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مـاه  همشـهری  نــشــریــــــه 
در تازه تریـن شـماره خـود عکسـی 
کنایه آمیـز را روی جلـد خـود بـرده 
محمدباقـر  می دهـد  نشـان  کـه 
ماه هـای  در  دارد  قصـد  قالیبـاف 
ریاسـت  انتخابـات  بـه  منتهـی 
جمهـوری 96 علنی تـر پـا بـه کارزار 

بگـذارد. انتخابـات 
نشـان  را   96 عـدد  ثانیه شـمار 
روی  کـه  آبـی  بنـز  یـک  می دهـد. 
خـط عابـر پیـاده ایسـتاده، منتظـر 
اسـت چـراغ سـبز شـود. دسـتی که 
انـگار عبایـی قهوه ای آن را پوشـانده 
بیـرون  عقـب  صندلـی  پنجـره  از 
اسـکناس  دادن  حـال  در  و  آمـده 
بـه دختـری گل فـروش اسـت. ایـن 
جلـد شـماره 151 همشـهری مـاه، 
شـهرداری  بـه  وابسـته  ماهنامـه 
هسـت:  هـم  تیتـر  اسـت.  تهـران 
عکـس  ایـن  جلـد  گـدا«.  و  »شـاه 

آن قـدر واضـح سـعی کرده بـه یکی 
و  تدبیـر  دولـت  اصلـی  حامیـان  از 
رسـانه های  کـه  کنـد  حملـه  امیـد 
روی  بـه  نتوانسـتند  هـم  اصولگـرا 
منسـوب  اکانـت  نیاورنـد.  خـود 
توییتـر  در  تسـنیم  بـه خبرگـزاری 
»بنـز  نوشـته:  عکـس  ایـن  دربـاره 
در  کـه  انگشـتری  #هاشـمی،  آبـی 
انگشـت کوچـک اوسـت و آسـتین 
عبـای قهـوه ای بر جلد # همشـهری 
ماه/چـراغ قرمـزی کـه عـدد 96 را 
#شـاه_و_گدا«.  می دهـد!  نشـان 
این کنایه آشـکار رسـانه وابسـته به 
شـهردار تهران بـه آیت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی کـه نقـش بی بدیلـی در 
پیـروزی حسـن روحانی و شکسـت 
داشـته،   92 انتخابـات  در  قالیبـاف 
حکایـت از عزم جـدی قالیباف برای 
دارد. جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
صفحه 3
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اخبار آبفا

شست و شوی 68  
کیلومتر از شبکه 

فاضالب شهر کرمان 
شـبکه  از  کیلومتـر   68 آذرمـاه  طـی 
شـد.  شستشـو  کرمـان  شـهر  فاضـاب 
هـادی دهقانی مدیـر بهره بـرداری فاضاب 
شـهر کرمـان گفـت: »به منظـور نگهـداری 
شـبکه فاضاب،کاهـش حـوادث احتمالـی 
در  مشـترکین  رضایتمنـدی  افزایـش  و 
فاضـاب  شـبکه  از  کیلومتـر   68 آآذرمـاه 

شـهر کرمـان شستشـو شـد.«
 وی افـزود: »طـی ایـن مـدت 552 هزار 
جمـع آوری  فاضـاب  مترمکعـب   155 و 
تصفیـه شـد.« وی همچنیـن از سـه هـزار 
و 100 متـر ویدئو متری شـبکه، هم سـطح 
سـازی چهار عـدد دریچه منهول، رفع سـه 
فقـره حـوادث شـبکه و انشـعابات و انجـام 
390 مـورد آزمایـش طـی ایـن مـدت خبر 

داد.

راه اندازی سیستم
 کلرزن گازی جدید 

شهر کشکوئیه 
طاهری، کارشـناس آزمایشـگاه و کنترل 
کیفیـت آبفای رفسـنجان گفت: »سیسـتم 
قبـًا  کـه  کشـکوئیه  شـهر  آب  کلرزنـی 
به صـورت مایعـی انجـام می شـد بـه گازی 

یافت.« تغییـر 
شـهر  در  حـال حاضـر  »در  گفـت:  وی 
رفسـنجان و توابـع تعـداد شـش دسـتگاه 
کلرزنـی  دسـتگاه  سـه  و  گازی  کلرزنـی 
مایعـی فعـال اسـت کـه کار گندزدایی آب 
را به صـورت شـبانه روزی انجـام می دهنـد. 
از  دسـتگاه  دو  تعـداد  نزدیـک  آینـده  در 
کلرزنی هـای مایعـی در شـهرهای بهرمان و 
سرچشـمه به کلرزنـی گازی تبدیل خواهد 

» . شد
 وی افـزود: »روزانـه بـه جهت سـنجش 
میـزان کلر باقیمانـده بیش از50مـورد کلر 
سـنجی و کدورت از شبکه ها و مخازن شهر 
نمونه بـرداران  توسـط  توابـع  و  رفسـنجان 
»در  گفـت:  طاهـری  می شـود.«  انجـام 
آزمایشـگاه آب ماهانـه 130مـورد آزمایش 
چاه هـای  ،مخـازن  شـبکه ها  از  میکروبـی 
شـهر رفسـنجان و شـهرهای تحت پوشش 
آن انجـام می شـود. تمـام تـاش مجموعـه 
شـرکت آبفـای رفسـنجان بر این اسـت آب 
بهداشـتی و سـالم بـا کیفیـت در اختیـار 

شـهروندان عزیـز قـرار گیرد.«

مدیرکل منابع طبیعی 
استان کرمان 
مدیر  نمونه شد

اطاع رسـانی  پایـگاه  اعـام  اسـاس  بـر 
آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع  کل  اداره 
موفقیت هـای  پـی  در  کرمـان،  اسـتان 
مسـتمر سال جاری توسـط اداره کل منابع 
طبیعـی، مدیـر ایـن اداره کل از گردهمایی 
مدیـران کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
کشـور در شـهر کـرج، این بار هم با دسـت 
پـر برگشـت و بـا دریافـت لـوح تقدیـر از 
جالـی، رییس سـازمان جنگل هـا، مراتع و 
آبخیزداری کشـور به واسـطه سرعت و دقت 
عمـل در طرح تأسـیس صنـدوق حمایت از 
توسـعه منابع طبیعی و کسـب عنوان مدیر 
برتـر در ایـن شـاخص، برگ زریـن دیگری 
بـر دفتر قطـور افتخارات این اسـتان افزود. 
همچنیـن  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
و  اوقـاف  مدیـرکل  زاده،  قاسـمی  محمـد 
امـور خیریـه اسـتان کرمـان نیـز بـا اهدای 
لـوح سـپاس و تقدیرنامـه از رجبـی زاده، 
آبخیـزداری  و  منابـع طبیعـی  اداره  مدیـر 
اسـتان کرمـان بـه نمایندگـی از تاش های 
مثمـر ثمـر آن اداره کل در حفـظ حقـوق 
و احیـاء موقوفـات، تقدیـر و تشـکر نمـود. 
از  سـپاس  بـا  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
حسـن نظـر و عنایـت مسـئولین به واسـطه 
روحیـه قدرشناسـی آنـان، ایـن موفقیت ها 
را محصـول همدلـی، سخت کوشـی و ایثـار 
اسـتان  نقـاط  اقصـی  در  خـود  همـکاران 
پهنـاور کرمـان برشـمرد و تمامـی لوح های 
دریافتـی را به همـکاران خـود تقدیم نمود

کاغذ اخبار

1  بابک زنجانی به وزرای دولت قبل وابسته بود
ایلنـا نوشـت: رییس کمیتـه پیگیری پرونـده بابک زنجانی گفـت: ما در 
تحقیـق و تفحص هایـی کـه داشـتیم چیـزی دال بـر کمک بابـک زنجانی 
بـه دولت پیدا نکردیم. امیرعباس سـلطانی، رئیس کمیتـه پیگیری پرونده 
بابـک زنجانـی در مجلـس نهم، درباره شـبهه عدم همـکاری دولت یازدهم 
بـا قـوه قضائیـه در ارتبـاط با پرونده یاد شـده، اظهار داشـت: بنـده تاجایی 
کـه پیگیـر ایـن پرونـده بـوده ام اتهامـات وارده به دولـت روحانی، درسـت 
نیسـت. وی افـزود: بابـک زنجانی به دلیل وابسـتگی بسـیار زیـاد به دولت 
و وزرای قبلی با این دولت سـر سـازگاری نداشـت و در جلسـات دادگاه نیز 
شـدیدا بـه وزیـر نفـت فعلـی حمله می کـرد لـذا اگـر ارتباطی بیـن این ها 
وجـود داشـت بـه طـور قطـع اینگونـه برخورد ها وجود نداشـت. سـلطانی 
تاکیـد کـرد: مـا در تحقیـق و تفحص هایـی کـه داشـتیم چیـزی دال بـر 
کمـک بابـک زنجانـی به دولت پیدا نکردیـم. وی با بیان اینکـه وزارت نفت 
بـه طـور مفصـل قضیـه را پیگیـری می کند، یـادآور شـد: در حـال حاضر 
پیگیری اموال خارج از کشـور که باید از سـه سـال گذشـته دنبال می شد، 
دیـر شـده؛ امـا هنـوز فرصـت باقـی اسـت. ایـن نماینـده سـابق مجلـس 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجه بـه تحقیقاتی کـه داشـته ایم اتهامـات وارده به 

دولـت را صحیـح نمی دانم.
2  دادستان کل کشور: اختالف بین دولت و قوه قضاییه، 

خانوادگی است
ایسـنا نوشـت: دادسـتان کل کشـور گفـت: مسـائلی کـه اکنـون مطرح 
می شـود از جنـس اختـاف خانوادگی اسـت؛ باالخـره دو بـرادر و دو عضو 
یـک خانـواده اختافـی پیـدا کردنـد کـه حـل می شـود. حجت االسـام 
والمسـلمین محمدجعفـر منتظـری در حاشـیه مراسـم رونمایـی از کارت 
ضابطیـن عـام دادگسـتری در جمـع خبرنـگاران در خصـوص اختـاف 
بیـن مسـئوالن دولـت و قوه قضاییـه گفت: ایـن اختاف خانوادگی اسـت 
و متاسـفانه دشـمن آتش بیـار معرکـه شـده اسـت. وی افزود: مسـائلی که 
مطـرح می شـود از جنـس اختـاف خانوادگـی اسـت؛ باالخـره دو بـرادر و 
دو عضـو یـک خانـواده اختافـی پیدا کردند کـه حل می شـود و امیدواریم 
مسـئوالن مانع شـوند که دشـمن از این مساله سوءاسـتفاده کند. دادستان 
کل کشـور خاطرنشـان کرد: مساله مهمی نیسـت که روی آن مانور بدهیم.

3  والیتی: در انتخابات ۹۶ کاندیدا نمی شوم
تسـنیم نوشـت: علی اکبر والیتی گفت  که تصمیمی بـرای کاندیداتوری 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری 96 نـدارد. علی اکبـر والیتـی رئیـس مرکـز 
بررسـی های اسـتراتژیک مجمع تشـخیص مصلحت نظام در پاسـخ به این 

سـوال که آیا شـما بـرای انتخابـات ریاسـت جمهوری 96 کاندیـدا خواهید 
شـد یـا خیـر؟ گفت: بنده قصـد شـرکت در رقابت های انتخاباتی سـال 96 
را نـدارم. وی افـزود: انشـاءاهلل نیروهـای انقـاب همـه بـا هم متحد شـوند 
تـا بتواننـد بـه یک کاندیـدای خـدوم رای بدهند که انشـاءاهلل کشـور را در 
راسـتای اهـداف جمهـوری اسـامی و آرمان هـای امـام راحـل و در جهت 
سیاسـت های ترسـیم شـده در قانـون اساسـی و رهنمودهای مقـام معظم 

رهبـری به پیـش ببرد.
4  انتقاد یک چهره اصولگرا از روش پوپولیستی سعید جلیلی 

برای جذب رای
ایلنا نوشـت: اسـتاد حوزه علمیه قـم گفت : همه زمانـی را که دولت در 
دسـت احمدی نژاد بـود، خاطر دارنـد و دیگر نمی خواهنـد چنین تفکری 
کشـور را اداره کنـد پـس بـه کسـانی ماننـد جلیلـی رأی نخواهنـد داد. 
آیـت اهلل محسـن غرویـان دربـاره رفتارهای سـعید جلیلـی و مناظره های 
غیرمسـتقیم او بـا قالیبـاف و روحانـی گفـت: طبیعـی اسـت کـه برخـی 
هنـگام انتخابـات کسـانی کـه قصـد شـرکت دارنـد، یـاد مـردم می افتند 
و از فقـر موجـود و وضـع معیشـت مـردم انتقـاد می کننـد تـا بخواهنـد 
بـا رفتارهـای پوپولیسـتی رای جمـع کننـد. او ادامـه داد: ایـن افراطیون 
اگـر نگـران کشـور هسـتند، بـه جـای نقـد دولـت سیاسـت گذاری های 
کان خـود را در اقتصـاد مطـرح کننـد، کارتن خواب هـا و گورخواب هـا 
یـک مسـاله جزئـی از کل مسـائل موجـود در کشـور اسـت. ایـن مدرس 
حـوزه علمیـه قـم خاطرنشـان کرد: نـگاه این آقایـان به اقتصـاد جهانی و 
بین المللـی بـود کـه باعـث شـد تحریم هـای سـنگین را بر کشـور اعمال 
کننـد، انزوایـی کـه مـا در جهان به دسـت آوردیـم به دلیل وجـود همین 
تفکـر بـود. او در ادامـه افـزود: چرا عـده ای سـعی می کنند مقابـل برجام 
بایسـتند، ایـن سـند بـر اسـاس تعامـل مـا با جهـان بـه ثبت رسـید که 
همیـن امـر باعث شـد سـایه جنگ و تحریم ها از سـر ما برداشـته شـود. 
غرویـان یـادآور شـد: بـا یـک نـگاه گـذار کافی اسـت بررسـی کنیـد در 
زمـان همفکـران جلیلی معیشـت مـردم در چـه وضعیتی قرار داشـت. او 
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیا جلیلـی قصـد دارد بـا این گونـه رفتار ها 
خـود را بـه اصولگرایـان تحمیـل کند تـا از او بـه عنوان کاندیـدای اصلی 
حمایـت کننـد، گفت: اصولگرایان هم خودشـان تمایلی بـه جلیلی ندارند 
از طرفـی هـم مردم تفکرات افـرادی مانند وی را دیگـر تحمل نمی کنند. 
همـه زمانـی را کـه دولـت در دسـت احمدی نـژاد بـود، خـوب بـه خاطر 
دارنـد و قطعـا دیگـر نمی خواهند چنین تفکـری کشـور را اداره کند پس 

بـه کسـانی مانند جلیلـی رأی نخواهنـد داد.

5  جبهه پایداری قطعا برای انتخابات
 ریاست جمهوری ۹۶ گزینه دارد

باشـگاه خبرنـگاران نوشـت: عضـو جبهـه پایـداری گفت: گزینـه  نهایی 
اصولگرایـان بـرای انتخابـات فـردی اسـت کـه راهکارهای مناسـب و قابل 
اجرایـی برای خروج کشـور از بن بسـت ها داشـته باشـد. فاطمـه آلیا، عضو 
جبهـه پایـداری پیرامـون برنامـه اصولگرایـان بـرای انتخابـات 96 اظهـار 
داشـت: از آنجایـی که چند ماه بیشـتر بـه انتخابات ریاسـت جمهوری 96 
باقـی نمانـده اسـت، تـاش احـزاب و تشـکل های انقابی و والیتمـدار این 
اسـت کـه بـر وضعیت کشـور تأثیـر بگذارند و بـا معرفی گزینه هـای اصلح 
بـرای انتخابـات 96 مشـکات موجـود را رفع کنند. وی تصریـح کرد: قطعا 
گزینـه  نهایـی اصولگرایان برای انتخابات آتی، فردی اسـت کـه راهکارهای 
مناسـب و قابـل اجرایی برای خروج کشـور از بن بسـت هایی چـون بیکاری 
و گرانـی داشـته باشـد. آلیـا بـا تاکید بـر اینکه از حـاال نمی تـوان انتخابات 
96 و شـرایطی کـه در آن بـه وجـود می آیـد را پیش بینی کـرد، گفـت: 
فضـای انتخابـات بـه طور کل غیرقابل پیش بینی  اسـت، تا جایـی که آقای 
روحانـی نیـز می گوید معلوم نیسـت کـه در انتخابـات 96 نامزد شـود. وی 
بـا تأکیـد بر اینکه جبهه پایـداری نیز قطعا برای انتخابـات 96 گزینه دارد، 
خاطـر نشـان کرد: گزینه مـا برای انتخابات سـال آینده فردی اصلح اسـت 
چـرا که حرکت جبهه پایداری گفتمانی و براسـاس مبانی انقاب اسـامی 

و مـواردی اسـت کـه مورد توجـه قاطبه مردم اسـت.
۶  رای مجلس به حذف یارانه پردرآمدها

حـذف  بـا  اسـامی  شـورای  مجلـس  نماینـدگان  نوشـت:  ایسـنا 
خانواده هـای پردرآمـد از شـمول افـراد یارانه بگیـر منابـع آزاد شـده را به 
توانمندسـازی و پرداخـت مسـتمری مددجویـان تحـت حمایـت کمیته 
امـداد امام خمینی )ره( و سـازمان بهزیسـتی اختصـاص دادند. با تصویب 
مجلس شـورای اسـامی دولت موظف شـد در طول اجـرای قانون برنامه 
هـر سـال حداقل مسـتمری مددجویان تحـت حمایت کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره( و سـازمان بهزیسـتی را عـاوه بـر یارانـه موجود متناسـب 
بـا محرومیـت 20 درصـد حداقـل دسـتمزد مصوب شـورای عالـی کار از 
محـل هدفمنـدی سـازی یارانه هـا و حـذف یارانـه خانواده هـای پردرآمد 
در ردیـف بودجـه خـاص سـنواتی تأمیـن و از طریق سـازمان های مذکور 
پرداخـت کنـد. ایـن مصوبه مجلـس بـا 183 رأی موافـق از 222 نماینده 
حاضـر در جلسـه بـه تصویب رسـید. بر اسـاس ایـن ماده دولـت در عین 
افزایـش توانمندسـازی دهک هـای یارانه بگیـر موظـف بـه حـذف یارانـه 

خانواده هـای پردرآمد شـد.

پیـام مـا- انتشـار لیسـت اصاح طلبـان 
بـرای شـورای شـهر توسـط یـک کانـال 
تلگرامـی حامـی محمـود احمدی نـژاد بـا 
واکنش روبرو شـد. کانـال تلگرامی »جبهه 
مسـتضعفین« پنج شنبه گذشـته با انتشار 
متنی با عنوان »فهرسـت قطعـی 21 نفره 
کاندیداهـای اصاح طلبـان بـرای انتخابات 
تهـران در  پنجمیـن دوره شـورای شـهر 
لیسـت  انتشـار  کلیـد   ،»96 اردیبهشـت 
جعلی را زد. در لیسـت منتشرشـده توسط 
علـی  افـرادی همچـون  نـام  کانـال  ایـن 
کریمـی، بـاران کوثـری، سـید محمدرضا 
خاتمی و غامحسـین کرباسـچی به چشم 

رفسـنجانی،  هاشـمی  فاطمـه  می خـورد. 
مرعشـی،  حسـین  سـید  اشـراقی،  زهـرا 
مرتضی الویری، یاسـر هاشمی رفسنجانی، 
حسـین فریـدون، محسـن مهـر علیـزاده، 
فاطمـه کروبـی، نرگس السـادات موسـوی 
سـید  خامنـه ای،  هـادی  سـید  خامنـه، 
علی اکبـر محتشـمی پور، محمـد قوچانی، 
بدیهیان)همـت(،  ژیـا  خـرم،  احمـد 
فاطمـه چهل امیرانی)باکـری(، محمدعلی 
آهنگـران و غامعلی رجایی دیگـر افرادی 
بودنـد کـه در ایـن لیسـت نام آن هـا آمده 
بـود. ایـن کانـال همچنیـن مدعـی شـده 
بـود »در صـورت پیـروزی ایـن فهرسـت، 

ریاسـت شـورای شـهر تهـران بـر عهـده 
»غامحسین کرباسـچی« بوده و »محسن 
به عنـوان  نیـز  رفسـنجانی«  هاشـمی 
شـهردار تهـران معرفـی خواهد شـد.« روز 
گذشـته امـا دو چهـره اصاح طلـب به این 

لیسـت جعلـی واکنـش نشـان دادند.
دروغ اساسی

ایـن  در  کـه  کرباسـچی  غامحسـین 
احتمالـی  رییـس  به عنـوان  او  از  لیسـت 
شـورای شـهر تهـران نام برده شـده بود در 
ایـن رابطـه به ایلنـا گفت: »من هـم مانند 
بقیـه ایـن لیسـت را دیـده ام؛ این لیسـت 
کـذب محض اسـت و معلوم نیسـت منبع 
شـورای  و  اصاح طلبـان  کجاسـت.  آن 
عالـی سیاسـت گذاری هـم چنین لیسـتی 
را منتشـر نکرده انـد.« وی افـزود: »بارهـا 
اعـام کـرده ام کـه قصـد شـرکت در هیچ 
انتخاباتـی را نـدارم، مشـخص نیسـت این 
لیسـت ها با چه هدفی منتشـر می شـود.« 
عضو حـزب کارگزاران ادامه داد: »لیسـتی 
کـه ارائه شـده از نظـر مـا خـاف اسـت، 
بـرای خـود مجموعـه اصاح طلبـان هـم 
جـای سـؤال دارد که چـرا باید ایـن اتفاق 
بیفتـد، در لیسـت افـرادی مطرح شـده اند 

کـه بـا نگاهـی مشـخص می تـوان فهمید 
قصـد ورود بـه انتخابـات را ندارنـد. قاعدتاً 
ایـن رفتارهـا در مـاه منتهـی بـه انتخابات 
ایجـاد  صـورت می گیـرد و هـدف آن هـا 

جنـگ روانی اسـت.«
واکنش رییس کارگروه برنامه ریزی 

شورای عالی سیاست گذاری
کارگـروه  رییـس  کمالـی  حسـین 
شـورای  سیاسـت گذاری  و  برنامه ریـزی 
اصاح طلبـان  سیاسـت گذاری  عالـی 
سیاسـت گذاری  عالـی  »شـورای  گفـت: 
بـا  و  هماهنگـی  شـورای  پیشـنهاد  بـه 
اصاح طلبـان  اصلـی  بخـش  ترتیـب 
جامعـه تشـکیل شـد، دارای سـه کارگروه 
اسـتان ها  و سیاسـت گذاری،  برنامه ریـزی 
و تعامـل و رایزنـی اسـت. شـورا وظایـف 
و برنامه هایـی کـه در دسـت انجـام دارد 
را بـه ایـن سـه کارگـروه سـپرده اسـت.« 
بایـد  کـه  »کارگروهـی  داد:  ادامـه  وی 
صاحیـت  نامـزد  کـدام  کنـد  مشـخص 
کارگـروه  بگیـرد،  قـرار  لیسـت  در  دارد 
اسـت  سیاسـت گذاری  و  برنامه ریـزی 
کـه مـن مسـئولیت آن را بـر عهـده دارم.« 
کمالـی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: »تـا 

ایـن لحظـه شـاخص هایی کـه بـر اسـاس 
آن کاندید اهـا مشـخص می شـوند، قطعی 
از اعـام و  ایـن شـاخصه ها بعـد  نشـده، 
ارجـاع به شـورای عالی سیاسـت گذاری و 
سـپس تصویـب آن در شـورا، به اسـتان ها 
اعـام خواهـد شـد کـه بعـد از آن برنامـه 
اصاح طلبـان بـرای گزینـش افـراد را آغاز 
نـوع  »ایـن  کـرد:  تأکیـد  او  می کنیـم.« 
لیسـت هایی کـه منتشـر می شـود در واقع 
یـک نـوع القاء مطلـب و نظرات اشـخاصی 
اسـت که میـل دارنـد نظراتشـان به عنوان 
نظـرات جمـع تلقـی شـود. شـورای عالی 
سیاسـت گذاری تـا ایـن لحظـه هیچ گونـه 
تصمیمـی نگرفتـه اسـت و هر لیسـتی که 
منتشـر شـود، واقعـی نیسـت و بر اسـاس 
عایق شـخصی افراد نوشته شـده اسـت.« 
آیـا  کـه  سـؤال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  وی 
شـورای عالـی سیاسـت گذاری با شـخصی 
بـرای کاندیداتـوری صحبـت کـرده اسـت 
یـا خیر گفـت: »شـاخص ها تعیین نشـده 
کـه بخواهیـم بـر اسـاس آن بـا اشـخاص 
گفت و گـو داشـته باشـیم. شـورای عالـی 
سیاسـت گذاری تـا ایـن لحظه با شـخصی 

صحبـت نکـرده اسـت.«

انتشار لیست جعلی اصالح طلبان برای شورای شهر توسط کانال تلگرامی احمدی نژادی 

کرباسچی: لیست منتشرشده کذب محض است

واکنش

الهام پی پر
رییـس سـازمان امـور مالیاتـی کشـور 
را   96 سـال  در  کرمـان  مالیـات  رشـد 
»غیرمنطقـی« خوانـد. سـید کمـال تقوی 
نـژاد در نشسـت شـورای دولـت و بخـش 
داشـت:  ابـراز  کرمـان  اسـتان  خصوصـی 
»رشـد مصـوب مالیـات سـال 96 اسـتان 
کرمـان نسـبت بـه امسـال غیـر منطقـی 

مجلـس  در  بایـد  مسـاله  ایـن  و  اسـت 
حل شـده و درامدهـا نیـز تعدیـل شـود.« 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بدهی هفـت هزار 
بنـگاه کـه قـرار بـود از تسـهیات دولتـی 
اسـتفاده کننـد قطع شـده افـزود: »بدهـی 
ایـن بنگاه هـا به صـورت پلکانـی تقسـیط 
شـده زیرا دغدغـه ما در شـرایط اقتصادی 
و مالـی فعلـی حاکـم بر کشـور این اسـت 

کـه مالیـات را به حـق و بـا عدالـت اخـذ 
کنیـم و برایـن نکته تأکید جـدی داریم.« 
وی اضافـه کـرد: »مـا در این سـازمان باید 
چابـک باشـیم تـا به موقـع بـه درآمدمـان 

برسـیم.«
اینکـه جلسـات شـوراهای  بابیـان  وی 
حـل اختـاف نبایـد طوالنـی شـود تأکید 
داشـت: »سـازمان مالیاتـی یک سـوم حق 
رأی را در ایـن هیـأت هـا دارد و قضـات 
بایـد عدالـت را مبنـای قضاوتشـان قـرار 
دهنـد.«  وی افـزود: »هیـأت هـا بایـد بـه 
شـکل واقعی تشـکیل شـوند و ما نیز ابزار 
اعتـراض را در اختیار داریـم که در صورت 
لـزوم از اختیـارات قانونـی خـود اسـتفاده 

کرد.« خواهیـم 
ایـن مسـئول یـادآور شـد: »هـم اکنون 
تا پایان سـال 96 فصل بخشـودگی اسـت 
و بایـد عمـد و غیرعمـد بـودن تکمیـل و 
تحویـل اظهارنامه هـای مالیاتی را بررسـی 

کنیـم.« تقـوی نـژاد افـزود: »مـردم بایـد 
بـا قوانیـن آشـنا باشـند و در صـورت قرار 
از  مالیاتـی  معافیـت  لیسـت  در  گرفتـن 
آن اسـتفاده کننـد.« وی بـا بیـان اینکـه 
مالیـات یـک  انقـاب می فرماینـد  رهبـر 
فریضـه اسـت ادامـه داد: »نبایـد بـا زور 
از بخش هایـی کـه تاکنـون مالیاتشـان را 
به موقـع پرداخـت کرده انـد مالیـات گرفت 
هرچنـد کـه پر کـردن خزانـه دولت هدف 
ماسـت امـا از کسـانی کـه نبایـد مالیـات 

نخواهیـم گرفـت.«
چنـد  »ظـرف  کـرد:  تصریـح  وی 
عنـوان  تحـت  واحـد  یـک  گذشـته  مـاه 
راه انـدازی  سـازمان  ایـن  در  پول شـویی 
کرده ایـم. تاکنـون موفـق بـه کشـف 45 
میـزان  بـه  مالیاتـی  فرارهـای  از  مـورد 
750 میلیـارد تومـان شـده ایم کـه مبلـغ 
سـازمان  رییـس  اسـت.«  قابل توجهـی 
مالیاتـی کشـور خطـاب بـه فعـاالن بخش 

خزانـه  اوراق  »دولـت  گفـت:  خصوصـی 
یک سـاله را قطعـاً در سررسـید بازخریـد 
خواهـد کـرد و اگـر به جـای اوراق خزانـه 
بـه دنبـال تهاتر نیـز برویـد آن را خواهیم 
پذیرفـت.« وی در ادامـه خاطرنشـان کرد: 
»متوسـط رشـد پنج سـاله کشـور از سـال 
90 تا 94 معادل 28 درصد در کل کشـور 
بـود کـه این میـزان در کرمـان 24 درصد 
بـوده و طبـق آن ایـن اسـتان رتبـه دهـم 

دارد.« را 
وی متوسـط رشـد سه ساله کشـور را از 
سـال 91 تـا 94، 31 درصد عنـوان کرد و 
افزود: »متوسـط رشـد اسـتان کرمـان در 
ایـن بـازه ی زمانـی 29 درصـد بـوده کـه 
در رتبـه 18 قرارگرفتـه اسـت.« وی رشـد 
مصـوب مالیات کشـور در سـال جـاری را 
نسـبت بـه سـال قبـل نیـز 16 درصـد و 
میـزان رشـد مصـوب کرمـان را هـم 16 

درصـد عنـوان کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد

رشد مالیات کرمان در سال 96 »غیرمنطقی« است

 نظر

خبر

میز خبر
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کاغذ اخبار

یــــــه  نــشــر
همشـهری مـاه در 
شـماره  تازه تریـن 
عکسـی  خـود 
را  کنایه آمیـز 
روی جلـد خـود بـرده کـه نشـان 
قالیبـاف  محمدباقـر  می دهـد 
قصـد دارد در ماه هـای منتهـی به 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری 96 
انتخابـات  کارزار  بـه  پـا  علنی تـر 

بگـذارد.
نشـان  را   96 عـدد  ثانیه شـمار 
می دهـد. یـک بنـز آبـی کـه روی 
خط عابـر پیـاده ایسـتاده، منتظر 
اسـت چـراغ سـبز شـود. دسـتی 
انـگار عبایـی قهـوه ای آن را  کـه 
پوشـانده از پنجـره صندلـی عقب 
دادن  حـال  در  و  آمـده  بیـرون 
اسـکناس بـه دختـری گل فـروش 
 151 شـماره  جلـد  ایـن  اسـت. 

