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آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه اجـرای پـارک بانـوان اقـدام نمایـد  لـذا از شـرکتهای  واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن 
بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تـا تاریـخ 95/11/23 جهـت دریافت اسـناد مناقصه  و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید 

رجایی-سـایت اداری شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی توانند بـا 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 وجه شـهرداری بم به عنوان سـپرده شـرکت در مناقصـه برای مدت 

3 مـاه الزامی می باشـد.
3- مدت اجرای کار  از زمان تحویل محل به مدت 12ماه می باشد. 

4- برآورد  اولیه اجرای کار بر اساس فهرست بهای مربوطه سال 95  مبلغ 32،007،003،430 ریال می باشد.
5- پیشـنهاد واصلـه حداکثـر تـا یـک هفتـه بعـد از آخریـن مهلت ارائـه پیشـنهادها از نظر کیفـی بررسـی و از مناقصه گران کـه حداقل 

امتیـاز ارزیابـی کیفـی را کسـب نمـوده انـد جهت حضـور در بازگشـایی پاکات الـف و  ج}مالی{ دعـوت بعمـل خواهد آمد.
6-  هر گاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها ضبط خواهد شد.

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

آب، ضرورت امروز، ضمانت فردا 
نوبت دوم

آگهی مناقصه شماره ب/52-95/10  )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقـداری لوله چـدن داکتیل قطـر 500 و 200 مورد نیاز خـود را از 
طریـق تولیـد کننـدگان یا نمایندگان رسـمی آنها خریـداری نماید. لـذا واجدین شـرایط میتوانند با ارائه معرفـی نامه از 
تاریـخ 95/10/30 لغایـت تاریـخ 95/11/6 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمان انتهای بلوار 22 بهمن شـرکت 

آب و فاضـالب اسـتان- مدیریت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 70/438/340/000 ریال

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 2/610/000/000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامه بانکـی، یا چک تضمین شـده در 
وجـه شـرکت آب وفاضالب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 14 مورخ 95/11/16
افتتاح پاکتهای الف و ب وج: ساعت 9 مورخ 95/11/17

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

ایران در سوگ قهرمانان وطن 

هیئت دولت امروز
را عزای عمومی اعالم کرد

دکتر صدیقه شیخ زاده  استاد علوم سیاسی دانشگاه باهنر در گفتگو با پیام ما:

ایران با تاکید بر منافع ملی
 می تواند تهدیدات ترامپ

 را خنثی کند

استاندار کرمان خطاب به گروه های سیاسی:

کاری کنید که نخبگان برای انتخابات 
شورای شهر و روستا کاندیدا شوند

قبـل از اینکه ترامـپ در انتخابات 
متحـده  ایـاالت  جمهـوری  ریاسـت 
پیـروز شـود، در مناظـرات انتخاباتی 
موضوعاتـی را مطـرح کرد کـه باعث 
نگرانـی ناظران بین الملـل و رهبران 
جهـان شـد، از جملـه مـی تـوان به 
در مسـائل محیـط  ترامـپ  نظـرات 
زیسـتی و کنفرانـس پاریـس اشـاره 
کـرد کـه برخـی تصـور مـی کننـد 
متحـده  ایـاالت  آینـده  دولـت  کـه 
بهایـی بـرای آن قائـل نیسـت. حوزه 
دوم مسـائل جهانـی سـازی اقتصـاد 
نگرانـی  کـه  اسـت  آزاد  تجـارت  و 

حـوزه  و  آورد  وجـود  بـه  را  هایـی 
سـوم همـکاری با سـازمان های بین 
المللـی بـه ویـژه ناتـو اسـت، ترامپ 
)ناتـو(  شـمالی  آتالنتیـک  پیمـان 
دانسـت  کارافتـاده  از  و  فرسـوده  را 
و بیـان کـرد کـه دولـت آنبـده وی 
دربـاره آن تجدید نظـر خواهد کرد.. 
در مـورد موضـوع چین هم مسـائلی 
را مطـرح کـرد و آن را بـه چالـش 
خارجـی  سیاسـت  در  کـه  کشـید 

آمریـکا بـی سـابقه بـوده اسـت.
کـه  مهـم  هـای  حـوزه  از  یکـی 
نگرانـی هـا را بیشـتر کـرد و حتـی 

ایـران را  افـکار عمومـی  مقامـات و 
هـم نگـران کـرد موضـع ترامـپ در 
مـارس  در  وی  بـود.  برجـام  قبـال 
برجـام  سـخنرانی  یـک  در   2016
را یـک توافـق وحشـتناک خوانـد و 
را ملغـی خواهـد کـرد.. گفـت آن 

در اشـاره بـه مولفـه هـای موثـر 
بـر رفتار سیاسـت خارجـی احتمالی 
ایـران  بـا  رابطـه  ترامـپ در  دولـت 
می تـوان به چنـد عامل اشـاره کرد 
از جملـه عامـل فـردی کـه مربـوط 

ویژگبهـای فـردی ترامـپ اسـت.
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سیف الهی مطرح کرد:

قصد دخالت 
در امور شهرداری و 
شورای شهر را نداریم

معـاون امور فنی و عمرانی اسـتاندار کرمان به 
تشـریح منابـع تامیـن مالی پـروژه های قـرارگاه 
علـت  و  کرمـان  در  االنبیـاء  خاتـم  سـازندگی 
انتخـاب آن پرداخـت. بـه گـزارش خبرگـزاری 
ایسـنا ابوالقاسـم سـیف الهی شـامگاه پنج شنبه 
در نشسـت فعالین سیاسی اسـتان کرمان گفت: 
بـا توجـه به اینکـه همه اذعـان داشـتند که چرا 
مرکـز اسـتان کرمـان آبـاد نمـی شـود، بنابراین 
بـرآن شـدیم کـه توجـه ویـژه بـه مرکز اسـتان 
آن هـم در قالب پشـتیبانی از شـهرداری کرمان 
داشـته باشـیم.  وی افزود: در برخی از شهرستان 
هـا شـبه ای به وجـود آمـده و آن این اسـت که 
در مرکـز اسـتان پـروژه هایـی کـه شـهرداری 
و  دولـت  را  آنهـا  هزینـه  نمایـد،  مـی  تعریـف 
اسـتانداری پرداخـت مـی نماید و چـرا دولت به 
شـهرداری هـای دیگر شهرسـتان ها کمک نمی 
کنـد و یا یک عـده دیگر نیز معتقدنـد که دولت 
کمـک نمـی کند و پـروژه ها بر زمین مانـده اند. 
معـاون امـور عمرانـی و فنـی اسـتانداری کرمان 
به شـفاف سـازی حضور قرارگاه سـازندگی خاتم 
االنبیـاء در پـروژه هـای عمـران شـهری کرمـان 
پرداخـت و ادامه داد: شـهرداری کرمـان در هیچ 
دوره ای بیـش از 100 میلیون تومان در حسـاب 
هـای آن نبـوده اسـت و امـروز امکاناتـی کـه در 
کرمـان بوجـود آمـده اسـت ناشـی از حمایـت 
اسـتاندار کرمـان از شـهرداری و شـورای شـهر و 
تبدیـل امکانـات بالقوه به بالفعل بوده اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه سـوال برخـی از اشـخاص مبنی بر 
اینکـه آیا بسـته مالی برای پـروژه هـای  قرارگاه 
سـازندگی خاتم االنبیـاء در شـهر کرمان تعریف 
شـده بـود یا خیر؟ اضافـه کرد: بسـته مالی برای 
قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـاء و تقاطع های 
غیـر همسـطح در روز نخسـت تعریـف شـد، به 
طـوری کـه بـا پشـتیبانی اسـتاندار کرمـان 45 
میلیـارد تومـان از محـل زمیـن هـای شـرکت 
زغالسـنگ، 50 میلیـارد تومـان از محـل بنیـاد 
قـدس بـا پشـتیبانی هییت امنـای بنیـاد قدس 
و 28 میلیـارد تومـان از محـل زمیـن های جهاد 
کشـاورزی بـه عنـوان تامین کننـده هزینه های 
پـروژه هـای عمرانی شـهر کرمـان در نظر گرفته 
شـد که توسط شـهرداری و شـورای شهر تامین 

نگردیده اسـت.
وی افـزود: ضمـن آنکـه مقـرر گردید سـاالنه 
70 میلیـارد تومـان از محـل مالیـات بـرارزش 
افـزوده کـه فقـط صـرف امـور عمرانـی شـود، 
سـال 210  سـه  ایـن  در  کـه  شـود  پرداخـت 
میلیـارد تومان شـده اسـت، کـه ایـن کل جمع 
بندی بسـته مالی که برای قـرارگاه خاتم االنبیاء 
پیـش بینـی نمـوده ایم.  معـاون امـور عمرانی و 
فنی اسـتاندار کرمان با اشـاره به میـزان پرداخت 
هـای نقدی بـه قرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیاء 
تـا کنـون، ابـراز کـرد: آنچـه که نقـدا به قـرارگاه 
خاتـم پرداخت گردیده اسـت 20 میلیارد تومان 
در زمانـی کـه بنـده بعنـوان شـهردار کرمـان 
مشـغول بـه کار بـودم پرداخت شـد، ضمن آنکه 
در سـال 1394  سـه میلیـارد تومـان و در سـال 
جـاری 10 میلیارد تومان شـهرداری بـه قرار گاه 

خاتـم پرداخـت نموده اسـت. 
ارزش 30  بـه  زمیـن  یـک  واگـذاری  از  وی 
میلیـارد تومـان از طریـق مسـکن و شهرسـازی 
بـه قرارگاه سـازندگی خاتم االنبیاء با پشـتیبانی 
اسـتاندار، خبـرداد و تصریـح کـرد: سـه هکتـار 
زمیـن از هوانیـروز به ارزش هـر هکتار 3 میلیارد 
تومـان، زمینی متعلق به محیط زیسـت، زمینی 
متعلـق به کارخانه سـنگ بـری از طریـق دولت 

تامیـن و در جهـت اجـرا قـرار گرفته اسـت. 
سـیف الهـی از علـت انتخـاب قـرارگاه خاتـم 
االنبیـاء بـه عنـوان مجـری پـروژه هـای عمـران 
شـهری کرمـان، سـخن بـه میـان آورد و اعـالم 
کـرد: اگـر قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـاء وارد 
نمـی شـد ایـن پـروژه هـا بـا ایـن کیفیـت و بـا 
ایـن تکنولـوژی اجرایـی نمـی شـد زیـرا بایـد 
بپذیریـم کـه هیـچ پیمانـکاری نمـی توانسـت 
ایـن پـروژه هـای سـنگین را با چنین سـرعت و 
کیفیتـی انجـام دهد و پیمانـکاران بومـی از این 
تکنولـوژی برخـوردار نبودنـد کـه نمونه بـارز آن 
را در تقاطع غیرهمسـطح سیدی شاهد هستیم. 
وی بـه پروژه سـاخت بیمارسـتان 750 تختوابی 
شـفا توسـط قـرارگاه سـازندگی خاتـم االنبیـاء 
اشـاره و خاطـر نشـان کـرد: قـرارگاه خاتـم بـا 
وزیـر بهداشـت و درمـان توافقـی انجـام داده اند 
تـا حـدود 8 بیمارسـتان در کل کشـور احـداث 
نماینـد کـه 30 درصـد هزینـه سـاخت را دولت 
تامیـن و 70 درصـد آن از محل زمین های علوم 
پزشکی اسـتفاده نمایند. معاون اسـتاندار کرمان 
در پایـان تاکیـد کـرد: به هیـچ وجه اسـتانداری 
قصد دخالت در امور شـهرداری و شـورای شـهر 

کرمـان را نداشـته و نخواهیـم نداشـت.

کرمان زمین

انتظامـی  امنیتـی  کل  مدیـر 
اسـتاندار کرمـان اعالم کـرد: رقابت 
هـای سیاسـی نباید منجر به سـیاه 
بـه  گـردد.  نظـام  عملکـرد  نمایـی 
ایسـنا خلیـل  گـزارش خبرگـزاری 
همایـی راد  پنج شـنبه در نشسـت 
کرمـان  اسـتان  سیاسـی  فعالیـن 
هـای  فعالیـت  بسـتر  را  امنیـت 
سیاسـی و اقتصادی دانست و گفت: 
امنیـت از فعالیـت هـای سیاسـی و 
اقتصـادی نیـز متاثر می باشـد. وی 
ادامـه داد: امـروز در اسـتان کرمـان 
ارکان امنیتـی اسـتان اعم از سـپاه، 
نیـروی انتظامی، ارتش، دادسـتانی، 
دادگسـتری و ... بـه لحـاظ دانـش، 
بـه  دارنـد  کـه  تعاملـی  و  تجربـه 
جـرات مـی تـوان اذعـان نمـود که 
امنیـت اسـتان کرمـان در باالتریـن 

جایـگاه خود قـرار دارد و این امنیت 
بـه خوبـی  را در همـه زمینـه هـا 

شـاهد مـی باشـیم. 
انتظامـی  امنیتـی  کل  مدیـر 
اسـتانداری کرمان به امنیت اسـتان 
از  یکـی  افـزود:  و  اشـاره  کرمـان 
مصداق هـای بارز تاثیر پذیری سـه 
حـوزه امنیـت، اقتصـاد و سیاسـت، 
را هـم اکنـون در شهرسـتان قلعـه 
گنـج شـاهد مـی باشـیم بـه طوری 
که براسـاس آمار سـال 1394، پس 
از اجـرای طرح اقتصـاد مقاومتی در 
ایـن شهرسـتان،  72 درصـد جرایم 
خشـن کاهـش یافته اسـت که یک 
رکـورد در سـطح کشـور محسـوب 
مـی شـود. وی بـا یـادآوری آرامش 
هفتـم  انتخابـات  کـه  امنیتـی  و 
اسـفندماه سـال گذشـته در اسـتان 

کرمـان، ابـراز کـرد: بـرای انتخابات 
اردیبهشـت مـاه 96 ،اطلـس امنیت 
دسـتور  یـک  بعنـوان  را  انتخابـات 
العمـل بـه منظـور برقـراری امنیت 
انتخابـات  از  پـس  و  حیـن  قبـل، 
راد  همایـی   . ایـم  نمـوده  تدویـن 
سـخنرانی هـای اشـخاص از گـروه 
هـا و جنـاح های مختلف در اسـتان 
در آرامـش را یکـی دیگـر از دالیـل 
اسـتان  در  امنیـت  وجـود  اثبـات 
کرمان دانسـت و اظهار کرد: الگویی 
کـه در امنیت اسـتان در حـال اجرا 
می باشـد بر گرفتـه از الگوی دوران 
دفـاع مقدس می باشـد و آن چیزی 
جـزء مدیریـت جهـادی نمی باشـد. 
وی بـا اشـاره بـه همدلـی و وحدت 
موجـود در اسـتان کرمـان، اضافـه 
کـرد: مدیریـت جهـادی بـه معنـی 

نداشـتن گرایـش سیاسـی نیسـت، 
مدیریـت  نـوع  ایـن  اسـاس  بلکـه 
منافـع  مبنـای  بـر  کـه  اسـت  آن 
جناحـی حرکـت نکنـد و ایـن مهم 
اسـتان  در  مدیریـت  عطـف  نقطـه 

کرمان می باشـد. مدیـر کل امنیتی 
انتظامی اسـتانداری کرمـان خطاب 
بـه مسـئوالن گفـت: همه گـروه ها 
بـه  بایـد  و تشـکل هـای سیاسـی 
امنیـت روانـی توجـه نماینـد، زیـرا 

امنیـت فیزیکـی اکنـون بـا تـالش 
انتظامـی  امنیتـی  نیروهـای  هـای 
اسـتان در جریان می باشـد و رقابت 
هـای سیاسـی نباید منجر به سـیاه 

نمایـی عملکـرد نظـام گـردد.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کرمان:

رقابت های سیاسی نباید منجر به 
سیاه نمایی عملکرد نظام گردد

گـروه  بـه  خطـاب  کرمـان  اسـتاندار 
هـای سیاسـی گفـت: در شـرایط کنونـی 
بـه  سیاسـی  فعـاالن  بایـد  کـه  معتقدیـم 
دنبـال نخبگانـی باشـد کـه مشـخصه کار 
آنها شـهرداری و شـوراهای شـهر و روسـتا 
باشـند. به گـزارش خبرگزای ایسـنا علیرضا 
رزم حسـینی شـامگاه پنجشـنبه در جلسه 
بـا فعالیـن سیاسـی اسـتان کرمـان ضمـن 
اهلل  آیـت  رحلـت   مناسـبت  بـه  تسـلیت 
هاشـمی رفسـنجانی اظهـار کـرد: آیـت اهلل 

اسـطوره  جـرات  بـه  رفسـنجانی  هاشـمی 
شـجاعت، آزادگـی، حریـت و هویـت نظـام 
بودنـد و مـردم کشـور و اسـتان کرمـان نیز 
به درسـتی در مراسم تشـییع و بزرگداشت 
ایشـان از زحمات بی شائبه وی قدرشناسی 
کردنـد. وی در ادامـه بـه وضعیت سیاسـی 
و توسـعه ای اسـتان کرمـان اشـاره و اظهار 
کـرد: بـه لطـف خداونـد، از ابتـدای کار در 
سیاسـتی  دنبـال  بـه  کرمـان  اسـتانداری 
یکنواخـت و بـر مبنـای اعتـدال و توسـعه 

بودیـم کـه خوشـبختانه ایـن مهـم تاکنون 
اسـتمرار پیـدا کرده اسـت. رزم حسـینی با 
اشـاره بـه فضـای سیاسـی آرام در اسـتان 
کرمـان افـزود: در ایـن راسـتا و از ابتـدای 
از  سیاسـی  شـخصیت   40 جـاری،  سـال 
گرایـش هـای مختلـف در اسـتان کرمـان 
برنامـه داشـتند کـه کوچتریـن مشـکل در 
آنهـا بـه وجـود نیامده اسـت که نمونـه بارز 
آن را مـی تـوان بـه حضـور علـی مطهـری 
نایـب رییـس مجلـس شـورای اسـالمی در 

کرد.   اشـاره  کرمـان 
اسـتاندار کرمـان در ادامـه به دیدار سـه 
اهلل هاشـمی  آیـت  بـا  پیـش خـود  هفتـه 
عملکـرد  از  گزارشـی  ارائـه  و  رفسـنجانی 
اسـتان کرمـان اشـاره و اظهار کرد: ایشـان 
اجـرا  مقاومتـی  اقتصـاد  مـدل  بـه خوبـی 
شـده در اسـتان و شهرسـتان قلعـه گنج را 
درک کردنـد و معتقدیـم پیـاده شـدن این 
مـدل نیز ناشـی از عقالنیت و بلوغ سیاسـی 
حاکـم بر اسـتان کرمـان اسـت و امیدواریم 
ایـن راه همچنـان اسـتمرار پیـدا کنـد. وی 
بـا بیـان اینکـه راه خودمـان را بـه درسـتی 

پیـدا کـرده ایم اظهـار کرد: اقدامـات خوبی 
در اسـتان و در دولـت تدبیـر و امید صورت 
گرفتـه اسـت امـا بایـد بپذیریـم کـه اطالع 
رسـانی صحیـح و بـه موقعـی نتوانسـته ایم 
انجـام دهیـم و مردم باید نسـبت به محیط 
پیرامـون خـود و اتفاقـات افتاده در اسـتان 

آگاهـی پیـدا کنند. 
انتخابـات  بـه  ادامـه  در  حسـینی  رزم 
اردیبهشـت مـاه سـال 96 اشـاره و اظهـار 
انتخابـات  دو  مـاه  اردیبهشـت  در  کـرد: 
و  جمهـوری  ریاسـت  دوره  دوازدهمیـن 
پنجمیـن دوره شـوراهای شـهر و روسـتا را 
در پیـش رو داریـم کـه معتقـدم انتخابـات 
مهـم  بسـیار  روسـتا  و  شـهر  شـوراهای 
اسـت زیـرا کـه آینـده ایـن شـهر و آینـده 
درسـت  انتخـاب  گـروی  در  فرزندانمـان 
بـا  وی  اسـت.  روسـتایمان  و  شـهر  بـرای 
بـرای  آمـده  پیـش  مشـکالت  بـه  اشـاره 
شـهرداری کرمـان و معوقـات ایجـاد شـده 
در ایـن ارگان اظهـار کرد: بودجه شـوراها و 
شـهرداری هـا 600 میلیارد تومان هرسـاله 
از محـل دریافـت مالیـات بـر ارزش افزوده 

بودجـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  اسـت 
عمرانـی اسـتان 250 میلیـارد تومان اسـت 
کـه نشـان مـی دهـد نیازمنـد افـراد نخبـه 
در ایـن حـوزه مـی باشـیم ایـن در حالـی 
اسـت کـه نخبـگان خـود را بـرای انتخابات 
شـورای شـهر و روسـتا کاندید نمـی کنند. 
بـه مشـکالت  اشـاره  بـا  اسـتاندار کرمـان 
خطـاب  هـا،  شـهرداری  در  شـده  ایجـاد 
بـه گـروه هـای سیاسـی گفـت: در شـرایط 
کنونـی معتقدیـم کـه باید فعاالن سیاسـی 
بـه دنبـال نخبگانی باشـد که مشـخصه کار 
آنها شـهرداری و شـوراهای شـهر و روسـتا 
باشـند. رزم حسـینی ادامـه داد: بـه عنـوان 
نماینده دولت موظف هسـتیم فضا و بسـتر 
مناسـبی را بـرای حضور هرچه با شـکوهتر 
مـردم در انتخابـات آمـاده کنیم امـا وظیفه 
گـروه ها و تشـکل های سیاسـی این اسـت 
کـه بـه دنبـال افـرادی باشـند که شایسـته 
حضور در شـورهای شـهر و روسـتا باشند و 
بایـد افـرادی کاندید شـوند که در راسـتای 
توسـعه عمرانـی شـهر نخبـه بـوده و بدانند 

کـه ایـن پـول چگونـه خرج شـود.

استاندار کرمان خطاب به گروه های سیاسی:

کاری کنید که نخبگان برای انتخابات شورای شهر و روستا کاندیدا شوند
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نوبت چهارسال 1395
پیـرو آگهـی تحدیـد حـدود عمومی داخل شـهر و خارج شـهر قبلی بدینوسـیله 
آگهـی تحدیـد حـدود عمومـی یک قسـمت دیگر ازا مـالک تقاضای ثبت شـده 
)موضـوع مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک( واقـع در حـوزه ثبتـی اداره 
ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه دو شهرسـتان کرمان مربـوط به بخشـهای 2و 3 
کرمـان کـه بـه موجـب مـاده 14 قانـون ثبـت اسـناد و امالک کشـور منتشـر و 
عملیـات تحدیـد حـدود هریـک از رقبـات مـورد تقاضـا بـه ترتیب بخـش محل 
وقـوع امـالک و شـماره پـالک فرعـی از اصلـی هریـک از امـالک تقاضـای ثبت 
شـده در تاریـخ تعییـن شـده که ذیـال درج گردیـده راس سـاعت 8 صبح همان 
روز در محـل شـروع  و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله بـه کلیـه مجاورین 
امـالک تقاضـای ثبـت شـده و همچنیـن اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه بـر 
حـدود و حقـوق ارتقاقـی رقبـات مـورد تقاضـای ثبـت منـدرج در ایـن آگهـی  
اعتـراض داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت اسـناد و امـالک اخطـار 
میشـود حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد 
حـدود اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد تـا با توجه بـه ماده 
86 آئیـن نامـه قانـون ثبـت نسـبت بـه واخواهـی )اعتـراض( معترض بـا عنایت 
بـه مـواد اخیرالذکـر رسـیدگی شـود ضمنـا معترض بایسـتی بـا توجه بـه مواد 
قانـون فـوق الذکـر و همچنیـن تبصـره 2مـاده واحده قانـون معترضیـن پرونده 
هـای ثبتـی حداکثـر ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، بـه دادگاه 
صالحـه مراجعـه و نسـبت بـه تقدیـم دادخواسـت مبنـی بر طـرح دعـوی اقدام 
بنمایـد و گواهـی الزم مشـعر بر طرح دعـوی را از مراجع ذیصـالح قانونی اخذ و 
بـه انضمـام تصویری از دادخواسـت مصـدق را به اداره ثبت تسـلیم نماید بدیهی 
اسـت کـه پـس از انقضای مهلت یـاد شـده اخیرالذکر هیچگونه ادعایی مسـموع 
نخواهـد بـود و چنانچـه متقاضی ثبـت گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی 
معتـرض بـه دادگاه را از مرجـع قضایی صالحـه اخذ و به این اداره تسـلیم نماید 
عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم 
خواهـد شـد هرچنـد صـدور و تسـلیم سـند مالکیت مطابـق قانون مذکـور فوق 

مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش دو کرمان

14711 فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از 180 فرعـی از اصلـی مزبـور 
آقـای مجیـد زاده محمودآبادی ششـدانگ یکبابخانه مسـکونی بمسـاحت 350/4 
مترمربـع واقـع در کرمـان سرآسـیاب فرسـنگی خیابان شـهید ابراهیمـی جنوبی 

کوچـه 12 منـزل پنجـم سـمت چپ
214 فرعـی از 3980  اصلـی خانـم فاطمـه چراغـی پور زرندی ششـدانگ یکباب 
خانـه مسـکونی بمسـاحت 149/10 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان سـرباز 

قدوسـی 31 سـمت چـپ درب ششـم
5577 فرعـی از 3982 اصلـی مجـزی شـده از 126 فرعـی از اصلـی مزبـور آقای 
ابراهیـم شـجاعی ششـدانگ یکبابخانـه مسـکونی بمسـاحت 134/29 مترمربـع  

واقـع در کرمـان شـهرک جمـاران بـن بسـت اول سـمت چپ
4795 اصلـی آقـای محمدعلـی قزوینـی ششـدانگ زمیـن محصـور بمسـاحت 

4866/1 مترمربـع واقـع در کرمـان اراضـی نـوش آبـاد خیابـان شـهدا انتهـای 
شـهرک قائـم جنـب کارخانـه آسـفالت شـهرداری بخـش دو کرمـان

4910 اصلـی خانـم زهـرا کوچـک مقـدم و آقای مجتبی غفـاری نـژاد بالمناصفه 
نسـبت بـه ششـدانگ خانـه مسـکونی بمسـاحت 227 مترمربـع واقـع در کرمان 
خیابـان سـرباز سـرباز 43 شـرقی 18 کوچـه ثاراهلل )ع( درب اول سـمت راسـت

