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افتتاح پنجمین 
خانه بوم گردی 

در فهرج 
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صادرات نخستین 
محموله کشاورزی 

از جیرفت به 
روسیه
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استانداران 
کرمان

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

و فعالیت های محمد صنعتی 

---------  صفحه  6 ---------

مشرق زمین
خاستگاه 
نمایش 

عروسکی
---------  صفحه  7 ---------

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
مناقصه گذار: شرکت معادن زغال سنگ کرمان

موضوع مناقصه: ایاب و ذهاب پرسنل و انجام امور وسیله رسانی در معدن هشونی به صورت یکجا یا جداگانه طبق آنالیز ذیل:
1- ایاب و ذهاب پرسنل منطقه در مسیرهای افزاد، کوهبنان و کلیه شهرک های تابعه، جور به معدن هشونی و بالعکس

2- ایاب و ذهاب پرسـنل منطقه در مسـیرهای شهرسـازی، کیانشـهر، طغرالجرد، سلمانشـهر، روسـتاهای رشک، سـبتک، خانمکان 
و زرنـد، زرنـد نـو، گیسـک، بابتنگل، دشـتخاک به معدن هشـونی و بالعکس.

3- انجـام عملیـات مربـوط به امور وسـیله رسـانی به سـرکارگاه هـای اسـتخراج و تونل های مورد نیـاز منطقه، انجـام عملیات ایاب 
و ذهـاب کارگـران و کارمنـدان منطقـه از محوطـه معـدن به سـرکارگاه ها و تونل هـای مورد نیـاز منطقه و بالعکس طبـق مقررات 

داخلـی معدن در شـیفت های سـه گانه
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 95/10/15

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغال سنگ کرمان
تضمین شرکت در مناقصه: جهت ردیف 1و 2 هرکدام مبلغ 280/000/000 ریال و  ردیف 3 مبلغ 200/000/000 ریال

تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 95/10/28
تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 95/10/29

مبلغ خرید اسناد: 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی
ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد.

تلفن تماس: 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

شرکت »شاپرک« جهت تامین نیروی انسانی خود از افراد عالقمند و فعال دعوت به همکاری می نماید.
 1 - اپراتور سیستم 1 نفر     2 - حسابدار 2 نفر    3 - امور اداری 1 نفر    4 - صدور فاکتور 1 نفر   5 - آبدارچی 1 نفر

ثبت نام  از 95/10/4 تا 95/10/10       شماره تماس: 32221761 - 034   ساعت تماس: 9 صبح الی 6 عصر

استخدام آگهی 

هوشنگ مرادی کرمانی:

کسی برای کسب لذت به سراغ 
ادبیات ما نمی رود

   صفحه4

هر روز یک کرمانی به خاطر 
مهریه زندانی می شود

 در حال حاضر 87 زندانی مهریه در کرمان وجود دارد

معاون وزیر خارجه خواستار شد

ورود نهادهای امنیتی برای پایان دادن به 
حاشیه  سازی های »کریمی قدوسی«

   صفحه3

قانون در سـال های اخیـر اگرچه به 
سـمتی رفته تا زندانیان مهریه کاهش 
یابنـد اما طبق گفته مدیرعامل سـتاد 
دیـه اسـتان کرمـان به طـور میانگیـن 
روزی یـک نفـر در ایـن اسـتان بابـت 

مهریـه زندانی می شـود.
حجت اهلل موسـوی قوام روز گذشته 
در نشسـت هیـأت مدیـره سـتاد دیـه 
اسـتان کرمـان ایـن خبـر را داد. بـه 
گفتـه وی هم اکنـون 182 زندانـی به 
علـت بدهـکاری مالـی ازجملـه چک، 
زندان هـای  در  دیـه  و  نفقـه  مهریـه، 
آن هـا  نفـر  اسـتان هسـتند کـه 87 
بـه علـت ناتوانـی در پرداخـت مهریه 
ایرنـا  کـه  آن طـور  شـدند.  زندانـی 
نوشـته، مدیرعامـل سـتاد دیه اسـتان 

غیـر  جرائـم  مددجـوی   15« گفتـه 
عمـد از سـال 94 و یـک نفـر از سـال 
کرمـان  اسـتان  زندان هـای  در   93
در سـال  نفـر  و 166  دارنـد  حضـور 
جـاری وارد زندان هـای اسـتان کرمان 
شـده اند.« موسـوی قوام معتقد اسـت 
»آمـار ورودی مددجویـان جرائـم غیر 
عمـد به زندان هـا جای تأسـف دارد.« 
در حالـی طبـق آمـاری که ایـن مقام 
متوسـط  به طـور  داده  ارائـه  مسـئول 
زندان هـای  وارد  نفـر  یـک  روزانـه 
سـال  وی  کـه  می شـوند  اسـتان 
گذشـته هـم آمـار ورودی بدهـکاران 
را  اسـتان  زندان هـای  بـه  مهریـه 
آمارهایـی  کـرد.  عنـوان  همین گونـه 
کـه نشـان می دهـد همچنـان زندانی 

یـک  به عنـوان  مهریـه  بابـت  شـدن 
مطـرح  کرمـان  اسـتان  در  معضـل 
اسـت. معضلـی کـه مدیرعامل سـتاد 
دیـه اسـتان چندی پیـش آن را »یک 
فاجعه بـزرگ اجتماعی« دانسـته بود. 
البتـه طبـق گفتـه  جهانگیـر، رییس 
سـازمان زندان هـا و اقدامـات تأمینـی 
زندانـی   302 و  دو  هـزار  تربیتـی  و 
مهریـه تـا تابسـتان سـال جـاری در 
داشـتند  حضـور  کشـور  زندان هـای 
کـه نشـان می دهـد معضـل زندانیـان 
کشـور  سراسـر  در  مهریـه  بدهـکار 
وجـود دارد، امـا بـا توجـه بـه گفتـه 
مسـئوالن کرمانی، در این اسـتان این 

معضـل قـدری شـدیدتر اسـت. 
صفحه 2
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اخبار آبفا

برگزاری کارگاه تحقیقاتی
 شرکت آبفای کرمان با مشارکت 

جهاد دانشگاهی
نهمیـن کارگاه تحقیقاتی شـرکت مهندسـی 
جهـاد  مشـارکت  بـا  کرمـان  اسـتان  آبفـای 
دانشـگاهی اسـتان کرمـان و همـکاری شـرکت 
مکـث بین الملل برگـزار شـد. محمدعلی حیات 
ابـدی، رییـس دفتر تحقیقات و بهبـود بهره وری 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا اعالم 
یادشـده  ایـن خبـر گفـت: »محوریـت کارگاه 
آشـنایی با سیسـتم های جدید پایـش و کنترل 
منابـع آبی، شـبکه های توزیع، خطـوط انتقال و 
همچنیـن روش های جدید حفر چاه هـای آب و 
گمانـه برداری از نقـاط موردنظر تـا اعماق 400 
متـر بـود کـه در ایـن زمینه بـا حضـور نماینده 
تکنولـوژی  آخریـن  هلنـد،  کشـور  از  اعزامـی 
روز دنیـا مطـرح شـد.« وی افـزود: »بـا توجـه 
بـه تصمیمـات اخذشـده در شـورای تحقیقـات 
اسـتان، امیـد اسـت تـا پایـان سـال همـه ماهه 
شـاهد تشـکیل یـک کارگاه تخصصـی به منظور 
ارتقـاء دانش همکاران باشـیم.« وی ضمن تأکید 
بـر هزینـه فوق العاده پایین برگـزاری کارگاه های 
یادشـده کـه در قالـب تفاهم نامه هـای منعقده با 
نهادهـای دانشـگاهی به صـورت رایـگان برگـزار 
می گـردد، بـر اهمیـت ایـن موضـوع در زمینـه 
ارتقـاء دانـش همـکاران مسـتعد و عالقه منـد 

نمود. تأکیـد 

آغاز نصب و تجهیز ده حلقه 
چاه شرکت آبفای رفسنجان به 

تجهیزات کنترل از راه دور
سـید محمـد حسـنی صفـات، رییـس گـروه 
انـرژی و سیسـتم های کنتـرل شـرکت آبفـای 
اسـتان کرمان گفت: »شـرکت آبفای رفسـنجان 
بعد از انجام مطالعات مرحله اول و دوم و تصویب 
آن هـا در کمیته تله متری اسـتان و کشـور، اقدام 
بـه اصـالح زیرسـاخت های تأسیسـاتی و ایجـاد 
بسـتر مخابراتـی جهت اسـتقرار سیسـتم پایش 
و راهبـری تأسیسـات خـود نمـود.« وی افـزود: 
»بـه همیـن منظـور و در راسـتای سیاسـت های 
ارائـه خدمـات  در  اسـتان  آبفـای  کل شـرکت 
بهتـر و مطلوب تـر به شـهروندان، شـرکت آبفای 
رفسـنجان اقدام به خرید ابـزار دقیق و تجهیزات 
کنترلـی بـرای ده حلقـه از چاه هـای خـود نمود 
کـه پیش بینی می شـود تا پایان سـال جـاری در 

مـدار بهره بـرداری قـرار گیرد.«

رییس اداره نظارت 
بر نصب انشعابات آبفای استان 

منصوب شد
طـی حکمی از سـوی محمد طاهـری، رییس 
هیـأت مدیره و مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان، علـی زاده ده باالیی رییـس اداره 
نظارت بر نصب انشـعابات شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان کرمـان شـد.در ایـن حکـم آمـده اسـت: 
احترامـاً نظـر به مراتب تعهد، شایسـتگی، توانایی 
، کارایی و سـوابق مفید و ارزشـمند جنابعالی به 
اسـتناد بنده 5 شـیوه نامه عزل و نصب معاونین، 
مدیـران ، روسـای واحدهـا و ادارات تابعه مصوب 
89.9.29 هیأت مدیره محترم شـرکت به موجب 
ایـن حکم از مورخ 95.9.22 برای مدت دو سـال 
به سـمت رئیـس اداره نظارت بر نصب انشـعابات 
آب و فاضـالب در معاونـت خدمات مشـترکین و 
درآمـد منصـوب می شـوید.امید اسـت بـا اتکال 
بـه خداونـد متعـال ضمـن تحکیـم همـکاری و 
همدلـی سـازمانی و تعامـل مسـتمر و مؤثـر در 
چارچـوب ضوابط و مقـررات در تحقـق اهداف و 

برنامه هـای شـرکت موفق و مؤید باشـید.

تعویض بیش از 1500 دستگاه 
کنتور خراب در رفسنجان

طی هشـت ماه نخسـت سـال جـاری، 1537 
دسـتگاه کنتور خراب در شهرسـتان رفسـنجان 
تعویض شد. محمدرضا مرادی، معاون مشترکین 
شهرسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  درآمـد  و 
رفسـنجان گفت: »به منظور بهینه سـازی فرآیند 
تولیـد، توزیـع و مصـرف آب بیـن مشـترکین، 
ابتـدای  از  برنامـه زمان بندی شـده  طبـق یـک 
سـال جـاری تـا پایـان آبان مـاه 1537 دسـتگاه 
کنتور خـراب در شهرسـتان رفسـنجان تعویض 
شـد.« وی افـزود: »ایـن میـزان تعویـض کنتـور 
خـراب در مقایسـه بـا میـزان مدت زمان مشـابه 
سـال قبـل کـه 874 دسـتگاه اسـت ،بیـش از 
کنتورهـای  تعویـض  دارد.  رشـد  درصـد   75
خـراب از پـرت بیش ازانـدازه آب و اثـرات منفـی 
بـر تأسیسـات آب رسـانی جلوگیـری می کنـد و 
شـرایط الزم بـرای تنظیم برنامه منسـجم جهت 
تعییـن الگوی مصرف بـرای مشـترکین را ایجاد 

می کنـد.«

کرمان ویچ

در  قانـون 
اخیـر  سـال های 
اگرچـه بـه سـمتی 
زندانیـان  تـا  رفتـه 
کاهـش  مهریـه 
یابنـد امـا طبـق گفتـه مدیرعامل 
سـتاد دیـه اسـتان کرمـان به طـور 
میانگیـن روزی یـک نفـر در ایـن 
زندانـی  مهریـه  بابـت  اسـتان 

. د می شـو
روز  قـوام  موسـوی  حجـت اهلل 
گذشـته در نشسـت هیـأت مدیره 
سـتاد دیه اسـتان کرمان این خبر 
هم اکنـون  وی  گفتـه  بـه  داد.  را 
182 زندانـی بـه علـت بدهـکاری 
مالـی ازجمله چـک، مهریـه، نفقه 
اسـتان  زندان هـای  در  دیـه  و 
هسـتند کـه 87 نفر آن هـا به علت 
ناتوانـی در پرداخـت مهریه زندانی 
شـدند. آن طـور کـه ایرنـا نوشـته، 
مدیرعامل سـتاد دیه اسـتان گفته 
»15 مددجـوی جرائـم غیر عمد از 
سـال 94 و یک نفر از سـال 93 در 
زندان هـای اسـتان کرمـان حضور 

دارنـد و 166 نفـر در سـال جـاری 
کرمـان  اسـتان  زندان هـای  وارد 
قـوام معتقـد  شـده اند.« موسـوی 
مددجویـان  ورودی  »آمـار  اسـت 
زندان هـا  بـه  عمـد  غیـر  جرائـم 
جـای تأسـف دارد.« در حالی طبق 
مسـئول  مقـام  ایـن  کـه  آمـاری 
ارائـه داده به طـور متوسـط روزانـه 
یـک نفـر وارد زندان هـای اسـتان 
می شـوند که وی سـال گذشته هم 
آمـار ورودی بدهـکاران مهریـه بـه 
زندان هـای اسـتان را همین گونـه 
عنـوان کـرد. آمارهایـی که نشـان 
می دهـد همچنـان زندانـی شـدن 
بابـت مهریـه به عنوان یـک معضل 
در اسـتان کرمـان مطـرح اسـت. 
معضلـی کـه مدیرعامل سـتاد دیه 
اسـتان چنـدی پیـش آن را »یـک 
فاجعـه بـزرگ اجتماعی« دانسـته 
بـود. البتـه طبـق گفتـه  جهانگیر، 
و  زندان هـا  سـازمان  رییـس 
اقدامـات تأمینـی و تربیتی دو  هزار 
و 302 زندانـی مهریـه تا تابسـتان 
سـال جـاری در زندان های کشـور 

حضور داشـتند که نشـان می دهد 
معضـل زندانیان بدهـکار مهریه در 
سراسـر کشـور وجـود دارد، امـا با 
توجه بـه گفته مسـئوالن کرمانی، 
در ایـن اسـتان این معضـل قدری 

است.  شـدیدتر 
بدهکاران مهریه و نفقه؛ 

بیشترین زندانیان
 جرائم غیر عمد

در حالـی از 182 زندانـی جرائم 
غیـر عمـد 87 نفـر بابـت مهریـه 
بـه زنـدان رفته انـد کـه زندانیـان 
نفقـه اسـتان در حـال حاضـر پنج 
نفـر هسـتند. همچنیـن 72 نفر به 
دلیـل چـک و 18 بدهـکار دیه هم 
در زندان هـای اسـتان حضور دارند 
کـه نشـان می دهـد بیـش از 50 
درصـد زندانیـان جرائـم غیـر عمد 
و بدهـکار مالـی بـه دلیـل مهریـه 
و نفقـه زندانی شـده اند. موضوعـی 
که رییس کل دادگسـتری اسـتان 
هـم تاکنـون چندیـن بـار بـه آن 
موحـد  یـداهلل  اسـت.  اشـاره کرده 
یـک ماه پیش گفته بود بیشـترین 

مددجویـان جرائـم غیـر عمـد در 
کرمـان بدهـکاران مهریـه و نفقـه 
هسـتند. او شـهریور سـال جـاری 
مدیـره  هیـأت  نشسـت  در  هـم 
سـتاد دیه اسـتان گفت که »جای 
بدهـکاران مالـی در زندان نیسـت. 
بایـد کمـک کنیـم تـا افـرادی که 
بـه دلیل بدهکاری مالـی در زندان 
هسـتند، آزاد شـوند.« بهمـن 94 
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  هـم موحـد 
زنـدان جـای افـراد شـرور و افـراد 
مخـل نظـم و امنیت جامعه اسـت 

نـه جـای افـرادی بـا بدهـی مالی، 
از تـالش نظام قضایی کشـور برای 
اینکه »کسـی بـه دلیـل بدهکاری 
خبـر  نباشـد«  زنـدان  در  مالـی 
داده بـود. رییـس کل دادگسـتری 
بـرای  هـم  گذشـته  روز  اسـتان 
اخیـر  ماه هـای  در  بـار  چندمیـن 
قضایـی  دسـتگاه  هم وغـم  تمـام 
اسـتان را »تالش بـرای جلوگیری 
از ورود افـراد بـه دلیـل ناتوانـی در 
پرداخـت مهریـه« عنـوان کـرد و 
گفـت: »دعـاوی خانوادگی ازجمله 

دعـاوی  جـزء  مهریـه  مطالبـه 
پرشـمار در کشور و اسـتان کرمان 
اسـت. همـکاران ما همـواره تالش 
می کننـد مددجویـان جرائـم غیـر 
عمـد وارد زنـدان نشـوند مگر آنکه 
از نظـر قانونـی امـکان انجـام ایـن 
کاهـش  راه حـل  او  نباشـد.«  کار 
زندانیـان جرائم غیر عمد را بسـیج 
همـه نیروهـا بـرای بهبـود فضـای 
کسـب وکار، افزایـش سـطح درآمد 
مـردم و ارتقـای مسـائل فرهنگـی 

کرد. عنـوان 

هر روز یک کرمانی به خاطر 
مهریه زندانی می شود

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

قانون چه می گوید؟
سـینا مهـدی زاده، وکیـل پایه یـک دادگسـتری دربـاره قوانیـن پرداخـت مهریـه بـه »پیـام مـا« می گویـد: 
»طبـق قانـون حمایـت از خانـواده، تنهـا تـا سـقف 110 سـکه و معـادل آن طبـق قانـون امکان زندانی شـدن 
وجـود دارد.« وی می افزایـد: »تـا ایـن سـقف فـرد بایـد امـوال خـود را معرفـی کنـد.« ایـن وکیل بـه قانون 
نحـوه اجـرای محکومیت هـای مالـی مصـوب سـال 94 اشـاره می کنـد و می گوید: »طبق ماده سـه ایـن قانون، 
اصـل بـر عـدم تمکـن مالی افراد اسـت و باید ثابت شـود فـرد توانایـی پرداخـت را دارد. درصورتی که قبالً 
اصـل بـر تمکـن مالـی بـود و فـرد می بایسـت عدم تمکـن مالی خـود را اثبـات کند که ایـن نـوآوری جدید در 
قانـون، می توانـد موجـب کاهـش زندانیـان مالـی ازجملـه بدهکاران مهریه شـود.« بـه گفته مهـدی زاده، بر 
اسـاس قانـون جدیـد نحـوه اجـرای محکومیت هـای مالی، محکومـان مالی درصورتی کـه 30 روز پـس از ابالغ 
اجرایـی، صـورت تمـام امـوال خـود را بـه همـراه دادخواسـت اعسـار )زمانـی کـه یـک فـرد به نوعـی تمکـن 
مالـی نـدارد یـا دارای امـوال و سـرمایه ای اسـت امـا در وضعیتـی قـرار دارد که امکان دسترسـی بـه آن ها 
را نـدارد( بـه دادگاه تقدیـم کننـد، بازداشـت نمی شـوند، مگر اینکه دادخواسـت اعسـار وی به موجب حکم 
دادگاه، رد شـود. در تبصـره ذیـل ماده 3 همین قانون بیان شـده اسـت »چنانچـه محکوم علیه خارج از مهلت 
30 روزه صـورت تمـام امـوال خـود را به همراه دادخواسـت احضـار به دادگاه تقدیم کنـد، دادگاه می تواند 

بـا کفیـل معتبر یـا وثیقـه وی را آزاد کند.«

مجلس و دولت راهکاری پایدار برای کاهش زندانیان مهریه پیدا کنند
نایـب رییـس دوم کمیسـیون قضایـی و حقوقی مجلس در خصوص بـاال بودن زندانیان بدهـکار مهریه در 
اسـتان کرمـان بـه »پیـام ما« گفـت: »طبق قانـون وقتی یـک زن تقاضای مهریـه می کند، باید پرداخت شـود. 
امـا متأسـفانه دیـده می شـود که بعضـاً میزان مهریه تعیین شـده در کشـور ما متعارف نیسـت.« یحیی کمالی 
پور افزود: »به همین دلیل قانون گذار ضمانت اجرایی پرداخت مهریه را 110 سـکه در نظر گرفته اسـت. 
اگـر کسـی نتوانـد همیـن میـزان را بپردازد، بایـد به صورت اقسـاط بپردازد و قانـون به دنبال ایـن بوده که 
کسـی زنـدان نـرود.« وی کـه نماینـده مردم جیرفـت و عنبرآباد در مجلس هم هسـت، بابیـان اینکه باید به 
سـمتی برویـم کـه مردهـا بـه خاطـر مهریه بـه زنـدان نروند و حـق زنان هـم پایمال نشـود، اظهار کـرد: »آمار 
زندانیـان مهریـه در کشـور مـا قابل قبول نیسـت و نباید تعـداد زندانیان مهریه در کشـور ما باال باشـد. هم 
دولـت و هـم مجلـس باید بـه این قضیه ورود کنند تا راهـکاری پایدار و عملی بـرای کاهش زندانیان مهریه 
پیـدا شـود و ایـن آسـیب برطـرف شـود.« نایـب رییـس کمیسـیون قضایـی مجلـس در پاسـخ به این سـؤال 
کـه آیـا قانـون نحـوه اجـرای محکومیت هـای مالـی در کاهـش زندانیـان مهریـه کاهـش داشـته، گفـت: »قطعاً 
بی تأثیـر نبـوده و اثـرات مثبتـی داشـته امـا بـاز هـم جامـع و کارآمـد نیسـت. البتـه با بیشـتر باید بـه دنبال 
فرهنگ سـازی برویـم. بایـد ببینیـم چه شـده که ایـن همه اختـالف و بحـث در خانواده ها وجود دارد و سـعی 

کنیـم این مشـکالت را حـل کنیم.«

تحقق سرمایه گذاری 513 میلیاردی در صنعت و معدن جنوب
رییـس سـازمان صنعـت معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان 
طـی  سـرمایه گذاری  ریـال  میلیـارد   513« گفـت:  کرمـان 
هشـت مـاه سـال جاری در قالـب 33 واحد صنعتـی و معدنی 
در جنـوب اسـتان کرمـان انجام شـده اسـت.« بـه گـزارش  
روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب 
کرمان، محمود اسـکندری نسـب افزود: »سـرمایه گذاری های 
انجام شـده در جنـوب کرمـان در قالـب 18 واحـد صنعتـی، 
چهـار واحـد صنایـع معدنـی و 13 معدن انجام شـده اسـت.« 
وی ادامـه داد: »طرح هـای صنعتـی بهره برداری شـده در این 
منطقـه نیز شـامل کارخانه هـای فـرآوری آجیل، تولیـد انواع 
ترشـیجات و شـوریجات، رب گوجه فرنگـی، دسـتمال کاغذی، 
تیـر بـرق بتنی، فیلتر هوای خودرو، آب مقطر و آب رادیاتور اسـت.« اسـکندری نسـب تصریح کـرد: »13 معدن 
مـس، سـنگ چینـی، آهـک، کرومیت، مـس، آهن و طال بـا ذخیره قطعـی بیـش از 2 میلیـارد و 279 هزار تن 
در جنـوب کرمـان مـورد بهره بـرداری قرارگرفتـه و 2 کارخانه فرآوری مواد معدنی سـنگ بری و کنسـانتره آهن 
بـا ظرفیـت 340هـزار تـن افتتاح شـده اسـت.« وی ادامـه داد: »این طرح هـا بـرای 407 نفر به صورت مسـتقیم 
در جنـوب کرمـان اشـتغال ایجـاد کرده اسـت.« اسـکندری نسـب بابیـان اینکه روند رشـد صنعتـی در منطقه 
جنـوب کرمـان با سـرعت بیشـتری ادامـه خواهد داشـت اظهار کـرد: »عالوه بـر 513 میلیارد ریـال طرحی که 
بـه بهره بـرداری رسـیده، عملیـات اجرایـی سـه هـزار و 394 میلیارد ریـال طرح نیز در هشـت ماه سـال جاری 

آغازشـده کـه در آینـده نزدیـک مـورد بهره برداری قـرار خواهـد گرفت.«

اقتصاد مقاومتی باید در زندگی مردم خودش را نشان دهد
فرمانـدار جیرفـت گفـت: »دولـت بر صندوق هـای خرد در 
کنـار مسـائل کالن توجـه می کنـد چراکـه اقتصـاد مقاومتی 
بایـد در زندگـی مـردم خـود را نشـان دهـد و دسـتگاه های 
اجرایـی باید بـا برنامه ریزی منسـجم، اقتصـاد مقاومتی را در 
عمـل نشـان دهند.«  به گـزارش ایرنا احمـد امینی روش در 
نشسـت اقتصـاد مقاومتی شهرسـتان جیرفت افـزود: »دولت 
به تنهایـی قـادر بـه اجـرای اقتصـاد مقاومتـی نیسـت لـذا 

نیازمنـد عـزم ملی و مشـارکت مردم اسـت.« 
وی اضافـه کـرد: »تنهـا راه برون رفـت از شـرایط فعلـی 
اقتصـاد کشـور اجـرای اقتصـاد مقاومتـی اسـت و بایـد ایـن 
مهـم در جامعـه نهادینـه شـود.« وی بیـان کـرد: »اقتصـاد 

مقاومتـی و مدیریـت جهـادی منحصـر بـه سـال 95 نیسـت و بایـد همیشـه مسـئوالن در این مسـیر حرکت 
کننـد تـا نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی سـربلند باشـد.« 

وی بابیـان اینکـه اقتصـاد مقاومتـی برنامه ریـزی در یک سـال و دو سـال نیسـت اظهار کرد: »تـا زمانی که 
در همـه زمینه هـا مسـتقل نشـویم اقتصاد مقاومتی باید ادامه داشـته باشـد چراکه وابسـتگی در هـر زمینه ای 
مغایـر بـا اقتصـاد مقاومتـی اسـت.« فرمانـدار جیرفت گفـت: »زمانـی در مقابل دشـمن می توانیم ایسـتادگی 
کنیـم کـه اقتصـاد مقاومتـی را در عمل محقق کنیم و هیچ وابسـتگی به خارج نداشـته باشـیم.« امینی روش 
گفـت: »دولـت در عمـل نشـان داده کـه دغدغـه اصلـی اش اجـرای عملـی اقتصـاد مقاومتی اسـت و عملکرد 

دولـت این مهـم را ثابـت می کند.«

 نظر اقتصاد

افتتاح پنجمین خانه بوم گردی در فهرج 
پنجمیـن خانه بـوم گردی شهرسـتان فهـرج در مجموعه 
حـاج قنبـر درویـش افتتـاح شـد. غالمرضـا نـژاد خالقـی، 
فرمانـدار شهرسـتان فهـرج در حاشـیه افتتاح ایـن خانه بوم 
گـردی گفـت: »از اول سـال 95 در حـال حاضر بیـش از دو 
هـزار نفر گردشـگر داخلـی و خارجی از جاذبه هـای تاریخی 
و طبیعـی شهرسـتان فهرج بازدیـد کردند.« وی با اشـاره به 
بزرگ تریـن کوه هـای شـنی دنیـا بـه ارتفـاع بیـش از 500 
متـر در منطقـه شـاهرخ آباد مجموعه ریگ های یـالن، اظهار 
کـرد: »مسـیر با همـکاری مردم و دوسـتداران میـراث برای 

بازدیـد عمـوم آماده اسـت.«
 نـژاد خالقـی بابیـان اینکه شهرسـتان فهـرج دارای 102 
اثـر تاریخـی اسـت، اضافه کـرد: »در این شهرسـتان محققان داخلی و خارجـی مانند هنزلن بـه کار تحقیق و 
پژوهـش در مـورد تمـدن فهـرج پرداختند و آثاری از دوران پارینه سـنگی و دیرینه سـنگی در این شهرسـتان 
مشـاهده شـد و همچنیـن مرحـوم پروفسـور عدل کارهـای مطالعات زیـادی را در این شهرسـتان انجام دادند 

و بـه نتایج خوبی دسـت پیـدا کردند.« 
فرمانـدار فهـرج گفـت: »در روزهـای آینـده پایـگاه جهانـی لـوت توسـط مدیرکل میـراث فرهنگی اسـتان 
افتتـاح می گـردد کـه ایـن امـر نتیجـه زحمـات شـبانه روزی همـکاران عزیـز در اداره کل میـراث فرهنگـی 
اسـتان، نماینده محترم مجموعه فرمانداری و سـایر دسـتگاه ها بوده و از همه کسـانی که در سراسـر اسـتان 

بـرای رونـق گردشـگری شهرسـتان فهـرج تـالش می نماینـد تشـکر می کنم.«

صادرات نخستین محموله کشاورزی از جیرفت به روسیه
نماینـده اداره کل گمـرکات کرمان در شهرسـتان جیرفت 
شـامل  جالیـزی  محصـوالت  محمولـه  »نخسـتین  گفـت: 
خیـار سـبز بـه وزن 20 تـن بـه مقصد کشـور روسـیه صادر 
شـد.« بـه گـزارش ایرنـا مهـدی نیکبخـت افزود: »صـادرات 
محصـوالت کشـاورزی و باغـی از جیرفـت به کشـور روسـیه 
ایـن  امیدواریـم در آینـده  ایـن محمولـه شروع شـده و  بـا 
صـادرات افزایـش یابـد.« وی اظهـار کـرد: »گمـرک جنوب 
اسـتان کرمـان ایـن آمادگـی را دارد تـا زمینه هـای صادرات 
را بـرای سـرمایه گذاران و کشـاورزان ایـن خطـه فراهم کند 
و در ایـن مـورد نهایـت همـکاری را انجـام خواهیـم داد.« 
نیکبخـت بـه صـادرات 600 تـن خرمـا در 9 ماه گذشـته از 

شهرسـتان جیرفـت بـه دیگـر نقاط کشـور هم اشـاره کـرد و گفـت: »با توجـه به این که در آسـتانه برداشـت 
صیفـی در منطقـه هسـتیم امیـد اسـت صادرات بیشـتری در ایـن حوزه داشـته باشـیم.«  نماینـده اداره کل 
گمـرکات کرمـان در جیرفـت افـزود: »پایـه صادرات را مشـتری مـداری و بازاریابی تشـکیل می دهـد، بر این 
اسـاس سـرمایه گذاران و کشـاورزان مـا اگر در سـایر کشـورها بازاریابی خوبی داشـته باشـند گمـرک هم این 
اعتمـاد را بـه آن هـا خواهد داد تا صادرات بیشـتری به سـایر کشـورها داشـته باشـیم.« شهرسـتان جیرفت با 
280 هـزار نفـر جمعیـت از چهـار بخـش مرکزی، اسـماعیلی، سـاردوئیه و جبالبـارز تشکیل شـده و در فاصله 
230 کیلومتـری جنـوب کرمـان واقع اسـت. این شهرسـتان دارای بزرگ تریـن گلخانه طبیعی جهان اسـت و 

سـاالنه 50 هـزار تـن محصـوالت کشـاورزی بـه سـایر نقـاط کشـور صـادر می کند.