همشـهری مـاه، ماهنامـه وابسـته 
بـه شـهرداری تهـران اسـت. تیتر 
هـم هسـت: »شـاه و گـدا«. جلـد 
ایـن عکـس آن قـدر واضـح سـعی 
کـرده بـه یکـی از حامیـان اصلی 
حملـه  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
اصولگـرا  رسـانه های  کـه  کنـد 
خـود  روی  بـه  نتوانسـتند  هـم 
بـه  منسـوب  اکانـت  نیاورنـد. 
توییتـر  در  تسـنیم  خبرگـزاری 

دربـاره ایـن عکـس نوشـته: »بنـز 
کـه  انگشـتری  #هاشـمی،  آبـی 
و  اوسـت  کوچـک  انگشـت  در 
آسـتین عبـای قهـوه ای بـر جلـد 
قرمـزی  ماه/چـراغ  همشـهری   #
کـه عـدد 96 را نشـان می دهـد! 
#شـاه_و_گدا«. این کنایه آشـکار 
رسـانه وابسـته بـه شـهردار تهران 
بـه آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
کـه نقـش بی بدیلـی در پیـروزی 
شکسـت  و  روحانـی  حسـن 
قالیبـاف در انتخابـات 92 داشـته، 
حکایـت از عـزم جـدی قالیبـاف 
بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری 

دارد.
کپی قالیباف از روی دست 

احمدی نژاد
شـهردار فعلی تهـران که تجربه 
انتخابـات  دوره  دو  در  شکسـت 
ریاسـت جمهـوری را در کارنامـه 
خـود دارد، بـه نظـر می رسـد این 
میـدان  بازنـده  نمی خواهـد  بـار 
باشـد. بـه همیـن دلیـل به سـراغ 
راهـی رفتـه کـه 12 سـال پیـش 
شـهردار وقت تهران با اسـتفاده از 
آن توانسـت رییـس جمهور شـود. 
در  چـه  احمدی نـژاد  محمـود 
انتخابـات 84 که رقیـب اصلی اش 
هاشـمی بـود و چـه در انتخابـات 
88 کـه نخسـت وزیر دوران امـام 

می کـرد  سـعی  بـود،  رقیبـش 
خـود را نماینـده طبقه فرودسـت 
جامعـه معرفـی کنـد. او سـال 84 
با شـعار »مردی از جنـس مردم« 
سـر  نفـت  »آوردن  وعـده  بـا  و 
میـدان  وارد  مـردم«  سـفره های 
شـد و سـال 88 سـه نامـزد دیگر 
هاشـمی  آیـت اهلل  جبهـه  در  را 
خوانـد. حـاال قالیبـاف قصـد دارد 
بگیـرد.  پیـش  در  را  راه  همیـن 
همشـهری  اخیـر  شـماره  جلـد 
مـاه، بیانگـر تاکتیک و اسـتراتژی 
بـرای  مشـاورانش  و  قالیبـاف 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری 96 
اسـت. این اسـتراتژی وقتی بیشتر 
مشـخص می شـود کـه روی جلـد 
ایـن جمله سـؤال پرسـیده شـده: 
»چـرا حـل آسـیب های اجتماعی 
جهادگـر می خواهد نـه کارگزار؟« 
کارگـزار طعنه ای اسـت بـه حزب 
بـه  کـه  سـازندگی  کارگـزاران 
آیـت اهلل هاشـمی نزدیـک اسـت. 
او چنـدی پیـش هـم در ماجـرای 
»گـور خوابی« یادداشـتی انتقادی 
خطـاب بـه دولـت نوشـت کـه در 
را  خوابـی«  »گـور  معضـل  آن 
و  سـرمایه داری  نـگاه  حاصـل 
اشـرافی در اداره جامعـه دانسـته 
از یـک هفتـه  بـود. حـاال کمتـر 
از ایـن یادداشـت کـه قالیبـاف در 

بـه  را  دولـت  می کنـد  آن سـعی 
اشـرافی گـری متهـم کنـد و خود 
رسـانه  در  آن،  مقابـل  نقطـه  را 
تهـران  شـهرداری  بـه  منتسـب 
به طـور واضـح راهبـرد فقیر-غنی 

را پیگیـری کـرده اسـت.
حمله چندجانبه به دولت

قالیبـاف عـاوه بـر اسـتفاده از 
تاکتیـک احمدی نـژاد، در ماه های 
اخیر هم سـعی کـرده با روش های 
انتقـاد کنـد،  از دولـت  گوناگـون 
چـه از طریق رسـانه های منسـوب 
به خـودش و چه در سـخنرانی ها. 
یـک روزنامـه کـه چنـد ماهـی از 
هماننـد  می گـذرد  آن  انتشـار 
عمـل  دلواپـس  رسـانه  یـک 
هـر  بـه  می کنـد  سـعی  و  کـرده 
طریقـی دولـت را تخریـب کنـد. 
دادن  ربـط  نمونـه  مشـهورترین 
حادثـه قطـار سـمنان- تبریـز بـه 
خریـد هواپیمـا. قالیبـاف چنـدی 
پیـش در جشـن تولد سه سـالگی 
»دکتـر سـام«، برنامـه اینترنتـی 
نزدیـک بـه دلواپسـان، گفتـه بود 
»آن هایـی که نتوانسـتند بـا کلید 
مشـکل مـردم را حل کننـد،  بهتر 
ازاین دسـت  نزننـد!«  قفـل  اسـت 
از  اخیـر  ماه هـای  در  صحبت هـا 
زبـان محمدباقـر قالیبـاف به کرات 

اسـت. جاری شـده 

شهردار تهران برای رسیدن به پاستور انتقاد از آیت اهلل هاشمی را در دستور کار قرار داده است

قالیبافی 
به سبک احمدی نژاد

 خبر

پزشکان و دندان پزشکان عمومی
 مستثنا شدند

ممنوعیت پزشکان 
استخدامی از فعالیت در 

بخش خصوصی
نماینـدگان مجلس در مصوبـه ای مقرر کردند 
کلیـه پزشـکان و دندان پزشـکان متخصـص 
و داروسـازانی کـه در اسـتخدام دسـتگاه های 
فعالیـت  بـه  نمی تواننـد  هسـتند  اجرایـی 
انتفاعی پزشـکی در سـایر مراکـز خصوصی و 
عمومـی غیردولتـی بپردازنـد.  در متـن اولیه 
ایـن قانـون که چهارشـنبه تصویب شـده بود، 
پزشـکان و دندان پزشـکان عمومـی هـم در 
شـمول ایـن محدودیـت بودنـد ولـی  دیـروز 
بـا اضافـه شـدن جملـه »مطـب پزشـکان و 
دندان پزشـکان عمومـی از شـمول ایـن بنـد 
مسـتثنا اسـت« بـه تبصـره دوم بنـد ب ماده 
89 قانـون توسـعه، ایـن گـروه از ایـن قانـون 
مستثنا شـدند.  به گزارش ایسـنا، نمایندگان 
مجلـس در جلسـه علنـی نوبـت صبـح دیروز 
و در ادامـه بررسـی جزئیـات الیحـه برنامـه 
ششـم توسـعه ماده 89 را با 152 رأی موافق، 
22 رأی مخالـف و 3 رأی ممتنـع از مجمـوع 
218 نماینـده حاضـر در مجلـس بـه تصویب 

رسـاندند. بـر اسـاس ایـن ماده:
آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  الـف- 
پزشـکی باهـدف ارائـه خدمـات الکترونیکـی 
سـامت مکلـف اسـت ظـرف دو سـال اول 
اسـتقرار  بـه  نسـبت  برنامـه  قانـون  اجـرای 
سـامانه پرونـده الکترونیکی سـامت ایرانیان 
و سـامانه های اطاعاتـی مراکـز سـامت بـا 
هماهنگـی پایـگاه ملی آمـار ایران و سـازمان 
ثبت احـوال کشـور بـا حفظ حریـم خصوصی 
و منـوط بـه اذن آن ها و محرمانه بودن داده ها 
و بـا اولویت شـروع برنامه پزشـک خانـواده و 
نظـام ارجـاع اقـدام نمایـد. وزارت بهداشـت، 
اسـت  مکلـف  پزشـکی  و  آمـوزش  درمـان 
خدمـات  مراکـز  و  سـازمان ها  همـکاری  بـا 
سـامت و بیمه سـامت حداکثر ظرف مدت 
شـش ماه پس از اسـتقرار کامل سـامانه فوق، 
خدمـات بیمه سـامت را به صـورت یکپارچه 
تعامـل  فنـاوری اطاعـات در  بـر  و مبتنـی 
سـامت  الکترونیکـی  »پرونـده  سـامانه  بـا 
مراکـز  کلیـه  نمایـد.  سـاماندهی  ایرانیـان« 
سـامت و واحدهـای ذی ربط اعـم از دولتی و 
غیردولتـی موظف به همـکاری در این زمینه 

می باشـند.
و  دندان پزشـکان  پزشـکان،  کلیـه  ب- 
داروسـازانی کـه در اسـتخدام پیمانـی و یـا 
رسـمی دسـتگاه های اجرایـی موضـوع ایـن 
قانـون هسـتند، مجـاز بـه فعالیـت انتفاعـی 
پزشـکی در سایر مراکز تشـخیصی، آموزشی، 
درمانـی و بیمارسـتان های بخـش خصوصی، 
عمومـی غیردولتـی بـا رعایـت تبصـره یـک 
ماده واحـده قانـون ممنوعیـت تصـدی بیـش 
یـا  و   1373 سـال  مصـوب  شـغل  یـک  از 
فعالیـت در بخـش خصوصی مرتبـط با حوزه 
اجرایـی  دسـتگاه  به غیـراز  مربـوط  سـتادی 
خـود نیسـتند. مسـئولیت اجرای ایـن بند به 
عهـده وزرا وزارتخانه هـای مربوطـه و معاونین 
آن هـا و مسـئولین مالی دسـتگاه های مذکور 
اسـت. موارد اسـتثنا بـرای مناطق محـروم با 
ذکـر نـام فـرد و علت بـه پیشـنهاد دسـتگاه 
بهداشـت  وزارت  تأییـد  و  مربوطـه  اجرایـی 
درمـان و آمـوزش پزشـکی تأییـد می گـردد. 
مطـب پزشـکان و دندان پزشـکان متخصـص 
در نقـاط محـروم در صـورت نیـاز و ضـرورت 
بـه تشـخیص رییـس دانشـگاه و یا دانشـکده 
می شـود  تعییـن  نقطـه  آن  پزشـکی  علـوم 
مطـب پزشـکان و دندان پزشـکان عمومـی از 

شـمول ایـن بند مسـتثنا اسـت.
بخش هـای  از  اسـت  موظـف  دولـت  ج-   
خصوصـی و تعاونی بـرای ایجاد شـهرک های 
آورد.  عمـل  بـه  حمایـت  سـامت،  دانـش 
چارچـوب  در  بنـد  ایـن  اجرایـی  آئین نامـه 
اول  بودجـه سـنواتی طـی سـال  و  قوانیـن 
برنامـه تهیـه و بـه تصویـب  اجـرای قانـون 

می رسـد. وزیـران  هیـأت 
و  کمیـت  متناسب سـازی  به منظـور  د-   
گـروه  انسـانی  نیـروی  تقویـت  و  کیفیـت 
پزشـکی بـا نیازهـای نظـام سـامت کشـور، 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
موظـف اسـت نیازهـای آموزشـی و ظرفیـت 
مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  کلیـه  ورودی 
آمـوزش عالـی علوم پزشـکی اعـم از دولتی و 
غیردولتـی را متناسـب با راهبردهای پزشـک 
خانـواده، نظـام ارجـاع و سـطح بندی خدمات 
و نقشـه جامـع علمـی کشـور تعییـن و اقدام 

. ید نما

روز  نکوداشـت  مراسـم 
گذشـته  روز  شـهربابک، 
بـا  شهرسـتان  ایـن  در 
حضـور مسـئوالن محلی و 

شـد. برگـزار  کشـوری 
دی مـاه   19 امـروز 
انتخـاب  دلیـل  شـهربابک.  روز  اسـت. 

ایـن روز؛ سـالروز عملیـات کربـای 5 و 
شـهادت 24 نفر از شـهدای شـهربابک در 
ایـن عملیـات اسـت کـه نـام 3 تـن از این 
شـهیدان “حسـین”  بـود و سـر بـر بـدن 
نداشـتند. دیـروز هم بـه همین مناسـبت 
مراسـمی در ایـن شهرسـتان برگـزار شـد 
نقـش  شـهربابک  مـس  مجموعـه  کـه 

در  داشـت.  آن  در  پررنگـی 
پتانسـیل های  همایـش  ایـن 
بخش هـای  در  شـهربابک 
مختلـف معرفـی و نمایشـگاه 
در  شـهربابک  دسـتاوردهای 
محـل تربیت بدنـی این شـهر 

افتتـاح شـد.

در نکوداشت روز شهربابک عنوان شد

توسعه شهربابک با همراهی مس

  گزارش

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

راه اندازی ستادهای قالیباف
هفته گذشـته بود که خبر راه اندازی سـتادهای قالیباف منتشـر شـد. »علی دورانی« رئیس سـتاد انتخابات 
جمعیـت پیشـرفت و عدالـت از تشـکل های حامـی قالیبـاف با اعـام راه اندازی سـتادهای 22گانه تهـران، گفته 
بـود: »درسـت اسـت کـه ایـن جمعیـت ارتبـاط تشـکیاتی بـا قالیبـاف نـدارد؛ امـا او به عنـوان پـدر معنـوی این 
جبهـه اسـت و سـعی می کنیـم گفتمـان او را در جامعـه ترویـج و پیگیـری کنیم«. او بـا بیان اینکه اکنـون تمرکز 
مـا روی انتخابـات شـورای شـهر تهـران اسـت، بـه »ایلنـا« گفتـه بـود: »در حـال  حاضـر روی کان شـهر تهـران 
تمرکـز شـده اسـت. محـور دوم، فعالیـت تعییـن مصادیقـی اسـت کـه مـورد حمایـت جبهه قـرار می گیرنـد و در 
ایـن راسـتا الیه هـای اجتماعـی متصـل به جبهـه خود را معرفـی می کنیـم«. او ادامـه داد: »سـتادهای انتخاباتی 
ایـن جبهـه فعالیـت خـود را آغـاز کـرده و اکنـون در دو محـور اصلـی تعییـن مصادیـق و راه انـدازی سـتاد ها 
فعالیـت می کنـد«. او همچنیـن افـزود: »در صـورت ورود قالیباف به انتخابـات از او حمایـت می کنیم«. دورانی 
بـا بیـان اینکـه اولویـت قالیبـاف ورود به انتخابات نیسـت، تأکید کـرد: »اگر نیروهای انقاب تشـخیص دهند و 
تأکیـد بـرای ورود شـهردار تهران به انتخابات ریاسـت جمهوری داشـته باشـند، در شـرایطی کـه نیروهای دیگر 

نتواننـد ورود کننـد، قالیبـاف موظـف اسـت بـه این عرصه وارد شـود«.

قالیباف نمی تواند نقش ناجی مردم را بازی کند
صـادق زیبـاکام، اسـتاد دانشـگاه و تحلیلگـر سیاسـی در رابطـه بـا جلـد اخیـر همشـهری مـاه معتقـد اسـت: 
»تصویـر ایـن جلـد حاکـی از آن اسـت که آقـای قالیباف یقینـاً می خواهد در انتخابات شـرکت کنـد. حقیقت هم 
ایـن اسـت کـه اصولگرایـان جـز ایشـان نامزد دسـت به نقد دیگـری ندارنـد و همه امیدهایشـان بـر روی آقای 
قالیبـاف اسـت.« او کـه بـا آفتـاب یـزد صحبت کـرده، گفته: »طرح جلد نشـریه وابسـته به موسسـه همشـهری 
از تاکتیـک جدیـد خبـر می دهـد. تاکتیکـی کـه نمی تـوان گفـت از سیاسـت های شـهردار غافـل اسـت، همـان 
تاکتیکـی اسـت کـه احمدی نـژاد در سـال84 بـه میـدان آورد و توانسـت به وسـیله آن بـه پیـروزی برسـد. اما 
ایـن عـده بایـد بداننـد کـه سـخت در اشـتباه هسـتند. احمدی نـژاد توانسـت بـا اصولگرایـان، در سـال 84 به 
مـردم بقبوالنـد کـه عـده ای خورده انـد و برده انـد و حـاال احمدی نـژاد آمده تا پول هـای خورده شـده را از گلوی 
آن هـا بـاز پـس بگیـرد. واقعیـت ایـن اسـت کـه االن دیگـر مـردم خیلـی کـم بـه ایـن جریان سـازی ها اهمیـت 
می دهنـد. نکتـه دوم ایـن اسـت کـه هیچ کـس حاضر نیسـت ایـن حرف هـا را از آن ها بخـرد. باز اگر یـک گزینه 
ناشـناخته روی کار می آمـد می شـد گفـت کـه او علیـه فسـاد و نابرابـری و ظلم قیام کرده اسـت. آقـای قالیباف 

نمی توانـد ُرلِ  ناجـی مـردم را بـازی کنـد. چـون داسـتان کمدی می شـود.

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

حمایت از تولید ملی اصلی ترین
 سیاست دولت

رضـا رحمانـی، قائم مقـام وزیـر صنایع، معـادن و فلـزات در این 
همایـش اصلی تریـن سیاسـت دولـت یازدهـم را حمایـت از تولید 
ملـی عنـوان کرد. وی گفـت: »خرید کاالهای ایرانـی از راهکارهای 
حمایـت از تولیـد ملـی اسـت.« او ایجـاد 700 هـزار شـغل را از 
»وقتـی شـهربابک  کـرد:  اظهـار  و  دانسـت  دولـت  دسـتاوردهای 
موقعیـت  هیـچ  کـه  اسـت  شـهرهایی  ماننـد  ظرفیـت  بااین همـه 
کاری نـدارد، حتمـاً مشـکلی وجـود دارد.« عزیـز اکبریـان، رییـس 
کمیسـیون صنایـع مجلـس گفـت: »در کربـای پنـج اراده مـان را 
ثابـت کردیـم و حاصـل آن قطعنامـه 5۹8 بـود کـه پیـروزی بـرای 
ایـران محسـوب شـد.« وی بـا بیـان اینکه اقتصـاد مقاومتـی یعنی 
بـا کمتریـن هزینـه از وجود خود مردم اسـتفاده کنیـم، افزود: »ما 
جزیـره ای فکـر نمی کنیـم امـا بایـد بـه پتانسـیل های بومـی منطقـه 

نـگاه ویـژه کـرد تـا بازدهـی  اضافـه و هزینه هـا کـم شـود.«

تشکل ستاد اقتصاد مقاومتی شهربابک
 با حمایت مس

احمـد مرادعلیـزاده، مدیرعامـل شـرکت 
صنایـع ملـی مـس ایـران بـا بیـان اینکـه مـا 
جـزو ده شـرکت اول بورس هسـتیم، گفت: 
»توسـعه های مـس متعـادل و متوازن شـده 
اسـت.« وی افـزود: »امسـال از معادن مس 
280 تـن مـس محتـوا تولیـد خواهـد شـد. 
طرح هـای توسـعه ای مس بـا سـرمایه گذاری 
13 هـزار میلیـارد تومـان بـا هـدف تولیـد 
400 هـزار تـن مـس محتـوا با یـک افق 30 
ساله در حال اجراست.« او ایجاد عدالت در 
وضـع نیـروی انسـانی را از اهـداف صنایـع مس عنـوان کـرد و گفت:  صنعت 
بـه همـراه خـود تبعـات مثبت و منفـی دارد. ولـی ما به حل مشـکات بی توجه 
نیسـتیم. از سـال ۹3 به بعد پرسنل مس زحمات زیادی برای بهبود وضعیت 
آالیندگـی خاتون آبـاد کشـیده اند. در سـال ۹4 دولـت را متقاعـد کردیـم بـا 
اسـتمهال بدهی هـای مـس، طـرح احـداث کارخانـه اسـید خاتون آبـاد را انجام 
دهیـم.« مـراد علیـزاده بـا بیـان اینکـه سـتاد اقتصـاد مقاومتـی شـهربابک با 
هـدف بهبـود وضعیـت اقتصادی و انجـام مطالعات پایـه در حوزه گردشـگری، 
بـازار فیـروزه، اصاح نژاد دام، ایجاد صندوق های اعتبـاری برای کارآفرینان، 
احیـای صنایع دسـتی به ویـژه فـرش شـهربابک بـا حمایت مس تشکیل شـده، 
عنوان کرد: » ۹0 درصد اقتصاد شـهربابک وابسـته به مس اسـت. شـرکت 
مس معین منطقه 6 در حوزه اقتصاد مقاومتی اسـت و با همدلی و مشـارکت 
مردم شـهربابک و رفسـنجان و انار قصد بهبود شـرایط را دارد.« مدیرعامل 
شـرکت صنایـع ملـی مـس ایـران، توسـعه عدالـت آموزشـی را از برنامه های 
ایـن شـرکت دانسـت و اظهـار کـرد: »امروز باید بـا الگو گیـری از تجربه دفاع 
مقدس، از توانمندی های مردم برای تغییر وضعیت موجود اسـتفاده شـود.«

1۹ دی به عنوان روز شهربابک
 ماندگار می شود

علـی اسـدی، نماینده مردم شـهربابک در 
مجلـس بـا بیـان اینکـه 376 شـهید، 755 
جانبـاز، 53 آزاده و سـه هـزار رزمنـده در 
شـهربابک داریـم، گفـت: » عملیـات کربـای 
امـروز  عملیات هاسـت  بـارز  نمونـه  کـه   5
اتفـاق افتاده و در سـالروز آن که 24 شـهید 
اسـت  شـهربابک  بـه  مربـوط  عملیـات  ایـن 
نکوداشـت شـهربابک را برگـزار می کنیـم. 
مانـدگار  شـهربابک  روز  به عنـوان  دی   1۹
می شـود. ما ادامه دهنده راه شـهدا هستیم 

و اگـر خطـری بـرای اسـام و قـران پیش آید با تمـام وجود مقابلـه می کنیم.« 
وی افزود: »تاریخچه شهربابک مربوط به دوره ساسانی است و دروازه استان 
فـارس بـه کرمـان و سیسـتان و خراسـان بـوده و به واسـطه حضـور روحانیان 
زرتشـتی ازجمله مهر گرد و شمشـیر گرد به شـهربابک شـهرت یافته اسـت. 
شـهربابک در گذشـته بهتریـن موقعیـت را در زیرسـاخت های آب و بـرق و 
کشـاورز و دامـداری داشـت امـا متأسـفانه اکنون بـه دالیلی ایـن موقعیت ها 
بـه مشـکل برخورده اسـت.« عضو کمیسـیون صنایع و معـادن مجلس با بیان 
اینکه وجود معادن در شـهربابک مایه خیروبرکت و اشـتغال زایی شـده ، اظهار 
کـرد: »اگـر مجتمع مس شـهربابک از سرچشـمه جـدا شـوند و درآمدهای آن 
مختـص شـهربابک شـود جهـش خوبـی در شهرسـتان شـاهد خواهیـم بـود. 
ایـن کار انگیزه هـا را بیشـتر می کنـد و آرامـش خاطر و آسـایش فکـر را برای 
کارکنـان بـه میان می آورد.« اسـدی اضافه کرد: »من به شـخصه کلیه عواقب 
و مشـکات ایـن کار را در طـول چهـار سـال دوره خدمتـم بـه عهـده می گیـرم 
و می پذیـرم.« وی بـا اشـاره بـه نیـاز شـهربابک به ایجاد سـاختارها، خواسـتار 

رونـق بخش گردشـگری شـهربابک شـد.

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک



شماره پیاپی 814  
یکشنبه 19 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
50002203034 4

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

https://telegram.me/payamema

کرمون

همایش دو روزه داسـتان نویسـان استان 
کرمـان بـه میزبانـی اداره کل فرهنـگ و 
ارشـاد اسـامی جنوب کرمان شـانزدهم و 
هفدهـم دی مـاه در جیرفـت برگزار شـد. 
حسـین اسـحاقی مدیـرکل فرهنـگ و 
ایـن  در  کرمـان  جنـوب  اسـامی  ارشـاد 
رابطـه گفـت: داسـتان و قصـه بـه عنـوان 
یکـی از عناصـر مهـم فرهنگـی در زندگـی 

بشـر عمـری هـم پـای شـکل گیـری زبان 
و گفتگـو دارد. 

متعالـی  هنـر  ایـن  افزود:امـروزه  وی 
بازتاب دهنـده جغرافیای فکـری، فرهنگی 
و طبیعـی مـردم هـر اقلیم و هر سـرزمین 
ارتباطـی شـناخت  اسـت و داسـتان پـل 

فرهنـگ هاسـت. 
جملـه   گفـت:از  ادامـه  در  اسـحاقی 

جدیـد  مدیریـت  دوران  هـای  سیاسـت 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی در جنوب کرمان 
اسـتفاده از همـه ظرفیـت هـا بـرای ارتقا و 
ارتباط فرهنگی سـت و برگـزاری  همایش 
داسـتان نویسـان اسـتان کرمان در راستای 

اجـرای همیـن برنامـه هاسـت. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی جنوب 
کرمـان تعـداد داسـتان نویسـان حاضـر در 
ایـن همایـش را هفتـاد نفـر عنوان کـرد و 
گفت:حضور پر رنگ نویسـندگان و صاحب 
نظـران حـوزه ادبیـات داسـتانی در منطقه 
بـی شـک عـاوه بر بحـث هـای تخصصی 
فوایـد فرهنگـی خـاص خـود را نیـز دارد. 
چراکه یک نویسـنده سـفیر فرهنگ و هنر 
اسـت و تجربـه هایـش از سـفر و برخورد با 
دیگـران را  بـه اثری موثر تبدیـل می کند.
وی اضافـه کـرد:در ایـن همایـش عاوه 
بر داسـتان خوانـی تعدادی از نویسـندگان 
تخصصـی  کارگاهـی  و  میزگـرد  اسـتان، 

پیرامـون ادبیات اقلیمی با تاکید بر زیسـت 
بـوم جنـوب کرمان توسـط صاحـب نظران 

برگزار شـد. 
فرهنگـی  انتخـاب مجتمـع  دلیـل  وی 
گردشـگری آرمین دلفارد را بـرای برگزاری 
نمونـه  منطقـه  ایـن  معرفـی  همایـش 
گردشـگری عنـوان کرد و گفت: الزم اسـت  
همایـش هـای علمـی فرهنگـی هنـری را 
عـاوه بـر مراکز شهرسـتان هـا در مناطق 
گردشـگری و فضاهـای تاریخی و باسـتانی 
نیـز برگـزار کنیم تـا به بهانه ایـن برنامه ها 
ظرفیـت هـای گردشـگری نیز رسـانه ای و 

شـوند.  معرفی 
وی در ادامـه از چـاپ مجموعه داسـتان 
تـا  کرمـان  جنـوب  نویسـان  داسـتان 
ارایـه آن در نمایشـگاه  اردیبهشـت 96 و 
گفت:جنـوب  و  داد  خبـر  تهـران  کتـاب 
کرمـان با توجه به پیشـینه غنـی فرهنگی 
جـذاب  هـای  فرهنـگ  خـرده  داشـتن  و 

همـان  و  اسـت  قصـه  سـرزمین  بسـیار  
طـور کـه باسـتان شناسـان ان را بهشـت 
باسـتان شناسـی نامیده اند، نویسـندگان و 
پژوهشـگران نیز مـی توانند آن را بهشـتی 
سرشـار از سـوژه های قصه و پژوهش های  

فرهنگـی بنامنـد. 
اسـامی  ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
و  نویسـندگان  حضـور  از  تشـکر  ضمـن 
صاحـب نظران این حوزه از سراسـر اسـتان 
در ایـن برنامـه فرهنگـی  گفت: جـا دارد از 
آقـای مهدی  محبی کرمانـی ریس انجمن 
داسـتان کرمـان  خانم راهـدار دبیر انجمن 
داسـتان کرمـان و آقایان  رسـتم سـلطانی، 
کیـوان  دکتـر  صادقـی،  سـبزه  حسـین 
رسـتگاری، کیـوان براهام، مهـرداد بهزادی  
کـه در برگـزاری ایـن همایش بـا اداره کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب کرمـان 
همـکاری صمیمانـه اجرایـی و تخصصـی 

نمودنـد تشـکر ویـژه نمایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب کرمان در حاشیه همایش دو روزه داستان نویسان استان کرمان در جیرفت:

همایش داستان نویسان در جهت برنامه ارتقای فرهنگی است

گزارش

اندیشـی  هـم  نشسـت 
نویسـندگان اسـتان کرمـان برگزار 
شـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی 
انجمن داسـتان اسـتان کرمان پنج 
شـنبه و جمعه گذشـته، هـم زمان 
با برگـزاری نمایشـگاه کتـاب و در 
روزهـای پایانـی آن، نشسـت هـم 
اندیشی نویسـندگان استان کرمان 
بـا همـکاری انجمـن نویسـندگان 
کرمـان و موسسـه فرهنگی-هنری 
ایـن  افتـاد.  اتفـاق  تـازه  هـوای 
نشسـت بـه منظـور ایجـاد رابطـه 
فرهنگی سـامان یافتگی و شناخت 
نویسـندگان اسـتان تشـکیل شـد. 
لـزوم چنیـن برنامه هـای فرهنگی 
اسـت کـه مـی توانـد نویسـندگان 
اسـتان را بـه هـم نزدیـک تـر کند 
و بـه تولیـدات ادبـی بینجامـد که 
تنهـا نیـاز فرهنگـی و ادبـی را از 
مرکـز ایـران کمتر کنـد بلکه خود 
بـا اطـاع رسـانی در شـبکه هـای 
گسـترده و رسـانه هـای مردمـی 
منبـع تجربه ای مشـترک فرهنگی 
بـه حسـاب آیـد. تجربـه ای کـه با 
توجـه بـه اقلیـم خـاص کرمـان و 
پهنـاور بـودن ایـن اسـتان و وجود 
و  زبـان  و  گویـش  و  هـوا  و  آب 
فرهنگ و گسـتردگی منابع افسانه 
اقلیمـی و آداب  ای، اسـطوره ای، 
و رسـوم نهفتـه در دل خـود مـی 
تواند در گسـتردگی فرهنگی ایران 
و بـاز تولیـدات ادبـی و شـکوفایی 
آفرینـش هـای داسـتانی موثـر  و 
داسـتانی  ادبیـات  گـردد.  واقـع 
واگویـه افسـانه هـا، باورهـا، آرزوها 
و تاریخـی اسـت کـه بر یـک ملت 
گذشـته اسـت. اشـتراک گذاشـتن 
چنیـن تجربـه هایـی بـه ارتقـای 

فرهنـگ مـی انجامـد. 
محـدوده  دو  در  نشسـت  ایـن 
هـم  اولیـن  شـد.  برگـزار  زمانـی 
گردشـگری  منطقـه  در  اندیشـی 
نویسـندگان  حضـور  بـا  دلفـارد 
برجسـته کرمان تشکیل شد که در 
آن بـه لزوم بومی نویسـی، توجه به 
ادبیـات اقلیمی و باورهـای عامیانه 
پرداخت حضور داسـتان نویسـان و 
نویسندگان شـمال و جنوب استان 
باعـث ایجـاد فضـای نقـد و تبادل 

نظـر در ایـن زمینـه شـد. 
در ادامه نشسـت»مهدی محبی 
داسـتان  و  نویسـنده  کرمانـی« 
نویـس، بـه لـزوم توجه بـه این نوع 
از ادبیـات اشـاره کـرد و از آن بـه 
عنـوان نمونه و شـاخص در بازتاب 

رضـا  نمـود.  یـاد  مـردم  فرهنـگ 
شمسـی روزنامه نگار ونویسـنده به 
توجه بـه حوزه های نقد و بررسـی 
آثـار در انـواع ادبیـات اشـاره کرد و 
ادامـه داد:»نقد و بررسـی آثار ادبی 
همـان طـور کـه در همه حـوزه ها 
تعریـف مـی شـود، بایـد در ادبیات 
بومـی نیـز مـورد توجـه و اهمیـت 
قـرار گیرد تـا آثار بهتر و برجسـته 

تـری ایجـاد گردد.

نویسـنده  علیمـرادی  منصـور 
مـاه«،  »تاریـک  هـای  کتـاب 
و...  »لیکوهـا«  هلیـل«،  »زیبـای 
مـدت ها بـه تحقیـق و تفحص در 
ادبیات داسـتانی کرانـه های هلیل 
پرداختـه و به گسـتردگی ادبیات و 
شـناخت انـواع ادبی اشـاره نمود و 
داسـتان را منبعـی پژوهشـی برای 
سـرزمین  یـک  مـردم  شـناخت 

معرفـی کـرد.

