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مرگ چنین خواجه 
نه کاریست خرد

نکیسا خدیشی

ارتحال جانسوز 
حضرت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 

یار دیرین امام و انقالب و رهبری را به 
رهبر معظم انقالب و هموطنان عزیز 

تسلیت عرض می نمائیم.

محمد حسنی
مدیر مس منطقه کرمان

احمد مرادعلیزاده
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران

در گذشت سردار سازندگی
 یار دیرین و پشتوانه نظام
 و الگوی صبر و استقامت 

را با قلبی مطمئن و روحی آرام  
به ملت شهیدپرور  تسلیت 

عرض می کنیم.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رفسنجان

راوی صدیق تاریخ انقالب به امام پیوست

که باور می کند
 افتادن سرو تناور را 

دربـاره هاشـمی نوشـتن دشـوار اسـت .  خصوصـا 
حـاال کـه قـرار اسـت از مـرگ او بنویسـی. ضـرب 
المثلـی هسـت کـه مـی گویـد »مـرگ حق اسـت.« 
امـا بایـد اعتراف کنـم باور مرگ »هاشـمی« سـخت 

ست. ا
شـاید کرمانـی بـودن »آیـت اهلل« همیشـه حـس 
تعلـق خاطـری برای امثـال من داشـته .دو مـاه قبل 
بـه اتفـاق دوسـتان روزنامـه نـگار از مـوزه ریاسـت 
کردیـم. دیـدن  رفسـنجان  در  هاشـمی  جمهـوری 

روایتـی بـود تصویـری از سـلوک هاشـمی . در هـر 
کدام از قسـمت ها می شـد باال و پاییـن های روزگار 
او را دیـد. فـراز و نشـیب هـا و مجاهـدت هـای او را 
خـوب بـه یـاد دارم. بـه یـادآوردن هـم سـن زیـادی 
نمـی خواهـد. از تصویـرش در لبـاس جنگ تـا گریه 
هـای مکـررش برابـر دوربیـن . آخریـن مـورد آن هم 
در آخریـن پسـت اینسـتاگرامی او وقتی کـه در مورد 

امیرکبیـر صحبـت مـی کـرد و مـی گریسـت .
شـهادت  شـب  کـرد  نمـی  را  فکـرش  گاه  هیـچ 
امیرکبیـر و وقتـی سـاعت ۱۹:۳۰ را نشـان می دهـد 

قلبـش از حرکـت بایسـتد.
امـا حـال دیگـری داشـت.  هاشـمی دهـه اخیـر 
دیـوارش کوتـاه تر شـده بود. از گوشـه و کنـار دنیای 
سیاسـت تازه به دوران رسـیده هایی فرصت را مغتنم 
شـمرده و چنگـی بـه روی »آیت اهلل« مـی زدند . در 
حالـی کـه رهبـری انقـاب از هاشـمی بعنـوان یـار 
خـود یـاد کـرده بـود و بنیانگـذار انقـاب گفتـه بود: 

»هاشـمی زنـده اسـت چـون نهضـت زنده اسـت«. 
آخریـن مـورد ایـن پنجـه بـر آفتـاب کشـیدن ها 
هـم روی جلـد مجلـه »همشـهری مـاه« بـود که در 
طرحـی گرافیکـی و تیتـر »شـاه و گدا« او را سـوار بر 
خـودروی بنز مشـهورش ترسـیم کرده بـود که همان 
انگشـتری معروف را به انگشـت داشـت و اسکناسـی 
در دسـت. و کودکـی که برای گرفتن اسـکناس روی 
پنجـه ایسـتاده بود!خـودروی بنـز هـم پشـت چـراغ 
قرمـزی کـه عـدد ۹۶ را به نشـانه انتخابـات پیش رو 

نشـان مـی داد ترمز کـرده بود.
بخشـی از پیـش بینـی طـراح ایـن طـرح درسـت 
بـود . »آیـت اهلل« بـه انتخابـات ۹۶ نمـی رسـد. آن 
هـم بـرای همیشـه. او حـاال تیتـر شـده اسـت . آنهم 

»ترنـد« جهانـی و پیکـرش در جمـاران اسـت . 
حـاال ایـران بعـد از هاشـمی را بایـد تجربـه کنیم. 
قصـه تـازه آغـاز خواهـد شـد. مـرگ، یعنـی تمـام 

خواهـم شـد شـعر یعنـی ادامـه خواهـم داشـت.

پیام تسلیت رهبر انقالب:

هاشمی تکیه گاه 
مطمئنی برای من 
به شمار می آمد

 فقدان هاشمی سخت و جانکاه است
 اختـاف نظرهـا هرگـز نتوانسـت پیونـد 

رفاقـت را بـه کلـی بگسـلد
 وسوسـه ی خناسـان نتوانسـت در محبـت 
شـخصی عمیـق او نسـبت بـه ایـن حقیـر 

آورد وارد  خلـل 
 شـخصیت دیگـری را نمـی شناسـم کـه 
تجربه ای مشـترک با او در نشیب و فرازهای 
ایـن دوران تاریـخ سـاز به یاد داشـته باشـم

پیام تسلیت
  حزب اراده ملت 
ایران شعبه کرمان 

به مناسبت
 عروج ملکوتی

 آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی

عروج مظهر استقامت
حجت االسالم حسن روحانی، رییس جمهور در پی درگذشت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی پیامی کوتاه در توئیتر منتشر کرد. او نوشت: روح 

بزرگ مرد انقالب و سیاست، مظهر صبر و استقامت به آسمان عروج کرد.
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کاغذ اخبار

ارتباطـات  وزیـر 
دولـت احمدی نـژاد 
بـرای  حالـی  در 
ریاسـت  انتخابـات 
اعـام  جمهـوری 
کرده  کاندیداتـوری 
کـه پیش ازاین یکی دیگـر از وزرای 
احمدی نـژاد پـا به عرصـه انتخابات 
شـود  مشـخص  تـا  بـود  گذاشـته 
جریـان احمدی نـژاد نمی خواهـد از 

بمانـد. دور  سیاسـت 
عزمشـان برای انتخابات ریاسـت 
حـاال  شـده.  جـزم   ۹۶ جمهـوری 
پـا  نمی توانـد  سردسته شـان  کـه 
گزینه هـای  بگـذارد،  عرصـه  بـه 
روز  می کننـد.  رو  را  دیگـری 
گذشـته خبـر کاندیداتوری سـردار 
محمدحسـن نامی، وزیـر ارتباطات 
شـد.  منتشـر  احمدی نـژاد  دولـت 
محمدمهـدی  هـم  پیش ازایـن 
دولـت  علـوم  وزیـر  زاهـدی، 
خـود  کاندیداتـوری  احمدی نـژاد 
را در انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
اعـام کـرده بـود. کانـال تلگرامـی 
زاهـدی ایـن خبـر را منتشـر کـرد 
امـا چنـد سـاعت بعـد تصمیـم بـه 
حـذف آن گرفـت امـا وی حاضـر 
بـه تکذیـب آن نشـد. ایـن دو نفـر 
احمدی نـژاد  نزدیـکان  جبهـه  از 

بـرای حضـور در انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری اعام حضـور کرده اند اما 
احمدی نـژادی  تشـکل های  هنـوز 
نشـان  ماجـرا  ایـن  بـه  واکنشـی 
ندادنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
جبهه یکتا، جبهـه پایداری و جبهه 
نیروهـای مردمـی انقـاب اسـامی 
که بـه احمدی نژاد نزدیک هسـتند 
هـم در حـال بررسـی شـرایط برای 

معرفـی کاندیـدا هسـتند. 
یکتا؛ قاسمی یا حاجی بابایی

جبهـه یکتـا، متشـکل از برخـی 
افـراد کابینـه احمدی نـژاد و برخی 
او،  طرفـدار  مجلـس  نماینـدگان 
اعـام کـرده کـه به طورقطـع برای 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 
می کنـد.  معرفـی  کاندیـدا  آینـده 
فعـًا رسـتم قاسـمی، وزیـر نفـت 
جدی تریـن  احمدی نـژاد  دولـت 
انتخابـات  بـرای  گزینه ایـن جبهـه 
بابایـی،  اسـت. حمیدرضـا حاجـی 
چنـد روز پیـش در رابطـه با حضور 
ایـن جبهـه در انتخابـات بـه عصـر 
ایـران گفتـه بـود »مگـر می شـود 
جبهـه یکتا کاندیدا نداشـته باشـد. 
همـه جبهه هـا و احـزاب و نیروهای 
کاندیـدا  نظـام  ارزشـی  و  کارآمـد 
پاسـخ  در  او  داشـت.«  خواهنـد 
به احتمـال حمایـت ایـن جبهـه از 

رسـتم قاسـمی به گفتن »نمی شود 
پیش بینـی کرد و بایـد ببینیم چی 
از کار درمی آیـد.« اکتفـا کـرد ایـن 
در حالـی اسـت کـه سـید محمـد 
حسـینی، سـخنگوی این جبهه 2۰ 
آبـان بـه خبرگـزاری فـارس گفتـه 
بـود جبهه یکتا به »رسـتم قاسـمی 
و حمیدرضـا حاجـی بابایـی« فکـر 
می کنـد. مهـر ۹5 هـم سـایت فردا 
نیوز، نزدیـک به قالیبـاف، »کامران 
دانشجو« و »محمد عباسی« وزرای 
علـوم و تعـاون دولـت احمدی نـژاد 
را بـه گزینه هـای ایـن جبهـه برای 
انتخابـات اضافـه کـرد. گزینه هایـی 
کـه از طـرف جبهـه یکتـا تکذیـب 

. ند نشد
پایداری؛ جلیلی، ضرغامی

 و دیگران
انتخابـات  در  پایـداری  جبهـه 
از  ابتـدا   ۹2 جمهـوری  ریاسـت 
بهداشـت  وزیـر  لنکرانـی،  باقـری 
احمدی نـژاد حمایـت کـرد امـا بـا 
قـوت گرفتن احتمـال رد صاحیت 
بـه  ایـن جبهـه  او،  کناره گیـری  و 
حمایـت تمام قـد از سـعید جلیلـی 
پرداخـت. رییس تیـم مذاکره کننده 
دولـت  در  هسـته ای  پرونـده  در 
رأی  میلیـون  چهـار  احمدی نـژاد 
کسـب کرد امـا او و جبهـه پایداری 

بـه مانع وحـدت اصولگرایـان متهم 
شـدند. جلیلـی در ایـن دوره هـم 
می توانـد کاندیدای جبهـه پایداری 
باشـد. به خصوص کـه او در ماه های 
اخیـر بر حجـم انتقاداتـش از دولت 
افـزوده. البتـه صحبت هـای صـادق 
محصولـی، قائم مقـام ایـن جبهه در 
شـهریور ۹5 نشـان داد پایداری هـا 
بـه گزینـه ای غیـر از جلیلـی هـم 
فکـر می کننـد. محصولـی گفته بود 
»اصلحـی را که یقین داریم رأی آور 
نیسـت او را معرفی نخواهیم کرد.« 
همیـن موضـوع اذهان را به سـمت 
گزینه هـای دیگـری بـرد. عـزت اهلل 
ضرغامـی، رییـس اسـبق سـازمان 
احمدی نـژاد  بـا  کـه  صداوسـیما 
گزینـه  دیگـر  دارد،  رابطـه خوبـی 
مطـرح ایـن جبهـه اسـت. باقـری 
در  مصبـاح  آیـت اهلل  کـه  لنکرانـی 
وصفـش گفـت روي زمیـن و زیـر 
او  از  اصلح تـر  را  کسـي  آسـمان 
عباسـي،  فریـدون  نمي شناسـد، 
در  اتمـي  انـرژي  سـازمان  رییـس 
دولـت احمدي نـژاد و علـی باقـری 
معـاون سـعید جلیلـی در مذاکرات 
گزینه هـای  دیگـر  از  هسـته ای 
احتمالـی ایـن جبهه هسـتند. البته 
وزیـر  فتـاح،  پرویـز  از  پیش ازایـن 
هـم  احمدی نـژاد  دولـت  نیـروی 
به عنـوان کاندیـدای احتمالـی ایـن 
جبهـه نـام بـرده می شـد کـه روز 
شـنبه فتـاح اعـام کـرد کاندیـدا 

نمی شـود.
جبهه نیروهای انقالب به 

کارگردانی حداد
جبهـه مردمی نیروهـای انقاب 

اسـامی زمانـی اعـام موجودیـت 
می رسـید  نظـر  بـه  کـه  کـرد 
بـه  رسـیدن  بـرای  اصولگرایـان 
وحـدت بـا بن بسـت مواجه شـدند. 
حمایـت  بـا  جبهـه  ایـن  ظهـور 
و  شـد  همـراه  اصولگرایـان  اکثـر 
گروه هـای مختلـف بـه حمایـت از 

پرداختنـد. آن 
 به طـوری کـه حتـی محمدرضا 
باهنـر، دبیـر کل جامعـه اسـامی 
مهندسـین و جبهـه پیـروان خـط 
از  همـواره  کـه  رهبـری  و  امـام 
تشـکیل جبهـه فراگیـر اصولگرایی 
کـرد  اعـام  می کـرد،  صحبـت 
کاندیـدای تشـکل های منسـوب به 
خـودش همـان کاندیـدای »جبهه 
مردمـی نیروهای انقاب اسـامی« 
حجت االسـام  بـود.  خواهـد 
حسـن رحیمیـان، مرضیـه وحیـد 
چمـران،  مهـدی  دسـتجردی، 
حمیدرضـا  اسـحاق،  آل  یحیـی 
آزاد،   روسـتا  رضـا  حاجی بابایـی، 
مهـدی  وفـا،  خسـروی  محمـود 
محمـدی، علیرضـا مرنـدی و نـادر 
هسـتند  نفـری   ۱۰ طالـب زاده 
مؤسـس  هیـأت  به عنـوان  کـه 
انقـاب  نیروهـای  جبهـه مردمـی 
اگرچـه  معرفی شـده اند.  اسـامی 
)تولیـت  حجت االسـام رحیمیـان 
آل  یحیـی  جمکـران(،  مسـجد 
حـزب  سـابق  )عضـو  اسـحاق 
موتلفـه( و محمـود خسـروی وفـا 
جانبـازان  فدراسـیون  )رییـس 
کمیتـه  رییـس  و  معلولیـن  و 
پارالمپیـک ایـران( را می تـوان غیر 
جبهـه  ایـن  احمدی نژادی هـای 

عضـو  هفـت  امـا  آورد  به حسـاب 
دیگـر کامًا به جریـان احمدی نژاد 
نزدیک هسـتند.  روزنامه شرق هم 
روز گذشـته خبـر داد که مسـئول 
بـه  عـادل  دفتـر غامعلـی حـداد 
سـمت مسـئول روابـط عمومـی و 
تبلیغـات ایـن جبهه منصوب شـده 

اسـت. 
بیانگـر  می توانـد  کـه  انتصابـی 
باشـد.  عـادل  حـداد  کارگردانـی 
فردی کـه روابطش بـا احمدی نژاد 
حسـنه اسـت و ایـن رابطه حسـنه 
جبهـه  نزدیکـی  بیانگـر  می توانـد 
تـازه تأسـیس بـه رییـس جمهـور 
سـابق باشـد. نزدیکـی کـه علیرضا 
مـردم  نماینـده  توکلـی،  منظـری 
بافـت در مجلس نهـم در گفت وگو 
بـا »پیـام مـا« آن را رد می کنـد و 
آن را جبهـه ای فراجناحی می داند. 

صدای بلند احمدی نژادی ها 
در جناح اصولگرا

درحالی کـه بیـش از چهـار مـاه 
جریـان  از  مانـده،  انتخابـات  تـا 
دو  احمدی نـژاد  بـه  نزدیـک 
کاندیـدا معرفی شـده و سـه جبهـه 
حامـی او هـم قـرار اسـت کاندیـدا 
حالـی  در  ایـن  کننـد.  معرفـی 
اسـت کـه غیـر احمدی نژادی های 
اصولگـرا تاکنـون فقـط دو کاندیدا 
دارنـد. میرسـلیم از حـزب موتلفـه 
و قالیبـاف، شـهردار تهـران. با این 
حسـاب مشـخص می شـود اگرچه 
احمدی نـژاد از حضـور در انتخابات 
وابسـته  جریـان  امـا  شـده  منـع 
بـه او به طورجـدی بـه حضـور در 

می کنـد. فکـر  انتخابـات 

دو وزیر دولت قبل اعالم کاندیداتوری کردند، سه جبهه حامی 
دولت قبل در صدد معرفی کاندیدا هستند

بازگشت حامیان  احمدی نژاد 
به اردوگاه اصولگرایی

پیام

پیام تسلیت رهبر انقالب:

هاشمی تکیه گاه مطمئنی 
برای من به شمار می آمد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انّا هلل و انّا الیه راجعون

بـا دریـغ و تأسـف خبـر درگذشـت ناگهانی 
رفیـق دیریـن، و همسـنگر و همـگام دوران 
مبـارزات نهضـت اسـامی، و همـکار نزدیـک 
سـالهای متمـادی در عهـد جمهوری اسـامی 
آقـای  والمسـلمین  حجت االسـام  جنـاب 
شـیخ اکبـر هاشـمی رفسـنجانی را دریافـت 
کـردم. فقدان همـرزم و همگامی که سـابقه ی 
همـکاری و آغـاز همدلـی و همـکاری بـا وی 
بـه پنجـاه و نه سـال تمام می رسـد، سـخت و 
جانـکاه اسـت. چه دشـواریها و تنگناهـا که در 
ایـن دهها سـال بر ما گذشـت و چه همفکریها 
و همدلیهـا کـه در برهه هـای زیـادی مـا را بـا 
یکدیگـر در راهی مشـترک به تـاش و تحمل 
و خطرپذیری کشـانید. هوش وافر و صمیمیت 
کم نظیـر او در آن سـالها، تکیـه گاه مطمئنـی 
برای همه ی کسـانی که بـا وی همکار بودند به 
ویـژه برای اینجانب به شـمار می آیـد. اختاف 
نظرهـا و اجتهادهـای متفـاوت در برهه هائـی 
از ایـن دوران طوالنـی هرگـز نتوانسـت پیونـد 
رفاقتـی را کـه سـرآغاز آن در بین الحرمیـن 
کربای معلّی بود به کلی بگسـلد و وسوسـه ی 
خناسـانی کـه در سـال هـای اخیر با شـدت و 
جدیـت در پی بهره بـرداری از این تفاوت های 
نظـری بودنـد، نتوانسـت در محبـت شـخصی 
عمیق او نسـبت بـه این حقیر خلـل وارد آورد. 
او نمونـه ی کـم نظیـری از نسـل اول مبـارزان 
ضـد سـتم شـاهی و از رنـج دیـدگان ایـن راه 
پـر خطـر و پـر افتخـار بـود. سـال ها زنـدان و 
تحمـل شـکنجه هـای سـاواک و مقاومـت در 
برابـر این همه و آن گاه مسـئولیت های خطیر 
در دفـاع مقـدس و ریاسـت مجلـس شـورای 
اسـامی و مجلس خبرگان و غیـره، برگ های 
درخشـان زندگـی پر فراز و نشـیب ایـن مبارز 
قدیمی اسـت. با فقدان هاشـمی اینجانب هیچ 
شـخصیت دیگـری را نمی شناسـم کـه تجربه 
ای مشـترک و چنیـن دراز مـدت را بـا او در 
نشـیب و فرازهای این دوران تاریخ سـاز به یاد 
داشـته باشـم. اکنـون این مبـارز کهنسـال در 
محضـر محاسـبه ی الهی با پرونده ای مشـحون 
از تـاش و فعالیـت گوناگـون قـرار دارد، و این 
مـا مسـئوالن جمهـوری  سرنوشـت همـه ی 
اسـامی اسـت. غفـران و رحمـت و عفـو الهی 
را بـرای وی از صمیـم قلـب تمنـا می کنـم و 
به همسـر گرامی و فرزنـدان و بـرادران و دیگر 

بازمانـدگان ایشـان تسـلیت عـرض میکنم .

پیام تسلیت حزب اراده ملت 
ایران شعبه کرمان به

 مناسبت عروج ملکوتی
 آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون

رحلـت آیـت بـزرگ خـدا، مجتهـد مجاهد 
فی سـبیل اهلل و روشـن اندیش و عالم به زمان 
حضـرت آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی ضایعه 

ای جبـران ناپذیر اسـت.
 ایشـان عالمی آینـده نگر و ارزشـگرا و واقع 
بیـن بـود، مصـداق بـارز اسـتقامت مکتبـی و 
جهـاد همـه جانبـه، در خط اصیل اسـام ناب 
نبـوی و علـوی و عاشـورایی بـود. در انقـاب 
اسـامی نقشـی محـوری داشـت و در نظـام 
جمهـوری اسـامی پایگاهـی معتبر داشـت و 
مـورد اعتمـاد ویـژه امـام خمینـی)ره( و رهبر 
انقـاب و مراجـع عظـام تقلیـد و روحانیـت 
اصیل و مردم شـریف بـود. در مقاومت در برابر 
فشـارهای رژیـم طاغوت در زیر شـکنجه های 
هولناک و سـفاکانه سـاواک و در برابر  انحراف 
و عافیـت طلبـی و دنیـا دوسـتان اسـطوره ای 

مثـال زدنـی بود. 
بـود کـه  ایشـان در حـدی  ثابـت قدمـی 
حضـرت امـام خمینـی)ره( فرمودند: هاشـمی 
زنده اسـت چـون نهضت زنده اسـت.  خدمات 
او در سـازندگی ایرانـو در حـوزه و و سیاسـت 
اسـام محـور فراموش نا شـدنی اسـت.  حزب 
اراده ملـت ایـران شـعبه کرمـان ایـن ثلمـه 
بـزرگ را بـه رهبـر انقـاب و روحانیت اسـام 
و خبـرگان امـت و خانـواده آن مرحـوم و امت 
اسـام و همـه یـاران او تسـلیت مـی گویـد و 
علـو درجـات بـرای ایشـان و صبر و اجـر برای 
بازمانـدگان از خداوند بزرگ مسـالت می نماید 
و همـگان را بـه شـرکت در مراسـم تجلیـل و 
تقدیـر از خدمـات خالصانـه ایـن آیـت حـق 

دعـوت مـی نماید.

پیـام ما- محمدرضا عـارف اگرچه تاکنون 
از  اصاح طلبـان  حمایـت  رسـمی  به طـور 
حسـن روحانـی را اعـام نکـرده امـا رسـانه 
نزدیـک بـه او از اسـتراتژی این جنـاح برای 

انتخابـات پیـش رو پرده برداشـت.
انتخـاب حسـن روحانـی به عنـوان رییس 
آیـت اهلل  حمایـت  بـدون  ایـران  جمهـور 
و  اصاحـات  دولـت  رییـس  هاشـمی، 
کناره گیـری محمدرضـا عـارف امکان پذیـر 
قبـل  آیـت اهلل هاشـمی  به طوری کـه  نبـود. 
از انتخابـات مجلـس در سـال ۹4 بـه ایـن 
موضـوع اشـاره کـرد و بـه رأی کـم روحانی 
پیـش از ائتـاف اصاح طلبـان و اعتدالیـون 
سـخن گفت. ائتافی که از سـال ۹2 شـکل 
گرفـت، در انتخابـات مجلـس در سـال ۹4 
تـداوم پیـدا کـرد و حـاال در فاصلـه کمتـر 
از پنـج ماه تـا انتخابـات ریاسـت جمهوری، 
احتمـال ادامـه آن وجـود دارد. اگرچه برخی 
معتقدنـد  اصاح طلـب  جنـاح  در  چهره هـا 
نبایـد کاری کـرد کـه روحانـی بـدون توجه 
بـه خواسـت بدنـه اجتماعـی این جریـان، از 
حمایـت اصاح طلبان مطمئن شـود. در این 
میـان نقـش شـورای عالـی سیاسـت گذاری 
اصاح طلبـان و شـخص محمدرضـا عـارف 
در  اصاح طلبـان  اسـتراتژی  تعییـن  بـرای 
انتخابـات پیـش رو را نمی تـوان دسـت کم 
گرفـت. حتـی اگـر انتقاداتـی بـه سـازوکار 
ایـن شـورا وارد باشـد. عـارف کـه تاکنـون 
انتخابـات ۹۶  در پاسـخ بـه سـؤال دربـاره 

می گفـت هنـوز بـه مصداقی نرسـیده اسـت 
امـا روز گذشـته روزنامـه الکترونیکـی امیـد 
تـداوم  اسـت،  وابسـته  او  بـه  ایرانیـان کـه 
گـروی  در  را  پاسـتور  در  روحانـی  حضـور 
تـداوم ائتـاف اعتدال گرایـان و اصاح طلبان 

دانسـته اسـت.
یادآوری نقش اصالح طلبان در 

پیروزی روحانی
ایـن روزنامـه یـادآوری کـرده »رأیـی که 
حسـن روحانی را پاستور نشین کرد، حاصل 
یـک ائتـاف نانوشـته بیـن اصاح طلبـان و 
اعتدالیـون بـود« و نوشـته: »اکنـون نزدیک 
بـه 5 مـاه تـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
دوازدهـم باقی مانـده و ایـن بـار هـم دوبـاره 
بحث هایـی درباره ائتاف مطرح شـده اسـت. 
ائتافـی در ادامـه حرکـت سـال های ۹2 و 
۹4. ایـن بـار امـا در بحـث ائتـاف بیـش از 
حامیـان دولـت، خـود دولـت مطرح اسـت. 
به طوری کـه برخی اهالی سیاسـت پیشـنهاد 
تشـکیل دولـت ائتافـی را مطـرح کردنـد. 
ائتافـی بیـن اصاح طلبـان، حامیـان دولت 
و یـا همـان اعتدالیـون کـه بـاز هـم بخـش 
عمـده از اصاح طلبـان را شـامل می شـود و 

دولت.«
زمینه ائتالف از قبل ایجادشده

عبـداهلل رمضـان زاده، سـخنگوی دولـت 
اسـت:  معتقـد  رابطـه  ایـن  در  اصاحـات 
بیـن  گفت وگـو  زمینه هـای   ،۹2 سـال  »از 
اصاح طلبـان و سـایر جناح هـا، مخصوصـاً 

اعتدالیـون فراهـم شـد. ازاین جهـت اینکـه 
یـا  دارد  وجـود  آن  زمینه هـای  می گوییـد 
آن  زمینه هـای  کـه  گفـت  می تـوان  خیـر. 
در  ایجادشـده اسـت. معمـوالً  از سـال ۹2 
اسـاس  بـر  ائتافـی  دولـت  دنیـا،  سراسـر 
خواسـت احـزاب شـکل می گیـرد. احـزاب 
هـم بـر اسـاس توانایـی و وزن سیاسـی کـه 
دارنـد در ائتـاف شـرکت می کننـد. البته ما 
در ایـران چنیـن مکانیزمی نداریـم. بنابراین 
نمی دانـم چـه طـور می تـوان ایـن مکانیـزم 
را تعریـف کـرد و در ایـن زمینـه نیازمنـد 
گفـت  و گـو هسـتیم. در واقـع بایـد احـزاب 
بـا  ایـن زمینـه بیشـتر  و تئوریسـین ها در 
هـم گفت وگـو کننـد. دولـت آینـده حتمـاً 
یـک دولـت ائتافـی خواهـد بـود امـا بایـد 
موضـوع به گونـه ای مطـرح شـود کـه جنبه 
شـرط گذاری پیـدا نکنـد و برخـی از طـرح 

ایـن موضـوع چنیـن برداشـتی نکننـد.«
ائتالف نانوشته به نوشته تبدیل شود

سیاسـی  فعـال  زاده،  جالـی  جـال 
دلیـل  بـه  اسـت  معتقـد  امـا  اصاح طلـب 
اینکـه حسـن روحانـی اصاح طلـب نیسـت 
کـردن  قبـول  معنـی  بـه  او  از  حمایـت  و 
مسـئولیت رأیی که به او داده می شـود، باید 
ائتـاف بـا دولت رسـمی باشـد. او می گوید: 
»وقتـی اصاح طلبـان مسـئولیت رأیـی کـه 
حامیانشـان می دهنـد را بر عهـده می گیرند 
و بـا توجـه بـه اینکـه حسـن روحانـی نیـز 
اصاح طلـب نیسـت، بایـد در برخی مسـائل 

توافقاتـی کننـد و مطالباتشـان را یـادآوری 
کننـد کـه در آینـده بتواننـد از رأیـی کـه 
می دهنـد و حمایتـی کـه می کننـد، دفـاع 
کننـد. از ایـن  جهت ضرورت تشـکیل دولت 
ائتـاف بیش از گذشـته احسـاس می شـود. 
چراکـه بـا توجه بـه عملکرد حسـن روحانی 
و برخـی وعده هایـی که تاکنون به سـرانجام 
نرسـیده اسـت، اصاح طلبان بایـد گفت وگو 
بـه  می تواننـد  کـه  مـواردی  در  و  کننـد 
دولـت اعـام حمایـت و کمک کننـد. هدف 
اصاح طلبـان کمـک بـه دولـت بـرای انجام 

امـور کشـور بـه نحو احسـنت اسـت.«
دولت باید از ائتالف استقبال کند

سـعید لیـاز، از اعضای حـزب کارگزاران 
کـه بـه دولـت نزدیـک اسـت معتقد اسـت 
دولـت بایـد از ایـن ائتـاف اسـتقبال کند. 
کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت   « می گویـد:  او 
اصاح طلبـان بـدون ائتـاف هـم در سـال 
۹2 و هـم در سـال ۹4 می توانسـتند، پیروز 

