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محمد علی علومی؛ مؤسس »خانه 
فرهنگ مردم بم و نرماشیر«:

بم؛ میراث 
فرهنگی 

مشترک بین 
ایران بزرگ 
و ملت های 

همسایه است 4

وفای به عهد روحانی

منشور حقوق 
شهروندی 
رونمایی شد
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استانداران 
کرمان

از سال 1300 تا 1394 شمسی
برگرفته از کتاب رهگذار عمر/

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی
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شهرداری کرمان: قبل از اینکه 
فیلم را ببینیم، لو رفت

 »9 شب« 
جنجالی
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گزارش »پیام ما« از اجرای نمایش 
در کرمان

»منهای دو«
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آگهی مـــــزایده
موضـوع: واگـذاری منافـع )اجـاره( ماهیانه مکان گلخانه دانشـگاه جهت اسـتفاده و کاشـت گل و میوه هـای گلخانه ای و 

صیفـی جات واقع در دانشـگاه
مهلـت دریافـت اسـناد و مـدارک و بازدیـد از محـل: از تاریـخ اولیـن نوبـت انتشـار آگهـی در روزنامه فرهیختـگان و یک 

روزنامـه محلـی لغـات 7 روز اداری دانشـگاه بـه غیـر از روزهـای تعطیل رسـمی و پنجشـنبه هـا )از سـاعت 8 الی 15(
محل دریافت اسناد و مدارک: دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی

مهلـت تسـلیم مـدارک: متقاضیان مکلفند حداکثر ظـرف مدت 10 روز از تاریخ اولین نوبت انتشـار آگهی مذکور نسـبت 
بـه ارائـه رزومـه و مـدارک و مسـتندات  و پیشـنهاد قیمـت مربوطه طبق شـرایط مزایده به دفترحراسـت دانشـگاه اقدام 

نمایند.
دانشـگاه در رد و یـا قبـول یک یا کلیه پیشـنهادات دارای اختیـارات تام بوده و هزینه درج آگهـی در روزنامه فرهیختگان 

و یـک روزنامـه محلی اسـتان نیز برعهده برنده مزایده میباشـد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان

 »پیام ما« از بازار طوالنی ترین شب سال گزارش می دهد

یلدای گرانی

در اولین روز همایش »دانشگاه، صنعت و کارآفرینی« دانشگاه رفسنجان صورت گرفت

بررسی مشکالت موجود در مسیر 
ارتباط صنعت و دانشگاه

را  امشـب  حالـی  در  کرمانی هـا 
بـه  عنـوان طوالنی تریـن شـب سـال 
جشـن می گیرنـد کـه بـا توجـه بـه 
قیمـت اقـالم مصرفـی در این شـب، 
بـه نظـر می رسـد جشـنی گـران در 
پیـش داشـته باشـیم. طوالنی تریـن 
شـب  یـا  چلـه  شـب  سـال،  شـب 
یلـدا. اسـمش هرچـه باشـد، فرقـی 

را  شـب  ایـن  ایرانیـان  و  نمی کنـد 
از  کـه  جشـنی  می گیرنـد.  جشـن 
ایـران باسـتان بـرای مـا بـه یـادگار 
ایـن  بـر  باسـتان  ایرانیـان  مانـده.  
بـاور بودنـد کـه فـردای شـب یلـدا 
بـا دمیـدن خورشـید، روزهـا بلندتر 
می شـوند و تابش نور ایـزدی افزونی 
آخـر  دلیـل  همیـن  بـه  و  می یابـد 

پاییـز و اول زمسـتان را شـب زایش 
مهـر یا زایـش خورشـید می خواندند 
برپـا  بزرگـی  جشـن  آن  بـرای  و 
می کردنـد و ازایـن رو بـه دهمین ماه 
سـال دی )دی در دیـن زرتشـتی به 
معنـی دادار و آفریننـده( می گفتنـد 

کـه مـاه تولـد خورشـید بـود.
صفحه 2

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان:

علم و صنعت فرزندان 
دانشگاه هستند

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان:

یکی از رسالت های دانشگاه
کارآفرینی است

مدیر مس منطقه کرمان:

مسیر کارآفرینی هموار
شود
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خبر

روایت نماینده سیرجان 
از برخورد دوگانه وزارت 

کشاورزی با کرمان
ایسـنا نوشـت: نماینـده مـردم سـیرجان و 
بردسـیر در مجلـس شـورای اسـالمی ضمـن 
جهـاد  وزارت  دوگانـه  برخـورد  از  گالیـه 
کشـاورزی بـا اسـتان کرمـان، گفـت: »وزارت 
بـرای  را  تـوان خـود  جهـاد کشـاورزی همـه 
خریـد گنـدم، چـای و برنـج گذاشـته اسـت.« 
شـهباز حسـن پور ادامه داد: »با توجـه به اینکه 
خشک سـالی های  دلیـل  بـه  کرمـان  اسـتان 
متوالـی و کم آبـی، باقیمانـده کشـاورزی آن در 
حـال نابـودی اسـت، بـرای مثـال کـرم خـراط 
گـردو بیـش از 3 هـزار هکتـار درختـان گـردو 
بـا قدمـت چنـد دهه سـاله در حـال نابـودی و 
خشـک شـدن اسـت اما وزارت جهاد کشاورزی 
بـا بی اهمیتـی از کنـار آن می گـذرد.« نماینده 
مـردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای 
اسـالمی خطـاب بـه وزارت جهـاد کشـاورزی، 
اظهـار کـرد: »وزارت جهـاد کشـاورزی در قبال 
بـه  وی  دارد.«  مسـئولیت  مشـکالتی  چنیـن 
وضعیت نابسـامان پسـته و ارزآوری آن اشاره و 
ابراز کرد: »متأسـفانه هیچ برنامه مشـخصی در 
وزارتخانـه در ایـن زمینـه وجود نـدارد و به این 
موضوع هیچ توجهی نشـده است و چنانچه این 
روال ادامـه یابـد، در آینده ایـن محصـول ارزآور 
سرنوشـتی همچون فـرش کرمان پیـدا خواهد 
کـرد.« حسـن پور از بی توجهی بـه وضعیت آب 
مصرفـی در بخـش کشـاورزی اشـاره و تصریح 
کـرد: »بخـش مهمـی از سـرمایه و دسـترنج 
سـالیان کشـاورزان و روسـتاییان زحمت کـش 
اسـتان کرمـان، قنوات بـوده اسـت.« وی افزود: 
»دولـت درحالی کـه به تمامـی بخش هـا یارانـه 
پرداخـت و هزینـه می نمایـد، متأسـفانه قنوات 
به طورکلـی بـه فراموشـی سپرده شـده و بـرای 
این سـرمایه ملـی هیچ گونه کمکـی نمی نماید؛ 
بطوریکـه سال هاسـت کـه قنـوات الیـه روبـی 
ایـن  دور  نه چنـدان  آینـده ای  در  و  نگردیـده 
سـرمایه ملـی نیز رو بـه نابودی خواهـد رفت.« 
مجلـس  در  برنامه وبودجـه  کمیسـیون  عضـو 
خاکـی  سـد  وضعیـت  بـه  اسـالمی  شـورای 
زین الدیـن واقـع در شهرسـتان بردسـیر اشـاره 
و عنـوان کـرد: »متأسـفانه ایـن سـد بیـش از 
3 سـال تعطیـل اسـت و کسـی در ایـن رابطـه 
پاسـخگو نبـوده اسـت.« وی ضمن درخواسـت 
از وزارت جهاد کشـاورزی، اعـالم کرد: »عدالت 
ایجـاب می کنـد، بـه همـه مناطـق به صـورت 

یکسـان امکانـات و تسـهیالت اعطـا شـود.«

امضای تفاهم نامه اولیه 
ایجاد منطقه ویژه انرژی های 

تجدید پذیر 
نیـروي  توزیـع  شـرکت  عمومـي  روابـط 
بـرق شـمال اسـتان کرمان نوشـت: در جلسـه 
فنـاوري  ویـژه  منطقـه  ایجـاد  هم اندیشـی 
حضـور  بـا  کـه  پذیـر  تجدیـد  انرژی هـای 
اسـتاندار کرمـان، معـاون عمرانـي اسـتانداري، 
کرمـان،  اسـتان  شهرسـازي  و  راه  مدیـرکل 
عضـو هیئت مدیـره و معـاون فنـي و اجرایـي 
سـانا، معاون سـتاد توسـعه فنـاوري انرژی های 
تجدید پذیر و معاونت علمي و فناوري ریاسـت 
جمهـوري، مدیـر دفتر برق و انرژي روسـتایي- 
دبیرخانـه  جـوان  دسـتیار  سـانا،  فتوولتائیـک 
شـوراي عالي مناطـق آزاد کشـور و  مدیرعامل 
شـرکت توزیع نیـروي برق شـمال و تعدادي از 
مدیـران شـرکت برگزار شـد، تفاهم نامـه ایجاد 
منطقـه ویـژه فنـاوري انرژی های تجدیـد پذیر 

بـه امضا رسـید.

یك کاسه گل سرخ در 
بیست و چهارمین نشست 

یك مؤلف، یك کتاب
روابـط عمومي مـس منطقه کرمان نوشـت: 
بیسـت و چهارمیـن نشسـت یـک مؤلـف، یک 
کتـاب بـا حضـور مرجان عالیشـاهي نویسـنده 
رمان »یک کاسـه گل سـرخ » روز یکشـنبه 5 
دی ماه در فرهنگسـراي مس سرچشـمه برگزار 
خواهـد شـد. بنا به ایـن گـزارش منتقد مهمان 
بیسـت و چهارمیـن نشسـت یـک مؤلـف، یک 
کتـاب محمدرضـا گـودرزي اسـت کـه دربـاره 
رمـان یک کاسـه گل سـرخ با حاضرین سـخن 
خواهـد گفـت و در پایـان جلسـه  پرسـش و 
پاسـخ بـا حضور مؤلـف  برگزار می شـود. یادآور 
می شـود که این نشسـت از سـاعت 16:30 روز 
5 دی مـاه در سـالن اجتماعـات فرهنگسـراي 

مـس در شـهر سرچشـمه آغاز می شـود.

کرمان ویچ

در  کرمانی هـا 
حالـی امشـب را به  
عنـوان طوالنی ترین 
شـب سـال جشـن 
بـا  کـه  می گیرنـد 
قیمـت  بـه  توجـه 
اقـالم مصرفـی در این شـب، به نظر 
می رسـد جشـنی گـران در پیـش 

باشـیم. داشـته 
طوالنی تریـن شـب سـال، شـب 
چلـه یـا شـب یلـدا. اسـمش هرچه 
باشـد، فرقـی نمی کنـد و ایرانیـان 
می گیرنـد.  جشـن  را  شـب  ایـن 
جشـنی کـه از ایـران باسـتان برای 
ما به یـادگار مانده. ایرانیان باسـتان 
بـر این بـاور بودنـد که فردای شـب 
یلـدا بـا دمیـدن خورشـید، روزهـا 
بلندتر می شـوند و تابش نـور ایزدی 
افزونـی می یابـد و بـه همیـن دلیل 
آخـر پاییـز و اول زمسـتان را شـب 
خورشـید  زایـش  یـا  مهـر  زایـش 
جشـن  آن  بـرای  و  می خواندنـد 
بزرگـی برپـا می کردنـد و ازاین رو به 
دهمیـن ماه سـال دی )دی در دین 
زرتشـتی به معنی دادار و آفریننده( 
می گفتنـد کـه مـاه تولد خورشـید 
بـود. این جشـن باسـتانی از قدیم تا 
امروز ادامه داشـته و در سراسر ایران 

خانواده هـا دور هـم جمع می شـوند 
ایـن شـب را جشـن می گیرنـد.  و 
سـال های  در  البتـه  کـه  جشـنی 
اخیر بـه دلیل گرانی اقـالم مصرفی 
در شـب یلـدا ازجمله هندوانـه، انار 
و آجیـل، برپاداشـتن آن بـرای همه 

مـردم چندان آسـان نیسـت.
تفاوت محسوس قیمت ها

از  مختلـف  مسـئوالن  اگرچـه 
جمله مدیر تنظیم بـازار محصوالت 
تأکیـد  کشـاورزی  نهاده هـای  و 
کـرده کـه اقـالم مصرفی شـب یلدا 
به انـدازه کافی در بازار موجود اسـت 
و مـردم نگـران نباشـند و دولت هم 
بـا تدابیری کـه اندیشـید از افزایش 
ناگهانـی قیمت هـا جلوگیـری کرد، 
امـا قیمت هـا در شـهر کرمـان در 
مناطـق مختلـف، تفـاوت فاحشـی 
قیمـت چـه در  تفـاوت  ایـن  دارد. 
آجیـل و چـه در میوه خود را نشـان 

می دهـد.
آجیل؛ از 20 تا 64 هزار تومان

بـه  توجـه  بـا  آجیـل  قیمـت 
میـزان مغـز و تخمـه ای کـه در آن 
هـر  اسـت.  متفـاوت  به کاررفتـه 
کیلـو آجیـل معمولـی در نزدیکـی 
بـازار قدمـگاه بیـن 20 تـا 30 هـزار 
مرکـز  سـمت  بـه  اسـت.  تومـان 

مـی رود.  باالتـر  قیمت هـا  شـهر، 
آزادی  آجیـل معمولـی در میـدان 
کیلویـی  اطرافـش  خیابان هـای  و 
30 تـا 35 هـزار تومـان اسـت. اگـر 
تنـوع  کـه  می خواهیـد  آجیلـی 
بیشـتری در مغـز و تخمـه داشـته 
خانگـی  آجیـل  می توانیـد  باشـد، 
بیـن  بخریـد کـه هـر کیلـوی آن 
40 تـا 42 هـزار تومان قیمـت دارد. 
آجیـل ممتاز که مغز بیشـتری دارد 
و البتـه از دور بـه آن نگاه کنید، برق 
می زنـد، بیـن 45 تا 47 هـزار تومان 
قیمـت دارد. آجیل پـودر مغزی هم 
در ایـن منطقـه بین 60 تـا 65 هزار 
تومـان بـه ازای هـر کیلـو برایتـان 
خیابان هـای  در  می خـورد.  آب 
شـفا  و  هزارویک شـب  امام جمعـه، 
هـم قیمت هـا بیشـتر اسـت و هـم 
تنـوع. آجیـل معمولی هـر کیلو 39 
تـا 42 هزار تومان قیمـت دارد و هر 
کیلـو آجیـل خانگی بیـن 45 تا 48 
هـزار تومـان اسـت. بهتریـن آجیل 
هـم کـه ممتـاز نـام دارد، کیلویـی 
58 تـا 60 هـزار تومان قیمـت دارد. 
آجیـل زمسـتانی و آجیـل یلـدا هم 
پیـدا  می توانیـد  منطقـه  ایـن  در 
کنیـد. آجیل زمسـتانی کـه قیمت 
هـر کیلویش 38 هزار تومان اسـت، 

میـوه  برگـه  و  از گـردو  مخلوطـی 
اسـت. آجیل یلدا هـم که مخلوطی 
برگـه  پسـته،  شـیرینی،  گـردو،  از 
میوه و شـیرینی )مسـقطی( اسـت، 

44 هـزار تومـان قیمـت دارد.
هندوانه؛ 800 تا 1500 تومان

هندوانـه از اصلی تریـن میوه هایی 
مصـرف  یلـدا  شـب  کـه  اسـت 
می شـود. قیمـت هـر کیلـو هندوانه 
در خیابان هزارویک شـب، بلوار نصر 
و بلوار شـیراز بین یک هـزار و 300 
تـا یـک هـزار و 500 تومـان متغیر 
اسـت. در مرکز شـهر قیمـت پایین 
میوه فروشـی های  اغلـب  می آیـد. 

بلوار جهـاد هندوانـه را کیلویی یک 
هزار تومان می فروشـند. در نزدیکی 
بـازار قدمـگاه هـم تقریبـاً هندوانـه 
اگـر  امـا  دارد  را  قیمـت  همیـن 
زمـان بگذاریـد و بگردیـد، کیلویـی 
می کنیـد.  پیـدا  هـم  تومـان   800
زنجیـره ای  فروشـگاه های  برخـی 
هم به مناسـبت شـب یلـدا هندوانه 
می فروشـند کـه قیمتـش بـرای هر 

کیلـو 900 تومـان اسـت.
انار؛ 3000 تا 6500 تومان

هـر کیلـو انـار در نزدیکـی بـازار 
قدمگاه و مرکز شـهر سه هزار تومان 
میـوه  فروشـی های  دارد.  قیمـت 

خیابـان هـزار و یک  شـب، بلوار نصر 
و بلوار شـیراز بین چهار هزار و 500 
تـا 6 هـزار و 500 تومان بـه ازای هر 

کیلو متغیر اسـت.
دیگر میوه ها

در مناطـق مختلف شـهر کرمان 
قیمـت هـر کیلـو پرتقـال معمولـی 
بیـن دو هـزار تـا دو هـزار و 500 
تومـان، هـر کیلـو پرتقال تامسـون 
بین سـه تـا چهار هـزار تومـان، هر 
کیلـو نارنگـی بین یک هـزار و 700 
تـا دو هـزار و 500 تومان و هر کیلو 
سـیب قرمز بیـن دو هـزار و 500 تا 

سـه هـزار تومان اسـت.

 »پیام ما« از بازار طوالنی ترین شب سال گزارش می دهد

یلدای گرانی

تعـدادی از آثـار موجـود در مخزن کاخ 
اختصاصـی نیـاوران بـا معرفـی موضوعـی 
سـفره شـب یلـدا و کرسـی رونمایی شـد 
کـه »پتـه کرمـان« هـم در ایـن آثـار بـه 

می خـورد.  چشـم 
بـه گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ظروف 

نقـره قلم زنی بـا روکش طال مزیـن به آرم 
سـلطنتی متعلق بـه دوره پهلوی، سـماور 
نقـره  قلم زنی متعلق بـه اواخر دوره قاجار، 
پارچه روی کرسـی بـا تزئینات قالب دوزی 
متعلـق بـه دوره پهلـوی ازجمله ایـن آثار 

. هستند

صندوقچـه چوبی متعلق بـه اواخر دوره 
پتـه دوزی کرمـان متعلـق  بافـت  قاجـار، 
بـه دوره پهلـوی، مخـده هـای زیبـا و الله 
کریسـتال دیگـر آثـاری هسـتند کـه بـه 
مناسـبت شـب یلدا برای نخسـتین بار در 

معـرض دیـد عمـوم قـرار گرفته انـد.
از  نوعـی  پتـه دوزی(  )یـا  پتـه 
رودوزی هـای کرمان اسـت. پارچـه زمینه 
اسـت  پشـمی  و  پارچـه ای ضخیـم  پتـه 
کـه عریـض نامیـده می شـود. هنرمنـدان 
پتـه دوز کـه اکثـراً نیز از زنـان و دختران 
خانه دار هسـتند با کمک سـوزن نقوشـی 
ذهنـی را که ملهم از پندارها و بینش های 
شخصی شـان اسـت، به وسـیله بخیه های 
نخـی رنگیـن بـر زمینـه  پارچـه پشـمی 
ضخیمـی )عریض( می نشـانند. متأسـفانه 
تاریـخ دقیقـی از پیدایش این هنر زیبا در 
دسـت نیسـت زیـرا در برابـر عوامل جوی 
آسـیب پذیر بوده اما در سـفرنامه شـاردن 
اشاره شـده  کرمـان  در  دوره صفـوی  بـه 

اسـت کـه کاربردهـای مختلفـی داشـته 
هنـری  گوناگـون  کتاب هـای  در  اسـت. 
قدیمی تریـن نمونـه از پتـه دوزی در دنیـا 
را متعلـق بـه سـال 1285هجـری قمری 
دانسـته اند. در مـورد ایـن نمونـه قدیمـی 
بایـد اشـاره کـرد کـه به صـورت سـوزنی 
بـوده و همـه زمینـه اش بـا گل هـای ریـز 
افشـان به صـورت محرمـات و جناغی کج 
بـا اسـتفاده از نخ های ابریشـمی رنگین و 
روی پارچـه ای از جنـس پشـم کرم رنـگ 
انجام شـده اسـت و متعلـق بـه سـده 12 
پتـک  بـا  دورش  اسـت  قمـری  هجـری 
دوزی و حاشـیه اش به صـورت پته دوزی و 
بـا نقـش بته جقه ای قهر و آشـتی اسـت.

 یـک نمونـه دیگـر کـه ازنظـر تاریخـی 
بـر روانـداز قبر شـاه نعمـت اله ولـی تقدم 
دارد بقچـه پته دوزی و سلسـله دوزی فرج 
الـه کرمانـی اسـت و تاریـخ آن بـه سـال 
حـاال  دارد.  اشـاره  قمـری  1280هجـری 
پتـه کرمـان بـه مناسـبت شـب یلـدا از 

مخـزن آثـار کاخ نیاوران بیـرون آمده و در 
معـرض دیـد عمـوم قـرار می گیـرد. شـب 
یلـدا یـا شـب چلـه بلندترین شـب سـال 
در نیم کره شـمالی زمین اسـت. این شـب 
بـه زمـان بیـن غـروب آفتـاب از 30 آذر 
)آخریـن روز پاییز( تا طلـوع آفتاب در اول 
مـاه دی )نخسـتین روز زمسـتان( اطـالق 
می شـود. واژه »یلدا« ریشـه سـریانی دارد 
و بـه معنـای »والدت« و »تولـد« اسـت. 
منظـور از تولـد، والدت خورشـید )مهـر/

میترا( اسـت.
ایرانیـان نزدیـک بـه چنـد هـزار سـال 
شـب  -آخریـن  یلـدا  شـب  کـه  اسـت 
تاریک تریـن  و  بلندتریـن  کـه  را  پاییـز- 
شـب در طـول سـال اسـت تـا سـپیده دم 
بیـدار می ماننـد و در کنـار یکدیگـر خـود 
غیبـت  انـدوه  تـا  می دارنـد  سـرگرم  را 
خورشـید و تاریکی و سـردی، روحیه آنان 
را تضعیـف نکند و به همین مناسـبت این 

رونمایـی شـده اند. آثـار 

»پته کرمان« در کاخ نیاوران می درخشد
اتفاق

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

پیـام مـا- بازنشـر یـک کلیـپ کـه در 
ابتـدای آن آرم سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کرمـان بـه چشـم می خـورد، 

اسـت. جنجال سـاز شـده 
در  جـوان  پسـری  کلیـپ  ایـن  در 
زمانـی کـه بـه نظـر حوالـی ظهـر می آید، 

پالستیک آشـغال را سـر کوچه می گذارد. 
در همیـن هنـگام دختـر جوانـی از مقابل 
 9 نـه،  »االن  می گویـد:  و  می گـذرد  او 
شـب.« پسـر جـوان هـم خیـال می کنـد 
منظـور دختـر از ایـن صحبـت، دیـدار در 
ایـن سـاعت اسـت. بـه همیـن دلیـل کت 

و شـلوار می پوشـد و بـا دسـته گل سـاعت 
می ایسـتد  خـود  منـزل  مقابـل  شـب   9
تـا دختـر را ببینـد. از قضـا همـان دختـر 
دوبـاره از آنجـا می خواهـد رد شـود کـه 
پسـر جـوان می گویـد: »برویـم؟« دختـر 
پاسـخ می دهـد: »کجا؟« و پسـر می گوید: 
»خودتـان گفتیـد 9 شـب.« دختـر هـم 
ایـن  بـوده.  آشـغال  منظـورش  می گویـد 
کلیـپ که 22 شـهریور سـال گذشـته در 
وب سـایت آپـارات قـرار گرفت مجـدداً در 
شـبکه های اجتماعی بازنشـر شـده اسـت 
کـه بـا واکنـش شـهرداری کرمـان روبـرو 

. شد
این فیلم را تأیید نمی کنیم

مسـئول  نوشـته  ایرنـا  کـه  آن طـور 
روابـط عمومی سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کرمـان گفـت: »فیلـم کوتـاه 

پخش شـده در فضـای مجـازی بـا عنـوان 
›تبلیغ 9 شـب‹ مبنی بر تبلیغ شـهرداری 
کرمـان بـرای گذاشـتن زباله رأس سـاعت 
21 مورد تأیید شـهرداری کرمان نیست.« 
زهـرا شـعایی بـا اعالم اینکـه ایـن فیلم از 
سـوی شـهرداری کرمـان منتشـر نشـده 
افـزود: »هیچ گونـه مسـئولیتی در  اسـت 
خصوص انتشـار این فیلم متوجه سـازمان 
مدیریت پسـماند شـهرداری نیسـت.« وی 
خاطرنشـان کـرد: »حـدود 2 سـال قبـل 
سـفارش سـاخت یـک تیـزر تبلیغاتـی در 
پسـماند  بـرای  فرهنگ سـازی  راسـتای 
را بـه یکـی از تهیه کننده هـا دادیـم کـه 
ایـن کار بـه اتمـام نرسـید و تهیه کننـده 
هـم فیلمـی به سـازمان مدیریت پسـماند 
تحویـل نـداد.« وی بـا بیـان اینکـه ایـن 
فیلـم قبـل از رؤیـت و تحویـل بـه مـا لـو 

رفتـه بـود ادامـه داد: »ظاهـراً تهیه کننـده 
یـک  بـه  تعمیـر  بـرای  را  خـود  رایانـه 
واحـد تعمیراتـی تحویـل می دهـد و فیلم 
ذکرشـده از آن محـل و توسـط شـخص 
تعمیرکننـده منتشـر می شـود.« مسـئول 
روابـط عمومی سـازمان مدیریت پسـماند 
شـهرداری کرمـان گفـت: »2 سـال قبـل 
نیـز در جهـت شفاف سـازی ایـن موضـوع 
پاسـخگو بودیـم و عجیـب اسـت کـه بعد 
از گذشـت 2 سـال مجدد ایـن فیلم کوتاه 
به شـبکه های اجتماعی بازگشـته اسـت.«

برای دیدن 
این فیلم 
می توانید از 
رمزینه مقابل 
استفاده کنید.

شهرداری کرمان: قبل از اینکه فیلم را ببینیم، لو رفت

 »9 شب« جنجالی

 خبر

قیمت ها در تهران ارزان تر است؟
درحالی کـه معمـوالً قیمـت در پایتخـت باالتـر از شهرستان هاسـت، قیمت هایی کـه خبرگزاری ایلنا روز گذشـته 
از بـازار تهـران منتشـر کـرد، از مشـاهدات خبرنگار »پیام مـا« در کرمان کمتر اسـت. این خبرگزاری گـزارش داد 
کـه هـر کیلـو هندوانـه 600 الـی 800 تومان، انـار مرغوب چهار هـزار و 500 تا پنج هزار تومـان، انار معمولی یک 
هزار و 500 الی دو هزار و 500 تومان، پرتقال تامسون دو هزار و 500 تومان و  نارنگی دو هزار و 500 تومان 
عرضه شـده. ایـن در حالـی اسـت کـه در کرمـان قیمـت انـار مرغوب تـا 6 هـزار و 500 تومـان، پرتقال تامسـون تا 
چهـار هـزار تومـان و هندوانـه تـا یـک هـزار و 500 تومـان اسـت که باالتـر از قیمـت در تهران اسـت. همچنین بر 
اسـاس گـزارش ایلنـا، در خیابـان مولـوی تهـران کـه محـل فـروش عمـده آجیل اسـت قیمـت هر کیلو آجیل شـب 
یلـدا 20 هـزار تومـان اسـت. درحالی کـه همین آجیل در خیابان ویـای تهران )نجات الهی( 35 هـزار تومان عرضه 
می شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه آجیـل مرغوب شـب یلـدا کیلویـی 50 هـزار تومان فروختـه می شـود. البته این 

کیفیـت آجیـل در پـارک وی تهـران 65 هزار تومان قیمت گذاری شـده اسـت.

