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آب ناجی زندگی است.
آگهی مناقصه شماره 34/ب/95/9م   )نوبت دوم(

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد: توســعه و بازســازی شــبکه توزیــع آب بافــت و رابــر را بــه شــرح ذیــل از محــل 
اعتبــارات عمرانــی و براســاس فهــرس بهــای ســال 95 و از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. لــذا از 
کلیــه شــرکتهای پیمانــکاری کــه دارای گواهــی صاحیــت انجــام کار در رشــته آب و گواهــی صاحیــت ایمنــی اداره کار را دارا مــی 
باشــند دعــوت مــی شــود ضمــن ارائــه مجوزهــای مزبــور تــا پایــان وقــت اداری 95/10/7 جهــت دریافــت اســناد ارزیابــی و مناقصــه بــه 
دفتــر قراردادهــای شــرکت واقــع در کرمــان بلــوار 22 بهمــن مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 

بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود میباشــد.

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
3/071/518/194153/600/000توسعه و بازسازی شبکه توزیع آب بافت و رابر1

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 95/10/18
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب ساعت 9 صبح مورخ 95/10/19

تاریخ افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی مورخ 95/10/19
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

160,000,000720,000,000
260,000,000720,000,000

1,440,000,000

مهلت
محل
مهلت
محل
زمان

قیمت پایه مزایده 
(ریال)هر ماه 

مبلغ تضمین شرکت در مزایده 
(ریال)

اجاره ماشین آالت معدن شن و ماسه

تحویل پیشنهاد ها

گشایش پیشنهاد ها

محلدریافت اسناد

مزایده 
گزار

نام

نشانی

90اجاره لودر کوماتسو 

موضوعردیف

یک هفتهاز تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت 
(دبیرخانه مدیریت حراست) کرماناداره کل راه و شهرسازی استان 

 روز10از آخرین روز مهلت دریافت اسناد مزایده به مدت 
(اتاق جلسات)اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان 

طبق اسناد مزایده

جهت یک سال (ریال)جمع کل 
75,000,000

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
95/10/2:    و تاریخ انتشار نوبت دوم95/10/1: تاریخ انتشارنوبت اول

کادر صفحه اول6  

شناسه ملی - 7617899596کد پستی - رو به روی سه راه فارابی- بلوار شهید صدوقی- کرمان
411371938916کد اقتصادی - 14000275775

کرماناداره کل راه و شهرسازی استان 

(نوبت دوم)   95./7م/034-055 فراخوان مزایده

قیمت پایه مزایده یک 
(ریال)سال 

کرماناداره کل راه و شهرسازی استان 

 جاده ده باال10کيلومتر -اجاره ماشين آالت معدن شن و ماسه کارخانه خانه سازي کرمان واقع در کرمان 

(پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور)  /http//iets.mporg.irیا سایت 

تاریخ انتشارنوبت اول: 95/10/1   و تاریخ انتشار نوبت دوم: 95/10/2

محمدرضا عارف در دیدار با امام جمعه کرمان:

احمدی نژاد
آب را »سیاسی« کرد

استانی که پایلوت اقتصاد مقاومتی است
نتوانسته از طرحی که در راستای این الگوست، استفاده کند

سهم ناچیز کرمان از رونق تولید

محمـد رضا عارف ظهر دیـروز  اول 
دی مـاه در نشسـت بررسـی جنبـش 
دانشـجویان  جمـع  در  دانشـجویی 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمـان 
بـه مناسـبت سـی و پنجمین سـالروز 
تاسـیس دانشـگاه آزاد اسـامی واحد 
کرمـان،روز دانشـجو را نقطـه عطـف 
جدی در مبارزات دانشـجویی دانسـت 
اول جنبـش  کرد:»مقطـع  تصریـح  و 
دانشـجویی از مـاه هـای آغازین سـال 

اسـامی  انجمـن  بـا تشـکیل   1322
دانشـجویی در دانشـگاه تهـران آغـاز 
و تـا آسـتانه پیـروزی انقـاب ادامـه 
داشـت.« وی نقطه عطف دوم جنبش 
سـال  خـرداد   15 را  دانشـجویی 
دوره  ایـن  افـزود:»در  و  دانسـت   42
جنبـش دانشـجویی بـا نهضـت امـام 
راحـل همراه گردیـد و در ایـن دوران 
بـود کـه امـام پیـام هـای مختلفی به 
دانشـجویان خـارج از کشـور دادند که 

اگـر بـه ایـن پیـام هـا توجـه نماییـد 
وحـدت بین دانشـجو و حوزه مشـهود 

باشـد.« می 
رییـس فراکسـیون امیـد بـا بیـان 
ایـن نکتـه کـه جریانـات دانشـجویی 
پـس از 14 خـرداد 42 اسـامی تـر 
شـد، ادامـه داد:»نقطـه عطـف سـوم 
جنبـش دانشـجویی 22 بهمن 1357 

. ست ا
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محمدرضا عارف در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان:

روابط خارجی نقطه مثبت دولت است
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 خبر

امضای تفاهم نامه 
همکاری علمی بین 

مرکز تحقیقات 
کشاورزی جنوب و 

دانشگاه باهنر
تحقیقـات  مرکـز  عمومـی  روابـط 
تفاهم نامـه  نوشـت:  جیرفـت  کشـاورزی 
بیـن  پژوهشـی  و  علمـی  همکاری هـای 
کشـاورزی  آمـوزش  و  تحقیقـات  مرکـز 
اسـتان کرمـان  منابـع طبیعـی جنـوب  و 
گیاهـی  تولیـدات  فنـاوری  پژوهشـکده  و 
دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در تاریـخ 
رییـس  دکتـر طاهـر  توسـط  آذر ۹5   3۰
دانشـگاه کرمـان و دکتر آئیـن رییس مرکز 
تحقیقـات در محـل دانشـگاه شـهید باهنر 

گردیـد.  منعقـد 
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور معاونیـن 
دو طـرف و دکتـر محمـدی نـژاد رئیـس 
گیاهـی  تولیـدات  فنـاوری  پژوهشـکده 
برگـزار شـد دکتـر طاهـر جایـگاه جنـوب 
بسـیار  را  کشـاورزی  در  کرمـان  اسـتان 
کمبـود  بحـران  و  نمـوده  ذکـر  بااهمیـت 
ایـن  چالش هـای  مهم تریـن  از  را  آب 
عرصـه عنـوان کـرد. وی تأکیـد نمـود بـا 
هـدف مقابلـه بـا ایـن چالـش الزم اسـت 
وزارت  تحقیقاتـی  مراکـز  بیـن  همـکاری 
و  بیشـتر  دانشـگاه  و  کشـاورزی  جهـاد 
نـژاد  محمـدی  دکتـر  شـود.  پررنگ تـر 
هم افزایـی  و  همگرایـی  مراسـم  ایـن  در 
در  طرفیـن  پتانسـیل های  و  توانمندی هـا 
جهـت حـل مهم تریـن موضوعـات مبتا به 
کشـاورزی اسـتان را از اهـداف اصلـی ایـن 
تفاهم نامـه عنـوان کـرد. وی اضافـه نمـود 
در قالـب ایـن تفاهم نامـه چندیـن پـروژه 
کان ملـی و بین المللـی در زمینـه احیـا 
تـاالب جازموریـان، کشـت های جایگزیـن 
خواهنـد  اجـرا  کم مصـرف  گیاهـان  و 
شـد.دکتر آئیـن، رییـس مرکـز تحقیقات و 
آمـوزش کشـاورزی جنـوب اسـتان کرمان 
نیـز ضمـن اسـتقبال از همکاری هـای بین 
بخشـی و مشترک با دانشـگاه و پژوهشکده 
در زمینـه موضوعات مهـم منطقه، آمادگی 
مرکـز متبـوع را جهت حضور فعـال و مؤثر 
محققیـن و بـکار گیـری امکانـات الزم در 

ایـن راسـتا را اعـام نمـود.

مس یک تعهد ثابت 
برای تولید دارد

منطقـه  مـس  مدیـر  نوشـت:  فـارس 
برنامـه  و  تعهـد  »مـس  گفـت:  کرمـان 
سـاالنه بـرای تولیـد دارد و این یـک تعهد 
ثابـت اسـت.« محمـد حسـنی در نشسـت 
کارگـروه تعامـل صنعت، معدن و دانشـگاه 
»افزایـش  افـزود:  سرچشـمه  مـس  در 
آماده بـه کار  و  قیمـت  کاهـش  بهـره وری، 
در  آنـان  از  نگهـداری  و  تجهیـزات  بـودن 
کنـار تولیـد بـرای مـا بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت و هـر زمـان بودجـه بیشـتری بـوده 
کارهـای پژوهشـی فراوانـی هم انجام شـده 
و از توان متخصصان استفاده شـده اسـت.«
وی عنوان داشـت: »اسـتفاده از بندهای 
قانونـی 31 و 35 قانـون رفـع موانـع تولید 
نتایـج  قطعـاً  و  سـودآور  بسـیار  می توانـد 
از  اینکـه  به شـرط  باشـد  داشـته  مثبتـی 

کانـال درسـتی انجـام شـود.«
گفـت:  کرمـان  منطقـه  مـس  مدیـر 
»بـه نظـرم یکـی از نتایـج اجـرای ایـن دو 
ماده قانونـی ایـن اسـت که پـول از اسـتان 
خارج نمی شـود و در اسـتان هزینه می شود 
کـه ایـن یـک بـازی برد-بـرد اسـت.« وی 
در تشـریح بندهـای 31 و 35  قانـون رفـع 
موانـع تولیـد گفـت: »برخـی بندهـای این 
دو ماده قانونـی نیازمنـد توضیحـات بیشـتر 
اسـت و پیچیـده بـودن فرآیندهـای برخی 
بندهـای ایـن دو مـاده اسـتفاده از آن را با 

مشـکل مواجـه کرده اسـت.«
حسـنی خاطرنشـان کـرد: »مـا از ایـن 
دو ماده قانونـی در زمینـه معافیـت حقـوق 
اسـتقبال  مالیاتـی  معافیـت  و  دولتـی 
می کنیـم و همچنیـن مس کرمـان تاکنون 
انجـام  زیـادی  پژوهش هـای  و  تحقیقـات 
بـا  قراردادهایـی  زمینـه  ایـن  در  و  داده 

اسـت.« منعقدشـده  دانشـگاه ها 

کرمان ویچ

ن  ســـــــتا ا
چـه  اگـر  کرمـان 
اردیبهشـت ماه سال 
به عنـوان  جـاری 
پایلـوت  اسـتان 
مقاومتـی  اقتصـاد 
معرفـی شـد اما از طـرح رونق تولید 
که مصوب سـتاد فرماندهـی اقتصاد 
مقاومتـی اسـت، به خوبـی اسـتفاده 

اسـت. نکـرده 
سـال  اردیبهشـت ماه  اوایـل 
جـاری بود کـه اسـحاق جهانگیری، 
اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد  رییـس 
مقاومتـی کشـور مصوبـه ای از ایـن 
صنعـت،  وزارت  بـرای  را  سـتاد 
در  کـه  فرسـتاد  تجـارت  و  معـدن 
تولیـدی  بنگاه هـای  رونـق  بـر  آن 
طرح هـای  و  متوسـط  کوچـک، 
بـاالی 6۰  پیشـرفت  بـا  نیمه تمـام 
ایـن  درصـد تأکیـد شـده بـود. در 
طـرح، سـازمان های صنعـت، معدن 
می بایسـت  اسـتان  هـر  تجـارت  و 
واحدهـای نیمه تمـام و طرح هـای با 
پیشـرفت فیزیکـی بـاالی 6۰ درصد 
موانـع  رفـع  کارگـروه  طریـق  از  را 
تولیـد بـه بانک هـا معرفـی کننـد تا 
بـه آن هـا تسـهیات پرداخت شـود. 
2۰ روز پـس از ابـاغ ایـن مصوبـه، 
رییـس جمهـور کشـورمان در سـفر 
بـه کرمـان، ایـن اسـتان را به عنوان 

معرفـی  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت 
کـرد. امـا حـاال بـا گذشـت حـدود 
هشـت مـاه از ایـن مصوبه مشـاهده 
کرمـان  اینکـه  علی رغـم  می شـود 
اسـت،  مقاومتـی  اقتصـاد  پایلـوت 
از طرحـی کـه در راسـتای اقتصـاد 
به خوبـی  تصویب شـده،  مقاومتـی 
اسـتفاده نکرده اسـت. ایـن در حالی 
آذربایجـان  و  لرسـتان  کـه  اسـت 
پایلـوت  دیگـر  اسـتان  دو  شـرقی، 
رونـق  طـرح  در  مقاومتـی  اقتصـاد 
از کرمـان  تولیـد وضعیـت بهتـری 

دارنـد.
شمال در رتبه 20
جنوب در رتبه 30

بر اسـاس آخرین گـزارش وزارت 
صنعـت، معدن و تجـارت، تا 15 آذر 
۹5، در شـمال اسـتان 171 میلیارد 
واحـد   18۹ بـه  تسـهیات  تومـان 
نیمه تمـام  طرح هـای  و  تولیـدی 
بـاالی 6۰ درصـد پیشـرفت فیزیکی 
)واحدهـای  اسـت  پرداخت شـده 
نیمه تمـام  طرح هـای  و  تولیـدی 
صنعـت،  سـازمان  دو  بـه  مربـوط 
معـدن و تجـارت و جهاد کشـاورزی 
ازنظـر رقـم تسـهیات  هسـتند( و 
پرداختی در بین اسـتان های کشـور 
در رتبه بیسـتم است. جنوب کرمان 
میلیـارد   51 بـا  نظـر  ایـن  از  هـم 
تسـهیات پرداختـی بـه 13۰ واحد 

و طرح در رتبه سـی ام کشـور اسـت 
اگـر تسـهیات پرداخت شـده در  و 
شـمال و جنـوب را بـا هـم در نظـر 
سـازمان های  )درحالی کـه  بگیریـم 
جهـاد کشـاورزی و صنعـت، معـدن 
و تجـارت شـمال و جنـوب اسـتان 
پرداخـت  مجمـوع  هسـتند(  جـدا 
تسـهیات بـه واحدهـای تولیـدی و 
طرح هـای نیمه تمـام در کل اسـتان 
بـه 222 میلیـارد تومـان می رسـد 
نظـر در جایـگاه  ایـن  از  و کرمـان 
دوازدهـم کشـوری قـرار می گیـرد. 
ایـن در حالـی اسـت که لرسـتان با 
پرداخـت 364 میلیارد تسـهیات به 
233 واحـد و طـرح در رتبـه سـوم 
کشـور اسـت و آذربایجان شـرقی با 
پرداخـت 264 میلیـارد تومـان بـه 
424 واحـد و طـرح در رتبـه دهـم 
کشـور قـرار دارد تا مشـخص شـود 
اسـتان کرمـان در بیـن سـه اسـتان 
ازنظـر  مقاومتـی،  اقتصـاد  پایلـوت 
تولیـد،  رونـق  طـرح  از  اسـتفاده 
وضعیـت خوبی نـدارد. موضوعی که 
پیش ازایـن هـم بـا انتقاد مسـئوالن 
کشـوری و اسـتانی هـم روبرو شـده 

. بود
نمره مردودی جهانگیری به 

بانک های استان
بـود  پیـش  مـاه  یـک  از  بیـش 
معـاون  جهانگیـری،  اسـحاق  کـه 

بـه  سـفر  در  جمهـور  رییـس  اول 
جنـوب اسـتان به شـدت از عملکـرد 
بانک های اسـتان در بحـث پرداخت 
تسـهیات بـه واحدهـای تولیـدی و 
طرح هـای نیمه تمـام انتقاد کـرد. او 
گفـت: »کارنامـه بانک هـای اسـتان 
کرمـان در پرداخـت تسـهیات بـه 
صنایـع کوچک و متوسـط مردودی 
اسـت.« وی خواسـتار برخورد جدی 
بانک هـای  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
اسـتان شـد و گفـت: »در سـفرهای 
آتـی وزیر کشـور بـه اسـتان کرمان 
اسـتان  بانک هـای  وضعیـت  بایـد 
بررسـی شـوند.« معـاون اول رییس 
جمهـور بـا تأکید بـر اینکـه بانک ها 
ارائـه  عـدم  علـت  به سـرعت  بایـد 
کننـد،  بیـان  را  بانکـی  تسـهیات 

خاطرنشـان کـرد: »این گونـه عمـل 
کرمـان  اسـتان  بانک هـای  کـردن 
مقاومتـی  اقتصـاد  از  دردی  هیـچ 
دوا نخواهـد کـرد بنابرایـن بانک هـا 
اگـر طرحـی را قبـول دارنـد، بایـد 
به سـرعت نسـبت به ارائه تسـهیات 
اقـدام نماینـد.« جهانگیری با اشـاره 
بـه اینکـه ارزیابـی عملکـرد بانک ها 
طرح هاسـت،  این گونـه  مبنـای  بـر 
یـادآور شـد: »اسـتان کرمـان یکـی 
از اسـتان های صنعتی کشـور اسـت 
پیگیـری   بـا  مـی رود  انتظـار  لـذا 
اسـتاندار کرمـان، بانک هـا اقداماتی 
را انجـام دهنـد.« نعمـت زاده، وزیـر 
صنعـت هـم کـه همـراه جهانگیری 
بـا اشـاره  بـود،  بـه جیرفـت رفتـه 
بـه طـرح رونـق تولیـد، گفـت: »از 

انتظـار  کرمـان  اسـتان  بانک هـای 
بیـش از این اسـت زیرا آمار پرداخت 
تسـهیات در بعضـی از اسـتان های 
از  بیشـتر  کرمـان  از  کوچک تـر 
اسـتان کرمـان اسـت.« پیش ازایـن 
هم و در شـهریورماه، رزم حسـینی، 
این کـه  بابیـان  کرمـان  اسـتاندار 
»نترسـید، شـما عوض نمی شـوید« 
بـه مدیـران بانک هـا  گفـت اگـر بـا 
تهـران مشـکلی داریـد بـه مـا اعام 
کنیـد. وی  بـه بانک هـا این قـول را 
داد کـه به گونـه ای بـا مدیـران عامل 
صحبـت می کند کـه مشـکلی برای 
بـه  بانک هـا  ایـن  اسـتانی  مدیـران 
وجـود نیایـد و تأکیـد می کـرد »مـا 
بـه دنبـال تقویـت شـما هسـتیم نه 

تضعیـف شـما«.

استانی که پایلوت اقتصاد مقاومتی است نتوانسته از طرحی که در 
راستای این الگوست، استفاده کند

سهم ناچیز کرمان از رونق تولید

مدیـرکل آموزش وپرورش اسـتان کرمان 
گفـت: »آموزش و پـرورش به عنـوان متولی 
امـر آمـوزش باید بتوانـد حقوق شـهروندی 
بتوانیـم  تـا  دهـد  آمـوزش  مـدارس  در  را 
در  را  اجتماعـی  آسـیب های  از  بسـیاری 

محسـن  محمـد  دهیـم.«  کاهـش  جامعـه 
اجاسـیه  افتتـاح  آییـن  در  دیـروز  بیگـی 
مدیران و روسـای آموزش  و پرورش اسـتان 
کرمـان در جیرفـت افـزود: »قانون اساسـی 
کشـور ما مترقی ترین قانـون در نظام فعلی 

می باشـد و در ایـن قانـون جایـگاه و منزلت 
مـردم از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت.« 
وی گفـت: »مـا بایـد چگونـه زیسـتن را به 
فرزنـدان آمـوزش دهیـم و در قالـب رفتـار 
و گفتارمـان، کرامـت و عزت انسـانی را بین 

دانـش آمـوزان ترویـج دهیم.«
وی علـت اصلـی آسـیب های اجتماعـی 
و  کـرد  بیـان  شـهروندی  حقـوق  خـأ  را 
از  شـهروندی  حقـوق  »هرچنـد  گفـت: 
ابتدای بشـریت وجود داشـته اسـت ولی در 
برخـی مـوارد از ایـن حقـوق فاصلـه زیادی 
آموزش وپـرورش  مدیـرکل  گرفته ایـم.« 
»ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  کرمـان  اسـتان 
جـای سـؤال اسـت کـه چـرا باید بسـیاری 
از پرونده هـای جنایی در کشـور مـا از تعداد 

دانـش آمـوزان بیشـتر باشـد.«

وی گفـت کـه با اقتـدار می گویـم که اگر 
انسـان ها بـا حقـوق و تکالیـف شـهروندی 
به خوبـی آشـنا باشـند و منطق پرسشـگری 
را یاد گرفته باشـند، بسـیاری از آسـیب های 
اجتماعـی هـم کاهـش پیـدا خواهـد کـرد. 
محسـن بیگـی ادامـه داد: »کارهـای بزرگی 
کـه در دولـت تدبیـر و امید در حـوزه تعلیم 
و  آرامـش  نتیجـه  شـکل گرفته،  تربیـت  و 
مواقـع  برخـی  در  هرچنـد  بـوده،  امنیـت 
مزاحمت هـا و تحریک هـا از ناحیـه برخـی 
گروه هـا باعـث از بیـن رفتـن ایـن آرامـش 
شـده اسـت.« وی گفـت: »امـروز جایـگاه 
آمـوزش  و پـرورش در افـکار عمومـی ارتقاء 
پیـدا کـرده و در سیسـتم آمـوزش کشـور 
نتوانـد  کـه  می شـود  پیـدا  کسـی  کمتـر 
خواسـته هایش را بیـان کنـد.« وی تصریـح 

کـرد: »پیشـرفت کشـور در حـوزه تعلیـم و 
تربیـت در سـایه آرامـش و امنیـت شـکل 
می گیـرد بنابرایـن مدیـران آموزش وپرورش 
بـدون پرداختـن بـه حواشـی و جوسـازی 
سـعی کننـد تا کار خـود را با عقـل و تدبیر 
آموزش وپـرورش  مدیـرکل  انجـام دهنـد.« 
اسـتان کرمـان افـزود: »دیگر تفکـر امنیتی 
در مـدارس مـا حاکـم نیسـت و به واسـطه 
روحیـه پرسشـگری، منطـق و تدبیـر بیـن 
دانـش آمـوزان، امنیـت خاصـی در مدارس 
مـا حاکم اسـت.« اجاس مدیران و روسـای 
آموزش وپـرورش اسـتان کرمـان امـروز هم 
در شهرسـتان جیرفـت ادامـه دارد. بیش از 
56۰ هـزار دانـش آمـوز زیـر نظـر 46 هـزار 
معلـم در مـدارس اسـتان کرمـان در حـال 

هسـتند. تحصیل 

مدیرکل آموزش وپرورش استان خواستار شد

آموزش حقوق شهروندی در مدارس 
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و  گروگان گیـری  بانـد  دو  گذشـته  روز 
فـروش عتیقـه قابـی به طـور جداگانـه در 
کرمـان متاشـی شـدند. داد خـدا سـاالری، 
دادسـتان کرمـان بابیـان اینکـه در رابطـه با 
انهـدام بانـد عتیقه فروشـان قابـی، چهار نفر 
دسـتگیر شـدند، اظهـار داشـت: »شـکایت 
فـردی مبنـی بـر اینکـه افـرادی ناشـناس با 
اغفـال وی و شـگردهای متقلبانـه در قالـب 
فروش عتیقه و سـکه های قدیمـی میلیاردها 
ریـال از وی کاه بـرداری کرده اند، در دسـتور 
کار قـرار گرفـت.« آن طور کـه روابط عمومی 

دادگسـتری اسـتان نوشـته، وی عنـوان کرد: 
»پـس از انجـام تحقیقاتـی توسـط بازپـرس 
شـعبه سوم ویژه مبارزه با جعل و کاه برداری 
دادسـرای عمومـی و انقاب کرمـان مقابله با 
افعـال مجرمانه متهمـان در دسـتور کار قرار 
گرفت و دسـتور تشـکیل تیم ویـژه در پلیس 
آگاهـی اسـتان و دسـتورات قضایـی بـرای 
شناسـایی متهمـان صـادر و بـه پلیـس اباغ 
شـد.« وی با اشاره به شـگرد این کاه برداران 
افـزود: »طبـق گزارش هـای تیـم عملیاتـی و 
اطاعاتـی ویـژه پلیـس آگاهـی کرمـان روند 

کار مجرمـان کـه به صورت بانـدی و حرفه ای 
عمـل می کردنـد بـه ایـن شـکل بوده اسـت 
کـه بـا سـرقت مـدارک شناسـایی از داخـل 
خودروهـا و بعضـاً بـا خریـد اسـناد هویتی و 
اجـاره ای از افـراد در چندیـن شـهر فعالیـت 
مجرمانه داشـته و با افتتاح حسـاب به وسـیله 
مـدارک جعلی افـراد زیادی را بـا روش وعده 
فـروش عتیقـه و سـکه های قدیمـی اغفال و 
از آن هـا مبالـغ کانی کاه بـرداری کرده اند.«  
سـاالری تصریـح کـرد: »پـس از چندین ماه 
کار تحقیقاتـی و عملیاتی متهمان شناسـایی 
و محل هـا و پاتوق هـای آن هـا مـورد تعقیـب 
و مراقبـت قـرار گرفـت و درنهایـت نیروهای 
پلیـس و تیم عملیاتی به منـازل و محل های 
اختفـای مجرمـان وارد و چهار نفـر از اعضای 
اصلـی بانـد دسـتگیر و چندین قبضه سـاح 
گـرم مهمات جنگی و اسـناد و مدارک جعلی 
و سـیم کارت های تلفـن همـراه کـه متهمان 
بـا این وسـایل بـه افعـال مجرمانـه متعددی 

اقـدام می کردنـد و همچنیـن مـواد مخـدر و 
اسـناد و مدارک سرقت شـده از افراد مختلف 
کشف و ضبط شـد.« وی اضافه کرد: »توسط 
اعضـای ایـن بانـد میلیاردهـا ریـال از افـراد 
مختلفـی کاه بـرداری به عمل آمـده و تاکنون 
چندیـن حسـاب بانکـی که بـا سوءاسـتفاده 
از اسـناد سـرقتی توسـط متهمـان افتتـاح و 
می کردنـد،  سوءاسـتفاده  ایـن حسـاب ها  از 

مسـدود شـده است.«
انهدام باند گروگان گیری

انتظامـی  فرمانـده  اسـدی،  بنـی  سـردار 
بانـد  یـک  متاشـی شـدن  از  هـم  اسـتان 
گروگان گیـری در کرمان خبـر داد. به گزارش 
ایرنـا، یـک باند هفت نفـره گروگان گیـری در 
کرمان شناسـایی و متاشـی شـدند. فرمانده 
انتظامـی اسـتان گفـت: »اعضـای ایـن بانـد 
اقدامـات مجرمانـه خـود را از یـک مـاه قبـل 
آغـاز کـرده بودنـد کـه بـا کار اطاعاتـی و 
دسـتگیر  انتظامـی  مأمـوران  شـبانه روزی 

شـدند.« وی ادامـه داد: »در ایـن عملیـات 
ضمـن دسـتگیری گـروگان گیـران، 16 فرد 
خانـواده  آغـوش  بـه  نیـز  گرفته شـده  گـرو 
بازگشـتند.« سـردار بنـی اسـدی فـر تأکیـد 
کـرد: »اعضـای بانـد گروگان گیری بر اسـاس 
کار اطاعاتـی و پلیسـی نیروهـای انتظامـی 
در فرصـت مناسـب و بـا دسـتور قضایـی در 
مخفیـگاه خـود واقـع در حومه شـهر کرمان 
دسـتگیر شـدند.« وی بیان کـرد: »از اعضای 
ایـن باند گروگان گیـری در کرمـان مقادیری 
و  آزادی  بهـار  تمـام  سـکه   43 جواهـرات، 
توقیف شـده  و  کشـف  خـودرو  دسـتگاه   2
اسـت.« وی یـادآور شـد: »کارهای تحقیقاتی 
بانـد  ایـن  دربـاره  تخصصـی  ریشـه یابی  و 
از سـوی نیـروی انتظامـی در دسـت انجـام 
اسـت.« وی ادامـه داد: »مأمـوران انتظامـی 
در راسـتای ارتقـای امنیـت و تثبیـت امنیت 
جامعـه به صورت مسـتمر کانون هـای ناامنی 

قـرار می دهنـد.« را موردبررسـی 

یک باند گروگان گیری و یک باند فروش عتیقه قالبی در کرمان متالشی شدند

روز انهدام
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پرداخت بانک ها راضی کننده نیست
سرپرسـت سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان در خصـوص رتبـه بـد کرمـان ازنظـر 
پرداخـت تسـهیالت در طـرح رونـق تولیـد به »پیـام ما« گفت: »جلسـات زیـادی را با بانک ها در اسـتان 
کرمـان برگـزار کردیـم. اوضـاع رو به بهبود اسـت اما هنوز خوب نشـده.« مهدی حسـینی نـژاد افزود: 
»برخـی بانک هـا یـک سـری مشـکالت آیین نامـه ای دارنـد و بعضـی بانک هـای دولتـی عمالً اسـتقبالی از 
طـرح رونـق تولیـد نکرده انـد. همین باعث شـده پرداختـی بانک ها راضی کننده نباشـد.« وی در پاسـخ 
بـه ایـن سـؤال کـه مشـکل آیین نامـه ای بایـد کشـوری باشـد پـس چـرا فقـط در کرمـان مانـع پرداخت 
تسـهیالت شـده، اظهـار کـرد: »از بانک هـا می خواهیـم کـه همـکاری بیشـتری کننـد چراکـه بـا توجه به 
اینکـه کرمـان پایلوت اقتصاد مقاومتی اسـت، انتظار می رود ازنظر پرداخت تسـهیالت جزو اسـتان های 

برتر باشـیم.«

تسهیالت پرداختی در جنوب به نسبت صنایع خیلی بد نیست
رییـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب اسـتان در خصـوص تسـهیالت پرداختـی در این منطقه 
بـه »پیـام مـا« گفـت: »میـزان پرداختـی را بایـد با جـواز صادره سـنجید و وقتی مـا در جنوب اسـتان صنعت 
کمتـری نسـبت بـه دیگـر مناطـق کشـور داریـم، قاعدتـاً تسـهیالت کمتـری هـم پرداخـت می شـود.« محمـود 
اسـکندری نسـب افـزود: »واحدهـا و طرح هـای حـوزه صنعـت، معـدن و تجـارت در سـه ماهه گذشـته حدود 
35 میلیـارد تومـان تسـهیالت گرفته انـد کـه ایـن رقـم به انـدازه 50 درصد کل تسـهیالت صنعـت، معدن و 
تجـارت جنـوب اسـتان در سـال های گذشـته اسـت. تا پیش ازایـن کالً 70 میلیـارد تومان تسـهیالت در طول 
چنـد سـال داده شـده بـود.« وی بابیـان اینکـه 75 درصد تسـهیالت پرداختی بـه طرح های با پیشـرفت باالی 
60 درصد اختصاص دارد، اظهار کرد: »این نویددهنده توسـعه جنوب اسـتان اسـت. توسـعه نیافته بودن 
جنوب کرمان باعث شـده رقم تسـهیالت پرداختی پایین باشـد چراکه صنعت زیادی وجود نداشـته اسـت.«
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کاغذ اخبار