95/11/21
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش سه کرمان

3465 فرعـی از 2788 اصلـی خانـم مریـم مهدیـان مقـدم ششـدانگ یکبابخانـه 
بمسـاحت 438/25 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان اسـتقالل جنوبـی خیابان 

صالحـی کوچـه شـماره 5 بخـش سـه کرمان
4385 فرعی از 2788 اصلی آقای مهدی صالحی ششـدانگ یکبابخانه بمسـاحت 
302/75 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابان آیت اهلل صالحی کوچه 12 بخش سـه 

کرمان اراضـی تکریت آباد
6209 فرعـی از 2788 اصلـی آقـای محمـد اکبـرزاده سـعادت آبادی ششـدانگ 
یکبابخانـه مسـکونی بمسـاحت 642/5 مترمربـع واقـع در کرمان خیابان آسـیاباد 

شـمالی غربی 7
14021 فرعـی از 2788 اصلی اقای علی شـریفی ششـدانگ یکبابخانه مسـکونی 
بمسـاحت 61 مترمربـع واقع در کرمان خیابان پروین اعتصامی کوچه 18 شـرقی 

2 پالک 27
14112 فرعـی از 2788 اصلـی خانـم شـهربانو قربانـی زاده و آقـای عباس نخعی 
مقـدم بالمناصفـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبابخانـه بمسـاحت 226/61 مترمربع 

واقـع در کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی کوچـه 32 پالک 7
95/11/22

2703 فرعـی از 2942 اصلـی آقـای کمـال شـریفی پویـا ششـدانگ یکبـاب 
سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 115/55 مترمربـع واقـع در 

خیابـان میـرزا آقاخـان جنوبـی بیـن کوچـه 72و74
1736 فرعـی از 2975 اصلـی آقای حیدر شـاکری ششـدانگ یکبابخانـه واقع در 
اراضـی مسـتثنیات اهلل آبـاد از پـالک 2975 اصلـی بمسـاحت 212/80 مترمربع 
واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه شـماره 10 بعـد از چهارکوچه سـوم سـمت 

چـپ منزل نهم سـمت راسـت
1737 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای حسـین کرمـی رباطی ششـدانگ خانه واقع 
در اراضـی مسـتثنیات اهلل آباد از پالک 2975 اصلی بمسـاحت 197/95 مترمربع 
واقـع در کرمـان بلـوار شـاهد کوچـه شـماره 10 بعـد از چهارکوچه سـوم سـمت 

چپ منزل هشـتم سـمت راسـت
3761 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای مهـدی انجـم شـعاع ششـدانگ یکبابخانـه 
بمسـاحت 149 مترمربـع واقـع در کرمان اهلل آباد خیابان بعثت کوچه شـماره 43 
3766 فرعی از 2975 اصلی آقای علی شـیر معین ششـدانگ یکبابخانه مسـکونی 
بمسـاحت 158 مترمربـع واقـع در کرمـان شـهرک مطهـری بلـوار ابوالفضـل )ع( 

ابوالفضل 5 سـمت راسـت کوچه اول
3769 فرعـی از 2975 اصلـی دولت جمهوری اسـالمی ایران بـه نمایندگی وزارت 

اموزش و پرورش ششـدانگ یکباب مدرسـه به مسـاحت 1841/93 مترمربع واقع 
در اهلل آبـاد بلوار شـاهد خیابان بعثت

95/11/23
3773 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای اسـحق بلـوچ سـیرگانی ششـدانگ یکبـاب 
مغـازه بمسـاحت 296/89 مترمربـع واقـع در کرمـان اهلل ابـاد بلـوار شـاهد بعد از 

کوچـه شـماره 10 بخـش سـه کرمان
3774 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم فاطمه محمدی تهرودی ششـدانگ شـالوده 
خانـه بمسـاحت 185 مترمربـع واقع در کرمان خیابان سـی متـری حجت کوچه 

10
3775 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای احمـد حسـن آبـادی ششـدانگ یکبابخانـه 
بمسـاحت 206/50 مترمربـع واقـع در کرمـان بلـوار کرامـت اولین کوچه سـمت 

چـپ اراضـی اهلل آبـاد بخـش سـه کرمان
یکبابخانـه  ششـدانگ  رضایـی  علیرضـا  آقـای  اصلـی   2975 از  فرعـی   3778
بمسـاحت 174 مترمربـع واقـع در کرمـان کمربنـدی غربـی عاشـقان والیـت 8 

درب آخـر سـمت چـپ
3779 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای امیرذوالعلـی ششـدانگ یکبابخانه نیمه سـاز 
بمسـاحت 254 مترمربـع واقـع در کرمـان روسـتای اهلل آباد خیابـان بعثت بعثت 

 53
95/11/24

پـور ششـدانگ مغـازه  یـاراهلل کالنتـری  آقـای  اصلـی  از 2975  فرعـی   3781
بمسـاحت 258/58 مترمربـع واقـع در کرمـان خیابـان سـی متری حجـت مقابل 

هتـل گواشـیر بخـش سـه کرمان
3782 فرعـی از 2975 اصلـی آقـای حسـین ذوالعلـی ششـدانگ خانـه مشـتمل 
بـر مغـازه بمسـاحت 155/39 مترمربـع واقع در کرمان روسـتای اهلل آبـاد خیابان 

بعثت
3786 فرعـی از 2975 اصلـی آقای غالمعلی بهزادی گودری ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 120/94 مترمربع واقع در کرمان بلوار کرامت جنوبی شـهرک مطهری

3787 فرعیـا ز 2975 اصلـی خانـم حمیده رجایی نژاد ششـدانگ یکبابخانه نیمه 
تمـام بمسـاحت 373/04 مترمربـع واقـع در کرمـان اهلل آباد خیابـان بعثت کوچه 

عاشـقان والیت 18
3790 فرعـی از 2975 اصلـی خانـم زینب صادقی پور فوزی ششـدانگ یکبابخانه 
بمسـاحت 184/99 مترمربـع واقـع در کرمـان شـهرک پـدر خیابان امام حسـین 

)ع( کوچـه شـماره 6 بخش سـه کرمان
3792 فرعـی از از 2975 اصلـی آقـای حسـن کمال الدینی ششـدانگ یکبابخانه 
نیمـه سـاز به مسـاحت 250/8 مترمربـع واقع در بزرگـراه امام کوچه حـوزه نظام 

95/11/25 وظیفه 
95/11/25

تاریخ انتشار: 95/11/2
م الف 996 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان- محمود مهدی زاده
از طرف امید صاعد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

آگهی تحدید حدود عمومی داخل و خارج شهر یک قسمت دیگر از اراضی وامالک تقاضای ثبت شده واقع در حوزه ثبتی
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان
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کاغذ اخبار

ایسـنا نوشـت: مدیر عامل سـازمان بیمه 
تامیـن اجتماعـی از آغـاز بـه کار کمیته ای 
بـرای پرداخـت مسـتمری و بیمـه بیـکاری 
کارگـران تحـت پوشـش ایـن سـازمان کـه 
در حادثه پالسـکو آسـیب دیدنـد خبر داد. 
محمدتقـی نوربخـش بـا اشـاره بـه حادثـه 
و  اتفـاق  ایـن  گفـت:  پالسـکو  سـاختمان 
فاجعـه کـه در سـاختمان پالسـکو اتفـاق 
افتـاد، بسـیار تلـخ بـود. وی افـزود: بـا این 
اتفاق 580 کارگاه تخریب و بیش از 4 هزار 
کارگـر و تعـدادی از آتش نشـانان که تحت 
هسـتند  اجتماعـی  تامیـن  بیمـه  پوشـش 
پرداخـت  کـه مسـئولین  دیده انـد  آسـیب 
مسـتمری و هزینـه درمـان و بیمـه بیکاری 

شـان بـر عهـده سـازمان تامیـن اجتماعـی 
اسـت. نوربخـش ادامـه داد: بـر این اسـاس 
در سـازمان بیمه تامین اجتماعی جلسـاتی 
برگـزار کردیـم تـا راهکارهایـی را در نظـر 
بگیریـم و بتوانیـم اقدامـات موثـری در این 
زمینـه انجـام دهیـم. وی همچنیـن گفـت: 
بنابرایـن پرداخـت هزینـه هـای درمـان و 
بیمـه بیـکاری ایـن افـراد بـر عهـده بیمـه 
محـض  بـه  کـه  اسـت  اجتماعـی  تامیـن 
تمـام شـدن اقدامـات امـدادی انجـام مـی 
شـود. همچنیـن کمیتـه ای بـرای پرداخت 
افـراد  ایـن  بیـکاری  بیمـه  و  مسـمتری 
تشـکیل شـده کـه از فـردا آغاز بـه کار می 

. کند

هـالل  مسـئول  یـک  نوشـت:  تسـنیم 
نجـات  سـگ های  عملکـرد  دربـاره  احمـر 
بـه دلیـل دود و حـرارت حریـق سـاختمان 
زیریـن  نقـاط  برخـی  در  گفـت:  پالسـکو 
سـاختمان پالسـکو حـرارت بیـن 200 تـا 
600 درجه اسـت کـه باعث تاثیـر منفی بر 
عملکـرد نیروی انسـانی و خرابـی تجهیزات 
می شـود که سـگ ها نیز مسـتثنی نیستند. 
مرتضـی مرادی پـور دربـاره جزئیات بیشـتر 
در زمینـه رونـد تخصصی جسـتجو و نجات 
در حادثـه فرو ریختگی سـاختمان پالسـکو 
و اقدامـات جدیـد امدادگـران هـالل احمـر 
اظهـار داشـت: در اقـدام جدیـد نیروهـای 
تـازه نفـس امـدادی فراخوانـده و جایگزین 

نیروهـای قبلـی می شـوند و تـا روز شـنبه 
نیـز سـومین گـروه نجاتگـران هـالل احمر 
مسـتقر  پالسـکو  سـاختمان  اطـراف  در 
نجـات  و  امـداد  سرپرسـت  می شـوند. 
جمعیـت هـالل احمـر اسـتان تهـران ادامه 
داد: همچنیـن سـگ های نجـات در قالـب 
می شـوند.  جایگزیـن  آنسـت  تیم هـای 
مرادی پـور در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
آیـا حـرارت و دود در عملکـرد سـگ های 
نجـات نیـز تاثیـر منفـی دارد، عنـوان کرد: 
نـه تنهـا دود بلکـه به دلیل حـرارت موجود 
در سـاختمان دچـار حریـق شـده، سـگ ها 
بـه مشـکل می خورنـد بلکه نیروهـای امداد 
خودروهـا  و  تجهیـزات  وسـایل،  حتـی  و 

نیـز بـه دلیـل ایـن حـرارت دچـار مشـکل 
می شـوند زیـرا به گفتـه کارشناسـان آتش 
نشـان در برخـی نقـاط زیریـن سـاختمان 
پالسـکو حـرارت بیـن 200 تـا 600 درجه 

 . ست ا

کمیته ای برای پرداخت مستمری و بیمه آسیب دیدگان فاجعه پالسکو

 4هزار نفر بیکار شدند
کار سخت سگ های زنده یاب؛ حرارت زیر 
آوار پالسکو 2۰۰ تا 6۰۰ درجه است

    خبر    خبر
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ایران زمین

»جـام جم« نوشـت:برج طغرل هشـتاد 
و یکمین سـالروز ثبت خود را در فهرسـت 

پشـت  مـاه  دی  دوم  نیمـه  ملـی،  آثـار 
برجـی کـه گفتـه می شـود  سرگذاشـت. 

اسـت  تهـران  نمـاد  بـرج  سـه  از  یکـی 
و در کنـار دو بـرج مـدرن آزادی و بـرج 
میالد بخشـی از هویـت تاریخی تهـران را 
تشـکیل می دهـد. بـه همیـن مناسـبت از 
سـوی بخـش میـراث فرهنگی شـهرداری 
تهـران هفتـه گذشـته بازدیدی یـک روزه 
بـرای خبرنـگاران بـه نـام تـور برج هـای 
تهـران از طغـرل تا میـالد برگزار شـد؛ اما 
در ایـن بازدید بـرج آزادی کـه زمانی تنها 
نمـاد اصلـی شـهر تهـران در دوره معاصـر 
بـود از قلم افتـاده بود. شـاید دلیل آن هم 
مشـکالتی اسـت که ایـن روزها بـرای این 

بـرج پیـش آمده اسـت.
بـه گفتـه دوسـتداران میـراث فرهنگی، 
تهـران  برج هـای  از  حراسـت  و  حفـظ 
کـه هـر یـک در برهـه ای از تاریـخ نقـش 
پررنگی داشـته اند اهمیت بسـیاری دارد و 
بـه گفتـه آن هـا اگـر بـرج طغرل هـا نبود 
امـروز بـرج میـالد هـم شـکل نمی گرفت.
بـرج آرامـگاه طغـرل در شـرق آرامـگاه 
شـده  واقـع  شـهرری  در  بابویـه  ابـن 
اسـت کـه از آثـار بـر جـای مانـده از دوره 
سـلجوقیان اسـت. این برج بدون احتساب 
گنبـد مخروطی شـکل کـه امروز اثـری از 
آن باقـی نمانـده اسـت، حـدود 20 متـر 
ایـن  شـکل گیری  داسـتان  دارد.  ارتفـاع 

بـرج و نامگـذاری اش هـم جالـب اسـت؛ 
طغـرل بیـک یکـم در سـال 455 هجـری 
قمـری زمانـی کـه از راه بغداد بـه پایتخت 
خود بازمی گشـت دچـار بیماری می شـود 
و در سـن 70 سـالگی فـوت می کنـد و 
جسـد او را در مقبـره ای کـه از قبـل برای 
بودنـد دفـن می کننـد.  آمـاده کـرده  او  
سـبک معمـاری اسـتفاده شـده در ایـن 
بـرج مربـوط بـه معمـاری رازی اسـت که 
ایـن سـبک در قـرن سـوم آغـاز و در قرن 
پنجـم هجـری قمـری بـه اوج شـکوفایی 
خـودش می رسـد. سـبکی کـه تلفیقـی از 
معمـاری پارتی و پارسـی اسـت. بـه گفته 
کارشناسـان میـراث، کتیبه هایـی که روی 
ایـن بنا وجـود داشـته، در دوره ناصرالدین 
قـرار  مرمـت  مـورد  بـرج  ایـن  کـه  شـاه 
می گیـرد از بیـن مـی رود. ایـن بـرج مانند 
سـایر آرامگاه های سـلجوقی دارای گنبدی 

بـوده کـه در زلزلـه فـرو ریخته اسـت.
در مـورد کاربردهـای دیگـر ایـن بـرج 
ایـن  مثـاًل  دارد.  وجـود  جالبـی  نظـرات 
بـرج حکـم جهت نمـا را داشـته و شـب ها 
آن،  بـاالی  بـر  آتـش  کـردن  روشـن  بـا 
بـه  ورود  مسـیر  می توانسـتند  کاروانیـان 
بدنـه  سـطح  دهنـد.  تشـخیص  را  شـهر 
بیرونـی ایـن برج کـه به 24 ترک تقسـیم 

شـده، عـالوه بـر اسـتحکام بنـا و زیبایـی 
احتمـاال بـه عنـوان سـاعت آفتابـی نیـز 
مـورد اسـتفاده قـرار می گرفتـه اسـت و با 
سـایه هایی کـه روی زمین به واسـطه این 
ترک هـا ایجاد می شـد مردم می توانسـتند 

اوقـات شـرعی را متوجـه شـوند.
ایـن بـرج کـه دو بـار در سـال هـای 
1301 و 1377 مـورد مرمـت قرار گرفته، 
مجموعه هـای  ایجـاد  بـا  اسـت  قـرار 
مکانـی  بـه  آن  اطـراف  در  فرهنگـی 
بـرای  فرهنگـی  همچنیـن  و  دیدنـی 
جـذب گردشـگران و دوسـتداران میـراث 
فرهنگـی تبدیـل شـود و شـهرداری قصد 
و  مسـکونی  خانه هـای  خریـد  بـا  دارد 
حتـی تجـاری محوطـه اطـراف ایـن برج 
را بـرای ایجـاد فضاهـای فرهنگـی تا 30 

دهـد. گسـترش  مترمربـع  هـزار 
بـدون شـک توجـه بـه نمادهـا و آثـار 
تاریخـی گذشـته در کنـار نمادهای جدید 
میـالد کـه  بـرج  از جملـه  تهـران  شـهر 
ششـمین بـرج مخابراتـی بلنـد دنیـا بـه 
شـمار مـی رود، می توانـد پیوندی مناسـب 
بیـن سـنت و مدرنیتـه ایجاد کنـد آن هم 
در کالن شـهر و پایتختـی ماننـد تهـران 
در کشـوری بـا چنـد هـزار سـال تاریـخ و 

! ن تمد

برج آرامگاه طغرل؛ میراث سلجوقیان برای تهران
 خبر

پریسا عمویی
 مدرسـه شـهید بهشـتی رشت 
تریـن  قدیمـی  سـابق(  )شـاهپور 
مـی  محسـوب   رشـت  مدرسـه 
سـال  در  مدرسـه  ایـن  شـود. 
در  شمسـی  هجـری   12988
در  ابتـدا  شـد.  تاسـیس  رشـت 
بـاغ سـبزه میـدان تحـت عنـوان 
مدرسـه متوسـطه  نمره یـک کار 
خـود را آغـاز کـرد و درآن دوران 
از وجـود ارزشـمند شـخصیتهایی 
مانند:میـرزا حسـن خان رشـدیه، 
سـمیعی،  خـان  عیسـی  میـرزا 
میـرزا عبدالمجید فرسـاد، عبداهلل 
راعـی و… بهـره بـرد، در ادامـه به 
زیرکوچـه )خیابان شـریعتی فعلی 
میـدان  حوالـی  نهایـت  در  و    )
ناصریـه )فرهنـگ( در زمینـی بـه 
 ، مربـع  متـر  هـزار   18 وسـعت 
توسـط آلمانـی هـا  سـاخته شـد.  
طـرف  از  مانـدگار  بنـای  ایـن 
میـراث فرهنگی کشـور  در تاریخ 
1356/9/26  و   به شـماره 1517 

بـه ثبـت رسـیده اسـت .
نـام ایـن مدرسـه چندیـن بـار 
دچـار تغییـر و تحوالتـی شـد  به 
انقـالب  جریـان  در  کـه  طـوری 
هوشـنگ  آذر  وقتـی  اسـالمی  
برعهـده  را  دبیرسـتان  مدیریـت 
داشـت آزادگان نـام گرفـت و در 
دوره مدیریـت محمدباقـر نوبخت 
بـه شـهید بهشـتی تغییر نـام داد.

در ایـن دبیرسـتان چهـره های 
سرشـناس و مفاخـر ایـران زمیـن 

پـرورش یافتـه اند:
دکتر محمد معین

اردیبهشـت   9 معیـن  محّمـد 
1297 در محلـه زرجـوب رشـت 
بـه دنیـا آمـد. او در سـال 1304 
در  ابتدایـی  سـاله  شـش  دوره 
در  را  رشـت  اسـالمی  دبسـتان 
مدت دو سـال پایان رسـاند. دوره 
دبیرسـتان  در  را  متوسـطه  اول 
بـه  بعدهـا  )کـه  رشـت   1 نمـره 
دبیرسـتان شـاهپور خوانـده  نـام 

دوره  و  رسـاند  اتمـام  بـه  شـد( 
دوم متوسـطه را در رشـته ادبـی 
تهـران  دارالفنـون  دبیرسـتان  در 
بـه پایان رسـاند. در سـال 1310 
رشـته  در  عالـی  دانشسـرای  در 
تربیتـی  علـوم  فلسـفه  و  ادبیـات 
سـال  در  پرداخـت.  تحصیـل  بـه 
پایان نامـه ای  نوشـتن  بـا   1313
بـه زبـان فرانسـه در مـورد شـاعر 
در  دولیـل«  »لوکنـت  فرانسـوی 
رشـته ادبیـات و فلسـفه بـه اخـذ 
شـد.  نایـل  کارشناسـی  مـدرک 
وی  اسـتاد زبـان فارسـی و پدیـد 
اسـت.   معیـن  فرهنـگ  آورنـده 
آرامـگاه معین در آسـتانه اشـرفیه  

دارد. قـرار 
دکتر محمود بهزاد

 22 بهـزاد  محمـود  دکتـر 
اسـفند 1292 در رشـت دیـده به 
جهـان گشـود. در سـال 1324 با 
توجـه بـه عالقـه  زیـادی کـه بـه 
مـوازات  بـه  داشـت،  بیوشـیمی 
البـرز  دبیرسـتان  در  تدریـس 
داروسـازی  دانشـکده  در  تهـران 
سـال  در  و  کـرد  نـام  ثبـت 
1328 بـا اخـذ مـدرک دکتـرای 
را  خـود  فعالیـت  داروسـازی، 
و  درسـی  کتاب هـای  تهیـه  در 
کمـک درسـی متمرکـز سـاخت. 
فرانسـه،  زبـان  سـه  بـه  اسـتاد 
آشـنایی  آلمانـی  و  انگلیسـی 
دارد. در سـال 1339 بـا ترجمـه 
کتاب »سرگذشـت زمیـن« تألیف 
جـورج گامـوف وی برنـده جایـزه 
سـلطنتی شـد. در سـال 1360 به 
زادگاه خـود بازگشـت و همـکاری 
داروسـازان  انجمـن  بـا  را  خـود 
گیـالن آغـاز کـرد و بـا بیـش از 
60 سـال تدریـس در زمینه هـای 
زیست شناسـی،  مختلـف 
فیزیولـوژی و ژنتیـک بـه عنـوان 
نویـن  زیست شناسـی  »پـدر 
ایـران« معروف شـد. اسـتاد دکتر 
بهـزاد را  بـه عنـوان  پرکارتریـن 
نویسـنده در ایـران می شناسـند. 

تعـداد تالیف هـا و ترجمه هـای او 
بـه 98 جلـد کتـاب می رسـد کـه 
 35 و  تنهایـی  بـه  را  کتـاب   63
کتـاب دیگـر را به یـاری همکاران 
دانشـمند خـود تألیـف و ترجمـه 

اسـت. کـرده 
پروفسور فضل اهلل رضا

 1293 زاده  رضـا  فضـل اهلل 
خورشـیدی در رشـت اسـت. وی 
تحصیـالت ابتدایی را در رشـت به 
پایـان بـرد و دیپلـم را در تهـران 
رشـته  در  را  خـود  لیسـانس  و 
مهندسـی بـرق از دانشـگاه تهران 
افتخـاری  رئیـس  وی  گرفـت. 
کنفرانـس مهندسـی بـرق ایـران، 
اسـتاد افتخـاری دانشـگاه تربیـت 
علمـی  انجمـن  رئیـس  مـدرس، 
شـمالی،  آمریـکای  در  ایرانیـان 
ادب  و  زبـان  گسـترش  رئیـس 
فارسـی و مشـاور و همـکار فعـال 
مؤسسـات علمـی و ادبـی فراوانی 

بوده اسـت.
پروفسور مجید سمیعی

خـرداد   29 سـمیعی  مجیـد 
1316 در شـهر تهـران زاده شـد. 
خانـدان سـمیعی از اصیـل تریـن 
هسـتند.  رشـتی  هـای  خانـواده 
در  را  متوسـطه  تحصیـالت  وی 
دبیرستان شـاهپور رشت به پایان 
رسـانید و سـپس  جهـت تحصیل 
زیست شناسـی  رشـته های  در 
گردیـد  آلمـان  عـازم  پزشـکی  و 
بعـد از آن سـمیعی دوره تخصص 
زیـر  را  اعصـاب  و  مغـز  جراحـی 
شـورمن  کـورت  پروفسـور  نظـر 
 1349 سـال  در  و  کـرد  شـروع 
بـه اخـذ درجـه تخصـص در ایـن 
رشـته نایل آمـد. پروفسـور مجید 
جراحـان  نخسـتین  از  سـمیعی 
کـه دسـت  بـود  اعصـاب  و  مغـز 
زد.  میکروسـکوپی  جراحـی  بـه 
سـمیعی  بـه کسـب جایـزه هـای 
جهانـی نیـز نائـل آمـد کـه مـی 
تـوان بـه نشـان خدمـت درجه 1 
دولـت آلمـان، جایزه علمـی ایالت 

نیدرزاکسـن آلمـان، جایـزه حلقه 
الیبنیتـزو جایـزه برتریـن جـراح 
مغـز دنیا 2014  اشـاره کرد.  وی 
همچنیـن نخسـتین کلیـد طالیی 
از   1393 شـهریور  در  را  رشـت 
شـهرداری رشـت دریافـت کـرد.

ایـن  فعالیـت هـای  از جملـه  
جـراح مغز و اعصاب  تاسـیس آی 
ان آی در هانوفـر آلمـان، سـاخت 
سـمیعی  پروفسـور  بیمارسـتان 
بنیـاد  گیـری  شـکل  رشـت، 
فرهنـگ و علـم گیـالن و احـداث 
مرکـز تحقیقـات سرطان شناسـی 
رشـت نام بـرد. او در حـال حاضر 
خصوصـی  بیمارسـتان  ریاسـت 
آلمـان  در  هانوفـر  علـوم عصبـی 
خـود  کـه  دارد  عهـده  بـر  را 

اسـت. بـوده  آن  بنیان گـذار 
دکتر محمدباقر نوبخت

حقیقـی  نوبخـت  محمدباقـر 
خانـواده ای  در   1329 سـال  در 
در  سرشـناس  و  مذهبـی 
شهرسـتان رشـت دیده بـه جهان 
گشـود. نکتـه جالبـی کـه دربـاره 
اسـت  ایـن  دارد  وجـود  نوبخـت 
که دوران متوسـطه را در مدرسـه 
شـاهپور پشـت سـر گذرانده و در 
زندگیـش  مدیریـت  دهـه سـوم 
مدرسـه را  عهـده دار شـد و پـس 
از آن مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
دوره  چهـار  سـپس  و  کرمانشـاه 
نماینـده مـردم رشـت در مجلس 
شـورای اسـالمی بـوده اسـت. وی 
رئیـس  معـاون  حاضـر  حـال  در 
جمهـور و رئیـس سـازمان برنامـه 

و بودجه، سـخنگوی دولت حسـن 
روحانـی و دبیـرکل حـزب اعتدال 
و توسـعه اسـت. وقتی در کسـوت 
زنـگ  جمهـور  رئیـس  معـاون 
اولیـن مدرسـه رشـت را بـه بهانه 
آغـاز سـال تحصیلـی بـه صـدا در 
رئیـس  شـاید  گفـت:  آورد،  مـی 
از  یکـی  ایـران  آینـده  جمهـور 
دانـش آموزان این مدرسـه باشـد.