شـوند. امـا از آن سـو بایـد ایـن موضـوع را 
هـم در نظـر بگیریـم که آیا حسـن روحانی 
می توانسـت  نانوشـته  ائتـاف  ایـن  بـدون 
اصاح طلبـان  بنابرایـن  شـود؟  پیـروز 
بحرانـی  شـرایط  و  ملـی  منافـع  بـرای 
گروهـی  منافـع  از  سـال ها  آن  در  کشـور 
اگـر  ازاین جهـت  کشـیدند.  دسـت  خـود 
می شـود،  ائتـاف  صحبـت  هـم  اکنـون 
بـه معنـای سـهم خواهـی نیسـت. چراکـه 
اصاح طلبـان بـرادری خـود را در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری یازدهم ثابـت کردند. در 
واقـع ایـن ائتـاف بیـش از آنکـه بـه نفـع 
و  روحانـی  نفـع  بـه  باشـد،  اصاح طلبـان 
کشـور بـود.  از ایـن  جهت به نظر می رسـد، 
بـا توجه به شـرایطی کـه کشـور دارد، باید 
از ایـن ائتـاف اسـتقبال کنـد. البتـه ایـن 
موضـوع را هـم بایـد درک کند کـه منظور 
از ائتـاف ادامـه یـک وفـاق ملـی از سـال 

اسـت.«   ۹2

رسانه نزدیک به محمدرضا عارف از استراتژی اصالح طلبان برای انتخابات پرده برداشت 

ائتالف دولت و اصالح طلبان؛ راه پیروزی روحانی

  سیاست

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

می خواهند اصولگرایان را به حمایت از خود راضی کنند
فعـال سیاسـی اصالح طلـب و نماینـده مـردم شـهربابک در مجلـس ششـم در رابطـه بـا تعـدد کاندیداهـای 
احمدی نـژادی بـرای انتخابـات 96 بـه »پیـام مـا« گفـت: »تجربـه نشـان داده حامیـان احمدی نـژاد بـه نفـع دیگـر 
جریان هـای اصولگرایـی کنـار نمی روند.« منصور سـلیمانی میمنـدی افـزود: »در بین اصولگرایان چهـره قدری که 
بتوانـد بـا آقـای روحانـی رقابـت کنـد وجـود نـدارد، بـه همیـن دلیـل احمدی نژادی هـا بـا تعـداد زیـادی بـه صحنـه 
آمده انـد بـه امیـد اینکـه اصولگرایـان را به حمایـت از خود راضـی کنند و درنهایـت تنها گزینـه اصولگرایان برای 
انتخابـات، فـردی نزدیـک بـه دولـت قبـل باشـد.« وی بـا بیـان اینکـه اصولگرایـان معتدلی همچـون ناطق نـوری از 
روحانـی حمایـت می کننـد، اظهـار کـرد: »احمدی نژاد حضـور ندارد امـا می خواهـد در انتخابات تأثیرگذار باشـد. به 
همیـن دلیـل بـا چنـد کاندیـدا وارد میـدان می شـوند.« ایـن فعال سیاسـی اضافـه کرد: »ایـن جریان کمـی هم به 
رد صالحیـت روحانـی فکـر می کنـد و بـا تعـدد کاندیـدا می خواهد در صـورت رخ دادن این اتفاق، دسـت بـاال را در 

بیـن اصولگرایان داشـته باشـد.«

تعدد کاندیدا برای جلب توجه
عضـو شـورای مرکـزی فراکسـیون امیـد مجلـس شـورای اسـالمی در رابطه با تعـدد کاندیـدا در جنـاح اصولگرا 
معتقـد اسـت: »بـا توجـه به این که نامزد اصالح طلبان از مدت ها پیش مشـخص بوده، به نظر می رسـد اصولگرایان 
قصـد دارنـد بـا معرفـی کاندیداهـای متعـدد به نوعی افـکار عمومی را متوجـه اردوگاه خـود کنند.« جـالل میرزایی 
بـه ایلنـا گفتـه: »چنیـن الگویـی عـالوه بـر فرصت هـا و نـکات مثبـت، آسـیب ها و تهدیدهایـی در پـی دارد، تجربـه 
ادوار گذشـته ثابـت کـرده که بزرگ ترین مشـکل اصولگرایان دسـتیابی بـه اجماع و اتحاد نهایـی جهت معرفی یک 
کاندیـدا اسـت و بـا چنیـن الگویـی بعیـد به نظر می رسـد که در لحظـه آخر بتواننـد نامزدهای خـود را قانع کنند که 
بـه نفـع یـک نامـزد مـورد اجماع کنار بکشـند.« او با اشـاره بـه برخی نامزدهـای برجسـته اصولگرایان، اعـالم کرد: 
»آقـای ضرغامـی وارد عمـل شـده و آقـای قالیبـاف نیـز سـتادهای انتخاباتـی خـود را مهیـا کـرده و همین طـور آقای 
جلیلـی نیـز در چنـد مـاه گذشـته در قامـت یـک نامزد انتخاباتـی و با اتـکا به گفتمان نقد سیاسـت خارجـی دولت و 

برجـام سـفرهای خـود را آغاز کرده اسـت.«
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ویژه

چهره های سیاسی، هنری و فرهنگی کشورمان در صفحات اینستاگرامشان نسبت به درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی واکنش نشان دادند و درگذشت وی را تسلیت گفتند.

واکنش چهره ها به درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
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کرمون

َجزموریـان،  یـا  جازموریـان،  تـاالب 
بـه  دریاچـه ای  و  آبریـز  حوضـه ای 
ایـران  شـرقی  جنـوب  در  نـام  همیـن 
درجنـوب کـوه شاهسـواران کرمان واقع 
شده اسـت. حوضـه-  آبریـز جازموریـان 
بخشـی  تقسـیم بندی  لحـاظ  از  مربـع، 
بـه  ایـران  میانـی  مسـدود  حوضـه-  از 
شـمار می آیـد. نیمــه - باختـری ایـن 
نیمـه  و  کرمـان،  اسـتان  در  حوضــه 
سیسـتان  اسـتان  در  آن  خـاوری   -

دشـتهای  دارد.  جـای  بلوچسـتان  و 
رودبـار  و  فاریـاب  جیرفـت،  حاصلخیـز 
جنـوب در اسـتان کرمـان، و دشـتهای 
دلـگان،   سـردگان،  بمپـور،  ایرانشـهر، 
سـرتختی و اسـپکه در اسـتان سیستان 
و بلوچسـتان در محـدوده ایـن حوضـه 
ایـن دشـتها  از  بعضـی  واقع انـد.  آبریـز 
از  رودبـار  و  جیرفـت  دشـت  ماننـد 
مسـاعدترین نقـاط فـات ایـران بـرای 
شـمار  بـه  گرمسـیری  گیاهـان  کشـت 

جازموریـان  آبریـز  حوضـه  می آینـد. 
اللـه زار،  کوههـای  توسـط  شـمال  از 
جبـال بارز و کـوه شهسـواران از حوضه 
آبریـز کویـر لـوت، و از جنـوب توسـط 
)کوههـای  زاگـرس  کوههـای  رشـته 
بشـاگرد( از حوضـه آبریـز دریـای عمان 
و خلیـج فـارس جـدا می شـود. حـدود 
اراضـی  از  مربـع  کیلومتـر   ۳4‘۱۶۰
و  مناطـق کوهسـتانی،  را  ایـن حوضـه 
حـدود 4۰۰‘۳22 کیلومتـر مربـع آن را 
دشتهــا و کوهپایـه ها، و حـدود ۰۰۰‘۳ 
باتاقهـا  را  باقی مانـده  مربـع  کیلومتـر 
بـه  می دهـد.  تشـکیل  شـوره زارها  و 
سـبب فقـدان پوشـش گیاهـی مناسـب 
در اراضـی حوضـه، بـه هنـگام بارندگی 
سـیابهای شـدیدی بـه راه می افتـد که 
از  حاصـل  آبهـای  تـا  می گـردد  باعـث 
بارندگـی کمتـر در زمین نفـوذ کند و از 
سـوی دیگر فرسـایش شـدید خاک نیز 

زیانهـای بسـیاری بـه بـار مـی آورد.
در اصطـاح محلـی پوشـش گیاهـی 
را جـاز می نامنـد و انبوهـی و کثـرت آن 

را موریـان می گوینـد. بـه همین سـبب، 
ایـن ناحیـه بـه »جازموریـان« معـروف 

است. شـده 
چشـمه  و  بمپـور  رود  و  رود  َهلیـل 
عـروس بـه ایـن باتـاق وارد می شـوند. 
سرچشـمه  کرمـان  کوه هـای  از  اّولـی 
می گیـرد وپـس از آبیـاری جیُرفـت بـه 
مشـرق  از  ودّومـی  می پیونـدد  باتـاق 
باتـاق  مشـرق  سـوی  بـه  بلوچسـتان 
اللـه  کـوه  از  سـومی  و  اسـت  جـاری 
زار سرچشـمه گرفتـه و بعـد از آبیـاری 
مزرعه هـای رابر بـه این باتـاق می ریزد.

در حوضـه آبریـز جازموریان آب همه 
هامـوِن  بـه  هـا  مسـیل  و  رودخانه هـا 
)دریاچـه( جازموریـان می ریـزد. بخـش 
دو  را  حوضــه  زهکشـی  از  عمـده ای 
بمپـور  و  رود  هلیـل  دائمـی  رودخانـه 
بـه عمـل می آورنـد. افـزون بـر ایـن دو 
نیـز وجـود  آبراهـه  رودخانـه، شـماری 
دارد کـه آب آنهـا مسـتقیماً وارد هامون 
ایـن حوضـه  جازموریـان می شـوند. در 
۹۱ رودخانـه کوچـک و بـزرگ جریـان 

آنهـا  بزرگ تریـن  هلیـل رود  کـه  دارد 
سـت. حجـم آب ایـن رودخانه بسـتگی 
بـه ذوب شـدن برفهـای انباشـته شـده 
ریـزش  و  کرمـان  اسـتان  کوههـای  در 
جـوی  ریزشـهای  کمبـود  دارد.  بـاران 
و بـاال بـودن درجـه حـرارت و میـزان 
حوضـه  ایـن  رودهـای  دیگـر  تبخیـر، 
را بـه صـورت رودهـای کـم آب فصلـی 
درآورده اسـت.  مسـیل  و  خشـکرود  و 
شـدت  بـه  منطقـه  ایـن  هـوای  و  آب 
متأثـر از ارتفـاع از سـطح دریـا و عرض 
اقلیمهـای  جـزو  و  اسـت  جغرافیایـی 

می آیـد. بـه شـمار  بیابانـی 
در  کـه  حوضـه  نقطـه  بلندتریـن 
دیواره هـای کوهستانــی شـمال آن واقع 
اسـت، بیـش از 4 هـزار متـر از سـطح 
دریـا ارتفـاع دارد؛ ایـن ارتفـاع در چالـه 
جازموریـان در نواحـی مرکـزی به حدود 
آنجـا  از  و  مــی یابد  متـر کاهـش   ۳5۰
مجــدداً در جهـت جنـوب بــر ارتفــاع 
بـه  آنکـه  تـا  می شـود  افـزوده  اراضـی 

می شـود. ختـم  بشـاگرد  بلندیهـای 

جازموریان
جاذبه

ار  معلـم  »درس 
بود زمزمـه محبتی/ 
مکتـب  بـه  جمعـه 
گریـز  طفـل  آورد 
پـای را« روز جمعـه 
در پـارک قـدم مـی زدم. صـدای 
همهمـه بچـه ها بـا گفتـن »خانم! 
کـرد.  جلـب  را  توجهـم  خانـم!« 
جلوتـر رفتـم. شـک کـردم، امروز 
جمعـه اسـت یـا نـه! واقعـاً جمعه 
 ۳5 تعطیـل!  هـا  مدرسـه  و  بـود 
دانـش آمـوز کاس اول همـراه بـا 
تختـه هـای ماژیکـی و معلم تخته 
بـزرگ به دسـت در پـارک حضور 
داشـتند. تماشاگر شـدم. همه بچه 
هـا بـا نظـم خاصـی فـرش را پهن 
نشسـتند.  یکـی  یکـی  و  کردنـد 
ایـن کـه هـر کـدام جـای  مثـل 
دانسـتند.  مـی  را  نشسـتن خـود 
معلـم درس را شـروع کـرد. درس 
آش!  و مادرهـای دانـش آمـوزان 
سـرگرم آش پختـن! برایـم خیلی 
جثـه  بـا  معلمـی  بـود.  جالـب 
کوچـک و شـاداب همراه با عشـق 
و محبـت بـه دانش آمـوزان در روز 
جمعـه درس بدهـد. از مـادر یکی 
پرسـیدم پسـر  آمـوزان  دانـش  از 
شـما در کـدام دبسـتان درس می 

خوانـد؟ نام دبسـتان را گفت. هنوز 
صحبـت آن خانـم تمام نشـده بود 
که پرسـیدم مدرسـه، دولتی است 
یا غیر انتفاعی؟ گفت:دولتی اسـت 
امـا با این تفـاوت که مدرسـه غیر 
بـرای هـر کاری هزینـه  انتفاعـی 
دریافـت مـی کنـد اما ایـن جا این 

نیسـت. طور 
درس بچـه هـا تمـام شـد. آش 
هـم کم کـم آماده شـد. هـر کدام 
بودنـد.  آورده  چیـزی  مادرهـا  از 

کیـک، شـیرینی، قوتـو.
شـد.  پهـن  رنگیـن  ای  سـفره 
مـادران بـه همـراه فرزنـدان شـان 
بـا چهـره هایی خنـدان شـروع به 

. خـوردن آش کردنـد 
دلـم طاقـت نیـاورد. نـزد معلـم 
کاس اول دبسـتان رفتـم و خودم 
را معرفـی کـردم و گفتم میخواهم 
چـون  بنویسـم.  شـما  مـورد  در 
چنیـن معلمـان دلسـوز و مهربـان 

شایسـته تقدیـر هسـتند.
سـید  نامم»معصومـه  گفـت 
حسـینی« اسـت. در یـک خانواده 
فرهنگـی بـه دنیـا آمـدم. مـادرم 
پـرورش  و  آمـوزش  بازنشسـته 
اسـت. مـا سـه خواهـر و 2 بـرادر 
هسـتیم و همگـی معلـم! چهـارده 

مدرسـه  مدیـر  چابهـار  در  سـال 
بـودم. امسـال اولین سـال تدریس 
مـن در پایـه اول دبسـتان اسـت. 
تدریـس را خیلـی دوسـت دارم و 
بـا عشـق وعاقه و حوصلـه به بچه 

هـا درس مـی دهـم.
کـه  داد  ادامـه  سـید حسـینی 
مهمـی  خیلـی  مقطـع  دبسـتان؛ 
اسـت. در ایـن مقطع آینـده دانش 

آمـوزان  پایـه ریـزی مـی شـود.
تـاش مـن این اسـت کـه همه 
علمـی  صـورت  بـه  را  هـا  درس 
و عملـی بـه دانـش آموزانـم یـاد 

بدهـم.
 ایـن معلـم پایـه اول ابتدایـی 
افـزود:» ۳5دانـش آمـوز دارم کـه 
هـر کـدام قلـق خودشـان را دارند. 
همیشـه تکالیـف بچـه هـا را مـی 
بینـم و بـه زیبایـی دسـت خـط و 
مرتب نوشـتن اهمیت مـی دهم.« 
۱4 سـال اسـت کـه بـا دانـش 
آمـوزان پسـر کار آموزشـی انجـام 
پسـر  آمـوزان  دانـش  دهـم.  مـی 
خصوصیـات منحصـر بـه خـود را 
دارنـد. اغلـب آن ها هـوش ریاضی 
رفتارهـای  در  امـا  دارنـد.  خوبـی 

شـان شـیطنت دارنـد. 
آمـوزان  دانـش  از  یکـی  مـادر 

در خصـوص ویژگـی هـای معلـم 
فرزندش گفت:»روز اول مهر وقتی 
معلـم محمـد را دیدم جـا خوردم. 
بـه نظرم معلم بسـیار جـوان و بی 
تجربـه بـود. حتـی قصـد داشـتم 
بـه خاطـر ایـن موضـوع بـه مدیـر 
برنامـه  کنـم.  اعتـراض  مدرسـه 

ریـزی کـردم کـه پسـرم را هفتـه 
اول مهـر به این مدرسـه بفرسـتم. 
معلمـش  تدریـس  نحـوه  اگـر 
موفقیـت آمیـز نبـود فرزنـدم را به 
کاس یـا مدرسـه دیگـری ببـرم. 
امـا خـدا را شـکر همـان روز دوم 
وسـوم متوجه محبـت و فهمیدگی 

معلـم شـدم و خـدا را شـکر کردم 
کـه خدا چنین فرشـته ای را معلم 
فرزنـدم قـرار داده اسـت. در حـال 
حاضـر معلـم بچه های مـا بهترین 
دوسـت مـا شـده اسـت. مـادران 
بچـه ها نیـز ایـن معلم را دوسـت 

دارند.«

روایت »پیام ما« از کالسی که در جمعه تشکیل می شود

زمزمه محبت

زهرا پهلوانی

پویش

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

شـما عالقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
در کرمـان  از دسـت گربه هـا در امان نبودیم. 
هـر وقـت روز حتمـا دو تـا را مـی دیدیـم کـه 
روی تخـت و مخـده هـا خوابیـده اند و در شـب 
مخصوصـا مزاحـم بودنـد. غـذا داخـل اتـاق می 
آوردنـد و کـروچ کـروچ می بلعیدنـد و وقتی آن 
هـا را چیـت ]shooe[ مـی کردیـم بـه انـدک 
فاصلـه بـاز مـی گشـتند. عـادت داشـتند شـب 
هـا دعواهـای خـود را در اتـاق هـای مـا حـل و 
فصل کنند. یک روز از سـلطان سوکرو  پرسیدم 
ایـن مزاحـم ها بـه کی تعلـق دارنـد؟ اندکی جا 
خـورد و موقرانـه پاسـخ داد:»بـه خـدا، جانـم« 
بـرادرم جنگـی بـی پایـان بـا تفنگ شـکاری با 
آن هـا آغـاز کـرد و بعـد از مدتی اکثـر آن ها را 
کشـت. اگرچـه یـک گربه سـیاه مـدت مدیدی 
از حداکثـر تعقیـب و مراقبـت او قسـر در رفـت. 
یکـی از خدمه بـا تعجیل باال آمـد و هیکل تیره 
ای کـه روی لبـه حـوض حیاط نشسـته بـود به 
برادرم نشـان داد. بـرادرم در یک لحظه تفنگش 
را آمـاده کـرد و از پنجـره به دشـمنش شـلیک 
کـرد کـه با کمال تعجـب معلوم شـد قوطی آب 
گرم اسـت کـه با شـلیک کامًا سـوراخ سـوراخ 
شـد! ایرانیـان از هفـت جانـی کـه ظاهـراً ایـن 
گربـه داشـت خیلـی مـی ترسـیدند و مطمئـن 
بودنـد کـه ایـن گربه شـبح اسـت و اگـر مراقب 
نباشـیم به شـکل هیوالیـی در خواهـد آمد و ما 
را نابـود خواهـد کـرد و وقتـی ایـن گربـه هم به 
سرنوشـت خـود دچار شـد بـا ترس زیاد جسـد 
آن را بررسـی مـی کردنـد. بـاغ مـا تـوده هایـی 
از رز صورتـی ریختـه داشـت و یکـی از شـغل 
هـای زنـان غنچـه چینـی بـرای درسـت کردن 
گاب بـود و هنـگام این عمل خیلـی تفریح می 
کردنـد. یـک روز بـه گروهی از دختـران خندان 
برخـوردم که چادرهای سـفید شـبح گونه خود 
را عقـب انداختـه بودنـد و یکـی از اعضـای خود 
را کـه صـاف روی تخـت  یـا سـکوی گلـی دراز 
کشـیده بـود شـادمانه بـا غنچـه هـای صورتـی 
معطـر گل بـاران مـی کردنـد. عطر مشـهور گل 
سـرخ دیگر در کرمـان تهیه نمی شـود، دلیلش 
ایـن اسـت کـه گل هـای محمـدی کـه در بـاغ 
هـای معـدود کرمـان در اطراف شـهر مـی روید 
تقریبـاً بـرای تقطیـر عطـر مشـهور صـرف نمی 
کنـد. فراینـد گاب گیری بسـیار سـاده اسـت. 
تـوده هـای غنچه را در یک دیـگ آهنگی بزرگ 
آب مـی ریزنـد و دور ظـرف را بـا آتـش زغـال 
مـی گیرنـد. یـک تغار کـه از آب خنک پر شـده 
روی گل هـا قـرار مـی دهنـد و مایـع معطـر به 
آهسـتگی از لولـه ای کـه از آب سـرد عبـور می 
کنـد بـه درون بطـری کـه زیـر آن گذاشـته اند 
مـی چکد. در برخـی باغ ها درختچـه های بلند 
گل سـرخ مـی روینـد. تـوده ای از غنچـه هـای 
سـفید و زرد و نارنجـی کـه منظره ای با شـکوه 
بـود و در آن ها بلبل های خـوش الحان آواز می 
خواندنـد.  عـاوه بـر گل سـرخ، بسـیاری از گل 
هـای معمولی داشـتیم که در بـاغ های انگلیس 
هـم  یافـت می شـوند. نظیر یاسـمن، اطلسـی، 
همیشـه بهار، مینا، خطمی فرنگـی، گل کوکب 
و غیـره کـه ایـن حقیقت مـرا شـگفت زده کرد 
تـا اینکـه از یک گیاه شـناس شـنیدم کـه اکثر 
گل هـای باغـی از ایـران آمـده اسـت. همچنین 
سـنبله های یـک گل عجیب سـفید، صورتی یا 
ارغوانـی بود کـه »زبان در قفا« نامیده می شـود 
و ایرانیـان مـی گویند که این گل پیشـتر زبانش 
را بـرای مـادرش درآورد و تا ابد بـا زبان درآوردن 

در قفـا بـه جـای جلو، تنبیه شـد.

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

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

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

کرمون گرام

عقیل سیستانی)مجسمه ساز(

مجسـمه آزادی رو به روی باغ پرندگان فامینگو، واقع 
در محور گردشـگری هفت باغ. سازنده: عقیل سیستانی.

ندای بم)نشریه بم(

برگـزاری مسـابقات افـرود بیـن المللـی در تپـه هـای 
ریگان شـنی 

مهرداد شمسی نژاد)شهروند راوری(

راور، شـهر سـتاره ها، تنها جایی که میشـه کهکشـان 
راه شـیری را دید.

کرمان توریسم

طبیعت زیبای طرنگ، بافت، کرمان
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قائم مقام پیشگیری از وقوع جرم
 قوه قضاییه:

وضعیت آب کشور فوق 
بحرانی و قرمز است 

بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان  
مهـدی امیـری اصفهانی، قائم مقام پیشـگیری 
از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه دیـروز در جلسـه 
نشسـت بررسـی مشـکات و معضـات آب در 
اسـتان هـای فارس، اصفهـان، بوشـهر، همدان، 
یـزد، کرمـان، خراسـان رضـوی و تهـران گفت: 
اگـر منابـع آبـی کشـور را کـه حیات انسـان به 
آن بسـتگی دارد حق عمومی تلقی نکینم نمی 
تـوان موضـوع دیگـری را حق عمومی برشـمرد 
و قوه قضاییه موظف اسـت در مسـیر صیانت و 
احقـاق حـق عمومی اقدام کند.  وی با اشـاره به 
اینکـه منابـع ما به ویـژه منابـع حقوقی متعلق 
بـه تمام نسـل هـا در حـال از بین رفتن اسـت 
و همـه موظفیـم بـرای صیانـت از آن در زمـان 
حاضـر بـا هرگونـه اقـدام مخلـل حـق عمومی 
برخـورد و نگذاریـم زمینـه اخـال ایجاد شـود، 
افـزود: یکـی از وظایـف قـوه قضائیـه احقـاق 
حقـوق عـام اسـت.  ایـن مقـام قضایـی تاکیـد 
کـرد: قـوه قضاییـه نظـارت بـر اجـرای حسـن 
قوانیـن را برعهـده دارد و اجـرای آن بـر عهـده 
مجری اسـت و هر دسـتگاهی موظف اسـت در 
راسـتای وظایف خود نظارت داشـته باشد و اگر 
بـه وظایـف خـود بـه خوبی عمـل شـود هدف 
اصلـی محقـق می شـود.  وی با اشـاره به اینکه 
امـروز وضعیـت آب کشـور فوق بحرانـی و قرمز 
اسـت، اظهـار داشـت: هرگونـه تعلـل از سـوی 
مسـئولین را مـورد مواخـذه از سـوی خداونـد 
خواهـد بـود و کارگـزاران نظام وظیفـه دارند بر 
نحـوه اسـتفاده نظـارت داشـته باشـند.  امیری 
اصفهانـی افـزود: بحـران آب امـروز مشـکات 
متعـددی در بحـث امنیـت عمومـی، روانـی، 
اجتماعـی و زیسـت محیطـی را به دنبـال دارد، 
امروز بحث محدودیت جدی در برداشـت منابع 
آب بـه ویـژه منابـع تجدیدپذیر در دسـتور کار 
اسـت و برداشـت بی رویه ریشـه در غفلت سال 
های گذشـته دارد و همه با هم دسـت به دست 
هـم داده و بایـد این غفلت را با حرکت جهشـی 
جبـران کـرد و بایـد از بخشـی نگری به شـکل 
جـدی پرهیـز شـود.  وی، حضـور و مشـارکت 
مـردم را در حـوزه پیشـگیری را یـک ضـرورت 
دانسـت و اظهـار داشـت: اسـتفاده و مصـرف 
بهینـه آب امـروز به ضرورت تبدیل شـده و باید 
در آن خصـوص بـه مـردم آگاهی بخشـی کرد.  
ایـن مقـام مسـئول از رسـانه هـا خواسـت در 
راسـتای دغدغه سـازی جامعه بکوشـند، یادآور 
شـد: نظـارت ها باید تشـدید شـود، نـه نظارت 
هـای بـه روش سـنتی بلکـه باید نظـارت ها به 

هنـگام و مبتنی بـر فناوری باشـد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران: 

در برخی شهرها نظیر 
کرمان با مشکالت تامین 
آب شرب مواجه هستیم

در  دیـروز  هـا«  رسـولی  حـاج  »محمـد 
گفـت وگـو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنا افـزود: 
ایـن سـدها شـامل سـد »دوسـتی« در اسـتان 
خراسـان رضـوی، »درودزن« و »ماصـدرا« در 
اسـتان فـارس، زاینـده رود اصفهان و »شـمیل 
و نیـان« و میناب در اسـتان هرمزگان هسـتند.

مدیرعامل شـرکت مدیریت منابـع آب ایران 
خاطرنشـان کرد: در برخی شهرها نظیر کرمان، 
یزد و بیرجند نیز با مشـکات تامین آب شـرب 
از منابـع آبـی زیرزمینـی مواجـه هسـتیم کـه 
مقرر شـده اسـت در این شـهرها کارگروه هایی 
از سـوی وزارت نیـرو و سـازمان برنامه و بودجه 
برای رفع مشـکات برگزار شـود. حاج رسـولی 
هـا تصریح کـرد: بودجه و اعتبارهـای الزم برای 
تامین آب شـرب پایدار برای این شـهرها و عبور 
از مشـکات آبـی نیـز در این جلسـات کارگروه 
تعییـن خواهـد شـد. وی همچنین با اشـاره به 
جریانـات آب سـطحی کشـور، تصریـح کـرد: 
در سـال آبـی جـاری، ورودی آب بـه سـدهای 
کشـورپنج میلیـاردو ۹۶۰ میلیـون مترمکعـب 
بود که در همسـنجی با سـال آبی گذشـته ۳4 
درصد کاهش دارد. مدیرعامل شـرکت مدیریت 
منابـع آب ایـران افزود: از نظر جریـان بارش ها، 
در سـال آبـی ۹۶- ۱۳۹5 در مقایسـه بـا 48 
سـال گذشـته در رتبه چهل و دوم قرار داریم و 
امسـال دهمین سال متوالی اسـت که بارندگی 
کشـور در مقایسـه بـا میانگین 48 سـاله پایین 
تـر اسـت و به عبارتی، خشکسـالی هـای پیاپی 

در ایران ۱۰ سـاله شـد. 

کشـور ایـران در پهنه خشـک و 
نیمـه خشـک دنیـا قـرار گرفتـه و 
کرمـان در فـات مرکـزی ایـران و 
از خشـک تریـن اسـتانهای کشـور 
حـدود  در  مسـاحتی  کـه  اسـت 
دارد،  مربـع  کیلومتـر  هـزار   ۱8۰
اسـتانی کـه حکایـت کم آبـی اش 
را کمتـر کسـی اسـت که نشـنیده 
باشـد، اسـتانی تشـنه که به واسطه 
کاغـذی  هـای  طـرح  و  هـا  ایـده 
گذشـتگان، خـود را روی لبـه تیـغ 
دیـد و تصمیـم گرفـت ایـن بـار با 
نگاهی متفاوت از گذشـته با تدبیر، 
همدلی و راهکارهایی کارشناسـانه، 
مـردم را در ایـن نبرد مقابلـه با کم 

آبـی بـا خـود همـراه کند. 
ابتـدای  از  کرمـان  اسـتاندار 
فعالیـت خـود زنـگ خطـر بحـران 
آب در ایـن دیـار را شـنید و ایـن 
و  کشـاورزان  مـردم،  بـه  را  خطـر 
همـه  و  کـرد  گوشـزد  مسـئوالن 
مسـئوالن بخـش کشـاورزی را در 
ایجـاد ایـن بحـران مقصر دانسـت.

