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خبر
علی بهرامی رییس حزب اعتدال 

و توسعه در کرمان شد
اولین جلسـه حـزب اعتدال و توسـعه بـه منظور 
انتخـاب رییـس و نایـب رییـس موقـت بـا حضـور 
هیئـت مؤسـس هفتـه گذشـته در کرمـان برگـزار 
شـد.  بـه گـزارش پویان نیـوز ، یکـی از اعضای این 
حـزب اظهـار داشـت:در ایـن جلسـه ابتـدا حجـت 
االسـام پیشـگویی وسـیف الدینی به اتفاق ارا برای 
اداره جلسـه انتخاب گردیدند.وی گفت: سـپس رای 
گیـری از حاضریـن بـرای انتخـاب رییـس ونایـب 
رییـس بعمـل امد کـه در مرحلـه اول علـی بهرامی 
ورییـس  اول  نفـر  بعنـوان  ارا  اکثریـت  کسـب  بـا 
ایـن حـزب در کرمـان انتخـاب شـد.  وی تصریـح 
کرد:دکتـر غضنفـری وحجـت االسـام پیشـگویی 
مشـترکا رای دوم را بـه خـود اختصـاص دادنـد ودر 
مرحلـه دوم بـه منظـور تعییـن نایـب رییـس رای 
گیـری مجدد بعمل امـد که دکتـر دادخداغضنفری 
بـا اختـاف یـک رای بعنـوان نایـب رییـس انتخاب 
شـده وبـه دفتـر مرکـزی حـزب در تهـران معرفـی 

شـد. خواهند 
رحیـم  کـرد:  نشـان  خاطـر  اگاه  منبـع  ایـن   
ابوسـعیدی رییـس سـتاد حسـن روحانـی رییـس 
جمهـور وقـت نیـز دبیـر این حـزب در کرمان شـد. 
جلسـه  در  زودی  بـه  داشـت:نامبردگان  بیـان  وی 
هماهنگـی حـزب در تهـران بـا حضـور اعضا ارشـد 

حـزب شـرکت خواهنـد کـرد.

تعلیق، مرخصی اجباری و اخراج 
تعدادی از کارگران ارگ جدید بم

ارگ  مونتـاژ مجموعه هـای خـودرو  در  رکـود    
تعلیـق،  باعـث  بـم  شهرسـتان  در  واقـع  جدیـد 
از  یـا بعضـا اخـراج تعـدادی  مرخصـی اجبـاری و 
کارگـران در چند روز گذشـته شـده اسـت؛ تعلیقی 

کـه مـدت آن دو هفتـه بیـان شـده اسـت. 
بـه گـزارش خبرگـزاری آنـا، منطقـه اقتصـادی 
چنـد  در  بـم  شهرسـتان  در  واقـع  جدیـد  ارگ 
سـال گذشـته بـا مشـارکت چینی هـا قطـب تولیـد 
خودروهـای چینـی در ایـران شـده اسـت و حـدود 
۱۰ هـزار کارگـر ایرانـی در ایـن مجموعـه مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند کـه بـا کاهـش تقاضـای مردم 
کارخانه هـای بـم بـا رکـود روبـرو شـده اند. منطقـه 
ارگ جدیـد هـر چند سـال یکبار شـاهد اوج گرفتن 
و نـزول یکبـاره رونـق فعالیت هـا اسـت امـا این باال 
و پاییـن شـدن ها بـه طـور معمـول بـه ضـرر قشـر 
امنیـت  نبـود  می شـود.  جامعـه  وضعیـف  جـوان 
از  ناشـی  جدیـد  ارگ  کارگـران  پایـدار  و  شـغلی 
التهابـات بـازار کشـور اسـت. مشـخص نیسـت کـه 
بعـد از پایـان تعلیق هـا و مرخصی هـا بازهـم اخـراج 
در کار خواهـد بـود و یـا اینکـه بـا یـک مکـث چند 
تزریـق  بـم  کارخانه هـای  بـه  رونـق مجـدد  ماهـه 

شـد. خواهد 

زن شیشه اي در دام پلیس
رودبار جنوب

جنـوب  رودبـار  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
اسـتان کرمـان از کشـف 5۰۰ گـرم شیشـه در این 
شهرسـتان خبـر داد. بـه گـزارش ایسـنا  سـرهنگ 
قزلبـاش در تشـریح جزئیـات ایـن خبر اظهـار کرد: 
حیـن  در  بهادرآبـاد  بازرسـي  ایسـتگاه  مامـوران 
کنتـرل خودروهـاي عبـوري در محـور کهنـوج - 
جیرفت به یک دسـتگاه خودروي سـمند مشـکوك 
و آن را متوقـف کردنـد. وی افـزود: در بازرسـي از 
یکـي از سرنشـینان ایـن خـودرو که خانمـي حدودا 
35 سـاله بـود مقـدار 5۰۰ گـرم مواد مخـدر از نوع 
شیشـه کـه بـه طـرز بسـیار ماهرانـه اي در کمربند 
وي جاسـاز شـده بود کشـف و متهم پس از تشکیل 
مقامـات  تحویـل  قانونـي  مراحـل  سـیر  و  پرونـده 

شـد. قضائي 
 فرمانـده انتظامـي رودبـار جنـوب در پایـان از 
شـهروندان خواسـت تـا با هوشـیاري کامـل مراقب 
چنـگال  در  تـا  باشـند  خـود  نوجوانـان  و  جوانـان 
مـواد مخـدر، بـه ویژه مـواد مخـدر صنعتـي گرفتار 
نشـوند چراکه خسـارات جبـران ناپذیـري را در پي 
خواهد داشـت و در صـورت مشـاهده هرگونه موارد 
مشـکوکي مراتـب را از طریـق پـل ارتباطـي بیـن 

مـردم و پلیـس ۱۱۰ اطـاع دهنـد.

داسـتان از اینجا شـروع شـد. بامداد چهاردهم بهمن سـال 
گذشـته یکـی از شـهروندان در سـاعت ۱4:3۰ دقیقـه وقـوع 
یـک فقـره آتش سـوزی در سـاختمانی سـه طبقه پزشـکی را 
بـه آتش نشـانی اعـام کـرد، کـه پـس از اطفاء حریق توسـط 
فرضیـه  برشـکاری  آالت  و  ابـزار  مشـاهده  بـا  آتش نشـانان 
سـرقت از طافروشـی مجـاور ایـن سـاختمان مطـرح شـد و 
پلیـس آگاهی در صحنه حضور یافت و مشـخص شـد سـارق 
دیـوار 35 سـانتی متری پشـت جواهرفروشـی یـاد شـده را 

تخریـب کـرده و گاوصندوق مسـتحکم این واحد طافروشـی 
را کـه حـاوی  بریـده و دو طبقـه آن  بـا مهـارت کامـل  را 
جواهـرات گران قیمـت بـوده تخیلـه کرده  اسـت. این سـرقت  
بزرگ تریـن سـرقت طی 5۰ سـال اخیر در این اسـتان اسـت 
و تـا حـدود ۱۰ ماه پس از این سـرقت حـدود 7۰ طافروش 
در 2۰ شـهر کشـور شـاهد حضـور یـک مـرد شـیک پوش 
سـارق  همـان  کـه  مـرد  ایـن  بودنـد،  مغازه های شـان  در 
طافروشـی بـود در حالـی کـه پیـپ می کشـید با همسـرش 