1   واکنش مصباحی مقدم به احتمال حمایت جامعه روحانیت مبارز 
از محمدرضا عارف

ایلنـا نوشـت: سـخنگوی جامعـه روحانیـت مبـارز گفـت: هیـچ گونـه 
مصوبـه ای در جلسـه شـورای مرکـزی جامعـه روحانیـت مبـارز بـه تصویب 
نرسـید. حجت االسـام غامرضـا مصباحی مقـدم درباره جلسـه این تشـکل 
گفـت: جلسـه شـورای مرکـزی جامعـه روحانیـت مبـارز شـب گذشـته بـه 
ریاسـت آیـت اهلل موحـدی کرمانـی برگـزار شـد و هیچ گونـه مصوبـه ای در 
آن بـه  تصویـب نرسـید. او ادامـه داد: در ایـن نشسـت مسـئوالن مختلـف 
جامعـه روحانیـت گزارشـی از عملکـرد خـود ارائـه دادنـد و اعضاء بـه تبادل 
اخبار و بررسـی مسـائل سیاسـی روز پرداختند. سـخنگوی جامعه روحانیت 
مبـارز در پاسـخ بـه سـؤال دیگـری مبنـی بـر اینکـه برخـی اعضـای جامعه 
روحانیـت از حمایـت از عـارف در انتخابـات سـخن می گوینـد ، عنـوان کرد: 
تاکنون چنین مسـئله ای در جلسـات مطرح نشـده اسـت. احمد سالک عضو 
جامعـه روحانیـت مبـارز در گفتگویی که بـا خبر آناین داشـت بابیان اینکه 
جامعـه روحانیـت چتـرش را متناسـب بـا چتـر والیـت بـاز می کنـد، گفتـه 
بـود کـه ممکـن اسـت آقـای عـارف و خیلی هـای دیگـر هـم زیـر ایـن چتر 
بیاینـد. مـا اتفاقـاً در اصاح طلبان آدم های سـالمی و دلسـوز و والیتی داریم 
مـا در مجلـس بعضی هـا را می بینیـم. حـاال سلیقه شـان اصاح طلبـی اسـت 
نمی توانیـم محکومـش کنیـم. آن چتـر بـا رعایـت خطـوط قرمـز قابل پهن 

است. شـدن 
2  حریت: قاتل سفیر روسیه ۸ بار محافظ اردوغان بوده است

تسـنیم نوشـت: یـک روزنامـه ترکیـه ای نوشـت قاتـل سـفیر روسـیه 8 بار 
محافـظ رئیس جمهـور ایـن کشـور بـوده اسـت. بـه گـزارش روزنامـه حریـت 
ترکیـه،  قاتـل »آنـدری کارلوف« سـفیر روسـیه طی 2سـال و نیـم خدمت در 
پلیـس ضـد شـورش آنـکارا، 8 بـار محافـظ اردوغـان بوده اسـت. »مولـود مرد 
آلتینتاش« قاتل سـفیر روسیه، بعد از محافظان شـخصی، جزو ردیف دوم کادر 
امنیتـی رئیس جمهـور ترکیه بـود. آندری کارلوف، سـفیر روسـیه در آنکارا که 
در جریان مراسـم افتتاحیه یک نمایشـگاه عکس به ضرب گلوله مجروح شـده 
بـود بـر اثر شـدت جراحات درگذشـت. کارلوف در مراسـم افتتاحیه نمایشـگاه 
عکـس »روسـیه از نـگاه ترک ها« در آنکارا سـخنرانی می کرد کـه هدف حمله 
قـرار گرفـت. در ایـن تیرانـدازی چندین نفر دیگر زخمی شـده اند. مرد مسـلح 
هنـگام تیرانـدازی پس از سـردادن شـعار »اهلل اکبر« به ترکی فریاد می کشـید: 

»حلـب را فراموش نکنید، سـوریه را فرامـوش نکنید.«

3  اعالم رضایت مهدی هاشمی از حمید رسایی
ایلنـا نوشـت: وکیـل مهـدی هاشـمی از اعـام رضایت موکلش نسـبت به 
شـکایت از حمید رسـایی خبر داد. سـید محمود علیزاده طباطبایی با اعام 
این مطلب گفت: روز گذشـته قرار بود جلسـه رسـیدگی به شـکایت مهدی 
هاشـمی از حجت االسـام حمیـد رسـایی در دادگاه ویـژه روحانیـت برگـزار 
شـود کـه در ابتـدای این جلسـه موکلم از شـکایت خـود علیه رسـایی اعام 
گذشـت کـرد. وی کـه وکالت محمدعلی طاهـری را نیز عهـده دارد در مورد  
آخریـن وضعیـت این پرونده گفت: قرار بود دو هفته پیش جلسـه رسـیدگی 
بـه پرونـده موکلـم برگزار شـود. بـه علت اینکـه موکلم توسـط مأمـوران در 
جلسـه حاضـر نشـده بـود، رییـس دادگاه زمـان برگـزاری جلسـه را تجدید 
کـرد کـه هنوز زمان جدید اباغ نشـده اسـت. علیـزاده طباطبایی از وضعیت 
جسـمانی طاهـری ابـراز نگرانـی کـرد و گفت: بهتر اسـت مسـئوالن قضایی 
نسـبت به وضعیت جسـمانی موکلم حسـاس باشـند تا خدای نکرده مشکلی 

پیـش نیاید.
4  دادستان تهران خبر داد: احضار 50 نفر در پرونده

 واگذاری امالک شهرداری 
میزان نوشـت: جعفـری دولت آبادی، دادسـتان تهران مطابـق وعده ای که 
بـه عمـوم داده بـود بـه پرونده امـاک شـهرداری پرداخت و با اعـام این که 
تـا روز سه شـنبه)۹5/۹/3۰( 5۰ نفـر احضار شـده اند که هر یـک توضیحاتی 
در مـورد امـاک دریافتـی ارائـه داده و برخـی نیـز منکـر دریافـت هرگونـه 
ملکـی از شـهرداری شـده اند، افـزود: به عنـوان نمونـه یکـی از بازنشسـتگان 
شـهرداری آپارتمانـی را باقیمت کارشناسـی دریافت نمـوده و چند نفر دیگر 
بـا عضویـت در تعاونـی مسـکن، از فـروش زمیـن پـروژه، مبالغـی دریافـت 
داشـته اند، چنـد نفر هـم در تحقیقات تصریـح کرده اند که هیـچ گونه ملکی 
دریافـت نکرده انـد. آخریـن پرونـده ای کـه دادسـتان تهـران در خصوص آن 
اطاع رسـانی کـرد، پرونـده حقوق هـای نجومـی بـود.  وی بـا اعـام این کـه 
تاکنـون 22 نفـر احضار و از آن ها تحقیق شـده اسـت، اظهار داشـت: بیشـتر 
افـرادی کـه تاکنـون احضـار شـده اند، از مدیـران بانک ها، شـرکت های بیمه 
و چنـد شـرکت بزرگ دولتی هسـتند. دادسـتان تهران پـس از ارائه گزارش 
قضـات اجرای احکام، از سرپرسـت دادسـرای مـواد مخدر خواسـت در مورد 
محکومـان بـه حبـس ابد و اعـام مواد مخـدر از طریـق بررسـی پرونده ها و 
وضعیـت متهمـان گـزارش تحلیلـی در مـورد علل ارتـکاب این گونـه جرائم 

ارائـه دهد.

5  ظریف: ایران، روسیه و ترکیه برای آتش بس پایدار 
در سوریه همکاری می کنند

اعتمـاد آنایـن نوشـت: وزیر امـور خارجه در نشسـت خبری پایـان مذاکرات 
سـه جانبه بـا سـرگئی الوروف و مولود چـاووش اوغلو همتایـان روس و ترکیه ای 
خود درباره سـوریه که منجر به صدور بیانیه مشـترک در این زمینه شـد، گفت: 
شـرایط کنونـی نیازمنـد همـکاری جدی بین المللـی برای مبـارزه با تروریسـم، 
پایان دادن به خشـونت و رسـاندن کمک های انسـان دوسـتانه با همکاری همه 
طرف هـای دارای نفـوذ و توانمنـد بـه سـوری ها اسـت. وی در ایـن نشسـت کـه 
شـامگاه سه شـنبه در مسـکو برگزار شـد، افزود: همکاری سه کشـور برای خروج 
غیرنظامیـان و بیـرون آمـدن گروه هـای مسـلح از حلـب در جریان بـود. ظریف 
همچنیـن اظهـار کرد: اکنـون نیـز امیدواریم با بیانیـه مسـکو دربرگیرنده تعهد 
کمـک بـرای پایان دادن بـه درگیری ها به صورت جدی، منطقـی و بادوام بتوانیم 
بـه درد و آالم سـوری ها پایـان دهیـم. وی همچنیـن دربـاره راهکارهـای قطـع 
حمایت خارجی از تروریسـت های ضد سـوری گفت: سه کشـور با داعش و دیگر 
گروه هـای تروریسـتی مبـارزه مشـترک می کنند که نخسـتین گام و زمینه سـاز 
آتش بـس دائمـی و پایـدار در سـوریه اسـت و متعهـد بـه همـکاری با دوسـتان 
در ایـن زمینـه هسـتیم. ظریف تأکیـد کرد: گروه های تروریسـتی خطـری برای 
همـه هسـتند. دیـروز در ترکیـه، آلمـان و سـوئیس جنایت مرتکب شـدند و لذا 
محـدود به یک کشـور نیسـتند و باید همه همـکاری کنند، زیرا تروریسـم برای 
همـه کشـورها فقـط زیـان دارد و هرگاه ایـن فهم مشـترک ایجاد شـود، زمینه 
مبـارزه نیـز شـکل خواهـد گرفـت و ایـن تعهـد مهم تریـن گام اسـت. خبرنگار 
رسـانه آمریکایی بلومبرگ در پایان نشسـت خبری پرسـید: وزیـر خارجه ترکیه 
خواسـت حمایت از حزب اهلل قطع شـود. آیـا امکان دارد؟ دولت سـوریه مخالفت 
می کند؟ آیا تفاوت دیدگاه وجود دارد؟ ظریف پاسـخ داد: موضوع آشـکار اسـت، 
گروه هایـی کـه در شـورای امنیـت تروریسـتی شناخته شـده اند، جبهـه النصره، 
داعـش و وابسـته بـه القاعده هسـتند.  وزیر خارجـه ایران تصریح کرد: دوسـتان 
مـا نظراتـی دارنـد ولـی از سـوی دیگـران قابل پذیـرش نیسـت. وزیـران خارجه 
ایران، روسـیه و ترکیه در مذاکرات فشـرده سـه جانبه مسـکو بیانیه ای را تصویب 
کردنـد کـه دربرگیرنده مبـارزه با داعش و جبهه النصـره، فراخوان جامعه جهانی 
بـرای همـکاری علیه تروریسـم، حفـظ تمامیت ارضـی و یکپارچگی سـوریه، رد 
راهـکار نظامـی برای حل بحـران کنونی، اجـرای قطعنامه 2254 سـازمان ملل، 
کمک رسـانی فراگیـر بـه سـوری ها و لزوم برقـراری نظام خـروج آزادانه مـردم از 
مناطق درگیری و تحت سـلطه تروریسـت ها و همچنین پشـتیبانی از برگزاری 

مذاکرات سوری-سـوری در قزاقسـتان است.

 اتفاق

تحلیل رسانه های جهان از پیامدهای شلیک به 
سفیر روسیه در ترکیه

عواقب یک ترور
فـرارو نوشـت: آندری کارلوف، سـفیر روسـیه 
در آنـکارا هنگامی کـه از یـک رخـداد هنـری 
بازدیـد می کـرد، به ضرب گلوله کشـته شـد.           
مـردی کـه سـفیر روسـیه را در آنـکارا هدف 
گلولـه قـرارداد بـا سـردادن شـعار »اهلل اکبر« 
فریـاد می کشـید: حلـب را فرامـوش نکنیـد، 
سـوریه را فراموش نکنید. واکنش رسـانه های 

جهـان بـه ایـن اتفـاق در ادامه آمده اسـت:
 گاردیـن: تـرور دیپلمـات روسـیه در ترکیـه، 
می توانـد ایـن دو کشـور را بـه هـم نزدیک تر 
کنـد. بـا ایـن رخـداد، ممکـن اسـت پوتین و 
اردوغـان وجه مشـترکی برای مقصر دانسـتن 
دیگـر گروه هـا یـا دشـمنان اسـتراتژیک خود 
روز  تیرانـدازی  دو کشـور  هـر  کننـد.  پیـدا 
خواندنـد.  گسـترده  توطئـه ای  را  دوشـنبه 
نخسـت وزیر ترکیـه عامل پشـت ایـن قتل را 
»نیروهای سـیاه« دانسـت و پوتیـن این ترور 
را حرکتـی »تحریک کننـده« نامیـد که قصد 
منحـرف کـردن روابـط میـان دو کشـور را 
دارد.  یک سـناتور روسـی ادعا کرد »احتماالً 
نماینـدگان خارجـی سـرویس مخفـی ناتـو 
حامیـان  داشـته اند.«  دسـت  تـرور  ایـن  در 
طرفـداران  می کننـد  ادعـا  نیـز  اردوغـان 
 ( ترکیـه  رئیس جمهـور  سیاسـی  دشـمن 
طرح ریـزی  را  قتـل  ایـن  گولـن(  فتـح اهلل 
کرده انـد. »سـینان اولگـن« دیپلمـات سـابق 
ترکیـه گفـت ایـن تـرور هماننـد هـدف قرار 
سـال  در  روسـیه  جنگـی  هواپیمـای  دادن 
2۰15، سـبب ایجـاد بحـران در روابـط ایـن 
دو کشـور نخواهـد شـد. ماکسـی سـوچکوف 
شـورای  در  خاورمیانـه  مسـائل  کارشـناس 
امـور بین الملـل روسـیه نیـز موافـق بـود که 
مسـکو و آنـکارا هیـچ انگیـزه ای بـرای تبدیل 
ایـن تـرور بـه بحرانـی بزرگ تـر را ندارند. وی 
افـزود: »روسـیه و ترکیـه به تازگـی تعامـات 
و  نظامـی  بـاالی  سـطوح  در  قابل توجهـی 
سیاسـی داشـته اند. اگـر اردوغان موفق شـود 
به موقـع بحـران سیاسـی موجـود بـا پوتیـن 
را کنتـرل کنـد، عواقـب نگران کننـده ای در 
انتظـار روابـط میان دو کشـور نخواهـد بود.«
فاریـن پالیسـی: تابـه اینجـا، روسـیه و ترکیه 
ایـن حرکـت را تاشـی بـرای تضعیـف روابط 
میان دو کشـور دانسـتند. وزارت امور خارجه 
آمریـکا نیـز آمادگـی خـود در ارائـه کمک به 
هنـوز  بااین حـال  کـرد.  اعـام  را  دو کشـور 
مشـخص نیسـت چـه اتفاقـی می افتـد. اما با 
توجـه به روابـط پرتنش میان آنکارا و مسـکو 
در سـال گذشـته، قرن هـا دشـمنی و رقابـت 
و مواضـع سیاسـی متقابـل در جنـگ داخلی 
سـوریه، احتمـال وقـوع چنـد سـناریو را زیاد 

می کنـد:
1. هکرهـای روسـیه، ترکیـه را هـدف قـرار 

دهنـد.
  دولـت ترکیـه درگذشـته هـدف هکرهـای 
روسـیه قرارگرفته اسـت. بازهم ممکن اسـت 
ترکیـه هـدف حمات سـایبری روس هـا قرار 
بگیـرد و اخبار و رازهای ناخوشـایندی درباره 
اطرافیـان و نزدیـکان رئیس جمهـور اردوغـان 

فاش شـود. 
2. ممکن اسـت روابط شـکننده میان روسـیه 
و ترکیـه از میـان رود و فشـار اقتصادی زیادی 

به ترکیـه وارد کند. 
این اتفاق پس از نوامبر 2۰15 رخ داد. روسیه 
در پاسـخ بـه هـدف قـرار دادن بمب افکنـش 
در مـرز سـوریه، بسـیاری از کاالهـای تـرک 
را تحریـم کـرد و میـزان صـادرات ترکیـه بـه 

روسـیه 737 میلیـون دالر سـقوط کرد. 
بـرای سـرکوب  بهانـه ای  به عنـوان  تـرور   .3
روسـیه  و  ترکیـه  در  بیشـتر  دموکراتیـک 

شـود.  اسـتفاده 
4. از بین رفتن پیمان آتش بس در سوریه.

 روسـیه و ترکیـه مواضـع متقابلـی در جنگ 
آخریـن  بـرای  دو  هـر  امـا  دارنـد؛  سـوریه 
آتش بـس در سـوریه تـاش کردنـد کـه بـه 
شورشـیان و غیرنظامیـان مهلـت داد حلب را 
تـرک کننـد. ایـن اقـدام تروریسـتی می تواند 
سـبب فروپاشـی آتش بـس و تجدیـد جنـگ 

در سـوریه شـود.
5. روسیه از طریق کردها وارد عمل شود.

ترکیـه عضـو ناتـو اسـت. بنابراین بعید اسـت 
روسـیه مسـتقیماً بـا ترکیه وارد جنگ شـود. 
امـا روسـیه می توانـد از روابـط تاریخـی خود 
بـا کردهای ناراضـی در ترکیه اسـتفاده کرده 

و از شـبه نظامیان کـرد حمایـت کند. 

رییس  جمهوری با اشـاره بـه توافق ایران و 
ارمنسـتان برای گسترش روابط در حوزه های 
بانکـی  روابـط  و  تجـارت  ترانزیـت،  انـرژی، 
اظهار داشـت: »با رییس جمهوری ارمنستان 
توافـق کردیم ایـران بتواند از شـرایط خاصی 
در روابـط تجاری با اعضای اوراسـیا برخوردار 
شـود.« به گزارش پایگاه اطاع رسـانی دولت، 
حسـن  دکتـر  حجت االسام والمسـلمین 
روحانـی در کنفرانس مطبوعاتی مشـترک با 
همتـای ارمنسـتانی خـود با ابراز خوشـحالی 
از سـفر به کشـور دوست و همسـایه و تشکر 
از اسـتقبال گرم رییس جمهوری ارمنسـتان 
بـا مطلوب عنوان کـردن روابط دو کشـور در 
حـوزه انـرژی تصریـح کـرد: »در ایـن سـفر 
تصمیـم گرفتیم ایـن روابط را توسـعه دهیم. 
افزایـش تعامات دو کشـور در زمینه سـوآپ 
گاز ترکمنسـتان به ارمنستان، افزایش تبادل 
برق بین دو کشـور و سـایر کشورهای منطقه 
و تکمیل خط سـوم ترانزیت ازجمله توافقات 
اسـت.«  بـوده  سـفر  ایـن  در  حاصل شـده 
رییـس جمهـوری ادامـه داد: »ارمنسـتان و 
ایـران می توانند مسـیر ترانزیتـی خلیج فارس 
و دریـای سـیاه را تکمیل کننـد. می توانیم از 
طریـق جـاده و راه آهـن، دریـای سـیاه را بـه 
خلیج فـارس متصـل کنیـم و از ایـن طریـق 

تسـهیات تجاری و اقتصادی برای مردم این 
منطقـه و همچنین برای سـایر مناطق جهان 
فراهـم کنیم.« روحانی خاطرنشـان کرد: »در 
موضوع محیط زیسـت و رود ارس که به عنوان 
یـک میـراث بـزرگ بیـن مـا و ارمنسـتان و 
سـایر کشـورهای منطقـه اسـت، قـرار شـد 
کـه با دسـتور آقـای رییس جمهـور، به زودی 
شـاهد حل وفصل معضـل آلودگی ای باشـیم 
کـه گاهـی وارد رود ارس می شـود.« رییـس 
جمهـوری گفـت: »همچنین تصمیـم گرفته 
شـد تـا روابـط تجـاری دو کشـور را تسـهیل 
و سـرمایه گذاران  بازرگانـان  بـرای  و  کنیـم 
دو کشـور تسـهیات الزم فراهـم شـود. ایـن 
ظرفیت وجـود دارد که مخصوصـاً در منطقه 
آزاد ارس که نزدیک مرز مشـترک دو کشـور 
اسـت، بـا سـرمایه گذاری مشـترک محصول 
تولیدشـده، هـم به دو کشـور و هم بـه دیگر 
کشـورها صـادر شـود.« روحانـی افـزود: »در 
زمینـه مسـائل علمی و فنـاوری روابط خوبی 
بیـن دو کشـور وجـود دارد کـه می توانیم در 
زمینـه فناوری های مختلـف، فناوری های روز 
و همچنیـن در زمینـه روابط دانشـگاه ها این 
روابط را گسـترش دهیـم.« رییس جمهوری 
اظهـار داشـت: »ظرفیت هـای فراوانـی بـرای 
توسـعه روابـط بیـن دو کشـور وجـود دارد 

مخصوصـاً در زمینه مسـأله بانکـی که تأکید 
شـد تسـهیات بیشـتری در زمینـه روابـط 
بانکـی دو کشـور به وجود بیاید. بـا مذاکراتی 
کـه رییس بانک مرکزی ایـران و رییس بانک 
مرکـزی ارمنسـتان امـروز انجـام می دهنـد، 
شـرایط را به گونـه ای فراهم خواهنـد کرد که 
بتوانیـم ازلحـاظ تجـاری و اقتصـادی از همه 
ظرفیت هـا اسـتفاده و بهره بـرداری کنیـم.« 
روحانـی تصریح کـرد: »درباره روابـط ایران با 
اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا که ارمنسـتان هم 
جزو آن هاسـت مذاکره شـد تا ایـران بتواند از 
شـرایط خاصـی در روابـط تجاری بـا اعضای 
اوراسـیا برخـوردار شـود و مسـیر بـه سـمت 
تجـارت آزاد بیـن این کشـورها قـرار بگیرد.« 
رییـس جمهـوری خاطرنشـان کـرد: »درباره 
مسـائل و امنیـت منطقـه نیـز گفتگوهایـی 
داشـتیم.  ارمنسـتان  جمهـوری  رییـس  بـا 
ارمنسـتان و آذربایجـان دو کشـور دوسـت 
و همسـایه مـا هسـتند و آرزومندیـم کـه در 
منطقـه قره بـاغ از طریق مذاکـره و روش های 
سیاسـی شـاهد صلحـی پایـدار باشـیم کـه 
ایـن صلـح پایـدار بـه نفـع همـه کشـورهای 
منطقـه خواهـد بـود.« روحانـی تأکیـد کرد: 
بـه صلـح  یافتـن  بـرای دسـت  »بی تردیـد 
راه حـل نظامـی وجود نـدارد و بایـد از راه حل 

مذاکـره در چارچـوب مقـررات بین المللـی، 
شـاهد امنیت و ثبات در این منطقه باشـیم.« 
رییـس جمهوری گفـت: »موضوع تروریسـم 
نیـز به عنـوان یک موضوع حائـز اهمیت برای 
دو کشـور موردبحث قرار گرفت. خوشبختانه 
دو کشـور امـروز دارای امنیت کافـی و کامل 
هسـتند، امـا درعین حـال بایـد در موضـوع 
تروریسـم بـا همـکاری همه کشـورها تاش 
کنیـم تـا در کل منطقه ما موضوع تروریسـم 

بـه حل وفصـل نهایی برسـد.« 
روحانـی اظهار داشـت: »در موضـوع عراق 
و سـوریه به عنـوان دو کشـوری کـه امـروز 
بـا معضـل تروریسـم مواجـه هسـتند و مـا 

بایـد بـه ایـن دولت هـا بـرای از بیـن بـردن 
تروریسـم کمـک کنیـم و دربـاره کمک های 
نوع دوسـتانه به ویـژه برای مردم حلـب، دارای 
توافـق نظـر هسـتیم. اصـوالً دو کشـور ایران 
دارای  بین المللـی  مجامـع  در  ارمنسـتان  و 
همکاری هـای بسـیار خوبـی بوده و هسـتند 
کـه ادامـه ایـن همکاری هـای خـوب مـورد 

تأکیـد دو طـرف قـرار گرفـت.« 
رییـس جمهـوری تأکیـد کرد: »امیـدوارم 
در ایـن سـفر شـرایط بـرای توسـعه بیشـتر 
روابـط دو کشـور در عرصه هـای اقتصـادی، 
علمـی، فرهنگـی، منطقـه ای و بین المللـی 

فراهـم آمـده باشـد.«

توافق ایران و ارمنستان در حوزه انرژی، ترانزیت، تجارت و بانک
    دولت

میز خبر

چهـار ماهی به انتخابات ریاسـت جمهوری 
فعالیت هـای  کم کـم  حـاال  و  باقی مانـده 
انتخاباتی رنـگ و بوی جدی به خود می گیرد. 
بـازار معرفی کاندیداها داغ اسـت و هر حزب و 
گروهـی به دنبال گزینه مطلـوب در چارچوب 
و  سـازمانی  اسـتراتژی های  و  سیاسـت ها 
جریانـی بـرای ورود به عرصه انتخابات اسـت. 
بـه گـزارش اعتماد آناین، زمسـتان انتخاباتی 
در پیـش اسـت. جریان هـا روزبـه روز فعال تـر 
و  احـزاب  جدی تـر.  فعالیت هـا  و  می شـوند 
گروه هـا به دنبـال یافتن گزینه مطلـوب برای 
کسـب کرسـی اجرایـی کشـور هسـتند. قرار 
اسـت دوازدهمیـن رئیس جمهـوری انتخـاب 
شـود. اصاح طلبـان همچنـان بـه گزینـه ای 
جـز روحانی فکـر نمی کنند، هرچند هسـتند 
افـرادی کـه معتقدنـد بایـد گزینه دیگـری را 
هـم بـه قولـی در آب نمک داشـت کـه به وقت 
اتفاقـات یک بـاره رو کـرد و بـازی را نباخـت. 
فعـًا روحانی رئیس دولت مسـتقر، کاندیدای 
جریـان اصاحـات و اعتدال اسـت کـه این دو 
چهـار سـالی که با تشـکیل ائتافـی نه چندان 
رسـمی بـا دولـت و سیاسـت هایش همراهـی 
می کننـد. هرچنـد با مشـخص بـودن تکلیف 
در خصـوص انتخابـات ریاسـت جمهـوری در 

جریـان اصاحـات بازهـم احـزاب، گروه هـا و 
در صـدر آن هـا شـورای عالی سیاسـت گذاری 
بـرای  متعـددی  نشسـت های  اصاح طلبـان 
هماهنگی بیشـتر و تعیین دسـتورالعمل های 
شـرکت در انتخابـات دارنـد. آن سـوی میدان 
هـم غوغایـی به پاسـت البته همچنان پشـت 
پـرده. اختـاف و انشـقاق از دیربـاز در جریان 
اصولگـرا رخنـه کـرده و خیـال رفتـن نـدارد. 
هرچـه بـزرگان قـوم تـاش می کننـد کمتـر 
نتیجـه می گیرنـد. روزهایـی مرحـوم مهدوی 
بـه  رسـیدن  بـرای  تـاش  سـردمدار  کنـی 
وحـدت در میـان گروه هـای حاضـر در ایـن 
جریـان کهنـه کار بود و حـاال به نوعی موحدی 
کرمانـی پرچم در دسـت گرفته امـا اختافات 
حاضـر  هیچ کـس  حرفاسـت.  ایـن  از  بیـش 
نیسـت بـه نفع دیگـری کوتـاه بیایـد. یکی از 
سـعید جلیلـی کاندیـدای تست شـده حـرف 
مـی زد و آن دیگـری هنـوز فکـر می کنـد که 
قالیبـاف شـهردار می تواند سـکان دار ریاسـت 
جمهـوری هـم باشـد. موتلفه ای هـا بـه دنبال 
معرفـی کاندیـدای حزبـی هسـتند حتـی اگر 
منتـج بـه نتیجه نشـود... پایداری هـا هم قصه 
خـود رادارنـد. قـرار اسـت جامعتیـن )جامعه 
روحانیـت مبارز و جامعه مدرسـین ( کنار هم 

بنشـینند و اسـتراتژی انتخاباتـی اصولگرایـان 
را تعریـف کننـد کـه البتـه ایـن هـم محقـق 
نشـده اسـت. هرچند گفته شـده کـه دو هفته 
دیگـر قرار اسـت جامعه روحانیت مبـارز برای 
رسـیدن بـه وحـدت  از اصولگرایـان دعوت به 
عمـل آورد. به هرحال اختافـات کش دار میان 
ایـن جریـان و تاش هـای پیاپی برای سـفت 
کـردن پایه هـای وحـدت میـان ایـن جریـان 
قدیمـی ادامـه دارد. اما گروه هـا و احزاب بیکار 
قـدرت  بـرای کسـب  عـده ای   ، ننشسـته اند 
ریاسـت جمهوری و عده ای دیگر برای کسـب 
کرسـی های بیشتر در شـوراهای شهر و روستا 

کـه ایـن شـاید از اولـی مهم تر باشـد.
دی مـاه  اواخـر  اصولگرایـان  اسـت  قـرار 
مجمـع عمومـی برگـزار کننـد تـا تکلیـف 
وحـدت میـان آن هـا روشـن شـود. شـورای 
تـا  دارد  نظـر  در  پیـروان  جبهـه  مرکـزی 
کاندیـدای موردنظر خود را به شـورای ائتاف 
راسـتا  ایـن  در  کنـد.  معرفـی  اصولگرایـان 
سـجادی دبیـر کل این جبهه گفتـه پیروانی 
هـا گزینه مطلوب خـود را اسـفندماه معرفی 
می کننـد. از سـوی دیگر احمـد حکیمی پور 
عضو شـورای شـهر تهـران که چندی اسـت 
به واسـطه اخبـار مرتبـط بـا امـاک نجومـی 

فعال تـر از دیگـران در رسـانه ها مطرح اسـت 
در نظـر دارد تـا کنگـره حـزب مطبوعـش 
برگـزار  بهمن مـاه  را  ایـران(  ملـت  )اراده 
کنـد. حـزب اراده ملـت هـم همچـون دیگر 
احـزاب اصاح طلـب بـرای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری از روحانـی حمایـت می کنـد امـا 
بـرای سـازمان یافتگی بیشـتر ایـن کنگره هـا 
اصولگرایـی  در جریـان  می کنـد.  برگـزار  را 
خط مشـی  و  شـرایط  فراخـور  بـه  احـزاب 
موردنظرشـان به بررسـی کاندیدای حاضر در 
میـدان می پردازنـد و هـرروز یکـی از جایـی 
گزینـه ای را مطـرح می کنـد ، همیـن چنـد 
روز پیـش بـود کـه از محمدرضا باهنـر برای 
کاندیداتـوری در انتخابـات نام بـرده شـد کـه 
بـه گفتـه سـجادی دبیـر کل جبهه پیـروان 
او ایـن اخبـار را تکذیـب کـرده اسـت. امـا 

جمعیـت رهپویان انقاب اسـامی کـه اتفاقاً 
پرویـز سـروری عضـو شـورای شـهر تهـران 
دبیـر کل آن اسـت هم در تکاپـو برای تعیین 
کاندیداسـت. رهپویانـی هـا قرار اسـت هفته 
آینـده گزینـه نهایـی را معرفـی کننـد. آن ها 
گزینـه را بـه جبهـه تحول خـواه معرفـی و از 
آن مسـیر کاندیـدا را برای بررسـی به ائتاف 
اصولگرایـان می فرسـتند.  شـورای مرکـزی 
جامعـه روحانیـت مبـارز هـم شـب گذشـته 
بـه ریاسـت آیـت اهلل موحدی کرمانی جلسـه 
داشـت امـا بـه گفته سـخنگوی ایـن جامعه 
تصویـب  بـه   آن  در  مصوبـه ای  هیچ گونـه 
نرسـید.  در ایـن نشسـت مسـئوالن مختلف 
جامعـه روحانیـت گزارشـی از عملکـرد خود 
ارائـه دادنـد و اعضاء به تبادل اخبار و بررسـی 

مسـائل سیاسـی روز پرداختنـد.