دکتر عنایت اهلل رضا
عنایـت اهلل رضـا در 18 خـرداد 
خانـواده ای  در  رشـت  در   1299
روحانـی کـه از دیربـاز در گیـالن 
صاحـب نفوذ بودنـد متولد گردید. 
وی بـرادر پروفسـور فضل اهلل رضا 
اسـت.  مرحـوم عنایـت اهلل رضـا 
مترجـم  و  نویسـنده  فلسـفه دان، 
جغرافیـای  و  تاریـخ  محقـق  و 
تاریخـی ایرانی بـود. دوره ابتدایی 
و دوره اول متوسـطه را در رشـت 
 1316 سـال  در  کـرد.  تمـام 
خورشـیدی دیپلم متوسـطه خود 
را در رشـته ادبیـات از دبیرسـتان 
دارالفنـون اخـذ کرد و سـپس در 
همان سـال در دانشـکده افسـری 
ثبـت نـام کـرد و در سـال 1318 
بـه جرگـه افسـران ارتـش ایـران 
پیوسـت. پـس از پایـان رسـاندن 
نیـروی  در  افسـری  دانشـکده 
هوایـی ارتـش پذیرفتـه شـد و در 
آن جـا دوره خلبانـی هواپیماهای 
سـال  از  وی  گذرانـد.  را  جنگـی 
دایره المعـارف  مرکـز  در   1365
بـزرگ اسـالمی بـه عنـوان مدیـر 
بخـش جغرافیـا و عضـو شـورای 

عالـی علمـی فعالیـت می کـرد.
هوشنگ ابتهاج 

ایرانـی  نامـدار  شـاعر  ایـن 
سـایه  ا.  »هـ .  بـه  متخلـص  کـه 
در   1306 اسـفند   6 اسـت.   »
رشـت چشـم بـه جهـان گشـود. 
در  را  خـود  تحصیـالت  دوران 
رشـت و تهـران سـپری کـرد و بر 
اسـاس اطالعـات موجـود یکـی از 
شـاهپور  دبیرسـتان  محصـالن  
بـوده اسـت. نخسـتین نغمـه هـا، 
سـراب،  سـیاه مشـق، شـبگیر از 
منتشـر  هـای  مجموعـه  جملـه 
ابتهـاج  خاطـرات  اوسـت.  شـده 
عظیمـی   میـالد  بـا  گفتگـو  در 
در کتابـی بـا عنـوان پیـر پرنیـان 
اندیـش بـه چـاپ رسـیده اسـت .

دیگر دانش آموختگان 
مدرسه شاهپور

چهـره هـای مطـرح  گیالنی که 
دوران  متوسـطه خود را در مدرسه 
شـاهپور رشـت گذرانـده انـد فراتر 
از تعداد انگشـتان دسـت هسـتند. 
محمد حسـین شـریعتمداری  که 
اجرایـی  معـاون  حاضـر  حـال  در 
دکتـر حسـن روحانـی  و رئیـس 
و  اسـت  ایـران  فضایـی  سـازمان 
دکتر پرویز رصـدی از متخصصین 
علـوم آزمایشـگاهی بالینـی دوران 
متوسـطه خـود را در ایـن مدرسـه 
به اتمام رسـانده اند. گفتنی اسـت 
اسـتاد جعفـر خمامـی زاده،  معلم 
و پژوهشـگر گیالنـی نیـز از دانش 
بـوده  شـاهپور  مدرسـه  آمـوزان 

خبر اسـت./گیل 

مفاخری که در قدیمی ترین 
مدرسه رشت تحصیل کرده اند

پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 4۰

پشـت  بـر  ایـران  سفرنامه»سراسـر 
خواهـر  سـایکس  اال  نوشـته  اسـب« 
ترجمـه  اسـت.  سـایکس«  »سرپرسـی 
مختـاری  علـی  محمـد  سـفرنامه  ایـن 
بـرادرش  بـه همـراه  اال  اردکانـی اسـت، 
بـه جهانگـردی پرداخـت و اوقـات زیـادی 
را در ایـران گذرانـد. یکـی از مقاصـد این 
سـفر کرمـان بـود و صفحات قابـل مالحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خالصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
در اللـه زار، آب آشـامیدنی مـا از جویبـار 
کوچکـی تأمیـن مـی شـد کـه از بـرف کـه به 
صـورت گلوله هـای بزرگـی در روی کـوه های 
برهنـه و قـرار داشـت، چکه چکه مـی ریخت و 
خـواص معمول آب برف را داشـت کـه ایرانیان 
مـی داننـد. چیـز زیبایـی نزدیـک اردو نبود که 
ترسـیم کنـم و از آن جایـی کـه سـنگ هـای 
بـی شـماری کامـاًل زمیـن را پوشـانده بـود، 
هـر نـوع امـکان سـواری را از میـان بـرده بـود. 
اسـب هـا را به دهکـده الله زار پس فرسـتادیم. 
بـرادر مـن عـادت داشـت سـر آفتـاب برخیـزد 
و تـا ده، دوازده سـاعت بعـد برنمـی گشـت و 
همیشـه کامـاًل خسـته مـی آمـد. خیلـی دلم 
مـی خواسـت گاهـی در شـکار او را همراهـی 
کنـم؛ امـا چنـان هر وقـت از کوه بـاال می رفتم 
نفـس نفس می زدم و احسـاس عجیب خفگی 
بـه مـن دسـت مـی داد کـه مجبـور می شـدم 
از خیـر آن بگـذرم. هـوا از قـرار معلـوم بیش از 
حـد فرحبخـش بـود. برادرم سـه یا چهـار قوچ 
کوهـی بعد از یک هفته کار سـخت شـکار کرد 
کـه افـزوده بسـیار مغتنمی به آذوقه مـا بود که 
دوسـتش رسـتم خـان رابری بـا هدایـای پنیر، 
گیـالس، آلـوی نـارس، غـوره، بـره و خوشـمزه 

تریـن عسـل تکمیـل کرد.
هاشـم و شـاه سـوار با این راز با هیجان زیاد 
نـزد مـن آمدنـد و گفتنـد کـه احتمـاالً رفتـار 
بارجـی موجـب بدنامـی کنسـولگری در شـهر 
خواهـد شـد. خدمـه ایرانـی تـرس شـدیدی از 
هـر نوع پخـش گزارش های سـوء دربـاره خود 
و اربـاب هـای خـود داشـتند. در ضمـن خبـر 
آمـد کـه فـرد مـورد بحـث جیم شـده اسـت و 
بـه سـوی کرمـان دور دسـت راه افتـاده اسـت 
و گرچـه اول حـرف خبـرآور را بـاور نکـردم بـا 
وجـود ایـن وقتی از چادرم بیـرون آمدم، هیکل 
کوچولـوی شـادپوش بارجی را از فاصلـه ای در 
تـه دره دیدم. بـه همه فریادها گـوش کری داد 
و از بازگشـت بـا یکـی از قاطرچـی هـا کـه بـه 
دنبـال او فرسـتاده بـودم امتنـاع کـرد و وقتـی 
کامـاًل از دیـد پنهـان شـد تـرس بـرم داشـت. 
امـا یکـی دو تـا از خدمـه سـوار بر قاطـر موفق 
شـدند. خدمتـکار خطـاکار را به من بـاز گرداند 
کـه وقتـی از او در مـورد علـت فـرارش سـؤال 
شـد مثـل فـرد پدرمرده گریسـت و بـا هیجان 
گفـت کـه بـه گـردش کوچولـوی عصرگاهـی 
مـی رفتـه اسـت. بعـد از ایـن، روزهـا در جوی 
آب لبـاس مـی شسـت و چنان عاشـق این کار 
بـود کـه توجهـی بـه وصلـه کـردن و رفوگری 
کـه به او می سـپردم، نداشـت.  روز دیگـر اردو 
را بـدون حسـرت تـرک کردیـم. چـون صبحی 
چنـان مرطـوب و خنک بود کـه وقتی صبحانه 
مـی خوردیـم، زیـر شـوالی بزرگـی کـز کـرده 
بودیـم و در ضمـن مـی بایسـت عینـک آبـی 
بزنیـم تـا چشـمانمان را از تابش خیـره کننده 
آفتـاب حفـظ کنیـم. ابوطالـب آشـپزمان یـک 
نقـاب عظیـم از کاغـذ روزنامه بـرای خودنمایی 
درسـت کـرده بـود کـه از زیر شـب کاله نمدی 
اش بیـرون مـی زد و قیافـه مضحکی بـه او می 
داد. سـیدابوطالب در میـان کـوه ها به حسـاب 
خـود طبابـت مـی کـرد. یـک زن بیچـاره کـه 
چشـمش خراب بـود با مالیدن مقـداری واکس 
کفـش پلـک متورمـش را مـداوا کـرد و زنـک 
بـه خاطر مراقبـت ماهرانـه اش! یـک بزغاله به 

رسـم حـق ویزیـت بـه او هدیـه کرد.

کرمون و کرمونی ها را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی که در مشاغل مختلف فعال بوده یا هستند را به ما معرفی کنید.
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سالمت

گزارش

رابطه جنسی و دیابت
ترجمه سیما عباسی 

 یکـی از سـواالتی کـه در رابطـه بـا عـوارض دیابـت 
همـواره مطـرح مـی شـود ایـن اسـت کـه »دیابـت 
بـر چـه چیـزی اثـر مـی گـذارد؟« در پاسـخ بـه این 
سـوال باید بگوییم » اگر کنترل شـود، اثر سـوء قابل 
توجهـی نـدارد و اگـر کنترل نشـود، برهمـه چیز اثر 
دارد!« مسـلما رابطه جنسـی نیز شـامل همین نکته 
مـی شـود؛ در ایـن مقاله قصـد داریم به مـرور اثراتی 
کـه دیابـت می تواند بر روابط جنسـی داشـته باشـد 
پرداختـه و راه حـل هایی برای آنها پیشـنهاد نماییم.

مسائل مربوط به مردان
بـه طـول  تاحـدودی  دیابـت،  مـدت  دراز  اثـرات 
مـدت ابتال بـه دیابت و سـابقه کنترل آن ،وابسـته 
اسـت. مسـائل جنسـی مرتبط به دیابت در مردان 

عبارتنـد از:
اختـالل در نعـوظ: ایـن عارضه بـا کاهـش جریان 
خـون و هدایـت عصبـی ضعیف)نوروپاتـی( مرتبـط 
اسـت.همچنین ممکن اسـت برخی داروهـای تجویز 
شـده برای فشـار خون بـاال نیز با این مشـکل همراه 

باشند.
تستوسـترون پاییـن: ایـن هورمـون بـا تحریک 
ومیـل جنسـی مرتبط اسـت. هنگامی کـه مقدارآن 
کم باشـد معمـوال منجربه کاهش میل جنسـی می 

گردد.
بـا  عارضـه  ارگاسـم:این  انـزال یـا  تاخیـر در 
نوروپاتـی دیابتی وگاهی با دارو های ضدافسـردگی 

اسـت. مرتبط 
انزال برگشـت دهنـده: ایـن وضعیت بـا نوروپاتی 
مرتبـط بوده و حالتی اسـت که انزال بـه جای خروج 

آلت تناسـلی،به داخل مثانـه برگردد.
بیمـاری پیرونـی: ایـن وضعیـت باعث ایجـاد یک 
انحنـای دردنـاک در آلت تناسـلی می شـود که علت 

آن تشـکیل پالک در شـریان آلت تناسـلی اسـت.
مسائل مربوط به زنان

مسـائل جنسـی مرتبـط بـه دیابـت در زنان،همانند 
مـردان ،بـه طـول مـدت ابتـال بـه دیابـت و سـابقه 

کنتـرل آن وابسـته بـوده و عبارتنـد از: 
خشـکی واژن )کمبود لوبریکانت(:ایـن عارضه با 

نوروپاتـی یاکاهـش جریان خون مرتبط اسـت.
کاهش ارگاسـم: ایـن عارضه با نوروپاتـی در ارتباط 

است.
افزایـش ابتـال بـه عفونـت هـای قارچـی: این 
عارضـه بـه علت افزایش سـطح گلوکز خـون رخ می 
دهـد. الزم بـه ذکر اسـت کـه ابتال به دیابـت احتمال 
بـروز افسـردگی و بیماری هـای اضطرابـی را افزایش 
داده کـه ایـن حالـت ها مـی توانند تمایالت جنسـی 

مـردان و زنـان را تحـت تاثیر قـرار دهند.
چـه عوامـل دیگـری رابطـه جنسـی راتحت 

تاثیـر قـرار مـی دهند؟
دیابـت تنهـا مسـئله ای نیسـت که رابطه جنسـی را 
تحـت تاثیر قـرار می دهـد در اینجا فهرسـتی از این 

عوامـل را آورده ایم:
رابطـه ی  آیـا شـما  رابطـه شـما وهمسـرتان: 
صمیمـی و گرمـی با همسـرتان دارید؟ آیـا در رابطه 
بـا او احسـاس امنیـت مـی کنیـد؟ رونـد پیـری: آیا 
از وضعیـت سـالمت و تناسـب انـدام خـود راضـی 
هسـتید؟ سـبک زندگی:آیا شـما سـیگار میکشید یا 
نوشـیدنی هـای الکلی اسـتفاده می کنیـد؟ وضعیت 
ورزش،تغذیه و خواب شـما چور اسـت؟آیا می توانید 
اسـترس خـود را مدیریـت نماییـد؟ آمورش مسـائل 
جنسـی: آیـا اطالعـات شـما درایـن زمینـه کافـی 
اسـت؟ دارو ها:آیـا از اثـرات جانبـی سـایر دارو هایی 
کـه اسـتفاده مـی کنیـد آگاه هسـتید؟ اگر شـما در 
رابطـه بـا مـواردی کـه درایـن فهرسـت آورده شـده، 
مشـکلی ندارید و بااین وجود همچنان دچار مشـکل 
هسـتید بهتر اسـت با پزشـک یا مدرس دیابت خود 

نمایید. مشـورت 
نکاتی برای افراد مبتال به دیابت

دیابـت خـود را بـه خوبـی مدیریـت نمایید: 
شـواهد نشـان مـی دهد که مشـکالت جنسـی برای 
مـردان و زنـان مبتال به دیابت، مشـابه سـایر عوارض 
دراز مـدت ناشـی از آن، بـا عـدم کنتـرل مناسـب 
قندخـون مرتبـط اسـت. بنابرایـن بـه اصـول کنترل 
دیابـت توجه کنید. پیش از رابطه جنسـی، اطمینان 
حاصـل کنید کـه قندخونتان در محـدوده هدف قرار 
دارد؛ چـرا کـه افـت قنـد یـا قنـد بـاال مـی توانـد بر 
کیفیـت رابطه جنسـی تاثیر نامطلوب داشـته باشـد. 
حفـظ تناسـب انـدام بـا ورزش منظـم: الزمـه 
داشـتن یک رابطه جنسـی لذت بخش، برخـورداری 
از سـالمت جسمی مناسب اسـت. بنابراین الزم است 
در طـول هفتـه خـود فعالیت ورزشـی منظم داشـته 
باشـید؛ به خصـوص تقویـت عضالت ناحیـه مرکزی 
بـدن )ناحیـه شـکم و پاییـن کمـر( در بهبـود تجربه 

جنسـی شـما بسـیار مهم است.
رابطـه جنسـی منظـم: یکـی از موثرتریـن راه ها 
بـرای حفـظ عالقه بـه رابطه جنسـی، داشـتن رابطه 
جنسـی اسـت. هنـگام رابطه جنسـی هورمـون های 
خاصـی تولیـد مـی شـوند که باعـث ایجاد احسـاس 
خـوب در زمـان رابطـه و همچنین افزایـش تمایل به 
تجربـه دوبـاره آن مـی گـردد. توقـف رابطه جنسـی 
منجـر بـه کاهـش عالقـه بـه داشـتن رابطه شـده و 
باعـث مـی گـردد تجربـه خوشـایند ناشـی از آن بـه 
تدریـج از حافظـه روحـی و جسـمی مـا پاک شـود.

آموزش در زمینه روابط جنسـی: بسـیاری از زوج 
هـا پـس از یافتن آنچه بـه رفع نیازهای جنسـی آنها 
کمـک مـی کند، تصور مـی کنند باید برای همیشـه 
همـان روال را در پیـش بگیرنـد. در حالی که این کار 
مـی توانـد منجـر بـه تکـراری شـدن رابطه و کسـل 

کنندگـی آن گردد.

 بـرای شـروع فکـر می کنـم 
بهتـر اسـت بپرسـم کـه چنـد 
تفـاوت  داریـم؟  دیابـت  نـوع 

چیسـت؟ در  آن هـا 
دیابـت بـه دو دسـته دیابـت نـوع 
1 و 2 تقسـیم می شـود. اغلـب افـراد 
در سـنین پایین و کمتر از 25 سـال 
بـه دیابـت نـوع 1 دچـار می شـوند. 
کاهـش  دلیـل  بـه   1 نـوع  دیابـت 
ترشـح انسـولین در بـدن و اختـالل 
ایجـاد  بـدن  ایمنـی  سیسـتم  در 
می شـود البتـه دلیل اصلـی آن هنوز 
نامشـخص اسـت. دیابـت نـوع 2 در 
افـرادی ایجـاد می شـود کـه اختالل 
در عملکرد انسـولین دارند. انسـولین 
بـدن در ابتدا بـرای اینکه مقاومت به 
انسـولینی را که در بدن وجود دارد از 
بین ببـرد، افزایش پیـدا می کند بعد 
از مدتـی دیگـر بـدن قادر بـه تنظیم 
فـرد  درنتیجـه  نیسـت  قنـد خـون 
مبتـال بـه دیابت نوع 2 می شـود. این 
نـوع دیابـت اکثـراً در سـنین بـاال به 
وجـود می آید امـا در حـال حاضر به 
دلیـل شـیوع چاقی در سـنین پایین 
نیـز دیابـت نـوع 2 را می تـوان دیـد.

 چـه عواملی موجـب ابتال فرد 
بـه دیابت می شـود؟

افزایـش وزن، بی حرکتـی، سـابقه 
فامیلـی مثبـت، بیماری هـای قلبـی 
و عروقـی، فشـارخون بـاال، افزایـش 
سـابقه  و  نـژاد  خـون،  چربی هـای 
دیابـت حاملگـی عوامـل خطرزایـی 
هسـتند کـه موجب ایجـاد دیابت در 
فـرد می شـوند. اگـر ایـن شـرایط در 
فـردی وجود داشـته باشـد باید برای 
اصـالح آن اقـدام کنـد. یکـی دیگـر 
از پیش زمینه هـای ابتـال بـه دیابـت، 
کبـد چـرب اسـت. افـرادی کـه کبد 
چـرب دارند حتماً باید وزن را کنترل 
کنند و رژیم غذایی مناسـبی داشـته 
باشـند تا بیمـاری کبد چـرب بهبود 
پیـدا کنـد زیـرا بزرگ ترین مشـکلی 
می کنـد،  ایجـاد  چـرب  کبـد  کـه 
بیمـار را درگیـر بیماری هـای قلبی و 
عروقـی، دیابت و فشـارخون می کند. 
اگـر فـردی عـوارض خطـرزا را دارد 
باید هرسـاله قند خون خـود را چک 
کنـد همچنین اگر کسـی قند ناشـتا 
نرمـال دارد هـر سـه سـال بایـد قند 
خـون را چـک کند. کسـی که میزان 
قنـد خـون او 100 تـا 125 باشـد 
سـالی یکبـار بایـد کنترل قنـد خون 

باشد. داشـته 
 افراد از چه سـنی باید نسـبت 
باشـند؟  هوشـیار  دیابـت  بـه 
بایـد  افـرادی  چـه  در  دیابـت 

کنتـرل شـود؟
افراد از سـن 45 سـال بـه باال باید 

کنتـرل قنـد خـون را مدنظـر قـرار 
دهنـد و قنـد خـون ناشـتا را چـک 
کننـد. اگـر فردی BMI )سنجشـی 
آمـاری بـرای مقایسـه وزن و قد یک 
فـرد اسـت( باالتـر از 25 و یـا یکـی 
از پیش زمینه هـای ابتـال بـه دیابت را 
داشـته باشـد باید قبل از 45 سالگی 
کنـد.  چـک  را  خـون  قنـد  میـزان 
درگذشـته سـن ابتال به دیابت باالی 
65 سـال بـوده اسـت ولـی بـه دلیل 
در  حاضـر  حـال  در  کـه  تغییراتـی 
سـبک زندگـی افـراد به وجـود آمده 
سـن شـیوع دیابت در کشـورهای در 
حـال پیشـرفت و کشـور مـا پاییـن 
آمده اسـت و متأسـفانه سـن شـایع 
ابتـال بـه ایـن بیمـاری به 45 تـا 55 

سـال رسـیده است.
 جـدای از بحث سـن و عواملی 
کـه گفتید، افـراد از کجا بفهمند 
که احتمـال دارد دیابت داشـته 

باشـند؟ چه نشـانه هایی دارد؟
ادرار مکرر، افزایش اشـتها، کاهش 
تـاری  و  وزن، شـب ادراری، سـردرد 
باالیـی  قنـد  کـه  افـرادی  در  دیـد 
می آیـد،  وجـود  بـه  باشـند  داشـته 
امـا بایـد بدانیـد افـرادی کـه دیابت 
نـوع 2 دارنـد ممکـن اسـت عالئـم 
زیـادی نداشـته باشـند و زمانی به ما 
مراجعـه می کننـد که دچـار عوارض 
ایـن بیماری مثـل زخم پـا، درگیری 
بـا  و  قلبـی شـده اند  کلیـه، سـکته 
دیـدن ایـن عالئم تـازه متوجه وجود 
بیمـاری خـود می شـوند. 50 درصـد 
بیمارانـی کـه دیابـت نـوع 2 دارنـد 
از بیمـاری خـود بی اطـالع هسـتند 
و متأسـفانه ایـن عالئـم زمانـی بروز 
پیـدا می کنـد که میـزان قنـد بیمار 
بـه باالتـر از 200 رسـیده باشـد. بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه تأکیدداریم 
افـرادی کـه عالئـم خطـرزا را دارنـد 
باید میـزان قند خـون را چک کنند.
 از روش های تشـخیص بیماری 

بگویید. دیابت 
خـون  قنـد  بیمـاری  تشـخیص 
اسـت.  قابل اجـرا  روش  چنـد  بـا 
شـایع ترین روش، اندازه گیـری قنـد 
خـون ناشـتا اسـت و اگر میـزان قند 
خـون ناشـتا، دو نوبت باالتـر از 126 
باشـد فـرد مبتـال بـه دیابـت اسـت. 
روش تشـخیصی دیگر این اسـت که 
اگـر فـردی عالئم کالسـیک بیماری 
افزایـش  وزن،  کاهـش  مثـل  قنـد 
افزایـش  تشـنگی،  افزایـش  اشـتها، 
ادرار را داشـته باشـد و قنـد خـون 
او در هـر سـاعتی از شـبانه روز کـه 
اندازه گیـری کند باالتر از 200 باشـد 
ایـن فـرد مبتـال بـه دیابـت اسـت. 
روش تشـخیصی دیگـری هـم وجود 

دارد کـه در ایـن روش، اندازه گیـری 
قنـد خـون بـا پـودر گلوکـز انجـام 
ایـن روش دو سـاعت  در  می شـود. 
بعـد از خـوردن پـودر گلوکـز میزان 
قنـد خـون اندازه گیـری می شـود و 
اگـر باالتـر از 200 باشـد فـرد مبتال 
بـه دیابـت اسـت. روش دیگـر انجـام 
آزمایـش هموگلوبیـن A1C اسـت 
که اگر باالتر از 6.5 باشـد، تشـخیص 
بیمـاری دیابـت بـرای این فـرد داده 
می شـود. میـزان قند نرمـال کمتر از 
100 اسـت و اگـر بیـن 100 تا 125 
باشـد فـرد اختـالل در قند ناشـتا را 
دارد و ایـن احتمال وجود دارد که در 
آینـده بـه دیابت نـوع 2 مبتال شـود 
بـه همین دلیل برای پیشـگیری باید 

کنند. اقـدام 
 آیـا راهـی برای پیشـگیری از 

ابتـال بـه دیابت وجـود دارد؟
دیابـت نـوع 1 پیشـگیری نـدارد، 
اغلب پرسـروصدا اسـت و با عالئم در 
سـنین پایین همراه اسـت. متأسفانه 
در دیابـت نـوع 1 قنـد به یکبـاره باال 
مـی رود امـا در دیابـت نـوع 2 قنـد 
خـون به تدریـج بـاال مـی رود. بـرای 
جلوگیـری از ابتـال بـه دیابـت نـوع 
2 راه پیشـگیری وجـود دارد. بـرای 
پیشـگیری از ابتـال بـه دیابـت نوع 2 
بایـد رژیـم غذایـی مناسـب، کاهش 
دقیقـه   45 تـا   30 حداقـل  و  وزن 
ورزش روزانـه موردتوجـه قـرار گیرد.

