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     روابط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان 

مؤمنی، عضو شورای شهر خطاب به استاندار:

شورا را تعطیل کنید و بشوید حاکم شهر

»پیام ما« بررسی می کند

فروشگاه های زنجیره ای
دوست یا دشمن؟ 

ربانی؛ سخنگوی شورا: 

سیف الهی می دانست 
فشار زیاد می شود، میدان را ترک کرد

پیـش از هـر چیـز بایـد به سـخن 
کرمـان  معـدن  و  صنعـت  معـاون 
تاسـیس  از  دولـت  کـرد:  اشـاره 
حمایـت  زنجیـره ای  فروشـگاه های 

. می کنـد
معـاون بازرگانی و توسـعه تجارت 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
شـمال اسـتان کرمان با بیـان اینکه 
ایـن اسـت تـا  بـر  سیاسـت دولـت 
زنجیـره ای  و  بـزرگ  فروشـگاه های 
گسـترش یابنـد، گفـت: خدمـات به 
واحدهـای صنفـی کوچـک از لحاظ 

امنیتـی و ... هزینه بـر اسـت.
فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
روز  عربپـور  غالمعبـاس  کرمـان،  از 

روسـای  گردهمایـی  در  گذشـته 
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  ادارات 
تجـارت شـمال اسـتان کرمـان بـه 
اظهـار  بافـت  شهرسـتان  میزبانـی 
فروشـگاه های  دیـدگاه  داشـت: 
و  واسطه هاسـت  حـذف  زنجیـره ای 
اعتقـاد بـر ایـن اسـت هرچه مسـیر 
و  امنیـت  رفـاه،  شـود،  کوتاه تـر 
می شـود.  بهتـر  اقتصـادی  ریسـک 
وی افـزود: سیاسـت دولـت بـر ایـن 
بـزرگ  فروشـگاه های  تـا  اسـت 
و  یابنـد  گسـترش  زنجیـره ای  و 
دولـت اعتقـاد دارد کـه خدمـات بـه 
واحدهـای صنفـی کوچـک از لحاظ 
امنیتـی و ... هزینه بـر اسـت. وی بـا 

بیـان اینکـه روش هـا صنفی سـنتی 
داشـت:  بیـان  کننـد،  تغییـر  بایـد 
و  نفـر   22 از  متشـکل  جلسـه ای 
همـه اتحادیه هـا در کرمان داشـتیم 
و دغدغـه اصلـی آنـان ایـن بـود که 
بـا تاسـیس فروشـگاه های زنجیره ای 

مـی رود. بیـن  از  اشـتغال 
عربپـور ادامـه داد: بایـد به سـمت 
زنجیـره ای  و  بـزرگ  فروشـگاه های 
مشـارکت  بـا  اصنـاف  و  برویـم 
خـود  می تواننـد  همـکاری  و 
و  کننـد  تاسـیس  فروشـگاه هایی 
مطمئن باشـید، فروشـگاه های دیگر 

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

https://telegram.me/payamema

خبر
مدیرکل راه وشهرسازی استان کرمان خبرداد:
احداث360 کیلومتر راه روستایی 

استان در دولت یازدهم
کرمـان  وشهرسـازی  راه  مدیـرکل 
درخصـوص اقدامـات راه وشهرسـازی اسـتان 
کرمـان در زمینـه احـداث راه های روسـتایی 
اظهارداشـت: در دولـت یازدهـم بیـش از360 
گردیـده  احـداث  روسـتایی  راه  کیلومتـر 
اسـت. دکتـر بلـوردي در نشسـت خبـری بـا 
بیـان اینکـه 10 هـزارو 147 کیلومتر شـبکه 
راه روسـتایی در اسـتان داریـم کـه 4هـزارو 
443 کیلومتـر آن آسـفالته و 5هـزارو 120 
کیلومتـر آن خاکـی اسـت، گفـت: البتـه این 
جمعیـت  بـا  مناطقـی  در  خاکـی  راه هـای 
روسـتایی بسـیار پاییـن اسـت کـه برخـی از 
آنهـا راه شـبکه ای و برخی راه روسـتاهای زیر 
20 خانـوار اسـت. وي گفـت: درحـال حاضـر 
 530 طـول  بـه  روسـتایي  راه  پـروژه   160
کیلومتـر در دسـت احـداث مـي باشـد که با 
احـداث این 530 کیلومتر سـطح برخورداري 
جمعیت روسـتایي داراي راه آسـفالته اسـتان 
رسـید.   بـه 75درصـد خواهـد  از 69درصـد 
اینکـه  اعـالم  بـا  وشهرسـازي  راه  مدیـرکل 
مطالعـات شـبکه راه هـاي روسـتایي در افـق 
برنامـه ششـم توسـعه بـراي اسـتان کرمـان 
انجـام شـده اسـت اظهار داشـت: حـدود یک 
هـزارو 100 کیلومتر راه روسـتاهاي باالي 50 
خانـوار فاقـد آسـفالت بـا درجـه پـر اهمیـت 
اولویـت بنـدي شـده اسـت کـه حـدود 530 
کیلومتـر از ایـن راه هـا درحـال سـاخت مـي 
باشـند. وي خاطـر نشـان کـرد: بـا توجـه بـه 
مطالعات انجام شـده کمترین برخـورداري به 
ترتیب درشهرسـتانهاي بـم ،ریگان وبافت مي 
باشـد کـه بـا برنامه ریـزي هاي انجـام گرفته 
میانگیـن  آینـده  دوسـال  ظـرف  امیدواریـم 
شهرسـتان هـاي داراي برخـورداري کـم بـه 

سـطح متوسـط اسـتان برسـد.

رشد 94 درصدی عملیات اجرای 
گازرسانی به روستاها در دولت 

تدبیر و امید
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه رشـد 94 درصدی عملیـات اجرای 
گازرسـانی بـه روسـتاها در دولـت تدبیـر و 
گاز  رونـد  یازدهـم  دولـت  در  گفـت:  امیـد، 
رسـانی پیشـرفت مطلوبـی داشـته بـه طوری 
کـه در ابتـدای کار دولـت تدبیـر و امید 406 
روسـتا از نعمـت گاز طبیعی بهـره مند بودند 
امـا در حـال حاضـر و بـا حمایت هـای انجام 
شـده و اعتبـارات اختصـاص یافتـه تـا کنون، 
790 روسـتا بـا 94 درصد رشـد از نعمت گاز 
طبیعـی برخـوردار شـده انـد. ودیعتـی ادامه 
داد، صنعـت و کشـاورزی  کشـور کاًل بـه هم 
نمی تـوان  یعنـی  اسـت.  وابسـته  و  پیوسـته 
گفـت کـه کشـاورزی مـا از صنعـت بی نیـاز 
اسـت یا صنعـت از کشـاورزی بی نیاز اسـت . 

براي نخستین بار در کشور:
 استفاده از پایه هاي چدني در 
طرح تعویض پایه هاي فرسوده 

شهر کرمان 
 بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیع 
نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان، طـرح 
تعویـض پایـه هـاي بتنـي فرسـوده بـا پایـه 
هـاي چدنـي براي نخسـتین بار در کشـور در 
قسـمت هایـي از بافـت قدیمـي شـهر کرمان 
تـا ورودي میـدان ارگ(  )چهـارراه کاظمـي 
اجـرا شد.مشـاور فني مدیرعامـل در خصوص 
اسـتفاده از پایه هاي چدنـي در طرح تعویض 
پایـه هاي بتنـي فرسـوده گفـت: در محدوده 
شـمال اسـتان کرمـان حـدود 24 هـزار پایـه 
فرسـوده داریـم و بـراي اصـالح تیرهـاي فوق 
سـه برنامـه کوتـاه مدت، میـان مـدت و بلند 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  کار  دسـتور  در  مـدت 
علیرضـا سـتوده نیـا خاطرنشـان کـرد: مقاوم 
پایـه  از  اسـتفاده  تیرهـاي فرسـوده،  سـازي 
هـاي گـرد بتنـي پیـش فشـرده اسـتاندارد و 
جایگزینـي تیرهـاي چدنـي به جـاي تیرهاي 
بتني فرسـوده سـه راهـکاري بودند کـه براي 
برنامـه هـاي کوتاه مـدت، میان مـدت و بلند 
مـدت پیشـنهاد شـدند. وي تاکید کـرد: پایه 
هـاي چدني داکتایـل، قابلیت انعطاف بسـیار 
باالیـي دارنـد و در حوادث و بحـران ها امکان 
شکسـتن آنهـا بـه صفـر مي رسـد، عـالوه بر 
آن بـا توجـه به جنـس، زیبایي و ارتفـاع پایه 
هـاي چدنـي بـراي مبلمان شـهري مناسـب 
تـر و در زیبایـي روشـنایي معابـر تاثیـر گذار 

اسـت.  تر 

کرمان زمین

نشسـت عمومی 
شـهر  شـورای 
حالـی  در  کرمـان 
کـه  شـد  برگـزار 
بـه  نسـبت  اعضـا 
اقدامـات  برخـی 
بـدون  شـهر  قبـال  در  اسـتاندار 
داشـتند.  اعتـراض  شـورا  اطـالع 
سـخنگوی شـورای شـهر کرمـان 
بـه  اشـاره  بـا  ابتـدای جلسـه  در 
اینکـه خدمـات حضـرت آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی چـه قبـل از 
انقـالب و چـه بعـد از انقـالب بـر 
گفـت:  نیسـت،  پوشـیده  کسـی 
تشـییع جنازه  در  مـردم  حضـور 
ایـن مرد بزرگ حاکـی از قدردانی 
مـردم بـود. حجت االسـالم محمد 
ربانـی با اشـاره بـه اینکه شـورای 
شـهر کرمـان در جلسـه گذشـته 
ارتحـال  به محـض شـنیدن خبـر 
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی  بـه 
را  شـورا  جلسـه  ایشـان  احتـرام 
تعطیل کرد، گفت: رییس شـورای 
شـهر کرمان نیـز پنج شـنبه هفته 
گفتنـد  مصاحبـه ای  در  گذشـته 
کـه بـرای یادبود آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی یکـی از خیابان هـا یـا 

میدان هـای بـزرگ شـهر را که در 
بـه  ایشـان می باشـد  خـور شـان 
خواهیـم  نام گـذاری  ایشـان  نـام 
کـرد. همچنیـن در ایـن مصاحبه 
گفته انـد کـه در اولیـن فرصـت و 
طی هفته آینـده تصمیم گیری در 
ایـن خصـوص انجـام خواهد شـد. 
وی تصریـح کـرد: ایـن مصاحبـه 
نشـان دهنده ایـن موضـوع اسـت 
کـه شـورا ایـن تصمیـم را داشـته 
اسـت کـه نام گـذاری انجام شـود 
و همـه می دانیـم کـه نام گـذاری 
کمیسـیون  در  بایـد  خیابان هـا 
مصـوب  شـهر  شـورای  فرهنگـی 
مسـئولین  از  بعضـی  امـا  شـود. 
شـورای  اینکـه  بـدون  شـهر  در 
شـهر مصوبـه ای در ایـن خصوص 
و  کردنـد  ورود  باشـد  داشـته 
 25 مسـیر  نام گـذاری  بـه  اقـدام 
کیلومتـری کـه فقـط 5 کیلومتـر 
آن در محـدوده شـهر قـرار دارد 
کردنـد. وی اظهـار کـرد: ایـن کار 
بسـیار خـوب اسـت و ما تحسـین 
امـا دوسـتان عجوالنـه  می کنیـم 
اجـازه  بایـد  و  کردنـد  اقـدام 
مجـرای  در  کار  ایـن  می دادنـد 
مصوبـه  بـا  و  خـودش  قانونـی 
می شـد.  انجـام  شـهر  شـورای 
حجت االسـالم ربانـی تصریح کرد: 

ایـن اقدامـی کـه صـورت گرفتـه 
تداخـل در امور را بـه وجود آورده 
افـرادی کـه مسـئولیتی  اسـت و 
ندارنـد در امـور دخالـت می کنند 
ایجـاد  را  بی نظمی هایـی  و 

. می کننـد
مشـرفی، رییس شـورای شـهر 
خصـوص  ایـن  در  نیـز  کرمـان 
ایـن  از  زودتـر  مـا  اگـر  گفـت: 
موضـوع با خبر شـده بـودم حتماً 
در شـورا  فوق العـاده ای  جلسـه ی 
متأسـفانه  و  می شـد  تشـکیل 
خبـر ایـن نام گـذاری صبح شـنبه 

سـاعت 9 بـه مـن رسـید. 
تفاوت قیمت برای تأیید 
نقشه های ساختمانی در 

کرمان و دیگر شهرها
در  زاده  ربانـی  حجت االسـالم 
بـر  نظـارت  خصـوص  در  ادامـه 
گفـت:  نظام مهندسـی  عملکـرد 
بـرای  نظام مهندسـی  سـازمان 
سـاختمانی  نقشـه های  تأییـد 
متـری 32 هـزار تومـان می گیـرد 
نارضایتـی  موجـب  مبلـغ  ایـن  و 
مـردم و کاهش درآمد شـهرداری 
کـرد:  تصریـح  وی  اسـت.  شـده 
خواسـتاریم کـه بـرای خدمـت به 

مردم و شـهرداری شورا تصمیمی 
اتخـاذ کنـد و اگـر بایـد در همـه 
بررسـی  باشـد  یکسـان  شـهرها 
شـود. مـن در شـهرهای اطـراف 
بررسـی کـرده ام و بعضی شـهرها 
از  بعضـی  در  و  تومـان  هـزار   8
دریافـت  مبلغـی  هیـچ  شـهرها 

. نمی شـود
دست هایی در کار است
 تا پروژه ها در این شورا

 تمام نشوند
در ادامـه جلسـه وی خطاب به 
بابایـی، شـهردار و رییس شـورای 
شـهر کرمـان گفـت: در خصـوص 
زمـان اتمـام  3 پروژه پل سـیدی، 
چهـارراه ولیعصـر و میـدان آزادی 
اعـالم  مـردم  بـه  را  تاریخ هایـی 
کردیـد کـه عملـی نشـده اسـت، 
بـا این وضعیتـی که مـن می بینم 
بـه نظـر مـن دسـت هایی در کار 
اسـت که تـا پایان عمر این شـورا 
هیچ کـدام بـه بهره برداری نرسـند 
تـا اعضـای شـورا و شـهردار کـه 
زحمت فراوانی کشـیده اند شـاهد 
اتمـام ایـن پروژه هـا نباشـند. وی 
تصریـح کـرد: وعده هایـی کـه بـه 
مـردم داده ایـم به کجا می رسـد و 
آیـا مـردم شـاهد خواهند بـود که 
دهـه فجر پروژه ولیعصـر و میدان 

آزادی بـه بهره بـرداری برسـد؟
وی در ادامـه خطـاب بـه بابایی 
کرده انـد  اعـالم  اسـتاندار  گفـت: 
کـه از طـرف دولـت 30 میلیـارد 
برای سـاخت پروژه میـدان آزادی 
مبلـغ  ایـن  اسـت.  شـده  کمـک 
آیـا  و  تومانـی؟  یـا  اسـت  ریالـی 
واقعـاً واریـز شـده. اگـر شـده بـه 
مـا هـم بگویید کـه اعضای شـورا 

دیگـر نگـران نباشـند.
کرمـان  شـهر  شـورای  رییـس 
پـروژه پـل سـیدی  در خصـوص 
دوران  در  داریـم  سـعی  گفـت: 
ایـن شـورا مسـئله پـل سـیدی را 
مشـرفی  علی اکبـر  کنیـم.  حـل 
در خصـوص پـروژه میـدان آزادی 
نیـز گفـت: مـن تصـور نمی کنـم 
آزادی  میـدان  بهمن مـاه   22 تـا 
بـه بهره بـرداری برسـد و امیـدوار 
میـدان  اطـراف  کـه  هسـتیم 
کارهـای  و  شـود  بازگشـایی 
اجرایـی بـه زیرگـذر انتقـال پیـدا 
کنـد.  مؤیـدی نیـز در خصـوص 
بـه رییـس شـورای  پـل سـیدی 
شـهر کرمـان گفـت: اولویـت مـا 
بایـد انجـام پـروژه سـیدی باشـد 
سـیدی  پـل  آزادی.  میـدان  نـه 

اسـت  کـه کشـتارگاهی شـده  را 
را بـه اتمـام برسـانیم. همـه ی مـا 

مسـئولیم.
پروژه آزادی تا پایان شورا 

بهره برداری نمی شود
شـهردار کرمـان نیـز در پاسـخ 
گفـت: پیمانـکار گفتـه اسـت اگر 
کار  گیـرد  مالـی صـورت  تزریـق 
تعطیـل  و  می کنـد  پیـدا  ادامـه 
نخواهـد شـد. مـا در تالشـیم کـه 
در  شـود.  انجـام  مالـی  تزریـق 
نیـز  خاتـم  پروژه هـای  خصـوص 
اسـت  انجام شـده  پیگیری هایـی 
کـه  بـود  شـده  صحبت هایـی  و 
تـا 22 بهمن مـاه کل پـروژه تمـام 
شـود امـا حجـم بـاالی آب هـای 
زیرسـطحی سـرعت رونـد پـروژه 
را کاهـش داده اسـت. وی افـزود: 
تـا  تقریبـاً  آزادی  میـدان  پـروژه 
تمـام  شـورا  دوره  ایـن  پایـان 
پاسـخ  خواهـد شـد. مشـرفی در 
گفـت: بـا توجـه بـه رونـد انجـام 
کار تـا پایـان این دوره شـورا، این 
پـروژه بـه اتمـام نخواهـد رسـید. 
سـعید گیالنـی نیـز گفـت: آیـا 
کـه  پروژه هایـی  از  هیچ کـدام 
بـه  دوره  ایـن  در  کردیـم  شـروع 
بابایـی  رسـید؟  خواهـد  اتمـام 
در پاسـخ گفـت: پـروژه چهـارراه 

ولیعصـر بر اسـاس قـرارداد باید تا 
14 دی مـاه تمام می شـد و هر چه 
از ایـن تاریـخ بگذرد قـرارگاه خاتم 

بایـد خسـارت پرداخـت کنـد. 
مالحظات را در خصوص پل 

امیرکبیر کنار بگذارید
سـخنگوی شـورا نیـز در ادامـه 
خطاب به رییس شـورا و شـهردار 
چهـارراه  پـروژه  خصـوص  در 
قـرارداد  هنـوز  گفـت:  امیرکبیـر 
اسـت  نشـده  بسـته  پـروژه  ایـن 
پیشـرفت  و کار هـم کـه خیلـی 
داریـم  تقاضـا  اسـت،  نکـرده 
مالحظـات را کنـار بگذاریـد و بـا 
شـجاعت تمـام اگر فکـر می کنید 
در تأمیـن منابـع مالی ایـن پروژه 
بـه مشـکل روبـرو خواهیـد شـد 
همیـن االن جلـوی پیشـرفت کار 
را بگیرید.  رییس شـورا در پاسـخ 
پـروژه  ایـن  خصـوص  در  گفـت: 
هیـچ بـار مالـی کوتاه مدتـی  بـر 
فقـط  نیسـت.  شـهرداری  دوش 
مقـداری  رفت وآمـد  مسـیر  االن 

اسـت. بسته شـده 

دفاع مؤیدی از استاندار
در ادامه ی جلسـه نیـز بحث به 
نحـوه ی عملکـرد شـورای چهـارم 
رسـید و فتـح اهلل مؤیـدی، عضـو 
شـورای شـهر کرمـان در واکنـش 
اعضـای  یکـی  صحبت هـای  بـه 
عملکـرد  خصـوص  در  شـورا 
شـورای چهارم گفـت: من 4 دوره 
اسـت کـه در شـورا هسـتم. همـه 
اسـتاندارها خدمـت کرده انـد امـا 
مـدت  ایـن  در  اسـتانداری  هیـچ 
به انـدازه آقـای رزم حسـینی بـه 
اگـر  شـورا کمـک نکـرده اسـت. 
آقـای رزم حسـینی نبود قـرارگاه 
نبـود،  کرمـان  در  هـم  خاتـم 
زمین هایـی کـه تفکیـک شـد بـا 
کمـک ایشـان بـود. چـرا ادعـای 
بی خـود می کنیـد. در دوره قبـل 
دسـت خالی  بـا  را  پل هایـی  مـا 
زدیـم. مـن نمی گویـم ایـن شـورا 

اسـت. نکـرده  کاری 
مشـرفی نیـز در ادامـه گفـت: 
ریالـی  حجـم  میـزان  امسـال 
در  جریـان  در  پروژه هـای 
شـهرداری نزدیـک بـه یـک هزار 
میلیـارد تومـان می رسـد. کـه اگر 
سـه دوره قبلی شـورا را هم جمع 
نمی رسـد. عـدد  ایـن  بـه  کنیـد 
گفـت:  پاسـخ  در  مؤیـدی 
بـه شـورا  را  ایـن هزینه هـا  ریـز 
بیاوریـد. مشـرفی گفـت: ابتـدای 
شـهردار  آقـای  آینـده  جلسـه 
را  گذشـته  سـال  یـک  گـزارش 
کـرد:  تاکیـد  وی  دهـد.  ارائـه 
شـهرداری  و  اسـتانداری  شـورا، 
خواهنـد  موفـق  زمانـی  قطعـاً 
گام  هـم  راسـتای  در  کـه  بـود 
بردارنـد. در نظـر داریـم گـزارش 
عملکـردی از شـورای چهـارم را 
به صـورت مجلـه ارائـه دهیم. این 
شـورا زحمـات زیـادی کشـیده و 
ریسـک های زیـادی کرده اسـت. 
شـورا از شـهردار حمایـت کـرده 
اسـت و اسـتانداری نیـز از شـورا 
و شـهرداری حمایت کرده اسـت 
را  متحـول  شـهری  امـروز  مـا  و 

داریـم. 
سیف الهی می دانست 

فشار زیاد می شود، میدان 
را ترک کرد

حجت االسـالم ربانـی در ادامـه 
گفت: مـا هیچ کدام منکـر خدمات 
و  نیسـتیم  حسـینی  رزم  آقـای 
مشـوق بوده انـد. تشـکر و قدردانی 
می کنیـم امـا نبایـد بـه گونـه ای 
فکـر  مـردم  کـه  شـود  صحبـت 
کننـد تأمیـن کننـده منابـع مالی 
اسـتاندار  شـخص  فقـط  پروژه هـا 
می کنـد  کمـک  اسـتاندار  اسـت. 
امـا فشـار و تعهـد اصلی بـر دوش 
شـهرداری اسـت و این شـورا واقعاً 
داده  خـرج  بـه  باالیـی  ریسـک 
تصریـح  شـورا  سـخنگوی  اسـت. 
کـرد: آقـای مهنـدس سـیف الهی 
در شـرایط خوبـی میـدان را تـرک 
کـرد و رفت. چون می دانسـت چه 
فشـارها و مشـکالتی ایجاد خواهد 
شـد. درسـت اسـت کـه حمایت و 
ضمـن  امـا  می کننـد،  پشـتیبانی 
بگویـم  بایـد  اسـتاندار  از  تشـکر 
بـر دوش شـهرداری  کار  سـختی 
اسـت و شـورا هم زیر سـؤال است 
و مشـکالتی بـرای شـورا بـه وجود 
آمـده و اگـر بخواهیـم انـکار کنیم 

بـه نظـر مـن بی انصافـی اسـت.

شهرک بازیافت
 ایجاد می شود

عضـو  دیگـر  مؤمنـی  مهنـوش 
شـورا در ادامـه جلسـه گفـت: در 
کمیتـه پسـماند یکـی از مصوبـات 
تعـداد 15  کـه  اسـت  بـوده  ایـن 
دسـتگاه از کانکس هـای تفکیک از 
مبـدأ راه اندازی شـده و مشـغول به 
کار هسـتند و مقـرر شـد تـا پایـان 
سـال به 50 دسـتگاه افزایـش پیدا 
کننـد. بحـث تفکیـک از مبـدأ نیز 
بـه تعـدادی از خانواده هـا آمـوزش 
یـک  افـزود:  وی  اسـت.  داده شـده 
تیم دانشـگاهی کارگاه های پسماند 
شـهر کرمـان را شناسـایی کرده اند 
کارگاه   270 از  بیـش  تاکنـون،  و 
اسـت.  شناسایی شـده  پسـماند 
اینکـه  بـه  اشـاره  ضمـن  مؤمنـی 
آمـار بـاالی آتش نشـانی حاکـی از 
کارگاه هاسـت،  ایـن  آتش سـوزی 
تصریـح کـرد: بـه همیـن دلیـل بـا 
شـهرک  راه انـدازی  طـرح  کلیـات 
بازیافـت موافقـت و مقـرر شـد این 
شـهرک در محـدوده ی بلداالمیـن 
راه اندازی شـود و تمـام کارگاه ها در 

ایـن محـل سـامان دهی شـوند. 
شورا زحمت می کشد، در کارنامه 

استانداری ثبت می شود
از  دیگـر  قسـمت  در  مؤمنـی 
صحبت هایـش گفـت: مـا در کنـار 
برداشـت  ولـی  بوده ایـم  اسـتاندار 
مـن این اسـت کـه ایشـان در کنار 
مـا نبوده انـد، روز گذشـته بلـواری 
را بنـام آیـت اهلل رفسـنجانی افتتاح 
کردنـد و گفتند شـورا فـردا مصوب 
می کنـد. وی افـزود: حضـور همـه 
مـا در فضـای مجـازی خیلـی کـم 
اسـت. آیـا درسـت اسـت کـه مـا 
طـرح شـش دروازه میدان مشـتاق 
را مصـوب کنیـم و شـهرداری کار 
می کنـد بـرای پـروژه ای بـاالی 13 
میلیـارد تومـان و بعـد در لیسـت 
اقدامات اسـتانداری آورده می شـود. 
مهـم  برایمـان  اسم ورسـم ها  مـا 
نیسـت و امیدواریم کـه واقعاً کاری 
انجـام شـود.  وی افـزود: این روش 
درسـتی نیسـت بـرای کسـانی که 
می خواهنـد شـورا را تضعیف کنند.  
پیشـنهاد من این اسـت که ایشـان 
شـورا را تعطیـل کننـد و به عنـوان 
شـورا  شـهر،  حاکـم  و  قائم مقـام 
کشـورهای  ماننـد  کننـد،  اداره  را 
دیگـر. وی بـا اشـاره به اینکـه برای 
همه چیـز در اسـتان شـورا وجـود 
قضایـی،  شـورای  جملـه  از  دارد 
اداری، سیاسـی و ...، گفـت: فقـط 
مسـائل شـهری نیـاز به حضـور ما 
نـدارد و ما حتی در افتتـاح خیابان 
اسـتقالل ماننـد مردم عـادی دیگر 
هـم حضـور نداشـتیم.  وی تصریح 
کـرد: وقتـی هم که حـرف می زنیم 
می گوینـد ای وای بر عضو شـورایی 
کـه در برابـر اسـتاندار جبهه گیری 
موضـوع  افـزود:  مومنـی  می کنـد. 
مظلـوم  مـا  نیسـت،  جبهه گیـری 
مـردم  واقعـاً  و  واقع شـده ایم 
چه کارهایـی  مـا  کـه  نمی داننـد 
افتتـاح  وقتـی طرحـی  کرده ایـم؟ 
می شـود اول می گویند اسـتانداری 
کرمـان بعد شـهرداری کرمـان. من 
منکـر ایـن موضـوع نیسـتم و حاال 
کـه اسمشـان بـاال بـرده می شـود 
و حاکـم شـهر هسـتند خواهـش 
می کنیـم در تأمیـن منابـع مالـی 
پروژه هـا نیـز بـه مـا کمـک کنند. 

مؤمنی، عضو شورای شهر خطاب به استاندار:

شورا را تعطیل کنید
 و بشوید حاکم شهر

سخنگوی شورا: سیف الهی می دانست 
فشار زیاد می شود، میدان را ترک کرد

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir
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سخنگوی شورا  
خطاب به بابایی 

گفت: استاندار اعالم 
کرده اند که از طرف 
دولت 30 میلیارد 
برای ساخت پروژه 
میدان آزادی کمک 

شده است. این 
مبلغ ریالی است یا 
تومانی؟ و آیا واقعاً 

واریزشده و اگر شده 
به ما هم بگویید که 
اعضای شورا دیگر 

نگران نباشند
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 یادداشت

کنفرانس پاریس مطرح شد

 انتقال سفارت امریکا به 
بیت المقدس تشنجات 

را بیشتر می کند
بسم اهلل خّرمی

کنفرانـس صلح پیرامون مسـائل خاورمیانه 
اسـرائیل  و  فلسـطین  مسـئله  خصـوص  در 
سـرانجام پـس از تاخیر یکسـاله صبـح امروز 
)یکشـنبه26دی مـاه( در پاریـس بـا حضـور 
بـه  آغـاز  دنیـا  کشـور   70 از  نمایندگانـی 
کار کـرد.  چنـدی پیـش کنگـره آمریـکا بـا 
تصویـب طرحی مبنـی بر اینکه سـفارت این 
کشـور از تـل اویـو بـه بیـت المقـدس دولت 
را موظـف بـه تغییـر مـکان سـفارت نمودند. 
ایـن در حالـی سـت کـه بیت المقـدس هنوز 
مـورد تنازع فلسـطین و رژیم اسـرائیل اسـت 
و فلسـطینی هـا مخالفـت جدی بـا آن دارند 
و موضـوع تغییـر مکان سـفارت مـی تواند به 
تشـنج بیشـتر اوضـاع بینجامـد.  کنفرانس با 
سـخنرانی مـارک آرو وزیـر خارجـه فرانسـه 
را  کنفرانـس  اهـداف  آرو  یافـت.  گشـایش 
احیـای تعهـدات بیـن المللـی بـه راه حـل 
و  اسـرائیل  ترغیـب  مسـتقل،  دولـت  دو 
گفتگوهـای  در  مشـارکت  بـه  فلسـطینیان 
مسـتقیم و ارائـه طرحـی عملـی بـرای آینده 

دانسـت )بـی بی سـی(
در  امـروز  صبـح  کشـور   70 نماینـدگان 
از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  پاریـس  کنفرانـس 
اسـرائیل  رویـه  بـی  هـای  سـازی  شـهرک 
در مناطـق مـورد منازعـه بـه دولـت آمریـکا 
هشـدار داد کـه جابجایی سـفارت این کشـور 
بـه بیـت المقـدس موجـب افزایـش تنش در 
منطقـه خواهد شـد. به نظر می رسـد آمریکا 
از مخالفـت بـا توصیـه 70 کشـور اجتنـاب و 
مسـئله انتقال سـفارت را تعلیق کند. شرکت 
کننـدگان کنفرانـس صلـح پاریـس دو طرف 
منازعـه را به صلح، کاهـش منازعات جنگی و 
احتـرام بـه تشـکیل دو دولت مسـتقل دعوت 
کـرده انـد. . همچنیـن بایـد خاطرنشـان کرد 
کـه تصمیمـات ایـن کنفرانس الزامی نیسـت 
مطمئنـا  دارد.  ای  توصیـه  جنبـه  صرفـا  و 
اسـرائیلی بـا اینکـه در کنفرانـس مذکـور بـه 
نفـع ایـن رژیم عمل شـده، اما باز به شـهرک 
سـازی هـای خـود ادامـه دهـد و نسـبت بـه 

دولـت فلسـطین بـی تفـوت باقـی بماند.