یک خانواده چهارنفره چقدر خرج دارد؟
بـا توجـه بـه قیمت هایـی کـه گفتـه شـد، فـرض کنیـد یـک خانـواده چهارنفـره بخواهـد بـرای شـب یلـدا یک 
کیلـو آجیـل، چهـار کیلـو هندوانـه، دو کیلو سـیب قرمـز، دو کیلو انار، دو کیلـو پرتقال و دو کیلـو نارنگی بخرد. 
بدیـن ترتیـب ایـن خانـواده بایـد  42 هـزار تومـان آجیـل )متوسـط قیمـت هر کیلـو 42 هـزار تومـان(، چهار و 
هـزار و 600 تومـان هندوانـه )متوسـط قیمت هر کیلو یـک هزار و 150(، 9 هزار و 500 تومان انار )متوسـط 
قیمـت هـر کیلـو چهـار هـزار و 750(، هفـت هـزار تومـان پرتقال )متوسـط قیمت هر کیلو سـه هـزار و 500(، 
پنـج هـزار تومـان نارنگـی )متوسـط قیمـت هـر کیلـو دو هـزار و 500 تومـان( و پنـج هـزار تومـان سـیب قرمز 
)متوسـط قیمـت هـر کیلـو دو هـزار و 500( بخـرد کـه مجموعـاً 73 هـزار و 100 تومـان می شـود. اگـر بـرای 
شـیرینی هـم ایـن خانـواده 30 هـزار تومـان هزینـه کنـد، باید بـرای یک شـب 103 هـزار و 100 تومـان خرج 

کنـد تا شـب یلـدا را جشـن بگیرد.
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اطالع رسانی

همایـش دو روزه دانشـگاه، صنعـت 
در محـل  روز گذشـته  کارآفرینـی  و 
دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد رفسنجان 

آغـاز بـه کارکرد.
واحـد  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه 
زمینـه  ایجـاد  به منظـور  رفسـنجان 
بـرای معرفی و عرضه دسـتاوردهای مختلف در زمینه 
تعامـل دانشـگاه بـا صنعـت و در راسـتای فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری در نام گـذاری سـال، بـه نـام 
اقتصـاد مقاومتـی اقـدام و عمـل، اقـدام بـه برگـزاری 
همایش دانشـگاه، صنعـت و کارآفرینی در تاریخ 29 و 
30 آذرمـاه بـا حضور اسـاتید مطرح کشـوری، صنعت 
گـران، سـرمایه گذاران، دانشـجویان صاحـب ایده های 
برتـر، فعـاالن اقتصـادی، متخصصان،کمیسـیون های 
آموزشـی و پژوهشـی کـرد. فراهـم نمـودن محیطـی 
سـرمایه گذاران،  مشـکالت  نمـودن  بازگـو  بـرای 
کارخانـه داران و کارآفرینان، راهکارهای انتقال تجارب 
کارآفرینـان موفق به دانشـگاه ها، راهکارهای اسـتفاده 
از دسـتاوردهای علمی دانشـگاه ها در صنعت، بررسـی 
مشـکالت موجود در مسـیر ارتباط صنعت و دانشگاه، 
تشـویق بـرای ایجـاد کارآفرینی، جمـع آوری ایده های 
صنعتـی مختلـف قابـل سـرمایه گـزاری، بـه عرضـه 
گذاشـتن محصـوالت صنعتـی مختلـف و  برگـزاری 
کارگاه هـای علمـی مختلـف موردنیاز صنعـت ازجمله 
اهداف برگزاری این همایش اسـت. همایش دانشـگاه، 
صنعـت و کارآفرینـی با حمایت شـرکت ملـی صنایع 
مـس ایـران، فرمانـداری ویژه شهرسـتان رفسـنجان، 
شهرسـتان  کارآفرینـی  فرهنـگ  توسـعه  انجمـن 
آموزش وپـرورش  رفسـنجان،  شـهرداری  رفسـنجان، 
ارشـاد  و  فرهنـگ  کل  اداره  رفسـنجان،  شهرسـتان 
اسـالمی اسـتان کرمان، باشـگاه پژوهشـگران جوان و 
نخبـگان، جهـاد دانشـگاهی و پـارک علـم و فنـاوری 
اسـتان در دانشگاه آزاد اسالمی رفسـنجان برگزار شد 

و امـروز هـم ادامـه دارد.
علم و صنعت فرزندان دانشگاه هستند

واحـد رفسـنجان  اسـالمی  آزاد  دانشـگاه  رییـس 
صنعـت  دانـش،  »علـم،  گفـت:  همایـش  ایـن  در 
کـه  هسـتند  پـدری  خلـف  فرزنـدان  کارآفرینـی  و 
دانشـگاه نـام دارد. ایـن اصالـت تـا آنجـا دوام و قوام 
خواهـد داشـت کـه ایـن پشـتوانه ارثـی و ژنتیکـی 
رنـگ جدایـی بـه خـود نگیـرد.« محسـن صفریـان 
افـزود: »چهـار مـاه اسـت کـه تعـدادی از اسـاتید، 
دانشـجویان، مدیـران مس و صنایـع در خصوص این 
همایـش جلسـاتی را برگزار کردنـد و تالش های الزم 
صـورت گرفتـه کـه ایـن همایـش خروجـی مفیـدی 
داشـته باشـد. از همـه مسـئوالن تقاضـا دارم در این 
همایـش حضورداشـته باشـند چراکـه حضـور ایـن 
عزیـزان موجب نتیجه گیـری از این همایش اسـت.« 
وی اضافـه کـرد: »همایـش صنعـت و کارآفرینـی در 
دانشـگاه باهـدف فراهـم کـردن محیـط بـرای بازگو 
کـردن مشـکالت سـرمایه گذاری و راهـکار حـل آن 
و انتقـال تجـارب کارآفرینـان موفق و دسـتاوردهای 

علمـی دانشـگاه برگزارشـده اسـت.«
یکی از رسالت های دانشگاه

 کارآفرینی است
رییـس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان کرمان گفت: 
»ایـن نـوع همایش ها و آشـنایی بـا حـوزه کارآفرینی 
یکـی از نیازهای اساسـی کشـور ما اسـت و هر چه در 
مـورد ایـن موضـوع صحبـت شـود بازهم کم اسـت.« 
بابـک آل طـه افـزود: »کارآفرینی نیاز دانشـگاه اسـت 
و نـگاه دانشـگاه ها را در دهه هـای اخیـر عـوض کرده 
اسـت. درگذشـته تعریـف دانشـگاه بـه ایـن صـورت 
بـوده کـه دانشـگاه محـل پژوهـش، آموزش و اشـاعه 
فرهنگ اسـت امـا االن یکی از رسـالت های دانشـگاه، 
کارآفرینـی و ایجـاد فضایی اسـت که جوانـان بتوانند 
در آنجـا ایده هایشـان را بـه عمـل تبدیـل کننـد و در 
خدمـت صنعـت و اقتصـاد باشـند.« وی بابیـان اینکه 
بر اسـاس مصوبـه 721 انقالب فرهنگی، دانشـگاه های 

آزاد اسـالمی به صـورت اسـتانی اداره می شـوند، اظهار 
کـرد: »دانشـگاه آزاد اسـالمی در سـطح کالن یـک 
واحـد در نظـر گرفتـه می شـود و بزرگ ترین دانشـگاه 
حضوری در سـطح کالن اسـت. در اسـتان کرمان 45 
هـزار دانشـجو داریـم. حـدوداً 17 هـزار نفـر در دوره 
تحصیـالت تکمیلی تحصیـل می کنند. نزدیـک به دو 
هـزار عضـو هیـأت علمـی داریـم کـه قریـب بـه یک 
هـزار و 100 نفرشـان از رشـته های فنـی و علـوم پایه 
هسـتند. بـا توجه بـه اینکه بیشـتر رشـته های فنی و 

علـوم پایـه در حـوزه صنعـت ارتبـاط دارنـد، معمـوالً 
دانشـجویان بیشـتر در حـوزه پژوهـش و کارآفرینـی 
فعال هسـتند.« رییس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان عنـوان کـرد: »یکـی دیگـر از فرصت هایی که 
دانشـگاه آزاد اسـالمی دارد طرحـی اسـت به عنـوان 
طرح سـاها )سـامانه آزمایشـگاه های همکار اسـالمی( 
که دانشـگاه در سـطح کالن از این پتانسـیل اسـتفاده 
کـرده و بـا توجـه به اینکه دانشـگاه آزاد اسـالمی یک 
مجموعـه واحـد اسـت ایـن امـکان را دارد کـه ایـن 
تجهیـزات را به طـور واحـد در اختیـار درون و بـرون 
دانشـگاه قـرار دهـد. به طـور مثـال در اسـتان کرمـان 
یـک هزار و 400 تجهیزات در کنار هم قرار داده شـده 
درحالی کـه به طـور طبیعی اگـر یک دانشـگاه بخواهد 
ایـن مقـدار تجهیـزات را در کنـار هـم قـرار دهـد کار 
آسـانی نیسـت. ایـن ازجملـه فرصت هایـی اسـت که 
دانشـگاه آزاد اسـالمی دارد تـا در حـوزه صنعـت و 
کارآفرینـی اقـدام و همـکاری کند، البته این ها شـرط 
الزم اسـت ولـی کافـی نیسـت.« آل طـه اضافـه کرد: 
»اگـر جریـان فرهنگی ایـن قضیه در کشـور راه نیفتد 
از ایـن قابلیت هـا به طـور مطلـوب نمی تـوان اسـتفاده 

کـرد. همایش هایـی ازاین دسـت کمـک می کنـد کـه 
دانشـجویان و دانشـگاهیان درک کننـد کـه مفهـوم 
سـنتی دانشـگاه بایـد دسـت خوش تغییر قـرار گیرد. 
خوشـبختانه در کشـور مـا ایـن جریـان شـکل گرفته 
اسـت اما هنـوز به نحو مطلوب راه نیفتـاده و می طلبد 
کـه انـرژی بگذاریـم و تـالش و همکاری کنیـم  تا به 
کشـورمان کمـک کنیم تا کشـور مـا توسـعه و تعالی 
پیـدا کنـد. زمانـی ایـن اتفاقـات می افتـد کـه ایـن 

جریان هـا به صـورت مـداوم ادامـه پیـدا کند.«

مسیر کارآفرینی هموار شود
مدیـر مـس منطقـه کرمـان گفـت: »امیـدوارم با 
کارآفرینـی، مشـکالت  بـه  دانشـگاه  ورود  رویکـرد 
ایـن حـوزه برطـرف شـود.« محمـد حسـنی اضافه 
کـرد: »بـرای کارآفرینـی و کمک به سـرمایه گذاران 
انتظـار  از دولـت، دانشـگاه ها و مراکـز کارآفرینـی 
ایـن اسـت کـه مسـیر را همـوار کننـد. متأسـفانه 
اشـکاالتی در سـاختارهای قانونـی وجـود دارد کـه 
دسـتگاه های  مـی رود  انتظـار  و  می شـوند  مانـع 

بـا  وی  کننـد.«  حـل  را  مشـکل  ایـن  حاکمیتـی 
اشـاره بـه اینکـه سـهم صنعـت در تولیـد ناخالـص 
40 درصـد و 25 درصـد سـهم کشـاورزی و مابقـی 
در بخـش خدمـات اسـت، اظهـار کـرد: »در حـوزه 
پیشـرفت  دانش بنیـان  و  کوچـک  کسـب وکارهای 
کمـی داشـتیم و آموزش وپـرورش بایـد کارآفرینـی 
را در ذهـن کـودکان و نوجوانـان دانش آموز پرورش 

» دهد.
مدیـر مـس منطقـه کرمان عنـوان کـرد: »صنعت 
مـس صنعتـی منحصـر به فـرد اسـت و 80 درصد آن 
در اسـتان کرمـان در شـهر سرچشـمه رفسـنجان، 
دارد.  قـرار  خاتون آبـاد  و  شـهربابک  میـدوک 
کـه  شـود  ایجـاد  مـس  پایین دسـتی  صنایـع  بایـد 
ارزش افـزوده ایـن محصـول باال بـرود و با اسـتفاده از 
تکنولـوژی محصوالتـی باارزش تـر تولیـد کنیم.« وی 
از اینکـه بخـش زیـادی از نیازهـای صنعـت مـس از 
خـارج از اسـتان تهیه می شـود، ابـراز ناراحتی کرد و 

گفـت: »چـرا دنبـال ایـن موضـوع نرفتیـم.« 
به عنـوان  »مـس  کـرد:  خاطرنشـان  حسـنی 
احسـاس  کـه  شـهروندی  و  اجتماعـی  مسـؤولیت 

و  محققـان  کارآفرینـان،  پذیـرای  آمـاده  می کنـد، 
صنعتگـران اسـت کـه هـم اشـتغال زایی شـود هـم 

بچرخـد.« اقتصـادی  چرخـه 
باید به سمت دانشگاه های کارآفرین برویم

احمـد انارکی محمـدی، نماینده مردم رفسـنجان 
و انـار هـم از طریـق ویدئـو کنفرانـس پیامـی بـرای 

ایـن همایش فرسـتاد.
در پیـام وی آمـده بـود: »صنعـت نیاز اسـت که با 
دانشـگاه ارتباط داشـته باشـد. برای تقویت اقتصادی 
در بحـث دانش بنیـان می توانیـم ارتبـاط بین صنعت 
و دانشـگاه را داشـته باشـیم. امـروزه اقدامـات خوبی 
در بحـث پژوهشـی محـور و آمـوزش محـور شـده و 
باید به سـمت نسـل سـوم دانشـگاه ها )دانشـگاه های 

کارآفریـن( رویم.«
صنعت ما حاضر به استفاده از

 نیروی داخلی نیست
مدیـر مرکـز پژوهشـی و فنـاوری و سـبک زندگی 
دانشـگاه شـریف گفـت: »چند دانشـگاه نسـل سـوم 
داریـم؟ ادعـا می شـود کـه دانشـگاه شـریف این طور 
اسـت امـا ایـن دانشـگاه نیـز هنـوز بـه ایـن هـدف 
نرسـیده اسـت. مـا از اپراتورهـای خارجـی اسـتفاده 
و  نگرفتـه  یـاد  هنـوز  مـا  دانشـگاه  زیـرا  می کنیـم 
صنعـت مـا نیـز، زیـرا هنـوز حاضـر بـه اسـتفاده از 

نیـروی داخلـی نیسـتیم.«
و  دانشـگاه  »ارتبـاط  افـزود:  اسـدی  امیرحسـین 
می گفتیـم  گذشـته  دهـه  نیسـت.  خـوب  صنعـت 
تولیـدی  واحدهـای  و  ماهـر   کار  نیـروی  سـرمایه، 
امـروز  امـا  هسـتند  مـا  پیشـران های  صنعتـی 
پیشـران های مـا نـوآوری، نیـروی انسـانی، کارآفرین 
و واحدهـای تحقیق و توسـعه هسـتند. در مدل کلی 
نـوآوری به دنبال این هسـتیم که ورودی دانشـگاه ها 
بتوانـد بـه افزایـش صـادرات و ارزش افـزوده برسـد. 

بایـد دانشـگاه را بـا صنعـت مرتبـط کنیـم.«
وی عـدم تجربـه و وجـود ضعـف در دانشـگاه ها 
اجرایـی،  و  کاربـردی  پروژه هـای  انجـام  جهـت 
بی انگیزگـی اغلب اسـاتید و پژوهشـگران دانشـگاهی 
عـدم  اسـاتید،  تدریـس  بی رویـه حجـم  افزایـش  و 
صنعـت  اقتصـادی  اهـداف  بیـن  منطقـی  ارتبـاط 
و علمـی دانشـگاه، عـدم فقـدان نظـارت کافـی بـر 
آگاهـی  عـدم  صنعـت،  تولیـد  و  خدمـات  کیفیـت 
صاحبان صنایـع از توانمندی های دانشـگاه، مدیریت 
گاهـا فاسـد در برخـی از صنایـع، عـدم برنامه ریـزی 
درازمـدت  از سـرمایه گذاری های  پرهیـز  و  مناسـب 
را ازجملـه مـواردی دانسـت کـه در بحـث ارتبـاط 

ایجـاد می کنـد.  دانشـگاه مشـکل  و  صنعـت 
اسـدی بابیـان اینکـه اجـزای اصلـی ارتبـاط بیـن 
دانشـگاه و صنعـت، دانشـگاه، صنعت، دولـت و مردم 
هسـتند، وظایـف صنعـت در ایجـاد ارتبـاط مؤثـر را 
این گونـه عنـوان کرد: »برگـزاری دوره های آموزشـی 
بـرای دانشـگاه در صنعـت، ایجـاد امـکان اسـتفاده 
دانشـگاه از آزمایشـگاه ها و امکانـات صنعـت، امـکان 
انجـام پروژه هـای مشـترک بیـن صنعـت و دانشـگاه 
و برگـزاری تورهـای مـداوم بازدیـد از صنعـت بـرای 
و  پژوهشـی  مرکـز  مدیـر  اعتقـاد  بـه  دانشـگاه ها.« 
عـدم  شـریف  دانشـگاه  زندگـی  سـبک  و  فنـاوری 
واحدهـای  تغییـر  صنعـت،  بـه  کاسـب کارانه  نـگاه 
درسـی و سـیالبس دروس بـا نظر صنعت، مشـارکت 
صنعـت در ایجـاد رشـته های جدید و میان رشـته ای، 
معرفـی توانمندی هـای دانشـگاه با صنعـت به صورت 
رسـمی و غیررسـمی هـم ازجملـه وظایـف دانشـگاه 

هسـتند. دراین ارتبـاط 
وی گفت: »ایجاد شـبکه ارتباطـی الکترونیک بین 
نیـاز صنعـت، نیاز دسـتگاه و نیازهای آینده، تسـهیل 
قوانیـن و ارائـه مشـوق بـه صنعـت برای همـکاری با 
دانشـگاه، تدویـن و تصویـب قانـون جدیـد و جامـع 
مالکیـت معنـوی از وظایف دولت اسـت و رسـانه ها و 
مـردم هـم بایـد بر وجوه اشـتراک صنعت و دانشـگاه 

متمرکز شـوند.«

در اولین روز همایش »دانشگاه، صنعت و کارآفرینی« دانشگاه رفسنجان صورت گرفت

بررسی مشکالت موجود در مسیر ارتباط صنعت و دانشگاه

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان:

علم و صنعت فرزندان 
دانشگاه هستند

رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان کرمان:

یکی از رسالت های دانشگاه 
کارآفرینی است

مدیر مس منطقه کرمان:

مسیر کارآفرینی هموار
شود

مدیر مرکز پژوهشی و فناوری و سبك زندگی دانشگاه شریف :

صنعت ما حاضر به استفاده از 
نیروی داخلی نیست

دانشگاه آزاد اسالمی
 واحد رفسنجان در یك نگاه

دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رفسـنجان در سـال 
دانشـگاه  ایـن  شـد.  تأسـیس  یک رشـته  بـا   1367
مقاطـع  در  رشـته   72 دانشـکده،  سـه  هم اکنـون 
دکتـرای  و  ارشـد  کارشناسی،کارشناسـی  کاردانـی، 
تخصصـی دارد کـه چهـار هـزار و 100 دانشـجو در 
آن تحصیـل و 290 اسـتاد در آن تدریـس می کننـد 
داشـته  فارغ التحصیـل   400 و  هـزار   10 تاکنـون  و 
 31 مسـاحت  بـه  تاکنـون  تأسـیس  بـدو  از  اسـت. 
کاربری هـای  در  سـاختمان  مترمربـع   160 و  هـزار 
ورزشـی،  هنـری،  و  فرهنگـی  پژوهشـی،  آموزشـی، 
اداری و خدماتـی و مسـکونی و رفاهـی احـداث و مورد 
 431 و  هـزار  سـه  و  اسـت  قرارگرفتـه  بهره بـرداری 
مترمربع سـاختمان شـامل سـاختمان پژوهشی، اداری 
و مسـجد در حـال احـداث اسـت. در حـوزه پژوهش و 
فنـاوری می تـوان بـه چـاپ 483 مقالـه علمی توسـط 
اعضـای هیـأت علمی، 56  طـرح درون دانشـگاهی در 
بخش هـای بنیـادی، کاربـردی و توسـعه ای، امضـای 
بـرون  طرح هـای  اجـرای  خصـوص  در  تفاهم نامـه 
اسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـداری،  در  دانشـگاهی 
)ریـز  محیط زیسـت  زندان هـا،  سـازمان  کرمـان، 
گردهـا(، مرکـز رشـد فناوری شهرسـتان رفسـنجان و 
انعقـاد قـرارداد با پـارک علـم و فناوري اسـتان کرمان 
باهـدف ایجـاد و توسـعه شـرکت های دانش بنیـان و 
ارتقـای فرهنـگ کارآفرینی اشـاره کـرد. کتابخانه این 
دانشـگاه دارای 42 هـزار و 619جلـد کتاب اسـت. 23 
کارگاه و  آزمایشـگاه فنـی و مهندسـی و کشـاورزی، 
حـدود 1100 پایان نامـه ارشـد خاتمـه یافتـه و حدود 
1950 پایان نامـه ارشـد در حـال انجـام در رشـته های 
مختلـف فنی و مهندسـی و علوم انسـانی و کشـاورزی 
کـه می توانـد بـا دریافت اولویت هـای پژوهشـی ادارات 
و سـازمان ها در جهـت رفع مشـکالت و نیازمندی های 
ایشـان انجـام گیـرد، ازجملـه دیگـر مـوارد در حـوزه 
پژوهشـی اسـت. همچنین در بحـث سـرمایه گذاری و 
اقتصـاد دانش بنیـان می توان بـه پـروژه  CHP، پروژه 
تولیـد کاغذ از سـنگ و پـروژه تولید ماشـین چندکاره 

بـاغ ورز اشـاره کـرد.
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کرمون

دکتـر محمـود روح االمینـی بـا بیـان 
دربـاره  مطالعـات  و  پژوهـش  کـه   ایـن 
هایـی  رسـم  و  هـا  آییـن  برگـزاری 
همگانـی حاکـی اسـت رسـم هـا و آییـن 
هـای شـب یلـدا )چلـه بـزرگ( بـه جـز 
دور کرسـی نشسـتن-  کـه بـه اصطـالح 
نتوانسـته اسـت حـرف خود را بر کرسـی 
بنشـاند، -  در همه شـهرها و آبادی های 
سـرزمین کهنسـال مـا و در میـان همـه 
قشـرها و خانـواده هـا برگزار می شـود  و  

نمـود برگـزاری آئیـن و رسـم شـب یلـدا 
را امـروزه  مـی تـوان در روزهـای بیسـت 
و  بازارهـا  در  آذرمـاه،  ام  و سـی  نهـم  و 
فروشـگاه هـای میـوه و آجیل فروشـی ها 
دیـد و ایـن خریـد هـا تـا پاسـی از شـب 
یلـدا ادامـه دارد.  چنـان کـه در آخریـن 
لحظـه هـا نیـز کسـانی را مـی بینیـم که 
از سـر کار برگشـته و میـوه هایـی چـون 
خربـزه، و هندوانـه و انار را، که به آسـانی 
نمـی تـوان در یخچـال نگهـداری کـرد، 

مـی خرنـد.  یلـدا را جشـن گردهمایـی 
در  گویـد:»...  و  دانـد  مـی  خانوادگـی 
کرسـی  دور  زمسـتان،  آغازیـن  سـرمای 
نشسـتن و تـا نیمـه شـب میـوه و آجیـل 
و غـذا خـوردن و بـه فـال حافـظ گـوش 
کـردن از ویژگـی های شـب یلدا اسـت...
)در گذشـته( در زمسـتان هـا، اسـتفاده 
از کرسـی بـرای گـرم کـردن خانـه و دور 
یلـدا،  شـب  از  معمـوالً  نشـینی  کرسـی 
نخسـتین شـب زمسـتان، شـروع می شد 
و تـا پایان چله بـزرگ و در برخی خانوده 
هـا تا پایـان چله کوچـک- ادامه داشـت. 
اعضـای خانـواده از کوچک و بـزرگ، دور 
کرسـی، کـه روی آن را میـوه و آجیـل 

پوشـانده بـود، مـی نشسـتند.
 بـرای شـب یلـدا، خـوراک ویـژه ای 
نمـی شناسـیم و تهیـه شـام بسـتگی بـه 
وضـع اقتصـادی و رونـد تغذیـه خانـواده 
یلـدا،  شـب  ویـژه  هـای  خوردنـی  دارد. 
میـوه های فصـل تابسـتان چـون خربزه، 
هندوانـه، انگـور، انـار، سـیب، خیـار، به و 
ماننـد آن اسـت کـه مـی بایسـتی در این 

شـب تمامـی آن هـا بـه جـز سـیب و بـه 
خـورده شـود و چیـزی بـرای فـردا یعنی 
فردای زمسـتان باقی نمانـد و  میوه هایی 
را کـه شـب یلدا بـر آن می گذشـت نمی 
خوردنـد.« همـو گویـد:»... به یـاد دارم تا 
سـال 1323 کـه در کوهبنـان » از بخش 
هـای کرمان« بودم، در خانه روسـتای ما، 
خربـزه و هندوانـه و انـار را در انبـار گندم 
مـی گذاشـتند یـا همچنان که بـر درخت 
بـود، در کیسـه مـی کردند و یـا در جایی 
خنـک بـه بنـد مـی آویختنـد و در شـب 
یلـدا تمـام آن هـا مـی بایسـتی خـورده 
شـود.« و ادامـه مـی دهـد: »... آجیـل و 

شـب چـره کـه شـامل دانـه هایـی چون 
گنـدم و نخـود برشـته، تخمـه هندوانـه 
و کـدو، بـادام، پسـته، فنـدق، کشـمش، 
انجیـر و توت خشـک اسـت، در بسـیاری 
از شـب نشـینی ها، مهمانی هـا و گردش 
هـا فرامـوش نمی شـد. ولی در شـب یلدا 
مـی بایسـت )و مـی بایـد( بر سـر سـفره 
باشـد.   خوردنـی هـای شـب یلـدا میـوه 
و آجیـل اسـت نه غـذا. برخـی از خانواده 
هـا در شـب یلـدا، پـس از خوردن شـام، 
بـرای شـب نشـینی شـب یلـدا بـه خانـه 

خویشـاوند بزرگتـر مـی روند.«
 وی دربـاره رسـم تفـأل بـه حافظ می 
گوید:»یکـی از رسـم های شـب یلدا، فال 
حافـظ گرفتـن اسـت. اگـر رسـم و آئیـن 
هـای دیگـر یلـدا را میراثـی از فرهنـگ 
چنـد هـزار سـاله بدانیـم )کـه بایسـتی 
چنیـن باشـد(، ولـی فـال حافـظ گرفتن 
در شـب یلـدا و نیـز در تیـر مـا سـیزه 
شـو )جشـن تیـرگان در مازنـدران( - در 
سـده هـای اخیر به رسـم های شـب یلدا 

افزوده شـده اسـت.

 آیین ها و رسم های شب یلدا 
آداب

فرهنـگ عاّمـه یـا فرهنـگ مـردم اصطاحـی اسـت کـه در سـال 1846 از سـوی ویلیـام 
تامس؛ عتیقه شـناس انگلیسـی ابداع شـد و به نحوه زندگی انسـان ها در طبیعت، رفتارها 
و همچنیـن معناهـای مشـترکی گفتـه می شـود کـه عامـه مـردم جامعـه در زندگـی روزمـره با 

آن سـر و کار دارنـد.
یکـی از ویژگـی هـای فرهنگ مـردم زنده نگه داشـتن خرده فرهنگ ها در دنیایی اسـت 

کـه به سـمت وحدت فرهنگی پیـش می رود. 
فرهنـگ مـردم برآمـده از اعمـاق جامعـه و زبـان اصلـی مـردم کوچـه و بـازار اسـت. در 
ایـران خـرده فرهنـگ هـای اصیـل نـزد روسـتاییان و عشـایری که در دشـت ها پراکنـده هسـتند، کمابیش 
وجـود دارد. از قریـب یـک قـرن پیـش کـه ایران وارد دوره مدرن شـد، برخـی ادبا و مردم شناسـان ایرانی 
از جملـه احمـد مسـتوفی، صـادق هدایـت و پـس از آن نیـز سـید ابوالقاسـم انجـوی شـیرازی بـه حفـظ و 

نگهـداری خـرده فرهنـگ هـا و قصـه هـا و اشـعار و بـه بندکشـیدن ایـن میـراث معنـوی همـت گماشـتند.
محمدعلـی علومـی کـه خود، یکی از شـاگردان انجوی شـیرازی اسـت، سـال هاسـت که پژوهـش در حوزه 
فرهنـگ مـردم را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت. رمـان هـای او سرشـار از واژگان، شـخصیت هـا و 

آداب و رسـوم کهن و اسـاطیری اسـت. 
علومی به تازگی »خانه فرهنگ مردم بم و نرماشـیر« را تأسـیس کرده اسـت. وی بم را شـهری اسـاطیری 
مـی دانـد و تحقیـق در زمینـه فرهنـگ مـردم بم و نرماشـیر را به دلیـل ارتباط ایـن منطقه با ایـران بزرگ و 

کشـورهای همسـایه جزو ضـرورت های فرهنگی عنـوان می کند.
در ایـن شـماره پـای صحبـت هـا و دغدغـه هـای علومـی نشسـته ایـم تـا از انگیـزه او بـرای تأسـیس خانه 

فرهنـگ مـردم بم و نرماشـیر بشـنویم.