پـس از نشـان دادن کارت هـای محـل کارشـان بـه بهانه های 
مختلـف اقـدام بـه فروش طاهـای سـرقتی می کـرد. اما این 
سـارق و همدسـتانش در بهمـن مـاه 92 دسـتگیر شـدند، 
سـارقانی تحصیل کـرده، دارای شـغل و البتـه بـا بهره هوشـی 
باال بودند.   جلسـه دادرسـی به پرونده سـرقت از طافروشـی 
کرمـان بعـد از حـدود دو و نیـم سـال از وقـوع ایـن سـرقت 
و پـس از شناسـایی حـدود 7۰ نفـر از خریـداران طاهـای 
سـرقتی در محـل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه ریاسـت 
قاضـی معتمـدی برگـزار شـد. عـاوه بر سـارق و همدسـتان 
وی در پرونـده سـرقت از طافروشـی کرمـان، تعـداد زیـادی 
از طافروشـان خریـدار طاهـای سـرقتی و یـا وکای آنها از 
اسـتان های مختلـف از جملـه کرمان، تهران، یـزد و هرمزگان 

در جلسـه دادرسـی حضور داشـتند. 
زن متهـم در دادگاه از اسـاس منکـر اطـاع از اقدامـات 
همسـر خـود شـد و گفـت: پنج، شـش مـاه بعد از سـرقت از 
ایـن موضـوع مطلع شـدم و در جریـان نبودم. وقتی سـخنان 
از طافروشـان  ایـن جـا رسـید، یکـی  بـه  ایـن زن متهـم 
کرمانـی از میـان جمـع صدایـش را بلنـد کـرد و گفـت: ایـن 
خانـم در مغـازه مـن تنهـای تنها بـود، کارت محـل کارش را 

نشـان داد و طاهـا را فروخـت.

بـه گـزارش خبرگـزاری های مختلـف در حالی کـه میزان 
طاهـای سـرقتی از سـوی طافـروش زیان دیـده 7 میلیـارد 
تومان ذکر شـد، سـارق در سـخنانی اظهار داشـت: یک سـال 
ایـن طافروشـی را زیـر نظـر داشـتم و بعـد از تماشـای یک 
فیلـم خارجـی اقـدام به سـرقت کردم، امـا پول طاهـا برایم 
مهـم نبـود و می خواسـتم اسـتعدادم را نشـان دهم امـا نیتم 
انباشـته کـردن پـول نبـود و تمام هیجانـم برای سـرقت بود. 
وی تصریـح کـرد: دو شـب و یـک روز در آزمایشـگاه مخفـی 

شـده بـودم و تا شـب حادثـه هیچ عملـی انجـام ندادم.
سارق از راه فروش طال ویال و باغ خریده است

قاضـی دادگاه گفـت: »م- ر« مدعـی اسـت تحـت تاثیـر 
تماشـای فیلمـی قـرار گرفته که منجر به انجام سـرقت شـده 
اسـت امـا اگـر چنیـن بود پـس از سـرقت پشـیمان می شـد 
و امـوال مسـروقه را بـاز می گردانـد تـا از تخفیـف مجـازات 
برخـوردار شـود نـه اینکه طـی ۱۰ ماه به اسـتان های مختلف 
سـفر و پولشـویی کنـد. معتمـدی در پایان خاطرنشـان کرد: 
سـارق از راه فروش طاها توانسـت آپارتمانـی به قیمت 3۰۰ 
میلیـون تومـان، 5۰۰ میلیون کامیون و ویـا و باغ خریداری 
کنـد پـس ایـن امـر نشـان می دهـد تحـت تاثیـر فیلـم و به 

قـول خـودش بروز اسـتعدادش قـرار نگرفته اسـت.

ماجـرای واردات خودروهـای مناسـب سـازی شـده بـرای 
معلـوالن پـر فـراز و نشـیب بـوده اسـت. اگرچـه فقـط همیـن 
موضـوع کـه معلـوالن مـی تواننـد ایـن خودروهـا را وارد کنند 
یـا نـه چند سـالی طـول کشـید امـا تابسـتان امسـال بـود که 
اعـام شـد مشـکات واردات ایـن خودروهـا حـل شـده اسـت. 
امـا بـه نظـر مـی رسـد در کرمان بـه نظر می رسـد مشـکات 
دیگـری هـم پیـش پـای معلـوالن قـرار دارد. اخیرا نامـه ای به 
روسـای بهزیسـتی شهرسـتان های کرمان ارسـال شـده که به 
نوعـی معلوالنـی که در طـرح واردات خودروی مناسـب سـازی 
شـده ثبـت نام کـرده انـد،  تهدید به قطـع مسـتمری و مزایای 

بهزیسـتی شـده اند. 
طرح واردات خودروهای مناسب سازی شده چه بود؟

سـال 9۱ بـود که سـازمان بهزیسـتی اعـام کرد قرار اسـت 
تسـهیاتی برای ورود خودروهای مناسـب سـازی شده خارجی 
بـه معلـوالن ارایـه شـود. آنگونـه کـه بهزیسـتی اعـام کـرده 
بـود بـا مصوبـه دولـت 47۰۰ نفـر از معلـوالن می توانسـتند بـا 
تخفیـف 3۰ میلیونـی در عـوارض گمرکـی نسـبت بـه واردات 
خودروهـای خارجـی اقـدام کنند. بـرای اجرای کار هم سـایتی 
بـرای ثبت نـام مددجویان متقاضـی خودروهای مناسب سـازی 
شـده راه انـدازی شـد و بیـش از 2۰ هـزار معلول بـرای دریافت 
البتـه  نـام کردنـد.  ثبـت  خودروهـای مناسـب سـازی شـده 
بهزیسـتی اعـام کرد که تنها بـرای 47۰۰ مجـوز ظرفیت دارد 
و ایـن ظرفیـت کـه تنهـا یک چهـارم متقاضیـان بود، قرار شـد 
از طریـق قرعه کشـی بـه متقاضیـان واگـذار شـود. البتـه کار به 
همیـن جـا ختـم نشـد و اعام شـد که اسـامی ایـن 47۰۰ نفر 
بـه گمرك ارسـال می شـود تا افـراد متقاضـی بتواننـد از طریق 
شـرکت ها نسـبت به ورود خـودروی مناسب سـازی شـده اقدام 
کننـد. امـا بـا شـروع کار، پـای دالل هـا هم بـه ماجرا باز شـد و 
ماننـد مجوزهـای ورود خودرویـی که به قهرمانان و ورزشـکاران 
داده شـده بـود، این بـار هـم دالالن برای خرید مجـوز معلوالن 
صـف کشـیدند. همیـن مشـکات باعث شـد تـا موضـوع ورود 
ایـن خودروهـا متوقف شـود و کار بـه وقتی دیگر موکول شـود.