معتقـد  حسـینی  رزم  علیرضـا 
اسـت اگـر صادقانـه به مـردم گفته 
شـود کـه بـا چـه بحرانـی مواجـه 
و  جـان  بـا  مـردم  همـه  هسـتند 
دل بـرای رفـع ایـن مشـکل کمک 
مـی کننـد.  طـرح همیـاران آب و 
اعـزام سـفیران آب با هـدف توجیه 
بهینـه  مصـرف  بـرای  کشـاورزان 
آب بـه مناطـق و شهرسـتان هـای 
اسـتان، نسـخه ای شـفابخش و از 
ابتکارات اسـتاندار در استان کرمان 
بـود که بنـا به گفتـه کارشناسـان، 
اجـرای ایـن طرح موجب می شـود 
کشـاورزان کرمـان تـا 2 هزار سـال 

آینـده حـق آبه داشـته باشـند.
زاده  گفتـه مجیـد جمالـی  بـه 

معـاون بهره بـرداری شـرکت آب و 
فاضـاب روسـتایی اسـتان کرمان، 
بـا طرح همیـاران آب توانسـتیم به 
میـزان ۱۰ میلیون و 2۳۳ هزار متر 
مکعـب در مصـرف آب روسـتایی 

صرفـه جویـی کنیم.
امروز در همـه حوزه های کرمان 
بـه همین نسـبت و در برخی موارد 
شـاید بیشـتر در مصرف آب صرفه 

جویی می شـود. 
 اقدامات جهشی دولت یازدهم 

در مهار بحران کم آبی 
در کرمان 

رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی 
اسـتان کرمـان در گفـت و گـو بـا 
خبرنـگار ایرنا با اشـاره بـه اقدامات 
جهشـی دولت یازدهم بـرای مقابله 
بـا بحـران کـم آبـی در این اسـتان 
گفـت: اگر از ابتـدای انقاب تا قبل 
از دولـت تدبیـر و امیـد در بخـش 
کنتـرل مصـرف آب در کرمـان 7۰ 
درصـد، کار انجـام شـده باشـد در 
ایـن دولـت ۳۰ درصـد کـه معادل 
یـک سـوم سـنوات قبل اسـت کار 

انجام شـده اسـت.
عبـاس سـعیدی بـا بیـان اینکه 
روش هـای نویـن آبیاری عـاوه بر 
افزایـش بهـره وری آب از هدر رفت 
آب نیـز جلوگیـری می کنـد افزود: 
در همین راسـتا آموزش کشاورزان 
جهـاد  سـازمان  کاری  اولویـت  در 
کشـاورزی قرار گرفت و کشـاورزان 
بـا کاشـت گیاهـان بـا نیـاز آب کم 
آشـنا شـدند. وی ادامـه داد: طـرح 
هـای حذف کشـت های بـا مصرف 
بـاالی آب و راندمـان پایین، اصاح 
و بهبـود روش های آبیاری، تجهیز، 
نوسـازی و یکپارچه سـازی اراضی، 
اسـتفاده از روش هـای بـه زراعـی 

در زمینـه کاهش تبخیـر و تعرق و 
ترویـج آن، خاموشـی و عـدم بهـره 
بـرداری از موتورپمـپ هـا در فصل 
هایی کـه نیازی به آبیاری نیسـت، 
بررسـی کاهـش سـطح زیر کشـت 
متناسـب بـا آب ورودی دشـت هـا 
در شـورای آب اسـتان کرمـان بـه 
تصویـب رسـیده و در حـال اجـرا 
اسـت. وی با بیان اینکـه در گلخانه 
هـا مـی توانیـم ۱۰ تـا 2۰ برابـر 
فضـای بـاز محصـول تولیـد کنیـم 
عنـوان کرد: در راسـتای بهـره وری 
از آب افزایش گلخانه ها در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه و بـه نتایـج خوبی 
هـم دسـت یافتـه ایـم. وی گفـت: 
۹۹ میلیـون متـر مکعـب از ابتدای 
اجـرای طـرح همیـاران آب تاکنون 
در مصرف آب کشـاورزی در استان 
کرمـان صرفـه جویی شـده اسـت. 

 916 حلقه چاه غیرمجاز در 
کرمان مسدود شده است 

مدیر اجرایی طـرح احیا و تعادل 
آب  شـرکت  آب  منابـع  بخشـی 
منطقه ای اسـتان کرمان نیز گفت: 
ایـن اسـتان بـا دارا بـودن میـزان 
بارندگـی سـاالنه ۱2۹ میلیمتر که 
معـادل نیمـی از بارندگی کشـور و 
حدود ۱7 درصد بارندگی دنیاسـت 
حکایت از وضعیت نامناسب آب در 
این اسـتان دارد. امیرحسین کرمی 
جمعیـت،  افزایـش  رونـد  افـزود: 
هـدر رفـت آب، تغییـرات اقلیمی و 
مواجه شـدن بـا دوره هـای متوالی 
خشکسـالی به این وضعیت بحرانی 

اسـت. افزوده 
وی خاطرنشـان کـرد: طرح های 
غیرسـازه ای از سـال ۹۳ در دستور 
کار دولـت قـرار گرفـت و در طـرح 
ملـی احیـا و تعادل بخشـی و طرح 

اسـتانی همیـاران آب، پـروژه هایی 
تعریف شـد که تمامـی عوامل را در 

ایـن زمینـه درگیر کرده اسـت.
وی بیان کرد: تشکیل گروه های 
گشـت و بازرسـی، نصب کنتورهای 
هوشـمند، پیـاده سـازی مدیریـت 
مشـارکتی، تغذیه مصنوعی، اصاح 
الگوی کشـت و روش هـای آبیاری، 
خاموشـی موتور پمپ هـای چاهها 
در زمانـی که به آبیاری نیاز نیسـت 
از جملـه طـرح هـای همیـاران آب 
اسـت. وی بـه اقدامـات دولـت در 
سـال جـاری بـرای بهبـود وضعیت 
آبی اسـتان کرمـان اشـاره و عنوان 
کرد: از ابتدای امسـال تاکنون ۹۱۶ 
حلقه چاه غیرمجاز مسـدود و ۱۰2 
دسـتگاه و ادوات حفـاری غیرمجاز 
توقیف شـده اسـت. وی اضافه کرد: 
کنتـرل بهره بـرداری از 278 حلقه 
چـاه مجاز، نصب چهـار هزار کنتور 
هوشـمند، خاموشـی موتـور پمـپ 
هـا در ۱2 شهرسـتان از 2۰ روز تـا 
۶۰ روز از دیگـر اقدامـات شـرکت 
آب منطقـه ای کرمـان در راسـتای 
مقابلـه بـه بحـران کـم آبی اسـت. 
وی ادامـه داد: ۳4 هـزار حلقـه چاه 

آب در اسـتان کرمـان وجـود دارد 
کـه ۱۰ هـزار حلقـه از ایـن چـاه 
ها بـه صـورت غیرمجاز حفر شـده 

است.
 تهیه و تدوین سند امنیت آب 

در کرمان
معـاون بهـره بـرداری و حفاظت 
از منابع آب شـرکت آب منطقه ای 
کرمـان نیز عنـوان کـرد: از آنجا که 
تامیـن آب یکی از مهمترین عوامل 
و منابـع تحقـق اقتصـاد مقاومتـی 
و توسـعه پایـدار در کشـور اسـت، 
سـند امنیـت آب بـا هـدف تامیـن 
آب مـورد نیـاز اسـتان در بخـش 
ارتقـاء  و  بهداشـت  و  آشـامیدنی 
کیفیت آب آشـامیدنی و بهداشـت 
کرمـان  روسـتاهای  و  شـهرها  در 
ای  منطقـه  آب  شـرکت  توسـط 
کرمـان تهیه و تدوین شـده اسـت. 
 425 گفـت:  پـور  عـرب  علـی 
جلسـه شـورای حفاظت آب استان 
و  تشـکیل  تاکنـون   ۹۳ سـال  از 
بیـش از 2 هـزار و 258 حلقـه چاه 

غیرمجـاز مسـدود شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: خاموشـی 
موتـور پمـپ هـا بـرای نخسـتین 

مرتبه در سـال ۹4 عملیاتی شـد و 
در ایـن راسـتا بیش از ۳۰۰ جلسـه 
بـا بهره برداران برگزار شـده اسـت.
وی بیـان کرد: همچنیـن اجرای 
طـرح دانـش آموزی نجـات آب نیز 
در اسـتان کرمـان در دسـتور کار 
اسـت. طـرح موفـق  قـرار گرفتـه 
همیـاران آب در راسـتای مقابلـه با 
برداشـت بـی رویـه از منابـع آبی و 
آمـوزش اسـتفاده بهینـه از منابـع 
آبـی اسـتان کرمـان ارائـه شـده و 
تفکـر و رویکردی جدیـد در زمینه 
بخـش  در  آب  مصـرف  مدیریـت 
کشـاورزی  بویـژه  مختلـف  هـای 
دسـت  بـه  نتایـج  امـروز  و  اسـت 
آمـده از آن مرهمـی بـر زخـم های 
زمیـن تشـنه کرمـان و تجربـه ای 
پیروزمندانـه بـرای مردم آن اسـت. 
طـرح همیاران اب از ۱8 آبان سـال 
۱۳۹۳ با مشـارکت مردم اجرا شـد 
و تشـکیل شورای حفاظت از آب در 
اسـتانداری کرمـان را نیـز به همراه 
داشـت. بر اسـاس اعام مسـئوالن 
وزارت نیـرو، کرمـان از جملـه پنج 
اسـتان کشـور اسـت کـه بـا بحران 

آب مواجـه اسـت. / ایرنـا

استاندار کرمان:

بحران کم آبی را صادقانه
به مردم بگوییم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله اماکـی کـه برابـر آراء هیاتهـای حـل اختاف 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی گلبـاف کـه ادامـه عملیـات ثبتـی آنها مطابـق قانـون مذکور 
تجویـز گردیـده اسـت بـه ترتیب شـماره پاک فرعـی از اصلـی و بخش و مشـخصات مالک و 

محـل وقـوع ملـک واقـع در بخـش 2۶و 27 کرمـان بشـرح ذیل:
بخش 26 کرمان

۱- پـاک ۱۰5۰ فرعـی از 8۳- اصلـی بخـش 2۶ کرمـان مالکیـت آقـای سـیدعلی قربانـی 
جوشـانی فرزنـد سـیدرضا به شـماره شناسـنامه 25 صـادره از گلباف ششـدانگ یکبـاب خانه 
مشـتمل بـر باغچه به مسـاحت ۶۶۱/۱۶ مترمربع به آدرس جوشـان خیابان امـام خمینی )ره( 

خریـداری از مالک رسـمی ورثـه غفوری
بخش 27 کرمان:

۱- پـاک 2 فرعـی از ۳4۰8- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقـای علـی چیـره فرزنـد 
محمد به شـماره شناسـنامه 5 صادره از گلباف در ششـدانگ یکبابخانه به مسـاحت 28۱/82 
مترمربـع بـه آدرس گلبـاف خیابـان شـهید بهشـتی کوچه شـهید نـادری خریـداری از مالک 

رسـمی آقـای حاجی سـیدی مرغکی
2- پـاک ۱۰ فرعـی از ۶4۹- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت آقای حسـن عشـرتی گوکی 
بـه شـماره شناسـنامه ۱27 فرزنـد اصغـر صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب خانـه به 
مسـاحت 4۹2/۹۱ مترمربـع واقـع در گلباف کوچه شـهید خواجوئی شـماره ۱۱ خریـداری از 

مالک رسـمی آقـای اصغر عشـرتی.
۳- پاک یکفرعی از ۱4۱۰ - اصلی بخش 27 کرمان مالکیت آقای قاسـم شـیروانی سـعادت 
آبادی به شـماره شناسـنامه ۱4۰ فرزند حسـین صادره از گلباف در ششـدانگ یک باب خانه 
و باغچـه بـه مسـاحت 5۰۳/۰8 مترمربـع واقع در گلبـاف محله محرابی کوچه شـهید کاظمی 

خریـداری از مالک رسـمی ورثه خاور حسـینی.
4- پـاک یکفرعـی از ۱۱87- اصلـی بخـش 27 کرمان مالکیت  خانم زهـرا مرادی هرمکی به 
شـماره شناسـنامه ۱4۱ فرزند عیسـی صادره از گلباف در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
5۰2/۰5 مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان امام جنب مسـجد سـجادیه محله دریـا خریداری 

از مالک رسـمی ورثه عبدالرشـیدی.
5- پـاک یکفرعـی از ۱5۶2 اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت صدیقـه مهدیزاده به شـماره 
شناسـنامه 4۹ فرزنـد قاسـم صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک باب خانه مشـتمل بـر باغ به 
مسـاحت ۱۳۳۹/5۹ مترمربـع واقع در گلبـاف انتهای خیابان طالقانی محلـه کفگان خریداری 

از مالک رسـمی محمـد و فاطمه قنبـرزاده گوکی
۶- پـاک 2 فرعـی از ۱۰7۶ - اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت آقای منصوراکبـرزاده گوکی 
فرزنـد محمـد بـه شـماره شناسـنامه ۹۱ صـادره از گلباف ششـدانگ یک بابخانه به مسـاحت 
۱72/۳۹ مترمربـع واقـع در گلبـاف خیابـان ولیعصـر جنـب صنـدوق قـرض الحسـنه تعـاون 

اسـامی خریـداری از مالک رسـمی حسـین خواجویی.
7- پـاک یکفرعـی از 27۱8- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقای محمدحسـین ابراهیم 
زاده فرزند رمضان به شـماره شناسـنامه ۳2۶ صادره از گلباف ششـدانگ یک بابخانه مشـتمل 
بـر بـاغ به مسـاحت ۱۰54/77 مترمربع واقع در گلبـاف خیابان انقاب کوچه عکاسـی توحید 

روبروی مدرسـه شـهید بهشـتی خریداری از مالک رسـمی ورثه نصراله و سـکینه ابراهیمی.
8- پـاک 5 فرعـی از ۱۰85- اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیـت آقـای حسـن زیبانی جزین 
فرزنـد ابراهیـم به شـماره شناسـنامه 5۶2۰۰۰4۰2۳ صادره از بجسـتان نسـبت به سـه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت ششـدانگ ۶4/7۱ مترمربع واقـع در گلباف 

خیابـان ولیعصـر روبـروی اداره بـرق خریداری از مالک رسـمی محمدعلـی مهدیزاده.
۹- پـاک 5 فرعـی از ۱۰85-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت آقای اسـماعیل زیبانی جزین 
فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره شناسـنامه 2۳ صـادره از بجسـتان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت ششـدانگ ۶4/7۱ مترمربع واقـع در گلبـاف خیابان 

ولیعصـر روبـروی اداره بـرق خریـداری از مالک رسـمی محمدعلـی مهدیزاده.
۱۰- پـاک 2 فرعـی از ۱۶۰8-اصلـی بخـش 27 کرمـان مالکیت آقای سـیدروح اهلل موسـوی 
گوکـی فرزنـد سـیدکاظم به شـماره شناسـنامه 2۰ صادره از گلباف ششـدانگ یـک باب خانه 
مشـتمل بـر باغچـه بـه مسـاحت ۱427/۳4 مترمربع واقـع در گلبـاف خیابـان طالقانی کوچه 
شـهید میرتاج الدینی خریداری از مالک رسـمی سـیدرحیم و سـیدکریم و سیدکاظم موسوی.

لـذا بـه منظـور اطاع عمومی مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود درصورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹5/۱۰/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹5/۱۰/2۰

م الف ۹48 محمد مقصودی- رئیس اداره ثبت اسناد اماک گلباف

آگهی فقدان سند مالکیت
مسـکن کوچـک سـازان عـرش اسـتان کرمـان کـه خانم سـمیه فـرج پـور بعنوان    

نماینـده باسـتناد معرفـی نامـه شـماره ۶47/۱/۹/۹7۹۱-۹5/۹/2۰ از طـرف مالک 
ششـدانگ پـاک 7۱۱۰ فرعـی از ۱۱ اصلـی بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیـت 
آن بشـرح ثبـت شـماره ۶4۹۹7 صفحـه دفتـر 288 صادر و تسـلیم گردیده  ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک مزبور 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی 
مـاده ۱2۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیراینصـورت پـس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 
شـد. خواهـد 

تاریخ انتشار: ۹5/۱۰/2۰   
م الف ۱۰۰5 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه ۱ کرمان- عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش 

رونوشت* ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مهرجـان خنجرپـور وکالتـا از طـرف آقـای احمـد عبـداهلل پور فرزند حسـن 
مالـک ششـدانگ پـاک 2۹ فرعـی از ۱۶4 اصلی بخش 8 کرمان که سـند مالکیت 
آن بشـرح ثبت شـماره ۳۶۹۰ صفحه ۳۱5 دفتر ۳5 صادر و تسـلیم گردیده  ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاک مزبور 
مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی 
مـاده ۱2۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند 
مالکیـت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 
نماینـد در غیراینصـورت پـس از مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار: ۹5/۱۰/2۰   

م الف ۱۰۱۰ رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه ۱ کرمان- عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش 

رونوشت* ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

آگهی مزایده اموال غیرمنقول- نوبت اول
اجـرای احکام شـوراهای حـل اختاف دادگسـتری کرمان در نظـر دارد درخصوص 
پرونـده کاسـه ۹4۶۱48 اجرایـی لـه بانـک مهراقتصـاد علیه آقـای منوچهر یزدی 
زاده ششـدانگ پـاک ثبتـی شـماره ۹۱۱ فرعـی از ۳ اصلـی بخـش ۳ کرمـان بـه 
مسـاحت ۱4۰ مترمربـع با حدود اربعه شـماال: در دو قسـمت بطول 2۰/7۰ متـر به کوچه ۱2 
متری )براصاحی باقیمانده ۱7/8 متر، شـرقا در دو قسـمت بطمل 8/۳ متر به کوچه ۶ متری 
)بـر اصاحـی باقیمانـده ۳/۳ متر جنوبا: 2۳ متـر )بر اصاحی باقیمانـده 2۱/۳۰ متر( غربا: ۹/8 
متـر )بـر اصاحـی باقیمانـده ۶/8۰ متر( که مسـاحت عرصه طبق سـند= ۱8۹/5 متـر مربع و 
مسـاحت عرصـه پـس از رعایت براصاحـی= ۱22/5 مترمربع، مسـاحت زیربنـا= 8۰ مترمربع 
در یـک طبقـه همکـف با مشـخصات فنـی: یک طبقه مسـکونی دیوار آجری، شـناژدار سـقف 
تیرچه، نما سـمت حیاط سـرامیک، پشـت بام ایزوگام، دوخوابه، هال پذیرایی، آشـپزخانه اپن 
کابینـت فلـزی، حمـام و سـرویس و انبـاری به مسـاحت زیربنا حـدود 85 مترمربـع به آدرس 
کرمـان باغیـن خیابـان امـام کوچـه شـماره ۱۹ و کدپسـتی 7۶۳7۱۱58۳7 کـه با احتسـاب 
جمیـع جهـات حاکـم طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمـان ارزش ایـن ملک با 
امتیـازات منصوبـه جمعا معادل مبلـغ ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )نهصـد میلیون(ریـال ارزیابی و تقدیم 
گردیـده اسـت را از طریق مزایده به فروش برسـاند لذا جلسـه مزایده در مـورخ ۱۳۹5/۱۱/۰۹ 
راس سـاعت ۱۰ صبح در محل دفتر اجرای احکام شـوراهای حل اختاف دادگسـتری کرمان 
و بـا حضـور نماینـده محترم دادسـتان برگـزار میگـردد عاقمندان بـه خرید میتواننـد تا یک 
هفتـه قبل از جلسـه مزایـده از آپارتمان مذکور به آدرس فوق بازدیـد و ۱۰ درصد قیمت مورد 
نظـر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی مرکـزی کرمان واریـز وفیش آن را 

بـه همـراه پیشـنهاد کتبی در داخـل پاکت درب بسـته تحویل ایـن اجرا نمایند بدیهی اسـت 
کسـی برنـده مزایده شـناخته میشـود که باالتریـن قیمت را تقاضـا نماید و درصـورت انصراف 

برنـده مزایـده ۱۰درصـد واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد.
م الف 2۰۶۹ دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان- شکیبا

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
اجـرای احـکام شـعبه دوم دادگاههـای عمومـی حقوقـی کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونـده اجرائـی کاسـه ۹5۰۳۰8 لـه آقـای رضـا کافـی علیـه آقـای 
محمـد نـادر رشـیدفرخی دایـر بر مطالبـه طلب ششـدانگ پاکهای ثبتـی ۱۰۳88 
و ۱۰۳8۹۱ هـر دو فرعـی از 477۶ اصلـی بخـش یـک کرمـان بـه ترتیـب- واقـع 
در کرمـان- بلـوار ثـاراهلل- روبـروی پمـپ گاز متعلـق بـه آقـای محکـوم علیـه فـوق الذکـر با 
مشـخصات ذیـل از طریـق مزایـده بفروش برسـاند. ۱-پـاک ثبتـی ۱۰۳88 فرعـی از 477۶ 
اصلـی بخـش یـک کرمـان بصورت یـک قطعه زمین بـا کاربری مسـکونی و به مسـاحت 2۳۰ 
مترمربـع میباشـد و شـماال بطـول ۱۰/۰۰ متـر بـه خیابـان احداثـی به عـرض ده متر، شـرقا 
بطـول 2۳/۰۰ متـر بـه پـاک شـماره ۱۰۳87 فرعـی از 477۶ اصلـی جنوبـا بطـول ۱۰/۰۰ 
متـر بـه راه غربـاً بطـول 2۳/۰۰ متر به پـاک شـماره ۱۰۳8۹ فرعی از 477۶ اصلی میباشـد. 
2- پـاک ثبتـی ۱۰۳8۹ فرعـی از 477۶ اصلـی بخش یـک کرمان بصورت یـک قطعه زمین 
بـا کاربـری مسـکونی و بـه مسـاحت 25۱ مترمربـع میباشـد و شـماالً بطـول ۱۳/۰۰ متربـه 
خیابـان احداثـی بـه عـرض ده متر، شـرقا بطـول 2۳/۰۰ متر به پـاک شـماره ۱۰۳88 فرعی 
از 477۶ اصلـی جنوبـاً بطـول ۹۰/۰۰ متـر بـه راه- فضـای سـبز غربـا بطـول 2۳/4۰ متـر بـه 
خیابـان احداثـی بـه عـرض 22 متـر میباشـد و ارزش ششـدانگ ملک هـای مرقوم بـه ترتیب 
بـه مبلـغ 782/۰۰۰/۰۰۰ ریال )هفتصدوهشـتاد و دو میلیون ریـال( و ۱/۰۰4/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)یک میلیاردوچهارمیلیون ریال( توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده اند. 
جلسـه مزایـده در مـورخ ۱۳۹5/۱۱/۱۱ راس سـاعت ۱۰ صبـح بـا حضـور نماینده دادسـرا در 
محـل اجـرای احـکام حقوقی برگزارمیگـردد، متقاضیـان در صورت تمایل ضمـن هماهنگی با 
اجـرای احـکام حقوقـی5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده میتواننـد از ملـک هـا بازدیـد و درصورت 
تمایـل بـه شـرکت در مزایده ۱۰ درصد مبلغ پیشـنهادی خـود را )حداقل قیمت پیشـنهادی 
قیمت ارزیابی شـده میباشـد( به حسـاب سـپرده دادگسـتری 2۱7۱2۹۳۹5۱۰۰۰ نزد بانک 
ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبی در پاکـت دربسـته و تا قبـل از برگزاری 
جلسـه مزایده تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت شـخصی به عنوان برنده مزایده شـناخته 
میشـود کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد داده باشـد و درصورت انصراف برنـده مزایده ده درصد 
مبلـغ پیشـنهادی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. ضمناً دایـره اجرا هیچگونه مسـئولیتی در 
قبـال معاملـه معـارض و یا سـند رسـمی نخواهد داشـت برنده مزایـده می تواند وفـق مقررات 
جهـت تنظیـم سـند اجاره به اداره اوقاف و اخذ سـند رسـمی نسـبت به اعیانـی از طریق ثبت 

اسـناد اقـدام نماید.
م الف 2۰7۱ اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9300304
آقـای سـیدمجید حسـینی نسـب چتـرودی فرزنـد سـیدکاظم بـه آدرس کرمان 
بلـوار جهـاد کوچـه طاهری پاک ۱۰ در خصـوص پرونده اجرائی کاسـه فوق له 
بانـک کشـاورزی و علیـه شـما نظر به اینکه ارزش 8 سـهم از ۱۱2 سـهم مشـاع 
پـاک ۱۱۶۳ فرعـی از ۱ اصلـی بخش 8 کرمان توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری به 
مبلـغ 7/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال ارزیابـی گردیـده اسـت چنانچـه به مبلـغ ارزیابـی اعتراضی 
داریـد مراتـب اعتـراض خـود را ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیـه هزینـه کارشناسـی بـه مبلغ 
2۱/۰۰۰/۰۰۰ ریـال علـی الحسـاب بـه ایـن شـعبه اعـام نمائید بدیهی اسـت بـه اعتراض 
خـارج از مهلـت مقـرر و بـدون پرداخـت هزینه کارشناسـی مجـدد ترتیب اثـر داده نخواهد 

. شد
م الف ۱۰2۰ سیدرضا انصاری- رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی پرونده اجرائی کالسه 9300314
آقـای سـیدجواد حسـینی نسـب چتـرودی فرزنـد سـیدکاظم بـه آدرس کرمـان 
خیابـان بهمنیارکـوی آبنـوس پاک 5۱ در خصـوص پرونده اجرائی کاسـه فوق 
لـه بانک کشـاورزی و علیه شـما نظر به اینکه 8 سـهم مشـاع پـاک۱۱۶۳ فرعی  
از ۱ اصلی بخش 8 کرمان توسـط کارشـناس رسـمی دادگستری به مبلغ 7/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریـال ارزیابـی گردیده اسـت چنانچه بـه مبلغ ارزیابـی اعتراضی دارید مراتـب اعتراض خود 
را ظـرف مـدت 5 روز بـا تادیـه هزینـه کارشناسـی بـه مبلـغ 2۱/۰۰۰/۰۰۰ ریـال علـی 
الحسـاب بـه ایـن شـعبه اعـام نمائیـد بدیهـی اسـت بـه اعتـراض خـارج از مهلـت مقرر و 

بـدون پرداخـت هزینه کارشناسـی مجـدد ترتیب اثـر داده نخواهد شـد.
م الف ۱۰2۱ سیدرضا انصاری- رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
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گود ورزش

خبر

22 تا 24 دی ماه

بم میزبان رالی »5 دی « 
خواهد بود

ایوب خورشـیدی دبیر هیأت موتورسـواری و 
اتومبیل رانـی شهرسـتان بم از برگـزاری رالی 5 
دی در این شهرسـتان خبر داد و اظهار داشـت: 
این برنامه در روزهای چهارشـنبه، پنجشـنبه و 
جمعـه هفتـه جـاری »22 تـا 24 دی مـاه« در 

کویـر بم برگزار می شـود.
وی بیان داشـت: شهرسـتان بم برای دومین 
سـال متوالـی افتخار میزبانی این برنامـه را دارد 
کـه به مناسـبت سـالگرد زلزله و با عنـوان رالی 
پنـج دی انجـام می شود.خورشـیدی بـا بیـان 
اینکـه مسـیر رالـی پنـج دی بـه طـور رفـت و 
برگشـت حـدود ۳۰۰ کیلومتـر اسـت، تصریح 
کـرد: محـل برگـزاری ایـن رالـی منطقـه یان 
اسـت که جزو کویر بم محسـوب می شود. دبیر 
هیأت موتورسـواری و اتومبیلرانی شهرستان بم 
ابراز داشـت: تاکنون اتومبیلرانانی از اسـتان های 
کرمـان، سیسـتان و بلوچسـتان، یـزد، قزویـن، 
تهران و خراسـان رضـوی برای شـرکت در این 
رالـی کویرنوردی اعام آمادگـی کرده اند. وی با 
اشـاره به ظرفیت های گردشـگری شرق استان 
کرمـان افزود: ما آمادگی میزبانی از گردشـگران 
داخلـی و خارجـی بـرای بازدیـد از جاذبه هـای 
طبیعـی و بکـر منطقـه را داریـم و امیدواریـم، 
بتوانیـم در ایـن راسـتا گام های خوبـی برداریم. 
در سـال جـاری  داشـت:  اذعـان  خورشـیدی 
شـاهد ثبـت جهانـی کویـر لـوت بودیـم کـه 
بخـش زیـادی از آن ها در شـرق اسـتان کرمان 

دارد. قرار 

مربی تیم هندبال بانوان شهرداری بم:

 امسال سطح لیگ 
بسیار باالست

تیـم هندبـال بانـوان سـپاهان در هفتـه نهم 
رقابـت های لیگ برتر مئفق شـد بـا نتیجه 25 
بـر 2۳ تیـم هندبـال شـهرداری بم را شکسـت 

دهد.
شـهرداری  بانـوان  هندبـال  تیـم  مربـی 
از  بهتـر  را  سـپاهان  بازیکنـان  عملکـرد  بـم 
تیمـش خوانـد و گفـت: آن هـا در این دیـدار از 
فرصت هـای خـود بهتـر از ما اسـتفاده کردند و 
توانسـتند پیروز میدان باشـند. فرنـاز ابراهیمی 
اظهـار کرد: بـازی خوبی را از هر دو تیم شـاهد 
بودیـم، بچه هـای مـا بسـیار جـوان هسـتند و 
بـرای  آینـده حرف هـای زیـادی  بـرای سـال 
گفتن خواهیم داشـت، سـپاهان نیز تیم جوانی 
اسـت که روز بـه روز بهتر می شـود. وی با بیان 
ایـن کـه داوران نیـز عملکـرد خوبی داشـتند و 
مشـکلی از نظر داوری نبود، افزود: سال گذشته 
تیم ثامن الحجج تمامـی بازیکنان ملی و خوب 
را گرفتـه بود، اما امسـال شـرایط متفاوت شـد 
و بـا توجـه بـه پراکنده شـدن بازیکنـان خوب 
و باکیفیـت ملـی، سـطح تمامـی تیم هـا بهتـر 
و باالتـراز سـال قبـل شـده اسـت.   ابراهیمـی 
خاطرنشـان کـرد: تمـام تیم هـا در هر بـازی با 
انگیـزه و فکـر بـرد به میـدان می آیند و سـطح 

لیـگ باالتر از گذشـته اسـت.