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

مرحـوم  شـاگرد  شـما   
انجوی شـیرازی بـوده اید. در 
با  ارتبـاط خودتـان  خصـوص 
ایشـان توضیـح مـی دهیـد؟ 
مرحـوم سـید ابوالقاسـم انجوی 
شـیرازی بـه »پدر فرهنـگ مردم« 
مصاحبـه  آخریـن  بـود.  معـروف 
انجـام  او  بـا  مـن  را  مطبوعاتـی 
ماهنامه»ادبسـتان«  در  کـه  دادم 
چاپ شـد. قرار بـود مصاحبه های 
دیگـری نیـز انجـام شـود کـه بـه 
دلیـل درگذشـت اسـتاد، نـا تمـام 
مانـد. قضیـه هـم از ایـن قـرار بود 
کـه من قصـه هـا و آداب و رسـوم 
بـم را در مجله ادبسـتان چاپ می 
کـردم. یـک روز تلفـن زنـگ زد. 
مرحـوم انجـوی شـیرازی بـود که 
گفـت مطالـب تـو را در ادبسـتان 
خوانـده ام. کارهایـت بسـیار خوب 
اسـت. بیـا مـن روش علمـی کار 
انجـوی  بدهـم. مرحـوم  یـادت  را 
شـیرازی، ادامـه مرحـوم صبحـی، 
صـادق هدایـت و دیگر پیشـروانی 
بـود کـه در زمینـه فرهنـگ مردم 
کار کـرده بودنـد و معتقـد بودنـد 
کـه حفـظ فرهنـگ مـردم امـری 

ضـروری اسـت. 
 جنـاب آقـای علومـی چـه 
تأسـیس  بـه فکـر  شـد کـه 
و  بـم  مـردم  فرهنـگ  خانـه 

افتادیـد؟ نرماشـیر 
همـان طـور کـه گفتـم عالقـه 
دیریـن مـن بـه قصه هـا، اشـعار و 
آداب و رسـوم من را بر آن داشـته 
بـود کـه در ایـن زمینـه کارهایـی 
انجـام بدهـم. ایـن عالقه شـخصی 
و  هـا  تشـویق  کنـار  بگذاریـد  را 
شـاگردی در محضر مرحوم انجوی 
شـیرازی. حـاال بمـی بـودن من و 
عالقه به شـهرم را نیز به آن اضافه 
کنیـد. ایـن واقعیـت را نیـز از یـاد 
نبریـد کـه بم یـک شـهر معمولی 

نیسـت. بلکه شـهری اسـت دارای 
تاریخـی عمیق! شـهری که میراث 
ایـران  بیـن  مشـترک  فرهنگـی 
بزرگ و ملت های همسـایه اسـت. 
در نتیجـه بـه ایـن فکر افتـادم که 
بـه طور خـاص بـه فرهنـگ مردم 

بـم و نرماشـیر پرداخته شـود. 
میـراث  بـم  کـه  گفتیـد   
فرهنگی مشـترک بیـن ایران 
بـزرگ و ملـت های همسـایه 
اسـت. بیـش تـر توضیـح می 

دهیـد؟
روایتـی  بـه  بـم  شـهر  بنـای 
منسـوب به بهمن پسـر اسـفندیار 
اسـت. در تاریـخ اسـاطیری آمـده 
از کشـته شـدن  بعـد  کـه  اسـت 
رسـتم، بهمن پسر اسـفندیار برای 
خونخواهـی پـدر بـه ایـن منطقـه 
لشکرکشـی می کنـد. زال و رودابه 
را اسـیر مـی کنـد و بـه تعقیـب 
سـرانجام  پـردازد.  مـی  فرامـرز 
فرامـرز پسـر رسـتم را بـه دام می 
از »دارسـتان« چـوب دار  انـدازد. 
مـی آورد و فرامـرز را در »دارزین« 
بـه دار مـی آویـزد. سـپس بـرای 
بـم  منطقـه  بـر  کامـل  تسـلط  
کنـد.  مـی  بنـا  را  بهمـن«  »ارگ 
تحـوالت  دلیـل  بـه  بهمـن  ارگ 
زبانـی بـه »ارگ بـم« تبدیـل مـی 
شـود. نـام بـم نیـز برگرفتـه از نام 
بهمن اسـت. یا شهر»نرماشیر« در 
واقـع »نریمـان شـیر« بوده اسـت. 
نریمـان نیـز نیـای رسـتم اسـت. 
اسـاطیر ملـی نیـز دامنـه شـان تا 
تاجیکسـتان و افغانسـتان کشـیده 
مـی شـود و بـا کلیت هویـت ملی 
مـا مرتبـط مـی شـود. پروفسـور 
عـدل و پیـش از او احمدمسـتوفی 
اعتقـاد داشـته اند که »دارسـتان« 
تمـدن  زمینـه  پیـش  و»نارتیـچ« 
سـومر بـوده انـد. بابلـی هـا پیـش 
زمینـه تمـدن آشـور بـوده انـد. تا 

کنـون تصـور بر ایـن بود کـه بین 
النهرین منشـأ تمدن جهان اسـت. 
مـی  هـا  کـه سـومری  حالـی  در 
گوینـد از کـوه های شـرقی»ارته« 
بـه بیـن النهریـن مهاجـرت کرده 
انـد. پروفسـور عـدل و شـاگردان 
او معتقـد هسـتند که ارتـه حوالی 
و  بـم  نارتیـچ،  دارسـتان،  هلیـل، 
شـهر سـوخته اسـت. بنـا بـر این، 
ایـن منطقـه اهمیت جهانـی دارد. 
زیـرا آغـاز تمـدن بشـری مربـوط 
بـه فالتی اسـت کـه بعـد از حضور 
آریایـی هـا، ایران نام گرفته اسـت.
بنـا بـر ایـن جـا دارد کـه خانـه 
مسـتقلی بـرای فرهنگ مـردم این 
منطقـه تشـکیل شـود تـا آخریـن 
بقایـای قصه هـا، باورهـا، ترانه ها، 
نقالی ها و آداب و رسـوم آن که در 
حـال نابـودی اسـت، حفظ شـود.   
 آیـا در هیـچ کجـای ایـران 
»خانـه فرهنگ« مـردم دارد؟
خیـر وجـود نـدارد. ایـن اولیـن 
خانـه فرهنگ مردم کشـور اسـت. 
بـه  مـردم  فرهنـگ  خانـه   
نهادهـای فرهنگی وابسـتگی 

دارد؟
خیـر، ببینیـد همـه جـای دنیـا 
هـا  شـهرداری  وظایـف  از  یکـی 
پرداختـن بـه امور فرهنگی اسـت. 
2 سـال قبـل بـه شـهرداری بـم 
پیشـنهاد تأسـیس خانـه فرهنـگ 
جایـی  آن  از  امـا  دادم.  را  مـردم 
کـه کشـور مـا در محاصـره انـواع 
بحـران های سیاسـی و اقتصادی و 
اجتماعی اسـت، کارهـای فرهنگی 
در حاشـیه قـرار دارد. در نتیجـه 
پیشـنهاد مـن در پیـچ و خم های 
ایـن  تـا  نیامـد.  بـه چشـم  اداری 
کـه امسـال پـس از دو سـال پـی 
گیـری بـه ثمـر نشسـت. تصویـب 
ایـن طـرح را نیـز مرهون بخشـی 
از اعضای شـورای شـهر بم هسـتم 

نـگاری،  کـه در کسـوت روزنامـه 
هنـر و اسـتادی دانشـگاه هسـتند. 
و  بمـی  نـگار  روزنامـه  دوسـتان 
دانشـجویان نیـز همراهـی کردند. 
امـا آن چـه که روند کار را تسـریع 
کـرد، حمایـت فرماندار بـم بود که 
ایشـان هـم از جمله افـراد فرهنگ 
دوسـت، کتـاب خـوان و فرهیخته 
ایـن شهرسـتان هسـتند. امیدوارم 
فرهنـگ مـا کـه در طول سـالیان 
اسـت،  خـورده  لطمـه  متمـادی 
بـا تـالش دولتمردانـی کـه شـیوه 
غالـب آن هـا عقالنیـت، تدبیـر و 
ایجـاد امیـد اسـت، جـان تـازه ای 

. د بگیر
 جنـاب علومـی! در دنیـای 
مـدرن امـروز، پرداختـن بـه 
فرهنـگ مـردم چـه ضرورتی 

دارد؟
در  شـیرازی  انجـوی  مرحـوم 
جریـان مخالفـت بـا رژیـم پهلوی 
به جزیـره خارک تبعید شـده بود. 
ایشـان بعـد از این کـه از تبعید باز 
مـی گـردد مـی گویـد کـه دیـدم 
همـه مـردم بـا سـرعت در حـال 
غربـی شـدن هسـتند. بـا خـودم 
گفتم پس فرهنـگ و هویت ایرانی 
مـا چه می شـود؟ هویـت؛ ضرورت 
از  یکـی  ماسـت.  جامعـه  اصلـی 
افتخـارات مـا ایرانـی ها این اسـت 
کـه اشـعار انسـان گـرای سـعدی 
آوازه ای جهانـی دارد. »بنـی آدم 
اعضای یکدیگرند...« را بسـیاری از 
مـا از حفـظ مـی خوانیـم. امـا کار 
فرهنگـی بـرای تبلیغ ایـن میراث 
انجـام نداده ایـم. در فرهنگ مردم 

به خاطر سـابقه مدنیـت و فرهنگ 
کهن، بسـیاری از قصه ها، شـعرها 
و آداب و رسـوم وجود دارد. بخشی 
از فرهنـگ مـردم در جهـان مدرن 
خرافـه به شـمار مـی آینـد. خرافه 
هـا نیـز نشـان دهنـده آییـن های 
بسـیار کهـن اسـاطیری هسـتند. 
بخـش وسـیعی از فرهنـگ مـردم 
شـجاعت،  مـردی،  جـوان  ابـالغ 
همدلـی با عناصر طبیعـت، احترام 
بـه موجودات در قالب شـعر و قصه 
اسـت. نیـاز بشـر امروز کـه زندگی 
تعاونـی را از دسـت داده و در یـک 
رقابـت کـور و بـی رحمانـه قـرار 
گرفتـه اسـت، بازخوانـی فرهنـگ 
کهـن و سرشـار از مهـر و عطوفت 
اسـت. کارِ خانـه فرهنـگ مردم بم 
و نرماشـیر نیـز گـردآوری، ثبـت و 
تحلیـل قصه ها و اشـعار کهن می 

باشد.
 خانـه فرهنـگ مـردم تحت 
مدیریت شـما تنهـا در زمینه 
شهرسـتان  مـردم  فرهنـگ 
هـای بـم و نرماشـیر فعالیـت 
خواهـد کـرد یـا محدودیـت 

مطالعاتـی وجـود نـدارد؟
بـر  تمرکـز  کـه  اسـت  بدیهـی 
نرماشـیر  و  بـم  هـای  شهرسـتان 
خواهـد بـود؛ امـا همـان گونـه که 
گفتـم میـراث معنـوی در ارتبـاط 
اسـفندیار  مگـر  اسـت.  ایـران  بـا 
پسـر کـی بـود؟ از کجا آمـده بود؟ 
اسـفندیار از تاجیکستان کنونی به 
زابـل آمـد و در رویارویی با رسـتم 
قرار گرفت. او پسـر گشتاسـب بود 
کـه بـه سراسـر ایـران مربـوط می 

شـود. امـا ماجـرای قتـل فرامـرز 
در بـم اتفـاق مـی افتـد. ایـن یک 
اسـت.  مشـترک  معنـوی  میـراث 
بخشـی از وظیفـه فرهنـگ مردم، 
حفظ میراث معنوی اسـت. بخشی 
ملمـوس  بـه دسـتاوردهای  آن  از 
و  معمـاری  ماننـد  محسـوس  و 
مهندسـی آبیاری، صنایع دسـتی، 
پوشـاک، خـوراک و... می پـردازد. 
کار بسـیار وسـیع اسـت و از عهده 
یک نفر هم سـاخته نیسـت. بدون 
شـک کسـانی مـی تواننـد در این 
و  عاشـق  کـه  کننـد  کار  زمینـه 

شـیفته فرهنـگ مـردم باشـند.
 صحبـت دیگری باقـی مانده 

است؟
ای  رواج گسـترده  شهرنشـینی 
یافتـه اسـت. تقریبـاً هیچ مـادری 
نمـی  الالیـی  کودکـش  بـرای 
خوانـد. هیـچ قصـه ای بلد نیسـت 
کـه برایـش تعریـف کنـد. مـا در 
مـردم  فرهنـگ  بحرانـی  مرحلـه 
چنـد هـزار سـاله قـرار داریـم. اگر 
ایـن میـراث معنـوی جمـع آوری 
شـود برای آینـدگان باقـی خواهد 
مانـد و اگـر در ایـن زمینـه سـهل 
از  همیشـه  بـرای  شـود،  انـگاری 
بیـن خواهـد رفـت. زیرا هم نسـل 
در  را  میـراث  ایـن  کـه  کسـانی 
سـینه دارنـد از بیـن خواهند رفت 
و هم شـیوه زندگی کهـن در حال 

برچیـده شـدن اسـت. 
بقایـای  معـدود  از  مـن  شـاید 
نسـلی باشـم کـه آرزوهـای خوب 
بـرای وطـن و هموطنانش داشـت 
و در ایـن راه بـه جان می کوشـید. 

محمد علی علومی؛ مؤسس »خانه فرهنگ مردم بم و نرماشیر«:

بم؛ میراث فرهنگی مشترک بین ایران 
بزرگ و ملت های همسایه است
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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 ماحظه 
ای از ایـن سـفرنامه بـه کرمـان گزیـده ای 
از  اختصـاص یافتـه اسـت. صفحه کرمون 
خاصـه ایـن بخـش را با عنـوان »کرمان بر 
پشـت اسـب« بـه صـورت دنبالـه دار بـه 

شـما عاقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
وقتـی راکوفسـزکی یـک روز صبح بـه عنوان 
جالـب تریـن خبـر بـه مـن گفـت کـه نوکـرش 
یـک تکـه صابـون خانـواده انگلیسـی از مغـازه 
ای کـه چنـد قالـب از همـان کاال را داشـته، در 
بـازار بـرای او خریـده، گفـت مـی دانـد کـه می 
شـود صابـون روسـی یا حتـی هنـدی در کرمان 
خریـد، امـا صابـون انگلیسـی هرگـز. بـرای این 
کـه خیالـم را راحـت کنـم، خواهش کـردم این 
قالـب صابون را ببینـم و فوراً از حـروف روی آن، 
آن را شـناختم چـون از یکـی قالـب هـای بلنـد 
مـن بریـده شـده بـود. از ایـن رو روز بعـد کـه 
ابوطالـب و هاشـم تقاضـای طوطـی وار خـود را 
بـرای صابون شـروع کردند، با لحنـی طعنه آمیز 
گفتـم که می توانید قسـمتی از همان مـارک را 
از بـازار بخریـد که هر دو عصبـی خندیدند. بعداً 
فهمیـدم کـه ده کبریـت مومـی در کرمـان یک 
پنـی مـی ارزد و ایـن موضـوع ایـن راز را گشـود 
کـه چـرا وقتـی ایـن همـه کبریـت مـی دادیم، 
هیـچ نوکـری، وقتی بـه او می گفتیـم چراغی یا 
شـمعی را روشـن کنـد، نمی توانسـت یـک دانه 
کبریـت پیدا کنـد و چرا قوطی هـای کبریت در 
اتـاق نشـیمن و خـواب همیشـه به سـرقت می 
رفـت. مگـر آن کـه با دقـت آن هـا را پنهان می 
کردیـم.    شـاه سـوار نبوغـی بـرای آهـار زدن و 
اطوکشـی داشـت، اسـتعدادی که چنان در ایران 
نـادر اسـت کـه احسـاس مـی کـرد یـک سـر و 
گـردن از سـایر خدمـه باالتـر اسـت و اول، طول 
تمـام روز مـرا بـا نمونه های مهارتـش دنبال می 
کـرد، گرچه مـن لباس زیر خوب درسـت شـده 
را ارزش مـی گـذارم بـا ایـن وجود فشـار زیادی 
بـر قـدرت تحسـین مـن مـی آمد کـه هـر یقه، 
سـر دسـت و پیراهـن بـه نوبت بـرای تاییـد نزد 
مـن بیاورد.   قیمت واقعی رختشـویی در کرمان 
پنـج تکه یک پنی اسـت و به انـدازه تکه اهمیت 
نمـی دهنـد. یـک دسـتمال و یـک ملحفـه بـه 
قیمـت واحد می شـویند. قیمت، شـامل صابون، 
آهـارزدن یـا اطـو کـردن نمـی شـد و پارچـه 
ارزان، مـن خیـال نمـی کنم شستشـو در کرمان 
مسـتحق اجرت بیشـتری بود. چـون لباس های 
پشـمی مـا تـا نصـف انـدازه اصلـی چـروک می 
شـد و همـه لبـاس های زیـر رنگ قهـوه ای می 
گرفت. متاسـفانه شـاه سـوار عادت پیدا کرد بعد 
از روز اتوکشـی غایب شـود و فقط پنج روز دیگر 
برگـردد تـا ترتیـب رختشـویی بعـدی را بدهـد. 
تهدیـد و اعتـراض راه بـه جایـی نبـرد و یـک بار 
کـه از پیـک نیـک برگشـتیم، دیدیـم مسـت و 
الیعقـل در حیاط افتاده اسـت. سـلطان سـوکرو 
مأمـور شـد او را تنبیـه کنـد و روز بعـد آمـد و 
گفـت وقتی اطوکش حسـابی به او فحـش داده، 
جـواب داده »صاحـب« مـن به من دسـتور داده 
تـو را کتـک بزنـم و زدم و اگـر دسـتور مـی داد 
ترا بکشـم، می کشـتم که با این حـرف اطوکش 
سـاکت گشـت و به حیرتـی خفه بازگشـت. این 
موضـوع خیلـی مـرا خندانـد. اما هیچ چیـز بر او 
تأثیـر نداشـت و بدتـر از بدتـر شـد و دوره هـای 
بـاده گسـاریش با جمـالت ندامت رقـت انگیزی 
تنـاوب داشـت کـه از بـرادرم خواهش مـی کرد 
اگـر دیگـر فحـش داد زبان او را ببـرد. از بخت بد 
احسـاس مـی کرد کـه هـر کار می کنـد، خاطر 
جمـع اسـت. چـون نمی توانسـتیم بدون او سـر 
کنیـم و بعـد از حدود شـش ماه بـد رفتاری یک 
روز بـی خبـر مـا را ترک کـرد و بـه خدمه گفته 
بـود مـی خواهد لباسشـویی پررونقـی در کرمان 

بـاز کند. 
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تاریخ

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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139560319012004422 هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانم فرشـته امامـی پنـاه فرزند نادعلی بشـماره شناسـنامه 
11332 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت 30 مترمربع پـالک 7519 فرعی مجزی شـده 
از 598 فرعـی از 2312 اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمـان به آدرس سـیرجان خیابـان امیرکبیر ما بیـن کوچه اول و 
سـوم خریـداری از مالـک رسـمی آقای سـهراب شـیرزاد محـرز گردیده اسـت . لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/30   

توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی بـه شـماره 94/44438 مـورخ 94/12/24 مـورد تقاضـا بـه صورت ششـدانگ 
مغـازه معرفـی گردید.

رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139560319012004591 هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای سـجاد پورمحمدعلی فرزند علی اصغر بشـماره شناسـنامه 
0 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 499/88 مترمربع پـالک 468 فرعـی از 194 اصلی 
واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان یحیـی آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی قدیمـی محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/30   

م الف113رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139560319012003565 هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقـای غالمحسـین خراسـانی مقدم فرزنـد درویش بشـماره 
شناسـنامه 227 صـادره از سـیرجان در پنـج دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل بر زمیـن مزروعی به 
مسـاحت 7360 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 6468 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمـان به آدرس سـیرجان کفه نمک 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین حاتمـی و غیـره محـرز گردیـده اسـت.  . لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 

قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 
مالکیت صـادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/30   
م الف128 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

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 تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139560319012003566 هیات دوم موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقـای محمـد اصغری زارعی فرزند حسـن بشـماره 
شناسـنامه 459 صادره از سـیرجان در یک دانگ از ششـدانگ یک قطعه باغ مشـتمل بر زمین مزروعی به مسـاحت 
7360 مترمربـع پـالک 2 فرعـی از 6468 اصلـی واقـع در بخـش 37 کرمان به آدرس سـیرجان کفه نمـک خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای غالمحسـین حاتمـی و غیـره محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/09/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/09/30    
م الف127 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9200205
آقـای محمـد یـزدی زاده بشناسـنامه 10693 کرمـان و فرنـاز یـزدی زاده بشناسـنامه 10963 و حسـین 
یـزدی زاده بشناسـنامه 2980349240 و علـی یزدی زاده بشناسـنامه 3214 همگی فرزنـد مهدی و مهناز 
دادبخـش بشناسـنامه 523 کرمـان در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه فوق له بانـک سـامان و علیه ورثه 
مهـدی یـزدی زاده نظـر بـه اینکه ششـدانگ پـالک 50 فرعـی از 4 اصلی بخـش 4 کرمان که بـه 15 واحد 
تفکیـک گردیـده اسـت واحـد شـماره 1 بـه مسـاحت 64 مترمربع دو خوابـه کف سـرامیک معمولی رنـگ کرم کهنه 
شـده، کابینـت فلـزی، کولـر و پکیـج مسـتقل و کلیـد پریـز و سـیم کشـی و شـیرآالت معمولی بـا عمـر حداقل 10 
سـال از قـرار هـر مترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا: 1/280/000/000ریـال )یک میلیارد و دویسـت و هشـتاد 

میلیـون ریال(
واحـد شـماره 2 از قـرار هرمترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـاً 1/480/000/000 ریـال )یک میلیـارد و چهارصد 

و هشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 3 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دوخوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپـن 
و بـا تمـام مشـخصات واحـد1 از قـرار هرمترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا 1/480/000/000 ریـال )یـک 

میلیاردوچهارصدوهشـتادمیلیونریال(
واحـد شـماره 4 بـه مسـاحت 64 مترمربـع دو خوابـه، هال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپ نوبا 
تمـام مشـخصات واحـد 1 از قـرار هر مترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا: 1/280/000/000 ریال )یـک میلیاردو 

دویسـت و هشـتاد میلیون ریال(
واحـد شـماره 5 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپـن 
و بـا تزیینـات اضافـه شـام تعویـض سـرامیک کـف و رنـگ جدیـد از قـرار هرمترمربـع 21/000/000 ریـال مجموعا 

1/554/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و پانصـد و پنجـاه و چهـار میلیـون ریـال(
واحـد شـماره 6 بـه مسـاحت 74 مترمربـع بـا تمـام مشـخصات واحـد 1و 2 و تزیینـات اضافـه شـده توسـط مالـک 
شـامل کابینت فلزی با درب ام دی اف، تعویض کاشـی های سـرویس ها و آشـپزخانه، اجرای آرک سـقفی سـالن و 
تعویـض شـیرآالت و اضافـه کردن کمدهای خـواب و پرده درجه یـک از قرارهرمترمربـع 22/000/000 ریال مجموعا 

1/628/000/000 ریـال )یـک میلیارد و ششـصد و بیسـت و هشـت میلیـون ریال(
واحـد 7 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس مخلـوط و اشـپزخانه اپـن و با تمام 

مشـخصات واحـد1 از قرار هرمترمربـع 20/000/000 ریال مجموعـاً 1/480/000/000 ریال )یـک میلیاردو چهارصد 
و هشـتاد میلیـون ریال(

واحـد شـماره 8 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپن و 
بـا تمـام مشـخصات واحـد1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا 1/480/000/000 ریال )یـک میلیاردو 

چهارصـد و هشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 9 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هـال و پذیرایـی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپنوبا 
تمـام مشـخصات واحـد 1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریالمجموعـا 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـارد و 

چهارصدوهشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 10 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دوخوابـه، هـال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و اشـپزخانه اپن و 
بـا تمـام مشـخصات واحـد 1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریالمجموعـا 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیارد و 

چهارصـد و هشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 11 بـه مسـاحت 148 مترمربـع که شـیکترین واحـد کل مجموعـه میباشـد. 3خوابه با سـرویس های 
جداگانـه و تزئینـات درجـه 1 شـامل کابینـت ام دی اف رنگ درجه یک، شـیرآالت و کاشـی مرغوب، پرده، شـومینه، 
پـادری و کمدهایـی بـا مصالـح مرغـوب کـه باالترین قیمـت مجموعـه را بـه خـود اختصـاص داده از قرارهرمترمربع 

23/000/000 ریـال مجموعـا 3/404/000/000 ریال)سـه میلیـارد و چهارصـدو چهارمیلیـون ریال(
واحـد شـماره 12 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپنوبا 
تمـام مشـخصات واحـد 1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریالمجموعـا 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـاردو 

چهارصـد وهشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 13 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دوخوابـه، هـال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و اشـپزخانه اپنوبا 
تمـام مشـخصات واحـد 1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریـال مجموعـا 1/480/000/000 ریـال )یـک میلیـاردو 

چهارصدوهشـتاد میلیـون ریال(
واحـد شـماره 14 بـه مسـاحت 74 مترمربـع دو خوابـه، هال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلـوط و آشـپزخانه اپنوبا 
و  )یکمیلیـارد  ریـال  ریالمجموعـا 1/480/000/000  قرارهرمترمربـع 20/000/000  از  واحـد 1  تمـام مشـخصات 

چهارصدوهشـتاد میلیـون ریال(
واحد شـماره 15 بهمسـاحت 74 مترمربع دو خوابه، هال و پذیرایی سـرهم، سـرویس مخلوط و آشـپزخانه اپنوبا تمام 
مشـخصات واحـد1 از قرارهرمترمربـع 20/000/000 ریال مجموعا 1/480/000/000 ریـال )یک میلیارد و چهارصد و 
هشـتاد میلیـون ریـال( چنانچـه به مبلـغ ارزیابی اعتراضـی دارید مراتـب اعتراض خود را ظـرف مـدت 5 روز با تادیه 
هزینـه کارشناسـی بـه مبلـغ 16/000/000 ریـال علی الحسـاب به این شـعبه اعالم نمائید بدیهی اسـت بـه اعتراض 

خـارج از مهلـت مقـرر و بدون پرداخت هزینه کارشناسـی مجـدد ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
م الف 923

شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابك
آگهی مزایده)نوبت اول(

در پرونـده کالسـه 950531 آقـای احسـان محمودی محکوم اسـت بـه پرداخت مبلـغ 260000000 ریال 
بابـت اصـل خواسـته بـه انضمام خسـارت تاخیـر تادیه و خسـارات دارسـی در حـق آقای حمیـد محمودی 
کـه محکـوم علیـه تقاضـای توقیـف و مزایـده و فـروش یـک قطعـه زمیـن مزروعـی ازپـالک ثبتـی 2238 
اصلـی بخـش 46 یـزد بـه مسـاحت 2132 متـر مربع متعلق بـه خـودش را در ازاء محکـوم به نموده اسـت که پس از 
توقیـف توسـط کارشـناس رسـمی از قرار هر متر مربـع 300000 ریـال ارزیابی گردیده اسـت تاریخ مزایـده و فروش 
1395/10/7 از سـاعت 9 الـی 12 در محـل اجـرای احـکام تعییـن لـذا از اشـخاصیکه خواهـان شـرکت در مزایـده و 
خریـداری ملـک مـورد مزایده میباشـند دعوت بعمل میایـد ضمن هماهنگی با ایـن اجرا و بازدید از ملک درخواسـت 
و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصد از مبلغ ارزیابی شـده در پاکت درب بسـته در تاریخ مقرر فـوق تحویل اجرای 
احـکام نماینـد مزایـده از مبلـغ کارشناسـی شـروع و ملـک بـه باالترین پیشـنهاد تعلق میگیـرد و چنانچه شـخص یا 
اشـخاصی برنـده مزایـده شـناخته شـده و ظـرف مهلتـی که این اجـرا تعیین نماید نسـبت بـه پرداخت مبلـغ مزایده 

اقـدام ننمایـد مبلـغ تودیـع شـده پس از کسـر هزینه هـای قانونـی بنفع صنـدوق دولت ضبط خواهد شـد.
م-الف643 دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 1394 شمسی

برگرفته از کتاب رهگذار عمر/خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی 

مرتضی بانک 
1376 ـ 1372 شمسی

»مرتضـی بانـک، متولـد 1334 شمسـی، اصفهـان.
سیاسـت مدار و کارشـناس امور بازرگانی، گردشگری و 
صنعـت، عضو شـورای مرکزی حزب اعتدال و توسـعه  
جمهـوري  ریاسـت  نهـاد  سرپرسـت  کل  معـاون  و 

اسـالمی ایران  اسـت.
و  پژوهشـکده  معـاون  بانـک، همچنیـن،  مرتضـی 
معـاون دفتـر و مشـاور مرکـز تحقیقـات اسـتراتژیک 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام و مشـاور حسـن 
روحانی اسـت. وی در دوره ریاسـت جمهوری هاشمی 
رفسـنجانی، اسـتاندار کرمـان و سـپس معـاون اداری 
مالـی وزارت امـور خارجـه در دوره اصالحـات بـوده 
اسـت و اکنون نیز معاون کل سرپرسـت نهاد ریاسـت 

جمهـوری اسـت« )1(.
پی نوشت ها:

 )1( ـ برگرفته از سایت ویکی پدیا.

مسعود محمودی 
1380 ـ 1376 شمسی

از  پـس  سـیرجان،  شمسـی،   1335 متولـد  وی 
گذرانـدن تحصیـالت ابتدایـی و متوسـطه، در سـال 
کرمـان  مدیریـت  دانشـکده  وارد  شمسـی   1353
گردیـد. در آنجـا بـه همـراه تعـدادی از دانشـجویان 
چـون: مرتضـی بانک، حجت اسـدی، علـی مصطفوی، 
قائـد  جهانگیـری،  اسـحاق  مرعشـی،  حسـین  سـید 
و ... فعالیت هـای سیاسـی خـود را آغـاز، و بـا شـروع 
مبـارزات علنی مـردم، از فعالیـن حرکت های اعتراضی 

بـود. وی چـون دارای خطی خـوش بود، اغلـب پارچه 
نوشـته های تظاهرات و راهپیمایی ها توسـط او نوشـته 

می شـد. 
بـا پیـروزی انقالب، چون تعلق بسـیاری به مسـایل 
فرهنگـی داشـت بـه صـدا و سـیمای کرمـان رفـت،  
ریاسـت آنجـا منصـوب گردیـد. پـس از آن بـه عنوان 
رئیـس صـدا و سـیما اسـتان فـارس انتخـاب گردید و 

چندیـن سـال در ایـن اسـتان بود.
در سـال 1369 بـه عنوان معاون سیاسـی و امنیتی 
اسـتانداری کرمان انتخاب گردید و در دوره استانداری 
سـید حسـین مرعشـی و مرتضی بانک، عهـده دار این 

سـمت بود. 
بـه عنـوان اسـتاندار کرمـان  در سـال 1376 ش. 
انتخـاب گردیـد و تا سـال 1380 در این سـمت انجام 
وظیفـه نمـود. پـس از اسـتعفا از سـمت اسـتانداری 
کرمـان، بـه تهـران عزیمـت نمود و بـه عنوان مشـاور 
صنایـع ملـی مس مشـغول به کار شـد و سـرانجام در 
27 شـهریور 1381 فـوت و در کرمـان دفـن گردیـد.  

محمد علی کریمی
 1384 ـ 1381 شمسی

وي فرزنـد محمد ابراهیم، متولد 1337 شمسـی در 
ابرکـوه یزد اسـت. تحصیـالت ابتدایـي را در زادگاهش 
انجـام داد و سـپس بـه شـهر شـیراز عزیمـت نمـود و 
دوره متوسـطه را در رشـته ریاضي فیزیک )دبیرسـتان 

دانشـگاه شـیراز( به پایان رسـانید.
 در طـول تحصیـل همواره جـزو دانش آمـوزان برتر 
 1356 سـال  در  مي گردیـد.  محسـوب  اسـتان  ایـن 

دانشـگاه  در  فیزیـک  رشـته  در  قبولـي  بـا  شمسـی 
کرمـان، جهـت انجام تحصیـالت عالیه بـه کرمان آمد.

بـا شـروع مبـارزات انقـالب اسـالمي، وي از فعالین 
ایـن عرصـه بود و پـس از پیروزي انقـالب، به عضویت 
سـپاه پاسـداران درآمـد و چنـدي در کرمان و سـپس 
بـه عنـوان فرمانـده سـپاه در سـیرجان و بندرعبـاس 
خدمـت نمـود.  محمدعلـی کریمی پـس از چندی به 
وزارت کشـور انتقـال یافت و به عنوان معاون سیاسـي 
و امنیتـي اسـتانداري کرمان در ایـن وزارت  خانه انجام 
وظیفـه نمـود. امـا پـس از چنـدی بـه دلیـل تعلـق و 
گرایـش بـه فعالیـت در عرصه هـاي علمـي و فرهنگي، 
بـه دانشـگاه کرمـان رفـت و هـم زمـان موفق بـه اخذ 
مـدرک کارشناسـي ارشـد در رشـته فیزیـک )گرایش 
لیـزر( گردیـد. وی بـار دیگـر )در زمـان اسـتانداري 
مرحـوم مسـعود محمـودي( بـا پذیرش سـمت معاون 
سیاسـي و امنیتـي بـه اسـتانداري کرمـان بازگشـت و 
سـرانجام در سـال 1381 ش. به عنوان استاندار کرمان 
معرفـي گردیـد.  مهنـدس کریمـي در طـول چهـار 
سـال خدمـت در ایـن عرصـه، بـه ویـژه در پـي وقـوع 
دو زلزلـه ي مهیـب بـم )1382 ش.( و زرنـد )1383 
ش.( منشـاء خدماتیشـایان در ایـن دیـار گردیـد.  وی 
در سـال 1384 شمسـی از حوزه انتخابي کرمان و راور 
انتخـاب و بـه مـدت چهـار  سـال در مجلـس شـوراي 
اسـالمي بـه عنـوان نماینـده اول ایـن منطقـه انجـام 
وظیفـه نمود.  شـایان ذکر اسـت مهنـدس محمد علی 
کریمـي بـا خانـدان سـادات خوشـرو کرمـان )دختـر 
مرحـوم حجت االسـالم سـید محمدرضا خوشـرو و نوه 

مرحـوم سیدحسـین خوشـرو( وصلـت نموده اسـت.