64 فقره انشعاب غیرمجاز در 
عنبرآباد تبدیل به مجاز شد

طـی شـش مـاه نخسـت سـال جـاری،64 
فقـره انشـعاب غیرمجـاز در عنبرآبـاد تبدیل 
بـه مجـاز شـد. مدیـر امـور آب و فاضـالب 
شهرسـتان عنبرآبـاد گفـت: با توجه بـه لزوم 
مصـرف بهینـه آب و لـزوم اسـتفاده قانونـی 
بـه  رسـیدگی  قانونـی،  اشـتراک  از  افـراد 
وضعیـت شـبکه های آب رسـانی در دسـتور 
امـور قرار داشـته و پرسـنل آبفا تـالش دارند 
بـا اجـرای طـرح هـای کنترلـی، شـبکه ها و 
انشـعابات غیـر مجاز را کشـف و قطـع کنند. 
علـی مشـایخی افـزود: در ایـن راسـتا طـی 
شـش مـاه نخسـت سـال جـاری، 64 فقـره 
شناسـایی  عنبرآبـاد  در  غیرمجـاز  انشـعاب 
شـد کـه تمامـی آنهـا پـس از طـی مراحـل 
قانونـی بـه مجـاز تبدیـل شـدند. وی بـا بیان 
اینکـه انشـعاب هـای غیـر مجـاز چالـش هـا 
و مشـکالتی را در زمینـه آبرسـانی مطلـوب 
بـه شـهروندان ایجـاد مـی کننـد افـزود: بـا 
افـراد خاطـی کـه بصورت غیـر قانونـی از آب 
اسـتفاده مـی کننـد بـه شـدت برخـورد و به 

مراجـع قضایـی معرفـی مـی شـوند.

بیش از 200 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه آبرسانی در 

توابع رفسنجان رفع شد
رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامل شـرکت 
آب و فاضالب شهرسـتان رفسنجان گفت: در 
آذر ماه 208 فقره حوادث انشـعابات و شـبکه 
 208 انشـعابات  حـوادث  شـامل  آبرسـانی 
فقره،حوادث شـبکه اصلـی 26 فقره و حوادث 
شـبکه فرعـی 77 فقـره در توابـع رفسـنجان 
افزود:ایـن  انـداز  چـرخ  حسـین  شـد.  رفـع 
حـوادث در شـهرهای انـار 69، بهرمـان 53، 
 15 سرچشـمه   ،49 گلشـن  آبـاد  حسـین 
،صفائیه 2 و کشـکوئیه 20 فقره توسـط واحد 
اتفاقـات رفـع شـد. وی افزود: طـی این مدت 
1 فقـره حـوادث خطـوط انتقـال در حسـین 

آبـاد گلشـن نیـز برطرف شـد.

گفـت:  رییـس جمهـوری  اول  معـاون 
فکـر می کنیم در مسـاله مذاکرات هسـته 
ای و توافـق، کار اسـتثنایی و تاریخـی در 
کشـور صورت گرفـت و دسـتاوردهای آن 
قابـل  بسـیار  یکسـال گذشـته  در طـول 
توجـه بوده اسـت. بـه گـزارش خبر آنالین 
اسـحاق جهانگیـری در بیسـت و دومیـن 
جشـنواره تحقیقاتـی علوم پزشـکی رازی 
کـه بـا حضـور وزیـر بهداشـت و درمـان 
آمـوزش پزشـکی برگـزار شـد، با تسـلیت 
درگذشـت آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
اظهـار کرد: آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
عمـر پـر برکتـی داشـت. هـم در زمینـه 
سیاسـی و هـم در زمینـه مدیریت کشـور 
عهـده  بـر  ای  ارزنـده  و  مهـم  نقـش  و 
داشـتند کـه حتمـا در خاطره ملـت ایران 
مانـدگار خواهد بـود. وی ادامـه داد: مردم 
قدرشـناس ایـران طی یک هفته گذشـته 
خـدوم  انسـان  ایـن  از  خـود  حضـور  بـا 
قدردانـی کردند. امیـدوارم خداوند عنایت 
کند و راه هاشـمی باز باشـد و راه تدبیر و 

توسـعه کشـور ادامـه پیـدا کند. 
اهـم اظهـارات معـاون اول رئیس 
جمهـور را بـه نقـل از خبرگزاری هـا 

، نید ا بخو
  طـی سـال های گذشـته فشـارهای 
سـنگینی بـه ملـت ایـران وارد شـد. عمق 
ایـن فشـارها در سـال هـای آخـر عمـر 
دولـت قبل با تحریم هـای ظالمانه ای که 
بـه ایـران وارد مـی شـد، درک شـد. ایران 
هـم در نظـام بانکـی و پولی که بـدون آن 
نمی شـد با اقتصـاد جهانی ارتبـاط برقرار 
کـرد تحریـم بـود و هـم در حـوزه هایـی 
مثـل نفـت، صـادرات، کشـتیرانی، بیمـه 
هـای حمایـت کننـده و حمـل و نقـل بـا 

تحریـم هـای جـدی روبـرو شـده بود.
 هرآنچـه که بـه آن تحریم هوشـمند 
در  و  دادنـد  انجـام  مـا  علیـه  می گفتنـد 

آخـر هـم بـه جایـی رسـیدند کـه بـه هر 
ایرانـی بودنـش  ایرانـی صرفـا بـه دلیـل 
فشـار وارد می کردند. در چنین شـرایطی 
مهمتریـن هدفشـان تضعیـف ایـران بـود. 
مـی خواسـتند به کشـورهای جهان سـوم 
بگوینـد تـا سـقفی کـه برایتـان مشـخص 
شـده بایـد حرکـت کنیـد. در حالـی ایـن 
فشـارها را بـه ایـران وارد مـی کردنـد که 
مـی دانسـتند رژیـم صهیونیسـتی بـدون 
انـرژی  بین المللـی  آژانـس  در  عضویـت 

اتمـی دارای کالهـک هسـته ای اسـت.
 دولـت یازدهـم بـا ایـن هـدف کـه 
مـی توانـد در یـک گفـت و گـوی جـدی 
بـا دنیـا مسـائل را از طریـق مذاکـره حل 
و فصـل کنـد، وارد عمـل شـد. البتـه کار 
دشـواری بـود و تیـم مذاکره کننـده قوی 
انتخـاب شـد، ماننـد رشـته هـای مختلف 
کـه دانشـمندان قوی دارد؛ در دیپلماسـی 
کشـور نیز از داشـمندان قوی دیپلماسـی 
همچـون دکتـر ظریف اسـتفاده شـد. 18 
مـاه مدیریـت و مذاکـره سـخت و نفـس 
صـورت  دنیـا  بـزرگ  قـدرت   6 بـا  گیـر 
گرفـت کـه در پـی آن رسـیدن بـه توافق 

بـود کـه بـه برجـام ملقب شـد.
یـک  تنهـا  برجـام  اجـرای  از  قبـل   
میلیـون بشـکه نفـت صـادر مـی کردیم و 
آن هـا برنامـه ریـزی کرده بودنـد که طی 
سـال های بعـد نفت در برابر غـذا را پیش 
بگیرنـد ولـی امـروز و در کمتر از یکسـال 
بـا اجـرای برجام، میـزان صـادرات نفت و 
میعانـات گازی در تاریخ بعـد از انقالب به 

باالتریـن حـد خود رسـیده اسـت.
 عـده ای در بیـن قـدرت هـای بزرگ 
حتمـا نمـی خواهند ایـران توسـعه یابد و 
سـعی مـی کننـد اخـالل ایجـاد کننـد یا 
هماننـد آمریکایی ها بدعهـدی کنند. این 
در حالـی اسـت کـه آن هـا بدعهـدی می 
کننـد و عـده ای بـه جـای اینکـه بـه آن 

هـا حملـه کننـد بـه تیـم مذاکـره کننده 
تاخـت و تـاز مـی کنند.

 فکـر مـی کنیـم کار بزرگـی صـورت 
گرفتـه و جمهوری اسـالمی ایران و دولت، 
از برجـام حفاظت و حراسـت خواهد کرد. 
معتقـدم در مقطعـی که در دنیـا و منطقه 
افراطـی گـری، تندروی و خشـونت حاکم 
شـده باید بـه سـمت اعتـدال، عقالنیت و 

آرامش حرکـت کنیم.
 نبایـد اجـازه دهیـم افراطـی گـران 
دنیـا مـا را وارد افراطـی گـری کننـد کـه 
بـه کشـور خسـارت وارد مـی شـود. بایـد 
بـا تدبیر عمـل کنیـم همانگونه کـه رهبر 
معظم انقـالب و رییس جمهـوری همواره 

بـر آن تاکیـد مـی فرماینـد.
 دنیـا بایـد بدانـد جمهـوری اسـالمی 
ایـران کشـوری بـا اقتدار اسـت و بـه رغم 
تمـام تـالش هـا و شـرارت هایـی کـه در 
منطقـه ایجـاد کـرده انـد تـا بـه امنیـت 
کشـورمان آسـیب بزننـد؛ امـروز بـه فضل 
الهـی کانـون امنیـت منطقـه ایران اسـت 
و ایـران بـا اقتـدار مـی گوید اگـر برجام را 
پـاره کنیـد با عکـس العمل تندتـر مواجه 
خواهیـد شـد و ایـن اقتدار کشـور اسـت.

 برجـام یـک تعهـد بین المللی اسـت 
کـه بـه تصویـب شـورای امنیت سـازمان 
ملـل رسـیده و هیـچ کشـوری و قدرتـی 
بـه تنهایـی نمـی توانـد ایـن توافـق بیـن 
المللـی را نقـض کنـد. این فرصـت زمینه 
سـاز توسـعه کشـور اسـت و نیـاز داریـم 
کـه کشـور را توسـعه دهیم. توسـعه همه 
جانبـه نیـز از مسـیر پژوهش هـای علمی 

و فنـاوری عبـور مـی کند.
 برجـام فرصـت زمینـه سـاز توسـعه 
ایـران اسـت، قطعـا توسـعه همـه جانبـه 
ایـران از راه توسـعه علمـی عبـور می کند 
و توسـعه علمـی ایـران وقتـی ایجـاد مـی 
شـود که، دانشـمندان ما بتوانند در بسـتر 

جهانـی بـه رقابـت بپردازنـد. امـروز هـر 
ایرانـی بـا شـنیدن آمـار افزایـش حضـور 
مـی  بـه وجـد  دنیـا  در  ایرانیـان  علمـی 
آیـد و دولـت هـم در همین راسـتا از آنها 

حمایـت خواهـد کـرد.
بودجـه  بخـش  منتقـدان  }دربـاره   
جـاری دولـت{ اگـر در کشـور مـا ایـن 
پژوهشـی  امـور  کـه  بیفتـد  جـا  مسـاله 
جـاری  و  مصرفـی  امـوری  تحقیقاتـی  و 
نیسـت، راحـت تـر پیشـرفت مـی کنیـم. 
وقتـی مـی گوینـد بودجـه جـاری دولـت 
زیـاد اسـت بایـد توجـه کـرد کـه آموزش 
و درمـان و آمـوزش هـای عالـی کشـور از 
بخـش جـاری بودجـه دولـت تامیـن مـی 
شـود. خـود فعالیـن ایـن حـوزه بایـد در 
میـان سیاسـت گـذاران جـا بیندازنـد که 
سـرمایه گـذاری در آمـوزش و تحقیقـات 
از مهمترین منابع پیشـرفت کشـور است.
 مـن از عزیزانی که در بخش آموزش، 
مـی  فعالیـت  پژوهـش کشـور  و  درمـان 
کننـد به خاطر کمبـود بودجه عذرخواهی 
مـی کنـم و امیـدوارم بـا توجـه بـه آمار و 
ارقامـی کـه در حوزه صـادرات نفـت ارائه 
شـده، به زودی گشایشـی برای آنها ایجاد 
شـود. ما در دولت سـعی خواهیـم کرد به 
بخـش آموزش و تحقیقـات توجه ویژه ای 

داشـته باشیم.

1  دفتر یاسر هاشمی و مشاوران مرحوم آیت اهلل هاشمی 
پلمپ شد

ایرنـا نوشـت: دفتـر مشـاوران مرحوم آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی در 
مجمع تشـخیص مصلحت نظام پلمپ شـده اسـت. دفتر یاسـر هاشـمی، 
علـی محمـد بشـارتی، مرتضی الویری، حجج اسـالم عباسـی فـرد، نوری 
شـاهرودی، لطفی، رسـتگاری، یونسـی ومرادی نیز که از مشاوران رییس 
مجمـع تشـخیص بـوده اند، در طبقه هشـتم سـاختمان مرکـز تحقیقات 

اسـتراتژیک مجمع پلمپ شـده اسـت.
2   سردار جزایری: هیچ رابطه ای بین برجام و امور دفاعی 

کشور وجود ندارد
مهـر نوشـت: سـخنگوی ارشـد نیروهای مسـلح گفـت: هیـچ رابطه ای 
بیـن برجـام و امـور دفاعـی کشـور وجـود نـدارد و اصـوال مسـئله دفـاع 
در مذاکرات هسـته ای جایی نداشـته اسـت. سـردار سیدمسـعود پیرامون 
آخریـن وضعیـت سیسـتم های دفاعـی و موشـکی جمهـوری اسـالمی 
ایـران، گفـت: نیروهای مسـلح در چارچوب تدابیـر و دکترین های تعریف 
شـده بـا بهره گیـری از تـوان داخلـی برنامه هـای دفاعـی و ارتقـاء امنیت 
بـرای کشـور عزیزمـان را بـه پیـش می برند و در شـرایط امـروز وضع مان 
از همیشـه بهتـر اسـت. سـردار جزایری گفـت: در حالیکـه حکومت های 
شـرور، جمهوری اسـالمی ایران را مـورد تهدید قرار می دهنـد ما چاره ای 
جـز تقویـت بنیـه دفاعی خـود نداریـم و این امر مـورد وثـوق آحاد ملت 
و مسـئولین اسـت. وی افـزود: البتـه ممکـن اسـت فـرد یـا افـرادی هـم 
باشـند کـه از روی جهـل بـه موضـوع و یـا هـر مسـئله دیگـری موافـق 
تقویـت بنیـه دفاعی کشـور از جمله ارتقا سیسـتم های موشـکی نباشـند 
کـه حسـاب آنها از ملت جداسـت. سـخنگوی ارشـد نیروهای مسـلح در 

پایـان تاکیـد کـرد: هیچ رابطـه ای بین برجـام و امور دفاعی کشـور وجود 
نـدارد و اصـوال مسـئله دفاع در مذاکرات هسـته ای جایی نداشـته اسـت 
و مسـئولین کشـور و اعضـای تیـم مذاکـره کننـده بـه این مسـئله توجه 

داشـته و بـه طرف هـای مقابـل در 1+5 نیـز تفهیـم شـده بود.
3  روابط عمومی مرکز تحقیقات استراتژیک: پلمپ دفاتر 

مشاوران آیت اهلل هاشمی اقدامی اداری و طبیعی است
ایرنـا نوشـت: مدیـر روابط عمومی مرکـز تحقیقات اسـتراتژیک مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظـام بـا تاییـد پلمـپ دفاتـر مشـاوران آیـت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی گفـت: ایـن اقـدام یـک روال اداری و طبیعی اسـت 
کـه بـه زودی برطـرف مـی شـود. محمد حسـن مشـکوری روز گذشـته 
دربـاره علـت پلمـپ دفاتر مشـاوران آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی رییس 
فقیـد مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام افزود: ایـن اقـدام روال طبیعی و 
مربوط به تمامی شـخصیت های برجسـته اسـت و دلیل آن نیز محفوظ 
بـودن اسـناد و مـدارک دارای طبقـه بنـدی اسـت. وی ادامـه داد: پلمپ 
شـدن دفاتر مشـاوران آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی با دسـتور حراسـت 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام صـورت گرفتـه و ایـن محدودیـت به 

زودی برطـرف می شـود. 
4   نقویان: آیت اهلل هاشمی با آن عظمت توسط تندروها گوشه  

رینگ قرارمی گرفت
خبرآنالیـن نوشـت:  یـک اسـتاد حـوزه و دانشـگاه تاکیـد دارد: فضـا 
در حـال حاضـر دسـت تندروهـا اسـت، بایـد عقـل جلـوی آنها بایسـتد 
چـون لشکرکشـی نداریـم. حجت االسـالم ناصر نقویـان دربـاره معادالت 
سیاسـی کشـور بعـد از فـوت آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی و احتمـال 
تسـلط دوبـاره تندروهـا بـر ایـن عرصـه گفـت: فضا کـه االن هم دسـت 

شـان اسـت همین کـه آقای هاشـمی با آن عظمـت در کنـج رینگ قرار 
مـی گرفـت نشـان مـی دهـد که اگـر از ایـن بـه بعـد بخواهند بـه ندای 
وحدتـی کـه امام سـر مـی داد گوش ندهند اولیـن جفا را به امـام کردند. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه  یادآور شـد: تنها عقـل باید جلوی تندروها بایسـتد 
چـون لشکرکشـی کـه نداریم مـا مثل تیـم فوتبال هسـتیم کـه وقتی با 
یـک تیـم خارجـی مسـابقه داریـم دیگر آبـی و قرمـز مطرح نیسـت. اگر 
مقـداری انصـاف و تقـوا و دین حاکم باشـد ایـن ها حل می شـود اما اگر 
نبـود و خودخواهـی حاکـم بـود متأسـفانه بـه تعبیر قـرآن تابع شـیطان 

مـی شـویم. انشـاءاهلل آن روز مباد.
5  پزشکیان: آمریکا در برجام به ما امتیاز داد

تسـنیم نوشـت: نایـب رئیـس مجلس شـورای اسـالمی گفـت: قدرت 
مـا کشـورهای غربی را مجبـور به مذاکره کرد. مسـعود پزشـکیان درباره 
دسـتاوردهای توافـق هسـته ای در یک سـال گذشـته گفت: ایـن موضوع 
کـه ابرقدرت هـا آمدنـد و مجبـور شـدند پـای میـز مذاکـره بنشـینند و 
امتیـاز بدهنـد، بـه دلیـل ایـن بـود که متوجـه قـدرت و توان ما شـدند.

پزشـکیان افـزود: جوانـان و کارشناسـان متخصص مـا کاری کردند که 
قدرت هـای بـزرگ دنیـا حتی در فکر خود هم پشـرفت و توسـعه صنعت 
هسـته ای ایـران را بـاور نمی کردنـد و به همیـن دلیل مجبور شـدند پای 
میـز مذاکره بنشـینند و امتیـاز بدهند. نائـب رییس اول مجلس شـورای 
اسـالمی خاطرنشـان کـرد: دلیـل عصبانیـت امـروز غـرب بـه خصـوص 
آمریـکا و اظهاراتـی که رئیس جمهـور جدید آمریکا مبنی بـر پاره کردن 
برجـام می کنـد، این اسـت کـه امتیاز دادنـد و دلیل این امتیـاز دادن هم 
ایـن اسـت که قـدرت واقعی جمهوری اسـالمی ایـران را دیدنـد و مجبور 

به مذاکره شـدند.

جهانگیری معاون اول رییس جمهوری:

 برجام؛ کار استثنایی در کشور بود

    دولت

نیم
تس

س: 
عک

 خبر

  میز خبر

قبل از اجرای برجام تنها 
یک میلیون بشکه نفت 
صادر می کردیم و آن ها 
برنامه ریزی کرده بودند که 
طی سال های بعد نفت در 
برابر غذا را پیش بگیرند 
ولی امروز و در کمتر از 
یکسال با اجرای برجام، 
میزان صادرات نفت و 
میعانات گازی در تاریخ بعد 
از انقالب به باالترین حد 
خود رسیده است

دبیـر کل مجمـع مدرسـین و محققین 
حـوزه علمیـه قم گفت: تشـییع پیکر آیت 
اهلل هاشـمی با حضور گسـترده مردم برای 
همـه پیـام داشـت بـه ویـژه بـرای آنهایی 
می خواهنـد  و  می کننـد  تنـدروی  کـه 
آیـت اهلل سـید  بریزنـد.  برهـم  را  جامعـه 
گفت وگـو  در  تبریـزی  موسـوی  حسـین 
ایلنـا  در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا 
توجـه بـه درگذشـت آیت اهلل هاشـمی آیا 
اصالح طلبـان کاندیدایـی بـرای انتخابـات 
خبـرگان معرفـی خواهنـد کـرد، گفـت: 
اگـر قـرار بـر انتخابـات خبـرگان باشـد و 

بگذارنـد چـرا معرفـی نکنیـم. 
او در مـورد اینکـه چـه گزینه هایـی از 
سـوی اصالح طلبان در حـال حاضر مطرح 
هسـتند، افـزود: اکنـون زود اسـت و بایـد 
ببینم سـازوکار انتخابات خبـرگان چگونه 

خواهـد بود. دبیـر کل مجمع مدرسـین و 
محققیـن حـوزه علمیـه قـم دربـاره اینکه 
آیـا احتمال ورود سـید حسـن خمینی به 
انتخابـات خبـرگان وجـود دارد، گفت: در 
مـورد اشـخاص اظهـار نظـری نمی کنـم. 
او پیرامـون ایـن موضـوع کـه چـه کسـی  
می توانـد نقـش وحـدت را بعـد از فقـدان 
آیـت اهلل هاشـمی در کنـار آقـای خاتمی 
بیـن نیروهـای اصـالح طلـب و معتـدل  
برقـرار کنـد، بیـان کـرد: اصـالح طلبـان 
و دوسـتانی کـه در ایـن مسـیر  همـراه 
سیاسـت  عالـی  شـورای  ماننـد  هسـتند 
گـذاری در کنـار یکدیگر قـرار دارند  و در 
زمینـه انتخابـات بـا هم  تصمیـم خواهند 

فت.  گر
موسـوی تبریـزی بـا اشـاره بـه اینکـه 
برخـی سـعی بـر القاء ایـن موضـوع دارند 

کـه بعد از آیت اهلل هاشـمی  اصالح طلبان 
، اعتدالیون و راسـت سـنتی دچار شـکاف 
بیـن  شـکاف  کـرد:  تصریـح  می شـوند، 
اصالح طلبـان و اعتدالیـون پیـش نمی آید 
و حتـی اتحـاد آنهـا بیشـتر هم می شـود. 
آنهـا با توجه به شـرایط کشـور بـا یکدیگر 
البتـه  هسـتند.  پیمـان  هـم  و  همـدل 
آقـای هاشـمی پشـتیبان و حامـی خوبی 
بـرای همـه از جملـه اصـالح طلبـان بـود 
و از نظـرات ایشـان اسـتفاده می شـد. امـا 
اکنـون جریان های سیاسـی بـه جایگاهی 
از بلـوغ رسـیده اند که مصلحـت جامعه را 
درک مـی کننـد. او دربـاره اینکه تشـییع  
پیامـی  چـه  هاشـمی  اهلل  آیـت  پیکـر 
بـرای کسـانی  کـه سـعی کردنـد افـکار 
عمومـی را بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان 
داشـت؟  کننـد  تحریـک  هاشـمی  علیـه 

گفت:مـردم بـا مخالفیـن هاشـمی کاری 
را  خـود  خواسـته های  بلکـه  نداشـتند 
بـا ایـن تشـییع تاکیـد کردنـد و در واقـع 
خواسـته شـرکت کنندگان در این مراسم 
روشـی بـود کـه آقـای هاشـمی داشـت  
آمدنـد.  روش  آن  تاییـد  خاطـر   بـه  و 
موسـوی تبریـزی بـا بیـان اینکه تشـییع 
پیکـر آیـت اهلل هاشـمی بـرای همـه پیام 

داشـت  به ویـژه برای آنهایـی که تندروی 
می کننـد و می خواهنـد جامعـه را برهـم 
بریزند،افـزود: یک گروه خاصـی با انحصار 
طلبـی می خواهنـد جامعـه ایـران را اداره 
کننـد  امـا اینگونه نمی شـود. اداره جامعه 
سـالیق  و  افـکار  از  بهره گیـری  نیازمنـد 
مختلـف اسـت و بایـد بـا احتـرام بـه این 
تکثرهـا امـور کشـور را به سـامان رسـاند.

آیت اهلل موسوی تبریزی در گفت  وگو با ایلنا:

اگر بگذارند برای خبرگان کاندیدا معرفی می کنیم

     خبر

یلنا
س: ا

عک
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گوناگون

بسم اهلل خّرمی 
صـدای  کـه  بـود  ژوئیـه   15 بامـداد 
بـزرگ  شـهرهای  فضـای  در  تیرانـدازی 
ترکیـه مثـل اسـتانبول و آنـکارا به گوش 
رسید. سـکوت، فضای کشـور را فراگرفته 
بـود و مـردم هراسـان از وضعیـت پیـش 
آمـده جلـوی خودپردازهـا بـرای خـروج 
کشـیده  هـا صـف  بانـک  از  خـود  پـول 
بودنـد،  تـا ایـن کـه حتـی کودتاچیـان 
بـه مقـر ریاسـت جمهـوری رسـیدند. اما 
ایـن جریـان زیـاد طـول نکشـید و رجب 
طیـب اردوغـان علـی رغـم پروپاگانـدای 
فـرار وی وجـود  بـر  زیـادی کـه مبنـی 

داشـت در صفحـه تلویزیـون حاضـر شـد 
و کودتـا در کمتـر از 6 سـاعت سـرکوب 
شـد. بـا اینکـه کودتـا بـه پایـان رسـیده 
امـا هنـوز گفتگوهـا پیرامـون آن  اسـت 
ادامـه دارد و عـده ای معتقدنـد کـه خود 
رجـب طیـب اردوغـان در انجـام آن برای 
افزایش قدرت خود دسـت داشـته اسـت. 
امـا اینکـه چـه قـدر واقعیـت دارد را در 

ایـن نوشـتار بررسـی مـی کنیـم.
از  پـس  اردوغـان  طیـب  رجـب 
را  اتهـام  انگشـت  کودتـا  سـرکوب 
تبعیـدی  گولـن  ا...  فتـح  سـمت  بـه 
آمریـکا  در  تبـار  تـرک  خودخواسـته 

گرفـت ولـی وی تکذیـب کـرد. دولـت 
ترکیـه فـوراً اقدام بـه بسـتن مدارس و 
دانشـگاه هـای منسـوب بـه گولـن کرد 
و بـه دیگـر کشـورها نیـز درباره بسـتن 

داد. هشـدار  مراکـز  ایـن 
رییـس جمهـور ترکیـه تـا امـروز بیش 
هـای  بخـش  در  را  نفـر  هـزار   120 از 
نظامـی، آموزشـی، فرهنگـی، حمل و نقل 
و هواپیمایـی از کار برکنـار کـرد. دادگاه 
هـای ترکیـه بیـش از ده هـزار نفـر را در 
دادگاه بـه اتهـام دسـت داشـتن در کودتا 
و ارتبـاط بـا فتـح ا... گولـن محکـوم کرد.
پـس از کودتـا نـرخ بیـکاری در ترکیه 
افزایـش یافـت و به 11.8 درصد رسـید و 
ارزش لیـره بـه پاییـن ترین حـد خود در 

شش سـال گذشـته رسید.
رجـب طیب اردوغـان از حـزب عدالت 
و توسـعه ابتـدا بـا شـعار اسـالم روی کار 
آمد و به مرور از آن شـعارها دور شـد که 
از جملـه دالیـل جداشـدن فتـح ا... گولن 

از رجـب طیـب اردوغـان بود.
در عرصـه خارجـی نیـز طرح پیوسـتن 
بـه اتحادیـه اروپـا هـم بـه علـت اقدامات 
خشـونت آمیـز رجب طیـب اردوغـان در 
هالـه ای از ابهام درآمده اسـت. رابطه این 

کشـور بـا آمریـکا نیز پـس از مشـاجره بر 
سـر اسـترداد رجـب طیـب اردوغـان کم 

رنگ شـده اسـت.
در مـاه اخیـر هـم تصمیـم بـه اعـزام 
30 هـزار نیـرو بـه قبـرس هم رابطـه این 
کشـور را بـا یونـان تیـره تـر کرده اسـت. 
قبـرس از دهـه 1980 بـه ایـن سـو بـا 
کودتـای یونانـی ها مـورد منازعـه ترکیه 
و یونـان اسـت و ایـن رونـد هنـوز ادامـه 
دارد و قبـرس بـه دو بخـش تـرک تبار و 

یونانـی تبـار تقسـیم شـده اسـت.
در فعالیـت هـای میدانـی در عـراق و 
سـوریه از یـک طـرف محلی برای کسـب 
سـودهای هنگفـت نفتـی بـرای نیروهای 
از  و  اسـت  شـده  داعـش  مثـل  مخالـف 
سـوی دیگـر خواهـان حضـور در ائتـالف 
بـر ضـد موضع داعـش در سـوریه و عراق 

است. شـده 
مـاه(  27دی  دیروز)دوشـنبه  صبـح 
مجلـس نماینـدگان ترکیه با طـرح تغییر 
در قانـون اساسـی ترکیـه را تأییـد کـرد 
کـه با اجرایی شـدن آن اختیـارات رییس 
نخسـت  سـمت  و  افزایـش  جمهـوری 
تصویـب  بـا  شـود.  مـی  حـذف  وزیـری 
ایـن طـرح احتمـال ایـن که رجـب طیب 

اردوغـان تا سـال 2029 رییس جمهوری 
ترکیـه را بـر عهـده داشـته باشـد زیـاد 

. ست ا
مجموعـه ایـن اقدامـات ترکیـه را مـی 
تـوان ناشـی از نوعی فردگرایـی در دولت 
ترکیـه بـر محـور رجـب طیـب اردوغـان 
دانسـت کـه هـم سیاسـت داخلـی آن در 
تمامـی حـوزه هـا و از جملـه اقتصـاد و 
هم سیاسـت خارجی آن را تحت الشـعاع 
قـرار داده اسـت و بـه نظـر مـی رسـد، 
دولـت ترکیه با شـعار احیـای امپراطوری 
عثمانـی رو به زوال رفته و سرنوشـت این 

امپراتـوری مبتال شـود.
در پایـان مـی تـوان ایـن طـور نتیجـه 
گرفـت احتمال این که کودتـای 15ژوئن 
را خـود برنامـه ریـزی کـرده باشـد زیـاد 
اسـت. چـرا کـه وقتـی بـه مـرور اقدامات 
مـی  متوجـه  پردازیـم  مـی  آن  از  پـس 
شـویم کـه نوعـی پیوسـتگی در آن برای 
اوالً تصفیـه گـروه هـای مخالـف رییـس 
اقتـدار  افزایـش  ثانیـا  و  ترکیـه  جمهـور 
رجـب طیـب اردوغـان و متمایـل کـردن 
پارلمـان بـرای تصویـب طـرح تغییـر در 
قانـون اساسـی و تبدیـل نظـام پارلمانـی 

بـه ریاسـتی وجـود دارد.