وقفه در بازی های لیگ یک 
تکذیب شد

یـک  لیـگ  بازی هـای  در  وقفـه  ایجـاد 
تکذیـب شـد و بازی های این مسـابقات مطابق 

داشـت. ادامـه خواهـد  قبلـی  برنامه ریـزی 
بـه گـزارش سـایت باشـگاه مـس کرمـان، 
فجـری هـا اعتقاد دارند  سـازمان لیـگ برتر به 
آن هـا وعده داده کـه در مدت زمان حضور این 
تیـم در مسـابقات جام ارتش هـای جهان لیگ 
یـک را تعطیـل خواهند کـرد.  یکـی از مدیران 
فدراسـیون فوتبـال کـه تمایلـی به افشـای نام 
خـود نداشـت این خبـر را تکذیب کـرد و گفت 
کـه بـه هیـچ وجـه لیگ یـک تعطیـل نخواهد 
شـد! همـان طـور کـه در مصاحبـه هنرپیشـه، 
رئیـس هیـات فوتبـال اسـتان فـارس آمـده، 
فجـری ها گفتـه اند به آنها قـول تعطیلی بازی 
هـای دسـته اول داده شـده و در ایـن صـورت 
در مسـابقات جـام ارتش های جهـان در عمان 
شـرکت خواهنـد کـرد. در صورتی کـه فجر در 
ایـن بـازی هـا حاضر شـود چند بـازی این تیم 
بـه تعویـق خواهد افتـاد و دیگر بـازی ها برگزار 
مـی شـود و فجـر در برگشـت از عمـان مجبور 
اسـت بـازی های خـود را فشـرده برگـزار کند. 
از آنجایـی کـه تعطیـات زمسـتانی تیـم های 
دسـته اولی بـه تازگی به پایان رسـیده تعطیل 
کـردن لیگ یـک به بهانه حضور فجر سپاسـی 
در مسـابقات جـام ارتـش هـای جهـان عمـا 

غیرقابـل باور اسـت.

حـدود 2 سـال از آخرین بـاري 
کـه تیم ملـي بانـوان در مسـابقات 
گذشـته  کـرد،  شـرکت  رسـمي 
اسـت. پـس از ایـن اتفـاق، دیگـر 
خبـري از تیم ملـي نشـد و حتـي 
در یکـي از معـدود مسـابقاتي کـه 
بانـوان ایران در آن شـرکت کردند، 
تیمـي منتخـب از شـهرداري بم و 
سـیرجان به مسـابقات اعزام شـد. 
مسـابقات لیـگ بانـوان در جریـان 
مسـابقات  در  بازیکنـان  اسـت، 
مي درخشـند اما هیچ کس نیسـت 
کـه آن هـا را ببینـد یا بـه تیم ملي 

کند. دعـوت 
تقلب در معرفي تیم ملي

تابسـتان امسـال بود کـه اردوي 
شـورای  مخالفـت  بـا  تیم ملـي 
برون مـرزی وزارت ورزش و جوانان 
ابتـدا بـه حالـت معلـق درآمـد و 
بعـدا لغو شـد. شـورای برون مرزی 
سـفرهای  اینکـه  بـه  اعتقـاد  بـا 
اولویـت  دیگـری هسـتند کـه در 
قـرار دارنـد، بـا اعـزام ایـن تیم به 
سـوئد مخالفـت کـرد. امـا از آنجـا 
که این دیـدار تدارکاتـی در تقویم 
رنکینـگ  در  و  شـده  ثبـت  فیفـا 
رده بنـدی جهانی تأثیر گذار اسـت، 
فدراسـیون فوتبـال چـاره ای ندید 
جـز اینکـه در دقیقـه ۹۰ تیمـي 
و  بـم  تیـم  دختـران  از  منتخـب 
بفرسـتد.  سـوئد  بـه  را  سـیرجان 
غرامـت  بایـد  غیراین صـورت  در 
را  آن  بی دلیـل  کـه  را  قـراردادی 
لغـو کـرده بـود، پرداخـت می کرد. 
شـرایط بـرای فدراسـیون فوتبـال 
ایـن  کـه  شـد  سـخت تر  وقتـی 
فدراسـیون بایـد تیمی را به سـوئد 
خارجـی  وجـود  کـه  می فرسـتاد 

تیـم  سـرمربی  آخریـن  نداشـت. 
ملی بانـوان مهناز امیرشـقاقی بود 
کـه بـه دلیـل نتایـج ضعیـف کنار 

گذاشـته شـد.
بازیکنان ناامید شده اند

الهـام فرهمند یکـي از بازیکناني 
اسـت که به واسـطه درخشـش در 
لیـگ فوتبال و حضـور موثر در تیم 
بانوان آینده سـازان میهـن اصفهان 
افتـاده  زبان هـا  سـر  بـر  نامـش 
اسـت. فرهمنـد کـه از او بـه عنوان 
»مهنـدس« یـاد مي شـود، دربـاره 
عـدم تشـکیل تیم ملـي بانـوان بـه 
»قانـون« گفـت: اجـازه بدهیـد بـا 
تیـم  یـک مثـال توضیـح بدهـم، 
آینده سـازان ایـن هفتـه در دربـي 
اصفهـان در برابـر ذوب آهـن قـرار 
پاتریشـیا  دیـدار  ایـن  در  گرفـت، 
نزدیـک  از  را  بـازي  گونزالـس 
تماشـا کـرد و همـه مي گفتنـد که 
تشـکیل  را  تیم ملـي  تـا  آمـده  او 
بدهـد. امـا ناظمـي، مسـئول امـور 
بانـوان سـازمان لیـگ اعـام کـرد 
کـه مـا تیم ملـي بانـوان در بخـش 
پاتریشـیا  و  نداریـم  بزرگسـاالن 
فقـط مدیـر تیم هـاي ملـي بانـوان 
اسـت. همیـن شـایعه باعـث شـده 
خیلـي  انگیـزه  بـا  بازیکنـان  بـود 
باالیـي در بـازي  شـرکت کننـد اما 
پـس از اینکه شـنیدند قرار نیسـت 
ناامیـد  شـود،  تشـکیل  تیم ملـي 
روحـي  اوضـاع  دربـاره  او  شـدند. 
بازیکنـان تیم ملـي و انگیـزه آن هـا 
عنـوان کـرد: انگیزه هـا خیلـي کم 
تدابیـر  بـا  امیـدوارم  ولـي  شـده 
بانـوان جـان  صوفـي زاده، فوتبـال 
بانـوان  تیم ملـي  بگیـرد.  تـازه اي 
دو سـال اسـت که تشـکیل نشـده 

و همـه ناامیـد هسـتند. فرهمنـد 
شـدنش  لژیونـر  احتمـال  دربـاره 
گفـت: موضوع اصلي این اسـت که 
اصـا فیلمبـرداري از بازي هـاي ما 
انجـام نمي شـود بنابراین هیچ کس 
بازي هایمـان را نمي بینـد. تیم هاي 
اروپایـي حتـي مـا را ندیده انـد که 
لژیونرشـدن  پیشـنهاد  بخواهنـد 
بدهنـد. او در پاسـخ بـه این سـوال 
که خـودش فیلـم بازي هایش را به 
تیم هـاي اروپایـي ارسـال کـرده یا 
خیـر، گفت: شـاید بـاور نکنیـد اما 
من فقـط چنـد فیلـم از بازي هایم 
دارم و حتـي آرشـیو خـودم هـم 
بنابرایـن چطـور  تکمیـل نیسـت. 
مي توانـم فیلـم بازي هایـم را بـراي 

تیم هـاي دیگـر بفرسـتم؟
بانوان فوتبالیست خانه نشین 

شده اند
تیم ملـي  توسـلي، گلـر  فرزانـه 
عـدم  دربـاره  بانـوان  فوتسـال 
»قانـون«  بـه  تیم ملـي  فعالیـت 
ایـران  گفـت: تیـم ملـي فوتبـال 
نـدارد  فعالیتـي  مدت هاسـت 
سـر  بـه  تعلیـق  در  نوعـي  بـه  و 
بي شـک  کـه  موضوعـي  مي بـرد. 
فوتبـال  بـراي  بـزرگ  آسـیبي 
ایـران محسـوب مي شـود. فوتبال 
و  حرفـه اي  بسـیار  لیـگ  بانـوان 
پویایـي دارد و اگـر ایـن رونـدي 
کـه در تیم ملـي فوتبـال زنان در 
پیـش گرفتـه شـده اسـت ادامـه 
پویایـي  ایـن  قطعـا  کنـد،  پیـدا 
از بیـن خواهـد رفـت و لیـگ بـا 
رکـودي مشـهود مواجه مي شـود. 
بازیکنانـي کـه در تیم هـاي خوب 
وقتـي  مي کننـد  بـازي  لیـگ 
انگیـزه اي ماننـد دعـوت شـدن به 

تیـم ملي نداشـته باشـند، کارایي 
و بازدهـي همیشـگي را نخواهنـد 
داشـت. ایـن واقعـا جالـب اسـت 
کـه فوتبـال بانـوان تیم هـاي پایه 
مختلـف دارد امـا تیم بزرگسـاالن 
فوتسـال  در  کـه  اتفاقـي  نـدارد. 
برعکـس اسـت و تیم بزرگسـاالن 
وجـود دارد و خبـري از تیم هـاي 

پایـه نیسـت.
او دربـاره مشـکاتي کـه عـدم 
ایجـاد  بانـوان  تیم ملـي  تشـکیل 
بـه  داشـت:  عنـوان  مي کنـد، 
اعتقـاد من مسـئوالن فدراسـیون 
شـرایط  بـه  بایـد  زودتـر  هرچـه 
سـر و سـامان بدهنـد و بـه فکـر 
راه انـدازي مجدد تیم ملي باشـند. 
اینکـه خیلـي از فوتبالیسـت هاي 
خانه نشـین  روزهـا  ایـن  دختـر 
شـده اند، اتفاقـي تلـخ اسـت کـه 
شـاید سـال ها بعد متوجه بشـویم 
سـوخته  فرصت هایـي  چـه  کـه 
شـده اسـت. انتخاب الهام فرهمند 
آسـیا  برتـر  بازیکـن  عنـوان  بـه 
اتفاقـي افتخار آمیـز اسـت که باید 
بـه آن توجـه کـرد و از ایـن منظر 
تیـم  اگـر  کـه  نگریسـت  آن  بـه 

ملـي نداشـته باشـیم و ایـن تیـم 
ملـي را بـه کشـورهاي مختلـف و 
اعـزام  بین المللـي  تورنمنت هـاي 
نکنیـم بسـتري براي دیده شـدن 

نکرده ایـم. مهیـا  بازیکنان مـان 
»عقـاب بانـوان آسـیا« دربـاره 
تیم ملـي  تشـکیل  عـدم  دالیـل 
بیـان کـرد: هیچ کـس به درسـتي 
از  نمي دانـد سیاسـت فدراسـیون 
این شـرایط چیسـت و چه اهدافي 
مسـلم  آنچـه  دارد.  سـر  زیـر  را 
اسـت موضـوع بي انگیزگـي اسـت 
وضعیـت  ایـن  بـا  مي توانـد  کـه 
دختـران  فوتبـال  جـان  بـاي 
شـود. فوتبالـي کـه به دشـواري و 
در شـرایط سـخت توانسـت باقـي 
امثـال  ایـران  فوتبـال  در  بمانـد. 
هسـتند  فـراوان  فرهمنـد  الهـام 
امـا اگـر بـه آن هـا توجـه نشـود و 
پتاسـیلي  نبیننـد  کافـي  میـدان 
کـه دارند هـدر مـي رود. امیدوارم 
هـر چـه زودتـر برنامه ریـزي  براي 
تشـکیل مجـدد تیـم ملـي آغـاز 
شـود و فدراسـیون توجه بیشتر و 
موشـکافانه تري روي ایـن موضوع 

داشـته باشـد.

سوژه اي که فراموش شد
شـاید همه فوتبال دوسـتان پنج 
سـال پیـش را بـه خاطـر بیاورنـد. 
زمانـی کـه تیم ملـی در مسـابقات 
پوشـش  بـا  المپیـک  مقدماتـی 
اسـامی حاضـر شـد، اما بـه خاطر 
حجـاب اجـازه بـازی پیـدا نکـرد تا 
عاقـه بانـوان ایرانـی بـه فوتبـال و 
فعالیت هـای آن هـا در رسـانه های 
خارجـی مطـرح شـود. همیـن امر 
باعث شـد تا فیفـا در نهایـت اجازه 
حضـور بانوان مسـلمان با پوشـش 
اسـامی را صـادر کنـد. حـاال از آن 
سـوژه  گریه هایشـان  کـه  تیمـی 
خبـری  بـود  خارجـی  عکاسـان 
نیسـت. حـاال دیگـر تیمـی نداریم 
بازی هـای  و  مربـی  نگـران  کـه 
تدارکاتـی اش باشـیم. حـاال تیمـی 
نداریـم کـه ببینیـم قـرار اسـت در 
و  شـرکت  کنـد  مسـابقاتی  چـه 
رونـدش در رده بنـدی فیفا صعودی 
اسـت یـا نـه؟ البتـه وقتـی تیمـی 
نباشـد مهم هـم نیسـت در کجای 
دنیـا قـرار داریـم، امـا بـد نیسـت 
بدانیـد در آخریـن رنکینـگ فیفـا، 
7۳ پلـه سـقوط کرده ایـم./ قانـون

تشکیل تیم ملي فوتبال بانوان در بوته فراموشی

لیست بی بازیکن

دیـدار تیـم هـای فجر سپاسـی شـیراز 
و مـس کرمـان عصـر جمعـه در هفتـه 
هجدهـم رقابـت هـای فوتبال دسـته اول 
کشـور بـا نتیجه 2 بـر صفر به سـود مس 

دسـتغیب  شـهید  ورزشـگاه  در  کرمـان 
یافت. پایـان  شـیراز 

 منصـور ابراهیـم زاده سـرمربی مسـی 
هـا پـس از ایـن بـازی در گفـت و گـو بـا 

خبرنـگاران افـزود: بـا تغییـر و تحوالتـی 
خـود  تیـم  در  دوم  فصـل  نیـم  در  کـه 
بـازی  در  را  جدیـدی  ترکیـب  داشـتیم 
امـروز به میدان فرسـتادیم و می کوشـیم 
بنـدی  رده  جـدول  در  را  خـود  شـرایط 

بهبـود بخشـیم.
وی افزود:برابـر فجـر بازی خوبـی ارایه 
دادیـم و در نهایت توانسـتیم بـه این تیم 
خـوب کـه مشـکات زیـادی دارد 2 گل 

. بزنیم 
ابراهیـم زاده ادامـه داد: حیـف از فجـر 
اسـت کـه بـه ایـن روز افتـاده و بایـد از 
غـام پیروانـی سـرمربی ایـن تیـم فجـر 
حمایـت کـرد تـا در ادامـه بتواند شـرایط 

بهتـری پیـدا کنـد.

 پیروانی: حق مس برد بود
غامحسـن پیروانی سـرمربی تیم فجر 
سپاسـی در پایان بازی تیمـش در مقبال 
مـس کرمـان گفت: شـش بازیکـن اصلی 
ما سـرباز بودنـد و با پایـان خدمت از تیم 

جدا شـدند.
وی افـزود: چنـد بازیکـن جدیـد کـه 
سـرباز هسـتند بـه خدمـت گرفتـه ایـم 
بـا آنهـا در رقابـت هـای  بایـد بینیـم  و 

کـرد. کار خواهیـم  فوتبـال چـه 
پیروانـی ادامـه داد: برابـر مـس کرمان 
خـوب بـازی نکردیم و تیـم حریف حقش 

بـرد بـود و بـه آنهـا تبریک مـی گویم .
وی در مـورد حضـور تیـم فجر شـهید 
سپاسـی شـیراز در رقابـت هـای فوتبـال 

ارتـش هـای جهـان گفـت: اگـر رقابـت 
هـای فوتبـال دسـته اول را تعطیل نکنند 

کرد. نخواهیـم  شـرکت 
کـه  صورتـی  در  کـرد:  اضافـه  وی 
بـه مـا قـول  مسـئوالن سـازمان لیـگ 
پشـت  را  معوقـه  بازیهـای  بدهنـد 
در  آنـگاه  نکننـد  برگـزار  سـرهم 
مسـابقات ارتـش هـای جهـان شـرکت 

کـرد. خواهیـم 
هـای  رقابـت  در  داد:  ادامـه  پیروانـی 
فوتبـال ارتـش های جهان کـه از 27 دی 
مـاه در کشـور عمـان آغـاز مـی شـود، با 
تیـم هـای آلمـان، الجزایـر و برزیـل هـم 
گـروه هسـتیم و در نخسـتین بـازی بـه 

. آلمـان می رویـم  مصـاف 

ابراهیم زاده سرمربی تیم صنعت مس: 

می کوشیم شرایط خود را در جدول رده بندی بهبود بخشیم

 خبر

مجتبی محبوب راهی مس کرمان شد
هافبک سـابق مس رفسـنجان به مس 

کرمان پیوست. 
مجتبـی محبوب مجـاز صبـح دیـروز با 
حضـور در باشـگاه مس کرمـان و امضای 
قـرارداد بـا ایـن باشـگاه، به طور رسـمی 
به جمع نارنجی پوشـان کرمانی پیوسـت.

محبوب مجـاز کـه متولـد سـال ۱۳7۰ 
تیـم  در  بـازی  سـابقه ی  و  می باشـد 
اسـتقال تهـران را نیـز دارد، بیگانـه بـا 
پیراهـن نارنجـی مـس نیسـت و پیش از 
ایـن در تیم هـای مس سرچشـمه و مس 

رفسـنجان نیـز تـوپ زده اسـت.
او یکـی از بازیکنـان بـا سـرعت بـاال 

محسـوب می شـود کـه قابلیـت بـازی در پسـت هافبک  نفـوذی کناری و هافبـک بازیسـاز را نیـز دارد و در نقل 
و انتقـاالت نیـم فصـل پیشـنهادات جـدی از بسـیاری تیم هـا از جمله خونـه به خونه را داشـت کـه در نهایت با 

تیـم فوتبـال مـس کرمـان بـه توافق رسـید.
محبوب مجـاز در نیـم فصـل اول رقابت هـای لیـگ یـک در تیم مس رفسـنجان توپ مـی زد و در یـازده بازی 
مجموعـا 7۶۰ دقیقـه بـرای تیـم مس رفسـنجان بـازی کـرد و دو گل را بـرای این تیـم برابر تیم هـای خونه به 
خونـه و فـوالد سـزد بـه ثمر رسـاند ضمـن اینکه او بـرروی پنج گل تیـم مس رفسـنجان نیز در نیـم فصل اول 

تاثیر مسـتقیم داشت.
بـا قطعـی شـدن انتقـال محبوب مجـاز به تیـم مس کرمـان او از روزهـای آتـی در تمرینات تیـم مس حضور 

پیـدا خواهـد کـرد تا هرچه سـریع تر آمـاده ی بـازی در این تیـم گردد.

هافبک راه آهن به مس کرمان پیوست
هافبـک راه آهـن پـس از جدایـی از 

این تیم به مس کرمان پیوست. 
انتقـاالت  و  نقـل  فصـل  ادامـه ی  در 
نیـم فصـل لیـگ دسـته اول کشـور، یک 
بازیکـن دیگـر بـه تیـم مـس اضافه شـد 
و در نیـم فصـل دوم در ایـن تیـم تـوپ 

خواهـد زد.
و  جـوان  بازیکـن  فرهنـگ  علی اکبـر 
خـاق تیم راه اهن تهـران که به گفته ی 
بسـیاری از کارشناسـان بهتریـن بازیکن 
ایـن تیـم در دور رفـت رقابت هـای لیگ 
دسـته اول کشـور بـود با امضـای قرارداد 

رسـما بـه تیم مـس کرمان پیوسـت.
فرهنـگ در پسـت هافبـک میانـی  کار می کنـد و از دقـت پـاس بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت و نقـش 
عمـده ای در تغذیـه ی مهاجمـان تیـم راه آهـن در نیـم فصـل اول و همچنیـن طرح ریـزی حمـات ایـن تیـم 

داشت.
او کـه بـرای راه آهـن در نیـم فصـل اول رقابت ها در دوازده بـازی مجموعـا ۱۰۶۱ دقیقه بازی کرده اسـت، 

یـک گل در برابـر فـوالد یزد به ثمر رسـانده اسـت.
فرهنـگ نیـز از جملـه بازیکنانـی اسـت کـه بـه واسـطه ی پسـت بـازی خـود و نیـاز تیم هـای لیـگ یکی، 
مشـتریان زیـادی داشـت کـه در نهایـت بـا تیم مـس کرمان بـه توافق رسـید تا در نیـم فصـل دوم بازی های 

لیـگ یـک هـواداران تیـم مـس منتظر درخشـش ایـن بازیکـن در میانـه ی زمین خود باشـند.
او سابقه ی بازی در لیگ برتر با پیراهن تیم های پیکان و راه آهن را نیز دارد.

 خبر خبر
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پـروژه مهـم راه آهن کرمان - سـیرجان 
نهایـی  انتخـاب  آسـتانه  در  اکنـون  کـه 
مشـاور قرارگرفتـه موجب شـد وزیـر راه و 
شهرسازی از شرکت گل گهر تمجید کند. 
بـه گـزارش مهـر، اردیبهشـت ماه امسـال 
بـود کـه هم زمـان بـا بیسـت و هفتمیـن 
سـفر اسـتانی رییـس جمهـور بـه کرمـان 
خبر خوشـی در حـوزه مشـارکت دولت با 
بخـش غیردولتـی بـرای احـداث یک خط 
ریلی در کشـور منتشـر شد و تفاهمی بین 
شـرکت راه آهن و شـرکت صنعتی معدنی 
گل گهر سـیرجان باهدف احـداث راه آهن 
معاونـان  در حضـور  - سـیرجان  کرمـان 
گرفـت.  انجـام  شهرسـازی  و  راه  وزیـر 
عبـاس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسـازی در 
روزهـای اخیـر در مصاحبه ای عنـوان کرد: 
»ورود سـرمایه گذاری در حوزه حمل ونقل 
و جـذب آن در این بخـش از اهداف عمده 
و راهبـردی به شـمار می آیـد. واقعیت این 
اسـت کـه حجـم سـرمایه گذاری موردنیاز 
برای توسـعه حمل ونقل به شـدت باالسـت 

و تنهـا بـرای اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام 
نیاز به ۱7۰ هـزار میلیارد تومان نقدینگی 
داریـم.« وی افـزود: »طبـق برنامـه ششـم 
مجلـس  بـه  دولـت  توسـط  کـه  توسـعه 
ارائـه شـد پیش بینی شـده در مـدت پنـج 
سـال ۱۹۱ هـزار میلیـارد سـرمایه گذاری 
جدیـد در ایـن بخـش صـورت گیـرد کـه 
رقـم بسـیار بزرگـی اسـت و طبیعتـاً قابل 
اسـتحصال از طریـق بودجـه دولتـی هـم 
تفاسـیر  ایـن  بـا  بنابرایـن  بـود.  نخواهـد 
بهتریـن راه ایـن بود که بخـش حمل ونقل 
آغـوش خـود را بـرای سـرمایه های بخش 
نیـز  راه  ایـن  در  و  کنـد  بـاز  خصوصـی 
خوشـبختانه توفیقـات قابل ماحظـه ای به 
دسـت آوردیم.« آخوندی گفـت: »بنابراین 
سـرمایه گذاری  گرفـت  نتیجـه  می تـوان 
بـرای  دوره  ایـن  در  خصوصـی  بخـش 
اولیـن بـار در ایـران وارد حوزه زیرسـاخت 
انحصـاری دولـت شـد و ثمـرات آن را هم 
می تـوان دیـد. به عنوان مثـال، در سـاخت 
سـیرجان  سـمت  بـه  کرمـان  راه آهـن 

سـرمایه گذاری بخـش خصوصی اسـتفاده 
شـد و به این ترتیـب کاری بدیـع در ایـن 
حـوزه صـورت گرفـت کـه تـا پیش ازایـن 
سـابقه نداشـته اسـت؛ ضمن اینکه چنین 
ایـن  در  را  جدیـد  راهـی  سـرمایه گذاری 

عرصـه بـرای مـا بـاز می کند.« 
گفتنـی اسـت، انجام پـروژه خـط ریلی 
آغـاز   ۹۶ سـال  از  کرمـان   - سـیرجان 
خواهـد شـد و شـرکت گل گهر سـهم ۶5 
درصـدی از هزینـه سـاخت را بـر عهـده 
خواهـد داشـت و تأمیـن ۳5 درصد مابقی 
هزینه های سـاخت و نظارت بـر عملکرد و 
کیفیـت سـاخت بر عهـده راه آهـن خواهد 
بـود. بـا سـاخت این خط توسـط شـرکت 
گل گهـر کـه پیش بینی می شـود تا سـال 
۹8 بـه اتمـام برسـد و درآمدهـای حاصل 
تـا ۱۰ سـال متعلـق  از حـق دسترسـی 
بـه ایـن شـرکت سـازنده اسـت و طبـق 
آخریـن اخبـار پـروژه راه آهن سـیرجان - 
کرمـان در آسـتانه انتخـاب مشـاور اسـت. 
در  دولـت  تحسـین برانگیز  اقـدام  ایـن 

خصوصـی  شـرکت های  پـای  گشـودن 
برای مشـارکت در احداث زیرسـاخت های 
جدیـد  فصـل  در  عطفـی  نقطـه  ریلـی، 
توسـعه خطـوط راه آهـن اسـت. اقداماتـی 
شـرکت  قراردادهـای  انعقـاد  قبیـل  از 
دولتـی راه آهـن بـا بخـش غیردولتـی در 
عمومـی-  مشـارکت  قراردادهـای  قالـب 
خصوصـی. به عبارت دیگـر به جـای اینکـه 
راه آهـن عوایـد خود را از حق دسترسـی ها 
اختیـار شـرکت ها  در  محـدود  به صـورت 

واگـذاری حـق  بـا  قـرار دهـد، می توانـد 
ساخته شـده  محورهـای  از  بهره بـرداری 
توسـط بخـش غیردولتـی در مدت زمـان 
معیـن، از بابـت کیفیت سـاخت خطوط و 
اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـای بـه وجود 
آمـده اطمینـان حاصل کند. با این شـیوه، 
راه آهـن عـاوه بر حفـظ نقـش حاکمیتی 
بهـره وری  افزایـش  بـا  می توانـد  خـود، 
خطـوط بـه اهـداف توسـعه بـار و ترانزیت 

یابد. دسـت 

تمجید وزیر راه و شهرسازی از شرکت گل گهر
خبر

کرمان ویچ

1  بهره برداری از توسعه ذوب مس سرچشمه تا پایان سال
مدیـر مـس منطقـه کرمـان در نشسـتي کـه بـا رییـس هیـأت مدیـره 
شـرکت مس ، نماینـدگان مجلس و کارکنان مس منطقه کرمان در سـالن 
آمفی تئاتـر فجر مجتمع مس سرچشـمه داشـت گفت: »توسـعه ذوب مس 
سرچشـمه کـه از مهم تریـن پروژه هـای تاریـخ مـس کشـور اسـت تغییـر 
تکنولـوژي کـوره ریورب به فلش اسـت کـه تجهیزات متعدد و گسـترده ای 
دارد و بـا تـاش زیـاد همـکاران مـا و مدیریـت مجموعـه تـا آخـر امسـال 
پیـش گـرم کـوره شـروع خواهـد شـد و هـم افزایـش ظرفیـت ذوب و هم 
کاهـش قیمـت تمام شـده را در بـر خواهـد داشـت کـه ۱25 میلیـون یورو 
سـرمایه گذاری ارزي و 2۰8 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری ریالـي داشـته 
اسـت.« بـه گـزارش روابـط عمومـي مس منطقـه کرمان حوزه سرچشـمه، 
مدیـر مـس منطقه کرمـان، اظهار داشـت: »در بخش معدن از ابتداي سـال 
تاکنـون بیـش از 2۱ میلیـون تـن سـنگ سـولفور از سرچشـمه اسـتخراج 
کردیـم کـه تـا آخر امسـال بـه برنامه می رسـیم و مجموع سـنگ سـولفور 
اسـتخراجي ما در منطقه کرمان 27 میلیون و 7۰۰ هزار تن اسـت.« حسني 
در  ادامـه گفـت: »در مس محتواي کنسـانتره به عنـوان عامل کلیدي پایش 
تولیـد مـا اسـت تا آخر سـال تعهـد دادیـم نزدیک بـه 28۰ هـزار تن مس 
محتـوا به صـورت کنسـانتره و کاتد تولیـد کنیم خوشـبختانه نزدیک برنامه 
اسـت و در مـس منطقه کرمان  مجموع مس محتـواي کارخانه های تغلیظ 
مـا ۱58 هـزار تـن اسـت کـه از برنامـه باالتـر اسـت.« مدیـر مـس منطقه 
کرمـان  دربـاره مصـارف انرژي در مـس منطقه کرمان گفـت: »مصرف آب 
تـازه بـه ازاي هـر تـن مـس محتـوا ۱۳7 مترمکعب اسـت، بـرق ۶ مگاوات 
سـاعت، گاز ۱۳۰۰ نرمال مترمکعب و گازوئیل و مازوت نیز به ترتیب ۱۳2 
و ۳2۹ لیتـر بـر تـن مس محتوا اسـت.« حسـني بابیـان این مطلـب که در 
سرچشـمه و میـدوک بحران آب داریـم و اگر ظرفیت تغلیظ و معدن هم به 
مـا اجـازه دهـد که تولیـد را افزایش دهیم به خاطر کسـري آب این اجازه را 
نداریـم، یادآور شـد: »از دشـت خاتون آباد سـاالنه ۹/ 2۱ میلیون مترمکعب 
آب برداشـت می کنیـم کـه از مجوزمـان هم کمتر اسـت، آب های سـطحي 
هـم کـه برداشـت می شـود حـدود ۱۰ میلیـون مترمکعـب اسـت مجموعاً 
حـدود ۳2 میلیـون مترمکعـب آب تـازه در سرچشـمه مصـرف می شـود 
در زمینـه آب بیشـترین مصـرف سـهم کشـاورزي اسـت کـه امیدواریـم با 
تحول در سیسـتم کشـاورزي از هدر رفت آب جلوگیري نماییم.« حسـني 
خاطرنشـان کـرد: »انتقـال آب از خلیج فارس به سرچشـمه اگر انجام شـود 
مشـکل آب بـراي توسـعه دره زار و چـاه فیـروزه مرتفـع خواهـد شـد و در 
غیـر ایـن صورت با مشـکات جـدي در تأمیـن آب مواجه می شـویم.« وي 