محمد رئوفی نژاد
 1387 ـ 1384 شمسی

وی متولـد مهرماه 1335شمسـی، دزفول اسـت. 
زادگاهـش  در  را  متوسـطه  و  ابتدایـی  تحصیـالت 
انجـام داد و پـس از اخـذ دیپلـم در سـال 1354 
شمسـی و انجـام خدمـت نظـام وظیفـه، مقـارن بـا 
شـروع مبـارزات مـردم ایـران، از جملـه مبارزیـن 
از  پـس  می گردیـد.  محسـوب  خوزسـتان  فعـال 
بـه  ابتـدا  اسـالمی،  شـکوهمند  انقـالب  پیـروزی 
پاسـداران  سـپاه  بـه  سـپس  و  کمیتـه  عضویـت 

پیوسـت.

بـا شـروع جنـگ تحمیلی، دفـاع از میهن اسـالمی 
را بـر همـه چیـز ترجیـح داده و با حضـور در جبهه ها 
و تشـکیل یگان هـای رزمی سـپاه بـه عنـوان فرمانده 
لشـکر 7 ولـی عصـر خوزسـتان تعییـن و بـه مـدت 

هشـت سـال در این عرصـه مبـارزه نمود.
پـس از اتمـام جنـگ تحمیلـی، دوره فرماندهـی و 
سـتاد را در تهـران گذرانید و از سـال 1370 به مدت 
هفت سـال فرماندهی لشـکر 31 عاشـورا را که حوزه 
فعالیـت آن در اسـتان های آذربایجان شـرقی، اردبیل 

و زنجـان بود، عهـده دار گردید. 
از خـرداد سـال 1377 نیـز به مدت شـش سـال با 
حضـور در اسـتان کرمـان، بـه عنـوان فرمانده لشـکر 
41 ثـاراهلل کـه حـوزه فعالیـت آن شـامل اسـتان های 
کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان بـود، ایفـای وظیفـه 

. نمود
عنـوان  بـه   1384 سـال  از  رئوفی نـژاد  محمـد 
اسـتاندار کرمـان انتخـاب و تـا سـال 1384 در ایـن 
اسـتان منشـاء خدمـات متعـددی بود. وی سـپس به 

اسـتانداری زنجـان انتخـاب گردیـد.
بـه  پرداختـن  جـوار  در  وی  اسـت،  ذکـر  شـایان 
فعالیت هـای متعـدد، پـس از پایـان جنـگ تحمیلی، 
بـه ادامـه تحصیـل پرداختـه و موفـق به اخـذ مدرک 
کارشناسـی جغرافیا، کارشناسـی ارشـد در رشته امور 
دفاعـی و دکتـرا در رشـته مدیریت اسـتراتژی دفاعی 

از دانشـگاه عالـی دفـاع گردیده اسـت )1(.
پی نوشت ها:

 )1( ـ برگرفتـه از: مجموعـه ی عملکـرد دولت نهم 
در اسـتان کرمـان، معاونـت برنامه ریزی، ص 8.

جلسه شورای شهر کرمان با استاندار 1387 شمسی
1ـ محمد رئوفی )استاندار( 2ـ علی مهاجری )رئیس شورای شهر(

 3ـ کامران صنعتی )نایب رئیس شورای شهر(  4ـ ابوالقاسم سیف اللهی )شهردار(
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ویژه

ترانه

متن دو ترانه از زنده یاد 
ناصر ابراهیمی

راز
یه زخم کهنه روی بالم

یه آسمون که چشم به رام نیست
به غیر واژه غریبی

چیزی توی ترانه هام نیست
حتی یه آینه پیش روم نیست

که اسممو یادم بیاره
تنها ترین مسافر شب

تو خلوتم پا نمیزاره
ازم نخوا با تو بمونم

تو هیچی از من نمی دونی
اگه بگم راز دلم رو

تو هم کنارم نمی مونی
ازم نخوا با تو بمونم

تو هیچی از من نمی دونی
اگه بگم راز دلم رو

تو هم کنارم نمی مونی
تو هم کنارم نمی مونی

دل من از نژاد عشقه
از تو و از ترانه لبریز

یه دنیا غم توی صدامه
مثل سکوت تلخ پاییز

رنگ پرنده غریبم
من از نژاد آسمونم

میون این همه ستاره
من یه شهاب بی نشونم

ازم نخوا با تو بمونم
تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو
تو هم کنارم نمی مونی

ازم نخوا با تو بمونم
تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو
تو هم کنارم نمی مونی

تو هم کنارم نمی مونی 
تو هم کنارم نمی مونی
تو هم کنارم نمی مونی

ازم نخوا با تو بمونم
تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو
تو هم کنارم نمی مونی

ازم نخوا با تو بمونم
تو هیچی از من نمی دونی

اگه بگم راز دلم رو
تو هم کنارم نمی مونی

 طعنه ناشنیده
ایـن شـفق اسـت یـا فلـق . مغرب و مشـرقم 

بگو
من به کجا رسیده ام . جان دقایقم بگو

ایـن شـفق اسـت یـا فلـق . مغرب و مشـرقم 
بگو

من به کجا رسیده ام . جان دقایقم بگو
آینه در جواب من باز سکوت میکند

باز مرا چه میشود . ای تو حقایقم بگو
جان همه شوق گشته ام

طعنه نا شنیده را
در همه حال خوب من

با تو موافقم بگو
پاک کن از حافظه ات شور غزل های مرا

شاعر مرده ام بخوان . گور عالئقم بگو
جان همه شوق گشته ام

طعنه نا شنیده را
در همه حال خوب من 

با تو موافقم بگو
با من کور و کر ولی واژه به تصویر مکش

منظره های عقل را با من و سابقم بگو
من که هر آنچه داشتم

اول ره گذاشتم
حال برای چون تویی

اگر که الیقم بگو
من که هر آنچه داشتم

اول ره گذاشتم
حال برای چون تویی

اگر که الیقم بگو
یا به زوال میروم یا به کمال می رسم
یکسره کن کار مرا.بگو که عاشقم بگو
یا به زوال میروم یا به کمال می رسم

یکسره کن کار مرا . بگو که عاشقم بگو
من به کجا رسیده ام . جان دقایقم بگو

من به کجا رسیده ام . جان دقایقم بگو 

ناصـر  یـاد  زنـده 
خالـق  عبداللهـی، 
دهـم   در  »ناصریـا« 
در   1349 مـاه  دی 
کامـل  سـید  محلـه 
شـهر بندرعباس زاده 
شـد، در هیجـده سـالگی بـا فهیمـه 
سـه  کـه  بندرعبـاس  اهـل  غفـوری 
سـال از خـودش بزرگتر اسـت ازدواج 
و حاصـل آن سـه فرزنـد بـه نـام های 
نویـد، نازنیـن و نامی شـد. نینـا فرزند 
بـا  او  ازدواج  حاصـل  ناصـر  چهـارم 
فاطمـه فهیمـی اسـت. کار حرفـه ای 
 1374 سـال  از  جـدی  طـور  بـه  را 
خورشـیدی آغـاز کرد و نتیجـه دوران 
کوتـاه امـا پربارهنـری اش، 10 آلبـوم 
ِمـه ِگنـوُغ، حکـم طـاع، در پـی خدا، 
عیدانـه، عشـق اسـت، دوسـتت دارم، 
بـوی شـرجی، هوای حـوا،  مانـدگار و 
رخصـت بـود. آثـار او همـه ماندگارند 
تحسـین  ناصریـا  قطعـه  شـاید  امـا 
او  ترانـه  تریـن  ماندنـی  و  برانگیـز 
باشـد، هرچنـد پـس از ارائه ایـن ترانه 
منتقدان ناصرعبداللهی گفتند که این 
کاری اسـپانیولی است و از ملودی های 
جیپسـی کینـگ برگرفته شده اسـت، 
امـا وی معتقـد بود که چنین نیسـت، 
و ایـن کار ریتـم عربـی دارد، ریتمـی 
کـه بارهـا بـا سـازهای دیگـری نظیر 
عـود، دهـل، و دف نواختـه شـده  بود. 
امـا تاکنـون هرگـز بـا گیتـار نواختـه 
نشـده  بـود، امـا عبداللهـی ایـن کار را 

داد. انجـام 
ملـودی ترانـه ناصریـا سـال 1376 
سـاخته شـد. شـعر ایـن آهنـگ بـه 
گفتـه  بـه  و  اسـت  بنـدری  گویـش 
عبداللهی هدف از سـاخت آن اعتراض 
ضـد ظلـم در جهـان و نیـز همدردی 
بـا سـتمدیدگان جهـان بوده اسـت. بر 
اسـاس متـن شـعر ناصریـا اگر کسـی 
قصـد یـاری مظلومـی را داشته باشـد 
و  بسـیار  سـختی  تحمـل  از  پـس 
دشـواری های ایـن راه در پایـان پیروز 

شـد. خواهد 

 ایـن خواننـده پـاپ خطـه جنوب، 
در 3 آذر 1385 بـه دالیل نامعلومی به 
کما رفت و 27  روز بعد درگذشـت. با 
ایـن کـه نزدیک به 10 سـال از فوتش 
مـی گـذرد امـا هنـوز دالیـل مرگش 

بـرای همه تقریبا مبهم اسـت. 
گمان هایی از دلیل مرگ 

باشـگاه خبرنـگاران جـوان در مهـر 
93 و بـه نقـل از مهـدی براتـی درباره 

مـرگ ناصر نوشـت؛
»هفـت سـال پیـش همسـر ناصـر 
عبداللهـی، بعـد از یـک جـر و بحـث 
مختصـر بـا وی، بـه حالـت قهـر بـه 
منـزل پـدری اش میرود. ظهـر همان 
روز ناصـر برای بازگرداندن همسـرش، 
سـراغش مـی رود. مـدت هاسـت که 
بیـن خانواده همسـر وی و ناصر بحث 
هایـی در مـورد دالیـل اجـرای قطعه 
»یـا فاطمـه« رخ داده و دایـی هـای 
همسـر وی بـه شـدت از ایـن موضوع 
عصبانـی اند. ظهر همـان روز ناصر که 
بـرای بازگزدانـدن همسـرش به محله 
سـنی نشـین پدر همسـرش می رود، 
گویـی وارد کارزاری شـده و به شـدت 
مـورد ضـرب و شـتم قـرار مـی گیرد.

بعـد از ایـن درگیـری شـدید، پیکر 
خـون آلـود ناصـر بـه منـزل اش برده 
مـی شـود و در حیـاط خانـه و روی 
پسـر  نویـد،  رهـا مـی شـود.  تخـت 
خانـواده بعـد از چنـد سـاعت و بدون 
اطـالع از ماوقـع بـه خانـه مـی آیـد 
و بـا شـنیدن صـدای ِخـر ِخـر پـدر 
توجـه اش جلـب می شـود. به سـمت 
پـدرش مـی رود و بـا برگردانـدن پدر 
به سـمت خـودش، متوجـه آثار ضرب 
و شـتم روی صـورت پدر می شـود. از 
پـدر داسـتان را مـی پرسـد و ناصر در 
جـواب می گویـد که از جایی سـقوط 

کـرده و مشـکلی نیسـت«. 
عقیل بـرادر ناصـر که صدابـرداری 
کارهایـی او را هـم انجـام مـی داد، 3 
آذرمـاه بـه خانـه ناصـر رفـت تـا کار 
ترانـه و صدابـرداری را شـروع کننـد.

آن روزهمسـرش در خانـه نبـود و 

بـه همـراه نینـا بـه خانه پـدرش رفته 
بـود. نوید و نازنین و نامی هم مدرسـه 

بودنـد، ناصـر در بالکن خوابیـده بود.
ناصر بیدار نمی شود

عقیـل از آنجا که می دانسـت ناصر 
روی خوابـش خیلی حسـاس اسـت و 
اگـر او را از خـواب بیـدار کنـد ممکن 
اسـت بداخـالق شـود با دیـدن خواب 
ناصـر چنـد سـاعت منتظـر مـی ماند 
تـا او بیـدار شـود ولـی ناصـر از خواب 
بیـدار نشـد و ایـن مسـاله عقیـل را 
نگـران کـرد. نسـرین، خواهـر ناصـراز 
تمـاس عقیـل مـی گویـد: »عقیـل با 
مـن تمـاس گرفـت و گفـت کـه چند 
سـاعت اسـت منتظر ناصـر مانـده اما 
ناصـر بیـدار نمی شـود و حتـی تکان 
هـم نمـی خـورد، صدایـم را هـم می 
نشـان  العملـی  عکـس  ولـی  شـنود 
نمـی دهـد، نفس مـی کشـد ولی بی 
حرکـت اسـت، بیـا و ببین چـرا بیدار 

شـود«. نمی 
نسـرین خـودش را بـه خانـه ناصر 
مـی رسـاند و از ثانیـه هایـی کـه بـا 
بـدن نیمـه جـان ناصـر روبـرو شـد، 
مـی گویـد: »نفسـش را چـک کـردم، 
نفـس می کشـد اما تکان نمـی خورد. 
سـیاهی  کـردم،  بـاز  را  چشـمانش 
چشـمانش بـه سـمت بـاال رفتـه بود، 
حـدس زدم بـه کمـا رفتـه اسـت. بـا 
اورژانـس تمـاس گرفتـم و ناصـر را به 
بیمارسـتان خلیج فارس بنـدر عباس 

بردیـم«.
خودکشی در کار نبوده است

نسـرین در تمـام لحظـه هـا کنـار 
شسـت  بـرای  را  ناصـر  بـود.  ناصـر 
اتـاق مخصـوص  بـه  و شـوی معـده 
بردنـد. نسـرین ادامـه می دهـد:. پس 
از شسـت و شـوی معـده دکتـر گفت 
که جز شـکالت و کمـی  تنقالت چیز 
دیگـری در معـده ناصـر بـوده و هیـچ 
دارو یـا سـمی هـم در معـده او یافـت 
نشـده اسـت و با اطمینان جـواب داد 
کـه خودکشـی در کار نبـوده اسـت«. 
دکترهـا پس از بررسـی، کبـودی ها و 

زخـم های صـورت و دیـدن عکس ها 
و آزمایـش هـای دیگر بـه او می گوید 
که ناصر در قسـمت جمجمـه و کتف 

و دنـده شکسـتگی دارد.
تنهـا دختـر خانـواده عبداللهـی تا 
صبـح آن روز در بیمارسـتان خلیـج 
فـارس از طریـق دکترهـا و پرسـتارها 
بعـد  بـود.  بـرادرش  احـوال  جویـای 
از انجـام نمونـه بـرداری هـا و جـواب 
آزمایشـات دکتـر بـه نسـرین گفـت 
کـه کلیه او رسـوب کرده اسـت و این 
نمونـه فقـط در زلزلـه بـم دیده شـده 
اسـت کـه به خاطـر آوار شـدید، کلیه 

فـرد رسـوب کـرده اسـت.
نسرین از دکتر توضیحات بیشتری 
خواسـت: »با شـنیدن این حـرف لرزه 
بـه تنـم افتـاد. ناصـر بیمـاری کلیـه 
نداشـت و امروز برگه آزمایشش نشان 
مـی داد که کلیـه هایش رسـوب زیاد 

و بی سـابقه ای داشـته اسـت.«
آغاز شایعات عذاب آور

دیگـر خبـر در روزنامـه هـا چـاپ 
شـده بود و همه از بـه کما رفتن ناصر 
عبداللهـی خبـر داشـتند. عـده ای از 
طرفدارانـش بـه بیمارسـتان زنگ می 
زدند و خیلی از آنها دم در بیمارسـتان 

بودند. آمـده 
از هـر دکتـری کـه مـی پرسـیدم 
تشـخیص نمـی داد کـه بـرادرم بـه 
چـه دلیـل به کمـا رفتـه اسـت. ناصر 
یـک هنرمند مشـهور بـود و به همین 
خاطـر شـایعه هـا شـروع شـده بـود. 

خبرهـای کذبی مانند خودکشـی و یا 
دعـوای ناصر. همه این شـایعات کذب 
مـن و خانـواده ام را بدجـوری عـذاب 
مـی داد، مـا در وضـع روحـی خوبـی 
نبودیم و این شـایعات بیشـتر آزارمان 
می داد. نسـرین با صدایـی بغض آلود 
مـی گوید ناصر حتی سـیگار هم نمی 
کشـید و بدترین شایعه ای که خانواده 
عبداللهـی را مـورد آزار قـرار داد ایـن 
بـود کـه ناصـر از داروهـای روانگردان 

اسـتفاده کرده اسـت.
ناصـر را بـه بیمارسـتان هاشـمی 
نـژاد تهـران منتقـل کردیـم، وضعیت 
او هـر روزبدتـر مـی شـد. تـا اینکـه 
یـک روز که حـال روحی ام یسـیار به 
هـم ریختـه بود دکتـر معالـج ناصر به 
مـن زنـگ زد و گفت کـه محکم باش 
چون ناصر در وضع مسـاعدی نیسـت 
و بهتـر اسـت خانواده را برای شـنیدن 
خبـر مرگ او آماده کنـم، باورتان نمی 
شـود چه کشـیدم اما بایـد محکم و با 

درایـت رفتـار می کـردم«.
27  روز کما و سرانجام ...

زنـده یـاد ناصر عبداللهـی 27 روز 
در کمـا مانـد و علی رغـم تالش های 
زیاد پزشـکان، سـرانجام در سـن 36 
سـالگی در 29 آذر ماه 85 درگذشت 
زهـرای  دربهشـت  را  او  جسـد  و 

بندرعبـاس بـه خاک سـپردند.
احسـان علیخانـی دو سـال بعـد 
در  ایـن خواننـده  فـوت  در سـالروز 
بـرج میـالد بـا گفتن برخـی جمالت 

حاشـیه های فراوانـی را در رسـانه ها 
باعـث شـد تـا گمانـه زنی ها بیشـتر 
و بیشـتر شـوند: »نزدیـک یک سـال 
قتـل  بـه  او  فهمیده ایـم  کـه  اسـت 
رسـیده اسـت در صورتـی کـه ایـن 
موضـوع مطـرح نشـده بود. همیشـه 
را  موضـوع  ایـن  داشـتیم  دوسـت 
بگوییـم. صحبت کـردن از علـی )ع( 
سـاده اسـت، امـا ناصـر عبدالهـی در 
جایـی از امیرالمؤمنیـن صحبت کرد 

کـه سـخت بـود«.
سـال هـا از مـرگ مرحـوم ناصـر 
عبداللهـی مـی گـذرد هر چنـد این 
هنرمنـد برجسـته، بـا هنـر و صدای 
خـود بیـن مـردم زنـده اسـت امـا 
هنوزدلیـل مـرگ او در هالـه ای از 
ابهـام قـرار دارد و هیـچ کـس دلیـل 
کمـا رفتـن و مـرگ او را نمـی داند. 
آیـا مـی تـوان ایـن ادعـا را پذیرفت 
کـه آن شـب بـه سـر، دنـده و کتف 
هنرمنـد محبـوب ایـران ضربـه ای 
وارد شـده بـود؟ چـرا پس از شسـت 
و شـوی معـده اثـری از مسـمومیت 
دارویـی دیـده نشـده بـود؟ در حالی 
کـه در برگـه پزشـکی قانونـی علت 
مـرگ ناصـر، مسـمومیت دارویـی و 
شکسـتگی جمجمـه عنـوان شـده 

بود.
پیـام مـا صحـت یـا عـدم صحـت 
مطالـب ارائـه شـده را تاییـد نکـرده 
و تنهـا اقـدام بـه بـاز نشـر بعضـی از 

مطالـب فـوق نمـوده اسـت.

ده سال از خاموشی ناصر عبداللهی گذشت

مرگ مبهم »ناصریا«

 1376 سـال  »ناصریـا«  ترانـه  ملـودی 
سـاخته شـد و در آلبـوم »دوسـتت دارم« 

سـال 1379 بـه عالقمنـدان موسـیقی پاپ 
ارائه شـد. شـعر و آهنگسـازی این ترانه که 

بـا دکلمـه ای از پرویـز پرسـتویی همـراه 
بـود، توسـط خود زنـده یاد ناصـر عبداللهی 
سـاخته و اجرا شـد. ناصـر عبداللهی در باره 

ایـن قطعـه مـی گوید:
ناصریـا حکایت از این داره که هر کسـی 
کـه مـی خـواد ناصر باشـه ، معنـی ناصر رو 
کـه مـی دونیـد یعنـی یـاور، یاری رسـان . 
کسـی کـه مـی خـواد ناصر باشـه بایـد که 
اول خـودش رو بسـازه ؛ وگرنـه نمی تونه به 
خـودش هـم کمک کنـه. اول بایـد خودش 
رو شـناخته باشـه در محضـر عزیـز حضرت 
حـق بفهمـه کیـه، چیـه، بـرای چـی اومده 
روی ایـن زمیـن. بعـد ایـن رو بدونـه کـه 
کسـی که مـی خـواد یـاوری بکنه، تـو این 
عصـر کار سـختیه . ایـن بـدت دی، بـدت 
دی یـا از همه کس خوشـی ندیـده، از همه 
کـس بـدت دیـده یعنی بـد دیـده ای و بد 

خواهـی دیـد، منتظر خوشـی نباش. 

گـر عشـق تـو حقـه ایـن رو بایـد بدونی 
کـه دنیـا سرشـار از ناحقه 

از همـه کـس بـدت دیـده، از همـه کس 
ندیده  خوشـی 

کـن  بـارم  خـو  دنیـا  عشـق  از  ناصریـا 
مقـام،  جـاه،  دنیـا،  ایـن  عشـق  یعنـی 
منزلـت، پـول، همـه رو اسـتفاده بکن ولی 
چـون گفتـه ی اون عزیـز شـاعر موال شـاه 
نعمـت اهلل ولـی کـه فرمایـش مـی کنه ما 
میـخ طـال را بـر گل کوفتـه ایـم  بـر گل 
کوفتـه باشـیم. از هـر چیـزی در جایـگاه 
باشـیم،  مسـافر  کنیـم  اسـتفاده  خـودش 
مسـافر زندگـی کنیـم. مسـافری کـه داره 
خیلـی  کنـه،  مـی  حرکـت  مسـیری  در 
چیزهـا رو مـی بینـه؛ ولی نبایـد دل ببنده 
چـون هـر لحظـه احتمـال داره اونـا رو از 
دسـت بـده.  اگـر روزی انسـانی ناصـر بود 
و موفـق شـد کـه حـب دنیا ، جـاه ، مقام ، 

منزلـت ، همـه رو از دل بشـوره ، آرزوهای 
دور و دراز رو از قلبـش پـاک بکنـه ، بایـد 
بـه خـدا تـوکل بکنـه و سـختی هـا رو بـه 
جـان خـودش با کمـال میل خریدار باشـه 
و بـه خدا تـوکل کنـه . اون زمـان خداوند 
لحظـه هایـی رو در اختیـار او قـرار خواهد 
داد تـا چهـار عنصـر آب ، بـاد ، خـاک و 
و  پیـروز  و  بکننـد  همراهـی  را  او  آتـش 

موفـق بشـه . 
اون لـال لـال .. هـم هلل هسـت . یعنـی هر 
چـه هسـت از سـوی خداسـت ... ال الـه اال 

اهلل. 
خـدا  از  غیـر  نبـود  یکـی  بـود  یکـی 
هیچکـس نبـود ! اگـر کسـی صـدای ناصـر 
عبداللهـی رو از ناصـر عبداللهـی مـی دونه؛ 
بچه ها این که رو سـن هسـت داره با شـما 
حـرف میزنـه ناصـر عبداللهـی نیسـت. هـر 
چـه داره از خـدا داره .  ممنون خدا باشـید. 

توضیحات زنده یاد ناصر عبداللهی راجع به شعر ترانه ناصریا
دیدگاه

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

موسـیقی مـا - این گفتگو نیـازی به مقدمه 
ندارد. یعنی راسـتش را بخواهید خیلی سخت 
اسـت بشـود فضایـش را در چند جملـه کوتاه 
توضیـح داد. فقـط اینکـه »نویـد« بـه قـدری 
صریـح، راحـت و رک حـرف مـی زد کـه هیـچ 
نیـازی بـه سـوال نبـود و خودش همیـن طور 
را  حرف هایـش  و  می بـرد  جلـو  را  مصاحبـه 
مطـرح می کـرد.  بـه مناسـبت سـالگرد فـوت 
یکـی از هنرمنـدان سر شـناس این سـرزمین؛ 
»نویـد«  پسـرش  بـا  عبداللهـی«،  »ناصـر 

همـکالم شـدیم و چنـد سـاعتی گالیه هـا و 
صحبت هایـش را گـوش کردیـم. از هـر دری 
سـخن گفتیـم و دسـت آخـر کار باالخـره بـه 
جایـی رسـید کـه نویـد از شـدت ناراحتـی 
فـرو ریخـت و صدایـش لرزیـد و.... بگذریـم!  
او لفـظ »بابـای مـن« را بـه قـدری شـیرین و 
تلـخ ادا می کـرد کـه واقعـا می شـد حسـرت و 
انـدوه اش را حـس کـرد و بـا نگاه عمیـق تری 
جمله هایـش را مـورد کنـکاش قـرار داد. حاال 
شـاید بـا ذهنیت باز تری سـراغ ایـن مصاحبه 

برویـد. »یـادش بخیـر« لفـظ کوچـک و کـم 
توانـی بـرای یـاد کـردن ایـن صـدای ماندگار 
موسـیقی کشـور اسـت. ولـی افسـوس که هر 
آمدنـی را رفتنی سـت و هر طلوعـی را غروبی 
و از آنجـا کـه حتـی »آدم خوب« هـای قصه ها 
هـم می میرنـد، ناصـر هـم رفـت تـا ایـن قصه 
هنـوز بـا   همـان قوانیـن زمخـت و خشـن اش، 

بـرود...  جلو 
دور تریـن تصویـری کـه از پـدر در 
ذهنـت باقی مانـده را به مـن می گویی؟ 
چیزی که در همه این 5 سـال همیشـه 
اذیـت ات  و  توسـت  چشـم  جلـوی 

می کنـد؟ 
دور تریـن تصویـر... قطعـا   همـان لحظه ای 
کـه بابا را داشـتیم بـه بیمارسـتان می بردیم. 
لحظـه خیلـی سـختی بـود و هیچوقـت از 

ذهـن ام پـاک نخواهـد شـد. 
نویـد خود تو کـدام یـك از ترانه های 

بابا را بیشـتر از بقیه دوسـت داری و در 
تنهایی هایـت آنرا گـوش می کنی؟ 

مـن آلبـوم »بـوی شـرجی« بابـا را خیلـی 
بابـا هـم عالقـه  دوسـت دارم. چـون خـود 
زیادی به این آلبوم داشـت و همیشـه نسـبت 
بـه آن ابـراز عالقـه زیادی می کـرد. کار خیلی 
»دلـی« ای بـود و بـه خاطر همین نسـبت به 
آن آلبـوم احسـاس عجیبـی داشـته و دارم. 
شـاید بواسـطه عالقـه خود بابـا به ایـن آلبوم 
بـوده کـه من هم ایـن طور درگیر آن شـده ام. 
اگـر قـرار باشـد از خاطراتـی کـه با 
مرحـوم عبداللهی داشـته اید بـرای ما 
چیـزی تعریـف کنـی، انتخابـت کـدام 

هاسـت؟  لحظه 
مـن همیشـه از برخـی لحظاتی که بـا بابا 
بـودم خیلـی احسـاس غـرور می کـردم. مثال 
همیشـه عکسـبرداری و فیلـم بـرداری همـه 
بـه مـن  را در پشـت صحنـه  برنامه هایـش 

واگـذار می کـرد و فقـط مـن می توانسـتم آن 
لحظه هـا را ثبـت کنـم. خاطـرات شـیرینی 
از آن روز هـا دارم. بـا بچه هـای گـروه بابـا و 
شـوخی ها و جدیت هـای کاری خـاص بابا که 
بـرای همـه محترم بـود و همه بـه آن احترام 
می گذاشـتند. در ضبـط بعضـی کار هـا که در 
خانـه انجـام می شـد بابـا از مـن می خواسـت 
کـه کمک اش کنم و آن لحظه هـا را که حس 
می کـردم بابـا بـه نوعی بـه من اعتمـاد کرده، 
را خیلی دوسـت داشـتم. تلخ تریـن خاطره ای 
هـم کـه از بابا در ذهن من مانده هم حواشـی 
تلخـی بـود کـه پـس از فـوت اش در جامعـه 
پیچیـد و ضربـه بدی به مـن و خانـواده ام زد. 
همیشـه بـا خـودم می گفتم که چقـدر خوب 
شـد کـه بابا بلند نشـد و ایـن حرف هـا را که 
پشـت سـرش زدنـد را نشـنید و در آرامـش 
رفـت  وگرنـه زود تر دق می کـرد. واقعا اگر بابا 
آن حرف هـا را می شـنید زود تـر دق می کـرد. 

پسر بزرگ »ناصر عبداللهی«: 

چه خوب که بابا حرف های پشت سرش را نشنید
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سـال  آذر(   15( دسـامبر  پنجـم  روز 
جـاری 2016 بیسـت وهفتمیـن فسـتیوال 
تئاتـر کلـن در هفـت رشـته تئاتـر عمومی، 
تئاتر سیاسـی، کـودکان و نوجوانـان، بازیگر 
امیـد، بهتریـن بازیگر و همچنین شـخصیت 

تئاتـری برجسـته سـال برگـزار شـد.
شـخصیت ممتاز امسـال فسـتیوال رقص 
و تئاتـر شـهر کلـن علیرضا کوشـک جاللی، 
نویسـنده، کارگـردان، مترجـم و پژوهشـگر 

حـوزه تئاتـر ایـران بود.
هیئـت داوران ایـن جایـزه 2600 یورویی 
را بـه پـاس فعالیـت هـای بیـش از بیسـت 
سـاله علیرضـا کوشـک جاللـی در تبـادل 
فرهنگـی و هنری بـه او اهدا کردنـد. در این 
مراسـم فرنلـی بوسـمن، بازیگر و نخسـتین 
معلـم کوشـک جاللی در آلمان و همسـرش 
پتر بوسـمن کـه یکـی از معماران برجسـته 
این کشـور اسـت و طراحی صحنه بسـیاری 
عهـده  بـه  را  جاللـی  نمایشـنامه های  از 

داشـته، از دوسـتی و کار بـا او از سـاله ای 
میانـی دهـه 1980 تاکنـون گفتنـد.