فرصتی 150 روزه تا انتخاب رییس دولت دوازدهم

تب سیاسی باال می رود

  سیاست
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سیاست نامه

بـه گـزارش خبرنـگار پارلمانـی ایلنـا، 
علیرضا رحیمی در حاشـیه نشسـت علنی 
نوبـت بعدازظهـر امـروز مجلـس شـورای 
اسـامی بـا حضـور در جمـع خبرنـگاران 
در واکنـش به افشـای اظهـارات محرمانه 
وزیـر امـور خارجه در جلسـه کمیسـیون 
امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس 
اعـام  کریمی قدوسـی  جـواد  سـوی  از 
ملـی  امنیـت  کـرد: نشسـت کمیسـیون 
کـه روز یکشـنبه گذشـته باحضـور وزیـر 

امـور خارجـه و به همـراه تمامـی معاونان 
و قائم مقـام و سـخنگوی وزارت خارجـه 
برگـزار شـد، یکـی از جلسـات منظمـی 
اسـت کـه هـر دو مـاه یک بـار بـا حضـور 
امنیـت  کمیسـیون  در  خارجـه  وزیـر 

می شـود. برگـزار 
ایـن  در  ظریـف  آقـای  گفـت:  او 
جلسـه مطالـب بسـیاری دربـاره مسـائل 
بین المللـی مطـرح کردنـد و از جملـه بـه 
آخریـن وضعیـت برجـام و نحـوه اجرایـی 

کـردن دسـتور رییس جمهـور درخصوص 
موضـوع پیشـران ها پرداختـه و همچنیـن 
بـه موضـوع سـوریه نیـز اشـاره کردنـد و 
عـاوه بر آن بـه تعامل کمیسـیون امنیت 

ملـی و وزارت خارجـه تاکیـد کردنـد.
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضـو 
سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسامی 
این کـه  باوجـود  کـرد:  تاکیـد  همچنیـن 
منظـم  جلسـات  از  یکـی  اخیـر  جلسـه 
کمیسـیون امنیـت ملـی بـا وزیـر خارجه 
بـود اما کامـًا محرمانه بـود و آقای ظریف 
هـم تاکیـد داشـتند کـه مطالبـی کـه در 
جلسـه مطـرح می شـود، صرفـاً در جهـت 
آگاهی بخشـی اعضـای کمیسـیون امنیت 

. ست ا
نماینـده مـردم اصاح طلـب تهـران در 
مجلس شـورای اسـامی همچنیـن یادآور 
شـد: نکتـه حائـز اهمیـت درباره جلسـات 
ایـن  گـزارش  کـه  اسـت  ایـن  محرمانـه 
جلسـات بایـد حتمـاً ازسـوی سـخنگوی 
ایـن  گـزارش  و  شـود  ارائـه  کمیسـیون 

جلسـه نیـز ازسـوی آقـای نقوی حسـینی 
در  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  سـخنگوی 
اختیار رسـانه ها قرار گرفـت و خاصه این 
جلسـه ازطریق بخش خبـری تلویزیون به 

مـردم رسـید. اطاع 
حضـور  عـدم  بـر  تاکیـد  بـا  او 
کریمی قدوسـی در نشسـت مـورد بحـث 
اعضـای  از  یکـی  این کـه  کـرد:  اعـام 
ازقضـا در جلسـه مـورد  کمیسـیون کـه 
بـه  اقـدام  نداشـته،  حضـور  نیـز  بحـث 
اظهارنظـری غیرمسـئوالنه کند، عـاوه بر 
این کـه غیراخاقی اسـت، خـاف پروتکل 
مجلـس  و  امنیـت  کمیسـیون  جلسـات 

اسـت.
و  ملـی  امنیـت  کمیسـیون  عضـو 
سیاسـت خارجی مجلس شـورای اسامی 
همچنیـن یـادآور شـد: بـه نظـر می رسـد 
ایـن اظهـارات غیرمسـئوالنه درخصـوص 
جلسـه  در  ظریـف  آقـای  صحبت هـای 
اقدامـی  این کـه  از  فـارغ  کمیسـیون، 
غیراخاقـی اسـت، اجحـاف در حـق آقای 

ظریـف و اعضـای کمیسـیون امنیـت ملی 
و اقدامـی غیرحرفه ای و غیراخاقی اسـت.

او ضمـن تکذیـب ادعای نماینـده عضو 
جبهـه پایـداری مشـهد در مجلـس یادآور 
شـد: مسـائلی کـه از سـوی آقـای ظریـف 
مطـرح شـده، کـذب محـض اسـت و ایـن 
مسـائل مطلقاً در جلسـه اخیر کمیسـیون 
امنیـت مطرح نشـده و آقای ظریـف صرفاً 
ارائـه گزارشـی دربـاره رونـد اجـرای  بـه 

پرداخت. برجـام 
رحیمـی همچنیـن تصریـح کـرد: آقای 
ظریـف آنقـدر شـهامت دارد کـه حتـی با 
مـردم نیـز محدودیت هـا را مطـرح کرده و 
به نظر می رسـد شـهامت و صداقـت آقای 
ظریـف در برخـورد بـا مسـائل در قبـال 
تمامـی مسـئوالن دیگـر مثال زدنی باشـد.
به گـزارش ایلنـا، جواد کریمی قدوسـی 
ظهـر امـروز در اقدامـی غیرمتعـارف اقدام 
بـه انتشـار اظهـارات منتسـب بـه جـواد 
ظریف در  جلسـه اخیر کمیسـیون امنیت 

ملـی بـا وزیـر امورخارجـه کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

سخنان کریمی قدوسی درباره اظهارات ظریف کذب محض است

 خبر

محمد رضـا عارف 
اول  دیـروز   ظهـر 
دی مـاه در نشسـت 
جنبـش  بررسـی 
در  دانشـجویی 
دانشـجویان  جمـع 
دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد کرمـان 
به مناسـبت سـی و پنجمین سـالروز 
تاسـیس دانشـگاه آزاد اسـامی واحد 
کرمـان،روز دانشـجو را نقطـه عطـف 
جدی در مبارزات دانشـجویی دانست 
و تصریـح کرد:»مقطـع اول جنبـش 
دانشـجویی از مـاه های آغازین سـال 
1322 بـا تشـکیل انجمـن اسـامی 
دانشـجویی در دانشـگاه تهـران آغـاز 
و تـا آسـتانه پیـروزی انقـاب ادامـه 

داشـت.«
جنبـش  دوم  عطـف  نقطـه  وی 
سـال  خـرداد   15 را  دانشـجویی 
ایـن دوره  افـزود:»در  و  دانسـت   42
جنبـش دانشـجویی بـا نهضـت امـام 
راحـل همـراه گردید و در ایـن دوران 
بـود که امـام پیـام هـای مختلفی به 
دانشـجویان خارج از کشـور دادند که 
اگـر بـه ایـن پیـام هـا توجـه نمایید 
وحدت بین دانشـجو و حوزه مشـهود 

باشـد.« می 
رییـس فراکسـیون امیـد بـا بیـان 
ایـن نکته کـه جریانـات دانشـجویی 
پـس از 14 خـرداد 42 اسـامی تـر 
شـد، ادامـه داد:»نقطـه عطـف سـوم 
بهمـن   22 دانشـجویی  جنبـش 
1357 اسـت. پس از پیـروزی انقاب 
اسـامی در سـال 1357 مرحلـه دوم 
جنبـش دانشـجویی آغـاز و تـا زمان 
حـال که تقریبـا 4 دهه از ایـن دوران 

مـی گـذرد، ادامـه دارد.«

وی جنبـش دانشـجویی را شـامل 
دو مرحلـه پیـش از انقـاب و پـس 
اظهـار  و   شـمرد  بـر  انقـاب  از 
داشـت:»رویکرد جنبـش دانشـجویی 
در مرحلـه اول)پیـش از انقـاب( کـه 
سـه دهـه از تاریـخ ایـن جنبـش را 
رژیـم  برانـدازی  شـود،  مـی  شـامل 
شاهنشـاهی بـود. اما ایـن جنبش در 
مرحله دوم )پـس از انقاب( همراهی 
بـا انقـاب، تثبیـت انقـاب و تـاش 
بـرای حاکمیـت ارزش هـای انقـاب 

رویکـرد آن بـوده اسـت.«
از  را  پذیـری  مسـئولیت  وی 
ویژگـی های اصلی دانشـجو دانسـت 
و  بـا یـادآوری نقـش جنبـش هـای 
دانشـجویی در رونـد انقاب، تسـخیر 
فرهنگـی،  انقـاب  جاسوسـی،  النـه 
دفـاع مقـدس، نقطـه عطـف بعـدی 
و  کـرد  عنـوان  علمـی  جهـاد  را 
نمـی  را  علمـی  افزود:»دسـتاوردی 
تـوان پیدا کـرد کـه جوان دانشـمند 
ما و دانشـجویان تحصیـات تکمیلی 
و البته اسـتادان باتجربـه در آن نقش 

باشـند.« نداشـته  را  اصلـی 
کـه  مطلـب  ایـن  بیـان  بـا  وی 
جنبـش  سـوم  مرحلـه  آسـتانه  در 
عنـوان  باشـیم،  مـی  دانشـجویی 
کرد:»بایـد مـد نظـر داشـت کـه در 
بـر  ای  وظیفـه  چـه  سـوم  مرحلـه 
اگـر  و  باشـد  مـی  دانشـجو  عهـده 
عمر 7۰ سـاله جنبش دانشـجویی را 
مورد بررسـی قـرار دهیـم کارنامه آن 
درخشـان مـی باشـد.اما دانشـجویان 
باید عملکرد جنبش دانشـجویی را از 
اول انقـاب تا کنـون مـورد ارزیابی و 
تحلیـل قـرار داده تا بـا تحلیل دقیق 
کارشناسـی بتواننـد مدیریـت علمی 

داشـته باشـند.«
وی در ادامـه اظهـار کرد:»فعالیـت 
هـای دانشـجویی بنـده بـه قبـل از 
انقـاب بـاز مـی گـردد. افتخـار مـن 
خدمتگزاری شماسـت. من یک معلم 
هسـتم و بـه معلمی خـود افتخار می 
کنـم. مـن نه خود را سیاسـتمدار می 
دانـم و نـه مدیـر ارشـد. نقـد بـرای 
اگـر  دانشـجو یـک ضـرورت اسـت. 
دانشـجو نقد را کنار بگـذارد از هویت 
خـود جـدا شـده اسـت. کسـانی کـه 
نقدهـای دانشـجویان را تحمـل نمی 
کننـد یـا در فضای دانشـجویی نبوده 
در  دانشـجویی  دوران  در  یـا  و  انـد 
تشـکل ها فعالیت نداشـته اند. آرمان 
دغدغـه  خواهـی  عدالـت  و  گرایـی 
اصلـی جنبش دانشـجویی اسـت که 

بایـد همـواره حفـظ گـردد. ضمـن 
جمعـی،  خـرد  از  اسـتفاده  کـه  آن 
مسـئولیت پذیـری و اخـاق مـداری 
از جملـه مسـایلی اسـت کـه جنبش 
دانشـجویی بایـد بـه آن توجـه کنـد. 
دانشـجو بایـد خـود را هـم صاحـب 
انقاب و هم مسـوول انقـاب بداند.«

ادامـه  امیـد  فراکسـیون  رییـس 
احساسـی  حـرکات  از  داد:»پرهیـز 
و شـتاب زده، در اسـتمرار جنبـش 
دانشـجویی تاثیرگـذار اسـت.  تاثیـر 

گـذاری جنبـش دانشـجویی نیـز در 
اسـت.« جنبـش  مانـدگاری  گـرو 

وی اسـتقال فکـری و پرهیـز از 
جریـان  یـک  بـرای  شـدن  تریبـون 
خـاص سیاسـی خـارج از دانشـگاه را 
شـأن جنبـش دانشـجویی دانسـت و 
ضمـن دعوت دانشـجویان بـه وحدت 

ابراز داشـت:»مهم تریـن رمز پیروزی، 
وحـدت، همگرایی و تعامل حداکثری 

است.«
منتخـب اول تهران افزود: »موضوع 
بسـیار مهمـی کـه باید توجـه کنیم، 
اسـتفاده از تجارب پیشکسوتان است، 
بـه طـوری کـه دانشـجویان بایـد بـا 
اعضـای سـابق تشـکل های دانشـجو 
مشـورت نماییـد. درسـت اسـت کـه 
جریان دانشـجویی یک جریان سـیال 
اسـت. دانشـجو مـی رود امـا تشـکل 

مـی ماند. برنامـه راهبردی مـی تواند 
در مانـدگاری تشـکل بـه کار بیاید.«

نماینـده مـردم تهـران در مجلـس 
شـورای اسـامی بـا تاکیـد بـر اینکه 
اصلـی تریـن برنامـه هـای راهبـردی 
نقـد همـراه بـا پیشـنهاد مـی باشـد، 
اظهـار کـرد: کار فرهنگـی امـروز در 
دانشـگاه هـا کـم انجـام مـی شـود، 
بایـد دانشـجوی امـروز مـا نسـبت به 
دانشـجویان گذشـته مقایسـه نمـود 
تحلیـل  توانـد  مـی  انـدازه  چـه  تـا 
اجتماعی داشـته باشـد و اگر کاستی 
در ایـن تحلیل احسـاس نمودیم این 
از مشـکل جنبش دانشـجویی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه انتخابـات سـال 
آینـده اعام کـرد: در ماه هـای آینده 
انتخابـات مهمـی در پیـش رو داریم، 
در همه انتخابـات های پس از انقاب 
داشـته  کلیـدی  نقـش  دانشـجویان 
انـد. دانشـجویان بایـد تـاش کننـد 
کـه مـردم در صحنـه همـواره حضور 
داشـته باشـند. چون سـرمایه معنوی 

ما، مـردم هسـتند.«
در ادامـه مراسـم، محمدرضا عارف 
به برخی سـواالت مکتوب دانشجویان 
پاسـخ داد. وی ضمن پاسـخ گویی به 
سـواالت گفت:»دهـه ۹۰ دهـه »امید 
تفکـر  پیـروزی  اسـت.  آرامـش«  و 
تدبیـر و امیـد اتفاق ارزشـمندی بود. 
مـا باید بـا هـدف حاکمیـت گفتمان 
اصاحـات در انتخابات شـرکت کنیم 
نـه پیـروزی یـک اصـاح طلـب! قرار 
نیسـت همـه بـرای پیرزوی یـک نفر 
بسـیج شـوند. مهـم تریـن دسـتاورد 
انتخابات مجلس شـورای اسـامی در 
اسـفند ۹4 انسـجام، وحدت مدیریت 

و فرماندهـی بود.«
بـه  پاسـخ  در  همچنیـن  عـارف 
کـرد  مطـرح  خـود  کـه  پرسشـی 
گفت:»مـی گویند چرا عارف سـکوت 
کـرده اسـت؟ ابتـدا بایـد بگویـم کـه 
دارنـد.  مسـاوی  حقـوق  نماینـدگان 
قـرار نیسـت در اصاحـات، جریان به 
یـک نفر ختم شـود. اگـر فقط صدای 
عـارف شـنیده شـود آن وقـت نمـی 
گوینـد فانی چـه قدر انحصـار طلب 
اسـت؟ وقتـی کـه دیگـر نماینـدگان 

مـی توانند بهتر از من برخی مسـایل 
را بازگـو کننـد، چـرا نگوینـد.«

از  داد:»بسـیاری  ادامـه  وی 
نماینـدگان لیسـت امید بـرای اولین 
بـار اسـت کـه بـه مجلـس شـورای 
اسـامی راه یافتـه انـد. آن هـا بایـد 
حـرف شـان را بزننـد و در تذکرهـا و 
دیگـر وظایف نمایندگی خودشـان را 

بدهنـد.« نشـان 
نامـزد یازدهمیـن دوره انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری در پاسـخ بـه این 
سـوال که»نظرتـان راجـع بـه عمـل 
هایـش  وعـده  بـه  روحانـی  آقـای 
هشـتاد  گفت:»هفتـاد،  چیسـت؟« 
آقـای  و  مـن  هـای  وعـده  درصـد 
طبیعـی  بـود.  هـم  شـبیه  روحانـی 
هـم هسـت. همـه دربـاره عملکـرد 
اقتصـادی دولـت روحانی نقـد دارند. 
این کـه مردم ثابت نگه داشـتن تورم 
را حـس نمی کننـد. اما باید شـرایط 
را سـنجید. بایـد روند عملکـرد دولت 
را دیـد. شـرایط اولیـه چه بـود؟ اآلن 
چه هسـت؟ روند مثبت بوده اسـت.«
نماینـده مـردم تهـران در مجلـس 
شـورای اسـامی با حمایـت از برجام 
افزود:»روابـط خارجـی، نقطـه مثبت 
دولـت اسـت. برجـام یـک دسـتاورد 
بـزرگ اسـت. بایـد فضای قبـل و بعد 
از برجـام را بـا هم مقایسـه کـرد. این 
کـه برجام بعـداً به کدام نقطه رسـید 
را بایـد بـا انسـجام  دنبـال کنیـم. بنا 

داریـم کـه بدعهـدی نکنیم.«
در  اصاحـات  دولـت  اول  معـاون 
پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بـر ممنوع 
التصویـری رییـس دولـت اصاحـات 
گفـت:» خدمـات، انگیـزه هـا، اعتقاد 
آقـای خاتمـی بـه انقاب بـرای همه 
نهـاد  چـه  کـه  ایـن  اسـت.  روشـن 
التصویـری  ممنـوع  حکـم  قضایـی 
ایشـان را داده اسـت، هنـوز بـه ایـن 
سـوال پاسـخی داده نشـده اسـت. اما 
پـی گیـری هایـی انجام شـده اسـت. 
قـرار هـم نیسـت ایـن پی گیـری ها 
رسـانه ای شـود. اتفاقـی اسـت کـه 
داخـل خانـواده انقاب افتاده اسـت و 
انشـا اهلل و با توکل بـه خدا پی گیری 

هـا بـه نتیجـه خواهد رسـید.«

محمدرضا عارف در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان:

روابط خارجی
نقطه مثبت دولت است

گزارش

در نشست ایران، روسیه و ترکیه برای حل 
بحران سوریه مطرح شد

پیشنهاد میانجیگري
نشسـت سـه جانبه وزیران خارجه ایران، روسیه 
و ترکیـه حـول محـور تحـوالت سـوریه دیـروز در 
حالـي در مسـکو برگـزار شـد کـه یـک روز پیـش 
از آن سـفیر روسـیه در ترکیـه تـرور شـده بـود. 
تـروري کـه گویـا اتفاق افتـاد تا همکاري هـاي این 
کشـورها درباره سـوریه را تحت الشـعاع قـرار دهد. 
محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجه کشـورمان، نیز 
بعـد از آن کـه ایـن تـرور را محکوم کـرد، به همراه 
وزیـر دفـاع  راهـي مسـکو شـد و با همتایـان خود 
گفت وگـو کـرد. اجـاس سـه جانبه اي کـه هـدف 
اصلـي آن مبـارزه بـا تروریسـم در سـوریه بـود. بـا 
تشـکر وزیر خارجه روسـیه از تمام جهان به خاطر 
محکوم کردن اقدام تروریسـتي دوشنبه شـب شروع 
شـد. او تأکیـد کرد:»بـه دنبـال آن هسـتیم که به 
حـل بحران سـوریه و کاهش درد و رنـج مردم این 
کشـور و تسـهیل ارسـال کمک های انسان دوستانه 
و ایجـاد آتش بـس کمـک کنیـم«. الوروف بعـد از 
ایـن اجـاس نیـز در نشسـت خبري مشـترکي با 
همتایـان ایرانـي و روس خـود شـرکت کـرد و بـا 
تأکیـد بـر اینکه »مشـکل سـوریه راه حـل نظامی 
نـدارد« گفـت: »روسـیه، ایـران و ترکیـه آماده انـد 
ضامـن مذاکـرات طرف هـای سـوری برای کسـب 
توافـق بیـن دولـت و معارضـان شـوند«. ظریـف 
نیـز بـا تأکیـد بـر اهمیـت اجـاس مذکـور بـراي 
آینـده سـوریه، گفـت: »ما بـر این باور هسـتیم که 
بحران سـوریه از طریق راه حل سیاسـی حل وفصل 
می شـود و گزینـه دیگری بـرای آن وجود نـدارد«. 
او بـا اشـاره بـه اینکه »باید مبـارزه با تروریسـت ها 
را نـه  تنهـا در سـوریه بلکه در هر جـای دیگر ادامه 
دهیـم«، از کمک به خروج مردم سـوریه از مناطق 
محاصره شـده ابـراز خرسـندي کـرد و گفت:»ما در 
ایـن نشسـت می خواهیـم در خصـوص موضوعات 
مهمـی از جمله ارسـال کمک های انسان دوسـتانه 
و آتش بـس همه جانبـه گفت وگـو کنیـم«. وزیـر 
امـور خارجـه ترکیه نیز ضمن تسـلیت به روسـیه 
در  کشـور  ایـن  سـفیر  کشته شـدن  درخصـوص 
آنکارا  از موافقت مسـکو با تشـکیل کمیته تحقیق 
مشـترک برای بررسـی ایـن موضوع تشـکر کرد و 
گفت:»همکاری این سـه کشـور در حلب منجر به 

دسـتاوردهای خوبی شـد.« 
بیانیه هشت بندي مسکو

در این سـفر سـندی تنظیم شد که کارشناسان 
در آن اقدام هـا و گام هـای پیشـبرد روند حل وفصل 
بحـران سـوریه را مطرح مي کنند. این سـند به نام 
بیانیـه مسـکو بـرای حل وفصـل سیاسـی مسـئله 
سـوریه بسـیار مهم خواهد بـود و در سـطح وزراي 
دفـاع و خارجـه روسـیه، ایـران و ترکیـه تأییـد 
مي شـود تـا آمادگـی سـه کشـور بـرای تضمیـن 
حل وفصل مسـائل سـوریه را پیش بینـي کند. این 
بیانیـه مشـترک دربرگیرنده راه حل سیاسـی براي 
بحـران سـوریه اسـت و وزراي خارجه سـه کشـور 
در هشـت بنـد توافـق کردنـد کـه از حاکمیـت، 
اسـتقال، یکپارچگـی و تمامیت ارضـی جمهوری 
عربـی سـوریه بـه عنـوان یک دولـت چندنـژادی، 
چندمذهبـی، غیرفرقـه ای و دموکراتیـک حمایـت 
کننـد. آن هـا بـا تأکیـد بر اینکـه »منازعه سـوریه 
راه حـل نظامـی نـدارد«، بـر نقـش سـازمان ملـل 
متحـد در تاش هـا بـرای حـل ایـن بحـران طبق 
قطع نامـه 2254 شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
صحه گذاشـتند. وزرای خارجه بر اساس این بیانیه 
تصمیم هـای گـروه بین المللـی حامیـان سـوریه را 
مـورد توجه قرار می دهنـد و تمامی اعضای جامعه 
بین المللـی را ترغیـب می کننـد تـا با حسـن نیت 
به منظـور رفـع موانـع در مسـیر اجـرای توافق های 
مندرج در این اسـناد همکاری کنند. ایران، روسـیه 
و ترکیـه از تاش هـای مشـترک در حلـب شـرقی 
کـه زمینه تخلیه داوطلبانـه غیرنظامیان و عزیمت 
کـرد  فراهـم  را  مسـلح  معارضـان  سـازمان یافته 
اسـتقبال می کنند و وزرای امـور خارجه همچنین 
از تخلیه نسـبی غیرنظامیان از فوعه، کفریا، زبدانی 
و مضایـا اسـتقبال می کنند. آنها متعهد می شـوند 
تضمیـن کننـد این فراینـد بدون وقفـه و به نحوی 
ایمن تکمیل شـود. در بند چهـارم این بیانیه آمده 
اسـت کـه وزیـران امـور خارجـه دربـاره اهمیـت 
گسـترش و تعمیـم آتش بـس، دسترسـی بـدون 
مانع بشردوسـتانه و جابه جایی آزاد غیرنظامیان در 
سراسـر کشـور سـوریه توافق دارند و آمادگی خود 
را بـرای تسـهیل و ایفـای نقـش بـه عنـوان ضامن 
موافقت نامـه ای کـه در مذاکـره بین دولت سـوریه 
و معارضـان در آینـده حاصـل خواهـد شـد، اعام 
می کننـد و از دیگـر کشـورهایی کـه بـر وضعیـت 
میدانـی نفـوذ دارنـد، دعـوت می کنند همیـن کار 
را بکننـد. سـه کشـور قویـا اعتقـاد دارنـد کـه این 
موافقت نامـه بـرای ایجـاد فضـای الزم بـه منظـور 
ازسـرگیری فرایند سیاسـی طبـق قطع نامه 2254 
شـورای امنیـت اساسـی خواهـد بـود. وزرای امـور 
خارجـه پیشـنهاد رئیس جمهـوری قزاقسـتان را 
بـرای میزبانـی چنیـن نشسـتی مـورد توجـه قرار 
می دهنـد و بـر عـزم خـود بـرای مبارزه مشـترک 
بـا داعـش و جبهـه النصـره و تفکیک میـان آنها و 

گروه هـای معـارض مسـلح تأکیـد می کنند.

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابـر آرا صـادره هیـات حل اختـاف موضوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان زرند تصرفـات مالکانه و بامعارض 
متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیـان و اماک 
مـورد تقاضـا بشـرح زیـر بـه منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتیکـه اشـخاص نسـبت بـه 
صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بمدت دو مـاه اعتراض دادخواسـت خود 

را بـه مرجـع قضایی تقدیـم نمایند.
امال ک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند 

1 - پـاک 2۰ فرعـی از 635۹ اصلـی آقای حسـین حسـین زاده ده 
علیرضائـی فرزنـد حاجـی به شـماره شناسـنامه 3 صـادره از زرند در 
سـه دانـگ از یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 26۰/73 مترمربـع واقع 
در بلـوار جنـت کوچـه 14 خریـداری از محـل مالکیت آقـای حبیب 

الـه اکبرزاده
2 - پـاک 2۰ فرعـی از 635۹ اصلـی خانـم عصمـت محسـنی باب 
عبدانـی فرزنـد اکبـر بـه شـماره شناسـنامه 1۰ صـادره از زرنـد در 
سـه دانـگ از یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 26۰/73 مترمربـع واقع 
در بلـوار جنـت کوچـه 14 خریـداری از محـل مالکیت آقـای حبیب 

اکبـرزاده اله 
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه  ۹5/۹/18
تاریخ انتشار نوبت دوم : پنجشنبه ۹5/1۰/2

م/الف16۰ حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

خـودرو  صنعـت  بـه  رنـو  ورود 
دومین بـار،  بـرای  کشـورمان 
به طوری کـه  بـود  متفـاوت  ورودی 
از  فـارغ  فرانسـوی  شـرکت  ایـن 
خودروسـاز  دو  بـا  کـه  اختافاتـی 
بزرگ کشـورمان داشـت، با حمایت 
وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت 
مسـتقل  به طـور  گرفـت  تصمیـم 
در بـازار خـودرو ایـران حضـور پیدا 
کنـد. ایـن حضـور مسـتقل هرچند 
بـه مـذاق خودروسـازان کشـورمان 

خـوش نیامـد امـا بـه این 
توجـه  بایـد  نکتـه 

کـه  داشـت 
رنو  رویه 

ی  ا بر

ورود 
بـه 

بازار 

ی  و ر د خـو
کشـورها، رویـه ثابتـی اسـت که از 
قضـا نتایـج قابل قبولـی نیـز بـرای 
صنعـت خـودرو آن کشـورها در پی 
داشـته اسـت. بـا تمـام ایـن وجـود 
قـرارداد جوینـت ونچر این شـرکت 
فرانسـوی برخاف دیگر کشـورها با 
خودروسـازان داخلـی نتایـج خوبی 

برنداشـت. در 
طـی  و   8۰ دهـه  اوایـل  رنـو 
پلت فـرم  تحت عنـوان  قـراردادی 
رسـمی  به طـور   ،X۹۰ مشـترک 
شـد  ایـران  خـودرو  بـازار  وارد 
بـرای  اروپایـی  خودروسـاز  ایـن 
حضورجـدی در ایـران برخاف پژو 
حتی در ایـران سـرمایه گذاری کرد 
 ،X۹۰ حـال آنکـه بندهای قـرارداد
هیچ گاه اجرایی نشـد. در این زمینه 

حتـی عنـوان می شـود کـه تنها 1۰ 
درصـد از قرارداد مورد نظـر به اجرا 
درآمده اسـت و بسـیاری از بندهای 
آن عملـی نشـده اسـت. در مـورد 
چرایـی ایـن موضـوع اظهارنظرهای 
آنکـه  حـال  می شـود  متفاوتـی 
مسـتقیم  دخالـت  بـر  همـگان 
مجلـس  نماینـدگان  از  برخـی 

در  دولتی هـا  عـدم و 
قـرارداد،  اجـرای 

بـه  هسـتند.  متفق القـول 

ترتیـب  ایـن 
در شـرایطی رنـو بـرای بـار دوم و 
آن هـم در تفاهم نامـه بـا سـازمان 
گسـترش و نوسـازی صنایـع ایـران 
حضـور  ایـران  خـودرو  صنعـت  در 
ایـن  تجربـه  بررسـی  کـه  یافتـه 
شـرکت فرانسـوی در دیگر کشورها 
نمایان کننـده  نوعـی  بـه  می توانـد 
مسـیر راه رنـو در ایران باشـد. آنچه 
تولیدکننـده  ایـن  اسـت  مشـخص 
روش  دو  بـا  اروپایـی  بـزرگ 
سـرمایه گذاری مشـترک و مستقیم 
در بازار کشـورهای آسـیایی، اروپای 
شـرقی و آمریـکای شـمالی حضـور 
یافتـه اسـت. امـا آنچـه در بررسـی 
کشـورهای  بـازار  بـه  رنـو  ورود 
بررسـی  قابـل  توسـعه  حـال  در 
اسـت ایـن اسـت کـه رنـو بعـد از 

سـریعا  مشـترک،  سـرمایه گذاری 
را  ایـن کشـورها  در  حضـور خـود 
مسـتقل کـرده و فـروش، قیمـت و 
خدمـات پـس از فـروش را خـود به 
عهـده گرفتـه اسـت. در ایـن زمینه 
پیش بینـی  کارشناسـان  از  برخـی 
اسـت  ممکـن  رنـو  کـه  می کننـد 
بـا خرید سـهام سـازمان گسـترش 
که تا سـه سـال دیگـر بایـد واگذار 
شـود بـه نوعـی رویه خـود در دیگر 
کشـورها را بـرای حضور 
مسـتقل در 

کنـد. پیگیـری  ایـران 
استراتژی سرمایه گذاری رنو

انتقـادات  از  یکـی  حالـی  در 
عمـده در تفاهم نامـه رنـو و ایـدرو 
این اسـت که چـرا سیاسـت گذاران 
صنعتـی کشـور حاضر بـه واگذاری 
ایـن  بـه  درصـدی   6۰ سـهم 
کـه  شـده اند  خودروسازفرانسـوی 
بررسـی  مدل هـای همـکاری رنو در 
کشـورهای مختلف نشـان می دهد، 
ایـن شـرکت در بـدو ورود بـه هـر 
را  کشـوری مـدل همـکاری خـود 
قـرار  ونچـر  جوینـت  مبنـای  بـر 
داده حـال آنکـه به تدریـج بـا خرید 
مسـتقل  را  خـود  حضـور  سـهام 
کـرده اسـت. برایـن اسـاس به رغـم 
آنکـه در شـرایط کنونـی انتقـادات 
بسـیاری متوجـه تفاهم نامـه اخیـر 

ایـدرو و رنـو اسـت و برخـی از ایـن 
انتقـادات نیز از منظـری قابل قبول 
بـه نظر می رسـد، اما تجربـه حضور 
رنو در کشـورهای مختلف نشـان از 
مسـتقیم  سـرمایه گذاری  کـه  دارد 
و حضـور مسـتقل از طریـق خریـد 
سـهام آن هـم سـهام بیـش از 5۰ 
اسـتراتژی های  از  یکـی  درصـد 
 1۰ طـی  خودروسـاز  ایـن  مهـم 
بـر  بنـا  اسـت.  بـوده  اخیـر  سـال 
رنـو  گرفتـه،  صـورت  بررسـی های 
مراکـش،  رومانـی،  کشـورهای  در 
ترکیـه، کره جنوبـی، برزیـل و چین 
کـه  اسـت  کـرده  سـرمایه گذاری 
مـدل همکاری این شـرکت 
شـرایط  براسـاس 

کشـور  آن  اقتصـادی  و  سیاسـی 
متفـاوت بـوده اسـت.