بیـان داشـت: »در سـال جـاري مجمـوع هزینه هایـی کـه در مـس منطقه 
کرمان شـده اسـت بـاالي 2 هـزار میلیـارد تومان بـوده اسـت.« مدیر مس 
منطقـه کرمـان بابیـان اینکـه ۱5۶۰۰ نفـر در مس منطقه کرمان مشـغول 
بـه کار هسـتند، ادامـه داد: »از ایـن تعـداد 4 درصـد زیر دیپلـم، ۶۳ درصد 
دیپلـم، ۱۱ درصـد فوق دیپلم و 22 درصد لیسـانس و باالتر هسـتند که ۳4 
درصـد از آن هـا نیروهـاي شـرکتي، 22 درصـد تغییر وضعیتـي، 44 درصد 
پیمانـکاري می باشـند.« حسـني هـرم نیروي انسـاني مس منطقـه کرمان 
را نامتعـادل خوانـد و گفـت: »در سـطح فوق دیپلـم یـا تکنیسـین کـه نیاز 
اصلـي شـرکت اسـت این هرم به شـدت ضعیف اسـت کـه باید بـا آموزش و 

مدیریت سـرمایه انسـاني این مـدل را اصـاح کنیم.«
2  شرکت مس ازلحاظ سودآوري جزو

 ده شرکت برتر ایران است
احمـد مرادعلیـزاده، مدیرعامـل شـرکت ملـي صنایـع مـس ایـران در 
نشسـتي که بـا قائم مقام وزیر صنعـت،  معدن و تجارت، اعضاي کمیسـیون 
صنایـع و معـادن و معاونیـن،  مدیـران و روسـا مـس منطقه کرمان داشـت 
گفـت:  »شـرکت مس در شـرایط ایـده آلي اسـت و ازلحاظ سـودآوري جزو 
ده شـرکت برتـر ایـران اسـت.« بـه گـزارش روابـط عمومـي مـس منطقـه 
کرمـان حـوزه سرچشـمه، مرادعلیـزاده ضمـن تشـکر از زحمـات کارکنان 
مـس منطقـه کرمـان اظهـار داشـت:  »نیـروگاه 5۰۰ مگاواتـي سـیرجان با 
زحمـات کارکنـان مـس و پیگیری های آقاي حسـن پور تا آخر سـال افتتاح 
رسـمي خواهد شـد ، ذوب فلش در مس سرچشـمه در سـال آینده شـروع 
بـه کار خواهـد کـرد و همچنیـن فاز دوم پاالیشـگاه ذوب خاتون آبـاد نیز به 
بهره بـرداری می رسـد و جـاده شـهربابک نیـز افتتـاح خواهد شـد  شـرکت 
درمجمـوع هفـت پروژه را در سـه سـال علی رغم مشـکات مالـي و گرفتن 
وام از بانک هـا  بـه پایان رسـاند.« مرادعلیزاده در ادامه گفت: »خوشـبختانه 
بـا اتفاقـي کـه بعـد از برجام افتاد مشـکات تحریـم و فروش شـرکت مس 
برطـرف شـد و بـا فـروش کاالهـاي موجـود و تولیدشـده کل وام دریافتـي 
بازپرداخـت شـد و امـروز سـرمایه شـرکت مـس به حـدود 5 هـزار میلیارد 
تومـان رسـیده و شـرکت هیـچ بدهـي نـدارد و همه چیـز بـراي اداره  بهتر 
شـرکت مـس مهیاسـت.« مدیرعامـل شـرکت مس ضمـن ابـراز رضایت از 
فـروش مـس در بازارهـاي جهانـي گفـت: »اعتبـار بین المللـی شـرکت در 
حـوزه فـروش بـه سـال های 8۱ و 82 برگشـته و امـروز پیش فـروش سـال 
2۰۱7 را بـا دریافـت ۱5۰ میلیون یورو داریم در شـرایطي که هنوز بانک ها 
ارتباطشـان بـا ایـران برقـرار نشـده کار کم نظیـری را انجام می دهیـم.« وي 
اظهـار داشـت: » امیدوارم در این شـرایط که شـرکت در مرحلـه خوبي قرار 

دارد بـا حمایـت آقـاي رحمانـي قائم مقام وزیـر صنعت، معـدن و تجارت که 
هم اکنـون به عنـوان رییـس هیئت مدیـره شـرکت ملـي صنایع مـس ایران 
هسـتند و بـا پشـتیبانی اعضا هیئت مدیره و کمیسـیون صنعـت و معدن و 

جنـاب وزیر بتوانیم شـرایطي بهتر از گذشـته داشـته باشـیم.«
3  فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژي در مدارس مس سرچشمه

 در هفتـه دوم دی مـاه بـه دانـش آمـوزان دوره ابتدایـي بـا برنامـه ای 
زمان بندی شـده در تمامـي مدارس مس سرچشـمه روش هـای صرفه جویی 
انـرژي بـه زبان سـاده آموزش داده شـد. این برنامه به همت امـور طراحي و 
بهـره وری انـرژي و همـکاري امـور اجتماعی مس منطقه کرمان انجام شـد. 
مهـدي جاودانـي، مدیـر امور طراحـي و بهـره وری انرژي سرچشـمه ضمن 
اشـاره بـه ایـن نکتـه که بـراي نهادینه شـدن یک فرهنـگ بایـد از آموزش 
کـودکان شـروع کـرد گفـت:  »برنامـه فرهنگ سـازی مصـرف بهینـه انرژي 
بـه جهـت اهمیـت نگهـداري منابـع آب و سـوخت بـراي نسـل هاي آینده 
و صـرف هزینه هـای بـاالي ایـن منابـع از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت 
و باصرفه جویـی در مصـرف انـرژي می توانیـم بخشـي از هزینه هایـی را که 
بابـت مصـرف آب، بـرق و گاز پرداخـت می کنیم کاهش دهیـم. به خصوص 
در مصـرف آب بـه حفـظ و نگـه داری آن بـراي نسـل های آینـده کمـک 
کنیـم.« وی اظهـار داشـت:  »مـا در برنامـه کار خـود آمـوزش خانواده هـا را 
نیـز داریـم و کارگروه های مختلفي هـم در بخش هایـی از کارخانه به منظور 
صرفه جویـی انـرژی تشکیل شـده اسـت و در نظـر داریم به صـورت نمادین 
در یکـي از ادارات از انـرژي خورشـیدي بـراي تأمیـن سـوخت اسـتفاده 
نماییـم. زیـرا مـا به عنـوان یک شـرکت صنعتـي معدنـي تعهداتي نسـبت 
بـه محیط زیسـت داریـم و بایـد راهکارهایـي بـراي صرفه جویـی در مصرف 

انـرژي بـکار گیریم.«
4  فعالیت 74 جایگاه سوخت CNG در کرمان 

روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان کرمـان نوشـت: تعـداد 74 جایـگاه 
سـوخت CNG  در اسـتان گاز دار شـده اسـت . ودیعتـی، مدیـر عامـل 
شـرکت گاز اسـتان گفـت: »خودروهـا بـه عنوان یکـی از مهمتریـن دالیل 
آلودگـی هـوای شـهرها هسـتند کـه باید بـا افزایـش سـهم گاز طبیعی به 
عنـوان سـوخت خودروهـا گام مهمـی در راسـتای کاهـش آلودگـی هـوا و 
عواقـب مخـرب آن برداشـت.« وی با بیان ایـن که از این تعـداد جایگاه،۳4 
مـورد آن دو منظـوره و 4۰ مـورد دیگـر تک منظـوره می باشـند، ادامه داد 
۱۱۳میلیـون متـر مکعـب گاز طبیعـی از ابتـدای سـال تا کنـون در بخش 
جایگاه های CNG اسـتان مصرف شـده اسـت که بطور متوسـط 5 درصد 

مصـرف گاز اسـتان را شـامل می شـود .

امنیت یک 
نیاز همگانی است

حبیـب رحمانی- پیـام ما/راور: سـردار بنی 
اسـدی، فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان در 
جمـع مـردم راور گفـت: »امنیت یـک نعمت 
الهـی اسـت که همه آحـاد جامعه بـه آن نیاز 
دارنـد. هیچ کـس نمی توانـد بگوید کـه من به 
امنیـت نیـاز نـدارم حتـی همـان افـرادی که 
مخـل نظـم و امنیت هسـتند و امنیت جامعه 
را برهـم می زننـد نیـز خودشـان می گویند ما 
امنیـت می خواهیـم. بـر ایـن اسـاس امنیـت 
یـک نیـاز همگانـی اسـت و هیـچ دسـتگاه 
اداری هرگـز به تنهایـی نمی توانـد امنیـت را 
برقـرار نمایـد. برقـراری امنیت میسـر نخواهد 
بـود مگـر بـا همـکاری و پشـتوانه مـردم کـه 
اگـر مردم با نیـروی انتظامی همـکاری نکنند 
قطعـاً نیـروی انتظامی بدون حضـور مردم در 
برقـراری نظم و امنیت تنهایـی موفق نخواهد 

بود.«

آغاز فعالیت ستاد 
انتخابات استان کرمان 

ایسـنا نوشـت: در راسـتای انجام تمهیدات 
دوره  دوازدهمیـن  برگـزاری  جهـت  الزم 
پنجمیـن  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
اسـامی  شـوراهای  مجلـس  انتخابـات  دوره 
شـهر و روسـتا، طـی احـکام جداگانـه ای از 
سـوی علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان، 
و  انتخـاب  سـتاد  اصلـی  اعضـای  و  رییـس 
معرفـی شـدند. بـر اسـاس احـکام صـادره از 
سـوی علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان، 
حمیـد ذکاء اسـدی معـاون سیاسـی، امنیتی 
ِسـمت  حفـظ  بـا  اسـتانداری  اجتماعـی  و 
و  اسـتان  انتخابـات  رییـس سـتاد  به عنـوان 
علیـار اسـکندری نسـب مدیـرکل سیاسـی و 
سـتاد  دبیـر  به عنـوان  اسـتانداری  انتخابـات 
شـدند.  معرفـی  کرمـان  اسـتان  انتخابـات 
همچنیـن جهانگیـر اسـدی مدیـرکل فناوری 
اطاعـات، ارتباطـات و امنیـت اسـتانداری بـا 
حفظ سـمت به عنـوان رییس کمیتـه فناوری 
اطاعات، محمدحسـین جم مدیرکل حراست 
اسـتانداری به عنوان رییس کمیته حراسـت و 
اسـتعامات، خلیـل اهلل همایـی راد مدیـرکل 
به عنـوان  اسـتانداری  انتظامـی  و  امنیتـی 
رییـس کمیته امنیت، محمـد باژیان مدیرکل 
بازرسـی، مدیریـت عملکـرد و امـور حقوقـی 
اسـتانداری به عنـوان رییـس کمیتـه حقوقی 
سـتاد و محمدرضـا فتـوت معـاون هماهنگی 
امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع اسـتانداری 
به عنـوان رییـس کمیتـه پشـتیبانی و امـور 
مالـی سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان معرفی 
شـدند. بـر اسـاس احکام صادرشـده از سـوی 
اسـتاندار کرمـان همچنین نقـی عظیمی زاده 
مشـاور اسـتاندار در امور اطاع رسانی و روابط 
عمومـی به عنـوان رییس کمیته اطاع رسـانی 
سـتاد انتخابـات و حسـین زیـن الصالحیـن 
مدیـرکل ثبت احـوال اسـتان به عنـوان عضـو 

سـتاد انتخابـات اسـتان انتخـاب شـدند.

افزایش تعداد پرواز تهران 
از فرودگاه جیرفت 

اینکـه  بابیـان  جیرفـت  فـرودگاه  رییـس 
پیگیری هـای  بـا  فـرودگاه  ایـن  پروازهـای 
انجام شـده از دو پـرواز در هفتـه به سـه پرواز 
افزایش یافته اسـت گفت: »یکشـنبه نخستین 
پـرواز جدیـد فـرودگاه جیرفت از مبـدأ تهران 
بـه مقصد این فرودگاه و برعکس انجام شـد.« 
حسـین روئین افـزود: »بـا توجه به اسـتقبال 
مـردم هفت شهرسـتان جنوبی اسـتان کرمان 
و نیـاز منطقـه جنـوب کرمـان، یـک پـرواز 
جیرفـت بـه مقصـد تهـران و بـر عکـس در 
روزهای یکشـنبه به تعـداد پروازهای فرودگاه 
شهرسـتان جیرفـت اضافه شـده اسـت.« وی 
خاطرنشـان کـرد: »در حـال حاضـر ۳ پـرواز 
رفت وبرگشـت از مقصـد تهران بـه جیرفت در 
روزهـای یکشـنبه، سه شـنبه و پنجشـنبه هر 
هفته توسـط شـرکت هواپیمایی ماهان انجام 
می شـود.« وی بیـان کـرد: »فـرودگاه جنوب 
هفـت شهرسـتان جیرفـت،  کرمـان  اسـتان 
عنبرآبـاد،  فاریـاب، رودبـار جنـوب،  کهنـوج،  
قلعـه گنـج و منوجـان را زیـر پوشـش دارد و 
بـا توجـه به جمعیـت منطقـه افزایـش تعداد 
پروازهـا نیاز ضـروری فرودگاه جیرفـت بود.« 
فـرودگاه جیرفـت در شـهریورماه ۱۳۹۳ پس 
از هفـت سـال وقفـه به دلیـل توسـعه عوامل 
پروازی توسـط وزیر کشـور مـورد بهره برداری 

مجـدد قـرار گرفت.
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راوی صدیق تاریخ انقالب به امام پیوست

که باور می کند افتادن سرو تناور را 
پیـام ما- آیـت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی، یار دیریـن امام خمینـی و راوی صدیق تاریخ انقالب شـب گذشـته 

در بیمارسـتان شـهدای تجریش تهران درگذشت.
خبـر کوتـاه بـود و باورنکردنـی. آیت اهلل اکبر هاشـمی رفسـنجانی درگذشـت. خبر فوت ایـن یار صدیـق امام در 
حالی منتشـر شـد که عصر روز گذشـته خبر بسـتری شـدن وی در بیمارسـتان منتشرشـده بود اما محمد هاشـمی، 
بـرادر آیـت اهلل از بهبـودی حـال ایشـان خبـر داد. بااین حـال یـک سـاعت پس ازایـن خبـر، زمزمه هایـی مبنی بر 
وخامـت حال آیت اهلل منتشـر شـد و دقایقـی از 19:30 بعدازظهـر 19 دی ماه گذشـته بود که خبر فـوت رییس مجمع 

تشـخیص مصلحـت نظام بـه علت عارضه قلبی منتشـر شـد.

زندگی شخصی

اکبر هاشـمی رفسـنجانی در سـوم شـهریور ۱۳۱۳ در روسـتای 
بهرمـان شهرسـتان رفسـنجان و در خانـواده ای نسـبتاً ثروتمنـد به 
دنیـا آمـد. او یکی از ۹ فرزند میرزاعلی هاشـمی بهرمانی و ماه بی بی 
صفریـان اسـت. پـدرش بـا اندکـی تحصیات حـوزوی از بـاغ داران 
و تاجـران پسـته بهرمـان از توابـع بخش نوق رفسـنجان بـود. در 5 
سـالگی تحصیـل را از مکتبخانـه ای در نوق آغاز نمود. در سـن ۱4 
سـالگی بـه قـم رفـت و بـه تحصیل علـوم دینـی پرداخت. اسـاتید 
وی در حـوزه علمیـه قم سـید حسـین طباطبایی بروجـردی، امام 
خمینـی، سـید محمـد محقق دامـاد، محمدرضـا گلپایگانی، سـید 
محمدکاظـم شـریعتمداری، عبدالکریم حائری یزدی، شـهاب الدین 
نجفـی مرعشـی، محمدحسـین طباطبائـی و آیـت اهلل حسـین علی 
منتظـری بوده انـد. در آنجـا تحـت اثـر تعلیمـات امـام خمینـی به 
سیاسـت روی آورد و بـه مخالفـت بـا حکومـت محمدرضـا شـاه 
پهلـوی و انقـاب سـفید او پرداخـت. بـا تبعید امام، نقش هاشـمی 
در مبـارزه بـا شـاه و نمایندگی امام در داخل کشـور پررنگ تر شـد. 
در سـال ۱۳۳7 بـا عفت مرعشـی که دختری از خانـواده روحانی و 
از نـوادگان سـید محمدکاظـم طباطبایی یزدی اسـت ازدواج نمود. 
ثمـره ایـن ازدواج 5 فرزنـد بـه ترتیب بـه نامه ای فاطمه، محسـن، 
فائزه، مهدی و یاسـر اسـت. دو دختر او با دو پسـر حسـن الهوتی 
اشـکوری امام جمعـه سـابق رشـت و از دوسـتان او در زنـدان، )که 
از  ازدواج کردنـد.  یکـی پزشـک و دیگـری دندان پزشـک اسـت( 
بیـن دختـران او تنهـا فائـزه هاشـمی وارد سیاسـت شـد و یک بـار 
نمایندهٔ مجلس شـورای اسـامی شـد. فاطمه هاشـمی از ابتدای 
تأسـیس بنیـاد امور بیماری های خاص ریاسـت آن را بـر عهده دارد 
و محسـن هاشـمی رئیـس سـابق مترو تهران بوده اسـت و سـپس 
معـاون عمرانـی دانشـگاه آزاد اسـامی گردیـد. مهـدی هاشـمی 
نیـز مسـئولیت هایی ماننـد ریاسـت سـازمان بهینه سـازی مصـرف 
سـوخت و ریاسـت مرکـز تحقیقـات دانشـگاه آزاد اسـامی را بـر 

عهده داشـته اسـت.

زندگی سیاسی قبل از انقالب

آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی یکـی از چهره هـای تأثیرگـذار در 
رونـد انقاب شـکوهمند اسـامی ایـران و همچنیـن دوران پس از 
آن تـا امـروز اسـت. آشـنایی و دوسـتی او بـا امام خمینـی از اواخر 
دهـه سـی شمسـی آغـاز شـد؛ ولـی فعالیـت سیاسـی خـود را از 
سـال ۱۳4۰ آغـاز کرد. هاشـمی پیـش از انقاب، یکـی از مخالفان 
برنامه هـای شـاه )انقـاب سـفید( شـناخته می شـد. با تبعیـد امام 
ایـن  بـا  مخالفت هایـش  و  مانـد  ایـران  در  رفسـنجانی  خمینـی، 
برنامه هـا افزایـش یافـت. ایـن مخالفت هـا سـرانجام به دسـتگیری 
و زندانـی شـدن او منجـر شـد. در مجمـوع و از سـال ۱۳۳7 تـا 
سـال ۱۳57 هاشـمی رفسـنجانی 7 بـار و مجموعـاً 4 سـال و 5 
مـاه بـه جـرم فعالیـت مخفیانـه علیـه حکومـت پهلـوی بـه زندان 
افتـاد. اگرچـه در بعـد فـردی عمـده فعالیـت مبارزاتـی وی پیـش 
از انقـاب را سـخنرانی های مختلـف و کارهای انتشـاراتی تشـکیل 
می دادنـد. ولـی امـام خمینـی در دوران تبعیـد، نقـش مدیـر مالی 
مبـارزات انقـاب و نیـز ارتبـاط با سـایر گروه های انقابـی را نیز بر 
عهـده وی گذاشـته بـود. ازجملـه گروه هایی که پیوندهـای عمیقی 
بـا هاشـمی داشـتند، حـزب مؤتلفه اسـامی بـود که مسـئول ترور 
حسـنعلی منصـور شـناخته می شـد. همیـن ارتباطـات یکـی دیگر 
از دالیـل دسـتگیری های او بـود. در زنـدان او فرصـت یافـت تـا بـا 

سـایر گروه هـای مخالف شـاه آشـنا شـود.

زندگی سیاسی پس از انقالب

پس از پیروزی انقاب او یکی از اعضای شـورای انقاب اسـامی 
شـد. او از بـدو تشـکیل این شـورا، یکی از مؤثرتریـن چهره های آن 
بـود. همچنین او مدتی معاونت و سـپس سرپرسـتی وزارت کشـور 
را بـر عهـده گرفـت. او یکـی از 28 عضـو اولیـه و مؤسـس جامعـه 
روحانیـت مبـارز )یـک تشـکل راسـت گرای سـنتی( و همچنیـن 
یکـی از اعضـای مؤسـس حـزب جمهـوری اسـامی در سـال اول 
پـس از انقـاب بـود. نخسـتین قانـون انتخابـات پـس از انقـاب با 
مشـارکت او تدوین شـد و پـس از برگزاری اولیـن انتخابات مجلس 
بـه مجلـس راه یافـت و بـا آغـاز کار مجلـس در 7 خـرداد ۱۳5۹ 
اولیـن رئیـس مجلـس شـورای اسـامی ایـران شـد. در بهار سـال 
۱۳۶۰ در عـزل ابوالحسـن بنی صـدر از فرماندهی کل قوا و سـپس 
تصویـب طـرح عدم کفایت سیاسـی او نقشـی تعیین کننده داشـت. 
هاشـمی در دوره جنـگ، عـاوه بـر ریاسـت مجلـس، یکـی از ائمه 
جمعـه موقـت تهران )تا سـی سـال بعـد(، نماینده امام در شـورای 
عالـی دفاع )بعد از کشـته شـدن مصطفی چمران در سـال ۱۳۶۰( 
و جانشـین فرمانـده کل قـوا در ماه هـای پایانـی جنـگ ایـران و 

عـراق بود. 

تأثیرگذاری در انتخابات

ایـن یـار صدیق امـام در سـال 78 قصد ورود به مجلس شـورای 
اسـامی را کـرد  اما به دلیل شـرایط آن زمان، اسـتعفا کـرد. او در 
انتخابـات سـال ریاسـت جمهـوری سـال 84 هـم کاندیـدا شـد اما 
نتوانسـت رییـس جمهور شـود. بااین حـال او در انتخابات های دهه 
۹۰ جـزو تأثیرگذارتریـن چهره هـا بود. حمایت او از حسـن روحانی 
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۹2 در کنار حمایـت اصاح طلبان 
موجـب شـد حسـن روحانـی رییـس جمهـور شـود. در انتخابـات 
مجلـس خبـرگان در سـال ۹4 هـم لیسـت خبـرگان مردم به سـر 
لیسـتی آیـت اهلل هاشـمی منتشـر شـد که ۱5 نفـر از آن فهرسـت 

توانسـتند بـه مجلس خبـرگان راه پیـدا کنند.

ریاست جمهوری 

هم زمـان بـا آغـاز دوران رهبـری آیـت اهلل خامنـه ای، هاشـمی 
رییـس جمهـور ایـران شـد. او خـود را به عنـوان معمـار و مجـری 
ایـران نویـن معرفی کـرد و لقب »سـردار سـازندگی« را از آن خود 
سـاخت. اقدامات آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در دو دوره ریاسـت 
جمهـوری ازجملـه اقدامـات مانـدگار او در تاریـخ انقاب اسـامی 
محسـوب می شـود به طوری کـه بـه ایـن دوران، دوران سـازندگی 

می گوینـد. 

مجمع تشخیص

آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی از سـال ۶8 عهده دار ریاست مجمع 
تشـخیص مصلحت نظام بود. 

دانشگاه آزاد

امنـای  رییـس هیـأت  و  بنیان گـذاران  از  هاشـمی رفسـنجانی 
دانشـگاه آزاد اسـامی بـود. 
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افزایش عمل ضد انسانی فروش فرزند 

فرزندت را چند می فروشی؟

اخالق مجازی
سیر تحول قالی کرمان در دوران معاصر

کرمان؛ بزرگ ترین کارگاه
قالی بافی جهان

گفت و گو با عرفان شریف مسئول برگزاری 
موسیقی ترکیبی در کرمان »کارموزیک«

زنده کردن جشن ها و سنت های 
ایرانی در قالب موسیقی

   صفحه16   صفحه14   صفحه12

   صفحه 10



شماره پیاپی 815  
دوشنبه 20 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 10

برای اطاع 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

اگـر  شـاید  دورتـر  و  دور  ایـام  در 
بحـث فـروش انسـان و یا تبـادل آن با 
کاال و یـا چیـز دیگری مطرح می شـد 
کمتـر کسـی از ایـن موضـوع متعجب 
میگرفـت. آن خـرده  بـه  و  مـی شـد 

انسـان را بـرای بـرده کشـی و یـا هـر 
ازا  در  و  مـی خریدنـد  دیگـری  چیـز 
آن زر و .... مـی پرداختتنـد امـا اکنون 
دیگر آن زمان نیسـت و کمتر کشـوری 
را مـی تـوان یافـت کـه در آن خرید و 
فـروش انسـان رایـج باشـد امـا پدیده 
گریبانگیـر  سالهاسـت  کـه  شـومی 
فرزنـد  فـروش  شـده  بشـری  جامعـه 
بخاطـر پـول و یـا چیزهای بـی ارزش 
متاسـفانه  کـه  معضلـی  اسـت،  دیگـر 
در کشـور و در قوانیـن جزایـی کشـور 
فاقـد عنـوان مجرمانـه اسـت هرچنـد 
مـورخ   7/2۱۹7 مشـورتی  نظریـه ی 
84/4/۱ اداره ی حقوقـی قوه ی قضاییه 
در مـورد مـاده ی ۳ اشـاره کـرده کـه 
کـودکان  فـروش  و  خریـد  مطلقـا 
قانـون  امـا  اسـت،  مسـتوجب حبـس 
محکمـی در ایـن بـاره وجـود نـدارد.