بـا  ورزم«  نمـی  نفـرت  »مـن  نمایـش 
مورگـن  میشـائیل  درخشـان  بازیگـری 
اشـترن، آخریـن کارگردانی کوشـک جاللی 
در آلمـان اسـت کـه نامـزد جایـزه بهتریـن 
شـهر  در   2016 سـال  سیاسـی  نمایـش 
کلـن بود. »مـن نفـرت نمی ورزم« نمایشـی 
قدرتمنـد و پرهیجان دربـاره وضعیت کنونی 

نـوار غـزه اسـت.
عزالدیـن  دکتـر  دربـاره  نمایـش  ایـن 
ابوالعیـش فلسـطینی )نویسـنده( اسـت که 
قربانـی تنفـر و خشـونت در ایـن منطقـه 
جنـگ زده شـده اسـت. روزنامـه پراعتبـار 
»کلنیشـه رونـد شـاو« دربـاره اجـرای این 
اثـر تاثیرگـذار نوشـت: »اشـک های زیـادی 
در شـب اول اجرا ریخته شـدند. اشک هایی 
اسـتیصال.  و  خشـم  همـدردی،  سـر  از 
را در  نمی شـد جلویشـان  اشـک هایی کـه 

صلح خواهانـه  و  بشـری  فـوق  پیـام  برابـر 
دقیـق  کارگردانـی  بـا  گرفـت.  ابوالعیـش 
کوشـک جاللـی، مورگـن اشـترن، بازیگـر 
نمایـش، با چنـان قدرتی بـه آفرینش نقش 
می پـردازد کـه بـه سـرعت بازیگـر بودنـش 
مینیمـال  طراحـی  می کنیـم.  فرامـوش  را 
صحنـه بوسـمن، اسـتفاده دقیـق و بـه جـا 
از ویدئـو پروژکشـن، سـکوتی طوالنـی در 
انتهـا و سـپس تشـویق بی امان تماشـاگران 
از دیگـر ویژگـی هـای تحسـین برانگیز این 

نمایـش اسـت.«
جاللـی تاکنـون 43 نمایـش را در کشـور 
آلمـان و 17 اثر نمایشـی را در ایران به روی 
صحنـه بـرده اسـت. از اواخـر سـال 2015 
تاکنـون، بـا کارگردانـی یـا نویسـندگی او 9 
نمایـش در آلمـان، ایـران، روسـیه و ترکیـه 
بـه صحنه رفته انـد و اجرای بسـیاری از آنها 
هنـوز ادامه دارد. موضوع بیشـتر فعالیت های 
و  صلـح  فرهنگ هـا،  گفت وگـوی  جاللـی 

دوسـتی و درک متقابـل فرهنگی اسـت.
نیـز  ایـران  در  اسـت  سـالها  جاللـی 
فعالیت هـای تئاتـری اش را ادامـه می دهـد و 
در کنـار اجـرای نمایشـنامه های پربیننده و 
دریافت جوایز فراوان با تشـکیل سـمینارها، 
کارگاه های آموزشـی به پـرورش هنرجویان 

جـوان شهرسـتانها می پـردازد.
کوشـک جاللـی امـا دربـاره سـهم هنر و 
هنرمنـد در رسـیدن بـه جهانـی آرام بدبین 
اسـت و آن گونـه کـه خـود می گویـد »یک 
بدبیـن خوش بیـن« اسـت. او در ایـن بـاره 

می گویـد: »مـن بـرای دل خودم می نویسـم 
و خـوب می دانـم کـه هیـچ تاثیـری نـدارد 
هسـتم،  خوش بیـن  بدبیـن  یـک  چـون  و 
کارگردانـی می کنـم  بـاز  و  بـاز می نویسـم 
و امیـدوارم کـه هنـرم نجات بخـش باشـد، 
دل  تـه  از  حماقـت  ایـن  بـه  خفـا  در  امـا 

می خنـدم.«
علیرضـا کوشـک جاللـی در زمینه شـعر 
نیـز دو دفتـر »آنگاه کـه درآمدی خورشـید 
زانـو زد«  و »نیلوفـری در قلـب مـرداب« را 

منتشـر کرده اسـت.

رتبه هنرمند ایرانی باالترین جایزه فستیوال تئاتر کلن را ربود

من یك بدبین خوش بین هستم

 گزارش

کافه هنر

»منهـای  نمایـش 
دو« نوشـته »ساموئل 
مدتـی  بنشـتریت« 
بـه  کـه  اسـت 
کارگردانـی »ابراهیـم 
اسـدی زیدآبادی« از گروه تیاتر نیمای 
شهرسـتان سـیرجان در سالن همایون 
صنعتـی کرمـان بـه روی صحنـه رفته 
اسـت. سـاموئل بنش تریت نویسـنده و 
فیلمسـاز جوان فرانسوی در نمایشنامه 
»منهـای دو« خاطرات تلـخ دو پیرمرد 
رو بـه احتضـار را در الیـه ای از امیـد 
پیچیـده و پیـام آرامـش را بـا ترکیبی 
از حـزن و کمـدی بـه مخاطب منتقل 

می کنـد.
جـواد  طاهـری،  امیرحسـین 
افسـانه  نیکـو،  گنـدم  خواجویـی، 
زیدآبـادی،  احمـدی  علـی  ولدیانلـو، 
نـژاد،  ایـران  حکیمـه  سـجادخلیلی، 
الثـوره  الهـام  احمـدی،  صابرسـلطان 
نمایـش  ایـن  بازیگـران  خسـروی  
هسـتند. شـیوه جدیدی در نمایشنامه 

در  هـم  و  اروپـا  در  هـم  نویسـی 
بیشـتر  کـه  آمـده  بوجـود  آمریـکا 
متکـی بـر زبـان، دیالـوگ و همچنین 
داسـتان های مختلف در یک اثر اسـت 
کـه »منهـای دو« هـم متعلـق بـه آن 
شـیوه اسـت. نکتـه دیگـر ایـن اسـت 
کـه »منهـای دو« بـا اینکـه داسـتان 
دو نفـر اسـت کـه یکـی یـک هفتـه و 
دیگـری پانزده روز زنـده خواهند ماند، 
امـا این خبر ناگـوار مرگ، نمایشـنامه 
را سـنگین و تلـخ نمی کنـد. زمانی که  
در طـول این نمایشـنامه به هـر یک از 
شـخصیت ها نـگاه می کنیـم می بینیم 
که سرنوشـت هـر یک از آنهـا می تواند 
یک تراژدی باشـد، امـا در کل، کار یک 
تراژدی نیسـت. در واقع این نمایشنامه 
بـر امیـد تکیـه دارد و حتـی مـرگ را 
تبدیـل به یـک شـوخی می کنـد. این 
هـا ویژگـی هـای اصلی متن هسـتند. 
امـا بـه نظر می رسـد بـه جـای اینکه 
بـا پررنـگ کـردن درسـت و بـه جـای 
مایـه کمیک اثر تالش شـود نمایشـی 

بـا قابلیـت ارتبـاط بـا مخاطـب انبـوه 
پذیـرش نمایـش بنش تریـت را بـرای 
بـا  کننـد  تسـهیل  ایرانـی  مخاطـب 
برجسـته کـردن یـک سـری شـوخی 
هـای مفرط و تغییرات نادرسـت کنش 
صحنـه ای را کـم کـرده تنها بـی ربط 
از مخاطـب خنـده می گیرنـد. ویژگی 
اصلی نوشـته بنشـتریت این اسـت که 
اصـاًل در طـول ایـن اثـر مرگـی وجود 
ندارد. مرگ تنها در ابتدای نمایشـنامه 
بـا گفتـن دکتـر بوجـود می آیـد، اما تا 
پایـان ما مرگـی نمی بینیـم. در انتهای 
نمایشـنامه هم که در هـر حال اثر باید 
به یـک نتیجه و سـرانجامی برسـد باز 
هـم مرگـی در کار نیسـت و کار با پیام 
سـونیای دایـی وانیـای چخـوف تمـام 
می شـود. امـا متاسـفانه ایـن نمایـش 
بـر روی صحنـه در لحظـات زیـادی 
میمیـرد و از تکاپـو مـی افتـد و تنهـا 
بـا شـوخی کردن بـا واژه هـا و حرکات 

جلـو مـی رود.
مـا در تاریخ درام با نمایشـنامه های 

زیـادی کـه درباره مرگ هسـتند روبرو 
مـی شـویم امـا آثـار کمـی تـا ایـن 
حـد سرخوشـانه بـا مـرگ مواجـه می 
شـوند. دیالـوگ در ایـن آثـار مهـم و 
البتـه زیـاد اسـت. بـا اینکه یـک روند 
داسـتانی و مضمونـی خیلـی کلـی در 
ایـن آثـار اسـت، امـا ایـن داسـتان و 
مضمـون آن بـا داسـتان های کوچـک 
مختلـف تعریـف می شـود. البتـه مدل 
آمریکایـی ایـن درام هـا تفاوت هایـی با 
شـکل فرانسـوی اش دارد. در آمریـکا 
ایـن سـبک همراه بـا نگاهی خشـن و 
بدبینانه اسـت که در آثار ممت مشهود 
اسـت. در مقابل نویسـندگان فرانسوی 
ایده آلیسـتی تر  دیـدی  سـبک،  ایـن 
دارنـد. مـی تـوان ایـن نـگاه را در آثـار 
نویسـندگانی مثـل همیـن بنش تریت 
کـه »منهای دو« را نوشـته و همچنین 
افـرادی چون اشـمیت و یاسـمینا رضا 
دیـد کـه امید و نـگاه مثبت بیشـتری 
در آنهـا بـه چشـم می آیـد. صحنه هـا 
و مونولوگ هایـی در متـن اسـت کـه 
بسـیار غمگیـن و گاهـی تلخ هسـتند، 
کـه در اجـرا هـم فضایـی بسـیار تلـخ 
کننـد  مـی  متوقـف  را  کار  و  دارنـد 
.   امـا نقدهایـی کـه دربـاره اجـرای 
پاریـس این نمایشـنامه نوشـته شـده 
و مصاحبه هـای بنش تریـت را کـه می 
خوانیم متوجه می شـویم کـه آن اجرا 
هـم کمیک بـوده. خـود بنش تریت در 
جایـی گفتـه بـود کـه بعضـی شـب ها 
اجـرا بـه دلیـل خنـده زیـاد تماشـاگر 
خیلـی طوالنـی می شـد. پـس خـود 
نویسـنده هم نگاه مفرح و شـادی آوری 
در  امـا  دارد.  خـود  متـن  اجـرای  در 
البـالی همیـن موقعیت هـای کمیـک 

نکاتـی اسـت کـه بایـد تماشـاگر را به 
فکـر وادارد. یعنـی گاهی اوقات وسـط 
نمایش جلـوی خنده تماشـاگر گرفته 
شـود؛ به ایـن معنا که وقتی تماشـاگر 
مشـغول خنده اسـت بـا دیالوگـی این 
خنـده قطع  شـود و تمرکز تماشـاگر از 
خنده صرف به سـوی اصل نمایشـنامه 
 رود و ایـن امـر باعـث هدفمنـدی اجرا 
می شـود؛ چرا که نمایـش در خندیدن 
خالصـه نمی شـود. در انتها بـا گفتاری 
تماشـاگر  بـه  رو  سـونیا  توسـط  کـه 
می رسـد  نظـر  بـه  می گیـرد  صـورت 
ایـده اصلـی اثـر کـه قـرار اسـت بـه 
تماشـاگر منتقل شـود گفته می شـود؛ 
آرامـش. مفهـوم ایـن نمایـش چیـزی 
اسـت کـه مـورد نیـاز جامعـه ماسـت. 
آرامـش و امیـدی که در طـول نمایش 
اصلـی  نیـاز  می شـود  تأکیـد  آن  بـر 
جامعه اسـت. فاصله ها و گسسـت هایی 
کـه اآلن در جامعـه مـا وجـود دارد، 
بیـش از هـر چیـز نیـاز به با هـم بودن 
و آشـتی را ایجاد کرده است. یکدستی 
معطـوف بـه هـدف، مهمترین مسـئله 
اسـت. رسـیدن بـه ایـن یکدسـتی در 
ابتـدا بر عهـده کارگردان اسـت و البته 
بازیگـران در چنیـن  همـکاری خـود 
شـرایطی بـرای ایجـاد حـس گروهـی 
بسـیار مهـم اسـت؛ احسـاس ایـن که 
یک گروه هسـتند که هدفی مشـترک 
را دنبـال می کننـد. مثـاًل تـوازن بیـن 
ژول و پـل در بـازی و تقسـیم صحنـه 
بسـیار مهـم اسـت و حقیقتـاً بازیگران 

هـم تعامـل خوبـی بـا هـم دارند.
کـه  میزانسـنی  یکنواختـی  اجـرا 
امـا  را دارد.  متـن پیشـنهاد می کنـد 
تک گویی هـا کـه بیشـتر گفتـن دردها 

در  اسـت  شـخصیت ها  رنج هـای  و 
حالتـی اثرگذارتـر بیـان نمی شـود، تا 
تماشـاگر کمی از فضای خنـده فاصله 
گرفتـه و تحت تأثیر احساسـات درونی 

شـخصیت ها قـرار گیـرد.
دکور مناسـب و خوب طراحی شده 
و بسـیار کاربردیسـت به طـوری که در 
طـول کار مـدام بـا جابـه جـا کردنش 
تخـت  و  گیـرد  مـی  شـکل  صحنـه 
بیمـار کـه بـه شـکل تابـوت اسـت تـا 
صحنـه آخـر در صحنه مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیـرد. ایـن نمایـش فضایی 
کامال رئالیسـتی دارد، و شـکل اجرایی 
بـرای  رئـال اسـت کـه  نمایـش هـم 
مخاطب ایرانی جذابیت بیشـتری دارد. 
امـا زمـان نمایـش چیـزی در حـدود 
صـد دقیقـه با وفـاداری بـه تِـم اصلی 
متـن و طـی چندین مـاه تمرینات می 
توانسـت مفیدتـر و بـدون اتـالف بـه 
شـکلی اجـرا گـردد کـه تماشـاچی در 
فاصلـه هـا داسـتان را از دسـت ندهد.  
در حـال حاضر که بـه دالیلی که همه 
مـی دانیم نه کسـی حوصلـه آمدن به 
تئاتـر را دارد و نـه کارگردانـی  حوصله 
کار کـردن ،ایـن چنیـن آثـار نیـاز بـه 

تامـل بیشـتری بـرای اجـرا دارند.
»منهـای دو« داسـتان دو پیرمـرد 
بسـتری در بیمارسـتان اسـت که یکی 
بـه سـرطان کلیه و دیگری به سـرطان 
ریه مبتال هسـتند و به گفته پزشـکان 
دو هفتـه بیشـتر زنده نخواهنـد ماند و 
ایـن دو تصمیم بـه فرار از بیمارسـتان 
می گیرنـد تـا در ایـن مـدت انـدک به 
بهتریـن شـکل ممکـن زندگـی کنند. 
یکشـنبه شـب 28 آذر مـاه 95 آخرین 

اجـرای این نمایـش بود.

نیما طباطبایی 
مستندساز جوان

 درگذشت
نیمـا طباطبایـی مستندسـاز جـوان کـه 
مدتـی درگیر بیماری بود و در بیمارسـتان 
 28 یکشـنبه  امـروز  صبـح  بـود  بسـتری 

آذرمـاه درگذشـت.

طباطبایـی  نیمـا  کـه  تیموریـان  رویـا 
خواهـرزاده وی بـود ضمـن تاییـد این خبر 
بـه مهـر گفـت: خواهـرزاده ام صبـح امـروز 
در  کـه  مـاه   5 از  پـس  و   7:45 سـاعت 

درگذشـت. بـود،  بسـتری  بیمارسـتان 
نیمـا طباطبایـی سـاخت مسـتند »مـن 
ناصـر حجـازی هسـتم« را در کارنامه خود 
داشـت. ایـن اثر مسـتند آذر ماه سـال 94 
در گـروه سـینمایی »هنـر و تجربـه« بـه 
نمایـش در آمـد. ایـن اثـر مسـتند دربـاره 
زنـده یـاد ناصر حجـازی دروازه بان و مربی 
فوتبـال ایـران و تیـم اسـتقالل بـود که در 
پنـج فصـل »مـن رویایـی دارم«، »آخرین 
مرد مقاوم«، »سـهراب کشـی«، »استقالل 
و »پـرواز عقـاب« سـاخته  اسـتقالل«  تـا 

. شد
 درگذشـت ایـن سـینماگر جـوان را بـه 
کشـور  سـینمایی  جامعـه  و  وی  خانـواده 

می گوییـم. تسـلیت 

آثار راه یافته به
 سی و پنجمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر
بـه گـزارش ایـران تئاتـر، گـروه انتخاب 
تئاتـر  جشـنواره های  برگزیـده  آثـار 
افسـانه  از  متشـکل  کشـور،  اسـتان های 
آبسـاالن،  یونـس  راد،  ایـرج  ماهیـان، 
محسـن قصابیـان و اتابـک نـادری، پـس 
بخـش،  ایـن  متقاضـی  آثـار  ارزیابـی  از 
آثـار  بخـش   2 در  را  خـود  برگزیـدگان 
ایـران  تئاتـر  مـرور  بخـش  بـه  یافتـه  راه 
و همچنیـن آثـار معرفـی شـده بـه فجـر 

کردنـد. انتخـاب  اسـتانی 
گـروه  از  دل«  بـه  »دو  نمایـش  نـام 
»شـهر ایـران« از شـهر جیرفـت در بیـن 
آثـار راه یافتـه بـه بخش مـرور تئاتـر ایران 
)جشـنواره فجـر( بـه چشـم مـی خـورد.

اثـر   60 ایـن خبـر،  اعـالم  اسـاس  بـر 
اسـتان ها  تئاتـر  جشـنواره های  برگزیـده 
کـه شـهریور و مهـر مـاه در 32 اسـتان 
کشـور برگـزار شـد، بـه همایـش اسـتانی 
راه یافتنـد. آثـار شـرکت کننـده در ایـن 
همایـش توسـط گـروه انتخـاب کننـده با 
حضـور کارگـردان هـا در تـاالر مشـاهیر 
تئاتـر شـهر مـورد ارزیابـی قـرار گرفت و 
در نهایـت بـر اسـاس کیفیت آثـار از بین 
ایـن 60 اثـر، 12 نمایـش بـرای حضـور 
قطعـی و 3 اثـر بـه منظـور ایجـاد فرصت 
انتخـاب  فجـر  مـرور  بخـش  در  اجرایـی 

. ند شد
 ضمـن اینکـه 14 اثـر نامبـرده دیگر هم 
بـه بخـش فجر اسـتانی که در اسـتان های 
راه  می شـود،  برگـزار  جشـنواره  میزبـان 
پیـدا کرده انـد کـه از میـان آنهـا 12 اثر به 
طـور قطعـی و 2 اثـر هم مشـروط پذیرفته 
جشـنواره  پنجمیـن  و  سـی  شـده اند. 
بین المللـی تئاتـر فجـر بـه دبیـری سـعید 
مـاه  بهمـن  دوازدهـم  تـا  اول  از  اسـدی 

می شـود. برگـزار 

گزارش »پیام ما« از اجرای نمایش در کرمان

»منهای دو«

 خبر

افقی
1- قدیمـی تریـن ریاضـی دان کرمان و واضع معادله درجه سـوم 

در سال 210 ه.ق
2- آسانسـور- بانـوی شـاعر و عـارف بمی قـرن 12 و خالق دیوان 

حیاتی
3- هنگامه و معرکه- از غزوات پیغمبر اسالم

4- شامل ودارا- نعمه و خنیا- همه داریم- حرف ربط
5-الفبـای آبادانـی- نـام مردانـه بـه معنی فتـح کننده دنیـا- تله 

د صیا
6-آکنده و لبریز- لباس زنانه

7- افراد پست ولئیم- ورزش پرتابی- حرف افسوس
8-تقوا و پرهیزکاری- چاقی و فربهی- حق ناحق

9- شهرباران- قدرت و نیرو- غنی و دارا
10- درخت بلوط و تتانس- از مصالح ساختمانی

11- بـی سـواد- امام دوم شـیعیان ملقب به کریـم اهل بیت)ع(- 
صدمترمربع

12- سازجدایی- زه کمان- فلز لحیم کاری- همیشگی
13- شـغلی مهـم در سـفارت- عمه شـیرین در داسـتان خسـرو 

شیرین و 
14- کشور ماتادورها- لقب شهر کرمان و صفت مردم این شهر

15- اسـتاد کرمانـی نجـوم دانشـگاه تهران کـه در فرانسـه دکترا 
گرفتـه و درسـال 1325 تقویـم ایـران را تهیـه کرد.

عمودی
1- مـورخ و فیلسـوف کرمانـی عهد ملک شـاه سـلجوقی و مولف 

کتاب بدایـع الزمان
2- از سازهای بادی خوش صدا- کتلت- پدر عرب

3- ماشین سوئدی- بازیکن آرژانتینی پاریس ژرمن- لباس
4- باال و شامخ- جوش ریزبدن- عقب و دنبال

5- گوسفند زاده- امت و پیروان- زرشک
6- ورزش پایه- مخفی و خفا- الغر و تکیده

7- خورجین پشمی - خواهر دارا- کالم سوالی

8- کشور عربی خاورمیانه و منبع سیب درختی- دشت- قیچی
9- وزیر امور خارجه سابق انگلیس- سنگین و گزاف- بومی

10- بنا شده و براساس- توسعه دهنده- زغال سنگ
11- شـهر و باشـگاهی در اسـپانیا- هماهنگی و هارمونی- جرقه 

تش آ
12- حمله و پاتک- خروس مازندرانی- زشت رو و بدمنظر

13- باشگاه فوتبال یونانی- از گلهای زیبا- اشاره کردن
معـروف  ویرگـول-  حـرف-  تکـرار   -14
تریـن تصنیـف روح اهلل خالقی آهنگسـاز 

نی ها ما
15- ادیـب فقیـه و فیلسـوف کرمانـی و 

صاحـب روزنامـه آزادیخـواه دهقـان

حل جدول شماره 797

جدول اختصاصی شماره 798

امید جانباز
 طراح جدول

سپیده ایران منش



عكس : ريتا عسگرپور

به غروب جمعه نزديك مي شود 

و از صبح هرچه به مغزش فشار آورد 

آخرش نفهمید 

چرا وقتي شوپنهاور گفت باالتريِن همه 

ي قوانین  عشق است،بعدش اضافه 

کرد: 

و عشق شفقت است

عكس نوشت

کتاب

مراسم رونمایی
مراسم رونمایی از کتاب دختری با پیراهن صورتی

زمان : 2 دی ماه/ساعت : 16:30 الی 18:30
مکان : بلوار امیرکبیر4 مجتمع پذیرایی باغ بهرامی

خبر

ماجراجویی در آب های هرمز جوان 
سیرجانی را به کام مرگ کشید 

یـک جـوان گردشـگر کـه بـرای تعطیـالت بـه شهرسـتان 
قشـم سـفر کـرده بـود، بر اثر بـی احتیاطـی و شـنا در منطقه 

ممنوعـه جزیـره هرمـز جـان خـود را از دسـت داد.
بـه گـزارش خبرنگار ایرنـا، جوانی حـدودا 25 سـاله به نام 
شـهریار سـعیدی کـه بـرای تفریح به شهرسـتان قشـم سـفر 
کـرده بـود به همـراه 2 تـن از دوسـتان خود سـاعت 23 روز 
جمعـه گذشـته بـرای آب تنـی وارد منطقـه سـاحلی معـدن 
گلـک )خـاک سـرخ( جزیـره هرمـز شـد. بـه گفته شـاهدان 
اندکـی پـس از ورود بـه دریـا بـا توجـه بـه نبـود دیـد کافی 
و آغـاز جـزر آب در نیمـه شـب، این سـه جـوان اسـیر امواج 
نـاآرام خلیـج فارس شـدند که 2 تن از آنها به سـختی خود را 
به سـاحل رسـاندند اما نفر سـوم هرگز به سـاحل بازنگشـت. 
بـه دنبـال وقـوع ایـن حادثـه و اطـالع مامـوران انتظامـی، 
تـالش هـا برای یافتـن این جوان سـیرجانی )اسـتان کرمان( 
آغـاز و پـس از سـه روز جسـت و جـوی سـاحل و دریـا، در 
نهایـت متوفـی شـب گذشـته توسـط تیمـی از غواصـان در 
میان سـخره های سـاحلی جزیره هرمز کشـف شـد و پرونده 
ایـن حادثـه بـرای تحقیقات بیشـتر در پزشـکی قانونی قشـم 
در دسـت بررسـی اسـت. زمـان و مکان نامناسـب برای شـنا 
در منطقـه ای حفاظـت نشـده در بررسـی هـای نخسـتین به 

عنـوان علـت اصلـی ایـن حادثه عنوان شـده اسـت.

 اطالعات

سکه

11,380,000 ریال طرح جدید

11,200,000 ریال طرح قدیم 

5,980,000 ریال نیم سکه 

3,180,000 ریال ربع سکه 

1,970,000 ریال یك گرمی

طال

1,124,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,498,950 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,390 ریال دالر آمریکا

42,510 ریال یورو

10,980 ریال درهم امارت

5,900 ریال  یوآن 

49,050 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جك

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

9 تا 29/نیمه ابری امروز

8 تا 28/آفتابی فردا
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وفای به عهد روحانی

منشور حقوق شهروندی رونمایی شد
پیـش از ظهـر دیروز پـس امضای حجت االسـالم 
حسـن روحانـی، رییس دولت یازدهم، متن منشـور 
حقوق شـهروندی منتشـر شـد. این سـند 120 ماده 

اصلی و 120 مـاده اجرایی دارد.
تدوین منشـور حقـوق شـهروندی از جمله وعده 
های حسـن روحانی در انتخابات ریاسـت جمهوری 
92 بـود. او در آییـن رونمایـی از این منشـور گفت: 
»بسـیار خوشـحالم و خرسـندم کـه امروز بـه یکی 
از وعـده هـای مهـم مـن بـه ملـت ایـران جامعـه 
عمـل پوشـانده می شـود و هم به یکـی از آرزوهای 
دیریـن خـود می رسـم، حقوق شـهروندی. منشـور 
حقـوق شـهروندی در مـاه ربیـع و مـاه آذر در مـاه 
رحمـت و علـم، در مـاه آزادی بیان و در مـاه قانون 
اساسـی رونمایـی مـی شـود.« گزیـده صحبت های 
رییـس جمهـور کشـورمان را در ادامـه بـه نقـل از 

پایـگاه اطالع رسـانی دولـت بخوانید:
 منشـور حقوق شـهروندی برنامه و خط مشـی 
از  منبعـث  اختیـارات  اسـاس  بـر  یازدهـم  دولـت 

اسـت.    اساسـی  قانون 
 هیچ کـس از قانون مسـتثی نیسـت و همه باید 

در چارچوب قانـون حرکت کنیم.
  اسـالم چیـزی جـز حکومـت قانـون نیسـت 
و بزرگتریـن امتیـاز پیامبـر گرامـی اسـالم)ص( در 
حـدود 1400 سـال پیـش برقراری حکومـت قانون 

. بود
 هیچ کـس از قانون مسـتثنی نیسـت، همه باید 
در چارچـوب قانـون حرکـت کنیـم و تمـام اتبـاع 
کشـور در برابـر اجـرای قانـون مسـاوی هسـتند و 

ایـن اصـل صریـح قانون اساسـی اسـت.
  اگـر بـه دنبال منافع کشـور و حکومـت قانون 
هسـتیم، هیـچ فـرد، نهـاد، گـروه و رسـانه ای نباید 

حاشـیه امنیتی داشـته باشـد.
 همـه در برابـر قانـون مسـاوی هسـتند و در 
قانـون اسـتثناء، نورچشـمی و فـرد و گروه وابسـته 

بـه ایـن طـرف و یـا آن  طـرف وجـود نـدارد.
 تـا زمانـی کـه تبعیـض، فسـاد و گردنکشـی ها 
وجـود دارد، انقـالب اسـالمی تمـام نشـده اسـت، 
بایـد بـه روزی برسـیم کـه شـاهد مدینـه پیامبـر 
اسـالم )ص(و حکومـت عدل اسـالم در سراسـر این 

سـرزمین باشـیم.