رسـتم سـلطانی، دیگر نویسنده 
خصـوص  ایـن  در  پژوهشـگر  و 
گفت که اسـاطیر و باورهـا، آغازگر 
داسـتان هسـتند و ادبیـات بومـی 
دارد.  انسـان  باورهـای  در  ریشـه 
باورهایـی کـه فرهنـگ و اندیشـه 
هـای مردمان را شـکل داده اسـت.
وی با اشـاره به سـاخت فرهنگی 
مـردم شناسـی یک منطقـه بر این 
صـرف  کـه  ورزیـد  تأکیـد  نکتـه 

اسـتفاده از کلمات بومی نمی تواند 
داسـتانی را در ایـن حیطـه تعریف 
فرهنـگ  شناسـی،  مـردم  کنـد. 
حـوزه اندیشـگانی یـک جامعه می 
توانـد نمایان گـر ادبیـات بومی آن 

باشـد.  منطقه 
گنجوی، پژوهشـگر و مترجم در 
ادامه بـه »نایتیـو« و ترجمه التین 
آن اشـاره نمـود کـه از واژه مـردم 
و ملـت در زبـان التیـن وام گرفتـه 

توانـد  مـی  ادبیـات؛  اسـت.  شـده 
نمایـان گـر فرهنـگ یـک جامعـه 
باشـد و چـون فرهنـگ از بازتابش 
و بافـت خـرده فرهنگ ها تشـکیل 
شـده توجـه بـه بومیـت در نهایت 
بـه سـاخت فرهنگـی منجـر مـی 
گـردد. وی افزود:»بسـیاری از آثـار 
بـزرگان جهـان متأثـر از بومیـت و 
بـه خـرده  بودنـد و توجـه  اقلیـم 
فرهنـگ هـا در یـک جامعـه توجه 

بـه ملـت و فرهنگ جامعه اسـت.« 
نویسـندگان  جلسـه  ایـن  در 
کهنوجـی  و  جیرفتـی  کرمانـی، 
داسـتان های خـود را قرائت کردند 
و توانسـتند با ادبیـات و جغرافیای 
آشـنا  یکدیگـر  اقلیمـی  و  زبانـی 

شـوند. 
هـم  نشسـت  دوم  بخـش  در 
اندیشی، نویسـندگان استان ضمن 
بازدید از نمایشـگاه کشـوری کتاب 

اختتامیـه  مراسـم  در  جیرفـت 
نمایشـگاه کـه بـا حضـور مدیرکل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب 
مـردم  نماینـده  و  کرمـان  اسـتان 
در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت  شـریف 
مجلس شورای اسـامی و استاندار 
شـرکت  گردیـد،  برگـزار  کرمـان 
کردنـد. مدیر کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی جنوب استان در خصوص 
توجـه به فرهنـگ و معرفی فعالیت 
هـای عمـده فرهنگـی و ادبـی در 
جنـوب  در  وی  مدیریـت  زمـان 
اسـتان سـخن گفـت و بـه ارزیابی 
وی  پرداخـت.  کتـاب  نمایشـگاه 
برپایـی  در  کمیتـه   14 گفـت:» 
چهارمیـن نمایشـگاه بـزرگ کتاب 
جنـوب کرمـان فعالیـت کردنـد و 
ایـن کمیتـه هـا  عملکـرد خـوب 
سـبب رضایـت و اسـتقبال بیشـتر 
ادامـه  اسـحاقی  شـد.«   مـردم 
 15 از  نمایشـگاه  ایـن  داد:»در 
کتـاب نویسـندگان جنـوب کرمان 
رونمایـی و یـک غرفه بـرای فروش 
کتاب نویسـندگان ایـن منطقه در 

نظـر گرفتـه شـد.
ادامـه داد:» 220 ناشـر در  وی 
چهارمیـن نمایشـگاه بـزرگ کتاب 
جنـوب کرمان با 369 هـزار عنوان 

کتـاب شـرکت کـرده اند.«
وی بـا بیـان اینکـه 150 غرفـه 
در ایـن نمایشـگاه راه انـدازی شـد 
خاطـر نشـان کرد:»برپایـی برنامـه 
فرهنگـی و هنـری مختـص همـه 
کل  اداره  تابعـه  شهرسـتانهای 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب 
کرمـان در محـل سـالن فعالیـت 
هـای جنبـی از مهـم تریـن برنامه 
هـای جنبـی نمایشـگاه بـود کـه 

بـا اسـتقبال خـوب مردمـی همراه 
شـد.«

مـردم  نماینـده  پـور،  کمالـی 
مجلـس  در  عنبرآبـاد  و  جیرفـت 
چگونگـی  بـه  اسـامی  شـورای 
برپایی نمایشـگاه کتـاب چالش ها 
و پـروژه هـای فرهنگـی اجرا شـده 
در نمایشـگاه پرداخـت و از تـاش 
بـی وقفـه مسـوالن جنوب اسـتان 
در جهـت ارتقـای سـطح فرهنـگ 

جامعـه تقدیـر کـرد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد 
اسـامی  شـورای  مجلـس  در 
گفت:»چهارمیـن نمایشـگاه کتاب 
اسـتانی جنوب کرملن از کیفیت و 
کمیت مناسـبی برخـوردار بود و با 
نمایشـگاه های بیـن المللی برابری 

می کـرد.«
افزود:»امیدواریـم  پـور  کمالـی 
هـای  برنامـه  چنیـن  آینـده  در 
فرهنگـی را در سـطحی گسـترده 
توسـعه فرهنگـی  باشـیم.  داشـته 
مـی  جانبـه  توسـعه همـه  باعـث 
شـود و همه ما بایـد در راه اعتای 
فرهنـگ کشـورمان گام برداریـم و 
نخبـگان ایـن منطقـه مـی تواننـد 
بیشـترین تاثیر را داشـته باشـند.«
در ادامـه مراسـم، مهدی محبی 
فرهنگـی  پیوسـت  خصـوص  در 
بـاب  در  و همچنیـن  آن  ارزش  و 
هزینـه هـای فرهنگـی و هنـری و 
ادبـی در جامعـه و لـزوم حمایـت 
ربـط  ذی  نهادهـای  و  هـا  ارگان 
سـخنرانی کرد. وی گفـت:» همان 
طـور که شـرکت مس سرچشـمه، 
گل گهـر بخشـی از بودجـه خود را 
بـه مقوله فرهنـگ و هنر اختصاص 
داده انـد، در جنوب اسـتان نیز باید 
ایـن اتفـاق بیفتـد و شـرکت هـای 
فعـال از جملـه کشـت و صنعـت، 
آهـن  سـنگ  معـادن  و  تیتانیـوم 
و... مقـداری از بودجـه خـود را بـه 
پیوسـت فرهنگی اختصاص بدهند. 
کـه ایـن اتفـاق در جنـوب اسـتان 
کمتـر رخ داده اسـت. از مسـووالن 
جنـوب اسـتان خصوصـاً مدیر کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـامی جنـوب 
اسـتان و نمایندگان محتـرم مردم 
شهرسـتان های جنوبی در مجلس 
شـورای اسـامی مـی خواهیـم در 

ایـن خصـوص تـاش کنند.«
در این نشسـت نیز نویسـندگان 
سراسـر استان، مسـووالن فرهنگی 
صنعـت مـس و حامیـان فرهنگ و 
توسـعه فرهنگی حضور داشـتند.    

دورهمی داستان نویسان استان کرمان در »دلفارد« و »جیرفت«

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

کرمان بر پشت اسب

بخش 30

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

شـما عاقـه منـدان تقدیـم مـی کنـد؛
بـاغ مـا پـر از زاغ هـای زیبـا بـود که تمـام روز 
جنـگ و دعـوا مـی کردند. اکبـر یک پرنده شـاد 
و نتـرس و مهربـان گرفـت کـه در سراسـر خانـه 
ایـن طـرف و آن طرف می جسـت. او یـک روز به 
حیوانـک حبـه ای تریـاک داد و بـه نصـراهلل خان 
کـه دیـده بود پرنـده به اطـراف تلوتلو مـی خورد 
و مریـض و گیـج اسـت گفتـه بـود اگـر یـک بـار 
تریاکـی شـود هرگـز از خانـه نخواهـد رفـت. امـا 
ایـن قصـه جالـب تحقق پیـدا نکرد. چـون خیلی 
نگذشـت کـه زاغـی مـا را ترک کـرد و بـه جفت 
خـود پیوسـت. خفـاش هـا در غـروب ایـن طرف 
و آن طـرف مـی پریدند و مـا را یاد افسـانه ایرانی 
مـی انداختنـد که یک بار کلوخی به شـکل موش 
نـزد ]حضرت[ عیسـی آوردند و از او پرسـیدند آیا 
مـی توانـد آن را زنـده کنـد و قـدرت پـرواز بدان 
بدهـد و ماحصـل آن خفاشـی شـد. جغدهـای 
کوچولـو آواز بسـیار محزونـی داشـتند؛ امـا یـک 
جغـد بـزرگ کـه بـه بهار خـواب مـا رفـت و آمد 
مـی کـرد، جیغ بسـیار حزینی می کشـید. چنان 
دقیـق مثل سـگ تاتوره خـورده کـه مدتی طول 
کشـید، فهمیدم پرنده اسـت و نه حیوان! ایرانیان 
قصـه ای دارنـد که زمانی سـگ ها، بیگانـه بودند. 
در حالی که شـغال ها شـهری بودند. اما سـگ ها 
بـا نیرنگ تمـارض کردند و از شـغال های بی غل 
و غـش خواهـش کردنـد تا بهبـودی بـا آن ها جا 
عـوض کنند. توافق شـد، مشـروط بـر آن که این 
تغییـر و تحول بیش از سـه روز طـول نیانجامد و 
در پایان آن مدت، شـغال ها بازگشتند و پرسیدند 
آیـا دوسـتان آن هـا دوره نقاهت را گذرانـده اند یا 
نـه؟ امـا در پاسـخ »نه، نـه!«؟ محکمی شـنیدند. 
سـگ هـای دغـل کوچکتریـن قصـدی جهـت 
تـرک زندگـی راحـت شـهری نداشـتند. شـغال 
هـای بـی خانمـان هـر شـب کـه بـه حصارهـای 
شـهر مـی آیند و همـان سـوال بیهـوده را مطرح 
مـی کنند، تـا همان پاسـخ را از فریبنـدگان خود 
بگیرنـد. و شـب همـان طور کـه در مهتـاب روی 
بهـار خـواب مـی نشسـتیم و زوزه دردنـاک گلـه 
شـغال هـا را می شـنیدیم که یکدیگـر را به وعده 
گاه معهـود فـرا مـی خواننـد، تقریباً این داسـتان 
را بـاور مـی کردیـم.  ایرانیـان ضـرب المثل های 
گوناگونـی در مـورد ایـن حیوانات دارنـد، که یکی 
از آن هـا ایـن است.»شـغالی خـود را نیلـی کرد و 
خیال کرد طاووسـی شـده اسـت« و ضرب المثل 
دیگر »شـغال بیشـه مازندران را نگیرد جز سـگ 
مازندرانـی« پشـه خاکی، مایـه آزار بـود و موجب 
خـارش شـدید روی بـازو و مـچ دسـت و پـا مـی 
شـد. این حشـرات سـوزنی کوچولو تقریباً نامرئی 
هسـتند و یـک جفت بـال کوچـک ناپیـدا دارند. 
جثـه قابـل ماحظـه ای ندارنـد و متاسـفانه هیچ 
پشـه بنـد معمولی نمـی توانـد مانع آن ها شـود. 
تنهـا چیزی که این حشـرات پرجنـب و جوش را 
پراکنـده مـی کـرد باد بـود کـه وزش آن در فصل 
گرمـا غیرممکن بود. این نیش پشـه خاکی ظاهراً 
فـوق العاده سـمی بـود. چون هر شـب نیش های 
کهنـه ورم مـی کرد و باعث سـوزش تـازه ای می 
شـد کـه فقط خمیر جوش شـیرین می توانسـت 
آن را تسـکین بخشـد.عاوه بـر کنسـرت شـبانه 
شـغال هـا، حوض تـو حیـاط »سـمفونی قورباغه 
هـا« را بـرای مـا فراهـم مـی آورد. ایـن حـوض 
موجـب دردسـر دایمی بـود چون زیراب نداشـت 
و آب آن فقـط مـی بایسـت با سـطل خالی شـود 
و حـوض مرتـب تمیز شـود چون نمی خواسـتیم 
خـزه ببنـدد که ایرانیـان بـدان »رخـت قورباغه« 

مـی گفتند. 
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تکنولوژی

 خبر

سنسور مولکولی موبایل 
که توت  فرنگی شیرین تر 

را تشخیص می دهد
یـک اسـتارتاپ، حسـگری بـرای موبایل ها 
سـاخته اسـت کـه می توانـد امضـاء مولکولی 

اشـیاء مختلـف را تشـخیص دهد.
 SCiC یـک طیف سـنج مـادون قرمـز بـا 
بـرد نزدیـک و ابعـادی مینیاتـوری اسـت کـه 
می توانـد امضـاء مولکولی اشـیاء را تشـخیص 
دهـد. ایـن پـروژه در کیک اسـتارتر دو سـال 
پیـش کار خـود را شـروع کـرد و حـاال گـروه 
سـازنده ی آن موفـق شـده  اسـت ایـن پـروژه 
را در قالـب حسـگری کوچـک تولیـد کنـد تا 

بتـوان آن را در موبایل هـا بـه کار گرفـت.
ایـن حسـگر بـا تابانـدن پرتـو مـادون قرمز  
مولکولـی  امضـاء  می توانـد  جسـم  هـر  بـه 
مختـص آن جسـم را بـه دسـت آورد. البتـه 
نمی توانیـد ایـن سنسـور را به سـمت اجسـام 
اطـراف خود بگیرید و توقع داشـته باشـید که 
بـه شـما بگوید با چه جسـمی روبرو هسـتید؛ 
امـا در عـوض توسـعه دهندگان ایـن سنسـور 
می تواننـد آن را بـه شـکلی توسـعه دهنـد تـا 
در مصـارف خـاص مورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
بـه عنوان مثـال این سنسـور می توانـد میزان 
اندازه گیـری  را  میـوه  شـکر موجـود در هـر 
کنـد. مثـا می توانیـد چنـد تـوت  فرنگـی به 
آن نشـان دهیـد تـا به شـما بگویـد کدام یک 
شـیرین تر اسـت.  این حسـگر می تواند میزان 
چربـی بدن شـما را نیز تخمین بزنـد. البته در 
ایـن حالـت چنـدان دقیـق عمـل نمی کنـد و 
تلرانـس بیـش از 5 درصـد دارد.  اولین تلفنی 
که از این حسـگر بهـره خواهد بـرد، ابتدا وارد 
بـازار چیـن می شـود و در صـورت موفقیـت، 
احتمـاال در بازارهـای دیگـر جهان نیـز توزیع 
خواهد شـد. هنـوز قیمت این محصـول اعام 
نشـده اما به نمایشـگر 6 اینچـی و پردازنده ی 

8 هسـته ای مجهز شـده اسـت. 

فسیل قصد دارد 300 
پوشیدنی هوشمند در 
سال 20۱7 عرضه کند

در  بـه گفتـه مسـئوالن کمپانـی فسـیل 
 2017 CES کنفرانـس خبری کـه امـروز در
برگزار شـد؛ فسـیل قصد دارد در سـال 2017 
بـازار  بیـش از 3000 گجـت پوشـیدنی بـه 

کند. عرضـه 
کاما مشـخص اسـت که فسـیل بـه دنبال 
بـازار گجت هـای  از  بیشـتری  یافتـن سـهم 
نیـز   2016 سـال  در  و  بـوده  پوشـیدنی 
ایـن  بـه  رسـیدن  بـرای  زیـادی  قدم هـای 
ایـن کمپانـی سـال  هـدف برداشـته اسـت. 
گذشـته میـادی توانسـت 1400 پوشـیدنی 
مختلـف  برندهـای  از  البتـه  کـه  هوشـمند 
تشـکیل می شـوند، روانه بـازار کنـد. از جمله 
برندهـای تحـت اختیـار فسـیل می تـوان بـه 
 Emporio Armani دیـزل،  میس فیـت، 
 Armani و وSkagen وMichael Kors
Exchange اشـاره کـرد کـه در نمایشـگاه 
CES 2017 نیـز شـاهد معرفـی محصوالتی 

از ایـن برندهـا بودیـم.
در کنفرانـس خبـری کمپانـی فسـیل کـه 
امروز در CES 2017 برگزار شـد، مسـئوالن 
ایـن کمپانـی گفتنـد فسـیل قصـد دارد در 
سـال 2017 بیش از 300 دسـتگاه پوشـیدنی 
عرضـه کند که شـامل ردیاب های تندرسـتی، 
سـاعت هوشـمند و محصوالت دیگر می شوند. 
همچنیـن بـه ایـن موضـوع اشـاره شـد کـه 
کمپانـی قصـد دارد بـه طراحـی محصـوالت 
عاقه منـدان  تـا  بدهـد  بسـیاری  اهمیـت 
خریـد  بـه  نسـبت  مـد  و  جواهـرآالت  بـه 
پوشـیدنی های هوشمند کمپانی فسیل تمایل 
نشـان دهند. یکی از مسـئوالن کمپانی فسیل 
در کنفرانـس خبـری بـه ایـن موضـوع اشـاره 
کـرد کـه کاربـران عاقـه دارنـد از محصولـی 
اسـتفاده کننـد که نه تنها مدرن و به روز باشـد 
بلکـه از طراحـی شـیک و زیبا نیز بهـره ببرد. 
البتـه این گفته کاما منطقی و صحیح اسـت، 
زیـرا طراحـی همیشـه از مـواردی اسـت کـه 
حتـی منتقـدان نیز بـه آن اهمیـت می دهند. 
فسـیل بـا محصوالتـی کـه هم اکنـون عرضـه 
کـرده اسـت بـه مـا نشـان داده کـه می توانـد 
دسـتگاه های پوشـیدنی زیبا و قدرتمند تولید 
و عرضـه کنـد؛ بنابراین می توان انتظار داشـت 
که بـا عرضه محصوالت بیشـتر، ایـن کمپانی 
در سـال 2017 شـاهد رشـد سـهم فسیل در 

بـازار گجت های پوشـیدنی باشـیم.

تصاویر منتشـر شـده از شاسـی فیبـر کربن جدید 
مـک الرن، تأییـدی اسـت بـر پـروژه P14 بـا درهای 
پروانـه ای بـه سـبک مـدل F1 جایگزیـن خـودروی 
موفـق 650 مـک الرن، فعـا بـا کـد P14 شـناخته 
نمایشـگاه  در  آینـده  بهـار  اسـت  قـرار  و  می شـود 
خـودروی ژنو  رسـما معرفی شـود. آنچه دربـاره این 
خـودرو محـرز شـده، اسـتفاده از درهـای پروانـه ای 
معـروف ایـن برند اسـت. تصویر رسـمی منتشرشـده 
مونوکیـج2  به نـام  مـک الرن  جدیـد  شاسـی  از 
)Monocage II( نشـان از فـرم T در سـقف دارد 
کـه بـرای بـاز و بسـته شـدن درهـای پروانـه ای دو 

سـطحی مناسـب اسـت.
شاسـی P14 نسـبت بـه مـدل 650 حـدود 18 
رقیـب  بـه  نسـبت  و  دارد  وزن  کاهـش  کیلوگـرم 
گـرم   200 نیـز   GTB  488 فـراری  اصلـی اش، 
دلیـل  بـه  وزن  تغییـر  ایـن  اسـت.  شـده  سـبک تر 
بهره گیـری از فیبرکربـن در سـاختار شاسـی ایجـاد 
شـده اسـت و دومزیـت را همزمـان تأمیـن می کنـد. 
بـه گفتـه مهندسـین مـک الرن، ایـن آلیـاژ بسـیار 
سـبک و بسـیار مقاوم اسـت. عاوه بر اسـتقامت باال 
و جـرم پاییـن، شاسـی جدیـد مرکز ثقـل پایین تری 
دارد کـه در دینامیـک خودرو و فرمان پذیری آن سـر 

داشـت. خواهـد  فوق العـاده ای  تأثیـر  پیچ هـا، 
در بحـث پیشـرانه بـه نظـر می رسـد بـا اصاحاتی 
در توربوشـارژرها، همـان موتـور 3.8 لیتری با قدرتی 
 650S بیـش از 641 اسـب بخـار فعلـی که در مـدل
وزن،  کاهـش  بـا  توجـه  بـا  شـود.  ارائـه  دیده ایـم، 
مسـلما P14 شـتاب و عملکـرد دینامیکـی بهتـری 

داشـت. خواهد 

در  فلوئیـت  مایـک  مـک الرن   ارشـد  مدیـر 
مصاحبـه ای گفتـه اسـت : » این اولین بار اسـت که 
مـا یـک محصـول جدیـد را جایگزیـن مـدل قبلـی 
می کنیـم. سـری برتـر )Super Series( یـک گام 
مهـم رو بـه جلو اسـت؛ هم بـرای شـرکت مک الرن 
و هـم بـرای کاس خودروهای سوپراسـپرت جهان. 
ایـن سـری جدیـد، مهم تریـن بخـش درآمـدی مـا 
تولیـد  بیشـترین حجـم  تأمیـن خواهـد کـرد و  را 
را در سـبد محصـوالت مـک الرن خواهـد داشـت. 
عالـی،  فنـی  عملکـرد  بـا  هوشـمند،  خودروهایـی 
برتـر  کیفیـت  و  لوکـس  تجهیـزات  بـاالی  سـطح 

». رانندگـی 
مدیـر طراحی این شـرکت  فرانک استیونسـن نیز 
قبـا گفتـه بـود: »رانندگی بـا P14 دیوانـه کننده تر 
خیابانـی  تصاویـر  از  آنچـه  بـود!«  خواهـد   P1 از 
متوجـه   P14 تسـت  درحـال  طـرح  از  گرفته شـده 
شـده ایم، اسـتفاده از خطـوط منحنـی روی کاپـوت 
جلـو و گلگیـر عقب، بـرای هدایت بهتر هـوا و بهبود 
شـرایط آیرودینامیـک آن اسـت کـه بـا چـراغ هـای 

جلـوی تمـام LED همـراه خواهـد بـود.
مـک الرن آینـده در بحث طراحی داخلی شـلوغ تر 
می شـود و بـا سیسـتم های کنترلـی بیشـتری ارائـه 
خواهـد شـد. مسـلما نمونـه اسـپایدر )بدون سـقف( 
هـم چندمـاه بعـد از معرفـی نمونـه اولیـه، رونمایـی 
خواهـد شـد؛ چـرا کـه مـدل کـروک قبلـی بـا کـد 

650S فـروش بسـیار موفقـی داشـت.
ایـن اسپرت سـاز انگلیسـی قـرار اسـت تـا سـال 
2022، 15مـدل جدیـد معرفی کند کـه P14 اولین 
آنها اسـت: اولیـن مدل جایگزیـن در تاریخ مک الرن.

عینک هولولنز مایکروسـافت از محصـوالت کاربردی 
ایـن شـرکت در زمینه واقعیت افـزوده، پتنتی جدید در 

ارتبـاط بـا پیدا کردن اشـیاء دریافت کرده اسـت.
بـه تازگی پتنتـی جدید در ارتباط بـا عینک هولولنز 
قابلیت هـای  کـه  اسـت  شـده  منتشـر  مایکروسـافت 
را نشـان  افـزوده  واقعیـت  ایـن عینـک   از  جدیـدی 
می دهـد. در پتنـت جدید، عینک قابلیـت دنبال کردن 
اشـیائی مانند کلید را خواهد داشـت و می  تواند در زمان 
نیـاز، در پیـدا کـردن آن ها به کاربر کمـک کند. قابلیت 
دیگـر به این عینک اجـازه می دهد بدون دسـتور العمل 
خاصـی از طـرف کاربـر، اشـیائی کـه بـرای او ارزش 

بیشـتری دارنـد شناسـایی کند.
ایده قابلیت اول بسـیار سـاده اسـت. عینـک هولولنز 
بـه دوربین هـای بیرونـی مجهـز اسـت و بـه راحتـی 
می توانـد نقشـه ای کلـی از اتاق ترسـیم کند. عـاوه بر 
آن، دیـد ماشـینی این عینـک می تواند اشـیاء خاص را 
در تصویـر دنبـال کنـد. بدیـن ترتیـب اگـر مثـا کاربر 
کلیدهـای خـود را روی میـز قـرار دهـد، عینـک آن ها 
را شناسـایی و مـکان آن هـا را ذخیـره خواهد کـرد و در 
زمـان تـرک محـل حتی اگـر کلیدها بـا چیـزی مانند 
روزنامه پوشـانده شـده باشـند، مـکان آن ها را بـه کاربر 

گزارش خواهـد داد.
البتـه ایـن قابلیـت نمی  توانـد کاربـرد زیادی داشـته 
باشـد. بـه عنـوان اولیـن ایـراد، بـرای اسـتفاده از ایـن 
قابلیـت شـما بایـد همیشـه عینـک خـود را به چشـم 
داشـته باشـید کـه در حـال حاضـر و بـا طراحی هـای 
موجـود، امـری دشـوار اسـت. ایـراد دیگر این اسـت که 
شـما ممکـن اسـت کلیدهای خـود را به صـورت اتفاقی 
در محلـی بیندازیـد و بـه آن ها نـگاه نکنید کـه در این 
حالت سیسـتم نمی تواند تغییر مکان آن هـا را ذخیره و 
گـزارش کند. در موقعیتی دیگـر، فرض کنید کلیدها را 
درون جیـب یـک کـت قـرار  داده اید و جابجا شـده اید، 
در ایـن حالت نیز پاسـخ سیسـتم نامعلوم خواهـد بود؛ 
مگـر این که سیسـتم چندموقعیتی پیشـرفته برای آن 
در نظـر گرفتـه شـود. بـه هر حـال به نظر می رسـد اگر 
زمانی برسـد که کاربران همیشـه از عینک های واقعیت 
افـزوده اسـتفاده کننـد، کلیدها معنای خود را از دسـت 
خواهنـد داد و بـه بیـان دیگـر کلیـدی برای گم شـدن 

وجـود نخواهد داشـت.
امـا نکتـه جالـب و مفیـد در پتنـت جدیـد، قابلیـت 
یادگیری عینک Hololens و دنبال کردن اشـیاء مهم 
توسـط آن اسـت. سیسـتم می تواند اشـیائی را که شما 
در طـول روز بیشـتر بـا آن هـا ارتبـاط دارید شناسـایی 

کنـد و زمانـی که این ارتباط به حدی مشـخص برسـد، 
همیشـه آن هـا را دنبـال خواهـد کـرد. به عنـوان مثال 
وسـایلی کـه شـما هـر روز تـا محـل کار با خـود حمل 
می کنیـد،  بیشـتر از لیوان چایی شـما اهمیت خواهند 
داشـت. در مثالـی دیگـر، وقتـی در یـک مـکان خـاص 
ماننـد رسـتوران یکـی از ایـن وسـایل را از جیـب خود 
خـارج کنیـد، پـس از ترک محـل، عینک هشـداری در 
مـورد آن وسـیله بـه شـما خواهـد داد. در یک موقعیت 
کاربردی تـر، عینـک هولولنز مـواد داخل یخچال شـما 
را چـک می کنـد و اگر مـوردی که همیشـه در یخچال 
وجـود دارد رو بـه اتمام باشـد، زمانی که شـما وارد یک 

سـوپرمارکت می شـوید، به شـما هشـدار خواهد داد.
ایـن قابلیـت می توانـد قابلیتـی اساسـی در ایـن نوع 
تجهیـزات هوشـمند باشـد. بـه بیـان دیگـر عینک هـا 
جـای لیسـت های شـما را خواهنـد گرفـت و نیازهایی 
را که تصور نمی کردید داشـته باشـید، به شـما گوشـزد 
نگران کننـده  روی  قابلیـت،  همیـن  البتـه  می کننـد. 
تکنولـوژی نیـز خواهـد بود. پتنت منتشـر شـده عنوان 
می کنـد اگـر چنـد نفـر عینـک را بـه چشـمان خـود 
بزننـد، می تواننـد اطاعات بصـری را با هم به اشـتراک 
بگذارنـد و اینجـا اسـت کـه ایـن اطاعـات می توانـد 
رفتارهـای غیرعادی افـراد در مواجهه با وسـایل را برای 

دیگـری بیـان کند.
در یـک تصـور نگران کننده دیگر به ایـن مورد توجه 
کنیـد که شـرکت هایی ماننـد مایکروسـافت و گوگل با 
اطاعاتـی کـه از  حرکت ها و نگاه های شـما جمع آوری 

می کننـد، چه کارهـای می توانند انجـام دهند؟

P14 عینک هولولنز مایکروسافت در پیدا کردن محصول جدید مک الرن؛
اشیاء به شما کمک می کند

بـه نظر می رسـد کمپانی مایکروسـافت 
امسـال از گوشی هوشـمند سـرفیس  فـون 

رونمایـی کند.
شـرکت مایکروسـافت قصـد دارد یـک 
گوشـی هوشـمند رده باال با برند سـرفیس 
روانه ی بازار کند. گفته می شـود سـرفیس  
فـون مشـخصات فنی بسـیار چشـم گیری 
بهتریـن  از  یکـی  و  داشـت  خواهـد 
بـا  گوشـی ها  بیـن  موجـود  دوربین هـای 
بـرای   )Carl Zeiss( کارل زایـس  برنـد 
ایـن محصـول در نظر گرفته شـده اسـت.

گفتـه می شـود مایکروسـافت از زمانـی 
لومیـا  سـری  گوشـی های  پـروژه ی  کـه 
سـرفیس   روی  کار  سـاخت،  متوقـف  را 
فـون را آغـاز کـرده اسـت. البتـه برخی از 
ویژگی هـای محصـول جدیـد این شـرکت 
در گوشـی های هوشـمند سـری لومیا نیز 
وجـود دارنـد. در خبرهـای مختلـف اعام 
شـده اسـت سـرفیس  فـون مایکروسـافت 

بیشـتر بـه یک فبلت شـبیه خواهـد بود و 
برند سـرفیس و مایکروسـافت نیز روی آن 

قـرار خواهـد گرفت.
بـا توجـه بـه تصاویـری کـه تاکنـون از 
ایـن محصول فـاش شـده اسـت، می توان 
یـک بلندگـوی تکـی را در کنـار جک 3.5 
باالیـی  لبـه ی  در  هدفـون  میلی متـری 
گوشـی مشـاهده کـرد. دقیقا یـک بلندگو 
شـبیه بـه آنچه در لبـه ی باال وجـود دارد، 
در لبـه ی پایینـی هم تعبیه شـده اسـت و 
در کنـار آن شـاهد یـک درگاه یو اس بـی 
نـوع سـی هسـتیم. افـزون بـر ایـن، گفته 
می شـود پردازنده ی این گوشـی   هوشمند 
اسـنپدراگون 835 خواهـد بـود. سیسـتم 
عامـل پیش فـرض ایـن محصـول وینـدوز 

10 اسـت.
مایکروسـافت توجـه بسـیار ویـژه ای به 
سـرفیس  فون دارد و ایـن کمپانی در واقع 
سـعی دارد ایـن محصـول را بـرای معرفی 

در سـال 2017 آمـاده و بهینه سـازی کند. 
گفته می شـود این شـرکت در حـال انجام 
تسـت های اولیه و آزمایشـی روی محصول 
مـورد بحث اسـت تـا پیـش از عرضه ی آن 
بـه بـازار، مشـکات احتمالی این دسـتگاه 

را رفـع کند.
کـه  خبرهایـی  و  شـایعات  بـه  بنـا 
تاکنـون در ایـن مـورد در دسـترس قـرار 
گرفتـه اسـت، سـرفیس  فـون محصولـی 
خواهـد بـود کـه افـراد از کار کـردن بـا 
اگرچـه  شـد.  خواهنـد  هیجـان زده  آن 
تصاویـر لـو رفتـه از ایـن محصـول واقعی 
بـه نظر می رسـند؛ امـا هنوز هیـچ خبری 
زمـان  مـورد  مایکروسـافت در  از جانـب 
معرفی  سـرفیس  فون اعام نشـده اسـت. 
البتـه از آنجـا کـه ایـن دسـتگاه فعـا در 
منتشـر  دارد،  قـرار  توسـعه  مرحلـه ی 
نشـدن اخبـار و اطاعات رسـمی در مورد 
چراکـه  می رسـد؛  نظـر  بـه  منطقـی  آن 

احتمـاال مـدل نهایـی سـرفیس  فـون که 
می شـود،  معرفـی  نزدیـک  آینـده ی  در 
آن  کنونـی  مـدل  بـه  نسـبت  تغییراتـی 

داشـت. خواهـد 
البتـه مهـم نیسـت مایکروسـافت چـه 
زمانـی تصمیـم بـه معرفی سـرفیس  فون 
مختلـف  شـرکت های  امـروزه  بگیـرد. 