 کشاورزی گردشگری
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کاغذ اخبار

پیـام مـا- کمتـر از یـک هفتـه 
از اینکـه یـک نماینـده دلواپس به 
نقـل از وزیر خارجـه صحبت هایی 
وزیـر  معـاون  کـرد،  مطـرح  را 
خارجـه خواسـتار ورود نهادهـای 

امنیتـی بـه ایـن ماجـرا شـد.
جمـع  در  قشـقاوی  حسـن 
خبرنگاران در مورد حواشـی ایجاد 
صحبت هـای  خصـوص  در  شـده 
جـواد کریمـی قدوسـی و جلسـه 
کمیسـیون امنیـت ملـی بـا وزیـر 
»اینکـه  گفـت:  خارجـه  امـور 
آقـای قدوسـی بگوید این جلسـه 
محرمانـه نبـوده و یـا این مسـائل 
باید شفاف سـازی شـود در حیطه 
اختیارات ایشـان نیست. نهادهای 
امنیتـی و حفاظتی همچون سـپاه 
می تواننـد  اطالعـات  وزارت  یـا  و 
در ایـن مـورد نظـر دهنـد. ایـن 
یـک امـر واضـح و مبرهـن اسـت 
و در تمـام سیسـتم های امنیتـی 
مشخص شـده  آن  رتبه بنـدی 
و اگـر ایـن مسـاله روشـن شـود 
پایـان  حاشـیه ها  ایـن  تمـام 
ایلنـا  گـزارش  بـه  می یابـد.« 

خارجـه  وزارت  پارلمانـی  معـاون 
ادامـه داد: »در همیـن متنـی کـه 
روز یکشـنبه منتشـر شـد نشـان 
داده شـد کـه چقـدر ایـن متـن 
بـا گفته هایـی کـه از قـول وزیـر 
امـور خارجـه منتشـر شـد، فاصله 
داشـته و کامـاًل مغایـر اسـت. این 
موضـوع بـرای افـکار عمومـی هم 
متـن  ایـن  کـه  مشخص شـده 
نیـز  گزینشـی  به صـورت  حتـی 
آن چیـزی کـه ادعاشـده، نبـوده 
اسـت.« وی افزود: »آقای قدوسی 
اظهـار کـرده کـه شـنونده میزان 
محرمانـه بـودن را تعییـن می کند 
رویـه  و  قانـون  ایـن خـالف  کـه 
سیسـتم های حفاظتـی در جهـان 
از تمـام موضوعـات  اسـت. فـارغ 
مـا بایـد بـه مکتب هـای الهـی و 
کنیـم.  رجـوع  خودمـان  ارزشـی 
می فرماینـد  )ع(  صـادق  امـام 
کسـی اگـر سـر مـا را افشـا نکند 
خـدا  راه  در  مجاهـدت  حـد  در 
نیـز  اسـالمی  جمهـوری  اسـت. 
برخاسـته از خـون شـهدا اسـت. 
گفته هـای  می توانیـم  چطـور  مـا 

نادیـده  نظـام  ایـن  در  را  الهـی 
افشـا  را  خـود  اسـرار  و  بگیریـم 
ارزش هـای  بـه  بایـد  مـا  کنیـم؟ 
انقـالب احتـرام گذاشـته و کاری 
نکنیـم کـه اسـرار نظـام منتشـر 
شود.« قشـقاوی تصریح کرد: »در 
مذاکرات وقتـی در هتل نیویورک 
به مـا اعالم می شـود کـه راهروی 
ایـن طبقـه ازلحـاظ حفاظتی امن 
نیسـت. ایـن روش طـرف مقابـل 
مذاکره کننـده بـا مـا اسـت. آن ها 
چگونـه با مـا رفتار می کننـد و ما 
خودمـان بـا یکدیگر چطـور رفتار 
مـا  می گوینـد  اینکـه  می کنیـم؟ 
بـا مـردم مطلـب محرمانـه نداریم 
حـرف درسـتی اسـت و فرمایـش 
رهبـر انقـالب نیز هسـت امـا باید 
توجـه کـرد کـه ایـن 50 درصـد 
موضـوع اسـت. وقتی شـما مطلب 
نشـر  را  نظـام  داخـل  محرمانـه 
می دهیـد طـرف خارجـی هـم آن 
را می شـنود.« معـاون وزیـر امـور 
خارجـه یـادآور شـد: »نمایندگان 
همیشـه بـه مـا انتقـاد دارنـد کـه 
نگوینـد  روزنامـه ای  مطالـب  وزرا 

را  امـر  ایـن  وزرا  بـه  مـا همـه  و 
اطـالع می دهیـم. امـا وقتـی فضا 
رسـانه ای شـود چـه ارزشـی ایـن 

دارد.« کار 
قدوسی چه گفته بود؟

خبرگـزاری فارس یکـم دی ماه 
قدوسـی  کریمـی  جـواد  نوشـت: 
نماینـده مـردم مشـهد در مجلس 
شـورای اسـالمی به بیـان آخرین 
اظهـارات محمدجـواد ظریف وزیر 
امـور خارجـه در موضـوع برجـام 
در جلسـه روز 28 آذر کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی 

مجلـس پرداخت. رئوس سـخنان 
از  کـه  جلسـه  ایـن  در  ظریـف 
امنیـت  کمیسـیون  عضـو  سـوی 
قـرار  فـارس  اختیـار  در  ملـی 
گرفـت بـه شـرح ذیـل اسـت: » 
اشـتباه  اعتـراف می کنـم  * مـن 
کـردم * بـه حـرف جـان کـری 
وزیـر امـور خارجه آمریـکا اعتماد 
کـردم * اگر اسـتراتژی خـودم را 
دنبـال می کـردم اکنون با مشـکل 
می پذیـرم   * نمی شـدم  مواجـه 
آن  مسـئولیت   * کـردم  اشـتباه 
صحبـت  بـا  مـا   * می پذیـرم  را 

اظهارنظـر  کـری  آقـای  قـول  و 
بزرگـی  اشـتباه  ایـن   * کردیـم 
بـوده کـه مـن کـردم * بـه جـان 
کـه  اخیـر  نقـض  از  بعـد  کـری 
ایتالیـا را  درخواسـت مذاکـره در 
داشـت گفتم: »شـما کاری کردید 
کـه حضـور مـن بـا شـما در یـک 
شـهر غیرممکـن اسـت« * قبـاًل 
جـان کـری وزیـر خارجـه و وزیر 
خزانـه داری آمریـکا بـه مـا گفتند 
اگـر قانـون داماتو به سـنا برود ما 
روش هایـی داریـم کـه جلـوی آن 

بگیریـم.« را 

معاون وزیر خارجه خواستار شد

ورود نهادهای امنیتی برای پایان دادن 
به حاشیه  سازی های »کریمی قدوسی«

 خبر

اجرای 15 هزار کیلومتر 
خطوط گاز در استان 

روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمان 
نوشـت: شـرکت گاز اسـتان جهت بهره مندی 
شـهرها و روسـتاهای اسـتان پهنـاور کرمـان 
از یـک هـزار و 858 کیلومتـر خـط  بیـش 
تغذیـه  خـط  کیلومتـر  هـزار   13 و  انتقـال 
امـکان  و  اسـت  اجراشـده  توزیـع  شـبکه  و 
بهره منـدی از نعمـت گاز طبیعـی و آسـایش 
و رفـاه بیـش از 500 هـزار خانـوار اسـتان و 
 CNG سـوخت 660 صنعـت و 73 جایـگاه
را تأمیـن مـی نمایـد. محمدعلـی ودیعتـی، 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان  کرمان در این 
زمینـه گفت: »در سـال جـاری 850 کیلومتر 
خـط تغذیـه و شـبکه توزیـع و 44 کیلومتـر 
خط انتقال و 15 هزار مشـترک پذیرش شـده 
اسـت و امیدواریـم با تخصیص بودجه بیشـتر 
بتوانیـم مناطق محـروم بیشـتری را از نعمت 
گاز طبیعـی بهره منـد نماییـم.« وی افـزود: 
»عملیـات اجرایـی گازرسـانی به 24 شـهر و 
194 روسـتا در دسـت اجرا و طراحی است.«

یک روزنامه خطاب به مهران مدیری:
 تبدیل شده اید 

به یک شومن سیاسی و 
زینت المجالس برخی محافل

احمـد  قلـم  بـه  یادداشـتی  در  شـرق 
مهـران  نوشـت:  منتقـد سـینما  طالبی نـژاد 
می اندیشـید،  مسـتقل  وقتـی  تـا  مدیـری 
طنـز  مجموعه هـای  می شـد  حاصلـش 
نقطه چیـن  و  پاورچیـن  مثـل  شـبانه ای 
تلـخ  قهـوه  حتـی  و  بـرره  شـب های  و 
هـم  تلویزیـون  بـه  دهن کجـی  نوعـی  کـه 
بـود.  امـا از وقتـی ایـن موقعیـت طالیـی را 
وانهـاد و بـه انـواع سـفارش ها گـردن نهـاد، 
تبدیـل شـد بـه یـک »شـومن سفارشـی« 
میهمانی هـای  برخـی  زینت المجالـس  و 
سیاسـی و تـا آنجـا درمانـده شـد کـه وقتی 
بازگـردد،  پیشـینش  جایـگاه  بـه  خواسـت 
حاصلـش شـد »در حاشـیه 1 و 2« کـه نـه 
آقایـان سـفارش دهنده را راضـی کـرد و نـه 
تماشـاگران مشـتاق مدیـری را. در پـس این 
دو مجموعـه، نوعـی سـفارش جناحـی موج 
مـی زد؛ اینکـه مثاًل »ایـن بار پوز پزشـکان و 

بزنیـد.« را  خصوصـی  بیمارسـتان های 
مدیـری  کـه  ازاین دسـت  سـفارش هایی 
پذیرفـت و یـک هنرمنـد کارکشـته و کار 
بلـد، تبدیل شـد به شـومن برنامـه دورهمی 
کـه چـون قرار اسـت در هر برنامـه، منویات 
آقایان را برآورده کند، کارش رسـیده اسـت 
بـه توهین و بددهنی و شـعار های سـطحی. 
و  ادب  کـه  مدیـری  نمی شـود  بـاورم  مـن 
نزاکتـش زبانـزد همگان بـود، کارش به آنجا 
رسـیده باشـد کـه جلـوی دوربیـن رسـانه 
مثـاًل ملـی، خطـاب بـه برخـی مسـئوالن- 
بگویـد  فعلـی-  دولـت  مقامـات  احتمـاالً 
»بتمـرگ سـر جـات.« گیریـم کـه برخـی 
هـم  تندوتیـز  انتقـاد  شایسـته  مسـئوالن 
باشـند که حتماً هسـتند، اما شایسـته است 
هنرمنـدی مثـل مدیری، بشـود زبان گویای 
جناحـی کـه مخالـف دولت مسـتقر اسـت؟ 
یعنـی تـا ایـن حـد کارش گیـر کـرده که با 
پرت وپالگویـی و بیـان مسـائل خاله زنکـی، 
سیاسـی  مدیـران  درگاه  مقـرب  بخواهـد 

شود؟ سـیما 
 آخـر آقـای مدیـری، مـا شـما را به عنوان 
یک نمایشـگر موفق و مسـتقل می شناسـیم 
امـا  می شـناختیم؛  بگویـم  اسـت  بهتـر  یـا 
شـما پـاک آبـروی خـود و همکارانـت را بـه 
بـازی گرفتـه ای. شـما را چـه بـه شـومنی؟ 
شـما نمایشـگری. حیف آن سـابقه درخشان 
نیسـت؟ دوسـتی می پرسـید مـن نمی دانـم 
چـرا مجموعـه مهمـی مثـل »معمای شـاه« 
را داده انـد بـه یک جـوان تازه از راه رسـیده و 
نداده انـد مثـاًل به تقوایـی یـا کارگردان هایی 
دادم  پاسـخ  انـدازه.  و  حـد  آن  در 
هرگـز  نخبـه،  و  کارکشـته  کارگردان هـای 
زیـر بـار سـاختن متـون سـطحی و شـعاری 
نمی رونـد، مگـر کسـانی کـه جویـای نـام و 
البتـه پول هنگفت هسـتند. حـاال خطابم به 
جناب عالـی اسـت. آیـا مهـران مدیـری باید 
در جایـگاه ایـن جوانـان سوسـول مسـلکی 
برنامه هـای سفارشـی هسـتند  کـه شـومن 
قـرار گیـرد و بـا آن هـا در یک تـرازو قضاوت 

؟ د شو

1  اظهارنظر حداد عادل درباره زمان معرفی 

نامزدها و برنامه های اصولگرایان
ایلنـا نوشـت: سـخنگوی شـورای ائتـالف اصولگرایـان در مـورد زمان 
معرفـی و برنامه هـای اصولگرایـان توضیحاتـی را ارائـه کـرد. غالمعلـی 
حـداد عـادل در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه نامـزد اصولگرایـان بـرای 
انتخابات ریاسـت جمهوری چه زمانی مشـخصی می شـود و آیا  شـخصا 
قصـد اعـالم کاندیداتـوری بـرای انتخابـات داریـد، گفـت: فعالیت هـای 
اصولگرایـان بـرای انتخابـات در حال انجام اسـت و در آینـده نه چندان 
دور برنامه هـا و نامزدهـای جریـان اصولگـرا بـرای انتخابات مشـخص و 

اعـالم خواهد شـد.

2  کوهکن: احمدی نژاد باور نمی کرد 

رییس جمهور شود
رهبـری،  و  امـام  پیـروان خـط  رییـس جبهـه  نوشـت:نایب  ایسـنا 
مشـخص نشـدن کاندیـدای اصولگرایـان در انتخابات ریاسـت جمهوری 
در مقطـع فعلـی را موضوعـی طبیعـی خوانـد. محسـن کوهکـن اظهـار 
کـرد: بـا توجـه بـه تجـارب انتخابـات گذشـته، گزینـه های مطـرح در 
سـه مـاه آخـر انتخابـات تعییـن مـی شـوند، کـه بـر همین اسـاس در 
حـال حاضـر اصولگرایـان در مرحلـه اجمـاع بـرای رسـیدن بـه گزینـه 

هسـتند. واحد 
وی گفـت: تجربـه انتخابـات گذشـته ریاسـت جمهـوری در دوران 
آقایـان احمـدی نـژاد و روحانـی نشـان می دهـد کـه همـه اتفاقـات در 
سـه ماهـه آخـر رخ مـی دهـد، بـه طـوری کـه اگـر پنـج مـاه قبـل از 
برگـزاری انتخابـات بـه ایـن آقایـان می گفتند قـرار اسـت رئیس جمهور 
شـوند، بـاور نمی کردنـد، بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه فرآیند گذشـته 
انتخابـات مشـخص نشـدن کاندیـدای اصولگرایـان در انتخابـات آینـده 
موضـوع غیـر منتظره ای نیسـت و هنوز وقـت داریم. وی بـا بیان اینکه 
در حـال حاضـر بحـث هـای درون حزبـی و دورن گروهـی در ارودگاه 
اصولگرایـان مطـرح اسـت، افزود: هنـوز مـا وارد گزینه خاص نشـده ایم 
و بحـث هـا حـول محـور جلوگیـری از تکثر و رسـیدن به اجماع اسـت. 
چـون معتقدیـم قبل از آنکه بخواهیـم وارد تعیین مصادیق شـویم، باید 
همـه بـرای رسـیدن بـه وحدت تالش کـرده و بـر پایه آن بـر روی یک 

نفـر اجمـاع کنیم.
ایـن نماینـده اصولگـرای مجلـس در پایـان، بـا بیـان اینکـه در حال 
حاضـر جامعـه روحانیـت مبارز پرچـم ایجاد وحـدت و همگرایـی را در 
ارودگاه اصولگرایـان بـه دسـت گرفتـه، گفـت: دربـاره تهیـه و تدویـن 
منشـور انتخاباتـی همچـون گذشـته هنوز بحثی نشـده و تنهـا تاکید بر 

اجمـاع بـرای رسـیدن به یـک گزینه اسـت.

3  سخنگوی جبهه یاران انقالب: ارتباطی با 

احمدی نژاد نداریم
کاندیـدای  گفـت:  انقـالب  یـاران  جبهـه  سـخنگوی  نوشـت:  ایلنـا 
اصولگرایـان اگـر از حمایـت همه جانبـه ایـن جریـان برخـوردار باشـد، 
قطعـا رقیـب جـدی برای روحانـی در انتخابات سـال آینـده خواهد بود. 
امیررضـا واعـظ آشـتیانی در واکنـش بـه اظهـارات مدیـر کل سیاسـی 
وزارت کشـور مبنـی بـر نداشـتن مجـوز قانونـی جبهـه یـاران انقـالب 
اسـالمی گفـت: اعضـای و هیات موسـس جبهه یـاران انقـالب در اوایل 
آذر مـاه سـال جـاری بـا مراجعه به بخـش ثبت احـزاب سـامانه وزارت 
کشـور درخواسـت خـود را ارائـه داده و کـد رهگیری نیـز دریافت کرده 

ست. ا
او افـزود: جبهـه یـاران طبـق مقـررات وزارت کشـور و در چارچـوب 
مـدار قانونـی گام برمی دارند و خـارج از آن کاری نمی کنند. سـخنگوی 
جبهـه یـاران انقالب دربـاره اینکه آیا بـا احمدی نژاد ارتبـاط و همکاری 
دارنـد، گفـت: مـا ارتباطـی بـا آقـای احمدی نـژاد نداریـم. مـا تشـکلی 
هسـتیم کـه فـارغ از بحث هایی که درگذشـته بـوده، شـکل گرفته ایم و 
مسـتقل هسـتیم  و همـان طـور که از نـام جبهه یاران انقالب اسـالمی 
پیداسـت نگـرش مـا به اصولگرایـی یک گرایـش تفکری اسـت. او ادامه 
داد: در شـعارهای جبهـه یـاران انقـالب صداقت در گفتـار ، اخالص در 
عمـل ، بصیـرت در تفکـر و تصمیـم را سـرلوحه کار ایـن تشـکل قـرار 

دادیم.

4  محصولی: ثروت من محصول تالش خودم است
خبرآنالین نوشـت: صادق محصولی در نشسـتی در دانشـگاه شـیراز، 
ثروتـش را نتیجه تالش شـخصی اش دانسـت. وی اظهار داشـت: در دو 
سـال آخـر دولـت قبل بـه خاطر اختـالف با رئیـس دولت بیـرون آمدم 

و ایـن بـه خاطـر اختـالف نگاه بـود و ربطی به مسـائل دیگر نداشـت.
محصولـی در برابـر پرسشـی پیرامـون دارایی هـای شـخصی خـود و 
شـایعات مطرح شـده نیـز اظهـار داشـت: اصـل تولیـد ثـروت ممـدوح 
اسـت بـه شـرطی کـه ایـن ثـروت در راه مشـروع خرج شـود و بنـده با 
تـالش شـخصی خـود دارایـی ام را افزایـش داده ام. وی افـزود: بنـده از 
دولـت بعـد از جنگ اسـتعفا دادم و در بخش خصوصـی فعالیت کرده و 
از دولـت یـک ریـال نیـز بهره مند نشـدم و یک بار نیـز از رانت اسـتفاده 
نکـردم و هرچـه به دسـت آوردم به سـبب تـالش اقتصادی خـودم بوده 

است. 
نیسـت  روزی  فعلـی  دولـت  همیـن  در  اشـخاصی  داد:  ادامـه  وی 
کـه مبالـغ هنگفتـی را بـه جیـب نزننـد و صدایـش نیـز درنمی آیـد، 
درصورتی کـه بنـده در زمـان وزارت همیشـه امـوال خـود را بـه قـوه 
قضائیـه اعـالم کـرده ام و چـه اشـکالی دارد که مـردم بدانند مسـؤوالن 

چقـدر دارایـی دارنـد.

5  محمود صادقی

 به هیات نظارت بر نمایندگان احضار شد
ایسـنا نوشـت: یـک عضـو هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان گفت: 
بـا توجـه بـه تشـخیص آقـای پزشـکیان رئیـس هیات نظـارت بـر رفتار 
نماینـدگان قـرار اسـت آقـای صادقـی بـرای ارائـه توضیحاتی در جلسـه 
هفتـه جاری این هیات حاضر شـود. محمدمهـدی برومندی با بیان اینکه 
بررسـی پرونـده هایـی در دسـتور کار جلسـه هفته جاری هیـات نظارت 
بـر رفتـار نماینـدگان اسـت، گفـت: آقـای پزشـکیان رئیـس ایـن هیات 
تشـخیص دادنـد که آقـای صادقـی توضیحاتی در مـورد پرونده هایشـان 
ارائـه دهنـد تـا هیات به جمـع بندی جامع تری برسـند و قرار اسـت این 
جلسـه در روز چهارشـنبه )8 دی( برگـزار شـود. وی توضیـح داد: البتـه 
پرونده هـای آقـای صادقی در جلسـات قبلی مورد رسـیدگی قـرار گرفت 
و براسـاس آن در پرونده هـای مرتبـط بـا بورسـیه ها کـه هفـت شـاکی 
نیـز داشـت، به دسـتگاه قضائـی ارجاع شـد. شـکایت آقای سـاداتی نژاد 
نیـز بـرای بررسـی بـه دسـتگاه قضائی ارجاع داده شـده اسـت. بـه گفته 
برومنـدی، پرونـده مربـوط به مراجعه به منزل صادقی و نوشـتن شـعری 
در توییتـر ایشـان نیـز بنـا به تشـخیص هیـات مختومـه اعالم شـد. این 
عضـو هیـات نظارت بـر رفتار نمایندگان در مورد شـکایت قـوه قضائیه از 
محمـود صادقی گفت: شـکایت قـوه قضائیه در خصوص اظهارات ایشـان، 
بیشـتر حـول محور الفـاظ به کار برده شـده بود که قضات شـاکی بودند. 
هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان اظهـارات بیان شـده از سـوی آقای 
صادقـی را در حیطـه وظیفـه نمایندگـی تشـخیص نـداد و قرار شـد این 
موضـوع بـه قـوه قضائیـه ارجاع شـود، چـون مـا نمی توانیم تاییـد کنیم 
کسـی بـا ادبیاتـی صحبـت کند کـه آن ادبیـات در حیطه ایفـای وظایف 
نمایندگـی نیسـت. برومنـدی در مـورد شـکایت از کریمـی قدوسـی بـه 
هیـات نظـارت بـر رفتـار نماینـدگان گفـت: تاکنـون شـکایتی  از آقـای 

کریمـی قدوسـی در ایـن هیات مطرح نشـده اسـت.

6  علت گرانی ارز از نگاه سخنگوی دولت
تسـنیم نوشـت: نوبخـت، سـخنگوی دولـت با اشـاره بـه افزایش نرخ 
ارز طـی روزهای گذشـته ایـن افزایش را روانی دانسـت و گفت: افزایش 
100 تومانـی نـرخ دالر در یـک روز متناسـب با شـرایط اقتصاد کشـور 

نیسـت و در روزهـای آینده شـاهد کاهـش نـرخ ارز خواهیم بود.

7  گرانی خودرو تا اردیبهشت 96 منتفی است
رییـس شـورای رقابـت با اعـالم اینکه در اردیبهشـت ماه سـال آینده 
در صـورت تغییـر متغیرهـای قیمتی اقـدام به افزایش یـا کاهش قیمت 
خـودرو خواهیـم کـرد، گفـت: قبـل از این تاریـخ خودروسـازان به هیچ 
عنـوان نمی تواننـد بـه بهانـه گـران شـدن مـواد اولیـه اقـدام بـه گـران 

فروشـی کنند.

 میز خبر

خطای نماینده دلواپس
در حالـی کریمـی قدوسـی بـا ایـن اظهـارات چنـد روزی تیتـر اخبـار بـود کـه روزنامـه اعتمـاد روز گذشـته در 
گزارشـی بـه ایـن ماجـرا پرداخـت. در بخشـی از ایـن گزارش آمـده اسـت: »کریمی قدوسـی، نماینـده دلواپس 
مشـهد و عضـو جبهـه پایـداري هیچ وقـت خـودش را آن قـدر تنهـا ندیـده اسـت. علیـه ظریـف وزیر امـور خارجه 
معرکـه اي بـه راه انداختـه کـه هرچـه جلوتـر مـي رود زوایـاي غیرواقعـي آن بیشـتر بیـرون مي زند. انتخـاب چند 
جملـه گزینش شـده از سـخنان ظریـف در جلسـه اي کـه خـودش هـم در آن حضـور نداشـته. هـر طـور مي خواهد 
اثبـات کنـد کـه ظریـف آن جمـالت را گفتـه. یـک جـاي کار مي لنگـد. اول از خبرنـگاران خواسـت تا در کمیسـیون 
امنیت ملي خودشـان فایل صوتي سـخنان ظریف را بشـنوند. اما روز موعود در مقابل خبرنگاران پشـت درهاي 
بسـته کمیسـیون مانـد؛ روزي کـه از رییـس کمیسـیون تـا دبیر آن جـواب تلفن هایـش را ندادند. بعـد به آن ها 
وعـده داد کـه فایـل صوتـي را بـراي نماینـدگان پخـش مي کنـد و متـن پیاده شـده آن را بـه خبرنـگاران مي دهد 
تـا همـه بفهمنـد او راسـت گفتـه اسـت. اما این بـار اوضاع براي او وخیم تر شـد. چـون حاال با همیـن متن معلوم 
شـد کـه برخـالف ادعـاي او کـه ظریـف گفتـه »مـن اعتـراف مي کنـم اشـتباه کـردم« هیـچ کجـا عبـارت »اعتراف« 
وجـود نـدارد. یـا آنجـا کـه گفتـه »به حـرف جان کـري اعتماد کـردم« اصـاًل در ایـن متـن واژه »اعتماد« نیسـت و 
خالصـه سـطر سـطر ایـن متـن جمـالت قبلي کریمـي قدوسـي دربـاره ظریف را نقـض مي کنـد.« در بخـش دیگری 
هـم بـه نقـل از بهـروز نعمتـی آمده اسـت: »آقـاي ظریف دربـاره یکـي از موضوعات گفتند که ما سـه اسـتراتژي 
داشـتیم کـه اگر اسـتراتژي شـماره یک را انجـام مي دادیم، بهتر بود. من در این زمینه اشـتباه کـردم. نه اینکه 

روي کل موضـوع برجـام اشـتباه کرده باشـد.« 

سروصدا می کنند اما 20 رأی بیشتر ندارند
سـهیال جلـودار زاده دربـاره اقـدام نماینـده مشـهد در انتشـار سـخنان محرمانـه وزیـر امـور خارجـه معتقـد 
اسـت: »همـه نماینـدگان در اظهارنظـر و بیـان عقایدشـان آزادنـد، ایشـان هـم نظـرش را دارد ولـی حـاال ایـن 
انتخـاب بـا مـردم اسـت.« وی افـزود: »امیـدوارم کـه به عنـوان یـک برادر مؤمـن و مسـلمان با در نظـر گرفتن 
زوایـای مختلـف ایـن اقـدام را انجـام داده باشـد، چراکـه نبایـد فضـای تشـنج را در جامعـه بیـش از ایـن 
کـرد.« ایـن نماینـده مجلـس گفـت: »آن توصیـه ای کـه رهبـر معظـم انقـالب بـه آقـای احمدی نـژاد کردنـد باید 
بیشـتر موردتوجـه قـرار گیـرد، نبایـد کاری کـرد کـه فضـا دوقطبـی شـود، رهبـری هم بـه همین خاطر بـه آقای 

احمدی نـژاد آن توصیـه را کردنـد.«
 جلـودار زاده ادامـه داد: »آقـای کریمـی قدوسـی هـم بایـد به ایـن توصیه توجـه کند چراکه یکـی از ارکان 
والیت پذیـری همیـن اسـت کـه درک صحیـح از سـخنان ایشـان باشـد، جامعـه ما اکنون در شـرایطی نیسـت که 

به تشـنج کشـیده شود. «
 وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چقـدر ایـن تخریب هـا مربـوط بـه انتخابـات می شـود، تأکیـد کـرد: »هـر 
اتفاقـی بیافتـد خیـر اسـت. چـون مـردم دیگـر بـه یـک درجـه از آگاهـی رسـیده اند. در مجلـس بعضی هـا 
سـروصدا می کننـد امـا 20 رأی بیشـتر ندارنـد، انتخابـات را مـردم انجـام می دهنـد و نظـر مـردم تعیین کننده 
اسـت و بـرای همـه هـم بایـد محتـرم باشـد، مهم این اسـت که اگـر ایـن انتخابات یک انتخابات شـیرین باشـد 
موجـب توسـعه می شـود ولـی اگـر ایجـاد بدبینـی کننـد تـا فضـای تلـخ و مسـمومی بـه وجود آیـد، این بـه ضرر 

مـردم، مملکـت و انقـالب اسـت.«
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کرمون

فضـای مجـازی بـه ویـژه »اینسـتاگرام« محمـل مناسـبی اسـت برای 
رد و بـدل کـردن اطالعـات، اخبـار، گزارش هـای کوتـاه و معرفی میراث 

شـهروندان،  اینسـتاگرام  در  مختلـف.  روسـتاهای  و  شـهرها  فرهنگـی 
اطالعـات با ارزشـی یافت می شـود. صفحه کرمون در نظـر دارد برخی از 

صفحـات اینسـتاگرام را که اطالعات ارائه شـده در آن بـا محتوای صفحه 
کرمـون هماهنگـی دارد، در معـرض دیـد مخاطبـان خود قـرار دهد.