از سرگیری واردات خودروها
اواخـر مردادمـاه بـود کـه رئیـس انجمـن دفـاع از حقـوق 
معلـوالن گفـت: ورود خودروهـای معلـوالن کـه متوقـف شـده 
بـود بـا رفـع ایـرادات طـرح قبلـی دوبـاره از سـر گرفتـه مـی 
شـود. علی همـت محمودنـژاد در گفتگـو بـا مهـر بـه برگـزاری 
جلسـه ای در مـورد ورود خودروهـای معلـوالن در وزارت رفـاه 
اشـاره کـرد و گفـت: در جلسـه ای کـه بـا حضـور سـازمان های 

مـردم نهـاد معلـوالن، بهزیسـتی، وزارت رفـاه و وزارت صنعـت، 
معـدن و تجـارت برگـزار شـد مقـرر گردیـد تـا ایـرادات طـرح 
ورود خودروهـای وارداتـی معلـوالن هر چه سـریعتر رفـع و این 
افـراد کـه از شـرایط الزم برخوردارند بتوانند خـودروی خارجی 
وارد کننـد. بـا ایـن صحبت هـا به نظر می رسـید کـه معلوالن 
بتواننـد از ایـن امتیـاز بهـره ببرنـد اما در کرمـان اوضـاع بگونه 

اسـت. دیگری 
تهدید معلوالن متقاضی به قطع مستمری بهزیستی

در تاریـخ 28 مـرداد سـال جاری نامـه ای از طـرف اداره کل 
بهزیسـتی کرمان به روسـای بهزیسـتی شهرسـتان های استان 
کرمـان ارسـال مـی شـود. نامـه ای کـه ظاهـرا نکاتـی را درباره 
اقداماتـی اسـت کـه معلـوالن مـی بایسـت بـرای وارد کـردن 
خـودرو انجـام دهنـد. ایـن نامـه دو بخـش دارد و در بخش اول 
روال اداری از جمله بررسـی شـدت معلولیت ، بررسـی وضعیت 
اقتصـادی و گواهینامـه معلوالن آمده اسـت. امـا نکته اصلی این 

نامـه در بخش دوم آن اسـت. 
در بنـد اول بخـش دوم ایـن نامه بـا عنوان نـکات مهم آمده 
اسـت: کلیـه معلولینـی که متقاضـی خودرو مـی باشـند یارانه 
دولتـی آنان حذف و امکان قطع مسـتمری و مزایای بهزیسـتی 
آنـان نیـز وجـود دارد. لذا شایسـته اسـت کلیـه معلویـن از این 
امـر اطـاع و کارشـناس مربوطـه ضمن توجیـه این افـراد اقدام 
بـه ارسـال مـدارك و در غیـر اینصـورت انصـراف نامبـرده را به 

معاونـت بـا امضـا و اثر انگشـت وی اعـام نماید.
همانطـور که مشـخص اسـت در این بند، معلـوالن متقاضی 
خـودرو بـه صراحت بـه قطع یارانـه دولتی، مسـتمری و مزایای 
بهزیسـتی تهدیـد شـده انـد. عـاوه بـر ایـن از گوشـه و کنـار 
شـنیده شـده بـه برخی از معلوالنـی که مراجعه کـرده اند گفته 
انـد شـما کـه ۱۰۰ میلیـون تومان پول نـداری پـس از امتیازت 

بگذر. 
اطالعی ندارم

بـرای اطـاع از چنـد و چـون ایـن نامه بـا وحیـدزاده رئیس 
بهزیسـتی شهرسـتان کرمان تمـاس گرفتیم. رئیس بهزیسـتی 
شهرسـتان کرمـان بـه »پیـام مـا« گفت: مـن پاسـخگوی نامه 
هـای سـتادی نیسـتم. وحیـدزاده افـزود: مـن اطاعی نـدارم و 
ایـن را بایـد از اداره کل بپرسـید. وی اظهـار داشـت: روزی ۱۰۰ 
نامـه بـرای من می آیـد و االن هم مرخصی هسـتم و نمی توانم 

پیگیـری کنم. از اداره کل بپرسـید.
مهنـاز بهلـوان، روابط عمومی اداره کل بهزیسـتی کرمان هم 
در پاسـخ بـه سـواالت مـا گفـت: ایـن قانـون اسـت کـه کسـی 

ماشـین ۱۰۰ مبلیونـی دارد نیازمنـد نیسـت و نبایـد تحـت 
حمایت بهزیسـتی باشـد. پهلوان برای اطاعات بیشـتر ما را به 

معاونـت توانبخشـی بهزیسـتی کرمان ارجـاع داد.
مستمری فقط به نیازمندان اختصاص دارد

معاونـت توانبخشـی بهزیسـتی اسـتان کرمان به »پیـام ما« 
گفـت: هـدف مـا از ارسـال ایـن نامـه، آگاه سـازی معلـوالن از 
عواقـب گرفتـن تسـهیات واردات خـودرو بود چرا کـه برخی از 
معلـوالن امتیازشـان را با قیمـت های پایین بـه دالالن فروخته 
اند  و در حالی که ماشـینی وارد نمی کنند، مسـتمری شان هم 
حـذف می شـود. دکتر اسـدی در پاسـخ بـه این سـوال که چرا 
مسـتمری متقاضیـان واردات خـودرو باید قطع شـود گفت: اگر 
کسـی خودروی چندصد میلیونی داشـته باشـد، دارایی کشـور 
هـم تشـخیص مـی دهد کـه یارانه نگیـرد، چرا که قطعا کسـی 
سـوار ماشـین چندصد میلیونی می شـود نیازی ندارد. سـازمان 
بهزیسـتی هـم به همیـن ترتیب اعتقاد دارد کسـی که ماشـین 
چندصدمیلیونـی دارد دیگـر نیازی به مسـتمری ماهی 5۰ هزار 
تومـان بهزیسـتی نـدارد. وی همچنین در پاسـخ به این سـوال 
کـه ایـن موضـوع فقـط در کرمـان اجرا می شـود و یـا در دیگر 
اسـتان هـا هـم برقـرار اسـت اظهـار داشـت: در سراسـر کشـور 
همیـن گونـه اسـت. چـرا که بـرای اینکـه فردی تحت پوشـش 
مسـتمری بهزیسـتی قرار بگیـرد، قبـل از هرچیز بایـد نیازمند 

باشـد. پـس از نیازمندی دیگر شـرایط بررسـی می شـود.
اسـدی ابـراز داشـت: متاسـفانه بسـیاری از معلـوالن بـدون 
بـه فـروش  اقـدام  یارانـه و مسـتمری شـان  از قطـع  اطـاع 
امتیازشـان کردنـد در حالـی کـه نمـی دانند اگـر به نـام آن ها 
ماشـینی وارد کشـور شـود، یارانـه و مسـتمری شـان قطع می 
شـود. معاونت توانبخشـی بهزیسـتی کرمان گفت: هر کسی که 
نیازمنـد باشـد قطعا تحت پوشـش بهزیسـتی قرار مـی گیرد و 
مسـتمری اش پرداخـت مـی شـود امـا به نظر شـما کسـی که 
ماشـین 2۰۰ میلیـون تومانی سـوار می شـود، نیازمند اسـت و 
بـه ماهـی 5۰ هزارتومان بهزیسـتی محتاج اسـت؟ وی در پایان 
گفـت: البتـه معلوالنـی که بـه هر نحـوی از این امتیاز اسـتفاده 

کننـد، بازهـم از بهزیسـتی تسـهیات دیگـری مـی گیرنـد اما 
مسـتمری شـان قطـع مـی شـود. چـرا که بهزیسـتی فقـط به 
نیازمنـدان مسـتمری مـی دهـد و کسـی کـه ماشـین چندصد 