اردوغان، ریاستی یا دیکتاتوری
یادداشت

و  خشـتی  شـهر  اولیـن  یـزد 
دومیـن شـهر تاریخـی جهـان بعد 
از شـهر ونیـز ایتالیاسـت. همیـن 
دو ویژگـی کافی اسـت تـا ایرانیان 
بداننـد کشـوری بـه وسـعت تاریخ 
کویـری  شـهری  و  دارنـد  جهـان 
کـه مـی توانند خشـت به خشـت، 
ریـگ بـه ریـگ و لحظه بـه لحظه 
جهانیـان  رخ  بـه  را  آن  تاریـخ 

بکشـند.
تاریخـی جهـان  دومیـن شـهر 
“برتریـن” جاذبه های گردشـگری، 
فرهنگـی  میـراث  و  تاریخـی 
زیـادی دارد کـه هـر کـدام از آن 
هـا مـی توانـد بـه تنهایـی جاذبـه 
ای منحصـر بـه فـرد بـرای بازدید 
گردشـگران و دوسـتداران میـراث 
فرهنگـی و تاریـخ ایـران و جهـان 
باشـد. این شـهر به شـهر بادگیرها 
معـروف اسـت. به دارالعباده، شـهر 
دوچرخه ها، شـهر شـیرینی، شـهر 
قنـات و قنـوت و قناعـت و شـهر 

آتـش و آفتـاب.
کـه  معتقدنـد  نویسـان  تاریـخ 
قدمـت یزد بـه پیش از اسـالم می 
رسـد. عـده ای هم مـی گویند که 
شـاید شـهر تاریخی یزد را باید در 
نقطـه دیگری غیـر از مکان کنونی 
آن جسـتجو کـرد. اما بـا این حال 
قدمـت بسـیاری از آثـار تاریخـی 
کشـف شـده در شـهر یزد بـه قرن 
پنجـم هجـری بـاز مـی گـردد. در 
عیـن حال کشـف بناهـای دیگری 
متعلـق بـه قرن هـای دوم و سـوم 
تخمیـن  در  را  تردیدهـا  هجـری، 
قدمت شـهر یزد بیشـتر مـی کند. 
سـکونت  تاریـخ  صـورت  هـر  در 
انسـان در این خطه از هزاره سـوم 
پیـش از میـالد فراتـر رفته اسـت، 
بـه طـوری که در عهد پیشـدادیان 
طایفـه هـای در حـال کـوچ از بلخ 
به پـارس، ایـن سـرزمین را یزدان 
بعـد  بـه  زمـان  آن  از  و  نامیدنـد 
یـزد محـل عبـادت شـد. یـزد را 
از آن جهـت امـن تریـن شـهر می 
داننـد کـه جنگ و بالیـای طبیعی 
تاکنون نتوانسـته بـه آن صدمه ای 
وارد کنـد. بـه همیـن دلیل اسـت 
کـه تاریـخ نویسـان از آن به عنوان 
امـن تریـن شـهر ایـران یـاد کرده 

انـد. مارکوپولو جهانگـرد ایتالیایی 
نیـز دربـاره یـزد مـی گویـد کـه 
تجـار جـاده ابریشـم ایـن شـهر را 
بـه لحـاظ امنیت مالـی و جانی آن 

دارند. دوسـت 
گسترده ترین بافت

 تاریخی ایران
بـا  یـزد  شـهر  تاریخـی  بافـت 
مسـاحتی در حـدود 800 هکتـار 
و  تریـن  گسـترده  تـوان  مـی  را 
اصولـی تریـن بافـت تاریـخ ایـران 
دانسـت که تجربـه هـای متفاوتی 
امـر  در زمینـه مداخلـه متولیـان 
در شـبکه معابـر را در خـود جـای 
یـزد  تاریخـی  بافـت  اسـت.  داده 
بـه عنـوان دومیـن بافـت خشـتی 
دنیا و دسـت نخـورده تریـن بافت 
تاریخی کشـور به شـماره 15000 
در فهرسـت ملی ثبت شـده است.

نارین قلعه، قدیمی  ترین 
بنای خشتی جهان

سـاخته  بنـای  تریـن  قدیمـی 
ناریـن  دنیـا  در  خشـت  از  شـده 
قلعـه یـا کهنـدژ نـام دارد کـه در 
شـهر باسـتانی میبـد بـر فـراز تپه 
ای بلنـد بنـا شـده و بـر تمامـی 
پیرامـون آن دیـد  و  میبـد   شـهر 
دارد. تاکنـون کشـوری ادعا نکرده 
از  تـر  قدیمـی  بنایـی  کـه  اسـت 
کهنـدژ دارد. کهنـدژ نـام دژهـای 
کهنی اسـت کـه در آغـاز پیدایش 
شـهرها بنا شـده اند. ایـن دژها در 
دوره پیـش از اسـالم و بیشـتر در 
دوران مـاد، هخامنشـی و اشـکانی 

سـاخته شـده و بناهایی تـک و پر 
تراکـم بودنـد که بـر فـراز تپه های 
طبیعی یـا مصنوعی می سـاختند.

طوالنی ترین قنات ایران
طوالنـی تریـن قنـات ایـران بـه 
نـام “قنـات زارچ” بـا طـول صـد 
کیلومتـر در اسـتان یزد قـرار دارد. 
ایـن قنـات یکـی از کهـن تریـن 
قنـات هـای ایـران بـه شـمار مـی 
آیـد کـه سـابقه ای بیـش از سـه 
هـزار سـال دارد. طول کـوره قنات 
زارچ بیـش از 71 کیلومتـر بـوده 
و تعـداد چـاه هـای آن دو هـزار و 
115 حلقه شـمارش شـده اسـت.

مسن ترین درخت جهان
سـرو چهـار هـزار سـاله ابرکـوه 
را مـی تـوان مسـن تریـن موجـود 
زنـده جهـان نامیـد. هـر چنـد که 
گفتـه مـی شـود در کشـور سـوئد 
نیـز درختی وجود دارد که از سـرو 
ابرکـوه قدیمـی تر اسـت اما اکنون 
از درخـت پیـر سـوئد تنهـا ریشـه 
هـای آن باقـی مانـده در حالی که 
سـرو کهنسال شهرسـتان ابرکوه با 
25 متـر ارتفـاع 18 متـر محیط و 
5٫11 متـر انـدازه دور تنه در قلب 
ایران زنده و سـبز اسـت و آرام آرام 

زندگـی مـی کند.
بلندترین بادگیر جهان

بلندتریـن و منحصـر بفرد ترین 
مـی  تنهـا  را  جهـان  بادگیرهـای 
تـوان در اسـتان یـزد پیـدا کـرد. 
بادگیـر بـاغ دولـت آبـاد یـزد در 
شـمار زیباتریـن بادگیرهـای دوره 

زندیـه و قاجاریـه بـا قدمتـی 270 
سـاله بـه عنـوان بلندتریـن بادگیر 
جهـان بـه حسـاب مـی آیـد. ایـن 
بادگیـر کـه نمونـه ای از معمـاری 
دوره زندیـه را داراسـت در سـال 
محمدتقـی  توسـط  هــ.ق   1160
خـان  بـه  مشـهور  یـزدی  خـان 
یـزد  خوانیـن  سرسلسـله  بـزرگ 
سـاخته شـد. این بادگیـر ارتفاعی 
بـه طـول 33 متـر و 80 سـانتی 
متـر دارد و از خصوصیـات بـارزش 
هشـت ضلعی بـودن آن اسـت که 
باعـث می شـود بـاد در هـر جهت 
بـه راحتی و به سـرعت به قسـمت 
زیریـن آن هدایـت شـود و پـس از 
برخورد به سـطح آب حوضچه زیر 
بادگیر، هـوای خنکی در داخل آن 
ایجـاد کنـد. در کنـار ایـن بادگیـر 
باغـی شـامل سـه عمارت هشـتی 
و سـردر و تـاالر آینـه نیـز موجود 
اسـت کـه بهشـت آییـن خوانـده 
مـی شـود و دارای نقوش اسـلیمی 
اسـت. ایـن بـاغ مـدت هـا محـل 
اقامـت کریـم خـان زنـد در یـزد 
بـود و از نظـر طراحـی در شـمار 
زیباتریـن بـاغ هـای دوره زندیـه و 

قاجاریـه محسـوب مـی شـود..
قدیمی ترین میدان ساعت 

شهری در ایران
قدیمـی تریـن سـاعت شـهری 
السـاعت  وقـت  میـدان  در  ایـران 
یزد نصب شـده اسـت. این سـاعت 
آفتابـی بـه اسـتناد کتـاب جامـع 
مفیدی نخسـتین سـاعت شـهری 

اسـت کـه فـردی بـه نـام ابوبکـر 
سـاعت سـاز یـزدی آن را در سـال 
725 هجـری قمـری در مدرسـه 
رکنیـه در جوار مسـجد جامع یزد 
نصـب کـرد. ایـن مـکان بعدهـا به 
نـام میـدان وقت السـاعت شـهرت 

فت. یا
قدیمی ترین نخل چوبی 

ایران
امیـر  میـدان  چوبـی  نخـل 
چخمـاق بـه عنـوان قدیمـی ترین 
نخـل چوبـی ایـران بـا 450 سـال 
عمـر متعلـق بـه عصـر صفـوی و 
معـروف  هـا  حیـدری  نخـل  بـه 
اسـت. بلنـدی ایـن نخـل 8،5 متر 
و اضـالع آن نیـز 8،5 در 8،5 متـر 
اسـت. این نخل مجموعه مشـبکی 
از چـوب هـای تراشـیده شـده بـا 
گـره چینـی هـا و تیرهـای بـزرگ 
اسـت که تقریبـا به شـکل درخت 
سـرو )نماد آزادگی( سـاخته شـده 
اسـت. اما بزرگترین نخل ایران نیز 
با همیـن ویژگی ها در شهرسـتان 
زارچ قـرار دارد. یـزدی هـا رسـم 
دارنـد کـه در ایـام سـوگواری امام 
حسـین)ع( مراسـم نخـل گردانـی 
اجـرا کنند. این نخل توسـط 150 
نفـر در میـان مـردم گردانـده می 
شـود تـا مراسـم ویـژه آن نمـادی 
باشـد بـرای آزادگـی و مظلومیـت 

امام سـوم شـیعیان.
قدیمی ترین مسجد ایران

سـاخت مسـجد جامـع فهـرج 
واقـع در 30 کیلومتری شـهر یزد، 

اول هجـری  قـرن  اول  نیمـه  بـه 
برمـی گـردد. ایـن مسـجد، تنهـا 
مسـجد جهـان اسـالم اسـت کـه 
تاکنـون  ابتـدا  از  آن  سـاختمان 
اسـت.  نکـرده  تغییـری  هیـچ 
اگرچه در میان باسـتان شناسـان 
امـا  دارد  وجـود  نظـر  اختـالف 
فهـرج  جامـع  مسـجد  ظاهـرا 
قدیمی ترین مسـجد ایران اسـت. 
کمـاکان  فهـرج  جامـع  مسـجد 
زنـده و پویـا بـوده و در آن نمـاز 

جماعـت برپـا مـی کننـد.
بلندترین مناره های جهان

یـزد  بـزرگ  جامـع  مسـجد 
یکـی از شـاهکارهای معمـاری و 
تاریخـی جهـان به شـمار می رود 
و بـه جرات می تـوان گفت دارای 
جهـان  هـای  منـاره  بلندتریـن 
اسـت. بنای این مسـجد با عظمت 
قرن هاسـت که از فراسـوی تاریخ 
تمدن این سـرزمین می درخشـد 
بـه نحـوی کـه در کتـب تاریخـی 
یـزد آمـده اسـت: ”مسـجد را بـر 
سـاخته  ساسـانی  آتشـگاه  جـای 
توسـط  آن  بنـای  سـنگ  و  انـد 
نهـاده  گرشاسـب  الدولـه  عـالء 
شـده اسـت”. مسـجد جامع قدیم 
در قـرن ششـم هجـری قمـری و 
بـه دسـتور گرشاسـب از نـوادگان 
سـاخته  کالنجـار”  الدولـه  “عـالء 
شـد و بنـای اصلی مسـجد کنونی 
از آثـار “سـید رکن الدیـن محمد 
قاضـی” اسـت. دو منـاره مسـجد 
کـف  از  آن  تقریبـی  ارتفـاع  کـه 
تـا نـوک بـه بیـش از 52 متر می 
حـدود  در  قطـری  دارای  رسـد، 
دوره  در  کـه  اسـت  متـر  هشـت 
صفـوی به بنـا افزوده شـده اما در 
سـال 1313 هجـری شمسـی فرو 
ریخـت و دوبـاره تجدیـد بنا شـد. 
بلنـدای ایـن منـاره هـا و اینکـه 
کاشـی کاری منحصـر بـه فـردی 
انجـام  هـا  منـاره  اوج  در  حتـی 
شـده، تعجـب همـگان را بـر مـی 
انگیـزد زیـرا ایـن مناره هـا هرچه 
به سـمت بـاال رفته باریکتر شـده 
و تنهـا یکـی از آن ها دارای پلکان 
کاشـی  ظرافـت  اینـرو  از  اسـت 
واقـع  بـه  ارتفـاع  ایـن  در  کاری 

قابـل تحسـین اسـت.

یزد؛ شهر »ترین« ها

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

کرمان بر پشت اسب

بخش 2

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؛
از آنجایـی کـه خدمتـکار سوئیسـی کـه بـا 
خـود آورده بـودم اصالً تناسـبی با سـیر و سـفر 
نداشـت، از فرصـت اسـتفاده کردیـم و در معیت 
سـلطان سـوکورو کـه مـی خواسـت بـه دیـدار 
خویشـاوندانش بعـد از غیبـت طوالنـی بـه هند 
بـرود او را بـه کراچـی فرسـتادیم و مـن یکی از 
زرتشـتیان را اسـتخدام کـردم کـه بـه جـای او 
بـه من خدمـت کنـد. او را بارجی نامیـدم. زنگ 
زیبایـی بـود و بـا شـلوار سـفید گشـاد، پیراهن 
چیت شـاد و یـک کلوته )مقنعه( سـفید کتانی 
بلنـد که پشـت سـرش افتاده بـود و بـه صورت 
زیبایـی در پشـتش آویزان بـود؛ تاتـی تاتی می 
کـرد. در حالی کـه چند کالغی کتانـی بیجازی 
دور سـرش پیچیـده بـود. اتاق خـودش و مرا بی 
عیـب و نقـص تمیـز نـگاه مـی داشـت و خیلی 
عالقـه داشـت کـه همـه راز و رمزهـای فرنگـی 
هـا را بیامـوزد، امـا اول خیلی عصبی بـود. موی 
مـرا بـا ضربه هـای کوچک لـرزان بـرس می زد 
و شـانه را بـا چنـان نیـروی خشـنی بـه کار می 
بـرد.  بارجـی؛ بیـوه بود بـا دو بچـه و این حقایق 
باعـث مـی شـد که بـا نالـه حـرف بزند. بـه من 
گفـت که سراسـر زندگیـش »غصه خـورده« اما 
وقتـی گفت که شـوهر فقیـدش بـا او بدرفتاری 
کـرده اسـت و بعـد بـه خاطـر مـرگ او از مـن 
همـدردی طلـب کرد، صاف و سـاده بـه او گفتم 
کـه بـی کسـی ظاهـری او باعث شـادی اسـت. 
ایرانیـان مهـارت گریـه را از صفـات حمیـده زن 
مـی داننـد و آن را بانـو منشـی و نجابـت تلقـی 
مـی کننـد. اما مـا آن را نمـی پسـندیم و وقتی 
غرولنـد او را در مـورد همـه چیـز می شـنیدیم 
کـه شـکوه مـی کـرد کـه غذایی کـه بـه او می 
دهیـم »خیلـی خـراب« اسـت و از ایـن قبیـل، 
خدمتـکاری مـی فرسـتادیم تـا بـه او بگوید که 
حداقـل دوکیلومتر دور شـود. کار بزرگ هفته او 
حمـام رفتن در روزهای دوشـنبه بـود. این روند 
روز مرخصی او بود. چون غسـل او نمی توانسـت 
کمتـر از ده سـاعت طـول بکشـد. بـه هرحـال 
حمامـش از شـهر فاصلـه داشـت و الک پشـتی 
مـی توانسـت تقریباً با او مسـابقه بدهـد. تا آنجا 
که من فهمیدم، مذهبی نداشـت بـه جز احترام 
بـرای آتـش و وقتـی بـه او مـی گفتـم شـمع یا 
کبریتـی را خامـوش کنـد بـا انگشـت خامـوش 
مـی کـرد چـون نفـس انسـان موجـب آلودگی 
عناصـر مقدس می شـد. اما بعـد از مدتی با من 
بودن، شـمع را شـجاعانه مثل مـن خاموش می 
کـرد و اول بـا نگاهـی ترسـیده به من نـگاه می 
کـرد. انـگار می ترسـید مکافات وحشـتناکی بر 
سـر او بیاید! خرافه های مضحکی داشـت. نظیر 
امتناع از رخت شـویی در روز سـه شنبه چون با 
قطعیـت مـی گفت کـه در این روز لبـاس هرگز 
تمیـز نمـی شـود. یکی دو بـار مجبـورش کردم 
سـرم را در این روز شـوم بشـوید و همیشـه این 
کار را بـا بـی میلی و اعتراض زیـاد انجام می داد.  
مثل بسـیاری از شـرقیان پوستش را سفید مثل 
پنبـه یا سوسـن می دانسـت و وقتی عکسـی از 
خـود کوچولوی گندمگونـش را به او هدیه کردم 
خیلـی ناراحـت شـد و گفت که او را سـیاه کرده 
ام و مـادرش از ایـن توهیـن به دختـرش، وقتی 
بـه او نشـان داده، گریسـته اسـت. بـرای پاسـخ 
یکـی از دوسـتانم را کنـار دسـت او گذاشـتم 
امـا بـرای ایـن که عقـب نمانـد فورا گفـت: »بله 
خانم، شـما سـفید هسـتید بـرای این کـه از آن 

صابـون زیبـای فرنگی اسـتفاده مـی کنید.« 
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تاریخ

تقویم تاریخ

شاپور دوم پیش از 
تولدش، شاه شد!

هجدهـم ژانویـه سـال 311 میـالدي 
ریاسـت  مسـئله  سـر  بـر  کـه  بحرانـي 
کشـور، در ایـران پدیـد آمـده بـود و کار 
مختـل  را  دولتـي  هـاي  تصمیمگیـري 
کـرده بود رفع شـد. در ایـن روز بزرگان 
مذاکـره  جلسـه  چنـد  از  پـس  ایـران 
سـرانجام تصمیـم گرفتنـد کـه فرزند به 
دنیـا نیامـده شـاه متوفـا را به شـاهي بر 
گزیننـد، زیـرا کـه یـک موبـد )روحانـي 
زرتشـتي( کـه پزشـکي هم مي دانسـت 
پـس از مصاحبـه بـا همسـر شـاه متوفـا 
نظـر داده بـود کـه بـه احتمـال زیـاد، 
نـوزاد، پسـر خواهـد بـود. پـس از ایـن 
تصمیـم کـه با حضور همسـر شـاه متوفا 
گرفته شـد نایب السـلطنه هـم در همان 
جلسـه تعییـن گردیـد. بـه ایـن ترتیـب 
از هفـده  شـاپور دوم )ذواالکتـاف( کـه 
سـالگي، خـود زمـام امـور را بـه دسـت 
گرفـت تنها پادشـاهي اسـت کـه دوران 
سـلطنت او بیـش از طـول عمـرش بـه 
مسـائل  از  یکـي  اسـت.  آمـده  حسـاب 
فـردا  و  امـروز  از  ناشـي  »بحـران  دوره 
کـردن بزرگان بر سـر تعیین شـاه تازه« 
آهنـگ مهاجـرت یـک قبیلـه عـرب از 
صحـرا بـه بحرین و تصرف آنجا از سـوي 
ایـن عربـان بـود که لـزوم تعییـن هرچه 
زودتـر رئیس کشـور را ایجـاب مي کرد.
شـاپور دوم کـه از کودکي کینه عربان 
را بـه دل گرفته بود به سـخترین وجهي 
آنـان را سـرکوب کرد و به نوشـته برخي 
از مورخـان، با سـوراخ کردن شـانه هاي 
ریسـمان  بـه  را  آنـان  عـرب،  اسـیران 
کشـید و عربـان بـه همیـن لحـاظ وي 
را ذواالکتـاف خوانـده اند. ولـي مورخان 
رومـي وقت نوشـته انـد که ایـن لقب به 
ایـن دلیـل بـوده کـه شـاپور دوم شـانه 
هـاي پهـن داشـته بـود )اصطالحاً،چهار 

بود(. شـانه 

 زنگ خطري که
 به آن توجه نشد

تصمیـم دولـت انگلسـتان مبنـي بـر 
دادن آمـاده بـاش بـه سـه واحـد نظامي 
در هنـد بـراي عزیمـت به خلیـج فارس 
بـه بهانه مراقبـت از منابـع نفتي که 18 
ژانویـه 1940 بـه روزنامـه هـاي اروپـا و 
آمریـکا درز کـرده بود و یـک زنگ خطر 
بـرای ایران بود به اطالع رضاشـاه پهلوی 
رسـانده نشـد و یا اینکه اورا از تفسـیر و 
تفهیـم خبـر آگاه نسـاختند تـا متوجـه 
خطـر شـود و ارتـش و امکانـات دفاعـی 
کشـور را آمـاده مقابلـه بـا هـر پیشـامد 
احتمالـي کنـد. ایـن نیروهای انگلیسـی 
فـارس  خلیـج  بـه  هنـد  از  بعـدا  کـه 
اعـزام شـدند، همـان هایـي هسـتند که 
اواخر آگوسـت سـال بعد)سـوم شـهریور 
1320( از طریـق خاک عـراق وارد ایران 
شـدند و بـا ایـن کـه شـمار آنان به سـه 
در صـد نظامیـان ایـران هم نمي رسـید 
بـه سـبب مرخص شـدن افـراد پـادگان 
هـاي ایـران ]خیانـت چند افسـر ارشـد 
و دولتمـرد[، میهـن ما را اشـغال نظامی 
کردنـد. اطالعاتـي که در دهـه هاي بعد 
در گوشـه و کنـار منتشـر شـد حکایـت 
مربـوط  مقامـات  کـه  کـرد  مـي  آن  از 
وقـت، اخبـار همـه تحـوالت جهانـي را 
نمـي  اطـالع رضاشـاه  بـه  بـه دالیلـي! 
رسـانیدند و یـا گـزارش مبهـم و خـالف 
واقـع مـي دادنـد ـ گـزارش هایـی کـه 
شـاه را نگـران نکند.]همیـن ضعـف کـه 
»علـم  رشـته  درسـی  هـای  کتـاب  در 
حکومـت« و نیـز آکادمـی هـای نظامـی 
منـدرج اسـت، سـبب شـده کـه از دهه 
1950 در جـوار دفتـر هـر رئیـس دولت 
اطاق تفسـیر رویدادهای روز و اسـتعالم 
نظـر آگاهان دربـاره هر رویداد تاسـیس 
شـود و ماحصـل و راه اسـتفاده ملّـی از 

هـر رویـداد به اطـالع وی برسـد. 

یکـی  از شـهرهای  آباد ایـران  در 
دوره  سـلجوقی ، شـهر اصفهان  بود 
از  ملکشاه وشـماری   دوره   در  کـه  
سالطین  سـلجوقی ، تختگاه  امارت  
آنـان  بـود. بـه  همیـن  دلیـل ، ایـن  
شهرسـرمایه های  معنـوی  و مـادی  
زیـادی  را بـه  خـود جـذب  کـرد. 
طبعا اصفهان  با داشـتن زاینده  رود 
و نیز موقعیـت  جغرافیایی  با ارزش  
خـود، سـزاوار رشـدی  چشـمگیر 
از  سـلجوقی   دوره   از  بعـد  بـود. 
اعتبـار اصفهـان  کاسـته  شـد و تـا 
شـکوه  هیچـگاه   صفویـان ،  زمـان  

 خـود را بـاز نیافـت .
آن   اصفهـان   از  خسـرو  ناصـر 
روزگار وصفـی  زیبا آورده ، با اشـاره  

بـه  آبـادی  آن  شـهر می نویسـد:

و شـهر دیـواری  حصیـن  بلنـد 
جنگ گاه هـا  و  دروازه هـا  و  دارد 
سـاخته  و بـر همـه  بـارو و کنگـره  
سـاخته  و در شـهر جوی هـای  آب  
روان  و بناهـای  نیکـو و مرتفع  و در 
بـزرگ   آدینـه   میان شـهر مسـجد 
نیکـو و با روی  شـهر را گفتند سـه  
انـدرون   فرسـنگ  و نیـم  اسـت  و 
شـهر همـه  آبـادان  که  هیـچ  از وی  
خـراب  ندیـدم  و بازارهای  بسـیار و 
بـازاری  دیـدم  از آن  صرافـان  کـه  
انـدر او دویسـت  مرد صـراف  بود و 
هـر بازاری  را در بنـدی  و دروازه ای  
و همـه  محلـت هـا و کوچه هـا را 
همچنیـن  دربندهـا و دروازه هـای  
پاکیـزه   کاروانسـراهای   و  محکـم  

. بود

آن چـه  دربـاره  اصفهـان  عصـر 
سـلجوقی  می تـوان  گفـت ، اشـاره  
بـه  یادگارهـای  تاریخـی  با ارزشـی  
اسـت  کـه  از این  دوره  در گوشـه  و 
کنـار شـهر برجـای  مانـده  اسـت .

آثـار  مهم تریـن   از  یکـی  
مسـجد  اصفهـان ،  در  سـلجوقیان  
جامع  این  شـهر اسـت  که  بخشـی  
دوران   آن   از  موجـود،  مسـجد  از 
می باشـد. در ضلع  جنوبی  مسـجد 
نظام الملـک   گنبدخواجـه   جامـع ، 
اهـل   اعتـراف   بـه   کـه   دارد  قـرار 
نمونه هـای   بهتریـن   از  فـن ، 
دوران   در  ایـران   سـبک  معمـاری  
سـلجوقی  اسـت . تاج الملـک  رقیب  
نظام الملـک  نیـز در بخش شـمالی  
مسـجد گنبـدی  سـاخته  کـه  بـه  

نـام  وی  شـهرت  دارد. کتیبه ای  که  
تاکنـون  به  خط کوفی  بـر روی  این  
گنبـد مانـده ، تاریـخ  481 هجـری  
را دارد. مسـجد جامـع  اصفهان  در 
سـال  515 هجـری  آتـش  گرفـت . 
بـه   را  سـوزی   آتـش   سـلجوقیان  
اسـماعیلیه  نسـبت  دادنـد. در این  
از  مهمـی   بخـش   سـوزی ،  آتـش  
آن   کتابخانـه   جملـه   از  مسـجد، 
در آتـش  سـوخت . فهرسـت  ایـن  
قطـور  مجلـد  سـه   در  کتاب هـا، 
نوشـته  شـده بوده  اسـت . کتیبه ای  
در سـر در شـرقی  مسـجد جامـع ، 
بـه  صراحـت  اشـاره  می کنـد کـه 
سـوزی   آتـش   از  پـس    مسـجد 
سـال  515 تجدید بنا شـده  اسـت . 
بخش هـای   کـه   اسـت   گفتنـی  
دوره   در  مسـجد  ایـن   از  زیـادی  

صفـوی  سـاخته  شـده  اسـت .
خواجـه  نظام الملک  مدرسـه ای ، 
اصفهـان   در  نظامیـه   عنـوان   بـا 
قرن هشـتم بوده   تـا  کـه   سـاخته  
محلـه   در  مسـجد  ایـن   اسـت . 
نزدیکـی   در  اصفهـان   دشـت   در 
مسـجد جامع قـرار داشـته  اسـت . 
مدرسـه   ایـن   موقوفـات   درآمـد 
سـاالنه  ده  هـزار دینار ـ سـکه  طال 

ــبوده است .
در اصفهـان  و شـهرهای  اطـراف  
دوره   از  زیـادی   مسـاجد  آن  
سـلجوقی  باقـی  مانـده  که  بـه  طور 
نیـز  بزرگـی   مناره هـای   معمـول ، 
می شـده   سـاخته   هـا  آن  بـرای  

ایـن   کهن تریـن   از  یکـی   اسـت . 
جامـع   مسـجد  منـاره   مناره هـا، 
سـاوه  بـا تاریـخ  453 اسـت . مناره  
مسـجد پامنار زواره  تاریـخ  461 را 

می دهـد. نشـان  
شـمالی   و  جنوبـی   کناره هـای  
آبادتریـن   از  یکـی   رود،  زاینـده  
مناطق  در دوره  سـلجوقی  بوده  که  
امـروزه  چندین  روسـتا به  جای  آن  
سـرزمین  آباد برجای  مانده  اسـت . 
مسـاجد زیبایـی  در ایـن  منطقـه  
از گزنـد حـوادث  جـان  بـدر بـرده  
کـه  از بهتریـن  آثارمعمـاری  دوره  
سـجلوقی  اسـت . مسـجد روستای  
بِْرسـیان  یکی  از این  آثار اسـت  که  
بـر روی  مناره  25 متـری  آن  تاریخ  
491 هجـری  دیـده  می شـود. در 
زیبای محـراب   گچ بری هـای   کنـار 
همین  مسـجد تاریـخ  498 هجری  

اسـت . آمده  
همچنیـن  در روسـتای  گار کـه  
در جنـوب  زاینـده  رود واقع  شـده ، 
برجـای   مسـجدومناره ای   بقایـای  
مانـده  کـه  تاریـخ  515 روی  مناره  
آمده  اسـت . مسـجد دیگری  که  به  
نام مسـجد گبری  شـهرت  دارد، در 
روسـتای  دشـتی  واقع  شـده  است .