تولیـد  در  خوبـی  بسـیار  تاش هـای 
داده انـد  انجـام  هوشـمند  گوشـی های 
سـنگین  بسـیار  بـازار  ایـن  در  رقابـت  و 
محصـول  مطمئنـا  اسـت.  نزدیـک  و 
مایکروسـافت بـرای شـرکت در ایـن نبرد 
بایـد قابلیت هـا و امکانـات بسـیار خوبـی 

باشـد. داشـته 

مایکروسافت امسال گوشی سرفیس فون را معرفی می کند
 خبر

 CES نمایشـگاه  در   AiFi شـرکت 
جدیـدی  مـاژوالر  بلندگـوی  از   2017
یـک  داشـتن  بـرای  کـرد.   رونمایـی 
تجربـه ی لذت بخـش از پخـش موسـیقی، 
مطمئنـا داشـتن بلندگوهـای بـزرگ یک 
اسـپیکرهای  می شـود.  محسـوب  مزیـت 
بـزرگ در واقـع همیشـه قـدرت بیشـتر 
و کیفیـت خروجـی بهتـری دارنـد. تنهـا 
مـوردی کـه در ایـن زمینـه مهـم بـه نظر 
می رسـد، ابعـاد فضـای در دسـترس شـما 
بـرای جـا دادن بلندگوهای بـزرگ و غالبا 
سـنگین اسـت. یـک کمپانـی سـوئدی به 
نـام AiFi روشـی بـرای حل این مشـکل 
در نظـر دارد. ایـن شـرکت در نمایشـگاه 
 A-i امسـال از بلندگـوی مـاژوالر CES
رونمایـی کـرد. شـما می توانید تعـدادی از 

ایـن بلندگوهـا را به یکدیگـر متصل کنید 
تـا مجموعا یک اسـپیکر بـزرگ در اختیار 

داشـته باشـید.
بلندگـوی مـاژوالر A-i از قبـل بـرای 
عرضـه بـه بـازار آمریکا آماده شـده  اسـت. 
در زیـر لیسـتی از مشـخصات اصلـی ایـن 

محصـول را مشـاهده می  کنیـد:
• امـکان اتصـال از طریـق بلوتـوث، مجهز 
بـه پـورت کمکـی و یـک درگاه اپتیـکال 

تی صو
• ابعـاد 7 در 2 در 2 اینـچ و جنس بدنه   ی 

آلومینیومی
• مقاوم در برابر آب

• مجهـز بـه کنترل های لمسـی در بخش 
پشـتی بـرای تنظیـم صـدا، جفـت کردن 

اسـپیکر بـا منبـع صوتی و تغییـر رنگ

جفـت  صـدا،  بلنـدی  کنتـرل  امـکان   •
کـردن اسـپیکر و تغییـر رنـگ از طریـق 

پلیکیشـن ا
• امـکان اتصـال تعـداد نامحـدود از ایـن 

بـا یکدیگر  اسـپیکر 
• قیمت هر بلندگو 299 دالر

بنـا بـه گفتـه ی نویسـنده ی وب سـایت 
ورج، کیفیـت پخـش صوتـی حتـی یـک 
 AiFi عـدد از بلندگوهای جدیـد کمپانی
در  همچنیـن  اسـت.  چشـم گیر  بسـیار 
صـورت متصـل کـردن چنـد عـدد از این 
محصـول، کیفیـت پخـش صوتـی بسـیار 

بـاال خواهـد بود.
بنـا بـه اعـام شـرکت AiFi، بلندگوی 
گزینـه ای  کمپانـی  ایـن  جدیـد  مـاژوالر 
بسـیار مناسـب بـرای مهمانی هـا خواهـد 

بـود، چراکه شـما و دوسـتانتان بـا متصل 
بلندگوهـا  ایـن  از  عـدد  چنـد  کـردن 
بسـیار  صوتـی  سیسـتم  یـک  می توانیـد 
قدرتمنـد ایجـاد کنیـد. البتـه هـر کاربـر 

کنتـرل  خـود  بلندگـوی  روی  می توانـد 
داشـته باشـد، ولـی امـکان تغییر شـخص 
کنترل کننـده بـه دیگـر افـراد نیـز وجـود 

دارد.

با این بلندگوی ماژوالر دیوار صوتی بسازید
 خبر
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دعوت
 »مهناز افشار« برای 
حضور در نمایشگاه 
نقاشی کودکان کار

نمایشـگاه  دومیـن  سـینماپرس: 
نقاشـی کـودکان کار بـا شـعار »هـوای 
دی مـاه   29 کشـیدم«  آبـی  را  شـهرم 
در  پـاک«  »هـوای  روز  بـا  همزمـان 
فرهنگسـرای ارسـباران برگزار می شود.
مهنـاز  سـینماپرس،  گـزارش  بـه 
افشـار سـخنگوی پویش »بد سرپرست 
تنهاتـر اسـت« بـا اعـام خبـر برگزاری 
را  شـهرم  »هـوای  نقاشـی  نمایشـگاه 
آبـی کشـیدم« و دعـوت از مـردم برای 
حضـور در ایـن نمایشـگاه گفـت: وقتی 
آلودگـی هـوای شـهر بـه مـرز بحـران 
می رسـد مـدارس، تعطیـل می شـوند تا 
کـودکان مـا و شـما از آسـیب در امـان 
بماننـد و ناگزیـر در شـهر تـردد نکنند 
فکـر  خودمـان  بـا  هیچ وقـت  آیـا  امـا 
بچه هایـی  شـرایط  ایـن  در  کرده ایـم 
کـه از نامایمـات زندگـی و جامعـه بـه 
خواهنـد  چـه  می برنـد،  پنـاه  مدرسـه 
کـرد؟ ایـن بچه ها فقط در چند سـاعت 
حضورشـان در مدرسـه فرصت کودکی 
تعطیلـی  روزهـای  در  و  دارنـد  کـردن 
مـدارس باید به کـف خیابـان بازگردند 
ایـن  و کار کننـد. حال آنکـه سـامتی 
بچه هـا هـم مثـل کـودکان مـا و شـما 

در معـرض خطـر اسـت.

مدرسـه  افشـار  مهنـاز  گفتـه  بـه 
درد  از  اغلـب  کـه  بچه هـا  ایـن  بـرای 
حکـم  می برنـد  رنـج  بدسرپرسـتی 
در  ایـن  و  دارد  را  پناهـگاه  و  بهشـت 
حالی اسـت کـه مـدارس کـودکان کار 
در تأمیـن هزینه هـای اولیـه خود دچار 

هسـتند. اساسـی  مشـکات 
سرپرسـت  »بـد  پویـش  سـخنگوی 
از  مـا  اینکـه  بیـان  بـا  اسـت«  تنهاتـر 
»هـوای  نقاشـی  نمایشـگاه  برگـزاری 
را  آبـی کشـیدم« دو هـدف  را  شـهرم 
دنبـال می کنیـم، گفت: هـدف اول این 
را  زخم هایـی  و  نامایمـات  کـه  اسـت 
کـه بـه ایـن بچه هـا تحمیـل می شـود 
بـه جامعـه گوشـزد کنیم و هرکـدام از 
مـا در هـر جایـگاه و موقعیتی کـه قرار 
داریـم بـرای مهربان تـر شـدن شـهر با 
هـم  دوم  هـدف  کنیـم.  تـاش  آن هـا 
ایـن اسـت کـه بـا فـروش آثار نقاشـی 
بچه هـا بـه مـدارس کـوکان کار بـرای 
کمکـی  جـاری  هزینه هـای  تأمیـن 

هرچنـد ناچیـز بشـود.
مهنـاز افشـار در ادامـه مدارسـی که 
در ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد را نام 
بـرد و گفـت: با مشـارکت فرهنگسـرای 
شـهرداری  همراهـی  بـا  و  ارسـباران 
در   21 و   15  ،17  ،20  ،19 مناطـق 
را  شـهرم  »هـوای  نقاشـی  نمایشـگاه 
کـودکان  از  آثـاری  کشـیدم«  آبـی 
مدارس صبـح رویش، مدرسـه مهربانی 
پـارس، ایلیـا، عرفانـه، زینبیـه، انجمـن 
موسسـه  و  کار  کـودکان  از  حمایـت 
شـکوفایی اسـتعدادهای کـودکان مهـر 
را شـاهد خواهیـم بـود. ایـن نمایشـگاه 
29 دی مـاه همزمـان بـا روز هوای پاک 
از سـاعت 17 تـا 20 در فرهنگسـرای 

ارسـباران برگـزار خواهـد شـد.

سـعید حمیدیـان می گویـد: مـا 
خیلـی  زبـان  زمینـه  در  ایرانی هـا 
آسـان می گیریـم و از خصوصیـات 
ملـک  مثـل  را  زبـان  کـه  ماسـت 
می کنیـم؛  تلقـی  شـخصی مان 
قلـم  اختیـاری!  چهاردیـواری 
دسـت مان اسـت و هرطـور دل مـان 

می نویسـیم. خواسـت 
این پژوهشـگر و استاد دانشگاه در 
گفت وگـو بـا ایسـنا دربـاره وضعیت 
درست نویسـی بیـان کـرد: نمی توان 
گفت که وضعیت درست نویسـی در 
سـال های اخیـر خـوب  یـا بد شـده 
اسـت، زیـرا امـری اسـت که نیـاز به 
کار فـراوان و آمارگیری بسـیار دارد. 
اما بـه طور کلـی ما همـواره امیدوار 
بودیـم کـه با روی کار آمدن مسـائل 
جدیـد، کتاب های جدیـد و هر گونه 
امکانـات جدیـد وضـع نـگارش بهتر 
شـود اما تأثیر زیادی نداشـته اسـت.
در  رسـانه ها  تأثیـر  دربـاره  او 
بـا  رسـانه ها  گفـت:  درست نویسـی 
وجـود این کـه مسـئولیت بسـیاری 
در امر اشـاعه درست نویسـی دارند و 
کارشان  بسیار حسـاس است - زیرا  
مـردم  دائمـا با آن ها، چـه به صورت 
سـمعی از طریـق رادیـو و تلویزیون 
و چـه بـه صـورت مکتـوب از طریق 
روزنامه هـا و... سـر و کار دارنـد - اما 
عامـل  بـه  خـود  این هـا  متاسـفانه 
تخریـب و عامـل زیان رسـان بـه نثر 

فارسـی تبدیـل شـده اند.
حمیدیـان با اشـاره به اشـتباهات 
وجـود  رسـانه ها  در  کـه  فراوانـی 
دارد، اظهـار کـرد: مـا توقـع داریـم 
ادب  و  زبـان  بـا  کـه  سـازمان هایی 
و  صـدا  ماننـد  هسـتند  مرتبـط 
سـیما حداقـل آدم هـای مجـرب و 
تحصیل کـرده را کـه در ایـن زمینـه 
و  بگیرنـد  کار  بـه  دارنـد  توانایـی 
مطالـب را قبـل از  آن کـه منتشـر 
شـود چـک کننـد و در صورتـی که 
اصـاح نیاز دارنـد اصاح کننـد؛ در 
حالی کـه متأسـفانه این طور نیسـت 

و مـا اشـتباهات و غلط هـای بسـیار 
می بینیـم. رسـانه ها  در  فاحشـی 

او ادامـه داد: روزنامه ها و رسـانه ها 
مثـا صدا سـیما پر شـده از کلمات 
عجیـب و غریـب کـه در 30 - 40 
سـال گذشـته سـابقه نداشـته است  
و مـن تـا بـه ایـن سـن وضعیتـی 
سـراغ  االن  وضعیـت  بـدی  بـه 
می گوینـد  مثـال  طـور  بـه  نـدارم؛ 
و  »گاهـا«   »جانـاً«،  »خواهشـاً«، 
... در حالـی کـه  کلمـات فارسـی 
تنویـن نمی گیرنـد. تنویـن بـه زبان 
عربـی تعلـق داد نه به زبان فارسـی.  
کلمـات فارسـی را چطـور بـا تنوین 
عربـی می آورنـد، نمی دانم. و بسـیار 
خطاهـای دیگـر... یا اشـتباه دیگری 
کـه روزنامه هـا زیـا تکـرار می کنند، 
مصاحبه های شـان،  در  مثـا 
گفت وگویـی  فانـی  می نویسـند 
انجـام  انجـام داد!، صحبت هایـی را 
داد!،  »انجـام دادن« فعـل مناسـبی 
اسـت؟  کـردن«  »صحبـت  بـرای 
می تواننـد خیلـی راحـت بنویسـند 
»صحبت هایـی کـرد«؛ خـود همین 
به سـهم خـود تخریب زبان  فارسـی 
اسـت. یـا در روزنامه هـا می نویسـند 
کـه  حالـی  در  »تفاسـیر«  ایـن  بـا 
اسـت،  درسـت  این»تفاصیـل«  بـا 
کمـی حـرف می زنیـم و می گوییـم 
مع هـذا بـا این تفاصیل یعنـی با این 
تفصیـات نـه تفاسـیر؛ امـا همه جا 
پـر شـده و می گویند با این تفاسـیر. 
این هـا  از  می خواهـد  کسـی  اگـر 
درسـت  نوشـتن را یاد بگیـرد معلوم 
اسـت به راه ترکسـتان خواهد رفت.
این اسـتاد زبان و ادبیات فارسـی 
افـزود: درسـت  نوشـتن مانند شـعر 
گفتـن یا هـر چیز دیگری آموزشـی 
نمونه هـای  می شـود  امـا  نیسـت 
فکـر  کنیـم.  معرفـی  را   درسـتی 
می کنـم الگویـی کـه مـا می توانیـم 
بـرای جوینـدگان و عاقه منـدان به 
درست نویسـی ارائـه کنیـم  کتـاب  
مرحـوم خانلری اسـت. نثـر او  بدون 

بـود  تفریـط  و  افـراط  هیچ گونـه 
یعنـی این طـور نبـود کـه بـه جانب 
عربی نویسـی متمایـل شـود و افراط 
کنـد و یـا بـه طـرف فارسـی  سـره 
چرخـش کنـد؛ نثری سـالم، معتدل 
و درسـت از لحـاظ بنیـاد دسـتوری 
و هـم از لحـاظ قـدرت بیان داشـت. 
یـا  برخـی از رمان ها و داسـتان های 
کوتـاه بخصـوص آثار کسـانی مانند 
ابراهیـم گلسـتان وجـود دارنـد کـه 
نثـر آن هـا  شـفاف، درسـت و راحت 
اسـت و خواننـده هیـچ مشـکلی بـا 

نـدارد. آن ها 
عملکـرد  دربـاره  حمیدیـان 
فارسـی  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان 
هـم گفـت:  فرهنگسـتان کارهایـی 
کـرده ولـی بنیـاد کار طوری اسـت 
که کارهای چندسـاله  فرهنگسـتان 
نمی توانـد آن هـا را بهبـود بخشـد. 
زمینـه  در  کارهایـی  فرهنگسـتان 
زبـان و دسـتور و روش هـای نگارش 
انجـام داده  اما خیلـی راه داریم تا بر 

مشـکات موجـود فائـق بیاییـم.
آسـیب های  دربـاره  سـپس  او 
رعایـت نکردن درست نویسـی اظهار 
کـرد: اگـر قواعـد دسـتوری رعایـت 
نشـود آسـیب اسـت و اگـر لغـات و 
چگونگـی کاربرد لغات رعایت نشـود 
آسـیب بزرگی اسـت. ما باید ببینیم  
ایـن کار به چـه کسـی در دوره های 
سـپرده  دبسـتان  و  دبیرسـتان 
می شـود؟ بـه دبیـران یـا معلمانـی 
کـه اغلـب بـرای نوشـتن دو صفحه 
چگونـه  این هـا  مانده انـد؟  مطلـب 
راهنمـای  بچه هـا  بـرای  می تواننـد 
خوبی باشـند؟ متاسـفانه  به این کار 
بهـا نمی دهیـم و در حقیقـت کار را 
بـه متخصصـان و افـراد باصاحیـت 
واگـذار نمی کنیـم و انتظـار معجـزه  
ایـن  از  بدتـر  آسـیبی  داریـم.  هـم 
را  نثرهایـی  االن  مـن  کـه  نیسـت 
می خوانـم کـه واقعا گیج می شـوم و 
به درسـتی نمی فهمم نویسـنده  چه 
می خواهـد بگویـد. اجزای دسـتوری 

را بـه قدری اشـتباه می کنند که حد 
ندارد؛ مثا  »را«ی نشـانه مفعول  را 
بعـد از فعـل می آورنـد. این  مسـئله 
سـاده ای اسـت امـا همیـن مسـأله 
سـاده در رسـانه ها و صـدا و سـیما 

رعایـت  نمی شـود.
ایـن اسـتاد دانشـگاه دربـاره رواج 
واژه هـای بیگانه در زبان فارسـی نیز 
گفت:  این مسـئله چنـد جنبه دارد؛ 
جنبه سـالم داد و ستد طبیعی زبان 
اسـت. بـرای مثـال در زبان فارسـی 
سـعدی و حافظ که شـعر می گفتند 
بیشـتر لغـات آن هـا لغـات فارسـی 
اسـت اما قسـمت مهمـی از آن لغت 
بیگانـه بـود کـه بر حسـب شـرایط 
وارد زبـان شـده بودنـد. مـا  لغـات 
ترکی، عربی، هندی و حتی  روسـی 
مشـکل آفرین  جنبـه  امـا  داریـم.  
قضیـه،  افـرادی هسـتند  کـه نثر را 
بـه دلخـواه می نویسـند؛ یعنـی اگـر 
زمینـه  در  بیشـتر  تحصیات شـان 
علـوم دینی، عربـی و علـوم حوزوی 
اسـت به سـمت زبان عربـی متمایل 
می شـوند و به قولـی از آن طرف بوم 

می افتنـد.
او افـزود: عـاج و نجـات نثر ما از 
آشـفتگی ها  و امثالهـم  پاک کردن  
زبـان از عربـی نیسـت،  مثـا اگـر 
سـنایی، انـوری،  سـعدی و حافـظ 
می خواسـتند ایـن کار را بکنند چه 
اتفاقـی می افتـاد؟ درصـد بزرگی از 
کلمـات بـزرگان، عربـی اسـت.  اما 
دیگـر  ایـن  واژه هـا عربـی ای اسـت 

کـه فارسـی شـده اسـت یـا صورت 
ایـن لغـات فارسـی شـده یـا معنی 
 در فارسـی بـه کار مـی رود و یـا هر 
نمی توانیـم  را  این هـا   این هـا.  دو 
هرکسـی  بیگانـه.  لغـات  بگوییـم 
هـم در ایـن زمینـه افـراط و تفریط 
کـرد شکسـت خورد. زبـان عربی به 
دلیـل ارتبـاط مـداوم طـی قرن هـا 
بـا مـا سـنخیت بیشـتری دارد امـا  
بـا انگلیسـی و فرانسـه و زبان هـای 
غربـی ارتباط زیـادی نداریم، برخی 
کار  بـه  خارجـی  کلمـات  دائـم 
می برنـد؛ مثـا بـه جـای کلمـه لغو 
می گوینـد کنسـل شـد، بـه جـای 
سـیو  می گوینـد  کـردن  ذخیـره 
کـردن. برای چـه؟  مگر مـا واژگان 
جایگریـن آن هـا را نداریـم؟  ایـن 
کلمـه لغو را  از زبـان عربی گرفتیم 

و خیلـی خـوب اسـت.
سـعید حمیدیـان بـا تأکیـد بـر 
بـردن  کار  بـه  در  همـه  این کـه 
ندارنـد  افـراط  بیگانـه   واژه هـای 
خاطرنشـان کـرد: هـر پدیـده ای که  
وارد کشـور می شـود لغـات جدیدی 
را بـه همـراه خـود مـی آورد. فـرض 
کنیـد کامپیوتـر، امـور مربـوط بـه 
اینترنـت و... .  باالخـره ممکن اسـت 
چنـد واژه فارسـی بسـازیم ولی اکثر 
آن هـا خارجـی اسـت  و بـه گمـان 
من اگر هوشـیار باشـیم و نثر سـالم 
را از نثـر غیرسـالم تشـخیص دهیم 
و افـراط و تفریـط را کنـار بگذاریـم 

خیلـی صدمـه نمی زنـد.

او در ادامـه متذکر شـد: هر زبانی 
در معـرض دگرگونی و داد و سـتد با 
زبان هـای دیگـر قـرار دارد و به مرور 
زمـان زبـان تغییر می کنـد. طبیعی 
اسـت هیـچ زبانـی درجـا نمی زنـد، 
البتـه کم و بیش دارد.  زبان فارسـی 
و  می گوییـم  سـخن  آن  بـا  کـه 
می نویسـیم همان زبانی نیسـت که 
هزار سـال پیـش بـه کار می بردند و 
دگرگـون شـده اسـت. ایـن طبیعی 
اسـت بـرای این کـه بـه مـرور  زمان 
پدیده هایـی بـه کشـورمان می آیـد 

کـه قبـا وجود نداشـته اسـت.
ایـن مترجـم  تأکیـد کـرد: هیـچ 
کسـی بـه صورت فـردی حـق ندارد 
در زبـان دسـت ببرد. این هـا کار آدم 
باصاحیت و اسـتادان بزرگی اسـت 
که در زمینـه زبان و ادبیات از جمله 
درسـت  نوشـتن عمـری اسـتخوان 
خـرد کرده انـد.  مـن نمی توانم اجازه 
دهم هر کسـی بلند شـود و به بهانه 
این کـه زبـان باید دگرگون شـود هر 
کاری را اعـم از روا و نـاروا در زبـان 
انجـام دهـد. زبان یک امـر اجتماعی 
و جمعـی اسـت. نمی توانـم بپذیـرم 
هرکسـی بـدون صاحیت بنشـیند 
و بـرای خـود لغـت و جمله بنـدی 
درسـت کنـد و چیزهایـی کـه برای 
اسـت  ناشـناس  و  غریبـه  دیگـران 
درسـت کنـد و بگویـد زبـان تغییـر 
چـه  در  شـخص  آن   می کنـد. 
حـدی از صاحیـت اسـت کـه ایـن 

می کنـد؟ را  صحبت هـا 

سعید حمیدیان مطرح کرد:

انتقاد از نحوه برخورد ایرانیان با زبان

بازیگر سـریال زیر آسـمان شـهر گفت: 
دلیـل غیبتـم در »زیـر آسـمان شـهر 2« 
نبـود رضـا عطـاران بـود ولـی االن بـا تیم 
جدیـد و حضـور عطـاران در  کنـار گـروه، 

بسـیار بـه ایـن مجموعه امیـدوارم.
یوسـف تیمـوری  دربـاره نبـود حضـور 

خـود در سـینما و تلویزیـون طی سـالهای 
گذشـته گفـت: مقولـه تلویزیون با سـینما 
بسـیار متفـاوت اسـت. تلویزیـون عرصـه 
ای اسـت کـه شـما بـا عامـه مـردم روبـرو 
هسـتید و بایـد بـا دلتـان در ایـن عرصـه 
فعالیـت کنیـد امـا مبحث سـینما بسـیار 

تخصصـی تـر و جـدی تر اسـت. مـن این 
نگـه  جـدا  هـم  از  همـواره  را  عرصـه  دو 

داشـته ام.
وی ادامـه داد:مـن دوسـت دارم سـینما 
و تلویزیـون را توامـان با هم داشـته باشـم 
امـا نمی خواهـم یک بعدی بـه قضیه نگاه 
کنـم و فقـط در یکی از ایـن دو مدیوم کار 
کنـم. در اصـل چیـزی کـه دغدغـه اصلی 
مـن را مـی سـازد بـازی در نقـش هـای 
جدیـد و بکـر اسـت کـه در هـر دو مدیوم 

امـکان پذیـر خواهـد بود.
بازیگـر سـریال »زیر آسـمان شـهر«در 
رضـا  سـمت  از  بـازی  پیشـنهاد  مـورد 
عطـاران بـرای حضـور در فیلـم هـای وی 
افـزود: سالهاسـت بـا رضا عطاران دوسـت 
بـوده و رابطـه بسـیار نزدیکـی دارم. مـن 
ایـن سـالها در ایـران نبـودم و اگـر هـم 

پیشـنهادی شـده باشـد بیشـتر در زمانی 
بـوده که درگیـر کار در تلویزیـون بوده ام.
وی از عاقـه خـود بـرای تجربـه نقـش 
هـای جدی خبـر داد و گفت:شـخصاً بازی 
در آثـار کمـدی را ترجیـح مـی دهـم امـا 
از تجربـه آثـار جـدی هـم اسـتقبال مـی 
کنـم. ایـن بـرای هـر بازیگـری نیاز اسـت 
تـا همـه ژانر ها تجربـه کرده و بـازی های 
متفاوتـی را در کارنامه خود داشـته باشـد.
بازیگـر سـریال »قطـار ابـدی« دربـاره 
آینـده کاری خود تصریـح کرد:آمده ام که 
در ایـران بمانـم و از ایـن بـه بعد بـا انرژی 
مضاعـف بـه کارم ادامه می دهـم. آمده ام 
تـا تجربـه هـای تازه ای کسـب کـرده و از 
بـزرگان یاد بگیـرم و حتی امـکان دارد در 

تئاتـر هـم به ایفـای نقش بپـردازم.
از حضـور خـود در سـریال »زیـر  وی 

افزود:مـن  آسـمان شـهر 4« خبـر داد و 
قطعـاً در زیـر آسـمان شـهر 4 بـازی مـی 
کنـم. دلیـل غیبتـم در زیر آسـمان شـهر 
4 غیبـت رضـا عطـاران بـود ولـی االن بـا 
تیـم جدیـد و حضـور عطـاران در کنـار 
گـروه، بسـیار بـه ایـن مجموعه امیـدوارم. 
یکـی دیگـر از ویژگی هایی که این سـری 
از سـریال را بـرای مـن جـذاب تـر کـرده 
تهیـه  مقـام  در  مهـام«  حضـور »مهـران 

کننـده اسـت.
بازیگـر فیلـم »بـه روح پـدرم« با اشـاره 
وجـود حاشـیه هـا از نبـود وی در ایـران 
خاطـر نشـان کرد:مـن در ایـن سـال هـا 
بـه ایـران مـی آمـدم و کارهـای زیـادی 
هم انجام دادم. شـایعه و حاشـیه همیشـه 
هسـت و من سـعی می کنـم کار خودم را 

دهم. انجـام 

یوسف تیموری، هنر پیشه تلویزیون و سینما:

زیر آسمان شهر4 جدیدترین کار من خواهد بود

 خبر

پایـگاه بلومبـرگ در گزارشـی نوشـت 
کـه  اسـت  کشـوری  جـزو 20  ایـرا  کـه 
توصیـه می شـود در سـال 2017 حتماً از 

آن بازدیـد شـود.
بـه گزارش گـروه بین الملـل خبرگزاری 
در  بلومبـرگ  اینترنتـی  پایـگاه  فـارس، 

گزارشـی تحـت عنـوان »مکان هایـی کـه 
در 2017 بایـد بـه آن هـا سـفر کنیـد«، 
گردشـگری  مقصـد   20 جـزو  را  ایـران 

داد. قـرار   2017
بـود،  شـده  نوشـته  گـزارش،  ایـن  در 
بـرای مسـافران بی بـاک این سـؤال پیش 
می آیـد کـه آیـا باید بـه ایران سـفر کنند 
یـا خیـر و سـپس توضیـح داد کـه فرایند 
پیچیـده  و  طوالنـی  روادیـد  درخواسـت 
اسـت، گردشـگران آمریکایـی، انگلیسـی 
و کانادایـی بایـد راهنمـا داشـته باشـند و 
ضمنـا بایـد قوانیـن مربـوط به پوشـش را 
رعایـت کـرد، »امـا حـرف مـا را بپذیرید، 
کـه تحمـل ایـن دشـواری ها ارزشـش را 

دارد.«
از  تصویـری  انتشـار  بـا  بلومبـرگ 
کلیسـای »وانـک« اصفهـان، بـه برخی از 
جاذبه هـای ایـران از جملـه بـازار کرمـان 
و مسـاجد اصفهـان و مکان هـای باسـتانی 
همچـون پرسـپولیس کـه قدمـت آن بـه 
می رسـد،  مسـیح  میـاد  از  قبـل   500

اشـاره کـرده اسـت.
»برایـان آلـن« متخصـص امـور آسـیا 
سـوبک«  تـراول  »مونتیـن  موسسـه  در 
می گوید:»اینهـا مکان هایـی هسـتند کـه 
در هیـچ نقطـه دیگـر جهـان نظیـر آن ها 
مشـابه  نمونه هـای  و  نمی کنیـد  پیـدا  را 
آن هـا هم در افغانسـتان و سـوریه به طرز 

شـده اند. نابـود  ناراحت کننـده ای 
بلومبرگ با »افسـانه ای« توصیف کردن 
غـذای ایرانـی و مهمان نوازی مـردم ایران، 
بـه نقل از آلن نوشـته اسـت: »یک هنجار 
فرهنگـی در ایـران وجـود دارد مبنـی بـر 
اینکـه مهمـان حبیـب خـدا اسـت. اغلب 
از افـراد مختلـف می شـنوم کـه می گویند 
همـه جـای دنیـا را دیده اند، امـا هیچ کجا 
مثـل آنجـا ]ایـران[ مـورد اسـتقبال قـرار 

نگرفته انـد.«
بلومبـرگ توصیـه کـرده بود کـه زمان 
مناسـب برای سـفر بـه ایران اواخـر اکتبر 
یا اوایل نوامبر مناسـب اسـت زیـرا در این 

ماه هـا هـوا برای گردش مناسـب اسـت.

بلومبرگ:

ایران یکی از 20 مقصد برتر گردشگری 20۱7 است 

 نظر
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میدان زنان

در همایـش »رفـع خشـونت علیه زنـان؛ چالش ها و 
راهکارهـا« کـه امـروز با حضـور مسـئوالن فرهنگی و 
سیاسـی، حقوقدان هـا و اسـاتید دانشـگاه در دانشـگاه 

مختلـف  مصادیـق  شـد،  برگـزار  بهشـتی  شـهید 
خشـونتی که علیـه زنان اعمال می شـود، مـورد بحث 

گرفت. قـرار 

گـری لوییس، نماینده سـازمان ملـل در تهران، از 
افـرادی بـود کـه در همایش رفع خشـونت علیه زنان 

حاضر شـده بود. 
بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنایـن او بـا بیـان 
ایـن کـه در سراسـر جهـان از هـر 3 زن یکـی از 
می بـرد،  رنـج  جسـمی  و  جنسـی  خشـونت های 
گفـت: خشـونت های جنسـی و جسـمی علیـه زنـان 
هیـچ گونـه مـرز جغرافیایـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
نمی شناسـد بـه طـوری کـه در سـال 2014 بیش از 
200 دختـر در کشـور نیجریه دزدیده شـدند و مورد 
تجاوز جنسـی و جسـمی قرار گرفتنـد. گری لوئیس 
با اشـاره به تصاویـر و ویدئوهایـی از آزار و اذیت زنان 
در عـراق افـزود: در کشـورهای توسـعه یافتـه نیـز 

در سـال های اخیـر، مـوارد زیـادی از خشـونت های 
جنسـی علیه زنان در تیم های ورزشـی و دانشـگاه ها 
دیـده شـده که بایـد بـا اسـتفاده از اقدامـات عملی، 
نرخ خشـونت را کاهش دهیم. نماینده سـازمان ملل 
در ایـران تاکیـد کـرد: در اکثر مواقع این خشـونت ها 
از سـوی فـرد یـا خانـواده وی مسـکوت می مانـد بـه 
ایـن علـت کـه آنهـا نمیخواهنـد مـورد تبعیـض در 
خانـواده و جامعـه قـرار گیرنـد. ایـن در حالی اسـت 
کـه تمامـی افـراد یـک جامعـه و مقامـات مسـئول 
در سراسـر دنیـا می تواننـد بـا بـه چالـش کشـیدن 
فرهنـگ خشـونت و تبعیض، بـه این سـکوت و بهره 
کشـی ها پایـان دهند.  گـری لوئیس بـه فعالیت های 
کـرد:  تاکیـد  و  اشـاره  زمینـه  ایـن  در  نیـز  ایـران 
جمهـوری اسـامی ایـران در حـال بررسـی الیحـه 
رفـع خشـونت علیـه زنـان اسـت و ایـن نشـان مـی 
دهـد کـه مقامـات ایـن کشـور بـه دنبال رسـیدگی 
و حـل ایـن ایـن موضوع هسـتند. بسـیار خرسـندم 
کـه امـروزه بخـش عمـده ای از فعالیت های مـردان و 
پسـران، در راسـتای توانمندسـازی زنـان و دختـران 
اسـت چـرا کـه مـا مـردان، ابتـدا بایـد در مقابـل 
خشـونت ها ایسـتادگی کنیـم و از اینکـه مـورد نقـد 
اطرافیـان قرار گیریم، نترسـیم. گـری لوئیس با بیان 
ایـن که سـازمان ملل بنیانگـذار کنوانسـیون کاهش 
خشـونت علیـه زنان اسـت،  گفت: در سـال گذشـته 
تمامی کشـورهای دنیا بـا امضای آرمان های توسـعه 
پایـدار متعهـد شـدند گـزارش عملکـرد و اقدامـات 
خـود را در راسـتای کاهـش خشـونت علیه زنـان، به 
سـازمان ملـل ارائـه دهنـد تا بـه پدیده بهره کشـی و 

تفکـرات غلـط خاتمه داده شـود.