تجربـه  ایـن  وجـود  بـا 
رنـو در کشـورهای  سـرمایه گذاری 
مختلـف نشـان از آن دارد کـه ایـن 
شـرکت هـر چنـد طـی یـک دوره 
سـرمایه گذاری  بـه  اقـدام  زمانـی 
کشـورها  از  برخـی  در  مشـترک 
داشـته اسـت اما به دنبال گسترش 
فعالیت هایـش در بـازار کشـورهای 
مذکـور، مـدل همـکاری خـود را از 
بـه سـرمایه گذاری  ونچـر  جوینـت 
بـه  اسـت.  داده  تغییـر  مسـتقیم 
طـوری کـه رنـو در ابتـدای حضـور 
یـک  ایجـاد  بـا  رومانـی  در  خـود 
شـرکت  بـا  مشـترک  شـرکت 
خودروسـازی داچیـا بـا سـهم 51 
درصـد وارد بـازار ایـن کشـور شـد 

امـا کمـی پـس از آنکـه تولیـد در 
ایـن شـرکت وضعیت مطلوبـی پیدا 
در  خـود  تعهـدات  توانسـت  کـرد، 
خصـوص تولیـد، فـروش و اشـتغال 
و توسـعه صنعت خودرو این کشـور 
را پوشـش دهـد و سـهم خـود را به 
بـه  دهـد.  افزایـش  درصـد   ۹۹  /3
ایـن ترتیـب، آنگونـه کـه بـه نظـر 
همـکاری  مـدل  تبدیـل  می رسـد، 
سـرمایه گذاری  بـه  جوینت ونچـر 
تجربـه ای  رنـو  ازسـوی  مسـتقیم 
اسـت کـه ایـن شـرکت در برزیـل 
و روسـیه نیـز داشـته اسـت. ایـن 
برزیـل  در  خـود  فعالیـت  شـرکت 
را از 15 سـال پیـش آغـاز کـرده و 
در سـال 2۰14 و پـس از دو سـال 
را  خـود  همـکاری  شـیوه  مذاکـره 
بـه  مسـتقیم  سـرمایه گذاري  بـه 
دالر  میلیـون   ۹۰۰ ارزش 
تغییـر  سـایت  دو  در 
همیـن  رنـو  داد. 
را  همـکاری  شـیوه 
آوتـواز  شـرکت  بـا 
داشـته  روسـیه 
اسـت. براین اسـاس 
مشـخص  کـه  آنگونـه 
اسـت، یکـی از مهم ترین 
بـرای  رنـو  اسـتراتژی های 
کشـورهای  در  سـرمایه گذاری 
تملـک  یـا  سـهام  خریـد  مختلـف 
اسـت؛ چراکـه ایـن شـیوه موجـب 
به صـورت  بتوانـد  رنـو  می شـود، 
بپـردازد؛  تولیـد  بـه  مسـتقل 
ایـن  حضـور  تجربـه  به طوری کـه 
گویـای  نیـز  هنـد  در  شـرکت 
به رغـم  اسـت.  موضـوع  همیـن 
بـه  تمایـل  هنـدی  مقامـات  آنکـه 
 5۰-5۰ مشـترک  سـرمایه گذاری 
بـا ایـن شـرکت داشـتند امـا کمی 
بعـد از توسـعه صنعـت خـودرو این 
کشـور، سیاسـت گذاران هنـدی بـا 
تولید مسـتقل این شـرکت موافقت 

کردنـد.
شـبکه  توانسـته  رنـو  بنابرایـن 
تولیـد، فـروش و خدمـات پـس از 
فـروش خـود را داشـته باشـد. بـه 

مهم تریـن  کارشناسـان،  اعتقـاد 
موضـوع در انتخـاب این اسـتراتژی 
در دسـت بـودن مدیریت شـرکت و 
کنتـرل سیسـتم تولیـد اسـت؛ چرا 
کـه مدیران رنـو به تولیـد اقتصادی 
و کیفـی اهمیت بسـیاری می دهند. 
از آنجا که سـرمایه گذاری مسـتقیم 
و داشـتن سهم بیشـتر، قدرت عمل 
ایـن شـرکت  در تولیـد را افزایـش 
می دهـد بنابرایـن ایـن خودروسـاز 
می دهـد  ترجیـح  فرانسـوی 
به صـورت مسـتقل همـکاری خـود 
مهـم  موضـوع  کنـد.  پایه ریـزی  را 
وجـود  رنـو،  مدیـران  بـرای  دیگـر 
محصـوالت  بـرای  صادراتـی  بـازار 
اسـت. برهمین اسـاس نیـز مدیران 
ایـن شـرکت بـر تولیـد اقتصـادی و 
کیفـی مدل هـای روز خـود تاکیـد 
دارنـد. بـه همیـن منظـور نیـز این 
شـرکت تولیـد هـر محصـول خـود 
را در یـک کشـور قـرار می دهـد تـا 
ضمـن ایجـاد بـازار صادراتـی بـرای 
محصـوالت خـود بتوانـد بـه اقتصاد 
کشـورهای مبـدا نیـز کمـک کنـد. 
در ایـن زمینه می تـوان به تجربه 
رنـو در مراکش اشـاره کرد؛ مراکش 
توانمنـدی  خـودروی  صنعـت 
نداشـت؛ بـا وجـود این رنو بـا خرید 
مراکشـی  یـک شـرکت  از  بخشـی 
توانسـت بـه بـازار ایـن کشـور وارد 
شـود و پـس از توسـعه فعالیت های 
ایـن شـرکت  سـهم  مابقـی  خـود، 
نیـز  حاضـر  حـال  در  و  بخـرد  را 
محصـول سـیمبل ایـن شـرکت از 
کشـورهای  بـرای  مراکـش  سـایت 
مختلـف صـادر می شـود. بـا وجـود 
ایـن شـرکت طـی سـال های اخیـر 
یـا  سـهام  خریـد  بـه  اقـدام  تنهـا 
داشـته  تولیـدی  سـایت  تملـک 
ورشکسـت  بـا  به طوری کـه  اسـت؛ 
رنـو  سامسـونگ،  شـرکت  شـدن 
سـهام 1/ 8۰ درصـدی این شـرکت 
نیـز  حاضـر  حـال  در  و  خریـد  را 
محصـوالت  صـادرات  و  تولیـد  بـه 
از  کلئـوس  و  تالیسـمان  فلوئنـس، 

می پـردازد. کشـور  ایـن 

 پیاده سازی مدل جهانی رنو در ایران

 خبر

 این خودروها هنوز قصد 
خداحافظی ندارند!

طبـق قانـون سـند اهـداف توسـعه صنعـت 
خـودرو ، خودروهایـی که 1۰ سـال از تولید آنها 

می گـذرد بایـد از خـط تولیـد خارج شـوند.
بر همیـن اسـاس رئیس سـازمان اسـتاندارد 
هـم در تاریـخ 27 مهرماه سـال جـاری از خروج 
خودروهـای پـژو 4۰5 و پراید خبـر داده و گفته 
بـود: »در جریـان هسـتم کـه خودروسـازان در 
حال انجام مقدمات کار بـرای حذف خودروهای 
قدیمـی و اصـاح خط تولید خود هسـتند، ولی 
این کـه زمانـی در ایـن خصـوص داده شـود باید 
از طریق خودروسـازان و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت باشـد.«
بـه گـزارش اقتصـاد آنایـن بـه نقـل از جـام 
جم، پیشـتر نیز مدیرعامل فعلـی ایران خودرو از 
خـروج پـژو 4۰5 در پایان سـال ۹5 و سـپس با 
یـک عقب نشـینی یک سـاله پایان سـال ۹6 از 
خـط تولید خبر داده بود و مدیرعامل سـایپا نیز 
اعـام کرده بـود که هیچ خودرویی تـوان رقابت 
بـا خـودروی پرایـد را از نظـر قیمـت و کیفیـت 
نـدارد و اگـر کشـوری خودرویـی را بـا قیمت و 
کیفیـت پرایـد تولیـد کنـد ، او از ایـن محصول 
بـرای عرضـه بـه بـازار داخـل حمایـت خواهـد 
کـرد. مدیرعامـل سـایپا همچنیـن خاطرنشـان 
کـرده بـود: تا زمانـی که تقاضـا در پرایـد وجود 
داشـته باشـد، سـایپا با ارتقای کیفیت به تولید 

پرایـد ادامه خواهـد داد.
در حالـی کـه خودروهـای پـژو 4۰5 و پرایـد 
وارد خـط  از سـال های 6۹ و 72  ترتیـب  بـه 
تولیـد شـده اند و امـروز در کانون توجهـات قرار 
دارنـد ، می تـوان بـه خودروهایی اشـاره داشـت 
کـه قدیمـی هسـتند امـا به فراموشـی سـپرده 
سـبد  در  می تـوان  اسـاس  برهمیـن  شـده اند. 
پـژو  بـه خودروهـای  ایران خـودرو  محصـوالت 
پارس ، 2۰6 و سـمند اشـاره کـرد که به ترتیب 
از سـال های 7۹ ، 8۰ و 81 در کشـورمان تـردد 
می کننـد. همچنین بـه تولیـد دو وانت مـزدا از 
سـال 63 و وانت باستانی نیسـان جونیور از سال 
134۹!!! می تـوان اشـاره کـرد کـه البتـه وانـت 
نیسـان اخیرا داد وزیر نفت را هم درآورده اسـت!
بیـژن زنگنـه وزیر نفت ، با اشـاره بـه ضرورت 
بـرای  کشـور  نیسـان های  وانـت  کل  خریـد 
مدیریـت مصـرف سـوخت، گفتـه بـود: »وانـت 
نیسـان ها را بایـد پـس از خریـد در ذوب آهـن 
بسـوزانیم!« امـا چـه شـده اسـت کـه بـا وجود 
قانونـی بـا ایـن روشـنی و صراحـت و نارضایتی 
مسـئوالن  و  خودروسـازان   ، مـردم  شـدید 
در  می رونـد.  طفـره  آن  بـه  عمـل  از  دولتـی 
بحـث قطعه سـازی کـه بـه نوعـی مـادر صنعت 
خودروسـازی نیز به شـمار می آیـد، قدیمی بودن 
فنـاوری قطعـات و نیـز شـیوه های تولیـد ایـن 
خودروها سـبب شـده تا کیفیت شـان نیز پایین 
باشـد بـه صورتـی کـه گزارش هـای بسـیاری از 
نارضایتی مصرف کنندگان از کیفیت خودروهای 
داخلـی بـه گـوش می رسـد. ایـن نارضایتی هـا 
انتقـاد وزیـر صنعـت ، معـدن و تجـارت را هـم 
بـه عنوان سیاسـتگذار ارشـد صنعت خـودرو به 
دنبال داشـته اسـت و وی خواستار تدوین برنامه 
از رده خـارج کـردن  بـرای  زمان بنـدی شـده 
خودروهـای قدیمـی از سـوی خودروسـازان را 
خواستار شـده اسـت. قدیمی بودن فناوری های 
مرتبط با قطعه سـازی همچنین سـبب می شود 
تـا خودروسـازان در بحث تولیـد خودروهای روز 
دنیا هم دچار مشـکل باشـند و این مسـاله یکی 
بین المللـی  بـا خودروسـازان  موانـع همـکاری 

به شـمار مـی رود.

یـا  هیبریـدی  پاگیـن  خودروهـای 
هیبریـدی متفاوت و فراوانی در بازارهای 
خریـداری  و  انتخـاب  قابـل  جهانـی 
می تـوان  میـان  ایـن  در  هسـتند. 
خودروهـای  از  هیبریـدی  نسـخه های 
افسـانه ای بـا ویژگی هـای خـاص را نیـز 
بـرای  ب ام و  مثـال،  عنـوان  بـه  یافـت. 
سـری 3 خـود بـا دینامیـک مثال زدنـی 
و رانندگـی جـذاب، یـک نسـخه پاگین 
هیبریـدی را معرفـی نمـوده اسـت. این 
خودرویـی  از  متفـاوت  چیـزی  خـودرو 
درواقـع  اسـت.  پریـوس  تویوتـا  نظیـر 
آالیندگـی  ویژگی هـای  کـه  کسـانی 
کـم و مصـرف سـوخت پاییـن را طلـب 
گزینه هایـی  بـه  می تواننـد  می کننـد 
فکـر   i8 حتـی  یـا   BMW i3 چـون 

کننـد.
در اولیـن برخـورد با خودروی روشـن 

از  همـه  آهسـته  حرکـت  حـال  در  یـا 
سـکوت و بـی صدایـی خـودرو متعجـب 
می شـوند. در واقـع ایـن خـودرو از نظـر 
ظاهـری تفاوتـی بـا ب ام و های سـری 3 
معمولـی نـدارد و همیـن باعـث اشـتباه 
جـذاب،  خـودرو  ایـن  می شـود.  افـراد 
بعـاوه  اسـت.  تیـپ  خـوش  و  شـیک 

فضـای داخلـی مناسـبی هـم دارد.
چهـار  موتـور  یـک  اصلـی  موتـور 
سـیلندر 2.۰ لیتـری توربوشـارژر اسـت 
تولیـد  نیـرو  بخـار  اسـب   18۰ کـه 
می کنـد. موتـور برقـی نیـز بـه تنهایـی 
87 اسـب بخار قـدرت دارد. یـک مبدل 
وجـود  نیـز  گیربکـس  داخـل  گشـتاور 
دارد کـه قـدرت آن نیـز 8 اسـب بخـار 
صـورت  بـه  پیشـرانه  خروجـی  اسـت. 
ترکیبـی بـه 248 اسـب بخـار می رسـد. 
ایـن بـرای یـک خـودرو بـا وزن 1775 

کیلوگرمی چنـدان هیجان انگیز نیسـت. 
امـا عملکـرد خـودرو چیـزی از هیجـان 
آن  ثانیـه ای   5.8 شـتاب  و  نـدارد  کـم 
بـرای رسـیدن بـه سـرعت ۹6 کیلومتـر 
بـر سـاعت بیانگـر همین موضوع اسـت. 
بعـاوه شـتاب جانبـی قابـل تحمـل نیز 

می رسـد. ۰.86 جـی  بـه 
یـون  لیتیـوم  نـوع  از  نیـز  باتری هـا 
می باشـند کـه در کـف صنـدوق عقـب 
جـای گرفته انـد. ظرفیـت ایـن مجموعه 
باتـری تنها 7.6 کیلووات سـاعت اسـت. 
هماننـد خودروهـای پاگیـن دیگر، یک 
حالـت رانندگـی تمـام الکتریکـی بـرای 
ایـن خـودرو در نظـر گرفتـه شـده کـه 
بـه راحتـی می تـوان از آن در سـفرهای 
کوتـاه شـهری و ترافیـک اسـتفاده کـرد 
مصـرف  ذره ای  بـه  نیـاز  اینکـه  بـدون 
سـوخت باشـد. در رانندگی معمولی هم 

بـه 6.72  بزرگـراه  مصـرف سـوخت در 
لیتـر و در حالـت ترکیبی بـه 7.84 لیتر 

در هـر صـد کیلومتـر می رسـد.
قیمـت ب ام و 330e از حدود 45 هزار 
دالر شـروع می شـود. البتـه بـا سـفارش 
آپشـن ها قیمت آن تا زیـر 6۰ هزار دالر 

هـم بـاال مـی رود. بـا ایـن وجـود هنـوز 
 A3 آئـودی  یـک  از  کمتـر  آن  قیمـت 
ای تـرون خواهـد بـود. در حـال حاضـر 
ایـن خـودرو در میان خودروهای سـدان 
لوکـس سـبز، پرفروش تریـن خـودرو در 

جهـان محسـوب می شـود.

ب ام و 330e، یک هیبریدی فوق العاده
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دیـدار  در  زارع  یکـه  هاشـم  مهنـدس 
سـازان  قطعـه  انجمـن  اعضـای  و  رئیـس 
ضمـن تاکیـد بـر افزایش کیفیـت محصول 
قطعـه سـازان گفـت: بایـد در مواجهـه بـا 
مسـایل نگاهـی راهبـردی داشـته باشـیم 
تـا در زمـان بـروز هـر گونـه بحـران دچار 

تزلـزل نشـویم.
نبـودن  انحصـاری  بـه  اشـاره  بـا  وی   
خـودرو بـا توجـه به تنـوع تولیـد محصول 
گفـت:  مختلـف  قیمتـی  هـای  کاس  در 
مناسـبی  مسـیر  قیمـت،  افزایـش  البتـه 
از مشـکات تامیـن و  بـرای بـرون رفـت 
تولیـد در قطعـه سـازی نیسـت و بایـد بـا 
آینـده نگری، بـرای حفظ شـرایط و توازن 
فعلـی، مسـیرهای دیگری را درنظر داشـته 

باشـیم.
 مدیرعامـل گـروه صنعتی ایـران خودرو 

بـا تاکیـد بر برنامـه ریزی بـرای جایگزینی 
محصـوالت جدیـد در خطـوط تولید قطعه 
سـازان گفـت: بایـد بـه سـمتی برویـم که 
هـم زمـان بـا اجـرای قـرارداد پـژو، قطعه 
سـازان داخلـی بـا ورود تکنولـوژی جدیـد 
توسـعه یافتـه و امـکان صادرات در شـبکه 

جهانـی تامیـن پـژو را نیز داشـته باشـند.
 وی حمایـت از قطعـه سـازان را وظیفه 
قطعـه  گفـت:  و  دانسـت  خودروسـازان 
سـازان کوچـک هـم باید سـطح تکنولوژی 
تـا  دهنـد  ارتقـا  را  خـود  تولیـد  تـوان  و 

بتواننـد بـه تولیـد ادامـه دهنـد.
 وی قیمـت و کیفیـت رقابتی و خدمات 
فاکتورهـای  را  مناسـب  فـروش  از  پـس 
اصلـی ایـران خـودرو در همکاری بـا قطعه 
قطعـه  مـا  گفـت:  و  کـرد  عنـوان  سـازان 
سـازان را از خانـواده بـزرگ ایـران خودرو 

مـی دانیم و در مسـیر رشـد و ارتقا از آنان 
کنیم. مـی  حمایـت 

 مهنـدس یکـه زارع تعـداد زیـاد قطعـه 
سـازان همـکار بـا خودروسـاز را رویـه ای 
خودروسـازان  روش  خـاف  و  نادرسـت 
بـزرگ دنیا دانسـت و گفـت: کاهش تعداد 
منابـع تامیـن قطعـه و حرکـت بـه سـوی 
ایـران  کار  دسـتور  در  سـازی  مجموعـه 

خـودرو قـرار دارد.
 وی افـزود: قطعه سـازان بایـد با ارتقای 
بـا  اقتـدار  بـا  تولیـد  دانـش و تکنولـوژی 
کننـد  برخـورد  خارجـی  هـای  شـرکت 
تـا بیشـترین منافـع را در زمینـه داخلـی 
سـازی تولیـد از آن اقتصـاد کشـور کننـد. 
مهنـدس یکـه زارع کار انجمـن قطعـه 
سـازی را سـخت و پیچیـده دانسـت و بـا 
تاکیـد بـر داشـتن هویـت ملـی و صنعتـی 

اعضـا در انجمـن، اظهـار امیـدواری کـرد: 
بـا انجـام فعالیـت تخصصی در کمیسـیون 
هـای داخلـی ایـن انجمـن، شـاهد نتایـج 
خـودرو  صنعـت  بـرای  مفیـدی  و  خـوب 

کشـور باشـیم. 
در دیـدار رئیس و اعضـای انجمن قطعه 

سـازان بـا مدیرعامل گـروه صنعتـی ایران 
خـودرو  ایـران  میزبانـی  بـه  کـه  خـودرو 
برگـزار شـد،  اعضـای انجمن قطعه سـازان 
تولیـد در شـرکت  فعلـی  دربـاره شـرایط 
هـای زیرمجموعـه بـا مهنـدس یکـه زارع 

گفـت وگـو و تبـادل نظـر کردنـد.

قطعه سازان داخلی از فرصت قرار داد پژو استفاده کنند
    خبر
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منطقه شکار ممنوع 
پاریز

سـیمای  بـودن  دارا  بـا  پاریـز  منطقـه 
کوهسـتانی در بخش های شـرق و شـمال 
غـرب و همچنین نواحي دشـتي در بخش 
چشـم  از  جنـوب  و  غربـي  هـاي  بخـش 
برخـوردار  فـردی  بـه  منحصـر  اندازهـای 
مـی باشـد. ایـن منطقـه در 54 کیلومتری 
 64 و  سـیرجان  شـهر  شـرق  شـمال 
کیلومتـری جنـوب غرب شـهر رفسـنجان 
و 135 کیلومتـری کرمان)مرکـز اسـتان( 
ارتفـاع3314  اسـت.حداکثر  شـده  واقـع 
متـر از سـطح آبهـاي آزاد مربـوط بـه کوه 
الشـکار بـوده و حداقل ارتفـاع 2173 متر 
در مجـاورت چشـمه بیدسـیران واقـع در 

دشـت کلـوک مـي باشـد.

بر اسـاس بررسـي هـاي انجام شـده در 
منطقـه پاریـز تا کنـون حضـور 175 گونه 
گیاهـي و 1۰2 گونـه از انـواع مهـره داران 
به ثبت رسـیده اسـت که برخـي از آنها در 
سـطح ملـي و بیـن المللـي حائـز اهمیـت 

باشـند. مي 
پاریـز بـا توجـه بـه قدمـت ثبـت شـده 
3۰۰۰ سـاله خـود آثار باسـتانی چندی را 
در خـود جای داده اسـت. بررسـي مدارک 
موجـود نشـانگر آن اسـت کـه مسـاحتی 
از اراضـی زراعـی پاریـز در دوره صفویـه 
بـه صـورت موقوفـه در آمـده و چندیـن 
سـاختمان نیـز در مجـاورت آن به صورت 
موقوفـه بنـا شـده اسـت. البتـه ذکـر ایـن 
نکتـه ضروریسـت کـه در منطقـه پاریـز و 
مناطـق مجـاور آن در حـال حاضـر بیـش 
و  تاریخـي، مذهبـي  ابنیـه  و  آثـار  از 24 
چشـم  جملـه  از  دارد.  وجـود  فرهنگـي 
اندازهـاي منحصـر بـه فـرد منطقـه پاریـز 
مـي تـوان بـه کـوه هـاي مرتفـع الشـکار، 

دال خانـي، سـه شـاخ، دره هـای بسـیار 
زیبـا همچـون دره تافـک به همراه آبشـار 
تـا   7 بیـن  ارتفـاع  بـا  آن  متوالـي  هـاي 
1۰ متـر، دره 17چنـار، چشـمه سـارهای 
فـراوان و تنـوع بـی نظر پوشـش گیاهی و 

وجـود باغـات سرسـبز اشـاره داشـت.

فاصلـه منطقـه پاریز از منطقـه حفاظت 
منطقـه  کیلومتـر،   53 بیدوئیـه  شـده 
کیلومتـر،  گـور64  بهـرام  حفاظـت شـده 
منطقـه حفاظـت شـده دهج۹1کیلومتـر، 
گودغـول53  ممنـوع  شـکار  منطقـه 
کیلومتـر، منطقه شـکار ممنـوع نودرهنگ 
ممنـوع  شـکار  منطقـه  83کیلومتـر، 
قـرق  منطقـه  و  کیلومتـر   66 شـهربابک 
آباد1۰کیلومتـر  منصـور  اختصاصـي 
مسـاحت  بـا  منطقـه  ایـن  باشـد.  مـي 
2۰125هکتار، براسـاس آگهي ثبت شـده 
اسـامي  جمهـوري  رسـمي  روزنامـه  در 
بـه مـدت 5  تاریـخ 13۹1/8/1  از  ایـران 
ممنـوع  منطقـه شـکار  عنـوان  بـه  سـال 

گردیـد. اعـام  پاریـز 

رییس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت بـا انتقـاد از رویکـرد کلـی 
صـدا و سـیما نسـبت بـه دولـت 
یازدهـم، از جملـه مجموعـه تحت 
»کنـار  خواسـتار  مدیریتـش، 
جناحـی«  برخوردهـای  گذاشـتن 

 . شد
معصومـه ابتـکار در گفت وگـو با 
ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه صـدا و 
سـیما بـه عنوان یـک رسـانه ملی 
گفـت:  دارد،  عهـده  بـر  تکالیفـی 
مهـم ترین ایـن تکالیـف، انعکاس 
ایـن  بنابرایـن  واقعیت هاسـت؛ 
نبایـد وارد جناح بندی هـا،  رسـانه 
و دسـته بندی های  جبهه گیری هـا 
خـاص سیاسـی بشـود؛ بلکـه باید 

واقعیت هـا را مطـرح کنـد.
حفاظـت  سـازمان  رئیـس 
محیـط زیسـت با اشـاره بـه اینکه 
زیـادی  ملـی زحمـات  رسـانه  در 
قربانـی  کـه  شـود  مـی  کشـیده 
برخوردهـای جناحـی بخش هایـی 
مثـل معاونت خبر هسـتند، گفت: 
زیسـت  محیـط  حـوزه  در  مثـا 
فعالیت هایـی صـورت گرفتـه کـه 
نبایـد نادیده گرفته شـود. در دوره 
هـای مختلـف حـدی از فعالیـت و 
اتفـاق  زیسـتی  محیـط  تولیـدات 
افتـاده، ولی در دوره ریاسـت آقای 
عسـگری بخـش تولیـدات محیط 
زیسـتی تقویت شـده و به سازمان 
محیـط زیسـت فرصت هایـی برای 
بیـان اقدامـات داده شـد؛ امـا ایـن 
خیلـی  خبـر  بخـش  در  رویکـرد 

کمتـر اسـت.
بدیهـی  این کـه  بیـان  بـا  وی 
اسـت انعـکاس مشـکات و بیـان 
انتقـادات، بخشـی از رسـالت مهم 
رسـانه ملـی بـه حسـاب مـی آید، 
ایـن  منکـر  کسـی  کـرد:  اظهـار 
موضـوع نیسـت کـه رسـانه ملـی 
بـدون طـرح مشـکات و نقایـص 
ایفـا  را  خـود  رسـالت  نمی توانـد 
کند، اما متاسـفانه در برخی برنامه 
هـا بـه ویـژه در برنامه هـای تحت 
تسـلط معاونـت سیاسـی و بخـش 
خبـر، از ابتدای دولـت یازدهم، در 
مقابـل دولت با جانبـداری برخورد 
شـده و جبهه گیـری شـده اسـت.

رئیـس سـازمان حفاظت محیط 
بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  زیسـت 
انتشـار  در  سـیما  و  صـدا  اینکـه 
نـدادن  انعـکاس   و  اخبـار  برخـی 
برخـی اخبـار دیگـر و فعالیت های 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
می کنـد،  برخـورد  جانبدارانـه 
افـزود: بخش هـای زیـادی از اخبار 
فعالیت هـای مـا در اخبـار صـدا و 

سـیما بـه طـور گزینشـی حـذف 
می شـود؛ در حالـی کـه دانسـتن 
انعـکاس  و  اسـت  مـردم  حـق 
دولـت  فعالیت هـای  و  واقعیت هـا 
بهبـود  بـرای  آن  تاش هـای  و 
رسـالت های  از  یکـی  وضعیـت 

می شـود. محسـوب  رسـانه 
به جای بازتاب اصل خبر، به 
حواشی آن پرداخته می شود

از  بارهـا  کـرد:  اظهـار  ابتـکار 
بخـش هـای خبـری بـرای حضور 
فعالیت هـای  و  برنامه هـا  در 
سـازمان  بین المللـی  و  داخلـی 
حفاظـت محیـط زیسـت دعـوت 
کرده ایـم؛ ولـی بـه جـای بازتـاب 
اصـل موضـوع و خبـر، به حاشـیه 
آن پرداخته انـد و اساسـا از انتشـار 
کرده انـد.  اجتنـاب  خبـر  اصـل 
عـاوه بـر ایـن برخـی برنامـه هـا 
مثـل بخـش خبـری 2۰:3۰ نقش 
تخریبـی علیـه اقدامـات سـازمان 
حفاظت محیط زیسـت داشـته اند.

بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  وی 
اینکـه ایـن بخش هـا گاه موضـوع 
کرده انـد  منعکـس  طـوری  را 
سـازگاری  هیـچ  واقعیـت  بـا  کـه 
نداشـته اسـت، گفت: مثا بخشـی 
و  کـرده  تقطیـع  را  از حرف هایـم 
پخـش می کننـد کـه یـک بـار بـه 
خاطـر این کار، یـک بلوای قومیتی 
در شـرف وقـوع بـود. ماجـرا از این 
قـرار بـود کـه در همایـش حقـوق 
سـخنرانی  ایـران  زیسـت  محیـط 
داشـتم. بخش خبری صدا و سـیما 
جملـه ای را بـه طـور بریـده از مـن 
پخـش کرد. یعنی جایـی که گفتم 
تـاالب جازموریـان بیـن سیسـتان 
و بلوچسـتان و کرمـان قـرار دارد، 
ام  جملـه  از  را  بلوچسـتان  کلمـه 
بریـده و اینطـور مطـرح شـد کـه 
خانـم ابتـکار به قـوم بلـوچ توهین 
را  موضـوع  البتـه  و  اسـت  کـرده 
سـریعا پی گیـری و اصـاح کردیم.
در  ایـن  بـر  عـاوه  افـزود:  وی 
برنامـه »ثریـا«، ماجـرای ماشـین 
الکترونیکـی فـردی بـه نـام آقـای 
»آریـن« را علـم و ادعـا کردند که 
خانـم ابتـکار جلـوی فعالیتـش را 
گرفتـه، تـا اینکـه تصویـر نامـه ای 
را کـه بـه مـن منتسـب شـده و 
تصویـر آن را از دور و بـدون وضوح 
در برنامـه نشـان مـی دادنـد، در 
متوجـه  و  شـد  منتشـر  سـایتی 
شـدیم کـه نامـه جعلی اسـت. این 
آقـا در حـال حاضر پرونـده قضایی 
و حکـم جلـب دارد. حتـی علیـه 
برنامـه ثریـا هـم بـه خاطـر طـرح 
واقعـی  خـاف  موضـوع  چنیـن 

کرده ایـم. شـکایت 
صدا و سیما اعتراض کارکنان 

سازمان محیط زیست را 
سیاسی جلوه داد

رئیـس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت بـا تاکیـد بـر اینکـه از این 
اعتقـاد  بـه  کـه  ماجراهـا  دسـت 
وی، صـدا و سـیما در آن هـا قصـد 
تخریـب سـازمان محیط زیسـت و 
دولـت را دارد بسـیار اتفـاق افتاده 
بـر  سـیما  و  صـدا  گفـت:  اسـت، 
سـر اعتراضـات کارکنـان سـازمان 
بلوایـی  زیسـت  حفاظـت محیـط 
درخواسـت  یـک  و  کـرد  ایجـاد 
صنفـی را سیاسـی جلـوه داد. در 
حقیقـت رسـانه ای کـه بخش خبر 
آن اخبـار اقدامـات و فعالیت هـای 
سـازمان محیط زیسـت را منتشـر 
نمی کنـد با یـک طراحـی از پیش 
تعیین شـده بـا تعداد محـدودی از 
کارکنـان سـازمان مصاحبـه کرد و 

آن را مـدام پخـش می کـرد.
وی با اشـاره بـه اینکـه می توان 
فهرسـت بلندباالیـی در ایـن مورد 
هـم  از  اخیـرا  افـزود:  داد،  ارائـه 
یـک مصاحبـه یک سـاعت و نیمه 
معـاون  متصـدی  سـعید  دکتـر 
بـه  ثانیـه  چهـل  سـی  سـازمان، 
صـورت تقطیـع شـده بـه نحـوی 
پخش شـد که گویـی وی آلودگی 
ایـن  دانـد.  مـی  طبیعـی  را  هـوا 
در حالیسـت کـه آقـای متصـدی 
عمـرش را بـرای مبارزه بـا آلودگی 

هـوا صـرف کـرده اسـت.
ابتکار با اشـاره به مـورد دیگری 
مـورد  در  حتـی  کـرد:  اظهـار 
پدیـده ای مثـل گـرد و غبـار، صدا 
و سـیما بـه جـای اتخـاذ رویکـرد 
جـوری  می کنـد،  سـعی  علمـی 
مسـئله را مطـرح کنـد کـه مـردم 
کننـد  تصـور  و  شـوند  عصبانـی 
کـه مـا در دفتـر گـرم و نـرم خود 
نشسـته ایم و بـرای حـل مسـائل 
محیط زیسـت تاشـی نمی کنیم. 
متاسـفانه ایـن رفتارهـا از رسـانه 
دلسـرد  سـبب  توانـد  مـی  ملـی 
مجموعـه  کل  از  مـردم  کـردن 
موجـب  همچنیـن  حاکمیـت، 
آسـیب بـه نظام و بنیان هـای آن و 
بی اعتمـاد کـردن مـردم و متزلزل 

شـدن اخـاق در کشـور شـود.
معـاون رئیـس جمهور با اشـاره 
بـه اینکـه نظامـی کـه مبتنـی بـر 
ارزش هـای  و  اصـول  و  اخـاق 
بایـد  گرفتـه  شـکل  معنـوی 
بی دیـن  نظام هـای  بـا  تفاوتـی 
افـزود:  باشـد،  داشـته  سـکوالر  و 
نامزدهـای  آمریـکا  انتخابـات  در 

بـه  زشـتی  انتخاباتـی حرف هـای 
هـم می زدنـد، یکدیگـر را تهدیـد 
می کردنـد و حتـی از تهمـت زدن 
ایـن  امـا  نمی کردنـد؛  خـودداری 
وضعیـت نبایـد در کشـور مـا بـه 
عنـوان یـک کشـور دینـی حاکـم 

باشـد.  
دولـت  اینکـه  بیـان  بـا  ابتـکار 
فضـای آزادی بیـان ایجـاد کـرده 
اسـت ادامـه داد: رئیس جمهـور به 
تضـارب آرا معتقـد اسـت؛ امـا آیـا 
بایـد در چنیـن شـرایطی طـوری 
برخـورد کنیـم کـه مسـائل جنبه 

تخریبـی پیـدا کنـد؟
رییس صدا و سیما در

 حوزه خبر و سیاسی، اختیار 
کافی ندارد

آقـای  دوران  در  افـزود:  ابتـکار 
عسـگری در بخش هـای تولیـدی 
بـه  گفت وگـو  فرصـت  و  امـکان 
سـازمان محیط زیسـت داده شـد. 
در شـبکه های اسـتانی در شـرایط 
سـفرهای  همـه  در  نیـز  حاضـر 
گفت وگـوی  و  نشسـت  اسـتانی 
زنـده بـا مـردم دارم کـه فرصـت 
اقدامـات  تشـریح  بـرای  خوبـی 
سـازمان محیـط زیسـت و دولـت 
در  همچنیـن  اسـت.  یازدهـم 
موضـوع فرهنگ حفاظت از محیط 
زیسـت کارهـای خوبـی در صدا و 
سـیما در حال انجام اسـت؛ اگرچه 
بـا توجـه بـه وسـعت چالش هـا و 
عقب ماندگی هـای فرهنگـی تعداد 
ایـن برنامه هـا بسـیار کـم اسـت، 
ولـی به طور کلی در دوره ریاسـت 
ایـن  در  بهبـود  عسـگری  آقـای 

زمینه هـا کامـا مشـهود اسـت.
معـاون رئیـس جمهـور اظهـار 
آقـای  اراده  و  خواسـت  کـرد: 
عسـگری بر این اسـت که در حوزه 
خبـری نیـز تعادلـی اتفـاق بیفتد؛ 
ولـی در حـوزه سیاسـی و خبر کار 
صرفـا دسـت ایشـان نیسـت و از 
اختیـارات کافی برخوردار نیسـتند 
تـا بتواننـد تعـادل را برقـرار کنند.
اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  ابتـکار 

هیچ کـس در دولـت اعتقـاد ندارد 
کـه رسـانه ملـی نقـد و مشـکات 
برخـورد  نکنـد، گفـت:  را مطـرح 
صـدا و سـیما نبایـد یک سـویه و 
عیب جویانه باشـد. بایـد ببینیم در 
ایـن دوره نسـبت به ادوار گذشـته 
رسـانه ملی چطـور برخـورد کرده 
و اساسـا سیاسـت معتدل رسانه ای 
چیسـت؟ طبیعی اسـت ایـن رفتار 
صـدا و سـیما، مـردم را بی اعتمـاد 
می کنـد و مـردم نمی داننـد حرف 
چـه کسـی را بـاور کننـد. همیـن 
موضـوع باعث شـده برخی از مردم 
بـرای دریافـت اخبـار و اطاعـات 
برونـد  دیگـر  کانال هـای  سـراغ 
جـذب  لحـاظ  بـه  رفتـار  ایـن  و 
مخاطـب بـه صدا و سـیما آسـیب 

زده اسـت.
مـردم  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
واقعیت هـا را می بیننـد و متوجـه 
عمومـی  شـرایط  کـه  هسـتند 
اقتصـادی نسـبت بـه چنـد سـال 
گذشـته تغییـر کـرده و تـورم  تـا 
اسـت گفـت:  حـدی مهـار شـده 
مـردم حـس می کننـد کـه فضـا 
بـرای فعالیـت گروه ها و تشـکل ها 
نقـد  امـکان  و  اسـت  شـده  بـاز 
کشـور  دارد.  وجـود  جامعـه  در 
آرامـش پیـدا کـرده و تنش هـا تـا 
اگـر  اسـت.  شـده  حـذف  حـدی 
در دوره ای دولـت خـاف قوانیـن 
در  را  مجلـس  و  می کـرد  عمـل 
راس امـور نمی دانسـت ایـن دولت 
بلکـه  نمی کنـد،  برخـورد  آنطـور 
همـه می دانند کـه دولـت یازدهم 
و  اسـت  مشـکات  حـل  دنبـال 
بـر  نیسـت.  مشکل سـازی  دولـت 
مـردم پوشـیده نیسـت کـه دولت 
بین الملـل،  بـا جامعـه  تعامـل  در 
حـل  و  برجـام  مسـائل  حـل  در 
مسـائل منطقـه ای مشـی اعتـدال 
رئیـس  اسـت.  گرفتـه  پیـش  را 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
بـا بیـان اینکـه البتـه ایـن دولـت 
هـم ایراداتی دارد اظهـار کرد: مگر 
می شـود کسـی کار اجرایـی انجام 

دهـد و ایـراد نداشـته باشـد؛ امـا 
بایـد قضـاوت را به مردم بسـپاریم. 
رسـانه ملـی نبایـد جانبدارانـه بـه 

وارد شـود. ایـن مسـائل 
ابتـکار تاکیـد کرد: اگـر در عصر 
بـا وجـود همـه تحـوالت  حاضـر 
رسـانه،  و  ارتباطـات  حـوزه  در 
شـبکه های  نویـن،  فناوری هـای 
ارتباطـی  روش هـای  اجتماعـی، 
جدیـد و توسـعه علـوم ارتباطـات، 
پایبنـدی اخاقـی نباشـد و تعلـق 
حقیقـت  و  واقعیـت  بـه  خاطـر 
وجـود نداشـته باشـد و خبرنـگار 
فداکارانـه پـای حقیقت نایسـتد و 
راسـتگویی را مـاک قـرار ندهـد، 
اتفـاق  رسـانه ای  پیشـرفت  هیـچ 

افتـاد. نخواهـد 
وی افـزود: آزادی بیـان، فناوری 
حـوزه ارتباطـات و دسترسـی بـه 
اطاعـات کافـی نیسـت. رسـانه ها 
باید اخاق و دسـتیابی به حقیقت 
را سـرلوحه قرار دهنـد. اگر اخاق 
نباشـد و هـدف وسـیله را توجیـه 
کنـد و آن وسـیله »دروغ« باشـد، 
نمی رسـد.  جـا  هیـچ  بـه  جامعـه 
ایـن اتفاقـات در جریـان انتخابات 
رخ  بـوک  فیـس  بـرای  و  آمریـکا 
داد. در ارتبـاط بـا سـوریه نیـز این 
اتفـاق می افتـد. عـده ای معتقدنـد 
وقایـع اخیـر سـوریه فاجعـه بـوده 
را  مردمـی  آسـیب های  تنهـا  و 
و  می دهنـد  قـرار  توجـه  مـورد 
جنایت هـا   ، تروریسـت ها  نقـش 
و دخالت هـای بیگانـگان را لحـاظ 
نیـز  دیگـر  طـرف  در  نمی کننـد. 
و  انسـانی  آسـیب های  عـده ای 
لطمـات بـه کـودکان را نمی بینند. 
یعنـی یـک رسـانه معتقـد اسـت 
آزاد شـده و رسـانه دیگـر  حلـب 
معتقـد اسـت کـه حلـب سـقوط 
اینهـا  همـه  امـا  اسـت.  کـرده 
جنگـی خبـری و روانـی اسـت که 
همه جانبـه  تصویـر  و  واقعیـت  از 
فاصلـه دارد. در حالی که رسـانه ها 
بیـش از هـر زمانی نسـبت بـه این 
موضـوع مسـئولیت و نقـش دارند.

انتقاد رییس سازمان محیط زیست از برخی »رفتارهای جناحی« صدا و سیما 

علیه یکی از برنامه های 
تلویزیون شکایت کرده ایم

مجلـس  کشـاورزی  کمیسـیون  عضـو 
بـا  مقابلـه  الیحـه  ارائـه  ضـرورت  بـر 
حیـوان آزاری بـه مجلـس تاکیـد کـرد و 
گفت:برخـورد قانونـی و قضایـی با عامان 
حیـوان آزاری الزم اسـت اما تنهـا راهکار 

نیسـت.  بازدارنـده 
بـا  گـو  و  گفـت  در  کیخـا  احمدعلـی 

در  ملـت،  خانـه  خبرگـزاری  خبرنـگار 
واکنـش به سـاخی یـک قاده روبـاه در 
پیرانشـهر، گفـت: بـه دلیل تبعـات منفی 
عامـان  جامعـه  بـرای  آزاری  حیـوان 
حیـوان آزاری بایـد مـورد مواخـذه قانون 

بپردازنـد. را  قـرار گرفتـه و هزینـه آن 
نماینـده مـردم زابـل، زهـک وهیرمند 

بیـان  بـا  اسـامی،  شـورای  مجلـس  در 
در  آزاری  حیـوان  بـروز  زمینـه  اینکـه 
کودکـی بایـد رفـع شـود بـر لـزوم توجه 
جـدی بـه فرهنـگ سـازی بـرای کاهش 
ایـن معضـل تاکیـد کـرد و افـزود: پرهیز 
از حیـوان آزاری در سـنین کودکـی بایـد 
نهادینـه شـده و در مـدارس بـه دانـش 
آمـوزان آمـوزش هـای الزم ارائـه شـود؛ 
برنامـه  در  بایـد  صداوسـیما  همچنیـن 
هـای مربـوط بـه  کـودک، ایـن معضـل 
را بـه تصویـر بکشـد تـا حقـوق حیوانـات 
از سـوی کـودکان بـه رسـمیت شـناخته 
پایـان  آزاری در کشـور  شـده و حیـوان 

. بد یا
ایـن نماینـده مردم در مجلـس دهم، با 
بیـان اینکه فضای کشـور نباید به سـمت 
و سـویی پیـش رود کـه افـراد از آزار و 
اذیـت حیوانـات لذت ببرنـد، تصریح کرد: 
هـر چنـد برخوردهـای قانونی بـا عامان 

برخـورد  امـا  اسـت  الزم  آزاری  حیـوان 
قضایـی تنهـا راهـکار بازدارنـده مقابلـه با 
معضـل حیـوان آزاری نیسـت بلکـه ایـن 
معضـل  بایـد بـا فرهنگ سـازی مناسـب 

بـه صـورت ریشـه ای رفع شـود.
هـا  شـهرداری  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
زیسـت  محیـط  حفاظـت  سـازمان  و 
و  ولگـرد  حیوانـات  از  حمایـت  متولـی 
کـرد:  تصریـح  هسـتند،  سرپرسـت  بـی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت تـاش 
هـای جـدی در جهـت حمایـت از حقوق 
حیوانـات ولگـرد و بی سرپرسـت داشـته 
و مداخـات الزم را دارد؛ کمـا آنکـه در 
گذشـته ایـن دسـتگاه کمـپ و پناهـگاه 
هایـی را بـرای نگهـداری از سـگ و گربه 
هـای ولگـرد و بـی سرپرسـت راه اندازی 
کـرد و در حـال حاضر هـم آمادگی کامل 
حیوانـات  گونـه  ایـن  از  حمایـت  بـرای 
و  زهـک  زابـل،  مـردم  نماینـده  دارد.  را 

هیرمنـد در مجلـس شـورای اسـامی، با 
بیـان اینکـه شـهرداری هـا بایـد پناهگاه 
هایـی بـرای نگهـداری از حیواناتـی مانند 
سـگ و گربـه را راه انـدازی کننـد، گفت: 
همچنیـن شـهرداری ها و منابـع طبیعی 
حفاظـت  سـازمان  بـا  را  الزم  همـکاری 
حقـوق  از  حمایـت  در  زیسـت  محیـط 
بایـد  حیوانـات ولگـرد و بـی سرپرسـت 
داشـته و زمیـن هایـی را در اختیـار ایـن 
انـدازی کمـپ هـای  راه  بـرای  دسـتگاه 
ویـژه نگهـداری از حیوانـات ولگـرد و بـی 

سرپرسـت قـرار دهنـد.
و  آب  کشـاورزی،  کمیسـیون  عضـو 
منابـع طبیعـی مجلس شـورای اسـامی، 
بـر لـزوم ارائه سـریع تـر الیحـه مقابله با 
حیـوان آزاری بـه مجلـس تاکیـد کـرد و 
افـزود: در چنیـن مـواردی نبایـد قانـون 
مسـکوت بمانـد بنابرایـن دولـت بایـد هر 
چه سـریع تـر آن را به مجلـس ارائه کند.

مقابله با حیوان  آزاری قانون می شود
 خبر
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رییس فراکسـیون امید مجلس شـورای 
اسـامی گفـت: »در چنـد سـال گذشـته 
بـه  آب سیاسـی شـد.«  انتقـال  موضـوع 
گـزارش ایرنـا، محمدرضـا عـارف در دیدار 
»رییـس  گفـت:  کرمـان  امام جمعـه  بـا 
جمهـوری سـابق زمانی که بـه چهارمحال 
و بختیـاری رفـت نـگاه سیاسـی بـه آب را 
ایجـاد کـرد و گفـت مـن میـراب آب ایـن 
انتقـال  اسـتان هسـتم و نمی گـذارم آب 
آب  انتقـال  وی  گفتـه  بـه  شـود.«  داده 
برای آشـامیدن در کشـور مـا یک ضرورت 
اسـت. او همچنین گفت: »مشـکل ما پول 
نیسـت بلکه ضعف مدیریت، بروکراسـی و 
گرفتاری هـای اداری اسـت.« او بـر لـزوم 
در  منابـع  و  انـرژی  بهـره وری  افزایـش 

کشـور تأکیـد کـرد. وی افزود: »هـر زمان 
کـه به کرمـان سـفر می کنم وظیفـه خود 
می دانـم کـه بـه دیـدار امام جمعـه کرمان 
برسـم و از ابتـدای انقـاب اسـامی نیـز 
ایـن کار را انجـام داده ام.« نماینـده مـردم 
تهـران در مجلـس شـورای اسـامی هدف 
از سـفر بـه اسـتان کرمـان را شـرکت در 
انـرژی  هوشـمند  شـبکه های  کنفرانـس 
عنـوان کرد. وی گفت: »هوشـمند سـازی 
در دنیـا موضوعـی جـدی اسـت کـه در 
همـه امـور مورداسـتفاده قـرار می گیـرد 
بیشـتر  ایـران  در  بـرق  کنتورهـای  و 
عـارف  اسـت.«  قرارگرفتـه  مورداسـتفاده 
اظهـار کـرد: »در دنیـا بـا رویکـرد علمـی 
بـه موضـوع هوشـمند سـازی توجه شـده 

و انجمـن علمی هوشـمند سـازی در ایران 
نیـز شـکل گرفته اسـت.« 

و  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
دیـدار  ایـن  در  نیـز  کرمـان  امام جمعـه 
مشـکل  بزرگ تریـن  »اکنـون  گفـت: 
و  بارندگـی  موضـوع  کرمـان  اسـتان  در 
کمبـود آب اسـت.« آیـت اهلل سـید یحیـی 
به عنـوان  کرمـان  اسـتاندار  از  جعفـری 
فـردی بسـیار فعـال یادکـرد و افـزود: »در 
سـال های اخیر بـا حضور اسـتاندار کرمان 
تحـول بزرگـی در ایـن اسـتان ایجادشـده 
اسـت و ایشـان زمانـی مدیریـت اسـتان 
کرمـان را برعهده گرفته انـد کـه دولـت بـا 
مشـکات مالـی روبـرو اسـت.« وی ادامـه 
بسـیار  کارهـای  کرمـان  »اسـتاندار  داد: 

خوبـی را انجـام داده انـد که اگر بـه نتیجه 
برسـند، الگویـی برای کشـور خواهد بود.« 
امام جمعـه کرمـان بـه طرح هـای انتقـال 
»ایـن طرح هـا  کـرد:  بیـان  و  اشـاره  آب 
بگیـرد.« را  بارندگی هـا  جـای  نمی توانـد 

محمدرضـا عـارف عـاوه بـر حضـور در 
کنفرانس ملی شـبکه های هوشمند انرژی 
در نشسـت بررسـی جنبـش دانشـجویی 
همراه با پرسـش و پاسـخ در دانشـگاه آزاد 

اسـامی کرمان نیـز سـخنرانی کرد.

محمدرضا عارف در دیدار با امام جمعه کرمان:

احمدی نژاد، آب را »سیاسی« کرد

خبر

کرمان ویچ

و  سـال ها  نوشـت:  ایسـنا 
سال هاسـت کـه رسـانه ها و بعضـاً 
مناطـق  محرومیـت  از  مسـئوالن 
و  گفتـه  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 
اقداماتـی  کـه  البتـه  و  نوشـته اند 
بـرای رفـع محرومیـت انجام شـده 
امـا در برابـر حجم زیاد مشـکات، 

اسـت. نکـرده  کفایـت 
پهنـاوری و وسـعت زیاد اسـتان 
جمعیـت  پراکندگـی  کرمـان، 
البتـه  و  روسـتایی  و  شـهری 
مناطـق  قابلیت هـای  و  مزیت هـا 
مختلف و دیگر مسـائل، از سـال ها 
قبل بحث تقسـیم اسـتان را بر سر 
زبان هـا انداخته کـه تصمیم گیری 
نهایـی در سـطح ملـی و بسـته به 
سیاسـت های کشـوری اسـت کـه 
پرداختـن  قصـد  مجـال  ایـن  در 
اسـاس  برایـن  نداریـم.  را  آن  بـه 
اسـتان  جنـوب  و  شـمال  بحـث 
کرمـان مطرح شـده و بسـیاری از 
ادارات کل در جنـوب اسـتان و بـه 

مرکزیـت جیرفـت ایجادشـده اند و 
اداره کل ارشـاد و خانـه مطبوعات 
نیـز از ایـن قبیـل ادارات هسـتند. 
محرومیت هـای  از  گفتـن  امـا 
بـه  تنهـا  کرمـان  اسـتان  جنـوب 
ایـن منطقـه محـدود  رسـانه های 
شـمال  رسـانه های  و  نمی شـود 
کشـور  مرکـز  بلکـه  و  اسـتان 
بغرنـج  مسـئله  ایـن  بـه  همـواره 
روزهـای  طـی  پرداخته انـد. 
سـفر  کرمـان  اسـتاندار  اخیـر 
شهرسـتان های  بـه  سـه روزه ای 
ازجملـه  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 
رودبـار  و  گنـج  قلعـه  عنبرآبـاد، 
حضـور  دراین بیـن  کـه  داشـت 
در روسـتاهای بخـش جازموریـان 
شهرسـتان رودبـار برای نخسـتین 
نـکات جالـب و  بـا  بـار و همـراه 
البتـه متأثرکننـده ای بـود. افتتـاح 
بیمارسـتان صحرایـی در زهکلوت 
رودبـار به مناسـبت هفتـه وحدت 
یکـی از برنامه هـای ایـن سـفر بود 

کـه بعـد از آن بـه سـمت یکـی از 
جازموریـان  بخـش  روسـتاهای 
کـه  زمانـی  کردیـم.  حرکـت 
وارد جـاده خاکـی شـدیم مـن و 
رسـانه ای  همـکاران  از  هیچ کـدام 
کـه  نمی کردیـم  هـم  را  فکـرش 
طوالنـی  مسـیر  چـه  اسـت  قـرار 
را در ایـن بیابـان کـه در انتهـای 
حـوزه اسـتحفاظی اسـتان کرمان 
سیسـتان  از  کمـی  فاصلـه  در  و 
طـی  دارد،  قـرار  بلوچسـتان  و 
مسـیر کنیم. بعـد از پیمـودن 75 
کیلومتر مسـیر خاکی به روسـتای 
چـاه ابراهیـم رسـیدیم کـه مـردم 
ایـن روسـتا و جمعـی از اعضـای 
در  بخـش  روسـتاهای  شـورای 
مسـجد جمـع شـده بودنـد و بـه 
اسـتقبال آمدنـد. اسـتاندار کرمان 
رودبـار  شهرسـتان  مسـئوالن  و 
بعـد از یـک بازدیـد کوتـاه از ایـن 
حضـور  مـردم  جمـع  در  روسـتا 
یافتـه و پای درد دل و خواسـته ها 

آنـان نشسـتند. بـه گفته بخشـدار 
ایـن  در  روسـتا   27 جازموریـان، 
منطقـه وجـود دارد که مـردم این 
روستا کشـاورزی و برخی دامداری 
زیـر  مـردم  معیشـت  و  می کننـد 
صفر اسـت و به دلیـل صعب العبور 
بـودن جاده، در فصل زمسـتان راه 
27 روسـتا مسدود می شـود. جاده 
آب  نبـود  صعب العبـور،  و  خاکـی 
آشـامیدنی سـالم، خشک سـالی و 
نبـود اعتبار بـرای مرمـت الیروبی 
قنـوات، عدم وجـود درمانـگاه و ... 
ازجملـه مشـکاتی بـود کـه مردم 
روسـتای چاه ابراهیم و روستاهای 
از  کردنـد.  اشـاره  آن  بـه  اطـراف 
تنهـا  منطقـه  قنـات  11۰ رشـته 
3۰ رشـته آن فعـال اسـت و همان 
مختصـر اراضی کشـاورزی روسـتا 
و  خشک سـالی  دلیـل  بـه  نیـز 
کمبـود آب، کارایـی نـدارد و عمًا 

اسـت. رهاشـده 
در  توقفمـان  مدت زمـان  در 
روسـتای چـاه ابراهیم بـا چند نفر 
از زنـان روسـتا گفت وگـو کردیـم 
کـه یکـی از ایـن مـادران می گفت 
بـه مسـئوالن بگویید یک مدرسـه 
زیـرا  کننـد  احـداث  شـبانه روزی 
تنهـا مدرسـه و معلـم ایـن روسـتا 
بـه  دبسـتان  ششـم  کاس  تـا 
مـن  و  می دهـد  آمـوزش  بچه هـا 
دختـرم را بـرای حضور در مدرسـه 
شـبانه روزی شـنبه هـر هفتـه تـا 
زهکلـوت همراهـی کـرده و آخـر 
وی  مـی روم.  دنبالـش  بـه  هفتـه 
مسـیر  بایـد  بچه هـا  داد:  ادامـه 

75 کیلومتـری خاکـی بیـن چـاه 
ابراهیـم و زهکلـوت را طـی کننـد 
و یکـی از روزهایـی کـه دختـرم را 
بـه مدرسـه رسـانده بـودم، آن قدر 
بـرای برگشـتن بـه خانـه در کنـار 
کـه شـب  ماندیـم  معطـل  جـاده 
در  مانـدن  بـه  مجبـور  و  شـده 
از  دیگـر  یکـی  شـدیم.  زهکلـوت 
خانم هـای ایـن روسـتا با اشـاره به 
وجـود تعداد زیادی خانـوار دریکی 
از روسـتاها)طبق نمداد( در منطقه 
کوهسـتانی گفت: این روستا جاده 
نـدارد و تاکنـون سـه نفر بـه دلیل 
عقـرب گزیدگی)مردم محلی از آن 
به عنـوان عقـرب سـیاه یـا المـاس 
دسترسـی  عـدم  و  می برنـد(  نـام 
بـه خدمـات درمانـی و بهداشـتی 
جـان خـود را ازدسـت داده اند. وی 
کـه نبـود مدرسـه را یکـی دیگر از 
مشـکات بیان می کنـد، می گوید: 
مجبـور  بچه هـا  اینکـه  دلیـل  بـه 
تحصیـل  ادامـه  بـرای  هسـتند 
به جـای  ابتدایـی  دوره  از  بعـد 
آن هـا  از  بسـیاری  برونـد،  دیگـر 
بیـان  می کننـد.  تحصیـل  تـرک 
دلیلـی  و محرومیت هـا  مشـکات 
انجام شـده  خدمـات  کـه  نیسـت 
و  انقـاب  از  بعـد  را  منطقـه  در 
منکـر  مختلـف  دولت هـای  در 
شـویم، امـا ایـن وضعیـت درمانـی 
اساسـی و قطعـی می خواهـد، نـه 
»علیرضـا  مقطعـی.  مسـکن های 
کرمـان  اسـتاندار  حسـینی«  رزم 
و  سـخنان  باحوصلـه،  بعدازاینکـه 
بابـت  مشـکات مـردم را شـنید، 

اینکـه بـا تأخیـر بـه ایـن روسـتا 
آمـده، از مـردم عذرخواهـی کـرد 
محرومیت هـا  ریشـه  گفـت:  و 
طوالنـی اسـت و مربـوط بـه چنـد 
سـال اخیـر نیسـت. وی بـا تأکیـد 
انجـام کاری بـرای اشـتغال و  بـر 
اقتصـاد پایـدار در منطقـه افـزود: 
بایـد ببینیـم چـه کاری می توانیـم 
و  مـردم  درآمـد  کسـب  بـرای 
و  دهیـم  انجـام  منطقـه  اقتصـاد 
امـا  نمی دهـم  رصـد   1۰۰ قـول 
تاشـمان را بـرای رفـع مشـکات 
حسـینی  رزم  کـرد.  خواهیـم 
تصریـح کـرد: بایـد طـی یـک ماه 
آینـده وضعیت ایـن منطقه تعیین 
درصورتی کـه  و  شـود  تکلیـف 
راهـی بـرای اقتصـاد پایـدار و حل 
باشـد،  نداشـته  وجـود  مشـکات 
طـرح تجمیع روسـتاها را بررسـی 
روسـتاها  تجمیـع  کـرد.  خواهیـم 
نیـز اقـدام مثبتی خواهد بـود، زیرا 
زمانـی کـه بـرای آسـفالت کـردن 
75 کیلومتر مسـیر خاکـی، هزینه 
امـا  بگیـرد،  صـورت  میلیـاردی 
وضعیـت زندگـی و معیشـت مردم 
تغییـری نکنـد، فایـده ای نخواهـد 
داشـت. مطمئنـاً رفـع ایـن حجـم 
مشـکات و محرومیت هـا از عهده 
یـک اسـتاندار آن هم با مشـکات 
اعتبـاری و بودجـه ای برنمی آیـد و 
اگـر واقعـاً می خواهیم کار اساسـی 
انجـام دهیـم، بایـد همـه و به ویژه 
رفـع  بـرای  کشـوری  مسـئوالن 
اسـتان  جنـوب  محرومیت هـای 
کرمـان همـکاری و تـاش کننـد.

برخورد با مراکز عرضه 
شیر خام شتر در کرمان

چهـار مرکـز در کرمـان کـه شـیر شـتر 
غیرپاسـتوریزه عرضـه  و  فلـه  به صـورت  را 
می کردنـد بـه مراجع قضایي معرفي شـدند. 
مدیـرکل  آریـا،  خبرگـزاري  گـزارش  بـه 
دامپزشـکي اسـتان کرمان گفت: »بازرسان 
نظـارت بر بهداشـت عمومي و مـواد غذایي 
به صـورت جـدي برخـورد بـا فروشـندگان 
قـرار  خـود  کار  دسـتور  در  را  شـتر  شـیر 
داده اند.« حسـین رشـیدي افـزود: »یکي از 
پیامدهـاي خطرناک مصرف شـیر به صورت 
خـام و غیرپاسـتوریزه ابتـا بـه بیماری های 
خطرنـاک ازجملـه تـب مالـت اسـت.« وي 
گفـت: »بـه علت اینکه شـیر شـتر در حجم 
کـم و زمـان طوالنـي تولیـد و جمـع آوری 
و  اسـت  زیـاد  آن  فسـادپذیري  می شـود 
بـا توجـه بـه اینکـه جوشـاندن آن باعـث 
نمایان شـدن فسـاد می شـود افراد سـودجو 
تأکیـد بـر مصـرف به صـورت خـام دارنـد.« 
مدیـرکل دامپزشـکي اسـتان کرمـان گفت: 
»پاستوریزاسـیون شـیر و فرآورده هـای خام 
مالـت در  تـب  اسـت.«  اولویـت  دامـي در 
انسـان بـا عائمي همچـون تب، لـرز، عرق، 
خسـتگي مفـرط، بی اشـتهایی، کاهش وزن 

و تـورم مفاصـل همـراه اسـت.

عفو 19 اعدامی مواد مخدر
 در کرمان

رییـس کل دادگسـتری کرمـان از عفـو 
مجـازات اعـدام 1۹ نفر به حبس در اسـتان 
کرمـان خبـر داد. بـه گـزارش ایلنـا، یـداهلل 
موحـد از عفـو 28 نفـر از محکومان اسـتان 
حضـرت  باسـعادت  میـاد  مناسـبت  بـه 
و  مصطفـی)ص(  محمـد  مرتبـت  ختمـی 
حضـرت امـام جعفـر صـادق)ع( در اسـتان 
خبـر داد.  موحـد افـزود: »بـا اعمـال ایـن 
عفـو مجـازات اعـدام 1۹ نفـر به حبـس ابد 
تبدیـل شـد و میـزان مجـازات ۹ نفـر هـم 
تقلیـل یافـت.« وی گفـت: »جرائـم همـه 

متهمـان در حـوزه مـواد مخـدر اسـت.«

یک نفر به دلیل 
مسمومیت

 با گاز منوکسیدکربن در 
کرمان جان باخت

از  کرمـان  آتش نشـانی  مدیرعامـل 
درگذشـت یـک شـهروند کرمانی بـه دلیل 
کربـن  کسـید  منـو  گاز  بـا  مسـمومیت 
خبـر داد. بـه گـزارش مهـر علـی عسـکری 
اظهـار کـرد: »بی توجهـی بـه اصـول ایمنی 
هنـگام گـرم کـردن اتاق بـا سـوخت زغال، 
در  را  یـک شـهروند  مـرگ  و  مسـمومیت 
»گـروه  داد:  ادامـه  وی  زد.«  رقـم  کرمـان 
امـداد و نجـات بعـد از دریافـت گـزارش، 
سـریعاً همـراه با تجهیـزات تخصصـی برای 
نجـات فـرد مذکـور بـه محـل اعزام شـده و 
مصـدوم را که درون اتـاق دچار گازگرفتگی 
شـدید شـده بـود، از محـل خـارج کـرده و 
تحویل عوامـل اورژانس دادنـد.« مدیرعامل 
آتش نشـانی کرمان یادآور شـد: »متأسـفانه 
این شـهروند بـه دلیـل گازگرفتگی شـدید 

جـان خـود را از دسـت داد.«

معیشت زیر صفر، نبود آب آشامیدنی و خدمات درمانی و راه 75 کیلومتری 
مدرسه در جنوب کرمان

محرومیت ماندگار!