روش هـای   
بیمـاری  درمانـی 
کدامنـد؟ دیابـت 

تنهـا روش درمـان 
دیابتـی  بیمـاران  در 
نوع1 انسـولین اسـت 
 2 نـوع  دیابـت  در  و 
افـرادی  بـه  می تـوان 
کنتـرل  شـرایط  کـه 
به وسـیله  بیمـاری 
قرص را داشـته باشند 
قـرص تجویـز کنیـم. 
غیراینصـورت  در 
بایـد انسـولین تجویز 
شـود چـون بیمـاری 
سـیر  نـوع 2  دیابـت 
دارد  پیش رونـده 
مدتـی  از  بعـد  و 
جـواب  قـرص  بـه 
تنهـا  و  نمی دهـد 
اسـتفاده  کنتـرل  راه 
اسـت  انسـولین  از 
از  پـس  معمـوالً  و 
گذشـت 5 یا 6 سـال 
از ابتـال بـه دیابت نوع 
2 فـرد باید انسـولین 

کنـد. اسـتفاده 

 بیمـاری دیابـت چـه عوارضی 
را بـرای بـدن به دنبـال دارد؟

بـه  دیابـت  بیمـاری  عـوارض 
عـروق  درگیـری  عمـده  گـروه  دو 
و   )Macro Vascular( بـزرگ 
 Micro( درگیـری عـروق کوچـک
می شـوند.  تقسـیم   )Vascular
بـزرگ  عـروق  درگیـری  عـوارض 
شـامل سکته قلبی، سـکته ی مغزی، 
گرفتگـی عـروق محیطـی اسـت که 
بـرای کاهـش این عـوارض عـالوه بر 
کنتـرل قند خون، کنترل فشـارخون 
و چربـی خـون بایـد موردتوجـه قرار 
گیـرد چـون شـایع ترین علـت مرگ 
در بیمـاران دیابتـی مشـکالت قلبی 
و عروقـی اسـت. عـوارض درگیـری 
شـبکیه ی  مثـل  کوچـک  عـروق 
چشـم اسـت و بـرای پیشـگیری از 
ایـن مشـکل بیمارانـی کـه دیابـت 
دارنـد بایـد هرسـال شـبکیه چشـم 
خـود را معاینـه کنند کـه در صورت 
درگیر شدن شـبکیه چشم در همان 
ابتـدا درمـان شـود بـه دلیـل اینکـه 
شـایع ترین دلیـل نابینایی در کشـور 
مـا دیابـت اسـت. عارضـه ی دیگـری 
کـه بیمـار دچـار می شـود درگیـری 
کلیـه اسـت کـه در ابتـدا به صـورت 
دفـع پروتئیـن در کلیه هـا خـود را 
نشـان می دهـد و بعـد از پیشـرفت 
کلیـه  نارسـایی  دچـار  بیمـاری 
می شـود. درنهایـت بیمار مجبـور به 
و  دیالیـز  انجـام 
یـا پیونـد کلیـه 
بـه  می شـود 
دلیـل  همیـن 
وضعیـت  بایـد 
بیمـاران  کلیـه 
شـود.  کنتـرل 
همچنین کنترل 
خـون،  قنـد 
چربـی خـون، و 
نیـز  فشـارخون 
در پیشـگیری از 
بیماری کلیه در 
دیابتی  بیمـاران 
باالیـی  اهمیـت 
عارضـه ی  دارد. 
درگیـری  دیگـر 
محیطی  اعصاب 
در  کـه  اسـت 
به صـورت  ابتـدا 
گزگـز و مورمور 
ایجـاد  پاهـا  در 
د  می شـو
پاها در  سـوزش 
تشـدید  شـب 
مـی شـود. ایـن 
از  بعـد  عارضـه 

مدتـی به تدریـج به شـکل بی حسـی 
در انـدام دیـده می شـود، درنتیجـه 
پایـی کـه بی حس می شـود مسـتعد 
زخـم اسـت. بیمـاران دیابتـی بـرای 
بایـد  پاهـا  در  زخـم  از  پیشـگیری 
بهداشـت پـا را رعایت کننـد و هرروز 
بیـن  و  دهنـد  شست وشـو  را  پاهـا 
کننـد.  خشـک  کامـاًل  را  انگشـتان 
پاهـا را هـرروز چک کننـد تا زخمی 
ایجـاد نشـده باشـد، جـوراب نخـی 
بپوشـند، حتـی اگر در خانه هسـتند 
از کفش روفرشـی اسـتفاده کنند که 
جسـم خارجـی وارد پا نشـود، کفش 
نزدیـک  را  پاهـا  بپوشـند،  مناسـب 
اجسـام داغ نگذارند زیرا حس ندارند 
و به راحتـی می سـوزند. هیچ وقـت از 
سشـوار و کیسـه آب گرم بـرای گرم 
و خشـک کردن پاهـا اسـتفاده نکنند 
چـون موجـب ایجـاد زخم می شـود. 
اگـر پاهـای بیمـار بی حـس اسـت و 
مشـکل دارد پیاده روی هـای طوالنی 
و بـا کفـش نامناسـب نبایـد داشـته 
باشـند چون باعـث تـاول و درنهایت 
زخـم پـا می شـود. بیمـاران دیابتـی 
حتـی زخم هـای کوچـک را در پاهـا 
بـه  نادیـده بگیرنـد و حتمـاً  نبایـد 
دلیـل  بـه  کننـد  مراجعـه  پزشـک 
اینکـه شـایع ترین علـت قطـع عضو 
تصادفـات،  از  بعـد  مـا  کشـور  در 
بیمـاری دیابـت اسـت. یکـی دیگـر 
از عـوارض بیمـاری دیابـت درگیری 
دسـتگاه گوارش اسـت کـه به صورت 
تهـوع، اسـتفراغ، نفخ شـکم و گاهی 
را  خـود  یبوسـت  و  اسـهال  اوقـات 
نشـان می دهد که جـزوی از عوارض 
شـایع دیابت اسـت. نکتـه قابل توجه 
ایـن اسـت که عـوارض دیابـت اغلب 
8 تـا 10 سـال پـس از ابتـال شـروع 
می شـود و خیلی هـا فکـر می کننـد 
هرگـز دچـار ایـن عـوارض نخواهند 
شـد ولـی متأسـفانه این طور نیسـت 
و بیمـار در طوالنی مـدت بـه عوارض 
دچـار خواهد شـد و هر چه  بهتر قند 
خـون را کنترل کنند عـوارض دیرتر 

می آیـد. سـراغش  بـه 
 چـه عواملی در ابتـال به دیابت 

دارد؟ نقش 
ارث  موضـوع   2 نـوع  دیابـت  در 
اگـر  مثـال  به طـور  دارد،  نقـش 
فـردی پـدر و مـادر مبتـال بـه دیابت 
داشـته باشـد احتمـال مبتـال شـدن 
او بـه ایـن بیمـاری 40 درصد اسـت. 
موضوعـی کـه باید به آن توجه شـود 
ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت فردی 
زمینـه فامیلـی نداشـته، امـا عوامـل 
خطـرزا مثـل چاقی را داشـته باشـد 
درنتیجـه احتمال درگیـری این افراد 
در آینـده وجـود دارد. بایـد بـه ایـن 

نکتـه توجـه شـود که سـن ابتـال به 
بیمـاری دیابـت پاییـن آمده اسـت و 
اگـر فـردی والدینـش در سـنین 70 
سـالگی بـه بـاال مبتال شـده باشـند 
احتمـال درگیـری او در سـن کمتـر 
وجـود دارد. در دیابـت نوع 1 عواملی 
و  دارد  کمتـری  نقـش  ارث  ماننـد 
بیشـتر از طریـق اختـالالت ایمنـی 

بیمـار مبتـال می شـوند.
و  نوشـابه ها  مصـرف   
نوشـیدنی های رژیمـی تـا چـه 
بیمـاری  بـه  ابتـال  در  میـزان 

دارنـد؟ نقـش  دیابـت 
یکـی از مـواردی کـه ثابت شـده، 
آبمیوه هایـی  و  نوشـابه  از  اسـتفاده 
کـه شـیرین کننده مصنوعـی دارنـد 
نقش زیـادی در ابتال بـه دیابت دارد. 
سی سـی   200 روزانـه  کـه  فـردی 
کنـد  اسـتفاده  نوشـیدنی ها  ایـن  از 
دیابـت  آینـده  در  اینکـه  احتمـال 
بگیـرد 2 برابـر اسـت و اگـر روزی 5 
لیـوان از ایـن نوشـیدنی ها اسـتفاده 
کنـد احتمـال درگیـری او در آینـده 
10 برابـر افزایش پیـدا می کند. حتی 
محصـوالت رژیمـی وقتی بـه میزان 
احتمـال  اسـتفاده می شـود  زیـادی 
ابتـال بـه دیابـت را افزایـش می دهند 
نوشـیدنی ها  ایـن  اینکـه  بـه دلیـل 
و  چاقـی  اشـتها،  افزایـش  موجـب 
درنتیجـه احتمال ابتال بـه دیابت نیز 

افزایـش پیـدا می کنـد.
 آیـا بیماری دیابـت قابل درمان 
کنتـرل  فقـط  یـا  و  اسـت 

؟ د می شـو
بایـد  را   2 نـوع  دیابـت  بیمـاری 
کنترل کـرد و قابل درمان نیسـت اما 
زمانـی کـه بیمـاری اضافـه وزن دارد 
اگـر وزن کـم کند ممکن اسـت برای 
مدتـی بیمـاری او درمـان شـود امـا 
احتمـال برگشـت بیمـاری در آینده 
زیاد اسـت. بیماری دیابـت نوع 1 نیز 
فقـط بـا انسـولین کنترل می شـود و 
مهم تریـن  نیسـت.  قابل درمـان 
نکتـه ای که بیمـاران دیابتـی باید به 
آن توجـه کننـد اسـتفاده به موقـع از 
دارو اسـت تـا روند پیشـرفت بیماری 

شـود. کند 
 آیـا امـکان برگشـت دیابـت 

حاملگـی نیـز وجـود دارد؟
دیابـت حاملگـی نوعـی از دیابـت 
نـوع 2 اسـت. افـرادی کـه در زمـان 
بیمـاری  ایـن  درگیـر  حاملگـی 
می شـوند و درمـان می شـوند بازهـم 
احتمـال برگشـت این بیمـاری در 7 
و یـا 8 سـال آینده 40 درصد اسـت. 
بهترین راه پیشـگیری رژیم و ورزش 
اسـت تا احتمال برگشـت کم شود و 

بـه تأخیـر بیافتد.

دکتر گذشتی در گفتگو با »پیام ما«:

سن شایع ابتال به دیابت 
از 45 تا 55 سال رسیده است

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

بـه اسـتناد مـاده 12 قانون ثبت اسـناد و امـالک مواد اصالحـی 54و 59 
آیین نامه قانون ثبت اسـامی کسـانی که در سـه ماهه سـوم سال 1395 
)مهر،آبـان، آذر( نسـبت به امالک مجهول المالـک بخش های 29 لغایت 

33 کرمـان تقاضـای ثبت بعمل آمده به شـرح ذیل آگهی میشـود:
امالک تقاضا شده واقع در بخش 29 کرمان

4591 اصلـی خانم مرضیه دریجانی 4048/80 سـهم مشـاع از 5971/8 
سـهم مشـاع از ششـدانگ باغ به مسـاحت 5971/80 مترمربع در شـهر 

بـم خیابان پرویـن اعتصامی
4591 اصلـی آقـای رسـول جزینی زاده 1923 سـهم مشـاع از 5971/8 
سـهم مشـاع ششـدانگ باغ به مسـاحت 5971/8 مترمربع واقع در شـهر 

بـم خیابان پرویـن اعتصامی
5274 اصلـی 8 فرعـی آقـای احمـد دریجانـی ششـدانگ خانـه و باغچه 
بـه مسـاحت 1519/20 مترمربـع واقـع در خیابان صاحـب الزمان کوچه 

شهربم  11

امالک تقاضا شده در بخش 32 کرمان
5056 اصلـی آقـای امـان اهلل رفیعـی بمـی و غیره احـد از ورثـه تقی رفیعی 
ششـدانگ یک قطعه اراضی واقع در مزرعه شـاهرخ آباد نرماشـیر قطعه یک
لذا به اسـتناد ماده 16 قانون ثبت چنانچه شـخص یا اشـخاصی حقیقی 
و حقوقـی نسـبت بـه امالک تقاضا شـده در ایـن آگهی اعتراضی داشـته 
باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار ایـن آگهی حداکثر ظرف مـدت 90 روز 
اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد و 
چنانچـه بیـن متقاضیان و دیگری قبل از انتشـار آگهی نوبـت اول دعوی 
در دادگسـتری در جریـان باشـد طبق مـاده 17 قانون ثبـت طرح دعوی 
میبایسـت ظرف مدت مذکور گواهی مشـعر برجریان دعـوی را از دادگاه 

اخـذ و ارایـه نمایند واالحق وی سـاقط خواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:  شنبه 1395/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1395/12/1
م الف 1026- رییس اداره ثبت اسناد و امالک بم- محمدامیری خواه

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی 
و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139560319012004972 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعارض  متقاضـی خانم لیلی 
شـهبا فرزنـد علـی اکبـر بشـماره شناسـنامه 517 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 35333 مترمربع پـالک 393 فرعی از 333 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان به 
آدرس سـیرجان صدرآباد شـمال راه ریگی خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین علوی و ورثه 
فـرج اهلل پاشـائیان محـرز گردیـده اسـت  . لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/11/02         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/17    

م الف368  رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1395

بیمـاری دیابـت یکـی از شـایع ترین بیماری هـا در جهـان و علی الخصـوص ایران 
اسـت. به طوری کـه در اغلـب خانواده هـا افـرادی که بـه دیابت مبتال باشـند دیده 
می شـود. ایـن بیمـاری آن قـدر مهـم اسـت که یـک روز بـه نـام دیابـت نام گذاری 
شـده اسـت. بیمـاری که »دکتر محمدحسـین گذشـتی، فوق تخصـص بیماری های 
غـدد درون ریـز و متابولیسـم« این گونـه آن را تعریـف می کنـد: »دیابـت نوعـی 
بیمـاری اسـت کـه درآن متابولیسـم کربوهیـدرات هـا در بـدن دچـار اختـالل 
می شـود و درنتیجـه بیمـار دچـار افزایـش قنـد خـون می شـود و درنهایـت بـه 
بیمـاری دیابـت مبتـال خواهـد شـد.« بـه گفتـه او شـیوع دیابـت در کشـور مـا 10 درصـد اسـت 
و 5 یـا 6 میلیـون از جمعیـت کشـور مبتـال بـه دیابـت هسـتند همچنیـن تعـداد زیـادی از مـردم 
نمی داننـد کـه بـه دیابـت مبتـال هسـتند. این فوق تخصـص از کاهش سـن ابتال به دیابـت از 65 

سـال بـه 45 سـال خبـر می دهـد.
ماحصل گفت وگوی ما با دکتر گذشتی را در ادامه می توانید بخوانید:

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

یکی از مواردی که 
ثابت شده، استفاده از 
نوشابه و آبمیوه هایی 

که شیرین کننده 
مصنوعی دارند نقش 

زیادی در ابتال به دیابت 
دارد. فردی که روزانه 
200 سی سی از این 
نوشیدنی ها استفاده 
کند احتمال اینکه در 
آینده دیابت بگیرد 
2 برابر است و اگر 

روزی 5 لیوان از این 
نوشیدنی ها استفاده 
کند احتمال درگیری 
او در آینده 10 برابر 
افزایش پیدا می کند.
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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

گود ورزش

خبر
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان

با باخت سیرجانی ها، بم 
صدرنشین شد 

هفتـه پانزدهـم لیـگ برتـر فوتبـال بانوان 
دیـروز در حالـی برگـزار شـد کـه ورزشـگاه 
تختی سـیرجان میزبـان حسـاس ترین دیدار 

ایـن هفتـه بود.
در ایـن بـازی تیـم صدرنشـین شـهرداری 
میهـن  آینده سـازان  میزبـان  سـیرجان 
نجف آبـاد بـود که ایـن دیدار بـا گلزنی صفورا 
جعفـری، با برتری یـک بر صفر آینده سـازان 
بـه پایـان رسـید. آینده سـازان میهـن بـا این 
پیـروزی جمـع امتیازهـای خـود را بـه عـدد 
32 رسـاند و با شهرداری سـیرجان هم امتیاز 
شـد امـا بـه دلیـل تفاضـل گل کمتر نسـبت 
بـه ایـن تیـم، نتوانسـت در جـدول صعـود 
کنـد. البتـه آینده سـازان یـک بـازی کمتـر 
از شـهرداری سـیرجان و شـهرداری بـم دارد 
و می توانـد در هفته هـای آینـده چشـم بـه 
صـدر جـدول داشـته باشـد. در دیگـر دیـدار 
دومـی  رده  بـم  شـهرداری  دیـروز،  مهـم 
مقابـل همیـاری ارومیـه بـه پیـروزی یک بر 
صفـر رسـید و بـا 34 امتیـاز به صـدر جدول 
رده بنـدی صعود کرد. شـهرداری سـیرجان و 
آینده سـازان میهـن نجف آبـاد هم بـه ترتیب 
در رده هـای دوم و سـوم قـرار گرفتنـد. اما در 
اصفهـان و در ورزشـگاه فوالدشـهر، ذوب آهن 
میزبـان خیبـر خرم آبـاد بود. امـا در حالی که 
ذوب آهـن بـا نتیجـه 2 بر یک و بـا گل های 
گلنـوش خسـروی )دقیقه 10( و رهـا یزدانی 
)دقیقـه 82( از حریـف خود پیش بـود، بازی 
مکـرر  اعتـراض  دلیـل  بـه  و  دقیقـه 82  از 
نیمکـت نشـینان خیبـر خـرم آباد بـه داوری 
و بیـرون کشـیدن تیـم، ایـن بـازی ناتمـام 
مانـد و کمتیـه انضباطی در مـورد نتیجه این 

مسـابقه تصمیـم خواهـد گرفت.
نتایـج کامـل دیدارهـای هفتـه پانزدهـم 
لیـگ برتـر فوتبال بانوان به شـرح زیر اسـت:

آینده سـازان   - صفـر  سـیرجان  شـهرداری 
یـک نجف آبـاد  میهـن 

ذوب آهـن اصفهـان 2 - خیبـر خرم آبـاد یک 
)ناتمـام ماند(

همیاری ارومیه صفر - شهرداری بم یک
اسـتقالل خوزسـتان صفر - قشـقایی شـیراز 

صفر
پاالیـش گاز ایـالم 3 - راه یـاب ملل سـنندج 

صفر

رئیس هیات والیبال کرمان خبر داد

حضور بانوان والیبالیست 
کرمانی در لیگ دسته 

یک کشور 
رئیس هیـات والیبال اسـتان کرمان گفت: 
تیـم بانوان والیبالیسـت کرمانی پـس از چند 
سـال دوری از میادیـن ورزشـی، موفـق بـه 
کسـب سـهمیه حضـور در مسـابقات والیبال 

لیگ دسـته یک کشـور شـدند.
علـی اکبـر ثابتـی پـور  افـزود: تیـم بانوان 
والیبالیسـت کرمانـی چندین سـال بـه دلیل 
لیـگ  در  توانسـت  نمـی  امکانـات  نداشـتن 
دسـته یـک حضـور پیـدا کنـد و امسـال می 
توانیـم تیم السـتیک بـارز را در لیگ دسـته 
یـک بانـوان به عنـوان نماینده اسـتان کرمان 
داشـته باشـیم. وی بـا بیـان اینکـه مرحلـه 
مقدماتـی این مسـابقات از 6 بهمن در تهران 
برگـزار مـی شـود تصریـح کـرد: حضـور یک 
تیـم از بانـوان در لیـگ دسـته یـک موجـب 
پیشـرفت والیبـال در رده هـای پایـه و تمـام 
قشـر والیبال اسـتان کرمان می شـود. رئیس 
هیـات والیبـال اسـتان کرمان، برنامه امسـال 
تیـم والیبال بانوان السـتیک بـارز را در لیگ 
دسـته یـک بانـوان کشـور حضـور در ایـن 
مسـابقات دانسـت و گفـت: بـا تجربـه ای که 
کسـب مـی شـود می توان سـال هـای آینده 
عملکـرد بهتـری در ایـن مسـابقات داشـته 
باشـیم. وی بـا اشـاره به راهیابی تیـم والیبال 
السـتیک بـارز بـه جمـع هشـت تیـم صعود 
کننـده بـه مرحله پلـی اف لیگ دسـته یک، 
اضافـه کرد: والیبال اسـتان کرمـان در بخش 
آقایـان نیـز در پـی راهیابـی بـه سـوپرلیگ 
اسـت و بـا عملکرد خـوب تیم السـتیک بارز 
70 درصـد راه را پشـت سـر گذاشـته ایـم. 
ثابتـی پـور عنوان کـرد: تیـم هـای نوجوانان 
گل گهـر سـیرجان و جوانـان السـتیک بـارز 
کرمـان نیـز بـه مرحلـه نهایـی لیـگ دسـته 
یـک راه یافتنـد کـه اگـر نتیجـه بگیرنـد بـه 
جمـع چهـار تیـم برتـر باشـگاه های کشـور 

پیوندند. مـی 

در  کرمـان  مـس 
هفتـه بیسـتم لیگ 
ایـران،  یـک  دسـته 
پنـج شـنبه 30 دی 
ورزشـگاه  در  مـاه 
اختصاصـی گل گهـر میهمـان آبی 
پوشـان ایـن شـهر بـود. ایـن بازی 
که چهارمین شـهرآورد کرمانی ها 
بـه حسـاب مـی آمـد، در نهایت با 
تسـاوی بدون گل به پایان رسـید، 
تسـاوی کـه باعـث نـزول یـک پله 
ای مـس در جدول رده بندی شـد. 
مسـی هـا کـه بـا ترکیـب ؛ آرمان 
شـهدادنژاد ، علیرضـا ابراهیمـی ، 
مجیـد ایوبـی، بهنـام داداش ونـد 
، وحیـد اسـماعیل بیگـی ، احمـد 
زنده روح ، حسـین تهامی، احسان 
پورشـیخعلی) کیانـوش میرزایی از 
محبـوب  ،مجتبـی   )53 دقیقـه 
رضـا  تیکـدری)  ،مهـدی  مجـاز 
سـتاری  از دقیقـه 70( و مهـدی 
دغاغلـه) حامد محمـودی از دقیقه 
90( بـازی مـی کـرد، در حالـی به 
مصـاف بهتریـن خـط حملـه های 
لیـگ رفت کـه خودش بـا دریافت 
14 گل رده پنجـم بهتریـن خـط 
دفاعـی را در اختیـار داشـت. ایـن 
بـازی سـاعت 14 پنـج شـنبه بـا 
قضـاوت احمـد محمـدی بهمـراه 
مهدی شـفیعی و احسـان تیموری 
دقایـق  همـان  در  و  شـد  آغـاز 
ابتدایـی ایـن آبی پوشـان گل گهر 

بودنـد کـه اولیـن خطـر جـدی را 
روی درواز مسـی ها تدارک دیدند 
کـه نتیجـه ای بـه همراه نداشـت. 
پـس از ایـن فرصت، دقیقـه ی 32 
نوبـت آرمان شـهدادنژاد بـود که با 
یـک واکنـش عالـی ضربـه ی آزاد 
بازیکنـان گل گهـر را مهـار کـرد. 

بـه  تیـم  دو  اول  نیمـه ی  در 
صـورت جسـته و گریخته حمالتی 
روی دروازه ی یکدیگـر داشـتند از 
جملـه شـوت احمـد زنـده روح در 
دقیقـه ی 42 بـه سـمت دروازه ی 
در  تیـم  دو  بـازی  امـا  گل گهـر 
و  محتاطانـه  کامـال  اول  نیمـه ی 
بـر مبنـای حفـظ دروازه ی خودی 
بـود و از همیـن رو بازی دو تیم در 
نیمه ی اول چندان تماشاگرپسـند 

. نشد
در نیمـه دوم ایـن بـازی بازهـم 
در  شـهدادنژاد  آرمـان  درخشـش 
دروازه ی مـس بـود کـه در دقیقـه  
60 بـازی با رشـادت یـک موقعیت 
تـک به تـک را از مهاجمان حریف 
دفع کـرد تـا دروازه  مس همچنان 

بسـته بماند.
تـا  مسـی ها  بعـد  دقیقـه   سـه 
دروازه ی  فروپاشـی  آسـتانه ی 
میزبـان پیش رفتنـد امـا مدافعان 
ایـن تیم تـوپ بازیکنان مـس را از 
روی خـط دروازه ی خـود برگشـت 
دادنـد تـا بـازی صفر بر صفـر باقی 

. ند بما

بـرای  میزبـان  کـه  حالـی  در 
تمایـل  بیشـتر  گل  بـه  رسـیدن 
داشـت بازهم در دقیقـه ی 70 این 
شـهدادنژاد بـود کـه یـک موقعیت 
تـک بـه تک دیگـر را مهار کـرد تا 
ایـن بازیکن به سـتاره  بـی چون و 
چـرا این بازی تبدیل شـود و بازی 
هـم در نهایـت بـا همـان تسـاوی 
بـدون گل بـه پایـان برسـد. نکتـه  
ای کـه در ایـن بـازی همچنـان به 
چشـم مـی آمـد، عدم حضـور یک 
گلـزن تمـام عیـار در نـوک حمله 
هـای  فرصـت  اسـت.  مـس  تیـم 
بـی شـماری کـه در ایـن بـازی و 
بخصـوص در دو بـازی آخر نصیب 
بازیکنـان ایـن تیـم شـد، اگر یک 
اختیـار  در  کننـده  تمـام  گلـزن 
داشـت مسـلما نتایـج بهتـری رقم 
می خـورد، مهدی دغاغلـه بازیکن 
باتجربـه و خوبـی اسـت امـا وقتی 
در نیمکـت بازیکـن خـوب دیگری 
نباشـد، مسـلما حـس رقابـت بـاال 
نمـی گیـرد و ایـن بازیکـن بابـت 
حضـور در ترکیـب تیـم احسـاس 
خطـر نمی کنـد، مهـدی تیکدری 
هـم بازیکـن جوان و دونـده اما کم 
تجربـه ای اسـت کـه بـه او زیـاد 

نمـی تـوان خـرده گرفت. 
زیـادی  حواشـی  بـازی  ایـن 
بـه  نزدیـک  داشـت،  همـراه  را 
150 تماشـاگر از کرمـان بـا چنـد 
بـه  را  خـود  اتوبـوس  دسـتگاه 

در  تـا  بودنـد  رسـانده  سـیرجان 
تماشـاگر   2000 از  بیـش  کنـار 
محبـوب  هـای  تیـم  سـیرجانی 
خـود را تشـویق کننـد. ایـن بازی 
بـا یک دقیقـه سـکوت بـه احترام 
دومیـن سـالگرد شـهادت سـردار 
محمـد علـی اهلل دادی آغـاز شـد. 
کـه  دوتیـم  تماشـاگران  کرکـری 
گاه بـا فحاشـی نیـز همـراه مـی 
شـد باعث شـد در لحظـات پایانی 
نیمـه اول و در مقاطعـی از نیمـه 
بیـن  لفظـی  دوم درگیـری هـای 
بـا  کـه  بیایـد  بوجـود  هـواداران 
مداخلـه نیـروی انتطامـی و سـایر 
مسـابقه،  برگـزاری  مسـئوالن 
غائلـه ختـم به خیـر شـد. همانند 
هـم  بـازی  ایـن  در  رفـت،  بـازی 
وینگوبگوویـچ، سـرمربی گل گهـر 
بـه دلیـل محرومیت حق نشسـتن 
روی نیمکـت تیمـش را نداشـت و 
در اتفاقـی نـادر هـر دو بـازی رفت 
کرمـان  مـس  مقابـل  برگشـت  و 
کـرد،  دنبـال  سـکوها  روی  از  را 
ضمـن اینکه ولـی میرزایـی، مربی 
کرمانـی ها هـم با توجه بـه اخراج 

روی  نشسـتن  از  قبـل  بـازی  در 
نیمکـت محـروم بـود.