وکای  کانون هـای  اتحادیـه  ریـس  نایـب 
دادگسـتری ایـران )اسـکودا( بـا بیـان ایـن که 
خشـونت علیـه زنـان، صرفـا ضـرب و جـرح و 
صورت کبود نیسـت بلکه سـقف های شیشه ای 
بـه عنوان نمـادی بـرای پنهان بودن خشـونت 
اسـت کـه شکسـتن آن بـا مجروحیـت همراه 
اسـت، گفت: این نوع خشـونت، اجـازه فعالیت 
بـه زنـان و مدیریت در سـطوح باال بـرای زنان 
را نمی دهـد و منظـور، موانـع و مشـکات زنان 
بـه عنـوان نوعی از خشـونت پنهان اسـت. هما 
داوودی اظهارکرد: خشـونت علیه زن در مفهوم 
سـنتی، بیشـتر فیزیکـی بـود و زنی بـا صورت 
کبـود در ذهـن نقـش می بسـت امـا مصادیق 

خشـونت در ادبیـات معاصـر متعـدد اسـت و 
شـامل مـواردی اسـت کـه خـود زنـان هـم از 
آن شـناختی ندارنـد. نایـب رئیـس اتحادیـه 

کانونهـای وکای دادگسـتری ایران )اسـکودا( 
با اشـاره به سـطوح سـه گانه خشـونت، گفت: 
زنـان به دلیل آسـیب پذیری باالتر، بیشـتر در 
معرض خشـونت قـرار دارند و برخـی از قوانین 
نیـز در بازتولیـد خشـونت موثرنـد، همچنیـن 
میـزان بـزه دیدگـی ناشـی از جنگ هـا بـرای 
زنـان وجـود دارد و از سـوی بـزه دیدگی هـای 
سـاختاری هـم وجـود دارد. وی گفـت: اگرچه 
اقدامـات فرهنگی بسـیار مهم اسـت امـا قانون 
سـریع تر از فرهنـگ می توانـد سـبب تغییرات 
در ایـن حوزه باشـد و امیدواریم سیاسـتگذاران 
و تصمیـم گیـران، تصمیم سـازی بـرای تحول 

در حـوزه زنـان را پیگیـری کنند.

سـید مصطفی محقق داماد، اسـتاد دانشگاه 
بیـان کرد: قانـون، آخرین دواسـت، دوای اول، 
تزریـق عاطفـه اسـت و آنچه در خانـواده نقش 
اساسـی را ایفـا مـی کنـد، عشـق سـاالری و 
محبت اسـت. عشق سـاالری در خانواده است 
کـه مهـم تریـن راهـکار رفـع خشـونت علیـه 
زنـان بـه شـمار می آیـد. وی بـا بیـان اینکـه 
عشـق میـان زن و مـرد، قانـون بر نمـی دارد، 
اظهـار کـرد: اخـاق، عاطفـه و عشـق خانواده 
را تحکیـم مـی کنـد. همـه باید رفع خشـونت 
علیـه زنـان و بـه طـور کلـی حقـوق زنـان و 
منـع تبعیـض را بپذیرند. این اسـتاد دانشـگاه 
بـا تاکیـد بـر نقـش عمـوم آحـاد جامعـه در 

برقـراری اخـاق، گفـت: احکام دین، شـریعت 
اسـت و هدف اصلـی دین، برقـراری اخاق در 
جامعـه تعریـف شـده اسـت و بـرای برقـراری 
عمومـی  بسـیج  نیازمنـد  جامعـه  در  اخـاق 

 . هستیم
محقـق دامـاد تاکیـد کـرد: رفـع خشـونت 
علیـه زنـان و بـه طـور کلـی حقـوق زنـان و 
منـع تبعیـض یکـی از مـوارد اصلـی حقـوق 
بشـر اسـت، مدیـران جامعـه باید حقوق بشـر 
را از صمیـم قلـب بپذیرنـد و بـه آن معرفـت 
کامـل داشـته باشـند؛ مادامـی کـه ایـن مهم 
انجـام نگیـرد، حقـوق بشـر در معنـای عـام و 

نیـز حقـوق زنـان محقـق نمی شـود.

مـوالوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاسـت جمهوری، 
مبارزه با خشـونت علیه زنان را مسـئولیتی همگانی دانسـت 
و تاکیـد کـرد: چهار دیـواری در حوزه قوانین رفع خشـونت 
علیـه زنـان، اختیـاری نیسـت. وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه 
خشـونت علیه زنـان، موضوعی پیچیده و چندعاملی اسـت، 
بـر ضـرورت تقویـت قوانیـن مبـارزه با خشـونت علیـه زنان 
تاکیـد کـرد و گفـت: باید ایـن قوانین به روز رسـانی شـود؛ 
ضمـن اینکه همـه در مقابل خشـونت علیه زنان مسـئولیم. 
خشـونت علیـه زنـان نقض حقوق بشـر اسـت و پیامـد این 
خشـونت، تبعیـض در قانون و عمل اسـت که برخـی از این 
تبعیض ها نانوشـته اسـت.  معـاون رئیس جمهـوری در امور 
زنـان و خانـواده بـا اشـاره بـه آخریـن اقدامـات انجام شـده 
در زمینـه الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت 
تاکیـد کـرد: یـک گروه کارشناسـی و پژوهشـی ایـن الیحه 
را پیگیـری و بازبینـی کرده انـد کـه اکنـون تقریبـا ایـن کار 
بـه پایان رسـیده اسـت. الیحـه تامیـن امنیت زنـان در برابر 
خشـونت را بـا توجـه بـه اسـناد باالدسـتی در دسـتور کار 
قـرار داده ایـم؛ البتـه ایـن الیحـه در دولـت دهم آمـاده و به 
کمیسـیون لوایـح ارائـه شـده بود؛ امـا بخش قضایـی الیحه 
تامیـن امنیـت زنان در برابر خشـونت مورد ایراد کمیسـیون 
لوایح قرار گرفت و از دسـتور کار این کمیسـیون خارج شـد. 
وی اظهـار کـرد: از ابتـدای دولـت یازدهم جلسـات مکرری 
بـا قـوه قضاییه دربـاره 10 ماده قضایی الیحـه تامین امنیت 
زنـان در برابـر خشـونت برگـزار کردیـم چـرا که بنـا به نظر 
کمیسـیون لوایـح ایـن مـواد یـا باید توسـط قـوه قضاییه یا 
بـا موافقـت ایـن قـوه ارائـه می شـد. بعـد از منفـک کـردن 
بخـش قضایـی الیحـه متوجه شـدیم کـه بخـش باقیمانده 
الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت در دسـتور 

کار دستگاه هاسـت امـا هماهنگـی و هـم افزایـی میـان آنها 
بـرای اجـرای آن وجـود نـدارد. بنابراین پیشـنهاد راه اندازی 
مرجـع ملی صیانـت از زنـان در برابر خشـونت را ارائه دادیم 
کـه بررسـی ایـن موضوع بـا ارائه پیـش نویس سـند امنیت 
اجتماعی زنان و کودکان به کمیسـیون لوایح همزمان شـد. 
کمیسـیون لوایـح بـه ایـن نتیجه رسـید کـه الیحـه تامین 
امنیـت زنان در برابر خشـونت باید با سـند امنیت اجتماعی 

زنـان و کـودکان ادغام شـود. 
پـس از برگزاری جلسـاتی در سـازمان مدیریـت و برنامه 
ریـزی این نتیجه حاصل شـد که امکان ادغـام الیحه تامین 
امنیت زنان در برابر خشـونت و سـند امنیت اجتماعی زنان 
و کـودکان وجـود نـدارد؛ در نتیجـه کارهـای کارشناسـی و 
پژوهشـی الیحـه تامیـن امنیـت زنـان در برابـر خشـونت را 
پیگیـری و بازبینـی کردیـم و اکنون تقریبا به پایان رسـیده 
خانـواده  و  زنـان  امـور  در  رییس جمهـور  معـاون  اسـت. 
همچنیـن اضافـه کـرد: یـک تیـم دیگـر ایـن الیحـه را در 
بخـش مدنـی تقویت و بـا توجه بـه رویکرد دولـت بازنگری 
می کند. سـند پشـتیبان الیحه تامیـن امنیت زنـان در برابر 

خشـونت نیـز آمـاده شـده اسـت کـه بـرای انجـام ایـن کار 
250 مقالـه و 50 پایـان نامـه فارسـی و هـزار و 200 مطلب 
غیـر فارسـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته شـده اسـت و این 
سـند می توانـد در بعـد فقهی مـرور منابع و آگاهـی از آمار و 
پژوهش هـای موجود راهگشـا باشـد. مـوالوردی تاکید کرد: 
در الیحـه تامین امنیت زنان در برابر خشـونت پیشـنهاد راه 
انـدازی کمیته تامیـن امنیت زنان و ایجـاد صندوق حمایت 
از زنـان بـزه دیـده را ارائـه دادیـم. در ایـن الیحـه حتـی به 
قـوه قضاییـه نیز پرداخته شـده اسـت. الیحـه تامین امنیت 
زنـان در برابـر خشـونت، جامع اسـت چرا که تنهـا توجه به 
خشـونت علیه زنـان در چند مـاده در قانون کافی نیسـت و 
تغییـر یـا وضـع مواد محـدود نمی تواند راهگشـا باشـد بلکه 
نیازمنـد بـه تدبیر چند وجهی هسـتیم که به مـوازات پیش 
بینی هـای پیشـگیرانه، حفاظـت از خشـونت دیـدگان را مد 
نظـر قـرار دهـد کـه ایـن مـوارد می توانـد شـامل راه اندازی 
خانه هـای امـن و خـط تلفنـی بحران شـود.  وی با اشـاره به 
سـایر اقدامات حقوقی معاونت امور زنـان و خانواده در زمینه 
کاهـش خشـونت علیـه زنـان گفـت: الیحـه اصـاح قانـون 
تعزیـرات را از بعد جنسـیتی بررسـی کردیم و پیشـنهاداتی 
را بـرای گنجانـدن در ایـن الیحـه ارائـه دادیـم.  سـند مـاده 
227 برنامـه پنجـم توسـعه نیز اکنـون آماده تصویب اسـت 
کـه البتـه شـامل سـند راهبـردی امنیـت زنـان در روابـط 
اجتماعـی می شـود. تفاهم نامـه ای نیز با معاونـت اجتماعی 
و پیشـگیری قـوه قضاییه، کانـون وکای دادگسـتری مرکز 
و کمیسـیون حقوق بشـر اسـامی امضـا کرده ایـم که یکی 
از پروژه هـای ما با کمیسـیون حقوق بشـر اسـامی، ترجمه 
برنامه هـای ملـی اقـدام بـرای مقابله با خشـونت علیـه زنان 

است.

در همایش »رفع خشونت علیه زنان
چالش ها و راهکارها« مطرح شد

خشونت علیه زن
صرفا صورت کبود نیست

افقی
1-از خیابانهای منتهی به میدان مشتاق کرمان

2- بانـوی نویسـنده کرمانـی و خالـق کتـاب مـن از گورانـی هـا 
میترسـم- مظهـر زیبایـی طبیعـت

3-قـوم فـارس بیـن النهریـن- هوسـی کـه خانـم بـاردار میکنـد- 
حیاتـی و خطیـر

4- تکـرار حـرف خوردنـی- پیـش شـماره- شـکوه گـر جدائی ها- 
پدروابوی

5- نوعی خواهر و برادر- شهراستان ایام
6- یکصدو یازده- از همسران حضرت یعقوب

7- مربی صاحب سبک آرژانتین- از مرکبات ترش
8- گرمتریـن مـاه سـال شمسـی- ورزشـکار یکـی از رشـته هـای 

رزمـی را مـی گوینـد
9- نام دخترانه به معنی درخشنده چون خورشید- ناباب و ناجور

10- تربیت کردن- لوس و بی مزه
11- قسمتی از پیراهن- نام قدیمی سرزمین سوریه

12- کامیون معروف سوئدی- زمین شو- گریز آهوانه- دوستی
13- بدهی و وام- ایالت آمریکا- پشت سر

14- دریـا- اعجوبـه موسـیقی سـنتی ایران و خالـق تصنیف زیبای 
خوشـه چین کـه اهل ماهـان بود.

15- تکیـه ای قدیمـی مربـوط بـه قـرن هفـت هجـری واقـع در 
نزدیکـی حـرم  شـاه نعمـت اهلل ولـی

عمودی
1-مبنا شده و براساس- اسلحه ترکیدنی- از اساطیر یونان باستان

2-پهلوانان- کام سوال- بازیگر خانم فیلم مرگ یزدگرد
3- نـازک دلـی- بانـوی حاکـم کرمـان در قرن 7 هجری که شـاعر 

نیـز بود
4- زندگی کن- محل ضبط اخبار یا موسیقی- پایتخت ایتالیا

5- راحت شـدن از سـختی- روسـتایی نزدیک اسامشـهر تهران- 
زاده فرزند 

6- خاصیـت برخـی از بیابانهـای گرم- اسـب ترکی- همـراه رفت- 
مهارت و اسـتادی

7- گمراهی و کجروی- شهر شعر و ادب
8- جوشـهای ریـز بـدن- جنس خشـن- حـرف همراهـی- جزیره 

اروپایی
9- عقیق و برد معروف- ارام گرفته و تسکین یافته

10- معدنـی- کلمـه ای بـرای رانـدن شـتر- نفی اعراب- باسـتانی 
قدیمی و 

11- اثـر شـاتوبریان- رودخانـه ای در جنوبغـرب کشـور- از امراض 
چشمی

12- نـت سـوم- بازیگـر مـرد ایرانـی بـا 
فیلـم هـدف- یـازده

13- از مـواد مخـدر توهـم زا که در همه 
جهان کشت میشـود- نماهنگ

14- مراقب- اسب سرخ- مرغ فاخته
15- ضـرب شمشـیر- االن و اکنون- نام 

دیگر طاق کسری

حل جدول شماره 8۱3

جدول اختصاصی شماره 8۱4

امید جانباز
 طراح جدول

از هر 3 زن یکی از خشونت رنج می برد

عشق ساالری، مهمترین راه رفع خشونت علیه زن استخشونت علیه زن، صرفا صورت کبود نیست

چهاردیواری اختیاری نیست



عکس: محمد خضری مقدم

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم

هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر

دارند می بارند

ـ ابر است و باریدن ـ

هرچند می دانم

این آسمان ـ هرجا که می بینی ـ

                          همین رنگ است

اما کویر من

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه نقاشی های هانیه فیروزآبادی
در نگارخانه دیبا

نمایشگاه تا27دی ماه ادامه دارد.

خبر

نرگس کلباسی 
در انتظار دادگاه تجدید نظر

سرکنسـول کشـورمان در حیدرآباد هنـد از ثبت دادخواسـت نرگس 
کلباسـی در دادگاه تجدیـد نظر رایـاگادا خبرداد.

حسـن نوریـان، سرکنسـول کشـورمان در حیدرآبـاد در گفت وگـو با 
ایسـنا، در رابطـه بـا پرونـده نرگس کلباسـی، بانـوی نیکوکار کشـورمان 
گفـت: دادخواسـت خانـم کلباسـی در دادگاه تجدیـد نظر رایـاگادا ثبت 
شـده و منتظـر تعییـن تاریـخ جلسـه اول دادگاه تجدیـد نظـر بـرای 
فرجام خواهـی خانـم کلباسـی هسـتیم. نرگس کلباسـی اشـتری بانوی 
نیکـوکار ایرانـی اسـت که بـرای کـودکان یتیـم و معلول در شـرق هند 
پرورشـگاهی سـاخته اسـت ولـی در پـی مفقـود شـدن یک کـودک به 
قتـل غیـر عمد متهـم و چندی پیـش از سـوی دادگاه رایاگادا در شـرق 
هنـد بـه یـک سـال زنـدان و 300 هـزار روپیـه جریمـه نقـدی محکوم 
شـد. او پیـش از ایـن بـا توجـه بـه تابعیـت انگلیـس و سـال هایی که در 
ایـن کشـور زندگـی کـرده بـود از سـفارت بریتانیـا در هند در خواسـت 
کمـک کـرده بـود ولـی پیگیری از سـوی آنها انجام نشـده بـود و نرگس 
کلباسـی موضـوع را بـا سـفارت ایـران در دهلـی نـو در میان گذاشـت و 
آنهـا بـا توجـه به ایرانی بـودن پدر و مادر او به سـرعت برایش پاسـپورت 
ایرانـی صادر کردند. اشـتری که بـه دلیل این اتهام ممنوع الخروج شـده 
و بـا احتمـال محکومیـت زنـدان در صورت اثبـات اتهام مواجه اسـت، با 
انتشـار نامـه ای در فضـای مجازی از دوسـتان و سـفارت انگلیس در هند 
درخواسـت کمـک کـرد، ولی سـفارت انگلیـس در دهلی نـو توجهی به 
ایـن در خواسـت نکـرد و نرگس کلباسـی موضوع را با سـفارت ایـران در 
دهلی نو پرونده را مطرح کرد و سـفارت کشـورمان هم به سـرعت برای 
او پاسـپورت ایرانـی صـادر کـرد و حسـن نوریـان سرکنسـول جمهوری 
اسـامی ایـران در حیدرآبـاد هـم مسـئول رسـیدگی به این پرونده شـد 
.  کلباسـی همچنیـن در هنـگام سـفر  وزیر امـور خارجه  کشـورمان به 
هنـد ماقاتـی بـا او داشـت و محمـد جـواد ظریـف هـم در این دیـدار و 
هـم در پاسـخ بـه نامه تعدادی از هنرمندان، اسـاتید و حقوقدانـان درباره 
نرگـس کلباسـی ایرانـی نیکـوکار در هنـد اعـام کـرد کـه وزارت امـور 
خارجـه حمایـت از شـهروندان ایرانـی مقیـم خارج اعـم از دانشـجویان، 
فرهیختـگان، تجـار و سـایر هموطنـان در اقصـی نقاط جهـان را وظیفه 
خـود می دانـد و از همـه تـوان و ظرفیـت خـود بـرای حمایـت از آنـان و 
اسـتیفای حقوقشـان اسـتفاده خواهد کرد. چندی پیش سوشـما سوارج 
وزیـر امـور خارجه هند در پیام توییتری نوشـته که«  مـن از دولت ایالت 
اودیسـا درخواسـت کردم تا یک گـزارش در مورد پرونده نرگس اشـتری 
ارائـه دهـد.« او همچنین نام های محمد جواد ظریف و بوریس جانسـون 
وزرای امور خارجه ایران و انگسـتان و سـواراب کومار سـفیر هندوسـتان 
در ایـران را تـگ کـرد ولـی روز بعد در پیام توییتری دیگـر اعام کرد که 
»پرونـده نرگـس کلباسـی در حـال حاضر تحت بررسـی و قضـاوت قرار 

دارد و از ایـن رو، وی نمی توانـد کمکـی بـه حـل ایـن پرونـده کند«.

 اطالعات

سکه

۱۱,900,000 ریال طرح جدید

۱۱,440,000 ریال طرح قدیم 

6,060,000 ریال نیم سکه 

3,200,000 ریال ربع سکه 

2,040,000 ریال یک گرمی

طال

۱,۱44,420 ریال هر گرم طالی ۱8 عیار

۱,525,930 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

39,5۱0 ریال دالر آمریکا

42,700 ریال یورو

۱۱,050 ریال درهم امارت

5,980 ریال  یوآن 

48,900 ریال پوند

خودرو

سمند LX  30,298,000 تومان

رانا LX  33,389,000 تومان

ویتارا دنده ای کالس 5  ۱25,0۱8,000 تومان

سایپا SE ۱۱۱     20,926,000 تومان

75,826,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,950,000 تومان

لیفان X50  48,900,000 تومان

8۱,900,000 تومان   S5 جک

53,462,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

2- تا ۱6/آفتابی امروز

۱- تا ۱8/آفتابی فردا

 تاریخ

یکسال پیش چنین روزی
سـخنان صـادق زیباکام در خانه شـهر کرمـان و تجمع 
اعتراضـی مـردم کرمـان در اعتـراض بـه طـرح هتـل بـام 
کرمـان از مهـم تریـن عناویـن »پیـام مـا« در ایـن روز 

بودند.
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روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  
طراحی نامواره: محمد خضری مقدم   مدیر داخلی: مریم شمس

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

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

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

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

دبیر صفحه میدان زنان: سیمین سلطانی نژاد

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

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

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

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

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh

پیش چاپ و چاپ: مهدوی )کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

آگهی مناقصه )نوبت دوم( 
شماره 

مناقصه
عنوان پروژه

سی
رر

ل ب
راح

م

ع مبلغ برآورد )ریال(
نو

ین
ضم

ت

مبلغ تضمین 
)ریال(

ها
ت ب

رس
فه

16/الف/95/46

تعمیرات تعدادی پل در محورهای جیرفت-
دهبکری،جیرفت-بافت،جیرفت-فاریاب-کهنوج و 

کهنوج-قلعه گنج-فنوج)شامل عملیات تخریب،اجرای 
رادیه و برید،دیوار هدایت آب سنگی و بتنی،اجرای قرنیز 

ایوتنقیه پل ها(
له 

رح
ک م

ی

   5،943،617،464

قد
ه ن

وج
یز 

وار
ش 

 فی
صل

- ا
اد(

سن
ر ا

ه د
شد

ئه 
 ارا

ت
فرم

 با 
بق

طا
) م

ی 
انک

ه ب
نام

ت 
مان

ض

297،200،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
95

17/الف/95/46
احداث رمپ های ورودی و خروجی مجتمع خدمات 

رفاهی آقای کیومرث سنجری واقع در کیلومتر 25 محور 
 ایکهنوج-رودان

حله
 مر

ک
ی

2،736،705،149136،840،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

18/الف/95/46
اصاح آبنمای محور زهکلوت - ایرانشهر اصاح آبنما و 
تعمیر و مرمت پل )رودبار - ایرانشهر(، تعمیر و اصاح 
ایسیستم زهکشی )رودبار - ایرانشهر(                              

له 
رح

و م
د

  9،480،766،880474،100،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

19/الف/95/46
تعریض، بهسازی و روکش آسفالتی محور رودبار-
زهکلوت-ایرانشهر حد فاصل کیلومتر 25 تا 55 

ای)قطعه دوم(
له 

رح
و م

د

119،780،766،4003،596،000،000

اه 
دگ

فرو
ند 

 ،با
 راه

ده
ع ش

می
تج

هن
ه آ

ی را
ساز

زیر
و 

20/الف/95/46
تعریض قسمتی از محور فاریاب-بلوک-جیرفت حد 

فاصل کیلومتر 00+0 تا00+7 از مبدا فاریاب
 ای)عملیات خاکی و ابنیه فنی(

حله
 مر

ک
ی

10،716،470،064  536،000،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
13

95

تعمیر قرنیز و نرده پل های بزرگ در راههای حوزه 21/الف/95/46
 ایاستحفاظی جنوب کرمان

حله
 مر

ک
ی

2،197،955،212110،000،000

ی 
دار

راه
13

95
ل 

سا

تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی همراه 22/الف/95/46
با گاسبید

 ای
حله

 مر
ک

ی

9،999،389،540500،000،000

ل 
سا

ی 
دار

راه
95

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - کیلومتر 5 جاده کرمان- پایانه بار جیرفت دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راهدار ی و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان)دبیرخانه(

مهلت : تاریخ ذکر شده در اسناد مناقصه 

محل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

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

کالهبرداران در نقش بازاریاب های اینترنتی

وعده درآمدهای واهی
فریبی برای ساختن هرم

پهلوان حیدرذاکری
کهن کسوت و  پیر ورزش باستانی ایران و کرمان:

پهلوانان نمی میرند
گفت وگوی اختصاصی پیام ما 

با عطیه مرکزی هنرمند تصویرگر

 کتاب کودك

تبدیل به کاالیی لوکس شده

وحید الدین فره وشی
 کارمند قدیمی بانک سپه کرمان:

هیچ چیز بهتر از
راستی و درستی نیست 

   صفحه۱6   صفحه۱2   صفحه۱0

   صفحه ۱4
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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

فرشته بهره دار.نازنین سعید
گزنفـون می نویسـد: »ایرانیان اقسـام 
دانسـتنی های ورزشـی را فرا می گرفتند 
و چـون تمام این مراحـل را می گذراندند 
بـه خصـال پهلوانـی متمایز می گشـتند 
ُگـرد  جـوان  یعنـی  ُگـرَدک  را  آنـان  و 

می نامیدنـد«
زورخانـه، که مکان ورزشـی باسـتانی 
مقـدس ایرانیـان و جایـگاه زور و قـدرت 
اسـت، عنـوان محلـی تاریخی اسـت که 
در آن کشـتی گیـران ایرانی تحت تعلیم 
و تعلـم قـرار می گیرنـد. ایـن ورزش در 
نگاه اول شـبیه حـرکات نامتعـارف بدن 
سـازی و آئروبیـک بـه نظـر مـی رسـد. 
امـا حـرکات باسـتانی کاران، ترکیبـی از 
حـرکات چرخشـی دراویـش همـراه بـا 
ضربـات آهنگیـن و وزنـه هـای چوبـی 
سـنگینی اسـت کـه آن را در داخل گود 
چرخانـده و بـه هـوا پرتـاب مـی کنند. 

شـمال  هـای  زورخانـه  از  یکـی  در 
تهـران بـا ورزشـکاری برخورد کـردم که 
مـی گفـت: ایـن ورزش بـرای ما بسـیار 
مقـدس اسـت و مـا را هر چه بیشـتر به 
خـدا نزدیـک مـی کنـد. او مـی گفـت: 
بـرای ایـن کـه بتوانـی وارد گود هشـت 
گوشـه ی زورخانـه که درسـت در نقطه 
ی مرکـزی زورخانـه واقـع شـده بشـوی 
بایـد یـک سـری مراسـم مشـترک را به 

اتفـاق دیگـر ورزشـکاران انجـام دهـی.
بـه اعتقـاد او ایـن ورزش باسـتانی و 
ایـن زورخانـه اسـت کـه نیروی کشـتی 
گیـران ایرانـی و رشـته کشـتی را تامین 
ایـران هـر  واقـع کشـتی  میکنـد و در 
چـه دارد از همیـن ورزش زورخانـه ای 
اسـت. بـا وجودی که رشـته ی ورزشـی 
کشـتی، یکـی از ورزشـهایی اسـت که از 
جایـگاه بیـن المللـی برخوردار اسـت اما 
در مقایسـه با ورزش باسـتانی رشـته ای 

خسـته کننـده و کسـل کننده اسـت.
ورزش و انجـام حـرکات پهلوانـی جز 
ایرانیـان در  فعالیتهـای اصلـی روزمـره 
آن  جامعـه  بوده اسـت.  باسـتان  دوران 
زمـان ارزش خاصـی بـرای ورزشـکارانی 
قائـل می شـد کـه بـرای قـدرت بدنـی و 
شـجاعت روحـی کـه دراختیار داشـتند، 
شـکرگزار بوده اند.بر پایه تاریـخ، زورخانه 

در حـدود هفتصـد سـال پیـش )قـرن 
7خورشـیدی( بوسـیله محمـود معروف 
بـه پوریـای ولـی بـه صـورت امـروزی 
بازسـازماندهی شـد. بـا این حـال بر پایه 
رفتـار و منـش تاریخـی و اسـطوره های 
ایـران زورخانه می تواند حداقـل در ایران 

تاریخـی بسـیار کهن تـر داشـته باشـد.
پیدایـش زورخانـه بـر مـی گـردد بـه 
زمانهـای خیلـی قدیـم کـه جنـگ های 
تـن بـه تـن انجـام مـی شـد و تعلیـم 
فنـون جنگـی در آن عصـر بـه سـبک و 
شـیوه مخصـوص انجـام می گرفـت زیرا 
بـود  عبـارت  روز  آن  جنگـی  عملیـات 
از اسـب سـواری ، چـوگان بـازی، تیـر 
انـدازی و کشـتی که تعلیمـات آن برای 

هـر مملکتـی ضـروری بـود.
در ورزش باسـتانی، اداوات کاربـردی، 
الهام گرفته شـده از ادوات جنگی اسـت، 
مثـًا »میـل« صـورت تغییر یافتـه گرز 
اسـت، »کبـاده« همـان »کمان« اسـت، 
»سـنگ زورخانه« همان »سـپر« اسـت 
و »طبـل زورخانـه« یـادآور طبل جنگی 
یـا همـان کـوس اسـت و گـود زورخونه 
محلـی بـرای پـرورش تـن و روح امـا در 
ایـن میـان خوانـدن اشـعار هـم حکـم 
همـان رجزخوانـی میادین جنگـی را به 
خوبـی ایفـا کـرده اسـت بـا ایـن تفاوت 
که در اشـعار رجزخوانی هدف ترسـاندن 
حریـف و غلبـه بر او بـوده، اما در اشـعار 
زورخانـه هـا هـدف القـای تـوان و نیـرو 
بـه ورزش کاران اسـت کـه در ایـن میان 
اشـعار مـورد نظـر را بـا چاشـنی پنـد و 
انـدرز در مسـیر غلبـه بـر نفـس در نظر 

گرفتند.
مرشـد در زورخانـه حکـم صوفـی یـا 
عارفـی را دارد کـه بـا خوانـدن اشـعاری 
حماسـی هدفـش القـای تـوان و نیروی 
ورزش اسـت. یکـی از ایـن پهلوانان نامی 
و قدیمـی ایـران، حیـدر ذاکری اسـت. 

او کـه اصالتـش ازعشـایر فـارس وایل 
بصیری,قشقایی است و به گفته خودش، 
ایـن ایل مـردان بزن بهادرزیادی داشـت 
کـه هروقت ایـران در تنگنا قرار میگرفت 
ایـن ایـل بصیـری بود,که به کمـک آنها 
مـی شـتافت.از 10 سـالگی ورزش را در 
اصفهـان شـروع کرد و خیلـی زود جذب 
باسـتانی شـد.  گـود زورخانـه و ورزش 

وی دارای دو لیسـانس ادبیـات فارسـی 
زبـان  دو  بـه  و  بدنـی هسـت  وتربیـت 
روسـی وفارسی تسـلط کامل دارد ضمن 
اینکـه کتـاب شـعری را در دسـت چاپ 
دارد.وی کـه از قدیمـی تریـن باسـتان 
کاران ایـران محسـوب می شـود، با 105 
سـال سـن، هنـوز هـم خیلی سـرحال و 
قبـراق اسـت و ورزش را کنـار نگذاشـته 
اسـت. همین همـت واال و اخاق خوبش 
دلیلـی شـد تـا پـای صحبـت هـای این 
پهلـوان نامـی بنشـینیم و تا اززیـر و خم 

ورزش باسـتانی بـرای مـا بگوید،                            
ورودش  چگونگـی  از  برایمـان  ابتـدا 
بـه ایـن ورزش ایـن چنیـن گفـت: بـه 
وسـیله پـدرم کـه خان بـود بـه اصفهان 
آمدیـم، بـرای درس خوانـدن و درآنجـا 
سـاکن شـدیم و همـان جـا کـم کـم با 
گـود زورخانه آشـنا شـدم.زورخانه ای در 
اصفهـان که از انجا شـروع کـردم و هنوز 
هـم به نـام خـودم اسـت)زورخانه دروازه 
حسـن آبـاد( و اکثراصفهانـی ها بـا نام و 
نشـان بنده آشـنایی دارند,کارهای بسیار 
زیـادی را با عنـوان پهلوانـی و به صورت 
خیریـه انجـام مـی دادم، برنامـه هایـی 
مختلـف مثـل: نگه داشـتن ماشـینهای 
سـنگین, خـم کردن آهـن با چشـم و.... 
کـه درآمـد همه اینها صـرف امور خیریه 
و مـردم مـی شـد. بـه دلیل اینکـه همه 
زندگیـم را صـرف مـردم کـردم بسـیار 
دیـر ازدواج کـردم,در مـدارس بسـیاری 
بصـورت رایـگان تدریـس کـردم به علت 
قدرت جسـمانی بسـیار زیاد و خـدادای 
کـه دارم هیـچ وقـت بـه خـودم مغـرور 
نشـدم چـون این یک قدرت الهی اسـت.

بـه  مهاجرتـش  دلیـل  از  ادامـه  در 
کرمـان و سـاکن شـدنش در این اسـتان 
مـی گویـد کـه دررفسـنجان دو کارخانه 
سـنگ بری و سـنگ کوبی داشـتم برای 
رسـیدگی بـه امـورات آنها به رفسـنجان 
آمـدم و بـا دسـت خالـی همانجـا ازدواج 
کـردم و خدا 10 فرزند )5دختر و5پسـر(
بـه مـن بخشـید کـه همگـی بـه ورزش 
عاقـه دارند ولـی ورزش پهلوانی را ادامه 
ندادنـد. به جـوان هـای امـروزی توصیه 
جوانـی  بـازوی  و  زور  بـه  کـه  میکنـم 
خـود غـره نشـوند و اخاق و منـش را از 

پهلوانـان نامـی و قدیمـی یـاد بگیرند.

