم ایـران شناسـی 
تاریـخ  المللـی  بیـن  همچـون کنگـره 
در  ایـران  شناسـی  باسـتان  و  هنـر  و 
دانشگاه آکسـفورد و کنگره بین المللی 
ابوریحـان در پاکسـتان سـخنرانی کرد. 
سـفر بـه چین و آسـیای میانـه از دیگر 
فعالیـت هـای سـال هـای اوایـل دهـه 
1360 اسـتاد بود. سـتوده سـاکن کوی 
نارنـج )سـی سـرا( سـلمان شـهر بـود. 
وی تابسـتان هـا در روسـتای کوشـک 
لـورا در جـاده چالـوس و زمسـتان در 
خانـه دیگری که بسـیار سـاده بـود در 
سـی سـرا )نزدیـک چالـوس( زندگـی 
مـی کـرد. خانـه اش بسـیار سـاده بود 
و اتاقـش در خانه ییالقی کوشـکک جز  
یـک زیلـو و یـک دسـت رخـت خواب 
چیـزی نداشـت. او با رادیـو و تلویزیون 

میانـه ای نداشـت.

رازهای 100 سالگی پروفسور ستوده کرمانی 

مردی که اهل شهر نبود
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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

سـرویس ایـران و جهـان پیـام مـا از 
هفتـه ی گذشـته شـروع بـه کار کـرده 
و بـه عنـوان بخشـی بسـیار نزدیـک به 
سـرویس جامعـه در راسـتای معرفـی 
بیشـتر و بهتـر کشـورمان و جاذبه هـا 
و فرصت هایـی کـه در کرمـان عزیزمـا 
همیشـه فراهـم بـوده امـا با کـم لطفی 
مواجـه شـده اند، ایـن سـرویس شـروع 
به کار کـرده و این مجموعه  ی مهمانی 
مانـدگار بـه عنـوان اولیـن مجموعـه ی 
چـاپ  بـه  مـا  پیـام  سـفر  سـرویس 
می رسـد بـه امیـد اینکـه سـفر از یـک 
تفریـح لوکـس و گران قیمـت  تبدیـل 
بـه یک تفریح ارزان و همگانی بشـود و 
حداقـل حسـرت دیدن کشـور خودمان 
دلمـان  بـه  اسـتان مان  زیبایی هـای  و 
نمانـد. آنچـه از ایـران امـروز میدانیم 
پژوهـش و نوشـتار و گفتـار خودمان 
اسـت . شـگفتا کـه ایـن همه نوشـته 
ایرانـی وجـود دارد ولـی هنـوز ایران 
بازدیدکننـدگان  انـدک  معیـار  بـا  را 
محققـان فرنگـی همچـون: کمپفـر و 
ادوارد بـراون و دکتـر پـوپ و امثـال 

آنهـا مـی شناسـند.
آیـا مصـداق مـرغ همسـایه و غازش 
اسـت و یا افـرادی از این دسـت به دور 
از تفکـرات هموطنـان خـود زمانـی که 
وارد ایـران می شـوند کفـش آهنیـن و 
آسـمان  از  تـا  دارنـد  اسـتوار  ای  اراده 
مانـدگار  و  بچنینـد  ای  تاریـخ سـتاره 
هـای  لـذت  تمـام  کـه  آنهـا  ؟  شـوند 
کنـاری  بـه  را  بومـی خـودی  زندگـی 
زار فرهنگـی  و  وارد کار  و  گذاشـته اند 
همچـون  می شـوند.  متفاوتـی  کامـال 
ایرانیانـی کـه بـه غرب رفتند و سـرآمد 

علـوم آن سـرزمین هـا شـدند.
در ایـن بخـش بنـا داریـم در مـورد 
مسـافرین ماجـرا سـاز غربی بنویسـیم 
.ماجراهایـی کـه همیـن جـا در شـهر 
و دیارمـا برایشـان اتفـاق افتـاده ولـی 
اسـت.  مشـکل  بـاورش  وقتهـا  خیلـی 
اتفاقـا قـرار نیسـت همـه خاطـرات از 
روزهـای خـوب و اتفاقـات گل و بلبـل 
درمیـان  حقیقـت  پـای  وقتـی  باشـد 