مـس و گل گهـر با این تسـاوی 
صاحب 30 و 34 امتیاز شدند و در 
مـکان های هشـتم و سـوم جدول 
رده بنـدی قـرار گرفتنـد. مـس در 
بـازی هفته آینده خود پنج شـنبه 
میزبان تیم دوم جدول، سـپیدرود 
واقعـا  اگـر  و   باشـد  مـی  رشـت 
قصـد صعود بـه لیگ برتـر را دارد، 
بـرد در ایـن بـازی حسـاس از نان 
شـب بـرای مـس کرمـان واجـب 
تـر اسـت، ضمـن اینکه سـیرجانی 
ها در مسـجد سـلیمان بـه مصاف 

نفـت این شـهر خواهـد رفت.
هفتـه  ایـن  بـازی  دیگـر  در   
مـس  صنعـت  فوتبـال  تیـم  دو 
تهـران در  آهـن  راه  و  رفسـنجان 
ورزشـگاه شـهدا رفسـنجان مقابل 

کردنـد. آرایـی  صـف  یکدیگـر 
در ایـن دیـدار کـه بـا قضـاوت 
کیـوان علی محمـدی برگزار شـد 
 4 بـا  توانسـت  رفسـنجان  مـس 
گل، حریـف خـود را بـا شکسـت 
بدرقـه نمایـد. در ایـن دیدارمـس 

رفسـنجان بـازی را هجومـی آغـاز 
کـرد و در دقیقـه 8 حمیـد نعمتی 
توانسـت اولین گل مس رفسنجان 
را بـه ثمررسـاند امـا در ادامـه راه 
آهنـی ها بـا 2 گل حمیـد طاهری 
در دقایـق 10 از روی نقطه پنالتی 

و 15  از میزبـان پیـش افتادنـد.
و  نبـود  کار  پایـان  ایـن  امـا 
شـاگردان کرسـتیچوویچ بـا بـازی 
دادنـد  ارائـه  کـه  قبولـی  قابـل 
توسـط   29 دقیقـه  در  توانسـتند 
 34 دقیقـه  ،در  خدامـرادی  امیـر 
جـواد رمضانی و در دقیقه 85 امیر 
حسـین موسـی زاده بـه پیـروزی 
رسـیده و به 3 امتیازخانگی دسـت 
پیـدا کننـد . مـس رفسـنجان بـا 
ایـن بـرد 26 امتیـازی شـده و با 2 
پله صعـود در جایـگاه دهم جدول 

رده بنـدی جـای گرفتـه اسـت.
مـس  صنعـت  فوتبـال  تیـم 
رفسـنجان در هفته بیسـت و یکم 
ایـن رقابتهـا عصـر چهارشـنبه 6 
بهمـن مـاه از سـاعت 14 در اراک 
بـه مصـاف آلومینیـوم ایـن شـهر 

خواهـد رفـت.

تساوی بدون گل درشهرآورد کرمانی ها

جای یک مهاجم شش دانگ
در مس خالی است
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صدای آب، صدای نبض زندگی است ، با اسراف ، آهنگش را کند نکنیم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به شماره42/الف/10-95م  )نوبت دوم(

شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان در نظر دارد پروژه: بازسـازی قسـمتی از خط آبرسـانی شـهر پاریز با لوله فوالدی 350 میلیمتر 
را بـا بـرآورد 5/052/179/348 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگـزاری مناقصه )ارزیابـی- مناقصه( و براسـاس فهارس 
بهـای سـال 95 بـه پیمانـکار واجد شـرایط واگذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی صالحیت انجـام کار در 
رشـته آب می باشـند و گواهی صالحیت ایمنی اداره کار را دارا باشـند، دعوت میشـود حداکثر تا پایان وقت اداری 95/11/7 جهت 

دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتـر امور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعه نمایند.
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 252/608/970 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابی پیمانـکاران، تضمیـن شـرکت در مناقصه و پیشـنهاد قیمت بـه دبیرخانه 
شـرکت: سـاعت 14 مورخ 95/11/18

-افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح سه شنبه مورخ 95/11/19
-افتتاح پاکتهای ج : بعد از ارزیابی در همان روز

-آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/10/30           تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/11/2

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

تیم حریف فقط در اوت دستی برنامه داشت
ابراهیـم میـرزا پور مربی تیـم گل گهر در غیاب 
وینگوبگوویـچ محـروم در جمع خبرنـگاران گفت: 
بـازی را خیلـی خـوب شـروع کردیـم و در دقایق 
ابتدایـی بـازی مـی توانسـتیم بـه گل برسـیم که 
متاسـفانه از موقعیـت هایی که داشـتیم به خوبی 
اسـتفاده نکردیـم، در نیمـه دوم نیز سـه یـا چهار 
موقعیـت تـک بـه تک داشـتیم کـه بـاز از آنها به 
خوبی اسـتفاده نشـد و بـه نظرم تیم مـس کرمان 
خیلـی خـوش شـانس بود کـه بازنـده ایـن دیدار 
نبـود و بـه جـز روی یـک صحنـه که پرتـاب اوت 

بـود موقعیـت چندانی بـرای گلزنی نداشـت.
وی افـزود: بـه بازیکنـان خودمـان تبریـک می 
گویـم چـرا کـه بـازی هـای خوبـی را بـه نمایش 
مـی گذاریـم و موقعیت های بسـیار خوبی را روی 

دروازه حریفـان خلـق مـی کنیـم ولـی بایـد در ضربـات آخـر دقت کنیم تـا بتوانیم مـزد زحمات و تالش سـایر 
بازیکنـان را با کسـب سـه امتیـاز بدهیم.

میرزاپـور در مـورد عملکـرد داور ایـن دیـدار نیـز اذعـان کـرد:داور بسـیار خـوب عمـل کرد، فکـر می کنم 
ایـن اولیـن بـازی بـود کـه در لیـگ یـک سـوت مـی زد ولـی خیلی خـوب به تمـام صحنه هـا نزدیـک بود و 
شـاید روی یـک صحنـه کـه خـودم از نزدیـک ندیدم و دوسـتانم اعـالم کردند می توانسـت به سـود ما اعالم 
پنالتـی کنـد البتـه شـاید هـم پنالتـی نبوده باشـد امـا کسـانی که از بـاال این صحنـه را دیـده بودنـد اعتقاد 
داشـتند کـه تـوپ بـا دسـت بازیکـن حریـف برخورد داشـته اسـت. به جـز ایـن صحنـه داور در تمـام موارد 

خـوب و عالـی کار کرد.

امتیاز گرفتن در سیرجان سخت است
مهـدی نامجو مربـی تیم مس کرمـان در غیاب 
ابراهیـم زاده در کنفرانـس خبـری بعـد از بـازی 
گفـت: تیـم گل گهـر تیمـی اسـت کـه رده سـوم 
جـدول را بـه خـود اختصـاص داده اسـت و تیمی 
اسـت کـه خیلی خـوب کار کرده اسـت و در هفته 
های گذشـته نیز نتایج الزم را کسـب کرده اسـت 
و پیـش بینـی این تیـم هم بدین گونه بوده اسـت 
کـه در مصـاف بـا تیـم مـس نیـز مـی تواننـد بـه 
ماننـد دیـدار بـا تیـم راه آهـن چهـار یـا پنـج گل 
بـه ثمـر برسـانند اما ما برنامـه ریزی هـای الزم را 
بـرای ایـن بازی انجـام داده بودیم و تیـم حریف را 
بـه خوبـی آنالیز کـرده بودیـم، در مجمـوع نیز دو 
تیـم بـازی قابـل قبولی را بـه نمایش گذاشـتند و 
بـازی بـود کـه تماشـاگران هـر دو تیم بـا رضایت 
اسـتادیوم را تـرک کردنـد و از هـواداران تیـم مـس و گل گهـر نیز تشـکر می کنم چـرا که فقط به تشـویق تیم 

خـود پرداختنـد و سـعی کردند تنشـی بوجـود نیاید.
وی در مـورد داوری ایـن دیـدار نیـز اذعـان کـرد: تیـم داوری برای اولین بـار در لیگ دسـته اول قضاوت کرد 
و فکـر مـی کنـم نمـره قبولی نیز کسـب کردنـد، تیمی که خـوب و هماهنگ بودنـد و یک بازی سـخت و دربی 

دو تیـم هـم اسـتانی کـه پر تنش نیز بـود را توانسـتند به خوبـی مدیریت کنند.
نامجـو در مـورد احتیـاج مبـرم بـه یک گلزن خوب گفـت: به دنبال یک بازیکن خوب هسـتیم تـا قدرت خط 
حملـه مـان را تقویـت کنیم، مهـدی دغاغله بازیکن خـوب و با تجربه ای اسـت اما در کنـار او امیدواریم بتوانیم 

یـک گلزن کامـل دیگر را هـم در اختیار بگیریم.

 خبر خبر
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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:
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معـاون عمرانی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
گفـت: بایـد هیـأت امنـای دانشـگاه آزاد 
طرح هـای  بحـث  در  کرمـان  اسـالمی 
و  نظـر در بخش هـای کشـاورزی  مـورد 

گردشـگری ورود پیـدا کنـد.
 محسـن هاشـمی در جلسـه شـورای 
امـام  داشـت:  اظهـار  مقاومتـی  اقتصـاد 
دیـار  فهیـم  مـردم  و  اسـتاندار  جمعـه، 
کریمـان در برگزاری مراسـم بزرگداشـت 
هاشمی رفسـنجانی  آیـت اهلل  مرحـوم 
تقدیـر  قابـل  کـه  کردنـد  لطـف  بسـیار 

اسـت.
وی بیان داشـت: ایشـان تا 14 سالگی 
در زادگاه خویـش مانـد و در ادامـه برای 
کسـب علـوم و معـارف دینـی بـه شـهر 
مقـدس قـم عزیمـت کـرد تـا از محضـر 

فضـالی  و  علمـا  تقلیـد،  مراجـع  درس 
بهره منـد شـود. برجسـته 

هاشـمی تصریـح کـرد: مرحـوم پـدرم 
در کنـار درس و بحـث در فعالیت هـای 
اجتماعـی و فرهنگی شـرکت می کرد، به 
نویسـندگی و تحقیـق مبـادرت داشـت و 
مراتـب را مرحلـه بـه مرحلـه طـی کـرد 
تـا اینکـه در چارچـوب مبارزاتی حضرت 

امـام )ره( قـرار گرفت.
وی بـا اسـتناد بـه بیـان رهبـر معظـم 
انقـالب افزود: آیت اهلل هاشمی رفسـنجانی 
اجتماعـی،  ابعـاد  در  مناسـبی  از هـوش 
فرهنگـی، علمی، اقتصـادی و ... بهره مند 

. بود
هاشـمی عنـوان کـرد: رمـز موفقیـت 
وی ایـن بـود کـه تمـام هـم و غـم خـود 

را در راسـتای اهـداف انقالب اسـالمی به 
کار گرفـت.

معـاون عمرانی دانشـگاه آزاد اسـالمی 
اسـتاندار  توصیـه  بـه  بنـا  داد:  ادامـه 
کرمـان در راسـتای توسـعه کوهبنـان در 
چارچـوب اقتصـاد مقاومتی دانشـگاه آزاد 

اسـالمی ورود پیـدا کـرده اسـت.
هاشـمی خاطرنشـان کرد: باید در یک 
برنامـه زمان بنـدی کوتاه مـدت اولویت ها 
در نظـر گرفته شـوند تا در هیـأت امنای 
دانشـگاه آزاد اسـالمی کرمـان بـه بحـث 
گذاشـته و همچنیـن در کوتاه ترین زمان 
ممکـن طرح هـای مـورد نظـر در مباحث 

کشـاورزی و گردشـگری عملی شوند.
شـورای  جلسـه  فـارس،  گـزارش  بـه 
حضـور  بـا  کوهبنـان  مقاومتـی  اقتصـاد 

معـاون عمرانـی دانشـگاه آزاد اسـالمی، 
اسـالمی  آزاد  دانشـگاه های  رؤسـای 
امـام  و  کوهبنـان  و  رفسـنجان  کرمـان، 

اعضـای  از  تعـدادی  و  فرمانـدار  جمعـه، 
شـورای اداری در محـل سـالن کنفرانس 
فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگـزار شـد.

محسن هاشمی مطرح کرد

ورود دانشگاه آزاد به طرح های کشاورزی و گردشگری کوهبنان

خبر

جامعه

نظر احمدی

و  قبـل  دهـه  یـک  از  بیـش 
مجدانـه  پیگیرهـای  دنبـال  بـه 
فرهـاد  پروفسـور  دلسـوزانه  و 
تئاتـر  کرمانی)پـدر  ناظـرزاده 
چنـد  تنـی  و  ایـران(  دانشـگاهی 
اسـتان  فرهنگـی  دلسـوزان  از 
بخصـوص آیـت اهلل جعفـری امـام 
جمعـه محتـرم، باالخره دانشـکده 
باهنـر  شـهید  دانشـگاه  در  هنـر 
کرمـان راه انـدازی مـی شـود امـا 
برغـم اخـذ همـه مجوزهـای الزم 
در  تئاتـر  رشـته  گشـایش  بـرای 
امـر  ایـن  ایـن دانشـکده ،تحقـق 
بـه واسـطه سـنگ انـدازی هـا و 
ممانعـت هـای پـی در پـی ممکن 
نمـی شـود- که پرداختـن به همه 
نمـی  تنـگ  مجـال  درایـن  آنهـا 
سـالها  از  پـس  اینکـه  گنجد-تـا 
انتظـار هنـر دوسـتان باالخـره از 
سـال قبـل ایـن واحد دانشـگاهی 
دانشـجو  و  کـرده  کار  بـه  شـروع 
مـی پذیـرد امـا پـس از گذشـت 
چنـد مـاه از آغـاز فعالیـت گـروه 
بایـد  تاسـف  کمـال  در  نمایـش 
گفـت ای کاش ایـن اتفاق کماکان 
نیفتـاده بود، و امـا این ای کاش از 
سـرهم صـدا شـدن بـا مخالفان و 
دشـمنان ایـن هنـر مظلـوم نبوده 
و  صیانـت  بـرای  برعکـس  بلکـه 
حمایـت از ایـن هنـر و مهمتـراز 
آن هنرجویانـی اسـت که بـا امید 
فـراوان از اقصـی نقاط کشـوربرای 

تحصیـل هنـر بـه دیـار کریمـان 
آمـده انـد،و امـا  چـرا؟ بـا توجـه 
بـه ایـن اصـل بدیهـی کـه جـذب 
انـدازی  راه  بـرای  علمـی  هیئـت 
یـک رشـته بـر جـذب و پذیـرش 
دانشـجو مقدم اسـت امـا در کمال 
تعجـب و تحیرمـی بینیـم که این 
گرفتـه  قـرار  اغمـاض  مـورد  امـر 
همچـون  دانشـگاهی  در  آنهـم 
شـهید باهنـر، درحالی کـه انتظار 
ای  حرفـه  کادری  رفـت  مـی  آن 
وکاردان سـکان ایـن گـروه را در 
دسـت بگیرنـد و نـه اینکـه همـه 
اختیـارات ایـن گـروه به اسـتادی 
بازنشسـته آنهم تحصیـل کرده در 
رشـته ای کامـال بـی ربط بـا تئاتر 
یعنـی کتابـداری سـپرده شـود و 
جالبتـر آنکه به اسـتناد برگه های 
انتخـاب واحـد دانشـجویان که در 
صـورت نیـاز منتشـر خواهد شـد، 
اسـاتید  درصـد  هشـتاد  از  بیـش 
ایـن گـروه تحصیـالت نامرتبـط با 
این رشـته را دارند،آنهم اسـاتیدی 
کـه تقریبـا همـه از دیگـر گـروه 
هـای ایـن دانشـگاه دعـوت شـده 
انـد، و ایـن در حالـی اسـت کـه 
التحصیـل  فـارغ  همـه  ایـن  از 
کاردان و متاسـفانه بیـکار رشـته 
نمایـش و بومـی کرمـان نـه تنهـا 
درخواسـت  بلکـه  نشـده  دعـوت 
قریـب بـه اتفـاق آنهـا ،حتـا برای 
بـه  آنهـم  واحـد  دو  تدریـس 
بهانـه  بـا  التدریـس،  شـکل حـق 
هایـی همچـون نداشـتن مـدرک 

نداشـتن  دولتـی،  دانشـگاه  از 
تجربـه کافـی و حتا نداشـتن یک 
رد  دانشـگاه  در  قدرتمنـد  پارتـی 
برخـوردار  برغـم  شـود،آنهم  مـی 
بـودن از رزومـه هایـی آنچنانـی، 
بطـوری کـه بـدون اغـراق رزومـه 
یـک تـن از آنهـا در حـوزه تئاتـر 
برابـر بـا رزومـه نیمـی از اسـاتید 
و  اسـت  دانشـگاهی  گـروه  ایـن 
جالـب اینکـه چنیـن اجحافـی در 
حـق دانـش آموختـگان دانشـگاه 
افتـد  مـی  اتفـاق  حالـی  در  آزاد 
کـه تنهـا دو دانشـگاه دولتـی در 
حـوزه تحصیـالت تکمیلی رشـته 
وجـود  ایـران  درسراسـر  نمایـش 
تبعیـض هایـی در  دارد،و چنیـن 
نظـام آموزشـی کشـور و خاصه در 
دانشـگاهی مزیـن به نام شـهیدی 
هـای  ارزش  از  دفـاع  بـرای  کـه 
انسـانی و رفـع تبعیض واسـتیفای 
حقـوق پابرهنـگان و ضعفـا جـان 
خـود را فـدا کرده،غیرقابل قبول و 
مصـداق تبعیض آشـکار اسـت،اگر 
واقعـا مـدرک دانشـگاه آزاد آنقدر 
بـی ارزش اسـت که یک دانشـگاه 
ترجیـح می دهـد با صـرف هزینه 
اسـاتید  پایتخـت  از  هـای گـزاف 
درجـه دوم ولـی به قول دوسـتان 
در دانشـگاه  دولتـی درس خوانده 
را دعـوت کنـد و بچه هـای کاربلد 
بومـی را طـرد کند،پـس تحصیـل 
هجده سـاله افـرادی همچون راقم 
ایـن سـطور مصداق کامـل آب در 
بادیـه  راه  بـه  و  کوبیـدن  هـاون 

رفتـن بـوده ،آخـر در چهارچـوب 
کـدام نظام دانشـگاهی جهان و در 
کـدام منطـق و سـاختار عقلی این 
گـزاره می گنجد که فـردی درس 
یـا  کتابـداری  رشـته  در  خوانـده 
جامعه شناسـی به صـرف تحصیل 
در دانشـگاه دولتی نسـبت به یک 
دانشـجوی فـوق لیسـانس رشـته 
نمایـش که در دانشـگاه آزاد درس 
خوانـده در تدریـس آنهـم رشـته 
تئاتـر ارجحیت داشـته باشـد،واما 
نکتـه مهمتـر ایـن اسـت کـه در 
تحصیـالت  هنـری  هـای  رشـته 
آکادمیـک حتـا تـا مقا طـع دکترا 
و پسـت دکترا باز نشـانگر هنرمند 
بـودن فرد تحصیل کرده نیسـت و 
چه بسـیار اسـاتید بزرگی همچون 
حتـا  کـه  بیضایـی  بهـرام  اسـتاد 
آنچنانـی  آکادمیـک  تحصیـالت 
ندارند،امـا باایـن همـه وقتـی این 
هـا  تدبیـری  بـی  و  هـا  تبعیـض 
بـرای نگارنـده کامـال محـرز شـد 
کـه، بـا تاییـد و معرفی پـدر تئاتر 

اسـتاد  تنهـا  و  ایـران  دانشـگاهی 
تمام رشـته تئاتـر درکشـور)دکتر 
ناظـرزاده( کـه با توجه بـه مدرک 
بایسـتی  پـس  دوسـتان  گرایـی 
مهمتریـن تصمیـم گیرنـده درباره 
دانشـجو  یـک  علمـی  صالحیـت 
باشـد به دانشـگاه کرمـان مراجعه 
تاییـد  مـورد  ودرخواسـتم  کـرده 
قـرار نگرفـت، متاسـفانه در فضای 
فرهنگـی و آموزشـی کرمـان ایـن 
حـوزه  در  خاصـه  هـا  تبعیـض 
فرهنـگ روز بـه روز بیشـتر شـده 
و انـگار باندبـازی تبدیـل بـه یـک 
رویـه  گشـته، و الاقـل در حـوزه 
تئاتـر کـه نگارنـده  در آن مطالعه 
دارد، پـدر خوانـده هـای فرهنگی 
و  هـا  دانشـکده  دراکثـر  آنچنـان 
سـالن هـای نمایـش نفـوذ کـرده 
انـد و سـایه سـنگین خـود را بـر 
همـه شـئون آن گسـترانده اند که 
متاسـفانه مجالـی آنچنانـی بـرای 
نسـل جـوان وجـود نـدارد و انگار 
شایسـته سـاالری آنهـم در دولت 

تدبیـری  بـی  بـا  امیـد  و  تدبیـر 
همـراه شـده تـا امید جوانـان را از 
دسـت ببـرد و ایـن درحالی اسـت 
کـه انتظـار مـی رفـت دولتـی که 
در ابتـدا آن همـه تبلیغات بر علیه 
بورسـیه هـای دولتـی راه انداخت 
خـود پرچـم دار مبارزه بـا تبعیض 
باشـد،و امـا  نگارنـده بـا توجـه به 
حقـی کـه از خـود و بسـیاری از 
همکارانـش ضایع شـده تا حصول 
نتیجـه و بهبـود ایـن وضعیـت بـه 
انتقـاد در جرایـد و رسـانه هـای 
جمعـی ادامـه خواهـد داد و بـرای 
الاقـل  یـا  و  عمومـی  تنویرافـکار 
تئاتردربـاره  دانشـجویان  خـود 
ایـن موضـوع کـه آنچـه در جذب 
اسـت  مهـم  افـراد  اسـتخدام  و 
مـدرک  نـه  و  اسـت  شایسـتگی 
این یا آن دانشـکده، اسـاتید تئاتر 
بـه  را  باهنـر  دانشـگاه  نخوانـده 
مناظـره در حوزه تئاتـر در یکی از 
سـالن های همان دانشـگاه دعوت 

کند. مـی 

آسمان با کرمان لب 
تشنه، آشتی خواهد کرد

حـوادث  و  بحـران  مدیریـت  کل  مدیـر 
غیرمترقبـه اسـتانداری کرمـان از ورود یـک 
جبهـه بـاران زا بـه اسـتان کرمان خبـر داد.
جبهـه  یـک  ورود  از  صالحـی  محسـن 
بـاران زا به اسـتان کرمـان خبـر داد و اظهار 
کـرد: از شـامگاه پنجشـنبه 30 دیمـاه یـک 
جبهـه بـاران زا از جنوب کشـور وارد اسـتان 
کرمـان خواهـد شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه 
ایـن جبهـه بـاران زا پیـش بینـی مـی کنیم 
بـرای جنوب اسـتان کرمان باران هـای قابل 
قابـل  نکتـه  افـزود:  دهـد،  هدیـه  مناسـبی 
مالحظـه ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه اینکه 
در اسـتان کرمـان مـدت زیادی بـارش باران 
نداشـته ایم و بسـیاری از دامداران در بسـتر 
مسـیل دام هـای خود را برده اند، هشـدار ما 
بیشـتر برای دامداران می باشـد تـا دام های 
خود را از مسـیر مسـیل بخصوص مسیرهای 
جازموریـان خارج نماینـد. مدیر کل مدیریت 
بحران اسـتانداری کرمان شـدت بـارش ها را 
در جنوب بیشـتر دانسـت و تصریـح کرد: در 
شـمال اسـتان بارش نیـز خواهیم داشـت اما 
شـدت بـارش هـا بیشـتر در جنـوب اسـتان 
مـی باشـد. وی ادامـه داد: در جنوب اسـتان 
مـی  بـاران  صـورت  بـه  بیشـتر  هـا  بـارش 
باشـد امـا در ارتفاعـات مناطـق سـاردوئیه و 
رابـر ایـن بـارش ها بیشـتر بـه صـورت برف 
خواهـد بـود. صالحـی اعـالم کـرد: تـا حدود 
نیـم سـاعت پیـش هنـوز بـارش هـا شـروع 
نشـده بـود امـا تـا بامـداد فردا)جمعـه اول 
بهمـن مـاه( در مناطـق جنوب منطقـه قلعه 
گنـج بـارش هـا آغـاز خواهـد شـد و تا سـه 
شـنبه یا چهارشـنبه شـاهد تداوم بـارش در 

اسـتان خواهیـم بود.