پرسـیدیم  حیـدر  پهلـوان  از  وقتـی 
کـه چندسـال اسـت وارد گـود زورخانـه 
شـده و ازپهلوانـان کرمـان چـه کسـانی 
مـی  پاسـخ  در  او  میشناسـد؟  را 
تقریبـا  و  دارم  سـن  گوید:105سـال 
پهلوانـی  ورزش  کـه  اسـت  90سـال 
میکنم. خـدا رحمت کند همـه پهلوانان 
قدیم کرمـان را.من خیلـی دیربه کرمان 
آمـدم اما تعریـف پهلوان عطایـی را زیاد 
شـنیده ام.اینها که مـی گویم الف و منم 
کـردن نیسـت، ورزش در زمانهـای قدیم 
بـه ایـن صـورت توسـعه نداشـت ایـن 
رسـانه هـا وجود نداشـتند مثـا یک نفر 
یـک میلـه بلنـد میکـرد و آوازه پهلوانی 
اش در دنیـا می پیچید.یکـی از کارهایی 
کـه من در سـن 25 سـالگی انجـام دادم 
و باعـث شـد آوازه ام در دنیـا بپیچد این 
بود,کـه سـنگ آسـیاب را مثـل النگو در 
دسـتم کـردم و بـه تـه قنـات رفتـم و 
بادسـت دیگـرم آب خـوردم و بـاال آمدم 
.اینهـا همـه نیروهـای خـدادادی و الهی 
اسـت یـا در سـرعین  اردبیل بـه صورت 
پـل شـدم و 4تن وزنـه را روی سـینه ام 

کـردم.                                            تحمل 
به نظر شـما افـرادی که مـی خواهند 
وارد ایـن ورزش شـوند چـه خصوصیاتی 
بایـد داشـته باشـند؟ ایـن ورزش ماننـد 
دریایـی اسـت. مردانگـی ز لـذت دنیـا 
گذشـتن اسـت/نامرد و مـرد را بحـدی 
کـه میتوان شـناخت. اگرمـا و جوانان ما 
که مسـلمان هسـتیم، طبق قـرآن عمل 
کنیـم چـون قـران کام خداسـت و بـی 
حکمـت نیسـت، حتمـا در ایـن رشـته 
موفق خواهند شـد. مـن معتقدم که این 
یک بخـش الهـی اسـت,خداوند به یکی 
زیبایـی مـی دهـد و به یکی قـدرت و به 
دیگـری ثـروت، اگرمن کمـرم را به دیوار 
تکیـه میـزدم دیـوار مـی افتـاد بـا اینکه 
قـدرت بدنی,زیـادی داشـتم ولی,هیـچ 
وقـت منم منـم نکردم و همیشـه تواضع 
را پیـش گرفتـم. بازهـم میگویـم همـه 
اینهـا نیروهـای الهـی هسـتند در ایـن 
ورزش باید فروتنی زیادی داشـته باشـی.     
او اخـاق و منـش را در پهلوانی حرف 
اول می داند و معتقد اسـت: کسـانی که 
در ایـن رشـته فعالیت می کننـد مرام و 
معرفـت و منش جوانمردی,بایـد در آنها 

پهلوان حیدرذاکری، کهن کسوت و  پیر ورزش باستانی ایران و کرمان:

پهلوانان نمی میرند
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فرشته بهره دار.نازنین سعید
گزنفـون می نویسـد: »ایرانیان اقسـام 
دانسـتنی های ورزشـی را فرا می گرفتند 
و چـون تمام این مراحـل را می گذراندند 
بـه خصـال پهلوانـی متمایز می گشـتند 
ُگـرد  جـوان  یعنـی  ُگـرَدک  را  آنـان  و 

می نامیدنـد«
زورخانـه، که مکان ورزشـی باسـتانی 
مقـدس ایرانیـان و جایـگاه زور و قـدرت 
اسـت، عنـوان محلـی تاریخی اسـت که 
در آن کشـتی گیـران ایرانی تحت تعلیم 
و تعلـم قـرار می گیرنـد. ایـن ورزش در 
نگاه اول شـبیه حـرکات نامتعـارف بدن 
سـازی و آئروبیـک بـه نظـر مـی رسـد. 
امـا حـرکات باسـتانی کاران، ترکیبـی از 
حـرکات چرخشـی دراویـش همـراه بـا 
ضربـات آهنگیـن و وزنـه هـای چوبـی 
سـنگینی اسـت کـه آن را در داخل گود 
چرخانـده و بـه هـوا پرتـاب مـی کنند. 

شـمال  هـای  زورخانـه  از  یکـی  در 
تهـران بـا ورزشـکاری برخورد کـردم که 
مـی گفـت: ایـن ورزش بـرای ما بسـیار 
مقـدس اسـت و مـا را هر چه بیشـتر به 
خـدا نزدیـک مـی کنـد. او مـی گفـت: 
بـرای ایـن کـه بتوانـی وارد گود هشـت 
گوشـه ی زورخانـه که درسـت در نقطه 
ی مرکـزی زورخانـه واقـع شـده بشـوی 
بایـد یـک سـری مراسـم مشـترک را به 

اتفـاق دیگـر ورزشـکاران انجـام دهـی.
بـه اعتقـاد او ایـن ورزش باسـتانی و 
ایـن زورخانـه اسـت کـه نیروی کشـتی 
گیـران ایرانـی و رشـته کشـتی را تامین 
ایـران هـر  واقـع کشـتی  میکنـد و در 
چـه دارد از همیـن ورزش زورخانـه ای 
اسـت. بـا وجودی که رشـته ی ورزشـی 
کشـتی، یکـی از ورزشـهایی اسـت که از 
جایـگاه بیـن المللـی برخوردار اسـت اما 
در مقایسـه با ورزش باسـتانی رشـته ای 

خسـته کننـده و کسـل کننده اسـت.
ورزش و انجـام حـرکات پهلوانـی جز 
ایرانیـان در  فعالیتهـای اصلـی روزمـره 
آن  جامعـه  بوده اسـت.  باسـتان  دوران 
زمـان ارزش خاصـی بـرای ورزشـکارانی 
قائـل می شـد کـه بـرای قـدرت بدنـی و 
شـجاعت روحـی کـه دراختیار داشـتند، 
شـکرگزار بوده اند.بر پایه تاریـخ، زورخانه 

در حـدود هفتصـد سـال پیـش )قـرن 
7خورشـیدی( بوسـیله محمـود معروف 
بـه پوریـای ولـی بـه صـورت امـروزی 
بازسـازماندهی شـد. بـا این حـال بر پایه 
رفتـار و منـش تاریخـی و اسـطوره های 
ایـران زورخانه می تواند حداقـل در ایران 

تاریخـی بسـیار کهن تـر داشـته باشـد.
پیدایـش زورخانـه بـر مـی گـردد بـه 
زمانهـای خیلـی قدیـم کـه جنـگ های 
تـن بـه تـن انجـام مـی شـد و تعلیـم 
فنـون جنگـی در آن عصـر بـه سـبک و 
شـیوه مخصـوص انجـام می گرفـت زیرا 
بـود  عبـارت  روز  آن  جنگـی  عملیـات 
از اسـب سـواری ، چـوگان بـازی، تیـر 
انـدازی و کشـتی که تعلیمـات آن برای 

هـر مملکتـی ضـروری بـود.
در ورزش باسـتانی، اداوات کاربـردی، 
الهام گرفته شـده از ادوات جنگی اسـت، 
مثـًا »میـل« صـورت تغییر یافتـه گرز 
اسـت، »کبـاده« همـان »کمان« اسـت، 
»سـنگ زورخانه« همان »سـپر« اسـت 
و »طبـل زورخانـه« یـادآور طبل جنگی 
یـا همـان کـوس اسـت و گـود زورخونه 
محلـی بـرای پـرورش تـن و روح امـا در 
ایـن میـان خوانـدن اشـعار هـم حکـم 
همـان رجزخوانـی میادین جنگـی را به 
خوبـی ایفـا کـرده اسـت بـا ایـن تفاوت 
که در اشـعار رجزخوانی هدف ترسـاندن 
حریـف و غلبـه بر او بـوده، اما در اشـعار 
زورخانـه هـا هـدف القـای تـوان و نیـرو 
بـه ورزش کاران اسـت کـه در ایـن میان 
اشـعار مـورد نظـر را بـا چاشـنی پنـد و 
انـدرز در مسـیر غلبـه بـر نفـس در نظر 

گرفتند.
مرشـد در زورخانـه حکـم صوفـی یـا 
عارفـی را دارد کـه بـا خوانـدن اشـعاری 
حماسـی هدفـش القـای تـوان و نیروی 
ورزش اسـت. یکـی از ایـن پهلوانان نامی 
و قدیمـی ایـران، حیـدر ذاکری اسـت. 

او کـه اصالتـش ازعشـایر فـارس وایل 
بصیری,قشقایی است و به گفته خودش، 
ایـن ایل مـردان بزن بهادرزیادی داشـت 
کـه هروقت ایـران در تنگنا قرار میگرفت 
ایـن ایـل بصیـری بود,که به کمـک آنها 
مـی شـتافت.از 10 سـالگی ورزش را در 
اصفهـان شـروع کرد و خیلـی زود جذب 
باسـتانی شـد.  گـود زورخانـه و ورزش 

وی دارای دو لیسـانس ادبیـات فارسـی 
زبـان  دو  بـه  و  بدنـی هسـت  وتربیـت 
روسـی وفارسی تسـلط کامل دارد ضمن 
اینکـه کتـاب شـعری را در دسـت چاپ 
دارد.وی کـه از قدیمـی تریـن باسـتان 
کاران ایـران محسـوب می شـود، با 105 
سـال سـن، هنـوز هـم خیلی سـرحال و 
قبـراق اسـت و ورزش را کنـار نگذاشـته 
اسـت. همین همـت واال و اخاق خوبش 
دلیلـی شـد تـا پـای صحبـت هـای این 
پهلـوان نامـی بنشـینیم و تا اززیـر و خم 

ورزش باسـتانی بـرای مـا بگوید،                            
ورودش  چگونگـی  از  برایمـان  ابتـدا 
بـه ایـن ورزش ایـن چنیـن گفـت: بـه 
وسـیله پـدرم کـه خان بـود بـه اصفهان 
آمدیـم، بـرای درس خوانـدن و درآنجـا 
سـاکن شـدیم و همـان جـا کـم کـم با 
گـود زورخانه آشـنا شـدم.زورخانه ای در 
اصفهـان که از انجا شـروع کـردم و هنوز 
هـم به نـام خـودم اسـت)زورخانه دروازه 
حسـن آبـاد( و اکثراصفهانـی ها بـا نام و 
نشـان بنده آشـنایی دارند,کارهای بسیار 
زیـادی را با عنـوان پهلوانـی و به صورت 
خیریـه انجـام مـی دادم، برنامـه هایـی 
مختلـف مثـل: نگه داشـتن ماشـینهای 
سـنگین, خـم کردن آهـن با چشـم و.... 
کـه درآمـد همه اینها صـرف امور خیریه 
و مـردم مـی شـد. بـه دلیل اینکـه همه 
زندگیـم را صـرف مـردم کـردم بسـیار 
دیـر ازدواج کـردم,در مـدارس بسـیاری 
بصـورت رایـگان تدریـس کـردم به علت 
قدرت جسـمانی بسـیار زیاد و خـدادای 
کـه دارم هیـچ وقـت بـه خـودم مغـرور 
نشـدم چـون این یک قدرت الهی اسـت.
بـه  مهاجرتـش  دلیـل  از  ادامـه  در 
کرمـان و سـاکن شـدنش در این اسـتان 
مـی گویـد کـه دررفسـنجان دو کارخانه 
سـنگ بری و سـنگ کوبی داشـتم برای 
رسـیدگی بـه امـورات آنها به رفسـنجان 
آمـدم و بـا دسـت خالـی همانجـا ازدواج 
کـردم و خدا 10 فرزند )5دختر و5پسـر(
بـه مـن بخشـید کـه همگـی بـه ورزش 
عاقـه دارند ولـی ورزش پهلوانی را ادامه 
ندادنـد. به جـوان هـای امـروزی توصیه 
جوانـی  بـازوی  و  زور  بـه  کـه  میکنـم 
خـود غـره نشـوند و اخاق و منـش را از 

پهلوانـان نامـی و قدیمـی یـاد بگیرند.

پرسـیدیم  حیـدر  پهلـوان  از  وقتـی 
کـه چندسـال اسـت وارد گـود زورخانـه 
شـده و ازپهلوانـان کرمـان چـه کسـانی 
مـی  پاسـخ  در  او  میشناسـد؟  را 
تقریبـا  و  دارم  سـن  گوید:105سـال 
پهلوانـی  ورزش  کـه  اسـت  90سـال 
میکنم. خـدا رحمت کند همـه پهلوانان 
قدیم کرمـان را.من خیلـی دیربه کرمان 
آمـدم اما تعریـف پهلوان عطایـی را زیاد 
شـنیده ام.اینها که مـی گویم الف و منم 
کـردن نیسـت، ورزش در زمانهـای قدیم 
بـه ایـن صـورت توسـعه نداشـت ایـن 
رسـانه هـا وجود نداشـتند مثـا یک نفر 
یـک میلـه بلنـد میکـرد و آوازه پهلوانی 
اش در دنیـا می پیچید.یکـی از کارهایی 
کـه من در سـن 25 سـالگی انجـام دادم 
و باعـث شـد آوازه ام در دنیـا بپیچد این 
بود,کـه سـنگ آسـیاب را مثـل النگو در 
دسـتم کـردم و بـه تـه قنـات رفتـم و 
بادسـت دیگـرم آب خـوردم و بـاال آمدم 
.اینهـا همـه نیروهـای خـدادادی و الهی 
اسـت یـا در سـرعین  اردبیل بـه صورت 
پـل شـدم و 4تن وزنـه را روی سـینه ام 

کـردم.                                            تحمل 
به نظر شـما افـرادی که مـی خواهند 
وارد ایـن ورزش شـوند چـه خصوصیاتی 
بایـد داشـته باشـند؟ ایـن ورزش ماننـد 
دریایـی اسـت. مردانگـی ز لـذت دنیـا 
گذشـتن اسـت/نامرد و مـرد را بحـدی 
کـه میتوان شـناخت. اگرمـا و جوانان ما 
که مسـلمان هسـتیم، طبق قـرآن عمل 
کنیـم چـون قـران کام خداسـت و بـی 
حکمـت نیسـت، حتمـا در ایـن رشـته 
موفق خواهند شـد. مـن معتقدم که این 
یک بخـش الهـی اسـت,خداوند به یکی 
زیبایـی مـی دهـد و به یکی قـدرت و به 
دیگـری ثـروت، اگرمن کمـرم را به دیوار 
تکیـه میـزدم دیـوار مـی افتـاد بـا اینکه 
قـدرت بدنی,زیـادی داشـتم ولی,هیـچ 
وقـت منم منـم نکردم و همیشـه تواضع 
را پیـش گرفتـم. بازهـم میگویـم همـه 
اینهـا نیروهـای الهـی هسـتند در ایـن 
ورزش باید فروتنی زیادی داشـته باشـی.     
او اخـاق و منـش را در پهلوانی حرف 
اول می داند و معتقد اسـت: کسـانی که 
در ایـن رشـته فعالیت می کننـد مرام و 
معرفـت و منش جوانمردی,بایـد در آنها 

پهلوان حیدرذاکری، کهن کسوت و  پیر ورزش باستانی ایران و کرمان:

پهلوانان نمی میرند
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وجـود داشـته باشـد و این یک امـر ذاتی اسـت.صفات پهلوانی 
را صفاتـی بـس نکـو باشـد/به عـزت زندگانـی کـن کـه حفظ 
آبـرو باشـد. زبـان گر می گشـایی سـعی کن که از دل سـخن 
گویی/زبـان بی خبـرازدل، زمردان دورو باشد.انسـان نمی تواند 
بگویـد کـه مـن ازهـر گناهی مبـری هسـتم و اگر بـه موقع به 
خـودش تکانـی بدهـد، مـی توانـد توبه کنـد وبرگردد. انسـان 
جایزالخطاسـت و یـک زمانی,بیـدار خواهد شـد.من تـا اکنون 
چنـد بـار، تـا حد مـرگ رفتم کـه خداوند مـرا نجـات داد من 
هرچـه دارم از ایـن اخـاق و منـش پهلوانـی دارم ، برای اینکه 
هرچـه را کـه بـرای خـودم بد مـی دانم بـرای دیگـران هم بد 
اسـت وآنچه کـه برای خودم خوب وپسـندیده مـی بینم برای 
دیگران هم همینطوراسـت.این خصلت هـا باید در خون و ذات 

انسـان وجود داشـته باشد.
بـه نظـر او آداب ورود و خـروج به گـود زورخانه خیلی مهم 
اسـت و هـر مقامی بـه طریقی واردش می شـود، پهلـوان یک 
جـور وارد گـود میشـود,پیش کسـوت بـه شـکل دیگر,کهـن 
کسـوت یـک جور وارد میشـودو تـازه کار به طریـق دیگر باید 
وارد شـود,مثا پهلوان که فقط پهلوان نیسـت و خوی پهلونی 
هـم دارد بـا 3 زنـگ وارد گود میشـود,یعنی در اصل، ثابت مرد 
اسـت کـه پهلـوان اسـت.پهلوانان دیگـر با زنـگ و ضـرب وارد 
گـود میشـوند,برای کهـن کسـوت که خیلـی سـال در ورزش 
زحمـت کشـیده اسـت، زنـگ و ضـرب بـا هـم زده میشـود و 
خـوش آمـد هم گفتـه میشـود,تازه کار هـم که به اسـم نوچه 
یا نو خواسـته وارد شـوند میگویند خوش آمدیدوسـپس برای 
پهلـوان صلـوات فرسـتاده میشـود.در اصـل عنـوان پهلوانی را 
خـدا بایـد بدهدمن وقتی کـه به خیابـان میروم و مـردم دورم 
را میگیرنـد بـا خودم میگویم این زنگی اسـت کـه در دل مردم 
زده میشـود و برای من ارزشـش از,زنگ زورخانه خیلی بیشـتر 
اسـت ایـن یعنـی مـن از طـرف مـردم به عنـوان یـک پهلوان 

واقعـی شـناخته شـده ام واین جای شـکر دارد.
در  کـه  ریـزان  گل  ماننـد  هایـی  مراسـم  دربـاره  او  از 
گودزورخانـه انجام میشـوند می گویـد:در مراسـم گلریزان اگر 
می خواسـتند کسـی را که منش پهلوانی دارد در خفا و بدون 
اینکـه شـخص بفهمـد کمـک ازطرف چه کسـی اسـت، انجام 
می شـد، مخصوصا بـرای زندانیان نیازمند,خداوند هم سـمیع 
اسـت و هـم بصیر,اگـر کمکـی از تـه دل باشـد و ریـا نباشـد 
خداونـد همه را مـی بیند و می شـنود.خودنمایی نباید در این 
گونه مراسـم هـا باشـد.کمک نباید,به طریقی باشـد که آبروی 
طـرف و خانـواده اش برود.همچنین مراسـم هایی مانند تقدیر 
ازپهلـوان - تقدیر از مرشـد و دهها مراسـم دیگرکه با گذشـت 

زمـان کـم کم منسـوخ شـده اند.
پهلـوان حیـدر معتقد اسـت که رعایـت ادب در ایـن ورزش 
سـخت تـر از سـنگ و میـل و کبـاده زدن اسـت وایـن قطعـه 
شـعر را می خواند:ای خوشـا در زور خانه پاس حرمت داشـتن/
مهـره کذب و ریا بیرون در بگذاشـتن.به گفته وی: پهلوان قبل 
ازبرداشـتن میـل و کبـاده وسـنگ بایـد اصالت و ادب داشـته 

باشـند، اداب پهلوانی, بسـیار سـخت و سنگین است.
ایـن پیـش کسـوت ورزش باسـتانی اضافـه مـی کنـد: این 
رتبـه بنـدی جدیـدا آمـده ودر قدیـم بـه ایـن صـورت نبـود، 
عنـوان پهلوانی به این شـکل داده میشـد که در میـدان مبارزه 
وقتـی حـق به حقدار می رسـید و برنده مشـخص می شـد به 
آن شـخص عنوان پهلوانـی میدادند و این عنوان، خـواه ناخواه 
بـر دل مـردم اثـر می کـردو توقعاتی که مـردم از یـک پهلوان 
داشـتند باعـث می شـد که آن شـخص کم کم خـوی و منش 

پهلوانـی در او رشـد کند وشـکل بگیرد.
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عرفان زارعی
عطیـه مرکزی، متولـد: 1334 تهران 
اسـت و مـدرک کارشناسـی هنرهـای 
اخـذ  تهـران  دانشـگاه  از  را  تجسـمی 
نمـوده، وی عضویت پیوسـته ی انجمن 
نقاشـان ایران،عضویت پیوسـته انجمن 
تصویرگـران ایران،حضـور در سـه دوره 
تصویرگـران،  انجمـن  مدیـره  هیئـت 
سـازي  تصویـر  داوري  در  حضـور 
موالنا،فجر،کتـاب   : هـاي  جشـنواره 
هـاي درسـي و... تصویر گـری درحدود 
30 جلـد کتـاب چـاپ شـده، حضوردر 
بینـال هـاي داخلـي و خارجـي بولونیا، 
سـایتریکون، ژاپن، براتیسـاوا، پرتقال، 
گروهـي  هـاي  نمایشـگاه  در  شـرکت 
در  حضـور  نقاشـي،  و  سـازي  تصویـر 
دو دوره کارشناسـی هنرهـای شـهری 
تهـران و همـکاری بـا نشـرهای: کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، 
صابریـن، نار، افـق، امیرکبیر، مدرسـه، 
چکـه و... را در کارنامـه ی خـود دارد.

او تصویرگـری کتاب هـای مختلفـی 
را از داسـتان های شـاهنامه گرفتـه تـا 
زندگی نامـه امـام حسـین)ع( بـه عهده  
کوله بـاری  بـا  گذشـته  روز  و  داشـته 
تصویر گـری  سـال ها  تجربـه ی  از 
هنـر،  دنیـای  در  نفس کشـیدن  و 
نمایشـگاهی  را در نگارخانـه ی دیبـای 
کرمـان برگزار کرد و به عکس بسـیاری 
از هنرمنـدان کـه دیگر به قـول معروف 
بـه  نمی خورنـد  فالـوده  هـم  شـاه  بـا 
غایـت صمیمـی و مهربان اسـت و پس 
از تنهـا چنـد دقیقـه کنـار او نشسـتن 
احسـاس می کنیـد سالهاسـت کـه با او 
آشـنا هسـتید و از نظـر دیدگاهـش به 
هنـر هـم چـون هنـر را بـرای جامعـه 
بـه  اجتماعـی  نگاهـی  و  می خواهـد 
هنـرش دارد ادا و اصول هـای هنربندی 
را در کار و سـبک زندگی او نمی بینیـد 
زنی اسـت کـه سـالها واقعـا کار کـرده 
بلکـه  نبـوده  گـر  تصویـر  فقـط  و 
مـادری هـم هسـت دلسـوز و غمخـوار 
بچه هـای  تمـام  کـه  نسـل جوان، 
ایـران را فرزنـدان خـودش می دانـد و 
وقتـی که از سیسـتم آموزشـی سـخن 
آینـده ی  از  نگرانـی  کامـا  می گویـد 

بچه هـا در چهـره و گفتـارش پدیـدار 
می شـود متـن زیـر خاصـه ای از گـپ 
و گفـت طوالنـی پیام ماسـت بـا یکـی 

دیگـر از مفاخـر اسـتان:
پـدر مـن کرمانی االصـل هسـتند و 
مـن هـم هرچنـد تهـران به دنیـا آمـدم 
و چنـد سـالی هـم مدرسـه را در همان 
شـهر تجربـه کـردم امـا از سـال پنجم 
تـا  و  برگشـتیم  کرمـان  بـه  دبسـتان 
زمانـی کـه دانشـجوی دانشـگاه تهران 
شـدم در همیـن کرمـان سـاکن بودم و 
دیپلـم را هـم همین جـا گرفتم،هرچند 
هنـر  در  آنقدرهـا  کـه  نبـود  معلمـی 
نقاشـی مشـوق هم سـاالن مـن باشـد 
امـا قبـل از ترک کـردن کرمـان مدتی 
خدمـت اسـتادی بـه نـام عماد بـودم و 
چنـد کار عالـی هـم در آن کاس هـا با 
گـچ انجـام دادم و ایـن تمـام آمـوزش 
پیـش از دانشـگاه و کاس کنکـور مـن 
بـود و 15 روز قبـل از کنکـور کـه بـه 
تهـران رفتـم همـه می گفتند تـو قبول 
نمی شـوی و امـکان نـدارد که کسـی از 
و  بیایـد  آمادگـی  بـدون  و  شهرسـتان 
در دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـود کـه 
خـوب پیش بینـی آن دوسـتان غلـط از 

کار درآمـد.
 نمایشـگاه چطـور بـود و ارتباط 

مـردم با کارهـا چگونـه بود؟
نمایشـگاه خیلـی خـوب و در واقـع 
اسـتقبال  کـه  نداشـتم  توقـع  مـن 
اینقـدر خـوب باشـد، امـا خیلی هـا بـه 
دیـدن ایـن آثـار آمدنـد و خیلـی هـم 
تقریبـا  و  گرفتـم  خوبـی  فیدبک هـای 
همـه خوش شـان آمـده بـود. چـرا کـه 
بـا  تصویرسـازی  نمایشـگاه  معمـوال 
نمایشـگاه نقاشـی خیلی متفاوت اسـت 
امـا اینجا بـه نظر مـن اسـتقبال خیلی 
خوبـی بـود و امیـدوارم همینطـور هـم 
بمانـد و دیـد مـردم نسـبت بـه تصویر 
سـازی بهتـر هـم بشـود متاسـفانه در 
بـه  تصویرسـازی  مـوارد  از  بسـیاری 
اندازه ی نقاشـی جدی گرفته نمی شـود 
و هـر چنـد اآلن خیلـی وضعیـت بهتـر 
شـده امـا مثـا از نظـر قیمت هایـی که 
بـرای اثـر قائل می شـوند تصویرسـازی 
از نقاشـی عقب تـر اسـت شـاید چـون 

فکـر مـی کننـد  کار کوچـک اسـت و 
یـا چـون معمـوال بـرای کتـاب آمـاده 
مي شـوند فکـر می کننـد ایـن کار بـه 
بایـد  و  نـدارد  خاصـی  ارزش  تنهایـی 
چیـزی به آن سـنجاق بشـود، هر چند 
که هنرمند تصویرسـاز بواسـطه ی اثری 
کـه تولیـد می کنـد معمـوال مطالعـه ی 
انجـام  اثـر  تولیـد  از  قبـل  زیـادی 
اسـطوره های  تـا  تاریـخ  از  و  می دهـد 
خـود  سـوژه ی  دربـاره ی  را  مختلـف 
نیازمنـد  کارهـم  و  می کننـد  مطالعـه 
دانـش و تمریـن و تـاش زیادی اسـت 
، در نتیجـه اگـر بخواهـم قیمت گذاری 
کنـم دقیقـا همـان قیمتـی کـه روی 
اثـر  روی  می گـذارم  نقاشـی  تابلـوی 
تصویـر سـازی هـم خواهـم گذاشـت.  
مقابـل  در  کتابـی  کـه  وقتـی   
داسـتان  می شـود  بـاز  مخاطـب 
مکمـل تصاویـر اسـت یـا تصویر 

داسـتان؟ مکمـل 
کتـاب  یـک  بـرای  اثـر  تولیـد  در 
بـا  دارد  وجـود  مثلـث  یـک  همیشـه 
ناشـر  و  تصویرگـر  نویسـنده،  اضـاع: 
یـا مدیـر هنـری انتشـارت کـه خـوب 
آنقـدر  گاهـی  دارد  بسـتگی  اثـر  بـه 
تصویرگـری خـوب انجـام می شـود که 
وقتـی که کتـاب را باز می کنید بیشـتر 
آن تصاویـر شـما را جـذب می کننـد و 
این هـا برای سـنین مختلـف مختصات 
مختلفـی دارد مثـا برای سـنین پائین 
سـعی می کنیـم که از تصاویر بیشـتری 
بـا  بچه هـا  کـه  چـرا  کنیـم  اسـتفاده 
تصاویـر ارتبـاط بهتری برقـرار می کنند 
و همین طـور کـه سـن باال تـر مـی رود 
ایـن رابطـه بـر عکـس می شـود و برای 
سـاله ی   16 یـا   15 پسـرهای  مثـال 
نوجـوان عاقـه ای بـه کتاب بـا تصاویر 
زیـاد ندارنـد و ترجیـح می دهنـد کـه 
بـا کلمـات و جمـات مواجـه  بیشـتر 
می کننـد  احسـاس  کـه  چـرا  باشـند 
می خواهنـد  و  بزرگ شـده اند  دیگـر 

باشـند. بزرگ ترهـا  شـبیه 
البتـه مشـکل دیگـری هـم هسـت 
و آن اینکـه تعـدادی از نویسـنده های 
کـودک و نوجـوان مـا بسـیار بی دقـت 
می نویسـند و تصویر سـازی در داستان 

بـه  کار  فضـای  کـه  نمی افتـد  اتفـاق 
تصویرگـر بدهـد، مثـا چنـدی پیش با  
کاری مواجـه شـدم کـه ده شـعر بـرای 
کـودک و نوجـوان در آن مجموعـه بود 
و مـن نمی توانسـتم تصویـر در ایـن ده 
شـعر پیـدا کنـم کـه بتوانـم آن را بـه 
دردنـاک  واقعـا  ایـن  بکشـم،  تصویـر 
ناپذیـری  نقـد  بدتـر  آن  از  و  اسـت 
اسـت چـرا کـه حـاال فانـی صاحـب 
نمی پذیـرد  اصـا  و  هسـت  هـم  نـام 
کـه شـما بگوییـد ایـن کار تصویری در 
خـود نـدارد، یـا در زمان تدریـس برای 
نسـل جوان اجـازه ی بـروز اسـتعدادها 
بایـد  جوانـان  ایـن  خاقیت هـای  و 
داده شـود و نبایـد توقـع داشـت کـه 
از  کپی هایـی  بـه  تبدیـل  هـم  این هـا 
اساتیدشـان بشـوند چرا کـه دنیای هنر 
ایـن اسـتاد را تجربه کـرده و حاال دیگر 
نیـاز به خاقیت هـای جدیدتـری دارد، 
باید این مسـائل آسـیب شناسـی بشود 
و یـا در زمینـه ی تدریـس تصویر گـری 
و  داریـم  زیـادی  مشـکات  مـا  نیـز 
اسـاتید زیـادی را نمی بینـم کـه بـدون 
خساسـت تدریـس کنند. خوشـبختانه 
در حـال حاضـر بـا تشـکلی صنفـی که 
بـرای تصویرگـران سـامان داده ایم هم 
در انجمـن صنفی و هـم در کمیته های 
کـه  کـرده ام  تـاش  همیشـه  داوری 
جوانـان نقـش داشـته باشـند و بتوانند 
خاقیت شـان  هـم  و  بیاموزنـد  هـم 

شـکوفاتر بشـود.
بتـوان  شـاید  کارم  اوائـل  در  مـن 
گفـت خیلـی ناشـیانه عمـل می کـردم 
چـون خیلـی از مسـائل را نمی دانسـتم 
و کسـی هـم نبـود کـه بـه مـن بگویـد 
خیلـی از اختیـارات را در قـرارداد نباید 
بـه ناشـر بدهـی و یـا حتـی بگویند که 
بـا دقـت قـرارداد را بخوانید مثا ناشـر 
را روی  اجـازه ی  چـاپ تصویـر شـما 
لیـوان و یـا پوسـتر را در قـرارداد ذکـر 
انتشـار  و  از چـاپ  پـس  امـا  می کنـد 
بـا  فیلم هـم  کـه  می بینیـد  شـما  اثـر 
تصویـر سـازی شـما سـاخته شـده و از 
تیشـرت تـا نمونـه ی بزرگ شـده ی کار 
شـما بـه فـروش می رسـد و ناشـر هـم 
و  تمـام  صاحـب  را  خـودش  کمـاکان 

گفت وگوی اختصاصی پیام ما با عطیه مرکزی هنرمند تصویرگر

 کتاب کودك
تبدیل به کاالیی لوکس شده
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کمـال حقـوق مادی 
و معنـوی اثـری از شـما مي دانـد کـه 
شـما آن را صرفـا برای اسـتفاده در یک 
کتـاب بـه ناشـر داده ایـد. خوشـبختانه 
هم اکنون تشـکل  صنفـی ما هنرمندان 
را از حقـوق خـود آگاه می کنـد و حتی 
هـر هنرمنـد آماتـوری کـه مي خواهـد 
تصویرسـازی بـرای یک مجلـه را انجام 
بدهـد دفترچه ی نرخ نامه ی مـا را دارد.