در زیـر نگاهـی کوتـاه داریـم بـه چند 
کـه  فروشـی  فرزنـد  ایـن  از  مـورد 
متاسـفانه روز بـه روز در حـال افزایش 
اسـت.الزم بـه ذکر اسـت ایـن اتفاقات 
در طـی سـالهای اخیـر اتفـاق افتـاده 

: ست ا
فروش فرزند به خاطر 3 میلیون 

تومان
چنـد روز پیـش، بـا مشـاهده یـک 
پیرمـرد بـه همـراه دختـر خردسـالش 
تصمیـم گرفتـم بـه آنهـا یـاری دهم و 
بـا توجـه بـه آنکـه پیرمـرد را متکدی 
می دانسـتم، مبلغـی بـه عنـوان کمک 
در اختیـار او قـرار دادم. چنـد قدمـی 
دور نشـده بـودم کـه متوجـه صـدای 
دختـر  بـود  حاضـر  شـدم؛  پیرمـرد 
یک سـاله اش را بـه مبلـغ سـه میلیون 
 ۱۱۰ پلیـس  فـورا  بفروشـد.  تومـان 
را در جریـان ایـن موضـوع قـرار داده 
گانـدی   ۱۰۳ کانتـری  مامـوران  و 

در محـل حضـور یافتنـد و پیرمـرد را 
بازداشـت کردنـد. به دنبال دسـتگیری 
این شـخص، وی به مامـوران گفت که 
همسـر و دختـر سـه سـاله اش نیز یک 
چهار راه باالتر مشـغول گدایی هستند. 
مامـوران، همسـر وی را هـم بازداشـت 
کردنـد زیـرا مقـداری تریـاک همـراه 
داشـت و ادلـه الزم بـرای بازداشـتش 
فراهـم بـود. اعـزام 2 متهـم - پـدر و 
مـادر 2 کـودک- بـه دادسـرای جنایی 
در حالـی صـورت گرفـت کـه دختـر 
از  ناشـی  خمـاری  فـرط  از  یک سـاله 
عـدم مصـرف تریاک، پریشـان بـود. با 
ارجـاع پرونـده به دادگاه، دادیار شـعبه 
تهـران   ۳7 ناحیـه  دادسـرای  چهـارم 
تحقیقـات در ایـن زمینه را آغـاز کرد، 
پـدر کـودک گفـت: از چنـد مـاه قبل 
کـه بیـکار شـدم تحـت پوشـش یـک 
نهـاد دولتـی قـرار گرفتیـم و حقوقـی 
کـه از آنجـا دریافـت می کردیـم کفاف 

. نمـی داد  را  زندگی مـان 
همسـرم  بـا  دلیـل  همیـن  بـه 
بـه  شهرسـتان  از  گرفتیـم  تصمیـم 
اشـتغال  بـا  بلکـه  تـا  بیاییـم  تهـران 
بـه کاری درآمـدی کسـب کنـم، امـا 
وضـع بدتـر از پیـش شـد. وی کـه بـه 
ادعـای خود نتوانسـته شـغل مناسـبی 
پیـدا کنـد بـا همسـر و 2 فرزنـدش به 
از نقـاط  گدایـی رو آورده و در یکـی 
نسـبتا اعیان نشـین پایتخت شـروع به 
گدایـی کـرده اسـت. بـا توجه بـه آنکه 
اتهامـی خـاص در زمینه فـروش فرزند 
بـه ایـن زوج تفهیـم نشـد، دسـتورات 
اتهامـات  راسـتای  در  الزم  قضایـی 
نگهـداری  و  قبیـل حمـل  از  دیگـری 
مـواد مخـدر و تکدی گـری با اسـتفاده 
از کـودک خردسـال از سـوی قاضـی 
و  صـادر  پرونـده  بـه  رسـیدگی کننده 
دختـر یک سـاله بـرای ترک اعتیـاد به 
مرکـز مربـوط اعـزام شـد. اگرچـه این 
پرونـده ماننـد هـزاران پرونـده دیگـر 
دسـتگاه قضایـی، روزی بـا اتخـاذ یک 
یـا  دادگاه  قاضـی  سـوی  از  تصمیـم 

دادیـار دادسـرا مختومـه می شـود امـا 
حکایـت تلـخ فرزندفروشـی بـا فرجـام 
یافتـن ایـن پرونـده بـه پایـان نخواهد 

رسـید.
بازار بچه فروشی

»مشـتري دارد، او را تـا دو و نیـم 
میلیـون تومـان مـي خرنـد. بـراي چه 
تحویـل شـما بدهـم؟« راحلـه سـیزده 
سـالش اسـت، مـادر مواد فروشـش در 
زنـدان اسـت و بـرادرش سرپرسـتي او 
راحلـه شناسـنامه  دارد.  عهـده  بـه  را 

ندارد.
 بـرادرش نمـي خواهـد او را تحویل 
موسسـه خیریه دهـد. »دو میلیون بده 
بچـه را ببـر هر جـا که خواسـتي.«این 
کنـد  نبـض  روایـت  نیسـت،  گـزارش 
کودکانـي اسـت که هـرروز آنها را سـر 
چهـارراه هـا یـا متـرو مـي بینیـم. نـه 
مـي تواننـد بخواننـد نـه مـي تواننـد 
بنویسـند، تنهـا چیـزي کـه از همـان 
انـد کار کـردن  آمـوزش دیـده  ابتـدا 
اسـت. آنهـا از صبـح کار مـي کننـد تا 
شـب پـدر و مادرهـاي جعلـي یـا پـدر 
و مادرهـاي خودشـان بـا خیـال راحت 

بکشـند. مواد 
 کارگرانـي کـه اگر خـوب کار کنند، 
خریـداران فراوانـي دارنـد. قیمـت این 
کـودکان بـرده را مـي پرسـم: »از صـد 
هزارتـا پنـج میلیـون.«  اینجـا دروازه 
غـار اسـت، نـاف تهـران. سـوار متـرو 
کـه شـوي، کمتـر از یـک سـاعت بـه 
ایسـتگاه شـوش مي رسـي و چند قدم 
پیاده کـه بیایي جایي سـردرمي آوري 
کـه انسـانیت دود شـده و به هـوا رفته 
اسـت. صبـح هـا خلـوت و شـب هـا از 
زمیـن بچـه مي جوشـد. نه عاشـق مي 
شـوند نـه کودکـي مـي کننـد. وقتـي 
بـه سـن دوازده، سـیزده سـالگي مـي 
رسـند بایـد ازدواج کننـد و بچـه دار 
شـوند، ایـن چرخـه زندگـي کـودکان 

اسـت. برده 
آنهـا  پـاي  مقابـل  دیگـري  راه   
نیسـت، فکـر مـي کننـد حتمـا ایـن 

صحیـح ترین راه اسـت. آنهـا را غربتي 
صـدا مـي زننـد. از لـب خط تـا دروازه 
غـار خانـه هایـي را مي بیني بـا حیاط 
اندرونـي و  هایـي بـزرگ و هشـتي و 
بیرونـي، در تمـام این اتاق هـا خانواده 
هایـي زندگـي مـي کنند با چنـد بچه.  
هـر بچـه سـرمایه یـي بـراي خانـواده، 
بیشـتر،  فرزنـد  والدیـن  ایـن  بـراي 
زندگي بهتر اسـت. مواد بیشـتر اسـت. 

نشـئگي عمیـق تـر. 
سـال  افغـان  سـاله   ۱4 دختربچـه 
او حتـي  بـود،  دار شـده  بچـه  پیـش 
تـوان بلنـد کردن بچـه را هم نداشـت 
امـا حاالبچـه او پیـش خودش نیسـت. 
تومـان  میلیـون  سـه  را  نـوزادش 
فروختـه اسـت. در ایـن محلـه گـروه 
دیگـري نیـز هسـتند کـم تعـداد تـر 
از غربتـي هـا، بـه آنهـا فیوجـي مـي 
موسسـات  مـددکاران  اکثـر  گوینـد. 
خیریـه کـه با ایـن خانواده ها سـروکار 
دارنـد، خریـد و فـروش بچـه یـا بچـه 
دار شـدن بـراي درآمدزایـي را ناشـي 
از فقـر فرهنگـي در بیـن این گـروه ها 
مـي داننـد. اینجـا بـا بچه تجـارت مي 
کننـد، مـواد مـي کشـند، زندگـي مي 
کننـد و دسـت آخر هم سرنوشـت تلخ 
تـري در انتظارشـان اسـت، اینجـا هـر 
اتفاقـي مي افتـد. مردي به نام خسـرو 
وجـود دارد. بـه بچـه ها پـول مي دهد 
و بعـد آنهـا را بـه هـزار شـکل دیگر به 

گیرد. مـي  بردگـي 
 کـودکان موظـف هسـتند کـه آخر 
شـب با مقدار مشـخصي پول بـه خانه 
برگردننـد، اگر پـول کم آورده باشـند، 
بایـد تـن بـه کارهـاي دیگـري دهنـد. 
ازدواج ایـن بچـه هـا هیچ جایـي ثبت 
نمـي شـود، نام شـان جایـي ثبت نمي 
شـود. گویـا روح هسـتند. بـرده هایـي 
کـه فقـط بـراي کار زاییـده شـده اند. 
مولـوي  خیابـان  در   ... بیمارسـتان 

اسـت. تهران 
 بـازاري بـراي خریـد و فـروش بچه 
درسـت ماننـد وال اسـتریت، یکـي از 

افزایش عمل ضد انسانی فروش فرزند 

فرزندت را چند می فروشی؟
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اگـر  شـاید  دورتـر  و  دور  ایـام  در 
بحـث فـروش انسـان و یا تبـادل آن با 
کاال و یـا چیـز دیگری مطرح می شـد 
کمتـر کسـی از ایـن موضـوع متعجب 
میگرفـت. آن خـرده  بـه  و  مـی شـد 

انسـان را بـرای بـرده کشـی و یـا هـر 
ازا  در  و  مـی خریدنـد  دیگـری  چیـز 
آن زر و .... مـی پرداختتنـد امـا اکنون 
دیگر آن زمان نیسـت و کمتر کشـوری 
را مـی تـوان یافـت کـه در آن خرید و 
فـروش انسـان رایـج باشـد امـا پدیده 
گریبانگیـر  سالهاسـت  کـه  شـومی 
فرزنـد  فـروش  شـده  بشـری  جامعـه 
بخاطـر پـول و یـا چیزهای بـی ارزش 
متاسـفانه  کـه  معضلـی  اسـت،  دیگـر 
در کشـور و در قوانیـن جزایـی کشـور 
فاقـد عنـوان مجرمانـه اسـت هرچنـد 
مـورخ   7/2۱۹7 مشـورتی  نظریـه ی 
84/4/۱ اداره ی حقوقـی قوه ی قضاییه 
در مـورد مـاده ی ۳ اشـاره کـرده کـه 
کـودکان  فـروش  و  خریـد  مطلقـا 
قانـون  امـا  اسـت،  مسـتوجب حبـس 
محکمـی در ایـن بـاره وجـود نـدارد.

در زیـر نگاهـی کوتـاه داریـم بـه چند 
کـه  فروشـی  فرزنـد  ایـن  از  مـورد 
متاسـفانه روز بـه روز در حـال افزایش 
اسـت.الزم بـه ذکر اسـت ایـن اتفاقات 
در طـی سـالهای اخیـر اتفـاق افتـاده 

: ست ا
فروش فرزند به خاطر 3 میلیون 

تومان
چنـد روز پیـش، بـا مشـاهده یـک 
پیرمـرد بـه همـراه دختـر خردسـالش 
تصمیـم گرفتـم بـه آنهـا یـاری دهم و 
بـا توجـه بـه آنکـه پیرمـرد را متکدی 
می دانسـتم، مبلغـی بـه عنـوان کمک 
در اختیـار او قـرار دادم. چنـد قدمـی 
دور نشـده بـودم کـه متوجـه صـدای 
دختـر  بـود  حاضـر  شـدم؛  پیرمـرد 
یک سـاله اش را بـه مبلـغ سـه میلیون 
 ۱۱۰ پلیـس  فـورا  بفروشـد.  تومـان 
را در جریـان ایـن موضـوع قـرار داده 
گانـدی   ۱۰۳ کانتـری  مامـوران  و 

در محـل حضـور یافتنـد و پیرمـرد را 
بازداشـت کردنـد. به دنبال دسـتگیری 
این شـخص، وی به مامـوران گفت که 
همسـر و دختـر سـه سـاله اش نیز یک 
چهار راه باالتر مشـغول گدایی هستند. 
مامـوران، همسـر وی را هـم بازداشـت 
کردنـد زیـرا مقـداری تریـاک همـراه 
داشـت و ادلـه الزم بـرای بازداشـتش 
فراهـم بـود. اعـزام 2 متهـم - پـدر و 
مـادر 2 کـودک- بـه دادسـرای جنایی 
در حالـی صـورت گرفـت کـه دختـر 
از  ناشـی  خمـاری  فـرط  از  یک سـاله 
عـدم مصـرف تریاک، پریشـان بـود. با 
ارجـاع پرونـده به دادگاه، دادیار شـعبه 
تهـران   ۳7 ناحیـه  دادسـرای  چهـارم 
تحقیقـات در ایـن زمینه را آغـاز کرد، 
پـدر کـودک گفـت: از چنـد مـاه قبل 
کـه بیـکار شـدم تحـت پوشـش یـک 
نهـاد دولتـی قـرار گرفتیـم و حقوقـی 
کـه از آنجـا دریافـت می کردیـم کفاف 

. نمـی داد  را  زندگی مـان 
همسـرم  بـا  دلیـل  همیـن  بـه 
بـه  شهرسـتان  از  گرفتیـم  تصمیـم 
اشـتغال  بـا  بلکـه  تـا  بیاییـم  تهـران 
بـه کاری درآمـدی کسـب کنـم، امـا 
وضـع بدتـر از پیـش شـد. وی کـه بـه 
ادعـای خود نتوانسـته شـغل مناسـبی 
پیـدا کنـد بـا همسـر و 2 فرزنـدش به 
از نقـاط  گدایـی رو آورده و در یکـی 
نسـبتا اعیان نشـین پایتخت شـروع به 
گدایـی کـرده اسـت. بـا توجه بـه آنکه 
اتهامـی خـاص در زمینه فـروش فرزند 
بـه ایـن زوج تفهیـم نشـد، دسـتورات 
اتهامـات  راسـتای  در  الزم  قضایـی 
نگهـداری  و  قبیـل حمـل  از  دیگـری 
مـواد مخـدر و تکدی گـری با اسـتفاده 
از کـودک خردسـال از سـوی قاضـی 
و  صـادر  پرونـده  بـه  رسـیدگی کننده 
دختـر یک سـاله بـرای ترک اعتیـاد به 
مرکـز مربـوط اعـزام شـد. اگرچـه این 
پرونـده ماننـد هـزاران پرونـده دیگـر 
دسـتگاه قضایـی، روزی بـا اتخـاذ یک 
یـا  دادگاه  قاضـی  سـوی  از  تصمیـم 

دادیـار دادسـرا مختومـه می شـود امـا 
حکایـت تلـخ فرزندفروشـی بـا فرجـام 
یافتـن ایـن پرونـده بـه پایـان نخواهد 

رسـید.
بازار بچه فروشی

»مشـتري دارد، او را تـا دو و نیـم 
میلیـون تومـان مـي خرنـد. بـراي چه 
تحویـل شـما بدهـم؟« راحلـه سـیزده 
سـالش اسـت، مـادر مواد فروشـش در 
زنـدان اسـت و بـرادرش سرپرسـتي او 
راحلـه شناسـنامه  دارد.  عهـده  بـه  را 

ندارد.
 بـرادرش نمـي خواهـد او را تحویل 
موسسـه خیریه دهـد. »دو میلیون بده 
بچـه را ببـر هر جـا که خواسـتي.«این 
کنـد  نبـض  روایـت  نیسـت،  گـزارش 
کودکانـي اسـت که هـرروز آنها را سـر 
چهـارراه هـا یـا متـرو مـي بینیـم. نـه 
مـي تواننـد بخواننـد نـه مـي تواننـد 
بنویسـند، تنهـا چیـزي کـه از همـان 
انـد کار کـردن  آمـوزش دیـده  ابتـدا 
اسـت. آنهـا از صبـح کار مـي کننـد تا 
شـب پـدر و مادرهـاي جعلـي یـا پـدر 
و مادرهـاي خودشـان بـا خیـال راحت 

بکشـند. مواد 
 کارگرانـي کـه اگر خـوب کار کنند، 
خریـداران فراوانـي دارنـد. قیمـت این 
کـودکان بـرده را مـي پرسـم: »از صـد 
هزارتـا پنـج میلیـون.«  اینجـا دروازه 
غـار اسـت، نـاف تهـران. سـوار متـرو 
کـه شـوي، کمتـر از یـک سـاعت بـه 
ایسـتگاه شـوش مي رسـي و چند قدم 
پیاده کـه بیایي جایي سـردرمي آوري 
کـه انسـانیت دود شـده و به هـوا رفته 
اسـت. صبـح هـا خلـوت و شـب هـا از 
زمیـن بچـه مي جوشـد. نه عاشـق مي 
شـوند نـه کودکـي مـي کننـد. وقتـي 
بـه سـن دوازده، سـیزده سـالگي مـي 
رسـند بایـد ازدواج کننـد و بچـه دار 
شـوند، ایـن چرخـه زندگـي کـودکان 

اسـت. برده 
آنهـا  پـاي  مقابـل  دیگـري  راه   
نیسـت، فکـر مـي کننـد حتمـا ایـن 

صحیـح ترین راه اسـت. آنهـا را غربتي 
صـدا مـي زننـد. از لـب خط تـا دروازه 
غـار خانـه هایـي را مي بیني بـا حیاط 
اندرونـي و  هایـي بـزرگ و هشـتي و 
بیرونـي، در تمـام این اتاق هـا خانواده 
هایـي زندگـي مـي کنند با چنـد بچه.  
هـر بچـه سـرمایه یـي بـراي خانـواده، 
بیشـتر،  فرزنـد  والدیـن  ایـن  بـراي 
زندگي بهتر اسـت. مواد بیشـتر اسـت. 

نشـئگي عمیـق تـر. 
سـال  افغـان  سـاله   ۱4 دختربچـه 
او حتـي  بـود،  دار شـده  بچـه  پیـش 
تـوان بلنـد کردن بچـه را هم نداشـت 
امـا حاالبچـه او پیـش خودش نیسـت. 
تومـان  میلیـون  سـه  را  نـوزادش 
فروختـه اسـت. در ایـن محلـه گـروه 
دیگـري نیـز هسـتند کـم تعـداد تـر 
از غربتـي هـا، بـه آنهـا فیوجـي مـي 
موسسـات  مـددکاران  اکثـر  گوینـد. 
خیریـه کـه با ایـن خانواده ها سـروکار 
دارنـد، خریـد و فـروش بچـه یـا بچـه 
دار شـدن بـراي درآمدزایـي را ناشـي 
از فقـر فرهنگـي در بیـن این گـروه ها 
مـي داننـد. اینجـا بـا بچه تجـارت مي 
کننـد، مـواد مـي کشـند، زندگـي مي 
کننـد و دسـت آخر هم سرنوشـت تلخ 
تـري در انتظارشـان اسـت، اینجـا هـر 
اتفاقـي مي افتـد. مردي به نام خسـرو 
وجـود دارد. بـه بچـه ها پـول مي دهد 
و بعـد آنهـا را بـه هـزار شـکل دیگر به 

گیرد. مـي  بردگـي 
 کـودکان موظـف هسـتند کـه آخر 
شـب با مقدار مشـخصي پول بـه خانه 
برگردننـد، اگر پـول کم آورده باشـند، 
بایـد تـن بـه کارهـاي دیگـري دهنـد. 
ازدواج ایـن بچـه هـا هیچ جایـي ثبت 
نمـي شـود، نام شـان جایـي ثبت نمي 
شـود. گویـا روح هسـتند. بـرده هایـي 
کـه فقـط بـراي کار زاییـده شـده اند. 
مولـوي  خیابـان  در   ... بیمارسـتان 

اسـت. تهران 
 بـازاري بـراي خریـد و فـروش بچه 
درسـت ماننـد وال اسـتریت، یکـي از 

افزایش عمل ضد انسانی فروش فرزند 

فرزندت را چند می فروشی؟

شماره پیاپی 815  
دوشنبه 20 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
5000220303411

برای اطاع 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

کار  آنجـا  کـه  پزشـکي  دانشـجویان 
مـي کند، مـي گویـد: »خانـم هایي به 
ایـن بیمارسـتان مي آمدنـد و بچه دار 
مـي شـدند و مـي رفتنـد، حتـي براي 
نمـي  صبـر  خـود  کـودک  شـیردهي 
کردنـد.   امـا همیـن خانـم دو هفتـه 
بعـد مـي آمـد و برگه یي را که دسـت 
ناچیـزي  پـول  و  امضـا  بـود  مـردي 
دریافـت مـي کـرد، سـپس بچـه را به 
او تحویـل مـي داد. به همین سـادگي. 
اینجـا زنـان معتاد هـم مي آینـد براي 
زایمان، اما خرج دو، سـه شـب مصرف 
شـان را مـي گیرنـد و کـودک خـود را 

فروشـند.« مي 
فروش فرزند بخاطر هزینه 

جراحی زیبایی!!
یـک زن بلژیکـی برای عمـل زیبایی 
»لیپوساکشـن« خود فرزنـدان دوقلوی 
خـود را به قیمت ۹ هـزار پوند فروخت
در  سـاله    ۳۱ رینگـور«   »سـونیا 
پـی افشـای ایـن مطلب توسـط پلیس 
ایـن زن و همسـرش  بازداشـت شـد. 
پـس از جسـتجو در اینترنـت دریافتند 
بهتریـن راه بـرای بـرای تأمیـن هزینه 
ایـن  زن،  ایـن  بـدن  زیبایـی  عمـل 
اسـت که کـودکان خـود را بفروشـند؛ 
را  خـود  دوقلـوی  فرزنـدان  بنابرایـن 
فروخته انـد.  دوسـتانش  از  یکـی  بـه 
از آنجـا کـه در بلژیـک، قانونـی بـرای 
نـدارد،  منـع فـروش کـودکان وجـود 

وی بـه اتهـام ارتـکاب »رفتـار موهن«  
بازداشـت شـد. دادگاه همچنیـن ایـن 
زن را بـه علـت اظهـارت غیـر واقعـی 
بـه زوج های هلنـدی خریـدار کودکان 
مبنـی بـر اینکـه وی مـادر واقعـی آنها 

نبـوده، بـه کاه بـرداری متهـم کـرد.
در صـورت محـرز شـدن جـرم ایـن 
زن، وی بـه ۱ مـاه تـا 5 سـال حبـس 
حـال  ایـن  بـا  می شـود.  محکـوم 
»رینگـور« اتهام فروش کـودکان را رد 
کـرد و گفت چون دوسـت وی به علت 
مشـکات قلبـی قـادر بـه باردار شـدن 
نبـود، وی کـودکان خـود را بـه طـور 

رایـگان بـه وی سـپرد.
فروش فرزند دختر بخاطر 

گوشی همراه!
زوج چینـی یک آگهـی در خصوص 
فـروش فرزند خود در اینترنت منتشـر 
و بـا شـخصی در این خصـوص معامله 
کردنـد. در ایـن آگهـی مبلـغ ۳۰ هزار 
یـوآن )۳۶۰۰ یـورو( درخواسـت شـده 
بـود امـا مبلـغ دقیـق دریافتی منتشـر 
نشـده اسـت.این زوج سـپس به خرید 
یـک دسـتگاه گوشـی آیفـون، کفـش 
هـای ورزشـی گرانبها و اجنـاس دیگر 
ایـن خانـواده  ایـن کار  اقـدام کردنـد 
بـه  زوج  ایـن  بـود.  زشـت  بسـیار 
نیروهـای پلیـس علـت چنیـن اقدامی 
زندگـی  از  کـودک  برخـورداری  را 
بهتـر و نیـز داشـتن یـک فرزنـد دیگر 

سیاسـت  بـه  توجـه  کردند.بـا  اعـام 
خصـوص  در  کننـده  محـدود  هـای 
تـک فرزنـدی و نیز نابرابـری جمعیتی 
در  مونـث  و  مذکـر  جنـس  دو  بیـن 
چیـن، قاچاق کـودکان و زنـان در این 
کشـور بسـیار گسترده اسـت. صرفنظر 
اقتصـادی،  فقـر  ماننـد  عواملـی  از 
مشـکات اجتماعـی، تبعیض، شـکاف 
طبقاتـی و ... الزم اسـت ایـن پدیـده 
متاسـفانه غیرمجرمانه در کشـورمان را 
از نظـرگاه حقوقـی مـورد بررسـی قرار 
دهیـم. بـه هـر حـال قاضـی در چنین 
مـواردی بایـد با اسـتناد بـه اصل ۱۶7 
قانون اساسـی با بهره منـدی از فتاوای 
معتبر فقهای شـیعه چنیـن مجرمینی 
البتـه  و  بنمایـد  تعزیـری  مجـازات  را 
ایـن ضـرورت؛ وضـع قانـون صریـح در 

ایـن زمینـه را نفـی نمـی کنـد.
جزایـی  قوانیـن  در  فرزندفروشـی 
کشـور فاقـد عنـوان مجرمانـه اسـت و 
نخسـتین پیامـد منفـی ایـن پدیـده، 
نادیـده گرفتـن هویت و ارزش انسـانی 
اسـت، در قرون گذشـته فروش انسـان 
نـام  بـه  خاصـی  چارچـوب  در  فقـط 
برده فروشـی مطـرح بـود کـه در حـال 
حاضـر موضـوع آن منتفـی اسـت لـذا 
هیـچ دلیـل شـرعی، قانونـی و اخاقی 
و  نـدارد  فرزنـد وجـود  فـروش  بـرای 
می تـوان ایـن امـر را زیـر پـا گذاشـتن 
کـرد.  تلقـی  افـراد  انسـانی  ارزش 

فرزندفروشـی  منفـی  پیامـد  دومیـن 
عـدم محرمیـت فرزنـد فروختـه شـده 
می خـرد،  را  او  کـه  اسـت  کسـی  بـا 
متاسـفانه در چنیـن مـواردی عاوه بر 
حرمـت روابـط دوطـرف، بحـث حق و 
حقـوق شـرعی و قانونی کـودک مانند 
ارث نیـز مشـخص نیسـت و از سـوی 
کودکانـی  چنیـن  کـه  زمانـی  دیگـر 
می شـوند  واقـف  خـود  گذشـته  بـه 
وبـال جامعـه  و  زده  بـه طغیـان  سـر 
خـود خواهنـد شـد. بنابرایـن نبایـد از 
جریـان  در  کـودکان  از  سوء اسـتفاده 
از  کـه  بـود چـرا  غافـل  آنهـا  فـروش 
مختلـف  انحـای  بـه  افـرادی  چنیـن 
سوء اسـتفاده  تکدی گـری،  ماننـد 
جنسـی و ارتـکاب جـرم بهره بـرداری 
خواهـد شـد و ایـن مـوارد بـه عنـوان 
جبـران  غیرقابـل  و  منفـی  تبعـات 
اسـت.  مطـرح  همـواره  فرزندفروشـی 
بـا ایـن اوصـاف آیـا نبایـد از اینکـه در 
قوانین کشـور، عنـوان مجرمانه خاصی 
بـرای فرزندفروشـی مقرر نشـده اسـت 
متاسـف بـود؟ الزم اسـت همانگونه که 
قانونگـذار در قوانین مختلـف با احترام 
بـه کیـان خانواده بـه عنوان نخسـتین 
هسـته اجتماع اقدام بـه وضع مقرراتی 
کـرده اسـت در ایـن رابطه نیـز پدیده 
فرزندفروشـی را مـورد بررسـی دقیق و 
کارشناسـانه قـرار داده و به قانونگذاری 

در قالـب قوانیـن جزایـی بپـردازد.
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یکـی  گذشـت  کـه  روزی  چنـد  در 
پـس از دیگـری دسـت مایه های مجازی 
شـوخی  و  خنـده  و  سـرگرمی  بـرای 
بـه  گاهـی هـم حمله هـای گروهـی  و 
آمـد  پیـش  مختلـف  افـراد  پروفایـل  
و  جنـگ  از  پـر  روزی  چنـد  شـاهد  و 
جـدال و ماجراهـای عجیـب و غریـب 
بودیـم از روابط عشـقی و شکسـت های 
عاطفـی سـتاره های اینسـتاگرام گرفتـه 
تـا توئیـت منصـوب بـه رامبـد جـوان و 
جدیدتریـن سـوژه هـم انتشـار ویدیوی 
یکـی از برنامه هـای تلویزیونی در فضای 
مجـازی کـه واکنش وسـیع مـردم را بر 
انگیخـت و هنـوز بایـد نشسـت و دیـد 
ناپسـند  آینـده ی آن ویدیـو و ادبیـات 
امـا  می شـود  ختـم  کجـا  بـه  مجـری 
همـه ی ایـن مسـائل مـا را متوجـه یک 
نکتـه می کنـد، مدتهـا پیـش وقتیی که 
اوبامـا بـه دیـدار بـا دانش آمـوزان یـک 
مدرسـه در آمریـکا رفتـه بود به ایشـان 
گفتـه بود کـه مواظب رفتـار و گفتارتان 
در فضـای مجازی باشـید و بدانید که از 
همیـن اآلن کـه کودکـی بیش نیسـتید 
رفتار شـما توسـط تمام جهانیـان دیده 
می شـود و اگر عمل ناشایسـتی از شـما 
سـر بزنـد تا ابـد در حافظـه ی دهکده ی 
قابـل  راحتـی  بـه  و  می مانـد  جهانـی 
درسـت کـردن نیسـت و گاهـی بعضـی 
یـک  بـا  نمی شـود  را  اشـتباهات  از 

عذرخواهـی فرامـوش کـرد.
امـروزه دنیـا بسـیار کوچـک شـده و 
همانطـور کـه جنگـی در آسـیا می تواند 
آفریقـا  بـر روی قیمت هـای گنـدم در 
تاثیـر بگـذارد سـاخته شـدن ویدئـو و 
یـا نوشـتن متنـی در آن سـوی جهـان 
می توانـد غوغایـی را در بخـش دیگـری 

از کـره ی خاکـی بـه پا کنـد و از همه ی 
مجـازی  فضـای  اینکـه  مهم تـر  اینهـا 
بـه واسـطه ی اینکـه آزادی بیشـتری را 
در خـود دارد عـده ای را دچـار اشـتباه 
می کنـد که این آزادی به این معناسـت 
و  اندیشـه ها  تمـام  بـه  می تواننـد  کـه 
و  کننـد  توهیـن  اخاقـی  ارزش هـای 
یـا آنقـدر آزاد هسـتند کـه می تواننـد 
بـه راحتـی نظراتـی کـه بـدون اندکـی 
مطالعـه و صرفـا از روی بـی خبـری بـه 
را  رسـیده اند  گهربـاری  نتایـج  چنیـن 
بـه زور بـه دیگـر سـاکنان ایـن دنیـای 
مجـازی تحمیـل کنند و تازه اگر کسـی 
جرائـت مخالفت بـه خـودش داد چنان 
با خـودش و خانـواده اش برخـورد کنند 
کـه دنیـای الیتناهـی مجـازی برایـش 
بـدل بـه حیـاط خلوتـی کوچک بشـود 
و مجبـور بشـود از همـان حیـاط خلوت 
هـم کـوچ کنـد و یـا تـا مدتهـا لبـاس 

مبـدل بـه تـن کند.
مدتهـا پیش خوانـدم که مـا ایرانی ها 
در هـر یـک دقیقه یـک نزاع داشـته ایم 
امـا گویـا در فضـای مجـازی هـر یـک 
ثانیـه یـک مشـاجره ی جـدی داریـم و 
متاسـفانه کسـی هـم بـه مـا نمی آموزد 
بایـد  چگونـه  مجـازی  فضـای  در  کـه 
رفتـار کنیـم و تـا بـه حال من پـدری را 
ندیـدم که به فرزنـدش بگوید: عزیزم در 
فضـای مجـازی با مردم جـوری صحبت 
کـن که اگـر همـان لحظـه در مقابل تو 
ایسـتاده باشـند هـم همـان رفتـار از تو 
سـر بزند و تفاوتی بین شـخصیت تو در 
دنیای اینترنت و شـخصیت واقعی تو در 

جهـان پیرامـون ما نباشـد.
شـما را دعـوت می کنـم تـا بایدها و 
نبایدهـای شـبکه های مجـازی را از قلم 

علیرضـا مجیدی یکـی از قدیمی ترین و 
بـا ذوق ترین اهالی وباگسـتان فارسـی 

بخوانید:
1- هر چیزی را فورا share نکنید

هـر مطلب جـذاب یـا هیجان انگیز یا 
محیرالعقولی که به دسـت تان می رسـد 
و  اجتماعـی  شـبکه های  در  جایـی  یـا 
موبایلـی و حتـی وب سـایت های خبری 
تأمـل  نکنیـد.   share فـورا  می بینیـد 
سـلیم  عقـل  بـا  اصـًا  ببینیـد  کنیـد 
شـما بـا تجربه ها و شـهود شـخصی تان  
هماهنـگ و متناسـب اسـت یـا نـه. اگر 

نیسـت، کمـی بیشـتر تأمـل کنید.
قبـل از share کردن از 2-۳ دوسـت 
معتبـر بپرسـید، ببینیـد آنهـا مطلب را 
منطقـی می داننـد یا نه. کمی جسـتجو 
کنیـد. دنبـال منبـع اصلـی و اولیه خبر 
بگردیـد. بلـه، می دانم! ایـن کارها کمی 
سـخت و وقت گیـر هسـتند. امـا بهتر از 
این اسـت کـه شـما یـک آدم نامعتبر و 
سـاده لـوح به نظر برسـید کـه به محض 
می رسـد  دسـتش  بـه  خبـری  این کـه 
می دهـد.  پـاس  بقیـه  بـه  تـوپ  مثـل 
خودتـان را بـاور کنیـد! بـاور کنیـد کـه 
گاهـی شـهود و عقـل سـلیم شـما بهتر 
دلیـل  ایـن  می کنـد!  کار  خیلی هـا  از 
همـه  را  چیـزی  چـون  کـه  نمی شـود 
دارنـد به اشـتراک می گذارند، شـما هم 
فـورا همـان کار را بکنیـد کـه از قافلـه 
عقـب نیفتیـد! بـاور کنید تا بـه حال به 
هیـچ کس بابت سـرعت در شـیر کردن 
مطالـب و کلیپ هـا و تعـدد پسـت ها در 
شـبکه های اجتماعـی جایـزه نداده انـد!