راه های جنوب کرمان
 با وجود بارش برف و 

باران باز است
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای جنـوب اسـتان کرمان با اشـاره به ریزش 
بـرف در بخـش سـاردوئیه جیرفـت گفـت: 
راه هـای منطقـه جنـوب کرمـان باز اسـت و 
تـردد در تمامـی محورهـای مواصالتی انجام 

می شـود.
احسـان عراقـی  زاده افـزود: از پنجشـنبه 
بارندگـی بـرف در محـور سـاردوئیه جیرفت 
بـه سـمت رایـن و بـارش بـاران در کهنـوج، 
قلعـه گنج، رودبارجنـوب و بخش جازموریان 

در جنـوب کرمـان آغاز شـده اسـت.
وی گفـت: بـا وجود بارش بـاران و برف در 
جنـوب کرمـان، تمامـی راه هـای منطقه باز 
اسـت و هیچگونـه مشـکلی تاکنـون گزارش 

نشـده است.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
ای جنـوب کرمـان توصیـه کـرد: رانندگانـی 
کـه قصـد عبـور از گردنـه هـای کوهسـتانی 
بویـژه بخـش سـاردوئیه را دارند لبـاس گرم، 
وسـایل گرمایشـی، غـذا و زنجیر چـرخ را به 
همـراه داشـته باشـند و مقـررات راهنمایی و 

رانندگـی را رعایـت کنند.
کـه  مناطقـی  در  راننـدگان  گفـت:  وی 
شـاهد بـارش باران هسـتیم به دلیـل لغزنده 

بـودن جـاده بـا احتیـاط رانندگـی کننـد.
عراقـی زاده بیـان کـرد: سـرعت، سـبقت 
و خـواب آلودگـی هنـگام رانندگـی، عامـل 
ارتباطـی  محورهـای  در  تصادفـات  اصلـی 
جنـوب اسـتان کرمـان اسـت لـذا راننـدگان 
راهنمایـی و  قوانیـن و مقـررات  بـا رعایـت 
رانندگـی از وقوع تصادفـات جلوگیری کنند.
وی افـزود: اداره کل راهـداری و حمـل و 
نقـل جـاده  ای، قـرارگاه پلیـس راه جنـوب 
جنـوب  احمـر  هـالل  و  اورژانـس  کرمـان، 
کرمـان در جـاده هـای ایـن منطقـه آمـاده 

خدمـت رسـانی بـه مـردم هسـتند.
اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده  
ای جنـوب کرمـان مسـتقل از مرکز اسـتان، 
هفت شهرسـتان جیرفت، عنبرآبـاد، فاریاب، 
رودبـار جنوب، کهنوج، قلعـه گنج و منوجان 

را زیر پوشـش دارد.
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ایران با تاکید بر منافع 
ملی می تواند تهدیدات 

ترامپ را خنثی کند

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک

چهـل  تحلیـف  مراسـم  روز  بـا  همزمـان 
و پنجمیـن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده، 
دکتـر صدیقـه  بـه سـراغ  ترامـپ  دونالـد 
دربـاره  ایشـان  از  تـا  رفتیـم  زاده  شـیخ 
سیاسـت خارجـی دولـت آینـده آمریـکا در 

قبـال ایـران بپرسـیم و پیـش بینـی او را در اینبـاره 
بدانیـم. خانـم دکتر شـیخ زاده مـدرک دکتـرای خود را 
بـا گرایش مسـائل ایران از دانشـگاه تهـران اخذ کرده 
و هـم اکنـون عضـو هیئت علمی دانشـگاه شـهید باهنر 

کرمـان اسـت.   بسم اهلل خرمی

 بـه عنـوان سـوال اول مـی خواهـم 
کـه  گنـم  مطـرح  را  پرسـش  ایـن 
سیاسـت خارجـی ترامـپ را در قبـال 
کنیـد؟ مـی  ارزیابـی  ایـران چگونـه 

قبـل از اینکه ترامپ در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری ایـاالت متحـده پیـروز شـود، در 
انتخاباتـی موضوعاتـی را مطـرح  مناظـرات 
کـرد کـه باعث نگرانـی ناظران بیـن الملل و 
رهبـران جهـان شـد، از جملـه می تـوان به 
نظـرات ترامـپ در مسـائل محیـط زیسـتی 
و کنفرانـس پاریـس اشـاره کـرد کـه برخی 
تصـور مـی کننـد کـه دولـت آینـده ایاالت 
متحـده بهایـی بـرای آن قائل نیسـت. حوزه 
دوم مسـائل جهانی سـازی اقتصاد و تجارت 
آزاد اسـت کـه نگرانـی هایـی را بـه وجـود 
بـا سـازمان  و حـوزه سـوم همـکاری  آورد 
اسـت،  ناتـو  ویـژه  بـه  المللـی  بیـن  هـای 
ترامـپ پیمـان آتالنتیـک شـمالی )ناتـو( را 
فرسـوده و از کارافتـاده دانسـت و بیـان کرد 
کـه دولت آنبـده وی دربـاره آن تجدید نظر 
خواهـد کـرد.. در مـورد موضـوع چیـن هـم 
مسـائلی را مطـرح کـرد و آن را بـه چالـش 
کشـید کـه در سیاسـت خارجـی آمریکا بی 

سـابقه بوده اسـت.
نگرانـی  از حـوزه هـای مهـم کـه  یکـی 
هـا را بیشـتر کـرد و حتـی مقامـات و افکار 
عمومـی ایـران را هـم نگـران کـرد موضـع 
ترامـپ در قبـال برجـام بـود. وی در مارس 
یـک  را  برجـام  سـخنرانی  یـک  در   2016
را  آن  گفـت  و  خوانـد  وحشـتناک  توافـق 

ملغـی خواهـد کـرد..
در اشـاره بـه مولفـه هـای موثـر بـر رفتار 

سیاسـت خارجـی احتمالی دولـت ترامپ در 
رابطـه بـا ایـران مـی تـوان بـه چنـد عامـل 
کـه  فـردی  عامـل  جملـه  از  کـرد  اشـاره 
اسـت.  ترامـپ  فـردی  ویژگبهـای  مربـوط 
یکـی از ویژگـی هـای احتماال منفـی ترامپ 
پیـش بینـی ناپذیـر بـودن اوسـت چـرا کـه 
او سـواد حرفـه ای و آکادمیـک در حـوزه 
سیاسـت نـدارد و نظـام بیـن الملـل و بـه 
طـور خـاص ایـران را نمی شناسـد و ممکن 
اسـت تصویـر و ادراک او از ایـران امنیتـی 
باشـد و در چارچـوب گفتمان ایران هراسـی 
و امنیـت سـازی ایـران در سیاسـت خارجی 
آمریـکا باشـد . بـه طـور مثال ممکن اسـت 
فـارس  خلیـج  در  کوچـک  درگیـری  یـک 
ترامـپ  سـوی  از  تنـد  رفتـاری  بـه  منجـر 
شـود.البته ترامـپ ویژگـی هـای مثبتی هم 
فاقـد دکتریـن  او  دارد. درسـت اسـت کـه 
و یـک ایدئولـوژی مشـخص اسـت امـا ایـن 
ایدئولـوژی نداشـتن باعـث انعطـاف پذیری 
رفتـار وی مـی شـود و اجـازه مـی دهدکـه 
ترامـپ رفتـار بـا نظـام بیـن الملـل را یـاد 
و  نخبـگان  تجربـه  انباشـتگی  از  و  بگیـرد 
دسـتگاه سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده 

اسـتفاده کنـد. 
اهـل  ترامـپ  مثبـت  ویژگـی  دومیـن 
معاملـه بـودن او اسـت. بـه مرور مـی بینیم 
کـه مواضـع وی در قبـال برجـام تغییـر می 
کنـد، در ابتـدا وی از ملغـی اعـالم کـردن 
بـه تدریـج  امـا  توافـق صحبـت مـی کـرد 
مواضعـش نـرم تـر شـد و اعـالم کـرد کـه 
بجـای الغـا بـر اجـرای توافـق توسـط ایران 
نظـارت خواهـد کـرد. در نتیجـه عامـل فرد 

را نمـی تـوان بـه عنـوان یـک عامـل تعیین 
کننـده در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحده 
دانسـت و لحـن تنـد وی در رابطه بـا برجام 
در چاچوب کسـب رای در فضـای انتخاباتی 

بایـد دیده شـود.
دومیـن مولفـه موثر در سیاسـت خارجی 
ایـاالت متحـده دسـتگاه بوروکراتیـک و تیم 
سیاسـت خارجـی ترامـپ اسـت. مهمتریـن 
وزیـر  خارجـی،  سیاسـت  عرصـه  در  فـرد 
امـور خارجـه یعنی رکس تیلرسـون اسـت، 
تجـارت  از  ترامـپ  ماننـد  هـم  تیلرسـون 
آمـده و تجربـه ای نـدارد. امـا ویژگـی وی 
پراگماتیسـت یـا عمـل گـرا بـودن او اسـت 
کـه مـی توانـد تنـدروی ترامـپ را در قبـال 

برجـام را کاهـش دهـد.
جیمـز ماتیـس وزیـر دفـاع دولـت ترامپ 
مـی گویـد: بـه مصلحـت اسـت کـه ترامـپ 
نظـارت  امـا  کنـد  را حفـظ  برجـام  توافـق 
کنیـم،  اعمـال  آن  بـه  نسـبت  را  بیشـتری 
رفتارهـای ایـران را اسـکن کنیـم و ببینیـم 
توافـق  مـوارد  نقـض  بـه  متکـی  کـه کجـا 
برجـام مـی شـود، در اینجـا یک همسـویی 
بیـن ترامـپ و وزیـر دفـاع معرفی شـده اش 
می بینیم. شـخص سوم در سیاست خارجی 
ترامـپ، نیکـی هیلی نماینـده  دولت آمریکا 
در سـازمان ملـل با جیمز ماتیس هم راسـتا 
اسـت و معتقـد به نظـارت بر عملکـرد ایران 
در رابطـه بـا برجام اسـت. در مجمـوع نوعی 
همراهـی ترامپ بـا تیم سیاسـت خارجی او 
را شـاهد هسـتیم و ایاالت متحـده همچنان 

بـه توافـق برچـام پایبنـد خواهـد بود
امـا ژنرال فلیـن موضعی تندروانه نسـبت 

بـه ایـران دارد. وی معتقـد اسـت کـه ایران 
بایـد مهـار شـود و رفتارهایش کنترل شـود 

و کنشـگری اش در منطقـه محدود شـود.
یعنـی  کنگـره  بـه  بایـد  اینهـا  کنـار  در 
قـوه مقننـه ایـالت متحـده هـم باید اشـاره 
کـرد کـه تـا دوسـال دیگـر بـه طـور کامـل 
در دسـت جمهـوری خواهـان خواهـد بود و 
مواضـع تندی نسـبت بـه ایـران داردکه می 
توانـد در سیاسـت خارجـی آینـده ایـاالت 
مجمـوع  در  امـا  باشـد،  اثرگـذار  متحـده 
احتمـال مـی دهـم کـه کنگـره هـم دسـت 
نزنـد، چـرا کـه خـالف  برجـام  توافـق  بـه 
قوانیـن بیـن المللـی اسـت و یـک قـرارداد 
فـی مابیـن ایـران و آمریـکا نیسـت و یـک 
توافـق 7جانبـه اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه 
ترامـپ در مناظـرات انتخاباتی شـعارش این 
بـود کـه می خواهـم رهبری و عظمـت را به  
ایـاالت متحـده برگردانـم که یکـی از جنبه 
المللـی  بیـن  قوانیـن  از  هـای آن حمایـت 
اسـت و در نتیجـه نقـض توافـق برجـام بـه 
ضـرر ایـاالت متحـده اسـت و ایـن کشـور 
را منـزوی مـی کنـد ولـی کنگـره ممکـن 
اسـت فشـار بـر ایـران را ورای برجـام ادامه 
دهـد و تحریـم هـای جدیـد را علیـه ایـران 
خواهـان  جمهـوری  کـرد.  خواهـد  اعمـال 
مسـائل را امنیتـی مـی بیننـد و ابزارهـای 
سیاسـت  اهـداف  بـه  دسـتیابی  در  خشـن 
خارجـی بـکار مـی گیرند مثل فشـارها علیه 
برنامـه هـای نظامـی و حقـوق بشـری ایران 
و بـه کارگیـری مخالفیـن نظـام جمهـوری 
اسـالمی بـرای اعمال فشـار بر دولـت ایران.

رویکـرد  بـر  تاثیرگـذار  سـوم  مولفـه 
احتمالـی سیاسـت خارجـی دولـت ترامـپ 
در رابطـه بـا ایـران تحـوالت بیـن المللـی 
اسـت،  خاورمیانـه  مسـائل  ویـژه  بـه  و 
مهمتریـن مسـئله حـال حاضـر نظـام بیـن 
الملـل مسـئله تروریسـم اسـت، مخصوصـا 
در خاورمیانـه و بـه طـور خـاص داعـش و 
مسـئله سـوریه، معتقـد هسـتم این مسـئله 
از تنـدروی دولـت ترامـپ در قبـال ایـران 
ایـاالت  کـه  صورتـی  بـه  چگونـه؟  بکاهـد. 
متحـده و ایـران بـه طـور مشـترک در برابر 
داعـش مبارزه کنـد. ترامپ داعـش را منبع 
تهدیـد مـی دانـد و معتقـد به حذف سـریع 
آن اسـت و بـه دنبال همکاری بـرای مبارزه 
بـا آن اسـت حتی بـا دشـمنانش و از همین 
جاسـت کـه بـه دنبـال همـکاری با روسـیه 
اسـت. اگـر بخواهیـم از عالقـه ترامـپ بـه 
پوتیـن بگذریـم بایـد بـه ایـن گفتـه ترامپ 
اشـاره کنیـم کـه مـی گویـد: مـن به بشـار 
اسـد عالقـه ای ندارم اما سـوریه، روسـیه و 
ایـران بـا داعش مـی جنگند. فکـر می کنم 
اینجاسـت کـه مولفـه تحـوالت بیـن المللی 
مـی توانـد بـر سیاسـت خارجـی ترامپ در 

قبـال ایـران موثر باشـد.
 خانـم دکتر شـما در صحبـت هایتان 
بـه سیاسـت خارجـی آینـده دونالـد 
ترامـپ پرداختیـد، به نظر شـما ایران 
چـه  ترامـپ  دولـت  قبـال  در  بایـد 

مواضعـی را اتخـاذ کنـد؟
در جمهـوری اسـالمی سـه جنـاح عمـده 
وجـود دارد. جنـاح راسـت، میانـه و چـپ، 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسـالمی ایران 
تـا بـه حـال بازتابـی از منافـع جناحـی آنها 
منافـع  بـر  اولویـت  جـای  بـه  اسـت  بـوده 

ملـی غیـر ایدئولوژیـک. عقالنیـت زمانی در 
سیاسـت خارجـی ایـران حاکـم مـی شـود 
کـه دولـت جمهـوری اسـالمی بـا ارزیابـی 
مقـدورات داخلـی و محـذورات بیـن المللی 
رفتارهـای خـود را در رابطـه بـا نظـام بیـن 
الملـل بـر اسـاس منافـع فراملـی، جناحی و 
ایدئولوژیـک تعریـف نکننـد و منافـع ملی را 
مـد نظر قرار دهند. هاشـمی رفسـنجانی در 
زمـان ریاسـت جمهـوری خـود اندیشـه ای 
مصلحـت گرایانـه را مطرح کـرد و رویکردی 
بـه  نسـبت  گرایانـه  عمـل  و  پراگماتیسـم 
نظـام بیـن الملل داشـت. امـا متاسـفانه این 
رویکـرد وی مقطعـی بـود و بـه یـک سـنت 
در رویکـرد سیاسـت خارجـی ایـران تبدیل 
هاشـمی  عملگرایانـه  رویکـرد  کاش  نشـد. 
مـی  سـنت  یـک  بـه  تبدیـل  رفسـنجانی، 
شـد . تقویـت رویکـرد عملگرایانـه و اجمـاع 
نخبـگان ایـران در حـوزه سیاسـت خارجـی 
سیاسـت  اهـداف   تنظیـم  در  ویـژه  بـه 
خارجـی بـر اسـاس منافـع ملـی نـه فراملی 
مـی تواند سیاسـت خارجی ایـران را عقالنی 
کنـد کـه ای عامـل مـی توانـد  رفتارهـای 
تندروانـه احتمالـی ترامـپ را  در قبال ایران 

تـا حـدی خنثـی کند.
 شـما به عنوان اسـتاد مسـائل ایران 
آیا همـکاری ایران و ایـاالت متحده را 

دهید؟ مـی  احتمال 
ایـاالت متحـده و ایـران مـی تواننـد بـا 
هـم همـکاری کننـد امـا نـه یک همـکاری 
دائمـی و بلنـد مـدت، بلکـه مـی توانند یک 
همـکاری تاکتیکی و محدود داشـته باشـند 
در حـوزه مسـائل خاورمیانـه. به طـور مثال 
مـی توان بـه احتمـال همـکاری در موضوع 
سـوریه و مبارزه با داعش اشـاره کـرد. البته 

در گذشـته هـم شـاهد ایـن نـوع همـکاری 
هـای محـدود  بیـن دو کشـور بوده ایـم. به 
طـور مثال همـکاری ایران و ایـاالت متحده 

در موضـوع افغانسـتان.
امـا بـه طـور کلـی نمـی تـوان گفـت که 
ایـران و آمریـکا مـی تواننـد نوعـی همکاری 
بـه معنای کالسـیک آن داشـته باشـند چرا 
کـه برخـی عوامـل پایـدار مانع از آن اسـت.

 بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر وزرای 
پیشـنهادی ترامـپ ماننـد خـود او از 
حـوزه تجارت آمـده اند به طـور مثال 
تیلرسـون وزیـر امـور خارجـه ایاالت 
متحـده خـود رئیـس یکی از شـرکت 
هـای بـزرگ نفتی این کشـور اسـت و 

حتـی تحریـم هـا را دور زد و به خرید 
نفـت ایـران اقـدام می کـرد، بـه نظر 
ترامـپ  اینکـه دولـت  احتمـال  شـما 
بـدون توجـه بـه مسـائل امنیتـی بـا 
ایـران روابـط اقتصادی برقـرار خواهد 

کـرد یـا خیر؟
مغتقـد هسـتم تـا زمانـی کـه دو کشـور 
بـر سـر مسـائل امنیتـی و سیاسـی کالن با 
هـم توافـق نکننـد نمی تـوان انتظار داشـت 
کـه روابـط اقتصـادی بیـن دو کشـور برقرار 
شـود، چـرا کـه اقتصـاد در سیاسـت تنیـده 
اسـت و نمـی تـوان ایـن دو را از هـم دور 
داشـت. پـس تا زمانی مسـائل سیاسـی حل 
نشـود، روابـط اقتصـادی غیـر ممکن اسـت.

 یکـی از مشـاورین اوبامـا گفتـه بود 
بـد شانسـی مـا ایـن بـود کـه دوران 
ریاسـت جمهـوری دموکراتهـا با دولت 
در  تنهـا  و  بـود  برابـر  نـژاد  احمـدی 
سـه سـال پایانـی کـه دولـت روحانی 
روی کار بـود توانسـتیم بـه توافقاتـی 
برسـیم. به نظر شـما اگر دولـت بعدی 
ایـران از جناح راسـت باشـد، رابطه با 

ایـران چگونـه خواهد شـد؟
در  تصمیمـات  اتخـاذ  بـرای  دموکراتهـا 
حـوزه سیاسـت خارجی خـود در قبال ایران 
بـه محیـط داخلـی هـم توجـه دارنـد. یعنی 
محیـط  بـه  توجـه  بـا  را  خـود  تصمیمـات 
داخلـی ایـران اتخـاذ مـی کننـد و برایشـان 
مهـم اسـت کـه چـه کسـی در ایـران روی 
کار اسـت. امـا جمهـوری خواهـان، ایـران را 
بـه صـورت یـک سـاختار کلـی مـی بیند و 
برایـش مهـم نیسـت کـه چـه جنـاح و چـه 

کسـی در دولـت ایـران روی کار اسـت.
مـوارد  ایـن  بـه  خواهـم  مـی  پایـان  در 

اشـاره کنـم کـه سیاسـت خارجـی دولـت 
ترامـپ ممکـن اسـت که بـا توجه به فشـار 
خواهـان  جمهـوری  اکثریـت  کـه  کنگـره 
هسـتند و تصمیـم گیران سیاسـت خارجی 
همـراه  فشـارهایی  اعمـال  بـا  کشـور  ایـن 
باشـد. امـا ایـران می توانـد ایـن تصمیمات 
را خنثـی کنـد ولـی زمانـی کـه تاکیـدش 
بـر منافـع ملی باشـد، نـه منافـع جناحی و 
فراملـی و ایدئولوژیک و اینکه باید سیاسـت 
دوران  عملگرایانـه  و  اندیشـانه  مصلحـت 
ریاسـت جمهوری هاشـمی رفسـنجانی باید 
بـه یـک سـنت در الگـوی رفتـار سیاسـت 
خارجـی جمهـوری اسـالمی ایـران تبدیـل 

   ، د شو

عقالنیت زمانی در سیاست خارجی ایران حاکم 
می شود که بر اساس منافع ملی باشد
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کرمـون- خانـه هـای قدیمـی کـه 
نمونـه کامـل یـک خانـه و معـرف 
فرهنـگ، معمـاری و پیشـینه تاریخ 
شـهر  هـر  در  هسـتند  شـهر  یـک 
بسـیار معـدود و انگشـت شـمارند. 
یـا  شـهر  هـر  فرهنگـی  نهادهـای 
اسـتان در ایران در جهت بازسـازی 
گرانسـنگ  میـراث  ایـن  حفـظ  و 
تـالش مـی کننـد. شـهرمان کرمان 
از  تاریخـی  یـک شـهر  عنـوان  بـه 
وجـود چندیـن خانـه از این دسـت 
بهـره مـی بـرد. خانـه هایی کـه نام 
آن هـا در زیـر ذکـر شـده، از جمله 
سـرویس  هاسـت.  خانـه  همیـن 
کرمـون تـالش مـی کند تـا در حد 
بـه  آتـی  هـای  شـماره  در  امـکان 
معرفـی خانه هـای مذکور بپـردازد.

خانه فروزی  
دوره  بـه  مربـوط  فـروزی  خانـه 
پهلـوی اسـت و در کرمـان، خیابان 
سروشـیان  خانـه  جنـب  زریسـف، 
واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریخ 28 
ثبـت  شـماره  بـا   1380 فروردیـن 
3718 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی 

ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.
خانه قاسم حاج غالمرضا

خانـه قاسـم حـاج غالمرضـا مربوط 
بـه دوره پهلـوی اسـت و در کرمان، 
واقـع  ایرانمنـش  شـهید  خیابـان 
 12 تاریـخ  در  اثـر  ایـن  و  شـده 
ثبـت  شـماره  بـا   1380 شـهریور 
3704 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی 

ایـران بـه ثبـت رسـیده اسـت.
خانه مدیرالملک

خانـه مدیـر الملک مربوط بـه اواخر 
کرمـان،  در  و  اسـت  قاجـار  دوره 
خیابـان زریسـف واقـع شـده و این 
بـا   1381 مهـر   7 تاریـخ  در  اثـر 
شـماره ثبـت 6119 به عنـوان یکی 
از آثـار ملـی ایـران به ثبت رسـیده 

. ست ا
منزل فدایی

منـزل مسـکونی فدائـی مربـوط بـه 
کرمـان،  در  و  اسـت  قاجـار  دوره 
محلـه بـازار وکیـل ـ کـوی قرایچی 
ـ پـالک 19 واقع شـده و این اثر در 
تاریـخ 6 دی 1355 بـا شـماره ثبت 
1501 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی 

ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
خانه موحدی

خانـه  موحـدی از بناهای ارزشـمند 
بـه  کـه  اسـت  قاجـار  دوره  اوایـل 
شـماره 3706 در فهرسـت آثار ملی 
کشـور بـه ثبـت رسـیده اسـت. این 
بنـا در زمینـی به مسـاحت تقریبی 
حیـاط  دو  در  مربـع  متـر   1300
تفکیـک  از  پـس  کـه  بـوده  واقـع 
حیـاط دوم و سـاخت بنـای جدید، 
در حـال حاضـر مسـاحت عرصـه ی 
آن بـه حـدود 1000مترمربـع مـی 
خـاص  اسـلوب  و  تزئینـات  رسـد، 
معمـاری، این بنـا را در میـان خانه 
هـای کرمـان به بنایی ممتـاز مبدل 

است. سـاخته 
ایـن خانـه متعلـق بـه آقـا غالمعلی 
مشـهور  خیریـن  و  ثروتمنـدان  )از 
کرمان در دوره ی فتحعلیشـاه و پسر 
مرحـوم بابایـی( بوده اسـت. ایشـان 
-از آنجـا که مورد رجـوع نیازمندان 
و در راه مانـدگان بسـیار بـوده- بـه 
»قبلـه  عالم«شـهرت یافتـه و بانـی 
مسـجد آقـا غالمعلی واقـع در کنج 

جنـوب شـرقی میـدان ارگ کرمان 
مسـجد  ایـن  کتیبـه   هسـت.  نیـز 
تاریـخ 1229 ه.ق مصادف با اواسـط 
سـلطنت فتعلیشـاه قاجـار را نشـان 
از آقـا غالمعلـی،  مـی دهـد. پـس 
-از  مشـار  اهلل  اسـد  پسـرش حـاج 
تجـار مطرح کرمـان- در ایـن خانه 
سـاکن شـد و بخـش هایـی بـه بنـا 
افـزود. پـس از حاج اسـداهلل مشـار، 
دامـاد او آقا شـیخ عبـاس موحدی، 
از مجتهدیـن و وعـاظ به نام کرمان، 
منـزل را از وراث خریـداری نموده و 
بنـا از آن زمـان بـه خانـه  موحـدی 
شـهرت یافـت. در همیـن دوره آقـا 
منـزل  بـه  خوشـرو  حسـین  سـید 
کنونـی- رو بـه روی خانـه  موحدی، 
که هدیه  یکی از متمولین زرتشـتی 
به مراسـم روضـه سیدالشـهداء )ع( 
بـود- نقـل مـکان نمـوده و مراسـم 
روضـه خوانـی مشـهور خـود را در 
آنجـا برگـزار می کردند. همسـایگی 
آقا سـید حسـین و آقا شـیخ عباس 
و برگـزاری مراسـم مذهبـی در هـر 
دو خانـه، عـالوه بـر قرار گیـری در 

خانه های تاریخی کرمان
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محلـه  قبـه سـبز و مجـاورت تکیـه 
هـا و مسـاجد ایـن محـالت، محلـه 
را بـه نوعـی مرکز فرهنگـی مذهبی 
نمـوده  بـدل  کرمـان  مـردم  بـرای 
بـود. ایـن سـیر با سـکونت بـرادران 
در  آتـی  هـای  سـال  در  موحـدی 
ایـن منـزل ادامـه داشـت. در حدود 
سـال هـای 1335 ه.ش، حیاط دوم 
خانه - نوکرخانه و اصطبل- توسـط 
پسـر دوم خانـواده از بنـای اصلـی 
تفکیـک شـده و خانـه  جدیـدی در 
آن بنـا نهـاد شـد. بنـای اصلـی نیز 
محـل سـکونت پسـر اول خانـواده 
بـود، تـا آنکـه پـس از زلزلـه  سـال 
1360 گلبـاف و وارد آمـدن آسـیب 
هایـی بـه جبهـه  جنوبـی بنـا، خانه 
توسـط خانـواده  موحـدی فروختـه 
شـده و از آن پـس متـروک مانـد. 
بـا کمال تأسـف در سـالهای پس از 
آن مالکیـن بنـا بـا قصـد تخریـب و 
سـاخت سـاختمان جدیـد، بـه انحا 
بـه  جـدی  هـای  آسـیب  مختلـف 
بنـا وارد آوردنـد. آسـیبهایی ماننـد 
فـرش  آجـر  فروختـن  و  برداشـتن 

سـوراخ  بـام،  شـرفی  آجرهـای  و 
کـردن برخی سـقفها، تخلیـه  نخاله  
سـاختمانهای مجـاور در بنـا، خارج 
کـردن تمـام در هـا و پنجـره هـا از 
بنـا و ... تـا آنکه در سـال 1394 بنا 
توسـط مالک فعلی خریداری شـده 

و مرمـت بنـا آغـاز گردیـد.
یافتـه هـای جدیـد حیـن عملیـات 
حفاظـت خانـه موحـدی، احتمـال 
قدیمـی تـر بـودن دو ضلـع غربـی 
و شـرقی بنـا -تـا دوره صفـوی- را 

مطـرح نمـوده اسـت. 
خانه نژاد معصوم

خانـه نـژاد معصـوم مربوط بـه دوره 
قاجـار اسـت و در کرمـان، خیابـان 
واقـع  آبـاد  والـی  احمـدی، کوچـه 
شـده و ایـن اثـر در تاریـخ 12 تیـر 
 12010 ثبـت  شـماره  بـا   1384
به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران 

بـه ثبـت رسـیده اسـت.
خانه منفرد

دوره  بـه  مربـوط  منفـرد  خانـه 
کرمـان،  در  و  اسـت  اول  پهلـوی 
خیابان شـهدای فتح آبـادان، کوچه 

فتـح آبـادان7، پ 28 واقـع شـده و 
ایـن اثـر در تاریـخ 12 تیـر 1384 
بـا شـماره ثبـت 12011 به عنـوان 
یکـی از آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت 

رسـیده اسـت.
خانه نیک اندیش

خانـه نیـک اندیش مربوط بـه دوره 
قاجـار اسـت و در کرمـان، خیابـان 
واقـع  پ3  غفـاری،  کوچـه  سـام، 
شـده و ایـن اثر در تاریـخ 22 مرداد 
 13069 ثبـت  شـماره  بـا   1384
به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران 

بـه ثبـت رسـیده اسـت.