اسـت تلـخ و شـیرین سـوا نیسـت.
امـا همیـن تلخـی هـا شـاید زنـگ 
اجتمـاع  اصـالح  بـرای  باشـی   بیـدار 
اینکـه  از  قبـل  کـه  باشـد  خودمـان 
دیگران بشـنوند خودمان مطلع شـویم. 
بـر این بـاور هسـتیم که بـرای مردمی  
کـه به اجمـاع نظر گردشـگران خارجی 
خودشـان )مـردم ایـران ( خـاص ترین 

و جـذاب تریـن و خاطـره انگیـز تریـن 
جاذبـه کشـور ایـران هسـتند شـنیدن 
ایـن حقایـق خالی از لطـف نخواهد بود 
.  بـه همیـن دلیل از ایـن پس هر هفته 
شـما  بـه  را  میهمان هـا  ایـن  از  یکـی 
مخاطبـان عزیز و مهمان نـواز »پیام ما« 
معرفـی می کنیـم و بـرای معرفـی چند 
دلباختـه ی  کـه  میهمانانـی  از  مـورد 
ایـن کشـور و مـردم و فرهنـگ غنـی 
آن شـده اند را بـه شـما میمهان نـوازان 

. معرفـی می کنیـم 
برای مثال:

سفردریایی یک بطری ازخلیج 
فارس  تا  آبهای ژاپن 

روزی در آبهـای جنوبی کشـور ژاپن 
جایـی نزدیـک بـه جزیـره » کـی کای 
» ژاپـن ماهیگیـران یـک بطـری صیـد 
کردنـد که  حـاوی یک پیام بـود : امیر 
کالنتـر از ایران - دوسـتتان دارم و یک 
شـماره تلفـن ماهیگیـران یادداشـت را 
بـه فرمانداری جزیـره دادنـد و آنها هم 
با اشـتیاق در جسـتجوی صاحـب نامه 
بودنـد. بـه دلیـل ناقـص بـودن شـماره 
تلفـن آنهـا تصمیـم گرفتنـد فرسـتاده 
ای بـه ایـران بـرای یافتـن امیـر کالنتر 

. بفرستند
خبرنگار برزیلی از شنیدن شهر 

آبادان و حکایت »برزیلته« شوکه 
می شود

خبرنـگار  فرنانـدز  سـاندرو  وقتـی 

رادیـو  شـبکه  المللـی  بیـن  بخـش 
 Globo صبـح  روزنامـه  و  تلوزیونـی 
ضبـط  ماموریتـش  شـد  ایـران  وارد 
دیـدگاه های مـردم در مـورد انتخابات 
بـاره  در  نظراتشـان  و  ایـران  مجلـس 
فضـای پسـا تحریـم بـود . امـا در ایـن 
ایـران  در   ، گفـت  او  بـه  کسـی  اثنـا 
شـهری وجـود دارد کـه مـردم آن نـه 
تنهـا عاشـقانه برزیـل را دوسـت دارنـد 
بلکـه حتـی خـود را قسـمتی از کشـور 
برزیل میدانند .سـاندرو بسـیار متعجب 
شـد و ایـن موضـوع را به همـراه صدها 
عکـس شـاهد از اینترنـت بـرای اتـاق 
بسـیار  آنهـا  فرسـتاد.  شـبکه  خبـر 
ایـن  از  شـدند  خوشـحال  و  متعجـب 
کشـف . ماجرایـی کـه گـزارش آن در 
شـبکه سراسـری برزیـل پخـش شـد و 
بـه زودی  ارتباطات فرهنگی  بیشـتری 
بیـن دو کشـور بـر خواهـد انگیخـت .

نوه پر افتخار ترین سفیر تاریخ 
معاصر فرانسه  تصمیم به 

ماندگاری در ایران میگیرد

تعـارف کـه نداریم با مشـاهده حجم 
عظیـم هموطنـان ایرانـی کـه بـه دیار 
غـرب مـی شـتابند هر بـار که داسـتان  
غربـی  یـک  اقامـت  و  حضـور  روایـت 
را مـی شـنویم  باخـود فکـر میکنیـم 
احتمـاال فـردی از همـه جـا رانـده  یـا 
ایـران  کـه  اسـت  مانـده  بجـا  عارفـی 
امـا گاهـی  را بـرای زندگـی برگزیـده 
داسـتان نـه مثـل پیـش بینی مـا بلکه 
مثـل رویـای ما به حقیقت مـی پیوندد.  
دقیقـا مثـل روزی که یوگـو لوپرت نوه 
و بـرادر زاده سـفرای فرانسـوی بعـد از 
سـه سـال سـفر بی وقفه ، کوله پشـتی 
خـود را در خـاک ایـران بر زمیـن نهاد. 
بعـد از تحقیقـات سـه ماهـه در ایـران 
مصمم شـد فارسـی بیامـوزد و روزهای 
عمـر خـود را در کنـار مـردم ایـران و 
اتفاقـات اجتمـاع  سـپری کنـد و وارد 
ایرانـی شـود.  یوگـو تـا امـروز بیـش 
در جهـت  المللـی  بیـن  پـروژه  از 13 
گسـترش ارتباطـات فرهنگـی ایـران و 

اروپـا شـروع کـرده اسـت .