دوره   مسـاجد  از  دیگـر  برخـی  
تاکنـون   کـه   اصفهـان   سـلجوقی  
از:  عبارت اسـت   مانـده ،  برجـای  
مسـجد جامـع  گـز، مسـجد جامع  
کـه   علـی )ع (  مسـجد  سـین ، 
منـاره  آن  از دوره سـلجوقی  اسـت ، 

کنـاره   در  منـاره  چهـل  دختـران  
محلـه  جوبـاره  اصفهـان  ـ نزدیکی  
مسـجدجامع ـ  ، مناره  پنجاه  متری  
مسـجد جامـع  زیار که  هیـچ  اثری  
برجای نمانده اسـت ،  مسـجد  از 
منـاره  سـی  متـری  راران . گفتنـی  
اسـت  که  مسـجد جامع  اردسـتان  
مسـاجد  زیباتریـن   از  نیزکه یکـی  
دوران   در  اسـت ،  ایـران   تاریخـی  
سـاخته  شده اسـت .  سـلجوقی  
بدیـن  ترتیـب ، بـا برجـای  مانـدن  
ایـن  مقـدار آثـار ارزشـمند در طی  
روشـن  می شـود  سـال ،  نهصـد 
آبادتریـن   از  یکـی   اصفهـان   کـه  
شـهرهای  ایران  در دوره  سـلجوقی  

بوده اسـت .
در جـای  دیگـر گذشـت  کـه  دو 
خانـدان  مهـم  خجنـدی  و صاعدی  
ریاسـت  شـهر را عهـده دار بودنـد. 
خانـدان  نخسـت  رئیـس  شـافعیان  
رئیـس   دوم ،  خانـدان   و  شـهر 
مردمـی   نفـوذ  حنفیـان  بودنـد. 
عوفـی   بـود.  بیش تـر  خجندیـان  
نوشـته   آنهـا  خانـدان   بـاره   در 
در  خجندیـان   اسـت :»خاندان  
و  فضـل   اربـاب   مـالذ  صفاهـان ، 
معتصـم  اربـاب  دانش  و مسـتجمع  
کامـالن  جهـان  اسـت  و هـر فردی  
از افـراد آن  جمـع ، دّر فریـد جمال  
افضال انـد.  قصیـده   بیـت   شـه   و 
صـدای  صیـت  ایشـان  بـه  اقاصـی  
جـود  ِشـَکرآب   و  رسـیده   آفـاق  
داده .« تسـکین   را  جـان   ایشـان  

اصفهان  در دوره  سلجوقی 

یعقـوب لیـث صفـاری پسـر مسـگری 
از قریـه قرنیـن اهـل سیسـتان بـود و از 
آنجـا کـه شـغل رویگـری را از پـدر بـه 
ارث بـرده بـود بـه صفـار معـروف شـد، 
ولـی بـه خاطـر دالوری هـا و منـش واال 
سـرداری  بـه  را  او  عیـاران  از  عـده ای 
کـه  محبوبیتـی  بـا  برگزیدنـد.  خـود 
میـان مـردم بـه خاطـر جنگ بـا خوارج 
بـه دسـت آورده بود توانسـت بـه قدرت 
برسـد. مرکـز حکومـت او  شـهر زرنـگ 

)زرنـج( در افغانسـتان امـروزی بـود.
 در زمـان بـه قـدرت رسـیدن صفـار 
قـدرت  ایـران  در  بنی عبـاس  حکومـت 
بسـیاری داشـتند و یعقوب لیث صفاری 
کـه از به قدرت رسـیدن اعراب در ایران 
ناراضـی بـود از ابتـدای حکومـت خـود 
رویـای سـرنگونی حکومـت بنـی عباس 

ایـن  بـر  را در سـر می پرورانـد. برخـی 
صفـاری  دودمـان  کـه  هسـتند  عقیـده 
به پادشـاهان ساسـانی می رسـد، شـاید 
ایـن خـود گـواه بر دشـمنی ایـن ایرانی 

وطن پرسـت بـا اعـراب بـود. 
و  کرمـان  فتـح  از  بعـد  رو  ایـن  از 
نیشـابور و بعـد از آن فتـح خراسـان و 
سـرنگونی حکومـت طاهریـان بـه جهت 
خوزسـتان  بـه  عبـاس  بنـی  سـرنگونی 
لشـکر کشـید و از آنجـا  به بغـداد رفت، 
امـا در جنـگ بـا خلیفـه شکسـت خورد 
و از ناحیـه ی گلـو بـه شـدت زخمـی و 

شـد.  عقب نشـینی  بـه  مجبـور 
دوبـاره بـه شـوش بازگشـت تا لشـگر 
خـود را احیا و به بغداد لشکرکشـی کند 
کـه در میانـه ی راه و بـر مبنـای اسـناد 
کنونـی  دزفـول  نزدیکـی  در  تاریخـی 

)جندی شـاپور( به طـور ناگهانـی بیمار 
شـد و کمـی بعـد از دنیـا رفـت. همه ی 
دالوری  یعقـوب  اینکـه  بـر  مورخـان 
شـجاع و باهـوش و بسـیار سیاسـتمدار 

بـود اتفـاق نظـر دارنـد .
زمـان  تـا  اعـراب  حملـه ی  از  بعـد   
ایـران  رسـمی  زبـان  لیـث  یعقـوب 
بـود،  عربـی  ایرانـی  حکومت هـای  و 
بـود  ایرانـی  پادشـاه  نخسـتین  یعقـوب 
بعـد  سـال   200 را  پارسـی  زبـان  کـه 
از ورود اسـالم بـه ایـران دوبـاره احیا و 
زبان رسـمی کشـور اعالم کـرد و بعد از 
آن هیـچ کـس در دربـار او حق نداشـت 
بـه غیـر زبـان پارسـی سـخن بگویـد. تا 
جایـی کـه از زبـان مورخـان نقل شـده 
اسـت: وقتـی یکـی از شـاعران آن عصر 
در مـدح یعقـوب شـعری به زبـان عربی 

سـرود او را مالمـت  کـرد و بـه او گفت 
چـرا بـه زبـان پارسـی شـعر نمی گویـی 

مـن ایـن زبـان را نمیدانـم.
زبـان  را  پارسـی دری  زبـان  یعقـوب 
از  بعـد  و  کـرد  اعـالم  کشـور  رسـمی 

فرهنـگ  و  آن حکومـت وطـن دوسـت 
دوسـت سـامانی راه او را دنبـال و زبـان 
گسـترش  زیـادی  حـد  تـا  را  پارسـی 
دادنـد و ایـن رسـمیت تـا کنـون ادامـه 

. دارد 

یعقوب لیث صفاری، پاسدار زبان فارسی
یادداشت

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 
139560319012005597 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی آقای علیرضا اسـالملو فرزند جمال بشـماره شناسـنامه 5 صادره 
از سـیرجان در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 1254 مترمربع پـالک 34 فرعی از 449 
اصلـی واقـع در بخـش 38 کرمـان بـه آدرس سـیرجان اسـحاق آبـاد خیابان سـیمرغ کوچه قو 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای رسـتم خنجری محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/10/28   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/13   

م الف 383 رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

آگهی فقدان سند مالکیت
  اقـای محمـد ایوبـی ماهانـی وکالتـا از طرف سـید فاطمه موسـوی فرزنـد محمود 
مالـک ششـدانگ پـالک 536 فرعـی از 4 اصلـی بخـش 4 کرمان که سـند مالکیت 
آن بشـرح ثبـت شـماره 13226 صفحـه 182 دفتـر 51 صـادر و تسـلیم گردیـده 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پالک 
مزبـور بعلـت مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یک 
اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند 
مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند 
در غیراینصـورت پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 95/10/28   
م الف 1040 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه1 کرمان- عیسی حافظی فر
از طرف، مصیب افشارمنش 
رونوشت* ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

اگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از 
تولیـد و عرضه مسـکن بدینوسـیله به اطالع می رسـاند در اجرای قانـون فوق الذکر 
آقا/خانـم عبدالـه صار سـعدلو فرزند غالمرضا درخواسـت ثبت ششـدانگ خانه واقع 
در بلـورد را نمـوده اسـت کـه پس از رسـیدگی هیـات موضوع قانـون اخیرالذکر رای به شـماره 
8979 مـورخ 1394/10/16 بـه مسـاحت 364/20 مترمربـع به تحدید حدود به نام داده اسـت 

کـه پـالک 214 فرعـی از 291 اصلی بخـش 39 کرمان برای آنها تعیین و بدینوسـیله به اطالع 
عمومـی مـی رسـاند ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ انتشـار این آگهی چنانچه کسـی به تقاضای 
خانم/آقا عبداله صار سـعدلو معترض اسـت اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسـناد سـیرجان 
تسـلیم و از تاریـخ تسـلیم ظـرف مـدت یک مـاه دادخواسـت اعتراض بـر ثبت بـه مرجع صالح 

قضایـی تسـلیم و گواهی مربوطـه را به اداره ثبت اسـناد سـیرجان ارائه نمایید.
چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یا معتـرض ظرف یـک ماه از 
تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به مرجع صالح قضایی را ارائه  ننماید سـند مالکیت 

بـه نـام متقاضی صادر و تسـلیم مـی گردد.
تاریخ انتشار: روز سه شنبه 1395/10/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان- عباس ملکی

اگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانون الحـاق موادی به قانون سـاماندهی و حمایت از تولید 
و عرضـه مسـکن بدینوسـیله بـه اطالع مـی رسـاند در اجرای قانـون فوق الذکـر آقا/
خانـم عبدالـه صار سـعدلو فرزند غالمرضا درخواسـت ثبت ششـدانگ زمین محصور 
واقـع در بلـورد را نمـوده اسـت کـه پـس از رسـیدگی هیـات موضوع قانـون اخیرالذکـر رای به 
شـماره 8980 مـورخ 1394/10/16 به مسـاحت 231/20 مترمربع به تحدیـد حدود به نام داده 
اسـت کـه پـالک 213 فرعـی از 291 اصلـی بخـش 39 کرمان بـرای آنها تعیین و بدینوسـیله 
بـه اطـالع عمومـی مـی رسـاند ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ انتشـار این آگهی چنانچه کسـی 
بـه تقاضـای خانم/آقـا عبدالـه صار سـعدلو معترض اسـت اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریـخ تسـلیم ظرف مدت یـک ماه دادخواسـت اعتـراض بر ثبت 
بـه مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را به اداره ثبت اسـناد سـیرجان ارائه نمایید.
چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یا معتـرض ظرف یـک ماه از 
تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به مرجع صالح قضایی را ارائه  ننماید سـند مالکیت 

بـه نـام متقاضی صادر و تسـلیم مـی گردد.
تاریخ انتشار: روز سه شنبه 1395/10/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان- عباس ملکی

اگهی رای هیات
در اجـرای بنـد 2 مـاده 1 قانون الحاق موادی به قانون سـاماندهی و حمایت از تولید 
و عرضـه مسـکن بدینوسـیله به اطـالع می رسـاند در اجـرای قانون فـوق الذکر آقا/

خانـم عبداله صار سـعدلو فرزند غالمرضا درخواسـت ثبت ششـدانگ زمین محصور  
واقـع در بلـورد را نمـوده اسـت کـه پـس از رسـیدگی هیـات موضوع قانـون اخیرالذکـر رای به 
شـماره 8981 مـورخ 1395/10/16 به مسـاحت 247/30 مترمربع به تحدیـد حدود به نام داده 
اسـت کـه پـالک 212 فرعـی از 291 اصلـی بخـش 39 کرمان بـرای آنها تعیین و بدینوسـیله 
بـه اطـالع عمومـی مـی رسـاند ظـرف مـدت 20 روز از تاریخ انتشـار این آگهی چنانچه کسـی 
بـه تقاضـای خانم/آقـا عبدالـه صار سـعدلو معترض اسـت اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریـخ تسـلیم ظرف مدت یـک ماه دادخواسـت اعتـراض بر ثبت 
بـه مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهـی مربوطه را به اداره ثبت اسـناد سـیرجان ارائه نمایید.
چنانچـه ظـرف مـدت 20 روز از انتشـار آگهـی اعتـراض نرسـد و یا معتـرض ظرف یـک ماه از 
تاریـخ اعتـراض گواهی تنظیم دادخواسـت به مرجع صالح قضایی را ارائه  ننماید سـند مالکیت 

بـه نـام متقاضی صادر و سـلیم مـی گردد.

تاریخ انتشار: روز سه شنبه 1395/10/28
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان- عباس ملکی

آگهی مزایده- نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد در خصوص 
پرونـده اجرائـی کالسـه 2/950907 صـادره از شـعبه 6 حقوقـی دادگسـتری 
کرمان10/5 سـهم مشـاع از ششـدانگ پـالک ثبتی 4813 فرعـی از 1783 اصلی 
بخـش 3 کرمـان ملـک تجـاری مسـکونی واقـع در کرمـان خیابـان 24 آذر نبش 
کوچـه 51 و بـا امتیـازات آب و بـرق و بنا شـده که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ 1/839/997/578 ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده و ملـک متعلـق بـه آقای علی 
اکبرعامـری اختیارآبـادی میباشـد کـه سـهم االرث محکوم علیـه آقای محمدجـواد عامری 
1/839/997/578 ریـال میباشـد. کـه از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لـذا طالبیـن 
از برگـزاری  از ملـک مذکـور ظـرف مـدت 5 روز قبـل  بازدیـد  خریـد میتواننـد ضمـن 
مزایـده بـه آدرس فـوق و همچنیـن تـا قبـل از برگـزاری مزایده پیشـنهاد خرید خـود را به 
انضمـام مبلـغ 10 درصـد پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمان به شـماره 
2171293951000 نـزد بانـک ملـی واریـز خواهنـد نمـود در پاکـت الک و مهـر شـده 
تحویل اجرای احکام نمایند جلسـه مزایده راس سـاعت 10 مورخه سـه شـنبه 95/11/14 
بـا حضـور نماینده دادسـتان برگـزار و برنده کسـی خواهد بـود که قیمت باالتری پیشـنهاد 
داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یـک مـاه پـس از برگـزاری مزایـده 
پرداخـت نمایـد در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10درصـد مبلـغ واریـزی به نفـع دولت 
ضبـط خواهـد شـد. ضمنـا متقاضیـان میتواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگـزاری 
مزایـده مـی تواننـد جهـت مطالعه مشـخصات ملـک به ایـن اجرا واقـع در کرمـان چهارراه 

ارگ دفتـر اجـرای احـکام مدنـی 2 مراجعـه نمایند.
م الف 3034 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان شعبه دوم- درتاج

آگهی حصر وراثت
خانم صغری محمودی نژاد فرزند محمد  دارای ش ش 1 بشـرح دادخواسـت شـماره 
فـوق  مـورخ 1395/09/20 توضیـح داده شـادروان مسـعود کرباسـی  فرزند علیرضا 
بـه ش ش 166 در تاریـخ 1395/09/10 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر 

الفـوت وی عبارتند از:
1 -آقـای محمـد حسـین کرباسـی بـه شـماره شناسـنامه 3210049971 متولد سـال 1374 

فرزنـد متوفی
2-آقـای علیرضـا کرباسـی بـه شـماره شناسـنامه 3210088896 متولـد سـال 1381 فرزنـد 

فی متو
3-خانم مریم کرباسی به شماره شناسنامه 1596 متولد 1366 فرزند متوفی

4-خانم ملیحه کرباسی به شماره شناسنامه 2297 متولد سال 1367 فرزند متوفی
5- خانم صغری محمودی نژاد به شماره شناسنامه 1 متولد 1344 همسر متوفی

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهی می شـود چنانچه کسـی 
اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مهلت یک ماه از نشـر 
آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهـد و هر وصیتنامـه ای جز 

رسـمی وسـری کـه بعـد از این موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
م الف 183 دبیر شورای حل اختالف شماره2 راور- مهدیه مرادی نژاد راوری 
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حقوق و حوادث

خبر

خسارت 20 میلیاردی 
سارقان به شبکه
 برق نرماشیر 

حسـین سـالمی رئیـس دادگاه عمومـی 
شهرسـتان نرماشـیر از دسـتگیری سـه نفـر 
اتهـام سـرقت  بـه  بانـد سـرقت  اعضـای  از 
نرماشـیر  در  بـرق  ترانـس  کابلهـای مسـی 
خبر داد و گفت:سـارقان بیـش از 20میلیارد 
ایـن  کشـاورزان  و  بـرق  شـبکه  بـه  ریـال 

شهرسـتان خسـارت وارد کـرده انـد.
وی در تشـریح جزئیـات ایـن خبـر بیـان 
کـرد: طبـق گزارشـات واصلـه از اداره بـرق 
ایـن شهرسـتان مبنـی بر سـرقت کابل های 
فشـار قـوی ترانس بـرق و در پـی آن قطعی 
هـای مکرر برق در این شهرسـتان وشـکایت 
مردم وکشـاورزان منطقه،دسـتگیری اعضای 
این باند در دسـتور کارجدی سیستم قضائی 
قـرار گرفت. سـالمی بـا اعالم اینکه سـارقان 
دارای سـابقه کیفـری و در رده سـنی 25 تا 
30 سـال هسـتند،افزود: سـارقین اقـدام بـه 
سـرقت از یـازده ترانـس بـرق کـرده اند که 
متاسـفانه  خسـارتی بالغ بر 2میلیارد تومان 
وارد  شهرسـتان  ایـن  بـرق  تاسیسـات  بـه 
شـده اسـت. وی در مـورد نحوه دسـتگیری 
یکسـری  پرونـده گفت:طـی  ایـن  متهمـان 
شهرسـتان  ایـن  اطالعاتی،پلیـس  اقدامـات 
موفـق بـه کشـف مقادیـری از سـیم هـای 
مسـی در صنـدوق عقـب خـودروی یکـی از 
سـارقین  شـد.   این مقام قضائـی ادامه داد: 
در بازجویـی هـای تخصصـی به عمـل آمده 
از متهـم، وی سـه تـن از هـم دسـتان خـود 
را معرفـی کـرد کـه در حـال حاضـر یکی از 
سـارقین متـواری و دسـتورات قضائـی الزم 
جهـت دسـتگیری آن صـادر شـده اسـت./ 

ن ا میز

کشف 20 نفر شتر
 قاچاق در نرماشیر 

نرماشـیر  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
ارزش  بـه  نفـر شـتر قاچـاق  از کشـف 20 
دو میلیـارد ریـال از یـک گاوداری در ایـن 

داد.  خبـر  شهرسـتان 
سـرهنگ  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
حسـین یوسـف آبـادی گفت: در پی کسـب 
خبـری مبنـی بـر اینکـه قاچاقچیان احشـام 
بـه صـورت غیرقانونـی اقـدام بـه نگهـداری 
شـترهای غیرمجـاز در یـک گاوداری کـرده 
در  بالفاصلـه  موضـوع  ایـن  پیگیـری  انـد، 
شهرسـتان  انتظامـی  مامـوران  کار  دسـتور 
نرماشـیر قـرار گرفـت. وی بیـان کـرد: پس 
از شناسـایی دقیـق محـل نگهداری شـترها، 
مامـوران به محل اعـزام و از گاوداری مذکور 
20 نفر شـتر قاچـاق و فاقـد مجوزهای الزم 
را بـه ارزش دو میلیـارد ریال کشـف کردند. 
بـا  نرماشـیر  شهرسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
اشـاره بـه دسـتگیری یـک متهـم در ایـن 
راسـتا افـزود: دام هایـی کـه بـدون رعایـت 
ضوابـط بهداشـتی و مجـوز دامپزشـکی وارد 
قاچـاق  دام  عنـوان  بـه  کشـور مـی شـوند 
تلقـی شـده و پلیـس در راسـتای کنتـرل و 
نظـارت بر ایـن موضوع، احشـام را در اختیار 

دامپزشـکی قـرار مـی دهد.

کشف 413 کیلوگرم 
تریاک از خودروی 

قاچاقچیان 
خبرگـزاری میزان- در درگیری مسـلحانه 
مامـوران یـگان تـکاوری ناجا بـا قاچاقچیان 
از  مردهـک  دردهنـه  مخـدر  مـواد  مسـلح 
توابـع شهرسـتان عنبرآبـاد، 413 کیلوگـرم 
و  کشـف  قاچاقچیـان  خـودروی  از  تریـاک 

شـد.  توقیف 
خبـر  ایـن  اعـالم  بـا  کرمـان  دادسـتان 
گفـت: در درگیری مسـلحانه مامـوران یگان 
تـکاوری ناجـا بـا قاچاقچیـان مسـلح مـواد 
مخـدر دردهنـه مردهک از توابع شهرسـتان 
عنبرآبـاد، 413 کیلوگـرم تریاک از خودروی 
قاچاقچیـان کشـف و توقیف شـد. وی افزود: 
قاچاقچیـان قصـد واردکـردن مـواد مخدر از 
اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان بـه کرمـان را 
داشـتند کـه با هوشـیاری مامـوران در انجام 
ادامـه  نـاکام ماندنـد. سـاالری  عملیاتشـان 
داد: ایـن افـراد بـا بجا گذاشـتن دو دسـتگاه 
خـودروی سـواری بـا 413 کیلوگـرم تریاک 
از محـل درگیـری متـواری شـدند و تـالش 

بـرای دسـتگیری متهمـان ادامـه دارد.

طـی نظرسـنجی کـه از پزشـکان 
بیمـاری  تریـن  دردنـاک  مـورد  در 
هـا صـورت گرفـت، فهرسـتی از این 

بیمـاری هـا ارائه شـد.
در ایـن نظرسـنجی کـه از سـوی 
هـای  مشـاوره  و  سـالمت  سـایت 
 )Prevention( پزشـکی پریِونشـن
صـورت گرفت، بیماری هـای طاقت 
فرسـایی مثل سـنگ کلیه شناسایی 
شـده اند. این فهرسـت بـه ترتیب از 
بیمـاری های مالیم تر شـروع شـده 
و بـه دردناک ترین بیمـاری ها ختم 
می شـود و شـامل مـوارد زیر اسـت:

10.درد بعد از جراحی
بـه گفتـه مدیـر سـابق انجمـن 
»داروهـای ضـد درد آمریـکا«، نیمی 
از افـرادی که جراحی قفسـه سـینه 
را تجربـه مـی کننـد، بـا دردهـای 
طوالنی و شـدیدی مواجه می شوند. 
ایـن خصـوص مـی گویـد:  در  وی 
را  بسـتری  بایـد  هـا  »بیمارسـتان 
فراهـم کنند تا بیمـاران بـا دردهای 
دردهـای  نشـوند.  مواجـه  شـدید 
شـدید باعـث بـروز مشـکالت جدی 

در بیمـاران خواهـد شـد.«
9.سنگ کلیه

ایـن توده های شـناخته شـده به 
سـرعت در انتهـای شـکم و نواحـی 
کشـاله ران ایجاد درد مـی کنند. در 
اغلـب مـوارد دکترهـا داروهـای ضد 
درد تجویـز کـرده و نوشـیدن مقدار 
فراوانـی از آب را بـه بیمار توصیه می 
کننـد. در صورت خروج سـنگ کلیه 
از بـدن از طریـق ادرار، درد بیمـار 

بالفاصلـه التیام مـی یابد.
 

8. دردهای مزمن در قسمت 
های پایین کمر

بـه گفته یکی از اسـاتید دانشـگاه 
اسـتنفورد، این عارضه بسـیار شـایع 
گویـد:  مـی  اسـت. وی  دردنـاک  و 
»اغلـب افـراد در مـدت کوتاهـی از 
ایـن بیمـاری بهبـود مـی یابنـد، اما 
مابقی آنان مجبورند این درد شـدید 
را بـرای مدت طوالنـی تحمل کنند. 

گفتـه مـی شـود اضطـراب و شـدت 
درد اولیـه در مانـدگاری این بیماری 

اسـت. دخیل 
7. دردهای جانبی عصبی

ایـن عارضـه بـرای افـراد مبتال به 
دیابـت کامال شـناخته شـده اسـت. 
آسـیب وارده بـه اعصـاب انگشـتان 
پـا و دسـت باعـث بـروز ایـن دردها 
می شـود. یکی از متخصصـان مرکز 
پزشـکی NYU در ایـن خصـوص 
مـی گوید: »اغلب به بنـده گفته می 
شـود کـه درد مرتبـط با ایـن عارضه 
شـبیه راه رفتن بر روی تیغ اسـت.« 
اسـتفاده از دارو و انجـام ورزش های 
سـبک بـرای بـه جریـان در آوردن 
خـون بـه ایـن بیمـاران توصیـه می 

شود.
 6. درد سرطان

از میـان دردنـاک تریـن بیمـاری 
هـای سـرطانی می توان به سـرطان 
لوزالمعـده، سـرطان گوشـت )بافـت 
همبنـد( و تومـور مغـز اشـاره کـرد. 
مـوارد،  ایـن  در  درد  التیـام  بـرای 
اسـتروئیدها  و  داروهـا  از  اسـتفاده 

توصیـه مـی شـود.
5. بیماری های عصبی که بعد 
از درمان شینگلز مجددًا ظاهر 

می شوند
شـینگلز نوعی از آبله مرغان است 
کـه 10 درصـد افـراد مبتـال را دچار 
دردهـای شـدیدی مـی کنـد. بعـد 
از درمـان آبلـه مرغـان، ویـروس آن 
ممکـن اسـت در عـده ای از بیماران 
در کمـون باقـی بمانـد. محل تجمع 
ایـن ویـروس ها مغـز و نخاع اسـت.

4. درد عصب سه شاخه
بیمـاری هـای عفونـی و سـرطان 
ایجـاد  باعـث  اسـت  ممکـن  هـا 
دردهای شـدیدی در عصب سـه قلو 
شـوند. این عصب خـاص حس های 
مختلـف را از صـورت به مغـز انتقال 
مـی دهـد. بـه گفته یـک متخصص 
در علـوم پزشـکی، مبتالیـان به این 
درد احسـاس مـی کنند صورتشـان 
در حـال سـوختن اسـت. درد ناشـی 

از آن کـه بیشـتر در سـمت راسـت 
صـورت رخ مـی دهد، بسـیار شـدید 
بـوده و در فواصـل زمانی چند دقیقه 
ای تکـرار می شـود. گفتنی اسـت از 
داروهـای خاصـی برای تسـکین درد 

ایـن افـراد اسـتفاده می شـود.
 3. آماس مثانه بینابینی

تـورم مثانـه باعـث ایجـاد چنیـن 
دردهـای وحشـتناکی می شـود. در 
مـوارد حـاد، مبتالیـان دچـار تکـرر 
ادرار بـه میـزان 60 مرتبـه در طـول 
روز مـی شـوند. اسـتفاده از داروهای 
ضـد تورمـی و تحریـک اعصـاب در 
تسـکین درد این بیماران چاره سـاز 

است.
 2. سندرم درد منطقه ای 

پیچیده
ایـن عارضـه بدیـن صـورت  در 
اسـت کـه دردهای طاقت فرسـایی 

در  فـرد  پاهـای  و  هـا  دسـت  در 
اثـر ضربـه یـا صدمـات نـه چندان 
جدی )مثـل پیـچ خوردگی قوزک 
حـس  دسـت(  شکسـتگی  یـا  پـا 
اصلـی  دلیـل  هنـوز  شـوند.  مـی 
ایـن بیمـاری کـه بیشـتر در میان 
زنـان شـیوع یافته، به طـور قطعی 

مشـخص نیسـت.

 1.سردردهای خوشه ای
این بیمـاری از میگرن بسـیار حادتر 
اسـت. حمالت سـردردهای خوشـه ای 
ناگهانـی رخ داده و معمـوالً  بـه طـور 
در محـدوده یکـی از چشـم هـا یـا یک 
طـرف صورت درد شـدیدی را ایجاد می 
کند. شـاید دلیـل انتخاب ایـن بیماری 
در جایگاه نخسـت فهرسـت شدیدترین 

کـه  اسـت  بـوده  آن  دردهـای جهـان 
حمـالت سـردرد بـه مـدت یـک هفته 
یـا یـک مـاه درد شـدیدی را بـه بیمـار 
وارد مـی کنـد. عـده ای آن را »سـردرد 
خودکشـی« نیـز نامیـده انـد، چـرا کـه 
عقیـده بـر آن اسـت افراد مبتـال به این 
عارضـه برای رهایـی از دردهای دوره ای 

آن بـه خودکشـی فکـر مـی کنند.