خانه واعظی
خانـه واعظی مربوط بـه دوره قاجار 
امـام  کرمـان، خیابـان  در  و  اسـت 
خمینـی، کوچه شـیخ الرئیسـی، پ 
60 واقـع شـده و ایـن اثـر در تاریخ 
ثبـت  شـماره  بـا   1384 تیـر   12
12009 به عنـوان یکـی از آثـار ملی 

ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
خانه ورثه افالطون نفیسی

خانـه ورثه افالطون نفیسـی مربوط 

بـه دوره قاجـار اسـت و در کرمـان، 
منطقـه بازار ـ کوچـه مدنی ـ پالک 
2 واقـع شـده و این اثـر در تاریخ 6 
دی 1355 بـا شـماره ثبـت 1502 
به عنـوان یکـی از آثـار ملـی ایـران 

به ثبت رسـیده اسـت.
خانه وقف مسجد وکیل

خانـه وقـف مسـجد وکیـل مربـوط 
اواخـر دوره قاجـار اسـت و در  بـه 
کرمـان، بـازار وکیلـ  کـوی خزاعی 
ـ پـالک 8 واقـع شـده و ایـن اثر در 
تاریـخ 6 دی 1355 بـا شـماره ثبت 
1503 به عنـوان یکـی از آثـار ملـی 

ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
خانه یزدانی

خانـه یزدانـی )مدرسـه شـهرداری( 
مربـوط بـه دوره قاجـار اسـت و در 
خیابـان  شـهدا،  میـدان  کرمـان، 
زرسـیف واقـع شـده و ایـن اثـر در 
تاریـخ 22 مـرداد 1384 بـا شـماره 
ثبـت 13068 به عنوان یکـی از آثار 
ملـی ایـران بـه ثبت رسـیده اسـت.
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در  خـودرو،  اخبـار  از  نقـل  بـه 
آسـتانه سـفر هیـات بلند پایـه قطعه 
سـازان ایرانـی بـه پاریـس در هفتـه 
شـرکت  ایـن  اتصـال  بـرای  آینـده 
رنـو  گـروه  جهانـی  زنجیـره  بـه  هـا 
نیسـان ، سـایپا و ایـران خـودرو هـر 
کـدام به صـورت جداگانه تفاهـم نامه 
امضـا  شـرکت  ایـن  بـا  را  همـکاری 
کـرده انـد. حـال به نظـر مـی رسـد 
خـودرو هـای ارزان قیمتـی کـه بـر 
پایـه رنـو کوئیـد تولیـد خواهند شـد 
در ایـران خـودرو و محصوالتـی کـه 
رقیـب اصلـی محصوالت پژو هسـتند 
از جمله رنو سـیمبل جدید در سـایپا 
تولیـد خواهد شـد. بـا ایـن کار عمال 
را در  پرایـد  رنـو محصـوالت رقیـب 
رقیـب  محصـوالت  و  خـودرو  ایـران 
پـژو را در سـایپا تولیـد خواهـد کرد.
رنـو  مدیرعامـل  کارگـر،  پیمـان 
خاورمیانـه  رنـو  مدیرعامـل  و  ایـران 

دربـاره ایـن قرار داد هـا در گفت وگو 
بـا اقتصاد نیـوز توضیـح داد: با هر دو 
شـرکت تفاهـم نامـه همـکاری امضـا 
کـرده ایـم و هـم اکنون در حـال کار 
بـر روی جزئیات قرار داد هسـتیم. بر 
اسـاس برنامه ریـزی جدیـد رنـو، نوع 
همـکاری مـا بـا ایران خودرو و سـایپا 
تغییـر می کنـد. ما دو سـرمایه گذاری 
مشـترک جداگانـه را بـا ایران خـودرو 
یـک  داد،  خواهیـم  شـکل  سـایپا  و 
جوینت ونچـر بـا ایران خـودرو و یـک 

جوینت ونچـر بـا سـایپا.
مشـخص  کـه  آنجـا  تـا  گفـت:  او 
شـده رنو، بـن رو را در اختیـار خواهد 
گرفـت. سـهم رنو برای خریـد و اداره 
ایـن شـرکت حداقل60 درصد اسـت. 
مـا بـه گونـه ای هـم در ایـران خودرو 
و سـایپا کار خواهیـم کـرد که سـهام 
سـایپا  در  باشـیم  داشـته  مدیرتـی 
سـهم 60 درصـد بـا رنـو و 40 درصد 

بـا سـایپا خواهد بود در ایـران خودرو 
هـم روش همـکاری مشـابه اسـت.

روش  ایـن  بـا  افـزود:  کارگـر 
از  پـس  خدمـات  فـروش،  مدیریـت 
فـروش و تولیـد بـا مـا خواهـد بـود، 
کـه  می شـویم  مطمئـن  این گونـه 
می توانیـم بـه مشـتریان بـه بهتریـن 
روش خدمـات بدهیـم تـا از ما راضی 
باشـند و کیفیت را در بهترین شـکل 
حفـظ کنیـم. البته هنـوز در حال کار 
قـرارداد هسـتیم.  بـر روی جزییـات 
در بـاره ایـران خـودرو هـم فعـال در 
حـاال مذاکـره بـرای انتخـاب سـایت 
هسـتیم  شـرکت  ایـن  در  تولیـدی 
و بایـد ببینیـم کـدام یـک از سـایت 
هـای ایـرن شـرکت بـه رنـو واگـذار 

خواهـد شـد.
خـودرو  از  از  بسـیاری  گفـت:  او 
هایـی کـه برنامـه تولیـد آن را داریم 
هنـوز در هیـچ کجـای جهـان تولیـد 

نشـده انـد. در سـایپا بـر روی پلـت 
فـرم x52 کار مـی کنیـم ایـن پلـت 
فـرم توسـعه یافته پلت فـرم تندر 90 
یـا همـان X90 اسـت . بـر روی این 
پلـت فـرم خـودرو هـای مـدل جدید 
سـیمبل و داسـتر طراحـی خواهنـد 
شـد . بـرای تولیـد در بـن رو هـم بـا 
یـک خـودرو  تولیـد  بـر سـر  سـایپا 
سـدان و یـک خـودرو شاسـی بلنـد 
بـر روی پلـت فـرم x52 بـه توافـق 
عامـل خاوریمانـه  ایم.مدیـر  رسـیده 
قـرار  کـه  محصوالتـی  گفـت:  رنـو  
اسـت در سـایپا تولیـد شـوند هنـوز 
در حـال طراحـی هسـتند و تولیدات 
ایـن خودروهـا در سـایپا همزمـان با 
سـایت های دیگر رنـو رخ خواهد داد. 
مـا ماننـد باقی خودروسـازان خارجی 
دیگـر قـرار نیسـت محصـوالت تاریخ 
گذشـته و قدیمـی بـه ایـران بدهیـم 
محصوالتـی  بعـد  بـه  ایـن  از  بلکـه 
کـه بـا ایران خـودرو و سـایپا تولیـد 
خواهیـم کـرد، جدیدترین محصوالت 
رنـو خواهـد بـود کـه بسـیاری از آنها 
در حـال طراحـی هسـتند. پلت فـورم 
52 پلت فورمـی اسـت کـه جایگزیـن 
پلت فـورم ایکـس 90 کـه متعلـق بـه 
تنـدر90 اسـت در رنـو شـده اسـت. 
یکـی از محصـوالت ایـن کالس مدل 
حـال  در  کـه  اسـت  داسـتر  آینـده 
طراحی اسـت و قرار اسـت در سـایپا 

شـود. تولید 
قـرار  خـودرو  ایـران  در  افـزود:  او 
کـه  هایـی  خـودرو  مجموعـه  اسـت 
بـر روی پلـت فـرم کوئیـد کـه ارزان 
اسـت  رنـو  خـودرو  تریـن  قیمـت 
تولیـد شـود این خـودرو شـامل انواع 
مختلـف از سـدان تا هـاچ بک خواهد 

. د بو
کارگـر در خصـوص کیفیـت رنـو 
کوئیـد گفـت:  محصولـی کـه مـا در 

تولید رنو سیمبل توسط سایپا
و رنو کوئید به دست ایران  خودرو
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ایـران عرضـه خواهیـم کرد بـا کوئید 
هندوسـتان متفـاوت خواهـد بـود ما 
در حـال توسـعه نسـل جدیـد کوئید 
خـودرو  ایـن  هسـتیم  برزیـل  بـرای 
خواهـد  ایمنـی  سـتاره  سـه  قطعـا 
داشـت خـودرو تولیـد شـده در ایران 
خواهـد  برزیـل  کوئیـد  مشـابه  هـم 
بـود و سـه سـتاره خواهد داشـت رنو 
تنـدر  بـا  ایـران  در  تولیـدی  کوئیـد 
90 از نظـر ایمنـی وضعیـت یکسـانی 

رند. دا
مدیـر عامل رنو پـارس در خصوص 
نیسـان  و  خـودرو  ایـران  همـکاری 
داتسـون  خودورهـای  تولیـد  بـرای 
گفـت: مـا و نیسـان بـا اینکـه همکار 
و شـریک هستیم در بسـیاری از بازار 
هـا بـا هـم رقابـت داریـم بـه عنـوان 
مثـال رنـو کلیـو و نیسـان میکـرا در 
یـک کالس هسـتند ولـی زمانـی که 
نیسـان تصمیـم بـه تولیـد و فـروش 
ایـن خـودرو در اروپـا گرفـت مـا در 
سـایت تولیـدی رنـو در فرانسـه ایـن 
تولیـد را انجـام دادیـم چـرا کـه کلیو 
و میکـرا تشـابه پلت فرم دارنـد . این 

اتفـاق در بـازار هند هم افتاده اسـت. 
پـس در ایـران هـم مـی توانـد تکرار 
فـرم محصـوالت  پلـت  تشـابه  شـود 
کوئیـد و داتسـون سـبب مـی شـود 
اگـر این خـودرو در یک مـکان تولید 
بشـود  اقتصـادی  تولیدشـان  شـود 
چـون مـا بـر روی قطعاتـی یکسـان 
چندیـن محصـول مختلـف را تولیـد 

خواهیـم کـرد.
قـرار اسـت  12 تـا 14 خـرداد ماه 
یـک هیات بلنـد پایه از قطعه سـازان 
ایـران شـامل 49 شـرکت از 25 گروه 
راهـی فرانسـه شـوند. این شـرکت ها 
در روز اول بـا اسـتاندار هـای خریـد 
و مهندسـی رنـو آشـنا خواهند شـد. 
در روز دوم نمایشـگاهی بـرای ارائـه 
توانمنـدی هـای قطعه سـازان ایرانی 
تحقیقـات  مرکـز  در  غرفـه   25 در 
در  مهنـدس  هـزار   12 بـرای  رنـو 
شـهر پاریـس برگـزار خواهـد شـد تا 
شـرکت ها قطعه از ایرانـی توانمندی 
هـا خـود را بـرای مسـئوالن خریـد و 
مهندسـی رنو و نیسـان نشـان دهند. 
ماننـد  سـازی  قطعـه  هـای  شـرکت 

گـروه عظـام ، آذیـن خـودرو ؛ فنـر 
لـول ،البـرز قطعـه ،کـروز و جم سـاز 
برخـی از ایـن قطعـه سـازان منتخب 

هسـتند. ایرانی 
و  برنامـه  ایـن  دربـاره  کارگـر 
همـکاری قطعـه سـازان ایرانـی با رنو 
گفـت: مـا مـی خواهیم قطعه سـازان 
رنـو  وارد زنجیـره جهانـی  را  ایرانـی 
نیسـان کنیـم بـرای همیـن منظـور 
در مرکـز تحقیقـات رنـو در پاریـس 
کار  آن  در  مهنـدس  هـزار   12 کـه 
مـی کننـد همایشـی را بـرای ارائـه 
توانمنـدی هـای قطعه سـازان ایرانی 
بـر گـزار مـی کنیـم در ایـن برنامـه 
ابتـدا قطعـه سـازان ایرانـی بـا دنیای 
رنـو بیشـتر آشـنا خواهنـد شـد و بـا 
روش هـای مهندسـی و خریـد رنـو 
آشـنا مـی شـوند روز دوم بـا حضـور 
70 نفـر از مدیـران قطعه سـاز ایرانی 
و بـا حضـور 49 شـرکت کـه شـامل 
25 گـروه قطعـه سـازی مـی شـوند 
نمایشـگاهی را در پاریس برای نشـان 
قطعـه  ایـن  هـای  توانمنـدی  دادن 

سـازان برگـزار خواهیـم کـرد.

او گفـت:  ایـن کار باعث می شـود 
بسـیاری از مهندسـان و مدیرانـی که 
بـا گـروه رنو نیسـان کار مـی کنند از 
توانمنـدی های صنعت قطعه سـازی 
ایـران آگاه شـوند. ایـن نمایشـگاه به 
غیـر از رنـو سـبب مـی شـود قطعـه 
سـازان ایرانـی بـا همـکار رنـو یعنـی 
ارتبـاط برقـرار  نیسـان هـم بتواننـد 
کننـد . و اگـر قطعـه سـازان ایرانـی 
افزایـش  را  خـود  هـای  توانمنـدی 
دهنـد عـالوه بـر رنـو مـی تواننـد به 
نیسـان هـم قطعـه صـادر کننـد. مـا 
برنامـه گسـترده بـرای همـکاری بـا 
مـا در  داریـم  ایـران  صنعـت قطعـه 
تولیـد  کـه  کشـورهایی  از  بسـیاری 
خـودرو نداریـم ماننـد تونـس هـم با 
قطعـه سـازان کار مـی کنیـم حـال 
تولیـد خـودرو  ایـران  در  هـم  آنکـه 
داریـم و هـم بـرای مـا ایـران حالـت 
اسـتراتژیک دارد بـرای همیـن کار ما 
بـا قطعه سـازان ایـران بسـیار مهم و 

دراز مـدت خواهـد بـود.
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در  خـودرو،  اخبـار  از  نقـل  بـه 
آسـتانه سـفر هیـات بلند پایـه قطعه 
سـازان ایرانـی بـه پاریـس در هفتـه 
شـرکت  ایـن  اتصـال  بـرای  آینـده 
رنـو  گـروه  جهانـی  زنجیـره  بـه  هـا 
نیسـان ، سـایپا و ایـران خـودرو هـر 
کـدام به صـورت جداگانه تفاهـم نامه 
امضـا  شـرکت  ایـن  بـا  را  همـکاری 
کـرده انـد. حـال به نظـر مـی رسـد 
خـودرو هـای ارزان قیمتـی کـه بـر 
پایـه رنـو کوئیـد تولیـد خواهند شـد 
در ایـران خـودرو و محصوالتـی کـه 
رقیـب اصلـی محصوالت پژو هسـتند 
از جمله رنو سـیمبل جدید در سـایپا 
تولیـد خواهد شـد. بـا ایـن کار عمال 
را در  پرایـد  رنـو محصـوالت رقیـب 
رقیـب  محصـوالت  و  خـودرو  ایـران 
پـژو را در سـایپا تولیـد خواهـد کرد.
رنـو  مدیرعامـل  کارگـر،  پیمـان 
خاورمیانـه  رنـو  مدیرعامـل  و  ایـران 

دربـاره ایـن قرار داد هـا در گفت وگو 
بـا اقتصاد نیـوز توضیـح داد: با هر دو 
شـرکت تفاهـم نامـه همـکاری امضـا 
کـرده ایـم و هـم اکنون در حـال کار 
بـر روی جزئیات قرار داد هسـتیم. بر 
اسـاس برنامه ریـزی جدیـد رنـو، نوع 
همـکاری مـا بـا ایران خودرو و سـایپا 
تغییـر می کنـد. ما دو سـرمایه گذاری 
مشـترک جداگانـه را بـا ایران خـودرو 
یـک  داد،  خواهیـم  شـکل  سـایپا  و 
جوینت ونچـر بـا ایران خـودرو و یـک 

جوینت ونچـر بـا سـایپا.
مشـخص  کـه  آنجـا  تـا  گفـت:  او 
شـده رنو، بـن رو را در اختیـار خواهد 
گرفـت. سـهم رنو برای خریـد و اداره 
ایـن شـرکت حداقل60 درصد اسـت. 
مـا بـه گونـه ای هـم در ایـران خودرو 
و سـایپا کار خواهیـم کـرد که سـهام 
سـایپا  در  باشـیم  داشـته  مدیرتـی 
سـهم 60 درصـد بـا رنـو و 40 درصد 

بـا سـایپا خواهد بود در ایـران خودرو 
هـم روش همـکاری مشـابه اسـت.

روش  ایـن  بـا  افـزود:  کارگـر 
از  پـس  خدمـات  فـروش،  مدیریـت 
فـروش و تولیـد بـا مـا خواهـد بـود، 
کـه  می شـویم  مطمئـن  این گونـه 
می توانیـم بـه مشـتریان بـه بهتریـن 
روش خدمـات بدهیـم تـا از ما راضی 
باشـند و کیفیت را در بهترین شـکل 
حفـظ کنیـم. البته هنـوز در حال کار 
قـرارداد هسـتیم.  بـر روی جزییـات 
در بـاره ایـران خـودرو هـم فعـال در 
حـاال مذاکـره بـرای انتخـاب سـایت 
هسـتیم  شـرکت  ایـن  در  تولیـدی 
و بایـد ببینیـم کـدام یـک از سـایت 
هـای ایـرن شـرکت بـه رنـو واگـذار 

خواهـد شـد.
خـودرو  از  از  بسـیاری  گفـت:  او 
هایـی کـه برنامـه تولیـد آن را داریم 
هنـوز در هیـچ کجـای جهـان تولیـد 

نشـده انـد. در سـایپا بـر روی پلـت 
فـرم x52 کار مـی کنیـم ایـن پلـت 
فـرم توسـعه یافته پلت فـرم تندر 90 
یـا همـان X90 اسـت . بـر روی این 
پلـت فـرم خـودرو هـای مـدل جدید 
سـیمبل و داسـتر طراحـی خواهنـد 
شـد . بـرای تولیـد در بـن رو هـم بـا 
یـک خـودرو  تولیـد  بـر سـر  سـایپا 
سـدان و یـک خـودرو شاسـی بلنـد 
بـر روی پلـت فـرم x52 بـه توافـق 
عامـل خاوریمانـه  ایم.مدیـر  رسـیده 
قـرار  کـه  محصوالتـی  گفـت:  رنـو  
اسـت در سـایپا تولیـد شـوند هنـوز 
در حـال طراحـی هسـتند و تولیدات 
ایـن خودروهـا در سـایپا همزمـان با 
سـایت های دیگر رنـو رخ خواهد داد. 
مـا ماننـد باقی خودروسـازان خارجی 
دیگـر قـرار نیسـت محصـوالت تاریخ 
گذشـته و قدیمـی بـه ایـران بدهیـم 
محصوالتـی  بعـد  بـه  ایـن  از  بلکـه 
کـه بـا ایران خـودرو و سـایپا تولیـد 
خواهیـم کـرد، جدیدترین محصوالت 
رنـو خواهـد بـود کـه بسـیاری از آنها 
در حـال طراحـی هسـتند. پلت فـورم 
52 پلت فورمـی اسـت کـه جایگزیـن 
پلت فـورم ایکـس 90 کـه متعلـق بـه 
تنـدر90 اسـت در رنـو شـده اسـت. 
یکـی از محصـوالت ایـن کالس مدل 
حـال  در  کـه  اسـت  داسـتر  آینـده 
طراحی اسـت و قرار اسـت در سـایپا 

شـود. تولید 
قـرار  خـودرو  ایـران  در  افـزود:  او 
کـه  هایـی  خـودرو  مجموعـه  اسـت 
بـر روی پلـت فـرم کوئیـد کـه ارزان 
اسـت  رنـو  خـودرو  تریـن  قیمـت 
تولیـد شـود این خـودرو شـامل انواع 
مختلـف از سـدان تا هـاچ بک خواهد 

. د بو
کارگـر در خصـوص کیفیـت رنـو 
کوئیـد گفـت:  محصولـی کـه مـا در 

تولید رنو سیمبل توسط سایپا
و رنو کوئید به دست ایران  خودرو
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ایـران عرضـه خواهیـم کرد بـا کوئید 
هندوسـتان متفـاوت خواهـد بـود ما 
در حـال توسـعه نسـل جدیـد کوئید 
خـودرو  ایـن  هسـتیم  برزیـل  بـرای 
خواهـد  ایمنـی  سـتاره  سـه  قطعـا 
داشـت خـودرو تولیـد شـده در ایران 
خواهـد  برزیـل  کوئیـد  مشـابه  هـم 
بـود و سـه سـتاره خواهد داشـت رنو 
تنـدر  بـا  ایـران  در  تولیـدی  کوئیـد 
90 از نظـر ایمنـی وضعیـت یکسـانی 

رند. دا
مدیـر عامل رنو پـارس در خصوص 
نیسـان  و  خـودرو  ایـران  همـکاری 
داتسـون  خودورهـای  تولیـد  بـرای 
گفـت: مـا و نیسـان بـا اینکـه همکار 
و شـریک هستیم در بسـیاری از بازار 
هـا بـا هـم رقابـت داریـم بـه عنـوان 
مثـال رنـو کلیـو و نیسـان میکـرا در 
یـک کالس هسـتند ولـی زمانـی که 
نیسـان تصمیـم بـه تولیـد و فـروش 
ایـن خـودرو در اروپـا گرفـت مـا در 
سـایت تولیـدی رنـو در فرانسـه ایـن 
تولیـد را انجـام دادیـم چـرا کـه کلیو 
و میکـرا تشـابه پلت فرم دارنـد . این 

اتفـاق در بـازار هند هم افتاده اسـت. 
پـس در ایـران هـم مـی توانـد تکرار 
فـرم محصـوالت  پلـت  تشـابه  شـود 
کوئیـد و داتسـون سـبب مـی شـود 
اگـر این خـودرو در یک مـکان تولید 
بشـود  اقتصـادی  تولیدشـان  شـود 
چـون مـا بـر روی قطعاتـی یکسـان 
چندیـن محصـول مختلـف را تولیـد 

خواهیـم کـرد.
قـرار اسـت  12 تـا 14 خـرداد ماه 
یـک هیات بلنـد پایه از قطعه سـازان 
ایـران شـامل 49 شـرکت از 25 گروه 
راهـی فرانسـه شـوند. این شـرکت ها 
در روز اول بـا اسـتاندار هـای خریـد 
و مهندسـی رنـو آشـنا خواهند شـد. 
در روز دوم نمایشـگاهی بـرای ارائـه 
توانمنـدی هـای قطعه سـازان ایرانی 
تحقیقـات  مرکـز  در  غرفـه   25 در 
در  مهنـدس  هـزار   12 بـرای  رنـو 
شـهر پاریـس برگـزار خواهـد شـد تا 
شـرکت ها قطعه از ایرانـی توانمندی 
هـا خـود را بـرای مسـئوالن خریـد و 
مهندسـی رنو و نیسـان نشـان دهند. 
ماننـد  سـازی  قطعـه  هـای  شـرکت 

گـروه عظـام ، آذیـن خـودرو ؛ فنـر 
لـول ،البـرز قطعـه ،کـروز و جم سـاز 
برخـی از ایـن قطعـه سـازان منتخب 

هسـتند. ایرانی 
و  برنامـه  ایـن  دربـاره  کارگـر 
همـکاری قطعـه سـازان ایرانـی با رنو 
گفـت: مـا مـی خواهیم قطعه سـازان 
رنـو  وارد زنجیـره جهانـی  را  ایرانـی 
نیسـان کنیـم بـرای همیـن منظـور 
در مرکـز تحقیقـات رنـو در پاریـس 
کار  آن  در  مهنـدس  هـزار   12 کـه 
مـی کننـد همایشـی را بـرای ارائـه 
توانمنـدی هـای قطعه سـازان ایرانی 
بـر گـزار مـی کنیـم در ایـن برنامـه 
ابتـدا قطعـه سـازان ایرانـی بـا دنیای 
رنـو بیشـتر آشـنا خواهنـد شـد و بـا 
روش هـای مهندسـی و خریـد رنـو 
آشـنا مـی شـوند روز دوم بـا حضـور 
70 نفـر از مدیـران قطعه سـاز ایرانی 
و بـا حضـور 49 شـرکت کـه شـامل 
25 گـروه قطعـه سـازی مـی شـوند 
نمایشـگاهی را در پاریس برای نشـان 
قطعـه  ایـن  هـای  توانمنـدی  دادن 

سـازان برگـزار خواهیـم کـرد.