 یکـی از وعده هایـم به ملت بـزرگ ایران از آغاز 
دولـت یازدهـم تبییـن منشـور حقـوق شـهروندی 
بـود، بـه مـردم وعده های دیگـری هـم داده بودم و 
بـر پای همـه آنها تـا آخرین روز مسـئولیتم خواهم 

ایستاد.
و  بانـوان  جوانـان،  حقـوق  خصـوص  در   
وعـده  نیـز  اقـوام  و  مذهبـی  دینـی،  اقلیت هـای 
داده ام و پـای آنهـا ایسـتاده ام. همچنیـن بـه مـردم 
وعـده داده ام کـه اقتصاد ایـران را نجـات خواهم داد 
و امـروز در آخریـن سـال دولت یازدهم خوشـحالم 
کـه مـردم هـم شـاهد تـورم تک رقمـی و هم رشـد 
اقتصـادی هسـتند بـه نحوی کـه رشـد اقتصادی 6 
ماهه اول امسـال، در مقایسـه 6 ماهه اول پارسـال، 

7.4 شـده اسـت و از تابسـتان امسـال در مقایسه با 
تابسـتان پارسـال شـاهد اشـتغال خالص 700 هزار 

نفـر در کشـور هسـتیم.
اساسـی  قانـون  شـهروندی  حقـوق  منشـور   
نیسـت امـا راه را برای اجرایی کردن قانون اساسـی 
تسـهیل می کنـد. منشـور حقوق شـهروندی قانون 
موضوعـه کشـور نیسـت امـا تضـادی هم بـا قوانین 

نـدارد. موضوعه 
  تنهـا فـردی که در کشـور بـا رای عموم مردم 
در سـطح ملـی انتخـاب مـی شـود فقـط رئیـس 
جمهـوری کشـور اسـت. بسـیاری از افـراد منتخب 
بـا رای حـوزه انتخابیـه خـود منتخـب می شـوند و 
برخـی منتخبین با رای اسـتان خـود مثل خبرگان 

انتخـاب مـی شـوند برخـی غیـر مسـتقیم بـا رای 
نماینـدگان انتخـاب مـی شـوند مثل رهبـری نظام 
کـه بـا رای خبـرگان انتخـاب می شـوند مثـل وزرا 
کـه از نماینـدگان بـرای فعالیـت رای اعتمـاد مـی 
گیـرد امـا فقـط یک نفر هسـت که با رای مسـتقیم 
و ملـی در سراسـر کشـور برگزیـده مـی شـود. لـذا 
رئیـس  دوش  بـر  را  وظیفـه  ایـن  اساسـی  قانـون 
جمهوری گذاشـته اسـت و چقدر وظیفه سـختی و 
چقدر وظیفه سـنگینی اسـت. برخـی تحمل ندارند 
بعضـی از اصـول قانون اساسـی را بشـنوند و حقوق 
ملـت کـه از اصـل 19 تـا 42 اسـت را بایـد قایـم 

. کنیم
 منشـور حقـوق شـهروندی در واقـع برنامـه و 

خـط مشـی دولـت یازدهـم اسـت.
  ایـن منشـور چـون مقتبـس از قانون اساسـی 
اسـت عمـال این منشـور باید مـورد اجـرای همگان 
قـرار گیـرد لـذا مـا از دو قـوه دیگر هم درخواسـت 
مـی کنیم کـه دولت را در اجرای حقوق شـهروندی 

کمـک کنند.
 تمـام اتبـاع ایـن کشـور در برابـر ایـن حقـوق 
شـهروندی مسـاوی هسـتند. نـژاد، قـوم ، جنـس 
وابسـتگی سیاسـی و  و  اعتقـاد   ، ، مذهـب، دیـن 
گروهـی بـه کنـار اسـت و این حقـوق هر شـهروند 
ایرانـی اسـت. اگر هر شـهروندی حـق دارد از فالن 
خیابـان اسـتفاده کند اگر هـر فرد ایرانـی الزم دید 
مـی توانـد بـه بیمارسـتانی مراجعـه کنـد اگـر هـر 
فـرد ایرانـی فرزنـدش در سـن دبسـتان اسـت مـی 
توانـد ثبـت نامـه کنـد و ... تفاوتـی نیسـت در راه 
رفتـن و غیـره کـه دیـن فرد چیسـت و از چـه نژاد 
اسـت و بـه کـدام حـزب و جناح وابسـته اسـت که 
اگـر بـه این جناح وابسـته اسـت از چپ بـرود واگر 
نبـود از راسـت، همـه امکانـات و حقـوق مسـاوی 
طبـق قانون اساسـی برای همه یکسـان اسـت. این 

حقـوق شـهروندی ایجـاد وحـدت مـی کند.
 بنـد شـش فرمان هشـت مـاده ای امـام راحل 
بنـام  نـدارد کـه  مـی گویـد کـه هیچکـس حـق 
کشـف جـرم تعقیـب و مراقبـت نمایـد و یا نسـبت 
بـه فـردی اهانـت نمـوده و اعمـال غیـر انسـانی و 
اسـالمی مرتکـب شـود یا بـه تلفـن ، یا نـوار ضبط 
صـوت دیگـری بنـام کشـف جـرم یـا کشـف مرکز 
گنـاه گـوش کنـد... آیـا ایـن مـال همیـن انقـالب 

اسـالمی اسـت؟
 یـا اینکـه بـرای کشـف گنـاه و جـرم هرچنـد 
گنـاه بـزرگ باشـد شـنود بگـذارد... و یـا دنبـال 
از گناهـان غیـر  و تجسـس  باشـد،  اسـرار مـردم 
نمایـد، یـا اسـراری کـه از غیـر بـه او رسـیده ولـو 
بـرای یـک نفـر فـاش کنـد... )سـایت و روزنامـه ، 
جلسـات جناحـی و این هـا که هیچ( تمـام این ها 
جـرم و گناه اسـت . مرتکبین هرکـدام از امور فوق 
مجـرم و بعضـی مسـتوجب حـد شـرعی هسـتند. 
امیـدوارم گاهـی صداوسـیما گاهـی روزنامـه هـا 
کلمـات امـام را پخـش کننـد و بیـان کننـد. مـا 

پیـرو ایـن امـام هسـتیم...

نمایش

نمایش زن همشو
از دوشنبه 23 اذر ماه
در فرهنگسرای کوثر

تلفن جهت اطالعات بیشتر : 09130628679
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ای ایران؛ آهنگ کرمانی ها

حیات روی سیاره های دیگر 
ممکن است قبل از گسترش 

از میان رفته باشد

در مذمت دولت 
بزرگ ناکارآمد  

به یك شاگرد 
نیازمندیم

   صفحه 16   صفحه2   صفحه 11

   صفحه 14
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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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جایـگاه  حاضـر  حـال  در 
لپ تاپ هـای تحـت وینـدوز نـه  تنهـا 
از جانـب تبلـت و گوشـی هوشـمند 
بلکـه به وسـیله ی هم خانواده هایشـان 
نیـز مـورد تهدیـد قـرار گرفته اسـت. 
از زمـان معرفـی لپ تاپ هـای مجهـز 
بـه سیسـتم عامل اختصاصـی گـوگل 
بـوک، یکه تـازی  بـه کـروم  معـروف 
اپـل و مایکروسـافت در ایـن عرصـه 
روزبه روز با مشـکالت بیشـتری روبرو 
می شـود که این مسـئله شـاید نهایتا 
بـه تغییـر و تحـول عمـده ای در ایـن 
بـازار منجر شـود. امروزه کـروم بوک 
سـهم کوچکی در بـازار کامپیوترهای 
شـخصی دارد و تنهـا 2.8 درصـد از 
آن را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 
سـهم  بـا  مقـدار  ایـن  مقایسـه ی 
 ،2014 سـال  در  آن  درصـدی   1.9
نشـان دهنده ی رشـد 47 درصدی در 
طـول یک سـال اسـت که بـا در نظر 
گرفتـن حـال  و روز نه چنـدان خوش 
قابل توجهـی  رقـم  پی سـی،  بـازار 
بـه  واکنـش  در  می شـود.  محسـوب 
لپ تاپ هـای  از  اسـتقبال  کاهـش 
تحـت وینـدوز ارزان قیمـت در بـازار، 
دل  و  پـی  اچ  مثـل  شـرکت هایی 
تولیـد بیشـتر محصـوالت زیـر 300 
برندهایـی  متوقـف کرده انـد.  را  دالر 
مثل ایسـر، ایسـوس و لنـووو هنوز به 
عرضـه ی لپ تاپ هـای 180 تـا 300 
اگـر  ولـی  می دهنـد  ادامـه  دالری 
نتواننـد فروش خوبی داشـته باشـند، 
تولیـد این دسـته از محصـوالت هیچ 
ممکـن  و  نـدارد  اقتصـادی  توجیـه 

اسـت تدریجـا متوقـف شـود.
شـاید بتوان رشـد مقطعـی فروش 
کـروم بـوک را به ضعـف اعضای گروه 
)کامپیوترهایـی  وینتـل  سـازنده های 
ام  ای  یـا  اینتـل  پردازنـده ی  از  کـه 
دی و سیسـتم عامل ویندوز اسـتفاده 
می کننـد( و ناتوانـی آن هـا در حفـظ 
برتـری حتـی در حیطه ی قدرتشـان 

تعبیـر کـرد. با وجـود اینکـه اینتل و 
در  چندانـی  موفقیـت  مایکروسـافت 
تسـخیر بازار گوشی هوشـمند ندارند 
ولی اسـتیالی آن هـا بر بـازار لپ تاپ 
و دسـک تاپ را نمی تـوان انـکار کرد؛ 
بـا این حال شـاید کـروم بـوک بتواند 
حداقـل در بلندمـدت موقعیـت برتـر 
آن هـا در ایـن عرصـه را تهدیـد کند.

کنونـی  وضعیـت  بـه  نگاهـی  بـا 
فعالیـت در عرضـه ی  بـازار، کاهـش 
توسـط  دالر   300 زیـر  محصـوالت 
دل، اچ پـی و سـایر تولیدکننده هـای 
مطـرح، منطقی تریـن اقدامـی اسـت 
کـه آن هـا در سـال های اخیـر انجـام 

داده انـد.
لپ تاپ های ارزان
 قیمت تحت ویندوز

 کیفیت مناسبی ندارند
کمـی  تیتـر  اینکـه  باوجـود 

اغراق آمیـز و شـاید غیرتخصصـی بـه 
نظـر برسـد ولـی اثبـات آن چنـدان 
سـخت نیسـت. اگـر تاکنـون لپ تاپ 
حتمـا  باشـید،  خریـده  ارزان قیمـت 
خریـد،  مراحـل  کل  کـه  می دانیـد 
روالـی سـردرگم کننـده و کابـوس وار 
پاییـن  لپ تاپ هـای  قیمـت   اسـت. 
بیـن  از  انتخـاب  و  بی ثبـات  رده، 
مشـخصات  بـا  محصـوالت  انبـوه 
تقریبـا یکسـان، سـرگیجه آور اسـت. 
بعـد از خریـد بسـیاری از محصوالت 
ارزان قیمـت، دیـر یـا زود مشـکالت 
غیراسـتاندارد  نظیـر  سـخت افزاری 
بودن کیبـورد، حساسـیت بیش ازحد 
ترک پـد، زاویـه ی دیـد کم نمایشـگر 
خواهـد  خریـدار  گریبان گیـر   ... و 
محصـوالت  ایـن،  بـر  عـالوه  شـد. 
ارزان قیمـت معمـوال بلوت ویر بیشـتر 
ضعیف تـری  پشـتیبانی  مقابـل  در  و 

دارند.البتـه بیـن خریـد لپ تـاپ نـو 
فریلـز )No frills – محصوالتـی که 
بـه دلیل حـذف تجهیـزات و امکانات 
کم کاربـرد-  و  گران قیمـت  جانبـی 
بـدون تأثیـر منفـی بـر کیفیـت- بـا 
می شـوند(  عرضـه  کمتـری  قیمـت 
و خریـد لپ تـاپ بـد تفـاوت زیـادی 
بیشـتر لپ تاپ هـای  دارد. در  وجـود 
ارزان قیمـت موجود در بـازار، کیفیت 
فـدای قیمـت شـده اسـت و هـر چه 
قیمـت کمتـر می شـود، کیفیـت نیـز 
بیشـتر کاهش پیـدا می کنـد. باوجود 
مطـرح  تولیدکننده هـای  اینکـه 
از  به خوبـی  شـخصی  کامپیوترهـای 
ایـن حقیقـت آگاه هسـتند ولـی بـا 
در نظـر گرفتن سـود کـم محصوالت 
ارزان قیمـت و رقابت فشـرده، چاره ای 
جـز حفـظ این روال یا توقـف فعالیت 
در ایـن رده ندارند.در شـروع همه گیر 
شـخصی،  کامپیوترهـای  شـدن 
افزایـش تمایـل تولیدکننده هـا بـرای 
بـه  ارزان قیمـت  محصـوالت  تولیـد 
همـه  کـه  شـد  تبدیـل  مسـابقه ای 
بودنـد.  برنـده ی آن  شـرکت کننده ها 
تولیـد  بـا  تولیدکننده هـا 
محصـوالت ارزان تـر، امکان اسـتفاده 
باکیفیـت  شـخصی  کامپیوتـر  از 
فراهـم  بیشـتری  افـراد  بـرای  را 
می کردند و در مقابل سـود بیشـتری 
عایـد آن هـا می شـد. تولیـد لپ تـاپ 
و دسـک تاپ ارزان قیمـت بـا کارایـی 
معنـای  بـه  بسـیاری  بـرای  خـوب 
شـانس دسترسـی بـه اینترنـت برای 
مقطعـی  در  ولـی  بـود.  بـار  اولیـن 
بـه  قیمـت  کاهـش  بـرای  رقابـت 
اسـتانداردهای  مختلـف  دالیـل 
و  داد  قـرار  تحت الشـعاع  را  کیفیـت 
در حـال حاضـر بیشـتر لپ تاپ هـای 
ارزان قیمـت تحـت وینـدوز، کیفیتی 
سیسـتم عامل  ایـن  نـام  درخـور 
محبـوب ندارنـد. هرچند بـا توجه به 
کاهش قیمـت میانگیـن لپ تاپ های 

افزایش استقبال از کروم بوک و احتمال 
حذف تدریجی لپ تاپ های ارزان قیمت
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https://telegram.me/payamema

جایـگاه  حاضـر  حـال  در 
لپ تاپ هـای تحـت وینـدوز نـه  تنهـا 
از جانـب تبلـت و گوشـی هوشـمند 
بلکـه به وسـیله ی هم خانواده هایشـان 
نیـز مـورد تهدیـد قـرار گرفته اسـت. 
از زمـان معرفـی لپ تاپ هـای مجهـز 
بـه سیسـتم عامل اختصاصـی گـوگل 
بـوک، یکه تـازی  بـه کـروم  معـروف 
اپـل و مایکروسـافت در ایـن عرصـه 
روزبه روز با مشـکالت بیشـتری روبرو 
می شـود که این مسـئله شـاید نهایتا 
بـه تغییـر و تحـول عمـده ای در ایـن 
بـازار منجر شـود. امروزه کـروم بوک 
سـهم کوچکی در بـازار کامپیوترهای 
شـخصی دارد و تنهـا 2.8 درصـد از 
آن را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 
سـهم  بـا  مقـدار  ایـن  مقایسـه ی 
 ،2014 سـال  در  آن  درصـدی   1.9
نشـان دهنده ی رشـد 47 درصدی در 
طـول یک سـال اسـت که بـا در نظر 
گرفتـن حـال  و روز نه چنـدان خوش 
قابل توجهـی  رقـم  پی سـی،  بـازار 
بـه  واکنـش  در  می شـود.  محسـوب 
لپ تاپ هـای  از  اسـتقبال  کاهـش 
تحـت وینـدوز ارزان قیمـت در بـازار، 
دل  و  پـی  اچ  مثـل  شـرکت هایی 
تولیـد بیشـتر محصـوالت زیـر 300 
برندهایـی  متوقـف کرده انـد.  را  دالر 
مثل ایسـر، ایسـوس و لنـووو هنوز به 
عرضـه ی لپ تاپ هـای 180 تـا 300 
اگـر  ولـی  می دهنـد  ادامـه  دالری 
نتواننـد فروش خوبی داشـته باشـند، 
تولیـد این دسـته از محصـوالت هیچ 
ممکـن  و  نـدارد  اقتصـادی  توجیـه 

اسـت تدریجـا متوقـف شـود.
شـاید بتوان رشـد مقطعـی فروش 
کـروم بـوک را به ضعـف اعضای گروه 
)کامپیوترهایـی  وینتـل  سـازنده های 
ام  ای  یـا  اینتـل  پردازنـده ی  از  کـه 
دی و سیسـتم عامل ویندوز اسـتفاده 
می کننـد( و ناتوانـی آن هـا در حفـظ 
برتـری حتـی در حیطه ی قدرتشـان 

تعبیـر کـرد. با وجـود اینکـه اینتل و 
در  چندانـی  موفقیـت  مایکروسـافت 
تسـخیر بازار گوشی هوشـمند ندارند 
ولی اسـتیالی آن هـا بر بـازار لپ تاپ 
و دسـک تاپ را نمی تـوان انـکار کرد؛ 
بـا این حال شـاید کـروم بـوک بتواند 
حداقـل در بلندمـدت موقعیـت برتـر 
آن هـا در ایـن عرصـه را تهدیـد کند.

کنونـی  وضعیـت  بـه  نگاهـی  بـا 
فعالیـت در عرضـه ی  بـازار، کاهـش 
توسـط  دالر   300 زیـر  محصـوالت 
دل، اچ پـی و سـایر تولیدکننده هـای 
مطـرح، منطقی تریـن اقدامـی اسـت 
کـه آن هـا در سـال های اخیـر انجـام 

داده انـد.
لپ تاپ های ارزان
 قیمت تحت ویندوز

 کیفیت مناسبی ندارند
کمـی  تیتـر  اینکـه  باوجـود 

اغراق آمیـز و شـاید غیرتخصصـی بـه 
نظـر برسـد ولـی اثبـات آن چنـدان 
سـخت نیسـت. اگـر تاکنـون لپ تاپ 
حتمـا  باشـید،  خریـده  ارزان قیمـت 
خریـد،  مراحـل  کل  کـه  می دانیـد 
روالـی سـردرگم کننـده و کابـوس وار 
پاییـن  لپ تاپ هـای  قیمـت   اسـت. 
بیـن  از  انتخـاب  و  بی ثبـات  رده، 
مشـخصات  بـا  محصـوالت  انبـوه 
تقریبـا یکسـان، سـرگیجه آور اسـت. 
بعـد از خریـد بسـیاری از محصوالت 
ارزان قیمـت، دیـر یـا زود مشـکالت 
غیراسـتاندارد  نظیـر  سـخت افزاری 
بودن کیبـورد، حساسـیت بیش ازحد 
ترک پـد، زاویـه ی دیـد کم نمایشـگر 
خواهـد  خریـدار  گریبان گیـر   ... و 
محصـوالت  ایـن،  بـر  عـالوه  شـد. 
ارزان قیمـت معمـوال بلوت ویر بیشـتر 
ضعیف تـری  پشـتیبانی  مقابـل  در  و 

دارند.البتـه بیـن خریـد لپ تـاپ نـو 
فریلـز )No frills – محصوالتـی که 
بـه دلیل حـذف تجهیـزات و امکانات 
کم کاربـرد-  و  گران قیمـت  جانبـی 
بـدون تأثیـر منفـی بـر کیفیـت- بـا 
می شـوند(  عرضـه  کمتـری  قیمـت 
و خریـد لپ تـاپ بـد تفـاوت زیـادی 
بیشـتر لپ تاپ هـای  دارد. در  وجـود 
ارزان قیمـت موجود در بـازار، کیفیت 
فـدای قیمـت شـده اسـت و هـر چه 
قیمـت کمتـر می شـود، کیفیـت نیـز 
بیشـتر کاهش پیـدا می کنـد. باوجود 
مطـرح  تولیدکننده هـای  اینکـه 
از  به خوبـی  شـخصی  کامپیوترهـای 
ایـن حقیقـت آگاه هسـتند ولـی بـا 
در نظـر گرفتن سـود کـم محصوالت 
ارزان قیمـت و رقابت فشـرده، چاره ای 
جـز حفـظ این روال یا توقـف فعالیت 
در ایـن رده ندارند.در شـروع همه گیر 
شـخصی،  کامپیوترهـای  شـدن 
افزایـش تمایـل تولیدکننده هـا بـرای 
بـه  ارزان قیمـت  محصـوالت  تولیـد 
همـه  کـه  شـد  تبدیـل  مسـابقه ای 
بودنـد.  برنـده ی آن  شـرکت کننده ها 
تولیـد  بـا  تولیدکننده هـا 
محصـوالت ارزان تـر، امکان اسـتفاده 
باکیفیـت  شـخصی  کامپیوتـر  از 
فراهـم  بیشـتری  افـراد  بـرای  را 
می کردند و در مقابل سـود بیشـتری 
عایـد آن هـا می شـد. تولیـد لپ تـاپ 
و دسـک تاپ ارزان قیمـت بـا کارایـی 
معنـای  بـه  بسـیاری  بـرای  خـوب 
شـانس دسترسـی بـه اینترنـت برای 
مقطعـی  در  ولـی  بـود.  بـار  اولیـن 
بـه  قیمـت  کاهـش  بـرای  رقابـت 
اسـتانداردهای  مختلـف  دالیـل 
و  داد  قـرار  تحت الشـعاع  را  کیفیـت 
در حـال حاضـر بیشـتر لپ تاپ هـای 
ارزان قیمـت تحـت وینـدوز، کیفیتی 
سیسـتم عامل  ایـن  نـام  درخـور 
محبـوب ندارنـد. هرچند بـا توجه به 
کاهش قیمـت میانگیـن لپ تاپ های 

افزایش استقبال از کروم بوک و احتمال 
حذف تدریجی لپ تاپ های ارزان قیمت
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همـواره دربـاره ی احتمال وجود حیات در سـایر کرات 
نظـرات مختلفی پیشـنهاد شـده اسـت. اما تـا کنون هیچ 
نشـانه ی قابل اسـتنادی مبنـی بر وجود حیـات فرازمینی 
به دسـت نیامده اسـت. گروهی از پژوهشگران استرالیایی 
دربـاره ی احتمـال وجود حیـات فرازمینی دیدگاه نسـبتا 
متفاوتـی را ارایـه داده انـد. زندگـی روی سـیاره های دیگر 
ممکـن اسـت در یـک بـازه ی کوتـاه وجـود داشـته و بـه 
سـرعت هم ناپدید شـده باشـد. در واقع این نظری اسـت 
کـه زیست شناسـان سـتاره ای دانشـگاه ملـی اسـترالیا به 
آن اعتقـاد دارند. دانشـمندان در پژوهشـی کـه به منظور 
پـی بردن بـه چگونگی گسـترش حیات روی یک سـیاره 
شـکل گرفـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که ممکن اسـت 
حیـات روی یـک سـیاره اندکـی پـس از پیدایشـش در 
آن سـیاره بـه صـورت ناخواسـته و در اثـر سـرمایش یـا 
گرمایـش شـدید روی سـیاره از میـان رفتـه باشـد. دکتر 
ملـی  دانشـگاه  از   )Aditya Chopra( آدیتیـا چوپـرا 
اسـترالیا و سرپرسـت گـروه پژوهشـی که نتایج کارشـان 
هم در مجله ی اسـتروبیولوژی انتشـار یافتـه در این رابطه 
فراوانـی  سـیاره های  هسـتی  جهـان  می گوید:احتمـاال 
با شـرایط مناسـب بـرای وجـود حیـات دارد. بسـیاری از 
دانشـمندان اینگونـه فکـر می کنند که این جهـان باید پر 

از موجـودات فرازمینـی گوناگون باشـد. 
امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد ایـن اسـت که حیـات در 
مراحـل آغازیـن پیدایشـش روی یک سـیاره تـا حدودی 
شـکننده و آسـیب پذیر اسـت؛ بنابرایـن ما بـاور داریم که 
در بسـیاری از مـوارد حیـات به وجود آمـده فرصت کافی 
را بـرای تکامـل و بقـاء روی آن سـیاره نداشـته و از میان 
رفتـه اسـت. اغلـب محیط هـای سـیاره ای اولیـه ناپایـدار 
هسـتند و ثبات کافـی را ندارند. برای اینکه یک سـیاره ی 
زیسـت پذیر بـه وجـود بیایـد، نیاز اسـت که سـاختارهای 
حیاتـی بتواننـد گازهـای گلخانـه ای همچون بخـار آب و 
کربن دی اکسـید را تنظیـم کننـد تا به ایـن ترتیب دمای 
سـطح سـیاره پایـدار بماند.احتمـال می رود کـه در حدود 
4 میلیـارد سـال پیـش سـیاره های زهـره، مریـخ و زمین 
همگـی زیسـت پذیر بـوده باشـند. بـا ایـن همـه پـس از 
سـپری شـدن 1 میلیارد سـال از هنگام شـکل گیری،  این 
سـیاره ها رفتـه رفته دچـار دگرگونـی شـده اند و مریخ به 
یـک سـیاره ی سـرد و یخـی و همچنیـن زهـره بـه یـک 

الینویـور  چارلـی  پروفسـور  بـدل شـده اند.  داغ  فضـای 
)Charley Lineweaver( یکـی از اعضـای ایـن گروه 
پژوهشـی می گوید:اگـر فـرض کنیـم کـه در سـیاره های 
زهـره و مریـخ زندگـی میکروبـی وجود داشـته اسـت، در 
ادامـه می تـوان بـه این نتیجه رسـید که حیات نتوانسـته 
تغییـرات سـریع محیطـی روی آن سـیاره ها خـود  بـا 
را سـازگار کنـد و در نتیجـه بـه ثبـات الزم بـرای تـداوم 
نرسـیده اسـت. احتماال حیات روی کره ی زمین توانسـته 
اسـت در پایدارسـازی آب وهوای سـیاره نقش تاثیرگذاری 
را بـازی کنـد و بـه این ترتیب خود را تثبیت سـازد. دکتر 
چوپـرا بـاور دارد که تئـوری آنها می تواند به یک پرسـش 
مبهـم در ایـن زمینـه پاسـخ دهـد. وی می گویـد: شـاید 
دلیـل اینکـه مـا تا کنـون هیـچ نشـانه ی قابل اسـتنادی 
باشـد کـه مـا  ایـن  نیافته ایـم  فرازمینـی  از موجـودات 
همـواره بیشـتر به بررسـی احتمـال سرچشـمه ی حیات 
و موجـودات هوشـمند روی سـیاره ها پرداخته ایـم و هیچ 
گاه بـه این نکتـه توجه نداشـته ایم که احتمـال پدیداری 
چرخه هـای  از  حاصـل  زیسـتی  تنظیم هـای  سـریع 
بازخوردی روی سـطوح سـیاره ها بسـیار کم اسـت.همان 
گونـه کـه انریکـو فرمـی )Enrico Fermi( فیزیکـدان 
در سـال 1950 بـه آن اشـاره کـرد، سـیاره های سـنگی 
مرطـوب بـا منابـع آلی و منابـع انـرژی تقریبا بـه فراوانی 
در کیهـان وجـود دارنـد؛ بـا ایـن حـال تـا کنـون هیـچ 
نشـانه ای از وجـود حیـات فرازمینـی یافت نشـده اسـت.
بـه عقیـده ی پژوهشـگران یکـی از پاسـخ های محتملـی 
کـه بـرای تناقـض عنوان شـده توسـط فرمی وجـود دارد 
ایـن اسـت کـه حیـات در آن سـیاره ها پیش از ایـن نابود 
 Gaian( »شـده باشـد. آنهـا از عبـارت »تنگنـای جایـان
Bottleneck( بـرای نامگـذاری ایـن انقـراض جهانـی 
اسـتفاده کرده انـد. اسـتادیار الینویـور در ایـن بـاره گفته 
اسـت:یکی از پیش بینی های بسـیار کنجکاوکننده ی مدل 
تنگنـای جایان این اسـت که بـر طبـق آن اکثریت غالب 
فسـیل هایی کـه در پهنه ی جهان هسـتی وجـود دارد به 
جـای اینکـه متعلـق به گونـه ی چندسـلولی و پرسـلولی 
همانند دایناسـورها یا انسـانواره هایی باشـد که میلیاردها 
سـال زمان برای فرگشتشـان سـپری شده اسـت؛ متعلق 
بـه حیات هـای میکروبی منقـرض شـده در نقاط مختلف 

خواهنـد بود.