کرمون گرام

»قصـه هـای مجیـد« بعـد از 
چهـل سـال هنـوز زنده اسـت. 
انگار همین امروز نوشـته شـده. 
نثـر شـیرین و روان و داسـتان 
پرکشـش آن همه نـوع مخاطب 
را جلـب می کنـد. چـه رازی در 
ایـن نثـر نهفته کـه هنـوز زنده 
و پرطرفـدار و جـذاب اسـت و 
نه تنهـا مـردم ایران کـه ملیت 
هـای  زبـان  از  مختلـف  هـای 
گوناگـون خواننده آن هسـتند. 
نوشـته هـای شـما بومی اسـت 
امـا نه به مثابـه ادبیات بـوم زده 
ای که بیـرون از خطـه ای خاص 
مخاطـب نـدارد و حتـی قابـل 

ترجمـه هم نیسـت.
راسـتش مـن از تمـام مثـل هـا و 
متـل هـا و اصطالحـات و تکیه کالم 
هـای روسـتایی و شـهری تهـران و 
کرمـان در قصه های مجید اسـتفاده 
کـرده ام. در مقدمـه کتاب»نشسـتن 
حسـین  آقـای  کـه  قصـه«  در  واژه 
نیـر، واژگان، اصطالحـات، کنایـه هـا 
و ترکیـب هـای عامیانـه محلی قصه 
هـای مجیـد را در آن جمـع آوری و 
فارسـی  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان 
چـاپ کـرده، اشـاره کـرده ام کـه در 
ایـن داسـتان هـا نزدیـک بـه 2هـزار 
اصطـالح کوچه و بـازاری به کار رفته 

ست. ا
چه تعـداد از ایـن اصطالحات 
و ضـرب المثل هـا آگاهانـه و بر 
اسـاس مطالعـه قبلـی در ایـن 
مجموعـه آمـده اسـت؟ آیـا به 
عمد خواسـتید بعضـی از آن ها 
را در داسـتان بگنجانیـد یـا نه، 
هـر کـدام بـه موقـع سـر جای 

نشسـتند؟ خود 
مثـل  کسـانی  دو.  هـر  راسـتش 
شـاملو- کـه مـن هـم مثـل خیلـی 
هـا قبولـش دارم- ایـن کار را زیـاد 
انجـام داده؛ اما اتفاقـاً در بعضی موارد 
مشـخص اسـت که کلمه یا اصطالح 

را بـه زور بـه خـورد جمله داده اسـت 
کـه بیـرون می زنـد. مثـاًل در ترجمه 
»دن آرام« یـا »شـازده کوچولـو« این 
مـوارد را مـی بینیـم. شـاملو تسـلط 
عجیبی بر اصطالحات داشـت و بجا و 
نابجـا از آن ها اسـتفاده کرد که بعضا 
خـوب در نیامـده انـد. در شـعر هـم 
همیـن طور اسـت.  در ترجمه شـعر، 
اول بایـد شـعر را خـورد و بعـد شـعر 
گفـت. وقتی قرار باشـد شـعر ترجمه 
شـود بایـد تمـام ابـزار و واژه هایی را 
که برای یک ملت حساسـیت برانگیز 
اسـت و با آن زندگی کرده در ترجمه 
بـه کار بـرد. ایـن جاسـت کـه اثـر 

تاثیرگـذار می شـود.
اتفاقـاً سـوال من هـم همین 
اسـت. آثار شـما، فارغ از محتوا، 
ویژگـی ترجمـه پذیـری دارنـد 
و بـه زبـان هـای مختلـف هـم 
برگردانـده شـده انـد. از اصـول 
انتخـاب متن بـرای ترجمه یکی 
این اسـت کـه آن متـن قابلیت 
باشـد.  داشـته  ترجمـه شـدن 
مهـم تریـن ویژگـی هـای نثـر 
شـما که این قابلیـت را در آن ها 

بـاال مـی بـرد، کدام هاسـت؟
مخاطـب بسـیاری از کتـاب هایی 
کـه از ادبیـات معاصر و کالسـیک ما 
ترجمـه شـده اند قشـر دانشـگاهی و 
کـه  هایـی  آن  هسـتند.  روشـنفکر 
دغدغـه تحقیـق و بررسـی ادبیـات 
یک ملت را دارند. کسـی برای کسـب 
لـذت به سـراغ ادبیـات ما نمـی رود. 
موقعـی که در آلمان یا فرانسـه بودم، 
خانـم هایی را می دیـدم که صبح ها 
کلـم و هویـج و بادمجانشـان را مـی 
خریدنـد و بعـد همـراه بـا کالسـکه 
بچـه وارد کتابفروشـی مـی شـدند و 
از کتـاب هـای جدید می پرسـیدند. 
چنین کسـی برای لذت بـردن کتاب 

مـی خوانـد نه بـرای چیـز دیگر.
اگـر یـک روز صبـح دیدیـم کـه 
آن خانـم بـا کالسـکه اش بـه یـک 

کتابفروشـی رفـت، یک کتـاب ایرانی 
صنـدوق  پـای  رفـت  برداشـت.  را 
حسـاب کـرد و بـا خـودش بـرد، آن 
جـا می فهمیـم کـه خواننـده داریم. 
ولـی تا وقتـی فقط مخاطب ما قشـر 
دانشـگاهی باشـد یـا صرفـا محـض 
کنجـکاوی دربـاره ایـران بـه کتـاب 
بیاورنـد، خیلـی نمـی  هـای مـا رو 

توانیـم مدعـی باشـید.
دقیقـاً همیـن طـور اسـت. ایـن را 
هـم بگویم که ادبیات داسـتانی ما دو 
آدم َقـَدر و مانـدگار دارد که اسـتادان 
تمـام نویسـندگان بعـد از خودشـان 
شـده اند:یکـی جمـال زاده و دیگری 
صـادق هدایت. جمـال زاده نثـر را به 
خدمـت داسـتان گرفت. البتـه قبول 
دارم کـه قبـل از او دهخـدا هم تالش 
هایـی در این زمینه داشـت اما جمال 
زاده واژه هـا و فرهنـگ عامیانه را وارد 
ادبیـات ما کرد. زبان نوشـتار بـا زبان 
گفتـار فرق مـی کند. کلمـات زیادی 
در زبان نوشـتار ما هسـت که در زبان 
کوچه و بازار نیسـت. مـا با برخی واژه 
سـازی هـا اثـر خـود را بـه یـک کار 
شـیک تبدیل مـی کنیم، بـا عباراتی 
»دم  جـای  بـه  آوردن«  »دم  مثـل 
کـردن« جمـال زاده بیشـتر زبان کار 
کرد و هدایت روی فرم داسـتان. برای 
همیـن مـن فکر مـی کنـم بهترین و 
مانـدگار تریـن داسـتان دربـاره زبان 
فارسـی، »فارسی شـکر است« جمال 
زاده اسـت. مـن در نوشـتن بیشـتر 
بـه جمـال زاده عالقـه مند بـودم. نه 
ایـن کـه از او تقلید کنم. مدرسـه که 
مـی رفتم، در شـانزده، هفده سـالگی 
داسـتانی نوشـتم کـه معلمـم به من 
گفـت شـبیه جمـال زاده نوشـته ای. 
مـی شناسـی اش؟ گفتـم نـه. گفـت 
نویسـنده اسـت، کتـاب هـای زیادی 
نوشـته، مثـل »یکی بود یکـی نبود«. 
مدرسـه کـه تعطیل شـد به سـرعت 
بـه کتابفروشـی رفتـم تـا کتابـش را 
زاده  جمـال  ایـن  بفهمـم  و  بگیـرم 

کیسـت که من شـبیه او می نویسم. 
ایـن را بـرای خـودش هـم نوشـتم. 
بعدهـا کـه بـا او مصاحبه کردنـد و از 
او پرسـیدند بهتریـن داسـتان نویس 
هوشـنگ  گفـت  کیسـت،  ایرانـی 
مـرادی کرمانـی چـون مثـل من می 

نویسد!
زبـان عامیانه، زبان کوچـه و بازار و 
حتـی ته لهجـه کرمانی مـن در نثرم 
محسـوس است. واژه ها و اصطالحات 
عامیانـه را تـا جایـی که سـلیقه ام به 
مـن اجـازه داده اسـت سـر جایشـان 
نشـانده ام بـه طـوری کـه هیـچ چیز 
دیگـری به جای آن ها نمی نشـیند و 
فضـای و بـار عاطفی آن هـا را منتقل 
نمـی کند. مثالً وقتـی می گویم بلند 
کـردن ایـن مبـل دسـت شـما را می 
بوسـد. در این اصطـالح هم خواهش 
هسـت، هم احتـرام، هم محبت و هم 
کمـی طنز. هیچ چیز دیگـری به این 
قشـنگی نمی تواند جایگزینش شود.
در  مجیـد،  هـای  قصـه  از  بعـد 
»شـما که غریبه نیسـتید« بیشترین 

اسـتفاده را از ایـن ابـزار کـرده ام.
در داسـتان های شما استفاده 
از اشـعار و دوبیتـی هـای بومی 
دیـده می شـود. انگار خواسـته 
اید سـنتی دیرینه را احیا کنید. 

درسـت است؟
ادبیـات کهـن مـا بـر مبنای شـعر 
بـوده و داسـتان نویـس هـای ما مثل 
نظامـی و عطـار و فردوسـی داسـتان 
هایشـان را بـه شـعر گفته انـد. ما در 
نثـر چنـدان سـابقه نداریـم. بنابراین 
انسـان ایرانـی از شـعر بیشـتر از نثـر 
لـذت مـی بـرد. مـردم هیـچ کجـای 
دنیـا آینـده و واقعیت زندگی شـان را 
با شـعر گره نمی زننـد و توی خیابان 
پـول نمـی دهنـد کـه فـال حافـظ 

بخرند.
خواهیـم  مـی  وقتـی  همیشـه 
حرفمـان تاثیرگـذار باشـد، آن را بـا 
شـعر همـراه مـی کنیـم. حتـی در 

دادگاه هـا بـا شـعر پایـه حرفشـان را 
محکـم مـی کننـد.

کـرد  حسـین  نویسـندگان 
شبسـتری، سـمک عیار، امیرارسالن 
نامـدار و گلسـتان مرتباً بین نثرشـان 
شـعر آورده انـد و حرفـی را که به نثر 
گفتـه اند، به شـعر  تکـرار کـرده اند. 
در دنیـای امـروز مـا ایـن سـنت گم 
شـده اسـت کـه مـن خواسـتم آن را 
زنـده کنـم. چـه از زبـان راوی و چـه 
از زبـان شـخصیت هـا، شـعر خوانده 
می شـود »بچه های قالیبـاف خانه«، 
»شـما که غریبه نیسـتید«، »مشـت 
بـر پوسـت« و... پـر از شـعر اسـت. 
سـنت داسـتانی مـا نقالـی و وعـظ و 
خطابـه اسـت کـه شـعر در آن نقش 

مهمـی دارد.
وقتـی درباره اسـتقبال از آثار 
شـما صحبت می شـود، بار آن را 
بـه دوش اقتباس ها مـی اندازند. 
امـا مـن مثـال هنـوز کـه هنوز 
اسـت معتقدم »مربای شـیرین« 
از اقتبـاس سـینمایی اش جلوتر 
اسـت. هـر چنـد عوامـل فیلم 
زحمـت زیادی کشـیدند. یا مثال 
اگـر در ادبیات کـودک و نوجوان 
دنیـا »نیکوال کوچولـو« را داریم، 
قصه هـای مجیـد را هـم داریم 
کـه قبـل از ایـن کـه اقتبـاس 
سـینمایی بشـود، در قد و قواره 
مجیـد خـودش را معرفـی کرده 
اسـت و ایـن سـوای از اقتبـاس 
با ترجمـه اش اسـت. سـوالم از 
شـما به عنوان نویسـنده مجید 
نیسـت، به عنوان کسـی اسـت 
کـه مجیـد را بهتـر از همـه می 
شناسـد. مجیـد چه داشـت که 

افتاد؟ برایـش  اتفـاق  این 
اتفاقـا بـه نظر من بی بـی از مجید 
خیلـی بامـزه تـر اسـت! و بـودن این 
دو در کنـار هـم اسـت که کاملشـان 
مـی کند. هـر کدامشـان را که حذف 
کنیـم، آن یکـی بـه درد نمـی خورد. 

گاهـی اوقـات مطلبـی را جامعه به ما 
سـفارش مـی دهد.

مثال مـی زنـم. ابراهیم گلسـتان 
رفته بود برای دانشـجویان دانشـگاه 
از  یکـی  کنـد.  سـخنرانی  شـیراز 
دانشـجویان از او پرسید شما که قلم 
قدرتمنـدی دارید، چرا از روسـتاها و 
و مشکالتشـان  فقـر  و  خشکسـالی 
نمـی نویسـید کـه بـه درد جامعـه 
بخـورد. خیلـی راحـت گفـت مـن 
این هـا را زندگی نکرده ام. همیشـه 
وضـع مالـی ام خـوب بـوده، درگیـر 
را  غـذا  بهتریـن  ام،  نشـده  معـاش 
مـی خـورم و بهتریـن لبـاس را می 
پوشـم. نه بـی پولـی کشـیده ام، نه 
بـه خشکسـالی برخـورده ام. این ها 
را مـن نمـی توانـم بنویسـم. این ها 
را شـما بنویسـید کـه بـا آن آشـنا 

. هستید
آن موقـع از ایـن حـرف ابراهیـم 
گلسـتان بسـیار رنجیـدم؛ امـا چهل 
سـال گذشـت تـا فهمیدم نویسـنده 
بایـد چیـزی را بنویسـد کـه آن را 
زندگـی کـرده باشـد. بـرای همیـن 
مـی گویم قصه های مجید سـفارش 
جامعـه بـود. جامعه ای کـه من از آن 
برآمـده بـودم. هـر چنـد تـا بیسـت 
سـال بعـد از نوشـته شـدنش اجـازه 
ندادنـد بـه مـدارس راه پیـدا کنـد. 
چـون معتقـد بودنـد مجید بـی ادب 
اسـت. دروغ مـی گویـد. بـه بـی بـی 
اش مـی گویـد تـو! و ایـن بدآمـوزی 
دارد! چیـزی کـه مجیـد بـرای مردم 
دارد ایـن اسـت کـه واقعـی اسـت. 
مـردم حتـی عیـب هـای خـود را در 
مجیـد مـی بیننـد. دروغگویـی، رو 
راسـتی و پیچیدگـی کـه در عیـن 
سـادگی دارد. من اصال سـعی نکردم 
گـرد و خاکـش را بگیـرم. مجید یک 
بچـه ایرانـی به تمـام معناسـت برای 
تبدیـل  و  نشسـته  دل  بـه  همیـن 
شـده به شـخصیت ایرانی.)ویژه نامه 

کرگـدن(

هوشنگ مرادی کرمانی:

کسی برای کسب لذت به 
سراغ ادبیات ما نمی رود

پویش

کرمان بر پشت اسب

بخش 22

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

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
شـاید قدیمی ترین سـاختمان ها در کرمان، 
دو قلعـه مخروبه باشـد کـه روی دماغه سـنگ 
آهکـی پرشـیبی در یـک کیلومتـری جنـوب 
شـرقی شـهر کرمان قـرار گرفته اسـت. این دو 
قلعـه خشـتی را به اردشـیر نسـبت مـی دهند. 
بارها آن ها را بررسـی کردیـم و تا دریابیم توده 
هـای سـاختمانهای خرابـه کـه دور کـوه را فرا 
گرفتـه انـد، بـرای چـه سـاخته شـده انـد؛ امـا 
موفـق نبودیم. همچنین نتوانسـتیم نقبی را که 
مـی گفتنـد ارگ بـزرگ تـر را به شـهر متصل 

می کنـد، کشـف کنیم.
یکـی از برجـک هـای صخـره ای بـه صورت 
سـکوی کوچکـی در آمده بود که بـا پلکانی که 
در سـنگ آهکی کنـده بودند، بدان می رسـید 
و احیانـاً نقـاره خانـه بـود یـا جایـی کـه جهت 
احضـار پـادگان بـه تسـلیح یـا عبـادت طبل و 
شـیپور مـی زدنـد. خرابـه هـای کرمـان قدیم 

بیـن ایـن دو قلعه قـرار دارد. 
از چینـه هایـی کـه امـروز بـه سـرعت بـه 
خـاک اصلی باز می گردد، کاشـی هـای لعابدار 
زیادی به دسـت آوردیم. فردوسـی در شاهنامه 
بـه تفصیـل در مـورد شـاهزاده خانمی صحبت 
مـی کند کـه کرمـان را بنیـان گذاشـت. چون 
وقتـی در شـهر جدید مشـغول خوردن سـیبی 
بـود، کرمـی در آن یافـت، از آن پس این شـهر 
 )stack( کرمـان« نامیده شـد. آقـای اسـتک«
در کتابـش شـش مـاه در ایـران افسـانه ای از 
شـاهزاده خانـم دیگـری، دختـر اردشـیر، نقـل 
مـی کنـد که به جـای این کـه با خواسـتگاری 
زشـت رو ازدواج کنـد خـود را در قلعه بزرگ تر 
حبـس کـرد و پدر خشـمگین به مـدت دوازده 
سـال او را زندانـی کـرد. سـرانجام درویشـی به 
پادشـاه توصیه کرد که قنـات تأمین کننده آب 
قلعـه را قطـع کند.ایـن کار موجب تسـلیم آنی 
شـاهزاده خانـم طغیان گر شـد. از پنجـره اتاق 
نشـیمنمان می توانسـتیم ایـن دو قلعه قدیمی 
را ببینیـم، قلعه قدیمـی تر و بزرگتر قلعه دختر 
نامیـده مـی شـود. کرمـان در دشـت وسـیع 
مسـتطیل رفسـنجان قرار دارد که حـدود 120 
کیلومتـر طول دارد و از طرف شـمال تا ماورای 
بهـرام آبـاد امتداد دارد. نزدیک شـهر پهنه های 
مختلف در سـال هـای متناوب زیر کشـت می 
برنـد و گاو آهـن زمین سـخت را برای کشـت، 
جـو، تریـاک، روغن کرچک، خربـزه و پنبه می 
شـکافد. االغ هـا گاله هـای آوار دیوارهای شـهر 
کهنـه را بـه عنوان کـود روی زمیـن پخش می 
کننـد. در ورای ایـن زمین هـا کیلومترها خاک 
پـوت )PUT( یـا سـفت و سـخت بـود و ایـن 
جـا بود کـه معموالً بـرای تاخت هـای طوالنی 
در دشـت مـی رفتیم. بیشـتر، تنها گیـاه نوعی 
کرسـنه بـود؛ امـا کمی علـف نزدیـک جوهای 
آب معـدود مـی روید که در ایـن نقاط مطلوب 
بـود کـه به گلـه های بـز و میش برمـی خوریم 
که از پشـم هـای فوق العاده زیبـای آن ها قالی 
ها و شـال های مشـهور کرمان بافته می شـود. 
گوینـد در دنیا پشـمی نیسـت که قابـل قیاس 
بـا آن باشـد و گرچه فتح علی شـاه سـعی کرد 
گوسـفند کرمانی )بلوچی( را در سـایر قسـمت 
هـای ایـران ترویـج کنـد. ایـن تجربـه منجـر 
بـه شکسـت شـد. بـه گفتـه ایرانیان بـه خاطر 
فقـدان کیفیت خـاص آب. و این موجودی فوق 
العـاده ناچیـز ایـن نوع آب اسـت که کرمـان را 

تقریبـاً به بیابـان بدل کرده اسـت.

مهسا ملک مرزبان
گفـت تـوی کرمـان شـوخی های بامـزه ای می کنند. مثال خانـم خانه با تواضع و فروتنـی تمام، از 
غذاهایـی کـه روی سـفره گذاشـته بـد مـی گوید. از سـبزی خوردن تا فسـنجان را طـوری به خاک 
و خـون مـی کشـد که ممکن اسـت آدم خنـده اش بگیرد. ایـن از جنس تعارفات کرمانی هاسـت.

هوشـنگ مـرادی کرمانـی از آن مردمـان خوبـی اسـت که عـادت نـدارد از قصه هایـش تعریف 
کنـد، امـا بـرای جـواب هـر سـوال آن قـدر شـوخی می سـازد و حکایت و مثـل و متل مـی گوید که 
محـو شـنیدن تـک تـک کلماتـش مـی شـوی و سـراپا گـوش بـرای ایـن که کشـف کنـی در پس هر 

قصـه او چـه رازی نهفتـه اسـت؛ از سـر »قصـه های مجیـد« تا »تـه خیار«.

کرمان داستان)مکتب داستان کویر(

جلسـه نقد و بررسـی رمان»یک کاسـه گل سـرخ« 
نوشـته مرجـان عالیشـاهی در بیسـت و چهارمیـن 
نشسـت یک مؤلف، یک کتاب سرچشـمه. یک شـنبه 
5 دی95 بـا حضـور محمدرضـا گـودرزی و داسـتان 
نویسـان اسـتان کرمان و با یادکـردی از »محمد علی 

مسـعودی« داسـتان نویـس فقید.

کرمان هنر)شعر و هنر کرمان(

بلنـدی یافـت کوه از پای در دامن کشـیدن ها/ سـر 
سـیالب بـر سـنگ آمـد از بـی جـا دویـدن ها/ مـن از 
بـی قـدری خـار سـر دیـوار دانسـتم/ که ناکـس کس 
نمـی گـردد از این بـاال گزیدن هـا/ شـاعر: مهدی قلی 
خان)افسـر کرمانـی( ضـرب المثـل: ناکـس کس نمی 

گـردد از ایـن باال نشـینی ها

سید حمید سجادی)کتاب فروش و فعال فرهنگی(

از مراسـم جشـن امضـای گـروس عبدالملکیـان با 
همـکاری گالـری کتـاب پسـتو و نشـر چشـمه خبـر 
داده و همچنیـن آدرس جدیـد کتـاب فروشـی را در 
توضیح آن آورده اسـت. »پسـتوی جدید: رفسـنجان، 

مطهـری 4(

یاسر سیستانی نژاد

تخـت درگاه قلی بیگ آرامگاه مجداالسـالم کرمانی 
و محمـود دبسـتانی دو روزنامـه نگار دوران مشـروطه 
اسـت. مجد االسـالم از مفاخر ملی اسـت. امـا آرامگاه 
او در وضعیـت بسـیار نامناسـبی بـه سـر مـی بـرد. 

#پیام_ما#کرمون
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گود ورزش

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن 
و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  نامـه 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012001987 هیـات دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک سـیرجان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقـای علـی ظاهـری 
فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 4141 صـادره از سـیرجان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 415/32 مترمربع 
پـالک 2 فرعـی از 5519 اصلـی واقع در بخـش 37 کرمان به 
آدرس سـیرجان روسـتای محمودآباد حسـین صفر خریداری 
از مالـک رسـمی آقای برفعلـی پیش بین محرز گردیده اسـت 
. لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1395/10/07    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/10/22    
م الف 275 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

خبر

با حذف نماینده بروجرد از لیگ
 دسته یک والیبال

قرعه استراحت
 به نام بارز کرمان خورد

هفتـه نهـم لیـگ دسـته یـک والیبـال روز 
بـا هفـت دیـدار  چهارشـنبه هشـتم دیمـاه 
پیگیری می شـود و در حساسـترین دیدار تیم 
رعـد پدافنـد اصفهـان میزبان فرش محتشـم 

است.  کاشـان 
به گـزارش گـروه ورزشـی خبرگـزاری برنا، 
هفتـه نهم مسـابقات والیبال قهرمانی باشـگاه 
هـای دسـته یک مـردان جـام »شـهدای منا« 
در  دیـدار  بـا 7  ایـن هفتـه  روز چهارشـنبه 
شـهرهای مهاباد، همدان، ارومیـه، قم، ورامین، 

اصفهـان و سـیرجان پیگیـری خواهد شـد.
در گـروه یک ایـن رقابت ها تیم شـهرداری 
جـوان ارومیـه، تیم بدون شکسـت ایـن رقابت 
هـا میزبان عقاب تهران اسـت. نماینـده ارومیه 
با هشـت برد و 23 امتیاز در صدرجدول اسـت 
و تیـم عقـاب تهران با سـه بـرد و 9 امتیـاز در 
جایـگاه ششـم قـرار دارد. دیـدار رفـت دو تیم 
سـه بـر دو بـه سـود ارومیـه در تهـران پایـان 

یافت.
در دیگـر مسـابقه ایـن گـروه تیـم سـپهر 
الکتریـک قزویـن که بـا 6 بـرد و 15 امتیاز در 
جایـگاه دوم جـدول قـرار دارد، میهمـان اتحاد 
جـوان همـدان خواهـد بـود. اتحـاد جـوان بـه 
رغـم داشـتن 17 امتیـاز بـه دلیـل بـرد کمتر 
نسـبت بـه نماینـده قزویـن در جایـگاه سـوم 
جـدول اسـت و پیـروزی در ایـن مسـابقه می 
توانـد بـرای نماینده همدان یک پلـه صعود به 

همراه داشـته باشـد.
دیـدار رفـت دو تیم اتحـاد جوان همـدان و 
سـپهر الکتریک قزوین در قزوین سـه بر دو به 
سـود میزبـان شـد و همدانـی ها بـرای جبران 
ایـن نتیجه در این هفته انگیـزه مضاعف دارند.
سـومین مسـابقه هفته نهم لیگ دسته یک 
در شـهر مهابـاد برگـزار مـی شـود و مقاومـت 
ایـن شـهر میزبـان کالـه جـوان  فرمانـداری 
خواهـد بـود. مقاومت با پنـج بـرد و 15 امتیاز 
در رتبـه چهـارم جـدول اسـت و کاله جـوان با 
سـه بـرد و 9 امتیاز در جایگاه پنجم قـرار دارد. 
پیـروزی کالـه تغییـری در جایـگاه ایـن تیـم 
نخواهـد داشـت اما اگـر مقاومـت فاتـح دیدار 

خانگی باشـد امـکان صعـود خواهد داشـت.
در آخریـن دیدار گروه یک لیگ دسـته یک 
در هفتـه دوم دور برگشـت، تیـم هـای کریمه 
قـم و عقاب سـبالن کـه در رتبه های هشـتم 
و هفتـم جـدول این گـروه قـرار دارنـد، در قم 
بـه مصـاف یکدیگـر مـی رونـد. کریمه قـم در 
جـدال با عقاب سـبالن می تواند به نخسـتین 
پیـروزی خـود در این رقابت ها دسـت یابد. در 
غیـاب تیم السـتیک بارز کرمـان که این هفته 
بـه دلیـل حـذف شـهرداری بجنـورد از رقابت 
هـا، اسـتراحت دارد و هـم اکنـون بـا 6 بـرد و 
2 باخـت و کسـب 15 امتیـاز در مـکان سـوم 
جـدول قـرار دارد، مهمتریـن و حسـاس ترین 
دیـدار هفته نهم لیگ دسـته یـک در اصفهان 
برگزار می شـود و تیم فرش محشـتم کاشـان 
صدرنشـین این رقابت ها میهمـان رعد پدافند 
خواهـد بود. نماینده کاشـان با هفـت برد و 20 
امتیـاز در صـدر اسـت و رعد اصفهان با شـش 

بـرد و 17 امتیـاز در رتبه دوم قـرار دارد.

سعید قرائی
بازی هـای  پخـش  عـدم  اگـر 
اسـتانی  شـبکه  از  مـس  تیـم 
کرمـان هزار عیـب دارد، تنها یک 
حسـن در میـان آن نهفتـه اسـت 
و آن اینکـه مخاطبـان تلویزیونـی 
عـادت  سـوتی های  دسـت  از  آن 
گزارشـگرانش  و  تلویزیـون  شـده 
امـان  در  بـازی  انجـام  حیـن  در 

! ننـد! می ما
و  پیـش  روز  چنـد  همیـن 
لیـگ  رقابت هـای  جریـان  در 
و  اسـتقالل  تیـم  دو  بـازی  برتـر 
پرسـپولیس برابر رقیبانشـان روی 
آنتـن رفـت و جالـب اینکـه ایـن 
کامـل  نمونـه  بایـد  کـه  بازی هـا 
باالتریـن  در  مسـتقیم  پخـش 
اشـتباه  کمتریـن  و  اسـتاندارد 
باشـد، مملـو از سـوتی های خنده 

شـد! دار  دامنـه  و  دارد 
سـپاهان  مهـم  بـازی  گـزارش 
و اسـتقالل بـه جماعتـی سـپرده 
سـیمای  گزارشـگر  بـود.  شـده 
ایـن هـم  از  اصفهـان کـه پیـش 
ثابت کـرده بود چنـدان عالقه ای 
بـه دقـت کـردن نـدارد و ترجیـح 
مـی دهد بـا افزایش تـن صدایش 
)ماننـد روزهایـی کـه برونو سـزار 
کـرد(  مـی  بـازی  سـپاهان  در 
گـزارش  »علیفـر«وار  نوعـی  بـه 
کنـد. جماعتـی بخصـوص دربـاره 
سـکوت  تیـم  دو  هـای  تعویـض 
و  بنـدی  جمـع  هرگونـه  و  کـرد 
برداشـت را بـه بیننـده ها سـپرد.