او گفـت:  ایـن کار باعث می شـود 
بسـیاری از مهندسـان و مدیرانـی که 
بـا گـروه رنو نیسـان کار مـی کنند از 
توانمنـدی های صنعت قطعه سـازی 
ایـران آگاه شـوند. ایـن نمایشـگاه به 
غیـر از رنـو سـبب مـی شـود قطعـه 
سـازان ایرانـی بـا همـکار رنـو یعنـی 
ارتبـاط برقـرار  نیسـان هـم بتواننـد 
کننـد . و اگـر قطعـه سـازان ایرانـی 
افزایـش  را  خـود  هـای  توانمنـدی 
دهنـد عـالوه بـر رنـو مـی تواننـد به 
نیسـان هـم قطعـه صـادر کننـد. مـا 
برنامـه گسـترده بـرای همـکاری بـا 
مـا در  داریـم  ایـران  صنعـت قطعـه 
تولیـد  کـه  کشـورهایی  از  بسـیاری 
خـودرو نداریـم ماننـد تونـس هـم با 
قطعـه سـازان کار مـی کنیـم حـال 
تولیـد خـودرو  ایـران  در  هـم  آنکـه 
داریـم و هـم بـرای مـا ایـران حالـت 
اسـتراتژیک دارد بـرای همیـن کار ما 
بـا قطعه سـازان ایـران بسـیار مهم و 

دراز مـدت خواهـد بـود.
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امـروز اتفـاق جالبی افتـاد که مرا 
از حسـی مثبـت لبریز کـرد. مردی، 
سـه طبقـه سـاختمان را بـاال آمـده 
بـود تـا از صاحـب خودرویـی که به 
گفتـه   ی او هـر روز و حتـی گاهـی 
تـا پاسـی از شـب جلـوی خانـه ی 
او مـی ایسـتد خواهـش کنـد کـه 
خودرویـش رو جـا بـه جـا کنـد.او 
مـی گفـت: »بارهـا مجبور شـده ام 
کـه برای رسـیدن به مقصد، مسـیر  
دیگـری را انتخـاب کنـم. دلـم نمی 
آیـد پنجـرش کنـم. کاش پیـدا می 
شـد و اتومبیلش را بر می داشـت.« 
وقتـی ایـن مـرد از دفتر خارج شـد 
هنوز عطر انسـانیت کـه از وجودش 
منتشـر شـد بـه مشـام می رسـید. 
ایـن اتفـاق، انگیـزه ای شـد بـرای 
نوشـتنم. حسـی آمـده بـود و تـوی 
تمـام سـلول هـای وجودم نشسـته 
بـود. آمـده بـود و تمام لحظـه هایم 
کـه  حسـی  بـود.  کـرده  گـرم  را 
بعضـی از اوقـات گمـش مـی کنیم. 
حسـی کـه معنـی همـه ی حـس 
هـای خـوب اسـت. حسـی کـه بعد 
ازهرنگاه انسـان دوسـتانه ای تجربه 

اش کـرده ایـم؛ زیـاد وعمیـق. ولی 
تلفـن  شـماره  میـان  انـگار  گاهـی 
،میـان  گوشـی  مخاطبـان  هـای 
تصاویـر تلویزیـون، میـان خبرهـای 
میـان  دنیـا،  لحظـه ی  بـه  لحظـه 
لیسـت خرید، میان کارهـای نکرده 
، میـان حسـاب وکتاب هـای مالی، 
گـذارد  ونمـی  شـود  مـی  پنهـان 
لبخنـدی  کنیـم.  پیـدا  را  لبخنـد 
کـه ایـن روزهـا راهـی به چهـره ی 
بسـیاری از مـا نمـی یابد.لبخنـدی 
کـه به حق معجزه ی ارتباط اسـت. 
بـه هر چهـره ای کـه لبخنـد هدیه 
نـگاه  حداقـل  یـا  و  لبخنـد  کنـی؛ 
خواهـی  هدیـه  را  آمیـزی  محبـت 
گرفـت. در دنیایـی کـه  تکنولـوژی 
حتـی تـو را از نـگاه و لمـس کردن 
اجسـام واقعی فروشـگاه هـا و از هم 
صحبتـی بـا فروشـنده  بـی نیاز می 
کنـد، ارتبـاط واقعـی و عاطفـی در 
تمامـی جوانـب بزرگتریـن قربانـی 

. ست ا
لبخند وارتباط

هنرمنـدی  کـه  خوانـدم  جایـی 
گفتـه بـود بدتریـن اختـراع جدید، 

چـوب هـای منوپـاد اسـت. اوگفتـه 
بـود ازایـن اختـراع بیزار اسـت؛ زیرا 
قبـال مـردم وقتـی مـی خواسـتند 
بـا خانـواده عکـس بگیرنـد مجبـور 
بودنـد بـه رهگـذری لبخنـد زده و 
سـالم کننـد و از او بخواهنـد کـه 
از آنهـا عکـس بگیـرد؛ ولـی حـاال 
بـا منوپـاد ایـن اتفـاق نمـی افتـد. 
لبخند،سـالم  از  را  تـو  هـا  منوپـاد 
و ارتبـاط بـی نیـاز مـی کننـد. هـم 
چنیـن در دوسـتی های اینترنتـی و 
مجـازی هـر کس مـی توانـد هنگام 
تنهایـی، به صورت مجازی با کسـی 
کـه حتـی در انسـان بودن یـا ربات 
بودنـش هـم مـی تـوان شـک کرد، 
بپـردازد. چگونـه مـی  بـه درد دل 
تـوان بـه ایـن ارتبـاط اعتمـاد کرد، 
هـر آن چـه که فرد را به سـوی یک 
ارتباط سـوق مـی دهـد، را می توان 
درایـن ارتبـاط مجـازی و غیرواقعی 
به دسـت آورد. انسـان به واسطه ی 
نیـازی کـه از ابتـدای خلقتـش با او 
بـوده، میل به ارتبـاط دارد و همین 
میـل او را حیوانـی اجتماعـی کرده 
اسـت. حـاال در دنیـای بـا کمتریـن 

بـه  انسـان  واقعـی،  ارتبـاط  سـطح 
بـه  خویـش،  ذاتـی  نیـاز  واسـطه 
صـورت مجـازی بـا دیگـری ارتباط 
برقرارمـی کنـد. درایـن دنیـای غیر 
واقعـی بـه واسـطه ی پنهـان بودن 
حقیقـت، آسـیب هـای جدیدی هم 
شـکل می گیـرد؛ زیرا همیشـه روح 
هـای بیمـاری پیـدا خواهد شـد که 
از افـرادی که تنها پناهشـان همین 
دنیـای مجـازی اسـت، سواسـتفاده 

  . کنند
فقدان عشق

گاهـی تنهایی زنی که خسـته از 
آشـپزخانه اش بـه دنیـای اینترنت 
کـه  کودکـی  وگاهـی  بـرده  پنـاه 
اسـتیکرهای  بـا  را  اش  زندگـی 
حتـی  گاه  و  بسـته  آذیـن  تلگـرام 
مـردی کـه بعـد از اولیـن صاعقـه 
ای کـه بـر زندگـی اش فـرود آمده 
، تنهایـی اش را بـا صفحـه فیـس 
بوکـش پـر مـی کنـد، هـدف ایـن 
ایـن  وسـط  شـوند.  مـی  بیمـاران 
فقـدان ارتبـاط اصولـی، گم شـدن 
»عشـق« اتفـاق تلخـی اسـت کـه 
از  کـه  مفهومـی  افتـاد.   خواهـد 

»پیام ما« ارتباطات انسانی را بررسی می کند

عشق در حال انقراض
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امـروز اتفـاق جالبی افتـاد که مرا 
از حسـی مثبـت لبریز کـرد. مردی، 
سـه طبقـه سـاختمان را بـاال آمـده 
بـود تـا از صاحـب خودرویـی که به 
گفتـه   ی او هـر روز و حتـی گاهـی 
تـا پاسـی از شـب جلـوی خانـه ی 
او مـی ایسـتد خواهـش کنـد کـه 
خودرویـش رو جـا بـه جـا کنـد.او 
مـی گفـت: »بارهـا مجبور شـده ام 
کـه برای رسـیدن به مقصد، مسـیر  
دیگـری را انتخـاب کنـم. دلـم نمی 
آیـد پنجـرش کنـم. کاش پیـدا می 
شـد و اتومبیلش را بر می داشـت.« 
وقتـی ایـن مـرد از دفتر خارج شـد 
هنوز عطر انسـانیت کـه از وجودش 
منتشـر شـد بـه مشـام می رسـید. 
ایـن اتفـاق، انگیـزه ای شـد بـرای 
نوشـتنم. حسـی آمـده بـود و تـوی 
تمـام سـلول هـای وجودم نشسـته 
بـود. آمـده بـود و تمام لحظـه هایم 
کـه  حسـی  بـود.  کـرده  گـرم  را 
بعضـی از اوقـات گمـش مـی کنیم. 
حسـی کـه معنـی همـه ی حـس 
هـای خـوب اسـت. حسـی کـه بعد 
ازهرنگاه انسـان دوسـتانه ای تجربه 

اش کـرده ایـم؛ زیـاد وعمیـق. ولی 
تلفـن  شـماره  میـان  انـگار  گاهـی 
،میـان  گوشـی  مخاطبـان  هـای 
تصاویـر تلویزیـون، میـان خبرهـای 
میـان  دنیـا،  لحظـه ی  بـه  لحظـه 
لیسـت خرید، میان کارهـای نکرده 
، میـان حسـاب وکتاب هـای مالی، 
گـذارد  ونمـی  شـود  مـی  پنهـان 
لبخنـدی  کنیـم.  پیـدا  را  لبخنـد 
کـه ایـن روزهـا راهـی به چهـره ی 
بسـیاری از مـا نمـی یابد.لبخنـدی 
کـه به حق معجزه ی ارتباط اسـت. 
بـه هر چهـره ای کـه لبخنـد هدیه 
نـگاه  حداقـل  یـا  و  لبخنـد  کنـی؛ 
خواهـی  هدیـه  را  آمیـزی  محبـت 
گرفـت. در دنیایـی کـه  تکنولـوژی 
حتـی تـو را از نـگاه و لمـس کردن 
اجسـام واقعی فروشـگاه هـا و از هم 
صحبتـی بـا فروشـنده  بـی نیاز می 
کنـد، ارتبـاط واقعـی و عاطفـی در 
تمامـی جوانـب بزرگتریـن قربانـی 

. ست ا
لبخند وارتباط

هنرمنـدی  کـه  خوانـدم  جایـی 
گفتـه بـود بدتریـن اختـراع جدید، 

چـوب هـای منوپـاد اسـت. اوگفتـه 
بـود ازایـن اختـراع بیزار اسـت؛ زیرا 
قبـال مـردم وقتـی مـی خواسـتند 
بـا خانـواده عکـس بگیرنـد مجبـور 
بودنـد بـه رهگـذری لبخنـد زده و 
سـالم کننـد و از او بخواهنـد کـه 
از آنهـا عکـس بگیـرد؛ ولـی حـاال 
بـا منوپـاد ایـن اتفـاق نمـی افتـد. 
لبخند،سـالم  از  را  تـو  هـا  منوپـاد 
و ارتبـاط بـی نیـاز مـی کننـد. هـم 
چنیـن در دوسـتی های اینترنتـی و 
مجـازی هـر کس مـی توانـد هنگام 
تنهایـی، به صورت مجازی با کسـی 
کـه حتـی در انسـان بودن یـا ربات 
بودنـش هـم مـی تـوان شـک کرد، 
بپـردازد. چگونـه مـی  بـه درد دل 
تـوان بـه ایـن ارتبـاط اعتمـاد کرد، 
هـر آن چـه که فرد را به سـوی یک 
ارتباط سـوق مـی دهـد، را می توان 
درایـن ارتبـاط مجـازی و غیرواقعی 
به دسـت آورد. انسـان به واسطه ی 
نیـازی کـه از ابتـدای خلقتـش با او 
بـوده، میل به ارتبـاط دارد و همین 
میـل او را حیوانـی اجتماعـی کرده 
اسـت. حـاال در دنیـای بـا کمتریـن 

بـه  انسـان  واقعـی،  ارتبـاط  سـطح 
بـه  خویـش،  ذاتـی  نیـاز  واسـطه 
صـورت مجـازی بـا دیگـری ارتباط 
برقرارمـی کنـد. درایـن دنیـای غیر 
واقعـی بـه واسـطه ی پنهـان بودن 
حقیقـت، آسـیب هـای جدیدی هم 
شـکل می گیـرد؛ زیرا همیشـه روح 
هـای بیمـاری پیـدا خواهد شـد که 
از افـرادی که تنها پناهشـان همین 
دنیـای مجـازی اسـت، سواسـتفاده 

  . کنند
فقدان عشق

گاهـی تنهایی زنی که خسـته از 
آشـپزخانه اش بـه دنیـای اینترنت 
کـه  کودکـی  وگاهـی  بـرده  پنـاه 
اسـتیکرهای  بـا  را  اش  زندگـی 
حتـی  گاه  و  بسـته  آذیـن  تلگـرام 
مـردی کـه بعـد از اولیـن صاعقـه 
ای کـه بـر زندگـی اش فـرود آمده 
، تنهایـی اش را بـا صفحـه فیـس 
بوکـش پـر مـی کنـد، هـدف ایـن 
ایـن  وسـط  شـوند.  مـی  بیمـاران 
فقـدان ارتبـاط اصولـی، گم شـدن 
»عشـق« اتفـاق تلخـی اسـت کـه 
از  کـه  مفهومـی  افتـاد.   خواهـد 

»پیام ما« ارتباطات انسانی را بررسی می کند

عشق در حال انقراض
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مشـغول  مـرا  قصـه  ایـن  ابتـدای 
ایـن  از  همـه  اسـت.  کـرده  خـود 
اینترنـت  نـاالن هسـتیم کـه چـرا 
باعـث شـده اسـت فاصلـه هـا زیاد 
امـا  شـوند؛  تنهـا  هـا   انسـان  و 
هیـچ کـس حاضـر نیسـت قدمـی 
شـعار  بـه   فقـط  وهمـه  بـردارد 
دادن  اکتفـا مـی کننـد. اینترنـت 
امکاناتـی کـه بـه واسـطه  و تمـام 
 ، مهیـا شـده  آدمـی  بـرای  آن  ی 
بسـیار مفیـد و الزم مـی باشـد؛ اما 
چیـزی کـه انسـان را نگـران مـی 
کنـد اسـتفاده ی بـی رویـه از آن 
اسـت. وقتـی عشـق گم شـود، مرد 
خانـه بـه جـای ایـن کـه با همسـر 
خـود حـرف بزند بـا همـکار هایش 
چـت می کنـد و این ارتبـاط حتی 
برایـش دلپذیرتـر اسـت؛ زیـرا نیاز  
بـه بیـان واقعیت نـدارد. انسـان ها 
بـرای ایـن کـه بتواننـد روح و روان 
نیازدارنـد  باشـند  داشـته  سـالمی 
کـه ارتبـاط واقعـی را درک کننـد. 

گروه درمانی 
و  دردهـا  از  بسـیاری  بـرای 
بیمـاری هـای روح و روان، ارتبـاط 
واقعـی توصیـه می شـود. بسـیاری 
پزشـکان،  روان  و  روانشناسـان  از 
بـرای  درمـان بسـیاری از بیمـاری 
ها،»گـروه درمانـی« را توصیه کرده 
روانشناسـان  داننـد.  مـی  موثـر  و 
اعتقـاد دارنـد وقتی فـرد در ارتباط 
بگیـرد،  قـرار  نـوع  هـم  بـا  واقعـی 
ضمـن ایـن کـه یـاد مـی گیـرد در 
لحظـه، احسـاس خود را ابـراز کند، 
بسـیاری  هـم   مـدت  طوالنـی  در 
سـاز  زمینـه  کـه  عقده هایـی  از 
دردهـای روحـی اش  شـده اسـت، 
را برطـرف مـی کنـد. این شـیوه ی 
درمـان، کـه مفیـد و موثـر بودنـش  
مـدت طوالنـی ای اسـت کـه ثابـت 
شـده،دلیل واضحی بـر تاثیر ارتباط 

اسـت. 
حلقه ی گم شده

ایـن  ی  شـده  گـم  ی  حلقـه 

دنیـای کنونـی چـه  در  ارتباطـات 
بـه صـورت مجـازی و چـه واقعـی، 
بـی شـک »عشـق« است.عشـق و 
محبـت به هـم نوع باعث می شـود 
شـویم.  بهتـری  هـای  انسـان  کـه 
وقتـی کـه نسـبت بـه همشـهری، 
عشـق  خـود  همـکار  و  همسـایه 
داشـته باشیم این احسـاس مثبت، 
را رنـگ خواهـد بخشـید.  زندگـی 
الزم  آموزش هـای  کـودکان  بایـد 
را در رابطـه بـا زندگـی بـا کیفیـت 
در  احساسـات  بیـان  بگیرنـد.  فـرا 
لحظـه، کلید بسـیاری از مشـکالت 

ارتباطـی مـا اسـت.
 هر فـردی در لحظه ی دلخوری، 
احسـاس منفـی ای تجربـه می کند 
و اگـر بـا توجـه بـه شـرایط موجود 
بتوانـد ایـن حـس بـه وجـود آمده 
ایـن  بـا بیـان آن تخلیـه کنـد،  را 
حـس هـای منفـی آنقـدر روی هم 
و  عشـق  کـه  شـوند  نمـی  تلمبـار 
محبـت را پنهـان سـازند. وقتی هر 

فـردی بیامـوزد نقد و نظـر  دیگری 
برنخیـزد،  مقابلـه  بـه  و  بشـنود  را 
گاهـی  کـه  ای  منفـی  حس هـای 
مواقـع حتـی بسـیار هـم کوچـک 
هسـتند، تبدیـل بـه بهمنـی نمـی 
شـوند کـه گاهـی عواطـف زیبـای 
انسـانی را زیـر آوار خـود دفن کند. 
نیـاز بـه مشـاوره وآمـوزش روانی و 
توجـه ی جـدی بـه سـالمت روانی 
افـراد بـه همـان انـدازه ای اهمیت 
یـا  و  دارو  یـک  کشـف  کـه  دارد 
تزریـق یـک واکسـن مهـم اسـت و 
نـگاه دیگـر مـی تـوان اهمیـت  از 
آن را چنـد برابـر دیـد. اکثریـت ما 
انسـان هـا بدهـی ،وام ،عصبانیـت، 
را  روزگار  تلخی هـای  و  پولـی  بـی 
چشـیده ایـم کـه روانمـان را آزرده 
اسـت. و بی شـک با توجـه به همه 
ی شـرایط،  هنرمنـدی اسـت کـه 
بتوانیـم هـر کـدام به نوعـی تالش 
کنیـم تـا عشـق باقـی مانـده بیـن 

انسـان هـا منقـرض نشـود.
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 1253 سـال  در  کیخسـرو  اربـاب 
شمسـی در یـک خانـواده زرتشـتی در 
شـهر کرمان زاده شـد. پدرش، شاهرخ 
زرتشـتی وقتی او نوزاد بود درگذشـت. 
اجـدادش در شـغل تجـارت و منجمی 
فعالیـت  قاجـار  و  زنـد  دربارهـای 
داشـتند. پـس از مـرگ پـدر، مـادرش 
بـه بافندگـی روی آورد و مخـارج او و 
بـرادرش را از همیـن راه تأمیـن کـرد. 
و  بـه کارگـری پرداخـت  در کودکـی 
هـم زمـان در مکتـب خانه زرتشـتیان 
کرمـان، مختصر سـوادی تحصیل کرد. 
رفـت.  تهـران  بـه  سـالگی   12 در 
شـبانه روزی  مدرسـه  در  تهـران  در 
آمریکایی هـا مشـغول به تحصیل شـد 
و همزمـان در بیمارسـتان آمریکایی ها 
بـا  سـالگی   16 در  می کـرد.  کار 
پس انـداز خـود سـفری یک سـاله بـه 
دارالفنـون  در  و  داشـت  هندوسـتان 
در  داد.  ادامـه  تحصیـل  بـه  بمبئـی 
21 سـالگی از طـرف انجمـن خیریـه 
پارسـیان بمبئـی بـه مدیریت مدرسـه 
زرتشـتیان کرمان رسـید و بـه کرمان 
بازگشـت و بـه فعالیت هـای فرهنگـی 
و اجتماعـی زرتشـتیان مشـغول شـد. 
از جملـه ایـن فعالیت هـا تأسـیس 3 
مدرسـه دخترانه، 2 مدرسـه پسـرانه و 
یـک دبیرسـتان به نام دبیرسـتان ملی 
زرتشـتیان بـود. زمین این مـدارس در 
محله هـای فرموتـن و محلـه شـهر بـه  
اربـاب جمشـید جمشـیدیان  وسـیله 
بـه  سـبب  همیـن  بـه  و  شـد  اهـدا 
مـدارس جمشـیدیه معـروف گشـت. 
زبان هـای  سـال ها  همیـن  در 

انگلیسـی، روسـی و عربـی را آموخـت 
و قـرآن و ترجمـه آن را فراگرفـت. در 
سـال 1283 از راه خراسـان بـه بنـدر 
ادسـا در روسـیه رفـت، ولـی بـه علت 
همزمانـی بـا جنـگ روسـیه و ژاپـن، 
بازگشـت.  ایـران  بـه  مدتـی  از  پـس 
بـار  دومیـن  بـرای  سـالگی  سـی  در 
بـه تهـران مهاجـرت کـرد و در یـک 

صرافـی مشـغول بـه کار شـد.
در سـی سالگی در جنبش مشروطه 
شـرکت داشـت و از مشـروطه خواهان 
اداره  رئیـس   1295 سـال  در  بـود. 
بـرای  او  ایـن سـمت  تلفـن شـد. در 
نخسـتین بار شـرکت زیمنـس آلمـان 
را بـه عنوان فروشـنده تجهیزات تلفن 
کشـور انتخـاب نمـود و با آن قـرارداد 
بسـت. او بعدهـا مدتی مدیر بنـگاه راه 

آهـن دولتـی ایران شـد.
اربـاب   1919 قـرارداد  زمـان  در 
و رهبـری  بـود  آمریـکا  کیخسـرو در 
مخالفـان قـرارداد در خـارج از کشـور 
متحـده  ایـاالت  و  اسـتکهلم  در  را 
دوره  اواخـر  در  داشـت.  برعهـده 
انگلیسـی ها  مقطعـی  در  احمـد شـاه 
پرداخـت درآمدهـای نفتـی بـه دولت 
»تشـکیل  بـه  مشـروط  را  ایـران 
کمسـیون مالـی« نمودنـد تـا اختیـار 
ایـران را به دسـت بگیرنـد. بـه  مالـی 
همیـن دلیـل گنـدم نایـاب شـده بود 
بـزرگ  قحطـی  در  ایرانـی  هـزاران  و 
شـدند.  تلـف  ایـران)1296-1298( 
اربـاب کیخسـرو مأمـور خریـد گنـدم 
بـرای تولید نـان نانوایی هـا گردید. در 
این هنـگام محتکریـن پایتخت قیمت 

گنـدم را بـاال بـرده بودنـد. انبارهـای 
حکومتـی کـه متعلـق بـه احمدشـاه 
بود مملـو از گندم بود؛ ولی احمدشـاه 
حاضـر نبود گنـدم را بـه قیمتی کمتر 
از محتکریـن تهـران بفروشـد. اربـاب 
و  کـرد  مالقـات  شـاه  بـا  کیخسـرو 
یـادش  بـه  را  پادشـاهی وی  سـوگند 
آورد و تـالش کـرد تـا او را بـه قیمتی 
کمتـر راضـی کند. شـاه راضی نشـد و 
شـاهرخ بـه ناچـار گنـدم را بـه قیمت 
سـایر محتکـران از احمدشـاه خریـد و 
میـان نانوایـان توزیـع کـرد. در سـال 
زرتشـتیان  نمایندگـی  بـه   1288
ملـی  شـورای  مجلـس  دوم  دوره  در 
و  دوازدهـم  دوره  تـا  و  انتخـاب شـد 
سـال 1319 کـه کشـته شـد، در ایـن 
سـمت باقی ماند. در سـال 1304 برای 
راه انـدازی  بـرای  لـوازم چـاپ  خریـد 
چاپخانـه مجلـس بـه آلمان سـفر کرد 
و چاپخانـه مجلـس را راه انـدازی کرد.
شـخصیت  شـاهرخ  کیخسـرو 
ایرانـی  زرتشـتی  برجسـته  تاریخـی 
بـود. او به درسـتکاری شـهرت داشـت 
و بـه همیـن دلیل نماینـدگان مجلس 
در همـه دوره هـا، کارپـردازی مجلـس 
و ریاسـت اداره مباشـرت و ملزومـات 
مجلـس را بـر عهده او گذاشـته بودند. 
صداقـت  بامـداد  مهـدی  گفتـه  بـه 
جامعـه  نماینـده  )کـه  او  درسـتی  و 
زرتشـتیان بـود( چنـان بـود که سـید 
از جلسـات  حسـن مـدرس در یکـی 
»در  گفـت:  تریبـون  پشـت  مجلـس 
مجلـس مـا فقـط یـک نفـر مسـلمان 
اربـاب  هـم  آن  کـه  می شـود،  پیـدا 

اسـت.« شـاهرخ  کیخسـرو 
در یـک سـند وزارت خارجه بریتانیا 
آمده اسـت:  کیخسـرو  اربـاب  دربـاره 
زرتشـتیان  بـر  کیخسـرو  »اربـاب 
و  کاردانـی  در  و  دارد  ریاسـت  ایـران 
یـک  او  اسـت.  نامبـردار  درسـتکاری 
هرگـز  و  اسـت  نامـداری  ملـی  مـرد 
خارجیـان  افسـون های  تأثیـر  تحـت 

نگرفته اسـت.« قـرار 
همچنین مورگان شوسـتر درباره او 
می نویسـد:»او کسـی بود که هیچ وقت 
پیشـرفت  از  شـبانه روز،  اوقـات  از 
مقاصـد و اصالحات مملکتـی کوتاهی 
نمی نمـود. در دوره قریب شـش سـاله 
مجلـس بـا خرابی وضـع مالی کشـور، 
بـا سیاسـت و تدبیـر غریـب، آن دوره 
را طـی نمـود. تـا دوره فتـرت منقضی 
کـرد.  کار  بـه  شـروع  مجلـس  بـاز  و 
در جنـگ بین الملـل اول بـود کـه بـا 
خطـرات جانـی کـه متوجه مشـارٌ الیه 
بـود، از طـرف مسـتوفی الممالـک، در 
مرتبـه مأمـور مذاکـره با کمیتـه دفاع 

ملـی قم شـد.«
متعـددی  فرهنگـی  تأسیسـات  او 
در تهـران، کرمـان و یـزد برپـا کـرد. 
بهـرام،  فیـروز  پسـرانه  دبیرسـتان 
انوشـیروان،  دخترانـه  دبیرسـتان 
مـدارس جمشـید جـم، ایـرج و گیو و 
تأسـیس گورسـتان زرتشـتیان تهـران 
در قصـر فیروزه از یادگارهای او اسـت. 
همچنیـن سـاخت آرامـگاه فردوسـی 
انجـام پذیرفـت. درواقـع  او  به وسـیله 
او بـود کـه نخسـتین بار محـل دقیـق 

دفـن فردوسـی را کشـف کـرد.
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