دو دقیقه ایران و ده ها
 افتخار جهانی

تهیـه  تـی«   »منـدی  کـه  وقتـی 
ریـز  برنامـه  و  کنگـی  هنـگ  کننـده 
بـه   رفتـن  حـال  در   HMtv شـبکه 
سـمیناری در امریـکا بود کـه به دالیل 
فنـی بلیطش کنسـل شـد .میخواسـت 
بـه خانـه برگـردد. در حـال خـروج از  
آگهـی  یـک  بـه  چشـمش  فـرودگاه  
بلیـط نیـم بهـا بـرای سـفر بـه ایـران 
افتـاد . فکـر کـرد دو هفتـه تـو خانـه 
مانـدن کـه صفایـی نـدارد. چمدانـش 
هـم کـه بسـته اس دیگـه معطـل چـه 
اسـت؟ بلیـط ایـران را گرفـت و سـوار 
هواپیما شـد . دو هفته موج سـواری در 
ایـران اجتمـاع ایـران  و عکـس گرفتن 
و دوسـتان زیـادی ایرانی کـه پیدا کرد 
و غذاهایـی کـه خـورد و مهمونیایی که 
رفـت و عروسـیایی کـه کل زد و آتـش 
هایـی کـه سـوزاند همـه در  دوربینش 
ثبـت شـد. بعد که بـه خانه برگشـت از 
مجمـوع اتفاقـات یـک فیلـم دو دقیقه 
ای تهیـه کـرد .ایـن فیلم در فسـتیوال  
بیـن  فسـتیوال  شـصت  از  بیـش  در 
المللـی فیلم کوتاه در سراسـر جهان از 
جملـه فسـتیوال » لرد بایـکان » ایتالیا 
جایـزه بهتریـن فیلـم کوتـاه را گرفت .

هـای  شـبکه  در  بارهـا  بحـال  تـا 
مـی  شده.کارشناسـان  دیـده  مختلـف 
گوینـد دو دقیقـه ای کـه از ایـران بـه 
ریتـم  همـراه  بـه  کشـد  مـی  تصویـر 
روی  را  بیننـده  موسـیقی  نظیـر  بـی 
صندلـی خـود بی قـرار میکنـد چندان 
کـه بیننـدگان بسـیاری بعـد از دیـدن 
فیلـم همچـون افـراد هیپنوتیزم شـده 
در اینترنـت مشـغول جسـتجوی روش 

دریافـت ویـزای ایـران مـی شـوند.

ایران از نگاه دیگران
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

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

مدیر داخلی: مریم شمس   
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش

دبیر سرویس سفر: عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر سرویس تکنولوژی: آرین اسدی

عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8

تماس مستقیم تحریریه:32471390 
تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
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بودجه ی درمان در سال جاری، نگرانی 
های  آینـده ی تحوالت و اصالحات انجام 
شـده درحـوزه ی بهداشـت و درمـان را 
افزایش داده اسـت. رشـد  ناچیز بودجه ی 
حوزه ی سـالمت در سـال جاری نسـبت 
به دو سـال گذشـته، باعث شـده بسیاری 
از کارشناسـان و صاحب نظران نسـبت به 
عواقب کسـری بودجه و تأثیرات نامطلوب 
آن هشـدار دهنـد . طـرح تحـول نظـام 
سـالمت و همزمـان با آن اجـرای بیمه ی 
سـالمت ایرانیان بـه عنـوان دو اقدام مهم 
و تأثیرگذار دولت اسـت که از این کسـری 