کسـی فهمید علـی قربانی وارد 
زمین شـده اسـت؟ کسـی فهمید 
آرش افشـین به جای چه بازیکنی 
بـه زمین آمد؟ کسـی متوجه شـد 
یعقـوب کریمـی بعـد از حضور در 
زمیـن، بازوبند کاپیتانی اسـتقالل 
را از ابراهیمـی گرفـت و بـر بـازو 

بسـت؟ کسـی متوجـه شـد فریـد 
رفـت؟  بیـرون  بـازی  از  کریمـی 
کسـی متوجـه شـد رضـا میرزایی 
در دقیقـه 75 برای سـپاهان وارد 
بازی شـد؟ ایـن حجـم از ندیدن، 
واقعـا جـای تعجـب داشـت و باید 
بـرای  از جماعتـی پرسـید اصـال 
چـه کاری به ورزشـگاه رفتـه بود. 
وظیفـه گزارشـگر در جریان کامل 
قرار دادن بیننده و شـنونده اسـت 
کـه  بـود  کاری  دقیقـا  ایـن  و 

جماعتـی انجـام نداد.
کارگـردان بازی هـم در اقدامی 
جالـب، هیچکـدام از تعویض های 
میرزایی، قربانی و افشـین را نشان 
نداد و در دقایـق پایانی که دروازه 
سـپاهان به توپ بسـته شـده بود، 
کرنـر  ارسـال  یـک  روی  ناگهـان 
صحنـه  داد  ترجیـح  اسـتقالل، 
آهسـته قبلـی را 4 بار )شـامل دو 
بـار از یـک زاویـه( پخـش کند. ما 
فهمیدیـم اسـتقالل صاحـب کرنر 
شـده و سـپس فهمیدیـم دروازه 
واکنـش  یـک  بـا  سـپاهان  بـان 
دوبـاره تـوپ را به کرنر فرسـتاده؛ 
چگونگـی اش نـه بـرای کارگردان 

مهـم بـود و نه بـرای گزارشـگر!
البتـه گویـا در اصفهـان، از این 
نـوع گزارشـگران زیـاد اسـت. در 
بـازی چنـد هفتـه قبـل  جریـان 
گزارشـگر  هـم  صبـا  و  سـپاهان 
بـازی بـه جـای انجـام ایـن کار، 
درگیـری واحـد سـیار و دوربیـن 
هـا بـا ناظـر بـازی را گـزارش می 
راه  بـودن  خطرنـاک  از  و  کـرد 
دوم  طبقـه  راهـروی  روی  رفتـن 
نقـش جهـان حـرف مـی زد و بـه 
نفهمیـد سـپاهان  همیـن دلیـل، 

اسـت. زده  را  دوم  گل 
امـا از این دسـت اتفاقـات تامل 
و  پرسـپولیس  بـازی  در  برانگیـز 

سـیاه جامـگان نیـز کـم رخ نـداد 
ماجـرا  ایـن  داسـتان  البتـه  کـه 
دارد...!! تـری  خنـده دار  قضیـه ی 

پرسپولیسـی هـا حملـه کردند 
خیابانـی  جـواد  امـا  زدنـد  گل  و 
سـکوتی طوالنـی داشـت و چیزی 
نمـی گفـت. انـگار خوابـش بـرده 
بـود و کمـال کامیابـی نیـا تقریبا 
بخـش عمـده ای از شـادی گلش 
تـازه  کـه  بـود  داده  انجـام  را 
خیابانـی به خـودش آمـد و گفت 
انـگار پرسـپولیس گل زده اسـت. 
ایـن بـازی شـاید یکـی از بدترین 
اخیـر  هـای  مـاه  هـای  گـزارش 
خیابانـی بود کـه کال زیاد سـوتی 
مـی دهـد و کم هـم مـورد انتقاد 
صحنـه  در  و  بـار  ایـن  نیسـت. 
گل امـا اتفـاق عجیـب و غریبـی 
برایـش افتـاده بود که خـود جواد 

مقصـرش نبـود.
او در آن لحظـه درگیر درگیری 
لفظـی بـا آدم هـای اضافـه درون 
باکس بـود که معلوم نیسـت آنجا 
چـه کار مـی کردند و تـازه هوس 
کـرده بودند وسـط گـزارش بازی 
از جـواد فیلـم بگیرنـد یا عکسـی 
سـلفی بـا ایـن گزارشـگر داشـته 

. شند با
کـه  شـود  مـی  سـالی  چنـد 
ویـژه  جایـگاه  در  ویـژه  باکسـی 
ورزشـگاه آزادی برای گزارشـگران 
کـرده  ایجـاد  تلویزیـون  و  رادیـو 
زمیـن  کنـار  دیگـر  آنهـا  انـد. 
مـی  خـوب  را  بـازی  نیسـتند. 
بیننـد. اسـتودیوی تقریبا مجهزی 
نـرم  و  گـرم  دارنـد. جـای شـان 
اسـت و مـی تواننـد راحـت بـازی 
را گـزارش کننـد امـا ایـن جـای 
گـرم و نـرم بـرای عوامـل پخـش 
بـازی هـا، جایـی مناسـب اسـت 
کـه مهمانان ویـزه شـان را ببرند. 

آنجا دیگر باکس خودشـان اسـت 
و بـرای مهمـان هـای شـان نیـاز 
بـه بلیـت وی آی پـی و نشـاندن 
مهمـان هـای شـان در سـرما هم 
ندارنـد!  بـرای همیـن در هر بازی 
تقریبـا کلی مهمان بـی ارتباط در 
ایـن باکـس هسـتند و همین طور 
بـی ربط آنجـا نشسـته انـد. البته 
معمـوال بـه آنهـا گفتـه می شـود 
باشـد حرفـی  کـه حـواس شـان 
نزننـد کـه یـک دفعـه صدایش از 
میکروفـن بـاز پخـش بـازی، روی 

آنتـن زنـده بـرود.
انـگار  خیابانـی  امـا  بـار  ایـن 
او  نبـوده.  خیلـی خـوش شـانس 
البتـه در گـزارش ایـن بـازی گاف 
هـای زیـاد دیگـری هـم داشـت 
جـوان  بازیکـن  دو  اسـم  مثـال  و 
پرسـپولیس یعنی صـادق محرمی 
اشـتباه  را  طاهرخانـی  حمیـد  و 
پیمـان  او  اشـتباه  بـا  و  گفـت 
یوسـفی و مجتبـی تقـوی هـم به 
اشـتباه افتادنـد و ایـن اشـتباهات 
بازتـاب انتقـادی زیادی در رسـانه 

هـا داشـت.

خیابانـی امـا می گویـد در آن 
صحنـه تقصیـری نداشـته. او که 
زدن  حـرف  بـه  تمایلـی  خیلـی 
فقـط مـی گویـد: »مـن  نـدارد، 
عذرخواهـی مـی کنم امـا در آن 
صحنـه تمرکـزم بـه هـم ریختـه 
را  بـازی  نتوانسـتم  اصـال  بـود. 
هـم  هاشـمی  مهـدی  ببینـم.« 
ایـن نکتـه کـه خیابانی مسـئول 
ایـن اشـتباه نبـوده را تائیـد می 
کنـد امـا مـی گویـد نمـی توانـد 
و  اظهارنظـر کنـد  بـاره  ایـن  در 
تاکیـد مـی کنـد این مسـئله ای 
داخلـی و درون سـازمانی اسـت. 
امـا یـک مقـام آگاه در ایـن باره 
اظهار داشـت: »متاسـفانه در آن 
صحنـه دو نفـر داشـتند از جـواد 
و  گرفتنـد  مـی  فیلـم  خیابانـی 
تمرکـزش را بـه هـم زده بودنـد، 
حتی یـک لحظه صـدای خفیفی 
از جـواد در تصویـر شـنیده مـی 
شـود کـه دارد مـی گویـد فیلـم 
نگیـر. از شـانس بـد جـواد همان 
لحظـه پرسـپولیس گل مـی زنـد 
و او آن صحنـه را از دسـت مـی 

» . دهد
امـا چـرا بایـد در باکسـی بـه 
وارد  کسـی  هـر  مهمـی،  ایـن 
حیـن  در  گزارشـگر  از  و  شـود 
بگیـرد  فیلـم  یـا  عکـس  کارش 
بگیـرد؟  سـلفی  کـه  بایسـتد  و 
ایـن مقـام مسـئول پاسـخ داد: 
مامـور  سـه  باکـس  آن  »اتفاقـا 
کسـی  دارد.  مسـتقر  انتظامـی 
نشـده  وارد  هماهنگـی  بـدون 
غیرمسـئوالنه  اقـدام  یـک  امـا 
جـواد  بـه  کـه  بـود  داده  رخ 
نداشـت.  ارتباطـی  خـدا  بنـده 
مهمـان یکـی از اعضـای گـروه 
پخـش بـازی در باکـس بـوده و 
شـروع بـه فیلمبـرداری و سـر و 
صـدا کـرده. جـواد خواسـته که 
تمرکـزش را بـه هـم نزنـد و در 
همـان لحظـه که این هـا درگیر 
گل  پرسـپولیس  بودنـد،  بحـث 
زده اسـت. بـا عامـل ایـن اتفاق 
برخـورد شـده و آن فـرد بـرای 
ایـن حادثـه توبیخ شـده اسـت. 
بـه  هـر حـال دودش  بـه  ولـی 
دیگـر!« رفـت  خیابانـی  چشـم 

سوتی و بی دقتی های گزارشگران ورزشی ادامه دارد

تماشای فوتبال با اعمال شاقه

سـرمربی تیـم هندبـال مـس کرمـان به 
دنبـال حواشـی بـه وجـود آمـده در بـازی 
نویـن  تیـم  برابـر  تیمـش  هفتـه هشـتم 
ناظـران و  انتخـاب داوران،  قطـره، گفـت: 
برنامه ریزی هـای لیـگ برتر هندبـال، عیِن 

اسـت. بی نظمـی 
سـید محمد موسـوی  درباره ارزیابی اش 
از مسـابقات لیـگ برتر هندبال گفـت: این 
رقابت هـا امسـال خیلی خوب شـروع نشـد 
و بـا تغییراتـی در میانـه راه همـراه بـود. 
رقابت هـا دیـر شـروع شـد و پـس از چنـد 
هفته شـاهد ایجاد تغییراتی در برنامه ریزی 
لیـگ بودیـم. فدراسـیون اعـالم کـرده کـه 

ایـن تغییـرات بـا نظـر موافـق تیم هـا بوده 
اسـت، امـا مگـر وقتـی هشـت تیـم موافق 
بودنـد، بایـد تغییـری ایجـاد شـود؟ نظر ما 
نسـبت بـه ایـن برنامه ریـزی، منفی بـود و 
معتقدیـم همـان برنامـه اول را وقتی توافق 
کرده انـد و بـا آن قرعه کشـی لیـگ انجـام 

شـده، بایـد دنبـال می کردند.
وی افـزود: در میانـه راه تصمیـم گرفتند 
لیـگ را یکـی، دو هفته تعطیـل کنند. تیم 
ملـی کـه قـرار نیسـت بـه تورنمنـت هلند 
بـرود. رقابت هـای بین المللـی هلنـد، یـک 
مسـابقه داخلـی اسـت و رسـمی نیسـت،.

بـا ایـن حـال بـه خاطـر حضـور یکـی از 

تیم هـای باشـگاهی، لیـگ ایـران تعطیـل 
شـده اسـت؛ ایـن مسـئله بـرای هندبـال 
اصـاًل خـوب نیسـت، ایـن برنامه ریزی های 
صـورت گرفتـه، عیـِن بی نظمـی اسـت و 
برنامه هـای فدراسـیون دسـتخوش  دائمـاً 

تغییـر می شـود.
سـرمربی تیـم هندبـال مـس کرمـان با 
انتقـاد از نحـوه انتخـاب داوران و ناظـران 
فنـی لیـگ برتر هندبـال گفت: فدراسـیون 
ناظـران دقـت  انتخـاب داوران و  بایـد در 
بیشـتری کنـد. در این مدت انتخـاب ناظر 
و داور در بازی هـای تیـم مـا، کم لطفی بوده 
که شـده اسـت. بیشـتر قضاوت ها همراه با 

اشـکال و اشـتباه بوده اسـت.
موسـوی بـا انتقـاد بـه رویـه فدراسـیون 
هندبـال در برگـزاری رقابت هـای لیگ برتر 
و نـگاه ایـن فدراسـیون به تیم هـای خاص 
گفـت: مـا در بـازی اول بـه دلیل حواشـی 
بـه وجـود آمده از سـوی تماشـاچیان دچار 
مشـکل شـدیم و ناظران گزارش خود را به 
فدراسـیون ارائه کردند. فدراسـیون هندبال 
بعـد از 6 هفتـه در بـازی برابـر شـهرداری 
کاشـان، تیـم مـا را از داشـتن تماشـاچی 
محـروم کرد. مگر گـزارش ناظـر هفته اول 

اعـالم نشـده اسـت؟ چـرا مـا را در هفتـه 
ششـم محـروم می کننـد؟ حتـی جلسـه 
انضباطـی هـم بـرای بررسـی ایـن موضوع 
لغـو شـد. وی ادامـه داد: ایـن تصمیمـات 
تأثیـرات منفـی در لیـگ هندبـال دارد. مـا 
انجـام  زیـادی  بازی هـای  مـدت  ایـن  در 
دادیـم و بـاز هـم در کرمان میزبـان بودیم. 
اگـر تخلـف مـا در هفتـه اول بوده، چـرا به 
مـا اعالم نکردنـد و آن وقت ایـن تخلف در 

بـازی ششـم بـه مـا اعالم شـده اسـت؟
کرمـان  مـس  هندبـال  تیـم  سـرمربی 
در خصـوص بـازی جمعـه شـب ایـن تیـم 
برابـر نوین قطره مهر مرودشـت و حواشـی 
بـه وجـود آمـده گفـت: مگـر فقـط کرمان 
تماشـاچی دارد؟ در گچسـاران تماشاچیان 
در سـالن بـه مـا توهیـن و بطـری آب بـه 
سـمت مـا پرتـاب کردنـد. کجـا بـوده کـه 
تماشـاچی بـه تیـم مقابـل توهیـن نکـرده 
اسـت؟ فقـط در این مسـائل به تماشـاچی 
کرمانـی نـگاه می کننـد. در بـازی تیم مس 
برابـر نویـن قطره هم وقتی یک تماشـاچی 
توهیـن کـرد، ناظـر بـازی، وی را از سـالن 
بیـرون کـرده اسـت؛ پـس حـاال مشـکل 

؟ چیست

ایـن  در  کـرد:  خاطرنشـان  موسـوی 
بـه  تیـم مرودشـت هـم  بازیکـن  بـازی، 
مـِن مربـی توهیـن کـرد و ناظـر بـازی، 
ایـن مسـئله را دید و عکس العملی نشـان 
نـداد. بسـیاری از داوری هـا درسـت نبود 
و همیـن مسـئله، جـو سـالن را بـه هـم 
ریخـت. تماشـاچی هـم نسـبت بـه ایـن 
مسـئله عکس العمل نشـان داد امـا با این 
حـال بـازی مـا به هـم نریخت. متأسـفانه 
بـازی چشـم  ناظـر  ناداوری هـا،  ایـن  در 

می بینـد. را  خـود 
سـرمربی تیـم هندبـال مـس کرمـان در 
پایـان با بیـان اینکه از عملکرد شـاگردانش 
بسـیار راضـی اسـت، گفـت: شـرایط مالـی 
خوبـی را تا به امروز نداشـتیم. بازی ها طبق 
تصمیم فدراسـیون فشـرده تر شـده است و 
همیـن مسـئله باعث شـده تـا بـه آمادگی 
الزم نرسـیم. بـرای بهتـر شـدن نیازمنـد 
گذشـت زمان و تمرینات بیشـتر هستیم تا 
به آنچـه که می خواهیم، دسـت پیدا کنیم. 
شـاید برخـی از عـدم نتیجه گیری هـای مـا 
بـه خاطـر عـدم هماهنگـی تیـم باشـد، اما 
مطمئنـاً در ادامـه لیگ به آن انسـجامی که 

می رسـیم. می خواهیـم، 

مربی هندبال مس:

 برنامه ریزی لیگ هندبال عیِن بی نظمی است

 خبر
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تاریخ

صرفه جویي در مصرف، اداي دین به نعمت هاي الهي است.

آگهی مناقصه شماره ب/52-95/6 )نوبت دوم( 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان درنظـر دارد: مقـداری لوله چدن داکتیل قطـر 500 مورد نیاز خـود را از طریق تولید کننـدگان یا نمایندگان 
رسـمی آنهـا خریـداری نمایـد. لـذا واجدین شـرایط میتوانند بـا ارائه معرفی نامـه از تاریـخ 95/10/7 لغایت تاریـخ 95/10/16 جهت دریافت اسـناد 

مناقصـه بـه آدرس کرمـان انتهـای بلوار 22 بهمن شـرکت آب وفاضالب اسـتان- مدیریت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه براورد: 70/438/340/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/610/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 9 مورخ 95/10/26

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 11 مورخ 95/10/26
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات

 پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد میباشد. 
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

فــــــراخوان
باطالع کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی می رسـاند که وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی قصد دارد 
پـروژه نیمـه تمـام تـاالر مرکزی اسـتان کرمان واقـع در بلوار شـهید صدوقی جنب پـارک جنگلی 
را براسـاس مـاده 27 قانـون الحاقـی 2 بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد. متقاضیان مـی توانند 
درخواسـت خـود همـراه با پیشـنهاد روش واگذاری براسـاس دسـتورالعمل مربوطه را بـه اداره کل 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی واقـع در خیابان شـهید رضوانی نژاد تحویـل نمایند.
م الف 465

استانداران کرمان
از سال 1300 تا 1394 شمسی

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

حبیب اهلل دهمرده
 1389 ـ 1387 شمسی

سـال  سیسـتان،در  1331شمسـی  متولـد  »وی 
1356 شمسـی در رشـته ریاضـی موفـق بـه کسـب 
مـدرک لیسـانس از دانشـگاه اصفهـان شـده و بـرای 
ادامـه تحصیـل راهـی انگلسـتان می شـود. در سـال 
1357 از دانشـگاه آکسـفورد فـوق لیسـانس ریاضـی 
کاربـردی و در سـال 1360 دکتـرای این رشـته را از 

همـان دانشـگاه دریافـت می کنـد. 
دهمـرده  اهلل  حبیـب  علمـی  فعالیـت  سـابقه  در 
عـالوه بـر تدریـس در دانشـگاه های امیرکبیـر، علـم 
و صنعـت ایـران و دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان 
در مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد، مقـاالت 
متعـدد و شـرکت در کنفرانس هـای مختلـف علمـی 

بین المللـی ثبـت شـده اسـت. 
وی  اجرایـی  و  علمـی  سـوابق  مهم تریـن  از 
می توان به:  معاون دانشـجویی دانشـگاه سیسـتان و 
بلوچسـتان، رئیس دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان، 
رئیـس دانشـگاه پیـام نـور زاهـدان، رئیس دانشـگاه 
و  مدیـره  هیـأت  رئیـس  زاهـدان،  معلـم  تربیـت 

مدیرعامـل سـازمان عمـران سیسـتان، عضـو هیـأت 
دبیـر  شـرق،  جنـوب  منطقـه  دانشـگاه های  امنـای 
جنـوب  منطقـه  امنـای  هیـأت  دائمـی  کمیسـیون 
شـرق، عضـو هیـأت امنـای دانشـگاه علـوم پزشـکی 
و خدمـات بهداشـتی درمانـی زاهـدان، عضـو گـروه 
علـوم،  وزارت  اعتبـارات  و  بودجـه  ریـزی  برنامـه 
)آمـوزش  ایـران  در  یونسـکو  ملـی  کمیتـه  عضـو 
عالـی(، عضـو هیـأت امنـای دانشـکده علـوم قرآنـی 
عالـی  آمـوزش  و  فرهنـگ  وزیـر  مشـاور  زاهـدان، 
دانشـگاهی،  پیـش  مجتمع هـای  توسـعه  امـور  در 
اسـتان سیسـتان  اسـتاندار  زابـل،  دانشـگاه  رئیـس 
 ،)1387/4/23 تـا   1384 شـهریور  بلوچسـتان)از  و 
)از  بلوچسـتان  و  سیسـتان  اسـتانداری  سرپرسـت 
اسـتان  اسـتاندار   ،)1387/6/16 تـا   1387/4/23
کرمـان )از 1387/4/23 تا 1389/04/22(، اسـتاندار 
اسـتان لرسـتان )از 1389/04/20 تـا 31 شـهریور 

 .)1( نمـود  1392(اشـاره 
پی نوشت ها:

 )1( ـ برگرفته از سایت ویکی پدیا.

اسماعیل نجار
 1392 ـ 1389 شمسی

شمسـی،   1339 متولـد  نجـار،  »اسـماعیل 
خانـواده ای  در  شهرسـتان سرخه)اسـتان سـمنان(، 
و  کودکـی  در  گردیـد.  متولـد  متدیـن  و  کشـاورز 
جوانـی در جـوار پرداختن بـه تحصیـل، در کنار پدر 

بـه فعالیـت کشـاورزی نیـز مشـغول بـود. 
از  کـه  بـرادرش  بـا  همـراه  جوانـی  عنفـوان  از 
فرهنگیـان باسـابقه  زادگاهش بود، مبارزات سیاسـی 
خـود علیـه رژیـم پهلـوی را آغـاز کـرد و از اعضـای 
فعـال کانـون مبـارزات سـمنان تـا پیـروزی انقـالب 

می گردیـد. محسـوب  اسـالمی 
بـا  را  انقـالب، همـکاری خـود  پیـروزی  از  پـس 
نهادهایـی چـون: کمیته های محلی، جهاد سـازندگی 
و اسـتانداری سـمنان آغـاز نمـود. بـا شـروع جنـگ 
تحمیلـی، بـه جبهه هـای نبـرد عزیمـت نمـود و در 
رمضـان،  بیت المقـدس،  فتح المبیـن،  عملیات هـای 

محـرم، والفجـر مقدماتـی و ... حضـور داشـت. 
بـا  را  خـود  همـکاری   1362 سـال  خـرداد  از 
سیسـتم اجرایـی کشـور در اسـتان کردسـتان آغـاز 
نمـود و عهـده دار پسـت هایی همچون:بخشـدار، قائم 
مقـام فرمانـدار سـنندج، جانشـین فرمانـدار مریوان، 
مدیریت ادارات کل اسـتانداری، بازرس ویژه استاندار 
و در نهایـت در تاریـخ هشـتم بهمـن مـاه 1384 بـه 
عنوان اسـتاندار کردسـتان منصـوب گردید.  در نیمه 
دوم سـال 1386، در جـوار مسـئولیت های دیگـر، با 
وزارت نفـت نیـز همـکاری می نمـود، تـا آن کـه در 
سـال 1389 شمسـی بـه عنـوان اسـتاندار کرمـان 

انتخـاب و بـه ایـن اسـتان عزیمـت نمود. 
اسـماعیل نجـار تا سـال  1392 شمسـی عهده دار 
پسـت اسـتانداری کرمـان بـود و در اسـفند همیـن 
سـال بـه عنوان معاون وزیر کشـور و رییس سـازمان 

مدیریـت بحـران کشـور به تهـران عزیمـت کرد. 
وی دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد و همچنین 
تـا کنـون موفـق بـه دریافـت مـدال درجـه یـک 
امـداد و نجـات و مدال درجه 3 سـازندگی گردیده 

ست. ا

علیرضا رزم حسینی
10 آذر 1392 تا کنون

کرمـان،  شهرسـتان  شمسـی،   1340 متولـد  »وی 
از  بازرگانـی  و  اقتصـادی  علـوم  کارشناسـی  تحصیل کـرده 
طـی  رزم حسـینی  اسـت.  کرمـان  باهنـر  شـهید  دانشـگاه 
سـال های جنـگ ایـران و عـراق در عملیات های امـام مهدی 
در سـال 1359 شمسـی جبهـه سوسـنگرد و عملیـات ثامن 
االئمـه، بیت المقدس، فتح المبین، رمضـان، بدر و خیبر حضور 
داشـته اسـت.  وی از بنیان گذاران مهندسی مخابرات عملیات 
جنـگ در جبهه هـای جنـوب بـود و از هم رزمـان سـرداران 
احمد کاظمی، حسـین خـرازی، احمد متوسـلیان و هم رزم و 
دوسـت حسـن باقری بوده اسـت. وی قائم مقام فرمانده لشـکر 
41 ثـاراهلل کرمان )سـردار حاج قاسـم سـلیمانی( و جانشـین 
عملیـات قرارگاه خاتم االنبیـا در دوران جنگ بود و در عملیات 
خیبـر جانبـاز شـد و نشـان فتح از سـوی آیـت اهلل خامنه ای 

دریافـت کرد. رزم حسـینی پس از جنگ، اقـدام به پایه گذاری 
بنیـاد حفـظ آثـار و ارزش هـای دفـاع مقـدس کرد. از سـوابق 
اجرایـی رزم حسـینی در بخـش خصوصـی می توان بـه موارد 
زیر اشـاره کرد:هیأت مدیره شـرکت سـرمایه گذاری و توسـعه 
اسـتان کرمـان، مدیر عاملی و ریاسـت هیـأت مدیره مجتمع 
صنعتـی کرمان، مدیر عاملی شـرکت ماشـین آالت راه سـازی 
کرمان، مشـاور بازرگانی بنیاد مسـتضعفان و جانبازان، ریاست 
هیـأت مدیره شـرکت صنایع فلزی آلیـاژکاران دوهـزار، مدیر 
عاملی شـرکت تکنوپروم)ویرجین ایلند(،مدیر عاملی شـرکت 
تکنوپروم جنرال تریدینگ،مدیر عاملی شـرکت ماشـین آالت 
راه سـازی کاترپیـالر، نایـب رئیسـی انجمـن تولیدکننـدگان 
و واردکننـدگان ماشـین آالت سـاختمانی و معدنـی کشـور، 
ریاسـت مجمع شـرکت آسـتانه ریـل، وی همچنیـن، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شـرکت همیار ماشـین تولیدکننده 
ماشـین آالت راه سـازی و سـاختمانی بوده که موفق به کسـب 
افتخـار مـدال طـالی بهتریـن نمایندگـی خارجی میـان 53 
کشـور در سـال 2010 و 2011 شـد. رزم حسـینی از 10 آذر 
1392 عهده دار سـمت اسـتانداری کرمان گردیده است )1(« 
و تا کنون توانسـته  اسـت منشـأ خدمات عمرانـی و اقتصادی 

زیـادی در سـطح اسـتان کرمـان گردد.
پی نوشت ها:

 )1(ـ  برگرفته از سایت ویکی پدیا.
بازدید حبیب اهلل دهمرده )استاندار کرمان( و محمد صنعتی

از یکی طرح های عمرانی استان کرمان /1389 شمسی
اسماعیل نجار )استاندار کرمان(، محمد صنعتی

 1391 شمسی

بازدید آقای علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان 
از دفتر محمد صنعتی /1393 شمسی
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کافه هنر

عنـوان   )UNIMA( یونیمـا 
جهانـی  »اتحادیـه  اختصـاری 
و  اسـت  عروسـکی«  نمایشـگران 
حدود هشـت دهـه پیـش در اروپا 

شـد .  تشـکیل 
نمایشـگران عروسـکی بـه مردم 
به ویـژه  آنهـا  زندگـی  بطـن  در 
تنگناهـا  و  سـختی ها  هنـگام  در 
رجـوع و نمایـش عروسـکی اجـرا 
می کردنـد. بـه مـرور زمـان، دیگـر 
هنرمنـدان بـا ملیت هـای مختلـف 
انسـان  هنـری  نهضـت  ایـن  بـه 
ایـران  شـدند.  ملحـق  دوسـتانه 
از حـدود کمـی بیـش از دو دهـه 
پیـش به عضویـت یونیمـا در آمده 

اسـت. 
هنـر عروسـک گردانـی هنـری 
اسـت که می توان گفـت از هزاران 
سـال پیـش معمـول بـوده اسـت. 
لیکـن کسـی نمـی دانـد در کجـا 
و در چـه زمانـی عروسـکها بوجود 
آمـده انـد. امـا آنچـه بـه تحقیـق 
معلـوم شـده اسـت در جوامع اولیه 
عروسـکها بـرای مقاصـد مذهبـی 

اسـتفاده مـی گردید.
تحقیـق  علـم  شامانیسـم«   «
قـدرت  کـه  انسـانهایی  دربـاره 
مافـوق انسـانی دارنـد و بـه همـان 
فـردی کـه دارای ایـن علم اسـت، 
شـمن یـا شـامان گفته می شـود.

عوامـل  از  یکـی  شامانیسـم 
پیدایـش نمایش عروسـکی اسـت. 
شـمن یـا شـامان و یا رهبـر قبیله 
از غـار صـدای وحشـتناک در مـی 
آنـگاه  زده،  مـی  ماسـک  و  آورده 
بـه تدریـج ماسـکها متحرک شـده 
اسـت.  آمـده  بوجـود  عروسـک  و 
کاهنهـا داخـل بتها مـی رفتند و با 
سـر و صـدا و حرکت بسـت سـعی 
در زنـده نشـان دادن بت داشـتند.

دوره  آن  در  مذهبـی  رهبـران 
متحرکـی  اشـکال  و  ماسـکها  هـا 
بعنـوان سـمبل خدایـان خـود  را 
بـکار مـی بردنـد و از نوعـی صفات 
مرمـوز آن هـا مـردم را بـه حـال 
تـرس و وحشـت نگاه می داشـتند 
تـا قـدرت و نفـوذ را برای خـود به 
دسـت بیاورنـد و طبعا اسـرار ابهام 
آمیـز عروسـکها را بـا مهارتی تمام 

حفـظ مـی کردند. 
نمایـش  اینکـه  مـورد  در  امـا 
عروسـکی مربـوط به چیـن و مصر 
مـی باشـد آنچـه مسـلم اسـت در 
دو کشـور هنـد و چیـن نمایـش 
از  غیـر  بـه  البتـه   ( عروسـکی 
بونراکـوی ژاپـن ( را تجربـه نموده 

. ند ا
نمایـش  اجـرای  از  ای  نمونـه 

عروسـکی توسـط هندیهـا مربـوط 
بـه بهـرام گور می شـود کـه در آن 
زمـان حدود شـش هـزار نوازنده و 
بازیگـرد دوره گـرد و کولی هند به 
ایـران آمـده بودند و طبعـا نمایش 
کارهـای  از  یکـی  نیـز  عروسـکی 

نمایشـی آنهـا بوده اسـت.
از  بـاال  مباحـث  راسـتای  در 
ارسـطو و هومـر متونی وجـود دارد 
که نشـان مـی دهد چگونـه غربیها 
از هندیهـا ) شـرقی هـا ( و بیوانس 
هـا، هنر عروسـکی را آموختـه اند.