2-  هر چیزی را هر جایی پست 
نکنید!

هـر جـا کـه عـده ای جمـع شـده اند، 

منتظـر  کـه  نیسـت  آن  بـر  دلیـل 
درافشـانی های فـورواردی شـما باشـند! 
آنهـا ممکـن اسـت بـا هدف مشـخصی 
بـه  عاقه منـد  و  آمده انـد  هـم  گـرد 
مطالـب  و  هسـتند  خاصـی  مطالـب 
می خـورد.  دردشـان  بـه  به خصوصـی 
وقتـی وارد یـک گروه می شـوید، نگاهی 
چنـد  بندازیـد،  قبلـی  پسـت های  بـه 
روزی تماشـاگر بمانیـد تـا بفهمیـد چه 
چیزهایـی مـورد توجـه و عاقـه  اعضای 
بـه  نگاهـی  حتـی  اسـت.  گـروه  آن 

بندازیـد. اعضـا  فهرسـت 
را  آنهـا  از  بعضـی  اسـت  ممکـن 
کنیـد  تصـور  خودتـون  بـا  بشناسـید. 
اگـر شـما بـه مجلسـی دعـوت بشـوید 
آدم  عـده  یـک  و  آدم هـا  همـان  کـه 
دیگـه باشـند کـه بـرای هـدف تقریبـا 
مشـخصی دور هـم جمع شـده اند )مثا 
اهـداف شـغلی، علمـی، سـرگرمی و ...( 
شـما چـه طـور مطالبی را ممکن اسـت 
آنجـا مطـرح کنیـد. آیـا مثـا در یـک 
گـروه علمـی، شـروع به جـوک گفتن و 
خبـر دادن از یـک حراجی خـوب لباس 
مـارک دار یـا اظهـارات فـان مسـئول 
سیاسـی کشـور مـی کنید؟! فکـر کنید 
اگـر ایـن کار را در آن مجلـس بکنیـد 
دیگـران بـه چه چشـمی بـه شـما نگاه 
خواهنـد کـرد!؟ بـه چشـم یک ابلـه؟ یا 
آدمـی کـه آن قـدر بلوغ اجتماعـی پیدا 
نکـرده کـه بتواند متناسـب با شـرایط و 

موقعیـت حـرف بزنـد و رفتـار کنـد!؟
3-  لطفا از شدت آزادی بیانی 

که در گروه های مجازی وجود 
دارد،ذوق زده نشوید

دچـار بدفهمی از مفهـوم آزادی بیان 
نشـوید! آزادی بیـان در هیچ جـای دنیا 

اخالق مجازی
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مفهومـش این نیسـت که هـر جا رفتید 
هر چیـزی که دلتـان خواسـت بگویید! 
اگـر یـک عـده دور هـم جمـع شـده اند 
کـه مثـا فقـط بحـث ادبـی بکننـد یـا 
شـعر و متن ادبـی به اشـتراک بگذارند، 
و  بگذاریـد،  احتـرام  انتخاب شـان  بـه 
حرف هـای سیاسـی خـود را در گـروه 
دیگـری اظهـار کنیـد کـه افـرادش بـا 
هـدف شـنیدن و بحـث کـردن دربـاره  
مسـائل سیاسـی دور هم جمع شـده اند.
4- اول از همه، اهداف گروه تان 

را  مشخص کنید
از  قبـل  می سـازید  گروهـی  اگـر 
هـر چیـز اهـداف و قواعـد آن  را بـرای 
خودتـان مشـخص کنیـد. بـاری بـه هر 
جهـت نباشـید. حتـی خـوب اسـت که 
اهـداف و قوانیـن گـروه را بـرای افرادی 
کـه وارد می شـوند بگوییـد تـا محدوده 
از گـروه و پسـت های  افـراد  انتظـارات 
مـورد قبـول در گـروه مشـخص باشـد. 
ایـن توافـق اولیـه مانـع از دلخوری های 
بعـدی و از هم پاشـیدن گروه می شـود.

5- هر کسی را به هر گروهی 
اضافه نکنید

اگـر کسـی را بـه گروهـی مجـازی 
دعـوت می کنیـد، مطمئـن شـوید کـه 
می دانـد یـا می توانـد بفهمـد آنجا چه 
خبـر اسـت. اگـر فکـر می کنیـد به هر 
دلیـل برایش سـخت اسـت که سـریعا 
توضیـح  برایـش  خودتـان  بفهمـد، 

بدهیـد کـه آنجـا چـه خبـر اسـت و 
عرفـاً چـه مطالـب و گفـت و گوهایـی 
عاقه منـد  اعضـا  و  اسـت  پذیرفتنـی 
خوانـدن چـه نـوع مطالبی هسـتند، و 
احیانـا چـه مطالبـی مورد عاقـه  اعضا 

. نیست
6- حجم خبرهای بدی را که به 

اشتراك می گذارید خودآگاهانه و 
با وسواس کنترل کنید!

مـا  پیرامـون  در  نمی گویـم  مـن 
همـه چیـز بـه سـامان اسـت، گریـزی 
هـم از دیـدن و شـنیدن خبرهـای بـد 
دوبـاره   و  دوبـاره  ولـی  نـدارد.  وجـود 
بـه اشـتراک گذاشـتن و غرغرکـردن و 
حرف هـای بی حاصـل زدن آیا تغییری 
می کنـد؟ سـوهان  ایجـاد  واقعیـت  در 
اعصـاب خودتـان و بقیه نشـوید! از این 
اینترنتـی  اجتماعـی  شـبکه های  کـه 
گذاشـتن  درمیـان  امـکان  موبایلـی  و 
فراهـم  را  بـد  خبرهـای  و  غرغرهـا 
کـرده، ذوق زده نشـوید! خبرهـای بـد 

بگذاریـد دیگـران بدهنـد!  را 
خبرهـای  نویدبخـش  شـما  چـرا 
خـوب، خوشـحال کننده و انـرژی بخش 
نباشـید؟ چـرا بایـد وقتـی مـردم اسـم 
شـما را می بیننـد منتظـر باشـند کـه 
تنشـی بـه آنهـا وارد شـود؟ چـرا نبایـد 
وقتـی اسـم و عکـس شـما را می بیننـد 
منتظـر یـک متـن یـا خبـر امیدبخش، 

الهـام بخـش و انـرژی ده باشـند؟

7-  گاهی تماشاگر باشید
اصـا اگـر حرفـی نداریـد یـا خبـر 
خـاص و قابـل عرضـی کـه بـا عایـق و 
هماهنـگ  شـبکه تان  اعضـای  سـایق 
باشـد، نداریـد چـرا بایـد چیزی پسـت 
کنیـد؟ مگـر مـا از همـه وسـایلی کـه 
دور و برمـان اسـت وقتـی هیچ ضرورتی 
از  کـه  می کنیـم  اسـتفاده  نیسـت 
تکنولـوژی ارتباطات اینترنتی و موبایلی 

اسـتفاده کنیـم؟
8-  واکنش سریع نشان ندهید

وقتـی در جمـع یکی به شـما حرفی 
نظرتـان  بـه  برخورنـده  کـه  می زنـد 
آب  ندهیـد!  جـواب  فـورا  می رسـد، 
بخوریـد و کمی فکر کنیـد )حتی بیش 
از چنـد سـاعت( و از خودتـون بپرسـید 
آیـا اصـا روی صحبتـش بـا شـما بوده 
یـا مطلبـی کلـی گفتـه؟ آیا واقعـا قصد 
حرفـش  آیـا  داشـته؟  را  شـما  آزردن 
فـورا  اسـت  الزم  آیـا  بـوده؟  منطقـی 
حرفـش را به خودتـان بگیرید و واکنش 
تنـد نشـان بدهیـد؟ اصـا اگـر واکنش 
نشـان ندهیـد اتفاق مهیبـی می افتد؟ یا 
می تـوان یک تذکـر خصوصـی داد،  بی 
آنکـه جمـع به تشـنج کشـیده بشـود و 

کام همـه تلـخ شـود؟
9-  همیشه حواس تان باشد

 که چه پست می کنید
جملـه  از  شـبکه ها  از  بعضـی  در 

شـبکه های موبایلـی امـکان ویرایـش یا 
حـذف پیام هـا وجـود نـدارد و روی وب 
هـم این امـکان محدودیـت دارد و پاک 
کـردن ظاهـری یـک پسـت لزومـا بـه 
معنـی حـذف آن از همـه جـا نیسـت و 
بنابرایـن به شـکل های مختلـف ممکن 
اسـت همچنـان در دسـترس دیگـران 
مطلبـی  می کنیـد  فکـر  اگـر  باشـد. 
ممکن اسـت باعث سـوء اسـتفاده کسی 
شـود، بنـا را بـر ایـن بگذاریـد کـه ایـن 
و  ندارنـد  چندانـی  امنیـت  شـبکه ها 
شـما نمی توانیـد دسترسـی افـراد را به 
پسـت هایتان کنتـرل کنیـد، حتـی بـا 

تنظیمـات.
10-  مطالب متناسب با مخاطب 

پست کنید
گزیده گـو  و  گـو  کـم  کنیـد  سـعی 
فراخـور  بـه  را  یعنـی مطالـب  باشـید، 
عایـق و سـایق و نیازهـای مخاطـب 
هـا انتخـاب کنیـد و هر چیـزی را برای 
هـر کسـی و هـر گروهی نفرسـتید. این 
دقت نظرها، شـما را چهره ای هوشـمند، 
خـوش ذوق و باعاطفـه نشـان می دهـد. 
یعنـی  مطالـب  کـردن  پسـت  فلـه ای 
دسـته  حوصلـه   یـا  قـدرت  فرسـتنده 
بنـدی مطالـب و شـناخت مخاطب ها را 
نداشـته و اینها نشـانه های هوشـمندی 
و عاقـه و عاطفـه  فرسـتنده نسـبت به 

نمی کنـد. تداعـی  را  مخاطب هـا 
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یکـی  گذشـت  کـه  روزی  چنـد  در 
پـس از دیگـری دسـت مایه های مجازی 
شـوخی  و  خنـده  و  سـرگرمی  بـرای 
بـه  گاهـی هـم حمله هـای گروهـی  و 
آمـد  پیـش  مختلـف  افـراد  پروفایـل  
و  جنـگ  از  پـر  روزی  چنـد  شـاهد  و 
جـدال و ماجراهـای عجیـب و غریـب 
بودیـم از روابط عشـقی و شکسـت های 
عاطفـی سـتاره های اینسـتاگرام گرفتـه 
تـا توئیـت منصـوب بـه رامبـد جـوان و 
جدیدتریـن سـوژه هـم انتشـار ویدیوی 
یکـی از برنامه هـای تلویزیونی در فضای 
مجـازی کـه واکنش وسـیع مـردم را بر 
انگیخـت و هنـوز بایـد نشسـت و دیـد 
ناپسـند  آینـده ی آن ویدیـو و ادبیـات 
امـا  می شـود  ختـم  کجـا  بـه  مجـری 
همـه ی ایـن مسـائل مـا را متوجـه یک 
نکتـه می کنـد، مدتهـا پیـش وقتیی که 
اوبامـا بـه دیـدار بـا دانش آمـوزان یـک 
مدرسـه در آمریـکا رفتـه بود به ایشـان 
گفتـه بود کـه مواظب رفتـار و گفتارتان 
در فضـای مجازی باشـید و بدانید که از 
همیـن اآلن کـه کودکـی بیش نیسـتید 
رفتار شـما توسـط تمام جهانیـان دیده 
می شـود و اگر عمل ناشایسـتی از شـما 
سـر بزنـد تا ابـد در حافظـه ی دهکده ی 
قابـل  راحتـی  بـه  و  می مانـد  جهانـی 
درسـت کـردن نیسـت و گاهـی بعضـی 
یـک  بـا  نمی شـود  را  اشـتباهات  از 

عذرخواهـی فرامـوش کـرد.
امـروزه دنیـا بسـیار کوچـک شـده و 
همانطـور کـه جنگـی در آسـیا می تواند 
آفریقـا  بـر روی قیمت هـای گنـدم در 
تاثیـر بگـذارد سـاخته شـدن ویدئـو و 
یـا نوشـتن متنـی در آن سـوی جهـان 
می توانـد غوغایـی را در بخـش دیگـری 

از کـره ی خاکـی بـه پا کنـد و از همه ی 
مجـازی  فضـای  اینکـه  مهم تـر  اینهـا 
بـه واسـطه ی اینکـه آزادی بیشـتری را 
در خـود دارد عـده ای را دچـار اشـتباه 
می کنـد که این آزادی به این معناسـت 
و  اندیشـه ها  تمـام  بـه  می تواننـد  کـه 
و  کننـد  توهیـن  اخاقـی  ارزش هـای 
یـا آنقـدر آزاد هسـتند کـه می تواننـد 
بـه راحتـی نظراتـی کـه بـدون اندکـی 
مطالعـه و صرفـا از روی بـی خبـری بـه 
را  رسـیده اند  گهربـاری  نتایـج  چنیـن 
بـه زور بـه دیگـر سـاکنان ایـن دنیـای 
مجـازی تحمیـل کنند و تازه اگر کسـی 
جرائـت مخالفت بـه خـودش داد چنان 
با خـودش و خانـواده اش برخـورد کنند 
کـه دنیـای الیتناهـی مجـازی برایـش 
بـدل بـه حیـاط خلوتـی کوچک بشـود 
و مجبـور بشـود از همـان حیـاط خلوت 
هـم کـوچ کنـد و یـا تـا مدتهـا لبـاس 

مبـدل بـه تـن کند.
مدتهـا پیش خوانـدم که مـا ایرانی ها 
در هـر یـک دقیقه یـک نزاع داشـته ایم 
امـا گویـا در فضـای مجـازی هـر یـک 
ثانیـه یـک مشـاجره ی جـدی داریـم و 
متاسـفانه کسـی هـم بـه مـا نمی آموزد 
بایـد  چگونـه  مجـازی  فضـای  در  کـه 
رفتـار کنیـم و تـا بـه حال من پـدری را 
ندیـدم که به فرزنـدش بگوید: عزیزم در 
فضـای مجـازی با مردم جـوری صحبت 
کـن که اگـر همـان لحظـه در مقابل تو 
ایسـتاده باشـند هـم همـان رفتـار از تو 
سـر بزند و تفاوتی بین شـخصیت تو در 
دنیای اینترنت و شـخصیت واقعی تو در 

جهـان پیرامـون ما نباشـد.
شـما را دعـوت می کنـم تـا بایدها و 
نبایدهـای شـبکه های مجـازی را از قلم 

علیرضـا مجیدی یکـی از قدیمی ترین و 
بـا ذوق ترین اهالی وباگسـتان فارسـی 

بخوانید:
1- هر چیزی را فورا share نکنید

هـر مطلب جـذاب یـا هیجان انگیز یا 
محیرالعقولی که به دسـت تان می رسـد 
و  اجتماعـی  شـبکه های  در  جایـی  یـا 
موبایلـی و حتـی وب سـایت های خبری 
تأمـل  نکنیـد.   share فـورا  می بینیـد 
سـلیم  عقـل  بـا  اصـًا  ببینیـد  کنیـد 
شـما بـا تجربه ها و شـهود شـخصی تان  
هماهنـگ و متناسـب اسـت یـا نـه. اگر 

نیسـت، کمـی بیشـتر تأمـل کنید.
قبـل از share کردن از 2-۳ دوسـت 
معتبـر بپرسـید، ببینیـد آنهـا مطلب را 
منطقـی می داننـد یا نه. کمی جسـتجو 
کنیـد. دنبـال منبـع اصلـی و اولیه خبر 
بگردیـد. بلـه، می دانم! ایـن کارها کمی 
سـخت و وقت گیـر هسـتند. امـا بهتر از 
این اسـت کـه شـما یـک آدم نامعتبر و 
سـاده لـوح به نظر برسـید کـه به محض 
می رسـد  دسـتش  بـه  خبـری  این کـه 
می دهـد.  پـاس  بقیـه  بـه  تـوپ  مثـل 
خودتـان را بـاور کنیـد! بـاور کنیـد کـه 
گاهـی شـهود و عقـل سـلیم شـما بهتر 
دلیـل  ایـن  می کنـد!  کار  خیلی هـا  از 
همـه  را  چیـزی  چـون  کـه  نمی شـود 
دارنـد به اشـتراک می گذارند، شـما هم 
فـورا همـان کار را بکنیـد کـه از قافلـه 
عقـب نیفتیـد! بـاور کنید تا بـه حال به 
هیـچ کس بابت سـرعت در شـیر کردن 
مطالـب و کلیپ هـا و تعـدد پسـت ها در 
شـبکه های اجتماعـی جایـزه نداده انـد!

2-  هر چیزی را هر جایی پست 
نکنید!

هـر جـا کـه عـده ای جمـع شـده اند، 

منتظـر  کـه  نیسـت  آن  بـر  دلیـل 
درافشـانی های فـورواردی شـما باشـند! 
آنهـا ممکـن اسـت بـا هدف مشـخصی 
بـه  عاقه منـد  و  آمده انـد  هـم  گـرد 
مطالـب  و  هسـتند  خاصـی  مطالـب 
می خـورد.  دردشـان  بـه  به خصوصـی 
وقتـی وارد یـک گروه می شـوید، نگاهی 
چنـد  بندازیـد،  قبلـی  پسـت های  بـه 
روزی تماشـاگر بمانیـد تـا بفهمیـد چه 
چیزهایـی مـورد توجـه و عاقـه  اعضای 
بـه  نگاهـی  حتـی  اسـت.  گـروه  آن 

بندازیـد. اعضـا  فهرسـت 
را  آنهـا  از  بعضـی  اسـت  ممکـن 
کنیـد  تصـور  خودتـون  بـا  بشناسـید. 
اگـر شـما بـه مجلسـی دعـوت بشـوید 
آدم  عـده  یـک  و  آدم هـا  همـان  کـه 
دیگـه باشـند کـه بـرای هـدف تقریبـا 
مشـخصی دور هـم جمع شـده اند )مثا 
اهـداف شـغلی، علمـی، سـرگرمی و ...( 
شـما چـه طـور مطالبی را ممکن اسـت 
آنجـا مطـرح کنیـد. آیـا مثـا در یـک 
گـروه علمـی، شـروع به جـوک گفتن و 
خبـر دادن از یـک حراجی خـوب لباس 
مـارک دار یـا اظهـارات فـان مسـئول 
سیاسـی کشـور مـی کنید؟! فکـر کنید 
اگـر ایـن کار را در آن مجلـس بکنیـد 
دیگـران بـه چه چشـمی بـه شـما نگاه 
خواهنـد کـرد!؟ بـه چشـم یک ابلـه؟ یا 
آدمـی کـه آن قـدر بلوغ اجتماعـی پیدا 
نکـرده کـه بتواند متناسـب با شـرایط و 

موقعیـت حـرف بزنـد و رفتـار کنـد!؟
3-  لطفا از شدت آزادی بیانی 

که در گروه های مجازی وجود 
دارد،ذوق زده نشوید

دچـار بدفهمی از مفهـوم آزادی بیان 
نشـوید! آزادی بیـان در هیچ جـای دنیا 

اخالق مجازی
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مفهومـش این نیسـت که هـر جا رفتید 
هر چیـزی که دلتـان خواسـت بگویید! 
اگـر یـک عـده دور هـم جمـع شـده اند 
کـه مثـا فقـط بحـث ادبـی بکننـد یـا 
شـعر و متن ادبـی به اشـتراک بگذارند، 
و  بگذاریـد،  احتـرام  انتخاب شـان  بـه 
حرف هـای سیاسـی خـود را در گـروه 
دیگـری اظهـار کنیـد کـه افـرادش بـا 
هـدف شـنیدن و بحـث کـردن دربـاره  
مسـائل سیاسـی دور هم جمع شـده اند.
4- اول از همه، اهداف گروه تان 

را  مشخص کنید
از  قبـل  می سـازید  گروهـی  اگـر 
هـر چیـز اهـداف و قواعـد آن  را بـرای 
خودتـان مشـخص کنیـد. بـاری بـه هر 
جهـت نباشـید. حتـی خـوب اسـت که 
اهـداف و قوانیـن گـروه را بـرای افرادی 
کـه وارد می شـوند بگوییـد تـا محدوده 
از گـروه و پسـت های  افـراد  انتظـارات 
مـورد قبـول در گـروه مشـخص باشـد. 
ایـن توافـق اولیـه مانـع از دلخوری های 
بعـدی و از هم پاشـیدن گروه می شـود.

5- هر کسی را به هر گروهی 
اضافه نکنید

اگـر کسـی را بـه گروهـی مجـازی 
دعـوت می کنیـد، مطمئـن شـوید کـه 
می دانـد یـا می توانـد بفهمـد آنجا چه 
خبـر اسـت. اگـر فکـر می کنیـد به هر 
دلیـل برایش سـخت اسـت که سـریعا 
توضیـح  برایـش  خودتـان  بفهمـد، 

بدهیـد کـه آنجـا چـه خبـر اسـت و 
عرفـاً چـه مطالـب و گفـت و گوهایـی 
عاقه منـد  اعضـا  و  اسـت  پذیرفتنـی 
خوانـدن چـه نـوع مطالبی هسـتند، و 
احیانـا چـه مطالبـی مورد عاقـه  اعضا 

. نیست
6- حجم خبرهای بدی را که به 

اشتراك می گذارید خودآگاهانه و 
با وسواس کنترل کنید!

مـا  پیرامـون  در  نمی گویـم  مـن 
همـه چیـز بـه سـامان اسـت، گریـزی 
هـم از دیـدن و شـنیدن خبرهـای بـد 
دوبـاره   و  دوبـاره  ولـی  نـدارد.  وجـود 
بـه اشـتراک گذاشـتن و غرغرکـردن و 
حرف هـای بی حاصـل زدن آیا تغییری 
می کنـد؟ سـوهان  ایجـاد  واقعیـت  در 
اعصـاب خودتـان و بقیه نشـوید! از این 
اینترنتـی  اجتماعـی  شـبکه های  کـه 
گذاشـتن  درمیـان  امـکان  موبایلـی  و 
فراهـم  را  بـد  خبرهـای  و  غرغرهـا 
کـرده، ذوق زده نشـوید! خبرهـای بـد 

بگذاریـد دیگـران بدهنـد!  را 
خبرهـای  نویدبخـش  شـما  چـرا 
خـوب، خوشـحال کننده و انـرژی بخش 
نباشـید؟ چـرا بایـد وقتـی مـردم اسـم 
شـما را می بیننـد منتظـر باشـند کـه 
تنشـی بـه آنهـا وارد شـود؟ چـرا نبایـد 
وقتـی اسـم و عکـس شـما را می بیننـد 
منتظـر یـک متـن یـا خبـر امیدبخش، 

الهـام بخـش و انـرژی ده باشـند؟

7-  گاهی تماشاگر باشید
اصـا اگـر حرفـی نداریـد یـا خبـر 
خـاص و قابـل عرضـی کـه بـا عایـق و 
هماهنـگ  شـبکه تان  اعضـای  سـایق 
باشـد، نداریـد چـرا بایـد چیزی پسـت 
کنیـد؟ مگـر مـا از همـه وسـایلی کـه 
دور و برمـان اسـت وقتـی هیچ ضرورتی 
از  کـه  می کنیـم  اسـتفاده  نیسـت 
تکنولـوژی ارتباطات اینترنتی و موبایلی 

اسـتفاده کنیـم؟
8-  واکنش سریع نشان ندهید

وقتـی در جمـع یکی به شـما حرفی 
نظرتـان  بـه  برخورنـده  کـه  می زنـد 
آب  ندهیـد!  جـواب  فـورا  می رسـد، 
بخوریـد و کمی فکر کنیـد )حتی بیش 
از چنـد سـاعت( و از خودتـون بپرسـید 
آیـا اصـا روی صحبتـش بـا شـما بوده 
یـا مطلبـی کلـی گفتـه؟ آیا واقعـا قصد 
حرفـش  آیـا  داشـته؟  را  شـما  آزردن 
فـورا  اسـت  الزم  آیـا  بـوده؟  منطقـی 
حرفـش را به خودتـان بگیرید و واکنش 
تنـد نشـان بدهیـد؟ اصـا اگـر واکنش 
نشـان ندهیـد اتفاق مهیبـی می افتد؟ یا 
می تـوان یک تذکـر خصوصـی داد،  بی 
آنکـه جمـع به تشـنج کشـیده بشـود و 

کام همـه تلـخ شـود؟
9-  همیشه حواس تان باشد

 که چه پست می کنید
جملـه  از  شـبکه ها  از  بعضـی  در 

شـبکه های موبایلـی امـکان ویرایـش یا 
حـذف پیام هـا وجـود نـدارد و روی وب 
هـم این امـکان محدودیـت دارد و پاک 
کـردن ظاهـری یـک پسـت لزومـا بـه 
معنـی حـذف آن از همـه جـا نیسـت و 
بنابرایـن به شـکل های مختلـف ممکن 
اسـت همچنـان در دسـترس دیگـران 
مطلبـی  می کنیـد  فکـر  اگـر  باشـد. 
ممکن اسـت باعث سـوء اسـتفاده کسی 
شـود، بنـا را بـر ایـن بگذاریـد کـه ایـن 
و  ندارنـد  چندانـی  امنیـت  شـبکه ها 
شـما نمی توانیـد دسترسـی افـراد را به 
پسـت هایتان کنتـرل کنیـد، حتـی بـا 

تنظیمـات.
10-  مطالب متناسب با مخاطب 

پست کنید
گزیده گـو  و  گـو  کـم  کنیـد  سـعی 
فراخـور  بـه  را  یعنـی مطالـب  باشـید، 
عایـق و سـایق و نیازهـای مخاطـب 
هـا انتخـاب کنیـد و هر چیـزی را برای 
هـر کسـی و هـر گروهی نفرسـتید. این 
دقت نظرها، شـما را چهره ای هوشـمند، 
خـوش ذوق و باعاطفـه نشـان می دهـد. 
یعنـی  مطالـب  کـردن  پسـت  فلـه ای 
دسـته  حوصلـه   یـا  قـدرت  فرسـتنده 
بنـدی مطالـب و شـناخت مخاطب ها را 
نداشـته و اینها نشـانه های هوشـمندی 
و عاقـه و عاطفـه  فرسـتنده نسـبت به 

نمی کنـد. تداعـی  را  مخاطب هـا 
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تریـن  قدیمـی  از  یکـی  کرمـان 
کانـون هـای مدنیـت بـه شـمار مـی 
متنـوع  دسـتاوردهای  کشـف  آیـد. 
سـنگی، سـفالی و فلزی از هزاره های 
پنجـم پیـش از میـاد مسـیح از تپه 
هـا و دشـت هـای آن و کشـف آثـار 
متنـوع فرهنگـی، هنـری و صنعتـی 
در تپـه یحیـی)دره صوغـان بافـت( و 
تـل ابلیـس جنـوب کرمـان، آقـوس 
شـهداد و ویرانـه های شـهر دقیانوس 
جیرفت،گـواه ظهـور زندگی اجتماعی 
در کرمـان اسـت. قلعـه دختـر و قلعه 
اردشـیر از آثار قبل از اسـام و بنا به 
روایت تاریخ و بسـیاری از کتاب های 
تاریخـی هسـته اولیـه شـهر کرمـان 
بـوده اند. سـابقه سـکونت و اسـتقرار 
در دیـار کرمان در روزگاران گذشـته 
بـه هـزاره چهـارم قبـل از میـاد بـر 

مـی گـردد. )کانتـری،۱۳87(
آثـار تاریخـی کرمان قلعـه دختر و 
قلعـه اردشـیر از آثار دوران ساسـانی 
در مشـرق شـهر کنونـی کرمـان کـه 
برجاسـت،  آنهـا  هـای  خرابـه  هنـوز 
شـاهد بـر ایـن اسـت کـه الاقـل در 
همیـن  در  بابـکان  اردشـیر  زمـان 

ای  قلعـه  یـا  آبـاد  شـهری  محـل، 
مهـم وجود داشـته اسـت. )باسـتانی 

پاریـزی،۱۳۶۹(.
اواخر قاجار و پهلوی

صنعـت  قاجاریـه  دوره  اواخـر  در 
رونـق  مجـددا  کرمـان  بافـی  قالـی 
اولیـه خـود را پیـدا نمـود. در سـال 
هـای  سـال  تـا۱28۰   ۱2۶۰ هـای 
رونـق مجـدد قالـی کرمـان بـود. در 
ایـن سـال هـا نزدیـک بـه 25۰۰ دار 
قالـی در کرمـان و راور و روسـتاهای 
از  بـود.  کار  مشـغول  آن  اطـراف 
قالـی  تعـدادی  دوره  ایـن  کارهـای 
در مـوزه هـای مختلـف جهـان وجود 
معـروف  قالـی  جملـه  آن  از  دارد، 
»جشـن روسـتایی« اسـت که از روی 
اثر نقاشـی فرانسـوی »واتسـو« بافته 
در  اکنـون  قالـی  ایـن  اسـت.  شـده 
مـوزه ویکتوریـا و البرت لندن اسـت. 
هـای  قالـی  بیسـتم  قـرن  آغـاز  در 
کرمـان سراسـر جهـان آن روز را می 
شـناختند و یکـی از بزرگترین مراکز 
قالـی بافـی جهـان بـود. در آسـتانه 
دارهـای  تعـداد  اول  جهانـی  جنـگ 
 5۰۰۰ از  کرمـان  سراسـر  در  قالـی 

تجـاوز کـرد. پـس از جنـگ جهانـی 
بحـران سـال هـای ۳۰ سـبب  اول، 
رکـود قالـی بافـی گشـت. ولـی ایـن 
بحـران بـرای کرمـان بسـیار زودگذر 
بـود و پـس از آن تا سـال هـای اخیر 
از رونـق و شـکوه قالـی کرمان چیزی 

اسـت.)همان،۱۳78(.           نشـده  کـم 
در زمـان قاجاریه پارچـه ترمه، تن 
پـوش تمـام بـزرگان قجـری اسـت. 
ولـی آن چـه در قـرن ۱۹ در کرمـان 
اهمیـت ویـژه ای دارد، شـال و ترمـه 
و دسـت بافتـه هایـی اسـت کـه در 
بیـرون از مرزهـا نیز بـازار دارد. ترمه 
لبـاس و  بـرای  و پارچـه هـای زری 
بقچـه و حتـی روپـوش قبـر مصـرف 
دارنـد. بـا رواج صنایع نسـاجی، ترمه 
در زمـان خود نوعی ژاکارد پیشـرفته 
محسـوب مـی شـود، کـم کـم جـای 
خـود را بـه پارچـه هـای ایـن حرفـه 
آور  سـود  و  جدیـد  صنعتـی  بـه  رو 
دارد. نـام  فـرش  کـه  کننـد  مـی 

)ورزی،۱۳5۰(.
    در دوران معاصـر و بـا تاسـیس 
شـرکت سـهامی فرش، خـون دوباره 
ای در رگ هـای قالـی کرمـان دوانده 

شـد. تـا جایـی که تـا چنـدی پیش، 
و  طراحـی  مرکـز  تریـن  رونـق  پـر 
نقاشـی در ایـران بوده اسـت و یکصد 
و پنجـاه تـن طـراح فـرش و اسـتاد 
کار رنـگ و نقطـه، در کرمـان بـه این 
فـن ظریـف و طاقـت فرسـا اشـتغال 
سـایر  بیـن  در  کرمـان  انـد.  داشـته 
مراکـز قالـی هـای شـهری، در زمینه 
طـرح و نقـش و رنگ آمیزی، بیشـتر 
دچـار دگرگونی شـده و در هـر برهه 
ای از زمـان، تحـت تاثیـر درخواسـت 
بـازار و یـا سـایق طراحـان و تولیـد 
کننـدگان، نقـش هـا و نـگاره هـای 
سـنتی را گاهـی به کناری مـی رانده 
و گاهـی بـر آن هـا تاکیـد می کـرده 
اسـت. در برهـه زمانـی مـورد بحـث، 
کرمـان بیـش از همـه مراکـز قالـی 
بافـی ایـران از طـرح هـای بیگانـه و 
مغـرب  پـردازی  نقـش  هـای  شـیوه 
)صـور  اسـت.  شـده  متاثـر  زمیـن 

اسـرافیل،۱۳7۱(.
از نظـر مـواد اولیه، نوع پشـم مورد 
اسـتفاده در قالی کرمان  شـبیه پشم 
خراسـان اسـت و از پشـم کرمانشـاه 
قـدری سـبکتر و ظریفتـر می باشـد.  