وحشتناک ترین دردهای دنیا

سـردار رضا بنی اسدی 
فر، رئیـس پلیس اسـتان 
دیـروز  ظهـر  کرمـان 
بـا  خبـری  نشسـت  در 
در  کـه  رسـانه  اصحـاب 
نیـروی  فرماندهـی  مقـر 
گفـت:  شـد،  برگـزار  کرمـان  انتطامـی 
می توانیـم بـا اسـتفاده از ظرفیـت ایـن 
مجموعـه در راسـتای خدمت رسـانی بـه 
مـردم و حفـظ آرامـش نسـبی یکدیگـر 
ایـن  بـه  متوسـل  و  کنیـم  اسـتفاده 
هسـتیم تـا شـرایط را ارتقـا دهیـم و اگر 
موانعـی وجـود دارد، برطرف شـود. مردم 
بایـد بداننـد در جامعـه ای کـه زندگـی 
و  می گـذرد  اتفاقاتـی  چـه  می کننـد 
رسـانه ها بـا رعایـت مالحظـات جامعـه 
در جهـت تقویـت مبانی اخالقـی جامعه 
جامعـه  فرهنگـی  وضعیـت  تقویـت  و 
برنامه ریزی داشـته باشـند و پلیس را در 

کننـد. همراهـی  ماموریـت  ایـن 
وی در ادامـه بـه ارائـه عملکـرد پلیس 
در 9 ماهـه ابتدایـی سـال 95 پرداخـت 
بـا  قاچـاق  کاالی  کشـفیات  گفـت:   و 
افزایش 50 درصدی در مقلیسـه با سـال 
گذشـته بـه 56 میلیـارد تومـان رسـیده 
پزشـکی  تجهیـزات  میـان  ایـن  در  کـه 

و  آرایشـی  وسـایل  و  درصـد   171 بـا 
بهداشـتی بـا 70 درصـد بیشـترین آمـار 
کشـفیات را دارا مـی باشـند ضمن اینکه 
کشـف یک هزار و 114 دسـتگاه گوشـی 
تلفـن همـراه قاچـاق، از جملـه اقدامـات 
دیگـر همـکاران مـا در بخـش کشـفیات 

باشـد. می 
وضعیـت  بـه  کرمـان  پلیـس  رئیـس 
ابتـدای  ماهـه   9 در  اسـتان  تصادفـات 
سـال اشـاره کـرد و افـزود: در این مدت 
متاسـفانه 709 نفـر فوتـی در اثر حوادث 
بـا  مقایسـه  در  کـه  داشـتیم  رانندگـی 
مـدت مشـابه سـال 94 کـه 805  مـورد 
روبـرو  درصـدی   12 کاهـش  بـا  بـوده، 
بودیـم امـا درصـد مجروحـان بـا افزایش 
8 درصـدی را داشـتیم. وی ادامـه داد: از 
مجمـوع سـرقت هـای اتفـاق افتـاده در 
بـه سـرقت  مربـوط  اسـتان 40 درصـد 
هـای مهـم بـوده که کشـف این سـرقت 
هـا بـا افزایـش 7 درصدی بـه 73 درصد 
رسـیده اسـت. در کل سـرقت هـای واقع 
شـده نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال 
تغییـری نداشـته ولی کشـف سـرقت ها 

15 درصـد افزایـش داشـته اسـت.
بنی اسـدی بـا بیـان اینکـه 75 درصـد 
مسـلحانه  سـرقت های  کشـف  افزایـش 

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل را 
شـاهد بوده ایـم، ادامـه داد: جمعا کشـف 
سـرقت ها نسـبت بـه مدت مشـابه سـال 
قبـل 15 درصـد افزایـش داشـته اسـت.

فرمانـده انتظامـی کرمـان ابـراز کـرد: 
ابتـدای  از  مخـدر  مـواد  کشـفیات  کل 
بـه عـدد نگـران  تـا روز گذشـته  سـال 
کننـده 76 تـن رسـیده از مجمـوع ایـن 
درصـد   11 تریـاک،  درصـد   86 مقـدار 
حشـیش، 2 درصـد هروئیـن و 1 درصـد 
مرفیـن بـوده و در کل 11 درصد نسـبت 
بـه مدت مشـابه پارسـال افزایش کشـف 

ایم. داشـته 
وی افـزود: از ابتـدای امسـال تـا پایان 
بـه  مربـوط  دسـتگیری  درصـد   61 آذر 
اتبـاع خارجـی و 41 درصـد مربـوط بـه 
اتبـاع ایران بوده ضمن اینکه دسـتگیری 
اتبـاع غیرمجـاز نسـبت بـه مدت مشـابه 
سـال قبـل سـه درصـد افزایـش داشـته 
گفـت:  کرمـان  پلیـس  رئیـس  اسـت. 
امسـال 467 مـورد وقوع جـرم در فضای 
مجـازی داشـتیم کـه 464 مـورد از آن 
کشـف شـده که 99/6 این جرائم کشـف 
و پرونـده آنهـا مختومـه شـده اسـت. از 
ایـن تعـدا جـرم، برداشـت غیرقانونـی و 
غیرمجـاز از حسـاب های بانکـی بـا 117 
مـورد، 25 درصـد جرائـم، کالهبـرداری 
مزاحمـت  درصـد،   16 بـا  اینترنـی 
اینترنتـی بـا 12 درصد و 58 مورد، نشـر 
اکاذیـب و حیثیـت افـراد بـا بیـش از 9 
درصـد و 43 مـورد وقـوع، اولویت هـای 
اول تـا چهارم کشـف جرائـم اینترنتی را 

بـه خـود اختصـاص داده انـد.
87 مورد قتل را در استان

 شاهد بودیم
سـردار بنی اسـدی در ادامه با بررسـی 
و بخصـوص  اخیـر  قتـل هـای  موضـوع 

مختلـف  دیدگاههـای  از  فهـرج  فاجعـه 
پرداخـت و گفـت: وقوع بسـیاری از جرم 
هـا بـه واسـطه مسـائل امنیتـی نیسـت 
بلکـه پدیـده ا ی اجتماعـی و فرهنگـی 
زیـادی  مشـکالت  بخاطـر  کـه  اسـت 
شـخصی،  فرهنگـی،  اقتصـادی،  ماننـد 
اجتماعـی و حتـی خانوادگـی و مذهبـی 
رخ مـی دهـد، دیـدگاه مـا این اسـت که 
بایـد خیلـی از دسـتگاه هایی کـه وظیفه 
قانونـی دارنـد و بـرای آنها برنامـه منظم 
کـه  و ظرفیتـی  داشـته ها  اسـت،  شـده 
در اختیـار دارنـد را متمرکـز در حـوزه 
اتفاقـات  شـاهد  کـه  کننـد  پیشـگیری 
را  موضـوع  نباشـیم.این  جامعـه  در 
دسـتگاه هایی کـه وظیفـه قانونـی دارند، 
تحلیـل و ریشـه یابی کننـد و یک نسـخه 

پیـش گیرانـه ای را ارائـه دهنـد.
وی اضافـه کـرد: مـا و همـکاران مـان 
موضـوع  ایـن  بـه  انتظامـی  نیـروی  در 
پرداختیـم و بـا اسـتفاده از کارشناسـان 
بـرون سـازمانی ایـن موضـوع را بررسـی 
کردیـم کـه چـه اتفاقـی موجـب شـد تا 

ایـن مبحـث شـکل بگیـرد.
وی ادامـه داد: بیـش از 16 هـزار نـزاع 
فـردی و 277 مـورد نـزاع دسـته جمعی 
امسـال در اسـتان کرمان رخ داده است و 
خشـونت به عنوان یک مسـئله جدی در 
حـال افزایـش اسـت و تبعـات اجتماعی 

امنیتـی و خانوادگی دارد.
وی افـزود: قتـل، همسـرآزاری، فـرار 
از منـازل و کاهـش احسـاس امنیـت و 
از هـم گسـیختگی خانواده هـا را در ایـن 
رابطـه شـاهد هسـتیم و نگـرش افـراد و 
عـدم شـناخت افـراد در حـوزه فرهنگـی 
و اجتماعـی علـل اصلی خشـونت اسـت.
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا 
اینکـه در سـال جـاری، 87  بـه  اشـاره 

افـزود:  بوده ایـم،  شـاهد  را  قتـل  مـورد 
چندیـن علـت را در اتفـاق فهـرج مـی 
تـوان واکاوی کـرد، عللـی ماننـد ویژگی 
هـای فـردی، خانوادگـی و کالن جامعه. 

فاجعه فهرج، پدیده ای اجتماعی
 و فرهنگی است

ویژگـی  توضیـح  در  داد:  ادامـه  وی 
هـای فـردی می تـوان بـه فاقـد توانایی، 
احسـاس بـی عدالتـی، سـطح تحصیالت 
و سـازگاری پایین، دارای شـخصیت ضد 
اجتماعی و اختالل سـلوک اشاره کرد. در 
بحـث تاثیـر خانوادگـی، داشـتن خانواده 
سرپرسـت)پدر(،  نداشـتن  آشـفته،  ای 
در  تحقیـر  خانـواده،  همبسـتگی  عـدم 
خانـواده، فاقـد حمایـت هـای خانـواده و 
عـدم توانمندی خانـواده در فرزند پروری 
نقـش به سـزایی در ایـن اتفـاق هولناک 
داشـته اسـت. همچنیـن عـدم حمایـت 
اجتماعـی، ارتبـاط بـا گروههـای مجرم، 
بیـکاری، فقـر، احسـاس محرومیتی و بی 
عدالتـی، تعصبـا قومـی و قبیلـه ای، اوج 
فرهنـگ فـرد گرایـی و کـم توجهـی و یا 
بـی توجهـی مسـئولین بـه آسـیب های 
عوامـل  ایـن  از  دیگـر  یکـی  اجتماعـی، 

ست.  ا
بنی اسـدی بـا بیـان اینکـه 75 درصـد 
قتل هـای کرمـان اسـتان امنیتی نیسـت 
مسـائل  در  ریشـه  آنـان  از  بسـیاری  و 
امـروز  جامعـه  افـزود:  دارد،  خانوادگـی 
بیـش از هر زمـان دیگری نیازمند اسـت 
تـا ارگان و نهادهـا کـه مسـئول بخشـی 
از حوزه هـای مرتبـط بـا خـود هسـتند 
و  اجتماعـی  بخش هـای  در  اقداماتـی 
انجـام دهنـد چـرا کـه قتـل پدیـده   ...
ای اسـت کـه بیشـترین تاثیـر منفـی را 
در امنیـت مـی گـذارد و باعـث کاهـش 
آرامـش و آسـایش در جامعه مـی گردد.

رئیس پلیس کرمان در نشست خبری با اصحاب رسانه:

کشف 76 تن موادمخدر نگران کننده است

 خبر

نام دیگر آب، زندگی است.
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 41/الف/10-95 م )نوبت اول(

 C&D شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان در نظر دارد : پروژه اجرای شـبکه فاضالب مسـکن مهر جیرفـت ناحیه
را بـا بـرآورد 18.842.076.701 ریـال از محـل اعتبـارات عمرانـی از طریـق برگزاری مناقصـه )ارزیابی- مناقصه( و بر اسـاس 
فهـارس بهـای سـال 95 به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید.لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهی صالحیت 
انجـام کار در رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صالحیت ایمنی اداره کار را دارا باشـند، دعوت می شـود حداکثـر تا پایان وقت 
اداری 95.11.5 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه دفتر امور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن ابتدای 

بلوار سـاوه مراجعه نمایند.
-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 942.103.840 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی

-آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران ،تضمیـن شـرکت در مناقصـه و پیشـنهاد قیمـت به 
دبیرخانـه شـرکت: سـاعت 14 مـورخ 95.11.16

-افتتاح پاکتهای الف و ب : ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 95.11.17
-افتتاح پاکتهای ج : بعد از ارزیابی در همان روز

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

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
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https://telegram.me/payamema

جامعه

هـر  از  پیـش 
بـه  بایـد  چیـز 
معـاون  سـخن 
معـدن  و  صنعـت 
اشـاره  کرمـان 
از  دولـت  کـرد: 
تاسـیس فروشـگاه های زنجیره ای 

می کنـد. حمایـت 
توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
تجـارت سـازمان صنعـت، معـدن 
و تجـارت شـمال اسـتان کرمـان 
بـا بیـان اینکـه سیاسـت دولت بر 
این اسـت تـا فروشـگاه های بزرگ 
یابنـد،  گسـترش  زنجیـره ای  و 
واحدهـای  بـه  خدمـات  گفـت: 
صنفـی کوچـک از لحـاظ امنیتی 

اسـت. هزینه بـر   ... و 
بـه گـزارش خبرگـزاری فارس 
از کرمـان، غالمعبـاس عربپور روز 
روسـای  گردهمایـی  در  گذشـته 
ادارات سـازمان صنعـت، معـدن و 
تجـارت شـمال اسـتان کرمـان به 
میزبانـی شهرسـتان بافـت اظهـار 
فروشـگاه های  دیـدگاه  داشـت: 
زنجیـره ای حذف واسطه هاسـت و 
اعتقـاد بر این اسـت هرچه مسـیر 
و  امنیـت  رفـاه،  شـود،  کوتاه تـر 
ریسـک اقتصـادی بهتر می شـود. 
وی افزود: سیاسـت دولـت بر این 
بـزرگ  فروشـگاه های  تـا  اسـت 
و  یابنـد  گسـترش  زنجیـره ای  و 
دولـت اعتقـاد دارد کـه خدمـات 
کوچـک  صنفـی  واحدهـای  بـه 
هزینه بـر   ... و  امنیتـی  لحـاظ  از 
اسـت. وی بـا بیان اینکـه روش ها 
صنفـی سـنتی بایـد تغییـر کنند، 
بیـان داشـت: جلسـه ای متشـکل 
از 22 نفـر و همـه اتحادیه هـا در 
کرمـان داشـتیم و دغدغـه اصلـی 
بـا تاسـیس  بـود کـه  ایـن  آنـان 
اشـتغال  زنجیره ای  فروشـگاه های 

از بیـن مـی رود.
بـه  بایـد  داد:  ادامـه  عربپـور 
و  بـزرگ  فروشـگاه های  سـمت 
بـا  اصنـاف  و  برویـم  زنجیـره ای 
و همـکاری می تواننـد  مشـارکت 
تاسـیس  فروشـگاه هایی  خـود 
باشـید،  مطمئـن  و  کننـد 
پدیـد  هـم  دیگـر  فروشـگاه های 

. یـد می آ
وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنوف 
نماینـدگان  بـه  مراجعـه  بـا 
تاسـیس  از  جلوگیـری  درصـدد 
فروشـگاه های زنجیره ای هسـتند، 
ابـراز داشـت:  ایـن حرفهایـی که 

خواندیـد را کسـی به زبـان جاری 
بایـد بـه  کـرده کـه علی القاعـده 
رونـق صنعت و تجـارت در کرمان 
بیاندیشـد و حاصـل تجـارت پـر 
رونـق در اسـتان هم طبیعتـا باید 
اعتیـاد، جـرم،  بیـکاری،  کاهـش 

طـالق و غیـره باشـد.
چیـز  داسـتان  گویـا  امـا 
از  پیـش  بگذاریـد  دیگری اسـت، 
فروشـگاه های  ماجـرای  هرچیـز 
درشـهر  وال مـارت  زنجیـره ای 
روایـت  را  گیگ هاربر)واشـنگتن( 

کنـم.
فروشـگاه زنجیـره ای وال مـارت 
قصـد داشـت بـه ایـن شـهر برود 
کوچـک  شـهر  ایـن  مـردم  کـه 
کمپینـی علیـه این فروشـگاه برپا 
کردنـد و بـا جمـع آوری 14هـزار 
امضـا و مبـارزات مدنـی بسـیار بر 
ایـن غـول سـرمایه  پیروز شـدند 
آن  احـداث  جلـوی  باالخـره  و 
فروشـگاه را در شهرشـان گرفتند.
حال شـاید بپرسـید چرا کسـی 
فروشـگاه  یـک  احـداث  بـا  بایـد 
مخالفـت  چنیـن  زنجیـره ای 
جـدی داشـته باشـد؟ و اصـال این 
و  دادخواسـت  و  کمپیـن  همـه 
طومـار بـرای چیسـت؟ فروشـگاه 
زنجیـره ای کـه خیلـی هـم خوب 
اسـت و بـه راحتی تمـام مایحتاج 
فروشـگاه ها  ایـن  از  می شـود  را 
تهیـه کـرد از مـواد غذایـی گرفته 
حتـی  و  تلویزیـون  و  فـرش  تـا 
ابـزارکار و کال بـه قـول معروف از 
شـیر مرغ تـا جون آدمـی زاد برای 

خریـد فراهـم اسـت.
و دقیقـا مشـکل همیـن اسـت 
ایـن به اصطـالح “ابرفروشـگاه ها” 
همانطـور که شـعار وال مـارت هم 
هسـت “بـه شـهر شـما می آینـد 
برای رقابت” و مسـلما مغازه داران 
و صاحبـان سـرمایه های کوچـک 
نمی تواننـد حتـی رقابتـی ضعیف 
واسـطه گری  هیوالهـای  ایـن  بـا 
و فـروش بکننـد و بـه سـرعت از 
خواهنـد  محـو  بـازی  صحنـه ی 

. شد
از یکی از شهروندان گیگ هاربر 
پرسـیده بودنـد کـه چرا بـا آمدن 
“وال مـارت” مخالـف هسـتید و او 
بـود  داده  زیبایـی  بسـیار  جـواب 
کـه نقلـش خالی از لطـف نخواهد 
بـود وی گفتـه بـود: »قبـل از هر 
و  زشـت  سـاختمان های  از  چیـز 
بی قـواره ای که این سوپراسـتورها 

مکعـب  یـک  متنفـرم،  دارنـد 
مسـتطیل سـیمانی بزرگ و زشت 
که سراسـر محوطـه ی اطرافش را 
هم بواسـطه ی پارکینگ آسـفالت 
فراگرفتـه و واقعـا چشـم نـواز که 
نیسـت هیچ بسـیار هـم منظره ی 
را  شـهر  و  اسـت  دهنـده ای  آزار 
زشـت تر می کنـد. از این گذشـته 
از سـاختمان ها و مغازه های خالی 
هـم می ترسـم چـرا کـه بـا آمدن 
وال مـارت مشـاغل کوچکـی مثل 
از بقالـی و ابـزار فروشـی گرفتـه 
تـا کیـف و کفـش و داروخانه همه 
در  بایـد  و  می شـوند  ورشکسـت 

دکان را تختـه کننـد.
مسـاله ی بعـدی ایـن اسـت که 
شـاید مـردم فریـب تخفیف هـای 
امـا  بخورنـد  را  فروشـگاه ها  ایـن 
بایـد بداننـد کـه پولی کـه در این 
خـرج  زنجیـره ای  فروشـگاه های 
حسـاب  بـه  مسـتقیما  می شـود 
صاحبان سـرمایه دار آن فروشـگاه 
اقتصـاد  چرخـه ی  از  و  مـی رود 
شـهر خـارج می شـود امـا وقتـی 
کـه در مغازه هـای کوچـک شـهر 
خودمـان هزینـه ای را می پردازیم 
آن پـول در اقتصـاد همیـن شـهر 
می مانـد و در بدتریـن حالت سـر 
از بانکـی محلـی در مـی آورد نه از 
حسـابی بین المللـی و یـا ویـالی 

مدیـران  کـه  باصفـا  محلـی  در 
سـالی  شـاید  کمپانی هـا  ایـن 
بگیرنـد.  آن  از  سـراغی  یک بـار 
در نتیجـه شـعار ایجـاد اشـتغال 
بـرای 50 یـا 60 نفـر کارمنـد و 
واقعـا  ابرفروشـگاه ها  ایـن  کارگـر 
شـعار بی مغزی اسـت چـرا که در 
دراز مدت شـغل های بیشـتری را 
نابـود می کننـد تا پدیـد بیاورند.«
از همـه ی اینهـا گذشـته ایـن 
جدیـدی  شـغل  ابرفروشـگاه ها 
را بـه اسـتان مـا نمی آورنـد و در 
وعـده ی  کـه  آنچـه  تمـام  واقـع 
آوردنـش را می دهنـد همین اآلن 
مشـاغلی  و  هسـت  مـا  شـهر  در 
کـه ایجـاد می شـود بـه هیچ وجه 
تصویـر کسـی از کامیابـی نیسـت 
علـم  و  دانـش  و  آمـوزش  و 
جدیـدی هـم بـه شـهر برعکـس 
داسـتان دلیلی هـا کـه نمایندگـی 
بنـز را آوردنـد و چهـار جـوان بـه 

ایـن واسـطه دوره هـای تعمیـر و 
نگهـداری بنـز را دیدنـد و حـاال 
تـا ابد شـغلی در بازو دارنـد اتفاقا 
روانشناسـی  تحقیقـات  براسـاس 
دانشـگاه ییـل کارهـای ماشـینی 
مثـل همین کار در فروشـگاه های 
زنجیـره ای بـه واسـطه ی بـه کار 
نگرفتـن خالقیت فرد مغـز وی را 
روز به روز بیشـتر محتـاج تمرین 
می کننـد چـرا کـه آی کیـو هـم 
آن  از  اگـر  و  عضله اسـت  مثـل 
تحلیـل مـی رود، در  نکشـیم  کار 
نتیجـه مشـاغلی هـم که به شـهر 
مـا می آورند بیشـتر زحمت اسـت 

تـا رحمـت.
جالـب اینجاسـت کـه عربپـور 
کـه  اسـت  معتـرف  هـم  خـود 
صنـوف با مراجعـه بـه نمایندگان 
تاسـیس  از  جلوگیـری  درصـدد 
فروشـگاه های زنجیـره ای هسـتند 
امـا گویـا خواسـت اصنـاف و نفع 
مـردم بـه انـداز خواسـت و نفـع 
نـدارد.  اهمیـت  سـرمایه داران 
پیـش  امـا پرسـش دیگـری کـه 
چطـور  کـه  اسـت  ایـن  می آیـد 
ممکـن اسـت دولتـی کـه شـعار 
و  اقتصـادی  کوچـک  بنگاه هـای 
اشـتغالزایی و فقـر زدایـی می داد 
امـروز معتقد باشـد کـه »خدمات 
کوچـک  صنفـی  واحدهـای  بـه 
هزینه بـر   ... و  امنیتـی  لحـاظ  از 
اسـت.« امنیـت؟ از چـه لحاظی؟ 
چـه امنیتـی؟ چـرا آن وغیـره را 
شـرح نداده اند؟بیـکاری به امنیت 

می کنـد؟ کمـک 
خنده دار تر این راه حل ایشـان 
متضرریـن  همـه ی  کـه  اسـت 
و  شـوند  جمـع  ورشکسـتگان  و 
ابرفروشـگاه خودشـان را مشـترکا 
ایجـاد کننـد! خـوب بـرادر اینـان 
اگـر می توانسـتند کاسـبی خود را 
حفـظ می کردنـد و از آن گذشـته 
ابرفروشـگاه ها  مـا بـا نفـس ایـن 
هـم  خودمـان  چطـور  مخالفیـم 

همـکار ایشـان بشـویم؟
رهبـر  نورمـن”  “ال  قـول  بـه   

کمپیـن موفق ضـد وال مـارت در 
بـرای  کـردن  کار  ماساچوسـت: 
حفـظ اقتصاد شـهر  و پیشـگیری 
کوچـک  مشـاغل  نابـودی  از 
محلـی دقیقـا مثـل یـک کمپیـن 
سیاسی اسـت و بایـد تـا نیـل بـه 
ادامـه  کمپین هـم  ایـن  مقصـود 
داشـته باشـد چنین کمپین هایی 
و  فـداکاری  پشـت کار،  بـه  نیـاز 
نظـم دارنـد و در صـورت حضـور 
مـردم در صحنـه پیـروزی بسـیار 
نزدیـک اسـت همانطـور کـه مـا 

شـدیم. موفـق  در”گرین فیلـد” 
ما مخالفیم

صنـف  رئیـس  ربیعـی 
عمده فروشـان  و  سـوپرمارکت ها 
بـه  رابطـه  ایـن  در  کرمـان 
شـدت  بـه  »مـا  گفـت:  پیام مـا 
فروشـگاه های  شـدن  اضافـه  بـا 
زنجیـره ای مخالفیـم و مخالفـت 
صـد درصدی خـود را هـم بارها 
اعـالم کرده ایـم چـرا کـه موجب 
اسـتان  در  اقتصـادی  رکـود 
تعطیلـی  موجـب  و  می شـوند 
کارگاه هـا و بنگاه هـای اقتصادی 
طرفـی  از  و  می شـوند  کوچـک 
دولـت  شـغل  هـر  ایجـاد  بـرای 
میلیـون   150 حـدود  چیـزی 
پرسـش  و  کنـد  هزینـه  بایـد 
ایـن  بلعیـدن  کـه  اینجاسـت 
کارگاه هـا و بنگاه هـای اقتصادی 

کیسـت؟ سـود  بـه  واقعـا 
نکتـه اینجاسـت کـه می گویند 
و  شـوید  جمـع  باهـم  همـه 
را  زنجیـره ای خودتـان  فروشـگاه 
احـداث کنیـد کـه چنیـن ایده ای 
واقعا شدنی نیسـت.«)نمونه ای هم 
ایـران نـدارد(  در هیـچ کجـای 

بیاموزیـم  بایـد  کرمانی هـا  مـا 
کـه کسـی بـه انـدازه ی خودمـان 
امـروز  و  نیسـت  مـا  دوسـت دار 
نباشـیم  یکدیگـر  فکـر  بـه  اگـر 
فـردا دیگـر دیـر شـده سـرویس 
پذیـرای  پیام مـا  جامعـه ی 
نظـرات و ایده هـای شـما در ایـن 
زمینه اسـت با مـا تمـاس بگیرید.