 425  -  484  ( هـردوت  امـا  و 
 : ق.م( نیـز مـی نویسـد 

شـکل  دو  ماسـک  تئاتـر  از 
اجرایـی متولـد شـد، یکـی تئاتـر 
بعـد  مدتهـا  دومـی  و  عروسـکی 
بصـورت تئاتـر انسـانی در آمـد که 
هنرپیشـه ماسـک را رها کرده و به 
همان صورت که در طبیعت اسـت 
ظاهـر شـد.پس از آنکـه ماسـک از 
بـاالی  بـه  شـد،  جـدا  هنرپیشـه 
سـر او منتقـل شـد و بـه صـورت 
عروسـک میله ای در آمد. نخسـت 
این عروسـک بوسـیله دسـت بازی 
مـی شـدند و بعدهـا از دسـت نیـز 
دور شـده و بالفاصلـه از عروسـک 
گـردان بوسـیله نخ و ریسـمانهایی 
هدایـت  نخـی  عروسـک  بصـورت 

شـوند. می 
اولیـن  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
مرجـع دربـاره نمایـش عروسـکی 
در  کـه  باشـد  مـی   « گزنفـون   «
سـال 442 قبـل از میـالد از خانـه 
یـک مـرد آتنی بـه نـام »کالیاس« 
دیـدن کرده اسـت. کالیاس میزبان 
برای سـرگرمی میهمانش بـا تئاتر 
عروسـکی یـک گروه نمایش سـیار 
اجیـر کـرده  از » سـیرلکوس«  را 
بـود. گزنفـون همچنیـن گـزارش 
مـی دهـد کـه یـک نفـر بـه تئاتر 
عروسـکی عالقـه نداشـت و بـدان 
توجـه نمی کرده اسـت و او کسـی 

جـز »سـقراط« نیسـت.
برخـی از بهتریـن تاییدهایی که 
مـا از دانـش مردم و آگاهـی آنها بر 
تئاتـر عروسـکی کـه در دوره های 
کالسـیک داریم، اسـتفاده گسترده 
ای اسـت که از عروسک در ادبیات 
شـده اسـت. حال به ارسـطو گوش 
فـرا دهیـم کـه مـی گویـد چگونه 
خدای خدایان به سـادگی هسـتی 
کـه  آنچـه  کنـد.  مـی  هدایـت  را 
اراده  و  عمـل  اسـت،  نیـاز  مـورد 
اوسـت. بـه همان گونه کـه هدایت 
یک عروسـک که بوسـیله کشیدن 
نـخ هـا، سـر و دسـته هـای ایـن 
موجـود کوچـک، سـپس شـانه ها 

و چشـم ها و سـایر اعضـای بدنش 
را حرکـت مـی دهـد و عروسـک 
شـادمانه واکنش نشـان مـی دهد.

فرزنـد  ایـن  بلـوغ  از  پـس 
راسـتین هنـر، یعنـی از زمانیکـه 
تئاتـر عروسـکی خصوصیـات ویژه 
خـود را یافـت و منتقـل شـد در 
هـر کشـوری از آئیـن و سـنن آن 
هـا بهره گرفتـه و منعکـس کننده 
ملـل  آن  تفکـر  نحـوه  و  تمـدن 
گردیـد، فرهنـگ هـر کشـوری در 
تئاتر عروسـکی متجلی شـد. تئاتر 
عروسـکی بصورت تجلی گاه ایمان 
و اندیشـه هـای مختلـف گردیـد.

در هندوسـتان اعتقـاد بـر ایـن 
طـرف  از  عروسـک  کـه  اسـت 
مـاک خـدای خدایـان بـر زمیـن 
فرسـتاده شـده اسـت. در مصـر و 
یونـان باسـتان، خدایـان را از زبان 
عروسـکها بازگـو مـی کردنـد تا از 
این طریـق به ایـن گفتارها حالتی 
فراانسـانی داده و تاثیـر آن هـا را 

بیشـتر نماینـد.
امپرطـوری  سـقوط  از  پـس 
ضربـه  عروسـکی  تئاتـر  بـه  رم، 
مهلکـی وارد آمـد. عروسـک بـازان 
در کشـورهای مختلـف سـرگردان 
شـدند و بصـورت گروهـای بسـیار 
خـود  فعالیتهـای  گـرد  دوره  و 
فقـط  احتمـاال  و  دادنـد  ادامـه  را 
خـود  سرشـار  هـوش  کمـک  بـه 
توانسـتند ادامـه حیـات بدهنـد و 
را  تئاتـر عروسـکی  بدیـن طریـق 
از نابـودی نجـات دادنـد و چنیـن 
تـا  نمایـش عروسـکی  اسـت کـه 
زمـان مـا راه یافتـه اسـت چـرا که 
نمایـش عروسـکی در هـر زمـان با 
تواضـع و پذیرفتن معیـاری جدید 
توانسـت بـا زمـان هماهنگ شـود 
و از طریـق خصوصیـات و عناصـر 
خـاص نمایش خود آنچـه را در هر 
زمـان در حـال وقـوع و تکوین بود، 

منعکـس نمایـد.
بدرسـتی مشـخص نیسـت کـه 
کشـفیات  از  عروسـکی  نمایـش 
چـه کشـوری می باشـد. امـا آنچه 
خاسـتگاه  شـرق  اسـت  مسـلم 
نمایـش عروسـکی اسـت و همواره 
در آن اینگونـه نمایـش هـا به روی 
صحنه جهت مشـاهد مـردم عادی 
آورده می شـده اسـت. هند و ایران 
و چیـن از این دسـت کشـورها می 

. شند با
رئیـس  اردالن،  حمیدرضـا 
یونیمـای ایـران در ایـن بـاره مـی 
گویـد: در دور جدیـد فعالیت هـای 
و  مـدون  طرحـی  یونیمـا، 
اسـتراتژیک ارائـه شـد. کلیـت این 

طـرح در مجمـع عمومـی یونیمای 
از  پـس  کـه  شـد  مطـرح  ایـران 
انتخـاب اینجانـب به عنـوان رئیس 
جدیـد  مدیـره  هیـأت  تشـکیل  و 
برنامـه مبتنـی بـر طـرح مذکـور 
بـه شـور و تحلیـل گذاشـته شـد 
و بـا مشـارکت فکـری دیگـر اعضا 
برنامـه  آنهـا ،  پیشـنهادهای  و 
برنامـه  ایـن  تدویـن شـد.  نهایـی 
سـرفصل های مهمـی داشـت کـه 
تکلیـف اجـرای آنها به طـور جزئی 
معیـن شـده بـود. مـا در اجراهـا 
نیسـتیم. بی برنامـه  و  سـردرگم 
سرفصل های کلی این برنامه 

افتتـاح دفاتر اسـتانی و تشـکیل 
سـایت،  اسـتان ها-  کمیتـه 
اطالع رسـانی-  سیسـتم  و  بولتـن 
و  آمـوزش  کمیته هـای  تشـکیل 
جشـنواره های  برپایـی  پژوهـش- 
داخلـی و خارجـی در اقصـی نقاط 
عملـی  و  فکـری  کمـک  کشـور- 
بـه جشـنواره های تئاتـر کشـور و 
گنجانـدن بخـش تئاتـر عروسـکی 
در آنها - تصویب اساسـنامه یونیما 
در مجلـس و اخـذ مصوبـه یونیمـا 
بـه مثابه یک NGO ملـی- ایجاد 
تئاتـر  حضـور  بـرای  تسـهیالت 
عروسـکی جهـان در ایـران و تئاتر 
عروسـکی ایـران در جهان - کمک 

بـه طراحـی جشـنواره های تئاتر و 
برگـزاری سـمینارهای تخصصـی- 
کمـک بـه افتتـاح دفاتـر یونیما در 
کشـورهای همجـوار و هم فرهنگ 
افغانسـتان  عـراق،  ماننـد  ایـران 
جایـزه  تعریـف  تاجیکسـتان-  و 
جهانـی یونیمـا بـرای اهـدا به سـه 
نفـر از برجسـتگان تئاتر عروسـکی 
جـدی  تمرکـز  جهـان-  و  ایـران 
صورت هـای  اشـاعه  و  احیـا  بـر 
و  عروسـک ها  مرمت شـده 
نمایش هـای آیینی سـنتی ایران و 
حضـور فعـال و مؤثـر در یونیمـای 
جهانـی در کسـوت ارائـه وظایـف 
به ویـژه  پیـش رو  طراحی هـای  و 
ارائـه تـز و نظریه در جهـت تحول 
یونیمـای  محتوایـی  و  سـاختاری 

جهانـی.
کمـی بـاورش مشـکل اسـت اما 
در چنـد دوره اخیـر به نظـر می آید 
رابطـه مسـتحکمی میـان کمیتـه 
اجرایی و مراکز ملی نبوده و اساسـا 
مـا در یـک برنامـه کامـل و فراگیر 
از اجـزای برنامه هـای دیگـر مراکز 
تجـارب  و  نیسـتیم  مطلـع  ملـی 
به گونـه ای کاربـردی و مؤثر مبادله 
نمی شـود. مهم تـر از آن از امکانات 
مشـترک اسـتفاده نمی شـود. قبال 
در مرکـز اسـتان ها دفتر نداشـتیم. 

در بسـیاری از کشـورها هم یونیما 
در یـک شـهر یـا دو شـهر متمرکز 
اسـت. این شـیوه فعالیـت مختص 
ایـران اسـت. مـا در هشت اسـتان 
مرکـز یونیمـا احـداث کرده ایـم و 
قـرار اسـت طی چهـار سـال آینده 
اغلـب نقـاط ایـران صاحـب دفاتـر 

یونیما شـوند.
در حـال حاضـر ده چشـمه کـه 
چهارمحـال  در  روستاسـت  یـک 
گلسـتان،  قزویـن،  بختیـاری ،  و 
خراسـان جنوبـی ، خلیج فـارس بـا 
مرکزیت جزیره قشـم ، کردسـتان ، 
گیـالن و خراسـان رضـوی دارای 
مراکـز یونیمـا در ایـران هسـتند.

ما بیش از 20 کارگاه آموزشـی و 
پژوهشی و چهار جشـنواره استانی 
یکـی  کرده ایـم.  اجـرا  و  طراحـی 
از نـکات مهـم، حضـور گروه هـای 
اسـتان های  عروسـکی  تئاتـر 
همجـوار در ایـن جشنواره هاسـت. 
جشـنواره  بـا  همزمـان  بـاز 
عروسـکی  تئاتـر  بین المللـی 
تهـران در اسـتان خراسـان جنوبی 
نخستین جشـنواره تئاتر عروسکی 
بین المللـی برپـا می شـود. اگرچـه 
تعـداد گروه هـای خارجـی انـدک 
اسـت امـا به عنـوان پلـه اول حائـز 

اهمیـت اسـت.

نمایشنامه خوانی:

ماشین مشتی ممدلی
نمایشـنامه خواني ماشین مشتي مندلي 5 دی ماه در 
فرهنگسـراي مس سرچشـمه کرمان با حضور مهدی 
ثاني نویسـنده آن برگزار شـد. این اجرا توسـط حسام 

اسـدی شـکاری برنامه ریزی شده بود.
مهـدی ثانـی نویسـنده، کارگـردان، بازیگـر کرمانـی 

متولـد  1324 در کرمـان اسـت.
بـه  »تـاول«  نمایشـنامه  نـگارش  اجراها : 
جشـنواره  کرمـان،  خالقـی«؛  »مسـعود  کارگردانـی 
سراسـری کرمان؛ 1354 - 1353 نگارش نمایشـنامه 
»لولـی« بـه کارگردانـی »مسـعود خالقـی«؛ سـاری، 
و  نـگارش   1355 سـاری؛  سراسـری  جشـنواره 
کارگردانـی نمایشـنامه »تُوتُـم«؛ تهران، تـاالر مولوی؛ 
1364 و 1356 نـگارش نمایشـنامه »گنگلـی« بـه 
کارگردانی«مسعود سـلطانی زاده«؛ جشنواره سراسری 
دانشـجویی؛ 1365 نگارش و کارگردانی نمایش«حر«؛ 
دانشـجویی؛  کرمـان، سـومین جشـنواره سراسـری 
1366 نـگارش و کارگردانی نمایش»شـاه بازی، خیال 
بـازی«؛ کرمـان، جشـنواره اسـتانی؛ 1369 نـگارش و 
کارگردانی نمایش »هما و همایون«؛ کرمان)جشـنواره 
 -  1371 منطقـه ای(؛  زاهدان)جشـنواره  اسـتانی(، 
1370 نـگارش و کارگردانی نمایش »ماشـین مشـتی 
مندلی«؛ کرمان)جشـنواره اسـتانی(، بوشهر)جشنواره 
نمایـش  کارگردانـی  و  نـگارش  منطقـه ای(؛ 1378 
اسـتانی(،  کرمان)جشـنواره  برومنـد«؛  »آخریـن 
سراسـری  منطقـه ای(،   )جشـنواره  رشت)جشـنواره 
دانشـجویی(؛ 1379 نگارش و کارگردانی نمایش »ماه 
خاتـون«؛ کرمان)جشـنواره اسـتانی(؛ 1380 نـگارش 
نمایشـنامه »شـب بی مادری« به کارگردانی »سعیده 
میرزازاده«؛ کرمان)جشـنواره اسـتانی(؛  1382 نگارش 
گرگان)جشـنواره  »زلزلـه«؛  نمایـش  کارگردانـی  و 

اسـتانی(؛  1384 - 1383
ماشـین مشـتی ممدلـی یـک ترانـه فولکلـور ایرانـی 
اسـت. هرچنـد کـه از مضمـون ابیـات این شـعر )که 
توسـط غالمرضا روحانی سروده شـده است(، برمیاید 
کـه در مـورد نوعی وسـیله نقلیه عمومی کـه راننده و 

بلیط فروش داشـته، سـروده شـده اسـت.
از آن روزگار این ماشـین نمـاد اتومبیل های قراضه ای 
شـده کـه هنـوز از آن هـا اسـتفاده می شـود و بعدهـا 
فیلمی نیز به نام ماشـین مشـتی ممدلی ساخته شـد.
قوم عروف ترین ترانه ماشـین مشـدی ممدلی سـروده 
غالمرضـا روحانـی اسـت که توسـط جـواد بدیـع زاده 

شده اسـت. خوانده 
خالصه ای ازمتن ترانه:

ماشین مشدی ممدلی، ارزون و بی معطلی
این اتولی که من میگم، فورد قدیم الریه

رفتن توی این اتول، باعث شرمساریه
نه باِب کورس شهریه، نه قابل سواریه

بار کشیده بسکی از، قزوین و رشت و انزلی
ماشین مشدی ممدلی، ارزون و بی معطلی

مشـتی  عامیانـه:  گفتـار  )در  محمدعلـی  مشـهدی 
ممدلی( سـورچی و شـوفر مشـهوری در تهـران قدیم 
بـود. در فرهنـگ عامـه و فولکلـور ایـران، داسـتان ها، 
او وجـود دارد،کـه  ترانه هـا و روایت هایـی در مـورد 
شـاید همـه آن ها منطبق بـر واقعیت نباشـند. به نظر 
می رسـد کـه هیـچ عکسـی از وی در دسـت نیسـت.
ایرانیـان بـه  ماشـین مشـتی ممدلـی در اصطـالح 
خودرویـی شـخصی گفتـه می شـود کـه قدیمـی و 
اسـقاط اسـت و ایرادات فراوانی داشـته، ولی هم چنان 

بـا آن می راننـد.
گفتـه می شـود وی فـردی متمول و صاحـب چندین 
رأس اسـب و درشـکه بوده اسـت. او درشـکه چی هایی 
را در اسـتخدام خـود داشته اسـت کـه در خیابان های 
تهـران مسـافران را جابجـا می کرده اند،امـا خـودش 
نیـز پابه پـای آن هـا بـا درشـکه اش در شـهر مـردم را 
میـان دیگـر  او همچنیـن در  سـوار می کرده اسـت. 
سـورچی های شـهر از نفـوذ باالیـی برخوردار بـود. در 
زمانـی کـه درشـکه ها در تهـران از رونـق می افتند، او 
بـا خریـد چند مینی بوس بـه کار خود ادامـه می دهد. 
گفتـه می شـود او شـخصیتی مشـهور، خوش خلـق و 
مـورد احترام مردم بوده اسـت و هنگامـی که کودکان 
او را در خیابـان می دیدنـد، دنبـال او راه می افتادنـد و 

ایـن شـعررا می خواندند.
در ایران آن زمان، شـوفری شـغلی با منزلت اجتماعی 
بـاال محسـوب می شده اسـت و بنابرایـن او از ایـن نظر 

جایـگاه اجتماعی خوبی داشته اسـت.
وی  خـودروی  بـودن  قراضـه  مـورد  در  روایت هـای 
از  یکـی  چنانچـه  نباشـد،  درسـت  اسـت  ممکـن 
تبلیغ هـای چاپی »گاراژ مشـهدی محمدعلی« چنین 

بوده اسـت:
با ماشـین های لوکس بـه دورافتاده ترین نقـاط تهران 

کنید سفر 
جهـت رفـاه حـال سـکنه پایتخـت بـا 5 دسـتگاه 
ماشـین سـواری بـه تمـام نقـاط تهـران سـفر کنید: 
امیریه، باغشـاه، توپخانـه، چراغ برق، دروازه شـمیران، 
اعـدام پامنـار، میـدان  سـبزه میدان، چاله خرکشـی، 
از  یکـی  اطالعـات  روزنامـه  در  فرازمنـد  حسـن 
حکایت هـای در مـورد او را چنیـن نقـل می کنـد کـه 
مشـهدی محمدعلـی از پولدارهـای معـروف تهـران 
بـود و زمانـی کـه خیابان هـای تهـران سـنگ فرش و 
یـا خاکـی بوده، صاحب یـک اتومبیل اسـتون مارتین 
)شـبیه ون( بوده اسـت. راننـده وی در خیابان هـای 
شـهر مسافرکشـی می کـرده و از آنجـا کـه مشـهدی 
محمدعلی خسـیس بوده اسـت، به وضعیـت خودروی 
خـود رسـیدگی نمی کـرده، چنانچـه صندلی هایـش 
بـدون  و  آویـزان  گل گیرهایـش  و  سـپرها  تق و لـق، 
بـوق و چـراغ بوده اسـت و بـا گـذر از خیابـان صـدا 

می داده اسـت.

مشرق زمین
خاستگاه نمایش عروسکی

نمایش

افقی
1-بازیگـر و کارگـردان و تئاتریسـت کرمانـی بـا فیلم بـی پولی- 

شـهر سـرد اسـتان کرمان
2-امام اول شیعیان- پیراهن ضخیم- حرف تعجب زنانه

3- آرامش و راحتی- شهر نیروگاه هسته ای- قلت و اندکی
4- پیمانه- زنده و نقش دار - پول ژاپن

5- خدای مصریان قدیم- نگهداری- توبه کردن
6- جسـد حیـوان- موسـیقی اصیـل هـر والیـت- بخـش کردن 

کلمات حـروف 
7- مایه حیات- فراموشی - پیروان امام-بخشنده و کریم

8- دسته و گروه- میگویند خداوند از آن نمی گذرد- آتش
9- مـژده دهنـده و خـوش خبـر- دیـوار بلنـد - علمـی در بـازی 

فوتبـال بـرای گرفتـن تـوپ- بـوی ماندگی
10- به جوش آمدن- جایزه سینمایی معتبر- جمله قرآنی

11- آتش برافروخته- شهر فارس- تایید فرنگی
12- ناشنوا- اسمانها و افالک- جایگاه عکس

13- جوئیدنـی در معـدن- زهرهـا و سـم هـا- تلقیـن کـردن 
منظـور ورسـانیدن 

14- برگ تک خال- دریاچه آسیایی - از اماکن زیارتی تهران
15- شـهری در اسـتان کرمـان- کمدین و بازیگـر کرمانی ملقب 

بـه مندلو
عمومی

1-لقـب علـی اکبرخان نفیسـی ادیـب و دانشـمند و طبیب عهد 
قاجار- موتور پرشـی

2- رئیس جمیزباند- اندک و زیاد یا معموال- غذایی از اسفناج
3- شاه قدرتمند هخامنشی- فدراسیون بین المللی فوتبال

4- نامی که سـتاره شناسـان قدیم روی زحل گذاشـتند- بازیکن 
دورتموند- دندانه سـوهان

5- پرجنـب و جـوش- از مراحـل وضـو- جایـگاه زنـان در دربـار 
هان شا

6- پرستار بچه - واقعیت و راستی- وزیرخشایارشاه
7- حـرف پنجم انگلیسـی- دورنگـی و نامردی- نظـرات- حرکت 

م کر
8- فقیـه و مجتهد کرمانی و مولف)در تاریـخ بیداری ایرانیان( که 

به مشروطه پیوست
9- شکم- خوش قدمی و آمد- برش سینمایی- برانگیختن

10- ارتفاع- قوم مغول- لقب اشرافی
11- یومیه- مستی و منگی- سیب ترکی

12- میـزان پیمانـه دارو- اسـمی عامیانـه در هندوسـتان- کینه 
هـا و لقـب ها

13- بـر زبـان آوردن و ابـراز - رئیـس 
امریـکا جمهـور 

14- روزانـه- شـخصیت اصلـی سـریال 
ژاپنـی داسـتان زندگـی - نـام آذری

15- شـهر ارگ و آبشـار اسـتان کرمان- 
عـارف ربانـی و از مشـایخ قـرن نهـم و 

معاصـر شـاه نعمـت اهلل دربـم

حل جدول شماره 803

جدول اختصاصی شماره 804

امید جانباز
 طراح جدول



عکس: الهام منصف

تو فکر می کنی ما می توانیم بقیه ی
خواب هایمان را پیدا کنیم؟

کتاب هایی را که تمام می شوند ادامه دهیم؟
و بگوییم از تمام شدِن هر چیزی باسد ترسید؟

برویم و چند سال در دریا کم شویم
 و وقتی که بیاییم بگوییم ما از دریا آمده ایم؟

تو فکر می کنی ما چه گونه همه ی این
چیزهای ساداه را بلدیم؛

بیدار شدن از خواب
قدم زدن

در خانه نشستن
و سکوت درباره ی اشیا؟

شهردام شیدایی

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه اثار خوشنویسی
7 لغایت 14 دی ماه/ ساعت : 9 صبح

ادرس : سیرجان ، نگارخانه راز فرهنگسرای شورا

ورزش

رحمتی خواهان جدایی از استقالل
از  اصفهـان  فـرودگاه شـهر  در  اسـتقالل درحالـی  کاپیتـان 
منصوریـان خواسـته تـا از ایـن تیم جدا شـود که ظاهـرا یکی از 

دسـتیاران مشـهور منصوریـان در ایـن مسـئله نقـش دارد.
بـه گـزارش ایسـنا، اسـتقالل موفـق شـد برابـر سـپاهان بـه 
بـازی مهـدی رحمتـی  ایـن  پیـدا کنـد و در  تسـاوی دسـت 
کاپیتـان اسـتقالل نیمکـت نشـین بـود. هـر چنـد منصوریـان 
نیمکت نشـینی رحمتـی را فنـی اعـالم کـرد ولـی افتخـاری در 
اظهاراتـی تلویزیونـی گفـت کـه رابطـه میـان ایـن دو چنـدان 
خـوب نیسـت و بایـد در جلسـاتی کـه در نظـر دارد ایـن رابطه 
را بهبـود ببخشـد. همـان زمانـی کـه افتخـاری ایـن مطالـب را 
بـا  اصفهـان  فـرودگاه  در  رحمتـی  می گفـت،  تلویزیـون  در 
منصوریـان صحبـت می کـرد و در نهایـت به سـرمربی اسـتقالل 
گفـت کـه اگـر منصوریـان تمایلـی بـه ادامـه همـکاری بـا او را 
نـدارد، می توانـد از اسـتقالل جـدا شـود و بـه عبـارت دیگـر بـا 
دریافـت رضایت نامـه اش در نیـم فصـل راهی تیمی دیگر شـود. 
ریشـه ایـن مطلـب ظاهرا بـه یکـی از دسـتیاران منصوریـان بر 
می گـردد. یکـی از دسـتیاران مشـهور منصوریـان بعـد از اینکـه 
شـنیده افتخـاری خواهـان حضور دسـتیار خارجی در اسـتقالل 
شـده اسـت، ایـن مسـئله را خـط داده شـده از طـرف مهـدی 
رحمتـی دانسـته و بـه عبـارت دیگـر تصـور کـرده افتخـاری از 
تصمیمـی  چنیـن  کـه  دارد  شـنوی  حـرف  رحمتـی  مهـدی 
گرفتـه اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه رحمتـی و افتخـاری 
رابطـه خاصـی باهـم ندارنـد. بـه همیـن دلیـل دسـتیار مـورد 
اشـاره بـه منصوریـان گفتـه اسـتقالل یـا جای اوسـت یـا جای 
رحمتـی. اینکـه چرا مهـدی رحمتـی می خواهد در این شـرایط 
از اسـتقالل جـدا شـود مشـخص نیسـت ولـی ظاهـرا کاپیتـان 
اسـتقالل بـه این نتیجه رسـیده که بـا توجه به رابطـه فعلی اش 
بـا کادرفنـی اسـتقالل، این آبی هـای پایتخت هسـتند که لطمه 
می خورنـد و شـاید بهتـر باشـد به سـهم خودش از بروز مشـکل 
بـرای اسـتقالل ممانعـت بـه عمـل آورد. ایـن روزهـا اسـتقالل 
درگیـر حواشـی زیـادی اسـت کـه هرکدامشـان بـرای نـاکام 
گذاشـتن یـک تیـم کافی اسـت و در این میـان روش نه چندان 
جالـب منصوریـان بـرای حل و فصل مسـائل می تواند مشـکالت 
را بیشـتر کنـد. بـه نظـر می رسـد بـا ادامـه روند فعلـی، مهدی 
رحمتـی از اسـتقالل جـدا شـود و منصوریان که پیشـتر از او به 
عنـوان یکـی از دوسـتانش در اسـتقالل نـام بـرده بـود، ترجیح 

دهـد بـدون او کار را ادامـه دهـد.