 تصویرسـازی بـرای مطبوعـات 
محدودیـت بیشـتری دارد و یا در 

کتاب؟ زمینـه ی 
آدینـه  مثـل  مجاتـی  بـرای  مـن 
مثـا  کـه  می کـردم  کار  هـم  زنـان  و 
مجلـه ی زنـان دغدغه ی زنان را داشـت 
و بـرای حقـوق ایشـان قلـم می زدنـد 
و در نتیجـه مـن بایـد قبـل از هـرکار 
یـا  و  می خوانـدم  را  زیـادی  مقـاالت 
گاهـی مجبـور می شـدم برای یـک اثر 
بـروم و توضیحاتـی را ارائـه بدهـم کـه 
سـوتفاهم ها را برطرف کنـم اما آزادی 
کتـاب  از  هسـت  مطبوعـات  در  کـه 
شـتاب زدگی  کـه  چـرا  اسـت  بیشـتر 
و  هسـت  مطبوعـات  کار  در  خاصـی 
شـاید بـه انـدازه ی کار کتـاب بـه اثـر 
پرداخته نشـود اما همین شـتاب زدگی 

می کنـد. جـذاب  را  کار 

 وضعیـت نسـل جـوان و نظـام 
هنـر  زمنیـه ی  در  را  آموزشـی 

می بینیـد؟ چطـور 
من جزو انجمن نقاشـان هسـتم ولی 
بـه راحتـی می توانـم بگویـم کـه خیلی 
و  نیسـتند  بلـد  را  کارشـان  بچه هـا  از 
متاسـفانه اآلن خیلی کارها مد شـده اند 
کـه بچه هـای مـا انجـام مي دهنـد ولی 
نمی داننـد کـه چـرا ایـن کار را انجـام 
 video(آرت ویدئـو  مثـا  می دهنـد 
  )instalition(و یـا هنر چیدمـان )art
کـه خـوب اگر کسـی پلـه پله برسـد به 
مرحلـه ای که حـاال با اسـتفاده از دانش 
و تجربـه و سـوادبصری کاری اینچنینی 
را انجـام بدهـد دسـتش هـم درد نکند 
و آن کار ارزشـمند اسـت امـا وقتـی که 
کسـی هنـوز نمی دانـد سـیاه و سـفید 
چیسـت و فضای مثبت و منفی چیست 
امـا مي خواهد زیـر نظر اسـتادش کوالژ 
کند و با اسـتفاده از تصاویری از این سـو 
و آن سـو کاری را جمـع و جـور کنـد و 
بعـد هم اصـا هیـچ نقـدی را نپذیرد و 
حـس کنـد کـه دیگـر ره 100 سـاله را 
یک شـبه رفته اسـت و مطرح شده است 
و بـا گفتـن اینکـه فـان گالـری دار مرا 
دعـوت کرده فـان اقـا برای نمایشـگاه 
آثـار مرا خواسـته اجازه ی نقـد را هم به 

کسـی نمی دهنـد بـه نظر من بـا چنین 
شـاگردی بایـد برخـورد بسـیار جـدی 
کـرد و بـا تند تریـن برخوردهـا جلـوی 
آلـوده شـدن آن بچـه را گرفـت امـروزه  
بـا  یادگرفته انـد کـه  خیلـی هـا فقـط 
اسـتفاده از کانال های ارتباطی مناسـب 
بـه  و  بگذارنـد  زیـادی  نمایشـگاه های 
هـر حربـه ای کـه شـده مطـرح بشـوند. 
بـه  باشـد کـه  بایـد طـوری  امـا هنـر 
شـما تـوان بدهـد تـا از این چیـزی که 
هسـتید برخیزیـد و نگاه تازه ای داشـته 
باشـید و واقعـا چیـزی بـه شـما اضافـه 
کنـد نـه اینکه حتـی خـود هنرمند هم 
توضیحـی بر آنچه کـه ارائـه داده ندارد.

همـه ی  بـودم  دانشـجو  کـه  زمانـی 
بـا کمـال عشـق  همکاسـی های مـن 
بسـیار هـم  و  و عاقـه کار می کردنـد 
حرفـه ای عمـل مـی کردنـد و حـاال هم 
ایسـتاده اند کـه  خوشـبختانه جاهایـی 
لیاقتـش را دارنـد و همـه در رشـته ی 
تخصصـی کـه بـرای خـود برگزیده انـد 
بهتریـن هسـتند امـا متاسـفانه در حال 
حاضـر ... بگذاریـد اینگونه مطـرح کنم، 
اگـر بچه هـای ما کتـاب خـوب بخوانند 
و فیلم خـوب ببیننـد و موسـیقی خوب 
زندگـی  در سـبد  هنـر  بکننـد  گـوش 
کـه  همانطـور  بـود  خواهـد  آن هـا 

این همـه  بـا وجـود  امـا  نـان می خـرد 
و  می شـود  تولیـد  کـه  خوبـی  کتـاب 
بـازار  تصویرسـازی های خوبـی کـه در 
هسـت والدیـن کتاب هـای دکـه ای را با 
تصویرسـازی ضعیف و دست چندمی را 
انتخـاب می کننـد و گران بـودن قیمت 
کتـاب هـم بـی تقصیر نیسـت و کتاب 
لوکـس  کاالیـی  بـه  تبدیـل  کـودک 
ایـن ماجـرا  آینـد  امـا پـس  و  شـده، 
تربیت نشـدن سـلیقه ی کودک اسـت 
اسـتخدام  بدتـر  ایـن  از  متاسـفانه  و 
در  نقاشـی  فارغ التحصیـان  نشـدن 
آموزش و پرورش اسـت و بارها شـاهد 
ایـن بوده ایـم کـه معلـم علـوم کاس 
مـا مشـغول  برگـزار می کنـد  را  هنـر 
کـه  هسـتیم  راسـتا  ایـن  در  تـاش 
نقاشـی را از گالری هـا بیـرون بکشـیم 
بـرای  نمایشـگاه ها  و  بینال هـا  در  و 
بچه هـا مـواد الزم را فراهـم می کنیـم 
و در همـان مکان هم آثارشـان را قاب 
می گیریـم و بـرای فـروش می گذاریـم 
بـه  و  کننـد  پیـدا  انگیـزه  بچه هـا  تـا 
نقاشـی عاقمنـد بشـوند امـا همـه ی 
ایـن کارهـا کارهـای کوچکی هسـتند 
و سـیر حرکتـی کندی هـم دارند چرا 
که هنر نیازمند سـاپورت و پشـتیبانی 

بـدون توقـع دولتـی اسـت.
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عرفان زارعی
عطیـه مرکزی، متولـد: 1334 تهران 
اسـت و مـدرک کارشناسـی هنرهـای 
اخـذ  تهـران  دانشـگاه  از  را  تجسـمی 
نمـوده، وی عضویت پیوسـته ی انجمن 
نقاشـان ایران،عضویت پیوسـته انجمن 
تصویرگـران ایران،حضـور در سـه دوره 
تصویرگـران،  انجمـن  مدیـره  هیئـت 
سـازي  تصویـر  داوري  در  حضـور 
موالنا،فجر،کتـاب   : هـاي  جشـنواره 
هـاي درسـي و... تصویر گـری درحدود 
30 جلـد کتـاب چـاپ شـده، حضوردر 
بینـال هـاي داخلـي و خارجـي بولونیا، 
سـایتریکون، ژاپن، براتیسـاوا، پرتقال، 
گروهـي  هـاي  نمایشـگاه  در  شـرکت 
در  حضـور  نقاشـي،  و  سـازي  تصویـر 
دو دوره کارشناسـی هنرهـای شـهری 
تهـران و همـکاری بـا نشـرهای: کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان، 
صابریـن، نار، افـق، امیرکبیر، مدرسـه، 
چکـه و... را در کارنامـه ی خـود دارد.

او تصویرگـری کتاب هـای مختلفـی 
را از داسـتان های شـاهنامه گرفتـه تـا 
زندگی نامـه امـام حسـین)ع( بـه عهده  
کوله بـاری  بـا  گذشـته  روز  و  داشـته 
تصویر گـری  سـال ها  تجربـه ی  از 
هنـر،  دنیـای  در  نفس کشـیدن  و 
نمایشـگاهی  را در نگارخانـه ی دیبـای 
کرمـان برگزار کرد و به عکس بسـیاری 
از هنرمنـدان کـه دیگر به قـول معروف 
بـه  نمی خورنـد  فالـوده  هـم  شـاه  بـا 
غایـت صمیمـی و مهربان اسـت و پس 
از تنهـا چنـد دقیقـه کنـار او نشسـتن 
احسـاس می کنیـد سالهاسـت کـه با او 
آشـنا هسـتید و از نظـر دیدگاهـش به 
هنـر هـم چـون هنـر را بـرای جامعـه 
بـه  اجتماعـی  نگاهـی  و  می خواهـد 
هنـرش دارد ادا و اصول هـای هنربندی 
را در کار و سـبک زندگی او نمی بینیـد 
زنی اسـت کـه سـالها واقعـا کار کـرده 
بلکـه  نبـوده  گـر  تصویـر  فقـط  و 
مـادری هـم هسـت دلسـوز و غمخـوار 
بچه هـای  تمـام  کـه  نسـل جوان، 
ایـران را فرزنـدان خـودش می دانـد و 
وقتـی که از سیسـتم آموزشـی سـخن 
آینـده ی  از  نگرانـی  کامـا  می گویـد 

بچه هـا در چهـره و گفتـارش پدیـدار 
می شـود متـن زیـر خاصـه ای از گـپ 
و گفـت طوالنـی پیام ماسـت بـا یکـی 

دیگـر از مفاخـر اسـتان:
پـدر مـن کرمانی االصـل هسـتند و 
مـن هـم هرچنـد تهـران به دنیـا آمـدم 
و چنـد سـالی هـم مدرسـه را در همان 
شـهر تجربـه کـردم امـا از سـال پنجم 
تـا  و  برگشـتیم  کرمـان  بـه  دبسـتان 
زمانـی کـه دانشـجوی دانشـگاه تهران 
شـدم در همیـن کرمـان سـاکن بودم و 
دیپلـم را هـم همین جـا گرفتم،هرچند 
هنـر  در  آنقدرهـا  کـه  نبـود  معلمـی 
نقاشـی مشـوق هم سـاالن مـن باشـد 
امـا قبـل از ترک کـردن کرمـان مدتی 
خدمـت اسـتادی بـه نـام عماد بـودم و 
چنـد کار عالـی هـم در آن کاس هـا با 
گـچ انجـام دادم و ایـن تمـام آمـوزش 
پیـش از دانشـگاه و کاس کنکـور مـن 
بـود و 15 روز قبـل از کنکـور کـه بـه 
تهـران رفتـم همـه می گفتند تـو قبول 
نمی شـوی و امـکان نـدارد که کسـی از 
و  بیایـد  آمادگـی  بـدون  و  شهرسـتان 
در دانشـگاه تهـران پذیرفتـه شـود کـه 
خـوب پیش بینـی آن دوسـتان غلـط از 

کار درآمـد.
 نمایشـگاه چطـور بـود و ارتباط 

مـردم با کارهـا چگونـه بود؟
نمایشـگاه خیلـی خـوب و در واقـع 
اسـتقبال  کـه  نداشـتم  توقـع  مـن 
اینقـدر خـوب باشـد، امـا خیلی هـا بـه 
دیـدن ایـن آثـار آمدنـد و خیلـی هـم 
تقریبـا  و  گرفتـم  خوبـی  فیدبک هـای 
همـه خوش شـان آمـده بـود. چـرا کـه 
بـا  تصویرسـازی  نمایشـگاه  معمـوال 
نمایشـگاه نقاشـی خیلی متفاوت اسـت 
امـا اینجا بـه نظر مـن اسـتقبال خیلی 
خوبـی بـود و امیـدوارم همینطـور هـم 
بمانـد و دیـد مـردم نسـبت بـه تصویر 
سـازی بهتـر هـم بشـود متاسـفانه در 
بـه  تصویرسـازی  مـوارد  از  بسـیاری 
اندازه ی نقاشـی جدی گرفته نمی شـود 
و هـر چنـد اآلن خیلـی وضعیـت بهتـر 
شـده امـا مثـا از نظـر قیمت هایـی که 
بـرای اثـر قائل می شـوند تصویرسـازی 
از نقاشـی عقب تـر اسـت شـاید چـون 

فکـر مـی کننـد  کار کوچـک اسـت و 
یـا چـون معمـوال بـرای کتـاب آمـاده 
مي شـوند فکـر می کننـد ایـن کار بـه 
بایـد  و  نـدارد  خاصـی  ارزش  تنهایـی 
چیـزی به آن سـنجاق بشـود، هر چند 
که هنرمند تصویرسـاز بواسـطه ی اثری 
کـه تولیـد می کنـد معمـوال مطالعـه ی 
انجـام  اثـر  تولیـد  از  قبـل  زیـادی 
اسـطوره های  تـا  تاریـخ  از  و  می دهـد 
خـود  سـوژه ی  دربـاره ی  را  مختلـف 
نیازمنـد  کارهـم  و  می کننـد  مطالعـه 
دانـش و تمریـن و تـاش زیادی اسـت 
، در نتیجـه اگـر بخواهـم قیمت گذاری 
کنـم دقیقـا همـان قیمتـی کـه روی 
اثـر  روی  می گـذارم  نقاشـی  تابلـوی 
تصویـر سـازی هـم خواهـم گذاشـت.  
مقابـل  در  کتابـی  کـه  وقتـی   
داسـتان  می شـود  بـاز  مخاطـب 
مکمـل تصاویـر اسـت یـا تصویر 

داسـتان؟ مکمـل 
کتـاب  یـک  بـرای  اثـر  تولیـد  در 
بـا  دارد  وجـود  مثلـث  یـک  همیشـه 
ناشـر  و  تصویرگـر  نویسـنده،  اضـاع: 
یـا مدیـر هنـری انتشـارت کـه خـوب 
آنقـدر  گاهـی  دارد  بسـتگی  اثـر  بـه 
تصویرگـری خـوب انجـام می شـود که 
وقتـی که کتـاب را باز می کنید بیشـتر 
آن تصاویـر شـما را جـذب می کننـد و 
این هـا برای سـنین مختلـف مختصات 
مختلفـی دارد مثـا برای سـنین پائین 
سـعی می کنیـم که از تصاویر بیشـتری 
بـا  بچه هـا  کـه  چـرا  کنیـم  اسـتفاده 
تصاویـر ارتبـاط بهتری برقـرار می کنند 
و همین طـور کـه سـن باال تـر مـی رود 
ایـن رابطـه بـر عکـس می شـود و برای 
سـاله ی   16 یـا   15 پسـرهای  مثـال 
نوجـوان عاقـه ای بـه کتاب بـا تصاویر 
زیـاد ندارنـد و ترجیـح می دهنـد کـه 
بـا کلمـات و جمـات مواجـه  بیشـتر 
می کننـد  احسـاس  کـه  چـرا  باشـند 
می خواهنـد  و  بزرگ شـده اند  دیگـر 

باشـند. بزرگ ترهـا  شـبیه 
البتـه مشـکل دیگـری هـم هسـت 
و آن اینکـه تعـدادی از نویسـنده های 
کـودک و نوجـوان مـا بسـیار بی دقـت 
می نویسـند و تصویر سـازی در داستان 

بـه  کار  فضـای  کـه  نمی افتـد  اتفـاق 
تصویرگـر بدهـد، مثـا چنـدی پیش با  
کاری مواجـه شـدم کـه ده شـعر بـرای 
کـودک و نوجـوان در آن مجموعـه بود 
و مـن نمی توانسـتم تصویـر در ایـن ده 
شـعر پیـدا کنـم کـه بتوانـم آن را بـه 
دردنـاک  واقعـا  ایـن  بکشـم،  تصویـر 
ناپذیـری  نقـد  بدتـر  آن  از  و  اسـت 
اسـت چـرا کـه حـاال فانـی صاحـب 
نمی پذیـرد  اصـا  و  هسـت  هـم  نـام 
کـه شـما بگوییـد ایـن کار تصویری در 
خـود نـدارد، یـا در زمان تدریـس برای 
نسـل جوان اجـازه ی بـروز اسـتعدادها 
بایـد  جوانـان  ایـن  خاقیت هـای  و 
داده شـود و نبایـد توقـع داشـت کـه 
از  کپی هایـی  بـه  تبدیـل  هـم  این هـا 
اساتیدشـان بشـوند چرا کـه دنیای هنر 
ایـن اسـتاد را تجربه کـرده و حاال دیگر 
نیـاز به خاقیت هـای جدیدتـری دارد، 
باید این مسـائل آسـیب شناسـی بشود 
و یـا در زمینـه ی تدریـس تصویر گـری 
و  داریـم  زیـادی  مشـکات  مـا  نیـز 
اسـاتید زیـادی را نمی بینـم کـه بـدون 
خساسـت تدریـس کنند. خوشـبختانه 
در حـال حاضـر بـا تشـکلی صنفـی که 
بـرای تصویرگـران سـامان داده ایم هم 
در انجمـن صنفی و هـم در کمیته های 
کـه  کـرده ام  تـاش  همیشـه  داوری 
جوانـان نقـش داشـته باشـند و بتوانند 
خاقیت شـان  هـم  و  بیاموزنـد  هـم 

شـکوفاتر بشـود.
بتـوان  شـاید  کارم  اوائـل  در  مـن 
گفـت خیلـی ناشـیانه عمـل می کـردم 
چـون خیلـی از مسـائل را نمی دانسـتم 
و کسـی هـم نبـود کـه بـه مـن بگویـد 
خیلـی از اختیـارات را در قـرارداد نباید 
بـه ناشـر بدهـی و یـا حتـی بگویند که 
بـا دقـت قـرارداد را بخوانید مثا ناشـر 
را روی  اجـازه ی  چـاپ تصویـر شـما 
لیـوان و یـا پوسـتر را در قـرارداد ذکـر 
انتشـار  و  از چـاپ  پـس  امـا  می کنـد 
بـا  فیلم هـم  کـه  می بینیـد  شـما  اثـر 
تصویـر سـازی شـما سـاخته شـده و از 
تیشـرت تـا نمونـه ی بزرگ شـده ی کار 
شـما بـه فـروش می رسـد و ناشـر هـم 
و  تمـام  صاحـب  را  خـودش  کمـاکان 

گفت وگوی اختصاصی پیام ما با عطیه مرکزی هنرمند تصویرگر

 کتاب کودك
تبدیل به کاالیی لوکس شده

شماره پیاپی 814  
یکشنبه 19 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
5000220303413

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

کمـال حقـوق مادی 
و معنـوی اثـری از شـما مي دانـد کـه 
شـما آن را صرفـا برای اسـتفاده در یک 
کتـاب بـه ناشـر داده ایـد. خوشـبختانه 
هم اکنون تشـکل  صنفـی ما هنرمندان 
را از حقـوق خـود آگاه می کنـد و حتی 
هـر هنرمنـد آماتـوری کـه مي خواهـد 
تصویرسـازی بـرای یک مجلـه را انجام 
بدهـد دفترچه ی نرخ نامه ی مـا را دارد.
 تصویرسـازی بـرای مطبوعـات 
محدودیـت بیشـتری دارد و یا در 

کتاب؟ زمینـه ی 
آدینـه  مثـل  مجاتـی  بـرای  مـن 
مثـا  کـه  می کـردم  کار  هـم  زنـان  و 
مجلـه ی زنـان دغدغه ی زنان را داشـت 
و بـرای حقـوق ایشـان قلـم می زدنـد 
و در نتیجـه مـن بایـد قبـل از هـرکار 
یـا  و  می خوانـدم  را  زیـادی  مقـاالت 
گاهـی مجبـور می شـدم برای یـک اثر 
بـروم و توضیحاتـی را ارائـه بدهـم کـه 
سـوتفاهم ها را برطرف کنـم اما آزادی 
کتـاب  از  هسـت  مطبوعـات  در  کـه 
شـتاب زدگی  کـه  چـرا  اسـت  بیشـتر 
و  هسـت  مطبوعـات  کار  در  خاصـی 
شـاید بـه انـدازه ی کار کتـاب بـه اثـر 
پرداخته نشـود اما همین شـتاب زدگی 

می کنـد. جـذاب  را  کار 

 وضعیـت نسـل جـوان و نظـام 
هنـر  زمنیـه ی  در  را  آموزشـی 

می بینیـد؟ چطـور 
من جزو انجمن نقاشـان هسـتم ولی 
بـه راحتـی می توانـم بگویـم کـه خیلی 
و  نیسـتند  بلـد  را  کارشـان  بچه هـا  از 
متاسـفانه اآلن خیلی کارها مد شـده اند 
کـه بچه هـای مـا انجـام مي دهنـد ولی 
نمی داننـد کـه چـرا ایـن کار را انجـام 
 video(آرت ویدئـو  مثـا  می دهنـد 
  )instalition(و یـا هنر چیدمـان )art
کـه خـوب اگر کسـی پلـه پله برسـد به 
مرحلـه ای که حـاال با اسـتفاده از دانش 
و تجربـه و سـوادبصری کاری اینچنینی 
را انجـام بدهـد دسـتش هـم درد نکند 
و آن کار ارزشـمند اسـت امـا وقتـی که 
کسـی هنـوز نمی دانـد سـیاه و سـفید 
چیسـت و فضای مثبت و منفی چیست 
امـا مي خواهد زیـر نظر اسـتادش کوالژ 
کند و با اسـتفاده از تصاویری از این سـو 
و آن سـو کاری را جمـع و جـور کنـد و 
بعـد هم اصـا هیـچ نقـدی را نپذیرد و 
حـس کنـد کـه دیگـر ره 100 سـاله را 
یک شـبه رفته اسـت و مطرح شده است 
و بـا گفتـن اینکـه فـان گالـری دار مرا 
دعـوت کرده فـان اقـا برای نمایشـگاه 
آثـار مرا خواسـته اجازه ی نقـد را هم به 

کسـی نمی دهنـد بـه نظر من بـا چنین 
شـاگردی بایـد برخـورد بسـیار جـدی 
کـرد و بـا تند تریـن برخوردهـا جلـوی 
آلـوده شـدن آن بچـه را گرفـت امـروزه  
بـا  یادگرفته انـد کـه  خیلـی هـا فقـط 
اسـتفاده از کانال های ارتباطی مناسـب 
بـه  و  بگذارنـد  زیـادی  نمایشـگاه های 
هـر حربـه ای کـه شـده مطـرح بشـوند. 
بـه  باشـد کـه  بایـد طـوری  امـا هنـر 
شـما تـوان بدهـد تـا از این چیـزی که 
هسـتید برخیزیـد و نگاه تازه ای داشـته 
باشـید و واقعـا چیـزی بـه شـما اضافـه 
کنـد نـه اینکه حتـی خـود هنرمند هم 
توضیحـی بر آنچه کـه ارائـه داده ندارد.

همـه ی  بـودم  دانشـجو  کـه  زمانـی 
بـا کمـال عشـق  همکاسـی های مـن 
بسـیار هـم  و  و عاقـه کار می کردنـد 
حرفـه ای عمـل مـی کردنـد و حـاال هم 
ایسـتاده اند کـه  خوشـبختانه جاهایـی 
لیاقتـش را دارنـد و همـه در رشـته ی 
تخصصـی کـه بـرای خـود برگزیده انـد 
بهتریـن هسـتند امـا متاسـفانه در حال 
حاضـر ... بگذاریـد اینگونه مطـرح کنم، 
اگـر بچه هـای ما کتـاب خـوب بخوانند 
و فیلم خـوب ببیننـد و موسـیقی خوب 
زندگـی  در سـبد  هنـر  بکننـد  گـوش 
کـه  همانطـور  بـود  خواهـد  آن هـا 

این همـه  بـا وجـود  امـا  نـان می خـرد 
و  می شـود  تولیـد  کـه  خوبـی  کتـاب 
بـازار  تصویرسـازی های خوبـی کـه در 
هسـت والدیـن کتاب هـای دکـه ای را با 
تصویرسـازی ضعیف و دست چندمی را 
انتخـاب می کننـد و گران بـودن قیمت 
کتـاب هـم بـی تقصیر نیسـت و کتاب 
لوکـس  کاالیـی  بـه  تبدیـل  کـودک 
ایـن ماجـرا  آینـد  امـا پـس  و  شـده، 
تربیت نشـدن سـلیقه ی کودک اسـت 
اسـتخدام  بدتـر  ایـن  از  متاسـفانه  و 
در  نقاشـی  فارغ التحصیـان  نشـدن 
آموزش و پرورش اسـت و بارها شـاهد 
ایـن بوده ایـم کـه معلـم علـوم کاس 
مـا مشـغول  برگـزار می کنـد  را  هنـر 
کـه  هسـتیم  راسـتا  ایـن  در  تـاش 
نقاشـی را از گالری هـا بیـرون بکشـیم 
بـرای  نمایشـگاه ها  و  بینال هـا  در  و 
بچه هـا مـواد الزم را فراهـم می کنیـم 
و در همـان مکان هم آثارشـان را قاب 
می گیریـم و بـرای فـروش می گذاریـم 
بـه  و  کننـد  پیـدا  انگیـزه  بچه هـا  تـا 
نقاشـی عاقمنـد بشـوند امـا همـه ی 
ایـن کارهـا کارهـای کوچکی هسـتند 
و سـیر حرکتـی کندی هـم دارند چرا 
که هنر نیازمند سـاپورت و پشـتیبانی 

بـدون توقـع دولتـی اسـت.
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حرفـه بازاریابـی شـبکه ای در ایـران 
بـه مـدت چهارسـال اسـت کـه فعالیت 
رسـمی خـود را تحـت نظـارت وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت آغـاز کـرده 
اسـت. در ایـن مدت، 12 شـرکت موفق 
بـه اخذ مجوز از ایـن وزارتخانه و متعهد 
به رعایت دسـتورالعمل بازاریابی شـبکه 

ای مصـوب ایـن وزارتخانـه شـده اند.
نوپـا بـودن ایـن صنعـت در کشـور 
مـا و عـدم آمـوزش و آشـنایی بـا اصول 
حرفـه ای این فعالیت، مشـکات عدیده 
ای را بـر سـر راه مشـارکت کننـدگان 
در آن بـه وجـود آورده اسـت. بـه گونـه 
دلیـل  بـه  مـوارد  برخـی  در  کـه  ای 
عـدم عملکـرد مناسـب، نارضایتـی هـا 
هـم در بیـن بازاریابـان و هـم در بیـن 
ارائـه  محصـوالت  کننـدگان  مصـرف 
فعـال در  توسـط شـرکت هـای  شـده 
ایـن عرصـه، افزایـش یافتـه و عمـا به 
شـرکت های توخالـی حرفـه ای هرمی 
تبدیـل شـده اسـت. بـا توجه بـه مزیت 
های برشـمرده شده توسـط فعاالن این 
حرفـه و تاثیـرات عملکـرد آن بـر روی 
اقتصـاد کشـور، لـزوم فرهنگ سـازی و 
آموزش صحیـح، اصول بازاریابی شـبکه 
ای بـه منظـور پیشـگیری از مشـکات 
جـدی تـر در ایـن زمینـه و همچنیـن 
عـدم نزدیـک شـدن آن به مـرز فعالیت 
بـا  احسـاس مـی شـود.  هـای هرمـی 
توجه به رشـد و گسـترش شـرکت های 
بازاریابـی شـبکه ای در سـالهای اخیـر 
و همچنیـن لـزوم هوشـیاری و آگاهـی 
بازاریابـان در مـورد چگونگـی فعالیـت 
در ایـن شـرکتها،در ذیـل بـه برخـی از 
تخلفاتـی کـه بعضـاً توسـط شـرکت ها 
یا بازاریابان صورت گرفته اسـت، اشـاره 

کنیم. مـی 
پیـش  و  فـروش  اسـتراتژی   -۱

: کاال  سـازی  انباشـته 
قـرار  بـرای  اجبـاراً  دیگـر  بیـان  بـه 
لیدرهـای  زیرمجموعـه  در  گرفتـن 
شـرکت مـی بایسـت مبلـغ مشـخصی 
شـود.  انجـام  بازاریـاب  توسـط  خریـد 
اسـتراتژی  و  حربـه  ایـن  از  اسـتفاده 

ناخواسـته  اغـوای  بـه  منجـر  فـروش 
بـا  بازاریابانـی خواهـد شـد کـه صرفـاً 
انگیـزه دریافـت پورسـانت و بـدون نیاز 
واقعـی بـه کاال، ثبـت سـفارش را انجام 

مـی دهنـد.
ایـن امـر درنهایـت منجر به تشـکیل 
انبـار کاالیـی یا اصطاحاً پیش انباشـته 
سـازی کاال خواهـد شـد. در واقـع پیش 
سـفارش  ثبـت  کاال،  سـازی  انباشـته 
خریـد کاال بـدون نیـاز واقعی بـه کاالی 
خریـداری شـده و همچنین عـدم وجود 
کاالی  بـرای  نهایـی  کننـده  مصـرف 
بازاریـاب  آن  توسـط  شـده  خریـداری 
اسـت کـه در نهایـت منجـر به تشـکیل 
انبـار کاالیـی در ازای دریافت پورسـانت 

ناچیـز اسـتحقاقی خواهد شـد.
2- فعالیـت بـه طـور همزمـان در 

چنـد شـرکت :
مطابـق الزامـات تعیین شـده توسـط 
شـبکه  بازاریابـی  بـر  نظـارت  کمیتـه 
ای بـرای بازاریابـان، هـر بازاریـاب مـی 
فـردی  کامـل  مشـخصات  بـا  بایسـت 
اقـدام بـه ثبـت نـام در شـرکت هـای 
دارای مجـوز نمایـد و تـا هنگامـی کـه 
در یـک شـرکت فعالیـت مـی کنـد، به 
بازاریابـی  شـرکتهای  سـایر  عضویـت 
شـبکه ای در نیایـد. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه ایـن نوع تخلف توسـط سـامانه یک 
پارچـه ای که اطاعات دقیـق بازاریابان 
در آن ثبـت اسـت، قابـل شناسـایی می 
باشـد. در صورت کشـف چنیـن تخلفی 
تعلیـق  حالـت  بـه  بازاریـاب  فعالیـت 

درخواهـد آمـد.
3- فـروش محصوالت بـی کیفیت 

و گـران قیمت :
مطابق ماده 8 دسـتورالعمل بازاریابی 
در  ای، کاالهـای عرضـه شـده  شـبکه 
سیسـتم بازاریابـی شـبکه ای نبایـد از 

قیمـت متعـارف بـازار گرانتر باشـد.
از  خـارج  بازاریابـی،  فعالیـت   -4
شـعب و دفاتر مرکزی مـورد تأیید 

مرکـز امـور اصناف :
دسـتورالعمل   14 مـاده  مطابـق 
بازاریابـی شـبکه ای،تمامی فعالیت های 

شـرکت بـه غیـر از فـروش مسـتقیم به 
مصـرف کننـده نهایـی بایـد صرفـاً در 
محـل دفتـر مرکـزی یـا شـعب مـورد 
تأییـد دبیرخانه صورت پذیـرد؛ بنابراین 
فعالیـت در غیر از محل های ذکر شـده 
تخلـف محسـوب مـی شـود. یـادآوری 
دفاتـر  مـورد  در  رسـانی  اطـاع  شـود 
دارای  و شـعب رسـمی شـرکت هـای 
مجـوز از طریق سـایت بازاریابی شـبکه 
rgov.mimt.www. نشـانی  بـه  ای 

networkmarketing. صـورت مـی 
. د گیر

توسـط  نقـدی  پرداختهـای   -5
: کاال  خریـد  جهـت  بازاریابـان 

مطابق ماده 7 دسـتورالعمل بازاریابی 
شـبکه ای، بـا توجه بـه این کـه تمامی 
واریزهـا و برداشـت هـا توسـط شـرکت 
طریـق  از  بایسـت  مـی  بازاریابـان  و 
سیسـتم بانکـی انجـام گیـرد، بازاریابان 
می بایسـت شـماره حسـاب خـود را در 
دفتـر کاری مجازی شـرکت وارد نمایند 
و از ایـن طریـق مبادالت مالـی را انجام 

دهند.
بعضـاً برخـی از بازاریابـان بـا دریافت 
خـود،  زیرمجموعـه  از  خریـد  مبالـغ 
ثبـت  بـه  اقـدام  در جایـگاه خودشـان 
سـفارش کاال مـی کنـد کـه منجـر بـه 
زیـان بازاریاب اصلی درخواسـت دهنده 

ثبـت سـفارش خریـد مـی شـود.
6- فـروش کاالهایـی کـه از مبـادی 
رسـمی، مجـوز ورود و فـروش نگرفتـه 

: اند 
با توجـه به مقـررات موجـود، تمامی 
کاالیـی کـه در سـبد فروش شـرکت ها 
قـرار مـی گیرنـد مـی بایسـت بعـد از 
معرفـی بـه اصناف و بررسـی مـدارک و 
اسـتعام قیمـت از مراجـع ذی صـاح 
اگـر  نماینـد.  پیـدا  عرضـه  قابلیـت 
شـرکتی بـدون طـی مراتـب یـاد شـده 
اقـدام بـه عرضـه کاالهـای خـود نماید 

