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آیت اهلل هاشمی:
فیلتر بررسی صالحیت نامزدها نباید برای بعضی ها غیرقابل 

عبور و برای بعضی  دیگر سهل و آسان باشد
مجلـس مردمـی بـا دولـت عاقـل در کنـار رهبری 
ایـران را بـه جایـگاه اصلی خود در تاریخ می رسـاند

رئیـس  دیـدار  در  رفسـنجانی  هاشـمی  آیـت اهلل 
و اعضـای خانـه کشـاورز، دیـدار بـا کشـاورزها را 
خوشـایند و حتـی درد دل هـای آنـان را بـا همـه 
تلخی هـا، شـیرین دانسـت و گفـت: امـروز بـرای 
زندگـی  اصلـی  بخـش  کـه  اسـت  روشـن  همـه 
انسـان ها در همـه جوامـع مربـوط بـه کشـاورزی 
اسـت و برکـت کشـاورزی، برکـت جامعـه اسـت.

نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس 
بـا  آمیختـه  کـه  را  اخیـر  سـال های  خشکسـالی 
عوامـل طبیعـی و دخالت های بشـری اسـت، برای 
کشـاورزی و زندگـی انسـان ها خطرناک دانسـت و 
بـا اشـاره بـه طرح هـای مربـوط بـه آب و آبیـاری 
در دوران سـازندگی، گفـت: یکـی از آن طرح هـا، 
احـداث کانـال سراسـری در طـول غـرب به شـرق 
سـه اسـتان شـمالی کشـور بـود کـه اگـر بـه آن 
توجـه می شـد، امـروزه نـه شـاهد غرقابـی زمین ها 
نـه  و  گیـان  اسـتان  بـه  مربـوط  بخش هـای  در 
شـاهد خشکسـالی در بخش های مربوط به اسـتان 
گلسـتان و بـه ویـژه دشـت های حاصلخیـز ترکمن 

صحـرا  بودیـم.
تشـخیص  مجمـع  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
مصلحـت نظـام، آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی، بـا 
تأکیـد بـر ذخیره سـازی 3 میلیـارد مترمکعـب آب 
حاصـل از بـرف و بـاران در شـمال البـرز و هدایت 
زمین هـای  بـه  سراسـری  کانـال  طریـق  از  آنهـا 
مسـتعد کشـاورزی، گفـت: بـرای حفـظ محیـط 
را  آبهـا  از آن  زیسـت هـم می توانسـتیم بخشـی 
در رودخانه هـا جـاری نماییـم و آب هـای اضافـه ی 
اسـتان های  سـوی  بـه  را  البـرز  از  شـده  جـاری 

مازنـدران و گلسـتان هدایـت کنیـم.
ایشـان به خـروج آب های کشـور از مناطق شـمال 
غربـی و غرب کشـور اشـاره کـرد و گفـت: در کنار 
اسـتان های  از  بخش هایـی  کـه  بی آبی هـا  ایـن 
بـر  در  را  و حتـی خوزسـتان  ایـام  و  کرمانشـاه 
می گیـرد، زمین هـای بسـیار مناسـبی داریـم کـه 
در صـورت رونـق کشـاورزی، عاوه بر حل مشـکل 
بیـکاری جوانـان آن منطقه، دسـتاوردهای امنیتی 

نیـز خواهیم داشـت.
ایشـان در بخش دیگری از سـخنان خویش با ابراز 
تأسـف از بـه هدر رفتـن سـرمایه های ارزی و ریالی 
کشـور، در سـال هایی کـه به خاطـر افزایش قیمت 
نفـت درآمدهای هنگفتی متوجه کشـور شـده بود، 
گفـت: به جـای اسـتفاده معقـول از آن سـرمایه ها 
و آینـده نگـری بـرای روزهایـی ماننـد امـروز کـه 
بـه  اسـت،  قیمـت خویـش  پایین تریـن  نفـت در 
از  بعضـی  بـه خاطـر  و  رفتنـد  روزمرگـی  سـوی 
بی تدبیری هـای سیاسـی، لطـف و عنایـت خداونـد 

را از دسـت دادیـم.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام با تشـکر 
از تاش هـای دولـت و بـه ویـژه تیـم دیپلماسـی 
کـه یـک پرونـده سیاسـی 13 سـاله را بـا برجام به 
سـرانجام رسـانده اند، گفـت: بـه محض اینکـه دنیا 
فهمیـد ملـت ایران تصمیمـات سیاسـی را خودش 
و براسـاس عقـل و منطـق و شـیوه های صلح جویی 
می گیـرد و بـر مواضـع اصولـی خویـش پایـداری 
بـه  و  واقعیت هـا شـد  پذیـرش  آمـاده  می نمایـد، 
جـای تهدیـد و تحریـم بـه میـز مذاکره برگشـت.

ایشـان، ایـران هراسـی و ایـران گریزی کشـورهای 
جنـوب خلیج فـارس را بـه خاطـر القـای دیگـران 
دانسـت و گفـت: مـا تجربـه ی بسـیار تلخ تـری بـا 
آنـان در زمان هشـت سـال دفـاع مقدس داشـتیم 
کـه بـا کمک هـای نظامـی، سیاسـی، تبلیغاتـی و 
اطاعاتـی از ارتـش بعـث حمایـت می کردنـد، امـا 
پـس از جنـگ کـه تنش زدایـی اسـاس برنامه های 
شـد،  خارجـی  سیاسـت  در  سـازندگی  دولـت 
دولت هـای عربـی به جای تکـرار توهم دشـمنی با 
ایـران بـه همـکاری روی آوردنـد و االن هـم بایـد 
بداننـد کـه ایـن دشـمن تراشـی ها هیـچ فایـده ای 
بـرای آنـان، منطقه و حتـی نظم بین المللـی ندارد.

آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـه تضاد همیشـگی 
تندروهـای دلواپـس بـا جمهـوری خواهـان آمریکا 
در طـول 36 سـال عمـر انقـاب اسـامی، خاطـر 
نشـان کـرد: فقط در مقطـع مخالفت بـا برنامه های 
بـا  بـرای حـل مسـأله هسـته ای  یازدهـم  دولـت 

بـه  امیـدوار  و  آگاه  مـردم  و  شـده اند  یکـی  هـم 
برنامه هـای دولـت می دانسـتند در ایـن مسـیر بـا 
موج هـای بدی مواجه خواهند شـد و خـود را برای 
همه گونـه حمایـت از دولت برخاسـته از ملت آماده 

بودند.  کـرده 
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحـت نظام، با اشـاره 
تلویحـی به رّد صاحیت هـای نامزدهـای انتخابات 
مجلس شـورای اسـامی و مجلس خبرگان رهبری 
امیدواریـم  گفـت:  و  کـرد  اشـاره  اسـفندماه  در 
مسـؤوالن مربوطـه با عقانیـت، دیانت و انسـانیت 
نقـش خـود را در جامعـه بـه خوبـی ایفـا کننـد و 
بگذارند انتخابات پرشـور و حماسـی داشـته باشیم.

احـزاب  همـه ی  وفـاداری  بـر  تأکیـد  بـا  ایشـان 
نظـام  بـه  انقـاب  خانـواده  درون  جناح هـای  و 
از  مـردم  حمایت هـای  همچنیـن  و  رهبـری  و 
اظهـار  شـهدا،  آرمان هـای  و  امـام  اندیشـه های 
داشـت: مـردم از دل و جـان حامـی رهبـری نظـام 
هسـتند و اگـر انتقادهای سیاسـی دارنـد، به برخی 
از نهادهـا و شـخصیت های مدعـی بـر می گردد که 
البتـه ایـن نـوع انتقـادات در نظام های دموکراسـی 

طبیعـی اسـت.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام، بـا بیان 
ایـن جملـه کـه »فیلتر بررسـی صاحیـت نامزدها 
بـرای  بـرای بعضـی هـا غیرقابـل عبـور و  نبایـد 
گفـت:  باشـد«،  آسـان  و  سـهل  دیگـر  بعضی هـا 
مجلـس مردمـی بـا دولـت عاقـل در کنـار رهبری 
هوشـیار ایـران را بـه جایـگاه اصلی خـود در تاریخ 

می رسـاند.
ایشـان در بخـش دیگـری از سـخنان خویـش بـه 
مظلومیـت ایـران در مسـأله تروریسـم اشـاره کرد 
و گفـت: ایـران از اول پیـروزی انقـاب گرفتار ترور 
بود و بسـیاری از شـخصیت های ما را کـه از رئیس 
جمهـور تـا نخسـت وزیـر گرفتـه تـا رئیـس قـوه 
قضائیـه، ائمـه جمعـه، نمایندگان مجلـس و وزرای 

کابینه هـای مختلـف را بـه شـهادت رسـاندند.
رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام در بخش 
پایانـی سـخنان خویـش، خانـه کشـاورز را نهـادی 
محبـوب و مأمـن کشـاورزان توصیف کـرد و گفت: 
انجـام 200 عنوان خدمات ارزنـده برای بخش های 
مختلف کشـاورزی، جایگاه این سـازمان غیردولتی 

را در میان کشـاورزان ارتقا بخشـیده اسـت.
ایشـان بـا تأکیـد مجـدد بـر اهمیـت توجـه بـه 
طرح هـای مربـوط بـه آب و آبیاری، گفـت: با توجه 
بـه مسـأله تغییـر اقلیـم کـه دغدغـه بسـیاری از 
کشـورها شده اسـت، باید بسـیاری از عوامل منفی 
را کنتـرل نماییـم و توجـه بـه آبیاری هـای عالمانه 
تحـت فشـار یکـی از آن راه هـا بـرای جلوگیـری از 
سـرعت شـتابنده حرکـت جهـان بـه سـوی گـرم 

شـدن اسـت./انتخاب
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دکتر صادق زیبا کالم در گفت و گوی اختصاصی با نکیسا خدیشی از »پیام ما«:

حسین مرعشی دزد نیست 
حداقل تا االن دزد نبوده

جناب آقای مغویی نژاد
مدیریت محترم سرپرستی شعب بانک تجارت استان کرمان

جناب آقای رضایی
معاونت محترم سرپرستی شعب بانک تجارت استان کرمان

جناب آقای ولی نژاد
رییس شعبه پیروزی بانک تجارت کرمان

بدیـن وسـیله مراتب سـپاس خود را از تـاش و زحمات 
ارزشـمند و صادقانـه آن جنابـان در  زمینـه خدمـت به 
همشـهریان ارج نهاده و سپاس گذار روش و منش مردم 
گرایانـه شـما در حمایـت از تولید، اشـتغال و خدمت به 
مـردم شـریف اسـتان کرمـان در شـرایط سـخت رکـود 

اقتصادی هسـتیم. 
از درگاه ایـزد منـان دوام عزت و سـامت، تـداوم حضور 
و تاثیر آن بزرگواران را  در راسـتای دسـتیابی به اهداف 
عالیـه  مسـئلت داریـم و امیدواریـم اقتصـاد اسـتان در 
شـرایط پسـاتحریم با داریـت تان رونق هر چه بیشـتری 

بگیرد.

جمعی از مشتریان بانک تجارت استان کرمان

• شاید در سال 95 اصال اسمی دیگر
از جمعیت »تاک« یا به قول من

»جت« نباشد.

• حزب که کمیته امداد امام خمینی 
نیست که برای خدمت به مردم

تاسیس شده باشد.

• سابقه نشان داده که حق با شماست. 
خیلی از این گروهها در انتخابات راه

می افتند و انتخابات که تمام شد دیگر 
نامی از آنها نیست. 

• یک حزب را نمی توان در ایران پیدا 
کرد که سابقه اش به 5 یا ۱۰ سال برسد، 

همه یک سری اسم هستند.

• خیلی ها سعی کردند در دو سال 
گذشته اعتدال را بعنوان یک چارچوب 
سیاسی مطرح کنند.اما پاسخ من خیر 

است. ما فلسفه سیاسی بعنوان اعتدال 
نداریم.

• اگر برجام اتفاق نمی افتاد و ما در آن 
شرایط می ماندیم ، آقای روحانی که 

سهل است اگر »آدام اسمیت« هم 
می آمد نمی توانست کاری بکند.

   صفحه  4 و 5

داریوش مودبیان دارنده نشان شوالیه هنر و ادب از 
دولت فرانسه و کارگردان، بازیگر و مدرس مطرح 
سینما و تیاتر ایران در گفت وگو با روزنامه پیام ما:

در معنای ارتباطی؛ 
مخاطب، تماشاگر 

هدف است
 صفحه 6
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خبر
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 

کرمان خبر داد

حذف جمع آوری زباله در 
طول روز از هفته آینده 

عطیه بهره بر
 روز گذشـته جلسـه ای در خصـوص حـذف 
جمـع آوری زباله از سـطح شـهر کرمـان در طول 
پسـماندهای  مدیریـت  سـازمان  محـل  در  روز 
شـهرداری کرمان برگزار شـد. مدیرعامل سازمان 
مدیریت پسـماندهای شـهرداری کرمان در پاسخ 
بـه این پرسـش پیـام ما کـه زمان اجرایی شـدن 
طـرح حذف جمـع آوری زباله ها در طـول روز از 
سـطح شـهر چـه زمانی می باشـد گفـت: از هفته  
آینـده ایـن طـرح اجـرا خواهد شـد و دیگـر هیچ 
ماشـینی تحت عنـوان جمع آوری زبالـه در طول 

روز در سـطح شـهر تـردد نخواهد داشـت.
 اسـماعیل جهانشـاهی در این جلسه گفت: در 
طـی یکسـال هزینه ی جمـع آوری روزانه زباله از 
سـطح شـهر بالغ بـر 2 میلیـارد تومان می باشـد، 
امـکان حـذف ایـن هزینه وجـود دارد. بـا این کار 
نـه تنهـا از نظـر نظافت در سـطح شـهر مشـکلی 
پیـش نمـی آیـد بلکه شـهری تمیـز تـر خواهیم 
بعضـی  اسـت در  اینکـه ممکـن  بدلیـل  داشـت 
مواقـع تا رسـیدن ماشـین های جمـع آوری زباله 
حداقـل یـک سـاعت زباله در سـطح شـهر بماند.  
طـرح  ایـن  شـدن  اجرایـی  افـزود:  جهانشـاهی 
کاهـش هزینـه هـای اضافـه را بـه دنبـال خواهد 
داشـت و ایـن هزینـه هـا مـی توانـد در جاهـای 
دیگـری مثـل فضـای سـبز، پـارک، آسـفالت و ... 

شـود. صرف 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـرای اجرایـی شـدن 
ایـن طـرح بایـد اقداماتـی صـورت گیـرد، تصریح 
جلوگیـری  منظـور  بـه  تراکـت  تعـدادی  کـرد: 
از ریختـن زبالـه هـا در جـوی هـای خیابـان و 
اینکـه زبالـه هـا را بعـد از سـاعت کار در محـل 
جمـع آوری بگذارنـد را بـرای اصنـاف طراحـی و 
همچنین تابلوهایی در سـطح شـهر نصب و اعام 
کـرده ایـم کـه سـاعت جمـع آوری زباله 9 شـب 

باشـد. می 
پسـماندهای  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
شـهرداری کرمـان بـه مرحلـه دوم طـرح اشـاره 
کـرد و گفـت: بـا همـکاری مناطـق اکیـپ هایـی 
تشـکیل دادیـم و با محوریت خانم شـعاعی روابط 
عمومـی سـازمان پسـماند بـه کسـانی کـه خارج 
از وقـت تعییـن شـده زبالـه ها را در سـطح شـهر 
رهـا مـی کننـد، به طـور شـفاهی تذکـر داده می 
شـود و در مرحلـه بعـد آمـوزش مـی دهنـد کـه 
رهـا سـازی زبالـه هـا در طـول روز چـه هزینـه 

هایـی را در بـردارد.
بـه  کـه  کسـانی  بـه  داد:  ادامـه  جهانشـاهی 
صـورت  در  نکننـد،  توجـه  مسـئولین  تذکـرات 
اصنـاف  اتـاق  هماهنگـی  بـا  اشـتباه  تکـرار 
ادارات  بحـث  در  همچنیـن  دهیـم  مـی  اخطـار 
بـا اسـتانداری و در بحـث مـدارس بـا آمـوزش و 
پـرورش مکاتبـه می کنیـم. ضمن اینکه سـازمان 
هـم  کرمـان  شـهرداری  پسـماندهای  مدیریـت 
بطـور مسـتقیم مکاتبـه می کند کـه در طول روز 

نداریـم.  زبالـه  آوری  جمـع 
وی تصریـح کـرد: اصنافـی کـه طبـق طـرح 
همـکاری نکننـد جریمه می شـوند و بایـد هزینه 
جمع آوری زباله را از سـطح شـهر در طول روز بر 
اسـاس تعرفـه ای که شـورای شـهر تعییـن کرده 
اسـاس  بـر  ادارات  تخلـف  در صـورت  و  بدهنـد 
قانـون مدیریـت پسـماند بـه دادگسـتری معرفی 
مـی شـوند و دادگسـتری جریمـه مـی کنـد و 
مکلـف مـی کنـد هزینـه جمـع آوری را پرداخت 

. کنند
سـازمان  عمومـی  روابـط  مسـئول  شـعاعی 
مدیریـت پسـماند هـم در این جلسـه با اشـاره 
بـه اینکـه شـعار مـا این اسـت که هر شـهروند 
یـک شـهردار اسـت، گفـت: در صـورت تخلـف 
او  بـه  توانـد  مـی  شـهروند  هـر  شـخص،  هـر 
یـادآوری کنـد و اجـازه ندهـد کـه محلـه اش 

کثیـف شـود.

بهینه سازی برج 
خاموش کننده در 
مجتمع کک سازی و 
پاالیش قطران زرند

در ابتکاری جدید، در راسـتای 
افزایـش راندمـان بـرج خامـوش 
کـه  آن  سـازی  وبهینـه  کننـده 
مصرفـی،  آب  کاهـش   ، باعـث 
و  هـوا  در  معلـق  ذرات  کاهـش 

درنهایـت کاهـش آالیندگـی هـای زیسـت محیطـی مـی گردد،نصـب دو عـدد 
بافـل بـا اسـتفاده از بـرگ درختان خرما در مسـیر خروجی بـرج خاموش کننده 
در دسـتور کار قـرار گرفـت.  بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمع کک سـازی و 
پاالیـش قطـران زرنـد حسـین متصـدی مدیـر مجتمـع در این خصـوص اظهار 
داشـت: ایـن طرح ازمردادماه سـال جـاری آغازگردید و درحـال حاضر به مرحله 
پایانـی رسـیده اسـت و با اجرای این طـرح میـزان 55% ذرات معلق داخل بخار 
کاهـش یافتـه و مقـدار ذرات معلـق پخـش شـده در محیط نیز بعـد از تغییرات 
صـورت گرفتـه از میـزان g/t coke 300به میـزانg/t coke130 کاهش یافته 
اسـت. همچنیـن میـزان آب مصرفی که تاکنـون به صورت بخار وارد جو میشـد 
در حـدود 65% صرفـه جویـی شـده اسـت. وی افزود: بـا تغییرات اعمال شـده 
زمـان پاشـش آب بـر روی کک گداخته از 180 ثانیه بـه 115 ثانیه کاهش یافته 

کـه امـکان ایـن کاهـش تـا90 ثانیه هـم پیـش بینی می گـردد.

معاون وزیر صنعت 
از مدیر مس منطقه 
کرمان تقدیر کرد

بـه مناسـبت انتخـاب مس 
برنـده  عنـوان  بـه  کرمـان 
جایـزه سـبز مدیریـت، از مدیر 
مـس منطقـه کرمـان توسـط 
دکتـر کرباسـیان معـاون وزیر 
تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

تقدیـر شـد. بـه گـزارش خبرنـگار روابـط عمومـي مـس منطقـه کرمان، 
دکتـر کرباسـیان معـاون وزیـر صنعت،معـدن و تجـارت و رییـس هیئت 
عامـل سـازمان ایمیـدرو طي نامـه اي مراتب سـپاس قدرداني خـود را از 
کلیـه همـکاران محتـرم شـرکت ملـي صنایـع مس ایـران بویژه حسـین 
نظـري مدیـر محتـرم مس منطقـه اي کرمـان ابراز داشـته واهتمـام وافر 
منطقـه اي کرمان را در کسـب ایـن افتخار ارج نهـاده و توفیق روز افزون 
کلیـه مدیـران زحمتکـش را از خداونـد متعـال خواسـتار شـدند در ایـن 
نامـه آمـده اسـت بـي شـک مدیریـت انـرژي و اسـتفاده از انـرژي هـاي 
پایـدار و تجدیـد پذیـر منجر بـه کاهش گازهـاي گلخانـه اي و در نتیجه 

کاهـش هزینـه هـا خواهـد شـد.
گفتنـی اسـت چنـدی پیـش مـس کرمـان موفـق شـد جایـزه سـبز 

مدیریـت را کسـب کنـد.

برگزاری سه دوره 
آموزش فرش 
دستباف در جنوب 
استان کرمان
صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
معـدن و تجـارت جنوب اسـتان 
دوره  سـه  برگـزاری  از  کرمـان 
آمـوزش نوبافـی و بـه بافی فرش 

دسـتباف در جنوب اسـتان کرمان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سـازمان 
صنعت، معدن و تجارت جنوب اسـتان کرمان، رئیس این سـازمان گفت: سـه 
دوره آموزشـی نوبافـی و بـه بافـی فـرش دسـتباف در راسـتای آموزش، رشـد، 
پیشـرفت علمی و عملی تولیدکنندگان و بافندگان فرش، آشـنایی با متد های 
نویـن فـرش بافـی و ارتقـاء سـطح کمـی و کیفی فـرش های تولیـدی جنوب 
اسـتان برگزار می شـود. دکتر محمود اسـکندری نسـب افزود: دو دوره نوبافی 
به ترتیب در شهرسـتان کهنوج و روسـتای میانده از توابع شهرسـتان جیرفت 
و یک دوره به بافی در دهسـتان اسـفندقه از توابع شهرسـتان جیرفت برگزار 
مـی شـود. وی ادامـه داد: در ایـن دوره هـا بافندگان فرش بـا روش های بافت 
و نقشـه خوانـی فرش، شـناخت معایب فـرش و نحوه پیشـگیری از آن، طرح 
و رنـگ هـای فـرش منطقه و مورد سـلیقه بـازار، قیمـت های روز بـازار فرش 

و ... آشـنا می شـوند.  