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه 
تصویب کردند

 بیمه برای زنان خانه دار 
مرخصی تشویقی

 برای پدران 
نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی  بعد 
را  توسـعه  برنامـه ششـم  الیحـه  از 21روز، 
تصویـب کردنـد. یکـی از مهم تریـن مصوبات 
دیـروز نماینـدگان در برنامـه ششـم توسـعه 
مربـوط به مادران دارای سـه فرزنـد و مردان 
شـاغلی بود کـه فرزنـددار می شـوند؛ آنها در 
از کمیسـیون  ارجاعـی  بـه مـواد  رسـیدگی 
بـا  توسـعه  ششـم  برنامـه  الیحـه  تلفیـق 
پـدران  بـرای  تشـویقی  مرخصـی  دوهفتـه 
از  مصوبـه  ایـن  براسـاس  کردنـد.  موافقـت 
مـردان  کلیـه  قانـون  ایـن  تصویـب  تاریـخ 
دربخش هـای  و  سـه گانه  قـوای  در  شـاغل 
فرزنـد  صاحـب  کـه  غیردولتـی  و  دولتـی 
تشـویقی  مرخصـی  دوهفتـه  از  می شـوند، 
برخـوردار می شـوند. دربنـد دیگـری از ایـن 
مـاده مصـوب شـد کـه وزارت تعـاون، کار و 
راسـتای  در  اسـت؛  مکلـف  اجتماعـی  رفـاه 
سیاسـت های تحکیـم خانـواده ظـرف 6 مـاه 
بررسـی کـرده و طـرح الزم را بـرای ایجـاد 
بیمـه تأمیـن اجتماعی زنان خانـه دار حداقل 
دارای سـه فرزند جهـت تصمیم گیری قانونی 
ارایـه کنـد. در بنـد دیگـری از این مـاده نیز 
اعتبـارات  از  بخشـی  شـد؛  مکلـف  دولـت 
خوابگاه هـای  تأمیـن  بـه  را  خـود  عمرانـی 
مناسـب برای دانشـجویان متأهـل اختصاص 
دهـد. اولویـت اسـتفاده از ایـن خوابگاه هـا با 
زوجیـن دارای فرزنـد اسـت. مجلس شـورای 
اسـالمی با 136 رأی موافق، 36 رأی مخالف 
نماینـده   206 ازمجمـوع  ممتنـع  رأی   2 و 
حاضـر بـه مـاده 118 الیحـه برنامـه ششـم 
توسـعه رأی داد. ازطـرف دیگـر نماینـدگان 
مجلـس دسـتگاه ها و شـرکت های دولتـی و 
غیردولتـی را موظـف کردنـد؛ بـا درخواسـت 
بازنشسـتگی زنان شـاغل با 20 سـال سـابقه 
خدمـت موافقـت کنند.فاطمـه ذوالقدر، عضو 
مجلـس  زنـان  فراکسـیون  رئیسـه  هیـأت 
شـورای اسـالمی دراین باره گفت کـه مصوبه 
مجلـس درمـورد امـکان بازنشسـتگی زنـان 
بـا 20 سـال خدمـت مطالبـه جامعـه زنـان 
کارگـران  حاضـر  »درحـال  اسـت:    بـوده 
بازنشسـته  بـا 42 سـال سـن می تواننـد  زن 
بازنشسـتگی  خدمـات  مشـمولین  و  شـوند 
امـکان  سـنی  محدودیـت  همیـن  بـا  نیـز 
خدمـت  سـابقه  30 سـال  بـا  بازنشسـتگی 
بـرای  امـکان  ایـن  درحالـی  کـه  دارنـد.  را 
نبـود  فراهـم  اجتماعـی  تأمیـن  مشـمولین 
و آنهـا بایـد بـرای بازنشسـتگی بـا 20سـال 
ایـن  و  می رسـیدند  55 سـال  بـه  سـابقه 
شـرط سـنی وجـود داشـت.« او ادامـه داد: 
»بـا مصوبـه امـروز مجلـس ایـن محدودیـت 
سـنی بـرای مشـمولین تأمیـن اجتماعی هم 
برداشـته می شـود و زنـان درصـورت تمایـل 
بـا 20 سـال سـابقه خدمـت و 20روز حقـوق 
نماینـده  شـوند.«   بازنشسـته  می تواننـد 
این کـه  بیـان  بـا  درمجلـس  تهـران  مـردم 
ایـن مصوبـه بـرای دولـت بـار مالـی نـدارد، 
گفـت: »مـا چنیـن چیـزی را اجبـار نکردیم 
بلکـه ایـن امـر اختیـاری اسـت و هزینـه ای 
هـم بـه دسـتگاه مربوطـه تحمیل نمی شـود 
بلکـه باعث اشـتغالزایی و اسـتخدام نیروهای 
توانایـی  کـه  می شـود  تحصیلکـرده  جـوان 
و در جسـت وجوی  دارنـد  را  تسـلط الزم  و 
شـغل هسـتند.« بـه گـزارش ایسـنا ذوالقدر 
ادامـه داد:   »امـکان بازنشسـتگی زنـان بـا 
20 سـال خدمـت مطالبـه جامعـه زنـان بوده 
طرحـی  می خواسـتیم  ایـن  از  پیـش  مـا  و 
بـا ایـن مضمـون ارایـه کنیـم امـا بـا همـت 
و تـالش تمامـی اعضـای فراکسـیون زنـان 
و زنـان عضـو کمیسـیون تلفیـق ایـن قانـون 
دربرنامه ششـم بـه تصویب مجلس رسـید.«  
دیـروز بهارستان نشـینان بـا الحـاق مـاده ای 
بـه برنامـه ششـم مقـرر کردنـد؛ دسـتگاه ها، 
سـازمان ها و شـرکت های دولتـی و عمومـی 
بازنشسـتگی  تابـع صندوق هـای  غیردولتـی 
اجتماعـی  تأمیـن  یـا  کشـوری  از  اعـم 
موظفنـد؛ بـا درخواسـت بازنشسـتگی بانوان 
شـاغل کـه دارای حداقـل 20 سـال سـابقه 
بـدون محدودیـت سـنی  خدمـت هسـتند، 
مصوبـه،  ایـن  موجـب  بـه  کننـد.  موافقـت 
میـزان محاسـبه حقـوق آنها براسـاس تعداد 
سـال های کارکـرد و پرداخت حق بیمه شـان 

بود./شـهروند خواهـد 

»پیام ما« بررسی می کند

فروشگاه های زنجیره ای  
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1-دریایی در قاره ی آمریکا- شهرو باشگاه ایتالیا
2-ساز زهی خوش صدا- سرمایه مردم در دست دولت 

3-جد حضرت رسول- خاندان- سرطان خون
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5-منقار کوتاه- حاجت- میدان معروف- تماما و سرتاسر
6-نیاز- آتلیه و گالری هنری- پول ژاپن 

7-نسخه بردار- هموطن ما
8-زرنگ و باهوش- عرضه- مقوله و مساله
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زخـم و جـرح
11-شک و دودلی- از حروف الفبا- پاک از گناه - دوشاب

12-سرد و خنک- اصفهان سابق- ای دل
13-از اقلیتهـای کشـور- خـم کاغذ- 
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حل جدول شماره 820

جدول اختصاصی شماره 821

کار کردن برای حفظ اقتصاد شهر و 
پیشگیری از نابودی مشاغل کوچک محلی 

دقیقا مثل یک کمپین سیاسی است و باید تا 
نیل به مقصود این کمپین هم ادامه داشته 
باشد چنین کمپین هایی نیاز به پشت کار، 

فداکاری و نظم دارند

امید جانباز
 طراح جدول



عکس: آیدا عباسی

دیریست هیچ کار ندارم

مانند یک وزیر

وقتی که هیچ کار نداری

تو هیچ کاره ای

من هیچ کاره ام ، یعنی که شاعرم

گیرم از این کنایه هیچ نفهمی

این روزها اینگونه ام

فرهادواره ای که تیشه خود را گم کرده است

آغاز انهدام چنین است

اینگونه بود آغاز انقراض سلسله مردان

نصرت رحمانی

عکس نوشت

تئاتر

تئاتر هزار و آنچه یک شب بود
زمان : 26دی ماه الی 20 بهمن ماه /ساعت : 18

در تاالر تئاتر همایون یادگاران صنعتی

حاشیه

شنیده شدن صدای تیراندازی
در مرکز تهران

فـرارو- صـدای تیرانـدازی و شـلیک متوالی گلوله ضـد هوایی 
دقایقـی پیـش در تهران به گوش رسـیده اسـت. این صـدا درمناطق 
مختلفـی از تهـران از جملـه میـدان ولـی عصر تـا خیابـان انقالب و 

خیابان بهشـتی به گوش رسـیده اسـت. 
عصـر دیـروز در حوالـی منطقه انقـالب تهران سـامانه های پدافند 
هوایی مسـتقر در منطقه اقدام به شـلیک گلوله کردند. علت شـلیک 
هنـوز مشـخص نیسـت. برخـی گزارش هـا از ایـن حکایـت دارد که 
پدافنـد تهـران متوجـه وجود شـی ناشناسـی در آسـمان تهـران در 
محـدوده میدان انقالب شـده و بالفاصله اقدام به شـلیک ضد هوایی 
بـه سـمت آن کـرده اسـت.  علـی اصغـر ناصربخـت در گفت وگـو با 
ایسـنا اظهـار کـرد: شـیء مـورد هدف قـرار گرفتـه هلی شـات )ریز 
پرنـده ای کـه در مناطـق مرکزی تهـران در پرواز بود( بوده و توسـط 
پدافنـد هوایـی مـورد هدف قرار گرفت و سـاقط شـد. پـس از رویت 
این )هلی شـات( پدافند هوایی بیت و دانشـگاه به سـمت این شـی 
شـلیک کردند و نهایتا پدافند هوایی دانشـگاه این ریزپرنده را سـاقط 
کـرد. وی در ادامـه افـزود: هنـوز معلوم نیسـت ایـن ریزپرنده متعلق 
بـه کـدام نهـاد و سـازمان بود کـه با پیدا کـردن الشـه آن تحقیقات 
آغـاز می شـود. اکنـون تحقیقـات در حـال انجام شـدن اسـت. ناصر 
بخـت در پایـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چنـد هلی شـات در 
حـال پـرواز بود،گفـت : یـک هلی شـات بود که آن هم سـاقط شـد. 
در همیـن راسـتا امیر الهامی معـاون عملیات قـرارگاه پدافند هوایی 
نیـز در گفتگو با شـبکه خبر گفت: یک فروند پرنده بدون سرنشـین 
فیلمبـرداری وارد منطقـه ورود ممنوع شـده بود که برابـر روش های 
جـاری پرنـده بعـد از اولیـن رگبـار از محـدوده خـارج شـد و بـرای 
تامیـن امنیـت مردم منطقـه تیرانـدازی خاتمه یافـت. الهامی گفت: 

ایـن موضـوع تهدید خاصـی به حسـاب نمی آید.
شی ء دیده شده در آسمان تهران کوآد کوپتر بوده است

همچنیـن یـک مقـام مسـئول در قـرارگاه پدافنـد هوایـی خاتـم 
االنبیـا بـه صـدا و سـیما گفـت: ایـن کـوآد کوپتـر در منطقه پـرواز 
ممنـوع اقـدام به پـرواز کرده کـه با اقدام سـریع پدافنـد و توپ های 
23 میلـی متـری ضد هوایـی منطقه را ترک کـرده اسـت.وی افزود: 
پدافنـد بـه سـرعت این پرنده را شناسـایی مـی کند و تکلیـف آن را 
معلـوم خواهـد کـرد که از کجا پـرواز کرده و با چـه هدفی در منطقه 
پرواز ممنوع بوده اسـت.  این مقام مسـئول در قرارگاه پدافند هوایی 
خاتـم االنبیـا ارتـش تصریـح کرد: هـر شـی پرنـده ای در یک لحظه 
مورد شناسـایی قرار می گیرد و با شـدت با آن برخورد خواهد شـد.

 اطالعات

سکه

11,890,000  ریال طرح جدید

11,560,000 ریال طرح قدیم 

6,020,000  ریال نیم سکه 

3,200,000 ریال ربع سکه 

2,060,000  ریال یک گرمی

طال

1,154,420 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,538,920 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,120 ریال دالر آمریکا

43,080 ریال یورو

11,030 ریال درهم امارت

5,950 ریال  یوآن 

48,490 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

4- تا 13/آفتابی امروز

3- تا 15/نیمه ابری فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش 
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان 
اسـت. کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا 
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و 
هنـری اعـالم مـی دارد.  کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع 
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند 

نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری

صفحه آرایی: علی اکبرزاده   
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم         مدیر اجرایی: مریم شمس

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

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

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

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

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

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

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

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

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

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

https://telegram.me/payamema

»پیام ما« پدیده خودکشی را بررسی می کند

پایان به خود

مهدیه ایران منش، مربی بسکتبال با ویلچر بانوان 
کرمان در مصاحبه اختصاصی با پیام ما:

بچه های توان یاب
حکم استاد زندگی دارند

گفت و گوی اختصاصی با اعظم السادات جهادی 
اولین مدرس خالقیت به کودکان در کرمان

فرزندان را ابزار فخر فروشی 
خود نکنید

تک صدایی
در فرهنگ و تاریخ 

کرمان
   صفحه16   صفحه12   صفحه10

   صفحه 14
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

 رشـته اصلی شـما بسـکتبال 
اسـت، چه شـد کـه بـه ورزش 
کـردن با معلـوالن و بسـکتبال 

بـا ویلچـر روی آوردید؟ 
بسـکتبال را از سـن 17 سـالگی 
و زیـر نظـر خانـم بـی غـم شـروع 
آخریـن  و  اولیـن  ایشـان  کـردم، 
مربـی مـن بودنـد و مـن بـا هدایت 
کسـب  بـه  موفـق  غـم  بـی  خانـم 
عناویـن زیـادی در سـطح اسـتان و 
مسـابقات آموزشـگاهی و بخصـوص 
در پرتـاب پنالتـی شـدم.در همـان 
تحصیـالت  بـا  همزمـان  و  سـالها 
مربیگـری  کالسـهای  دانشـگاهی، 
بسـکتبال را گذرانـدم و بـه عنـوان 
مربـی تیـم آموزشـگاهی در مقطـع 
راهنمایی و مینی بسـکتبال اسـتان 
گذشـته  سـال  شـدم.اما  مشـغول 
یکسـری نامهربانـی ها در بسـکتبال 
دیـدم کـه مجبـور شـدم آن را کنار 
گذاشـته و تمـام فکـر و سـعی ام را 
بـرای بسـکتبال بـا ویلچـر بگـذارم.

نامالیمـت  و  دلخـوری  چـه   
مـی  توضیـح  بیشـتر  هایـی؟ 

دهیـد؟

آقـای  خـود  شـخص  ببینیـد 
بـا  و  فعـال  فـردی  سیاووشـی، 
شـخصیت و قابـل احتـرام در راس 
هئیـت هسـتند امـا متاسـفاته نایب 
رییـس هیـات شـخصی اسـت کـه 
نیروهـای  از  اسـتفاده  جـای  بـه 
پیشکسـوت در کنـار جوانـان یکـی 
یکـی را حـذف مـی کننـد و انـگار 
مخالـف پیشـرفت بسـتکبال بانـوان 
هسـت. همین افـراد به مـن بگویند 
گذشـته  سـال  مسـابقات  در  چـرا 
بـه  مـن  هدایـت  بـا  تیـم  دو  کـه 
اسـتعدادیابی  مسـابقات  فینـال 
مسـابقه  برگـزاری  رسـیدند،اجازه 
پایانـی را ندادند؟چـرا کاری کردنـد 
از  یکـی  از آن مسـابقات  بعـد  کـه 
شـاگردانم که به تازگـی پدرش را از 
دسـت داده بـود خطاب بـه مادرش 
اینچنیـن مـی گویـد: مامـان چقدر 
زندگـی بـی ارزشـه، دیـدی وقتـی 
خواسـتیم مقـام بیاریـم چگونـه مـا 
چـرا  کردنـد؟  بیـرون  سـالن  از  رو 
طـوری رفتـار کردنـد که مـن هنوز 
را  آنهـا  کار  ایـن  نتوانسـتم جـواب 
توضیـح  شـاگردانم  بـرای  و  بدانـم 

کـه  بـود  حالـی  در  ایـن  دهـم؟ 
خـود خانـم هـای مسـئول از مـن 
خواسـتند کـه از بین بچـه هایی که 
بـرای اسـتعداد یابـی انتخاب شـده 
بودنـد، سـه تیـم را معرفـی کنـم و 
مـن اعـالم کـرده تنهـا بـا دو تیـم 
آمادگی شـرکت در این مسـابقات را 
داریـم. همین دو تیمی که از سـوی 
کـرده  شـرکت  مسـابقات  در  مـن 
فـراوان  مشـکالت  علیرغـم  بودنـد 
ماننـد تعطیلـی محل تمریـن ما در 
سـالن فجـرو بـه دالیـل گوناگـون، 
راهـی فینـال شـدند.فینالی کـه بـا 
جنجـال فـراوان و سـروصدای زیـاد 
همیـن  نشـد.من  برگـزار  هرگـز 
مشـکالت  و  کارشـکنی  و  اتفاقـات 
را در بسـکتبال کرمـان دیـدم کـه 
سـعی کـردم کمتـر در اطـراف ایـن 
از  بعـد  بزنم.هرچنـد  پرسـه  ورزش 
راه انـدازی تیـم بسـکتبال بـا ویلچر 
هنـوز هـم رابطـه خوبـی بـا هیئـت 
بسـکتبال داشـتم و حتـی چندیـن 
بار سـالن تمرینی خودم )پردیسـان 
فجـر( را در اختیـار آنهـا قـرار دادم 
امـا در نهایت تصمیم گرفتم بیشـتر 

تمرکـزم را بـر روی کار بـا معلـوالن 
و جانبـازان بگـذارم، بـا ایـن حـال 
از  یکـی  در  خصوصـی  بصـورت 
باشـگاهها فعالیـت دارم و گاه گاهی 
از سـوی فدراسـیون بسـکتبال برای 
داوری  بـرای  کشـوری  مسـابقات 

میشـوم. دعـوت 
ایـن  از  پـس  هـم  شـما  و   
ورزش  سـوی  بـه  اتفاقـات 
معلولین و بسـکتبال بـا ویلچر 

آوردیـد؟ روی 
دقیقـا، مـن حـس کـردم کار بـا 
افـراد جالـب و جـذاب  ایـن گونـه 
اسـت. دلیـل ایـن که سـمت ویلچر 
رفتـم ایـن بـود کـه بچه هـای توان 
یاب بـرای مـن حکم اسـتاد زندگی 
دارنـد، مـن عاشـق آنها هسـتم، کار 
بـا آنها دنیـای خـاص و ویژگی های 
برجسـته ای دارد.هرچنـد بـا توجـه 
بـه اوضاع جسـمی و فیزیکی شـان، 
بودن با آنها سـخت و مشـکل اسـت 
امـا چون مـن عاشـق کارم هسـتم، 
مشـکالت هیچ گاه خسـته و ناامیدم 
نکـرد و تنهـا چیزی که مـرا آزار می 
دهـد این اسـت کـه نتوانـم در قبال 

مهدیه ایران منش، مربی بسکتبال با ویلچر بانوان کرمان در مصاحبه اختصاصی با پیام ما:

بچه های توان یاب
حکم استاد زندگی دارند

 شـاید بـاورش کمـی سـخت باشـد امـا واقعیـت دارد بـرای ورزش نوپایی در اسـتان 
کرمـان کـه کمتـر از سـه سـال از بـدو تولـدش را پشـت سـر میگـذارد و بـا کمتریـن 
امکانـات و بـا مشـکالتی زیـاد کـه گریبانگیـر اهالـی ایـن ورزش است،توانسـته جایـگاه 
خـوب و قابـل توجهـی در سـطح کشـور بـه دسـت آورد.صحبـت از بسـکتبال بـا ویلچـر 
بانوان اسـت که اسـتارت اولیه اش دراسـفند سـال 1393 در اسـتان و توسـط خانمی 
بـه نـام مهدیـه ایـران منـش و بـا کمک چنـد تـن از همکارانش زده شـد و تا امـروز هم 
ادامـه داده و حتـی مقـام سـوم کشـوری را بـه دسـت آورده اسـت، هرچنـد دلـش از 
ناهمـواری هـا، خـون و از مشـکالت نـاالن اسـت و ادامـه راه را بـا ایـن وضعیـت بسـیار 
سـخت و حتـی غیرممکـن مـی داند اما امیدوار اسـت بـا کمک مسـئوالن و حامیان بخش 

خصوصـی بتوانـد همچنـان چـراغ این رشـته را روشـن نگـه دارد.
مصاحبه پیام ما را با این ورزشکارهنرمند بخوانید:

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

مسـئولیتم کاری بـرای ایـن بچه ها 
انجـام دهـم و شـرمنده آنها شـوم.

 منظورتان از این که شـرمنده 
بچه ها نشـوم، چیست؟

هـا  بچـه  ایـن  کنیـد  بـاور 
نـه  دارند.آنهـا  را  توقـع  کمتریـن 
تنهـا کوچکتریـن مبلغـی دریافـت 
قـرارداد  حتـی  بلکـه  کننـد،  نمـی 
هـم ندارنـدو اگـر بگویـم بزرگترین 
و مهمتریـن معضـل و مشـکل ایـن 
قشـر ورزشـکار، وسـیله نقلیـه برای 
جابجایی آنهاسـت سـخنی به گزاف 
نگفته ام.سـال گذشـته که مـا برای 
مسـابقات بسـکتبال بـا ویلچـر سـه 
نفـره عـازم مشـهد بودیـم، در قطار، 
مـا بـرای جابجا شـدن و اسـتفاده از 
امکانـات قطـار بـا توجـه بـه فیزیک 
مشـکالت  هـا  بچـه  بدنـی  خـاص 
در  داشـتیم.حتی  زیـادی  خیلـی 
بـه محـل  رفتـن  بـرای  شـهر هـم 
تمریـن وبرگشـتن به خانـه، با توجه 
بـه داشـتن ویلچرسـخت و هزینه بر 
اسـت و اگـر مـی توانسـتیم وسـیله 
نقلیـه مناسـبی بـرای ایـن عزیـزان 
بوسـیله هئیـت و یـا حامیـان مالـی 
و معنـوی فراهم کنیـم خیلی خوب 
پرسـیده  مـن  از  بارهـا  شـد،  مـی 
انـد پـس چـه زمـان وسـیله رفت و 
آمـد بـرای مـا فراهـم میشـود و من 
کاری جـز خجالت کشـیدن نـدارم.

در کرمـان بـه بسـکتبال بـا ویلچـر 
هـا  رشـته  سـایر  بـا  مقایسـه  در 
مثـل والیبـال نشسـته کمترهزینـه 
وپرداختـه مـی شـود پس بـه همان 
انـدازه طرفـدار و اسپانسـر کمتـری 
خـود  بـه  خـود  بانـوان  دارد.ورزش 
دارای محدودیـت هایی هسـت حال 

اگـر قرار باشـد کـه هیـچ حمایت و 
پشـتیبانی از ما نشـود که کار از این 

هـم خـراب تـر میشـود.
و  نهـاد  و  هیئـت  سـوی  از   
نمی شـوید؟ حمایـت  ارگانـی 

معلولیـن  هـای  ورزش  هیئـت 
مـادی  منابـع  کرمـان  اسـتان 
بـه  حـال  ایـن  بـا  دارد  محـدودی 
جـرات مـی گویم بیـش از حد توان 
بـه مـا و تیـم مـا کمـک کـرده انـد 
بخصـوص خانـم کردسـتانی، نایـب 
خانـم  بسـیار  کـه  هیئـت  رییـس 
مـا  هسـتند.  زحمتکشـی  دلسـوزو 
آوردیـم  بـه دسـت  اگـر موفقیتـی 
اول بخاطـر لطـف خـدا و بعـد اون 
همـت بچـه هـا و حمایـت هیئـت 
معلـوالن وجانبـازان بود.ایـن ورزش 
گرچـه نوپاسـت امـا مظلـوم واقـع 
شـده و بایـد از آن پشـتیبانی شـود 
البتـه اضافه کنم جدیـدا تعدادی از 
دوسـتان اعـالم آمادگـی کـرده انـد 
که به طـرق گوناگـون از ما حمایت 
کننـد کـه بایـد منتظـر مانـد و دید 

کـه چـه پیـش می آیـد؟
 تیـم را چگونـه انتخـاب 

بـا  تمریـن  و  کردیـد 
بـه  کـه  بچه هایـی 
معلولیـت  از  نوعـی 
می برنـد  رنـج 

اسـت؟ چگونـه 

جـرات  بـه 
یـم  میگو

کـه کار بـا ایـن تیـپ ورزشـکاران 
بـه مراتـب شـیرین تـر و جـذاب تر 
از کار بـا ورزشـکاران عـادی اسـت.

از  کـه  هسـتند  هایـی  بچـه  اینهـا 
صفـر بـا خـودم شـروع کـرده انـد 
و پـر ازانـرژی و احسـاس هسـتند، 
شـروع  را  کار  ایـن  مـا  کـه  روزی 
کردیـم، چـون خانـم کردسـتانی از 
قبـل آشـنایی و شـناخت خوبـی از 
بچـه ها داشـتند و مـی دانسـتند با 
توجه به شـرایط جسـمی و فیزیکی 
بـا  بسـکتبال  مناسـب  کدامیـک 
ویلچر هسـتند،کار اسـتعداد یابی ما 
از بیـن آنها شـروع شـد و در نهایت 
افـرادی کـه شـرایط خـوب و کاملی 
را داشـتند انتخـاب کردیـم. هرچند 
در ادامـه کار خیلـی از بازیکنانـم به 
دالیـل زیـادی از جملـه نبـود زمین 
تمرینـی مناسـب و مشـکل رفـت و 
و  کرمـان  کردند.تیـم  ریـزش  آمـد 
بـم تنهـا تیـم هـای فعـال اسـتان 
کرمـان هسـتند امسـال تیـم بـم با 
مربـی گـری آقـای معظمـی میزبان 
کشـوری  مسـابقات 
ایـن  و  شـدند 
بـه  را  مسـابقات 
نحـو  بهتریـن 
کـرد. برگـزار 

اسـت  جالـب 
کـه  بگویـم 
از  خیلـی 
اسـتان 

های بـزرگ مانند اصفهـان و تهران 
بـه علت عدم اسپانسـر قـادر به تیم 
داری نیسـتند امـا کرمـان دو تیـم 
دارد.امیدوارم همه دسـت به دسـت 
هـم دهیـم تـا ایـن تیـم هـا منحل 

نشـوند.
 گویـا شـما غیـراز فعالیت در 
ورزش بسـکتبال و بسکتبال با 
ویلچر در رشـته هـای هنری و 
فرهنگـی نیـز فعالیـت داریـد، 

به آنهـا اشـاره ای مـی کنید؟
مـن اگـر فعالیتـی داشـتم و یـا 
کاری مـی کنـم فقط بخاطر عشـق 
و عالقـه ای اسـت که بـه آن دارم و 
قصـدم خدمـت بـه خلق خداسـت.

مـن در رشـته یـوگا، خوشنویسـی 
گاه  دارمـف  عرفـان هـم حضـور  و 
گاهـی دوربین به دسـت مـی گیرم 
و از دنیـای زیبـا پیرامونـم عکـس 
نابینایـان  کانـون  در  گیـرم.و  مـی 
شـعر  برایشـان  و  میکنـم  کار  هـم 
مـی خوانـم. کار کردن با کـم بینا و 
نابینایـان هم دنیای خـودش را دارد 

و زیباسـت.
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گذشـته  روز  اینکـه  دلیـل  بـه 
وقـت  و  تلویزیـون  مسـاله ی  بـه 
گذرانـی بچه هـا و جوانـان در کنـار 
ایـن جعبـه ی جادویـی پرداختیـم، 
تصمیـم گرفتیـم امـروز بـه معرفـی 
کـه  بپردازیـم  کارهایـی  از  یکـی 
والدیـن مي توانند به جای دودسـتی 
تقدیـم کـردن بچه هـا بـه تلویزیون 
ایشـان را بـا هنـر سـرگرم کننـد و 
درهـای بـزرگ دنیـای هنـر را بـه 
روی جگرگوشـه های خـود بازکنند) 
بـه جـای اینکـه بـا برنامه هـای کـم 
کیفیـت چشـمه ی خالقیـت کودک 
را بخشـکانند( در نتیجـه بـا اولیـن 
خالقیـت  کالس هـای  کـه  بانویـی 
را بـرای کـودکان دائـر کـرد چنـد 

دقیقـه ای هـم کالم شـدیم. 
“اعظـم السـادات جهـادی” متولد 
کاردانـی  فارغ التحصیـل  و  کرمـان 
از  نقاشـی  کارشناسـی  و  گرافیـک 
وی  اسـت  کرمـان  باهنـر  دانشـگاه 
نقاشـی را ا زهمـان اوائـل کودکـی 
آغـاز کـرده و بـه طـور تخصصـی بر 
تجسـمی،  هنرهـای  آمـوزش  روی 
کالس هـای  برگـزاری  و  خالقیـت 
نقاشـی  زمینـه ی  در   خالقیـت 
کرمـان  در  تجسـمی  هنرهـای  و 
فعالیت کـرده اسـت. وی بنیان گذار 
خالقیـت  کالس هـای  برگـزاری 
و  اسـت  کـودکان  بـرای  نقاشـی  و 
اولیـن شخصی اسـت کـه در کرمان 
تمرکـز  تمـام  تخصصـی  طـور  بـه 
و زمـان خـود را بـرای کـودکان و 
تـا  کرده اسـت  هزینـه  نوجوانـان 
کـودکان 5 تـا 13 سـال بـه طـور 
مخصـوص  فضـای  در  و  جداگانـه 
آزاد  و  طراحـی  نقاشـی،  ایشـان 
فکـر کـردن را بیاموزند و خودشـان 
نکننـد  مقایسـه  بزرگسـاالن  بـا  را 
و بـه طـور کلـی موقعیتـی فراهـم 
باشـد کـه تمـام خالقیـت کـودک 
شـکوفا بشـود و ذهـن وی آلـوده ی 
اندیشـه های سـنتی که مدت هاست 
دسـت و پاگیر هنرمنـدان و کودکان 

بـه هنـر شـده، نشـود و  عالقمنـد 
تقریبا از 12 سـال پیـش تا به امروز 
مشـغول تربیت نسـلی از نقاشـان و 
هنرمنـدان بسـیار خالق در اسـتان  
کرمـان بـوده و از نمونه هـای موفـق 
کالس هـای خالقیـت وی مي تـوان 

بـه ایـن کـودکان اشـاره کـرد: 
زریـن  لـوح  برنـده  غیبـی  کاوه 
نقاشـی  بین المللـی  مسـابقات 
سـحر  اسـالم،  جهـان  کـودکان 
الزمانـی  پرنیـان صاحـب  و  زارعـی 
نقاشـی  بین المللـی  مسـابقات  در 
کـودکان در ژاپـن هـر کـدام یک بار 

شـدند. برنـز  مـدال  برنـده ی 
در  پـور  عـرب  خسـرو  امیـر 
در  نقاشـی  بین المللـی  مسـاباقت 
اسـلوونی یکـی از جوایـز برتـر را به 

داد. اختصـاص  خـود 
مسـابقه ی  در  صدرایـی  هانیـه 
و  “مـن  نقاشـی  بین المللـی 
طـرف  از  کـه  اسـباب بازی هایم” 
کانـون پـرورش فرهنگـی کـودکان 
برگـزار شـد مقـام نخسـت را از آن 
کـرد و تعـداد زیـادی از هنرجویـان 
کـودک و نوجـوان وی در مسـابقات 
کشـوری  جشـنواره های  و  اسـتانی 
کـه  کردنـد  کسـب  را  مقام هایـی 
اثباتـی اسـت  همـه ی این هـا مهـر 
بـر این مدعا کـه این متد آموزشـی 
و  مفیـد  غایـت  بـه  اسـت  روشـی 

پرثمـر
مـن   : کـه  می گویـد  وی  البتـه 
کـه  نکـردم   اصـرار  وقـت  هیـچ 
بچه هـا در مسـابقات و جشـنواره ها 
شـرکت کننـد و یا باید حتمـا برنده 
بشـوند، مـن همیشـه گفتـه ام کـه 
این گونـه  ایـن اسـت کـه در  مهـم 
مراسـم شـرکت کننـد و اگـر برنـده 
شـوند این معنی را ندارد که ایشـان 
از همـه برتـر بوده انـد و یـا اگـر هم 
برنـده نشـوند ایـن پیـام را در خـود 
نـدارد کـه کار شـما بـد بوده اسـت 
صرفـا بخـش مهـم این جشـنواره ها 
ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـه جهـان 

نشـان بدهیـم کـه بچه های مـا این 
شـجاعت و اعتماد به نفـس را دارند 
کـه بـه عنـوان نماینده ی اسـتان ما 
در ایـن مسـابقات شـرکت کننـد و 
بتواننـد خودشـان را در کنـار دیگـر 
کـودکان جهـان محـک بزننـد و در 
بچه هـای  کـه  ببیننـد  حـال  عیـن 
تفـاوت  هـم  جهـان  نقـاط  دیگـر 
آنچنانـی با ایشـان ندارنـد و همه ی 
بچه هـا می تواننـد کـه آثـار خوبی را 
خلـق کننـد و جغرافیـا هیـچ ربطی 