خبر

افقی
1- عـارف وشـاعر قـرن هشـتم کرمانی و هم عصـر خواجوی 

کرمانـی کـه غزلیات وی به سـبک عرفا اسـت.
2- زینت ناخن دختران- مخلوقات- ژن و عامل تکثیر

3- مساوی- دادو فریاد- شکوفه ها
4- تمرین- مسکین و فقیر- نت چهارم

5- مغازه و دکان- نوا و مکنت
6- امام غایب- از خشکبار- کندوکاو و جستجو

7- موجـود خبیـث قصـه هـا- نرسـیده- جلوگیـری و منع- 
گیـج و منگ

8- خانه و منزل- گل سرخ
۹- آسـمان و سـپهر- صـدا زدن و هاتـف- درجـه کاراتـه- 

رکوع جمـع 
1۰-زدنی به سیگار- صنعتی در شعر- شهر نیجریه

11- رنگ اسمان- منجی و پیشمرگ- نماینده و وکیل
12- دور دهـان- پایـه هـا و سـتون ها- نـام دخترانه و باعث 

آرامـش و رفاه
13- ساخت دست بشر- شهر کاشان- نفی عرب

14- جایی را تصرف کردن - دارا بودن- دلیل و حجت
15- از چهـره هـای سرشـناس عرفـان و شـعر و ادب و هنـر 
ملقـب بـه مشـتاق علیشـاه کـه مدفنـش در شـهر کرمـان 

ست. ا
عمودی

1- نویسنده رمان همسفرها و شوهر آهو خانم
2- از آبزیان اقیانوس - کافی- مادر

3- آسـیب- آزمایشـی برای تشـخیص بیماری گوارشـی- راه 
و روش

4- اهل هرات- کوچکتر
5- اثری از گوته- معدن- نام دخترانه

6-کاریز- حرف همراهی- خون آشام سینما
7- دوست و رفیق- دوازده ماه- نوآوری

8- اراده- جابجایی هوا- اشاره نزدیک- بخیل
۹- اعتقاد و یقین- نیایش به درگاه خدا- امت ها و پیروان

1۰- جریده یومیه- حرف ندا- سام و تحیت
11- مدیون و بدهکار- نمدزین- اندوه و دلتنگی

12- اقطاری از یک- ماه هشتم
و  تـاج  و  تخـت  صاحـب  سـعدی-  ادبیـات  از  نوعـی   -13

گوجـه عصـاره  طاغـوت- 
14- هنوز انگلیسـی- تعجب خانمانه- 

ماهی عنبر 
سـوم  قـرن  عرفانـی  و  شـعرا  از   -15
لبـاس شـاهی و دنیـا را  کرمـان کـه 
آویخـت و زندگـی درویشـی را پیـش 

گرفـت.

حل جدول شماره 799

جدول اختصاصی شماره 800

امید جانباز
 طراح جدول

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

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامـه قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسمی برابر رای شماره 13۹56۰31۹۰۰7۰1473۹-
13۹5/۹/24 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای قاسـم ناجـی 
فرزنـد محمدمهـدی بشـماره شناسـنامه 5۰ صـادره از کرمـان در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 477/8۹ مترمربـع پـاک 81 فرعی از 
2۰5 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 47 فرعـی از 2۰5 اصلی 
قطعـه و اقـع در کرمـان ده بـاال ده آخونـد خریداری از مالک رسـمی 
اقـای سـیدمهدی کارآموزیـان محـرز گردیـده اسـت.  لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 

خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیـم نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول: پنجشنبه 13۹5/1۰/2   

تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 13۹5/1۰/16   
م الف  ۹42 رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه یک کرمان -  عیسی 
حافظی فر



فوتبالعکس نوشت

رحمتی نمی خواست بازی کند!
اسـتقال از جـام حذفـی کنـار رفـت تـا یکـی از وعـده هـای 
مسـئوالن این باشـگاه در این فصل محقق نشـود. شکسـت استقال 
مقابـل نفـت را می تـوان دراماتیک تلقـی کرد. شـاگردان منصوریان 
ابتـدا بـا پنالتی کـه اکثر کارشناسـان داوری آن را اشـتباه دانسـتند 
از حریـف عقـب مـی افتد، سـپس ایـن گل را توسـط جابـر انصاری 
جبـران می کنـد و بهنام برزای تعویض طایـی منصوریان تیمش را 
در ایـن بـازی بـرای اولیـن و آخرین بـار از شـاگردان دایی پیش می 
انـدازد اما کرنرهـای مرگبار مبعلی طی دو دقیقه اسـتقال را از جام 

حذفـی کنار مـی زند.
قبـل از آغـاز بـازی و زمـان گـرم کـردن تیـم، کاپیتان اسـتقال 
توسـط یکـی از نیمکـت نشـینان به سـرمربی تیـم پیغام مـی دهد 
بـه دلیـل »بیـرون روی« قادر به بـازی کردن نیسـت. منصوریان هم 
بعـد از چنـد جمله صحبت کردن با رحمتی، سیدحسـین حسـینی 

دروازه بـان دومـش را بـه زمیـن می فرسـتد تا گـرم کند. 
در آخریـن لحظـات کـه تیـم آماده می شـد با حسـینی به زمین 
بـرود، تصمیـم رحمتـی عوض می شـود و اعام می کند شـرایطش 

مناسـب شـده و می تواند بـازی کند.
هنگامـی کـه آبی پوشـان در رختکن آخرین مراحل آماده سـازی 
شـان بـرای ورود به میـدان را می گذرانند و طبق یک رسـم متداول 
و قدیمـی در فوتبـال ایـران در رختکـن گـرد هـم جمـع شـدند تـا 
بـا گذاشـتن دسـت روی دسـت یکدیگـر »یاعلـی« گویان بـه زمین 
برونـد، خبـری از رحمتـی نبود. گویا او در سـرویس بهداشـتی بوده!

 نیمه نخسـت مسـابقه تمام می شـود و اسـتقالی ها که یک بر 
صفـر از حریـف عقب بودنـد وارد رختکن می شـوند تا صحبت های 
سـرمربی تیـم را بشـنوند. امـا جـای یک بازیکـن در رختکـن خالی 
بـود. سـید مهدی رحمتی بیـن دو نیمه هـم در رختکن حضور نمی 
یابـد و اصـرار اعضـای کادر فنـی اسـتقال بـرای مجاب کـردن وی 
جهـت حضـور در رختکـن بی نتیجـه می مانـد. رحمتـی اعام می 
کنـد سـردش اسـت و ترجیـح می دهد به جـای آن کـه در رختکن 
صحبـت هـای منصوریـان را گـوش کنـد، بیـرون از رختکـن کنـار 
شـوفاژ بنشـیند. بالطبـع او بیـن نیمه نیـز در حلقه اتحاد اسـتقالی 

هـا قبـل از حضـور در میدان حضـور ندارد.
اتفاقـات نشـان مـی دهـد در خوشـبینانه تریـن  همـه ایـن 
حالـت، کاپیتـان اسـتقال یـا بـه لحاظ روحـی و روانـی آمادگی 
حضـور در ایـن میـدان را نداشـته و یـا واقعـا از بیمـاری رنـج 
مـی بـرده. امـا هرچـه بـوده او بـدون تمرکـز بـه میـدان رفـت 
و رفتـارش هـم طبیعتـا باعـث بـر هـم خـوردن تمرکـز تیمی و 

حتـی اعضـای کادر فنـی مـی شود./سـایت نـود

 اطالعات

سکه

11,480,000 ریال طرح جدید

11,220,000 ریال طرح قدیم 

6,020,000 ریال نیم سکه 

3,190,000 ریال ربع سکه 

1,970,000 ریال یک گرمی

طال

1,129,430 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1,505,940 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

40,060 ریال دالر آمریکا

42,680 ریال یورو

11,230 ریال درهم امارت

5,540 ریال  یوآن 

49,500 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  125,018,000 تومان

سایپا SE 111     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

81,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

1 تا 19/آفتابی امروز

1 تا 18/آفتابی فردا

ویژه

برگزاری جشن یلدا در مهدکودک 
فرشتگان و پیش دبستانی شادي بم 

جشـن یلدا در مهدکودک فرشـتگان و پیش دبستانی شادي شهرستان 
بـم برگزار شـد. در این جشـن که به مناسـبت یلـدا برگزار شـد بچه ها به 
شـعرخواني پرداختنـد و مربیان مراکـز در ارتباط با شـب یلدا توضیحاتي 
دادند. دهنوي از مربیان مرکز گفت: »در ایجاد روحیه شـادي و نشـاط  به 
مناسـبت های اعیاد جشـن های باشـکوهي براي بچه ها گرفته می شـود.« 
مدیریت مراکز مهدکودک و پیش دبسـتانی بر عهده درویش زاده اسـت و 

این مراکز زیر نظر بهزیسـتي شهرسـتان بم قـرار دارند.
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
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نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.
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دبیر سرویس ورزش: هادی کاربخش
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دبیر سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید
دبیر صفحه تکنولوژی: آرین اسدی

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

دبیر صفحه کافه هنر: سپیده ایران منش
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عکس: محمد خضری مقدم

بعضی وقت ها هست که چشم های
یک آدم باز است

اما جایی را نمی بیند...
شاید در اینجور لحظه ها او تصور 

موجودی،شیئی و
و یا موضوعی را به درون خودبه مخیله 

ی خود برده و...
دارد به آن فکر می کند
......به آن وبه خودش!

درخود و با خودش..!

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

https://telegram.me/payamema

درباره ی عرضه ی داروهای ترک اعتیاد در بعضی از سوپر مارکت ها و مغازه های دیگر

سوپر متادون

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

ساده نویسی تقلیل 
سلیقه مخاطب شعر به 

ابتذال است

پژوهشگران به راهکاری جهت 
یادگیری سریع تر مهارت های 

جدید دست یافته اند
   صفحه16   صفحه 14   صفحه 10

   صفحه  12
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برای اطاع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

 چه عاملـی و خصوصیت مهم 
در خود را موجـب موفقیتتان می 

دانید؟
بایـد اول  موفقیت را تعریف بکنیم؛ 
البتـه منظـور شـما را کامـا متوجـه 
مـی شـوم که به عنـوان یـک خبرنگار 
موفقیـت یـک انسـان فرهنگـی را در 
زندگیـش در نظـر داریـد. آنچـه کـه 
همیشـه مـورد نظـرم  بـوده کوشـش 
کـردم کـه هـر آنچـه را که انجـام می 
دهـم بـه بهتریـن شـکل باشـد، ایـن 
خصیصـه اکثریـت آدم هـای فرهنگی 
اسـت و باید باشـد که بـه اضطاح می 
گوییـم کمال طلب هسـتند. 52سـال 
اسـت کـه به صورت حرفـه ای کار می 
کنـم و سـعی کـردم در جریـان هـای 
هنری و فرهنگی حضور داشـته باشـم. 
در اینجا شـاید هـر آنچه را کـه درباره 
منظـور  اگـر  و  گفتـم  طلبـی  کمـال 
شـما هـم همیـن باشـد؛  راز موفقیت 
بـرای خیلـی ها باشـد. البتـه موفقیت 
گاهـی به معنای شـهرت اسـت گاهی 
موفقیـت اقتصـادی و مالی اسـت، این 
هـا چندان مورد نظر مـن نبوده، اینکه 
مـا دربـاره موفقیت صحبـت می کنیم 
ایـن اسـت که کارمـان مورد نظـر قرار 
بگیـرد. ممکـن اسـت کارمـان نادیـده 
گرفتـه شـود و دچـار محدودیـت قرار 
بگیریـم اما همیشـه بدانیم کـه زمانی 
احسـاس  درونمـان  در  کـه خودمـان 
کنیـم  واقعـی  معنـای  بـه  رضایـت 
کردیـم  کـه  کاری  شـویم  متوجـه  و 
کوششـمان  و  سـعی  تمـام  ماحصـل 
بـوده  و از ایـن نظـر کـم نگذاشـتیم 
حتمـا این رضایـت بعدا بـرای دیگران 

هـم نشـان داده خواهد شـد.
 چه شـد که وارد فضـای هنر 
شـدید؟ شما در دانشـگاه سوربن 
تحصیل کـرده اید از فضـای آنجا 

بگویید.

 14 سـن  در  نوجوانـی  زمـان  در 
سـالگی بعـد از فـوت پـدرم بایـد کار 
مـی کـردم تـا زندگـی  را بگذرانـم و 
براسـاس باورهای خـودم کاری را باید 
انجـام می دادم که در ضمن دوسـتش 
هـم داشـته باشـم و بـه اجبـار نباشـد 
و خواسـته هـای روحـی روانیـم را نیز 
همیشـه مدنظـر قـرار داده ام . مثـل 
خیلـی هـا برحسـب یـک نـوع شـوق 
هنـر  و  فرهنـگ  زمینـه  در  عشـق  و 
اول  برداشـتم.  هنـر  عرصـه  در  قـدم 
وارد رادیـو شـدم و بعـد از آن شـروع 
بـه نوشـتن کـردم. و بعدهـا وارد تیاتر 
و تلویزیـون شـدم. اما همیشـه اعتقاد 
داشـتم بایـد به صـورت جدی تـر و با 
اطاعـات؛ ایـن مقولـه را پیـش بگیرم 
و اینکـه کار و حرفـه ای را بـه دسـت 
آوردم، کمـال مطلـوب نیسـت.  بعـد 
بـه  شـد  تمـام  ام  دانشـکده  ازاینکـه 
عنوان دانشـجوی ممتـاز بورس گرفتم 
و بعـد از چندیـن بـار جابـه جایـی در 
کشـور هـای مختلـف به خاطـر عاقه 
فرانسـه  بـا  آشـنایی  بـرای  شـدیدم 
دانشـگاه  وارد  هنـرش  و  فرهنـگ  و 
سـوربون شـدم. این دانشـگاهی اسـت 
فلسـفه  و  ادبیـات  روی  بیشـتر  کـه 
کار مـی کنـد و در کنـارش دانشـگاه 
آن  کـه  دارد  وجـود  هـم  پزشـکی 
جداسـت و بعـد ها رشـته هـای دیگر 
مثـل علـوم اجتماعـی و ارتباطـات را 
بـه آن اضافـه کردنـد . سـال 75 وارد 
این دانشـگاه شـدم و دوره لیسـانس و 
تخصصـم را در آنجـا گذرانـدم. تفاوتی 
بیـن مدرسـه و دانشـگاه بـرای فرنگی 
هـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه 
دانشـگاه محـل پژوهـش و مطالعـات 
و یافتـن زمینـه هـای  مـورد مطالعـه 
اسـت اما کسـی که می خواهـد بازیگر 
شـود به مدرسـه بازیگری مـی رود. در 
اروپـا اینگونـه اسـت کـه بـه مدرسـه 

مـی روی تـا صاحـب فن مـورد نظرت 
بشـوی. مـن هـم دوسـت داشـتم در 
ایـن زمینـه تحقیـق و پژوهـش کنـم 
بـرای همین وارد دانشـگاه  و  سـطوح 
باالتـر شـدم کـه تحصیـل در این فضا 
تجربـه بسـیار خـوب و شـیرینی بـود. 

 از مشکالت تیاتر بگویید.
در  حاضـر  حـال  در  کـه  مشـکلی 
تاالرهـای  وجـود  دارد  وجـود  تیاتـر 
تعـداد  بـه  نمایـش  اجـرای  مناسـب 
کافـی اسـت. و اینکـه گـروه نمایشـی 
بـه صـورت منظبـت و بـا برنامـه زیـر 
نظـر مربیـان و اسـاتید خبـره این فن 
کـه همـه نیروهـای الزم را در کنـار 
خـود داشـته باشـد . مثـل یـک تیـم 
فوتبـال؛ جمعی که ماننـد یک خانواده 
در کنـار هـم تیمـی در یـک زمیـن و 
محـل و مجموعـه ای مـال خـوده این 
تیـم باشـد بـرای رسـیدن بـه هدفـی 
مشـخص تـاش کننـد البته کـه برای 
تیاتر به عنوان یک مکتب انسـان سـاز 
، جریـان فرهنگی  کـه هم در تحذیب 
اخـاق شـرکت دارد و هـم بـه نقـد 
شـرایط مختلـف سیاسـی ، اجتماعـی 
و فرهنگـی می پردازد و کارگشاسـت؛ 
و  تـر  پیچیـده  هـم  ایـن  از  بسـیار 
گسـترده تـر اسـت. پـس بایـد مکانی 
باشـد  داشـته  بـرای عرضـه  مناسـب 
بـرای برنامـه هـای بلنـد مدتـش؛ کـه 
یکی از مهمترینشـان تربیت تماشاچی 
اسـت . در حالی که نسـبت به گذشته 
میـل بیشـتری در بیـن تماشـچی بـه 
درک  و  بیشـتر  تامـل  آمـده  وجـود 
بیشـتری بوجـود آمده اسـت از طرفی 
گـزاری  سـرمایه  یـک  تیاتـر  چـون 
انسـانی مـی خواهـد محجور هـم واقع 
مـی شـود. و البته تابع سـرمایه گزاری 
هـای ملـی هـم هسـت. چـون بخـش 
خصوصـی نمـی توانـد مثل سـینما با 
تماشـای فیلـم بـه صورت ضبط شـده 

اجـرا بشـود و چون زنده اسـت و گروه 
اجرایـی بایـد هـر سـری بـه صـورت 
بپردازنـد  نمایـش  اجـرای  بـه  زنـده 
پـس بایـد هزینـه زندگـی معیشـتی 
خـودش را فراهـم کند و انـرژی که هر 
دفعـه مـی گـذارد و وقتـی در بعضـی 
کشـور هـا ایـن مقولـه وجـود نـدارد ؛ 
جـزو تعهـدات دولـت محسـوب مـی 
شـود. چـون یـک ابزاراسـت و شـاید 
عمیـق تریـن و رسـاترین  و مهمترین 
ابـزار فرهنگـی اسـت. و چـون جـزو 
اهـداف فرهنگـی حکومتـی محسـوب 
مـی شـود پـس بایـد دولـت برایـش 
سیاسـت گـزاری و برنامـه ریـزی کند 
و سوپسـیت بپـردازد تـا عملی شـود . 
مـا امـروزه بیشـتر منتظر ایـن موضوع 
هسـتیم کـه تشـکل گروهی تشـکیل 
شـود چون نفس نمایـش؛ کار گروهی 
و عمـل گروهـی و اجتماعی اسـت و با 
اهـداف و برنامـه  اسـت. و در انتها کار 
علمـی و بـا اندیشـه بـرای رسـیدن به 

آن اهـداف و برنامـه هـا. 
دچـار  تیاتـر  اسـت  مدتـی   
اسـت،  شـده  مخاطـب  بحـران 
را در چـه چیـزی مـی  دلیلـش 

؟ بینیـد
مخاطـب  بگوییـم  ا  ابتـد  در  بایـد 
بـه  را  شـنونده  مـا  گاهـی  کیسـت؟ 
اشـتباه مخاطـب بـه کار مـی بریـم. 
یـک پدیـده اجتماعـی اسـت. معانـی 
هـای  زمینـه  در  و  دارد  گوناگونـی 
مختلفـی مـی توانـد معانـی مختلفی 
معنـای  در  مخاطـب  کنـد.  پیـدا 
وسـیله  یـک  تیاتـر  کـه  ارتباطیـش 
ارتباطـی اسـت اضطاحـا ، تماشـاگر 
هـدف گفتـه می شـود. تمام کسـانی 
کـه در ابتـدا بـه تماشـای نمایش می 
یـک  مخاطـب  تماشـاگرند.  نشـینند 
برنامـه برحسـب سـاختار آن برنامه و 
برحسـب اینکـه هـدف از سـاخت آن 

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
اسـتاد داریوش مؤدبیان متولد1329 در تهران، 
بازیگـر سـینما و تئاتـر، کارگـردان، فیلمنامه نویس 
اخیـر  سـال های  در  وی  اسـت.  ایرانـی  مترجـم  و 
ترجمـه  و  تئاتـر  تدریـس  زمینـه  در  بیشـتر 
نمایشـنامه فعالیت داشـته اسـت. مؤدبیان فعالیت 
هنـری را بـا تئاتـر تلویزیونـی ضحـاك مـاردوش در 
سـال 1343 آغـاز کـرد. وی در سـال 1359 مـدرك فوق لیسـانس 
تخصصی مطالعات هنرهای نمایشـی را ازدانشـگاه سـوربن پاریس و 

در سـال 1360 فوق لیسـانس تخصصی زبان شناسـی را از مؤسسـه 
مطالعـات علـوم انسـانی پاریـس دریافـت کرد.داریـوش مودبیـان؛ 
آذرمـاه94 نشـان شـوالیه هنـر و ادب از دولـت فرانسـه دریافـت 

کرد.
 نشـان های فرهنگـی، هنـری و ادبـی بـه افـرادی کـه در زمینـه 
ادب و هنـر فرانسـه فعالیـت دارند اهدا می شـود. باالترین نشـان، 
شـوالیه اسـت که آذرماه آن را از سـوی سـفیر فرهنگ و ارتباطات 
فرانسـه در سـفارت ایـن کشـور دریافـت خواهـم کـرد. ایـن نشـان 
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 چه عاملـی و خصوصیت مهم 
در خود را موجـب موفقیتتان می 

دانید؟
بایـد اول  موفقیت را تعریف بکنیم؛ 
البتـه منظـور شـما را کامـا متوجـه 
مـی شـوم که به عنـوان یـک خبرنگار 
موفقیـت یـک انسـان فرهنگـی را در 
زندگیـش در نظـر داریـد. آنچـه کـه 
همیشـه مـورد نظـرم  بـوده کوشـش 
کـردم کـه هـر آنچـه را که انجـام می 
دهـم بـه بهتریـن شـکل باشـد، ایـن 
خصیصـه اکثریـت آدم هـای فرهنگی 
اسـت و باید باشـد که بـه اضطاح می 
گوییـم کمال طلب هسـتند. 52سـال 
اسـت کـه به صورت حرفـه ای کار می 
کنـم و سـعی کـردم در جریـان هـای 
هنری و فرهنگی حضور داشـته باشـم. 
در اینجا شـاید هـر آنچه را کـه درباره 
منظـور  اگـر  و  گفتـم  طلبـی  کمـال 
شـما هـم همیـن باشـد؛  راز موفقیت 
بـرای خیلـی ها باشـد. البتـه موفقیت 
گاهـی به معنای شـهرت اسـت گاهی 
موفقیـت اقتصـادی و مالی اسـت، این 
هـا چندان مورد نظر مـن نبوده، اینکه 
مـا دربـاره موفقیت صحبـت می کنیم 
ایـن اسـت که کارمـان مورد نظـر قرار 
بگیـرد. ممکـن اسـت کارمـان نادیـده 
گرفتـه شـود و دچـار محدودیـت قرار 
بگیریـم اما همیشـه بدانیم کـه زمانی 
احسـاس  درونمـان  در  کـه خودمـان 
کنیـم  واقعـی  معنـای  بـه  رضایـت 
کردیـم  کـه  کاری  شـویم  متوجـه  و 
کوششـمان  و  سـعی  تمـام  ماحصـل 
بـوده  و از ایـن نظـر کـم نگذاشـتیم 
حتمـا این رضایـت بعدا بـرای دیگران 

هـم نشـان داده خواهد شـد.
 چه شـد که وارد فضـای هنر 
شـدید؟ شما در دانشـگاه سوربن 
تحصیل کـرده اید از فضـای آنجا 

بگویید.

 14 سـن  در  نوجوانـی  زمـان  در 
سـالگی بعـد از فـوت پـدرم بایـد کار 
مـی کـردم تـا زندگـی  را بگذرانـم و 
براسـاس باورهای خـودم کاری را باید 
انجـام می دادم که در ضمن دوسـتش 
هـم داشـته باشـم و بـه اجبـار نباشـد 
و خواسـته هـای روحـی روانیـم را نیز 
همیشـه مدنظـر قـرار داده ام . مثـل 
خیلـی هـا برحسـب یـک نـوع شـوق 
هنـر  و  فرهنـگ  زمینـه  در  عشـق  و 
اول  برداشـتم.  هنـر  عرصـه  در  قـدم 
وارد رادیـو شـدم و بعـد از آن شـروع 
بـه نوشـتن کـردم. و بعدهـا وارد تیاتر 
و تلویزیـون شـدم. اما همیشـه اعتقاد 
داشـتم بایـد به صـورت جدی تـر و با 
اطاعـات؛ ایـن مقولـه را پیـش بگیرم 
و اینکـه کار و حرفـه ای را بـه دسـت 
آوردم، کمـال مطلـوب نیسـت.  بعـد 
بـه  شـد  تمـام  ام  دانشـکده  ازاینکـه 
عنوان دانشـجوی ممتـاز بورس گرفتم 
و بعـد از چندیـن بـار جابـه جایـی در 
کشـور هـای مختلـف به خاطـر عاقه 
فرانسـه  بـا  آشـنایی  بـرای  شـدیدم 
دانشـگاه  وارد  هنـرش  و  فرهنـگ  و 
سـوربون شـدم. این دانشـگاهی اسـت 
فلسـفه  و  ادبیـات  روی  بیشـتر  کـه 
کار مـی کنـد و در کنـارش دانشـگاه 
آن  کـه  دارد  وجـود  هـم  پزشـکی 
جداسـت و بعـد ها رشـته هـای دیگر 
مثـل علـوم اجتماعـی و ارتباطـات را 
بـه آن اضافـه کردنـد . سـال 75 وارد 
این دانشـگاه شـدم و دوره لیسـانس و 
تخصصـم را در آنجـا گذرانـدم. تفاوتی 
بیـن مدرسـه و دانشـگاه بـرای فرنگی 
هـا وجـود دارد و آن ایـن اسـت کـه 
دانشـگاه محـل پژوهـش و مطالعـات 
و یافتـن زمینـه هـای  مـورد مطالعـه 
اسـت اما کسـی که می خواهـد بازیگر 
شـود به مدرسـه بازیگری مـی رود. در 
اروپـا اینگونـه اسـت کـه بـه مدرسـه 

مـی روی تـا صاحـب فن مـورد نظرت 
بشـوی. مـن هـم دوسـت داشـتم در 
ایـن زمینـه تحقیـق و پژوهـش کنـم 
بـرای همین وارد دانشـگاه  و  سـطوح 
باالتـر شـدم کـه تحصیـل در این فضا 
تجربـه بسـیار خـوب و شـیرینی بـود. 

 از مشکالت تیاتر بگویید.
در  حاضـر  حـال  در  کـه  مشـکلی 
تاالرهـای  وجـود  دارد  وجـود  تیاتـر 
تعـداد  بـه  نمایـش  اجـرای  مناسـب 
کافـی اسـت. و اینکـه گـروه نمایشـی 
بـه صـورت منظبـت و بـا برنامـه زیـر 
نظـر مربیـان و اسـاتید خبـره این فن 
کـه همـه نیروهـای الزم را در کنـار 
خـود داشـته باشـد . مثـل یـک تیـم 
فوتبـال؛ جمعی که ماننـد یک خانواده 
در کنـار هـم تیمـی در یـک زمیـن و 
محـل و مجموعـه ای مـال خـوده این 
تیـم باشـد بـرای رسـیدن بـه هدفـی 
مشـخص تـاش کننـد البته کـه برای 
تیاتر به عنوان یک مکتب انسـان سـاز 
، جریـان فرهنگی  کـه هم در تحذیب 
اخـاق شـرکت دارد و هـم بـه نقـد 
شـرایط مختلـف سیاسـی ، اجتماعـی 
و فرهنگـی می پردازد و کارگشاسـت؛ 
و  تـر  پیچیـده  هـم  ایـن  از  بسـیار 
گسـترده تـر اسـت. پـس بایـد مکانی 
باشـد  داشـته  بـرای عرضـه  مناسـب 
بـرای برنامـه هـای بلنـد مدتـش؛ کـه 
یکی از مهمترینشـان تربیت تماشاچی 
اسـت . در حالی که نسـبت به گذشته 
میـل بیشـتری در بیـن تماشـچی بـه 
درک  و  بیشـتر  تامـل  آمـده  وجـود 
بیشـتری بوجـود آمده اسـت از طرفی 
گـزاری  سـرمایه  یـک  تیاتـر  چـون 
انسـانی مـی خواهـد محجور هـم واقع 
مـی شـود. و البته تابع سـرمایه گزاری 
هـای ملـی هـم هسـت. چـون بخـش 
خصوصـی نمـی توانـد مثل سـینما با 
تماشـای فیلـم بـه صورت ضبط شـده 

اجـرا بشـود و چون زنده اسـت و گروه 
اجرایـی بایـد هـر سـری بـه صـورت 
بپردازنـد  نمایـش  اجـرای  بـه  زنـده 
پـس بایـد هزینـه زندگـی معیشـتی 
خـودش را فراهـم کند و انـرژی که هر 
دفعـه مـی گـذارد و وقتـی در بعضـی 
کشـور هـا ایـن مقولـه وجـود نـدارد ؛ 
جـزو تعهـدات دولـت محسـوب مـی 
شـود. چـون یـک ابزاراسـت و شـاید 
عمیـق تریـن و رسـاترین  و مهمترین 
ابـزار فرهنگـی اسـت. و چـون جـزو 
اهـداف فرهنگـی حکومتـی محسـوب 
مـی شـود پـس بایـد دولـت برایـش 
سیاسـت گـزاری و برنامـه ریـزی کند 
و سوپسـیت بپـردازد تـا عملی شـود . 
مـا امـروزه بیشـتر منتظر ایـن موضوع 
هسـتیم کـه تشـکل گروهی تشـکیل 
شـود چون نفس نمایـش؛ کار گروهی 
و عمـل گروهـی و اجتماعی اسـت و با 
اهـداف و برنامـه  اسـت. و در انتها کار 
علمـی و بـا اندیشـه بـرای رسـیدن به 

آن اهـداف و برنامـه هـا. 
دچـار  تیاتـر  اسـت  مدتـی   
اسـت،  شـده  مخاطـب  بحـران 
را در چـه چیـزی مـی  دلیلـش 

؟ بینیـد
مخاطـب  بگوییـم  ا  ابتـد  در  بایـد 
بـه  را  شـنونده  مـا  گاهـی  کیسـت؟ 
اشـتباه مخاطـب بـه کار مـی بریـم. 
یـک پدیـده اجتماعـی اسـت. معانـی 
هـای  زمینـه  در  و  دارد  گوناگونـی 
مختلفـی مـی توانـد معانـی مختلفی 
معنـای  در  مخاطـب  کنـد.  پیـدا 
وسـیله  یـک  تیاتـر  کـه  ارتباطیـش 
ارتباطـی اسـت اضطاحـا ، تماشـاگر 
هـدف گفتـه می شـود. تمام کسـانی 
کـه در ابتـدا بـه تماشـای نمایش می 
یـک  مخاطـب  تماشـاگرند.  نشـینند 
برنامـه برحسـب سـاختار آن برنامه و 
برحسـب اینکـه هـدف از سـاخت آن 

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
اسـتاد داریوش مؤدبیان متولد1329 در تهران، 
بازیگـر سـینما و تئاتـر، کارگـردان، فیلمنامه نویس 
اخیـر  سـال های  در  وی  اسـت.  ایرانـی  مترجـم  و 
ترجمـه  و  تئاتـر  تدریـس  زمینـه  در  بیشـتر 
نمایشـنامه فعالیت داشـته اسـت. مؤدبیان فعالیت 
هنـری را بـا تئاتـر تلویزیونـی ضحـاك مـاردوش در 
سـال 1343 آغـاز کـرد. وی در سـال 1359 مـدرك فوق لیسـانس 
تخصصی مطالعات هنرهای نمایشـی را ازدانشـگاه سـوربن پاریس و 

در سـال 1360 فوق لیسـانس تخصصی زبان شناسـی را از مؤسسـه 
مطالعـات علـوم انسـانی پاریـس دریافـت کرد.داریـوش مودبیـان؛ 
آذرمـاه94 نشـان شـوالیه هنـر و ادب از دولـت فرانسـه دریافـت 

کرد.
 نشـان های فرهنگـی، هنـری و ادبـی بـه افـرادی کـه در زمینـه 
ادب و هنـر فرانسـه فعالیـت دارند اهدا می شـود. باالترین نشـان، 
شـوالیه اسـت که آذرماه آن را از سـوی سـفیر فرهنگ و ارتباطات 
فرانسـه در سـفارت ایـن کشـور دریافـت خواهـم کـرد. ایـن نشـان 