حاشیه نشینی؛ 
مهمترین معضل 
استان کرمان

امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کرمـان  اسـتاندار  اجتماعـی  و 
یکـی  نشـینی  حاشـیه  گفـت: 
ایـن  معضـات  مهمتریـن  از 
اسـتان اسـت. بـه گـزارش روابط 
عمومی اسـتانداری کرمان حمید 

ذکااسـدی در نشسـت بررسـی و تنظیم طرح توانمندسـازی مناطق حاشیه شهر 
کرمـان افـزود: 18 میلیـون نفـر در سراسـر کشـور در حاشـیه شـهرها مسـتقر 
هسـتند و بیشـترین آمار آسـیب های اجتماعی از این مناطق اسـت. وی با بیان 
اینکـه غفلـت از آسـیب هـای اجتماعـی خطرناک اسـت، اظهـار کرد: متاسـفانه 
مسـئوالن از آسـیب هـای اجتماعـی طـی سـال هـای گذشـته غافل شـدند در 
حالیکـه خطـر آسـیب هـای اجتماعـی فراگیـر خواهـد بـود. وی گفـت: مباحث 
نظـری و عملـی و راه حل های مختلفی در زمینه مشـکات حاشـیه نشـینی در 
نشسـت هـای متعـدد ارائه شـد کـه نیازمنـد هماهنگی اسـت. معاون سیاسـی، 
امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری کرمـان با اشـاره بـه اقدامـات موثر انجام شـده 
طـی سـال های گذشـته در زمینـه کاهش آسـیب هـای اجتماعی، یادآور شـد: 
سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر، شـهرداری، فرمانـداری، سـمن هـا و نهادهـای 
مـردم نهـاد اسـتان کرمـان، اقداماتـی در این حـوزه انجـام داده اند کـه نیازمند 

سـاماندهی اسـت.

صنعت، معدن و تجارتخبر استانداریصنعت، معدن و تجارت

کاغذ اخبارکرمان ویچ

حجـت االسـام حسـن روحانـی رئیـس جمهـوری در 
نخسـتین سـفر اروپایی خود پس از توافق هسـته ای و لغو 
تحریـم هـا بـه منظـور دیـدار و گفت و گـو با مقامـات این 
کشـور صبـح دیـروز در راس هیاتی بلند پایـه وارد فرودگاه 
›چامپینـو‹ در شـهر رم شـد جاییکـه مـورد اسـتقبال پائولو 
جنتیلونـی وزیـر امور خارجـه ایتالیا قرار گرفـت. به گزارش 
ایرنـا شـش نفـر از وزرا و مقامات بلند پایه کشـورمان دکتر 
روحانـی را در ایـن سـفر همراهـی کـرده و گفته می شـود 
که اسـنادی بـرای همکاری هـای دو جانبـه در عرصه های 
مختلـف از سـوی آنان بـه امضا خواهـد رسـید. روحانی که 
بـه دعـوت رسـمی ›متئـو رنتزی‹ نخسـت وزیـر ایتالیـا، به 
رم سـفر کـرده اسـت و شـب گذشـته بـا ›سـرجیو ماتارال‹ 
همتـای ایتالیایـی خـود در محـل کاخ ریاسـت جمهـوری 
ایـن کشـور ماقـات و سـپس سـاعت 19 بـه وقـت محلـی 
)21:30 بـه وقـت تهـران( بـا رنتـزی دیـدار و گفـت و گـو 

کرد.

هـدف از ایـن سـفر، کار بـرای بهبـود گفـت وگوهـای 
سیاسـی و آمـاده سـازی زمینه برای مبـادالت تجاری میان 
دو کشـور در پـی لغـو تحریـم ها اسـت. روحانـی همچنین 
قـرار اسـت امـروز سـاعت 11 بـه وقـت محلـی )13:30 به 
وقـت تهـران( با پـاپ فرانسـیس رهبر مذهبـی کاتولیک ها 

در واتیـکان دیـدار و گفـت و گـو کند.
علیـه  مبـارزه  سـوریه،  بحـران  جانبـه،  دو  مناسـبات   
تروریسـم، توافـق هسـته ای، لغـو تحریـم هـا و مبـادالت 
تجـاری فـی مابیـن از جملـه موضوعـات مـورد گفـت و گو 
میـان روحانـی و مقامـات ایتالیایـی اسـت. روحانـی صبـح 
اقتصـادی  نشسـت  یـک  در  بـا شـرکت  امـروز همچنیـن 
از کارآفرینـان، سـرمایه گـذاران و  بـا بیـش از 500 تـن 

صاحبـان صنایـع بـزرگ ایتالیـا دیـدار مـی کنـد.
›یوروسـتات‹  آمـاری  موسسـه  گـزارش  اسـاس  بـر   
مبـادالت تجـاری ایتالیـا بـا جمهـوری اسـامی در سـال 
2014 میـادی از مـرز یـک میلیـارد یـورو گذشـته اسـت 

و ایـن کشـور پـس از آلمـان دومین شـریک تجـاری ایران 
در اتحادیـه اروپا بشـمار مـی رود. رئیس جمهور کشـورمان 

فـردا صبـح پس از شـرکت در یک کنفرانـس مطبوعاتی رم 
را بـه مقصـد پاریـس تـرک خواهـد کرد.

امروز حسن روحانی با پاپ دیدار می کند
  دولت

تذکـر  در  صادقـی  ضرغـام  و  حسـینی  نقـوی  بذرپـاش، 
کتبـی مشـترک بـه وزیـر امـور خارجـه، خواسـتار پیگیـری 
جدی تـر فاجعـه منـا و حادثـه فـرودگاه جده از طریق شـکایت 
پایـان  در  مهـر،  گـزارش  بـه  شـدند.  سـعودی  عربسـتان  از 
جلسـه علنـی دیـروز مجلـس تذکـرات کتبـی نماینـدگان بـه 
رئیسـه  از سـوی هیـات  اجرایـی  رئیس جمهـور و مسـئوالن 
مجلـس قرائـت شـد. مهـرداد بذرپـاش نماینـده مـردم تهران، 
سـید حسـین نقوی حسـینی نماینده مـردم ورامیـن و ضرغام 
صادقـی نماینـده مـردم شـیراز در تذکـر مشـترک بـه وزیـر 
امـور خارجـه، خواسـتار پیگیـری حقوقـی فاجعـه منا بـه ویژه 
در خصـوص بازمانـدگان ایـن حادثـه و نیـز پیگیـری حادثـه 
مجامـع  در  عربسـتان  از  از طریـق شـکایت  فـرودگاه جـده، 
بین المللـی شـدند. مهـرداد بذرپـاش نماینـده مـردم تهـران و 
سـید حسـین نقوی حسـینی نماینده مردم ورامیـن همچنین 
در تذکـر مشـترک بـه رئیس جمهور، خواسـتار توضیـح درباره 

علـت اسـتفاده از ادبیـات خـاص در جمع اسـتانداران که باعث 
سـوءظن مهندسـی انتخابـات توسـط دولـت می شـود، شـدند.

امیـر خجسـته نماینـده مردم همـدان و عطاءاهلل سـلطانی 
صبـور نماینـده مـردم رزن همچنیـن در تذکـر مشـترک بـه 
رئیس جمهـور، بـر لـزوم واقعی  کـردن قیمت خریـد تضمینی 
محصـول سـیب زمینی تاکید کردند. حسـین نجابـت و الیاس 
نـادران نماینـدگان تهـران بـه همـراه رحیـم زارع نماینـده 
آبـاده، حمیدرضا فوالدگـر نماینده اصفهان، اسـماعیل جلیلی 
نماینـده مسـجد سـلیمان و عطـاءاهلل سـطانی صبـور نماینده 
بـه رئیس جمهـور، خواسـتار اخـذ  رزن، در تذکـر مشـترک 
امتیـاز متقابـل در قبـال ارائـه بازار به شـرکت های فرانسـوی 

. شدند
بـه  تذکـر  در  گرمسـار  مـردم  نماینـده  کاتـب  غامرضـا 
تکلیـف  تعییـن  خواسـتار  دارایـی،  و  اقتصـادی  امـور  وزیـر 
ثامن الحجـج )ع(  اعتبـاری  سـریعتر سـپرده گذاران صنـدوق 

شـد. محمدمهـدی زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
تذکـر بـه رئیس جمهور، بـر لزوم تعییـن تکلیف بازنشسـتگان 
صنـدوق فـوالد تاکیـد کرد. زهـره طبیـب زاده نـوری نماینده 
مـردم تهـران در تذکـر کتبی به وزیـر نفت، خواسـتار توضیح 
دربـاره علـت عـدم برکنـاری مدیرعامل شـرکت ملـی نفت با 

وجـود محکومیـت وی بـه انفصـال از خدمـات دولتـی شـد.
سـید محمـود نقویـان دیگـر نماینـده مـردم تهـران نیز در 
تذکـر به وزیـر راه و شهرسـازی، خواسـتار توضیح علـت اصرار 

وی بـر ایجـاد مسـیر هوایـی مسـتقیم با آمریکا شـد.
نبویـان همچنیـن در تذکـر بـه وزیر امـور خارجه خواسـتار 
توضیـح وی دربـاره علت مذاکره با شـیطان بـزرگ )آمریکا( در 
غیـر موضـوع هسـته ای شـد. این نماینـده تهـران همچنین در 
تذکـر بـه رئیس جمهـور، از وی خواسـت تا دربـاره علت حضور 
رئیـس سـازمان انرژی اتمی در جلسـه تئاتر و در کنـار یکی از 

سـران فتنه توضیـح دهد.

تذکر سه نماینده به ظریف برای شکایت از عربستان در مجامع بین المللی
خبر

جلسـه شـورای شـهر کرمان طبق 
یکشـنبه  شـامگاه  هفتـه  هـر  روال 

برگـزار شـد. 
توضیحات معاون شهردار درباره 

لکه گیری خیابان های کرمان
درابتـدای این جلسـه معـاون فنی 
تولیـد  از  کرمـان  شـهردار  عمرانـی 
بـا  1600 تـن آسـفالت در آذر مـاه 
فعالیـت دو کارخانـه ی 120 تنـی و 
80 تنـی آسـفالت شـهرداری کرمـان خبـر داد و گفت: آذر 
مـاه در مـدت 22 روز به طـور میانگین در هـر منطقه 150 
تـن آسـفالت بمنظـور لکـه گیری اسـتفاده شـده اسـت که 
مسـاحت لکـه گیـری هـا در ایـن مـدت در چهـار منطقـه 
شـهر کرمـان 106 هـزار متـر مربـع مـی باشـد. محمدرضا 
تولیـد  آمـده در  بوجـود  بـه مشـکات  اشـاره  بـا  فرقانـی 
قطعـات  نبـود  ماننـد  مشـکاتی  داشـت:  اظهـار  آسـفالت 
دسـتگاه های کارخانه ی آسـفالت و مشـکات مالی موجب 
کاهـش تولیـد آسـفالت، لکـه گیـری و روکـش آسـفالت 
در شـهر کرمـان شـده اسـت کـه در دی مـاه بـا توجـه بـه 
مشـکات بوجودآمـده روزانـه 83 تن آسـفالت تولید شـده 
اسـت. زهـرا لـری در ادامـه رو به سرپرسـت معاونـت اداری 
مالـی و رییـس مالـی و حسـابداری شـهرداری گفت: شـما 
بایـد بـرای بودجـه برنامـه ریـزی کنیـد و بنظـر مـن ایـن 

اوضـاع اصـا قابـل توجیه نیسـت.
کارگران شهرداری؛ چهارماه بدون حقوق

علـی اکبـر مشـرفی با اشـاره به حـرف مویدی کـه گفته 
بـود حقـوق کارگـران شـهرداری چهـار مـاه اسـت پرداخت 
نشـده اسـت، به حسـین سـام پیشـنهاد داد که به کارخانه 
السـتیک کرمـان بیایـد و ببنـد آنجـا چطـور حقـوق هـا 
پرداخـت می شـود. وی در ادامـه گفت: ما آنجـا اول حقوق 
کارگـران و در مرحلـه آخـر حقوق معاونیـن را پرداخت می 
کنیـم، شـما هـم بایـد اول حقـوق کارگـران و بعـد حقـوق 

کارمنـدان را بدهید.
سـام در پاسـخ گفت: در بودجه ریزی سـال گذشـته 23 
میلیـارد پرداختـی بـه قـرارگاه خاتـم االنبیـا )ص( تعریـف 
نشـده بـود که مـا پرداخت کردیـم و در بحث میدان شـهدا 
قراربـود چهـار میلیـارد اسـتانداری و چهـار میلیـارد شـورا 
و شـهرداری بدهنـد درصورتـی کـه تـا االن اسـتانداری 1 
میلیـارد  و 300 ملیـون تومان سـال گذشـته و امسـال هم 

فقـط 69 میلیـون و 400 هـزار تومـان داده اسـت.
مشـرفی خطـاب بـه سـام گفـت: بودجـه سـال گذشـته 
3۷5 میلیـارد تومـان بـوده، چـه گونه می شـود که شـما با 
پرداخـت 23 میلیـارد تومـان به قـرارگاه خاتـم االنبیا)ص( 
کـه معـادل هفت درصـد از کل بودجه می باشـد با مشـکل 
مواجه شـده اید، در صورتیکه شـما در ماه آذر 130میلیارد 

پیـش بینـی دریافتـی از کارخانجـات کرده بودیـد که فقط 
50 میلیـارد محقـق شـده و 80 میلیـارد معوقـه مانـده و 
فقـط بـه پرداختـی کـه بـه خاتـم االنبیـا)ص( داشـته ایـد 

اشـاره مـی کنید.
سـام اظهـار داشـت: کارخانجات هم مشـکل مالـی دارند 

و نمـی توانند پرداخـت کنند.
در  اسـتاندار  بـا  مـن حتمـا  گفـت:  ادامـه  در  مشـرفی 
خصـوص وضعیـت مالـی شـهرداری صحبت خواهـم کرد و 
بایـد گفـت بودجـه بایـد چنـد مرحله ایمنی داشـته باشـد. 
وی خاطـر نشـان کـرد: بدهـی کارگـران جـزو بدهـی های 
الویـت دار اسـت و شـهرداری بایـد هـر 3 ماه  مسـائل مالی 

را کـه الویـت کمتـری دارنـد پیـش بینـی و حـذف کند.
معـاون مالـی اداری در پاسـخ به مشـرفی گفـت: وظیفه 
هـای  بدهـی  و  فعلـی  وضعیـت  گـزارش  کـه  بـوده  مـن 

شـهرداری را بـه شـهردار بدهـم کـه داده ام.
شهرداری پروژه جدیدی را شروع نکند

حجت االسـام ربانی زاده با اشـاره بـه انتخابات پیش رو 
اظهـار داشـت: انتخابـات بزرگتریـن حرکتی اسـت کـه قرار 
اسـت انجـام شـود و دغدغه بـزرگ مسـئولین امنیتی حفظ 
امنیـت کشـور اسـت. در همه جـا اولویت را بـرای پرداخت 
حقـوق قـرار داده انـد کـه مشـکل امنیتـی بوجـود نیایـد با 
توجـه بـه شـرایطی را کـه امسـال در انتخابـات داریـم اگـر 
مشـکلی بوجـود آیـد باعـث سـو اسـتفاده دشـمنان بیرونی 
خواهـد شـد و در داخـل بـا مشـکل مواجـه خواهیـم شـد 
و تبعـات بـدی بـرای شـورا خواهـد داشـت و هـم عملکـرد 
شـهردار را کـه در آغـاز کار اسـت زیـر سـوال خواهـد بـرد. 
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه در ایـن دو مـاه آخـر سـال، 
شـهرداری از اجـرای هـر گونه پـروژه جدید خـودداری کند 
و اولویـت پـروژه هـا را مشـخص و از پرداخت هـر گونه پول 

بـه قـرارگاه خاتـم االنبیـا)ص( خودداری شـود.
در ارتباط با حقوق کارگران با حضور شهردار جلسه 

ای برگزار می شود
مشـرفی پـس از صحبت هـای حجت االسـام ربانی زاده 
گفـت: حقوق بدهی اسـت کـه اولویت دارد و بایـد پرداخت 
شـود، امـا اضافـه کار نیسـت. آقـای سـام بطـور مثال شـما 
زمانـی کـه مـی بینیـد حقـوق مـن پرداخـت نشـده نبایـد 
بـه جوانمـرد اضافـه کار بدهیـد و فقـط بایـد اصـل حقـوق 
پرداخـت شـود. کسـی که حقـوق بگیـرد دیگر نبایـد برای 
اضافـه کار اعتراضـی داشـته باشـد تـا زمانـی کـه حقـوق 
دیگـران پرداخـت نشـده اسـت و اضافـه کارهـا را طلبـکار 

ماند. مـی 
مویـدی بـا اعتـراض گفـت: از ابتـدای  کار شـورا بیـش 
از چنـد بـار گفتـه ام کـه  شـهرداری منطقـه 2 مـی گویـد 
مـن جمعـه کاری به کسـی می دهـم که حداقل 3 سـاعت 
جمعـه کار کنـد امـا کسـانی را داریم جمعـه کاری که نمی 

آینـد هیـچ، حداقل 200 سـاعت اضافـه کار و تعطیل کاری 
مـی گیرنـد. مویـدی افـزود: هیـچ یـک از مـا احساسـاتی 
صحبـت نمـی کنـد و حـرف هایـی را کـه زدیـم درد دل 
کارگـران بـود، مـا خـود را بـا شـهرداری کرمـان و شـهردار 
یکـی مـی دانیـم. ربانـی هـم در پایـان گفـت بحـث هـای 
مالـی شـهرداری بایـد در حضـور شـهردار مطـرح شـود و 
تصمیـم نهایـی را بایـد ایشـان بگیرنـد کـه اضافـه حقـوق 
و پایـه حقـوق را بـه چـه نسـبتی پرداخـت خواهنـد کـرد. 
مشـرفی افـزود: البتـه معاونـت اداری بایـد حقـوق هـا را به 
روز رسـانی کنـد و بـه هـر فـردی حقـوق واقعـی را بدهـد، 

متاسـفانه سیسـتم اداری مـا اشـکال دارد.
انتقاد مویدی از طوالنی شدن 

اجرای فاضالب بلوار جهاد
در ادامه ی جلسـه ی شورا شـهرکرمان مشرفی از معاون 
فنـی عمرانـی شـهردار کرمان خواسـت نسـبت به آسـفالت 
مناطقی از جمله شـهرک بنی هاشـم توجه بیشـتری داشـته 
باشـد. وی بـا اشـاره به اینکه  شـهرداری تاکنـون لکه گیری 
و آسـفالت معابـر شـهر را براسـاس اولویت هایی کـه تعیین 
شـده، انجـام داده، تصریـح کـرد:  امـا الزم اسـت معابـری 
مثـل خیابان هـای شـهرک بنی هاشـم کـه سـال گذشـته 
هشـت میلیـارد تومـان بـرای زیرسـازی آن هزینـه شـد، 
در دسـتور کار آسـفالت قـرار گیـرد تا زیرسـازی کـه انجام 

شـده، تخریب نشـود.
مشـرفی با اشـاره به تخصیـص قطعه زمینی بـرای تامین 
منابـع مالی پل سـیدی گفت: در کمیسـیون مـاده پنج نیز، 
کاربـری ایـن قطعه زمیـن تغییـر یافـت تـا پـس از فـروش، 
منابـع مالـی حاصل از آن برای تکمیل پل سـیدی اسـتفاده 

شود.
در ادامـه مؤیـدی از معطـل مانـدن کار آب و فاضـاب 
در بولـوار جهـاد و مسـدود بـودن ایـن بولـوار انتقـاد کـرد 
و از معـاون فنـی عمرانـی شـهردار خواسـت در ایـن رابطـه 

اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.
فرقانـی نیـز در پاسـخ گفـت: طبـق روال هرسـاله از اول 

اسـفند، هیچ گونـه حفاری در شـهر نخواهیم داشـت؛ ضمن 
پایـان بهمن مـاه،  تـا  این کـه شـرکت های حفـار موظفنـد 
تمـام کارهـا را بـه پایان برسـانند و نقاطی که حفاری شـده 
را پـر کننـد. در رابطـه بـا بلـوار جهاد نیـز مهلـت قانونی به 
شـرکت آب و فاضـاب داده شـده و تـا آخـر بهمن مـاه باید 

مسـیر باز شـود.
زباله های بیمارستانی توسط علوم پزشکی بی 

خطرسازی می شوند
کمیسـیون  مصوبـات  شـورا  جلسـه  ی  ادامـه  در 
خدمـات شـهری مـورد بررسـی قـرار گرفـت. زهـرا لـری 
را  بیمارسـتان ها  عفونـی  زباله هـای  جمـع آوری  موضـوع 
از جملـه مـوارد بررسـی شـده دانسـت و گفـت: بـا توجـه 
عفونـی  زباله هـای  بی خطرسـازی  کـه  حساسـیتی  بـه 
ایـن موضـوع در  بیمارسـتان ها داشـته، چنـد روز پیـش 
معاونـت فنـی عمرانـی اسـتانداری هم مـورد بررسـی قرار 
گرفتـه کـه در آن جلسـه رؤسـای دانشـگاه علوم پزشـکی 
بیمارسـتانی  زباله هـای  امسـال،  پایـان  تـا  داده انـد  قـول 
پـس از بی خطرسـازی، بـه خودروهـای سـازمان پسـماند 

شـود. داده  تحویـل  شـهرداری 
وی با بیان این که در نشسـت کمیسـیون خدمات شـهری 
شـورا نیـز ایـن موضـوع بررسـی و تاکیـد شـد شـهرداری 
فقـط تـا پایـان امسـال زباله هـای عفونـی را از بیمارسـتان ها 
تحویـل بگیـرد، افـزود: طبق نظـر نماینده ی محیط زیسـت، 
تعرفه هـای جمـع آوری زباله هـای عفونی بسـیار پایین اسـت 
کـه بایـد در لوایـح عوارضـی شـهرداری بـرای سـال آینـده، 

تعرفه هـا افزایـش چشـم گیری داشـته باشـد.
لـری تصریح کرد: مطب های پزشـکان و داندان پزشـکان، 
بـه  نیـز،  پزشـکی شـهر  واحدهـای  و سـایر  آزمایشـگاه ها 
انـدازه ی بیمارسـتان ها، زبالـه ی عفونـی دارنـد کـه بایـد با 
کاِر کارشناسـی، عـوارض باالیـی برای جمـع آوری زباله های 
عفونـی پیش بینی شـود تـا این واحدهـا نیـز زباله های خود 
را بـه سـایت بی خطرسـازی زباله هـای عفونی که قرار اسـت 

دانشـگاه علـوم پزشـکی راه انـدازی کند، تحویـل دهند.