 اطالعات

سکه

11,840,000 ریال طرح جدید

11,500,000 ریال طرح قدیم 

6,180,000 ریال نیم سکه 

3,320,000 ریال ربع سکه 

2,050,000 ریال یک گرمی

طال

1,149,420  ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,532,920 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

41,250 ریال دالر آمریکا

43,400 ریال یورو

11,420 ریال درهم امارت

6,050 ریال  یوآن 

49,910 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

9 تا 29/نیمه ابری امروز

8 تا 28/آفتابی فردا

تاریخ

یکسال پیش چنین روزی
انصـراف یاسـر سـلیمانی، برادرزاده حاج قاسـم سـلیمانی 
بـه دلیـل خـرج نکـردن از نـام سـردار سـلیمانی و انصـراف 
حسـین رزم حسـینی، برادر علیرضا رزم حسـینی، اسـتاندار 
فعلـی کرمـان، از کاندیداتـوری انتخابـات مجلـس دهم مهم 

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

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

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

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

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

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

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
عکاس: محسن رجب پور

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

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

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمان؛ زادگاه قنات

 الهام رعایی دانش آموخته ی فرهنگ و زبان های 
باستانی، مترجم، محقق و پژوهشگر:

بزرگترین مشکل برخی از کودکان 
معلمین و والدین هستند

درباره کتاب »بن بست مستوفی«

کرمان از نگاه
 میرزا مصطفی خان 

مستوفی کرمانی

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با زهرا جعفری یکی 
ازسرپرست های بخش هموفیلی کرمان 

زندگی با حواس جمع
   صفحه2   صفحه 14   صفحه12

   صفحه 10
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

بـه  ایـران  در  کـه  قومـی  نخسـتین 
سـاختن قنـات دسـت زدنـد کرمانی 
هـا بودنـد، قنـات زندگـی، تاریـخ و 
فرهنـگ ماسـت محـو قناتهـا تنها از 
بیـن رفتـن و نابود شـدن یک شـیوه 
اسـتحصال آب و بـا یـک نـوع بهـره 
بلکـه  نیسـت  منابـع آب  از  بـرداری 

محـو یـک فرهنـگ اسـت.
تعـداد قناتهایـی کـه از شـهر کرمان 
و حومـه آن عبـور مـی کـرده به 70 
رشـته مـی رسـیده کـه اکثـر آنها از 
دامنـه هـای کـوه جوپـار، ماهـان و 
حسـین آبـاد و تعدادی هم از دشـت 
گرفتـه  مـی  سرچشـمه  گلومـک 
داشـته  پایـاب  قناتهـا  اکثـر  اسـت. 
بـرای  عمومـی  پایـاب  احـداث  انـد 
و  کسـبه   ، وران  پیشـه  دسترسـی 
دیگـر مردمـان بـرای رفـع نیازهـای 
برداشـت  قبیـل  از  روزمـره خویـش 
آب آشـامیدنی ، تجدیـد وضـو ، آب 
قبیـل  از  نیازهایـی  و  لبـاس  کشـی 
پایـاب  آرمیـدن در خنـکای فضـای 
در کنـار آب از جملـه کارهـای خیـر 

بانیـان بـوده اسـت.
توسـط  کرمـان  محاصـره  زمـان  در 
آقامحمـد خـان قاجـار یعنـی اوایـل 
قـرن سـیزدهم صدهـا رشـته قنـات 
در کرمـان وجـود داشـته اسـت کـه 
بـه دسـتور خواجـه تاجدار بسـیاری 
تحریـم  منظـور  بـه  قنـوات  ایـن  از 
محاصـره شـدگان در حصـار کرمـان 
کـور شـدند و ایـن سـرآغاز نابـودی 

قنـوات بـوده اسـت.
ابتـدای  در  اکبرآبـاد:  قنـات   -1
جـاده زرنـد روبروی بسـیج در سـال 
1341 خشـک شده اسـت. مادر چاه 
جـاده  سـیلوی  حوالـی  قنـات  ایـن 
ماهـان زیـر دسـتجرد محلـی بـه نام 

پایـاب ماهانی قرار داشـته اسـت و از 
آنجـا بـه طـرف شـهر جریان داشـته 
در امتـداد خیابان سـرباز وارد میدان 
مشـتاق مـی شـده و در اینجـا یـک 
پایاب داشـته اسـت سـپس چهـارراه 
و  ابوحامـد  خیابانهـای  و  ناصریـه 
سـده را طـی کـرده به طـرف اراضی 
اکبرآبـاد ابتـدای جاده زنگـی آباد در 

حرکـت بـوده  اسـت
در  کـه  آبـاد:  قنـات حسـن   -2
خیابـان اقبال جنب فروشـگاه بسـیج 
قرارداشـته در سـال 1337 خشـک 
لنگـر  در  آن  مادرچـاه  اسـت  شـده 
امتـداد  در  و  داشـته  قـرار  ماهـان 
و  نشـاط  پـارک  شـهاب،  خیابـان 
خیابـان فردوسـی وارد منـزل آقـای 
مهـم  پایـاب  و  شـده  مـی  هرنـدی 
آن اینجـا بـوده و از آنجـا در جایـی 
بنـام قلیـان چی حسـن آبـاد خیابان 
بصـورت  و  مـی شـده  اقبـال ظاهـر 
روبـاز اراضـی حسـن آبـاد، خیابـان 
باهنـر  شـهرک  روبـروی  کمربنـدی 
را بـا دبـی 30 تـا 40 لیتـر در ثانیـه 

مشـروب مـی کـرده اسـت.
3- قنـات مویـدی: در محل پمپ 
بنزیـن میـدان خواجو و ابتـدای بلوار 
سـال  در  داشـته  قـرار  بهمـن   22
1345 خشـک شـده اسـت مادر چاه 
آن 5 کیلومتـر قبـل از ماهـان بـوده 
و پـس از عبـور ازخیابـان سـرباز در 
نزدیکـی پمـپ بنزین فابریـک ظاهر 
می شـده و بصـورت روبـاز از خیابان 
در  و  شـده  بـازار  وارد  رضـا  میـرزا 
نزدیکـی قدمـگاه پایـاب داشـته و از 
طریـق خیابان شـریعتی وارد خیابان 
صمصام شـده و به یخبنـدان مویدی 
مـی رسـیده اسـت و از آنجـا اراضـی 
اسـتانداری فعلـی و آب منطقه ای را 

آبیـاری مـی نمـوده آبدهـی آن بیـن 
40 تـا 50 لیتـر در ثانیه بوده اسـت. 
باسـتانی پاریـزی در کتـاب مجموعه 
آثـار گنجعلیخـان مـی نویسـد ”آب 
مویـد قناتـی اسـت بسـیار قدیمی و 
بـه عقیده مـن متعلق بـه مویدالدین 
ریحـان از اتابـکان و امیـران معـروف 
بـر  اسـت.“  بـوده  سـلجوقیان  عصـر 
در  موجـود  شـفاهی  آرشـیو  اسـاس 
سـازمان اسـناد وکتابخانـه ملی ایران 
علـت  بـه  کرمـان  منطقـه  مدیریـت 
ایـن  مسـیر  در  هایـی  خانـه  اینکـه 
قنـات سـاخته شـده بود پوشـش آن 
بتدریج برداشـته شـد و مـردم باغچه 
هـای خـود را مشـروب مـی کردنـد 
سـالها بـود که دیگر آب بـه زمینهای 
مویـدی نمـی رسـید تـا اینکـه آقای 
زند اسـتاندار وقت قسـمتی از مسـیر 
آن را بصـورت جوی سـیمانی درآورد 
قنـات در مسـیر کمتـر هـدر  و آب 

. رفت 
4- قنـات بـداغ آبـاد: در ابتـدای 
سـال  در  کوهپایـه  کرمـان  جـاده 
مـادر  اسـت  شـده  خشـک   1338
بـوده  چـاه آن در دسـتجرد ماهـان 
و از خیابـان سـرباز و چهـارراه بهـار 
وارد خیابـان زریسـف می شـده و در 
جلـو بیمارسـتان نوریه پایاب داشـته 
و پـس از گذر از خیابـان مدیریت در 
ابتـدای جـاده کوهپایـه مـزارع آنجـا 
را مشـروب مـی کـرده ایـن قنـات با 
آبدهـی 30 لیتـر در ثانیـه 4 متـر از 
سـطح زمیـن پائیـن تـر بوده اسـت.

5- قنـات فتـح آبـاد در ابتـدای 
در  زرنـد  کمربنـدی  بنزیـن  پمـپ 
مـادر  شـده  خشـک   1340 سـال 
در  بـوده  ماهـان  نزدیـک  آن  چـاه 
پشـت کشـتارگاه در امتـداد اراضـی 

فریـزن و خیابـان سـرباز وارد خیابان 
طالقانـی شـده و پایاب بـزرگ آن در 
ایـن محـل بـوده و سـپس از طریـق 
ایرانشـهر  خیابـان  مشـتاق،  میـدان 
پمـپ  مجـاورت  در  آبـاد  فیـروز  و 
بنزیـن کمربنـدی ظاهـر می شـده و 
در مسـیر اراضـی فتـح آبـاد ابتـدای 
روبـاز  بصـورت  زرنـد  قدیـم  جـاده 
حرکـت مـی کـرده و بـا دبـی 20 تا 
25 لیتـر در ثانیه اراضـی این منطقه 

را آبیـاری مـی کـرده اسـت.
سـال  در  سلسـبیل:  قنـات   -6
چـاه  مـادر  و  شـده  خشـک   1367
در  ماهـان  کیلومتـری  یـک  در  آن 
محـل بنـام کاروانسـرای امیـن زاده 
دانشـگاه  طریـق  از  و  داشـته  قـرار 
کرمـان با گـذر از سلسـبیل در غرب 
میـدان خواجـو ظاهر می شـده و در 
سلسـبیل پایـاب داشـته اسـت ایـن 
قنـات اراضـی میـدان خواجـو، بلـوار 
بـا  را  سـرباز  خیابـان  و  بهمـن   22
دبـی35 لیتـر در ثانیـه آبیـاری مـی 

کـرده اسـت.
7- قنـات سرآسـیاب: کـه هنـوز 
هـم جاری اسـت و قبـل از آن به باغ 
بیـرم آبـاد و بـاغ خـان مـی رسـیده 
جنـگل  مسـیر  از  گـذر  از  پـس  و 
قائـم اراضـی سـیدی را آبیـاری مـی 
کـرده یـک اسـتخر بـزرگ مصنوعی 
دریـا  تخـت  برابـر  تنگـه  دهانـه  در 
قلـی بیـگ وجـود داشـته اسـت کـه 
دریاچـه خوانـده مـی شـده و بقایای 
سـنگ هـای دهانـه آن و بخشـی از 
دیـوار هنـوز هـم کـم و بیش هسـت 
ایـن دریاچـه را پـر مـی کـرده انـد 
و بـرای کشـت زمینهـای بـاغ خـان 
اسـتفاده مـی نمـوده اند بعـد از آنکه 
سرآسـیاب بـه پـادگان تبدیـل شـد 

کرمان؛ زادگاه قنات
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بـه  ایـران  در  کـه  قومـی  نخسـتین 
سـاختن قنـات دسـت زدنـد کرمانی 
هـا بودنـد، قنـات زندگـی، تاریـخ و 
فرهنـگ ماسـت محـو قناتهـا تنها از 
بیـن رفتـن و نابود شـدن یک شـیوه 
اسـتحصال آب و بـا یـک نـوع بهـره 
بلکـه  نیسـت  منابـع آب  از  بـرداری 

محـو یـک فرهنـگ اسـت.
تعـداد قناتهایـی کـه از شـهر کرمان 
و حومـه آن عبـور مـی کـرده به 70 
رشـته مـی رسـیده کـه اکثـر آنها از 
دامنـه هـای کـوه جوپـار، ماهـان و 
حسـین آبـاد و تعدادی هم از دشـت 
گرفتـه  مـی  سرچشـمه  گلومـک 
داشـته  پایـاب  قناتهـا  اکثـر  اسـت. 
بـرای  عمومـی  پایـاب  احـداث  انـد 
و  کسـبه   ، وران  پیشـه  دسترسـی 
دیگـر مردمـان بـرای رفـع نیازهـای 
برداشـت  قبیـل  از  روزمـره خویـش 
آب آشـامیدنی ، تجدیـد وضـو ، آب 
قبیـل  از  نیازهایـی  و  لبـاس  کشـی 
پایـاب  آرمیـدن در خنـکای فضـای 
در کنـار آب از جملـه کارهـای خیـر 

بانیـان بـوده اسـت.
توسـط  کرمـان  محاصـره  زمـان  در 
آقامحمـد خـان قاجـار یعنـی اوایـل 
قـرن سـیزدهم صدهـا رشـته قنـات 
در کرمـان وجـود داشـته اسـت کـه 
بـه دسـتور خواجـه تاجدار بسـیاری 
تحریـم  منظـور  بـه  قنـوات  ایـن  از 
محاصـره شـدگان در حصـار کرمـان 
کـور شـدند و ایـن سـرآغاز نابـودی 

قنـوات بـوده اسـت.
ابتـدای  در  اکبرآبـاد:  قنـات   -1
جـاده زرنـد روبروی بسـیج در سـال 
1341 خشـک شده اسـت. مادر چاه 
جـاده  سـیلوی  حوالـی  قنـات  ایـن 
ماهـان زیـر دسـتجرد محلـی بـه نام 

پایـاب ماهانی قرار داشـته اسـت و از 
آنجـا بـه طـرف شـهر جریان داشـته 
در امتـداد خیابان سـرباز وارد میدان 
مشـتاق مـی شـده و در اینجـا یـک 
پایاب داشـته اسـت سـپس چهـارراه 
و  ابوحامـد  خیابانهـای  و  ناصریـه 
سـده را طـی کـرده به طـرف اراضی 
اکبرآبـاد ابتـدای جاده زنگـی آباد در 

حرکـت بـوده  اسـت
در  کـه  آبـاد:  قنـات حسـن   -2
خیابـان اقبال جنب فروشـگاه بسـیج 
قرارداشـته در سـال 1337 خشـک 
لنگـر  در  آن  مادرچـاه  اسـت  شـده 
امتـداد  در  و  داشـته  قـرار  ماهـان 
و  نشـاط  پـارک  شـهاب،  خیابـان 
خیابـان فردوسـی وارد منـزل آقـای 
مهـم  پایـاب  و  شـده  مـی  هرنـدی 
آن اینجـا بـوده و از آنجـا در جایـی 
بنـام قلیـان چی حسـن آبـاد خیابان 
بصـورت  و  مـی شـده  اقبـال ظاهـر 
روبـاز اراضـی حسـن آبـاد، خیابـان 
باهنـر  شـهرک  روبـروی  کمربنـدی 
را بـا دبـی 30 تـا 40 لیتـر در ثانیـه 

مشـروب مـی کـرده اسـت.
3- قنـات مویـدی: در محل پمپ 
بنزیـن میـدان خواجو و ابتـدای بلوار 
سـال  در  داشـته  قـرار  بهمـن   22
1345 خشـک شـده اسـت مادر چاه 
آن 5 کیلومتـر قبـل از ماهـان بـوده 
و پـس از عبـور ازخیابـان سـرباز در 
نزدیکـی پمـپ بنزین فابریـک ظاهر 
می شـده و بصـورت روبـاز از خیابان 
در  و  شـده  بـازار  وارد  رضـا  میـرزا 
نزدیکـی قدمـگاه پایـاب داشـته و از 
طریـق خیابان شـریعتی وارد خیابان 
صمصام شـده و به یخبنـدان مویدی 
مـی رسـیده اسـت و از آنجـا اراضـی 
اسـتانداری فعلـی و آب منطقه ای را 

آبیـاری مـی نمـوده آبدهـی آن بیـن 
40 تـا 50 لیتـر در ثانیه بوده اسـت. 
باسـتانی پاریـزی در کتـاب مجموعه 
آثـار گنجعلیخـان مـی نویسـد ”آب 
مویـد قناتـی اسـت بسـیار قدیمی و 
بـه عقیده مـن متعلق بـه مویدالدین 
ریحـان از اتابـکان و امیـران معـروف 
بـر  اسـت.“  بـوده  سـلجوقیان  عصـر 
در  موجـود  شـفاهی  آرشـیو  اسـاس 
سـازمان اسـناد وکتابخانـه ملی ایران 
علـت  بـه  کرمـان  منطقـه  مدیریـت 
ایـن  مسـیر  در  هایـی  خانـه  اینکـه 
قنـات سـاخته شـده بود پوشـش آن 
بتدریج برداشـته شـد و مـردم باغچه 
هـای خـود را مشـروب مـی کردنـد 
سـالها بـود که دیگر آب بـه زمینهای 
مویـدی نمـی رسـید تـا اینکـه آقای 
زند اسـتاندار وقت قسـمتی از مسـیر 
آن را بصـورت جوی سـیمانی درآورد 
قنـات در مسـیر کمتـر هـدر  و آب 

. رفت 
4- قنـات بـداغ آبـاد: در ابتـدای 
سـال  در  کوهپایـه  کرمـان  جـاده 
مـادر  اسـت  شـده  خشـک   1338
بـوده  چـاه آن در دسـتجرد ماهـان 
و از خیابـان سـرباز و چهـارراه بهـار 
وارد خیابـان زریسـف می شـده و در 
جلـو بیمارسـتان نوریه پایاب داشـته 
و پـس از گذر از خیابـان مدیریت در 
ابتـدای جـاده کوهپایـه مـزارع آنجـا 
را مشـروب مـی کـرده ایـن قنـات با 
آبدهـی 30 لیتـر در ثانیـه 4 متـر از 
سـطح زمیـن پائیـن تـر بوده اسـت.

5- قنـات فتـح آبـاد در ابتـدای 
در  زرنـد  کمربنـدی  بنزیـن  پمـپ 
مـادر  شـده  خشـک   1340 سـال 
در  بـوده  ماهـان  نزدیـک  آن  چـاه 
پشـت کشـتارگاه در امتـداد اراضـی 

فریـزن و خیابـان سـرباز وارد خیابان 
طالقانـی شـده و پایاب بـزرگ آن در 
ایـن محـل بـوده و سـپس از طریـق 
ایرانشـهر  خیابـان  مشـتاق،  میـدان 
پمـپ  مجـاورت  در  آبـاد  فیـروز  و 
بنزیـن کمربنـدی ظاهـر می شـده و 
در مسـیر اراضـی فتـح آبـاد ابتـدای 
روبـاز  بصـورت  زرنـد  قدیـم  جـاده 
حرکـت مـی کـرده و بـا دبـی 20 تا 
25 لیتـر در ثانیه اراضـی این منطقه 

را آبیـاری مـی کـرده اسـت.
سـال  در  سلسـبیل:  قنـات   -6
چـاه  مـادر  و  شـده  خشـک   1367
در  ماهـان  کیلومتـری  یـک  در  آن 
محـل بنـام کاروانسـرای امیـن زاده 
دانشـگاه  طریـق  از  و  داشـته  قـرار 
کرمـان با گـذر از سلسـبیل در غرب 
میـدان خواجـو ظاهر می شـده و در 
سلسـبیل پایـاب داشـته اسـت ایـن 
قنـات اراضـی میـدان خواجـو، بلـوار 
بـا  را  سـرباز  خیابـان  و  بهمـن   22
دبـی35 لیتـر در ثانیـه آبیـاری مـی 

کـرده اسـت.
7- قنـات سرآسـیاب: کـه هنـوز 
هـم جاری اسـت و قبـل از آن به باغ 
بیـرم آبـاد و بـاغ خـان مـی رسـیده 
جنـگل  مسـیر  از  گـذر  از  پـس  و 
قائـم اراضـی سـیدی را آبیـاری مـی 
کـرده یـک اسـتخر بـزرگ مصنوعی 
دریـا  تخـت  برابـر  تنگـه  دهانـه  در 
قلـی بیـگ وجـود داشـته اسـت کـه 
دریاچـه خوانـده مـی شـده و بقایای 
سـنگ هـای دهانـه آن و بخشـی از 
دیـوار هنـوز هـم کـم و بیش هسـت 
ایـن دریاچـه را پـر مـی کـرده انـد 
و بـرای کشـت زمینهـای بـاغ خـان 
اسـتفاده مـی نمـوده اند بعـد از آنکه 
سرآسـیاب بـه پـادگان تبدیـل شـد 

کرمان؛ زادگاه قنات
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دیگـر آبـی از ایـن قنـات بـه پائیـن 
نرسـید.

توسـط  شـهرآباد:  قنـات   -8
گنجعلـی خـان حفـر شـد مـادر چاه 
بـوده  قناتغسـتان  و  لنگـر  بیـن  آن 
پاریـزی مـی  باسـتانی  اسـت دکتـر 
نویسـد ”تـازه او قنـات کهنـه ای را 
آبـاد کرده اسـت ابراهیم خـان ظهیر 
الدولـه کـه 22 سـال حاکـم کرمـان 
بـوده تنهـا توانسـت قنات سلسـبیل 
در  شـهرآباد  قنـات  کنـد“  ظاهـر  را 
محـل مجموعـه گنجعلیخـان ظاهـر 
و  داشـته  بزرگـی  پایـاب  و  شـده 
تامیـن  را  بـازار  کاروانسـراهای  آب 
حمـام  وارد  بعـالوه  نمـوده  مـی 
علیمـردان  انبـار  و آب  گنجعلیخـان 
خـان نیـز می شـده اسـت و در وقف 
نامـه گنجعلیخـان آمـده اسـت کـه 
احـداث  را خـودش  قنـات شـهرآباد 
کـرده و چـون در محـل مرکـز شـهر 

مشـهور  شـهرآباد  بـه  داشـته  قـرار 
شـده اسـت.

مادرچـاه  بیگلربیگـی:  قنـات   -9
از  و  بـوده  ماهـان  دشـت  در  آب 
محـل فرمانداری، آمـوزش و پرورش 
و  گذشـته  مـی  معلـم  خیابـان  و 
چندیـن پایاب مخصوص رختشـویی 
جداگانـه  بصـورت  آب  برداشـت  و 

اسـت. داشـته 
آبـاد  علـی  هـای  قنـات   -10
مبارکـه و علـی آباد ثانـی : مادر 
قـرار  گلومـک  در دشـت  آنهـا  چـاه 
داشـته و در مجـاورت هـم از پـارک 
نشـاط عبـور کـرده و پـس از عبور از 
خیابـان فردوسـی در انتهـای خبابان 
جهـاد مظهـر مـی شـده اسـت پایاب 
هـای مخصوص پشـم شـویی در این 

قنـات هـا قـرار داشـته اسـت.
11- قنـات بهجـرد: کـه مـادر چاه 
آب در دشـت جوپار انتهای دانشـگاه 

آزاد قـرار داشـته و در محـل میـدان 
آزادی مظهـر مـی شـده و زمینهـای 
غـرب ایـن محـدوده را مشـروب می 

اسـت. کرده 
آبـاد:  طهماسـب  قنـات   -12
بیشـترین پایاب را داشـته و از منازل 
زیـادی عبور مـی کـرده و در خیابان 
20 متـری دانشـجو مظهـر می شـده 
و اراضـی منطقه را آبیـاری می کرده 

ست. ا
شـوروئیه،   هـای  قنـات   -13
آبـاد،  آبـاد، اهلل  تروتـه، حافـظ 
آبـاد،  تکریـت  آبـاد،  بیـرک 
سـرگدارو، نوش آباد و هوشـنگ 
آبـاد: هر یـک پس از عبـور از داخل 
شـهر در مـزارع حومـه شـهر از قبیل 
اختیارآبـاد،  آبـاد،  زریسـف، حسـین 
طاهرآبـاد و غیـره مظهـر و به مصرف 

کشـاورزی مـی رسـیده انـد.
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امـکان دارد اندکی از مـدارس همایون 
صنعتی و دلمشـغولی های امـروز خود 

بگویید؟   مـا  برای 
نـام  بـه  هسـت  مدارسـی  مجموعـه 
در  کـه  ایران دخـت  دختـران  و  همایـون 
هسـتند  فعـال  زرنـد  و  جوپار،رفسـنجان 
کـه تفاوت هـای کوچکـی بـا سـایر مـدارس 
شـبیه بـه خـود دارنـد و ایـن مـدارس بـه 
طریقـی بـا دفتـر آمـوزش پژوهـی کاریز در 
ارتبـاط هسـتند کـه ما هـم در همـان دفتر 
در خدمـت بچه هـا هسـتیم. و بـه مسـائل 
در درجـه ی  پژوهـی می پردازیـم،  آمـوزش 
بسـته های  آمـاده کـردن  بـه  اول مشـغول 
آموزشـی هسـتیم کـه با سیسـتم آموزشـی 
مـا مطابـق باشـند و بـا اسـتانداردهای روز 
دنیـا هـم مطابـق باشـند. بگذارید ایـن گونه 
دارد،  بخـش  مـا چنـد  کار   : بدهـم  شـرح 
در بخـش اول همانطـور کـه عـرض کـردم 
کار مطالعاتـی مي کنیـم و از سراسـر دنیـا 
آموزشـی  متفـاوت  بسـته های  و  روش هـا 
را بررسـی می کنیـم، و در بخـش دوم هـم 
پـس از مطالعه بررسـی مي کنیـم که چطور 
مي توانیـم ایـن متدهـا و روش هـا را در ایران 
و در ایـن مدارس پیـاده و اجرایی کنیم؟ )در 
نتیجـه مرحلـه  از پس مرحلـه آن روش ها را 
از صافی هـای مختلـف می گذرانیـم تا جائی 
کـه در کرمـان و جوپار قابلیـت اجرایی پیدا 
کنند( بخـش عمده ای که مـن در آن زمینه 
فعالیـت مي کنـم بخش درک مطلـب و بیان 
مطلـب هسـت کـه بچه هـا بایـد در پایـان 
هـر سـال بـه اسـتانداردی از درک مطلـب 
و بیـان مطلـب برسـند. بخـش سـوم هـم 
کشـف و پـرورش اسـتعدادهای ادبی اسـت، 
کـه بـا شـیوه های خـاص و بـه روز در ایـن 
راسـتا تالش می کنیـم و برای مثـال حاصل 
یکـی از ایـن دوره هـا همیـن کتـاب اسـت) 
بـه کتابـی روی میـز اشـاره می کنـد( کـه 
مجموعـه ای اسـت از شـعر و داسـتان هایی 

و  سـروده اند  دوم  کالس  بچه هـای  کـه 
امـاده ی چـاپ شـده و بـزودی در دسـترس 
عمـوم قـرار می گیـرد، و جالـب این جاسـت 
کـه این آثـار دقیقا حاصل تالش و اسـتعداد 
بچه هـای کالس دوم اسـت تـا در دسـترس 
دیگـران هـم باشـد و بچه هـای خـالق مـا 
هـم کـه این آثـار را خلـق کرده انـد انگیزش 
هنـری  فعالیـت  ادامـه ی  بـرای  را  کافـی 
داشته باشـند و بداننـد کـه از خالقیت و هنر 

می شـود. اسـتقبال 
همـان  یـا  زبان آمـوزی  هنرهـای 
language art چیسـت و چه کاربردی 

بـرای کـودکان مـا دارد؟
مـن بـه شـخصه بـا مطالعاتی کـه انجام 
دادم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که مـا و مردم 
آمریـکا مشـکلی شـبیه بـه همدیگـر داریم 
نتیجـه  در  و  مطلـب  درک  زمینـه ی  در 
اسـتاندارد های  و  متدهـا  از  کـردم  تـالش 
آنهـا در زمینه ی language art اسـتفاده 
را  زبان آموزی، قسـمتی  از  غیـر  کـه  کنـم 
تفکیـک نموده انـد بـه نـام هنرهـای زبانی 
را  زبـان  آموختـن  و  تحصیـل  صرفـا  کـه 
توانایی هـای خوانـدن  بـه کسـب  خالصـه 
مطلـب  درک  بلکـه  نمی داننـد  نوشـتن  و 
از خوانـدن و نوشـتن اسـت چـرا  مهم تـر 
کـه خودمـان هـم بارهـا تجربـه کرده ایـم 
امـا  می خوانـد،  را  مطلبـی  کودکـی  کـه 
نمی توانـد منظـور مطلـب را منتقـل کنـد.    
language art متـد تمام تمرکزاش را بر 
روی همیـن قضیـه گذاشـته اسـت و اصوال 
کارمی کنـد  مطلـب  بیـان  و  درک  روی 
حـاال چـه شـنیداری، چـه نوشـتاری و چه 
شـنیداری و نوشـتاری و گفتاری،  در نتیجه 
وقتـی کـه بـرای مثـال کودکی مـارک یک 
نشـانه هایی  بـا  و  می کنـد  نـگاه  را  لبـاس 
کـه  بشـود  متوجـه  بایـد  می شـود  روبـرو 
ایـن عالمـات بـه چه معنـی هسـتند و کال 
چـرا ایـن عالمت هـا را روی لبـاس نصـب 

گـزارش  بسـیار  متاسـفانه  کـه  کرده انـد 
بچه هـا  از  زیـادی  عـده ی  کـه  می شـود 
متوجـه معانـی ایـن عالمـات نمی شـوند و 
حتـی برخـی از بزرگسـاالن هـم نه از سـر 
بـی دقتـی کـه از سـر کمبـود درک مطلب 
اشـتباهاتی را مرتکب می شـوند کـه از قبل 
روی کاال بـه ایشـان متذکـر شـده اند کـه 
مثـال بـا آب جـوش شسـته نشـود. و یـا در 
تبلیغـات هـم زیـاد دیده ایـم کـه عـده ی 
زیـادی فریـب تبلیغاتـی را می خورنـد کـه 
حتـی خـود تبلیغ هـم آنچنان هوشـمندانه 
نیسـت و بـا اندکـی درک مطلـب می تـوان 
یـک  واقـع  در  تبیلـغ  آن  کـه  دریافـت 
دام  بـه  عـده ای  امـا  کالهبرداری اسـت 
آنـان می افتنـد و حتـی بهتریـن معلمین و 
مدرسـین نمی تواننـد مطالبـی را بـه برخی 
از بچه هـا بیاموزنـد چـرا کـه درک مطلـب 
مشـکل دارد و به انـدازه ی کافی روی درک 
مطلـب مانـور نداده ایم و یکـی از مهم ترین 
مشـکالت مـا همین درک مطلب اسـت که 
ایـن جـدای از درک هنـری اسـت و یـک 
بخـش دیگـر کار درک هنـری اسـت کـه 
وقتـی که شـما با یـک اثر هنـری مثل تاتر 
یـا موسـیقی مواجه می شـوید چطـور آن را 
راهکارهایـی  همـه  این هـا  و  کنیـد  درک 
کامـال قابـل اجـرا و قابـل آمـوزش دارنـد  
و کارهایـی کـه نسـل مـا بـدون آمـوزش و 
بـا آزمـون و خطـا بـه نتیجـه رسـید حـاال 
کامـال و بـه راحتـی قابـل آموزش هسـتند 
تا مشـکالت گذشـته را نسـل فعلـی تجربه 
نکننـد. و ایـن آن کاری هسـت کـه مـا بـه 

آن مشـغول هسـتیم.
 قبـال هـم بـه طـور خـود انگیختـه و 
خـارج از ایـن مجموعه ای کـه فعال در 
آن کار می کنیـد در ایـن زمینـه تالش 

کرده بودیـد؟
بـرای  فقـط  کـه  شـکل  ایـن   بـه  نـه 
بچه هـا باشـد امـا جلسـاتی داشـتیم بـرای 

و  نمایشـنامه  بر خوانـی  یـا  و  کتاب خوانـی 
نمایشـنامه خوانی و دورخوانی هـا که همه ی 
این هـا همگرا می شـوند بـرای درک مطلب.