بودجـه تاثیر مـی گیرد.
بیمه سالمت ایرانیان

گزارشـی   در  شـهروند  ی  روزنامـه 
نوشـت:»وزیر بهداشـت اعالم کرده اسـت 
با توجـه به وضع بودجـه اختصاص یافته، 
ایـن وزارتخانـه بـا کسـری 5هزارمیلیـارد  
تومانـی مواجـه مـی شـود ، و از مجلـس 
خبـر مـی رسـد  کـه بیمـه ی سـالمت 
ایرانیـان نیـز امسـال کسـری بودجـه 8 
هـزار میلیـارد  تومانـی را تجربـه می کند 
.« این در حالی اسـت که از اواسـط سـال 
گذشـته، مسـئوالن وزارت بهداشـت بارها 
نسـبت به تأخیر بیمـه های پایـه درمانی 
در پـرد اخـت مطالبـات بیمارسـتان ها و 
مراکـز درمانـی دولتـی هشـدار داده انـد.  
حـال درچنیـن شـرایطی بـا کاهـش 
بودجـه ی حـوزه درمـان در دو بخـش 
بیمـه و سـالمت وزارت بهداشـت، نگرانی 
هـا د رخصـوص آینـده تحـوالت و اد امه 
ی رونـد  اصالحات نظام سـالمت افزایش 

اسـت.  یافته 
عبدالرحمـان رسـتمیان نایـب رییـس 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلـس 
بـه »شـهروند« گفـت: »کسـری 5 هـزار 
و 8  بهداشـت  وزارت  تومانـی  میلیـارد  
هزارمیلیارد تومانی بیمه ی سـالمت ایران 
بیـش از هـر چیز سـالمت مـردم را تحت 
تاثیـر قـرار مـی دهـد  و در نهایـت باعث 
نارضایتـی آن هـا می شـود .« او با اشـاره 
بـه 11میلیـون نفـری کـه تحت پوشـش 
بیمـه ی سـالمت هسـتند  و مشـکالتی 
کـه کاهش بودجـه ی درمان بـرای آن ها 
بـه  وجود می آورد، می گوید: »بیشـترین 
کسـری بودجـه شـامل بیمه ی سـالمت 
اسـت که بایـد بتواند مطالبـات مراکز بهد 
اشـت و درمان را بدهد و آن 11میلیونی را 
کـه بیمه کرده، پشـتیبانی کنـد . ازطرف 
دیگر بیمه سـالمت یکی از حامیان اصلی 

طرح پزشـک خانـواده اسـت. بـا توجه به 
ایـن شـرایط اگـر ایـن کسـری بودجـه 
جبـران نشـود ، بسـیاری از برنامـه هـا و 
دسـتاوردهای حاصل شـده طی دو سـال 

گذشـته زمیـن می خـورد.«
11 میلیون بیمه شده 

رسـتمیان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش 
کـه، کسـری بودجـه ی حـوزه ی درمـان 
بـه  پیامدهایـی  چـه  جـاری  سـال  در 
: »بایـد  افـزود  دنبـال خواهـد  داشـت، 
آن11میلیونـی کـه بیمه شـده انـد، مورد 
پشـتیبانی قرار گیرند و شـبکه ی  پزشک 
خانـواده گسـترش یابد کـه ایـن اقدامات 
در صـورت کسـری بودجه انجـام نخواهد  
شـد  و بیمه شـدگان جدید  نمـی توانند  

خدمـات مناسـبی بگیرند.« 
اواضافـه مـی کنـد: »حمایـت از بیمـه 
از  مسـتقیم  غیـر  حمایـت  سـالمت  ی 
وزارت بهـد اشـت اسـت و درصورتـی کـه 
ایـن بیمـه حمایت شـود ، مشـکالت این 
وزارتخانـه نیـز کاهـش می یابـد.« وی  به 
بدهـی بیمـه ی سـالمت هـم اشـاره می 
کنـد : »هـدف ما ایـن بود کـه در بودجه، 
بیمـه ی سـالمت را ببینیـم؛ امـا برخی از 
مخالفـت هـا بـا ایـن امر وجـود  داشـت. 
در همـه دنیـا بـه ایـن گونـه اسـت که بر 
کاالهای آسـیب رسـان مالیات می بندند 
و آن را بـه بخـش سـالمت اختصاص می 
دهنـد، این هـدف گـذاری وجـود دارد ما 
روی مالیـات سـیگار کارمـی کنیـم؛ ولی 
هنـوز نظـام بودجـه ای موفـق نشـده که 
ازکاالهای آسـیب رسـان مالیات مناسـب 