جلسه شورای شهر کرمان درباره حقوق کارگران به نتیجه نرسید

انتظار چهار ماهه کارگران 
شهرداری برای پرداخت حقوق

پیـام مـا- انتقـادات از حسـن روحانی توسـط برخی ائمه 
جمعـه ادامـه دارد. پـس از اینکـه در جمعـه گذشـته اغلـب 
امامـان جمعـه شهرسـتان های کرمـان به انتقـاد از اظهارات 
حسـن روحانـی در دیدار با اسـتانداران و فرمانداران پرداخته 
بودنـد، روز گذشـته امـام جمعـه بافـت در گفت و گـو با یک 
سـایت محلـی، حسـن روحانـی را بـه بـی تدبیـری و آب به 

آسـیاب دشـمن ریختن متهـم کرد. 
بـه گـزارش خبرآناین حجت االسـام علی مهـدی زاده، 
امـام جمعـه بافـت در گفتگو بـا »اقطـاع«، در خصوص علت 
موضـع گیـری هـا علیـه تاییـد و رد صاحیت های شـورای 
نگهبـان اظهـار داشـت: ثبت نـام هایی که مـا از آن به عنوان 
سـونامی یـاد مـی کنیـم را نمـی تـوان یـک برنامـه از پیش 

تعییـن شـده حسـاب نکرد ، هـدف این آمـار تـکان دهنده، 
بـه چالـش کشـیدن شـورای نگهبـان، بـرای همـان نفوذی 
اسـت کـه حضـرت آقـا اشـاره کردنـد، قرار اسـت با نفـوذ از 

داخـل مثـل موریانه مسـئله برانـدازی را دنبـال کنند .
وی تصریـح کـرد: این سـناریو از ماهها قبـل برنامه ریزی 
شـده بـود تـا اوضاعی را در کشـور به وجـود آورد تا شـورای 
نگهبـان را تخریـب کنـد. عـده ای از اینهـا بـرای نفـوذ آمده 
انـد چـون آمریـکا می بیند تنهـا نهادی کـه در مقابل توطئه 
هـای او ایسـتاده و تمـام نقشـه هـای دشـمن را خنثـی می 

کنـد نهـاد مقـام عظمای والیت اسـت.
وی ادامـه داد: برجـام حقیقتـا یک برنامـه انتخاباتی بود و 
جـای تاسـف دارد که برخی از مسـئولین مـا از جمله رییس 
جمهـور اینگونـه نکات اختاف انگیزی را نسـبت به شـورای 

نگهبـان بیان مـی کنند.
مهـدی زاده صحبتهـای روز پنجشـنبه روحانـی را قابـل 
تامـل دانسـت و تصریـح کـرد: رییـس جمهـور در لفافـه، 
شـورای نگهبـان را بـه سـلیفه ای و جناحـی عمـل کـردن 

محکـوم مـی کنـد و مـی گویـد »حزب بایـد تصمیـم بگیرد 
نـه نهـاد شـورای نگهبـان، در حالی کـه در تمام دولـت ها از 
جملـه ترکیـه، سـوریه، آمریکا، روسـیه و ... یک نهـاد، برنامه 
هـای انتخاباتـی را آنالیـز مـی کند نه حـزب، آقـای روحانی 
اگـر تاییـد به وسـیله حزب بـود آیا حـزب اصولگرایان شـما 
را تاییـد مـی کردند؟ وی ادامه داد: صحبتهـای اقای روحانی 
بسـیار تاسـف بـار بـود چـرا کـه از تریبـون، نهـاد مقـدس 
شـورای نگهبـان را تحـت الشـعاع قـرار داد و نفـوذی هـا از 
صحبتهـای بـی تدبیـر رییـس جمهور بدترین سـو اسـتفاده 
را مـی کننـد .مهـدی زاده خاطـر نشـان کـرد: مـن اعتقـاد 
دارم آقـای روحانـی باید قانـون انتخابات کشـورهای دیگر را 
مطالعـه کنـد و بـدون مطالعـه با چنیـن صحبتهایـی آب به 

آسـیاب دشـمن نریزد. 
تمـام  در  نگهبـان  شـورای  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  وی 
انتخابـات هـا مـورد هجمـه و هتاکـی قـرار گرفته اسـت، اما 
بـا صابـت و ایمـان مسـیر خود را طـی کـرده و در فتنه 88 

نشـان داد کـه زیـر بـار زور نمـی رود.

اظهارات عجیب امام جمعه بافت درباره رئیس جمهور:

روحانی با صحبت های بدون مطالعه آب به 
آسیاب دشمن نریزد

 خبر

نرخ تورم 
دی ماه ۱3.2 درصد 
اعالم شد

تـورم  نـرخ  مرکـزی  بانـک 
دی  بـه  منتهـی  مـاه   12 در 
 12 بـه  نسـبت  امسـال  مـاه 
مـاه  دی  بـه  منتهـی  مـاه 
1393 را معـادل 13.2 درصـد 
اعـام کـرد. بـه گـزارش بانک 

مرکـزی، خاصـه نتایـج شـاخص بهـای کاالهـا و خدمـات مصرفـی در 
مناطق شـهری ایران براسـاس سـال پایه 1390 بدسـت آمده اسـت.  بر 
اسـاس ایـن گزارش، شـاخص بهای کاالهـا و خدمات مصرفـی در مناطق 
شـهری ایـران در دی مـاه امسـال بـه عـدد 232.6 رسـید که نسـبت به 
مـاه گذشـته 0.4 درصـد افزایـش نشـان مـی دهـد. همچنیـن شـاخص 
یادشـده در دی مـاه امسـال نسـبت به ماه مشـابه سـال گذشـته، معادل 

9.6 درصـد افزایـش داشـته اسـت.
 بانـک مرکـزی پیشـتر نـرخ تـورم در 12 مـاه منتهـی بـه آذرمـاه را 
نسـبت بـه 12 مـاه منتهـی بـه آذرمـاه پارسـال 13.۷ درصد اعـام کرده 
بـود. مرکـز آمـار ایران نیز نـرخ تورم میانگیـن در آذرماه امسـال را با نیم 
درصـد کاهش نسـبت بـه ماه گذشـته 12.6 درصد و تورم نقطـه به نقطه 

را بـا 0.9 درصـد کاهـش 9.9 درصد اعـام کرد.

نخست وزیر ژاپن 
در راه ایران

وزیـر  کیشـیدا«  »فومیـو 
امـور خارجـه ژاپـن از انجـام 
بـرای  دولـت  ریـزی  برنامـه 
آبـه«  »شـینزو  سـفر  انجـام 
نخسـت وزیـر ایـن کشـور به 
تهـران خبـر داد. خبـر سـفر 
دیـروز  را  تهـران  بـه  »آبـه« 

کـرد. ای  رسـانه  چیـن  اخبـار  سراسـری  شـبکه 
 ایـن شـبکه چینـی اعـام کـرد کـه انجـام این سـفر یـک روز پس 
از پایـان سـفر دو روزه »شـی جیـن پینـگ« رئیس جمهـوری چین به 
تهـران اعـام مـی شـود. ایـن رسـانه چینـی همچنیـن افزود: نخسـت 
وزیـر ژاپـن قصـد دارد بـه زودی و بـا هـدف تقویـت اقتصاد کشـورش 
بـه مـدد افزایـش واردات نفـت از ایران سـفری به تهران داشـته باشـد.

شـبکه سراسـری اخبـار چیـن اعام کـرد: بـه نتیجه رسـیدن توافق 
هسـته ای ایـران، اجـرای برنامـه جامـع اقـدام مشـترک و لغـو تحریـم 
هـای بیـن المللـی علیـه تهـران، ژاپـن را تحت تاثیـر بهبود مناسـبات 
جهانـی ایـران بـا دنیـا قـرار داده و ایـن کشـور بـرای عقـب نمانـدن از 

رقبایـی چـون چیـن، به سـرعت دسـت به کار شـده اسـت.

آغاز مذاکرات برای 
خرید هواپیما
 از ایرباس

شـرکت  سـخنگوی 
فرانسـه  ایربـاس  هواپیمایـی 
مذاکـرات  کـه  کـرد  اعـام 
میـان مقامـات ایـن شـرکت و 
مقامـات ایرانـی بـرای فـروش 
هواپیمـای  فرونـد  هـا  ده 

تجـاری جدیـد ایـن شـرکت به ایران آغاز شـده اسـت. بـه گـزارش ایرنا، 
روزنامـه آمریکایـی نیویورک تایمز از لندن نوشـت، »اسـتفن شـاوفراث« 
سـخنگوی ایربـاس امـروز دوشـنبه در تولـوز فرانسـه اعام کـرد که پس 
از اجـرای برجـام )برنامـه جامـع اقدام مشـترک( برای حل پرونده هسـته 
ای و رفـع تحریـم هـای غـرب علیـه ایـران، مقامـات صنعـت هواپیمایی 
ایـران مذاکراتـی را بـا مقامـات ایربـاس آغـاز کردنـد تـا بتواننـد بیش از 
100 هواپیمـای سـاخت اروپا از نوع ›ای 380 سـوپرجامبو‹ 100 تا 555 
صندلـی را از فرانسـویان بخرنـد. ایـن درحالی اسـت که عبـاس آخوندی، 
وزیـر حمـل و نقـل ایـران هفته گذشـته از آغاز ایـن مذاکـرات از 10 ماه 
گذشـته خبـر داده بـود و علـت عـدم تحقق این هـدف ایرانی هـا را عدم 
وجـود یـک راهـکار عملـی بـرای انتقـال پـول به سـبب تحریم هـا اعام 

کـرده بـود.

الوروف و کری 
خواستار اعالم تاریخ 
مذاکرات سوریه 
شدند

»سـرگئی الوروف« و »جـان 
خارجـه  امـور  وزیـران  کـری« 
روسـیه در گفت وگویـی تلفنی 
خواسـتار اعـام تاریـخ قطعـی 
سـوری  مذاکـرات  برگـزاری 

سـوری از سـوی »اسـتفان دمیسـتورا« نماینده ویژه دبیر کل سـازمان ملل 
در سـوریه شـدند. بـه گـزارش ایرنا در ایـن گفت و گوی تلفنی کـه دیروز به 
ابتـکار طـرف آمریکایـی صورت گرفـت، دو طـرف درباره مقدمـات مذاکرات 
سـوری سـوری کـه قرار اسـت میـان نمایندگان دمشـق و معارضان سـوری 
بـرای حـل و فصـل مناقشـه ایـن کشـور در ژنـو برگزار شـود، گفـت و گو و 
تبـادل نظـر کردنـد. وزیـر خارجـه روسـیه در ایـن گفـت و گـوی تلفنی بر 
لـزوم اجـرای کامـل مفـاد قطعنامـه هـای شـورای امنیـت در حـل مسـایل 
سـوریه توسـط طـرف هـای مناقشـه تاکیـد کـرد. الوروف در ایـن رابطه به 
ضـرورت تشـکیل هیاتـی متشـکل از تمـام گـروه هـای معـارض سـوری و 
گنجانـدن مسـایلی همچـون ایجاد جبهـه واحد علیه گروه های تروریسـتی، 
برقـراری آتـش بـس و حـل مسـایل انسـانی و انجـام اصاحـات سیاسـی با 

توافـق دولـت سـوریه و مخالفـان اشـاره کرد.

خبربانک مرکزی خبرایرباس

اخبار آبفا

جمع آوری ۱42 فقره انشعاب 
غیرمجاز در شهرستان بم 

طـی دو مـاه 142 فقـره انشـعاب غیرمجـاز در 
شهرسـتان بـم قطـع و جمـع آوری شـد. حسـین 
چـرخ انـداز مدیر امـور آب و فاضاب شهرسـتان بم 
گفـت: نقـش آب بـرای توسـعه و پیشـرفت جامعـه 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت، از طرفـی بـرای 
برخـورداری عادالنه همگان از این منابع شـهروندان 
مکلـف به رعایـت ضوابط مربـوط به اسـتفاده از این 
منابـع هسـتند. وی افـزود: در همیـن زمینـه و بـه 
منظـور جلوگیـری از هـدر رفـت آب ، طـی دو مـاه 
آبـان و آذر 142 فقـره انشـعاب غیرمجـاز در سـطح 
شهرسـتان بم شناسـایی شـد کـه تمامـی آنها قطع 
و جمـع آوری شـدند. مدیـر امور آبفای بـم در ادامه 
پیامدهای اسـتفاده از اشـتراکهای غیرمجاز را نوسان 
و افـت فشـار آب در نقـاط مختلـف بـروز آلودگـی 
در شـبکه و کاهـش رضایتمنـدی مشـترکین، هـدر 
رفت آب ، اسـتهاک زودرس تاسیسـات آبرسـانی و 
باالرفتـن هزینـه های تولیـد و توزیع آب در شـبکه 
توزیـع آب عنـوان کرد و افـزود: انشـعابات غیرمجاز 
بخشـی از هدر رفت آب در برآوردها حسـاب میشود 

کـه نیاز بـه سـاماندهی دارد.

بازسازی ۱5 کیلومتر از شبکه 
آبرسانی قلعه گنج 

طـی 3  مـاه 15 کیلومتر از شـبکه آبرسـانی قلعه 
گنج بازسـازی شـد. محمد لورگ رئیـس اداره آب و 
فاضـاب قلعـه گنـج گفت: بـا توجه بـه اینکه بخش 
قابل توجهی از آب شـرب به علت فرسـودگی شبکه 
بـه هـدر می رود ،سـعی می شـود بازسـازی شـبکه 
فرسـوده در اولویـت قرار گیرد. وی افـزود: در همین 
راسـتا طـی 3 مـاه 15 کیلومتـر از شـبکه فرسـوده 
قلعـه گنـج با اعتبـاری معـادل 211 میلیـون تومان 
بازسـازی شـد. لورگ در ادامه بیان داشـت: مجموع 
شـبکه آبرسـانی قلعه گنـج 400 کیلومتر می باشـد 
کـه بخـش زیـادی از آن قدیمی و فرسـوده اسـت و 

بازسـازی آن نیـاز بـه 5 میلیارد تومان اعتبـار دارد.

شناسایی ۱۱۰  فقره انشعاب 
غیرمجاز در عنبرآباد 

مشـایخی گفـت: از این تعـداد انشـعاب غیرمجاز 
26 فقـره تبدیـل بـه مجـاز و 84 فقره قطـع و جمع 
آوری شـد. علی مشـایخی مدیر امـور آب و فاضاب 
شهرسـتان عنبرآبـاد گفـت: طـی دو مـاه آذر و دی 
110 فقره انشـعاب غیر مجاز در عنبرآباد شناسـایی 
شـد کـه از ایـن تعـداد 26 فقـره تبدیـل بـه مجاز و 
84 فقـره قطـع و جمع آوری شـد. وی افـزود: وجود 
اشـتراک هاي غیرمجـاز در شـهرها هزینه هاي جاري 
ادارات آبفـا را افزایـش داده و ارائـه خدمـات مطلوب 
بـه مـردم را با مشـکاتي مواجه می کند. مشـایخی 
بـا بیـان این کـه اسـتفاده غیرمجـاز از شـبکه آب 
شـهري براسـاس ماده 660  قانون مجازات اسـامي 
جـرم بـوده و مشـمول جریمه اسـت، تصریح کرد: در 
واقـع کسـاني کـه از طریـق انشـعابات غیرمجـاز به 
شـبکه وصـل مي شـوند، عاوه بـر نپرداختـن هزینه 
خدمـات خود و بـا تجاوز به حقوق دیگر مشـترکان، 
شـبکه را در معـرض خطـر آلودگـي قـرار مي دهند؛ 
انشـعابات  شناسـایی  موضـوع  خاطـر  همیـن  بـه 

غیرمجـاز با حساسـیت ویـژه دنبال می شـود.

اجرای بیش از سه کیلومتر شبکه 
فاضالب در شهر کرمان 

طـی مـاه گذشـته 3 کیلومتـر و 150 متر شـبکه 
فاضـاب در شـهر کرمـان اجـرا شـد.  محمدعلـی 
سـیاهکوهی مجـری پـروژه فاضـاب شـهر کرمـان 
گفـت: در دی مـاه 3 کیلومتـر  و 150 متـر شـبکه 
شـهرک  در   200 قطـر  هـای  لولـه  بـا  فاضـاب 
ایرانمنش،ابوذر شـمالی، خیابان خرمشـهر و شهرک 
گلسـتان اجـرا شـد. وی افـزود: طـی مـدت زمـان 
مذکـور 320 فقـره انشـعاب فاضـاب نیـز واگـذار 
گردیـد. شـایان ذکـر اسـت اجـرای شـبکه فاضاب 
در دی مـاه نسـبت بـه مـاه گذشـته آن، 150 متـر  
و واگـذاری انشـعاب فاضـاب نیـز 32 فقـره افزایش 

است. داشـته 

عربستان باید تغییر 
موضع بدهد

انصـاری  جابـر  حسـین 
خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
کشـورمان در جلسه هفتگی خود 
بـا اصحـاب رسـانه توضیحاتی در 
رابطـه بـا سـفر رئیـس جمهـور 
چیـن به تهـران و همچنین روابط 
میـان ایران و عربسـتان ارائـه داد. 
به گـزارش خبرآناین سـخنگوی 

وزارت خارجـه بـه میانجیگـری اسـام آبـاد میـان ایران و عربسـتان اشـاره کرد و 
گفـت: نـواز شـریف نخسـت وزیـر پاکسـتان در سـفری که به ایـران و عربسـتان 
داشـتند مسـایل مختلـف از جمله اعـام امادگی بـرای میانجیگری اعـام کردند. 
انصـاری در ادامـه ضمن اعام حمایت و تشـکر از تاش های کشـورهای دوسـت 
در خصـوص میانجیگـری میـان ایـران و عربسـتان تاکید کـرد: این تـاش ها در 
صورتـی بـه موفقیـت مـی انجامـد کـه عربسـتان سـعودی در رویکردهـای خود 
تغییراتـی ایجـاد کنـد. بدیهـی اسـت که این عربسـتان اسـت کـه رابطـه را قطع 
کـرد و خـود ایـن کشـور هـم بـرای تغییـر در ایـن زمینـه اعـام آمادگـی نماید.

جابـر انصـاری همچنین گفت: تاریخی برای گفتگوهای سـوری سـوری تعیین 
شـده بـود. بـه دلیل اصـرار برخی کشـوها باالخص عربسـتان در خصوص تحمیل 
نظـرات خـودش درباره هیـات معارضین سـوری مشـکاتی درباره جـدول زمانی 
بوجـود آمـد کـه مـورد اشـاره نماینـده سـازمانملل نیـز قـرار گرفـت. وی افـزود: 
همچنـان به نقش کمک کننده و تسـهیل کننده خودمان ادامـه داده و امیدواریم 
هـر چـه زودتـر شـاهد توافـق اجماعـی درباره لیسـت معارضیـن و تروریسـت ها 
باشـیم. سـخنگوی وزارت خارجـه کشـورمان در پاسـخ بـه سـوال دیگـری درباره 
درخواسـت جـان کـری از دکتـر ظریف اظهار داشـت: جـان کـری از دکتر ظریف 
خواسـته تـا بـرای آزادی سـه آمریکایـی ربـوده شـده در عـراق کمـک کنـد. اگر 
توانایـی مسـاعدت داشـته باشـیم و در صـورت تاییـد مجـاری ذی ربـط ،کمـک 

خواهیـم کرد.
وی دربـاره خبـر برقـراری پـرواز بیـن ایـران و آمریـکا در آینـده گفـت: برخی 
اظهـار نظرهـا از سـازمان هواپیمایـی ملـی منتشـر شـده کـه تنها خبـر از برخی 
درخواسـت هـای بـرای موضوعـی می دهـد. وی افـزود: همچنان بـه نقش کمک 
کننـده و تسـهیل کننـده خودمـان ادامـه داده و امیدواریـم هـر چه زودتر شـاهد 
توافـق اجماعـی درباره لیسـت معارضین و تروریسـت ها باشـیم. جابـر انصاری در 
پاسـخ به سـوالی درباره روابط میـان ایران و آمریکا گفت: قطـع روابط دیپلماتیک 
و سیاسـی بـه معنـای قطـع هـر گونه ارتبـاط بیـن دو طرف نیسـت. بـرای مثال 
دارای روابـط دیپلماتیک و سیاسـی با مصر نیز نیسـتیم اما در صـورت لزوم درباره 

مسـایل دو جانبـه و منطقـه ای گفتگو کـرده ایم.