سپیده ایران منش
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برنامه چیسـت، چه رویکـردی را دارد 
و اینکـه چه کسـانی را انتخـاب کرده 
کـه مخاطـب هدفـش باشـد. در تیاتر 
عمومـا مـی گوییـم که تماشـاگر پس 
از اجـرا تبدیـل به مخاطب می شـود. 
بایـد تماشـاگر ببینـد، دریابـد، در او 
یـک جریـان فکری بـه وجـود بیاید و 
پـس از اتمـام اجـرا به خـودش رجوع 
کنـد ؛ بازخـورد آغـاز مـی شـود در 
نتیجـه تماشـاگر تبدیـل بـه مخاطب 
تماشـاچیان؛  همـه  گـردد.  مـی 
مخاطـب نمـی تواننـد باشـند. گاهـی 
تماشـاگر؛ تماشـاچی باقـی مـی ماند. 
شـاید در همـان لحظـه اجـرا بخنـدد 
بـه  و  کنـد  مـی  فرامـوش  بعـد  امـا 
دنبـال کـردن موضـوع در ذهـن خود 
نمـی رود. در واقـع بیننـده ای بـوده 
کـه لذت لحظـه ای داشـته و در مقام 
مخاطـب قـرار نگرفته اسـت. مخاطب 
درجـه باالتـری اسـت که مـن مجری 
برحسـب  کنـم  مـی  انتخـاب  را  آن 
وجـود  شـاخص   5 او؛  شناسـنامه 
دارد کـه برنامـه ای بـرای مخاطبیـن 
آمـاده شـود مثـا ایـن برنامـه را مـن 
بـرای فـان مخاطبیـن با شناسـنامه 
مشـخص خودشـان انتخـاب می کنم. 
بایـد بشـود و در  نیـاز سـنجی  بعـد 
ایـن مرحلـه اتمـام نمـی یابـد. گاهی 
خـود مخاطـب متوجه نیازش نیسـت 
نیازهـای  فقـط  اگـر هـم هسـت  یـا 
ظاهـری اسـت. تنها آمده که سـرگرم 
شـود. مـا بایـد آن را تشـخیص دهیم 
در کنـار اینکـه خودمـان چـه هدفـی 
داریـم. و چهـارم اینکه مـا قصد داریم 
کـه پـس از اتمـام در نـزد مخاطبمان 
چـه اتفاقـی رخ بدهـد. چگونـه ارتقاء 
بیابـد. در مخاطب تیاتـر آزمون وجود 
ندارد امـا یک بازخوردهایی وجو دارد. 
یـک متوسـطی را قـرار مـی دهیـم و 
مخاطـب بایـد مثا ایـن واکنش های 
رفتـاری را در جامعـه داشـته باشـد. 
اگـر قـرار اسـت کـه نمایش یـک کار 
آموزشـی باشـد کـه حتما هـم همین 
گونـه اسـت.  و پنجـم کـه دربـاره آن 
بسـیار کـم صحبـت مـی شـود ایـن 
اسـت کـه مخاطـب برای فهـم مطلب 
بیان شـده چه ابزارهایـی را در اختیار 
دارد. جامعـه چـه قـدر در اختیـار او 
ابـزار قـرار می دهـد. ایـن ابـزار؛ ابزار 
رسـانه ای هـم هسـت که شـما انجام 
مـی دهیـد. که هـر منطقه چه سـهم 
چگونـه  بفهمیـم  تـا  دارد  فرهنگـی 

کنیم.  رفتـار 

گاهـی  کـه  کنـم  مـی  فکـر  مـن 
بـه  امـروزه  مقصرانـد.  هـم  مجریـان 
گفتـه خـود رسـانه هـا یـا برنامـه هـا 
مخاطـب ندارنـد و یـا آن برنامـه دیگر 
وجـود نـدارد. اگر هـم برنامه نمایشـی 
باشـد  دیـر وقـت اسـت کـه آن هم از 
آرشـیو دوبـاره پخـش مـی شـود و به 
آن صـورت تولیـدی نداریـم کـه بایـد 
دلیلش را از مسـوولین و برنامه سـازان 
بپرسـیم. البتـه بایـد ایـن نکتـه را هم 
بیـان کـرد کـه مـا در خیلـی اوقـات 
نتوانسـتیم مثل گذشـته برنامـه هایی 
جـذاب تولیـد کنیـم کـه بـا گذشـت 
بسـیار زیـاد زمـان از جذابیـت و اثـر 
گذاریـش کـم نشـود و جـزو خاطرات 
فرهنگی شـود. یـا اینکه سـطح برنامه 

هایمـان نازل شـده و یا با آمـدن گروه 
هایـی کـه هدفشـان از برنامـه سـازی 
چیـز دیگـر و متاسـفانه فقـط تکثیـر 

بیـش از انـدازه بـوده اسـت. 
نکتـه اساسـی دیگـر ایـن اسـت که 
مخاطـب بـه معنای عـام وجود نـدارد. 
همـگان دربـاره نمایـش وجود نـدارد. 
رضایـت همـگان امـکان پذیر نیسـت. 
را یـک جمـع وسـیعی  وقتـی گـروه 
قـرار دهیـم سـطح کار مسـلما نـزول 
پیـدا مـی کنـد. قـرار دادن همـه بـا 
افـکار، امکانـات، فهم و دانـش متفاوت 
و اینکـه همـه به یک سـطح برداشـت 
کننـد، امکان پذیر نیسـت. و یـا اینکه 
مجبـور بـه پرداختـن بـه یـک سـری 
موضوعات مشـترک بینشـان هسـتیم 

کـه ایـن سـطح را پاییـن مـی آورد. 
خطـر اینجاسـت کـه موجـب سـقوط 
مـی شـود. و یـا اینکـه بایـد در یـک 
احساسـی  وجـوه  بـه  پایینـی  سـطح 
مشـترک پرداخت؛ مثا تقریبا نسـبت 
بـه یـک سـری مسـایل همـه بـه یک 

شـکل می ترسـند. 
 سخن پایانی.

مـردم کرمـان، همچون سـایر مردم 
ایـران خونگـرم و بااسـتعداد و فعـال 
هسـتند باید ایـن اسـتعدادها را با قرار 
دادن امکانات مناسـب در اختیارشـان 
و سـازنده  اهـداف خـوب  بـه سـمت 
مدیریـت کرد. تشـکر می کنم از شـما 

و نشـریه خوبتان.
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دیـدم  را  مغـازه  کـه  بیـرون  از 
بقیـه ی  مثـل  بـود  مارکتـی  سـوپر 
سـوپرمارکت ها و تنهـا تفاوتـش این 
بـود کـه یـک ملک تجـاری بـا مرکز 
تـرک سـومصرف مواد فاصله داشـت 
کـه شـاید بـه نظر شـما چیـز جالب 
و نـادری نباشـد چـرا کـه بـه تازگی 
شـاهد رشـد ایـن مراکـز در کرمـان 
شـدم  مغـازه  وارد  وقتـی  بوده ایـم. 
راه باریکـی از بیـن اجنـاس کشـیده 
شـده بود تـا انتهای مغازه کـه از آنجا 
نوشـیدنی های  و  نوشـابه  می توانیـد 
بـا  و  برداریـد  یخچـال  از  را  دیگـر 
دقـت از همـان راه باریـک برگردیـد 
و بـا صاحـب مغـازه حسـاب کنید و 
بروید)مثـا همـه ی سـوپر مارکت ها( 
امـا خـوب مـن قصـد خرید نوشـابه 
زیان بـار  مطاعـی  دنبـال  و  نداشـتم 
تـر بـودم در نتیجـه وقتـی کـه بـه 
مقدمـه  بـی  رسـیدم  دار  مغـازه 
گفتـم چـی داری؟ نگاهـی بـا شـک 
و تردیـد بـه مـن انداخـت و گفـت: 
کـه  دادم  توضیـح  چی می خـوای؟ 
طـرف  و  می گـردم  متـادون  دنبـال 
کـرد:  آغـاز  اینگونـه  را  تبلیغـات 
شـربت دارم و قـرص هـم هسـت اما 

قرص هـای سـفیدم تموم شـده فقط 
از اون خوبـا بـرام مونـده.
پرسیدم: کدوم خوب ها

گفـت: ببیـن هـم قهـوه ای داریـم 
و هـم سـفید اما ایـن سـفیدها مالی 
قهـوه ای  دنبـال  همـه  و  نیسـتن 
چیـز  یـه  اصـا  کـه  می گـردن 

دیگـه اس.
از قیمـت پرسـیدم و تعـدادی کـه 
می فروشـد که اندکی مشـکوک شـد 
امـا گفـت تـو پـول همـرات باشـه تا 
اونجـا کـه می خـوای بهـت مـی دم و 
بعـد هـم اضافه کـرد شـانس آوردی 
سـرم خلوتـه وگرنـه عمـرا ایـن همه 

نمـی زدم. فک 
گفتـم اجـازه بـده تماسـی بگیـرم 
و بپرسـم که دوسـتم قهـوه ای بجای 
سـفید می خواهـد؟ بعد بـر می گردم 
و خریـد می کنـم، به همیـن بهانه از 
مغـازه اش بیرون آمـدم و چون ظاهر 
خـاف کاری هـم داشـت بـا ترس و 
لـرز گوشـی را در آوردم و بـا رفیـق 
فرضی مشـغول صحبت شـدم و آرام 
سـوار وسـیله ی نقلیه شـدم و تقریبـا 
بـا موفقیـت گریختـم از منبع خبری 
پرسـیدم خـوب دیگر کجاهـا همین 

برنامـه بـه راه اسـت؟  کـه گفـت تـا 
خیابـان  ایـن  تـوی  بخواهـد  دلـت 
ایـن سـوپر مارکت هـا    سـیگار  از 
فروش هـا هسـت ولـی اگـر جایـی را 
می خواهـی کـه همـه دور همدیگـه 
باشـند بایـد برویـم به آن میـدان که 
یکـی از خروجی هـای شـهر هسـت. 
پـس از او خواسـتم که به سـمت آن 
میـدان برانـد و وقتـی کـه رسـیدیم 
بـه آن بـا تعـدادی کانکـس مواجـه 
شـدیم کـه مغازه هایـی نزدیـک بهم 
کبابـی  از  و  بودنـد  داده  شـکل  را 
و  سـوپری  تـا  گرفتـه  جگرکـی  و 
خنـزر پنـزر فروشـی زیـر پیشـخوان 
یـا پشـت تـرازو و یـا  گوشـه و کنـار 
دیگـری از مغازه را تبدیـل به مکانی 
نمـوده   دارو  کـردن  پنهـان  بـرای 
بودنـد و سـرنگی کثیـف را هـم در 
گذاشـته اند  شـربت  شیشـه ی  کنـار 
تـا  سـر  از  اکثـرا  کـه  شـربت هایی 
میانـه ی بدنه شـان را شـکرک گرفته 
بـار  رقـت  بـه شـدت  اوضاع شـان  و 
بـود خاصـه خـودم را بـه مغازه هـا 
رسـاندم و هرچنـد بـا شـک و تردید 
بـه ظاهـرم نـگاه می کردند امـا یکی 
از فروشـندها اعتمـاد کـرد و گفـت: 

پرسـیدم:  کـه  ؟  چی می خـوای 
چـی داری؟ و پاسـخ داد: مـن فقـط 
شـربت متـادون میـارم ولـی شـربتم 
اصلـه و عمـرا هـم آب توش نیسـت. 
گفتـم از کجـا مطمئن باشـم که آب 
تـوش نیسـت؟ کـه جـواب داد: ایـن 
پول هـا خـوردن نـداره و مـن یکـی 
از ایـن پولهـا نمی خـورم و اگـر هـم 
می ترسـی آب داشـته باشـه بـرو از 
کـس دیگری بخر. خـوب بهانه را داد 
دسـتم تا بروم به مغـازه ی بعدی و او 
هـم دقیقـا همین شـرایط را داشـت 
و شـربت را بـا همیـن وضعیـت ارائه 
می کـرد و هـر از چنـدی هـم کسـی 
بسـته های  از  یکـی  بـا  و  می آمـد 
سـاندویچ  بـا  همـراه  کـه  سـس 
می دهنـد و ماننـد لیوان هـای یکبـار 
مصرف مینیاتوریسـت اندکی شـربت 
می گرفـت و همانجـا یـا چنـد قدمی 
می رفـت.  و  می نوشـید  طرف تـر  آن 
و مـن هـم بواسـطه ی ظاهـری کـه 
نبـود  محیـط  آن  مناسـب  خیلـی 
قبـل از اینکـه بیشـتر از ایـن جلـب 
توجـه کنـم آن میـدان را ترک کردم 
گفتـم  منبـع محتـرم  بـه  دوبـاره  و 
آقـا دیگـه کجـا ؟ کـه گفـت حتـی 
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سوپر متادون
سـاندویچی هایی را سـراغ دارم که از 
ایـن قـرص و شـربت ها می فروشـند 
اگـر هـم دسـتگیر شـوند طولـی  و 
همـان  در  کسـی  کـه  نمی کشـد 
می شـود  ایشـان  جایگزیـن  حوالـی 
و می خواسـت ایـن معنـی را منتقـل 
کنـد که تـا تقاضا هسـت، عرضه هم 

خواهـد بـود .
خیلـی  می گفـت  بیـن  ایـن  در 
هـم ایـن قضیـه بـد نیسـت چـرا که 
شـاید خیلـی ها سـاقی را رهـا کنند 
و بیاینـد از همین هـا متـادون بخرند 
و الگـوی مصرفشـان تغییر کنـد، اما 
مـن کمـاکان معتقدم کـه دارو بدون 
نظـارت پزشـک سـم اسـت و از این 
گذشـته تولیـد کننـده و کیفیت این 
همـه ی  از  و  نیسـت  مشـخص  دارو 
اینهـا گذشـت این آقایان کـه دارو را 
فقـط در اختیـار معتادانـی کـه قصد 
تـرک کـردن دارنـد قـرار نمی دهند 
سیاسـت  همـان  بـا  دقیقـا  بلکـه 
را  تاش شـان  تمـام  کاسـب کارانه 
مقـدار  و  تعـداد  تـا  می کننـد  هـم 
بدهنـد  افزایـش  را  مصرف کننـده 
و مثـل هرکاسـب دیگـری سـود را 

در افزایـش فـروش و وفـادار کـردن 
مشـتری می بیننـد کـه خـوب عمل 
شـکل  نـه  را  مشـتری  وفـاداری 
کاسـبی و مدیریت کسـب و کارشـان 
کـه همـان جنسـی کـه می فروشـند 
تضمیـن می کنـد و از ایـن گذشـته 
در  راحت تـر  مـوادی  هرچقـدر 
دسـترس عمـوم قرارگیـرد احتمـال 
باالتـر  را  بیشـتر  افـراد  ابتـای 
کار  حـاال  کـه  برسـد  چـه  می بـرد 
بـه مغازه هـای مختلـف هم کشـیده 
و هرچنـد قبـا ایـن مسـاله توسـط 
نیـروی انتظامـی مطـرح شـده بـود 
کـه میانگیـن دسترسـی به مـواد در 
اقصـی نقـاط کشـور چیـزی حـدود 
شـکل  ایـن  امـا  اسـت  دقیقـه   12
فـروش متـادون احتمـاال ایـن زمان 
را هـم کاهـش بدهـد و همانطور که 
اشـاره شـد جوانـان  پیـش  چنـدی 
زیـادی بـرای اولیـن بـار نـه بـا مواد 
هـا  دارو  اینگونـه  بـا  کـه  مخـدر 
آشـنا می شـوند و همانطـور کـه در 
صفحه هـای اینترنتـی و روزنامه های 
مختلـف می خوانیـم عـده ی زیـادی 
بـه  محصلیـن  و  دانشـجویان  از 

شـب  در  مانـدن  بیـدار  واسـطه ی 
امتحـان و یـا بـاال بـردن تمرکـز و 
بـا پیشـنهاد دوسـتانی ناباب بـه دام 
متاسـفانه  و  می افتنـد  داروهـا  ایـن 
بیـرون کشـیدن خـود از ایـن ورطه 
بسـیار سـخت و پیچیـده می شـود و 
چـون اطاعـات کافـی را خانواده هـا 
و جوانـان از مصیبت هایـی کـه ایـن 
داروهـا بـه همـراه می آورنـد ندارند، 
ممکن اسـت بـه راحتـی از کنـار این 
ماجراهـا بگذرنـد حـال آنکـه اعتیاد 
فرقـی  یـا آن دارو  ایـن جنـس  بـه 
بـا هـم ندارنـد و نتیجـه ی یکسـانی 
هـم  بعـدی  مسـاله ی  می دهـد. 
بـاال رفتـن مقاومـت بـدن در برابـر 
داروسـت کـه وقتـی شـخصی مثـا 
دارویـی را مصـرف کنـد پـس از یک 
دوره ی مصـرف بدنش نسـبت به آن 
دوز گذشـته دیگـر مقاوم می شـود و 
بایـد داروی بیشـتری مصـرف کند و 
معموال کسـانی که دارویشـان را این 
گونـه تهیـه می کننـد به ایـن عارضه 

هـم دچـار می شـوند.
پزشـک  کـه  دوسـتانم  از  یکـی   
اسـت و در یکـی از کمپ هـای ترک 

اعتیـاد مشـغول بـکار شـده می گفت 
چند نفر از کسـانی که آنجا بسـتری 
و  میلی لیتـر   45 صبح هـا  هسـتند 
شـب ها هـم 45 میلی لیتـر متـادون 
قضیـه  ایـن  و  می کننـد  مصـرف 
باعـث تعجـب همـه ی اهالـی کمـپ 
شـده اسـت. برای چندمین بـار ذکر 
می کنـم کـه دارویـی کـه در ایـران 
تولیـد می شـود و مـارک و لوگـوی 
شـرکت داخلـی را هـم دارد چطـور 
جامعـه  در  وسـیع  ابعـاد  ایـن  بـا 
بایـد  کـی  تـا  و  می شـود  پخـش 
شـاهد خود کشـی تدریجـی جوانان 
آن  باشـیم  کشـور  سـازان  آینـده  و 
هـم بوسـیله ی داروهایی کـه همین 
جوانـان و در راسـتای خـود کفایـی 
و بـی نیـازی از بیگانـگان در همیـن 
کشـور تولیـد شـده اند و در آغاز مایه 
مباهـات مـا بوده انـد کـه دیگـر ایـن 
چنیـن داروهایـی را وارد نمی کنیـم 
امـا حـاال بایـد از همیـن داروهـا هم 
بترسـیم و نگـران آینـده ی کشـور و 
آینـده سـازانی باشـیم که در سـوپر 
دسـترس   در  متـادون  مارکت هـم 

ایشـان اسـت.
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دیـدم  را  مغـازه  کـه  بیـرون  از 
بقیـه ی  مثـل  بـود  مارکتـی  سـوپر 
سـوپرمارکت ها و تنهـا تفاوتـش این 
بـود کـه یـک ملک تجـاری بـا مرکز 
تـرک سـومصرف مواد فاصله داشـت 
کـه شـاید بـه نظر شـما چیـز جالب 
و نـادری نباشـد چـرا کـه بـه تازگی 
شـاهد رشـد ایـن مراکـز در کرمـان 
شـدم  مغـازه  وارد  وقتـی  بوده ایـم. 
راه باریکـی از بیـن اجنـاس کشـیده 
شـده بود تـا انتهای مغازه کـه از آنجا 
نوشـیدنی های  و  نوشـابه  می توانیـد 
بـا  و  برداریـد  یخچـال  از  را  دیگـر 
دقـت از همـان راه باریـک برگردیـد 
و بـا صاحـب مغـازه حسـاب کنید و 
بروید)مثـا همـه ی سـوپر مارکت ها( 
امـا خـوب مـن قصـد خرید نوشـابه 
زیان بـار  مطاعـی  دنبـال  و  نداشـتم 
تـر بـودم در نتیجـه وقتـی کـه بـه 
مقدمـه  بـی  رسـیدم  دار  مغـازه 
گفتـم چـی داری؟ نگاهـی بـا شـک 
و تردیـد بـه مـن انداخـت و گفـت: 
کـه  دادم  توضیـح  چی می خـوای؟ 
طـرف  و  می گـردم  متـادون  دنبـال 
کـرد:  آغـاز  اینگونـه  را  تبلیغـات 
شـربت دارم و قـرص هـم هسـت اما 

قرص هـای سـفیدم تموم شـده فقط 
از اون خوبـا بـرام مونـده.
پرسیدم: کدوم خوب ها

گفـت: ببیـن هـم قهـوه ای داریـم 
و هـم سـفید اما ایـن سـفیدها مالی 
قهـوه ای  دنبـال  همـه  و  نیسـتن 
چیـز  یـه  اصـا  کـه  می گـردن 

دیگـه اس.
از قیمـت پرسـیدم و تعـدادی کـه 
می فروشـد که اندکی مشـکوک شـد 
امـا گفـت تـو پـول همـرات باشـه تا 
اونجـا کـه می خـوای بهـت مـی دم و 
بعـد هـم اضافه کـرد شـانس آوردی 
سـرم خلوتـه وگرنـه عمـرا ایـن همه 

نمـی زدم. فک 
گفتـم اجـازه بـده تماسـی بگیـرم 
و بپرسـم که دوسـتم قهـوه ای بجای 
سـفید می خواهـد؟ بعد بـر می گردم 
و خریـد می کنـم، به همیـن بهانه از 
مغـازه اش بیرون آمـدم و چون ظاهر 
خـاف کاری هـم داشـت بـا ترس و 
لـرز گوشـی را در آوردم و بـا رفیـق 
فرضی مشـغول صحبت شـدم و آرام 
سـوار وسـیله ی نقلیه شـدم و تقریبـا 
بـا موفقیـت گریختـم از منبع خبری 
پرسـیدم خـوب دیگر کجاهـا همین 

برنامـه بـه راه اسـت؟  کـه گفـت تـا 
خیابـان  ایـن  تـوی  بخواهـد  دلـت 
ایـن سـوپر مارکت هـا    سـیگار  از 
فروش هـا هسـت ولـی اگـر جایـی را 
می خواهـی کـه همـه دور همدیگـه 
باشـند بایـد برویـم به آن میـدان که 
یکـی از خروجی هـای شـهر هسـت. 
پـس از او خواسـتم که به سـمت آن 
میـدان برانـد و وقتـی کـه رسـیدیم 
بـه آن بـا تعـدادی کانکـس مواجـه 
شـدیم کـه مغازه هایـی نزدیـک بهم 
کبابـی  از  و  بودنـد  داده  شـکل  را 
و  سـوپری  تـا  گرفتـه  جگرکـی  و 
خنـزر پنـزر فروشـی زیـر پیشـخوان 
یـا پشـت تـرازو و یـا  گوشـه و کنـار 
دیگـری از مغازه را تبدیـل به مکانی 
نمـوده   دارو  کـردن  پنهـان  بـرای 
بودنـد و سـرنگی کثیـف را هـم در 
گذاشـته اند  شـربت  شیشـه ی  کنـار 
تـا  سـر  از  اکثـرا  کـه  شـربت هایی 
میانـه ی بدنه شـان را شـکرک گرفته 
بـار  رقـت  بـه شـدت  اوضاع شـان  و 
بـود خاصـه خـودم را بـه مغازه هـا 
رسـاندم و هرچنـد بـا شـک و تردید 
بـه ظاهـرم نـگاه می کردند امـا یکی 
از فروشـندها اعتمـاد کـرد و گفـت: 

پرسـیدم:  کـه  ؟  چی می خـوای 
چـی داری؟ و پاسـخ داد: مـن فقـط 
شـربت متـادون میـارم ولـی شـربتم 
اصلـه و عمـرا هـم آب توش نیسـت. 
گفتـم از کجـا مطمئن باشـم که آب 
تـوش نیسـت؟ کـه جـواب داد: ایـن 
پول هـا خـوردن نـداره و مـن یکـی 
از ایـن پولهـا نمی خـورم و اگـر هـم 
می ترسـی آب داشـته باشـه بـرو از 
کـس دیگری بخر. خـوب بهانه را داد 
دسـتم تا بروم به مغـازه ی بعدی و او 
هـم دقیقـا همین شـرایط را داشـت 
و شـربت را بـا همیـن وضعیـت ارائه 
می کـرد و هـر از چنـدی هـم کسـی 
بسـته های  از  یکـی  بـا  و  می آمـد 
سـاندویچ  بـا  همـراه  کـه  سـس 
می دهنـد و ماننـد لیوان هـای یکبـار 
مصرف مینیاتوریسـت اندکی شـربت 
می گرفـت و همانجـا یـا چنـد قدمی 
می رفـت.  و  می نوشـید  طرف تـر  آن 
و مـن هـم بواسـطه ی ظاهـری کـه 
نبـود  محیـط  آن  مناسـب  خیلـی 
قبـل از اینکـه بیشـتر از ایـن جلـب 
توجـه کنـم آن میـدان را ترک کردم 
گفتـم  منبـع محتـرم  بـه  دوبـاره  و 
آقـا دیگـه کجـا ؟ کـه گفـت حتـی 
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سوپر متادون
سـاندویچی هایی را سـراغ دارم که از 
ایـن قـرص و شـربت ها می فروشـند 
اگـر هـم دسـتگیر شـوند طولـی  و 
همـان  در  کسـی  کـه  نمی کشـد 
می شـود  ایشـان  جایگزیـن  حوالـی 
و می خواسـت ایـن معنـی را منتقـل 
کنـد که تـا تقاضا هسـت، عرضه هم 

خواهـد بـود .
خیلـی  می گفـت  بیـن  ایـن  در 
هـم ایـن قضیـه بـد نیسـت چـرا که 
شـاید خیلـی ها سـاقی را رهـا کنند 
و بیاینـد از همین هـا متـادون بخرند 
و الگـوی مصرفشـان تغییر کنـد، اما 
مـن کمـاکان معتقدم کـه دارو بدون 
نظـارت پزشـک سـم اسـت و از این 
گذشـته تولیـد کننـده و کیفیت این 
همـه ی  از  و  نیسـت  مشـخص  دارو 
اینهـا گذشـت این آقایان کـه دارو را 
فقـط در اختیـار معتادانـی کـه قصد 
تـرک کـردن دارنـد قـرار نمی دهند 
سیاسـت  همـان  بـا  دقیقـا  بلکـه 
را  تاش شـان  تمـام  کاسـب کارانه 
مقـدار  و  تعـداد  تـا  می کننـد  هـم 
بدهنـد  افزایـش  را  مصرف کننـده 
و مثـل هرکاسـب دیگـری سـود را 

در افزایـش فـروش و وفـادار کـردن 
مشـتری می بیننـد کـه خـوب عمل 
شـکل  نـه  را  مشـتری  وفـاداری 
کاسـبی و مدیریت کسـب و کارشـان 
کـه همـان جنسـی کـه می فروشـند 
تضمیـن می کنـد و از ایـن گذشـته 
در  راحت تـر  مـوادی  هرچقـدر 
دسـترس عمـوم قرارگیـرد احتمـال 
باالتـر  را  بیشـتر  افـراد  ابتـای 
کار  حـاال  کـه  برسـد  چـه  می بـرد 
بـه مغازه هـای مختلـف هم کشـیده 
و هرچنـد قبـا ایـن مسـاله توسـط 
نیـروی انتظامـی مطـرح شـده بـود 
کـه میانگیـن دسترسـی به مـواد در 
اقصـی نقـاط کشـور چیـزی حـدود 
شـکل  ایـن  امـا  اسـت  دقیقـه   12
فـروش متـادون احتمـاال ایـن زمان 
را هـم کاهـش بدهـد و همانطور که 
اشـاره شـد جوانـان  پیـش  چنـدی 
زیـادی بـرای اولیـن بـار نـه بـا مواد 
هـا  دارو  اینگونـه  بـا  کـه  مخـدر 
آشـنا می شـوند و همانطـور کـه در 
صفحه هـای اینترنتـی و روزنامه های 
مختلـف می خوانیـم عـده ی زیـادی 
بـه  محصلیـن  و  دانشـجویان  از 

شـب  در  مانـدن  بیـدار  واسـطه ی 
امتحـان و یـا بـاال بـردن تمرکـز و 
بـا پیشـنهاد دوسـتانی ناباب بـه دام 
متاسـفانه  و  می افتنـد  داروهـا  ایـن 
بیـرون کشـیدن خـود از ایـن ورطه 
بسـیار سـخت و پیچیـده می شـود و 
چـون اطاعـات کافـی را خانواده هـا 
و جوانـان از مصیبت هایـی کـه ایـن 
داروهـا بـه همـراه می آورنـد ندارند، 
ممکن اسـت بـه راحتـی از کنـار این 
ماجراهـا بگذرنـد حـال آنکـه اعتیاد 
فرقـی  یـا آن دارو  ایـن جنـس  بـه 
بـا هـم ندارنـد و نتیجـه ی یکسـانی 
هـم  بعـدی  مسـاله ی  می دهـد. 
بـاال رفتـن مقاومـت بـدن در برابـر 
داروسـت کـه وقتـی شـخصی مثـا 
دارویـی را مصـرف کنـد پـس از یک 
دوره ی مصـرف بدنش نسـبت به آن 
دوز گذشـته دیگـر مقاوم می شـود و 
بایـد داروی بیشـتری مصـرف کند و 
معموال کسـانی که دارویشـان را این 
گونـه تهیـه می کننـد به ایـن عارضه 

هـم دچـار می شـوند.
پزشـک  کـه  دوسـتانم  از  یکـی   
اسـت و در یکـی از کمپ هـای ترک 

اعتیـاد مشـغول بـکار شـده می گفت 
چند نفر از کسـانی که آنجا بسـتری 
و  میلی لیتـر   45 صبح هـا  هسـتند 
شـب ها هـم 45 میلی لیتـر متـادون 
قضیـه  ایـن  و  می کننـد  مصـرف 
باعـث تعجـب همـه ی اهالـی کمـپ 
شـده اسـت. برای چندمین بـار ذکر 
می کنـم کـه دارویـی کـه در ایـران 
تولیـد می شـود و مـارک و لوگـوی 
شـرکت داخلـی را هـم دارد چطـور 
جامعـه  در  وسـیع  ابعـاد  ایـن  بـا 
بایـد  کـی  تـا  و  می شـود  پخـش 
شـاهد خود کشـی تدریجـی جوانان 
آن  باشـیم  کشـور  سـازان  آینـده  و 
هـم بوسـیله ی داروهایی کـه همین 
جوانـان و در راسـتای خـود کفایـی 
و بـی نیـازی از بیگانـگان در همیـن 
کشـور تولیـد شـده اند و در آغاز مایه 
مباهـات مـا بوده انـد کـه دیگـر ایـن 
چنیـن داروهایـی را وارد نمی کنیـم 
امـا حـاال بایـد از همیـن داروهـا هم 
بترسـیم و نگـران آینـده ی کشـور و 
آینـده سـازانی باشـیم که در سـوپر 
دسـترس   در  متـادون  مارکت هـم 

ایشـان اسـت.
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امیرحسین بریمانی
بـه زعـم نگارنده جریان مرسـوم به 
سـاده نویسـی در شـعر، به دو دسـته 
قابـل تقسـیم بندی اسـت که دسـته 
اول را مـی بایـد اتخـاذ زبان سـاده یا 
پیـروی از سـاختار دسـتوری تثبیـت 
گرفـت،  نظـر  در  فارسـی  در  شـده 
و دسـته دوم سـاده انـگاری در امـر 
شـعری و تـک معنایـی )مونوفونیک( 
بـودن بـه شـمار آورد. دسـته اول را 
مـی بایـد از برچسـب سـاده نویسـی 
جـدا کـرد چراکـه زبـان صرفـا یکـی 
از عناصـر شـعری سـت و بـا اینکـه 
نیـز  آنـان  تاثیرگذارتریـن  احتمـاال 
هسـت، امـا نهایتـا ایجاد انشـعاب در 
معنـا تنها بـا ساختارشـکنی در حوزه 
زبـان محقـق نمـی شـود. بـه عنـوان 
مثـال شـعر ترجمـه شـده ی بودلـر 
را بـه ایـن بهانـه کـه بدلیـل ترجمـه 
شـدن، زبـان صیقل خـورده ای پیش 
روی مـا قـرار گرفتـه، بـه هیـچ وجه 
تلقـی  سـاده  شـعری  توانیـم  نمـی 
کنیـم. یـا در اشـعار رضـا چایچی نیز 
زبـان از نُـرم تجـاوز نمـی کنـد ولـی 
تمرکز بـر ایماژها و تصاویر در اشـعار 
وی، پتانسـیل زبـان را در گفتمـان او 
بـه فراچنـگ آورده اسـت و بـه همان 
انـدازه کـه پیچیدگی زبانی در اشـعار 
شـمس آقاجانـی )خصوصـا در کتاب 
تشـکیل  بـه  اجبـاری“(  ”مخاطـب 
گفتمـان انجامیـده و نـوع رویکـرد او 
بـه امر شـعری را محدود و مشـخص 
کـرده اسـت، سـادگی زبان در اشـعار 
چایچـی و گاهـا در برخـی از اشـعار 
شـهاب مقربیـن همین نقـش مهم را 
ایفـا مـی کنـد و در هـر دو مـورد بـه 