حیات روی سیاره های دیگر ممکن است قبل 
از گسترش از میان رفته باشد

فروخته شـده در سال 2014 به 430 
دالر و توقـف آن در همیـن حـدود، 
بیشـتر  هنـوز  کـه  گفـت  می تـوان 
کاربـران پی سـی های تحـت وینـدوز 
از لپ تاپ هـای ارزان قیمـت اسـتفاده 
یـک  خریـد  می کنند.باوجوداینکـه 
لپ تـاپ ارزان قیمـت جدیـد بـا ظاهر 
فریبنـده و امکانـات به ظاهـر خـوب 
حاصـل  ناامیـدی  هنـوز  درحالی کـه 
از خریـد مـدل قبلـی برطرف نشـده، 
زیـاد جـذاب به نظـر نمی رسـد، ولی 
افـت کیفیـت محصـوالت تنهـا دلیل 
سـی  پـی  بـازار  نابسـامان  وضعیـت 
بـرای  ایـن مشـکل  نیسـت، چراکـه 
دالری   299 تـا   199 تبلت هـای 

پیـش نیامـده اسـت.
فرازوفرود بازار اجتناب ناپذیر و 

ضروری است
شـاید کاهـش فعالیـت برندهایـی 
سـایر  و  لنـووو  پـی،  اچ  مثـل 
شناخته شـده  تولیدکننده هـای 
ارزان قیمـت  محصـوالت  بـازار  در 
و  سـوددهی  بـر  بیشـتر  تمرکـز  و 
تولیـد محصوالتـی بـا قیمـت بـاال و 
متوسـط به دلیل کوتاه شـدن دسـت 
ارزان قیمـت  لپ تـاپ  خریـداران 
چنـدان  باکیفیـت  محصـوالت  از 
ولـی  نگیـرد؛  قـرار  اسـتقبال  مـورد 
ایـن عرصـه  باقـی مانـدن آن هـا در 
نیـز کمکـی بـه بهبـود شـرایط بـازار 
نخواهـد کـرد. مشـتری ها از کیفیـت 
راضـی  ارزان قیمـت  لپ تاپ هـای 
نیسـتند و تولیدکننده ها نیز به سـود 
موردنظر خود دسـت پیـدا نمی کنند. 
بـه  مایکروسـافت  دیگـر  طـرف  از 
سـخت افزاری نیـاز دارد کـه کاربـران 
را به اسـتفاده از وینـدوز ترغیب کند.
تغییـر سیاسـت های تولیدکننده های 
بـازار  کوتاه مـدت  در  مطـرح، 
کامپیوترهـای شـخصی را دچار رکود 
می کنـد ولـی ممکـن اسـت در آینده 
بـه بهبـود آن منجـر شـود؛ چراکـه 
بـه هـر شـکل تولیدکننده هـا مجبور 
بـه پیـدا کـردن راهـی بـرای پاییـن 
قربانـی  بـدون  قیمـت  نگه داشـتن 
کردن کیفیـت سـخت افزار و نرم افزار 
و جلـب دوبـاره ی رضایت مشـتری ها 
خواهنـد بـود. در غیـر ایـن صـورت 
بـا ظهـور رقیبـی جدیـد یـا افزایـش 
محبوبیـت رقبایـی مثل کـروم  بوک، 
تحـت  ارزان قیمـت  کامپیوترهـای 
را  خـود  جایـگاه  به راحتـی  وینـدوز 

داد. خواهنـد  دسـت 
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نجات بهرامی
سیتسـم اداری، مدیریـت منابـع 
و وضعیـت نیـروی انسـانی در یـک 
مشـکالت  چـه  بـا  حجیـم  دولـت 
روبروسـت؟  هایـی  نارسـایی  و 
ناکارآمـدی یکـی از بدیهـی تریـن 
نشـانه هـا و شـاخص هایـی اسـت 
که دولت های گسـترده را از سـایر 
دولتهـا متمایـز مـی کنـد. دولـت 
هـدر  عامـل  مهمتریـن  حجیـم 
ناکارآمـدی  و  اسـت  منابـع  رفـِت 
بـه  دسـتیابی  در  توانایـی  عـدم  و 
اهدافـی که خود ترسـیم کـرده، از 
ویژگـی هـای بـارز آن اسـت. اکثـر 
دولتهـای بـزرگ و حجیـم را مـی 
رانتیـر  دولتهـای  دسـته  در  تـوان 
طبقـه بنـدی کـرد که بر صـادرات 
محصـوالت طبیعی متکی هسـتند. 
حجـم  بـر  همـواره  رانتیـر  دولـت 
خـود مـی افزایـد و در دور باطـل 
مـی  قـرار  ناکارآمـدی  اسـتخدام 
گیـرد. بـه ایـن ترتیـب که بـا تکیه 
از  ناشـی  هنگفـت  درآمدهـای  بـر 
فـروش محصولـی چـون نفـت بـه 
گسـترش بوروکراسـی اداری دست 
زده و اسـتخدام گسترده نیرو را در 
دسـتور کار خـود قـرار مـی دهـد. 
حرکتـی  کـه  هـا  اسـتخدام  ایـن 
پوپولیسـتی بـا هـدف ایجـاد پایگاه 
مـی  هـم  انتخاباتـی  و  اجتماعـی 
توانـد باشـد، منجـر بـه ایجـاد الیه 
اداری  سـاختار  در  جدیـد  هـای 
ادارات کل  شـده و معاونـت هـا و 
و سـازمانهای جدیـدی بـرای تحت 
جدیـد  افـراد  دادن  قـرار  پوشـش 
ایجـاد مـی شـود. ایـن واحدهـا و 
ناچارنـد شـرح  الیـه هـای جدیـد 

بـرای  دسـتورالعملهایی  و  وظایـف 
نماینـد  تدویـن  وظیفـه  انجـام 
و  وظایـف  شـرح  ایـن  نتیجـه  و 
چیـزی  جدیـد  هـای  نامـه  آییـن 
جـز گرفتـار شـدن بیـش از پیـش 
متقاضیـان  و  کارآفرینـان  و  مـردم 
تکالیـف جدیـد  در چنبـره  مجـوز 
و طوالنـی تر شـدن مراحـل اداری 
و  پیچیـده تـر شـدن قوانیـن راه 
و  تولیـد  و  کار  و  کسـب  انـدازی 
... نخواهـد بـود. بـه دلیـل حجیـم 
شـدن دولـت و اسـتفاده از منابـع 
گسـترش  در  نفتـی  عایـدات  و 
اکنـون  هـم  ایـران  بوروکراسـی، 
از  بدتریـن وضعیـت هـا   از  یکـی 
نظـر شـرایط و مقـررات سـاخت و 
سـاز و کسـب مجـوز و .. دارا مـی 

باشـد.
و  شـرایط  در  ایـران  »رتبـه 
در  سـاخت  مجـوز  اخـذ  مقـررات 
هـر  و  مانـده  متوقـف   172 عـدد 
کارآفریـن بـرای گـذِر  نامه هایـش 
دولتـی  کارمنـدان  دسـت  زیـر  از 
بایـد طـی 15 مرحلـه حداقـل 97 
روز از زمـان کاری مفیـد خـود را 
بسـوزاند. همیـن گـروه کارمنـدان 
بـا تالش هـای شـبانه روزی خـود 
در  ایـران  رتبـه  شـده اند،  موفـق 
سـهولت کسـب و کار را بـه عـدد 
دنیـا  کشـور   175 میـان  از   167
برسـانند. پـس از طـی همگـی این 
دوره هـای زمانـی تنها طی شـش و 
نیم سـال بنـگاه اقتصـادی فعال در 
ایـران بـه مـرز تعطیلـی می رسـد. 
اعتقـاد  بخش خصوصـی  فعـاالن 
دارنـد، بروکراسـی اداری و حضـور 
تعـداد پرشـمار کارمنـدان دولتـی 

کارآفرینـی  بـه  منفـی  نگاهـی  بـا 
موجـب شـده تـا فضـای کسـب  و 
فضـای  بـا  نسـبتی  ایـران  در  کار 
بیـن المللـی نداشته باشـد. محمـد 
سـابق  عضـو  کریمی پـور  حسـین 
ایـران  اتـاق  نماینـدگان  هیـات 
شـده  شـناخته  چهره هـای  از  و 
گفت وگویـی  در  بخش خصوصـی 
بیـکاری  بود:کارمنـد  اعـالم کـرده 
یکسـاعت  از  بیـش  روزانـه  کـه 
مـی  چـه  نـدارد،  واقعـی  اشـتغال 
کنـد؟ بخشـنامه و مقـررات و بگیر 
و ببنـد تدویـن مـی کنـد و زندگی 
و کسـب و کار مردم را مشـکل می 
کند. خـدای نکرده بخـش کوچکی 
از دولتـی هـا هـم کـه فاسـدند در 
ایـن آشـفته بـازار کیسـه هـا را پر 
هفتـه  مهرجـو،  کنند.)بهـراد  مـی 

)94/11/3 صـدا،  نامـه 
 4 بـه  قریـب  کـه  حالـی  در   
میلیـون نفـر حقـوق بگیـر دولتـی 
در ایـران داریـم و جمعیـت فعلـی 
هشـتاد  حـدود  در  نیـز  کشـور 
میلیـون نفر اسـت، کشـور توسـعه 
 50 بـا  ژاپـن  چـون  ای  یافتـه 
بیشـتر،  جمعیـت  نفـر  میلیـون 
تنهـا حدود400 هـزار نفـر کارمند 
دولتـی دارد. نتیجـه چنین اختالف 
فاحشـی ایـن اسـت کـه کارمندان 
ایـن کشـور واقعـا کار مـی کننـد و 
بـه خاطـر جمعیـت کـم، دسـتمزد 
و مزایـای بیشـتری هـم نصیبشـان 
ادارات  در  مقابـل  در  و  مـی شـود 
و نهادهـای کشـور مـا عمـال کاری 
بـرای انجـام دادن وجـود نـدارد و 
اگـر هـم باشـد، بـه خاطـر انگیـزه 
ضعیـف ناشـی از حقـوق و مزایـای 

نمـی  انجـام  درسـتی  بـه  پاییـن، 
شـود. ایـن 4 میلیـون حقـوق بگیر 
در کنـار همیـن تعداد بازنشسـته و 
مسـتمری بگیـر، دولـت را بـه یک 
متولـِی  و  حمایتـی  بـزرگ  نهـاد 
کـرده  تبدیـل  حقـوق  پرداخـت 
کارایـی  و  قابلیـت  هیـچ  کـه  انـد 
دیگـری نمـی توانـد از خود نشـان 
دهـد. بـدون شـک وقتی پـای آمار 
بـه میـان مـی آیـد، جـای چندانی 
ایدئولوژیـک  هـای  تحلیـل  بـرای 
بـر  مبتنـی  گذاریهـای  ارزش  و 
گفتمـان های فکری چپ و راسـت 
و... باقـی نمـی ماند. ژاپن کشـوری 
همـه  توسـعه  زمینـه  در  موفـق 
جانبـه اسـت و منتقـدان سـرمایه 
از  کـه همـواره  بوقچیانـی  و  داری 
فتـح جهان بـه دسـت نئولیبرالیزم 
و ... سـخن مـی گوینـد و خصوصی 
دولتـی  زدایـِی  مقـررات  و  سـازی 
ضعیـف  اقشـار  نابـودی  عامـل  را 
افزایـش فقـر مـی داننـد، نمـی  و 
تواننـد فکـت هـای قانـع کننده ای 
بـرای انـکار وضعیـت مطلـوب این 
ارائـه  هـا  زمینـه  همـه  در  کشـور 

کننـد.
پدیـده  از  نیـز  اداری  فسـاد 
حجیـم  دولـت  کـه  اسـت  هایـی 
آورد.  مـی  ارمغـان  بـه  خـود  بـا 
کـه  خصوصـی  بخـش  خـالف  بـر 
کارفرمـا منافـع عینـی و ملموسـی 
در مدیریـت منابـع و جلوگیـری از 
ریخـت و پـاش هـای غیـر ضروری 
برنامـه  دولتـی  نهادهـای  در  دارد، 
هـا و طـرح هـای فراوانـی تدویـن 
مـی شـود کـه ماحصل آنهـا چیزی 
نیسـت  زمـان  و  پـول  اتـالف  جـز 

در مذمت دولت بزرگ ناکارآمد  
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پیـش  از  اهـداف  بـه  نهایـت  در  و 
تعییـن شـده هـم نخواهند رسـید. 
تعـدد ردیف هـای بودجـه و امکان 
دسـت بـردن در فاکتـور هـا و عدم 
شـفافیت آییـن نامـه هـا و اسـناد 
هـای  سوءاسـتفاده  باعـث  دولتـی 
متعـدد شـده و در کنـار آن غلبـه 
رابطـه بـر ضابطـه و تعامـالت قـوم 
و خویشـی در تقسـیم پُسـت هـای 
اداری و واگـذاری پـروژه ها و طرح 
هـا، فضـای غبارآلود و غیر شـفافی 
را ایجـاد مـی کنـد کـه نتیجـه آن 
امـورات  پیگیـری  شـدن  مسـدود 
هـای  راه  از  مراجعیـن  عـادی 
شـدن  عـادی  و  قانونـی  متعـارف 
البیگـری و لینـک سـازی در درون 
نهادها و ادارات اسـت.  سازمان بین 
جدیدتریـن  در  شـفافیت  المللـی 

بـر  جهـان  کشـورهای  رده بنـدی 
اساس شـاخص ادراک فسـاد اعالم 
کـرد ایـران بیـن 167 کشـور رتبه 
131 را از ایـن نظر به دسـت آورده 
اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش که 
پایـه آمـار سـال 2015 تهیـه  بـر 
نظـر  از  ایـران  نمـره  اسـت،  شـده 
اعـالم   27 فسـاد  ادراک  شـاخص 
شـده اسـت. شـاخص ادراک فسـاد 
میـزان فسـاد اداری و اقتصـادی در 
کشـورها را نشـان می دهـد و بـرای 
هـر کشـور نمره ای از صفـر تا 100 
تعییـن  شـاخص  ایـن  اسـاس  بـر 
می شـود. هرچـه ایـن نمره بیشـتر 
باشـد داللت بر فسـاد کمتر اسـت.

)94 )انتخاب،7بهمـن 
فـوق،  مـوارد  بـر  عـالوه 
و  نهادهـا  و  دولـت  گسـتردگی 

مانعـی  آن  تابعـه  هـای  سـازمان 
بـزرگ بـر سـر راه ایجـاد و رونـق 
کسـب و کارهـای خصوصی اسـت. 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
شـورای اسـالمی بـا بررسـی الگوی 
دو  تولیـد،  از  حمایـت  راهبـردی 
عامـل مـرگ کسـب وکار در ایـران 
صادرکننـده  کشـوری  عنـوان  بـه 
نفـت را مداخلـه و گسـترش بیـش 
از حـد دولت در اقتصاد و اسـتفاده 
از دالرهـای نفتـی در دوران رونـق 
اسـت.)فرارو،18  کـرده  عنـوان 
بهمـن 94( بـه خاطـر حضور دولت 
فعالیـت  بـر  آن  سـنگین  سـایه  و 
هـای اقتصـادی و تولیـدی، موجی 
ناامیـدی و اسـتیصال در میـان  از 
کارآفرینـان جـوان بـه وجـود مـی 
آیـد که امکانـات و خالقیت خود را 

در مقابـل قـدرت نهادهـای دولتی 
اقتصـادی  کارهـای  در  درگیـر 
ناتـوان و از پیش بازنـده می بینند. 
جمعیـت بسـیار زیـاد تحصیلکـرده 
ای کـه از دانشـگاه هـای داخـل و 
خـارج فـارغ التحصیـل می شـوند، 
تقویـت  بـرای  فرصـت  بهتریـن 
تولیـد و کاهـش نرخ بیکاری اسـت 
و علیرغـم ایـن، بـه خاطـر حضـور 
دولـت و نهادهـای شـبه دولتـی در 
همـه عرصـه هـا و رقابـت ناعادالنه 
آنهـا بـا کارآفرینانـی کـه از حداقل 
امکانـات برخوردارنـد، ایـن فرصت 
از  موجـی  و  رفتـه  دسـت  از 
دانشـگاهیان  و  نخبـگان  مهاجـرت 
بـه کشـورهای توسـعه یافتـه رقـم 

اسـت. خـورده 
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نجات بهرامی
سیتسـم اداری، مدیریـت منابـع 
و وضعیـت نیـروی انسـانی در یـک 
مشـکالت  چـه  بـا  حجیـم  دولـت 
روبروسـت؟  هایـی  نارسـایی  و 
ناکارآمـدی یکـی از بدیهـی تریـن 
نشـانه هـا و شـاخص هایـی اسـت 
که دولت های گسـترده را از سـایر 
دولتهـا متمایـز مـی کنـد. دولـت 
هـدر  عامـل  مهمتریـن  حجیـم 
ناکارآمـدی  و  اسـت  منابـع  رفـِت 
بـه  دسـتیابی  در  توانایـی  عـدم  و 
اهدافـی که خود ترسـیم کـرده، از 
ویژگـی هـای بـارز آن اسـت. اکثـر 
دولتهـای بـزرگ و حجیـم را مـی 
رانتیـر  دولتهـای  دسـته  در  تـوان 
طبقـه بنـدی کـرد که بر صـادرات 
محصـوالت طبیعی متکی هسـتند. 
حجـم  بـر  همـواره  رانتیـر  دولـت 
خـود مـی افزایـد و در دور باطـل 
مـی  قـرار  ناکارآمـدی  اسـتخدام 
گیـرد. بـه ایـن ترتیـب که بـا تکیه 
از  ناشـی  هنگفـت  درآمدهـای  بـر 
فـروش محصولـی چـون نفـت بـه 
گسـترش بوروکراسـی اداری دست 
زده و اسـتخدام گسترده نیرو را در 
دسـتور کار خـود قـرار مـی دهـد. 
حرکتـی  کـه  هـا  اسـتخدام  ایـن 
پوپولیسـتی بـا هـدف ایجـاد پایگاه 
مـی  هـم  انتخاباتـی  و  اجتماعـی 
توانـد باشـد، منجـر بـه ایجـاد الیه 
اداری  سـاختار  در  جدیـد  هـای 
ادارات کل  شـده و معاونـت هـا و 
و سـازمانهای جدیـدی بـرای تحت 
جدیـد  افـراد  دادن  قـرار  پوشـش 
ایجـاد مـی شـود. ایـن واحدهـا و 
ناچارنـد شـرح  الیـه هـای جدیـد 

بـرای  دسـتورالعملهایی  و  وظایـف 
نماینـد  تدویـن  وظیفـه  انجـام 
و  وظایـف  شـرح  ایـن  نتیجـه  و 
چیـزی  جدیـد  هـای  نامـه  آییـن 
جـز گرفتـار شـدن بیـش از پیـش 
متقاضیـان  و  کارآفرینـان  و  مـردم 
تکالیـف جدیـد  در چنبـره  مجـوز 
و طوالنـی تر شـدن مراحـل اداری 
و  پیچیـده تـر شـدن قوانیـن راه 
و  تولیـد  و  کار  و  کسـب  انـدازی 
... نخواهـد بـود. بـه دلیـل حجیـم 
شـدن دولـت و اسـتفاده از منابـع 
گسـترش  در  نفتـی  عایـدات  و 
اکنـون  هـم  ایـران  بوروکراسـی، 
از  بدتریـن وضعیـت هـا   از  یکـی 
نظـر شـرایط و مقـررات سـاخت و 
سـاز و کسـب مجـوز و .. دارا مـی 

باشـد.
و  شـرایط  در  ایـران  »رتبـه 
در  سـاخت  مجـوز  اخـذ  مقـررات 
هـر  و  مانـده  متوقـف   172 عـدد 
کارآفریـن بـرای گـذِر  نامه هایـش 
دولتـی  کارمنـدان  دسـت  زیـر  از 
بایـد طـی 15 مرحلـه حداقـل 97 
روز از زمـان کاری مفیـد خـود را 
بسـوزاند. همیـن گـروه کارمنـدان 
بـا تالش هـای شـبانه روزی خـود 
در  ایـران  رتبـه  شـده اند،  موفـق 
سـهولت کسـب و کار را بـه عـدد 
دنیـا  کشـور   175 میـان  از   167
برسـانند. پـس از طـی همگـی این 
دوره هـای زمانـی تنها طی شـش و 
نیم سـال بنـگاه اقتصـادی فعال در 
ایـران بـه مـرز تعطیلـی می رسـد. 
اعتقـاد  بخش خصوصـی  فعـاالن 
دارنـد، بروکراسـی اداری و حضـور 
تعـداد پرشـمار کارمنـدان دولتـی 

کارآفرینـی  بـه  منفـی  نگاهـی  بـا 
موجـب شـده تـا فضـای کسـب  و 
فضـای  بـا  نسـبتی  ایـران  در  کار 
بیـن المللـی نداشته باشـد. محمـد 
سـابق  عضـو  کریمی پـور  حسـین 
ایـران  اتـاق  نماینـدگان  هیـات 
شـده  شـناخته  چهره هـای  از  و 
گفت وگویـی  در  بخش خصوصـی 
بیـکاری  بود:کارمنـد  اعـالم کـرده 
یکسـاعت  از  بیـش  روزانـه  کـه 
مـی  چـه  نـدارد،  واقعـی  اشـتغال 
کنـد؟ بخشـنامه و مقـررات و بگیر 
و ببنـد تدویـن مـی کنـد و زندگی 
و کسـب و کار مردم را مشـکل می 
کند. خـدای نکرده بخـش کوچکی 
از دولتـی هـا هـم کـه فاسـدند در 
ایـن آشـفته بـازار کیسـه هـا را پر 
هفتـه  مهرجـو،  کنند.)بهـراد  مـی 

)94/11/3 صـدا،  نامـه 
 4 بـه  قریـب  کـه  حالـی  در   
میلیـون نفـر حقـوق بگیـر دولتـی 
در ایـران داریـم و جمعیـت فعلـی 
هشـتاد  حـدود  در  نیـز  کشـور 
میلیـون نفر اسـت، کشـور توسـعه 
 50 بـا  ژاپـن  چـون  ای  یافتـه 
بیشـتر،  جمعیـت  نفـر  میلیـون 
تنهـا حدود400 هـزار نفـر کارمند 
دولتـی دارد. نتیجـه چنین اختالف 
فاحشـی ایـن اسـت کـه کارمندان 
ایـن کشـور واقعـا کار مـی کننـد و 
بـه خاطـر جمعیـت کـم، دسـتمزد 
و مزایـای بیشـتری هـم نصیبشـان 
ادارات  در  مقابـل  در  و  مـی شـود 
و نهادهـای کشـور مـا عمـال کاری 
بـرای انجـام دادن وجـود نـدارد و 
اگـر هـم باشـد، بـه خاطـر انگیـزه 
ضعیـف ناشـی از حقـوق و مزایـای 

نمـی  انجـام  درسـتی  بـه  پاییـن، 
شـود. ایـن 4 میلیـون حقـوق بگیر 
در کنـار همیـن تعداد بازنشسـته و 
مسـتمری بگیـر، دولـت را بـه یک 
متولـِی  و  حمایتـی  بـزرگ  نهـاد 
کـرده  تبدیـل  حقـوق  پرداخـت 
کارایـی  و  قابلیـت  هیـچ  کـه  انـد 
دیگـری نمـی توانـد از خود نشـان 
دهـد. بـدون شـک وقتی پـای آمار 
بـه میـان مـی آیـد، جـای چندانی 
ایدئولوژیـک  هـای  تحلیـل  بـرای 
بـر  مبتنـی  گذاریهـای  ارزش  و 
گفتمـان های فکری چپ و راسـت 
و... باقـی نمـی ماند. ژاپن کشـوری 
همـه  توسـعه  زمینـه  در  موفـق 
جانبـه اسـت و منتقـدان سـرمایه 
از  کـه همـواره  بوقچیانـی  و  داری 
فتـح جهان بـه دسـت نئولیبرالیزم 
و ... سـخن مـی گوینـد و خصوصی 
دولتـی  زدایـِی  مقـررات  و  سـازی 
ضعیـف  اقشـار  نابـودی  عامـل  را 
افزایـش فقـر مـی داننـد، نمـی  و 
تواننـد فکـت هـای قانـع کننده ای 
بـرای انـکار وضعیـت مطلـوب این 
ارائـه  هـا  زمینـه  همـه  در  کشـور 

کننـد.
پدیـده  از  نیـز  اداری  فسـاد 
حجیـم  دولـت  کـه  اسـت  هایـی 
آورد.  مـی  ارمغـان  بـه  خـود  بـا 
کـه  خصوصـی  بخـش  خـالف  بـر 
کارفرمـا منافـع عینـی و ملموسـی 
در مدیریـت منابـع و جلوگیـری از 
ریخـت و پـاش هـای غیـر ضروری 
برنامـه  دولتـی  نهادهـای  در  دارد، 
هـا و طـرح هـای فراوانـی تدویـن 
مـی شـود کـه ماحصل آنهـا چیزی 
نیسـت  زمـان  و  پـول  اتـالف  جـز 

در مذمت دولت بزرگ ناکارآمد  
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پیـش  از  اهـداف  بـه  نهایـت  در  و 
تعییـن شـده هـم نخواهند رسـید. 
تعـدد ردیف هـای بودجـه و امکان 
دسـت بـردن در فاکتـور هـا و عدم 
شـفافیت آییـن نامـه هـا و اسـناد 
هـای  سوءاسـتفاده  باعـث  دولتـی 
متعـدد شـده و در کنـار آن غلبـه 
رابطـه بـر ضابطـه و تعامـالت قـوم 
و خویشـی در تقسـیم پُسـت هـای 
اداری و واگـذاری پـروژه ها و طرح 
هـا، فضـای غبارآلود و غیر شـفافی 
را ایجـاد مـی کنـد کـه نتیجـه آن 
امـورات  پیگیـری  شـدن  مسـدود 
هـای  راه  از  مراجعیـن  عـادی 
شـدن  عـادی  و  قانونـی  متعـارف 
البیگـری و لینـک سـازی در درون 
نهادها و ادارات اسـت.  سازمان بین 
جدیدتریـن  در  شـفافیت  المللـی 

بـر  جهـان  کشـورهای  رده بنـدی 
اساس شـاخص ادراک فسـاد اعالم 
کـرد ایـران بیـن 167 کشـور رتبه 
131 را از ایـن نظر به دسـت آورده 
اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش که 
پایـه آمـار سـال 2015 تهیـه  بـر 
نظـر  از  ایـران  نمـره  اسـت،  شـده 
اعـالم   27 فسـاد  ادراک  شـاخص 
شـده اسـت. شـاخص ادراک فسـاد 
میـزان فسـاد اداری و اقتصـادی در 
کشـورها را نشـان می دهـد و بـرای 
هـر کشـور نمره ای از صفـر تا 100 
تعییـن  شـاخص  ایـن  اسـاس  بـر 
می شـود. هرچـه ایـن نمره بیشـتر 
باشـد داللت بر فسـاد کمتر اسـت.

)94 )انتخاب،7بهمـن 
فـوق،  مـوارد  بـر  عـالوه 
و  نهادهـا  و  دولـت  گسـتردگی 

مانعـی  آن  تابعـه  هـای  سـازمان 
بـزرگ بـر سـر راه ایجـاد و رونـق 
کسـب و کارهـای خصوصی اسـت. 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
شـورای اسـالمی بـا بررسـی الگوی 
دو  تولیـد،  از  حمایـت  راهبـردی 
عامـل مـرگ کسـب وکار در ایـران 
صادرکننـده  کشـوری  عنـوان  بـه 
نفـت را مداخلـه و گسـترش بیـش 
از حـد دولت در اقتصاد و اسـتفاده 
از دالرهـای نفتـی در دوران رونـق 
اسـت.)فرارو،18  کـرده  عنـوان 
بهمـن 94( بـه خاطـر حضور دولت 
فعالیـت  بـر  آن  سـنگین  سـایه  و 
هـای اقتصـادی و تولیـدی، موجی 
ناامیـدی و اسـتیصال در میـان  از 
کارآفرینـان جـوان بـه وجـود مـی 
آیـد که امکانـات و خالقیت خود را 

در مقابـل قـدرت نهادهـای دولتی 
اقتصـادی  کارهـای  در  درگیـر 
ناتـوان و از پیش بازنـده می بینند. 
جمعیـت بسـیار زیـاد تحصیلکـرده 
ای کـه از دانشـگاه هـای داخـل و 
خـارج فـارغ التحصیـل می شـوند، 
تقویـت  بـرای  فرصـت  بهتریـن 
تولیـد و کاهـش نرخ بیکاری اسـت 
و علیرغـم ایـن، بـه خاطـر حضـور 
دولـت و نهادهـای شـبه دولتـی در 
همـه عرصـه هـا و رقابـت ناعادالنه 
آنهـا بـا کارآفرینانـی کـه از حداقل 
امکانـات برخوردارنـد، ایـن فرصت 
از  موجـی  و  رفتـه  دسـت  از 
دانشـگاهیان  و  نخبـگان  مهاجـرت 
بـه کشـورهای توسـعه یافتـه رقـم 

اسـت. خـورده 
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روح اهلل خالقـی )1285 خورشـیدی - 21 آبـان 
1344(، اسـتاد موسـیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده 
ایـران«  »ای  سـرود  آهنگسـاز  وی  بـود.  ویولـن 
بـود. خالقـی از شـاگردان اصلـی علینقـی وزیـری 
بـود و تـالش او بـرای احیـای موسـیقی ایرانـی در 
دورانـی که توجه رسـمی بـه این موسـیقی کاهش 
یافتـه بـود، تأثیرگـذار و مهـم شـمرده می شـود. او 
کتابـی بـه نـام سرگذشـت موسـیقی ایـران درباره 
سرگذشـت موسـیقی، موسـیقی دانان و نوازنـدگان 
ایرانـی هم عصـر خـود و کتابـی بـه نـام نظـری بـه 
موسـیقی شـامل نظریه ای بـرای موسـیقی ایرانی و 

نوشته اسـت. غربـی 
کودکی و نوجوانی

خالقـی در ماهـان، کرمـان بـه دنیا آمـد. پدرش 
»میـرزا عبـداهلل خان منشـی« و مـادرش »مخلوقه 
خانـم« بودنـد کـه در بـاغ شـاهزاده ماهـان کرمان 
کـه عمـارت حکومتی بـود زندگی می کردنـد و هر 
دو تـار هـم می زدنـد. در چندماهگـی بـه همـراه 
تحصیـالت  کـرد.  مهاجـرت  تهـران  بـه  خانـواده 
ابتدایـی اش در تهـران و شـیراز و اصفهـان گذراند. 
در تهـران بـه مدرسـه آمریکایی هـا رفـت و در آنجا 

همـراه سـایر شـاگردان سـرود هـم می خواند. 
خانـواده  در  موسـیقی  بـه  توجـه  و  عالقـه 
خالقـی امـری معمـول بـود؛ پـدر و مـادر هـر دو 
اسـتادان  پـدر مدتـی شـاگرد  و  تـار می نواختنـد 
مطـرح ایـن سـاز بوده اسـت. همچنیـن خانـواده او 
بـا میـرزا غالمرضا شـیرازی، نوازنده تـار، رفت وآمد 
و آشـنایی داشته اسـت و فرزنـدان، وی را »عمـو« 

نـد.  نده ا می خوا
بـا انتقـال پـدرش بـه شـیراز در سـال 1295، 
ایـن  بـه  خانـواده  همـراه  بـه  در شـهریور 1297 
شـهر رفـت. در آنجـا از آموزش هـای میـرزا نصیـر 
فرصـت در زمینـه عروض و نقاشـی اسـتفاده نمود. 
همچنیـن آموختن موسـیقی را نزد شـوهر عمه اش 
میـرزا رحیـم شـروع کـرد و از او بیش از یک سـال 

می آموخـت.  ویولـن 
تـا قبـل از مهاجـرت بـه تهـران خالقـی هرگـز 
آمـوزش موسـیقی ندیـده بـود: ... کمانچـه را خوب 

می شـناختم. دختـر عمـه ای داشـتم که شـوهرش 
ایـن سـاز را خـوب مـی زد. مـردی بـود مسـن و 
فربـه و بـا قامـت متوسـط و ریش هـای حنا بسـته 
کـه دو زانـو می نشسـت و کمانچـه زیبایـی را کـه 
رویـش صدفـکاری و خاتم نگاری داشـت به دسـت 
جوانـی  در  گفتنـد  مـی  می نواخـت.  و  می گرفـت 
در دسـتگاه تعزیـه شـاهی بـوده و صـدای خوشـی 
داشـته. بعدهـا در نواختن کمانچه مهـارت یافته؛ و 
در شـمار نوازندگان دسـتگاه نایب السلطنه درآمده 
اسـت. امـا در ایـن موقـع کار مرتبـی نداشـت و بـا 
اندوختـه ای مختصـر زندگـی درویشـانه ای می کرد. 
می آمـد.  مـا  منـزل  بـه  زیـاد  عمـه ام  دختـر  بـا 
کمانچـه را هـم در کیسـه ای می گذاشـت و زیرعبـا 
می گرفـت و بـا خـود مـی آورد. مـا نیـز بـه آهنـگ 
سـازش بسـیار مأنـوس بودیـم. از قدمای موسـیقی 
بـود کـه دسـتگاهها را بـه تفضیـل می نواخـت و به 
انگشـتانش  از  داشـت.  بیشـتری  عالقـه  همایـون 
و  می آمـد  بیـرون  مطلوبـی  پختـه  گـرم  صـدای 
هنگامـی کـه همایـون مـی زد، مثـل این بـود که با 
آهنـگ کمانچـه اش نصیحت مـی داد و این موعظه 
خـوش آهنـگ در دلهـا اثـری عمیـق داشـت چـه 
همـه سـراپا گـوش می شـدند. مـن نیـز در گوشـه 
اتـاق می نشسـتم و خیره به انگشـتان میـرزا رحیم 
کمانچـه کـش می نگریسـتم. آن ویولـن زن و ایـن 
کمانچـه کش اولین مربیان موسـیقی مـن بوده اند. 