تصمیم داریم
 به روحانی تذکر 
رسمی بدهیم

عضـو جامعـه مدرسـین حوزه 
علمیـه قـم از تصمیـم ایـن نهـاد 
تذکـر  بـرای  حـوزوی  برجسـته 
رسـمی بـه رییـس جمهـور خبر 
آقـای  کـه  کـرد  تاکیـد  و  داد 
بـه  را  اظهاراتـش  بایـد  روحانـی 

نحـوی جبـران کنـد.
 بـه گـزارش انتخـاب، حجـت االسـام والمسـلمین محسـن فقیهـی عضـو 
جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قم، با اشـاره به اظهـارات رییس جمهـور مبنی 
بـر این کـه احـراز صاحیت هـا از آن مـردم اسـت، گفـت: آنچه که مسـلم اسـت 
ایـن اسـت کـه مسـأله انتخابـات اجـرای آن بـه دسـت دولـت و نظـارت آن بـه 
عهـده شـورای نگهبـان اسـت و نظـارت بـه این معنا اسـت کـه شـورای نگهبان 
اگـر احسـاس کـرد کـه تخلفی شـده اسـت می توانـد اعمال نظـر کند ولـی اگر 
اختیـاری نداشـته باشـد ایـن نظـارت بـدون فایـده اسـت.  وی در ادامه بـا بیان 
این کـه نظـارت همـراه اختیـار را بـه نظـارت اسـتصوابی تعبیـر می کننـد، ابـراز 
داشـت: معنـای ناظـر این اسـت که اگر ناظـر اشـتباهی را متوجه می شـود باید 
جلـوی آن را بگیـرد و بایـد قـدرت ایـن اختیـار را هـم داشـته باشـد تـا بتوانـد 

عمـل کند.
 آیـت اهلل فقیهـی ابراز داشـت: از این رو شـورای نگهبان مرجـع اصلی نظارت 
بـر مجلـس شـورای اسـامی و مجلـس خبـرگان اسـت و وقتـی این ثابت شـد 
دیگـر کسـی نمی توانـد در ایـن زمینه دخالت کنـد و در مورد وظایف این شـورا 
تصمیمـی بگیـرد یـا اظهار نظـری کند.  وی اضافـه کرد: طبق برخـی آماری که 
بـه مـا داده انـد، بخش قابل توجهـی از اصاح طلبان تایید صاحیت شـده اند و 
تعـداد زیـادی نیـز از اصولگرایان تایید نشـده اند؛ این دوسـتان بایـد بدانند مگر 
همـه اصـاح طلبـان بایـد تاییـد صاحیت شـوند؛ مگر همـه اصولگرایـان تایید 
شـده انـد؟ عضـو جامعـه مدرسـین حـوزه علمیـه قم بـا تأکید بـر این کـه آقای 
رییـس جمهـور می داننـد کـه احـراز صاحیـت وظیفـه شـورای نگهبان اسـت، 
تصریـح کـرد: علـی القاعـده ایـن حـرف رییـس جمهـور را می تـوان حمـل بـر 
صحـت کـرد و گفـت برای سـاکت کردن برخـی افراد ایـن حـرف را زده اند و اال 

احسـاس مـا این اسـت کـه توطئه ای در پشـت پرده اسـت.
 وی بـا بیـان این کـه بایـد همه ما مواظـب این توطئه باشـیم، اظهار داشـت: 
ممکـن اسـت ایـن توطئه زمینه یک فسـاد بزرگ در جامعه شـود چـرا که وقتی 
شـخصیت بـزرگ و یا مسـؤول کانی اظهار نظـری کند و بعد عـده ای دنبال آن 
را بگیرند و سـبب ایجاد تنش در جامعه شـوند مسـؤولیت این تنش و فسـاد بر 

عهده همان مسـؤولی اسـت کـه این حرف را زده اسـت.

سهم نهادهای 
مختلف از بودجه 
سال 95

حسـن روحانـی رئیس جمهور 
ابتـدای هفته گذشـته به مجلس 
رفـت و لوایـح بودجه سـال 95 و 
برنامـه ششـم توسـعه را تحویـل 
علـی الریجانـی داد. بـه گـزارش 
بودجـه  کل  دولـت  خبرآنایـن، 

سـال آینـده را از حیـث مصـارف و هزینـه 26۷ هـزار میلیارد تومـان پیش بینی 
کـرده اسـت.  قیمـت هر بشـکه نفـت در بودجه سـال آینـده 40 دالر محاسـبه 
شـده و نـرخ محاسـبه دالر در الین ایحه 2 هـزار و 99۷ تومان پیش بینی شـده 
اسـت. در الیحـه بودجه سـال 95 اعتبـارات هزینـه ای 19۷هزار میلیـارد تومان 
اسـت کـه ایـن رقم نسـبت به بودجه مصوب سـال 94، 13 درصد رشـد داشـته 
اسـت. در میان نهادهاي سیاسـي، وزارت اطاعات بیشـترین بودجه و دبیرخانه 
مجلـس خبـرگان کمتریـن بودجه را را دارند. بودجه مجلس شـورای اسـامی و 
سـپاه پاسـداران نیز نسـبت به سـال گذشـته کاهش یافته اسـت. به جز این دو 

نهـاد، نهادهـای سیاسـي دیگـر بـا افزایش بودجـه مواجه شـده اند.
در زیـر بودجـه نهادهای سیاسـي و دفاعي کشـور با مقیاس »میلیـون ریال« 

آمده اسـت:
ما به تفاوت بودجه 94 بودجه 95 نهاد
6۷3844 )+( 4.399.94۷ 5.0۷3۷91 نهاد ریاست جمهوری
9۷2123  )-( 5.309.000 4.336.8۷۷ مجلس  شورایاسامی
22918 )+( 152.300 1۷5.218 شورای عالی امنیت ملی
1481 )+( 31.010 32.491 دبیرخانه  مجلس خبرگان

    1۷4955 )+( 825.428 1.000.383 شورای نگهبان
۷38433 )+( 14.4۷9.46۷ 15.21۷.900 وزارت کشور
903161 )+( 10.25۷.510 11.160.6۷1 وزارت امور خارجه

 9985۷86 )+( 22.4۷۷.۷12 32.463.498 وزارت اطاعات

133250  )+( 545.500 6۷8.۷50  مجمع تشخیص مصلحت
نظام

4459۷16 )+( 26.646.266 31.105.982 وزارت دفاع
1۷35140 )+( 18.۷۷0.428 20.505.568 ستادکل نیروهای مسلح

۷93۷260 )+( 53.109.065 61.046.325  ستاد مشترک ارتش
جمهوری اسامی ایران

28001983 )-( 1۷4.289.2۷3 146.28۷.290 ستاد مشترک سپاه پاسداران
1842501 )+( 8.859.138 10.۷01.639 بسیج  مستضعفین
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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/payamma

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/payamma

ویژهویژه

آگهی مناقصه شماره 65/الف/11-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات زیر را از محل اعتبارات عمرانی به صورت جداگانه بشـرح ذیـل از طریق برگزاری مناقصه عمومی )یک مرحلـه ای( به همراه ارزیابی 
کیفـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد لذا از کلیه شـرکت هـای پیمانکاری کـه دارای رتبه بندی در رشـته آب می باشـند دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه تـا پایان وقت 

اداری 94/11/8 به مدیریت دفتر قراردادهای شـرکت مراجعه نمایند. این مناقصه در سـایت شـرکت مهندسـی آب و فاضاب به ادرس www.abfakerman.ir موجود می باشـد. 
مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

8/661/851/3۷833/100/000مخزن 500 مترمکعبی رودبار و تاسیسات جانبی1

12/895/۷۷4/84۷45/200/000تکمیل مخزن 3000 مترمکعبی و تاسیسات جانبی بزنجان2

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف ، ب، ج به دبیرخانه : ساعت 14 مورخ 94/11/19
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب مخزن رودبار ساعت 9 مورخ 94/11/20

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب مخزن بزنجان ساعت 9:30 مورخ 94/11/20
افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی در تاریخ 94/11/20

روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه شماره 76/الف/11-49 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعمیـر الکتروپمپ های شـناور معیوب موجود در انبار سـتاد شـرکت را با بـرآورد 4/528/050/659 
ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی از طریـق برگـزاری مناقصه به شـرکتهای تولیـدی الکتروپمپ شـناور و مراکز خدمات پـس از فروش شـرکتهای تولید 
الکتـرو پمـپ شـناور و یـا دارنـدگان پروانـه کسـب تعمیـرات الکتـرو پمپهای شـناور از صنف مربوطـه واگذار نمایـد لذا از کلیـه واجدین شـرایط دعوت 
مـی شـود جهـت خریـد و دریافت اسـناد مناقصـه حداکثر تا پایـان وقـت اداری 49/11/11 به مدیریـت دفتر قراردادهای شـرکت واقع در کرمـان- بلوار 

22 بهمـن مراجعه نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 12/000/000 ریال 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 41 مورخ 49/11/12 
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 01 مورخ 49/11/42

روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319062000۷42 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
گلبـاف تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی خانـم صدیقه عاقلی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
285 صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 546/21 مترمربـع پاک 1 فرعـی از 1139 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1139 اصلی واقـع در گلباف خیابـان ولیعصر کوچه شـماره 
22 سـمت چـپ درب دوم خریـداری از مالـک رسـمی آقای اسـحاق میرتـاج الدینی محـرز گردیده 
اسـت. لذابـه منظـور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خودرابه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـودرا به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
درصـورت انقضـای مدت مذکور وعـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.

تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/06                                تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/21
رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  م الف 3083                 

آگهی فقدان سند مالکیت 
حمیـد آقاسـی کرمانـی فرزنـد قاسـم مالـک ششـدانگ پـاک 45 و 14 فرعـی از 1۷05 و 
1۷0۷ و 1۷08 اصلـی بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 42980 
صفحـه 55۷ دفتـر 192 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق 
امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبور بعلـت جابـه جایی مفقود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/6

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 308۷

آگهی فقدان سند مالکیت 
حمیـد آقاسـی کرمانـی فرزنـد قاسـم مالـک ششـدانگ پـاک 56 و 25 فرعـی از 1۷05 و 
1۷0۷ و 1۷08 اصلـی بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 4298۷ 
صفحـه 5۷8 دفتـر 192 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق 
امضـا شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـاک مزبـور بعلت جابـه جایی مفقود و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصاح تبصره یـک اصاحی مـاده 120 آئین نامـه قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی میشـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/6

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 3088

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004141هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای حسـن حسـن زاده قرایی فرزند علی بشـماره 
شناسـنامه 5 صـادره از نجـف شـهر در یک قطعـه باغ به مسـاحت 29892/26 مترمربـع پاک 54 
فرعـی از 39۷1 اصلـی واقـع در مظفرآبـاد بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای علی 
حسـن زاده قرایـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/21                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/6
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی
م الف 434      

دکتر صادق زیبا کالم در گفت و گوی اختصاصی با نکیسا خدیشی از »پیام ما«:

حسین مرعشی دزد نیست، حداقل تا االن دزد نبوده

 صـادق زیبـا کالم اسـتاد علوم سیاسـی و چهره 
شـناخته شـده و البتـه جنجالـی دنیـای سیاسـت 
ایـران اسـت. مصاحبه اختصاصی با وی ارزشـش 
را داشـت تـا بـه خانـه دکتـر در تهران بـروم. وی 
کنگـره حـزب  در هفتـه هـای گذشـته سـخنران 
گردهمایـی  ایـن  در  سـخنانش  و  بـود  »تـاک« 

بـه رسـانه هـای کشـور راه پیـدا کـرد. او حیـات احـزاب و نقـش 
حکومـت در یکصـد سـال اخیـر در فعالیـت حزبـی را بررسـی کرد 
. زیبـاکالم در ایـن گفـت و گـوی یـک سـاعته بـه پرسـش هایـی 
پیرامـون راه انـدازی حـزب »تـاک« در کرمـان و آینـده این حزب 
اسـتانی پاسـخ داد.او از ارادتـش بـه حسـین مرعشـی گفـت و 
امیـد دارد کـه »تـاک« بتوانـد بـه اسـتانهای دیگـر کشـور هم راه 

یابـد. در بخـش پایانـی مصاحبه از احتمال ظهـور احمدی نژاد دوم 
در سـال ۹۶ خبـرداد و خـروج از رکود را بزرگترین مشـکل پیش 

روی روحانـی مـی دانـد.
دکتـر صـادق زیبـاکالم از اعتـدال بعنـوان یـک روش یـاد مـی 
کنـد و هـواداران اعتـدال را جنـاح سیاسـی و ایدوئولـوژی نمـی 
دانـد. وی نـزول جایـگاه مجلـس در دوره هـای اخیـر را نگـران 

کننـده ارزیابـی مـی کنـد و معتقـد اسـت مجلـس هـای هشـتم و 
نهـم هیچـگاه در مـورد مبـارزه با مفاسـد اقتصادی بصـورت جدی 

حرکتـی انجـام نـداده اسـت . 
از  فـرار  را  کشـور  اقتصـاد  بهبـود  راه  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
اقتصـاد دولتـی مـی دانـد و از آن بعنوان اختاپوس بی شـاخ و دم 

یـاد مـی کند.گفـت و گـوی مـن را بـا زیبـاکالم بخوانیـد. نکیسا خدیشی

 آقـای زیباکالم شـما به کرمـان آمدید و در اولیـن کنگره حزب 
»توسـعه و آزادی در کرمـان« )تـاک( از تحـزب در ایـران گفتید.
ماهیـت شـکل گیری تـاک را تـا چـه انـدازه منطبق بـا تعاریف 

شـما از حـزب بود؟
مـن ایـرادی در کار ایـن حـزب در کرمـان نمـی بینـم .مـن اسـمش را 
»جـت« گذاشـتم.به معنی»جمعیـت توسـعه کرمـان«. آنچـه کـه مـن در 
کرمـان گفتـم ایـن بـود که احـزاب در ایـران معاصر قبـل و بعـد از انقاب 
نتوانسـتند نهادینـه بشـوند و رفتـار تشـکیاتی در ایـران پـا نگرفت.ایـن 
موضـوع کمتـر مـورد بررسـی قرارگرفته.برخـی دالیلـی هـم آورده اند که 
ایرانـی هـا فرهنـگ کار دسـته جمعـی ندارنـد و احزاب بـه بیگانه وابسـته 
بودنـد و بـرای منافـع سیاسـی شـان بـه رای مـردم نیـاز دارنـد و در ادامه 
هـم کاری بـه مـردم ندارنـد. مـن در سـخنرانی ام در خانـه شـهر کرمـان 
ایـن دالیـل را رد کـردم. گفتـم فرهنـگ مـا هیچ تفاوتـی بـا فرهنگ هیچ 
ملـت و کشـوری نـدارد.در جوامـع دیگر هم احـزاب متوجه قدرت هسـتند 
و رفتنشـان بـه سـمت قـدرت بدیهـی اسـت. ایـن خـاف و جـرم اخاقی 
نیسـت و در همـه کشـورها احـزاب نگاه به قـدرت دارند. حـزب که کمیته 
امـداد امام خمینی نیسـت که برای خدمت به مردم تاسـیس شـده باشـد.
    اعضـای حـزب مجموعـه ای هسـتند کـه در جهـت رسـیدن بـه یک 
هـدف سیاسـی کـه همان کسـب قـدرت اسـت، عمل سیاسـی انجـام می 
دهنـد . مـن بـا رد کـردن همه ایـن ادلـه از جمله اینکـه احـزاب در ایران 
وابسـته بودنـد گفتـم که هیـچ حزبـی در ایران وابسـته نبوده اسـت.حزب 
تـوده هـم وابسـته نبـوده بـه اتحـاد جماهیـر شـوروی. تـوده تفکـر اتحاد 
شـوروی را قبـول داشـت.همچنان کـه حـزب اهلل در لبنان تفکـر جمهوری 
اسـامی ایـران را قبـول دارد.یک سـازمان و یک حزب دیگـری در یکجای 
دیگـری ممکـن اسـت تفکـر لیبـرال دموکراسـی را پذیرفتـه باشـد. خیلی 
احـزاب لیبـرال یـا دمکـرات هسـتند و نظـام غـرب را قبـول دارنـد . نمـی 
توانیـم بگوییـم اینهـا وابسـته هسـتند.من فکـر می کنـم نکته اساسـی در 
اینکـه چـرا احـزاب در ایـران از قبل انقـاب ناموفق بـوده اند و چـرا رفتار 
حزبـی در ایـران نهادینـه نشـده ایـن اسـت کـه در ایران توسـعه سیاسـی 
اتفـاق نیفتـاده اسـت. حاکمیـت اقتدارگـرا بـوده و خیلـی خوشـش نمـی 

آمـده کـه احـزاب و تشـکل هـای سیاسـی مسـتقل از حکومـت بوجـود 
یند.  بیا

حاکمیـت و قـدرت در ایـران معاصـر همـواره چشـم دیـدن 
احـزاب و تشـکل هـای مسـتقل را نداشـته اسـت . در نهایـت 

اگـر آمـاری بـه موضـوع نـگاه کنیـم مـی بینیـم ظـرف صد 
سـال گذشـته تقریبـا تمـام احزابی که خواسـتند مسـتقل 
از حکومـت عمـل بکننـد عاقبتشـان ختم به خیر نشـده و 
غیرقانونـی و منحل اعام شـدند  و رهبرانشـان بازداشـت 
شـدند و بـه آنهـا گفتـه شـد کـه بـا خارجـی هـا مرتبط 
هسـتید . اگـر شـما آمار بگیرید مـی بینید تعـداد احزابی 
کـه در ایران از طرف حکومت  ظرف یکصدسـال گذشـته 

منحـل شـدند خیلـی زیـاد اسـت . لـذا سـاختار سیاسـی 
بزرگتریـن مانـع تحقـق رفتـار حزبـی بوده اسـت.

در  هایتـان  گفتـه  مـن  پرسـش  پاسـخ  در  شـما   
کرمـان را تکـرار کردیـد . اما 

را  سـوالم  جـواب  مـن 
اینکـه   . نگرفتـم 

بـا تعاریفـی که 
وضعیـت  از 

در  احـزاب 
یکصـد 

ل  سـا

گذشـته داشـتید. چـه سرنوشـتی را بـرای »تـاک« متصوریـد؟
خیلـی سـاده یـک عـده همفکـر ، هـم مسـلک و هـم 
مـرام که همدیگر را می شناسـند و مشـابهت 
هـای زیـاد سیاسـی اجتماعـی بـا هم 
دارنـد در اسـتان کرمـان دور هـم 
جمـع شـدند حزبـی را بـه اسـم 
»تـاک« بوجود مـی آوردند. اگر 
موفـق بشـوند اولیـن خطری که 
تهدیدشـان مـی کنـد حکومـت 
اسـت کـه آنهـا را منحلـه اعـام 
بکنـد. اگـر فـرض کنیـد که 
حاکمیـت بـه ایـن هـا کاری 
نداشـته باشـد کـه احتمالش 
اینهـا  اسـت  بعیـد  خیلـی 
توسـط مردم در شهرسـتانهای 
مـی  شـناخته  کرمـان  اسـتان 

شـوند و هـم فکرانشـان 
از مشـاغل مختلف به 

آنهـا مـی پیوندنـد.در 
ایـن  بعـدی  سـطح 

جمعیـت می 

توانـد وصـل بشـود بـه یـک جمعیـت مشـابهی در اسـتان هـای دیگـر. 
اینقـدر طـول نمـی کشـد کـه اگر همـه چیـز موفقیت آمیـز جلو بـرود ما 
شـاهد رویـش »تـاک« در اسـتانهای دیگـر هم خواهیـم بود و ایـن تبدیل 
بـه یـک حزب سراسـری مـی شـود.احزاب همیشـه نباید در تهـران ثبت و 

رهبـری بشـوند و در اسـتانها نماینـده پیـدا کنند. 
کسـی نمـی گویـد کـه این حـزب باید محـدود بـه کرمان بشـود و حق 

نـدارد از کرمان خارج شـود.
 نمونـه هایـی شـبیه »تـاک« در تاریخ احـزاب ایـران و یا حتی 
جهـان داشـته ایم کـه از یـک جغرافیای اسـتانی شـکل بگیرد و 

به کشـور سـرایت کند؟
در انگلیسـی یـک ضـرب المثـل داریـم کـه مـی گویـد کـه بـه آن پـل 
وقتـی رسـیدید بعـد بگیـد چـه خاکـی بـه سـرمان بکنیـم و چـه جـوری 
از ایـن پـل عبـور بکنیـم .هنـوز که نرسـیدیم! شـما سـوالی را مطـرح می 
کنیـد کـه نـه به دار هسـت و نه به بار اسـت . این سـوال را باید 10 سـال 

دیگـر مطـرح کنید.                            
 چرا؟ 

بـرای اینکـه ایـن حـزب »تـاک« کـه در کرمـان تشـکیل شـده 
اگـر بتوانـد موفـق بشـود در کرمـان در شـهر کرمـان در سـالهای 
بعـد جمعیتـی بشـود و در انتخابـات بتوانـد حـرف اول را بزند و در 
انتخابـات اسـتان بـرای مـردم مهـم باشـد کـه ایـن جمعیـت از چـه 
کسـی حمایـت مـی کنـد. ایـن زمـان زیـادی مـی بـرد حداقـل پنـج 
یـا 10 سـال طـول مـی کشـد کـه مـا بـه ایـن نقطـه برسـیم.بعد کـه 
رسـیدیم و تجربـه موفقـی بـود مـی توانیـم بگوییـم ایـن جمعیـت در 
اسـتان دیگـر شـعبه بزنـد چه جـوری می شـود. شـما بذارین مـا به آن 

برسـیم.                                       مقطع 
 ماشـاهد بودیـم که در انتخابات های گذشـته هـم در روزهای 
منتهـی بـه انتخابـات یـک جمعیـت یـا حـزب از خانه شـهر 
کرمان طلوع کرده و در ادامه هیچ سـرانجامی نداشـته اسـت 
و پـس از انتخابـات آن مجموعـه هرگز فعالیتی نداشـته اند.

آفریـن، مـن هـم همیـن را مـی گویم.مـا االن اواخر دیمـاه 94 
هسـتیم.و ایـن حزب تازه نخسـتین کنگـره خود را تشـکیل داده 
اسـت . یکمـاه دیگـر مـا انتخابـات داریـم. شـاید در سـال 95 
اصـا اسـمی دیگـر از جمعیت »تـاک« یا به قـول من »جت« 

شد؟  نبا
 سابقه این طور نشان داده است.