ارتقـا شـعریت کمـک مـی کند. 
پـس در ادامـه این مطلـب، منظور 
نگارنـده از ”سـاده نویسـی“ نـوع دوم 
تشـریح شـده اسـت. سـاده نویسـی 

بـه ژانـر پرطرفـدار و اصطاحـا عامـه 
پسـند شـعر امـروز بـدل گشـته کـه 
سـلیقه  تقلیـل  بیانگـر  خـود  ایـن 
مخاطب شـعر بـه ابتذال اسـت و این 
دلیلـی جز بـی اطاعی چنین دسـته 
از مخاطبانـی نداشـته و اگـر کتـاب 
شـعر را نوعـی از کاال در نظر بگیریم، 
و  سـاده  محصـوالت  شـدگی  بـت 
شـگفت  و  بدیـع  چیـزی  مینیمـال 
آوری در مخاطـب شناسـی نیسـت. 
مخاطـب بـه سـادگی فرمـی روی 
میـان  قیـاس  ایجـاد  بـا  امـا  آورده 
سـادگی پوشـاک و شـعر)!( در مـی 
یابیـم کـه مخاطـب پوشـاک توسـط 
”مـد“  نـام  بـه  روایتـی  کان  یـک 
هدایـت شـده و زیباشناسـی خـود را 
همسـو بـا گفتمان مد کرده اسـت اما 
سـاده نویسـی شـعر صرفـا بر اسـاس 
بـی سـوادی عـده ای از شـاعران بـه 
گشـته  بـدل  نُـرم  و  رایـج  گفتمـان 
اسـت! بدیـن معنـی که تمهیـدی در 
آن نبـوده و اتخـاذ رویکـردی صورت 
نپذیرفته اسـت بلکه سـاده نویسی به 
عنـوان چیـزی دم دسـتی بـرای عده 
ای شـاعر نوپا و سـپس با تکثیر انبوه 
ایـن رویکـرد بـه شـعر، به جریـان پر 
گشـته  بـدل  امـروز  شـعر  مخاطـب 
اسـت. در دهه هشـتاد با سـاده شدن 
دسترسـی بـه ناشـران از طریـق پول 
بـه  شـماری  بـی  ی  عـده  غیـره،  و 
بـا  و  آورنـد  مـی  روی  سـمت شـعر 
مشـاهده نوعـی شـباهت میـان خود 
شـمس  چـون  نامـداری  شـاعر  بـا 
شـاعر  و  خـود  رویکـرد  لنگـرودی، 
نامـدار را همسـو یافتـه و بـه تکثیـر 
کـه  شـوند  مـی  نایـل  گونـه  قـارچ 
آن را مـی تـوان بیـگ بنـگ ابتـذال 
دانسـت. اغلـب مضامیـن ایـن اشـعار 
را عاشـقانه هایـی کـه بـی شـباهت 
بـه فیلم فارسـی های قبـل از انقاب 

نیسـتند و بـازی هـای احساسـی که 
امـروزه در ترانـه آهنـگ هـای پـاپ 
و  دهـد  مـی  تشـکیل  دارد،  جریـان 
از آخریـن محصـوالت ارائـه شـده آن 
مـی توان مجموعه شـعر واهـه آرمن، 
رسـول رخشـا، الینا نریمـان با مقدمه 
ی تاسـف انگیـز احمدرضـا احمـدی، 
دانسـت.  غیـره  عبدالرضایـی،  علـی 
احساسـی گـری اشـعار هیـوا مسـیح 
بـا چرخش هایـی در روایـت و تخیل 
منـد بـودن شـعریت توانسـته اسـت 
بـه اشـعاری قابـل بـدل شـود امـا در 
سـاده نویسـی صرفا ورود احساسـات 
بـه شـکلی خـام دسـتانه انجام شـده 
دفترچـه  بـه  شـباهت  بـی  و  اسـت 
کـودکان  نانوشـته  هـای  یادداشـت 
نیسـت. کامـران رسـول زاده را نیـز 
مـی بایـد تـازه بـه دوران رسـیده ی 
سـاده نویسـان دانسـت که بت وارگی 
کتـاب او فقـط یـک خـودکار الصاقی 
بـه کتـاب کـم دارد! بت وارگـی از دو 
جهـت مـد نظـر نگارنـده اسـت. اول 
گفتمـان  بـه  نویسـی  سـاده  اینکـه 
قـدرت در نظـام شـعری بـدل شـده 
و دوم کاالبودگـی آن و تبیینـی کـه 
می دهـد،  بدسـت  کاال  از  بودریـار 
مـد نظـر اسـت )بودریـار کاال را در 
امـر  شـبیه  چیـزی  مخاطـب  نظـر 
قدسـی قلمـداد مـی کنـد(. ”کاال“ و 
یافتـن چیـزی  تقلیـل   ، ”محصـول“ 
ارزشـمند و همچنیـن دارای مصـرف 
روزانـه )یـک بـار مصـرف( بـودن آن 
را متبـادر مـی کنـد و مفهـوم شـعر 
و تـاش آن بـرای نیـل به امـر واال و 
ایجـاد وضعیتـی تـازه را مخدوش می 

 . د ز سا
از بیـگ بنـِگ توصیـف شـده کـه 
سـاده نویسـی به یـک گفتمـان بدل 
مـی شـود تـا ایـن لحظـه کـه سـاده 
نویسـی بـه عنـوان گفتمـان رایـج و 

عوامـل  شـده،  قلمـداد  شـعر  اصلـی 
بسـیاری موثـر بـوده اند کـه در ادامه 
بـه آن خواهـم پرداخـت. نطفـه ایـن 
امـر بـا همان نشـر آسـان آثار بسـته 
شـده و سـپس شـاعران سـاده نویس 
بـا  و  خـود  آثـار  چـاپ  تجدیـد  بـا 
دریافـت واکنش مثبت از سـوی عده 
ای ناچیـز، خـود را بـر حـق دانسـته 
و شـعریت خـود را بـاور مـی کننـد؛ 
پـس دسـت بـه راه انـدازی کارگاه و 
تدریـس خزعبـات بـه نسـل بعـدی 
شـاعران زده و جنبش سیسـتماتیکی 
را بـرای ناچیـز و بیهـوده جلـوه دادن 
کـرده  انـدازی  راه  دیگـران  اشـعار 
قـدرت مـی  بـه  را  نویسـی  و سـاده 
رسـانند. در کانـون های تهـران هنوز 
بـا اشـعار بـی وزن همانطـور برخورد 
قـرن  یـک  نزدیـک  کـه  کننـد  مـی 
شـد!  مـی  برخـورد  نیمـا  بـا  پیـش 
صدمات جبران ناپذیر سـاده نویسـی 
بـه تنـه ی جـدی شـعر بـه سـادگی 
قابـل شـمارش اسـت کـه مـورد بـاال 
تنهـا یکـی از آنان اسـت و بـه عنوان 
مثالـی دیگـر مـی تـوان گفـت کـه 
و  رمـان  جـدی  مخاطـب  نظـر  در 
دیگـر  کلـی  طـور  بـه  و  نمایشـنامه 
ناچیـز  بسـیار  شـعر  ادبیـات،  انـواع 
جلـوه مـی کنـد چراکـه اشـعاری که 
بـه آنـان بـه عنـوان آثـاری قابـل و 
بـرای عاقـه منـد سـاختن  درخـور 
آنـان بـه شـعر سـفارش مـی شـود، 
اشـعار دسـت چنـدم سـاده نویسـان 
اسـت و بـه طـور کلـی ویترین شـعر 
امـروز را سـاده نویسـی تشـکیل داده 
اسـت و مخاطبـی که برای نخسـتین 
بـار به سـمت شـعر مـی آید، بـا آنان 
مواجـه شـده و یـا آن را مـی پذیرد و 
یـا بـه کلـی شـعر را کنار می گـذارد. 
اگـر بپذیـرد، اتفـاق فاجعـه بـار تری 
افتـاده اسـت چراکـه معنـای حقیقی 

ساده نویسی تقلیل سلیقه 
مخاطب شعر به ابتذال است
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امیرحسین بریمانی
بـه زعـم نگارنده جریان مرسـوم به 
سـاده نویسـی در شـعر، به دو دسـته 
قابـل تقسـیم بندی اسـت که دسـته 
اول را مـی بایـد اتخـاذ زبان سـاده یا 
پیـروی از سـاختار دسـتوری تثبیـت 
گرفـت،  نظـر  در  فارسـی  در  شـده 
و دسـته دوم سـاده انـگاری در امـر 
شـعری و تـک معنایـی )مونوفونیک( 
بـودن بـه شـمار آورد. دسـته اول را 
مـی بایـد از برچسـب سـاده نویسـی 
جـدا کـرد چراکـه زبـان صرفـا یکـی 
از عناصـر شـعری سـت و بـا اینکـه 
نیـز  آنـان  تاثیرگذارتریـن  احتمـاال 
هسـت، امـا نهایتـا ایجاد انشـعاب در 
معنـا تنها بـا ساختارشـکنی در حوزه 
زبـان محقـق نمـی شـود. بـه عنـوان 
مثـال شـعر ترجمـه شـده ی بودلـر 
را بـه ایـن بهانـه کـه بدلیـل ترجمـه 
شـدن، زبـان صیقل خـورده ای پیش 
روی مـا قـرار گرفتـه، بـه هیـچ وجه 
تلقـی  سـاده  شـعری  توانیـم  نمـی 
کنیـم. یـا در اشـعار رضـا چایچی نیز 
زبـان از نُـرم تجـاوز نمـی کنـد ولـی 
تمرکز بـر ایماژها و تصاویر در اشـعار 
وی، پتانسـیل زبـان را در گفتمـان او 
بـه فراچنـگ آورده اسـت و بـه همان 
انـدازه کـه پیچیدگی زبانی در اشـعار 
شـمس آقاجانـی )خصوصـا در کتاب 
تشـکیل  بـه  اجبـاری“(  ”مخاطـب 
گفتمـان انجامیـده و نـوع رویکـرد او 
بـه امر شـعری را محدود و مشـخص 
کـرده اسـت، سـادگی زبان در اشـعار 
چایچـی و گاهـا در برخـی از اشـعار 
شـهاب مقربیـن همین نقـش مهم را 
ایفـا مـی کنـد و در هـر دو مـورد بـه 

ارتقـا شـعریت کمـک مـی کند. 
پـس در ادامـه این مطلـب، منظور 
نگارنـده از ”سـاده نویسـی“ نـوع دوم 
تشـریح شـده اسـت. سـاده نویسـی 

بـه ژانـر پرطرفـدار و اصطاحـا عامـه 
پسـند شـعر امـروز بـدل گشـته کـه 
سـلیقه  تقلیـل  بیانگـر  خـود  ایـن 
مخاطب شـعر بـه ابتذال اسـت و این 
دلیلـی جز بـی اطاعی چنین دسـته 
از مخاطبانـی نداشـته و اگـر کتـاب 
شـعر را نوعـی از کاال در نظر بگیریم، 
و  سـاده  محصـوالت  شـدگی  بـت 
شـگفت  و  بدیـع  چیـزی  مینیمـال 
آوری در مخاطـب شناسـی نیسـت. 
مخاطـب بـه سـادگی فرمـی روی 
میـان  قیـاس  ایجـاد  بـا  امـا  آورده 
سـادگی پوشـاک و شـعر)!( در مـی 
یابیـم کـه مخاطـب پوشـاک توسـط 
”مـد“  نـام  بـه  روایتـی  کان  یـک 
هدایـت شـده و زیباشناسـی خـود را 
همسـو بـا گفتمان مد کرده اسـت اما 
سـاده نویسـی شـعر صرفـا بر اسـاس 
بـی سـوادی عـده ای از شـاعران بـه 
گشـته  بـدل  نُـرم  و  رایـج  گفتمـان 
اسـت! بدیـن معنـی که تمهیـدی در 
آن نبـوده و اتخـاذ رویکـردی صورت 
نپذیرفته اسـت بلکه سـاده نویسی به 
عنـوان چیـزی دم دسـتی بـرای عده 
ای شـاعر نوپا و سـپس با تکثیر انبوه 
ایـن رویکـرد بـه شـعر، به جریـان پر 
گشـته  بـدل  امـروز  شـعر  مخاطـب 
اسـت. در دهه هشـتاد با سـاده شدن 
دسترسـی بـه ناشـران از طریـق پول 
بـه  شـماری  بـی  ی  عـده  غیـره،  و 
بـا  و  آورنـد  مـی  روی  سـمت شـعر 
مشـاهده نوعـی شـباهت میـان خود 
شـمس  چـون  نامـداری  شـاعر  بـا 
شـاعر  و  خـود  رویکـرد  لنگـرودی، 
نامـدار را همسـو یافتـه و بـه تکثیـر 
کـه  شـوند  مـی  نایـل  گونـه  قـارچ 
آن را مـی تـوان بیـگ بنـگ ابتـذال 
دانسـت. اغلـب مضامیـن ایـن اشـعار 
را عاشـقانه هایـی کـه بـی شـباهت 
بـه فیلم فارسـی های قبـل از انقاب 

نیسـتند و بـازی هـای احساسـی که 
امـروزه در ترانـه آهنـگ هـای پـاپ 
و  دهـد  مـی  تشـکیل  دارد،  جریـان 
از آخریـن محصـوالت ارائـه شـده آن 
مـی توان مجموعه شـعر واهـه آرمن، 
رسـول رخشـا، الینا نریمـان با مقدمه 
ی تاسـف انگیـز احمدرضـا احمـدی، 
دانسـت.  غیـره  عبدالرضایـی،  علـی 
احساسـی گـری اشـعار هیـوا مسـیح 
بـا چرخش هایـی در روایـت و تخیل 
منـد بـودن شـعریت توانسـته اسـت 
بـه اشـعاری قابـل بـدل شـود امـا در 
سـاده نویسـی صرفا ورود احساسـات 
بـه شـکلی خـام دسـتانه انجام شـده 
دفترچـه  بـه  شـباهت  بـی  و  اسـت 
کـودکان  نانوشـته  هـای  یادداشـت 
نیسـت. کامـران رسـول زاده را نیـز 
مـی بایـد تـازه بـه دوران رسـیده ی 
سـاده نویسـان دانسـت که بت وارگی 
کتـاب او فقـط یـک خـودکار الصاقی 
بـه کتـاب کـم دارد! بت وارگـی از دو 
جهـت مـد نظـر نگارنـده اسـت. اول 
گفتمـان  بـه  نویسـی  سـاده  اینکـه 
قـدرت در نظـام شـعری بـدل شـده 
و دوم کاالبودگـی آن و تبیینـی کـه 
می دهـد،  بدسـت  کاال  از  بودریـار 
مـد نظـر اسـت )بودریـار کاال را در 
امـر  شـبیه  چیـزی  مخاطـب  نظـر 
قدسـی قلمـداد مـی کنـد(. ”کاال“ و 
یافتـن چیـزی  تقلیـل   ، ”محصـول“ 
ارزشـمند و همچنیـن دارای مصـرف 
روزانـه )یـک بـار مصـرف( بـودن آن 
را متبـادر مـی کنـد و مفهـوم شـعر 
و تـاش آن بـرای نیـل به امـر واال و 
ایجـاد وضعیتـی تـازه را مخدوش می 

 . د ز سا
از بیـگ بنـِگ توصیـف شـده کـه 
سـاده نویسـی به یـک گفتمـان بدل 
مـی شـود تـا ایـن لحظـه کـه سـاده 
نویسـی بـه عنـوان گفتمـان رایـج و 

عوامـل  شـده،  قلمـداد  شـعر  اصلـی 
بسـیاری موثـر بـوده اند کـه در ادامه 
بـه آن خواهـم پرداخـت. نطفـه ایـن 
امـر بـا همان نشـر آسـان آثار بسـته 
شـده و سـپس شـاعران سـاده نویس 
بـا  و  خـود  آثـار  چـاپ  تجدیـد  بـا 
دریافـت واکنش مثبت از سـوی عده 
ای ناچیـز، خـود را بـر حـق دانسـته 
و شـعریت خـود را بـاور مـی کننـد؛ 
پـس دسـت بـه راه انـدازی کارگاه و 
تدریـس خزعبـات بـه نسـل بعـدی 
شـاعران زده و جنبش سیسـتماتیکی 
را بـرای ناچیـز و بیهـوده جلـوه دادن 
کـرده  انـدازی  راه  دیگـران  اشـعار 
قـدرت مـی  بـه  را  نویسـی  و سـاده 
رسـانند. در کانـون های تهـران هنوز 
بـا اشـعار بـی وزن همانطـور برخورد 
قـرن  یـک  نزدیـک  کـه  کننـد  مـی 
شـد!  مـی  برخـورد  نیمـا  بـا  پیـش 
صدمات جبران ناپذیر سـاده نویسـی 
بـه تنـه ی جـدی شـعر بـه سـادگی 
قابـل شـمارش اسـت کـه مـورد بـاال 
تنهـا یکـی از آنان اسـت و بـه عنوان 
مثالـی دیگـر مـی تـوان گفـت کـه 
و  رمـان  جـدی  مخاطـب  نظـر  در 
دیگـر  کلـی  طـور  بـه  و  نمایشـنامه 
ناچیـز  بسـیار  شـعر  ادبیـات،  انـواع 
جلـوه مـی کنـد چراکـه اشـعاری که 
بـه آنـان بـه عنـوان آثـاری قابـل و 
بـرای عاقـه منـد سـاختن  درخـور 
آنـان بـه شـعر سـفارش مـی شـود، 
اشـعار دسـت چنـدم سـاده نویسـان 
اسـت و بـه طـور کلـی ویترین شـعر 
امـروز را سـاده نویسـی تشـکیل داده 
اسـت و مخاطبـی که برای نخسـتین 
بـار به سـمت شـعر مـی آید، بـا آنان 
مواجـه شـده و یـا آن را مـی پذیرد و 
یـا بـه کلـی شـعر را کنار می گـذارد. 
اگـر بپذیـرد، اتفـاق فاجعـه بـار تری 
افتـاده اسـت چراکـه معنـای حقیقی 

ساده نویسی تقلیل سلیقه 
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نویسـی  گفتمـان سـاده  در  را  شـعر 
ادراک و درونـی کرده و گفتمان های 
دیگـری را بـر نمی تابـد و غیرعقانی 
طریـق  بدیـن  و  کنـد  مـی  قلمـداد 
شـعر غیـر سـاده بـه مغاک مـی رود. 
پـس اغلب مخاطبان شـعر یا سـلیقه 
مبتذلـی دارنـد یـا بـه کلـی شـعر را 
کنـار گذاشـته انـد کـه همیـن دلیل 
عـدم تجدیـد چـاپ اشـعار خـوب و 
چـاپ چنـدم اشـعار سـاده اسـت. از 
طرفـی چنانکـه فوکـو در جلـد یکـم 
 : گویـد  مـی  جنسـی  میـل  تاریـخ 
”آنجـا که قـدرت هسـت مقاومت هم 
در کار اسـت“ و ایـن مقاومـت را باید 
در افراطـی گـرِی لجوجانـه در نوگـرا 
بـودن به شـمار آورد و چـون زحمات 
ایـن دسـته نهایتـا قابـل تقدیر اسـت 
از نـام بردن مصـداق هـای آن پرهیز 

کنم.  مـی 
امـر واال جـز بـا پرهیـز از کلیشـه 
بینـی  جهـان  شـود.  نمـی  محقـق 
عـوام یـک کلیشـه اسـت کـه شـاعر 
مـی بایـد بـا ارائـه وضعیـت جدیـد 
بـا آن بـه مبـارزه برخیـزد و تنهـا در 
ایـن شـرایط، پیـش بـرد جامعـه بـه 

سـمت آگاهـی ممکن می شـود حال 
وضعیـت جدید مـی خواهد عاشـقانه 
باشـد و یـا سیاسـی. مهـرداد فاح در 
اشـعار خود بـه فرهنگ عامـه نزدیک 
مـی شـود تـا نسـبت بـدان واکنـش 
جریـان  کلـی  ایـده  و  دهـد  نشـان 
یافتـه در سـطوح زیریـن فرهنـگ را 
در وضعیـت هـای تازه قـرار دهد. هم 
در اشـعار دهـه هفتـاد خـود کـه بـه 
محـاوره نزدیـک مـی شـود و در عین 
حال در آن به سـاخت شـکنی دسـت 
مـی زنـد و هـم در خواندیدنـی هـای 
خـود کـه بـه تصویرزدگـی فرهنـگ 

دامـن مـی زند.
 ایماژهـا بـر واقعیت پیشـی گرفته 
را  سـوبژکتیویته  ای  پـرده  چـون  و 
در  انـد.  انداختـه  فاصلـه  امرواقـع  از 
فـاح  مهـرداد  هـای  خواندیدنـی 
زده  تلویزیـون  فرهنـگ  تمسـخر 
را مـی تـوان مشـاهده کـرد امـا در 
مورد افشـین شـاهرودی نمـی توانیم 
تمسـخر را مشـاهده کنیـم چراکـه او 
از ایـن فرهنـگ اسـتفاده مـی کند تا 

بـر تاثیـرات شـعر خـود بیافزایـد. 
در پایـان باید گفت سـاده نویسـان 

تمـام زحمـات شـاعران ماقبـل خـود 
را بـا بـی سـوادی کنـار گذاشـته اند 
آنـان  تصاویـر  و  از سـاختار  اگـر  یـا 
از جملـه کوتـاه نویسـی هـای رضـا 
انـد، آنـان را  چایچـی سـود جسـته 
عینـا اسـتفاده کـرده یـا پایـه هـای 
بـه  و  کـرده  تخریـب  را  آن  اصلـی 
کـژروی و ابتـذال انجامیـده اند. الزم 
به شـفاف سـازی سـت که شـعر دهه 
هشـتاد و همچنین شـعر امـروز تماما 
و  نبـوده  نویسـی  سـاده  اختیـار  در 
شـاعران جـدی نیـز در آن پـا گرفته 
انـد یا افـرادی چـون حافظ موسـوی 
وغیـره، بـه فعالیـت ادامـه داده انـد 
امـا مسـئله تنهـا بر سـر رانده شـدن 
آنـان بـه حاشـیه و سـهم کم آنـان از 
مخاطبـان شـعر امـروز اسـت. حضور 
معـادالت  در  تغییـر  بـه  منتقـدان 
خواهـد انجامیـد و امیـد که نشـریات 
فضـا را برای حضـور آنـان مهیا کنند 
و همچنین شـاهد بازگشـت منتقدان 
شـعر  باشـیم.  مطبوعـات  بـه  خـوب 
خـوب بایـد مـورد سـتایش و تبلیـغ 
قـرار بگیـرد تـا جایـگاه خـود را در 

میـان مخاطبـان بدسـت آورد.
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یافته هـای جدیـد نشـان  می دهنـد 
مهارت هـای  بهتـر  یادگیـری  در  کـه 
افزایـش  تنهـا  جدیـد،  حرکتـی 
مهـم  تمرینـات  انجـام  مدت زمـان 
نبـوده و متنوع سـاختن نـوع تمرینات 
باالتـری  مراتـب  بـه  اهمیـت  از 
برخـوردار اسـت. بـر اسـاس تحقیقات 
در  کلیـدی  عامـل  گرفتـه،  صـورت 
یادگیـری مهارت هـای حرکتـی جدید 
ماننـد نواختـن پیانو یـا مهارت در یک 
رشـته ی ورزشـی خاص، لزومـا میزان 
سـاعات صـرف شـده بـرای تمرین آن 
از  کـردن  تمریـن  نحـوه ی  و  نبـوده 
اهمیـت بـه مراتـب باالتـری برخوردار 
پژوهشـگران،  گفتـه ی  طبـق  اسـت. 
خـود،  تمرینـات  سـاختن  متنـوع  بـا 
جریـان  در  را  خـود  مغـز  می توانیـد 
و  داشـته  نگـه  فعال تـر  تمرینـات 
آن  رسـیدن  بـرای  زمـان الزم  مـدت 
بـه سـطح عملکـرد رضایت بخش را در 
حـدود 5۰ درصـد کاهـش دهید.بـاور 
رایـج بیـن عمـوم افـراد به این شـکل 
اسـت کـه تکـرار مـداوم یـک مهـارت 
حرکتـی، ماننـد تمریـن نواختـن پیانو 
یـا انجـام یـک بـازی بـا یـک سـطح 
دشـواری معیـن، بهترین راهـکار برای 
مسـلط شـدن به آن مهارت اسـت. اما 
بـه نظر می رسـد کـه نتیجـه ی تحقیق 
بـه عمـل آمـده، عکـس ایـن موضـوع 
بایـد  بنابرایـن  می دهـد.  نشـان  را 
راهـکاری سـاده تر و لذت بخش تـر نیـز 
بـرای تسـلط سـریع تر به یـک مهارت 

خـاص وجـود داشـته باشـد.
اعضـای  از  یکـی  سـلنیک؛  پابلـو   
جانـز  دانشـگاه  از  پژوهشـی  گـروه 
هاپکینـز در این خصـوص می گوید:در 
مـا،  پژوهـش  نتایـج  طبـق  حقیقـت 
چنانچـه شـما یـک نسـخه ی اصـاح 
شـده از مهارتـی را کـه قصـد تسـلط 
یافتـن بـه آن را داریـد، تمریـن کنید، 
در ایـن صـورت فرایند یادگیری شـما 
نسـبت به حالتـی که تمرین یکسـانی 
را بـه صـورت مـداوم تکـرار می کنید، 
سـریع تر و راحت تـر خواهـد بود.ایـن 
پژوهشـگران تحقیـق یـاد شـده را بـر 
روی 86 داوطلـب انجام دادند. در این 
تحقیـق از شـرکت کنندگان خواسـته 
شـد تـا مهـارت جدیـدی را بیاموزنـد؛ 
حرکـت  شـامل  جدیـد  مهـارت  ایـن 
دادن  فشـار  بـا  مکان نمـا  یـک  دادن 
یـک تـوپ کوچـک و بـدون اسـتفاده 

از ماوس بود.شـرکت کنندگان به سـه 
گـروه مجـزا تقسـیم شـده و هـر گروه 
مـدت 45 دقیقـه را صـرف تمریـن و 
از  پـس  کردنـد.  مهـارت  ایـن  تکـرار 
گذشـت 6 سـاعت، در حالیکـه از یکی 
از ایـن گروه  ها خواسـته شـد تـا همان 
تمریـن را تکـرار کننـد، گروهـی دیگر 
ایـن تمریـن را به گونـه ای تغییر یافته 
و بـا اعمـال نیـروی فشـاری متفاوتـی 
جهـت بـه حرکـت در آوردن مکان نما، 
تکـرار کردنـد. امـا گـروه سـوم تنهـا 
مرحلـه ی نخسـت تمرینـات را انجـام 
دادنـد تـا در نهایت از آن ها بـه عنوان 
معیـاری جهـت سـنجش و مقایسـه ی 
دو گـروه دیگـر اسـتفاده شـود.پس از 
پایـان تمرینـات، از تمـام افراد تسـتی 
جهـت سـنجش میزان دقت و سـرعت 
عمـل آن   هـا در انجـام این مهـارت، به 
پیش بینی هـا  مطابـق  و  آمـد  عمـل 
بدتریـن  سـوم(  )گـروه  معیـار  گـروه 
دادنـد.  نشـان  خـود  از  را  عملکـرد 
کـه  گروهـی  تعجـب  کمـال  امـا  در 
تمریـن یکسـانی را بارهـا تکـرار بودند 
نسـبت بـه گروهـی بـا انجـام ترکیبی 
مراتـب  بـه  عملکـرد  تمرینـات،  از 
بدتـری داشـتند. در حقیقـت عملکرد 
گروهـی کـه تمرینـات اصاح شـده ای 
را انجـام داده بودنـد، حـدودا دو برابـر 
بهتر از گروه نخسـت بود.پژوهشـگران 
بـر ایـن باورنـد کـه علـت بـه دسـت  
آمـدن ایـن نتایـج، پدیـده ای بـه نـام 

بـر  اسـت؛  مجـدد«  »یکپارچه  سـازی 
اسـاس ایـن پدیـده، بـه هنـگام ورود 
اطاعـات جدیـد، خاطـرات موجود در 
مغـز فراخوانـی شـده و بـا اسـتفاده از 
می شـوند.  اصـاح  ورودی،  اطاعـات 
فرضیـه ی  کـه  اسـت  زیـادی  مـدت  
اثـر مثبـت پدیـده ی  احتمـال وجـود 
فرآینـد  بـر  مجـدد  یکپارچه سـازی 
تقویـت مهارت هـای حرکتـی، مطـرح 
ایـن نخسـتین باری  امـا  اسـت،  شـده 
اسـت که صحـت و سـقم ایـن فرضیه 
می گیـرد. قـرار  آزمایـش  مـورد 

کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  همچنیـن 
دلیـل در نظـر گرفتن فاصلـه ی زمانی 
6 سـاعته بیـن جلسـات تمرینـی نیـز 
بـه همیـن موضـوع برمی گـردد؛ طبق 
علـوم  حـوزه ی  دانشـمندان  گفتـه ی 
اعصـاب؛ مدت زمـان مـورد نیـاز بـرای 
یکپارچـه شـدن خاطـرات، در حـدود 

6 سـاعت اسـت.
سلنیک می گوید:

جهـات  ایـن  از  مـا  تحقیـق  نتایـج 
آن،  از  قبـل  تـا  اهمیـت می یابـد کـه 
خصـوص  در  کمـی  بسـیار  اطاعـات 
ارتبـاط پدیده ی یکپارچه سـازی مجدد 
بـا توسـعه ی مهارت هـای حرکتـی، در 
دسـت بـود. در حقیقت نتایج به دسـت 
ایـن  نشـانگر  تحقیـق  ایـن  از  آمـده 
موضوع هسـتند کـه به لطـف پدیده ی 
یکپارچه سـازی مجدد، اعمـال تغییرات 
سـاده در جریـان تمرینـات می تواند به 

مهارت  هـای  یادگیـری  فراینـد  بهبـود 
هـدف  شـود.  منجـر  جدیـد  حرکتـی 
نهایـی این تحقیـق توسـعه ی ابزارها و 
برنامه هـای تمرینـی جدیدی اسـت که 
بـرای افراد امکان بهبود بیشـتری را در 
زمینـه ی یـک مهـارت خـاص بـه ازای 
صـرف مدت زمان یکسـانی بـرای انجام 

تمریـن، فراهـم می کنـد.
ممکـن  تمرینـات  ترکیـب  اگرچـه 
باشـد،  داشـته  بـر  در  مزایایـی  اسـت 
بـا ایـن حـال طبـق گفتـه ی سـلنیک، 
نکتـه ی کلیـدی، اعمـال قـدم بـه قدم 
مثـال  عنـوان  بـه  اسـت؛  تغییـرات 
می تـوان بـه تغییر سـایز یا جـرم چوب 
بیسـبال، راکـت تنیس یا تـوپ فوتبال 
در بیـن جلسـات تمرینـی، اشـاره کرد.

سلنیک در این رابطه می گوید:
را  گسـترده ای  تغییـرات  اگـر 
کنیـد،  اعمـال  خـود  تمرینـات  در 
جریـان  در  بهبـودی  شـاهد  احتمـاال 
بـود.  نخواهیـد  یکپارچه سـازی 
بیـن  در  گرفتـه  صـورت  اصاحـات 
جلسـات تمرینـی بایـد گام بـه گام و 

باشـد. تدریجـی 
اگرچـه نتایـج بدسـت آمـده نسـبتا 
ایـن  بـه  بایـد  هسـتند،  شـگفت انگیز 
نکتـه توجـه کـرد کـه تحقیـق انجـام 
شـده تنهـا بـر روی یک مهـارت خاص 
متمرکـز بـوده اسـت، بنابراین بررسـی 
صحـت و سـقم ایـن یافته هـا نیازمنـد 

تحقیقـات بیشـتری اسـت.

پژوهشگران به راهکاری جهت یادگیری سریع تر مهارت های جدید دست یافته اند