میلیونـی وارد کشـور کنـد دیگر نیازمند نیسـت.
این کار بدلیل کمبود امکانات است

مدیرعامـل انجمـن ندای معلولین ایران در ایـن باره به »پیام 
ما« گفت: چون امکانات بهزیسـتی کم اسـت، وقتی تسـهیاتی 
بـه بخشـی از مددکارانش می دهد، بخشـی دیگـر را حذف می 
کنـد. محمـود کاری افـزود: البتـه متاسـفانه بدلیل عـدم اطاع 
رسـانی دقیـق کسـانی در طـرح واردکـرن خودروهای مناسـب 
سـازی شـده ثبـت نـام کردند کـه اصـا توانایی مالی نداشـتند 
و از همـان ابتـدا بهزیسـتی مـی بایسـت اطـاع رسـانی دقیقی 
انجـام دهـد. االن برخـی از معلـوالن امتیازشـان را بـه قیمت 5 
میلیـون تومـان فروخته انـد، در حالی که واقعا نیازمند هسـتند 
و اگـر مسـتمری شـان قطـع شـود بـه مشـکل میخورنـد. وی 
تصریـح کـرد: در کل نبایـد بدلیـل اینکـه به فردی تسـهیاتی 
داده می شـود، امتیاز دیگری را از وی گرفت اما مسـئله خودرو 
کمـی خـاص اسـت و هم بـرای معلـوالن و هم برای بهزیسـتی 

بـه معضل تبدیـل شـده و باید مدیریت شـود.
وارد کردن خودرو ثابت کننده بی نیازی نیست

یـک وکیـل دادگسـتری دربـاره ایـن موضـوع به »پیـام ما« 
گفـت: احـراز نیازمنـدی ویـا بـی نیـازی افـراد تحـت پوشـش 
بهزیسـتی بر عهده این سـازمان است اما اسـتفاده از امتیاز وارد 
کـردن خودروهای مناسـب سـازی شـده صرفا نمـی تواند ثابت 
کننـده بـی نیازی افـراد باشـد. وحید قرایـی افزود: بـه هر حال 
یک تسـهیاتی به معلوالن داده شـده و این تسـهیات قطعا بر 
اسـاس نیـاز معلوالن در نظر گرفته شـده اسـت و نمـی توان بر 
اسـاس اسـتفاده از این تسـهیات افـراد را بی نیاز دانسـت. وی 
تصریـح کرد: ممکن اسـت یـک متقاضی بـرای اسـتفاده از این 
تسـهیات وام بگیرد و یا از موسسـات خیریه اسـتفاده کند، آن 

وقـت نمـی تـوان وی را بی نیاز دانسـت.

اعترافات متهم در دادگاه:

فوران استعداد با دزدی از طالفروشی گیلی

گزارش پیام ما از شرایط واردات خودروی ویژه معلولین 

بهزیستی کرمان:
 معلول خودرو دار نیاز به 

مستمری ندارد
 رضا عبادی زاده

خبر

اختالس در یکی از 
سازمان های دولتی 
دادسـتان عمومـی و انقـاب 
مرکز اسـتان کرمان از رسـیدگی 
ویـژه به پرونـده اختاس و تبانی 
بین پیمانکاران اجرایی و عمرانی 
با مسـئوالن یکی از سازمان های 
دولتـی خبـر داد و گفـت: ایـن 
پرونـده در مرحلـه تحقیقات قرار 

دارد. بـه گـزارش گفتارنو دادخدا سـاالری اظهار داشـت: با پیگیری دادسـتانی 
اسـتان  ۱۰ میلیـارد ریـال از وجـوه مـورد اختـاس توسـط متهمـان بـه بیت 
المـال اعـاده شـده اسـت.  این مقـام ارشـد قضائی اسـتان کرمان عنـوان کرد: 
از اواخـر سـال  ۱39۰در یکـی از سـازمان های دولتـی پرونده اختـاس، تبانی 
و تحصیـل مـال نامشـروع بین پیمانـکاران اجرایـی و عمرانی و مسـووالن این 
سـازمان صـورت گرفته اسـت. سـاالری اضافه کـرد: در اواخر اسـفندماه سـال  
۱393 گزارشـی دراین رابطه به دادسـرای اسـتان ارسـال شـد که  در یکی از 
ادارات دولتـی بیـن پیمانکاران و کسـانی که مسـوول اجرایـی و عمرانی بودند 
بـا مسـووالن این سـازمان تبانـی و اختاس صـورت گرفته اسـت که صحت و 
سـقم این مسـئله مورد بررسی و رسـیدگی دادسـتانی قرار گرفت. وی تصریح 
کـرد: دراین پرونده مشـخص شـد کـه تبانـی و تخلفاتی صورت گرفتـه که در 
مرحله اول سـه نفر از مسـئوالن سـابق این سـازمان تحت تعقیب قرار گرفتند.

  بهره برداری از سه 
پروژه بزرگراهی با 
حضور وزیر راه و 
شهرسازی

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل   
اسـتان کرمـان گفت: سـه پـروژه 
بزرگراهی در اسـتان کرمـان آماده 
افتتـاح اسـت کـه در سـفر دکتـر 

آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی به بهره برداری می رسـد. مهندس خـداداد مقبلی 
در جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: ۱92 میلیـارد تومـان پـروژه راه و شهرسـازی 
اسـتان آمـاده بهـره بـرداری اسـت کـه شـامل 56 کیلومتـر بانـد دوم بزرگراهی و 
۱34 کیلومتر راه روسـتایی اسـت. وی همچنین از حدود 3۰۰ کیلومتر قیرپاشـی 
و ایمن سـازی محورهـای اسـتان کرمـان بـا 8۰ میلیـارد تومـان اعتبار طی سـال 
جـاری خبـر داد و اضافـه کرد: بیمارسـتان های 32 تختخوابـی ارزوئیه و کوهبنان 
و پنـج سـاختمان اداری بـا 2۱ میلیـارد تومان اعتبـار نیز آماده بهره برداری اسـت. 
مقبلی با اشـاره به ۱8۰ کیلومتر شانه سـازی در محورهای شـمال اسـتان کرمان 
طـی سـال جـاری یادآور شـد: سـال گذشـته نیز 4۰ هـزار تن قیـر بـرای راه های 
اسـتان کرمـان دریافت کردیم و رتبه دوم کشـوری در زمینـه دریافت قیر یارانه ای 
را بـه دسـت آوردیم. وی اضافه کرد: سـه پـروژه بزرگراهی در اسـتان کرمان آماده 
افتتـاح اسـت کـه طی چنـد روز آینده با حضـور وزیر راه و شهرسـازی و اسـتاندار 

کرمـان بـه بهره بـرداری می رسـد.