سیر تحول قالی کرمان در دوران معاصر

کرمان؛ بزرگ ترین کارگاه
قالی بافی جهان
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تریـن  قدیمـی  از  یکـی  کرمـان 
کانـون هـای مدنیـت بـه شـمار مـی 
متنـوع  دسـتاوردهای  کشـف  آیـد. 
سـنگی، سـفالی و فلزی از هزاره های 
پنجـم پیـش از میـاد مسـیح از تپه 
هـا و دشـت هـای آن و کشـف آثـار 
متنـوع فرهنگـی، هنـری و صنعتـی 
در تپـه یحیـی)دره صوغـان بافـت( و 
تـل ابلیـس جنـوب کرمـان، آقـوس 
شـهداد و ویرانـه های شـهر دقیانوس 
جیرفت،گـواه ظهـور زندگی اجتماعی 
در کرمـان اسـت. قلعـه دختـر و قلعه 
اردشـیر از آثار قبل از اسـام و بنا به 
روایت تاریخ و بسـیاری از کتاب های 
تاریخـی هسـته اولیـه شـهر کرمـان 
بـوده اند. سـابقه سـکونت و اسـتقرار 
در دیـار کرمان در روزگاران گذشـته 
بـه هـزاره چهـارم قبـل از میـاد بـر 

مـی گـردد. )کانتـری،۱۳87(
آثـار تاریخـی کرمان قلعـه دختر و 
قلعـه اردشـیر از آثار دوران ساسـانی 
در مشـرق شـهر کنونـی کرمـان کـه 
برجاسـت،  آنهـا  هـای  خرابـه  هنـوز 
شـاهد بـر ایـن اسـت کـه الاقـل در 
همیـن  در  بابـکان  اردشـیر  زمـان 

ای  قلعـه  یـا  آبـاد  شـهری  محـل، 
مهـم وجود داشـته اسـت. )باسـتانی 

پاریـزی،۱۳۶۹(.
اواخر قاجار و پهلوی

صنعـت  قاجاریـه  دوره  اواخـر  در 
رونـق  مجـددا  کرمـان  بافـی  قالـی 
اولیـه خـود را پیـدا نمـود. در سـال 
هـای  سـال  تـا۱28۰   ۱2۶۰ هـای 
رونـق مجـدد قالـی کرمـان بـود. در 
ایـن سـال هـا نزدیـک بـه 25۰۰ دار 
قالـی در کرمـان و راور و روسـتاهای 
از  بـود.  کار  مشـغول  آن  اطـراف 
قالـی  تعـدادی  دوره  ایـن  کارهـای 
در مـوزه هـای مختلـف جهـان وجود 
معـروف  قالـی  جملـه  آن  از  دارد، 
»جشـن روسـتایی« اسـت که از روی 
اثر نقاشـی فرانسـوی »واتسـو« بافته 
در  اکنـون  قالـی  ایـن  اسـت.  شـده 
مـوزه ویکتوریـا و البرت لندن اسـت. 
هـای  قالـی  بیسـتم  قـرن  آغـاز  در 
کرمـان سراسـر جهـان آن روز را می 
شـناختند و یکـی از بزرگترین مراکز 
قالـی بافـی جهـان بـود. در آسـتانه 
دارهـای  تعـداد  اول  جهانـی  جنـگ 
 5۰۰۰ از  کرمـان  سراسـر  در  قالـی 

تجـاوز کـرد. پـس از جنـگ جهانـی 
بحـران سـال هـای ۳۰ سـبب  اول، 
رکـود قالـی بافـی گشـت. ولـی ایـن 
بحـران بـرای کرمـان بسـیار زودگذر 
بـود و پـس از آن تا سـال هـای اخیر 
از رونـق و شـکوه قالـی کرمان چیزی 

اسـت.)همان،۱۳78(.           نشـده  کـم 
در زمـان قاجاریه پارچـه ترمه، تن 
پـوش تمـام بـزرگان قجـری اسـت. 
ولـی آن چـه در قـرن ۱۹ در کرمـان 
اهمیـت ویـژه ای دارد، شـال و ترمـه 
و دسـت بافتـه هایـی اسـت کـه در 
بیـرون از مرزهـا نیز بـازار دارد. ترمه 
لبـاس و  بـرای  و پارچـه هـای زری 
بقچـه و حتـی روپـوش قبـر مصـرف 
دارنـد. بـا رواج صنایع نسـاجی، ترمه 
در زمـان خود نوعی ژاکارد پیشـرفته 
محسـوب مـی شـود، کـم کـم جـای 
خـود را بـه پارچـه هـای ایـن حرفـه 
آور  سـود  و  جدیـد  صنعتـی  بـه  رو 
دارد. نـام  فـرش  کـه  کننـد  مـی 

)ورزی،۱۳5۰(.
    در دوران معاصـر و بـا تاسـیس 
شـرکت سـهامی فرش، خـون دوباره 
ای در رگ هـای قالـی کرمـان دوانده 

شـد. تـا جایـی که تـا چنـدی پیش، 
و  طراحـی  مرکـز  تریـن  رونـق  پـر 
نقاشـی در ایـران بوده اسـت و یکصد 
و پنجـاه تـن طـراح فـرش و اسـتاد 
کار رنـگ و نقطـه، در کرمـان بـه این 
فـن ظریـف و طاقـت فرسـا اشـتغال 
سـایر  بیـن  در  کرمـان  انـد.  داشـته 
مراکـز قالـی هـای شـهری، در زمینه 
طـرح و نقـش و رنگ آمیزی، بیشـتر 
دچـار دگرگونی شـده و در هـر برهه 
ای از زمـان، تحـت تاثیـر درخواسـت 
بـازار و یـا سـایق طراحـان و تولیـد 
کننـدگان، نقـش هـا و نـگاره هـای 
سـنتی را گاهـی به کناری مـی رانده 
و گاهـی بـر آن هـا تاکیـد می کـرده 
اسـت. در برهـه زمانـی مـورد بحـث، 
کرمـان بیـش از همـه مراکـز قالـی 
بافـی ایـران از طـرح هـای بیگانـه و 
مغـرب  پـردازی  نقـش  هـای  شـیوه 
)صـور  اسـت.  شـده  متاثـر  زمیـن 

اسـرافیل،۱۳7۱(.
از نظـر مـواد اولیه، نوع پشـم مورد 
اسـتفاده در قالی کرمان  شـبیه پشم 
خراسـان اسـت و از پشـم کرمانشـاه 
قـدری سـبکتر و ظریفتـر می باشـد.  

سیر تحول قالی کرمان در دوران معاصر

کرمان؛ بزرگ ترین کارگاه
قالی بافی جهان
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از  ولـی چربـی پشـم کرمـان بیـش 
چربـی پشـمی اسـت کـه در نواحـی 
شـمال به دسـت مـی آید. در اسـتان 
کرمـان همچـون سـایر نقـاط ایـران، 
قالـی بـه دو گونـه بافتـه مـی شـود. 
فـرش هایـی کـه کارکردشـان جلـوه 
شهرنشـینان  هـای  خانـه  در  گـری 
اسـت و فـرش هایـی که در روسـتاها 
بافتـه مـی شوند.)آشـنایی بـا صنایع 

دسـتی اسـتان کرمـان،۱۳87(.
در ایـن دوره قالـی کرمـان را مـی 
تـوان به چهـار دوره تقسـیم نمود که 
بـه شـرح و توضیـح هر یـک از آن ها 

پرداختـه می شـود.
1(دوره ترمه یا بهارستانی: 

قبـل از رونق قالی بافـی در کرمان 
در اواخـر قـرن ۱۹ میـادی صنعـت  
شـال بافـی رونـق داشـت کـه رقابت 
»شـال کشـمیر« و وارد شـدن پارچه 
هـای ارزان صنعتـی از اروپـا و برخی 
حـوادث دیگـر بازار آن را به کسـادی 
کشـانید. کسـاد بازار شـال کرمـان با 
در  ایـران  قالـی  صـادرات  گسـترش 

اواخـر قـرن ۱۹ میـادی هـم زمـان 
بـود. ویژگـی هـای قالـی کرمـان در 
همـه  پوشـیدگی  شـامل  دوره  ایـن 
متـن فـرش از شـاخه و بـرگ و گلزار 
رنـگ  دوره  ایـن  اسـت.  پرنـدگان  و 
آمیـزی خـاص خـود را دارد، یعنـی 
سـایه   « شـیوه  بـه  آمیـزی  رنـگ 
روشـن« اسـت. پرکاربردتریـن طـرح 
کـف  ترنـج  لچـک  دوره  ایـن  هـای 
سـاده، درختـی، افشـان، سـبزیکار و 
باغی است.)حشـمتی رضوی،۱۳87(.
2(بازگشت به نقش های سنتی: 

کرمـان،  قالـی  از  دوره  ایـن  در 
فـرش  ملیتـی  چنـد  هـای  شـرکت 
شـرکت  شـدند.  مسـتقر  کرمـان  در 
عثمانی-ایتالیایـی بـا نـام » نـی یـر 
کوکاسـتلی و برادران« کـه در همین 
زمـان )۱۹۰۹( میـادی در تبریـز و 
نیویـورک فعالیـت بازرگانی داشـتند. 
بافـی  قالـی  و  بازرگانـی  شـرکت  و 
انگلیسـی یونانی )o.c.m( معروف به 
شرکت شـرق ) سیسـیل ادواردز( که 
به تدریـج در کرمان دفتـر نمایندگی 

بـاز کردنـد. بـا پایـان جنـگ جهانـی 
از  فـرش  خواهـان  خریـدارن،  اول 
نظـر بافـت محکم تـر و از نظـر طرح 
دارای نـگاره های درشـت تر شـدند.) 
فـرش هـای دوره ترمـه ظریـف بود و 
نـگاره هـای ریز داشـت.( طـرح های 
ایـن دوره کـه در واقع دوره بازگشـت 
بـه نقـش هـای سـنتی ایـران اسـت، 
عبارتنـد از نقشـه های شـاه عباسـی، 
سرتاسـری،  افشـان  ترنـج،  لچـک 
یافـت.)  رواج  قابـی  هـای  واگیـره  و 

.)۱۳87، رضـوی  حشـمتی 
3(سنت شکنی:

 در ایـن دوره بازارهایـی کـه فرش 
کرمـان را خریـدار بودنـد )آمریـکا(، 
دوبـاره  و  دادنـد  سـلیقه  تغییـر 
خواهـان فـرش هـای ریـز شـدند که 
سراسـر متـن را بپوشـاند و ایـن شـد 
کـه طراحـان کرمان به طـرح های به 
اصطـاح پـر تراکم و بـا گل و بوته به 
نـام نقـش »سـبزیکار« روی آوردنـد. 
در ایـن دوره حاشـیه هـای شکسـته 
نیـز رواج پیـدا کـرد و به ایـن ترتیب 

بـار سـنت حاشـیه  نخسـتین  بـرای 
شکسـت. مـرز نقـش و نـگار حاشـیه 
بـا لچـک هـا و گاهـی با متـن و ترنج 
مرکزی از میـان رفت و یکنواختی در 
طـرح کرمان شـروع شـد.) حشـمتی 

رضـوی،۱۳87(.
4(آغاز و پایان انحطاط: 

هـای  گل  نـگاره  دوره   ایـن  در 
»اوبوسـون« و » سـاونری« کـه ایـن 
نـگاره هـا به نـام گوبلـن و گل فرنگ 
در ایـران معـروف شـد. در ایـن دوره 
قـاب  نـگاره  جملـه  از  هایـی  نقـش 
از روی قـرآن  اقتبـاس  بـا  قرآنـی را 
خطـی به وجـود آمد. ایـن دوره چند 
سـال بیشـتر نپاییـد و بـازار آمریـکا 
بـرای قالی، متن سـاده با طـرح های 
ایرانـی ) لچـک ترنج( سـفارش داد و 
قالـی کرمـان دوبـاره رونـق خـود را 
بازیافت.طرحهـای ایـن دوره عبارتند 
از خوشـه انگـوری، سـبزیکار چمنی، 
گلدانی، درختی، افشـان، شـکارگاه و 

ترکیبـات دیگـر.
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  از سـابقه و تجربـه اجرایـی تـان در 
بگوییـد. کرمـان 

سـالن  در  ای  برنامـه  برگـزاری  بـه  قـرار 
نمایـش دانشـگاه باهنـر بـود که من پیشـنهاد 
صدابـرداری آن را دادم و هزینـه بسـیار کمی را 
برایـش در نظر گرفتـم  تنها 25۰  هـزار تومان 
کـه آن هـم هزینـه شـخصی خـودم بـود ، این 
اولیـن کاری بـود کـه در کرمـان انجـام دادم . 
پشـت سرآن نمایشـگاه گل ها را در سال  ۹۱ در 
کنـار دوسـتم   اجـرا کردم که همـکاری خوبی 

بـا شـهرداری بود. 
در مجموعـه مانـدگار اجرایـی را مدیریـت 
کـردم و دیـدم که می توان جمعیت به نسـبت 
متوسـطی را مدیریـت کـرد  و از پسـش بر می 
آیـم   شـهریور ۹4 بـرای بـار دوم در همـان 
مجموعـه مانـدگار بـا حمایـت دوسـت خوبـم 
اشـکان سـاالری همان برنامه را اجرا کردیم که 
از جمعیـت ۱8۰ نفـر به جمعیتی حـدود ۹۰۰ 
نفر رسـیدیم  کـه آن هم به نوبه خـود تجربه و 

خاطـره جالـب و عجیبـی بود. 
افتخاربزرگـی بود که در این مدت با اشـکان 
سـاالری آشـنا شدم،  اشـکان معماری خوانده و 
در کنارش من یک سـری اطاعات سـاختمانی 
و سـازه ای و کـف سـازی  را یـاد گرفتـم و االن 
مـی دانـم کـه چـه قـدر سـازه ای کـه در آن 
موسـیقی بـرای جمعیتی تعیین شـده اجرا می 

شـود مهم و تاثیرگذار اسـت.
 سـازه ای کـه در ان موسـیقی اجرا میشـود  
را حتمـا بایـد متخصـص فنـش بسـازد. یکـی 
از خصوصیـات اشـکان ، طـرح هـای خـوب و 
مدرنش اسـت و اطاعاتش در این زمینه بسـیار 

گـروه را یـاری کـرد کـه ازش ممنونم. 
  معنای کارمیوزیک؟

کار بـه معنـای کارآفرینـی، اندیشـه و رفتار. 
یـک شـرکت دارم بـا نـام »کارا« کـه آن هـم، 
چنیـن معنایـی دارد  و چـون در کرمـان ایـن 
اتفـاق می افتاد دوسـت داشـتم نامـی از کرمان 
هـم در آن باشـد بـرای همیـن اول کارمانیـا را 
در آن گنجانـدم.  آرمـی هـم کـه طراحی کردم 
دوسـت داشـتم محـدود بـه یـک جـا نباشـد،  
شـکل کلـی گیتـار کـه بـه معنـای موزیـک 
آوردم  و طرحـی از بـرج میـاد و خلیـج فارس 

بـه عنـوان نمادهایـی اصیـل و مهم از ایـران در 
آن قـرار دادم. تا دو سـال پیش متاسـفانه رابطه 
اجراگـران موسـیقی در کرمـان خیلـی خـوب 
نبـود امـا بعـد از ایـن گردهـم آیـی هـا خیلـی 
قـوی تر شـدند و رفاقتشـان بیشـتر شـد حتی 
خیلـی اوقـات کار مشـترک باهـم دارنـد و بـا 
یکدیگـر دسـته جمعی اجـرا می کننـد که این 
اتحادشـان خیلی کیفیت کار را باال برده اسـت.

  از انگیـزه تـان بـرای  برگـزاری ایـن 
فسـتیوال  بگوییـد؟

آدم هـا چهـار دسـته انـد یا می داننـد و می 
داننـد کـه مـی داننـد؛ کـه خیلی کم هسـتند،  
مـی داننـد و نمـی دانند که مـی داننـد،   نمی 
داننـد و مـی داننـد کـه  نمـی داننـد  و یا نمی 
داننـد و نمـی داننـد کـه نمـی داننـد.  دسـته 
دوم مـی خواهنـد بداننـد و باید آگاهشـان کرد 
و دسـته سـوم را بایـد بـا راحـت ترین و سـاده 
تریـن راه هـا تعلیم داد. سـنت و فرهنـگ ایران 
نـاب اسـت کـه یـا از هـم پاشـیده شـده یـا به 
فراموشـی رفتـه اسـت. از همـان ابتـدا در ایران 
جشـن هـا و سـنت های زیبـای دیرینـه ای در 
قالـب موسـیقی و حـرکات ریتمیـک داشـتیم. 
دوسـت دارم دوباره همه آن هـا را زنده کنم. در 
قالب نمایش و موسـیقی خیلی مسـائل مهم را 
به تصویر بکشـم مثل فرهنگ درسـت رانندگی 

کـردن، احترام گذاشـتن بـه بزرگ ترهـا و ...
یکی از آرزوهای من اجرای چنین مراسـمی 
بـود، البته مجموعـه اجرایی را در ذهنم بسـیار 
بـا مهـارت تـر و بـزرگ تـر در نظـر دارم چه در 
زمینـه فـرم لبـاس هـا ؛ چـه در زمینـه بخـش 

فنـی و اجرایی. 
  چـرا از پرفورمنـس در بیـن اجراهـای 

موسـیقی اسـتفاده کردید؟
در حقیقـت تصویـر و موسـیقی بیشـترین 
تاثیـر را در مخاطـب دارد و فهم موضوع را برای 
انسـان زیاد مـی کند برای همین می خواسـتم 
معضـات  نمایـش  و  موسـیقی  و  تصویـر  بـا 
اجتماعـی را بهتـر بـرای نسـل جدیـد توضیـح 
دهـم. دوسـت نـدارم تنها یک اجرای موسـیقی 
کـه آن هم خیلـی حرفه ای نباشـد و آهنگ ها 
تکـراری باشـند در فضایی غیراسـتاندارد که در 
شـان مردم ما نیسـت کار کنم   خواسـته قلبی 

ام ایـن اسـت کـه اجـرای موسـیقی همـراه بـا 
نمایـش و پرفورمنس برای فهم بیشـتر و ایجاد 
فضایـی مفـرح، خـوب و مناسـب بـرای مردمم 

فراهـم کنم.
  پیام نمایش ها چه بود؟

نـور در تاریکـی نمـاد پاکـی و امید اسـت و 
چـون رنگ سـبز برای مـا ایرانیـان خوش یمن 
و مقـدس اسـت و نماد چیزی اسـت که پلیدی 
را از میـان مـی بـرد  و اعتقـادات مـا ایرانیـان 
را نشـان مـی دهـد.  اعتقـادات مـا بایـد حال و 
هوایـش عـوض شـود مـدرن تر شـود تا نسـل 
هـای جـوان بپذیرنـد و بـا آنهـا بیشـتر آشـنا 
شـوند. نسـل جدیدتـری از آنهـا بایـد رو شـود. 
از رنـگ سـبز در کار در تاریکـی بـه صـورت 
لیـزر  اسـتفاده کردیـم کـه امیـد بخش باشـد. 
شـخصیت خیـر و سـفید ادای شـخصیت شـر 
و سـیاه را در مـی آورد کـه بـه صـورت نمادین 
تقلیـد را نشـان می دهیـم. که سـریع به حالت 
خـودش بـاز مـی گردد کـه بگوید ایـن کار، کار 
درسـتی نیسـت بعـد در حالتی خلسـه فرو می 
رود و بعـد از آن حالـت مـرگ را بـه تصویر می 

  . کشد 
و  اسـت  تهرانـی  اصالتتـان  شـما    
خانوادتـان هـم در تهران سـکونت دارند 
چـرا ایـن مراسـم را در تهـران برگـزار 

نکردیـد؟
انجـام  خیلـی دوسـت داشـتم در کرمـان 
شـود چـون کرمان شـهری اسـت کـه مردمش 
یک دسـت تـراز تهران اسـت،  تهـران جمعیت 
عظیمـی از فرهنگ ها و سـنت های مختلف را 
در کنـار هـم دارد کـه اجـرای چنیـن مجموعه 
ای خیلـی دشـوارتر مـی شـد. درضمـن خیلی 
کرمان را دوسـت دارم و به نظرم این فسـتیوال 
هـا بایـد در فضاهایی خـارج از پایتخـت هم جا 

بیفتد.
  چـرا هفت بـاغ را برای اجـرای کارتان 

انتخـاب کردید؟
بـرای  بهتریـن جـا  نظـرم  بـه  بـاغ  هفـت 
گسـترش ایـن گونـه کارهاسـت کـه برپایـی 
را سـاده مـی کنـد و فضایـی اسـت کـه مـردم 
کرمـان خیلـی به آن جـا برای تفریـح می روند 
در تهـران فکرنمـی کنـم بتوان به این سـادگی 

کاری بـه ایـن بزرگـی را انجـام داد.
البتـه دردسـر های خـودش را هـم دارد، اما 
مـا نمی خواهیـم مخالف مـردم و اعتقاداتشـان 
باشـیم و تنها می خواهیم یادآوری کنیم سـنت 
هـای درسـت و زیبـا را و از رده سـنی زیـر ۱8 
سـال شـروع کنیـم تـا بزرگسـاالن   و چـون 
اکثریـت قشـر مخاطب برنامه های ما را سـنین 
2۰تـا ۳۰ تشـکیل مـی دهنـد با موسـیقی می 
توان برایشـان سـاعتی مفرح و آموزشی شیرین 
را رقـم زد بـرای همیـن از دوسـتان مهندسـی 
صـدا میکـس و مسـترینگ آهنـگ و اجراگـر 
موسـیقی اسـتفاده کردیـم کـه همـه شـان از 

همیـن سـنین بودند.  
بـه همـه ایـن دوسـتان احتـرام می گـذارم 
امـا نظـر شـخصی مـن ایـن اسـت کـه آهنگ 
هـا را میکـس مـی کننـد ترکیـب مـی کننـد 
و از آهنگـی بـه آهنـگ دیگـر مـی رونـد ولـی 
اجرا کننـده، آهنـگ سـاز اسـت و تحصیاتـش 
را در ایـن زمینـه گذرانـده اسـت، زبان شـناس 
اسـت؛ جامعه شـناس اسـت. پس تفاوت بسیار 

زیـادی بیـن ایـن دو وجـود دارد.
اجـرای  بـرای  کننـدگان  شـرکت    
موسـیقی چگونـه انتخـاب مـی شـوند؟
مـا حتـی متقاضی از شـهر هـای دیگر مثل 
همـدان، تهران؛ جنوب کشـور و ... هم داشـتیم 
یـا داوطلـب چند دقیقه قبل از شـروع مراسـم؛   
امـا به علـت بهـم خـوردن هماهنگـی و برنامه 
ریزی ها نتوانسـتیم آنهـا را در برنامه بگنجانیم. 
خیلی دوسـت داشـتم فرصتی باشـد بـرای تازه 
کار هـا کـه دیـده شـوند  و آرزوی اکثریتشـان 
کـه اجـرا در مقابـل جمعیـت زیـاد اسـت را در 
اختیارشـان قراردادم تا تجربه کسب کنند. نظر 
شـخصی خـود مـن برایـن اسـت که بیشـتر از 
آهنـگ هـای ایرانی اسـتفاده بشـود تا مـردم با 
خواننـدگان و آهنـگ های ایرانی بیشـتر آشـنا 
شـوند، امـا یکـی از شـرط هـای مهـم شـرکت 
در ایـن مراسـم اخاق و سـابقه فرد اسـت. من 
خـود در جایگاهی نیسـتم که تعییـن کنم چه 
کسـانی صاحیت شرکت در فسـتیوال را دارند 
امـا بایـد کارهـا قبـل از اجـرا بررسـی شـوند تا 
جامعـه  در  عـرف  هـای  چارچـوب  از  خـارج 

نباشند. 

گفت و گو با عرفان شریف 
مسئول برگزاری موسیقی ترکیبی در کرمان »کارموزیک«

زنده کردن جشن ها و سنت های 
ایرانی در قالب موسیقی

شـهید  دانشـگاه  از  صنایـع  مهندسـی  کارشناسـی  یـزد،  متولـد  شـریف  عرفـان 
باهنرکرمـان.  پـدرش  تنهـا مهنـدس سـنگ معـدن در اطـراف یـزد و اسـتاد دانشـگاه 
در کرمـان  بـوده و  در دانشـگاه شـریف تهـران در مقطـع کارشناسـی ارشـد تحصیـل 
مـی کـرده اسـت کـه در مسـیر رفـت و آمـد در جـاده فـوت می کنـد. خانـوادش تهـران 
هسـتند او بـه تنهایـی در کرمـان زندگی می کنـد؛  بعد از تحصیل با خانـواده به تهران 
رفتـه و در جاهـای مختلفـی کار کـرده اسـت تـا ایـن کـه  بـه پیشـنهاد شـرکت صـدا و 
تصویـر بـه عنـوان مدیـر فـروش بـه آنجـا رفتـه و متوجه می شـود کـه عالقـه اصلیش 
بـه موسـیقی  اسـت و دوسـت دارد دیگـران را هـم در لذتـی که از موسـیقی می برند 
شـریک کنـد تـا آن هـا هـم در فضایـی مناسـب از موسـیقی حرفـه ای لـذت ببرنـد. به 

کرمـان بـاز مـی گـردد و بـا آموختـه هایـش مشـغول بـه کار در موسـیقی مـی شـود.