آره ممکـن هسـت ایـن جـوری پیـش برود.فـرق مـن 
بـا شـما در ایـن اسـت کـه مـن مـی گویم ممکن هسـت 
اینجـوری بشود،شـما مـی گوییـد یقینـا اینجـوری می 
شـود بـرای اینکه تجربه این را نشـان داده اسـت.تجربه 
ایـن را نشـان داده اسـت کـه خیلـی از جمعیـت هـا از 
جملـه توسـعه و آزادی کرمـان و سـایر اسـامی که ظرف 
ایـن یکـی دومـاه آینده راه مـی افتند و انتخابـات که تمام 
مـی شـود هیـچ نامـی از آنها نخواهـد بود.آره ممکن هسـت 
کـه »تـاک« هـم ایـن سرنوشـت را داشـته باشـد.ممکن هـم 
هسـت که نشـود. شـاید در اردیبهشت سـال بعد حزب مجدد از 
مـن دعـوت کنـد بـرای برنامـه ای مثا راجـع به انقاب مشـروطه 
و ... بـه کرمـان بیایـم و چه بسـا که هیچ تماسـی با من هـم نگیرند.

سـابقه نشـان داده که حق با شماسـت. خیلی از این گروهها در انتخابات راه 
مـی افتنـد و انتخابـات کـه تمام شـد دیگر نامـی از آنها نیسـت. 

 بـه نظـر شـما این قبیـل کنـش هـای فعالیـن سیاسـی باعث 
سـرخوردگی همـگان ناظـر ایـن رویدادهـا نمی شـود؟ خصوصا 

کـه تکـرار ایـن رفتـار هـا را شـما هـم تایید مـی کنید؟
چـرا ایـن اتفاق مـی افتد. من در سـالن کنگـره در کرمان واقعـا از انبوه 
جمعیـت متحیـر شـدم . اکثرا جوان از 20 تا 50 سـاله بودنـد. من معتقدم 
اگـر بنیـان گذاران »تـاک« خوب کار کننـد و بتوانند تا یکسـال آینده 10 
درصـد جمعیـت را نگـه دارند.شـما مطمئـن باشـید جمعیـت موفق شـده 
اسـت. همیـن کـه یکسـال بعـد جمعیـت اسـمش و آدم هـاش هسـتند و 
زیبـاکام را دوبـاره دعـوت کردند، این نشـان می دهد کـه جمعیت گرفته 
اسـت. »تاک« امسـال مثل نهالی در خاک نشـانده شـد.ممکن اسـت شش 
مـاه دیگـر خشـک شـود! نمـی دانیم. تمـام تـاش را بایـد بـکار ببریم که 
خشـک نشـود. مـا جمعیت هـای زیادی داریـم. جمعیت هایی هسـتند که 
وقتـی اعـام میکننـد یـک نفـر یا 2 نفـر هم نمـی آیـد. کرمان به نسـبت 
مرفـع اسـت . تحصیلکـرده هـا و حامیان اصاحـات در این اسـتان زیادند.
آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی ، آقـای مرعشـی و طوایـف مختلـف در ایـن 
اسـتان کـم دارایـی نیسـتند. اینهـا عقبـه نیرومنـدی هسـتند کـه بـا آنها 

بتوانـد ایـن نهال پـا بگیرد.
 آقـای دکتـر نگاهی بـه اعضای »تـاک« نشـان از ایـن دارد که 
همـه اعضـا در شـورای مرکـزی یـا دیگـر کرسـی هـا برچسـب 
احـزاب دیگـر را دارنـد. از آقـای مرعشـی تا دیگـران. آیـا اینها 
نمـی توانند دغدغه های سیاسـی خود را در سـایر احـزاب دنبال 
کننـد؟ ایـن ایـرادی را متوجـه ماهیت شـکل گیری »تـاک« نمی 

؟ کند
نـه . هیـچ ایـرادی ندارد. هیـچ کـدام اینها مانـع گرفتن این نهـال نمی 
شـود.اگر ایـن نهـال شـش مـاه دیگر خشـک شـد اینگونـه نیسـت که آن 
آقـا یـا خانم کـه کارگزاران بوده باعث خشـک شـدنش شـده باشـند. مهم 
نیسـت اینهـا از کجـا آمـده اند.تنهـا چیـزی کـه نیاز اسـت اعتقاد بـه این 
اسـت کـه ظـرف پنج سـال آینـده اولیـن میوه هـا و ثمر سیاسـی جمعیت 
را بایـد دریافـت بکنیـم. اعتقـاد بـه اینکه آمـده ایم کـه بمانیم ولـو با یک 

. نفر
 در مرامنامـه حـزب برنامـه مدونـی برای رسـیدن به توسـعه از 
سـوی ایـن حـزب نیامده اسـت.بر فـرض که »تـاک« در اسـفند 
مـاه همه کرسـی هـای مجلـس اسـتان را از آن خـود کند.تعداد 
نماینـدگان کرمان در مقابل 29۰ کرسـی مجلس شـورای اسـالمی 
چـه تاثیـر گـذاری مـی توانـد داشـته باشـد؟ لـذا کارکـرد این 

حـزب چه چیـزی مـی تواند باشـد؟ 
کارکـرد ایـن حـزب خیلـی زیاد می تواند باشـد.بنا نیسـت کـه جمعیت 
توسـعه و آزادی کشـور را پوشـش بدهد.هواپیمـا کـه سـوار مـی شـوید 
مهمانـدار درهـا را نشـان می دهد، که مـن خودم هیچ وقت متوجه نشـدم 
درهـا کجـا هسـتند.اما یـک تیکـه هسـت کـه جـای توجـه دارد. مهماندار 
مـی گویـد فشـار داخـل کابین ممکن اسـت کم و زیاد بشـود و ماسـکی از 
داخـل بـاالی سـرتان مـی افتد و شـما ایـن ماسـک رابزنید. مـی گوید اگر 
بچـه همـراه داریـد به او هـم باید ماسـک بزنید.ادامه می دهد: اول ماسـک 
خـود را بزنیـد ، بعـد ماسـک بچـه را بزنیـد. طبیعی اسـت . باید شـما بنیه 
داشـته باشـید تـا بتوانیـد ماسـک بچـه را هـم بزنید.احتیاجـی نیسـت که 

»تـاک« مشـکات ایران را حـل کند.
 مـن نگفتـم که برای ایـران چه کار مـی توانند بکنند. پرسـیدم 

چه تاثیـری برای کرمـان دارند؟   
اولیـن انتظـار از نماینـده احتمالـی ایـن حـزب در بهارسـتان داریم این 
هسـت کـه سـعی بکند مشـکات و مسـائل کرمـان را ابتـدا با البـی گری 
حـل بکنـد. بـه تدریـج مـردم کرمـان متوجه می شـوند کـه ایـن نماینده 
حـزب چقـدر دلسـوز اسـت. اینجـا یواش یـواش پنـج درصد مـردم کرمان 
بـه ایـن فکر مـی کنند کـه در انتخابات ها به کسـانی که اعضـای جمعیت 

• شاید در سال 95 اصال اسمی دیگر از جمعیت »تاک« یا به قول من »جت« نباشد.
• حزب که کمیته امداد امام خمینی نیست که برای خدمت به مردم تاسیس شده باشد.

• سابقه نشان داده که حق با شماست. خیلی از این گروهها در انتخابات راه می افتند و انتخابات که تمام شد دیگر نامی از آنها نیست. 
• یک حزب را نمی توان در ایران پیدا کرد که سابقه اش به 5 یا ۱۰ سال برسد، همه یک سری اسم هستند.

• خیلی ها سعی کردند در دو سال گذشته اعتدال را بعنوان یک چارچوب سیاسی مطرح کنند.اما پاسخ من خیر است. ما فلسفه سیاسی بعنوان اعتدال نداریم.
• اگر برجام اتفاق نمی افتاد و ما در آن شرایط می ماندیم ، آقای روحانی که سهل است اگر »آدام اسمیت « هم می آمد نمی توانست کاری بکند.

معرفی مـی کنـد رای بدهند.
بـه عـاوه ایـن حـزب نبایـد حتمـا نماینـده در مجلس 
داشـته باشـد. »تـاک« می تواند بـدون داشـتن نماینده ای 
در مجلـس بـه برگـزاری سـمینارهایی با سـوژه هایی مثل 
محیـط زیسـت و اعتیـاد و ... در راسـتای ارتقـاء آمـوزش 
مـردم اقـدام کنـد. چیـزی کـه در ایـران انجام نمی شـود.

ایـن برنامـه هـا باعـث مـی شـود مـردم بگوینـد کـه اینها 
نیامدنـد رای مـا را در اسـفند مـاه بگیرنـد، اینهـا جـدی 

. هستند
 ایـن جدیـت را شـما درکنگـره و میـان بانیـان 

حـزب دیدیـد؟
مـن آره ، مـن دیـدم ، مـن حقیقـت را بایـد بـه شـما 
بگویـم. مـن هیـچ کـدام را نمـی شناسـم .شـورای مرکزی 
را هـم نمـی شناسم.شـما مـی توانید یقـه مـن را بگیری و 
بگویـی:» آقـای زیبـاکام تـو می گـی دیدی ، چـه چیزی 
را دیـدی؟ «مـن در آنجـا فقـط یـک نفـر را مـی شناسـم 
و وقتـی  آن یکنفـر بـه مـن گفـت بیـا کرمـان آب دسـتم 
بـود گذاشـتم زمیـن و رفتـم کرمـان . آن یک نفر اسـمش 
دورادور  یعنـی  مـی شناسـم  بود.البتـه  مرعشـی  حسـین 
مـی شناسـم . نـه ایشـان خانـه مـن آمـده و نه مـن منزل 
ایشـان رفتم.مـن حسـین مرعشـی را تنهـا بعنـوان یـک 
کنشـگر سیاسـی نمـی شناسـم. بـه کارآفرینـی ، هـوش ، 
عقـل حسـین مرعشـی ایمـان داریم.فکـر مـی کنـم ایـن 
آدم خیلـی کارهـا بـرای کرمـان کـرده و مـی توانـد بـاز 
هـم بکند.مرعشـی ویژگـی هـای زیـادی دارد، اول اینکـه 
دزد نیسـت.یعنی مـا در 3۷ سـال آنقـدر سـقوط کردیـم 
کـه بایـد خوشـحال باشـیم چـه کسـی دزد نیسـت. پـس 
حسـین مرعشـی دزد نیسـت . حداقـل تـا االن دزد نبوده . 
هـر چیـز در مـورد حسـین مرعشـی میگویند اما کسـی تا 
االن پیدا نشـده بگوید حسـین مرعشـی دزد اسـت. من به 
حسـین مرعشـی ایمـان دارم و معتقـدم کاری کـه ایشـان 
مـی کند ممکن اسـت بـه نتیجه نرسـد اما مـن یقین دارم 
فکر حسـین مرعشـی فقط سیاسـی نیسـت و دنبـال رفتن 
رفقایـش به مجلس و نفوذ در مجلس نیسـت.فکر مرعشـی 
فقـط ایـن نبـود که فقط یک پایگاه سیاسـی بـرای خودش 

درسـت بکند،بلکـه فکـر عمیـق تـری را دنبـال مـی کند.
 پـس شـما معتقد هسـتید صرف حضور مرعشـی 
در حـزب »تـاک« دلیل کافـی بـرای موفقیت حزب 

اسـت؟ کرمان  در  »تاک« 
الزم هسـت امـا کافـی نیست.حسـین مرعشـی عصـای 
موسـی که نیسـت .مرعشـی در مقطع بعدی باید یکسـری 
افـراد جوانتـر دهه شـصتی و هفتـادی را پیـدا بکند.احزاب 
موفـق در دنیـا تاریـخ طوالنـی دارنـد. یـک حـزب را نمـی 
تـوان در ایـران پیـدا کـرد که سـابقه اش به 5 یا 10 سـال 
برسـد، همه یک سـری اسـم هسـتند. مثل همین »توسعه 
و آزادی کرمـان«. بـرای همیـن هسـت کـه می گویـم اگر 
سـال گذشـته مجـدد این حـزب در کرمـان برنامه داشـت 

بایـد امیـدوار بود.
 وقتـی کـه یک حـزب نگاهش نسـبت بـه اقتصاد 
و سـایر مقـوالت مشـخص نیسـت ، نقشـه راهی را 
معیـن نکرده اسـت ، می شـود بـه برگـزاری فصلی 

یـک گردهمایـی در خانه شـهر دلخـوش کرد؟
اسـامی  جمهـوری  قانـون  در  احـزاب  مرامنامـه  در 
حرف هـای قشـنگ هسـت . مسـاوات و برابـری ، عدالـت 
اجتماعـی و ... قانـون اساسـی مـا را هم که بخوانید بهشـت 
را نویـد مـی دهد.ما با قانون اساسـی  و اینکـه در مرامنامه 
چـه چیزی نوشـته شـده اسـت جلـو نمـی رویم.مـا فقط و 
فقـط یک مـاک داریم اینکـه در دیمـاه 95 احتماال حزب 
بایـد کنگـره یکسـالگی اش را بگیـرد. اگـر فقـط 100 نفـر 
جمـع بشـوند مـن موفق مـی دانم .چـون احـزاب در ایران 
ایـن چیـزی اسـت کـه شـما مـی گوییـد و مـن در کرمان 
گفتـم. قبـل از انتخابـات شـروع مـی شـوند و سـر و صدا و 
تابلویـی و بعـد انتخابـات هم دنبال زندگیشـان مـی روند .
 آقـای زیبـا کالم از موضـوع »تاک« و سرنوشـت 
احتمالـی اش مـی گذریـم و از فرصت اسـتفاده می 
کنـم مـی خواهـم نظـر شـما را در مورد سیاسـت 
هـای ریـس جمهـور و رکـود اقتصـادی حاکـم در 

کشـور و عاقبـت دولـت یازدهم بپرسـم.
مـن یقیـن دارم کـه اگـر آقـای روحانـی نتوانـد تحـول 

جـدی در امـر اقتصـاد بوجـود بیـاورد احمـدی نـژاد ثانـی 
در خـرداد 96 ریـس جمهـور دوازدهـم خواهـد شـد. برای 
اینکـه تـا بـه االن مهمترین دسـتاورد آقـای روحانی برجام 
بـوده اسـت . از ایـن بابـت به ایشـان مدال طا مـی دهیم. 
در زمینـه داخلـی بزرگتریـن گام ایشـان مهـار تـورم بـوده 
اسـت.اما اینها شـروط الزم برای تحول در اقتصاد هسـتند. 
اگـر برجـام اتفـاق نمـی افتـاد و مـا در آن شـرایط مـی 
ماندیـم ، آقای روحانی که سـهل اسـت اگر »آدام اسـمیت 
« ، »میلتـون کینـس« هم می آمدند نمی توانسـتند کاری 
بکننـد. وقتـی شـما نمـی توانید صـادرات و واردات داشـته 
باشـید و از  سیسـتم بانکـی اسـتفاده بکنید یا نمـی توانید 
دارو وارد کنید.مشـخص اسـت کـه راه بـه جایـی نمی برد.
 مشـکل اساسـی پیش روی رییس دولـت یازدهم 

؟ ست کجا
مشـکل بنیـادی فـراروی ایشـان خـارج کـردن کشـور 
از رکـود اسـت . شـما بـا تولیدکننـدگان صحبـت کنیـد 
بزرگتریـن مشکلشـان ایـن اسـت کـه انبارهایشـان پـر از 
محصـول اسـت و مشـتری ندارند.بـا قیمـت پاییـن حاضـر 

هسـتند بفروشـند اما مشـتری نیسـت.چرا؟ به خاطر رکود. 
اگـر روحانـی نتوانـد گامـی بـرای رکـود ایجـاد بکنـد مـن 
احتمـال احمـدی نـژاد دوم را نـه تنهـا احتمـال بلکـه یک 

دانم. واقعیـت مـی 
من که سـال 92 آمدم تلویزیـون و گفتم به روحانی رای 
بدهیـد نمـی توانـم در انتخابات اینده ریاسـت جمهوری به 
مـردم بگویـم: مردم روحانـی برجـام را انجـام داد، روحانی 
تـورم را از 40 درصـد بـه مثـا 10 درصـد رسـاند. مـردم 
جـواب مـی دهنـد: زیبـاکام االن سـال 92 نیسـت کـه به 
خاطـر اینکه سـعید جلیلـی رییس جمهور نشـود بیاییم به 
روحانـی رای بدهیـم.در هر خانه یک لیسـانس بیکار وجود 
دارد کـه کار مـی کردند. خـوب آقای زیبا کام نمی شـود. 
ایـن آقـا کـه آمده سـخنرانی مـی کند مـا مـی خواهیم به 
او رای بدهیـم. بخاطـر اینکـه آقای روحانی چهار سـال بود 
آزمایشـش خیلـی موفـق نبود.درسـت اسـت که برجـام را 

حـل کـرد اما رکـود در جامعه هسـت.
دولـت  هـم دلـش می خواهد رکـود را چاره کند. شـاید 
بیشـتر از مـن هـم بـه فکـرش هسـتند. بـرای اینکـه اگـر 

خـرداد 96 روحانـی موفـق نشـود مـن زیبـا کام چیزی از 
دسـت نمـی دهم ولـی امثال تـرکان ، نهاوندیـان ، فریدون 

، نوبخـت ، اشـنا ، صالحـی امیـری هیـچ کاره می شـوند.
رونـق  بـه  نیـاز  و  نیسـت  سـاده  رکـود  از  خـروج  امـا 
اقتصـادی و سـرمایه گـذاری دارد.ایـن هـا هـم نیـاز بـه 
نقدینگـی دارنـد. چـرا نقدینگـی پاییـن امـده اسـت چون 
قیمـت نفت پایین آمده اسـت.از طرفی از هـر 100 تومانی 
کـه دولـت جمهـوری اسـامی تولیـد مـی کنـد 60 درصد 
را مسـتقیم بایـد به مخـارج جاریـش بدهـد.10 درصد هم 
غیرمسـتقیم بایـد به مخـارج دولـت اختصـاص بدهد.لذا با 
30 درصـد درآمـد مانـده نمی توانـد کار بنیـادی که رونق 

ایجـاد مـی کنـد ، انجـام بدهد.
اسـت؟  چگونـه  دیگـر  کشـورهای  در  شـرایط   

بـا هـم متفـاوت اسـت؟ مخـارج دولتهـا 
آیـا در ژاپـن و نـروژ و سـایر کشـورها اینگونـه اسـت؟ 
خیـر. چـرا در ایـران ایـن اتفـاق افتـاده؟ چـون در ایـران 
غـول بـی شـاخ و دمی هسـت بـه نـام دولت که همـه چیز 
در دسـتش هسـت. از راه آهـن ، هواپیمایـی ، مـس ، ذوب 
آهـن ، فـوالد ، دانشـگاه و ... در کل اقتصـاد مـا اقتصـاد 
دولتـی هسـت . هیچ اقتصاد دولتی در 200 سـال گذشـته 
موفق نشـده اسـت.ما هـم نمی توانیـم موفق بشـویم . تنها 
.اقتصـاد  اقتصـاد دولتـی در فسـاد بـوده اسـت  موفقیـت 

ناکارآمـد دولتـی مانـع موفقیـت آقـای روحانی اسـت.
 روحانـی بـرای غیـر دولتـی کـردن اقتصـاد بـه 

تنهایـی مـی توانـد کاری از پیـش ببـرد؟
جـواب خیـر اسـت.آقای روحانـی نمـی تواند اقتصـاد را 
غیـر دولتـی بکند.به دلیـل اینکه گروههای زیادی هسـتند 
کـه نفعشـان در ایـن هسـت کـه اقتصـاد دولتـی بماند.می 
داننـد اقتصـاد دولتـی بشـود ثروتشـان را از دسـت مـی 
دهند.اینجـا هسـت کـه نیاز اسـت نهـاد های دیگـر قدرت 
اسـت کـه کشـور را ایـن اختاپـوس اقتصـاد دولتـی نجات 

. دهند
 ایـن رکـود حاکـم بـر کشـور در شـکل گیـری 

مجلـس دهـم چـه تاثیـری خواهـد داشـت؟
قطعـا مجلـس دهـم نقـش مهمـی را در خـروج رکـود 
مجلـس  جایـگاه  منحنـی  متاسـفانه  کـرد.  خواهـد  پیـدا 
مرتب سـقوط کرده اسـت.مجالس اول و دوم و سـوم سـهم 
بیشـتری در امـور اصلی کشـور داشـتند. ولی متاسـفانه در 
مجلـس هفتم و هشـتم و نهـم قدرت و جایـگاه مجلس در 
حـال اُفت اسـت. مثـا مجلس نهـم در دوران اقای احمدی 
نـژاد  چقـدر در امـور هسـته ای دخالـت می کـرد؟ هیچی 
صفر.چند بار از آقای سـعید جلیل پرسـید که اقای سـعید 
جلیلی مذاکرات شـش سـاله شـما به خانم کاترین اشـتون 
چـی شـد؟جواب صفـر بار اسـت. یـک بار مجلس هشـتم و 
نهـم بـه مفاسـد اقتصـادی ورود نکردنـد و شـعار دادند که 
دولـت و قـوه قضاییه بایـد مفسـدین اقتصـادی را تیرباران 
بکنـد و  دستشـان را از بیـت المـال کوتـاه بکنـد . فقـط 

شـعار دادند. 
 خـوب بـا ایـن ادعـای شـما فکر مـی کنیـد چرا 

مجلـس جایـگاه نزولی داشـته اسـت؟
اسـتصوابی  نظـارت  اینکـه  یعنـی  اسـتصوابی.  نظـارت 
جلـوی ورود خیلـی از افـکار ملـی و درسـت و متخصصین 
را مـی گیـرد. زیـرا آنهـا انتقـاد کرده انـد و منتقد هسـتند 
بنابرایـن شـورای نگهبـان بـا رد صاحیت نمی گـذارد وارد 
مجلـس بشـوند. شـورای نگهبـان فقـط یـک تفکـر را مـی 
گـذارد بـه مجلس بـرود ، لذا حاصـل آن می شـود مجلس 
هشـتم و نهـم . بنابرایـن همـه چیـز بـه دولـت ختـم نمی 

 . د شو
 در آخـر مـی خواهـم نظرتـان را راجع به شـکل 
گیـری جریـان اعتدال در کشـور بدانـم. اعتدالیون 

را یک جنـاح مـی دانید؟
درسـته که خیلی ها سـعی کردند در دو سـال گذشـته 
اعتـدال را بعنـوان یـک چارچـوب سیاسـی مطـرح کننـد.