بـه خالقیـت بچه هـا نـدارد.
 اولیـن جمله ای که بـه بچه ها 

می گویید چیسـت؟
اینجـا هیچ فرقـی با خانه ی شـما 
اتـاق  تـوی  نـدارد فکـر کنیـد کـه 
می خواهیـد  و  نشسـته اید  خودتـان 
نقاشـی کنیـد اینجـا شـما نمـره ای 
هـم  کسـی  بـا  و  نمی گیریـد 
مقایسـه نمی شـوید، هرچیـزی کـه 
دوسـت دارید را می توانیـد بکشـید و 
سـعی می کنم کـه به آنها یـاد بدهم 
نقاشـی را بـه خاطـر خـود نقاشـی 
انجـام بدهنـد. بچه هـا بسـیار صادق 
هسـتند و وقتـی کـه خـوب مطالعه 
می کنیـد در می یابیـد کـه اکثـر آثار 
تاثیـر  تحـت  جهـان  نقاشـی  مهـم 
نقاشـی کـودک بوده انـد مثـل آثـار 
و...  میـرو”  پیکاسـو”،”خوان  “پابلـو 

آمـوزش هنـر در کرمـان بـه دو 
صورت اسـت کـه معمـوال چیزی را 
پـای تختـه می کشـند و یـا مدلی را 
دربرابـر کـودک می گذارنـد و همـه 
بایـد از روی آن بکشـند کـه خـوب 
یکدیگـر  بـا  لحـاظ  هـر  از  بچه هـا 
متفـاوت هسـتند از سـن گرفتـه تا 
عالیـق و خانـواده، پس نبایـد توقع 
داشـت کـه همه بـا هم یک نـگاه و 
زاویـه ی دیـد را به موضوعی داشـته 
نقاشـی  مـدرس  بنابرایـن  باشـند، 
و خالقیـت بایـد در کنـار تدریـس 
روانشناسـی کـودک را هـم بدانـد، 
حتـی دوقلوهـای یکسـانی کـه در 
بـه  کـه  وقتـی  بودنـد  مـن  کالس 

می کـردی  نـگاه  ایشـان  کارهـای 
بـا  چقـدر  کـه  درمی یافتـی  تـازه 
هـم متفـاوت هسـتند و کارکـردن 
سـخت تر  شـدت  بـه  بچه هـا  بـا 
بـا  کار کـردن  از  پیچیده تـر  و 

اسـت. بزرگ سـاالن 
همیشـه  مـن  تـالش  بیشـترین 
ایـن بـوده کـه بچه هـا یـاد بدهـم 
کـه از کنـار هـر چیـزی بـه راحتی 
عبـور نکننـد آنهـا بایـد بتواننـد بـا 
می شـوند  مواجـه  کـه  هرچیـزی 
قبـل از هرچیـز آن را خـوب ببیننـد 
کار  تـازه  و  کننـد  درک  خـوب  و 
کـه  چـرا  مي شـود  شـروع  ایشـان 
بایـد آن را به یـاد بسـپارند و بتوانند 
نقاشـی آن را بکشـند و یا هجمی از 
روی آن چیـز بسـازند و ایـن قضیـه 
می تواننـد  نـدارد  هـم  محدودیتـی 
یـا  و  بگیرنـد  نظـر  در  را  یـک گل 

تکـه ای ابـر را.
بـا  مشـکلی  بحـال  تـا  آیـا   

داشـته اید؟  والدیـن 
اینجـا  کـه  اتفاقـی  بدتریـن 
می افتـد ایـن اسـت که بچه هـا را به 
کالس می آورنـد و بـه محـض تمـام 
کالس  از  را  آنهـا  تابسـتان  شـدن 
جـدا می کننـد، نقاشـی یـک تفریح 
نیسـت و بچه هـا بـه آن بـه شـکل 
یـک تفریـح و صرفـا بهانـه ای بـرای 
نمی کننـد  نـگاه  وقـت  کـردن  پـر 
گاهی خـود والدین معترف هسـتند 
کـه بچه ی ما با شـوق و ذوق زیادی 
بـه ایـن کالس می آیـد، خـوب ایـن 
از کالس یعنـی  جـدا کـردن بچـه 
9 مـاه کـودک را از کالس خـودش 
هم کالسـی هایش  دیگـر  از  و 
مسـاله ای  هنـر  می اندازیـم.  عقـب 
جنبـی نیسـت بلکـه بایـد در مرکـز 
اولویت هـای آموزشـی قـرار داشـته 

. شد با
کـه  می کنـم  احسـاس  مـن 
والدیـن نیـاز دارنـد کـه در زمینه ی 
هنـر مطالعـه کنند متاسـفانه  برخی 
از والدیـن قواعـدی را در ذهن خود 

گفت و گوی اختصاصی با اعظم السادات جهادی اولین مدرس خالقیت به کودکان در کرمان

فرزندان را ابزار فخر فروشی خود نکنید
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سـاخته اند و حاضر نیسـتند حداقل 
دربـاره ی این مسـائل مطالعه  کنند، 
بچـه ی  از  یک مـاه  از  بعـد  مثـال  و 
6سـاله توقـع دارنـد کـه نقاشـی بـا 
رنـگ و روغـن را آغاز کنـد و از این 
بدتـر اینکـه فکـر می کننـد تکنیک 
ارزش اثـر را بـاال می بـرد و مثال اگر 
کودکـی بـا ماژیـک نقاشـی بکشـد 
ایشـان  بـرای  ببـرد  لـذت  آن  از  و 
کافـی نیسـت و توقـع دارنـد هرچه 
زودتـر رنـگ و روغن آغاز شـود و یا 
موضـوع را می خواهنـد بـه کـودک 
می کننـد  اصـرار  و  کننـد  تحمیـل 
بکشـد  طبیعـت  از  نقاشـی  کـه 
اصـال  بچـه  ذهـن  کـه  )درحالـی 
آمـاده ی چنیـن کاری نیسـت( امـا 
آنهـا می خواهنـد بچـه را تبدیـل به 
وسـیله ی خودنمایـی خـود بکننـد، 
را  خـود  تـالش   تمـام  درنتیجـه 
می کننـد تـا کـودک را وادار کننـد 
که نقاشـی از طبیعـت و یا چهره ای 
بکشـد و آن را قـاب بگیرنـد و بـه 

مهمانـان خـود بگوینـد کـه بچـه ی 
بـه  و  را کشیده اسـت  کار  ایـن  مـا 
تبدیـل  را  کـودک  وسـیله  ایـن 
وسـیله ای بـرای فخـر فروشـی خود 
بکننـد و در نتیجـه آرام آرام کودک 
از هنـر زده  و  را دلسـرد می کننـد 
اشـتباه  تصـور  کـه  چـرا  می شـود 
آنـان از هنـر خالقیـت و اسـتعداد 
کـودک را بـه قهقـرا می بـرد و مـن 
بارهـا دیـده ام کـه کودکـی ناراحت 
اسـت و می گویـد من این نقاشـی ام 
را بـا ذوق فـراوان بـه مـادرم نشـان 
ایـن چیز هـا  امـا وی گفتـه  داده ام 
چـه فایـده دارد؟ چیـزی را بکـش 
کـه بتوانیم به دیـوار آویـزان کنیم. 
بـه  آموزشـی  سیسـتم   
هنـر  روی  کافـی  انـدازه ی 

شده اسـت؟ متمرکـز 
خیـر به هیـچ وجه معمـوال روش 
بسیار مشـکل دارد)روی تخته سیاه 
را  بچه هـا  و  می کشـند  را  چیـزی 
وادار می کننـد آن را کپـی کننـد( 

بـه  می شـوند  تبدیـل  بچه هـا  و 
عـده ای انسـان بـه دور از خالقیـت 
تـا  هسـتند  همیشـه منتظر  کـه 
در  نمونـه ای  یـا  و  مدلـی  کسـی 
ایشـان  تـا  بگـذارد  ایشـان  مقابـل 
هـم بتواننـد از روی آن اثـر نقاشـی 
زیـادی  تعـداد  سـاالنه  بکشـند. 
نقاشـی  رشـته ی  دانشـجویان  از 
گرافیـک و شـاخه های مختلـف هنر 
فارغ التحصیـل می شـوند آیـا بهتـر 
از  پـرورش  و  آمـوزش  کـه  نیسـت 
بیـن ایـن افـراد عـده ای را گلچیـن 
کنـد تـا آمـوزش هنـر توسـط افراد 
حرفـه ای و عالقمنـد انجـام بشـود؟

کمـک  هنـر  حـال  درعیـن  و 
بزرگـی بـه معلمـان می کنـد بـرای 
مثـال ایشـان می تواننـد با اسـتفاده 
از نقاشـی مسـائل پیچیده ی درسی 
را بـه گونـه ای بـه بچه هـا بیاموزنـد 
کـه هیـچ وقـت هـم فراموش شـان 

. نکنند
متاسـفانه مـدارس می تواننـد در 

کم تریـن زمـان ممکـن تمـام آنچه 
کـه ما رشـته ایم، پنبه کننـد و مثال 
می بینیـم کـه پنج کـودک همزمان 
مشـغول کشـیدن خرسـی هسـتند 
کامـال شـبیه بـه هـم و وقتـی کـه 
می پرسـم چـرا ایـن را می کشـید؟ 
می گوینـد معلـم مـا ایـن را بـه مـا 

یـاد داده.
مـدارس همانگونه که آزمایشـگاه 
و یا کارگاه دارند باید کارگاه نقاشـی 
و هنـر هـم داشـته باشـند و بچه ها 
بایـد بتواننـد آزادانـه خالقیت خود 
را شـکوفا کننـد. بدبختانـه خالقیت 
بایـد پـرورش پیـدا  و سـلیقه هـم 
کنـد و وقتـی کـه کـودک کتب کم 
کیفیـت دکـه ای را مطالعـه کنـد و 
نقاشـی های کلیشـه ای این کتاب ها 
را نـگاه کنـد و فیلم هـای ضعیـف را 
نـگاه کنـد نمی تـوان توقـع داشـت 
کـه خالقیتـی بـزرگ انجـام بدهـد 
و یـا حتی سـلیقه ی خاصی داشـته 

. شد با
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گذشـته  روز  اینکـه  دلیـل  بـه 
وقـت  و  تلویزیـون  مسـاله ی  بـه 
گذرانـی بچه هـا و جوانـان در کنـار 
ایـن جعبـه ی جادویـی پرداختیـم، 
تصمیـم گرفتیـم امـروز بـه معرفـی 
کـه  بپردازیـم  کارهایـی  از  یکـی 
والدیـن مي توانند به جای دودسـتی 
تقدیـم کـردن بچه هـا بـه تلویزیون 
ایشـان را بـا هنـر سـرگرم کننـد و 
درهـای بـزرگ دنیـای هنـر را بـه 
روی جگرگوشـه های خـود بازکنند) 
بـه جـای اینکـه بـا برنامه هـای کـم 
کیفیـت چشـمه ی خالقیـت کودک 
را بخشـکانند( در نتیجـه بـا اولیـن 
خالقیـت  کالس هـای  کـه  بانویـی 
را بـرای کـودکان دائـر کـرد چنـد 

دقیقـه ای هـم کالم شـدیم. 
“اعظـم السـادات جهـادی” متولد 
کاردانـی  فارغ التحصیـل  و  کرمـان 
از  نقاشـی  کارشناسـی  و  گرافیـک 
وی  اسـت  کرمـان  باهنـر  دانشـگاه 
نقاشـی را ا زهمـان اوائـل کودکـی 
آغـاز کـرده و بـه طـور تخصصـی بر 
تجسـمی،  هنرهـای  آمـوزش  روی 
کالس هـای  برگـزاری  و  خالقیـت 
نقاشـی  زمینـه ی  در   خالقیـت 
کرمـان  در  تجسـمی  هنرهـای  و 
فعالیت کـرده اسـت. وی بنیان گذار 
خالقیـت  کالس هـای  برگـزاری 
و  اسـت  کـودکان  بـرای  نقاشـی  و 
اولیـن شخصی اسـت کـه در کرمان 
تمرکـز  تمـام  تخصصـی  طـور  بـه 
و زمـان خـود را بـرای کـودکان و 
تـا  کرده اسـت  هزینـه  نوجوانـان 
کـودکان 5 تـا 13 سـال بـه طـور 
مخصـوص  فضـای  در  و  جداگانـه 
آزاد  و  طراحـی  نقاشـی،  ایشـان 
فکـر کـردن را بیاموزند و خودشـان 
نکننـد  مقایسـه  بزرگسـاالن  بـا  را 
و بـه طـور کلـی موقعیتـی فراهـم 
باشـد کـه تمـام خالقیـت کـودک 
شـکوفا بشـود و ذهـن وی آلـوده ی 
اندیشـه های سـنتی که مدت هاست 
دسـت و پاگیر هنرمنـدان و کودکان 

بـه هنـر شـده، نشـود و  عالقمنـد 
تقریبا از 12 سـال پیـش تا به امروز 
مشـغول تربیت نسـلی از نقاشـان و 
هنرمنـدان بسـیار خالق در اسـتان  
کرمـان بـوده و از نمونه هـای موفـق 
کالس هـای خالقیـت وی مي تـوان 

بـه ایـن کـودکان اشـاره کـرد: 
زریـن  لـوح  برنـده  غیبـی  کاوه 
نقاشـی  بین المللـی  مسـابقات 
سـحر  اسـالم،  جهـان  کـودکان 
الزمانـی  پرنیـان صاحـب  و  زارعـی 
نقاشـی  بین المللـی  مسـابقات  در 
کـودکان در ژاپـن هـر کـدام یک بار 

شـدند. برنـز  مـدال  برنـده ی 
در  پـور  عـرب  خسـرو  امیـر 
در  نقاشـی  بین المللـی  مسـاباقت 
اسـلوونی یکـی از جوایـز برتـر را به 

داد. اختصـاص  خـود 
مسـابقه ی  در  صدرایـی  هانیـه 
و  “مـن  نقاشـی  بین المللـی 
طـرف  از  کـه  اسـباب بازی هایم” 
کانـون پـرورش فرهنگـی کـودکان 
برگـزار شـد مقـام نخسـت را از آن 
کـرد و تعـداد زیـادی از هنرجویـان 
کـودک و نوجـوان وی در مسـابقات 
کشـوری  جشـنواره های  و  اسـتانی 
کـه  کردنـد  کسـب  را  مقام هایـی 
اثباتـی اسـت  همـه ی این هـا مهـر 
بـر این مدعا کـه این متد آموزشـی 
و  مفیـد  غایـت  بـه  اسـت  روشـی 

پرثمـر
مـن   : کـه  می گویـد  وی  البتـه 
کـه  نکـردم   اصـرار  وقـت  هیـچ 
بچه هـا در مسـابقات و جشـنواره ها 
شـرکت کننـد و یا باید حتمـا برنده 
بشـوند، مـن همیشـه گفتـه ام کـه 
این گونـه  ایـن اسـت کـه در  مهـم 
مراسـم شـرکت کننـد و اگـر برنـده 
شـوند این معنی را ندارد که ایشـان 
از همـه برتـر بوده انـد و یـا اگـر هم 
برنـده نشـوند ایـن پیـام را در خـود 
نـدارد کـه کار شـما بـد بوده اسـت 
صرفـا بخـش مهـم این جشـنواره ها 
ایـن اسـت کـه بتوانیـم بـه جهـان 

نشـان بدهیـم کـه بچه های مـا این 
شـجاعت و اعتماد به نفـس را دارند 
کـه بـه عنـوان نماینده ی اسـتان ما 
در ایـن مسـابقات شـرکت کننـد و 
بتواننـد خودشـان را در کنـار دیگـر 
کـودکان جهـان محـک بزننـد و در 
بچه هـای  کـه  ببیننـد  حـال  عیـن 
تفـاوت  هـم  جهـان  نقـاط  دیگـر 
آنچنانـی با ایشـان ندارنـد و همه ی 
بچه هـا می تواننـد کـه آثـار خوبی را 
خلـق کننـد و جغرافیـا هیـچ ربطی 

بـه خالقیـت بچه هـا نـدارد.
 اولیـن جمله ای که بـه بچه ها 

می گویید چیسـت؟
اینجـا هیچ فرقـی با خانه ی شـما 
اتـاق  تـوی  نـدارد فکـر کنیـد کـه 
می خواهیـد  و  نشسـته اید  خودتـان 
نقاشـی کنیـد اینجـا شـما نمـره ای 
هـم  کسـی  بـا  و  نمی گیریـد 
مقایسـه نمی شـوید، هرچیـزی کـه 
دوسـت دارید را می توانیـد بکشـید و 
سـعی می کنم کـه به آنها یـاد بدهم 
نقاشـی را بـه خاطـر خـود نقاشـی 
انجـام بدهنـد. بچه هـا بسـیار صادق 
هسـتند و وقتـی کـه خـوب مطالعه 
می کنیـد در می یابیـد کـه اکثـر آثار 
تاثیـر  تحـت  جهـان  نقاشـی  مهـم 
نقاشـی کـودک بوده انـد مثـل آثـار 
و...  میـرو”  پیکاسـو”،”خوان  “پابلـو 

آمـوزش هنـر در کرمـان بـه دو 
صورت اسـت کـه معمـوال چیزی را 
پـای تختـه می کشـند و یـا مدلی را 
دربرابـر کـودک می گذارنـد و همـه 
بایـد از روی آن بکشـند کـه خـوب 
یکدیگـر  بـا  لحـاظ  هـر  از  بچه هـا 
متفـاوت هسـتند از سـن گرفتـه تا 
عالیـق و خانـواده، پس نبایـد توقع 
داشـت کـه همه بـا هم یک نـگاه و 
زاویـه ی دیـد را به موضوعی داشـته 
نقاشـی  مـدرس  بنابرایـن  باشـند، 
و خالقیـت بایـد در کنـار تدریـس 
روانشناسـی کـودک را هـم بدانـد، 
حتـی دوقلوهـای یکسـانی کـه در 
بـه  کـه  وقتـی  بودنـد  مـن  کالس 

می کـردی  نـگاه  ایشـان  کارهـای 
بـا  چقـدر  کـه  درمی یافتـی  تـازه 
هـم متفـاوت هسـتند و کارکـردن 
سـخت تر  شـدت  بـه  بچه هـا  بـا 
بـا  کار کـردن  از  پیچیده تـر  و 

اسـت. بزرگ سـاالن 
همیشـه  مـن  تـالش  بیشـترین 
ایـن بـوده کـه بچه هـا یـاد بدهـم 
کـه از کنـار هـر چیـزی بـه راحتی 
عبـور نکننـد آنهـا بایـد بتواننـد بـا 
می شـوند  مواجـه  کـه  هرچیـزی 
قبـل از هرچیـز آن را خـوب ببیننـد 
کار  تـازه  و  کننـد  درک  خـوب  و 
کـه  چـرا  مي شـود  شـروع  ایشـان 
بایـد آن را به یـاد بسـپارند و بتوانند 
نقاشـی آن را بکشـند و یا هجمی از 
روی آن چیـز بسـازند و ایـن قضیـه 
می تواننـد  نـدارد  هـم  محدودیتـی 
یـا  و  بگیرنـد  نظـر  در  را  یـک گل 

تکـه ای ابـر را.
بـا  مشـکلی  بحـال  تـا  آیـا   

داشـته اید؟  والدیـن 
اینجـا  کـه  اتفاقـی  بدتریـن 
می افتـد ایـن اسـت که بچه هـا را به 
کالس می آورنـد و بـه محـض تمـام 
کالس  از  را  آنهـا  تابسـتان  شـدن 
جـدا می کننـد، نقاشـی یـک تفریح 
نیسـت و بچه هـا بـه آن بـه شـکل 
یـک تفریـح و صرفـا بهانـه ای بـرای 
نمی کننـد  نـگاه  وقـت  کـردن  پـر 
گاهی خـود والدین معترف هسـتند 
کـه بچه ی ما با شـوق و ذوق زیادی 
بـه ایـن کالس می آیـد، خـوب ایـن 
از کالس یعنـی  جـدا کـردن بچـه 
9 مـاه کـودک را از کالس خـودش 
هم کالسـی هایش  دیگـر  از  و 
مسـاله ای  هنـر  می اندازیـم.  عقـب 
جنبـی نیسـت بلکـه بایـد در مرکـز 
اولویت هـای آموزشـی قـرار داشـته 

. شد با
کـه  می کنـم  احسـاس  مـن 
والدیـن نیـاز دارنـد کـه در زمینه ی 
هنـر مطالعـه کنند متاسـفانه  برخی 
از والدیـن قواعـدی را در ذهن خود 

گفت و گوی اختصاصی با اعظم السادات جهادی اولین مدرس خالقیت به کودکان در کرمان

فرزندان را ابزار فخر فروشی خود نکنید
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سـاخته اند و حاضر نیسـتند حداقل 
دربـاره ی این مسـائل مطالعه  کنند، 
بچـه ی  از  یک مـاه  از  بعـد  مثـال  و 
6سـاله توقـع دارنـد کـه نقاشـی بـا 
رنـگ و روغـن را آغاز کنـد و از این 
بدتـر اینکـه فکـر می کننـد تکنیک 
ارزش اثـر را بـاال می بـرد و مثال اگر 
کودکـی بـا ماژیـک نقاشـی بکشـد 
ایشـان  بـرای  ببـرد  لـذت  آن  از  و 
کافـی نیسـت و توقـع دارنـد هرچه 
زودتـر رنـگ و روغن آغاز شـود و یا 
موضـوع را می خواهنـد بـه کـودک 
می کننـد  اصـرار  و  کننـد  تحمیـل 
بکشـد  طبیعـت  از  نقاشـی  کـه 
اصـال  بچـه  ذهـن  کـه  )درحالـی 
آمـاده ی چنیـن کاری نیسـت( امـا 
آنهـا می خواهنـد بچـه را تبدیـل به 
وسـیله ی خودنمایـی خـود بکننـد، 
را  خـود  تـالش   تمـام  درنتیجـه 
می کننـد تـا کـودک را وادار کننـد 
که نقاشـی از طبیعـت و یا چهره ای 
بکشـد و آن را قـاب بگیرنـد و بـه 

مهمانـان خـود بگوینـد کـه بچـه ی 
بـه  و  را کشیده اسـت  کار  ایـن  مـا 
تبدیـل  را  کـودک  وسـیله  ایـن 
وسـیله ای بـرای فخـر فروشـی خود 
بکننـد و در نتیجـه آرام آرام کودک 
از هنـر زده  و  را دلسـرد می کننـد 
اشـتباه  تصـور  کـه  چـرا  می شـود 
آنـان از هنـر خالقیـت و اسـتعداد 
کـودک را بـه قهقـرا می بـرد و مـن 
بارهـا دیـده ام کـه کودکـی ناراحت 
اسـت و می گویـد من این نقاشـی ام 
را بـا ذوق فـراوان بـه مـادرم نشـان 
ایـن چیز هـا  امـا وی گفتـه  داده ام 
چـه فایـده دارد؟ چیـزی را بکـش 
کـه بتوانیم به دیـوار آویـزان کنیم. 
بـه  آموزشـی  سیسـتم   
هنـر  روی  کافـی  انـدازه ی 

شده اسـت؟ متمرکـز 
خیـر به هیـچ وجه معمـوال روش 
بسیار مشـکل دارد)روی تخته سیاه 
را  بچه هـا  و  می کشـند  را  چیـزی 
وادار می کننـد آن را کپـی کننـد( 

بـه  می شـوند  تبدیـل  بچه هـا  و 
عـده ای انسـان بـه دور از خالقیـت 
تـا  هسـتند  همیشـه منتظر  کـه 
در  نمونـه ای  یـا  و  مدلـی  کسـی 
ایشـان  تـا  بگـذارد  ایشـان  مقابـل 
هـم بتواننـد از روی آن اثـر نقاشـی 
زیـادی  تعـداد  سـاالنه  بکشـند. 
نقاشـی  رشـته ی  دانشـجویان  از 
گرافیـک و شـاخه های مختلـف هنر 
فارغ التحصیـل می شـوند آیـا بهتـر 
از  پـرورش  و  آمـوزش  کـه  نیسـت 
بیـن ایـن افـراد عـده ای را گلچیـن 
کنـد تـا آمـوزش هنـر توسـط افراد 
حرفـه ای و عالقمنـد انجـام بشـود؟

کمـک  هنـر  حـال  درعیـن  و 
بزرگـی بـه معلمـان می کنـد بـرای 
مثـال ایشـان می تواننـد با اسـتفاده 
از نقاشـی مسـائل پیچیده ی درسی 
را بـه گونـه ای بـه بچه هـا بیاموزنـد 
کـه هیـچ وقـت هـم فراموش شـان 

. نکنند
متاسـفانه مـدارس می تواننـد در 

کم تریـن زمـان ممکـن تمـام آنچه 
کـه ما رشـته ایم، پنبه کننـد و مثال 
می بینیـم کـه پنج کـودک همزمان 
مشـغول کشـیدن خرسـی هسـتند 
کامـال شـبیه بـه هـم و وقتـی کـه 
می پرسـم چـرا ایـن را می کشـید؟ 
می گوینـد معلـم مـا ایـن را بـه مـا 

یـاد داده.
مـدارس همانگونه که آزمایشـگاه 
و یا کارگاه دارند باید کارگاه نقاشـی 
و هنـر هـم داشـته باشـند و بچه ها 
بایـد بتواننـد آزادانـه خالقیت خود 
را شـکوفا کننـد. بدبختانـه خالقیت 
بایـد پـرورش پیـدا  و سـلیقه هـم 
کنـد و وقتـی کـه کـودک کتب کم 
کیفیـت دکـه ای را مطالعـه کنـد و 
نقاشـی های کلیشـه ای این کتاب ها 
را نـگاه کنـد و فیلم هـای ضعیـف را 
نـگاه کنـد نمی تـوان توقـع داشـت 
کـه خالقیتـی بـزرگ انجـام بدهـد 
و یـا حتی سـلیقه ی خاصی داشـته 

. شد با
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»پیام ما« پدیده خودکشی را بررسی می کند

پایان به خود
فـرد  ای کـه  لحظـه  درسـت در 
تصمیـم خـود را مـی گیـرد کـه به 
زندگـی اش خاتمـه دهـد و مرگ را 
انتخـاب مـی کنـد فاجعـه ای تلـخ 
انسـانی رخ  داده اسـت؛ فاجعـه ای 
کـه در جوامـع کنونـی تبدیـل بـه 
هـای  آسـیب  بزرگتریـن  از  یکـی 
اجتماعـی شـده اسـت. خودکشـی 
دیگـر مختـص سـن خاصی نیسـت 
و احتمـال وقـوع آن برای هر سـنی 
بـه یـک انـدازه اسـت؛ حتـی امکان 
دارد سـایه ی شـومش میـان  بازی 
هـای کودکانـه پیـدا شـود،در میان 
ظرف های نشسـته ی زنی بنشـیند 
یـا در میـان خاطرات شـصت سـاله 
ی پیرمـردی ظهـور کنـد و یا میان 
مـردی  بـرق  و  آب  هـای  فیـش 
انتظـار بکشـد و ایـن چنیـن قصـه 
ای جدیـدی آغـاز می شـود بـه نام 
مـرگ، مـرگ در هرحالتی داسـتان 
تلخی اسـت؛ امـا تلخی مـرگ خود 
اسـت،که  دیگـری  ازنـوع  خواسـته 
توجـه هـا را بـه خـود جلـب مـی 

 . کند
خودکشی نمایشی 

روانشـناس  سـعید  پـور  رضـا 
در  خودکشـی  امـکان  مـورد  در 
بیـن افـراد مختلـف بـه »پیـام مـا«  
آمـار،  اسـاس  بـر  گفت:»معمـوال 
گروههـای  بیـن  در  خودکشـی 
مختلـف متفـاوت اسـت. در دسـته 
بنـدی زن و مـرد، زنـان بیشـتر از 
مـی  بـه خودکشـی  اقـدام  مـردان 
کننـد؛ ولی مردان بیشـتر از زنان از 
خودکشـی می میرند؛ زیـرا در زنان 
خودکشـی ها بیشـتر نمایشی است 
تـا واقعی. ازدسـت دادن شـخص یا 
رابطـه عاطفی، مشـکالت اجتماعی 

مشـکالت  بیـکاری،  فقـر،  نظیـر 
تحصیل،نبـود  یـا  کار  محـل  در 
تنهایـی  اجتماعـی،  هـای  حمایـت 
مـی  هـا  ایـن  از  کـدام  انزوا؛هـر  و 
توانـد بـرای فـرد انگیـزه ای بـرای 
خودکشـی شـوند. آمـار خودکشـی 
سـایر  از  بیشـتر  بیمـاران  بیـن  در 
بیمـاران  و  اسـت  جامعـه  افـراد 
روانپزشـکی بـه ترتیـب اختـالالت 
خلقی و سردسـته آن ها افسـردگی 
را  خودکشـی  میـزان  بیشـترین 
دارنـد. بعـد ازافسـرده ها بیشـترین 
خودکشـی در بیـن بیمـاران معتـاد 
دیـده مـی شـود. البته گاهـی با اور 
دوز مـواد اشـتباه گرفتـه می شـود. 
رتبـه ی بعـد اختـالالت اضطرابـی 
اسـت و بعد اسـکیزوفرم ها و درآخر 
بـه  روانپزشـکی،  اختـالالت  سـایر 
آمارخودکشـی  باالتریـن  ترتیـب 
را دارنـد . بیمـاران دارای بیمـاری 
بدخیـم یـا صعـب العـالج نیـز آمار 
باالیـی در خودکشـی دارند. گروهی 
از خودکشـی هـا هم به بیمـاری ها 
ارتبـاط ندارد و اعتقادی یا سیاسـی 
هسـت کـه بـاز آمـار قابـل توجهی 
خودکشـی  مثـال  طـور  بـه  دارد؛ 
 .... و  ژاپـن  در  شـینتو  مذهـب  در 
یـک  دارای  خودکشـی  واقـع   در 
از  یعنـی  اسـت؛  منظـم  پیوسـتار 
افـکار و جمالت گـذرا در مورد خود 
کشـی شـروع و بـه مـرگ ختم می 
شـود، همیشـه افـکار خودکشـی از 
اقدام به خودکشـی بیشـتر اسـت.«