بگذاریـد یـک سـوال تکـراری بکنم، 
کارشناسـی  شـما  مثـل  کـه  کسـی 
ارشـد را در رشـته فرهنگ و زبان های 
باسـتانی درس خوانده باشـد در کرمان 
بـه چه کاری می تواند مشـغول شـود؟ 
در واقـع اصال جائی هسـت که بشـود 
از تخصـص آن فرد اسـتفاده کرد؟)در 
اسـتانی کـه بیشـترین آثار باسـتانی 

کشـور را دارد(
بگویـم  شـفاف  و  دقیـق  بخواهـم  اگـر 
بتوانـد  کـه  نیسـت  هیچ جائـی  هیچ جـا، 
کرمـان  کـه  اینجاسـت  کنـد. عجیـب  کار 
دارد  باسـتانی  سـایت  این همـه  اینکـه  بـا 
اسـتان  دانشـگاه های  از  هیچ کـدام  امـا 
رشـته ی باستان شناسـی را ندارنـد. نتیجـه 
از  پـر  اسـتانی  وقتـی  کـه  می شـود  ایـن 
سـایت های باسـتانی باشـد امـا کسـی برای 
هیـچ  نـه  طبیعتـا  نکنـد  اقـدام  حفـاری 
و  فرهنـگ  هیـچ  نـه  و  باستان شناسـی 
زبان شناسـی جائـی بـرای کار در آن اسـتان 
نخواهـد داشـت و تیم هایی هم کـه از خارج 
از اسـتان می آیند خودشـان باستان شـناس 
و فرهنـگ و زبان شـناس بـه همـراه خـود 
می آورنـد، بگذاریـد ماجـرا این گونـه شـرح 
بدهـم : وقتـی کـه باستان شناسـان حیاتـی 
را حفـاری می کننـد دو نـوع آثـار را پیـدا 
می کننـد یـا لـوح و نوشـته  که زبان شـناس 
بایـد آنهـا را مطالعـه کنـد و یـا ظـرف و 
و  وسـایل زندگـی کـه روایت گـر فرهنـگ 
زندگـی آن زمـان اسـت در نتیجـه بـه هـر 
حـال فرهنگ و زبان های باسـتانی رشـته ای 
اسـت کـه بایـد در کرمـان بـه کار گرفتـه 
شـود امـا به دالیلی کـه عرض کـردم به کار 
گرفتـه نمی شـوند، و تیمهـای متشـکلی که 
بـه اسـتان می آینـد هـم تیم کاملی هسـتند 

 الهام رعایی دانش آموخته ی فرهنگ و زبان های باستانی، مترجم، محقق و پژوهشگر:

بزرگترین مشکل برخی از کودکان 
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مهندسـی  مـدرک  وی  اسـت  بهمـن 1359  متولـد  رعایـی  الهـام 
بواسـطه ی  آن،  از  پـس  و  گرفـت  تهـران  دانشـگاه  از  را  مکانیـک 
جـوی کـه در آن بـزرگ شـده بـود و سـال ها موسـیقی را بـه طـور 
جـدی پیگیـری کـرده بـود و از همـه  مهم تـر خانـواده ی اهـل ادب و 
فرهنگـی کـه در آن متولـد شـده بـود، به ادبیـات و فرهنـگ گروید 
و کارشناسـی ارشـد را در رشـته ی فرهنـگ و زبان هـای باسـتانی 
مطالعـه کـرد و در حـال و حاضـر هـم در مجموعـه ی مـدارس همایون 
 language art صنعتـی و دفتـر آمـوزش پژوهی کاریـز در دپارتمـان
آن مجموعـه مشـغول بـه کار شده اسـت. وی زنـی هنرمنـد و صاحب 
اخالق اسـت که به واسـطه ی دوره های شـاهنامه خوانی که در مراکز 
مختلـف برگـزار می کـرد و بـه رایـگان هـم رده هـای سـنی مختلف را 

بـا شـاهنامه خوانـی و درک صحیـح شـاهنامه و اسـطوره های ایرانـی 
آشـنا می کـرد و چشم داشـتی هـم از زمـان و انـرژی که مي گذاشـت 
نداشـت مـرا بـه این واداشـت کـه جامعه ی کرمـان را با همشـهریان 
اهـل ادب و فرهنگ شـان کـه دغدغـه ی آمـوزش بـه بچه هـا و زنـده 
نگه داشـتن زبـان و فرهنـگ مـا را دارنـد، آشـنا کنـم و در عین حال 
از او کـه مدت هاسـت تجربـه  و زمـان را صرف آموزش و هم نشـینی 
بـا بچه هـا و پژوهش درباره ی چگونگی بهبود سیسـتم آموزشـی آنها 
کـرده دربـاره ی وضعیـت بچه هـای اسـتان و آموزش در شـهر کرمان 
بپرسـم و بـه دیدگاهـی او اندکـی توجه کنم شـاید بعضی هـا هم کار 
روزمـره را کنـار بگذارنـد و اندکـی فقـط به بهبود اوضـاع فکر کنند.
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و درنتیجـه آنچـه که در اسـتان یافته شـده 
از اسـتان خارج می شـود و یـا حداقل دانش 
حاصـل از آن خـارج می شـود و در بهتریـن 
حالـت آن یافتـه هـا به نـام غیـر کرمانی ها 

می شـود. ثبـت 
موقعیـت  و  فرهنـگ  بـه  توجـه  بـا 
ارگان  کـدام  کرمـان،   اقتصـادی 
می توانـد کار اصلـی را انجـام بدهـد 
کـه ایـن سـایت های باستان شناسـی 
تبدیـل به جاذبه ی توریسـتی بشـوند 
و در اقتصـاد اسـتان تاثیـر بگـذارد؟

قاعدتـا سـازمان میـراث فرهنگی، اما اگر 
بخواهـم یـک نمونـه را ذکـر کنـم همیـن 
گنبـد جبلیـه، کـه همیشـه تـور لیدرهـا و 
یـا مترجمیـن جهانگـردان و غیـره مردمی 
را کـه بـه ایـن مـکان می آورند بـا اطالعات 
خـود سـر در گـم می کننـد ومثال عـده ای 
می گوینـد رصد خانـه بوده وغیـره که خوب 
مسـاله ی  همـان  بـه  برمی گردیـم  دوبـاره 
درک مطلـب، بـرای مثال  رصـد خانه باید 
در جائـی مسـتقر بشـود کـه دور تـا دور 
آن یـک میـدان دیـد کامـل داشـته باشـد 
و طبیعتـا کنـار کـوه کـه نمی شـود رصـد 
خانـه بنـا کـرد چـرا کـه بـر آمـدن همـان 
سـتاره ها را نخواهـی دیـد. خالصـه مـن به 
میـراث فرهنگـی مراجعـه کـردم و گفتـم 
کـه مـن حـدس می زنـم کـه می دانـم این 
سـاختمان در واقـع چـه بوده اسـت، پولـی 
دریافـت نخواهم کـرد و فقـط دوربین های 

نقشـه برداری و سـخت افزارهای الزم را در 
اختیـار مـن قـرار بدهیـد تا مطمئن بشـوم 
کـه خوانـش صحیحـی را انجـام داده ام و 
گـزارش آن را در اختیـار میـراث فرهنگـی 
را  آن  بتواننـد  تـا  رایـگان(  می گذرام)بـه 
چـاپ کننـد و بـه دیگـران هـم بیاموزنـد 
کـه این سـازه چیسـت و چـرا بایـد در این 
مـکان سـاخته شـود؟ امـا متاسـفانه همان 
جملـه ی معـروف شـنیدم خانـم ولش کن 

کاریه؟ چـه 
یـا  مثـال رفتـم به مـوزه ی سـکه و دیدم 
بـرای  را  اشـکانیان  دوران  از  سـکه ای  کـه 
نمایـش گذاشـته اند اما ترجمـه ای که پائین 
سکه گذاشـته اند غلـط اسـت و با خـط روی 
سـکه نمی خوانـد و نـه فقـط آن یک سـکه 
کـه چنیـن مسـائلی زیـاد اتفـاق می افتـد، 
رفتـم و بـه مسـول آنجـا خـودم را معرفـی 
کـردم و گفتـم ترجمـه ی اینهـا غلط اسـت 
و خـودم بـه رایـگان ترجمه ی صحیـح را در 
اختیـار شـما می گذارم و ایـن دوخط  را من 
می نویسـم و می گـذارم پیـش شـما و شـما 
فقـط آن کاغـذ را عـوض کنید تا کسـی که 
بـه موزه می آیـد ترجمه ی صحیـح را بخواند. 
امـا کمـاکان )خانـم کـی اهمیـت می دهـد 

ولـش کن(
آموزشی،  شـما  بـه مسـائل  برگردیـم 
از مکانیـک بـه فرهنـگ و زبان هـای 
آیـا  دادیـد  رشـته  تغییـر  باسـتانی 
دیگـر  بـه  اسـت  پیشـنهادی  ایـن 

دانشـجویان، کـه بـه دنبـال عالقه ی 
شـان بروند؟حتـی اگر هیچ اشـتراکی 
بـا رشـته ی تحصیلـی اولیـه ی شـان 

نداشـته باشـد؟
     دقیقا، به نظر من به هیچ وجه نباید 
رشـته ای را بخوانیم کـه از خواندن آن زجر 
بکشـیم،  حتـی اگـر احسـاس می کنیـد از 
نظـر مالـی اگر به دنبـال عالقـه ی خودتان 
برویـد دچـار مشـکل خواهیـد شـد، ایـن 
نویـد را بدهـم کـه کاری را هم که دوسـت 
و  نـدارد  بیـکاری  از  دسـت کمی  نداریـد 
حداقـل در زمـان بیـکاری زجر نمی کشـید 
و دنبـال موقعیت کاری مناسـب می گردید 
تـا آنچـه را که بـه آن عالقه داریـد و در آن 
زمینـه خـالق هسـتید بـه اجـرا در آوریـد.
نـه تنها فرهنـگ و زبان های باسـتانی بلکه 
توجیـح  کـه  هسـتند  زیـادی  رشـته های 
اقتصـادی نـدارد تحصیـل در آنهـا امـا آیـا 
همـه بایـد برونـد و پزشـکی و مهندسـی 
بخواننـد؟ آیـا ادبیـات و موسـیقی و تاتـر و 
غیـره را باید حـذف کنند حاال کـه آنچنان 

بازده اقتصـادی ندارنـد؟
فنالنـد تمـام دروس مجـرد را حـذف 
کردنـد و بجای ریاضـی تدریس کردن 
به بچه هـا در پروژه ای رسـتوران داری 
را درس می دهند و در همان رسـتوران 
داری می آموزنـد کـه ریاضـی در چـه 
مراحلـی از کار بـه دردشـان می خورد 
و یـا بـا شـیمی مـواد مختلـف آشـنا 

می شـوند و غیـره، نظام آموزشـی مـا 
جای چنیـن تغییراتـی را دارد؟

مسـاله این نیسـت که سـیالبس درسی 
کـه  اینجاسـت  مسـاله  داد  تغییـر  بـاد  را 
همین سـیالبس درسـی فعلی هم درست و 
کامـل تدریـس نمی شـود، من بـا بچه هایی 
می آمدنـد  مـن  نـزد  تدریـس  بـرای  کـه 
روش هـای آمـوزش مختلفـی را آزمـودم و 
دریافتـم کـه  عمده تریـن مشـکل برخی از 
بچه هـای ما پـدر و مادر ومعلمین هسـتند 
کـه متاسـفانه متخصـص نیسـتند و اصـال 
تخصـص به کنـار عـده ای حتـی عالقمنـد 
هـم نیسـتند، بـرای مثـال بحـث ریاضـی 
صرفـا این نیسـت که بـه کـودک بیاموزیم 
ریاضـی  چهـار،  می شـود  دو  بعـالوه ی  دو 
یعنـی حـل مسـاله و معلمی کـه خـودش 
نمی توانـد مشـکالت خـودش را حـل کنـد 
چطـور می توانـد کـه بـه فرزنـدان مـا حل 
مسـاله را درس بدهـد؟ بـه یـاد داریـم کـه 
باهوش تریـن  و  زرنگ تریـن  پیـش  مدتهـا 
بچه هـا می خواسـتند معلم بشـوند، امـا اآلن 
بـه دالیل اقتصـادی و فرهنگـی و ... برخی 
بواسـطه ی دالیلی کـه همه ی مـا می دانیم 
تربیـت معلـم می گرونـد و در برخـی  بـه 
از ایـن معلم هـا دیـده مي شـود کـه حتـی 
اهـل مطالعه هم نیسـتند و یـا در حیطه ی 
خودشـان عالقـه ای بـه مطالعـه ندارنـد و 
اصـال توقع بـه روز بودن برای ایشـان واقعا 

توقـع زیادی اسـت.
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امـکان دارد اندکی از مـدارس همایون 
صنعتی و دلمشـغولی های امـروز خود 

بگویید؟   مـا  برای 
نـام  بـه  هسـت  مدارسـی  مجموعـه 
در  کـه  ایران دخـت  دختـران  و  همایـون 
هسـتند  فعـال  زرنـد  و  جوپار،رفسـنجان 
کـه تفاوت هـای کوچکـی بـا سـایر مـدارس 
شـبیه بـه خـود دارنـد و ایـن مـدارس بـه 
طریقـی بـا دفتـر آمـوزش پژوهـی کاریز در 
ارتبـاط هسـتند کـه ما هـم در همـان دفتر 
در خدمـت بچه هـا هسـتیم. و بـه مسـائل 
در درجـه ی  پژوهـی می پردازیـم،  آمـوزش 
بسـته های  آمـاده کـردن  بـه  اول مشـغول 
آموزشـی هسـتیم کـه با سیسـتم آموزشـی 
مـا مطابـق باشـند و بـا اسـتانداردهای روز 
دنیـا هـم مطابـق باشـند. بگذارید ایـن گونه 
دارد،  بخـش  مـا چنـد  کار   : بدهـم  شـرح 
در بخـش اول همانطـور کـه عـرض کـردم 
کار مطالعاتـی مي کنیـم و از سراسـر دنیـا 
آموزشـی  متفـاوت  بسـته های  و  روش هـا 
را بررسـی می کنیـم، و در بخـش دوم هـم 
پـس از مطالعه بررسـی مي کنیـم که چطور 
مي توانیـم ایـن متدهـا و روش هـا را در ایران 
و در ایـن مدارس پیـاده و اجرایی کنیم؟ )در 
نتیجـه مرحلـه  از پس مرحلـه آن روش ها را 
از صافی هـای مختلـف می گذرانیـم تا جائی 
کـه در کرمـان و جوپار قابلیـت اجرایی پیدا 
کنند( بخـش عمده ای که مـن در آن زمینه 
فعالیـت مي کنـم بخش درک مطلـب و بیان 
مطلـب هسـت کـه بچه هـا بایـد در پایـان 
هـر سـال بـه اسـتانداردی از درک مطلـب 
و بیـان مطلـب برسـند. بخـش سـوم هـم 
کشـف و پـرورش اسـتعدادهای ادبی اسـت، 
کـه بـا شـیوه های خـاص و بـه روز در ایـن 
راسـتا تالش می کنیـم و برای مثـال حاصل 
یکـی از ایـن دوره هـا همیـن کتـاب اسـت) 
بـه کتابـی روی میـز اشـاره می کنـد( کـه 
مجموعـه ای اسـت از شـعر و داسـتان هایی 

و  سـروده اند  دوم  کالس  بچه هـای  کـه 
امـاده ی چـاپ شـده و بـزودی در دسـترس 
عمـوم قـرار می گیـرد، و جالـب این جاسـت 
کـه این آثـار دقیقا حاصل تالش و اسـتعداد 
بچه هـای کالس دوم اسـت تـا در دسـترس 
دیگـران هـم باشـد و بچه هـای خـالق مـا 
هـم کـه این آثـار را خلـق کرده انـد انگیزش 
هنـری  فعالیـت  ادامـه ی  بـرای  را  کافـی 
داشته باشـند و بداننـد کـه از خالقیت و هنر 

می شـود. اسـتقبال 
همـان  یـا  زبان آمـوزی  هنرهـای 
language art چیسـت و چه کاربردی 

بـرای کـودکان مـا دارد؟
مـن بـه شـخصه بـا مطالعاتی کـه انجام 
دادم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که مـا و مردم 
آمریـکا مشـکلی شـبیه بـه همدیگـر داریم 
نتیجـه  در  و  مطلـب  درک  زمینـه ی  در 
اسـتاندارد های  و  متدهـا  از  کـردم  تـالش 
آنهـا در زمینه ی language art اسـتفاده 
را  زبان آموزی، قسـمتی  از  غیـر  کـه  کنـم 
تفکیـک نموده انـد بـه نـام هنرهـای زبانی 
را  زبـان  آموختـن  و  تحصیـل  صرفـا  کـه 
توانایی هـای خوانـدن  بـه کسـب  خالصـه 
مطلـب  درک  بلکـه  نمی داننـد  نوشـتن  و 
از خوانـدن و نوشـتن اسـت چـرا  مهم تـر 
کـه خودمـان هـم بارهـا تجربـه کرده ایـم 
امـا  می خوانـد،  را  مطلبـی  کودکـی  کـه 
نمی توانـد منظـور مطلـب را منتقـل کنـد.    
language art متـد تمام تمرکزاش را بر 
روی همیـن قضیـه گذاشـته اسـت و اصوال 
کارمی کنـد  مطلـب  بیـان  و  درک  روی 
حـاال چـه شـنیداری، چـه نوشـتاری و چه 
شـنیداری و نوشـتاری و گفتاری،  در نتیجه 
وقتـی کـه بـرای مثـال کودکی مـارک یک 
نشـانه هایی  بـا  و  می کنـد  نـگاه  را  لبـاس 
کـه  بشـود  متوجـه  بایـد  می شـود  روبـرو 
ایـن عالمـات بـه چه معنـی هسـتند و کال 
چـرا ایـن عالمت هـا را روی لبـاس نصـب 

گـزارش  بسـیار  متاسـفانه  کـه  کرده انـد 
بچه هـا  از  زیـادی  عـده ی  کـه  می شـود 
متوجـه معانـی ایـن عالمـات نمی شـوند و 
حتـی برخـی از بزرگسـاالن هـم نه از سـر 
بـی دقتـی کـه از سـر کمبـود درک مطلب 
اشـتباهاتی را مرتکب می شـوند کـه از قبل 
روی کاال بـه ایشـان متذکـر شـده اند کـه 
مثـال بـا آب جـوش شسـته نشـود. و یـا در 
تبلیغـات هـم زیـاد دیده ایـم کـه عـده ی 
زیـادی فریـب تبلیغاتـی را می خورنـد کـه 
حتـی خـود تبلیغ هـم آنچنان هوشـمندانه 
نیسـت و بـا اندکـی درک مطلـب می تـوان 
یـک  واقـع  در  تبیلـغ  آن  کـه  دریافـت 
دام  بـه  عـده ای  امـا  کالهبرداری اسـت 
آنـان می افتنـد و حتـی بهتریـن معلمین و 
مدرسـین نمی تواننـد مطالبـی را بـه برخی 
از بچه هـا بیاموزنـد چـرا کـه درک مطلـب 
مشـکل دارد و به انـدازه ی کافی روی درک 
مطلـب مانـور نداده ایم و یکـی از مهم ترین 
مشـکالت مـا همین درک مطلب اسـت که 
ایـن جـدای از درک هنـری اسـت و یـک 
بخـش دیگـر کار درک هنـری اسـت کـه 
وقتـی که شـما با یـک اثر هنـری مثل تاتر 
یـا موسـیقی مواجه می شـوید چطـور آن را 
راهکارهایـی  همـه  این هـا  و  کنیـد  درک 
کامـال قابـل اجـرا و قابـل آمـوزش دارنـد  
و کارهایـی کـه نسـل مـا بـدون آمـوزش و 
بـا آزمـون و خطـا بـه نتیجـه رسـید حـاال 
کامـال و بـه راحتـی قابـل آموزش هسـتند 
تا مشـکالت گذشـته را نسـل فعلـی تجربه 
نکننـد. و ایـن آن کاری هسـت کـه مـا بـه 

آن مشـغول هسـتیم.
 قبـال هـم بـه طـور خـود انگیختـه و 
خـارج از ایـن مجموعه ای کـه فعال در 
آن کار می کنیـد در ایـن زمینـه تالش 

کرده بودیـد؟
بـرای  فقـط  کـه  شـکل  ایـن   بـه  نـه 
بچه هـا باشـد امـا جلسـاتی داشـتیم بـرای 

و  نمایشـنامه  بر خوانـی  یـا  و  کتاب خوانـی 
نمایشـنامه خوانی و دورخوانی هـا که همه ی 
این هـا همگرا می شـوند بـرای درک مطلب.
بگذاریـد یـک سـوال تکـراری بکنم، 
کارشناسـی  شـما  مثـل  کـه  کسـی 
ارشـد را در رشـته فرهنگ و زبان های 
باسـتانی درس خوانده باشـد در کرمان 
بـه چه کاری می تواند مشـغول شـود؟ 
در واقـع اصال جائی هسـت که بشـود 
از تخصـص آن فرد اسـتفاده کرد؟)در 
اسـتانی کـه بیشـترین آثار باسـتانی 

کشـور را دارد(
بگویـم  شـفاف  و  دقیـق  بخواهـم  اگـر 
بتوانـد  کـه  نیسـت  هیچ جائـی  هیچ جـا، 
کرمـان  کـه  اینجاسـت  کنـد. عجیـب  کار 
دارد  باسـتانی  سـایت  این همـه  اینکـه  بـا 
اسـتان  دانشـگاه های  از  هیچ کـدام  امـا 
رشـته ی باستان شناسـی را ندارنـد. نتیجـه 
از  پـر  اسـتانی  وقتـی  کـه  می شـود  ایـن 
سـایت های باسـتانی باشـد امـا کسـی برای 
هیـچ  نـه  طبیعتـا  نکنـد  اقـدام  حفـاری 
و  فرهنـگ  هیـچ  نـه  و  باستان شناسـی 
زبان شناسـی جائـی بـرای کار در آن اسـتان 
نخواهـد داشـت و تیم هایی هم کـه از خارج 
از اسـتان می آیند خودشـان باستان شـناس 
و فرهنـگ و زبان شـناس بـه همـراه خـود 
می آورنـد، بگذاریـد ماجـرا این گونـه شـرح 
بدهـم : وقتـی کـه باستان شناسـان حیاتـی 
را حفـاری می کننـد دو نـوع آثـار را پیـدا 
می کننـد یـا لـوح و نوشـته  که زبان شـناس 
بایـد آنهـا را مطالعـه کنـد و یـا ظـرف و 
و  وسـایل زندگـی کـه روایت گـر فرهنـگ 
زندگـی آن زمـان اسـت در نتیجـه بـه هـر 
حـال فرهنگ و زبان های باسـتانی رشـته ای 
اسـت کـه بایـد در کرمـان بـه کار گرفتـه 
شـود امـا به دالیلی کـه عرض کـردم به کار 
گرفتـه نمی شـوند، و تیمهـای متشـکلی که 
بـه اسـتان می آینـد هـم تیم کاملی هسـتند 

 الهام رعایی دانش آموخته ی فرهنگ و زبان های باستانی، مترجم، محقق و پژوهشگر:

بزرگترین مشکل برخی از کودکان 
معلمین و والدین هستند

مهندسـی  مـدرک  وی  اسـت  بهمـن 1359  متولـد  رعایـی  الهـام 
بواسـطه ی  آن،  از  پـس  و  گرفـت  تهـران  دانشـگاه  از  را  مکانیـک 
جـوی کـه در آن بـزرگ شـده بـود و سـال ها موسـیقی را بـه طـور 
جـدی پیگیـری کـرده بـود و از همـه  مهم تـر خانـواده ی اهـل ادب و 
فرهنگـی کـه در آن متولـد شـده بـود، به ادبیـات و فرهنـگ گروید 
و کارشناسـی ارشـد را در رشـته ی فرهنـگ و زبان هـای باسـتانی 
مطالعـه کـرد و در حـال و حاضـر هـم در مجموعـه ی مـدارس همایون 
 language art صنعتـی و دفتـر آمـوزش پژوهی کاریـز در دپارتمـان
آن مجموعـه مشـغول بـه کار شده اسـت. وی زنـی هنرمنـد و صاحب 
اخالق اسـت که به واسـطه ی دوره های شـاهنامه خوانی که در مراکز 
مختلـف برگـزار می کـرد و بـه رایـگان هـم رده هـای سـنی مختلف را 

بـا شـاهنامه خوانـی و درک صحیـح شـاهنامه و اسـطوره های ایرانـی 
آشـنا می کـرد و چشم داشـتی هـم از زمـان و انـرژی که مي گذاشـت 
نداشـت مـرا بـه این واداشـت کـه جامعه ی کرمـان را با همشـهریان 
اهـل ادب و فرهنگ شـان کـه دغدغـه ی آمـوزش بـه بچه هـا و زنـده 
نگه داشـتن زبـان و فرهنـگ مـا را دارنـد، آشـنا کنـم و در عین حال 
از او کـه مدت هاسـت تجربـه  و زمـان را صرف آموزش و هم نشـینی 
بـا بچه هـا و پژوهش درباره ی چگونگی بهبود سیسـتم آموزشـی آنها 
کـرده دربـاره ی وضعیـت بچه هـای اسـتان و آموزش در شـهر کرمان 
بپرسـم و بـه دیدگاهـی او اندکـی توجه کنم شـاید بعضی هـا هم کار 
روزمـره را کنـار بگذارنـد و اندکـی فقـط به بهبود اوضـاع فکر کنند.
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و درنتیجـه آنچـه که در اسـتان یافته شـده 
از اسـتان خارج می شـود و یـا حداقل دانش 
حاصـل از آن خـارج می شـود و در بهتریـن 
حالـت آن یافتـه هـا به نـام غیـر کرمانی ها 

می شـود. ثبـت 
موقعیـت  و  فرهنـگ  بـه  توجـه  بـا 
ارگان  کـدام  کرمـان،   اقتصـادی 
می توانـد کار اصلـی را انجـام بدهـد 
کـه ایـن سـایت های باستان شناسـی 
تبدیـل به جاذبه ی توریسـتی بشـوند 
و در اقتصـاد اسـتان تاثیـر بگـذارد؟

قاعدتـا سـازمان میـراث فرهنگی، اما اگر 
بخواهـم یـک نمونـه را ذکـر کنـم همیـن 
گنبـد جبلیـه، کـه همیشـه تـور لیدرهـا و 
یـا مترجمیـن جهانگـردان و غیـره مردمی 
را کـه بـه ایـن مـکان می آورند بـا اطالعات 
خـود سـر در گـم می کننـد ومثال عـده ای 
می گوینـد رصد خانـه بوده وغیـره که خوب 
مسـاله ی  همـان  بـه  برمی گردیـم  دوبـاره 
درک مطلـب، بـرای مثال  رصـد خانه باید 
در جائـی مسـتقر بشـود کـه دور تـا دور 
آن یـک میـدان دیـد کامـل داشـته باشـد 
و طبیعتـا کنـار کـوه کـه نمی شـود رصـد 
خانـه بنـا کـرد چـرا کـه بـر آمـدن همـان 
سـتاره ها را نخواهـی دیـد. خالصـه مـن به 
میـراث فرهنگـی مراجعـه کـردم و گفتـم 
کـه مـن حـدس می زنـم کـه می دانـم این 
سـاختمان در واقـع چـه بوده اسـت، پولـی 
دریافـت نخواهم کـرد و فقـط دوربین های 

نقشـه برداری و سـخت افزارهای الزم را در 
اختیـار مـن قـرار بدهیـد تا مطمئن بشـوم 
کـه خوانـش صحیحـی را انجـام داده ام و 
گـزارش آن را در اختیـار میـراث فرهنگـی 
را  آن  بتواننـد  تـا  رایـگان(  می گذرام)بـه 
چـاپ کننـد و بـه دیگـران هـم بیاموزنـد 
کـه این سـازه چیسـت و چـرا بایـد در این 
مـکان سـاخته شـود؟ امـا متاسـفانه همان 
جملـه ی معـروف شـنیدم خانـم ولش کن 

کاریه؟ چـه 
یـا  مثـال رفتـم به مـوزه ی سـکه و دیدم 
بـرای  را  اشـکانیان  دوران  از  سـکه ای  کـه 
نمایـش گذاشـته اند اما ترجمـه ای که پائین 
سکه گذاشـته اند غلـط اسـت و با خـط روی 
سـکه نمی خوانـد و نـه فقـط آن یک سـکه 
کـه چنیـن مسـائلی زیـاد اتفـاق می افتـد، 
رفتـم و بـه مسـول آنجـا خـودم را معرفـی 
کـردم و گفتـم ترجمـه ی اینهـا غلط اسـت 
و خـودم بـه رایـگان ترجمه ی صحیـح را در 
اختیـار شـما می گذارم و ایـن دوخط  را من 
می نویسـم و می گـذارم پیـش شـما و شـما 
فقـط آن کاغـذ را عـوض کنید تا کسـی که 
بـه موزه می آیـد ترجمه ی صحیـح را بخواند. 
امـا کمـاکان )خانـم کـی اهمیـت می دهـد 

ولـش کن(
آموزشی،  شـما  بـه مسـائل  برگردیـم 
از مکانیـک بـه فرهنـگ و زبان هـای 
آیـا  دادیـد  رشـته  تغییـر  باسـتانی 
دیگـر  بـه  اسـت  پیشـنهادی  ایـن 

دانشـجویان، کـه بـه دنبـال عالقه ی 
شـان بروند؟حتـی اگر هیچ اشـتراکی 
بـا رشـته ی تحصیلـی اولیـه ی شـان 

نداشـته باشـد؟
     دقیقا، به نظر من به هیچ وجه نباید 
رشـته ای را بخوانیم کـه از خواندن آن زجر 
بکشـیم،  حتـی اگـر احسـاس می کنیـد از 
نظـر مالـی اگر به دنبـال عالقـه ی خودتان 
برویـد دچـار مشـکل خواهیـد شـد، ایـن 
نویـد را بدهـم کـه کاری را هم که دوسـت 
و  نـدارد  بیـکاری  از  دسـت کمی  نداریـد 
حداقـل در زمـان بیـکاری زجر نمی کشـید 
و دنبـال موقعیت کاری مناسـب می گردید 
تـا آنچـه را که بـه آن عالقه داریـد و در آن 
زمینـه خـالق هسـتید بـه اجـرا در آوریـد.