امـا پاسـخ مـن خیـر اسـت. مـا فلسـفه سیاسـی بعنـوان 
اعتـدال نداریم.اعتـدال یـک روش و یـک نصیحـت اسـت. 
اعتـدال یعنـی دوری از راه و روش هـای افراطـی. اعتـدال 
یـک فلسـفه سیاسـی نیسـت کـه بگوییم بـه فـرد اینگونه 
نـگاه مـی کند و بـه جمـع نـگاه اینچنینـی دارد.ا عتدال و 
میانـه روی یعنـی اتفاقی کـه در مورد قایق هـای امریکایی 
افتـاد. حـل فصـل از طـرق عقایـی را اعتـدال مـی گویند. 
اینکـه ایـن مسـاله قایـق هـا را نگوینـد تـا رییـس جمهور 
آمریـکا نیایـد در تلویزیـون از ملت ایـران عذرخواهی نکند 
یـا کاری کـه اقـای احمدی نـژاد کرد کت و شـلوار شـیک 

تـن سـربازان انگلیسـی کننـد را نکـردن یعنـی اعتدال .
چیـزی کـه می توانسـت بدل بـه بحران جدی بشـود را 
حـل کـردن را اعتـدال مـی گویند.اعتـدال  یعنـی گره ای 
کـه با دسـت مـی توان بـاز کرد با دنـدان بـازش نکنیم که 
نـخ و گـره را نابـود کنیـم. اعتـدال روش انجـام کنش های 

سیاسـی اسـت و ایدئولوژی نیست.
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  مـن کـه سـال ۹2 آدمـدم تلویزیـون و گفتـم بـه روحانـی رای بدهیـد نمـی توانـم در انتخابـات اینـده ریاسـت جمهـوری بـه مـردم بگویم: 
مـردم روحانـی برجـام را انجـام داد، روحانـی تـورم را از 40 درصـد بـه مثـال ۱0 درصد رسـاند. مـردم جواب مـی دهند: زیباکالم االن سـال 

۹2 نیسـت کـه بـه خاطـر اینکـه سـعید جلیلـی ریس جمهـور نشـود بیاییم بـه روحانـی رای بدهیم

  دولـت  هـم دلـش مـی خواهـد رکـود را چـاره کند. شـاید بیشـتر از من هم به فکرش هسـتند. برای اینکـه اگر خـرداد ۹۶ روحانی موفق 
نشـود من زیبا کالم چیزی از دسـت نمی دهم ولی امثال ترکان ، نهاوندیان ، فریدون ، نوبخت ، اشـنا ، صالحی امیری هیچ کاره می شـوند.

  مرعشـی ویژگـی هـای زیـادی دارد، اول اینکـه دزد نیسـت.یعنی ما در 3۷ سـال آنقدر سـقوط کردیم که باید خوشـحال باشـیم چه کسـی 
دزد نیسـت. پـس حسـین مرعشـی دزد نیسـت . حداقـل تـا االن دزد نبـوده . هـر چیـز در مـورد حسـین مرعشـی میگویند اما کسـی تا االن 

پیدا نشـده بگوید حسـین مرعشـی دزد اسـت.

  هیچ اقتصاد دولتی در 200 سـال گذشـته موفق نشـده اسـت.ما هم نمی توانیم موفق بشـویم . تنها موفقیت اقتصاد دولتی در فسـاد 
بـوده اسـت .اقتصاد ناکارآمـد دولتی مانع موفقیت آقای روحانی اسـت.

  مثـال مجلـس نهـم در دوران اقـای احمـدی نـژاد  چقـدر در امـور هسـته ای دخالـت مـی کـرد؟ هیچـی صفر.چنـد بـار از اقـای سـعید جلیـل 
پرسـید کـه اقـای سـعید جلیلـی مذاکـرات شـش سـاله شـما بـه خانـم کاترین اشـتون چـی شـد؟جواب صفر بار اسـت.

  درسـته کـه خیلـی هـا سـعی کردند در دو سـال گذشـته اعتـدال را بعنـوان یک چارچوب سیاسـی مطرح کنند.اما پاسـخ من خیر اسـت. ما 
فلسـفه سیاسـی بعنـوان اعتـدال نداریم.اعتدال یک روش و یک نصیحت اسـت. 

 ما
يام

ی/پ
ريف

ا ش
سار

س: 
عک
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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/payamma

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/payamma

مخاطب به معنای عام وجود 
ندارد. همگان درباره 
نمایش وجود ندارد. 

رضایت همگان امکان پذیر 
نیست. وقتی گروه را یک 

جمع وسیعی قرار دهیم 
سطح کار مسلما نزول پیدا 

می کند. قرار دادن همه 
با افکار، امکانات، فهم و 

دانش متفاوت و اینکه همه 
به یک سطح برداشت کنند، 

امکان پذیر نیست. 

فرهنگ و جامعهفرهنگ و هنر

افقی
1-1-پسـر گـودرز در شـاهنامه - آشـکار کـردن - نوعـی 

نه آشپزخا
2-معادل فارسی کوپن - در یک کاس درس میخوانند

3-سام تلفنی - شاگرد افاطون - کم پشت
4-شـهری در اسـتان سـمنان - سـوره 92 قـرآن کریـم - 

عـدد بـه هـم زدنی
5-گرداب - ذره باردار الکتریکی - زیرکی

6-پایتخـت کشـور دومینیـکا - بـرق زننـده - جمعیـت 
م د مر

۷-از افعـال ربطـی - بینایـی - نوعـی ماشـین جنگـی - 
بینی

8-لقب شاهان افغان بود - پافشاری و یکدندگی
9-همان دارو است - مخلوقات - انتها - کلمه همراهی

 - موسـیقی  سـازهای  از   - بنـگادش  پـول  10-واحـد 
غضـب میر

11-خراش - صد سال - بسیار روان
12-جدید - نوعی قایق - کارگاه نقاشی

13-حفـر هـای در کوه - چهره زن نمایشـنامه اتللو - پدر 
آذری

14-مادر ناصرالدین شاه - بخش حلزونی گوش میانی
15-فیلمی از محمد درمنش - کشور فاسفه

عمودی
1-پدال دوچرخه - دلیری - صوت و آواز

2-سینمای آمریکا - بازخواست و اعتراض
3-پیسـت اسـکی در حوالـی سـرعین - بـازار بـی رونق - 

باالپـوش بلنـد قدیمی
4-از ضمایر جمع - نم - پایه اداری - شامل شدن

5-گیشـه بلیـط فروشـی - بـادی کـه از شـرق بـوزد - 
وسـیل هـای در اتومبیلهای قدیمی که اسـتارت جایگزین 

است آن شـده 

6-کار و پیشـه - دریایی در شـمال اقیانـوس آرام - مقابل 
کلی

۷-از گیاهان آپارتمانی - شایسته و سزاوار - نوبت بازی
8-رنجش و آزردگی - زمزمه کننده

9-گزیـدن مـار - داسـتا نسـرا - کشـوری در جنوب غرب 
آفریقـا کـه پایتخت آن لوآندا اسـت

10-ثروتمند شدن - رفتار اجتماعی - اشاره به جمع
11-شکسته شده - قصر - تشنه فریب

12-بـز کوهی - وسـیله ترمـز - از پیامبران بنی اسـرائیل 
- عامـت مصدرجعلی

13-واحد توان الکتریکی - مرکب دان - بخت آزمایی
14-پذیرفتن - قسمت باالی لباس

15-خـوب و پسـندیده - عـددی دو رقمـی - سـازمان 
آتانتیـک شـمالی پیمـان 
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آگهـی موضوع مـاده 3 قانـون و مـاده ۱3آئین نامه قانـون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
برابـر رای شـماره 139460319012004611هیـات اول موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض متقاضی 
خانـم فاطمـه نادری نسـب فرزند امید علی بشـماره شناسـنامه 60۷ صادره از 
سـیرجان در یـک قطعـه زمین محصور مشـتمل بر اتاق به مسـاحت 282 متر 
مربـع پـاک 113 فرعـی از 5062 اصلی واقـع در بخش 36 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عباس شـهبا محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 

اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/6

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 429              

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319012004613هیـات اول موضـوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای اکبر سـلطانی نژاد فرزند درویش بشـماره شناسـنامه 21 صادره 
از سـیرجان در یک قطعه زمین محصور مشـتمل بر اتاق به مسـاحت 285/82 
مترمربـع پـاک 14 فرعی از 5062 اصلی واقع در بخـش 36 کرمان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای عباس شـهبا محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/6
رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 426     

متن آگهی 
تاریخ: 94/11/3     شماره: 94/151

در خصـوص کاسـه فوق دادخواسـت آقـای اکبر کورکی نـژاد علیه آقای 
محمدرضـا مـراد پـور به دلیل مجهـول المکان بـودن نامبرده اباغ شـرکت در 
جلسـه رسـیدگی شـورای حل اختاف شـماره 1۷ مکـی آباد از طریـق جراید 
انجـام گیـرد. وقـت حضـور: 94/12/15 شـنبه سـاعت 16:30  محـل حضـور: 

سـیرجان انتهـای بلـوار اصلی مکـی آباد شـورای حل اختاف شـماره 1۷.
دبیر شورای حل اختاف شماره 1۷ مکی آباد- جبیری
م الف 563

نامه نویسـی به معشـوق، سـابقه ای طوالنـی در ادبیات جهان 
فـروغ  )نامه هـای  قلبـم”  “اولیـن تپش هـای عاشـقانه ی  دارد؛ 
فـرخ زاد بـه همسـرش پرویز شـاپور(، پنـج نامه ی نیما یوشـیج 
بـه همسـرش عالیـه،  “نازنیـن مـن” )نامه های مارتیـن هایدگر 
فیلسـوف بـه همسـرش الفریـده(، “نامه بـه فلیسـه” )نامه های 
فرانتـس کافکای داسـتان نویس به نامـزدش(، نمونه هایی از این 
سـبک نامه هاسـت. فرزانـه منصوری همسـر نـادر ابراهیمی هم 

یکـی از همیـن معشـوقه هاسـت، کـه می گوید :
“وقتـی بـرای اولیـن بـار کتـاب چاپ شـده ی چهـل نامـه ی 
کوتـاه بـه همسـرم را دیـدم همـان حرفـی را زدم کـه موقـع 
نوشـتن، یکـی دو دفعـه بـه نـادر گفتـه بـودم. گفته بـودم این 
قبیـل مسـائل کـه در زندگـی مـا مطرح بـوده فکـر می کنی به 

درد کسـی بخـورد؟”
نادر ابراهیمی، نویسـنده ای اسـت که آثار داستانی و عاشقانه  
اش از جملـه محبـوب تریـن آثارهاسـت و همـواره مخاطبـان 
خـاص خـودش را دارد. ماننـد “یک عاشـقانه ی آرام” که روایتی 
آرام از ابتـدای آشـنایی و عاشـقانه زندگـی کردن اسـت. “چهل 
نامـه ی کوتـاه به همسـرم” نیـز یکی دیگـر از عاشـقانه های نادر 
اسـت. آن طـور کـه خـودش تعریـف می کنـد حدود سـال های 
63 تـا 65 وقتـی دور از همسـرش در فضایـی پـر از بـوی دوات 
در حـال تمریـن خطاطـی بوده، بـه یـاد او نامه هایـی را به خط 

خـوش برایش می نوشـته اسـت.
نـادر در ایـن نامه ها گاهی از مسـائل جزئـی و روزمرگی های 
زندگـی می گویـد، گاهـی نصیحـت می کنـد، گاهـی فلسـفه 

می بافـد و گاهـی از سـادگی عشـق حـرف می زنـد:
“عزیـز مـن! خوشـبختی، نامـه ای نیسـت کـه یـک روز، 
نامه رسـانی، زنـگ در خانـه ات را بزنـد و آن را بـه دسـت های 
منتظر تو بسـپارد. خوشبختی، سـاختن عروسک کوچکی است 
از یـک تکـه خمیر نرم شـکل پذیر… بـه همین سـادگی، به خدا 
بـه همیـن سـادگی؛ اما یادت باشـد که جنس آن خمیـر باید از 

عشـق و ایمـان باشـد نـه هیچ چیـز دیگر…”
اما وجه مشـترک همـه ی این نامه ها خط نازکی از احسـاس 
و عشـق اسـت کـه چهل نامـه ی کوتـاه و بلند را به هـم مرتبط 

است. کرده 
کتـاب صوتـی چهـل نامه کوتـاه به همسـرم، با آهنگسـازی 
ناصر چشـم آذر 25 آذرماه امسـال رونمایی شـد. ناصر چشـم آذر 
آهنگ سـاز بسـیاری از ترانه هـای دل انگیز خواننـدگان قدیمی و 
جدیـد اسـت. او دو بـار هم برنـده ی جایزه ی بهترین موسـیقی 
متن جشـنواره ی فجر شـده اسـت. پیـام دهکردی کـه پیش از 
ایـن نیـز »یـک عاشـقانه ی آرام« با صدای او منتشـر شـده بود، 
راوی ایـن اثـر اسـت. دهکـردی را بیش تر به عنـوان بازیگر تئاتر 
می شناسـیم. پیـام دهکـردی با این که سـال 85 دچـار بیماری 

سـختی شـد، همچنـان بـه زندگـی و کار خـود ادامه مـی دهد. 
صدای او را مخاطبان تئاتر و کتاب های صوتی، “مسـحورکننده، 
دل نشـین، گـرم، رسـا و عاشـقانه” توصیـف می کنند. شـما هم 
اگـر مخاطـب هـر روز روزنامـه ی پیـام ما باسـید آدرس سـایت 
نـوار را بـرای دانلـود این کتـاب صوتی داریـد و اگر بـه تازگی با 
ایـن روزنامه آشـنا شـده اید آدرس این وبسـایت کـه کتاب های 
صوتـی زیـادی را در خود برای اسـتفاده ی عموم دارد این اسـت:

/http://www.navaar.ir

ایـن نوشـته را با ادامه ی سـخنان فرزانه )همسـر نـادر( تمام 
: می کنم

“تجدیـد چاپ هـای ایـن اثر نشـان داد کـه بـه درد خیلی ها 
خـورده و خیلـی زیـاد هـم به درد همسـران خـورده. یـک نامه 
داشـتم کـه خواننده ای نوشـته بود  ایـن اثر چقـدر در زندگی اش 
تاثیـر داشـته. وقتـی کـه جهـازش را بـه خانـه ی همسـرش 
می بـرده، روی جهـازش و قبـل از همه یک “چهـل نامه ی کوتاه 

بـه همسـرم” را بـرده بود.”

 چـه عاملی و خصوصیـت مهم در خـود را موجب 
دانید؟ موفقیتتان مـی 

بایـد اول  موفقیـت را تعریـف بکنیـم؛ البته منظور شـما را 
کامـا متوجه می شـوم کـه به عنـوان یک خبرنـگار موفقیت 
یـک انسـان فرهنگـی را در زندگیـش در نظر داریـد. آنچه که 
همیشـه مـورد نظـرم  بـوده کوشـش کـردم کـه هر آنچـه را 
کـه انجـام مـی دهـم بـه بهترین شـکل باشـد، ایـن خصیصه 
اکثریـت آدم های فرهنگی اسـت و باید باشـد کـه به اضطاح 
می گوییم کمال طلب هسـتند. 52سـال اسـت که به صورت 
حرفـه ای کار مـی کنم و سـعی کـردم در جریـان های هنری 
و فرهنگـی حضـور داشـته باشـم. در اینجا شـاید هـر آنچه را 
کـه دربـاره کمـال طلبـی گفتم و اگـر منظور شـما هم همین 
باشـد؛  راز موفقیـت بـرای خیلـی هـا باشـد. البتـه موفقیـت 
گاهـی بـه معنـای شـهرت اسـت گاهـی موفقیت اقتصـادی و 
مالـی اسـت، ایـن ها چنـدان مـورد نظر مـن نبـوده، اینکه ما 
دربـاره موفقیـت صحبـت مـی کنیـم ایـن اسـت کـه کارمان 
مـورد نظـر قـرار بگیـرد. ممکن اسـت کارمـان نادیـده گرفته 
شـود و دچـار محدودیت قـرار بگیریـم اما همیشـه بدانیم که 
زمانـی کـه خودمـان در درونمان احسـاس رضایت بـه معنای 
واقعـی کنیـم و متوجه شـویم کاری که کردیـم ماحصل تمام 
سـعی و کوششـمان بـوده  و از ایـن نظر کم نگذاشـتیم حتما 
ایـن رضایـت بعدا بـرای دیگـران هم نشـان داده خواهد شـد.
 چـه شـد کـه وارد فضـای هنر شـدید؟ شـما در 
دانشـگاه سـوربن تحصیل کـرده ایـد از فضـای آنجا 

. یید بگو
در زمـان نوجوانـی در سـن 14 سـالگی بعـد از فـوت پدرم 
بایـد کار مـی کردم تا زندگـی  را بگذرانم و براسـاس باورهای 
خـودم کاری را بایـد انجـام مـی دادم کـه در ضمن دوسـتش 
هـم داشـته باشـم و بـه اجبار نباشـد و خواسـته هـای روحی 
روانیـم را نیـز همیشـه مدنظـر قـرار داده ام . مثـل خیلـی ها 
برحسـب یـک نـوع شـوق و عشـق در زمینـه فرهنـگ و هنر 
قـدم در عرصـه هنـر برداشـتم. اول وارد رادیـو شـدم و بعد از 
آن شـروع بـه نوشـتن کـردم. و بعدهـا وارد تیاتـر و تلویزیـون 
شـدم. اما همیشـه اعتقاد داشـتم باید به صورت جدی تر و با 
اطاعـات؛ ایـن مقوله را پیش بگیـرم و اینکه کار و حرفه ای را 
به دسـت آوردم، کمال مطلوب نیسـت.  بعد ازاینکه دانشـکده 
ام تمـام شـد به عنـوان دانشـجوی ممتاز بـورس گرفتم و بعد 
از چندیـن بـار جابـه جایـی در کشـور های مختلف بـه خاطر 
عاقـه شـدیدم برای آشـنایی بـا فرانسـه و فرهنـگ و هنرش 
وارد دانشـگاه سـوربون شـدم. این دانشگاهی اسـت که بیشتر 
روی ادبیـات و فلسـفه کار مـی کنـد و در کنـارش دانشـگاه 
پزشـکی هـم وجـود دارد کـه آن جداسـت و بعـد هـا رشـته 
هـای دیگـر مثـل علـوم اجتماعی و ارتباطـات را بـه آن اضافه 
کردند . سـال ۷5 وارد این دانشـگاه شـدم و دوره لیسـانس و 
تخصصـم را در آنجـا گذراندم. تفاوتی بین مدرسـه و دانشـگاه 
بـرای فرنگـی ها وجود دارد و آن این اسـت که دانشـگاه محل 
پژوهـش و مطالعـات و یافتـن زمینه های  مورد مطالعه اسـت 
امـا کسـی که مـی خواهـد بازیگر شـود بـه مدرسـه بازیگری 
مـی رود. در اروپـا اینگونـه اسـت کـه به مدرسـه مـی روی تا 
صاحـب فـن مـورد نظرت بشـوی. من هم دوسـت داشـتم در 
ایـن زمینـه تحقیق و پژوهـش کنم برای همین وارد دانشـگاه  
و  سـطوح باالتـر شـدم که تحصیـل در این فضا تجربه بسـیار 

خـوب و شـیرینی بود. 
 شـما در دو زمـان متفـاوت، قبل و بعـد از انقالب 

در صحنـه هنـر فعالیـت کـرده ایـد، فعالیـت در این 
دوزمـان چه تفـاوت هایـی با هـم دارد؟

مقایسـه کار درسـتی نیسـت. بـه هر حـال مـا تجربیاتی را 
کسـب کردیم کـه مبتنی بر جریـان های سیاسـی و فرهنگی 
و اجتماعـی بـوده و غیـر از ایـن هـم نمـی توانـد باشـد به هر 
حـال پیـش از انقـاب سیاسـت هایـی وجـود داشـته حاکـم 
بـر رسـانه هـا. اهـداف مـا تابـع موقعیـت هایـی اسـت کـه ما 
عمـل مـی کنیـم و سیاسـت گـذاری هایمـان و چـه آرمـان 
هایـی را داریـم بـرای رسـیدن بـه آرمـان هایمان چـه ابزاری 
در اختیارمـان اسـت . بـه نظـر می رسـد کـه در حـال حاضر 
یـک میـل گسـترده ای در فضـای تیاتـر و نمایـش مـا وجود 
دارد کـه تعـداد کسـانی کـه بـه ایـن سـو آمـده اند یـا جذب 
شـده انـد بسـیار زیاد اسـت. در یک بررسـی هم بایـد بگوییم 
کـه امکانـات جمعـی هـم بـاال رفتـه اسـت. شـناخت هـا باال 
رفتـه البتـه گاهـی ایـن پیشـرفت امکانـات سـبب شـده کـه 
آن زحمتـی کـه در گذشـته کشـیده مـی شـد در ایـن حرفه 
االن کمتـر شـده اسـت. در گذشـته امکانات کتاب هم بسـیار 
محـدود بـود امـا امـروزه ما یـک نهضت ترجمـه داریـم و این 

نهضـت باعـث شـده بسـیاری از منابع مکتـوب بـه راحتی در 
اختیارمـان قـرار بگیـرد. در گذشـته وقتـی مـا می خواسـتیم 
دربـاره یـک جریان تیاتـری کار بکنیم تنهـا خبرهایش را می 
شـنیدیم. امـروزه به راحتی منابـع کاملش در اختیار اسـت. و 
بزرگانـی کـه بـه آنها افتخـار می کنیـم امروزه تعدادشـان کم 
هـم نیسـت حـال اینکه چگـوه همه این هـا بایـد در کنار هم 
قـرار بگیرند تا موفق شـویم در رسـیدن به اهدافمان بسـتگی 
بـه سیاسـت گـذاری هـا دارد  کـه بایـد ایـن سیاسـت هـا و 
اندیشـه هـا چگونـه در کنـار هـم قـرار بگیـرد و برنامـه ریزی 
شـود؛ بسـتگی دارد بـه تشـکل ها و اسـتقرار این گـروه ها در 

تاالرهـای نمایش مناسـب.
 از مشکالت تیاتر بگویید.