95 درصد خودکشی ها به 
دلیل اختالالت روانی 

در خصـوص علـل خودکشـی در 
کشـور احمـد علی نـور باال  مشـاور 
سـالمت  امـور  در  بهداشـت  وزیـر 

جـوان«  »خبرنـگاران  بـه  روان 
گفـت:» 95 درصـد خودکشـی هـا 
بـه دلیـل اختـالالت روانـی و پنـج 
درصـد آن مسـایل اجتماعی اسـت، 
کـه در مشـکالت روانـی بیشـترین 
علت افسـردگی و اعتیـاد به مصرف 
تأکیـد  اسـت.«وی  مخـدر  مـواد 
در  نیـز  ژنتیکـی  »عوامـل  کـرد: 
بروز خودکشـی بـی تأثیر نیسـت و 
ارتبـاط تگاتنگی بیـن بیماری های 
جسـمی بـا خودکشـی وجـود دارد 
و هـم چنیـن احتمـال خودکشـی 
بـرای افـراد بـاالی 65 سـال، مجرد 
و بیـکار بیشتراسـت؛ بنابرایـن بایـد 
از  بیـش  سـالمندان  جمعیـت  بـه 

سـایرین توجـه داشـته باشـیم.«
رییـس انجمـن علمی پیشـگیری 
از خودکشـی به »فارس« در ارتباط 
خودکشـی  بـر  افسـردگی   تاثیـر 
وقـوع  احتمـال  گفت:»افسـردگی 
خودکشـی را طبق تحقیقـات انجام 
گرفتـه در کشـور 6 برابـر کـرده و 
اعتیـاد و الـکل نیز به 3 برابر شـدن 
احتمال بـروز این معضـل اجتماعی 
ملکوتـی  سـیدکاظم  شـود.«  مـی 
ادامه داد: »فقر، بیکاری و اسـتعمال 
سـیگار نیز احتمال خودکشـی را دو 
برابـر کرده، لـذا برای پیشـگیری از 
بـه  بایـد  اجتماعـی،  معضـل  ایـن 
عوامـل ایجادکننـده آن و رفـع این 
کرد.«ملکوتـی  توجـه  معضـالت 
بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر 
از 5 درصـد  افسـردگی در جامعـه 
بـه 11 درصـد افزایش یافته اسـت، 
مـی  نشـان  مسـاله  ایـن   « گفـت: 
دهـد کـه اگر اقدامـات الزم را انجام 
ندهیم، افزایش خودکشـی در سـال 
هـای آتـی را شـاهد خواهیـم بود.« 

میـزان  داد:»  ادامـه  همچنیـن  او 
تحصیـالت و بـاال تـر بـودن مهارت 
هـای ارتباطـی و اجتماعی رابطه ی 
مسـتقیم بـا هـم دارنـد و بـه طـور 
کـه سـواد کمتـری  افـرادی  قطـع 
هـای  مهـارت  داشـتن  در  دارنـد 
ارتباطـی و اجتماعـی نیـز ضعیـف 
نهایـت در گـروه  تـر هسـتند.  در 
افـرادی کـه دسـت بـه خودکشـی 
زده انـد هـر قـدر میـزان تحصیالت 
باالتـر بـوده آمـار خودکشـی کمتـر 

» است.
زنان خانه دار فاکتور 

خودکشی را دارند
عامـل اصلـی در بروز خودکشـی 
دفتـر  رییـس  حاجبـی  احمـد  را 
وزارت  اعتیـاد  و  روان  سـالمت 
بهداشـت »بیکاری« بیـان کرد، وبه 
»تسـنیم« گفت: »زنـان خانه دار از 
جملـه کسـانی هسـتند کـه فاکتور 
خودکشـی در آنـان بیشـتر اسـت.« 
وی با تشـریح سـطح سـواد افرادی 
کـه خودکشـی مـی کننـد گفـت: 
بـه  »بیشـترین خودکشـی مربـوط 
کمتریـن  و  اسـت  دیپلمـه  افـراد 
میـزان خودکشـی نیـز در بین فوق 
لیسـانس و مقاطـع باالتـر گـزارش 

شـده اسـت.«
رابطـه  ایـن  در  هـم  پورسـعید 
مـی افزایـد: »میـزان تحصیـالت و 
باالتـر بودن مهـارت هـای ارتباطی 
و اجتماعـی رابطـه ی مسـتقیم بـا 
هـم دارنـد و بـه طـور قطـع افرادی 
کـه سـواد کمتری دارند در داشـتن 
مهـارت هـای ارتباطـی و اجتماعی 
نیـز ضعیـف تـر هسـتند.  در گـروه 
افـرادی کـه دسـت بـه خودکشـی 
زده انـد، هـر قدر میـزان تحصیالت 
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»پیام ما« پدیده خودکشی را بررسی می کند

پایان به خود
فـرد  ای کـه  لحظـه  درسـت در 
تصمیـم خـود را مـی گیـرد کـه به 
زندگـی اش خاتمـه دهـد و مرگ را 
انتخـاب مـی کنـد فاجعـه ای تلـخ 
انسـانی رخ  داده اسـت؛ فاجعـه ای 
کـه در جوامـع کنونـی تبدیـل بـه 
هـای  آسـیب  بزرگتریـن  از  یکـی 
اجتماعـی شـده اسـت. خودکشـی 
دیگـر مختـص سـن خاصی نیسـت 
و احتمـال وقـوع آن برای هر سـنی 
بـه یـک انـدازه اسـت؛ حتـی امکان 
دارد سـایه ی شـومش میـان  بازی 
هـای کودکانـه پیـدا شـود،در میان 
ظرف های نشسـته ی زنی بنشـیند 
یـا در میـان خاطرات شـصت سـاله 
ی پیرمـردی ظهـور کنـد و یا میان 
مـردی  بـرق  و  آب  هـای  فیـش 
انتظـار بکشـد و ایـن چنیـن قصـه 
ای جدیـدی آغـاز می شـود بـه نام 
مـرگ، مـرگ در هرحالتی داسـتان 
تلخی اسـت؛ امـا تلخی مـرگ خود 
اسـت،که  دیگـری  ازنـوع  خواسـته 
توجـه هـا را بـه خـود جلـب مـی 

 . کند
خودکشی نمایشی 

روانشـناس  سـعید  پـور  رضـا 
در  خودکشـی  امـکان  مـورد  در 
بیـن افـراد مختلـف بـه »پیـام مـا«  
آمـار،  اسـاس  بـر  گفت:»معمـوال 
گروههـای  بیـن  در  خودکشـی 
مختلـف متفـاوت اسـت. در دسـته 
بنـدی زن و مـرد، زنـان بیشـتر از 
مـی  بـه خودکشـی  اقـدام  مـردان 
کننـد؛ ولی مردان بیشـتر از زنان از 
خودکشـی می میرند؛ زیـرا در زنان 
خودکشـی ها بیشـتر نمایشی است 
تـا واقعی. ازدسـت دادن شـخص یا 
رابطـه عاطفی، مشـکالت اجتماعی 

مشـکالت  بیـکاری،  فقـر،  نظیـر 
تحصیل،نبـود  یـا  کار  محـل  در 
تنهایـی  اجتماعـی،  هـای  حمایـت 
مـی  هـا  ایـن  از  کـدام  انزوا؛هـر  و 
توانـد بـرای فـرد انگیـزه ای بـرای 
خودکشـی شـوند. آمـار خودکشـی 
سـایر  از  بیشـتر  بیمـاران  بیـن  در 
بیمـاران  و  اسـت  جامعـه  افـراد 
روانپزشـکی بـه ترتیـب اختـالالت 
خلقی و سردسـته آن ها افسـردگی 
را  خودکشـی  میـزان  بیشـترین 
دارنـد. بعـد ازافسـرده ها بیشـترین 
خودکشـی در بیـن بیمـاران معتـاد 
دیـده مـی شـود. البته گاهـی با اور 
دوز مـواد اشـتباه گرفتـه می شـود. 
رتبـه ی بعـد اختـالالت اضطرابـی 
اسـت و بعد اسـکیزوفرم ها و درآخر 
بـه  روانپزشـکی،  اختـالالت  سـایر 
آمارخودکشـی  باالتریـن  ترتیـب 
را دارنـد . بیمـاران دارای بیمـاری 
بدخیـم یـا صعـب العـالج نیـز آمار 
باالیـی در خودکشـی دارند. گروهی 
از خودکشـی هـا هم به بیمـاری ها 
ارتبـاط ندارد و اعتقادی یا سیاسـی 
هسـت کـه بـاز آمـار قابـل توجهی 
خودکشـی  مثـال  طـور  بـه  دارد؛ 
 .... و  ژاپـن  در  شـینتو  مذهـب  در 
یـک  دارای  خودکشـی  واقـع   در 
از  یعنـی  اسـت؛  منظـم  پیوسـتار 
افـکار و جمالت گـذرا در مورد خود 
کشـی شـروع و بـه مـرگ ختم می 
شـود، همیشـه افـکار خودکشـی از 
اقدام به خودکشـی بیشـتر اسـت.«

95 درصد خودکشی ها به 
دلیل اختالالت روانی 

در خصـوص علـل خودکشـی در 
کشـور احمـد علی نـور باال  مشـاور 
سـالمت  امـور  در  بهداشـت  وزیـر 

جـوان«  »خبرنـگاران  بـه  روان 
گفـت:» 95 درصـد خودکشـی هـا 
بـه دلیـل اختـالالت روانـی و پنـج 
درصـد آن مسـایل اجتماعی اسـت، 
کـه در مشـکالت روانـی بیشـترین 
علت افسـردگی و اعتیـاد به مصرف 
تأکیـد  اسـت.«وی  مخـدر  مـواد 
در  نیـز  ژنتیکـی  »عوامـل  کـرد: 
بروز خودکشـی بـی تأثیر نیسـت و 
ارتبـاط تگاتنگی بیـن بیماری های 
جسـمی بـا خودکشـی وجـود دارد 
و هـم چنیـن احتمـال خودکشـی 
بـرای افـراد بـاالی 65 سـال، مجرد 
و بیـکار بیشتراسـت؛ بنابرایـن بایـد 
از  بیـش  سـالمندان  جمعیـت  بـه 

سـایرین توجـه داشـته باشـیم.«
رییـس انجمـن علمی پیشـگیری 
از خودکشـی به »فارس« در ارتباط 
خودکشـی  بـر  افسـردگی   تاثیـر 
وقـوع  احتمـال  گفت:»افسـردگی 
خودکشـی را طبق تحقیقـات انجام 
گرفتـه در کشـور 6 برابـر کـرده و 
اعتیـاد و الـکل نیز به 3 برابر شـدن 
احتمال بـروز این معضـل اجتماعی 
ملکوتـی  سـیدکاظم  شـود.«  مـی 
ادامه داد: »فقر، بیکاری و اسـتعمال 
سـیگار نیز احتمال خودکشـی را دو 
برابـر کرده، لـذا برای پیشـگیری از 
بـه  بایـد  اجتماعـی،  معضـل  ایـن 
عوامـل ایجادکننـده آن و رفـع این 
کرد.«ملکوتـی  توجـه  معضـالت 
بـا بیـان ایـن کـه در حـال حاضـر 
از 5 درصـد  افسـردگی در جامعـه 
بـه 11 درصـد افزایش یافته اسـت، 
مـی  نشـان  مسـاله  ایـن   « گفـت: 
دهـد کـه اگر اقدامـات الزم را انجام 
ندهیم، افزایش خودکشـی در سـال 
هـای آتـی را شـاهد خواهیـم بود.« 

میـزان  داد:»  ادامـه  همچنیـن  او 
تحصیـالت و بـاال تـر بـودن مهارت 
هـای ارتباطـی و اجتماعی رابطه ی 
مسـتقیم بـا هـم دارنـد و بـه طـور 
کـه سـواد کمتـری  افـرادی  قطـع 
هـای  مهـارت  داشـتن  در  دارنـد 
ارتباطـی و اجتماعـی نیـز ضعیـف 
نهایـت در گـروه  تـر هسـتند.  در 
افـرادی کـه دسـت بـه خودکشـی 
زده انـد هـر قـدر میـزان تحصیالت 
باالتـر بـوده آمـار خودکشـی کمتـر 

» است.
زنان خانه دار فاکتور 

خودکشی را دارند
عامـل اصلـی در بروز خودکشـی 
دفتـر  رییـس  حاجبـی  احمـد  را 
وزارت  اعتیـاد  و  روان  سـالمت 
بهداشـت »بیکاری« بیـان کرد، وبه 
»تسـنیم« گفت: »زنـان خانه دار از 
جملـه کسـانی هسـتند کـه فاکتور 
خودکشـی در آنـان بیشـتر اسـت.« 
وی با تشـریح سـطح سـواد افرادی 
کـه خودکشـی مـی کننـد گفـت: 
بـه  »بیشـترین خودکشـی مربـوط 
کمتریـن  و  اسـت  دیپلمـه  افـراد 
میـزان خودکشـی نیـز در بین فوق 
لیسـانس و مقاطـع باالتـر گـزارش 

شـده اسـت.«
رابطـه  ایـن  در  هـم  پورسـعید 
مـی افزایـد: »میـزان تحصیـالت و 
باالتـر بودن مهـارت هـای ارتباطی 
و اجتماعـی رابطـه ی مسـتقیم بـا 
هـم دارنـد و بـه طـور قطـع افرادی 
کـه سـواد کمتری دارند در داشـتن 
مهـارت هـای ارتباطـی و اجتماعی 
نیـز ضعیـف تـر هسـتند.  در گـروه 
افـرادی کـه دسـت بـه خودکشـی 
زده انـد، هـر قدر میـزان تحصیالت 
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باالتـر بـوده آمـار خودکشـی کمتـر 
بـا  فـرد  یـک  . در حقیقـت  اسـت 
مهـارت هـای ارتباطـی و اجتماعـی 
آمیـز  مخاطـره  هـای  موقعیـت  در 
و پـر اسـترس بـا آسـیب کمتـری 
پـس  از  بهتـر  و  شـود  مـی  روبـرو 

مشـکالت بـر مـی آیـد.«
خودکشی افراد معروف

امـا انتشـار خبرهـای خودکشـی 
توجـه  مـورد  کـه  اسـت  بحثـی 
مـورد  در  و  گرفتـه  قـرار  ویـژه  ی 
تاثیـرات آن نظـرات مختلفـی بیـان 
شـده اسـت. احمـد جلیلـی رییـس 
انجمـن روانشناسـی ایـران با اشـاره 
رسـانه  در  اخیـر  هـای  خودکشـی 
هـا، بـه »فـارس« گفت: »درانتشـار 
را  مسـایل  بایـد همـه  اخبـار  ایـن 
در نظـر داشـت و بهداشـت روانـی 
افـراد را مـد نظـر قـرار داد. اخبـار 
بـا  نبایـد  هیچـگاه  را  خودکشـی 
تیتر درشـت منتشـر کرد و عکسـی 
نیـز از صحنـه خودکشـی نبایـد در 
رسـانه هـا چـاپ شـود به ویـژه اگر 
خودکشـی مربـوط به افـراد معروف 
باشـد.« وی بـا اشـاره بـه پدیـده ی 
خودکشـی تقلیـدی اظهـار داشـت: 
در  خودکشـی  کـه  صورتـی  »در 
سـطح وسـیعی منتشر شـود، تعداد 
زیـادی خودکشـی بـه همان شـکل 
منتشـر شـده، نیز رخ خواهـد داد.«

گـزاری  تاثیـر  امـکان  مـورد  در 
پورسـعید  خودکشـی  در  تقلیـد 
گفـت: »بر اسـاس تحقیقـات معتبر 
علمـی ثابت شـده اسـت که نشـان 
و  خودکشـی  هـای  صحنـه  دادن 
شـیوه هـای آن در شـیوع آن نقش 
داشـته اسـت و فیلـم هـای خشـن 
کـه مـرگ و میـر را راحـت و بـی 
دردسـر نشـان مـی دهـد و ارزش و 
اهمیـت آن را کمرنگ می کند،بروز 
رفتارهای خشـن را باعث می شـود.

نشـان دادن صحنـه هـای مسـتقیم 
خودکشـی، عـالوه بـر آسـیب های 
خـود  فکـری،  درگیـری  و  روحـی 
و  بـوده  بصـری  یادگیـری  نوعـی 
بهتـر اسـت صحنه های خودکشـی 
دیـده نشـود.« او در مورد جلوگیری 
ازخودکشـی گفت:»معمـوال افرادی 
که قصد خودکشـی دارنـد همانطور 
که در تعریف خودکشـی گفته شـد 
افـکار خودکشـی دارنـد و  از قبـل 

قبلـی  بیمـاری  ی  زمینـه  معمـوال 
نیـز با آنـان وجـود دارد. شناسـایی 
درسـت ایـن افـراد و انجام مشـاوره 
ی مناسـب و بـه موقـع مـی توانـد 

جلـوی خودکشـی را بگیـرد.«
مشاوره ی فوری

نشـان  داد:»تجربـه  ادامـه  او   
داده بسـیاری از افـرادی کـه قصـد 
بـا  آن  مـورد  در  دارنـد  خودکشـی 
یـا  روحانـی  پزشـک،   ، دیگـران 
افـراد  و  صمیمی،خانـواده  دوسـت 
مـی  صحبـت  اعتمادشـان  مـورد 
کننـد، پـس بـه مشـاوره ی فـوری 
کـه  افـرادی  دارند.معمـوال  نیـاز 
یـک بـار اقدامـات ناموفـق یـا حتی 
خودکشـی  مـورد  در  نمایشـی 
دارنـد نیـز نیـاز فـوری بـه خدمات 
مشـاوره ای دارنـد و اقـدام مجـدد 
بـرای ایـن افـراد آسـان تـر اسـت.

افـرادی کـه جمـالت خطرناکی که 
حاکـی از نارضایتـی شـدید دارنـد؛ 
مثـال بـه زودی از شـرم راحـت می 
شـوید ، کاش بـه دنیـا نمـی آمـدم 
دیگـه  کارم  یـا  مـردم  مـی  ،کاش 

تمـام اسـت و هـم چنیـن افـرادی 
کـه رفتارهـای غیـر منتظـره بـروز 
مـی دهند،مثـال اموالشـان را بذل و 
بخشـش می کننـد یا از تمـام اقوام 
حاللیـت مـی طلبنـد یـا احسـاس 
سرخوشـی غیـر منتظـره دارنـد یـا 
قـرض هایشـان را می دهنـد و..  که 
حاکـی از وجـود تصمیـم خـاص یـا 
خطرنـاک در زندگـی شـان اسـت، 
بهتر اسـت زودتر مشـاوره شـوند.در 
کل ایـن عالمـت ها هشـدار دهنده 
هسـتند و بایـد جدی گرفته شـوند.

نـا امیـدی شـدید ،صحبـت مـداوم 
نیسـتی،تغییرات  و  مـرگ  درمـورد 
در خواب ، اشـتها و فعالیت جنسـی 
و سـایر کارکردهـای فیزیولوژیـک ، 
انـزوا و گوشـه گیـری ،بـی تفاوتـی 
و بـی انگیزگـی همـه مـی تواننـد 
نشـانه هـای خطـر برای خودکشـی 

باشـند. 
برخـی باورهـای غلط مـا ایرانیان 
در مـورد خودکشـی ماننـد آدم هـا 
بـی مقدمـه خودکشـی مـی کننـد 
افـرادی کـه قصـد خودکشـی  ،بـه 

دارنـد نمـی شـود کمـک کـرد، هر 
کـس از خودکشـی حـرف مـی زند 
خـودش را نمـی کشـد، خودکشـی 
خـاص  هـای  خانـواده  بعضـی  در 
در  دیگـران  و  افتـد  مـی  اتفـاق 
معـرض خطـر نیسـتند، از بیمـاران 
افسـرده نبایـد از خودکشـی سـوال 
کـرد زیرا یـاد می گیرند،اگر کسـی 
دیگـر  یافـت  نجـات  ازخودکشـی 
خـودش را نمی کشـد و می ترسـد، 
افـراد بـرای جلـب توجه خودکشـی 
مـی کنند و... وجـود دارد که گاهی 
اوقـات مانـع کمـک بـه موقـع مـی 
شـود. دسترسـی بـه درمان درسـت 
توجـه  منظـم،  انجـام مشـاوره ی  و 
بـه سـالمت روانـی و مراقبـت های 
و  ورزش  نظیـر  جسـمی  و  روانـی 
تفریـح هـای  منظـم، حمایـت های 
شـغلی و اجتماعی مناسـب، ارتباط 
قـوی،  عاطفـی  و  هـای خانوادگـی 
حـل  و  سـازگاری  هـای  مهـارت 
مسـاله، همـه و همـه مـی توانند در 
کاهـش خودکشـی در جامعـه موثر 

باشـند.«
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محمدعلـی  آقـای  جنـاب  امـروزه 
احتـرام  قابـل  اسـتادان  از  گالبـزاده 
و فعـال در حـوزه تاریـخ و فرهنـگ 
کرمـان می باشـند کـه بـه گونـه ای 
در عرصـه های مختلف نویسـندگی و 
پژوهشـی و کرمانشناسـی و شـناخت 
تمدنهـای اولیـه و انـواع سـخنرانی ها 

یکه تـاز میـدان هسـتند.
مـن در ایـن انـدک نوشـتار کمـی 
پایـم را از حـدود شـاگردی فراتر می 
نهـم و انتقادهایی نسـبت به وی دارم 
کـه امیـد اسـت عفـو نمـوده و همـه 
ایـن مطالـب را بـه چشـم تـالش در 
راسـتای بهبـود سـاختار فرهنگـی و 
ادبـی بیمـار کرمـان بنگرند. چـرا که 
بهتـر اسـت قبـل از اینکـه تاریـخ بـر 
مـا قضـاوت کنـد خودمـان بیطرفانـه 
و از سـر انصـاف قضـاوت کنیـم و بـر 
آنچـه کـه می گوییم یـا می نویسـیم 
مسـئول باشـیم. جنـاب اسـتاد بهتـر 
مـی داننـد کـه در سـال هـای پـس 
از انقـالب هـر وقـت مـی خواهیـم از 
تلویزیـون مطالـب تاریخـی بشـنویم، 
رادیـو  اگـر  و  بینیـم  مـی  را  ایشـان 
مـی  را  صدایشـان  کنیـم  روشـن  را 

. یم شنو
بـه جشـنواره هـا و همایش هـا که 
می رویم مشـغول سـخنرانی هستند، 
در دانشگاه از فرهنگ و تاریخ و تمدن 
موسـیقی  افتتاحیـه  در  می گوینـد. 
بـه میـان  از قیـام شـالبافان سـخن 

مـی آورنـد. در جلسـات انتخاباتـی از 
انتخابـات می گوینـد. در همایش های 
گردشـگری و کرمانشناسی پای ثابت 
سـخنرانی هسـتند و عـالوه بـر همـه 
این هـا در طـول ایـن سـال ها موفـق 
شـده انـد تعـداد 27 جلـد کتـاب در 
زمینـه هـای مختلـف و تخصص های 
تمـدن،  زندگـی،  متفاوتـی همچـون 
بـزرگان  رسـوم،  و  آداب  فرهنـگ، 
کرمـان،  شـهرهای  ادب،  و  علـم 
گردشـگری، نـام ها و لقب هـا، تاریخ 
هـای محلـی و منطقـه ای، اقتصـاد 
و  سـخت  کاری  بنگارنـد.  تجـارت  و 
معجـزه آسـا کـه مجموعـه کتاب ها و 
سـخنرانی های ایشـان را از مجموعـه 
آثـار آیـت اهلل مطهـری و دکتـر علی 
شـریعتی و رحیـم پور ازغدی بیشـتر 

اسـت.      کرده 
چـه این کـه مـا در آخریـن کتاب 
ایـن بزرگوار بـه نام »تاریـخ اقتصاد و 
تجـارت از هـزاره نهم پیـش از میالد 
مسـیح« بـه اعجـازی بسـیار بـزرگ 
برمیخوریـم و آن اینکـه وی میگویـد 
بـرای نـگارش ایـن کتـاب اقـدام بـه 
از 350 جلـد کتـاب  مطالعـه بیـش 
مـدت چهـار  در  و خارجـی  داخلـی 
سـال نموده. یعنـی به طـور میانگین 
هـر کتـاب را به زبان هـای مختلف در 
چهـار روز خوانـده و همزمـان با افراد 
تدویـن  و  کـرده  مختلفـی مصاحبـه 
کتـاب را به سـرانجام رسـانده. کاری 

کـه بـی تردیـد در بیـن نویسـندگان 
نمونـه  و  اسـت  سـابقه  بـی  جهـان 

مشـابهی وجـود نـدارد.
 گـر چـه بایـد گفـت کـه خداونـد 
رحمـت کند تاریـخ نگارانـی همچون 
افضـل و محمـد ابراهیـم خبیصـی و 
ناصرالدیـن منشـی و محمـود متدین 
بیشـتر  از همـه  و  دانشـور  و محمـد 
و  پاریـزی  باسـتانی  دکتـر  جنـاب 
حفـظ کنـد دیگرانـی ماننـد محمـود 
رضـا ماهـری و دکتـر زنگـی آبـادی 
کـه مطالـب خیلـی خوبـی در حـوزه 
نوشـته و  هـای تخصصـی خودشـان 
بـرای مـا بـه ارمغـان گذاشـته انـد تا 
بتوانیـم دههـا کتاب با اسـتفاده از این 
کتابهـا بـه چـاپ برسـانیم. از سـویی 
بـرای چـاپ  گالبـزاده  آقـای  جنـاب 
مشـکالت  بـا  هایشـان  کتـاب  انبـوه 
زیـادی مواجـه نیسـتند، زیـرا  مرکـز 
کرمانشناسـی کـه روز اول بـه جهـت 
حمایـت از نویسـندگان و متفکریـن و 
کرمانشناسـان راه انـدازی گردیـد. در 
حـال حاضـر بـه صـورت شـش دانگ 
وقـف آثـار اسـتاد بزرگـوار می باشـد. 
ضمـن اینکـه بنـا بـه گفته خودشـان 
ریاسـت  از جملـه  دیگـری  جاه هـای 
محتـرم  ریاسـت  و  ملـی  کتابخانـه 
اتـاق بازرگانـی و صنایـع و معـادن و 
کشـاورزی کرمـان و سـازمان میـراث 
و  کرمـان  گردشـگری  و  فرهنگـی 
سـازمان صدا و سـیمای مرکـز کرمان 
نیـز کمال همـکاری را با ایـن بزرگوار 

می نماینـد. 
ایـن در حالی سـت کـه بسـیاری از 
نویسـندگان و پژوهشـگران کرمانـی 
سال هاسـت از فقـر مالـی و حمایـت 
نمی تواننـد  و  رنـج می برنـد  معنـوی 
آثـار و یـا تحقیقاتشـان را بـه چـاپ 
برسـانند و یا بـه مردم معرفـی کنند. 
هیچ کـس در کرمان به پژوهشـگران 

نمی دهـد. اهمیـت  آزاد 
در  هـم  دانشـگاه  اسـاتید  حتـی 
بـا  مفیدشـان  هـای  داشـته  انتقـال 
مشـکل مواجه هسـتند. اما این اسـتاد 
بزرگـوار بـه راحتی تراوشـات ذهنی و 

علمـی فراوانـش را روزانـه بـرای بهره 
مندی کرمانیان منتشـر می سـازد. در 
اینجـا بایـد بگویـم کـه صدها شـبهه 
بـر آثـار ایـن بزرگـوار وارد اسـت کـه 
می بایـد اصـالح شـوند. بـرای نمونـه 

وی معتقـد اسـت:
گذشـته  در  کرمانیـان  صـادرات 
گربه بـوده اسـت!!!. بنده بـرای اولین 
بار این دسـتاورد را شنیدم و خواندم. 
اعتقـاد دارنـد کور شـدن کرمانیان به 
دسـت آقـا محمد خـان قاجـار نتیجه 
سنگسـار نمـودن مشـتاق علـی شـاه 
مـی باشـد. ایـن یـک توهیـن بـزرگ 
بـه کرمانیـان محسـوب مـی گـردد. 
بـه واقـع گنـه کـرد در بلـخ آهنگری 
بـه شوشـتر زدند گردن مسـگری. آن 
روزی کـه برخـی کرمانیـان تندرو به 
دسـتور مال عبداهلل اقدام به سنگسـار 
نمودنـد،  علیشـاه  مشـتاق  کـردن 
بسـیاری از همشـهریان مـن از ترس 
و یـا ناراحتـی صحنه را خالـی کردند 
و یـا از دور نظـاره گـر آن  صحنه غم 
بـار بودنـد. شـکی نیسـت کـه تعداد 
سـنگ پـران هـا نمـی توانسـته بیش 

از دویسـت نفر باشـد.
امـا آقـا محمـد خـان جـالد تعداد 
سـی هـزار انسـان بیگنـاه کرمانـی را 
بـه بهانـه حمایـت از لطفعلـی خـان 
فرامـوش  کشـت.  و  کـرد  کـور  زنـد 
نفرماییـد کـه این اتفـاق جبـر تاریخ 
هـر  یـک جنـگ  نتیجـه  زیـرا  بـود. 
چیـزی می تواند باشـد. ضمـن اینکه 
حـوادث ناگـوار ریشـه در زمینه های 
فـراوان تاریخـی دارند. گاهی شـنیده 
ترکیبـات  در  گوینـد  مـی  کـه  ام 
مهمتریـن سـیمان باسـتانی کرمـان 
خوردنـی  مـاده  دو  سـاروج  یعنـی 
همچـون شـیر شـتر و سـفیده تخـم 
مـرغ وجـود دارد. چیـزی کـه هیـچ 
دانشـمندان  و  معمـاران  از  کـدام 
عصـر حاضـر معتقـد بـه آن نیسـتند 
سـاروج  می داننـد.  خرافـه  نوعـی  و 
علـم پیچیـده معماران کرمانی اسـت 
کـه یکی از ثمـرات آن گنبـد هزاران 

سـاله جبلیـه مـی باشـد.

تک صدایی
در فرهنگ و تاریخ کرمان 