بگیرد.« 
کسری بودجه 8 هزار میلیارد 

تومانی بیمه ی سالمت 
توانـد  مـی  کـه  ای  بودجـه  کسـری 
تهدیـدی جدی برای حوزه ی بهداشـت و 
درمان کشـور باشـد . به همیـن دلیل هم 
محـور اصلی جلسـات اعضای کمیسـیون 
ابتـدای  از  مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
سـال جـاری تـا کنـون بـه راهکارهـای 
بـرای جبـران  منابـع جایگزیـن  تأمیـن 
ایـن کسـری بودجـه اختصـاص داشـته 
اسـت. جلسـاتی که بـه گفته سـخنگوی 
کمیسـیون بهداشـت و درمـان مجلس، با 
حضـور مدیـران ارشـد  بیمه ی سـالمت، 
و  مدیریـت  سـازمان  و  بهداشـت  وزارت 
برنامـه ریـزی کشـور چنـد  نوبـت برگزار 
شـده و همچنـان هم ادامـه د ارد . محمد 
از  بیشـتر  توضیـح  در  قربانـی  حسـین 

جزییات این جلسـات به »شـهروند « می 
گویـد : »محـور اصلـی جلسـات در مورد  
راهکارهای تأمین کسـری بودجـه 8 هزار 
میلیـارد تومانـی بیمه ی سـالمت اسـت. 
ایـن کسـری بودجـه چالش هـای زیادی 
را بـرای ادامـه اصالحات نظام سـالمت به 
وجـود می آورد. ما به دنبـال تأمین منابع 
بودجـه 95 هسـتیم  بیمـه سـالمت در 
.«بـه گفتـه ی قربانی، موضـوع اختصاص 
یـک درصـد از درآمـد هـای حاصـل از 
ارزش افـزوده بـه حـوزه بهداشـت یکـی 
ازپیشـنهادهای مطـرح شـده درخصوص 
کاهـش کسـری بودجـه امسـال بـود . او 
درایـن بـاره مـی گویـد: »دولت در  سـال 
گذشـته از درآمد  5هزار میلیـارد  تومانی 
از محـل هـای د رآمـد هـای حاصـل از 
را  تومـان  هزارمیلیـارد   افـزوده   ارزش 
در جـای دیگـری مصـرف کـرد  کـه این 
موضوع مشـکالتی را د رحوزه بهداشـت و 

درمـان بـه وجـود  آورد. «
چتر حمایتی 

قربانـی درپاسـخ به این پرسـش که در 
نهایـت کسـری بودجـه بیمه ی سـالمت 
از چـه منابعـی تأمیـن مـی شـود، مـی 
گویـد : »متاسـفانه بـا وجـود تـالش های 
صـورت گرفته، هنوز به راهکار مشـخصی 
اختصـاص  حاضـر  درحـال  نرسـیدیم، 
درصدی از عوارض واردات و تولید  سـیگار 

تنهـا منبع جایگزین کسـری بودجه بیمه 
ی سـالمت اسـت که درصورت تحقق نیز 
بخـش کوچکـی از ایـن کسـری بودجه را 

پوشـش مـی دهد.« 
او ادامـه مـی دهد : »بیمه شـدن آحاد  
مـردم کـه سـال هـا معطـل مانـده بـود ، 
در دولـت یازدهـم بـه صـورت جـدی در 
دسـتور کار قرار گرفت و سـازمان بیمه ی 
سـالمت موفق شـد 11میلیون نفـر  فاقد 
بیمـه را زیـر چتـر حمایتـی خـود ببـرد. 
68درصـد از این افراد در حاشـیه شـهرها 
زنـد گـی مـی کننـد و درآمـد  پایینـی 
دارنـد. بـا توجـه بـه رویکـردی کـه دولت 
در حمایـت از این اقشـار دارد، حتما بیمه 
ی همگانـی بـرای آنهـا به صـورت رایگان 
ادامـه پیدا مـی کند و دولت بـرای جبران 
ایـن کسـری بودجـه راهـکاری ارایـه می 
دهـد. «  حمیـد رضـا عزیـزی دیگر عضو 
کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس در 
رابطـه بـا بودجـه سـالمت  در ایـن بـاره 
بـه »شـهروند« مـی گویـد : »بـود جه ی 
سـالمت برای  سـال 95 اگـر تحقق پید ا 
کنـد ، تنهـا بخشـی از بدهی هـای وزارت 
بهداشـت بـرای سـال 94را پوشـش مـی 
دهـد ،بنابرایـن بـا توجـه بـه شـرایط کل 
بودجه و رشـد ناچیـز آن در سـال جاری، 
ایـن وزارتخانـه امسـال چالش هـای مالی 

زیـادی پیـش رو دارد.« 

سرنوشت مبهم بیمه سالمت