اتمام پل تقاطع راه 
آهن کرمان مطابق 
برنامه زمان بندی 
سـازندگی  قـرارگاه  مشـاور 
خاتـم از اتمـام پـل تقاطـع راه 
برنامـه  مطابـق  کرمـان  آهـن 
زمـان بنـدی خبـر داد و گفـت: 
مطالعـات مربـوط بـه وضعیـت 

ترافیـک و بافـت شـهری در پـروژه تقاطـع هـای 9 گانه، دیده شـده اسـت. 
علـی کیانـی نـژاد در گفتگو با مهـر با بیان این که عمران و توسـعه شـهری 
سـختی و مشـکات خاص خود را دارد، اظهار داشـت: همه مسـائل و موانع 
این پروژه توسـط کارشناسـان دیده و مطالعه شـده اسـت. وی شـکل پروژه 
تقاطـع هـای 9 گانـه شـهر کرمـان را شـبیه پـروژه صـدر عنـوان و تاکیـد 
کـرد: سـناریوهای ترافیکـی و سـازه ای بـا توجـه بـه اهمیت ورودی شـهر، 
بررسـی شـده اسـت. کیانی نـژاد با اشـاره به زمان آغـاز توافـق و همکاری با 
شـهرداری کرمـان گفت: عملیات اجرایـی تقاطع های 9 گانه از اردیبهشـت 
سـال جـاری و بـر اسـاس مطالعات طـرح جامع ترافیکی شـهر کرمـان آغاز 
شـد. کیانـی نـژاد از تجهیـز کارخانـه سـاخت بتـن و قطعات پیش سـاخته 
عرشـه خبـر داد و افـزود: زیرسـازه تقاطـع راه آهـن کمتـر از شـش مـاه و 

روسـازه نیـز مطابـق برنامـه زمـان بنـدی بـه اتمـام می رسـد.

افزایش 28 درصدي 
ظرفیت برداشت 
گاز از خط لوله 
هفتم سراسري 
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
انتقـال  عملیـات  شـش  منطقـه 
گـودرزي  کـرم  مهنـدس  گاز، 
سرپرسـت ایـن منطقـه از افزایش 

28 درصـدي ظرفیـت برداشـت گاز از خـط لولـه هفتـم سراسـري از خـرداد مـاه 
سـال گذشـته تـا مـرداد ماه سـالجاري خبـر داد. گـودرزي ضمـن اعـام این خبر 
گفـت: میـزان برداشـت گاز از خـط هفتـم سراسـري در حـوزه تحت پوشـش این 
منطقـه روزانـه بطـور میانگین ۱4 میلیـون متر مکعب مي باشـد، کـه افزایش 28 
درصـدي برداشـت گاز از خـرداد ماه سـال گذشـته تاکنون را نشـان مـي دهد. وي 
در ایـن رابطـه اظهـار داشـت: با تاش کارکنـان متخصص و تاشـگر این منطقه و 
با همکاري شـرکت گاز اسـتان هاي هرمزگان و کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان، 
عـاوه بـر شهرسـتان کهنـوج، مصـرف کننده هـاي مهمي هماننـد نیـروگاه گنو، 
نیروگاه کهنوج و نیروگاه ایرانشـهر از خط لوله هفتم سراسـري گاز برداشـت کرده 
انـد کـه بـا تزریـق این انـرژي پـاك، اقتصـاد جنـوب و جنوب شـرق کشـور رونق 
بیشـتري پیـدا کرده اسـت. گـودرزي ابراز داشـت: دورنمـاي صادراتـي این خط به 
برخي از کشـورهاي همسـایه منافع اقتصادي و فرهنگي زیادي را براي سـاکنین و 

مجاوریـن ایـن خـط خواهد داشـت.

راه و شهرسازیدادستان شرکت گازقرارگاه خاتم

کرمان ویچ
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چند هشدار صمیمانه به 
رییس جمهور

  فرشاد مومنی-اقتصاددان

از  بایـد  شـهروند  یـک  عنـوان  بـه  ابتـدا  در 
رییس جمهـور سپاسـگذاري کـرد، هـم بـه دلیـل 
از  خارجـي  سیاسـت  در  کـه  جـدي  پایمـردي 
خـود نشـان داد و توانسـت یکـي از پر هزینه تریـن 
مشـکات را از دوش جامعـه ایـران بـردارد و هـم 
بـه خاطـر توجه بیشـتري که بـه مسـائل اقتصادي 
داشـتند. واقعیـت این اسـت کـه مسـائل اقتصادي 
جدي تریـن، فوري تریـن و پیچیده تریـن مشـکات 
کنونـي کشـور را تشـکیل مي دهـد و ایشـان حتما 
اذعـان دارنـد کـه بخـش بزرگـي از موفقیت هایـي 
به طـور  کردنـد  مطـرح  اقتصـاد  حـوزه  در  کـه 
مسـتقیم رابطـه اي بـا جهت گیري اقتصـادي دولت 
اقتصـاد و  بیـرون حـوزه  از  بلکـه  نداشـته اسـت، 
به طـور مشـخص بـه واسـطه سیاسـت هاي تنـش 
زداي دولـت بـوده اسـت کـه مهم تریـن دسـتاورد 
ذکـر شـده یعنـي کاهـش تورم نیـز نتیجـه همین 
سیاسـت ها بـوده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه 
اقتصـادي  سیاسـت گذاري  جهت گیري هـاي 
دولـت حـاوي کاسـتي ها و اشـکاالت جـدي بـوده 
و قول هایـي کـه آقـاي رییس جمهـور دادنـد مبني 
بـر اینکـه راهبـرد فعـال بـا انحصارهـا و فسـادها 
به طـور اصولـي یـک  در دسـتور کارشـان اسـت، 
رویکـرد قابـل دفـاع اسـت امـا رویـه اي کـه دولت 
محتـرم تـا امـروز در این زمینـه درپیـش گرفته اند 
تقریبـا مي تـوان گفت هیچ تناسـبي با بایسـته هاي 
شـرایط کشـور در ایـن زمینه هـا ندارد. امـا راه حلي 
کـه دولـت محتـرم در پیـش گرفتـه یـک راه حـل 
بـدون برنامـه اسـت و بـه هیچ وجـه نمي توانـد بـا 
فسـادهاي مالي در شـرایط کنوني ایـران برخوردي 
موثـر داشـته باشـد. از زمـان روي کار آمـدن دولت 
نهـم شـخصا چندیـن بـار تکـرا ر کـرده ام بـه گواه 
همـه تجربه هـاي موفـق در دنیـا راه حـل اصولـي 
مبـارزه بـا فسـاد طراحـي یک برنامـه ملـي مبارزه 
بـا فسـاد بر محـور پیش گیرنده از آن اسـت، چیزي 
کـه جایـش بسـیار خالـي اسـت و ضرورتـش بـا 
تمـام وجـود احسـاس مي شـود و مـن مي خواهـم 
صمیمانـه بـه رییس جمهـور و همراهانش هشـدار 
دهـم کـه اگـر در ایـن زمینـه مبـارزه بـه صـورت 
اصولـي صـورت نگیـرد خـود ایـن دولـت هـم از 
عـوارض آن مصـون نخواهـد بـود. مسـاله بسـیار 
مهـم دیگـري کـه ایشـان مـورد توجـه قـرار دادند 
و بایـد بـه ایشـان گفـت کـه ایـن توجـه اصولـي 
اگـر در سـطح شـعار باقـي بمانـد و طرحـي عملي 
و خردورزانـه نسـبت بـه آن وجـود نداشـته باشـد، 
سـودي نخواهـد داشـت، مربـوط مي شـود بـه این 
نکتـه حیاتـي کـه درآمدهـاي نفتـي بایـد در امـور 
غیرنفتـي سـرمایه گذاري و صـرف شـود. باید گفت 
ایـن سـرمایه گذاري در شـرایط فعلي کشـور بسـتر 
مناسـب خـود را نـدارد. بایـد در آینـده بـر اسـاس 
ایـن وعده هـاي آقـاي روحاني برنامه هاي مشـخص 
و عالمانـه اي را شـاهد باشـیم کـه ایـن مهم محقق 
شـود. یـک نکتـه بسـیار ارزشـمند دیگـر هـم در 
بـا  هـم  آن  کـه  بـود  رییس جمهـور  فرمایشـات 
رویه هـاي دولـت محتـرم تا امـروز مغایرت داشـته 
اسـت و آن هـم این اسـت که ایشـان گفتنـد نباید 
کاري کنیـم کـه کشـورهاي دیگـر احسـاس کنند 
یـک بـازار 8۰ میلیوني براي کاالهـاي آنها در ایران 
وجـود دارد. واقعیـت ایـن اسـت کـه سیاسـت هاي 
تجـاري دولـت مطلقا تا امـروز در این راسـتا نبوده 
اسـت. مهم تریـن نکتـه این اسـت کـه بـراي اینکه 
بـراي  توجهـي  قابـل  دسـتاورد  هسـته اي  توافـق 
بـراي  بایـد  باشـد دولـت  و ملـت داشـته  کشـور 
اقتصـاد پسـاتحریم یک برنامه دقیق داشـته باشـد 
بـه ویژه امسـال که سـال تدوین برنامـه میان مدت 
کشـور اسـت همه اراده و توانایي و جلب مشـارکتي 
کـه دولـت مي توانـد انجام دهـد در خدمت طراحي 
یـک برنامه توسـعه گرا به مفهوم دقیق کلمه باشـد. 
خوشـبختانه آنچه به وضوح مشـخص مي شـود این 
اسـت که جامعه دانشـگاهي انگیزه و تمایلي جدي 
بـراي ارتقـاي کیفیـت سیاسـت هاي دولـت دارد و 
بایـد امیـدوار بـود کـه از ایـن نعمـت بـزرگ دولت 
محتـرم اسـتفاده کند تا چشـم انداز هاي روشـني را 