مشـکلی کـه در حـال حاضـر در تیاتـر وجـود دارد وجـود 
تاالرهـای مناسـب اجـرای نمایـش بـه تعـداد کافـی اسـت. و 

اینکـه گـروه نمایشـی بـه صورت منظبـت و با برنامـه زیر نظر 
مربیـان و اسـاتید خبـره این فن کـه همه نیروهـای الزم را در 
کنـار خود داشـته باشـد . مثـل یک تیـم فوتبـال؛ جمعی که 
ماننـد یـک خانـواده در کنار هـم تیمی در یـک زمین و محل 
و مجموعـه ای مـال خـوده ایـن تیم باشـد بـرای رسـیدن به 
هدفـی مشـخص تـاش کننـد البته که بـرای تیاتر بـه عنوان 
یـک مکتب انسـان سـاز ، جریان فرهنگی  کـه هم در تحذیب 
اخـاق شـرکت دارد و هـم بـه نقد شـرایط مختلف سیاسـی ، 
اجتماعـی و فرهنگـی می پردازد و کارگشاسـت؛ بسـیار از این 
هـم پیچیده تر و گسـترده تر اسـت. پس باید مکانی مناسـب 
بـرای عرضه داشـته باشـد برای برنامـه های بلنـد مدتش؛ که 
یکـی از مهمترینشـان تربیـت تماشـاچی اسـت . در حالی که 
نسـبت به گذشـته میـل بیشـتری در بین تماشـچی به وجود 
آمـده تامـل بیشـتر و درک بیشـتری بوجـود آمـده اسـت از 
طرفـی چـون تیاتـر یک سـرمایه گـزاری انسـانی مـی خواهد 
محجـور هم واقع می شـود. و البته تابع سـرمایه گـزاری های 
ملـی هـم هسـت. چـون بخـش خصوصـی نمـی توانـد مثـل 
سـینما بـا تماشـای فیلم بـه صورت ضبط شـده اجرا بشـود و 
چـون زنـده اسـت و گـروه اجرایـی باید هر سـری بـه صورت 
زنـده بـه اجـرای نمایـش بپردازنـد پـس بایـد هزینـه زندگی 
معیشـتی خـودش را فراهـم کنـد و انـرژی کـه هـر دفعه می 
گـذارد و وقتـی در بعضـی کشـور ها ایـن مقوله وجـود ندارد ؛ 
جـزو تعهدات دولت محسـوب می شـود. چون یک ابزاراسـت 
و شـاید عمیـق تریـن و رسـاترین  و مهمتریـن ابـزار فرهنگی 
اسـت. و چـون جـزو اهداف فرهنگـی حکومتی محسـوب می 
شـود پـس باید دولـت برایش سیاسـت گـزاری و برنامه ریزی 
کنـد و سوپسـیت بپـردازد تـا عملی شـود . مـا امروزه بیشـتر 
منتظر این موضوع هسـتیم که تشـکل گروهی تشـکیل شـود 
چـون نفـس نمایش؛ کار گروهـی و عمل گروهـی و اجتماعی 
اسـت و بـا اهـداف و برنامـه  اسـت. و در انتهـا کار علمـی و با 

اندیشـه بـرای رسـیدن بـه آن اهـداف و برنامه ها. 
 مدتـی اسـت تیاتـر دچار بحـران مخاطب شـده 

اسـت، دلیلـش را در چـه چیزی مـی بینید؟
بایـد در ابتـد ا بگوییم مخاطب کیسـت؟ گاهی ما شـنونده 
را بـه اشـتباه مخاطـب به کار مـی بریم. یک پدیـده اجتماعی 
زمینـه هـای مختلفـی  و در  دارد  معانـی گوناگونـی  اسـت. 
مـی توانـد معانـی مختلفـی پیـدا کنـد. مخاطـب در معنـای 
ارتباطیـش کـه تیاتـر یک وسـیله ارتباطـی اسـت اضطاحا ، 
تماشـاگر هـدف گفته می شـود. تمام کسـانی کـه در ابتدا به 
تماشـای نمایش می نشـینند تماشـاگرند. مخاطب یک برنامه 
برحسـب سـاختار آن برنامه و برحسـب اینکه هدف از ساخت 
آن برنامـه چیسـت، چـه رویکردی را دارد و اینکه چه کسـانی 
را انتخـاب کـرده کـه مخاطب هدفش باشـد. در تیاتـر عموما 
مـی گوییـم کـه تماشـاگر پـس از اجـرا تبدیـل بـه مخاطـب 
مـی شـود. بایـد تماشـاگر ببینـد، دریابـد، در او یـک جریـان 
فکـری بـه وجود بیایـد و پس از اتمـام اجرا به خـودش رجوع 
کنـد ؛ بازخـورد آغـاز می شـود در نتیجـه تماشـاگر تبدیل به 
مخاطـب می گـردد. همـه تماشـاچیان؛ مخاطب نمـی توانند 
باشـند. گاهـی تماشـاگر؛ تماشـاچی باقـی می ماند. شـاید در 
همـان لحظـه اجـرا بخنـدد امـا بعـد فرامـوش می کنـد و به 
دنبـال کردن موضـوع در ذهن خود نمـی رود. در واقع بیننده 
ای بـوده کـه لـذت لحظـه ای داشـته و در مقـام مخاطب قرار 
نگرفتـه اسـت. مخاطـب درجـه باالتری اسـت که مـن مجری 
آن را انتخـاب مـی کنـم برحسـب شناسـنامه او؛ 5 شـاخص 

وجـود دارد کـه برنامـه ای بـرای مخاطبیـن آماده شـود مثا 
این برنامه را من برای فان مخاطبین با شناسـنامه مشـخص 
خودشـان انتخـاب مـی کنم. بعد نیاز سـنجی باید بشـود و در 
ایـن مرحلـه اتمـام نمـی یابـد. گاهـی خـود مخاطـب متوجه 
نیـازش نیسـت یا اگر هم هسـت فقط نیازهای ظاهری اسـت. 
تنهـا آمـده که سـرگرم شـود. مـا بایـد آن را تشـخیص دهیم 
در کنـار اینکـه خودمـان چه هدفـی داریم. و چهـارم اینکه ما 
قصـد داریـم کـه پـس از اتمام در نـزد مخاطبمان چـه اتفاقی 
رخ بدهـد. چگونـه ارتقاء بیابد. در مخاطب تیاتـر آزمون وجود 
نـدارد اما یـک بازخوردهایی وجـو دارد. یک متوسـطی را قرار 
مـی دهیـم و مخاطـب باید مثا ایـن واکنش هـای رفتاری را 
در جامعـه داشـته باشـد. اگـر قرار اسـت که نمایـش یک کار 
آموزشـی باشـد کـه حتمـا هـم همیـن گونـه اسـت.  و پنجم 
کـه دربـاره آن بسـیار کـم صحبـت مـی شـود ایـن اسـت که 
مخاطـب بـرای فهـم مطلـب بیان شـده چـه ابزارهایـی را در 
اختیـار دارد. جامعـه چه قـدر در اختیار او ابزار قـرار می دهد. 
ایـن ابـزار؛ ابـزار رسـانه ای هـم هسـت کـه شـما انجـام مـی 
دهیـد. کـه هـر منطقـه چـه سـهم فرهنگـی دارد تـا بفهمیم 

چگونـه رفتـار کنیم. 
مـن فکـر می کنم که گاهـی مجریان هم مقصرانـد. امروزه 
بـه گفته خود رسـانه هـا یا برنامه هـا مخاطب ندارنـد و یا آن 
برنامـه دیگـر وجود نـدارد. اگر هم برنامه نمایشـی باشـد  دیر 
وقـت اسـت کـه آن هـم از آرشـیو دوبـاره پخـش می شـود و 
بـه آن صـورت تولیـدی نداریم که باید دلیلش را از مسـوولین 

و برنامـه سـازان بپرسـیم. البتـه بایـد ایـن نکتـه را هـم بیان 
کـرد کـه مـا در خیلی اوقـات نتوانسـتیم مثل گذشـته برنامه 
هایـی جـذاب تولیـد کنیم که با گذشـت بسـیار زیـاد زمان از 
جذابیـت و اثـر گذاریـش کم نشـود و جزو خاطـرات فرهنگی 
شـود. یـا اینکـه سـطح برنامـه هایمـان نـازل شـده و یـا بـا 
آمـدن گـروه هایی که هدفشـان از برنامه سـازی چیـز دیگر و 

متاسـفانه فقـط تکثیـر بیـش از اندازه بوده اسـت. 
نکتـه اساسـی دیگـر این اسـت که مخاطـب به معنـای عام 
وجـود نـدارد. همـگان دربـاره نمایـش وجـود نـدارد. رضایـت 
همـگان امـکان پذیر نیسـت. وقتی گـروه را یک جمع وسـیعی 
قـرار دهیم سـطح کار مسـلما نـزول پیدا مـی کند. قـرار دادن 
همـه بـا افـکار، امکانـات، فهـم و دانـش متفـاوت و اینکه همه 
بـه یک سـطح برداشـت کننـد، امکان پذیر نیسـت. و یـا اینکه 
مجبور به پرداختن به یک سـری موضوعات مشـترک بینشـان 
هسـتیم کـه این سـطح را پایین مـی آورد. خطر اینجاسـت که 
موجب سـقوط می شـود. و یا اینکه باید در یک سـطح پایینی 
بـه وجوه احساسـی مشـترک پرداخـت؛ مثا تقریبا نسـبت به 

یک سـری مسـایل همـه به یک شـکل می ترسـند. 
 سخن پایانی.

و  ایـران خونگـرم  مـردم  مـردم کرمـان، همچـون سـایر 
بااسـتعداد و فعـال هسـتند بایـد ایـن اسـتعدادها را بـا قـرار 
دادن امکانات مناسـب در اختیارشـان به سـمت اهداف خوب 
و سـازنده مدیریـت کـرد. تشـکر مـی کنـم از شـما و نشـریه 

خوبتان.

چهل نامه به همسرم
داریوش مودبیان دارنده نشان شوالیه هنر و ادب از دولت فرانسه و کارگردان، بازیگر و مدرس مطرح سینما و تیاتر ایران در گفت وگو با روزنامه پیام ما:

در معنای ارتباطی؛ مخاطب، تماشاگر هدف است
معرفی

مثـل  نیازهایـی  ارضـای  بـرای  چارچوبـی  روزمـره  زندگـی 
خوردن،خوابیدن،وتاحـدی ارضـای آرزوهـا اسـت.زندگی روزمـره 
جایـی اسـت،که در آنجـا ارتباطـات انسـانی شـکل مـی گیـرد. 
جایـی اسـت کـه در آن زبان با تمامـی واژگان وآرایـه هایش مورد 

اسـتفاده قـرار مـی گیرد.
سـوال اینجاسـت کـه چـرا گاهـی ادامـه دادن زندگـی روزمره 
مشـکل مـی شـود ؟در جـواب باید گفت، کـه چون هیچ پـروژه یا 
تخیلـی در زندگـی روزمـره کامل نیسـت. زندگی روزمـره همواره 
تمایـل دارد بـه کلی تبدیل شـود، تا بر ما سـلطه یابـد. اما همواره 
انسـانها در مقابـل آن مقاومـت می کنند،و موقتـاً ازطریق فعالیت 
هایی مثل تعطیات آخر هفته،مسـافرت ها و.......از زیر سـلطه ی 

آن مـی گریزند.
تکنیـک در تعریـف زندگـی روزمـره نقش بسـیار مهمـی دارد 
. همگـی مـی توانیم تشـخیص دهیـم، کـه رواج یافتـن امکاناتی 
مثـل برق،لولـه کشـی آب و فاضـاب و نسـل کاالهـای خانگـی 
مثل:ماشـین لباسشـویی،یخچال،ظرف شـویی،اتو بخـار و... چقدر 
بـر زندگی انسـانها تاثیر گذاشـته اسـت .فـن آوری حـوزه زندگی 
روزمـره را مـرز بندی کـرده، باعث به وجود آمـدن رفتارها وتجارب 
خاصـی مـی گـردد. مـا در ایـن مقالـه بـه تجاربـی کـه در فضـا-

زمـان)space-time( واقـع مـی گـردد مـی پردازیم.
زندگی بیش از حد شلوغ

زندگی در شـهر ها افراد بسـیاری را درگیر یک زندگی بسـیار 
شـلوغ کرده اسـت. من آن را زندگی سـخت نمی نامم. بلکه بهتر 
اسـت آن را زندگـی اشـباع شـده بنامیـم. بـرای مثـال، نگاهی به 
چگونگـی گـذران زندگی بچه ها، اضطـراب آور بودن آن را نشـان 
می دهد. بعد از هشـت سـاعت سـرکاس بودن، در روزهای کاری 
هفتـه بـه فعالیت هـای فـوق العـاده می رونـد و در آخـر هفته نیز 
در کاس هـای زبـان، ورزش، موسـیقی و... شـرکت می کننـد. در 
چنیـن شـرایطی آیا آنها فرصتـی برای اسـتراحت، بازی یـا انجام 
هـر کار دیگـری دارنـد؟ به عبـارت دیگر آنهـا اصاً فرصتـی برای 
زندگـی دارنـد؟ واضح اسـت کـه تمام ایـن فعالیت بچه هـا، برای 
رسـیدن به زندگی بزرگسـاالن اسـت . چیزی که اکثر بزرگساالن 

خـود از آن بیزارند.
در واقـع اکثریـت مـا انسـان ها زیـر بـار وظایف سـنگینی قرار 
گرفتـه ایـم و هرگـز نمی گوییم کـه برای انجـام ایـن کارها وقت 
کافـی نداریـم. زندگـی در خانـواده، با دوسـتان بـودن، کار کردن، 
آمـوزش دیدن، زندگی فرهنگی، ورزش کردن و... . روز 24سـاعت 
اسـت و هفتـه ۷ روز. زمـان کافـی بـرای انجام هر کاری نیسـت و 
مـا نمـی توانیـم همه چیز را به دسـت آوریـم. اما بافـت تکنولوژی 
)ارتباط، سـرعت، اطاعات و ...( ما را به طرف وظایف بیشـتر سوق 
می دهـد. ایـن وضعیت باعث شـده اسـت، امـروزه واژه ای که بیش 
از هـر واژه ی دیگـری در مراکز مشـاوره و روانکاوی معمول اسـت، 
واژه ی اسـترس باشـد. در جهان تکنولوژی اطاعـات و ارتباطات و 
زندگـی روزمـره، معموالً یک زندگی پر از اسـترس و فشـار اسـت. 

از ایـن رو انـواع داروهـای ضداسـترس معمول گشـته اسـت.انواع 
قرص ها،یـوگا، مراقبه،گیاهان دارویی، ورزش،مسـافرت،کار بیرون 
از خانـه و... . ما سـبک زندگی )life style(اسـترس زایی داریم و 
تنهـا راه حـل واقعی هم آن اسـت که زندگی مـان را تغییر دهیم. 
بـه همیـن دلیل اسـت که کشـور هـای آمریکای شـمالی فعالیت 
های متعددی را برای داشـتن یک زندگی سـاده پیشـنهاد نموده 
انـد. کار کمتر،هزینـه ی کمتر،مصرف کمتر=زندگـی متفاوت تر . 
بـا این همه،این فعالیت های جایگزین اگر هیچ سـودی نبخشـد، 
تشـخیص این نکته را آشـکار می سازد، که سـبک زندگی کنونی 

در برگیرنـده ی فعالیـت بیش از حد و تحرک بسـیار اسـت.
فضای مجازی و فراتر رفتن از مکان

فضـا، موضوعـی فلسـفی اسـت و در اینجـا الزم نیسـت بـرای 
اثبـات آن دلیـل بیاوریـم. )از افاطـون تـا هایدگـر و غیـره به این 
موضـوع توجـه نشـان داد ه اند( لکن نبایـد آن را با مفهوم »فضای 
مجازی« )cybersace( اشـتباه بگیریم. فضای مجازی اساسـاً به 
دو معنـا بـه کار مـی رود. از یـک سـو ایـن مفهوم بـرای اشـاره به 
فضـای اطاعاتـی که مردم مـی توانند هنگام اسـتفاده از اینترنت 
مـورد اسـتفاده قـرار دهنـد، بـه کار می رود و از سـوی دیگـر برای 
اشـاره بـه واقعیـت مجـازی اسـتفاده می شـود. یعنی برای اشـاره 
بـه تصاویـر سـه بعـدی بـکار مـی رود کـه بوسـیله ی تکنولوژی 
دیجیتـال ایجـاد می شـود. این محیط هـای مجازی نـه تنها مارا 
در بـر مـی گیرنـد، بلکـه مـا نیـز مـی توانیـم در آنهـا بـه فعالیت 
بپردازیـم و حتـی آنهـا را تغییر دهیم. بنابرین منظـور ما از فضای 
مجـازی، هـم، شـبکه ای از اطاعـات اسـت و هـم محیـط هـا یا 
واقعیـت هـای مجـازی. فضای مجـازی را شـاید بتوانیم مشـاهده 
کنیم،امـا شـبکه چیـزی اسـت کـه قابـل مشـاهده نیسـت و مـا 
مجبوریـم بـه تصـور در بـار ه ی آن بپردازیـم. درون شـبکه ی 
گسـترده ی جهانـی )www(،فرد می تواند بـه راحتی از جایی به 
جـای دیگـر حرکت کند و شـبکه را همچون یـک »فضا » متصور 
شـود. باید متوجه باشـیم کـه تجارب »فضـا- زمانـی« مقدمه ای 
بـرای سـایر تجارب اسـت. بنابریـن تأثیر فضای مجـازی بر تجربه 

ی فضـا- زمانـی اهمیت بسـیاری دارد.
الزم نیسـت کـه در اینجـا بـه توصیف روسـتا از زمان باسـتان 
تـا دوران کنونـی بپردازیـم. لکـن نگاهـی موقتـی می توانـد ما را 
در ایـن مقالـه کمـک کنـد. همه مـی دانند، کـه دنیاِی روسـتا به 
نسـبت دنیاِی شـهر با طبیعت سـازگاری بیشـتری دارد. خانه های 
متمرکـز کـه اطرافشـان را مـزارع، جنـگل هـا و کوههـا فراگرفته 
اسـت. مزارعـی کـه بـا مـزارع دیگـر مـرز بنـدی شـده اند ویژگی 
بـارز روسـتاها اسـت. از دور کـه به روسـتاها نگاه مـی کنیم، آنچه 
کـه باالتـر از سـقف روسـتاها خـود نمایـی می کنـد، بـرج ناقوس 
کلیسـا اسـت. صـدای این ناقـوس کـه از طلوع و غروب خورشـید 
پیـروی می کنـد، در روزهای مـه آلود و بارانـی راهنمای مردمانی 
اسـت، که در زمین های اطراف روسـتا مشـغول کارند. کرانمندی 
واسـتواری خـاک، خیابـان ها، جاده هـا و مزارع، خـط افقی زمین 

و مهمتـر از همـه خط عمـودی زندگی و برگشـت تدریجی آن به 
سـوی مـرگ، همگی تعریف شـده اند. آسـمان، روز، شـب و اندازه 
ی مـاه، زمـان واقعی کشـت و مهم تـر از همه حیات را نشـان می 
دهنـد. مناظـر، آسـمان و روسـتا نیز بخشـی از خانه ها هسـتند. 
بـا ایـن همـه، خانـه هـا دارای سـقف و دیوارنـد و درون آنهـا نیاز 
هـای مـادی و عاطفـی زندگـی بـرآورده می شـود. اینجاسـت که 
»هایدگـر« می گوید: »سـاکن بـودن به معنای موجـودی اخاقی 
بـودن در زمیـن اسـت ». ایـن سـاکن بودن بـرای انسـان ها نوعی 
»فضا سـازی »اسـت، تـا چیز هایی را بـه مالکیت خـود درآورند و 

از آنهـا مراقبت کنند.
از سـوی دیگـر انبـوه مردمی که در شـهرها زندگـی می کنند، 
فضـای کمـی در اختیار دارند. در شـهرها فضای افقـی معنا ندارد. 
بـرج ناقوس کلیسـا وجـود ندارد و تقریباً آسـمانی نیسـت. مضاف 
بـر ایـن خانـه ای دیگـر وجـود نـدارد. خانه هـا مثـل صندوق های 
روی هم انباشـته شـده اند. بدون اینکه زمینی در اطرافشـان باشد. 
بـدون اینکـه سـقفی داشـته باشـند. در شـهر ها حتی زیـر زمین 
هـا هم بـرای پارکینگ ماشـین ها،مترو،فاضاب کشـی و ... مورد 
اسـتفاده قرار گرفته اسـت. صدای ناشـی از ترافیک و ماشین همه 
جا را پر کرده اسـت. همه ی شـهر مثل یک ماشـین بزرگ اسـت.