دچـار تخلـف شـده اسـت.
روش  یـک  ای  شـبکه  بازاریابـی 
مشـروع و قانونـی در کشـورهای دنیـا 
اسـت کـه بـه سـرعت در حـال رشـد 

غلـط  هـای  روش  متأسـفانه  و  اسـت 
برخـی از افراد بـرای فعالیت و رسـیدن 
بـا  مشـابه  را  فعالیـت  ایـن  سـود،  بـه 
فعالیـت هـای شـرکتهای هرمـی جلـوه 

اسـت. داده 
درادامه برخی از این روش های 
غلط به اجمال مورد بررسی قرار 

گرفته است:
۱- عدم تمرکز بر خرده فروشی

همـان طـور کـه مـی دانیـم اسـاس 
فعالیـت بازاریابـی شـبکه ای بـر مبنای 
خـرده فروشـی قـرار گرفتـه اسـت، امـا 
متأسـفانه درایـن شـرکت هـا اکثریـت 
توزیـع کننـدگان که نماینـدگان فروش 
مسـتقل و یـا راهبـران هـم نامیـده می 
مسـتقیم  فـروش  بـر  تمرکـز  شـوند، 
سـود  بـه  رسـیدن  جهـت  محصـوالت 
پایـدار ندارنـد. آنـان جذب افـراد جدید 
بهتریـن منبـع دریافـت  بـه عنـوان  را 
پورسـانت و رسـیدن به سـود عنوان می 

. کنند
اگـر قـرار بـر ایـن باشـد در کسـب و 
کاری کـه خـرده فروشـی در آن اولویت 
افـراد  جـذب  بـر  تمرکـز  اسـت،  کار 
جدیـد باشـد، مـی تـوان بـه ایـن طرح 
یـک طـرح بازاریابـی شـبکه ای سـالم 
گفـت؟ جـواب مـا بـه ایـن پرسـش هـا 
خیـر اسـت. شـما در یـک طـرح هرمی 

مشـغول بـه فعالیـت هسـتید ؟!
2- عضوگیـری بـه عنـوان یکی از 

مـالك هـای پرداخت پورسـانت
شـرکت هـای MLM دو معیار برای 
پرداخت پورسـانت دارنـد: میزان فروش 

شـخصی، میزان فروش مجموعه.
وقتـی شـرکت بازاریابـی شـبکه ای 
پورسـانت و یـا امتیـاز پاداش-دهی اش 
بـر اسـاس میـزان فروش مجمـوع هایی 
تعییـن می شـود، ایـن طـرح پرداخت، 
را  پایـان  بـی  عضوگیـری  مسـتقیماً 

تشـویق کـرده اسـت.
3- تعییـن حجـم مشـخصی برای 
خریـد و جذب عضـو )اسـتراتژی 

) ش و فر
بازاریابـی  هـای  شـرکت  از  برخـی 

کالهبرداران در نقش بازاریاب های اینترنتی

وعده درآمدهای واهی
فریبی برای ساختن هرم
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حرفـه بازاریابـی شـبکه ای در ایـران 
بـه مـدت چهارسـال اسـت کـه فعالیت 
رسـمی خـود را تحـت نظـارت وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت آغـاز کـرده 
اسـت. در ایـن مدت، 12 شـرکت موفق 
بـه اخذ مجوز از ایـن وزارتخانه و متعهد 
به رعایت دسـتورالعمل بازاریابی شـبکه 

ای مصـوب ایـن وزارتخانـه شـده اند.
نوپـا بـودن ایـن صنعـت در کشـور 
مـا و عـدم آمـوزش و آشـنایی بـا اصول 
حرفـه ای این فعالیت، مشـکات عدیده 
ای را بـر سـر راه مشـارکت کننـدگان 
در آن بـه وجـود آورده اسـت. بـه گونـه 
دلیـل  بـه  مـوارد  برخـی  در  کـه  ای 
عـدم عملکـرد مناسـب، نارضایتـی هـا 
هـم در بیـن بازاریابـان و هـم در بیـن 
ارائـه  محصـوالت  کننـدگان  مصـرف 
فعـال در  توسـط شـرکت هـای  شـده 
ایـن عرصـه، افزایـش یافتـه و عمـا به 
شـرکت های توخالـی حرفـه ای هرمی 
تبدیـل شـده اسـت. بـا توجه بـه مزیت 
های برشـمرده شده توسـط فعاالن این 
حرفـه و تاثیـرات عملکـرد آن بـر روی 
اقتصـاد کشـور، لـزوم فرهنگ سـازی و 
آموزش صحیـح، اصول بازاریابی شـبکه 
ای بـه منظـور پیشـگیری از مشـکات 
جـدی تـر در ایـن زمینـه و همچنیـن 
عـدم نزدیـک شـدن آن به مـرز فعالیت 
بـا  احسـاس مـی شـود.  هـای هرمـی 
توجه به رشـد و گسـترش شـرکت های 
بازاریابـی شـبکه ای در سـالهای اخیـر 
و همچنیـن لـزوم هوشـیاری و آگاهـی 
بازاریابـان در مـورد چگونگـی فعالیـت 
در ایـن شـرکتها،در ذیـل بـه برخـی از 
تخلفاتـی کـه بعضـاً توسـط شـرکت ها 
یا بازاریابان صورت گرفته اسـت، اشـاره 

کنیم. مـی 
پیـش  و  فـروش  اسـتراتژی   -۱

: کاال  سـازی  انباشـته 
قـرار  بـرای  اجبـاراً  دیگـر  بیـان  بـه 
لیدرهـای  زیرمجموعـه  در  گرفتـن 
شـرکت مـی بایسـت مبلـغ مشـخصی 
شـود.  انجـام  بازاریـاب  توسـط  خریـد 
اسـتراتژی  و  حربـه  ایـن  از  اسـتفاده 

ناخواسـته  اغـوای  بـه  منجـر  فـروش 
بـا  بازاریابانـی خواهـد شـد کـه صرفـاً 
انگیـزه دریافـت پورسـانت و بـدون نیاز 
واقعـی بـه کاال، ثبـت سـفارش را انجام 

مـی دهنـد.
ایـن امـر درنهایـت منجر به تشـکیل 
انبـار کاالیـی یا اصطاحاً پیش انباشـته 
سـازی کاال خواهـد شـد. در واقـع پیش 
سـفارش  ثبـت  کاال،  سـازی  انباشـته 
خریـد کاال بـدون نیـاز واقعی بـه کاالی 
خریـداری شـده و همچنین عـدم وجود 
کاالی  بـرای  نهایـی  کننـده  مصـرف 
بازاریـاب  آن  توسـط  شـده  خریـداری 
اسـت کـه در نهایـت منجـر به تشـکیل 
انبـار کاالیـی در ازای دریافت پورسـانت 

ناچیـز اسـتحقاقی خواهد شـد.
2- فعالیـت بـه طـور همزمـان در 

چنـد شـرکت :
مطابـق الزامـات تعیین شـده توسـط 
شـبکه  بازاریابـی  بـر  نظـارت  کمیتـه 
ای بـرای بازاریابـان، هـر بازاریـاب مـی 
فـردی  کامـل  مشـخصات  بـا  بایسـت 
اقـدام بـه ثبـت نـام در شـرکت هـای 
دارای مجـوز نمایـد و تـا هنگامـی کـه 
در یـک شـرکت فعالیـت مـی کنـد، به 
بازاریابـی  شـرکتهای  سـایر  عضویـت 
شـبکه ای در نیایـد. الزم بـه ذکر اسـت 
کـه ایـن نوع تخلف توسـط سـامانه یک 
پارچـه ای که اطاعات دقیـق بازاریابان 
در آن ثبـت اسـت، قابـل شناسـایی می 
باشـد. در صورت کشـف چنیـن تخلفی 
تعلیـق  حالـت  بـه  بازاریـاب  فعالیـت 

درخواهـد آمـد.
3- فـروش محصوالت بـی کیفیت 

و گـران قیمت :
مطابق ماده 8 دسـتورالعمل بازاریابی 
در  ای، کاالهـای عرضـه شـده  شـبکه 
سیسـتم بازاریابـی شـبکه ای نبایـد از 

قیمـت متعـارف بـازار گرانتر باشـد.
از  خـارج  بازاریابـی،  فعالیـت   -4
شـعب و دفاتر مرکزی مـورد تأیید 

مرکـز امـور اصناف :
دسـتورالعمل   14 مـاده  مطابـق 
بازاریابـی شـبکه ای،تمامی فعالیت های 

شـرکت بـه غیـر از فـروش مسـتقیم به 
مصـرف کننـده نهایـی بایـد صرفـاً در 
محـل دفتـر مرکـزی یـا شـعب مـورد 
تأییـد دبیرخانه صورت پذیـرد؛ بنابراین 
فعالیـت در غیر از محل های ذکر شـده 
تخلـف محسـوب مـی شـود. یـادآوری 
دفاتـر  مـورد  در  رسـانی  اطـاع  شـود 
دارای  و شـعب رسـمی شـرکت هـای 
مجـوز از طریق سـایت بازاریابی شـبکه 
rgov.mimt.www. نشـانی  بـه  ای 
networkmarketing. صـورت مـی 

. د گیر
توسـط  نقـدی  پرداختهـای   -5

: کاال  خریـد  جهـت  بازاریابـان 
مطابق ماده 7 دسـتورالعمل بازاریابی 
شـبکه ای، بـا توجه بـه این کـه تمامی 
واریزهـا و برداشـت هـا توسـط شـرکت 
طریـق  از  بایسـت  مـی  بازاریابـان  و 
سیسـتم بانکـی انجـام گیـرد، بازاریابان 
می بایسـت شـماره حسـاب خـود را در 
دفتـر کاری مجازی شـرکت وارد نمایند 
و از ایـن طریـق مبادالت مالـی را انجام 

دهند.
بعضـاً برخـی از بازاریابـان بـا دریافت 
خـود،  زیرمجموعـه  از  خریـد  مبالـغ 
ثبـت  بـه  اقـدام  در جایـگاه خودشـان 
سـفارش کاال مـی کنـد کـه منجـر بـه 
زیـان بازاریاب اصلی درخواسـت دهنده 

ثبـت سـفارش خریـد مـی شـود.
6- فـروش کاالهایـی کـه از مبـادی 
رسـمی، مجـوز ورود و فـروش نگرفتـه 

: اند 
با توجـه به مقـررات موجـود، تمامی 
کاالیـی کـه در سـبد فروش شـرکت ها 
قـرار مـی گیرنـد مـی بایسـت بعـد از 
معرفـی بـه اصناف و بررسـی مـدارک و 
اسـتعام قیمـت از مراجـع ذی صـاح 
اگـر  نماینـد.  پیـدا  عرضـه  قابلیـت 
شـرکتی بـدون طـی مراتـب یـاد شـده 
اقـدام بـه عرضـه کاالهـای خـود نماید 

دچـار تخلـف شـده اسـت.
روش  یـک  ای  شـبکه  بازاریابـی 
مشـروع و قانونـی در کشـورهای دنیـا 
اسـت کـه بـه سـرعت در حـال رشـد 

غلـط  هـای  روش  متأسـفانه  و  اسـت 
برخـی از افراد بـرای فعالیت و رسـیدن 
بـا  مشـابه  را  فعالیـت  ایـن  سـود،  بـه 
فعالیـت هـای شـرکتهای هرمـی جلـوه 

اسـت. داده 
درادامه برخی از این روش های 
غلط به اجمال مورد بررسی قرار 

گرفته است:
۱- عدم تمرکز بر خرده فروشی

همـان طـور کـه مـی دانیـم اسـاس 
فعالیـت بازاریابـی شـبکه ای بـر مبنای 
خـرده فروشـی قـرار گرفتـه اسـت، امـا 
متأسـفانه درایـن شـرکت هـا اکثریـت 
توزیـع کننـدگان که نماینـدگان فروش 
مسـتقل و یـا راهبـران هـم نامیـده می 
مسـتقیم  فـروش  بـر  تمرکـز  شـوند، 
سـود  بـه  رسـیدن  جهـت  محصـوالت 
پایـدار ندارنـد. آنـان جذب افـراد جدید 
بهتریـن منبـع دریافـت  بـه عنـوان  را 
پورسـانت و رسـیدن به سـود عنوان می 

. کنند
اگـر قـرار بـر ایـن باشـد در کسـب و 
کاری کـه خـرده فروشـی در آن اولویت 
افـراد  جـذب  بـر  تمرکـز  اسـت،  کار 
جدیـد باشـد، مـی تـوان بـه ایـن طرح 
یـک طـرح بازاریابـی شـبکه ای سـالم 
گفـت؟ جـواب مـا بـه ایـن پرسـش هـا 
خیـر اسـت. شـما در یـک طـرح هرمی 

مشـغول بـه فعالیـت هسـتید ؟!
2- عضوگیـری بـه عنـوان یکی از 

مـالك هـای پرداخت پورسـانت
شـرکت هـای MLM دو معیار برای 
پرداخت پورسـانت دارنـد: میزان فروش 

شـخصی، میزان فروش مجموعه.
وقتـی شـرکت بازاریابـی شـبکه ای 
پورسـانت و یـا امتیـاز پاداش-دهی اش 
بـر اسـاس میـزان فروش مجمـوع هایی 
تعییـن می شـود، ایـن طـرح پرداخت، 
را  پایـان  بـی  عضوگیـری  مسـتقیماً 

تشـویق کـرده اسـت.
3- تعییـن حجـم مشـخصی برای 
خریـد و جذب عضـو )اسـتراتژی 

) ش و فر
بازاریابـی  هـای  شـرکت  از  برخـی 

کالهبرداران در نقش بازاریاب های اینترنتی

وعده درآمدهای واهی
فریبی برای ساختن هرم

شماره پیاپی 814  
یکشنبه 19 دی ماه 1395 

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

پیامک : 
5000220303415

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

نگـه  فعـال  منظـور  بـه  ای  شـبکه 
داشـتن افـراد در خریـد و عضـو گیری، 
حجـم مشـخصی را بـرای نماینـدگان 
فـروش تعییـن مـی کننـد و زمانـی که 
نماینـدگان فـروش نتوانند ایـن توقعات 
را بـرآورده کننـد، نمـی تواننـد پـاداش 

تعییـن شـده را دریافـت کننـد.
بنـدی  هـا سـطح  ایـن شـرکت  در 
نماینـدگان  بـرای  مشـخصی  هـای 
فـروش تعیین شـده اسـت. همانند گلد 
و سـیلور و.... بـرای دسـتیابی بـه ایـن 
سـطوح افـراد باید تعداد مشـخصی زیر 
مجموعـه داشـته باشـند. این سـاختار، 
سـاختار پلکانـی نیـز نامیـده می شـود 
که با کسـب شـرایط تعیین شـده افراد 
پلـه بـه پلـه بـه بـاالی نردبـان تعییـن 
شـده صعـود خواهنـد کرد و بـه پاداش 
های تعین شـده دسـت خواهنـد یافت.

اگـر نگاهـی دقیـق بـه ایـن سـاختار 
داشـته باشـیم مـی توانیـم ببینیـم در 
واقـع  در  شـده  تعییـن  سـاختار  ایـن 
میـزان خریـد مشـخص و تعـداد اعضاء 
مشـخص را الـزام کـرده اسـت. افـرادی 
قـرار مـی  ایـن سـاختار  رأس  در  کـه 
پورسـانت  میـزان  بیشـترین  گیرنـد، 
میـزان  ایـن  و  را دریافـت مـی کننـد 
فروشـی  میـزان  دلیـل  بـه  پورسـانت 
اسـت که زیـر مجموعه آنـان انجام داده 

اسـت.

ایـن سیسـتم به نوعـی مشـوق افراد 
بـرای عضـو گیری اسـت. میـزان خرید 
عضوگیـری،  الـزام  شـده،  مشـخص 
حجم تعیین شـده بـرای تعـداد اعضاء، 
مشـارکت کننـدگان در MLM را بـی 
رحـم مـی کند، ایـن افراد تمـام وقت و 
تاششـان را برای تقویـت زیر مجموعه 
شـان بـه کار می گیرند و برای رسـیدن 
بـه اهدافشـان از هـر حربه ای اسـتفاده 

مـی کنند.
هیـچ کـدام از مسـائل ذکرشـده در 
بـاال فـروش مسـتقیم یا فـروش خانگی 
نیسـت. بلکـه سـاختن هرمـی از اعضاء 
و تـاش بـرای افزایش تعداد آنهاسـت. 
هـزاران نفـر بازنـده مـی شـوند تـا یک 

نفـر برنده شـود.
ایـن موضـوع به ایـن دلیل اسـت که 
سـود پایـدار از طریق خرده فروشـی به 
دسـت نمی آید. بلکه متعلـق به افرادی 
تشـکیل  را  بزرگـی  گـروه  کـه  اسـت 
دهنـد، بـا ایـن شـرایط همیشـه تعداد 
کمـی برنده هسـتند و بازاریابی شـبکه 
نیسـت.  بـرای همـه  یـک فرصـت  ای 
بلکـه یـک فرصـت بـرای عـده کمـی 
اسـت و ایـن برخـاف آن چیزی اسـت 
که برخی از شـرکتهای بازاریابی شـبکه 

ای در ابتـدا ادعـا کـرده انـد.
واهـی،  درآمدهـای  وعـده   -4
فریبـی برای سـاختن هـرم اعضاء

افـرادی کـه فریب درآمـد نامحدود و 
پـاداش هـای میلیونی در هر مـاه را می 
خورنـد، لحظات سـختی در ایـن حرفه 
خواهند داشـت. در بسـیاری از گروه ها 
ایـن وعـده بـرای بسـیاری از بازاریابـان 
آشناسـت. در آموزشـهایی کـه بـه افراد 
بـا  شـود  مـی  ادعـا  شـود،  مـی  داده 
سـاختن مجموعـه پرتعـداد مـی توانند 
بـه درآمـد هنگفتی در ماه دسـت یابند 
و بعـد از مدتـی بدون نیـاز به کار کردن 
هرمـاه درآمـد ثابتـی را دریافـت کنند.

متوجـه  کنیـد  فکـر  کمـی  اگـر 
فریبنـده بـودن این وعده خواهید شـد. 
مبنـای ایـن در آمـد کجاسـت؟ همـان 
طـرح  در  کننـدگان  مشـارکت  پـول 
اسـت. افـرادی کـه در باالتریـن نقطـه 
سـطح قـرار دارنـد بیشـترین پـاداش را 

بـه دسـت خواهنـد آورد.
دسـت یابی بـه پاداش در سیسـتمی 
افـرادی  بـه  پـاداش  بیشـترین  کـه 
بیشـترین  کـه  شـود  مـی  پرداخـت 
مجموعـه را دارنـد به دو عامل بسـتگی 
دارد: جایگاهـی کـه دارد، زمـان شـروع 

کار.
در ایـن سیسـتم بیشـتر افـراد بازنده 
جایگاهـی  فروشـی  خـرده  و  هسـتند 
نـدارد، هرچقـدر هـم کـه میـزان خرده 
فروشـی را افزایش دهید بـاز هم میزان 
دریافتـی تـان افزایش نخواهـد یافت تا 

تعـداد  بـا  گروهـی  بتوانیـد  کـه  ایـن 
اعضـای زیـاد را تشـکیل دهیـد.

در این سیسـتم ذکرشـده، از رهبران 
بـه عنـوان انسـان های فـوق العـاده یاد 
مـی شـود. گفتـه می شـود که پیـروان 
آن هـا مـی تواننـد آسـمانی پـر از پول 
را بـه دسـت بیاورنـد اما به شـرطی که 
دقیقـا همـان قوانینی که لیدر هایشـان 
را دنبـال  انـد  تعییـن کـرده  برایشـان 

. کنند
در ایـن سیسـتم اعضـاء، لیدرهـا را 
مـی پرسـتند، تفکـر را بـه خاطـر آنان 
متوقـف کـرده انـد و تمـام زندگیشـان 
را وقـف ایـن طـرح کـرده انـد. در ایـن 
سیسـتم بـه بازاریابـان اعام می شـود 
پرداخـت پـول بـه آنـان دائمی اسـت؛ 
باشـند،  نداشـته  فعالیتـی  اگـر  حتـی 
شـک کـردن به وعـده های داده شـده 
یـک گنـاه بـزرگ محسـوب می شـود، 
بدعـت  و  عهـد  نقـض  کـردن،  سـؤال 
گـذاری اسـت. آیـا ایـن مـوارد نشـان 
دهنـده یک کسـب و کار سـالم اسـت؟ 
کمبـود در فرصتهـای خـرده فروشـی، 
پرداخـت کمیسـیون بـر مبنـای خرید 
مشـخص  حجـم  شـده،  جـذب  افـراد 
مبنـای  بـر  سـودآوری  و  عضوگیـری 
هـا  ایـن  همـه  گروهـی؛  عضوگیـری 
زنـگ هشـداری اسـت بـرای دوری از 

طـرح هایـی بـا چنیـن مشـخصاتی.
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حتما حکمتی دارد
در   1322 اسـفندماه  هشـتم  و  بیسـت 
کرمـان بـه دنیـا آمـدم. در قبـه سـبز زندگی 
مـی کردیـم. من همیشـه بـه پـدرم اعتراض 
مـی کردم که چرا شناسـنامه مـن را به تاریخ 
یکـم فروردیـن 1323 نگرفتـه و بـه خاطر 2 
روز شناسـنامه ام یـک سـال زیادتـر اسـت. 
پـدرم مـی گفـت: »این هـم حتمـاً حکمتی 
دارد و هیـچ چیـز بهتـر از راسـتی و درسـتی 
نیسـت«. تـا اینکـه وقت سـربازی من شـد و 
ارتـش اعـام کـرد کـه متولدیـن سـال های 
1312 تـا 1322 از سـربازی معـاف هسـتند 
و مـن چـون متولد 22 بودم، تحت شـرایطی 
معـاف شـدم. آن وقـت بـود کـه بـه حکمتی 
کـه پـدرم می گفت پـی بـردم و فهمیدم که 

هیـچ بهتر از راسـتی و درسـتی نیسـت. 
به بانک سپه رفتم

خوانـدم  درس  امیرکبیـر  دبیرسـتان  در 
و در رشـته طبیعـی دیپلـم گرفتـم. بـرای 
کـردم.  نویسـی  نـام  افسـری  دانشـکده 
مرسـوم بـود اول تسـت ورزش مـی گرفتند. 
در بارفیکـس و دو صـد متـر نتوانسـتم حـد 
نصـاب را کسـب کنـم و در نتیجـه از رفتـن 
بـه دانشـکده افسـری بازمانـدم. بـه صنایـع 
دفاعـی وزارت دفـاع رفتـم. دو سـال هـم در 
آنجـا کار کـردم. کارخانـه مربوط بـه صنایع 
دفاعی در سـلطنت آباد تهـران بود. بعد از دو 
سـال یک روز در ابتدای خیابان شـهاب یکی 
از دوسـتانم را دیـدم کـه بـه من گفـت: چه 
کار می کنی؟ گفتم: بیچاره شـدم. سـلطنت 
آبـاد هسـتم. گفت:»می خواهی بـروی بانک 
سـپه؟« و مـن را معرفـی کرد. رییـس بانک 
سـپه هـم بـا مـن مصاحبـه کـرد و گفـت از 
فـردا سـرکار بروم. مـن هم از صنایـع دفاعی 

اسـتعفا دادم و بـه بانک سـپه پیوسـتم. 
به جای چهار نفر کار می کردیم

سـال چهـل و پنـج بـود کـه بـه خدمـت 
بانـک سـپه در آمـدم. کارمنـد در آن روزهـا 
خیلـی کـم بـود مـا هـم مجبـور بودیـم بـه 

جـای چهـار نفـر کار کنیـم. از صبح سـاعت 
7 تا سـاعت 2/5 بعدازظهـر در بانک به انجام 
وظیفـه مشـغول بودیـم. دوبـاره از سـاعت 4 
عصر کارمان را شـروع می کردیم و تا سـاعت 
یـازده، دوازده شـب بـه کارمـان ادامـه مـی 
دادیـم. کار هـم خیلی زیـاد بود. همه اسـناد 
بایـد بـا 3 کاربـن و در چهار نسـخه تهیه می 
شـد و کارمنـدان بانک دائماً در حال نوشـتن 
بودنـد. اطاعـات روی اسـناد هم شـامل نام، 
نـام خانوادگی، درجه، شـماره پرسـنلی، اصل 
حقـوق، وام، عملکرد، خالـص دریافتی و... بود 
کـه بایـد همـه را مـی نوشـتیم. تـازه این ها 
مربـوط به فیـش های حقوقی بـوده که برای 
کارمنـدان ادارات مختلـف تهیه مـی کردیم. 
حتـی یک جالـی خالی روی این اسـناد باقی 
نمـی مانـد. آن قدر بـه کار نوشـتن پرداخته 
ام کـه پـس از 50 سـال هنوز پینه انگشـتانم 

کاماً مشـخص اسـت.
آش را توی کاله بریزید!

حقـوق  مـاه  هـر  پنجـم  و  بیسـت  از 
کارمنـدان ادارات را پرداخـت می کردیم. زن 
و مـرد در صـف های جداگانه می ایسـتادند. 
بانک به شـدت شـلوغ می شـد. ما بـه ارباب 
رجـوع اعتـراض مـی کردیـم کـه ما هـر روز 
در حـال پرداخت حقوق هسـتیم. چرا شـما 
امـروز این قدر شـلوغ کـرده ایـد؟ آن ها هم 
جـواب مـی دادنـد که:»بـه مـا یـاد داده انـد 
اگـر جایـی آش مـی دهنـد، زودتـر از همـه 
برویـد آش بگیریـد و اگـر ظـرف ندارید آش 
را تـوی کاه تـان بریزید«. می ترسـیدند اگر 
در صـف نایسـتند پـول تمام شـود. تمام هم 
می شـد. نقدینگـی پایین بود و اگـر هم قرار 
بـود پـول از جاهـای دیگر بیاوریـم، به خاطر 
ارتباطـات ضعیـف آن روزگار، زمـان می برد. 

استعفای دسته جمعی در بندرعباس
سـال  در  و  بـود  بـاال  بسـیار  کار  فشـار 
1350 یـک روز خبـر دادنـد کـه کارمنـدان 
بانـک سـپه بندرعبـاس از شـدت فشـار کار، 
دسـته جمعـی اسـتعفا داده انـد. مـن و عده 

دیگری را به بندرعباس فرسـتادند. قرار شـد 
دو سـه ماه در آنجا باشـیم و دوباره به کرمان 
بازگردیـم. امـا نزدیـک یک سـال مجبـور به 
اقامـت در بندرعبـاس شـدیم. هوا به شـدت 
گـرم بـود. بـرق هـم دائمـاً قطـع می شـد و 

بسـیار سـخت می گذشـت. 
امکان مرخصی رفتن نبود

بعـد از یـک سـال بـه کرمـان بازگشـتم. 
بـه پـاس خدماتی کـه انجـام داده بـودم مرا 
بـه عنـوان معـاون بانـک سـپه شـعبه بـازار 
منصـوب کردنـد. اما بعـد از گذشـت 10 ماه 
دوبـاره حکـم مأموریـت زاهـدان را بـه مـن 
دادنـد. کار هـم بسـیار زیـاد بـود و امـکان 
مرخصـی رفتـن چندانی وجـود نداشـت. به 
سـختی 2 روز مرخصـی گرفتم و بـه کرمان 
آمـدم تا بتوانم در مراسـم دامادی ام شـرکت 
کنـم. پـس از برپایـی مراسـم با همسـرم به 
زاهـدان رفتیـم. البتـه زاهـدان خیلی خوش 
گذشـت دو فرزنـد اول مـان هـم کـه دختـر 
هسـتند، در زاهدان به دنیـا آمدند. پس از دو 
سـال به کرمـان بازگشـتیم و مسـؤول بانک 
سـپه شـعبه ناصریـه شـدم. بعـد هـم بانک 

دیگر...  هـای 
کشته شدن سنگ تراش در تیر اندازی

شـعبه  در  کـه  دادنـد  خبـر  روز  یـک 
خیابـان ناصریـه دو نفـر بـه قصـد دزدی بـه 
سـمت کارمندان بانـک تیراندازی کـرده اند. 
در آن مقطـع مـن در بانـک دیگـری انجـام 

تیرانـدازی  وظیفـه مـی کـردم. در حادثـه 
یکـی از مشـتریان بانـک کشـته شـد و یکی 
از کارمنـدان بانـک بـه نـام آقـای »سـنگ 
تـراش« هـم جـان باخت. بعـد از آن شـعبه 
ناصریـه بـه نـام شـعبه شـهید سـنگ تراش 

نـام گـذاری شـد. 
پانصد تومان حقوق ماهیانه

سـال چهـل و پنـج، بـا حقـوق ماهیانـه 
500 تومـان اسـتخدام شـدم. پرسـنل بانک 
سـپه در کرمان بیسـت و پنج نفر بودیم. کم 
کـم بـا ازدیـاد جمعیـت شـهر، تعداد شـعبه 
هـای بانـک سـپه هم زیـاد شـد. بـازاری ها؛ 
مشـتریان اصلـی بانـک هـا بودنـد. تاجـران 
هرنـدی،  کانتـری،  سـاالر  مثـل  معروفـی 
ارجمنـد، محمـودی از مشـتریان مـا بودنـد. 

به بانک سپه افتخار می کنم
بانـک هایـی از جمله بانک عمـران، بانک 
اصنـاف، بانـک ایـران و عـرب، بانک ایـران و 
انگلیـس هم در آن زمـان فعالیت می کردند. 
امـا همـه آنهـا در کرمـان شـعبه نداشـتند. 
بانـک ملـی، بانـک بازرگانـی، بانک سـپه در 
کرمـان شـعبه داشـتند. مـن به خاطـر همه 
سـال هایـی که در بانک سـپه خدمـت کرده 
ام افتخـار مـی کنـم. هنـوز هـم وقتـی کـه 
تابلـوی بانک سـپه را بر سـر در سـاختمانی 
مـی بینـم افتخـار می کنـم. چـون از جمله 
پـاک ترین بانک هـای ایران از ابتـدا تاکنون 

بوده اسـت. 

وحید الدین فره وشی؛ کارمند قدیمی بانک سپه کرمان:

هیچ چیز بهتر از
راستی و درستی نیست 

»بانک سـپه«؛ نخسـتین بانک ایرانی اسـت. این بانک در سـال 1304 تاسـیس شـد. در اواخر سـال 
1312 ایـن مؤسسـه بـه نـام بانـک سـپه و در اواخر سـال 1321 به بانک تعاونی سـپه موسـوم گردید 
و عـاوه بـر عملیـات بانکـی پرداخـت حقوق افسـران بازنشسـته و موظفین ارتـش و ژاندارمـری نیز، از 
اول 1324 در تمام کشـور بر عهده بانک سـپه محول شـد. در شـهریور سـال 1325 که تیمسار سپهبد 
آق اولـی بـه مدیریـت بانـک سـپه انتخاب شـد، اساسـنامه و آیین نامـه جدیدی بـرای بانک تدوین شـد 
و بـه تصویـب رسـید و در اسـفند 1331 نام بانک تعاونی سـپه به بانک سـپه تبدیـل گردید. همچنین 
شـعب دیگـر بانـک به تدریج در شـهرهای اهـواز، بابل، کرمان، یزد، سـنندج، گرگان، ارومیه، خرمشـهر، 
خرم آبـاد و قـم تأسـیس شـد. بـا توسـعه سـازمان و کثـرت مراجعـات و فعالیت هـای ادارات مرکـزی در 
تسـریع جریـان معامـات، عمـارت قدیم بانک، مناسـب و کافی نبود و سـاختمان بنای جدیـدی که درخور 
دسـتگاه فعلـی بانـک باشـد، ضـروری به نظر می رسـید و بنا بـه تصویب شـورای عالی بانک، اواخر سـال 
132۹ سـاختمان بنـای جدیـد آغـاز شـد و طـی دو سـال به اتمام رسـید. وحیـد الدین فره وشـی متولد 
1322 و یکـی از کارمنـدان قدیمـی بانـک سـپه کرمـان اسـت. وی در سـال 1345 بـه اسـتخدام بانـک 
سـپه در آمد و پس از 30 سـال خدمت در شـعب بانک های کرمان و هرمزگان و سیسـتان و بلوچستان، 
در سـال 1375 بازنشسـته شـد. فره وشـی در گفت و گو با پیام ما از نحوه کار و فعالیت در بانک سـپه 

و خاطـرات خـود بـا مـا صحبـت کرد. متـن زیر ماحصل نشسـت یک سـاعته ما با وی می باشـد.