در آینـده اقتصـاد کشـورمان شـاهد باشـیم.

نشسـت خبـری رئیس جمهور با اصحاب رسـانه شـامگاه شـنبه 
در محـل نهاد ریاسـت جمهوری برگزار شـد و خبرنگاران داخلی 
و خارجـی سـواالت خـود را از روحانی پرسـیدند. گزیده صحبت 
هـای حسـن روحانـی را به نقـل از خبرگـزاری هـای مختلف در 

زیر مـی خوانید: 
 دولت من، دولت احیا بود.

 تاش کردیم در سیاست داخله زخم جدیدي ایجاد نکنیم.
 با نفت ۱۱۰ دالري شروع کردیم، به نفت 4۰ دالري رسیدیم.

 پروژه ایران هراسی در حال مرگ همیشگی است.
 دستاورد توافق را در ماه هاي آینده شاهد خواهیم بود.
 شاهد انتخاباتي رقابتي تر با سامت بیشتر خواهیم بود.

 از قانـون کـه مي گویـم، برخـي ناراحـت مي شـوند و مي گویند 
حاشیه سـازي نکنیـد، عجب! پس قانون حاشـیه شـد.

 نمي دانـم چـه جـور اسـت کـه یـک رسـانه  هـر چـه دلـش 

مي خواهـد مي گویـد. دروغ مي نویسـد، تهمـت مي زنـد، افتـرا 
مي بنـدد.

 قانـون اساسـي مي گویـد اگر توافـق خارجـي را رییس جمهور 
امضـا کـرد باید مجلس تصویب کند، ما چیـزي را امضا نکرده ایم.

 شـورای عالـی امنیت ملـی بررسـی های فراوانی دربـاره برجام 
انجام داده اسـت.

 عربستان شرایط را برای بهبود رابطه فراهم کند.
 اگـر مسـاله هسـته ای را 2۰ سـال دیگـر ادامـه می دادیـم، خوب 

بود؟
 هاله ابهام باید از فعالیت هاي دولت قبلي برداشته شود.

 واجـب نیسـت آدم همـه چیـز را اعـام کنـد، پیـش از موعـد 
اعـام کـردن یـک مسـاله ، مثـل چیـدن میـوه نارس اسـت.

 بدهي هاي کان یارانه  بي قانون و مسـکن مهر بي حسـاب سـه 
چاله ارث رسـیده از دولت گذشـته است.

 در انتخابـات قانـون اساسـي را اجـرا مي کنم چه خوشـحال 
شـوند   چـه    ناراحت.

 اگـر موضوعـي از گذشـته مطرح بـوده مي توانیـم آن را قانوني 
پایـان دهیم.

 در انتخابـات هـم بـه صراحت گفتـم و صریح ترین بحـث را در 
دانشـگاه داشـتم. آنجا گفتـم برخي از مسـائل کار دولت نیسـت 
و دولـت بـه تنهایـي نمي توانـد آنهـا را انجـام دهـد امـا مي تواند 

مقدمـات و شـرایط امـر را فراهـم کند.

در انتخابات قانون اساسي را اجرا مي کنم
چه خوشحال شوند چه ناراحت

  دولت

روحانی، رئیس 
جمهور 8 ساله است

عبدالرضـا رحمانـي فضلـي در 
گفـت و گـوي مفصلـي بـا پایـگاه 
گـزارش  دولـت،  رسـانی  اطـاع 
ارائـه  عملکـرد دو سـاله خـود را 
داده اسـت. البتـه او بـر ایـن بـاور 
نصـف  دولـت،  عمـر  کـه  اسـت 
نشـده، بلکـه فقط یک چهـارم آن 
سـپري شـده، چـرا کـه از نـگاه او 
روحانـي یـک رئیـس جمهور هشـت سـاله اسـت. اهـم سـخنان وزیر کشـور را در 

ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن بخوانیـد:
 بـر جریانـات ضـد انقاب،گروههـای انحرافـی، افراطی و فرقـه ای مثل تکفیری 
هـا، داعـش، طالبـان و القاعده کـه احتمال حضورشـان درداخل کشـور می رفت، 
تسـلط کامـل داریـم. علیرغـم اینکـه ایـن جریانـات در مرزهـای مشـترك مـا بـا 
پاکسـتان، افغانسـتان وعـراق حضـور دارنـد، بـه لطـف خـدا حتـی یک مـورد هم 

تعـرض از سـوی آنها نداشـته ایم.
 هماهنگـی نیـروی انتظامـی بـا مـا بیشـتر اسـت. چـون وزیر کشـور جانشـین 
رهبـری در نیـروی انتظامـی اسـت و از نظـر امنیـت داخلـی هـم تابـع شـورای 
تامیـن اسـتان هسـتند. امـا در اسـتان ها، مـا فعالیت سـپاه را به عنـوان یک نهاد 
پرقـدرت داریـم. همینطور بسـیج. این دو نهـاد مهم درحوزه امنیـت داخلی نقش 

مهمـی ایفـا مـی کنند.
 عمـر ایـن دولت، به نیمه نرسـیده، یک چهارم آن سـپری شـده! آقـای روحانی 
قـرار اسـت 8 سـال رئیس جمهور باشـند! ما بـه 7۰ درصد برنامه هایـی که اعام 

کردیم، رسـیده ایم.
 قفـل خاصـی نداریـم و همـه مسـائل در اینجـا روان اسـت و مشـکل الینحلـی 
نداریـم کـه »قفـل« بـه شـمار بـرود. انتخابـات بـرای مـا مهـم اسـت امـا »قفل« 