همه چیز ماشـینی اسـت و زندگـی صمیمی از همه جـا رخت بر 
بسـته اسـت. بدتریـن کابوسـی که مـی توان دیـد این اسـت، که 
شـهر ها هر روز بزرگتر و بزرگتر می شـوند. عده ای از چشـم انداز 
هـای مختلفـی پیش بینی کـرده اند، که خانه هـا )به عبارت بهتر 
خانـه های مجازی( بـه »فضای دیگری » تبدیل می شـوند،که به 
افـراد اجـازه می دهد بـا دیگرانی ارتبـاط برقرار کنند، کـه هزاران 
مایـل دورتـر از آنهـا قـرار دارنـد. ایـن خانـه هـا بـر محدودیـت 
هـای طبیعـی و جغرافیایـی فائـق مـی آینـد.از پنجـرۀ خانه های 

مجـازی هـر چـه را که آرزو کنیـم، می توانیم ببینیم. چشـم انداز 
هـای برفی،بـازار محلی، کوههای سـر بـه فلک کشیده،اسـتادیوم 
ورزشـی،و کف دریاها. از سـوی دیگر در شـهرهای مجازی خیابان 
هـا کارکرد های اجتماعی شـان را انجام نمـی دهند. از آنجایی که 
در ایـن شـهرها هـر کاری را در خانه مـی توان انجـام داد،خیابانها 
و میـدان هـا روز بـه روز نقـش شـان در زندگـی شـهری کم رنگ 
تر می شـود. در شـهرهای مجـازی خیابان های جدیـدی به وجود 
مـی آیـد، کـه در آنهـا گـردش اطاعـات صـورت می گیـرد. عده 
ای دیگـر نیزتأکیـد کـرده انـد، کـه بدین صـورت شـرایطی برای 
ایجـاد »جهـان وطنـی« به وجـود مـی آیـد. به واسـطه ی شـهر ها 
و خانه هـای مجـازی، تمـدن بـه همـه جـا سـرک می کشـد و بـا 
فرهنگ هـای محلـی در گیـر می شـود، تـا آنجا کـه آنهـا را از پای 
در مـی آورد. اگـر چـه همـه ی اینها فرضیه های بسـیار مناقشـه بر 
انگیـزی بیـش نیسـتند. می خواهـم بگویم کـه در نتیجـه ی این 
مسـایل، نـه تنهـا مرزهـا در هم شکسـته می شـوند، بلکـه فضا و 
فاصله هـای افقـی نیـز معنـای خـود را از دسـت خواهـد داد، کـه 
ایـن خـود پیامد های متفاوتی بـه دنبال خواهد داشـت.آنچه که از 
نظر من بسـیار مهم اسـت، این اسـت که مکان جغرافیای معنای 
خـود را از دسـت خواهـد داد. همانگونه کـه فرامتن ها بر صفحات 
پرینت شـده فائـق آمده اند، عصـر فرا اطاعات نیـز بر محدودیت 
هـای جغرافیایـی فائق خواهـد آمد. ما هـم اکنون در یـک فرایند 
انتزاعـی شـدن قـرار داریـم و فضـای مجازی بـه ندرت بـه عنوان 
یـک فضـا به حسـاب مـی آید. امـا این به ایـن معنا نیسـت که تا 
ابـد در ایـن حـال باقـی خواهیم مانـد و نباید بگوییـم »هیچ چیز 
در حـال اتفـاق افتادن » نیسـت. بلکه بهترین قاعـده ی کلی این 
اسـت کـه قبـول کنیـم، در حـال فرا گذشـتن و تکامل هسـتیم./ 

مرکـز آمـوزش و پژوهش روزنامه ی همشـهری

برای مرور دوباره 
وقت داریم؟

سـه گانه پدرخوانـده را تـا حال بـه صورت های 
 ،VHS مختلف دیـده ام، در تلویزیون ایران، روی
روی CD، روی بلـوری، بـه صـورت دوبلـه، بـه 
صـورت غیردوبلـه و در حـال و هواهـای مختلف.

چنـد روز پیـش دیـدم که لینـک دانلود قسـمت 
اول و دوم پدرخوانـده، بـه صـورت متفاوتـی قرار 
داده شـده، بـه این صـورت که برداشـته اند و کل 
حـوادث و رویدادهـای ایـن فیلـم را بـه صـورت 

زمانـی مرتـب کرده اند.

اینگونـه  فیلم دوسـتان،  از  برخـی  قطعـا      
تدویـن خطـی را نمی پسـندند، اما وقتـی فیلم را 
بـه ایـن صـورت دانلـود کردم ایـن فکر بـه ذهنم 
راه یافـت کـه شـاید ایـن شـیوه تـازه ای از مـرور 

 . شد با
، مـا در زمانـه ای  بایـد در نظـر داشـت کـه 
زندگـی می کنیـم کـه دیگر دسترسـی بـه کتاب 
و فیلـم و موسـیقی، بسـیار آسـان شـده اسـت. 
خیلـی از ماهـا کـه هـوس بـه روز بـودن داریـم، 
ولـع تهیـه ایـن رسـانه ها را داریـم و بـرای خرید 
آنهـا وقـت و هزینـه صـرف می کنیم. بـا این همه 
وقتمـان محـدود اسـت و فقـط درصـد محدودی 
از مـواد انتخابـی را می توانیـم، ببینیـم، بخوانیـم 
و بشـنویم.این بـه خـودی خـود چیز بدی اسـت، 
بدانیـم،  کـه  می شـود  بدتـر  وقتـی  اوضـاع  امـا 
برخـی از کتاب هـا و فیلم هـا را باید بیـش از یک 

بار دیـد و چشـید.چرا؟
1- چـون تلقـی، اطاعـات و زاویـه دیـد مـا، 
سـال به سـال عـوض می شـود و لزوما برداشـتی 
کـه امروز از یک فیلم و کتاب داریم، با برداشـت، 
سـال های پیـش مـا نمی خوانـد.2- چـون خیلی 
از فیلم هـا و کتاب هـا، حـاوی ظرایفـی هسـتند 
داشـتن  و  باریک بینـی  مسـتلزم  درکشـان  کـه 
ایـن  اسـت  ممکـن  و  اسـت  جانبـی  اطاعـات 
ظرایـف، در خوانـش یـا مشـاهده اول، جـا افتاده 
باشـند.3- چـون بـه تناسـب حـال و هـوای مـا، 
درک  بـرای  ذهنـی  فیلترهـای  اسـت،  ممکـن 
برخـی از نـکات، بـاز یا بسـته باشـند.4- و اصوال 
شـما  کـه  حالـی  در  چیـز،  هـر  دوبـاره  تجربـه 
خواهیـد  تجربـه  بعـدا  کـه  چیـزی  از  شـمه ای 
کـرد را می دانیـد، حـال و هـوای تـازه ای ایجـاد 
می کند.دیـروز داشـتم فیلـم ترومبو را با شـرکت 
برایـان کرانسـتون می دیـدم. خـب، شـمار قابـل 
توجهـی بـا جـو ایجـاد شـده در سـال های جنگ 
و  هسـتیم  آشـنا  مک کارتیسـم،  دوران  و  سـرد 
می دانیـم کـه در آن سـال ها بـا برچسـب نفـوذ 
کمونیسـم و نفـوذ بیگانـه، چـه بر سـر هنرمندان 
و نویسـندگان آمـد. امـا وقتـی داشـتم فیلـم را 
می دیـدم، بـا خـودم گفتـم کـه اگـر بیننـده ای 
پیـدا شـود کـه آشـنایی چندانـی بـا آن دوران 
نداشـته باشـد و قبا در این مورد نخوانده باشـد 
و ندیـده باشـد و حتی بـا قرینه هـای این حوادث 
در دیگـر نقـاط ایـن کـره خاکـی آشـنا نباشـد، 
دیـدن ایـن فیلـم چـه جذابیتـی برایـش خواهد 

داشت.
بـرای مـا فیلم، بسـیار زیبـا می نمایـد و برای 
دیگـری خیلـی محـو گنـگ و در هم!بـه صورت 
مشـابهی، ممکن اسـت، سـال ها بعـد، چیزهایی 
ممکـن  برایمـان،  درکشـان  و  فعـا هضـم  کـه 
نیسـت، بـه نظرمـان خوشـگوار بیایند.پـس در 
انتهـا می خواسـتم برایمـان بنویسـم، هـر چنـد 
در حکـم  وقـت  روزانـه،  کارهـای  هیاهـوی  در 
بـرای  وقـت  بایـد گاهـی هـم  امـا  کیمیاسـت، 
و  نوسـتالژیک  حـس  بگذاریـم.  کنـار  »مـرور« 
برداشـت های تقویت شـده یـا تازه شـکل گرفتـه، 
برایمـان جالـب  ایـن مرورهـا، قطعـا  در حیـن 
ایـن  بتوانیـم  کـه  بهتـر  چـه  و  بـود!  خواهنـد 
مرورهـا را بـه شـیوه های نوینـی انجـام بدهیـم، 
مثـا بـه صـورت همخوانی کتـاب، یا بخشـی از 
آن!و موضـوع را چـرا اصـا می خواهیـم محـدود 
کنیـم،  شـنیداری  و  دیـداری  رسـانه های  بـه 
گاهـی الزم می شـود کـه مـا تجـارب گذشـته را 

در زندگـی خـود، تکـرار کنیـم!

چرا نمی توانیم فراتر برویم

معرفی

تهـران،  در  متولـد۱32۹  مؤدبیـان  داریـوش  اسـتاد 
و  فیلمنامه نویـس  کارگـردان،  تئاتـر،  و  سـینما  بازیگـر 
مترجـم ایرانـی اسـت. وی در سـال های اخیـر بیشـتر در 
زمینـه تدریـس تئاتـر و ترجمه نمایشـنامه فعالیت داشـته 
تلویزیونـی  تئاتـر  بـا  را  هنـری  فعالیـت  مؤدبیـان  اسـت. 
ضحـاک مـاردوش در سـال ۱343 آغـاز کـرد. وی در سـال 
۱35۹ مـدرک فوق لیسـانس تخصصـی مطالعـات هنرهـای 
فوق لیسـانس   ۱3۶0 سـال  در  و  پاریـس  سـوربن  ازدانشـگاه  را  نمایشـی 
تخصصـی زبان شناسـی را از مؤسسـه مطالعـات علوم انسـانی پاریـس دریافت 

دولـت  از  ادب  و  هنـر  شـوالیه  نشـان  آذرمـاه۹4  مودبیـان؛  کرد.داریـوش 
فرانسـه دریافـت کـرد.

 نشـان های فرهنگـی، هنـری و ادبـی بـه افـرادی کـه در زمینـه ادب و هنـر 
فرانسـه فعالیـت دارنـد اهـدا می شـود. باالتریـن نشـان، شـوالیه اسـت کـه 
آذرمـاه آن را از سـوی سـفیر فرهنـگ و ارتباطـات فرانسـه در سـفارت ایـن 
کشـور دریافـت خواهـم کـرد. ایـن نشـان جنبـه اقتصـادی و سیاسـی نـدارد 
ارتباط هـای  بی شـک  اسـت.  ملـی  نشـان  یـک  و  اسـت  هنـر  و  ادب  مسـاله 
فرهنگـی سـبب غنـای آن می شـود. مودبیان سـال 52 نیز به کرمـان به عنوان 

کارشـناس هنـری بـه مـدت چنـد مـاه سـفر کـرده اسـت.

سپیده ایران منش
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مي بیني چه شب ساکتي ست؟

انگار هیچ کسي در دنیا نیست،

يا شايد

من در دنیاي هیچ کس نیستم...

ايگور استراوينسکي

عکس نوشت

سوژه

تیاتر

اخیرا  تصاویری تقطیع و تحریف شـده از محمدجواد ظریف در سـطح گسـترده 
در فضـای مجـازی در حـال انتشـار اسـت.  در ایـن تصاویـر جعـل شـده، ظریـف 

درحالیکه دسـت خود را به سـمت یک دیپلمات خارجی زن دراز کرده نشـان داده 
مـی شـود، حال آنکـه تصاویر اصلـی، خـاف آن را ثابـت می کند.

خدای کشتار
زمان : 4 الی 20 بهمن ماه

ساعت : 18
مـکان: حـد فاصل چهـارراه 
طهماسـب آبـاد و باغملـی، 
مجموعـه یـادگاران صنعتی، 

پاتـوی همایـون صنعتـی

موسقی

کنسرت رضا یزدانی در تهران
رضـا یزدانـی ایـن عکـس را در کانـال خـود در تلگرام منتشـر کرد. 

ایـن عکـس مربـوط بـه آخریـن کنسـرت وی در تهران می باشـد.

حرف های گفتنی ولی ناگفته

باد سالم می کند
سرو قیام می کند

ایـن زمـان  ایـن جملـه حکایـت ماسـت در 
حاضـر. زمانـی کـه مـا میپنداریم همه چیـز آرام 

ست  ا
ولـی هیـچ چیـز سـر جـای خـودش نیسـت. گمـان میبریـم بـا 
اندکـی پـول کـه به عنـوان گـذران لحظاتی اندک که شـاید شـادی 

و نشـاطی را کـه در 
خـواب دیـده ایم را برایمان بـه ارمغان بیاورد سـپری میکنیم.ولی 

دریـغ.... دریـغ از اینکه همان شـادی را در خواب میبینیم.
 هرشـب را بـا این امید که فردا روز دیگریسـت بـا رویکردی دیگر 
سـر بـر بالیـن میگذاریـم ولی افسـوس کـه فردایـی که انتظـارش را 
مـی کشـیم. فـردا نیسـت بلکـه همیـن امـروز اسـت ولـی بـا نامـی 
دیگر.همـان غصـه هـا همـان دردهـا  همـان امیدواریهـای واهی که 

شـاید تسـکین درد باشد.
بـاد میآیـد و یـا بهتـر بگوییـم اول آرام میـوزد ولـی کـم کـم بـر 
مـا و زندگـی مـا میتـازد. همـه با آمدنشـان اتظـار ویرانـی همه چیز 
را میکشـند ولـی نمیداننـد کـه بـاد بـا ایـن وزیدنـش گرده افشـانی 
میکنـد و همیـن گرده افشـانی ها در گـذران زمـان درختانی تنومند 
را از خـاک مـی رویاننـد کـه در مقابـل بادهـای آینـده با اسـتقامت 
تـر ایسـتادگی مـی کننـد. و همچون سـرو خم بـه ابرو نمـی آورند و 

همچنـان اسـتقامت میکنند.
زندگی سـخت اسـت ولـی همین وجود بادهاسـت کـه کمک می 
کنـد راحـت تـر بتوانیم بـا تغییرات کنـار بیاییـم . باید همیشـه این 
جملـه را مـد نظـر بگیریـم کـه با سـام باد قیام سـرو حتمی اسـت.

در حاشیه

اعتراض خانه  موسیقی به حذف ساالر عقیلی 
از جشنواره  فجر

از حضـور سـاالر عقیلـی در جشـنواره  اعـام ممانعـت  از  پـس 
خانـه  سـخنگوی  و  دبیـر   - پیرنیـاکان  داریـوش  فجـر،  موسـیقی 
بـه گـزارش  داد.  نهـاد صنفـی خبـر  ایـن  اعتـراض  از  موسـیقی - 
خبرگـزاری خبرآنایـن، پیرنیـاکان دربـاره اعـام ممنوعیـت اجرای 
سـاالر عقیلی در جشـنواره موسـیقی فجر درپی حضـور او در یکی از 
شـبکه های ماهـواره ای، به سـایت خانه موسـیقی گفت: مـا از جایگاه 
صنفـی و هنـری خانه موسـیقی، موظفیـم از حقوق همـه هنرمندان 
و از منافـع صنفـی اعضـا دفـاع کنیـم. امـروز شـنیده ایم که بـه دبیر 
به دلیـل  عقیلـی  سـاالر  کرده انـد  اعـام  فجـر  موسـیقی  جشـنواره 
حضـور در یکـی از شـبکه های ماهـواره ای نبایـد در ایـن جشـنواره 

کند. شـرکت 
او ادامـه داد: اول بایـد ایـن موضـوع کامـا بررسـی و بعـد ایـن 
از سـفر  آقـای عقیلـی  تصمیـم گرفتـه شـود. می توانسـتند وقتـی 
برگشـت، بـا ایشـان صحبـت کننـد و بعـد در این باره تصمیـم گیری 
شـود؛  پیرنیـاکان اظهـار کـرد: به تازگـی هـم شـنیده بـودم به دلیـل 
برای شـان  خارجـی،  سـایت  یـک  در  ایشـان  آهنگ هـای  وجـود 
بـرای  محدودیت هـا  ایـن  وقتـی  آمـد.  به وجـود  محدودیت هایـی 
کسـی وجـود دارد و در داخـل نمی گذارنـد کارش را انجـام دهد، این 
هنرمنـد مجبـور می شـود بـه رسـانه های بیـرون از ایـران رو بیـاورد. 
دبیـر و سـخنگوی خانـه موسـیقی ادامـه داد: ضمـن این کـه هیـچ 
قانونـی بـه مـا هنرمنـدان ابـاغ نشـده کـه اگر کسـی با یک رسـانه 
خارجـی گفت وگـو کنـد و اثـرش آنجـا پخـش شـود، جرم محسـوب 
شـود. از نظـر مـا جرم نیسـت؛ بایـد قانونی وجود داشـته باشـد که از 
آن تبعیـت شـود. بـه همیـن به راحتـی نمی تـوان به کسـی گفت این 

کار را انجـام ندهیـد.

قاسمخانی هم »کی روشی پور« شد!
ایـن متـن را مهـراب قاسـمخانی طتـز نویـس سرشـناس ایرانـی 

دربـاره تیـم امیـد نوشـته اسـت.
»پریـروز بعـد از حـذف تیـم ملـی امیـد از مسـابقات مقدماتـی 
المپیـک اومـدم یـه پسـت بـذارم در مورد بعضـی از آقایـون که چپ 
راسـت کـی روش رو تخریـب می کرد نـد و مسـخرش می کرد نـد  و 
کـه تیـم ملـی رو تـوی جـا م جها نـی بین چهـار تـا تیم چهـارم کرد. 
گفتـم ولـش کـن! مـن کـه قـرار نیسـت در هـر مـوردی نظـر بـدم. 
االن دیـدم یکـی از همیـن آقایـون کـه اتفاقـا در حذف تیـم المپیک 
نقـش داشـتند بـاز هـم مصاحبـه کردنـد و باز هـم با تمسـخر گفتن 
عبـاس آقـا هـم می تونسـت تیـم ایـران رو چهـارم کنـد تـوی جـا م 
جها نـی... یعنـی شـما موفـق بشـید بهترین تیـم امید بعـد از انقاب 
رو بـا بیشـترین امکانات سـخت افـزاری و باالترین هزینـه بین چهار 
تـا تیـم قطـر، سـوریه و چیـن دوم کنیـد، یـک نسـل جـوان رو کـه 
می تونسـتن بـا صعـود بـه المپیک در دنیا دیده بشـن و بـه لیگ های 
اروپایـی بـرن و بدرخشـن و تیم  ملی آینده ما را بسـازنند، بسـوزونید 
بـا خـوردن سـه گل از ژاپن رکـورد پرگل ترین شکسـت تاریـخ ایران 
در مقدماتی هـای المپیـک رو بشـکونید و تازه تـوی کارنامه تون قبا 
هـم یـک بـار دیگه تیـم المپیک رو در سـابق حذف کرده باشـید، باز 
هـم روتـون میشـه کـه کسـی رو مسـخره کنیـد؟ بابـا اصـا من هم 
کی روشـی پور. اصـا کـی روش هـم بـد. شـما کـه چنیـن هنرنمایـی 

کردیـد می خواهیـد بقیـه مسـخره نکنید؟
پ. ن اول: تـوی ایـن مملکـت سـابقه نداشـته کسـی بـه خاطـر 
اشـتباهاتش حتـی اگر بزرگ باشـن اسـتعفا بـده ولـی کاش اقا اون 
دوسـتانی کـه بـا یک تصمیم شـخصی و سـلیقه ای و بـدون توجه به 
نظـر میلیون هـا ایرانـی بـا مربیگـری کرانچـار در تیـم امیـد مخالفت 
کردنـد و آقایـون دیگـری رو در راس تیـم قـرار دادن بـدون ایـن 
کـه نیـازی ببیننـد کـه بـه کسـی دلیلشـو رو توضیـح بـدن یک کم 
شـرمنده ایـن مـردم و اون جوون هـای بـا اسـتعداد بشـن و رسـما از 

همـه عذرخواهـی کنن.
پ. ن دوم: عمرا اگه این کار رو بکنن.

پ. ن سـوم: خسـته نباشـید می گـم بـه همـه بازیکنای تیـم امید 
کـه تاششـون رو کـردن حتـی به تمـام کادرفنـی که قطعا دوسـت 
نداشـتن حـذف بشـن فقـط کاش بعضی از دوسـتان کمـی احترام و 

متانـت را یـاد بگیرن.«

پخش تصاویر جعلی جدید از وزیر خارجه در فضای مجازی

اسالم اُرُمز)صابر(

تاریخ

سالروز نخستین انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران

پنجـم بهمـن سـال 1358 نخسـتین دوره انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری ایـران یـک سـال پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی در 
حالـی برگـزار شـد کـه بـا اسـتعفای دولت موقـت مهدی بـازرگان 

اداره امـور اجرایـی کشـور بـر عهـده شـورای انقـاب بـود. 
در ایـن دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری 124 نامـزد شـرکت 
کردنـد کـه پس از اعـام انصراف یا اسـتعفای برخـی از نامزدها در 
نهایـت 96 نامـزد در روز انتخابـات بـه رقابت با یکدیگـر پرداختند.

ابوالحسـن بنـی صدر، احمـد مدنی )نفـر دوم(، داریوش فروهر، 
صـادق قطـب زاده، حسـن ابراهیـم حبیبـی، کاظم سامی،حسـن 
آیـت، صـادق طباطبایـی، صـادق خلخالـی، محمـد مکـری، صفر 
علـی خلیلـی، از جملـه نامزدهـای اولیـن دوره انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری در ایـران بودنـد. جـال الدیـن فارسـی کاندیـد مـورد 
حمایـت حـزب جمهـوری اسـامی بـه دلیل انتشـار خبـر مربوط 
بـه عـدم ایرانـی االصـل بـودن )پـدر وی از مهاجریـن افغانـی - 
شـهر هـرات - بـه ایـران بودنـد ( رقابـت هـای انتخاباتـی کنـاره 
گرفـت.  در نهایـت ابوالحسـن بنـی صـدر بـا کسـب 10 میلیـون 
و ۷53 هـزار و ۷52 رای از مجمـوع 14 میلیـون و 152 هـزار و 
88۷ نفـر رای ماخـوذه بـه عنـوان نخسـیتن رئیس جمهـور ایران 

شـد. انتخاب 