نـه تنها فرهنـگ و زبان های باسـتانی بلکه 
توجیـح  کـه  هسـتند  زیـادی  رشـته های 
اقتصـادی نـدارد تحصیـل در آنهـا امـا آیـا 
همـه بایـد برونـد و پزشـکی و مهندسـی 
بخواننـد؟ آیـا ادبیـات و موسـیقی و تاتـر و 
غیـره را باید حـذف کنند حاال کـه آنچنان 

بازده اقتصـادی ندارنـد؟
فنالنـد تمـام دروس مجـرد را حـذف 
کردنـد و بجای ریاضـی تدریس کردن 
به بچه هـا در پروژه ای رسـتوران داری 
را درس می دهند و در همان رسـتوران 
داری می آموزنـد کـه ریاضـی در چـه 
مراحلـی از کار بـه دردشـان می خورد 
و یـا بـا شـیمی مـواد مختلـف آشـنا 

می شـوند و غیـره، نظام آموزشـی مـا 
جای چنیـن تغییراتـی را دارد؟

مسـاله این نیسـت که سـیالبس درسی 
کـه  اینجاسـت  مسـاله  داد  تغییـر  بـاد  را 
همین سـیالبس درسـی فعلی هم درست و 
کامـل تدریـس نمی شـود، من بـا بچه هایی 
می آمدنـد  مـن  نـزد  تدریـس  بـرای  کـه 
روش هـای آمـوزش مختلفـی را آزمـودم و 
دریافتـم کـه  عمده تریـن مشـکل برخی از 
بچه هـای ما پـدر و مادر ومعلمین هسـتند 
کـه متاسـفانه متخصـص نیسـتند و اصـال 
تخصـص به کنـار عـده ای حتـی عالقمنـد 
هـم نیسـتند، بـرای مثـال بحـث ریاضـی 
صرفـا این نیسـت که بـه کـودک بیاموزیم 
ریاضـی  چهـار،  می شـود  دو  بعـالوه ی  دو 
یعنـی حـل مسـاله و معلمی کـه خـودش 
نمی توانـد مشـکالت خـودش را حـل کنـد 
چطـور می توانـد کـه بـه فرزنـدان مـا حل 
مسـاله را درس بدهـد؟ بـه یـاد داریـم کـه 
باهوش تریـن  و  زرنگ تریـن  پیـش  مدتهـا 
بچه هـا می خواسـتند معلم بشـوند، امـا اآلن 
بـه دالیل اقتصـادی و فرهنگـی و ... برخی 
بواسـطه ی دالیلی کـه همه ی مـا می دانیم 
تربیـت معلـم می گرونـد و در برخـی  بـه 
از ایـن معلم هـا دیـده مي شـود کـه حتـی 
اهـل مطالعه هم نیسـتند و یـا در حیطه ی 
خودشـان عالقـه ای بـه مطالعـه ندارنـد و 
اصـال توقع بـه روز بودن برای ایشـان واقعا 

توقـع زیادی اسـت.
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پالکـی قدیمـی، رنـگ و رو رفته 
یـک  از  بخشـی  روی  زنـگ زده،  و 
پـالک،  ایـن  گرفتـه.  قـرار  دیـوار 
اسـت:  کوچـه  نـام  دربردارنـده 
»بن بسـت مسـتوفی«. روی بخـش 
دیگـری از دیـوار همیـن نـام با گچ 
نوشـته شـده. ایـن دیـوار آجـری با 
جلـد  طـرح  آن،  روی  نوشـته های 
کتـاب را تشـکیل می دهـد، کتابـی 
کـه بـه همین نام اسـت: »بن بسـت 

مسـتوفی«.
اگـر زیر ایـن عنـوان، توضیحاتی 
ارائـه نشـده باشـد، فکـر می کنیم با 
یک کتاب داسـتانی مواجه هستیم، 
»بن بسـت  نیسـت.  این طـور  امـا 
میـرزا  خاطـرات  مسـتوفی«، 
کرمانـی  مسـتوفی  مصطفی خـان 
را روایـت می کنـد. پدیدآورنـده در 
پیشـگفتاری کـه بـر کتاب نوشـته، 
بـه ایـن موضوع اشـاره کرده اسـت 
کـه خاطـرات میـرزا مصطفی خـان 
مهـم  منابـع  از  کرمانـی  مسـتوفی 
تاریـخ مبـارزات مردمـی کرمـان در 
دوره مشـروطه و قاجاریـه به شـمار 
مـی رود؛ امـا تاکنـون مورد بررسـی 

تاریخـی قـرار نگرفتـه اسـت.
مسـتوفی  مصطفی خـان  میـرزا 
خاطـرات،  ایـن  در  نیـز  کرمانـی 
خـود  نسـب  و  اصـل  از  نخسـت 
می گویـد و پس از ارائه شـرح حالی 
از خـود، دربـاره خاطراتـش این طور 
اوراق  »ایـن  می دهـد:  توضیـح 
شـامل [شـرح] حال مختصـر وقایع 
زندگانـی شـخصی و حکومت هایـی 

آمـده،  کرمـان  بـه  کـه  [اسـت] 
ایـام  وقایـع  و  کرده انـد  حکومـت 
حکومـت هـر یـک اهمیتی داشـته 
اسـت؛ مختصـراً ذکـر مـی شـود تا 
خواننـده تمتعـی بـرده باشـد. [این 
دفتـر] در دو فصـل بیـان می شـود. 
بعـد  ترتیـب حـکام  در  اول  فصـل 
اسـماعیل خان  محمـد  فـوت  از 
وکیل الملـک تـا سـنه  یـک هـزار و 

سـیصد و سـی و سـه...«
خاطرات راوی کتاب از »حکومت 
حاجـی حسـین خـان نظام الدوله و 
وکیل الملـک«  مرتضی قلی خـان 
آغـاز می شـود و آخریـن خاطره نیز 
دربـاره »دیدار ناظم التجار و سـردار 

ظفر« اسـت.
مسـتوفی  مصطفی خـان  میـرزا 
کرمانـی در دست نوشـته های خـود، 
اطالعاتـی بکر را در مـورد قیام های 
مردمـی شـهر و والیـات کرمـان در 
از  کـه  می دهـد  ارائـه  قاجـار  دوره 
اجتماعـی  سیاسـی،  تاریـخ  لحـاظ 
و اقتصـادی شـهر کرمـان اهمیـت 

دارد.   بسـیاری 
خـط  بـا  خاطـرات  ایـن  متـن 
نسـتعلیق تحریـری و توسـط میرزا 
کرمانـی  مسـتوفی  مصطفی خـان 
حـدود  آن  زمـان  و  شـده  نوشـته 
بـا  مصـادف  قمـری   1334 سـال 
عمـوی  نصرت السـلطنه،  حکومـت 

اسـت. قاجـار  احمـد شـاه 
فیـروز  »حکومـت 
عبدالحسـین  میرزا«،»حکومـت 
سـردار  لشـکر«،»حکومت  سـاالر 

امیرنظـام  معتضد«،»حکومـت 
کرمـان-  مـردم  »قیـام  گروسـی«، 
قیـام ناظم التجـار و نایـب ابراهیـم- 
هجـوم مـردم بـه ارگ«، »حکومـت 
»حکومـت  صاحب اختیـار«، 
مشـروطه  »قیـام  و  امیراعظـم« 
رویدادهایـی  از  برخـی  طلبـان« 
اسـت که توسـط راوی کتاب شـرح 
قیـام  دربـاره  وی  می شـود.  داده 
حکومـت  زمـان  در  کرمـان  مـردم 
نوشـته   چنیـن  ظفرالسـلطنه 
مـدت  در  کـه  وقایعـی  اسـت:»از 
حکومت سـردار اتفاق افتـاد، گرانی 
جنـس و تنگـی و سـختی نـان بود 
کـه مـردم بـه هیجـان آمـده بودند 
و ضمنـا هـم بـرای آشـوب محـرک 
داشـتند. [مـردم] چنـد روز متوالی 
خانـه  بـه  و  می کردنـد  جمعیـت 
و  خـان  محمـد  حاجـی  مرحـوم 
مدرسـه ابراهیـم خـان و محل هـای 
دیگـر کـه گمـان جنـس می رفـت 
ازدحـام می کردند و اسـباب زحمت 

» . ند می شـد
در زمـان حکومـت نصرت الدولـه 
کردنـد  قیـام  کرمـان  مـردم  نیـز 
شـده  داده  شـرح  این طـور  کـه 
تحریـک  بـه  روز  اسـت:»چند 
بعضـی از اهالـی شـهر دکاکیـن را 
را  قالی بافـی  کارخانه هـای  بسـته، 
نـان  گرانـی  از  شـکایت  برچیـده، 
اسـتبداد  و  ظلـم  از  حکایـت  و 
می نمودند. در شـهر غوغا و آشـوب 
برپـا کردنـد و می گفتنـد: حکومت 
با مشـروطه همراه نیسـت تـا ناچار 

نصرت الدولـه در مسـجد جامـع که 
عمـوم اهالـی شـهر حضـور بـه هم 
رسـانیده بودنـد، حاضـر شـد و بـا 
اهالـی بـه طـور مهربانـی صحبـت 
بـا  همراهـی  اظهـار  و  می کـرد 
طـوری  و  می نمـود  مشـروطه 
بـه  خوش رویـی  و  خوش خلقـی 
برایـش  خـرج مـی داد کـه حـدی 

نبـود.« متصـور 
ایـن کتـاب کـه در قالـب تاریـخ 
از  بخشـی  دارد،  قـرار  شـفاهی 
از  و  کرمـان  در  را  ایـران  تاریـخ 
مصطفی خـان  میـرزا  نـگاه  زاویـه 
مسـتوفی کرمانـی شـرح می دهـد. 
کتـاب،  مختلـف  بخش هـای  در 
بیـن  کـه  دارد  وجـود  تصاویـری 
عکس هـای  می تـوان  آنهـا 
بـرده  نـام  مختلـف  شـخصیت های 
شـده در خاطـرات را مشـاهده کرد. 
هـر یـک از ایـن عکس ها با شـرحی 
گرفتـه،  قـرار  آنهـا  کنـار  در  کـه 
بخـش تصویـری کتاب را بـه وجود 
مـی آورد کـه در مخاطـب، تصویری 
همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد  ذهنـی 
بـه  اوراقـی کـه  از  تصویـر بخشـی 
قلـم میـرزا مصطفی خـان مسـتوفی 
کرمانـی نوشـته شـده، در فواصـل 
مختلـف کتـاب ارائه شـده کـه این 
شـرحی  بـا  نیـز  دست نوشـته ها 
راهنمایـی  را  مخاطـب  مختصـر، 
ایـن مزیت هـا  بـر  می کنـد. عـالوه 
کتاب »بن بسـت مسـتوفی«، مزیت 
دیگری نیـز دارد. پدیدآورنده کتاب 
فقـط بـه ارائه خاطـرات راوی کتاب 

درباره کتاب »بن بست مستوفی«

کرمان از نگاه
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پالکـی قدیمـی، رنـگ و رو رفته 
یـک  از  بخشـی  روی  زنـگ زده،  و 
پـالک،  ایـن  گرفتـه.  قـرار  دیـوار 
اسـت:  کوچـه  نـام  دربردارنـده 
»بن بسـت مسـتوفی«. روی بخـش 
دیگـری از دیـوار همیـن نـام با گچ 
نوشـته شـده. ایـن دیـوار آجـری با 
جلـد  طـرح  آن،  روی  نوشـته های 
کتـاب را تشـکیل می دهـد، کتابـی 
کـه بـه همین نام اسـت: »بن بسـت 

مسـتوفی«.
اگـر زیر ایـن عنـوان، توضیحاتی 
ارائـه نشـده باشـد، فکـر می کنیم با 
یک کتاب داسـتانی مواجه هستیم، 
»بن بسـت  نیسـت.  این طـور  امـا 
میـرزا  خاطـرات  مسـتوفی«، 
کرمانـی  مسـتوفی  مصطفی خـان 
را روایـت می کنـد. پدیدآورنـده در 
پیشـگفتاری کـه بـر کتاب نوشـته، 
بـه ایـن موضوع اشـاره کرده اسـت 
کـه خاطـرات میـرزا مصطفی خـان 
مهـم  منابـع  از  کرمانـی  مسـتوفی 
تاریـخ مبـارزات مردمـی کرمـان در 
دوره مشـروطه و قاجاریـه به شـمار 
مـی رود؛ امـا تاکنـون مورد بررسـی 

تاریخـی قـرار نگرفتـه اسـت.
مسـتوفی  مصطفی خـان  میـرزا 
خاطـرات،  ایـن  در  نیـز  کرمانـی 
خـود  نسـب  و  اصـل  از  نخسـت 
می گویـد و پس از ارائه شـرح حالی 
از خـود، دربـاره خاطراتـش این طور 
اوراق  »ایـن  می دهـد:  توضیـح 
شـامل [شـرح] حال مختصـر وقایع 
زندگانـی شـخصی و حکومت هایـی 

آمـده،  کرمـان  بـه  کـه  [اسـت] 
ایـام  وقایـع  و  کرده انـد  حکومـت 
حکومـت هـر یـک اهمیتی داشـته 
اسـت؛ مختصـراً ذکـر مـی شـود تا 
خواننـده تمتعـی بـرده باشـد. [این 
دفتـر] در دو فصـل بیـان می شـود. 
بعـد  ترتیـب حـکام  در  اول  فصـل 
اسـماعیل خان  محمـد  فـوت  از 
وکیل الملـک تـا سـنه  یـک هـزار و 

سـیصد و سـی و سـه...«
خاطرات راوی کتاب از »حکومت 
حاجـی حسـین خـان نظام الدوله و 
وکیل الملـک«  مرتضی قلی خـان 
آغـاز می شـود و آخریـن خاطره نیز 
دربـاره »دیدار ناظم التجار و سـردار 

ظفر« اسـت.
مسـتوفی  مصطفی خـان  میـرزا 
کرمانـی در دست نوشـته های خـود، 
اطالعاتـی بکر را در مـورد قیام های 
مردمـی شـهر و والیـات کرمـان در 
از  کـه  می دهـد  ارائـه  قاجـار  دوره 
اجتماعـی  سیاسـی،  تاریـخ  لحـاظ 
و اقتصـادی شـهر کرمـان اهمیـت 

دارد.   بسـیاری 
خـط  بـا  خاطـرات  ایـن  متـن 
نسـتعلیق تحریـری و توسـط میرزا 
کرمانـی  مسـتوفی  مصطفی خـان 
حـدود  آن  زمـان  و  شـده  نوشـته 
بـا  مصـادف  قمـری   1334 سـال 
عمـوی  نصرت السـلطنه،  حکومـت 

اسـت. قاجـار  احمـد شـاه 
فیـروز  »حکومـت 
عبدالحسـین  میرزا«،»حکومـت 
سـردار  لشـکر«،»حکومت  سـاالر 

امیرنظـام  معتضد«،»حکومـت 
کرمـان-  مـردم  »قیـام  گروسـی«، 
قیـام ناظم التجـار و نایـب ابراهیـم- 
هجـوم مـردم بـه ارگ«، »حکومـت 
»حکومـت  صاحب اختیـار«، 
مشـروطه  »قیـام  و  امیراعظـم« 
رویدادهایـی  از  برخـی  طلبـان« 
اسـت که توسـط راوی کتاب شـرح 
قیـام  دربـاره  وی  می شـود.  داده 
حکومـت  زمـان  در  کرمـان  مـردم 
نوشـته   چنیـن  ظفرالسـلطنه 
مـدت  در  کـه  وقایعـی  اسـت:»از 
حکومت سـردار اتفاق افتـاد، گرانی 
جنـس و تنگـی و سـختی نـان بود 
کـه مـردم بـه هیجـان آمـده بودند 
و ضمنـا هـم بـرای آشـوب محـرک 
داشـتند. [مـردم] چنـد روز متوالی 
خانـه  بـه  و  می کردنـد  جمعیـت 
و  خـان  محمـد  حاجـی  مرحـوم 
مدرسـه ابراهیـم خـان و محل هـای 
دیگـر کـه گمـان جنـس می رفـت 
ازدحـام می کردند و اسـباب زحمت 

» . ند می شـد
در زمـان حکومـت نصرت الدولـه 
کردنـد  قیـام  کرمـان  مـردم  نیـز 
شـده  داده  شـرح  این طـور  کـه 
تحریـک  بـه  روز  اسـت:»چند 
بعضـی از اهالـی شـهر دکاکیـن را 
را  قالی بافـی  کارخانه هـای  بسـته، 
نـان  گرانـی  از  شـکایت  برچیـده، 
اسـتبداد  و  ظلـم  از  حکایـت  و 
می نمودند. در شـهر غوغا و آشـوب 
برپـا کردنـد و می گفتنـد: حکومت 
با مشـروطه همراه نیسـت تـا ناچار 

نصرت الدولـه در مسـجد جامـع که 
عمـوم اهالـی شـهر حضـور بـه هم 
رسـانیده بودنـد، حاضـر شـد و بـا 
اهالـی بـه طـور مهربانـی صحبـت 
بـا  همراهـی  اظهـار  و  می کـرد 
طـوری  و  می نمـود  مشـروطه 
بـه  خوش رویـی  و  خوش خلقـی 
برایـش  خـرج مـی داد کـه حـدی 

نبـود.« متصـور 
ایـن کتـاب کـه در قالـب تاریـخ 
از  بخشـی  دارد،  قـرار  شـفاهی 
از  و  کرمـان  در  را  ایـران  تاریـخ 
مصطفی خـان  میـرزا  نـگاه  زاویـه 
مسـتوفی کرمانـی شـرح می دهـد. 
کتـاب،  مختلـف  بخش هـای  در 
بیـن  کـه  دارد  وجـود  تصاویـری 
عکس هـای  می تـوان  آنهـا 
بـرده  نـام  مختلـف  شـخصیت های 
شـده در خاطـرات را مشـاهده کرد. 
هـر یـک از ایـن عکس ها با شـرحی 
گرفتـه،  قـرار  آنهـا  کنـار  در  کـه 
بخـش تصویـری کتاب را بـه وجود 
مـی آورد کـه در مخاطـب، تصویری 
همچنیـن  می کنـد.  ایجـاد  ذهنـی 
بـه  اوراقـی کـه  از  تصویـر بخشـی 
قلـم میـرزا مصطفی خـان مسـتوفی 
کرمانـی نوشـته شـده، در فواصـل 
مختلـف کتـاب ارائه شـده کـه این 
شـرحی  بـا  نیـز  دست نوشـته ها 
راهنمایـی  را  مخاطـب  مختصـر، 
ایـن مزیت هـا  بـر  می کنـد. عـالوه 
کتاب »بن بسـت مسـتوفی«، مزیت 
دیگری نیـز دارد. پدیدآورنده کتاب 
فقـط بـه ارائه خاطـرات راوی کتاب 

درباره کتاب »بن بست مستوفی«
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نیـز  خـود  بلکـه  نکـرده،  بسـنده 
تحقیقاتـی را بـه عمـل آورده اسـت 
کـه ایـن تحقیقـات را می تـوان در 
قالـب پانوشـت هایی در ایـن کتـاب 

کـرد. مشـاهده 
موضـوع  ایـن  بـه  پدیدآورنـده    
خاطـرات  کـه  اسـت  کـرده  اشـاره 
مسـتوفی کرمانـی از منابـع تاریـخ 
در دوره   مردمـی کرمـان  مبـارزات 
شـمار  بـه  قاجاریـه  و  مشـروطه 

مـی رود.
در  همچنیـن  پدیدآورنـده، 
پیشـگفتار بـه برخـی از مشـکالت 
گـردآوری این مجموعه اشـاره کرده 
اسـت:»نبوِد نسـخه دیگـر از متن و 
کپـی ناخوانـا دشـواری های زیـادی 
گذاشـت،  ُمحشـی  رو  پیـش  در  را 

ولـی پیشـنهاد شـادروان علـی نقی 
مسـتوفی و اسـتفاده  از تبحـر آقای 
محمـد نقـی فردوسـی در بازخوانی 
ایـن متـن و راهنمایی ایشـان باعث 
شـد،  مشـکالت  از  خیلـی  رفـع 
ولـی متأسـفانه کلمـات ناخوانـا در 
دلیـل  دیـده می شـود.  زیـاد  متـن 
پـاک  و  کیفیـت  نبـود  ناخوانایـی 
شـدن متـن بـود و بـه طـور مثـال 
در حکومـت رکن الدولـه، بـه علـت 
مفیـد  اطالعـات  متـن،  ناخوانایـی 
تاریخـی از دسـت رفته، امید اسـت 
کـه روزی متـن اصلـی ایـن نسـخه 
پیـدا شـود و این مشـکالت نیز رفع 

گـردد.«
پدیدآورنـده  کـه  موضـوع  ایـن 
کتـاب بـه مشـکالت اشـاره کـرده، 

می توانـد مخاطـب را بـا مشـکالت 
ایـن کتـاب و سـایر کتاب هایـی از 
ایـن گروه آشـنا سـازد. البتـه کتاب 
از  خالـی  مسـتوفی«،  »بن بسـت 

نقـص نیسـت.
زمینـه  در  کتابـی  آوردن  پدیـد 
تاریخ شـفاهی کـه بخشـی از تاریخ 
را بازگـو می کنـد، اقدامی ارزشـمند 
اسـت کـه نمی تـوان مزیت هـای آن 

گرفت. نادیـده  را 
حـوزه  در  کتـاب،  ایـن  راوی 
حکومتـی حـکام کرمـان، مسـتوفی 
را کـه در حـوزه  اتفاقاتـی  و  بـوده 
یادداشـت  داده،  رخ  قـدرت 
»بن بسـت  موضـوع  همیـن  کـرده، 
مسـتوفی« را بـه کتابـی بااهمیـت 

می کنـد. تبدیـل 
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 اختالل هموفیلی چیست؟
هموفیلـی اختـالل انعقـادی خـون 
وابسـته بـه کرومـزوم هـای جنسـی 
اسـت و ژن معیوب x )ژن بیمار(است 
کـه این بیمـاری را به وجـود می آورد 
دارد.  وجـود   A.B.Cنـوع سـه  در  و 
ایـن بیمـاری بـه دلیل کمبـود فاکتور 
هشـت و نـه انعقـادی خون بـه وجود 
مـی آید.بـه طـور کلـی ایـن اختاللی 
اسـت کـه در آن خـون در محل خون 
ریـزی بنـد نمـی آیـد کـه البتـه ایـن 
مشـکل از طیـف ضعیـف تـا شـدید 

وجـود دارد .
 ایـن بیمـاری چـه گـروه هـای 

سـنی را در بـر مـی گیـرد؟
معمـوال ایـن بیمـاری از بـدو تولـد 
همـراه فـرد اسـت.و البتـه در مـوارد 
نـادری هـم وجـود دارد کـه فـرد از 
بـدو تولـد مبتـال نبـوده  و در اثـر یک 
بیمـاری خـاص فـرد در سـنین باالتر 
دچـار کمبود این فاکتور شـده اسـت.

بیمـاری  ایـن  انتقـال  نحـو   
؟ چیسـت

بـه جنـس  وابسـته  بیمـاری  ایـن 
 x بایـد اسـت و در هـر فـرد مبتـال 
معیـوب وجـود داشـته باشـد.به زبـان 
سـاده این اختـالل از طریق ژن  ایجاد 
می شـود و یک بیماری ژنتیکی اسـت 
و در پسـران مبتـال صرفـا از طریـق 
مـادر منتقـل شـده اسـت. البتـه قابل 
ذکـر اسـت کـه در ده درصـد مـوارد 
احتمـال ابتـال به صـورت غیـر وراثتی 
هـم وجـود دارد .یعنـی ژن معیـوب از 
طریـق وراثـت در فـرد ایجـاد بیماری 
نکـرده اسـت . بلکـه عوامـل محیطـی 
باعـث جهـش ژنی شـده اسـت و فرد 

را بیمـار کـرده اسـت.
افزایـش  از  می تـوان  چگونـه   

کـرد؟ جلوگیـری  مبتالیـان 
بـه  مبتـال  زنـان  و  مـردان  بایـد 

هموفیلـی و زنـان ناقل  بعد از ازدواج 
از بچـه دار شـدن آزمایـش  و قبـل 
دهنـد  انجـام  ژنتیکـی  کامـل  هـای 
و در صورتـی کـه بچـه دار شـدند و 
جنیـن مبتـال بـود، سـقط شـود . در 
خانـواده هایی که ایـن بیماری وجود 
دارد ازدواج فامیلـی صـورت نگیرد تا 
احتمـال ابتال  بیشـتر نشـود. با توجه 
xx در  بـه کرومـزوم هـای جنسـی 
زن هـا و بـه دلیـل وجـود x معیوب 
کـه عامـل این بیمـاری اسـت؛ عالوه 
بـر زنـان مبتـال، زنـان ناقل هـم باید 
مـورد بررسـی کامـل قـرار بگیرنـد. 
زیـرا حتـی در صـورت ناقـل بـودن 
بـه  مبتـال  کودکانـی  تواننـد  مـی 
دنیـا بیاورند.ایـن نکتـه شـایان ذکـر 
اسـت کـه 95 درصـد مبتالیـان بـه 
درصـد   5 فقـط  و  مـرد  هموفیلـی 
زن هسـتند. ایـن آمـار بـاالی مردان 
هـا  آن  کـه  اسـت  دلیـل   ایـن  بـه 
مبتـال  معیـوب   x یـک  دریافـت  بـا 
خواهنـد شـد. ولـی بانوان بـرای ابتال 
باید دو x معیوب داشـته باشـند و در 
صـورت داشـتن فقـط یـک x بیمـار 

ناقـل خواهنـد بـود. 
 اختـالالت خونریـزی کننده در 

بیمـاری هموفیلی  چیسـت؟
خونریـزی  اختـالل  از  منظـور 
آن  در  کـه  اسـت  اختاللـی  کننـده، 
رونـد لختـه شـدن و بند آمـدن خون  
بـه درسـتی  انجـام نمی شـود.تمامی 
افـرادی کـه هنـگام ضربـه یـا بـدون 
ایجـاد خونریـزی  ضربـه در بدنشـان 
بشـود و ایـن خونریـزی ها به سـختی 
و همـراه مصـرف فرآورده هـای خونی 
منعقـد بشـود دچـار اختـالل انعقادی 
وخونریـزی کننـده هسـتند، هـر فرد 
کـه  مشـکلی  دلیـل  بـه  هموفیلـی 
مراقـب  بایـد  دارد  خـون  انعقـاد  در 
و  باشـد  خـود  بـدن  در  خونریـزی 
حتـی در بعضـی از مـوارد ایـن افـراد 

به صـورت خود بـه خـودی خونریزی 
را در مفاصـل و عضـالت و سـایر نقاط 
بـدن تجربـه می کننـد. مبتالیـان در 
صـورت خونریـزی هـای شـدید و نیاز 
بـه فاکتـور هـای خونـی حتمـا بایـد 
تزریـق فرآورده ی مورد نیاز را داشـته 
باشـند.هر فـرد مبتال بـه هموفیلی در 
صـورت نیـاز بـه مراجعـه بـرای رفـع 
مشـکل، بایـد هموفیلی بـودن خود را 
اطـالع دهـد، تا کمـک الزم را دریافت 
کنـد. ایـن بیمـاری خدمات ویـژه ای 
را طلـب مـی کند؛مثـال افـراد مبتـال 
بـه هموفیلـی نبایـد تزریـق عضالنـی 

داشـته باشـند.
در  خونریـزی  نـوع  هـر  آیـا   
بیمـاران هموفیلی ایجاد مشـکل 

کند؟ مـی 
بله،تقریبـا هـر نـوع خونریـزی در 
بیمـاران هموفیلـی ایجاد مشـکل می 
کنـد. درد ناشـی از خونریـزی زندگی 
بیمـار را مختـل می کنـد و هم چنین 
خونریـزی هـای شـدید و مکـرر باعث 
بـرای  العمـر  مـادام  ضایعـات  ایجـاد 

بیمـار می شـود. 
 آیـا هزینـه هـای درمـان ایـن 

بیمـاری زیـاد اسـت؟
بلـه ،هزینه ی فاکتورها و هم چنین 
فـرآورد هـای خونـی در کشـور زیـاد 
اسـت و بـا توجه به شـرایط خاص این 
بیمـاری هزینـه ی درمـان باال اسـت . 

بیمـاران مبتـال بـه هموفیلـی نیـاز به 
بعضـی از فاکتـور هـای خونـی دارنـد 
و بـر طـرف کـردن ایـن نیاز،هزینه ی 
زیـادی دارد. بـه طور کلی نیاز کشـور 
بـه فـرآورده هـای خونـی بـاال اسـت؛  
البته خوشـبختانه در ایـن بیماری  به 
صـورت رایـگان، در اختیـار بیمـاران 

قـرار مـی گیرد.    
 در پایان اگـر نکته ای ناگفته 

مانده اسـت ، بفرمایید.
در ایـران از هـر 10  الـی 25 هزار 
 A تولـد یـک مـورد هموفیلـی نـوع
هـر  از  و  هشـت(  فاکتـور  )کمبـود 
25 الـی 45 هـزار تولـد یـک مـورد 
هموفیلـی نـوع B در کشـور وجـود 
دارد .این آمار در مقایسـه باکشورهای 
پیشـرفته ،آمـار باالیی اسـت. یکی از 
دالیل ایـن آمار باال در کشـور ازدواج 
هـای فامیلـی در خانواده هایی اسـت 
دارند.تعـداد  هموفیلـی  بیمـار  کـه 
زیـادی از بیمـاران مرکـز مـا وجـود 
دارنـد کـه داخل فامیلشـان، کسـانی 
مثـل دایـی ،خالـه و.. مبتال بـوده اند 
و بـی توجـه بـه اهمیت ایـن موضوع 
، ازدواج  فامیلـی کـرده انـد کـه ایـن 
مسـاله باعـث افزایـش آمـار مبتالیان 
شـده اسـت . جامعـه و خانـواده هـا 
بایـد اطالعـات کافـی در ایـن مـورد 
داشـته باشـند تـا جلـوی افزایش این 

بیمـاری گرفته شـود.

گفت و گوی اختصاصی پیام ما با زهرا جعفری یکی ازسرپرست های بخش هموفیلی کرمان 

زندگی با حواس جمع
هموفیلـی کلمـه ای یونانـی اسـت کـه از دو کلمـه ی همو به معنی خـون و فیلیا به معنی 
دوسـت داشـتن اسـت کـه اشـاره بـه نیـاز مبتالیـان هموفیلـی بـه خـون و فـرآورده هـای 
آن دارد. احمـد قـوی دل مدیـر عامـل کانـون هموفیلـی ایـران  در ارتبـاط بـا آمـار بیماران 
هموفیلی در کشـور، به مهر اظهارداشـت: »از کل بیماران مبتال به انواع اختالالت انعقادی 
5631 نفـر مبتـال بـه بیمـاری هموفیلـی یعنـی کمبـود فاکتـور 8 و 9 هسـتند.« هفدهـم 
آوریـل مصـادف بـا 28 فروردیـن روز جهانـی هموفیلی اسـت؛ بـه این بهانـه در این هفته 
بـا زهـرا جعفـری یکی از سرپرسـت هـای  بخش هموفیلی بیمارسـتان افضلی پـور کرمان 

بـه گفـت و گو نشسـته ایم.