نیسـت. تـاش مـی کنیـم انتخاباتـی باشـکوه و در شـان نظـام برگـزار کنیـم.
 پرونـده انتخـاب اسـتانداران و فرمانـداران در رسـانه هـا همچنـان بـاز اسـت ! 
تقریبـا 38 نفـر از فرمانـداران مـا تاکنون تغییر نکـرده اند که اکثرآنها با سیاسـت 
هـای دولـت هماهنـگ هسـتند. تغییـرات در سـطح اسـتانداری هـم تمام شـده، 
پرونـده انتخـاب اسـتانداران بسـته شـده امـا ممکـن اسـت مـا در روز انتخابـات 
تصمیـم بـه تغییـر اسـتانداری بگیریـم، اگـر چه ایـن کار برایمـان هزینـه زیادی 

دارد امـا اگـر الزم باشـد، حتمـا ایـن کار را مـی کنیم.
 در مـورد لغوکنسـرت هـا هم بزرگ نمایی می شـود. به اعتقاد من هرکنسـرتی 
کـه مجـوز قانونـی دارد، بایـد اجـرا شـود. امـا مسـاله آنجـا ایجـاد مـی شـود که 
برگـزاری کنسـرتی مـی توانـد مجـوز قانونی بگیـرد و از طرف دیگر، ممکن اسـت 

بـه شـکل قانونـی هم لغو شـود!
 دلواپـس هـا مـی خواسـتند در خیابـان ها بـرای بررسـی مذاکرات هسـته ای، 

مراسـم هایـی برگزارکننـد. ولی ما نگذاشـتیم.

تعامل با ایران بهتر از 
تقابل است

رئیـس سـازمان انـرژی اتمی 
در مصاحبـه با شـبکه تلویزیونی 
 : گفـت  چیـن  سی.سـی.تی. 
نتیجـه  ایـن  بـه  هـا  آمریکایـی 
رسـیده انـد که بـه جـای تقابل 
ایـن  بـا  اسـت  بهتـر  ایـران،  بـا 
کشـور تعامـل کنند. بـه گزارش 
خبرگـزاری صـدا و سـیما، علـی 
اکبـر صالحـی رئیس سـازمان انـرژی اتمـی ایران در مصاحبه با شـبکه سـی 
سـی تی وی چین در پاسـخ به سـوال خبرنگار شـبکه که پرسـید: آیا خوش 
بین هسـتید کـه قانونگـذاران )آمریکایـی( و بخصوص جمهـوری خواهان که 
بـا هـر کار اوبامـا مخالفـت مـی کننـد به صورتـی جـدی توافق هسـته ای را 
بررسـی کننـد و اجـازه اجرایی شـدن آن را بدهنـد؟ گفت: زمانـی که ما وارد 
ایـن گفتگوهـا شـدیم، حسـن نیـت داشـتیم. ما با ایـن هدف وارد شـدیم که 
کلیـت پرونـده بسـته شـود و همـه مسـائل حـل و فصـل شـود. البتـه فرایند 
قانونـی در کشـور مـن بایـد طـی شـود و نهادهـای مسـئول و مرتبـط مـی 

بایسـت برجـام را بازبینـی کننـد. 
در دیگـر سـو، کنگـره آمریـکا نیـز مـی بایسـت تصمیـم گیـری کنـد کـه 
برجـام را مـی پذیـرد یـا رد مـی کنـد. این مسـاله به آنـان مربوط می شـود؛ 
اگـر آنـان برجـام را رد کنند، این مشـکل آنان اسـت نه مشـکل ما، ما حسـن 
نیـت خـود را در ایـن خصـوص نشـان داده ایم و من به این مسـاله به چشـم 
موضوعـی نـگاه مـی کنـم کـه ریشـه در برنامـه و فعالیـت های اتمـی دارد و 
تاکیـد مـن نیـز این اسـت همه ایـن )مسـائل بین ایـران و کشـورهای دیگر( 
سـاختگی هسـتند. وی افـزود: حقیقـت نیز این موضوع را نشـان داده اسـت، 
زیـرا دوازده سـال اسـت کـه هیـچ کـس از جملـه آژانس بیـن المللـی انرژی 
اتمـی نتوانسـته اسـت هیـچ دلیـل و توجیهـی بیـاورد که مـا در حـال انجام 
فعالیـت هایـی هسـتیم کـه بـا فعالیت هـای صلح آمیـز هسـته ای همخوانی 

نـدارد. از ایـن رو، سـندی در ایـن خصـوص به دسـت نیامده اسـت.
 همـه اینهـا نشـان مـی دهنـد کـه فعالیت هـای ما صلـح آمیز هسـتند و 
گـذر زمـان نیـز این را نشـان داده اسـت. مـا از محک زمـان، سـربلند بیرون 
آمـده ایـم، بخصـوص دوازده سـال گذشـته؛ در صورتـی کـه شـبهه ای در 
فعالیـت هـای خـود داشـتیم، تـا ایـن انـدازه در دوازده سـال گذشـته مصـر 
نبودیـم. صالحـی اضافـه کـرد: مشـکل آنهاسـت، آنهـا بودند که ایـن موضوع 
را مطـرح کردنـد و حـال آنهـا حتـی در منابـع اطاعاتـی خود به ایـن نتیجه 
رسـیده انـد کـه ایـران انحرافـی بـه سـوی فعالیـت هـای غیـر صلـح آمیـز 

نداشت. 

متوسط رفاه خانوار 
در سطح کشور روند 

نزولی داشته است 
مسـعود نیلی در جمـع فعاالن 
اتـاق بازرگانـی گفـت: اقتصـاد ما 
حداقـل بـه سـه دلیـل نیازمنـد 
آن اسـت کـه در سـال های آینده 
رشـد اقتصادی پایدار داشته باشد 
و اولین آن اشـتغال اسـت. گزیده 

صحبـت هـای مشـاور اقتصـادی روحانـی را در زیـر بـه نقـل از فـرارو بخوانیـد:
 در سـال 8۱ ، 2۰ میلیون و 5۰۰هزار نفر در کشـور شـاغل بوده اند که این رقم 
تـا پایـان سـال 9۱ ثابـت مانده اسـت در حالی کـه در این مدت بیشـترین میزان 
جمعیـت فعـال در سـن کار یعنـی چیـزی حدود 7 میلیـون نفر بـه این جمعیت 

اضافه شـده است.
 متوسـط رفـاه خانوار در سـطح کشـور از سـال 86 بـه بعد به طور مسـتمرروند 
نزولـی داشـته اسـت به طـوری که درآمـد حقیقی خانوارهای شـهری بـا ۱5.4 و 

روسـتایی بـا 29.6 درصـد کاهـش روبرو بوده اسـت کـه در این زمینـه نگرانیم.
 7 تنگنـای اصلـی در راسـتای عـدم رشـد اقتصـادی وجـود دارد. نخسـتین آن 
تنگنـای مالـی اسـت کـه بعـد از بحـران ارزی سـال های 9۰ و 9۱ بـا آن روبـرو 
شـده ایم، بـه طور محسـوس طی دو سـال اخیر مشـکل تامیـن مالـی در بانک ها 
و یـک بعـد دیگـر آن بودجـه دولت اسـت که بـه دلیل کاهش شـدید قیمت نفت 
بـا آن مواجه ایـم و عملکـرد بودجـه ما در سـال 94 تا پایان سـال فاصلـه زیادی با 