جوانی و آغاز تحصیالت موسیقی
سـال  در  تهـران  بلدیـه  کافـه  ارکسـتر  هیئـت 
راد،  از راسـت: احمـد فروتـن  1311 خورشـیدی 
مهـدی دفتـری، علی محمـد خـادم میثـاق، جـواد 

خالقـی روح اهلل  و  معروفـی 
در سـال 1302 به مدرسـه عالی موسـیقی رفت 
و در آنجـا تحـت نظـر علینقـی وزیـری آموختـن 

موسـیقی و نواختـن ویولـن را آغـاز کرد.
پـدرش،  مخالفـت  وجـود  بـا   1303 سـال  در 
تصمیـم گرفـت صرفـاً بـه مدرسـه موسـیقی برود. 
موسـیقی  بـه  کـه  عالقـه ای  وجـود  بـا  پـدرش 
داشـت، بـا موسـیقی یـاد گرفتـن وی مخالـف بود 
و در نتیجـه او مدتـی پنهانی به مدرسـه موسـیقی 

ایـن مـورد، وزیـری و یحیـی  می رفـت. گویـا در 
کـه  کرده انـد  وسـاطت  پـدرش  نـزد  دولت آبـادی 
بی تأثیـر بوده اسـت. وی باالخـره بـا گرفتـن حکـم 
تدریـس موسـیقی بـه پـدرش ثابـت می کنـد کـه 
تابسـتان  در  نبوده اسـت«.  شـدن  مطـرب  »پـِی 
سـال 1304، چهـار کنسـرت بـه رهبـری وزیـری 
در مدرسـه اجـرا شـد کـه خالقـی نیـز در آن ها به 

عنـوان نوازنـده حضـور داشـت. 
ورود به عرصه موسیقی حرفه ای

در دو سـال آخـر تحصیلـش، شـهرداری تهـران 
کافـه بلدیـه را بنیـاد کـرد و بـرای آن نیـاز به یک 
دسـته� ارکسـتر ایرانی داشـت. تشـکیل دادن این 
دسـته بـه خالقـی پیشـنهاد شـد و او ایـن کار را 

منبع] داد.[نیازمنـد  انجـام 
خالقی یاد دادن موسـیقی را از 1307 در مدرسه 
ورزش آغـاز کرد. بعد از لیسـانس نیز به هنرسـتان 

عالی موسـیقی رفت و در آنجـا تدریس کرد.
از دارالفنـون دیپلـم گرفـت و  در سـال 1310 
دارالمعلمیـن شـد. در خـرداد سـال 1313،  وارد 
دارالمعلمیـن بـه »دانشسـرای عالـی« تغییـر نـام 
یافـت. خالقـی مـدرک لیسـانس خـود را از ایـن 
دانشسـرا در رشـته فلسـفه و ادبیات دریافت نمود.
وزارت  در  دولتـی  خدمـت  وارد   1314 در  وی 
فرهنـگ گردیـد و در 1317 معـاون دفتـر وزارتـی 
پیشـنهاد  بـه   1320 در  شـد.  فرهنـگ  وزارت 
وزیـری، معـاون اداره موسـیقی کشـور و نیز معاون 
هنرسـتان عالی موسـیقی شـد. در 1325 مدتی در 
وزارت کار و تبلیغـات کار کـرد. در 1327 متصدی 
دبیرخانـه هنرهـای زیبـا شـد. در 1328هنرسـتان 
موسـیقی ملـی را تأسـیس کـرد و رییـس آن شـد.
برنامه هـای  چارچـوب  در   1334 سـال  در 
انجمـن ایـران و شـوروی به این کشـور سـفر کرد. 
همچنیـن در 1335، سـفرهایی را بـه کشـورهای 
رومانی، فرانسـه و هندوسـتان انجام داد. دسـتاورد 
زمینـه  در  مقاالتـی  از سـفر هنـد، مجموعـه  وی 

موسـیقی و رقـص در ایـن کشـور بـود.
فعالیـت  نیـز  ایـران  رادیـو  در  سـالها  خالقـی 
داشـت و از جملـه رئیـس شـورای موسـیقی رادیو 

ای ایران؛ آهنگ کرمانی ها
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روح اهلل خالقـی )1285 خورشـیدی - 21 آبـان 
1344(، اسـتاد موسـیقی ایرانی، آهنگساز و نوازنده 
ایـران«  »ای  سـرود  آهنگسـاز  وی  بـود.  ویولـن 
بـود. خالقـی از شـاگردان اصلـی علینقـی وزیـری 
بـود و تـالش او بـرای احیـای موسـیقی ایرانـی در 
دورانـی که توجه رسـمی بـه این موسـیقی کاهش 
یافتـه بـود، تأثیرگـذار و مهـم شـمرده می شـود. او 
کتابـی بـه نـام سرگذشـت موسـیقی ایـران درباره 
سرگذشـت موسـیقی، موسـیقی دانان و نوازنـدگان 
ایرانـی هم عصـر خـود و کتابـی بـه نـام نظـری بـه 
موسـیقی شـامل نظریه ای بـرای موسـیقی ایرانی و 

نوشته اسـت. غربـی 
کودکی و نوجوانی

خالقـی در ماهـان، کرمـان بـه دنیا آمـد. پدرش 
»میـرزا عبـداهلل خان منشـی« و مـادرش »مخلوقه 
خانـم« بودنـد کـه در بـاغ شـاهزاده ماهـان کرمان 
کـه عمـارت حکومتی بـود زندگی می کردنـد و هر 
دو تـار هـم می زدنـد. در چندماهگـی بـه همـراه 
تحصیـالت  کـرد.  مهاجـرت  تهـران  بـه  خانـواده 
ابتدایـی اش در تهـران و شـیراز و اصفهـان گذراند. 
در تهـران بـه مدرسـه آمریکایی هـا رفـت و در آنجا 

همـراه سـایر شـاگردان سـرود هـم می خواند. 
خانـواده  در  موسـیقی  بـه  توجـه  و  عالقـه 
خالقـی امـری معمـول بـود؛ پـدر و مـادر هـر دو 
اسـتادان  پـدر مدتـی شـاگرد  و  تـار می نواختنـد 
مطـرح ایـن سـاز بوده اسـت. همچنیـن خانـواده او 
بـا میـرزا غالمرضا شـیرازی، نوازنده تـار، رفت وآمد 
و آشـنایی داشته اسـت و فرزنـدان، وی را »عمـو« 

نـد.  نده ا می خوا
بـا انتقـال پـدرش بـه شـیراز در سـال 1295، 
ایـن  بـه  خانـواده  همـراه  بـه  در شـهریور 1297 
شـهر رفـت. در آنجـا از آموزش هـای میـرزا نصیـر 
فرصـت در زمینـه عروض و نقاشـی اسـتفاده نمود. 
همچنیـن آموختن موسـیقی را نزد شـوهر عمه اش 
میـرزا رحیـم شـروع کـرد و از او بیش از یک سـال 

می آموخـت.  ویولـن 
تـا قبـل از مهاجـرت بـه تهـران خالقـی هرگـز 
آمـوزش موسـیقی ندیـده بـود: ... کمانچـه را خوب 

می شـناختم. دختـر عمـه ای داشـتم که شـوهرش 
ایـن سـاز را خـوب مـی زد. مـردی بـود مسـن و 
فربـه و بـا قامـت متوسـط و ریش هـای حنا بسـته 
کـه دو زانـو می نشسـت و کمانچـه زیبایـی را کـه 
رویـش صدفـکاری و خاتم نگاری داشـت به دسـت 
جوانـی  در  گفتنـد  مـی  می نواخـت.  و  می گرفـت 
در دسـتگاه تعزیـه شـاهی بـوده و صـدای خوشـی 
داشـته. بعدهـا در نواختن کمانچه مهـارت یافته؛ و 
در شـمار نوازندگان دسـتگاه نایب السلطنه درآمده 
اسـت. امـا در ایـن موقـع کار مرتبـی نداشـت و بـا 
اندوختـه ای مختصـر زندگـی درویشـانه ای می کرد. 
می آمـد.  مـا  منـزل  بـه  زیـاد  عمـه ام  دختـر  بـا 
کمانچـه را هـم در کیسـه ای می گذاشـت و زیرعبـا 
می گرفـت و بـا خـود مـی آورد. مـا نیـز بـه آهنـگ 
سـازش بسـیار مأنـوس بودیـم. از قدمای موسـیقی 
بـود کـه دسـتگاهها را بـه تفضیـل می نواخـت و به 
انگشـتانش  از  داشـت.  بیشـتری  عالقـه  همایـون 
و  می آمـد  بیـرون  مطلوبـی  پختـه  گـرم  صـدای 
هنگامـی کـه همایـون مـی زد، مثـل این بـود که با 
آهنـگ کمانچـه اش نصیحت مـی داد و این موعظه 
خـوش آهنـگ در دلهـا اثـری عمیـق داشـت چـه 
همـه سـراپا گـوش می شـدند. مـن نیـز در گوشـه 
اتـاق می نشسـتم و خیره به انگشـتان میـرزا رحیم 
کمانچـه کـش می نگریسـتم. آن ویولـن زن و ایـن 
کمانچـه کش اولین مربیان موسـیقی مـن بوده اند. 

جوانی و آغاز تحصیالت موسیقی
سـال  در  تهـران  بلدیـه  کافـه  ارکسـتر  هیئـت 
راد،  از راسـت: احمـد فروتـن  1311 خورشـیدی 
مهـدی دفتـری، علی محمـد خـادم میثـاق، جـواد 

خالقـی روح اهلل  و  معروفـی 
در سـال 1302 به مدرسـه عالی موسـیقی رفت 
و در آنجـا تحـت نظـر علینقـی وزیـری آموختـن 

موسـیقی و نواختـن ویولـن را آغـاز کرد.
پـدرش،  مخالفـت  وجـود  بـا   1303 سـال  در 
تصمیـم گرفـت صرفـاً بـه مدرسـه موسـیقی برود. 
موسـیقی  بـه  کـه  عالقـه ای  وجـود  بـا  پـدرش 
داشـت، بـا موسـیقی یـاد گرفتـن وی مخالـف بود 
و در نتیجـه او مدتـی پنهانی به مدرسـه موسـیقی 

ایـن مـورد، وزیـری و یحیـی  می رفـت. گویـا در 
کـه  کرده انـد  وسـاطت  پـدرش  نـزد  دولت آبـادی 
بی تأثیـر بوده اسـت. وی باالخـره بـا گرفتـن حکـم 
تدریـس موسـیقی بـه پـدرش ثابـت می کنـد کـه 
تابسـتان  در  نبوده اسـت«.  شـدن  مطـرب  »پـِی 
سـال 1304، چهـار کنسـرت بـه رهبـری وزیـری 
در مدرسـه اجـرا شـد کـه خالقـی نیـز در آن ها به 

عنـوان نوازنـده حضـور داشـت. 
ورود به عرصه موسیقی حرفه ای

در دو سـال آخـر تحصیلـش، شـهرداری تهـران 
کافـه بلدیـه را بنیـاد کـرد و بـرای آن نیـاز به یک 
دسـته� ارکسـتر ایرانی داشـت. تشـکیل دادن این 
دسـته بـه خالقـی پیشـنهاد شـد و او ایـن کار را 

منبع] داد.[نیازمنـد  انجـام 
خالقی یاد دادن موسـیقی را از 1307 در مدرسه 
ورزش آغـاز کرد. بعد از لیسـانس نیز به هنرسـتان 

عالی موسـیقی رفت و در آنجـا تدریس کرد.
از دارالفنـون دیپلـم گرفـت و  در سـال 1310 
دارالمعلمیـن شـد. در خـرداد سـال 1313،  وارد 
دارالمعلمیـن بـه »دانشسـرای عالـی« تغییـر نـام 
یافـت. خالقـی مـدرک لیسـانس خـود را از ایـن 
دانشسـرا در رشـته فلسـفه و ادبیات دریافت نمود.
وزارت  در  دولتـی  خدمـت  وارد   1314 در  وی 
فرهنـگ گردیـد و در 1317 معـاون دفتـر وزارتـی 
پیشـنهاد  بـه   1320 در  شـد.  فرهنـگ  وزارت 
وزیـری، معـاون اداره موسـیقی کشـور و نیز معاون 
هنرسـتان عالی موسـیقی شـد. در 1325 مدتی در 
وزارت کار و تبلیغـات کار کـرد. در 1327 متصدی 
دبیرخانـه هنرهـای زیبـا شـد. در 1328هنرسـتان 
موسـیقی ملـی را تأسـیس کـرد و رییـس آن شـد.
برنامه هـای  چارچـوب  در   1334 سـال  در 
انجمـن ایـران و شـوروی به این کشـور سـفر کرد. 
همچنیـن در 1335، سـفرهایی را بـه کشـورهای 
رومانی، فرانسـه و هندوسـتان انجام داد. دسـتاورد 
زمینـه  در  مقاالتـی  از سـفر هنـد، مجموعـه  وی 

موسـیقی و رقـص در ایـن کشـور بـود.
فعالیـت  نیـز  ایـران  رادیـو  در  سـالها  خالقـی 
داشـت و از جملـه رئیـس شـورای موسـیقی رادیو 

ای ایران؛ آهنگ کرمانی ها
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بـود و برنامه هـای رادیویـی »یـادی از هنرمنـدان 
درگذشـته« و »سـاز و سـخن« را راه انـدازی کـرد. 
وی همچنیـن، سرپرسـت ارکسـتر گل هـا نیـز بود.

از آهنگ هـای سـاخته خالقـی کـه در ایـن دوره 
بسـیار موردپسـند بـود و از رادیـو بسـیار پخـش 
دسـتگاه  در  یـک«  شـماره  »رنگارنـگ  می شـد 

اصفهـان بـود. 
آرامگاه روح اهللا خالقی

خالقـی در سـال 1338 بـه در خواسـت خـود از 
اداره کل هنرهای زیبا بازنشسـته شـد اما همچنان 

بـه فعالیت هـای هنـری خود ادامـه داد. 
خالقـی در 1344 در سـالزبورگ در اتریـش پس 
از چنـد عمـل جراحـی ناموفـق، بـر اثـر سـرطان 
معده درگذشـت عبدالحسـین سپنتا شـعری درباره 

او بـا مطلـع زیر سروده اسـت.
به پرده های پیانو چو خالقی زد دست

پبه روی نُت ز هنر نقِش آفرین بربست
یار رمیده، هسـتی عاشـقان، پیمان شـکن، وعده 
وصـال، اللـه خونیـن، نغمـه نـوروزی، بهار عاشـق، 
آتشـین اللـه، خامـوش، امیـد زندگی، شـب جوانی 

و شـب هجران.
شـب  و  جوانـی  شـب  زندگـی،  امیـد  قطعـات 

فیلـم  از خالقـی هسـتند کـه در  آثـاری  هجـران 
شـده اند. اسـتفاده  زندگـی  طوفـان 

خالقـی بـه جز آهنگسـازی، بـه تنظیـم و اجرای 
از تصنیف هـای قدیمـی شـیدا و عـارف  بسـیاری 
وی  پرداخته اسـت.  نیـز  ارکسـتر  بـرای  قزوینـی 
ماننـد  وزیـری  علینقـی  آهنگ هـای  از  تعـدادی 
شـکایت، نـی، خریـدار تـو، دلتنـگ، و کاروان را بـا 

رهبـری کرده اسـت. و  اجـرا  ارکسـتر 
اسـت.  خالقـی  اثـر  آخریـن  خامـوش  تصنیـف 
ایـن آهنـگ در دسـتگاه ماهور سـاخته شده اسـت 
و ارکسـتر گل هـا آن را بـه رهبـری خالقـی و بـا 
همراهـی پیانوی جـواد معروفی به شـماره گل های 
رنگارنـگ 237 اجرا کرده اسـت. شـعر ایـن تصنیف 

از رهـی معیری اسـت.
مدهـوِش  جـان  نـه  دلبنـدی،  مفتـوِن  دل  نـه 
نـه بـر ُمژگان من اشـکی، نه بـر لب های  دل خواهی 

آهی مـن 
نه جان بی نصیبم را، نه از شمعی نه از جمعی

ندارد خاطِرم الفت، نه با ِمهری نه با ماهی
کیم من، آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان

نه آرامی، نه امیدی، نه هم دردی، نه همراهی
َگهی اُفتان و خیزان، چون ُغباری در بیابانی

َگهی خاموش و حیران، چون نگاهی بر نظرگاهی
رهی تا چند سوزم، در دل شب ها چو کوکب ها

به اقبال َشرر نازم، که دارد ُعمر کوتاهی
خالقی و حفظ موسیقی ایرانی

خالقـی در دورانـی فعالیت می کرد که موسـیقی 
غربـی در ایـران رواج داشـت و بسـیاری موسـیقی 
بیهـوده  را  آن  تدریـس  و  غیرعلمـی  را  ایرانـی 
ایرانـی  موسـیقی  بـازه ای  در  حتـی  می دانسـتند. 
در هنرسـتان عالـی موسـیقی تدریـس نمی شـد و 
بسـیاری از کسـانی که سازهای سـنتی می نواختند 
در ایـن بـازه بـه سـازهای اروپایـی روی آوردنـد یا 
هنرسـتان عالـی موسـیقی را تـرک کردنـد. در این 
دوران خالقـی و اسـتاد محبوبـش علینقـی وزیـری 
بـرای حفـظ موسـیقی ایرانـی تالش های بسـیاری 
بـه  نظـری  کتـاب  نقـد  در  جعفـرزاده  کردنـد. 
موسـیقی ایـن کتاب را تالشـی بـرای توجیه علمی 
موسـیقی ایرانـی با تئوری موسـیقی غربـی و تغییر 
فضـای ضـد موسـیقی ایرانـی آن زمـان می داند که 
تأسـیس  بـه  نهایـت  در  و  نمانده اسـت  بی نتیجـه 

هنرسـتان موسـیقی ملـی منجـر شده اسـت.
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سـن  بیشـتر  سـال  دوازده  تـا  ده  بیـن 
نداشـت، پسـرکی بـود الغـر انـدام که فکر 
می کنـم هرچـه لبـاس داشـته روی هـم 
پوشـیده بـود تـا از گزنـد سـرما در امـان 
باشـد امـا دسـت هایش را سـرما زده بـود 
و سـیاه شـده و خشـکی کـرده بودنـد و 
از بهداشـت هـم چنـد کیلومتـری فاصلـه 
داشـتند. آب از بینـی اش روان بود و صدای 
فـش و فـش تبدیـل به موسـیقی متن کار 
کردنـش شـده بـود و با آسـتین هـم هر از 
چنـدی تـالش می کـرد تا جلـوی آبریزش 
بینـی اش را بگیـرد، امـا هـر چقـدر هم که 
کثیـف و خسـته و آلـوده ی کار باشـد بـاز 
هـم کـودک اسـت و معصومیت و دوسـت 
صدایـش  و  چشـم ها  از  بـودن  داشـتنی 
می بارد، بـا تـرس و لـرز بـه سـوالم پاسـخ 
می دهـد و می گویـد نامـش » الف« اسـت 
یازده سـال سـن دارد و مدرسه هم می رود 
امـا وقتی کـه آدرس مدرسـه را می پرسـم 
بـا مشـکل مواجه می شـود و به سـختی و 
باتـالش فـراوان آدرس آشـفته ای از فـالن 
مدرسـه را می دهـد کـه حـدس می زنـم یا 
بـه آن مدرسـه نمـی رود و یـا آنقـدر نرفته 
کـه حتـی آدرس همـه درسـت بـه یادش 
نمی آیـد و در همیـن فکـرا هسـتم کـه 
صاحـب مغازه سـر می رسـد و با خشـونت 
خاصـی می گوید: آقـا بفرما، امـری دارین؟ 
می گویـم بـه قصـد خریـد آمـده بـودم اما 
دیـدم کـه ایـن بچـه وضعیـت بـدی دارد 
و گویـا سـرما هـم خـورده امـا بازهـم این 
طفل به کار واداشـته  شـده. صاحب سـوپر 
مارکـت می گوید: که خودش دوسـت دارد 
سـرکار بیاید و من دیشـب به او گفته ام که 
فـردا الزم نیسـت به محـل کار بیاید اما باز 
آمـده. خوشـبختانه چهـره ام بـرای صاحب 
مغازه آشناسـت و خیلی خصمانـه برخورد 
نمی کنـد و می گویـد: آقـا حقیقـت ماجـرا 
اینـه کـه بعضی وقت هـا ماموریـن می آیند 
و بـه بهانـه ی خریـد کـردن بچـه را سـین 
و جیـم می کننـد و بعـد هـم جریمه هـای 
آنچنانـی برای ما می برنـد. در جواب چطور 
و چگونـه ایـن چنیـن می شـود اضافه کرد 
افغانی هـا  از  نبایـد  مـا  در حقیقـت  کـه: 
بـه عنـوان شـاگرد اسـتفاده کنیـم و اگـر 
بفهمنـد بـه ازای هـر روزی که بچـه اینجا 
کار کـرده 85 هـزار تومان جریمه  می کنند 
و دفعـه ی قبلـی هـم همیـن بـال سـر من 
آمـد و یـک میلیـون وانـدی برایـم خـرج 
برداشـت کـه به مصیبـت آن را کـم کردم.

- خـوب حـاال ایـن بچـه چند وقت اسـت 
کـه پیـش شـما کار می کند؟ 

- آقـا شـما هـم کـه از همـان سـواالت 

می پرسـی، بی خیـال  بـاش تـرا بـه قـرآن.
- چقدر حقوق می گیرد؟

- کال حقـوق شـاگرد از دویسـت و پنجـاه 
هزار تومان شـروع می شـود و تـا 500 هزار 
تومان باال می رود و حاال اگر کاسـبی سـود 
بیشتری داشـته باشد شـاید پول بیشتری 

به شـاگرد بدهند.
- خصوصیـات اصلـی شـاگرد خـوب چـه 
هسـت؟ یعنـی وقتـی کـه می نویسـند بـه 
یک شـاگرد نیازمندیم یعنـی دقیقا به چه 

چیـزی نیـاز دارند؟
- شـاگردها چند دسـته هسـتند و معموال 
خـود کاسـب ها مشـخص می کننـد مثـال 
مـی نویسـند بـه یک شـاگرد سـاده یعنی 
کسـی کـه در چیدمـان محصـوالت کمک 
کنـد و مغـازه را آب و جـارو کنـد و غیـره، 
امـا وقتـی کـه کاسـبی کمـی پیشـرفت 
می کنـد شـاگرد جدیـدی کـه اسـتخدام 
فعلـی  شـاگرد  وظایـف  دیگـر  می کننـد 
را بـه عهـده می گیـرد و همیـن شـاگرد 
تبدیـل بـه مسـول آمـوزش وی می شـود 
و کارهـای مـن بـه عنـوان صاحـب مغـازه 
بـه حسـاب  تقریبـا  و  سـبک تر می شـود 
و کتـاب خالصـه می شـود و الزم نیسـت 
دائـم به هـر دوی آنهـا دسـتور بدهم بلکه 
شـاگرد قدیمـی شـاگرد جدیـد را آموزش 

می دهـد. را 
- محدودیت سنی هم دارد؟

- طبیعتا ما باالی بیسـت سـال اسـتخدام 
هـم  فروشـی ها  میـوه  و  نمی کنیـم 
همینطـور تـا جائـی کـه می دانـم کسـی 
شـاگرد باالی 21 یا 22 سـاله را اسـتخدام 
نخواهـد کرد، چـرا کـه هرچـه سـن باالتـر 
باشـد شـاگرد پـر رو تـر می شـود و حقوق 
و مزایـای بیشـتری می خواهـد و یـا کم تر 
کار می کنـد و سـاعت کاری برایـش مهـم 
می شـود و مرخصی و اسـتراحت بیشـتری 
آدم  بـرای  هـم  آخـرش  و  می خواهـد 
نمی مانـد و کار را کـه خـوب یـاد گرفـت 
امـا  می افتـد  خـودش  کاسـبی  فکـر  بـه 
اگر سـن و سـالی نداشـته باشـد می شـود 
شـاگرد را  بـه قـول مـا کرمانی ها بـار آورد 
و تربیـت کـرد، دیگـر پـر رویـی نمی کنـد 
و هـر چـه بگویـی گـوش می دهـد و تـازه 
همیشـه هم دسـت بوس اسـتاد اسـت که 
او را بـه سـر کاری بـرده و به قـول معروف 
زیـر پـر و بـال خـودش گرفتـه اسـت و در 
ضمن کسـی که در این سن سـر کار آمده 
مسـلما پشـتیبانی ندارد که حتـی اگر کار 
را بـه خوبـی هـم یـاد گرفـت بتوانـد برود 
و بـرای خـودش همیـن کاسـبی را بزند و 
بـرای ما هـم رقیب بشـود. در کل شـاگرد 

باید در همین سـن و سـال باشـد) به »الف 
« اشـاره می کنـد( نه آنقدر بچـه که حرف 
آدم را نفهمـد و تربیـت کردنـش مصیبـت 
باشـد و نـه آنقدر بزرگ که دیگـر از تربیت 

شـدنش گذشـته باشد.
- شما خودتان هم شاگردی کرده اید؟

- ) بـه شـدت ناراحت می شـود انگار حرف 
توهیـن آمیـزی زده ام( دسـت شـما درد 

نکنـد واقعـا ممنون!
- عذر می خواهم قصد جسارتی نداشتم.

- نـه مـن هـم شـاگردی کـرده ام ولـی 
خـوب شـاگرد پـدرم بودم کـه البتـه از آن 
کار دل خوشـی نداشـتم و بـه محض اینکه 
توانسـتم سـرمایه ای جور کنم این مغازه را 
اجـاره کـردم و الحمـداهلل بد نیسـت به جز 
خـودم و خانـواده ام و این بچه و خانواده اش 
چنـد نفـر دیگـر هـم از همیـن مغـازه نان 

می خورنـد.
مغـازه  صاحـب  بگویـم  چـه  نمی دانـم 
جـوری برخـورد می کنـد انـگار کارآفریـن 
بزرگـی اسـت و بـا اسـتانداردهای جهانـی 
سرپرسـت های خانواده را به کار گماشته و 
تولیـد نا خالص ملـی را باال بـرده دوباره به 
سـمت »الف« مـی روم می گویـم عمو جان 

دوسـت داری اآلن کجـا باشـی؟
- خونه

- خونه چکار کنی؟ خواهر و برادر داری؟
- بلـه سـه تـا خواهر و 2 تـا بـرادر دارم که 
همـه از مـن بزرگتـر هسـتند به جـز یکی 

از خواهـر ها
- آنها هم شـاغل هسـتند) متوجه منظورم 

نمی شـود( آنها هـم کار می کنند؟
- بلـه برادرهـا با پدرم می رونـد برای بنایی 

و خواهرهـا با مـادرم در خانه می مانند.
بـا  و  می دهـم  کاغـذ  ای  برگـه  الـف  بـه 
برایـم  می خواهـم  او  از  خـودکار  یـک 
نقاشـی بکشـد می پرسـد چی بکشـم؟ که 
می گویـم خـودت را بکـش وقتـی کـه کار 
می کنـی، و ناگهـان نقاشـی »الـف « مثـل 

را  او خـودش  سـرم  بـه  می خـورد  پتـک 
بسـیار کوچک می کشـد تقریبا بـه اندازه ی 
دو تا بطری آب معدنی در نقاشـی و کوهی 
اسـتوانه های  از  می کشـد  خـودش  کنـار 
آبـی رنـگ وقتـی می پرسـم کـه آنهـا چـه 
معدنـی  آب  این هـا  می گویـد  هسـتند؟ 
هسـتند دیگـر، امـروز آب معدنـی آورده اند 
و مـن بایـد همـه را ببـرم توی انبـار و بقیه  
را بچینـم توی یخچـال. در اقتصـاد چیزی 
داریـم بـه نـام ارتـش کارمزدی، ایـن ارتش 
از انسـان های بیـکاری درسـت شـده کـه 
واسـطه ی  بـه  و  می گردنـد  کار  بدنبـال 
وضعیـت بـدی کـه در آن هسـتند بـه هـر 
حقـوق کـم و ناچیـزی کـه کارفرمـا بدهد 
اهـرم  حـال  درعیـن  و  می شـوند  راضـی 
فشـاری می شـوند روی کارگـری کـه سـر 
کار اسـت چـرا کـه هـر زمانی کـه بخواهد 
بـه کار فرمـا اعتـراض کنـد کـه وضعیـت 
حقـوق و مزایـای وی شایسـته اش نیسـت، 
فـورا کارفرما در پاسـخ می گویـد که هزاران 
نفر بیرون از اینجا بیکار هسـتند و به نصف 
حقـوق تو راضی می شـوند کـه اینجا بدون 
مرخصـی کار کننـد اگـر نمی توانـی بـرو تا 
یکـی از این ارتش بیـکاران را به کار بگیرم. 
کودکـی که امـروز کودک کار اسـت و حق 
تحصیـل از وی دریـغ شـده و کار فرما و هر 
برخـوردی کـه دلش خواسـته طی سـال ها 
بـا وی کرده اسـت آیـا می توانـد در آینـده 
انتخاب هـای صحیحـی بـرای کشـورش و 
زندگـی خـودش بکنـد؟ آیـا بـه پیشـرفت 
می شـود  یـا  و  می کنـد  کمـک  جامعـه 
آلت دسـت کسـانی که پیشـرفت برایشـان 
ایشـان صدمـه  تجـارت  بـه  و  دارد  ضـرر 
می زند؟همـه ی مـا می دانیـم کـه تربیـت 
کـردن بـه زعـم کارفرمـا یعنـی بـی رگ و 
بـی اراده کـردن یعنی اراده ی اعتـراض را از 
کارگـر گرفتـن و اورا تبدیـل بـه موجوی از 
خـود بیگانه کردن، آیا هنوز وقت ایسـتادن 

جلـوی ایـن رونـد فـرا نرسیده اسـت؟

به یک شاگرد نیازمندیم