رقـم مصوبـه مجلس خواهد داشـت.
 وقتـی  سـرمایه گذار خارجـی بـرای ورود بـه کشـور بـا تـورم دو رقمـی مواجه 
می شـود سـواالت زیـادی برایـش وجـود دارد که ممکن اسـت به سـمت اقدامات 

کوتـاه مدت سـوق داده شـود.
 کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای اسـتمرار رکود اسـت. بخشـی از انبارهای 

شـرکت های تولیدی مملو از کاال اسـت و مشـتری ای برای آن وجود ندارد.
 بـا بـه نتیجه رسـیدن مذاکـرات عامتی از سـوی نظام تصمیم گیری کشـور به 
مردم نشـان داده شـد که نشـانگر آن اسـت دولت در بن بسـت نمی ماند و قابلیت 
تصمیم گیـری بـه موقـع را خواهد داشـت چرا که اعتبـار دولت ها نکته ارزشـمند 

اسـت که در کشـور روند نزولی داشـته و باید به مرور بازسـازی شـود.
 برخـاف نگرانـی برخـی افـراد در مـورد پیامدهـای لغـو تحریم دولـت خطوط 
قرمـزی را هـم در دوره پسـا تحریم مد نظـر دارد که نمونه آن نگرانی از آن اسـت 
کـه نمی خواهیـم بـازار واردات شـویم، که نفـت صادر کنیـم و کاالی صـرف وارد 
کنیـم. مـا بایـد صادرات بـا ارزش افـزوده بـاال و واردات در راسـتای تولید داشـته 

باشیم.

اتاق بازرگانی سازمان انرژی اتمی ایران وزیر کشور

کاغذ اخبار

گفـت:  مهندسـین  اسـامی  جامعـه  دبیـرکل 
رئیس جمهـور می گویـد دولـت را از معتدلیـن انتخاب 
کـرده ولـی اصولگرای ناب در کابینه اش سـراغ نداریم. 
بـه گـزارش انتخـاب محمدرضـا باهنـر در نشسـت 
ماهیانـه جامعـه اسـامی مهندسـین اظهـار داشـت: 
بعضـی از هنجارشـکنان و اصـاح طلبـان در زمـان 
دولـت نخسـت وزیـر سـابق و دولـت اصاحـات مـی 
گفتنـد حکومـت تـوان دفـاع از منافـع ملـی را ندارد، 
مثالـی را هـم کـه مـی زدنـد ایـن بـود که حکـم امام 
مبنـی بـر ارتداد سـلمان رشـدی مطابق با عـرف بین 
المللـی نیسـت. باهنـر افـزود: اوایل دهه هفتـاد مدتی 

رهبری مسـئله تهاجـم فرهنگی را ترجیـع بند بیانات 
خویـش کـرده و از عباراتـی چـون شـبیخون فرهنگی 
اسـتفاده کردنـد ولـی گوش هـای ما و دولت سـنگین 
بـود و داسـتان اصاحـات و مجلـس ششـم و خـروج 
از حاکمیـت پـس از ایـن هشـدارهای رهبـری بـود 

تااینکـه زلزلـه سیاسـی دوم خـرداد رخ داد.
باهنـر خاطرنشـان کرد: روحانی از لحاظ سـاختاری 
اصـاح طلب نیسـت و حتی قبل از ریاسـت جمهوری 
بـا اصـاح طلبـان  شـان اظهـار نظـری در حمایـت 
نداشـتند ولـی در انتخابـات خـود را مدیـون اصـاح 
طلبـان مـی دانـد؛ روحانـی مـی گویـد دولـت را از 

معتدلیـن انتخـاب کـرده ولـی اصولگرای نـاب از نظر 
حزبـی در کابینـه اش سـراغ نداریـم.

 محمدرضـا باهنـر در مـورد بحـث هـای مطـرح 
پیرامـون حضـور علـی الریجانـی در لیسـت اصـاح 
بتواننـد  اگـر  اصاحـات  کـرد:  خاطرنشـان  طلبـان 
لیسـتی ارائـه دهنـد، حتمـا تخـم مـرغ هـای خـود 
را در سـبد الریجانـی نمـی گذارنـد و داسـتان صـدا 
اسـت!  نرفتـه  یادشـان  اصاحـات  دوران  و  وسـیما 
طیـف  اصولگرایـی  هرچنـد  اصولگراسـت  الریجانـی 
آن  در  اختافاتـی  اسـت  ممکـن  و  اسـت  وسـیعی 

وجـود داشـته باشـد.

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

برابـر رای شـماره ۱3936۰3۱9۰۰7۰38۰۱4 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای علـی بسـاره فرزنـد حسـین بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یک بـاب دکان 
مشـتمل بـر زمیـن به مسـاحت ۱69/5۰ مترمربع تحت پاك ۱3536 فرعـی از 3968 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـاك 394 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی خیابان شـهید 
صیـاد شـیرازی نبـش کوچـه 4 خریـداری از محـل مالکیـت آقایان مهـدی مقیمی نـژاد و محمد اشـرف گنجویی 
محـرز گردیـده اسـت. بـا ایـن توضیح کـه در آگهی قبلی مسـاحت و نوع ملک اشـتباه چـاپ و منتشـر گردیده بود 
کـه بدیـن ترتیـب اصـاح مـی گردد. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در یک نوبت بـه فاصلـه 3۰ روز آگهی می 
شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: ۱394/6/9                        

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
 م الف 2272                        

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

برابـر رای شـماره 6۰۰۱5۱2-94/4/24 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ماهـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی آقای/خانم موقوفه مدرسـه معصومیه فرزند بشـماره شناسـنامه صـادره از در یک باب خانه/

یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 635۰۰۰ مترمربع پاك 37 فرعـی از 7 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـاك 32 فرعـی از 7 اصلـی واقـع در بخـش 6 کرمـان- محـی اباد جنـب اتوبان هفت باغ روسـتای عبـدل اباد 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای/خانـم طبـق حکـم تولیـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱394/6/9                        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱394/6/25          

رئیس ثبت اسناد و اماك- شهرام احمدی م الف 228۱                  

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

برابـر رای شـماره 6۰۰۱5۰4-94/4/24 هیـات اول/دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک ماهان تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی آقای/خانم مدرسـه موقوفه معصومیه فرزند بشـماره شناسـنامه صـادره از در 
یـک بـاب خانه/یـک قطعه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت 656۰۰۰ مترمربع پـاك 38 فرعـی از 7 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاك 32 فرعـی از 7 اصلی واقـع در بخش 6 کرمـان- محی ابـاد جنب اتوبان 
هفـت بـاغ روسـتای عبـدل اباد خریـداری از مالک رسـمی آقای/خانم طبـق حکم تولیت محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱5 روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱394/6/9
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱394/6/25          

رئیس ثبت اسناد و اماك- شهرام احمدی
م الف 2279             

آگهی فقدان
ناهیـد فردوسـی پـور فرزنـد ماشـااله مالـک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پـاك ۱27 فرعی از 
3۰64 بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 5778۱ صفحـه 437 دفتر 
22۱ صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت 
سـند مالکیـت پـاك مزبـور بعلـت نامعلـوم مفقـود و از بیـن رفته و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یک اصاحـی ماده ۱2۰ آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم 

نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 226۱                         

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت ۱4۰/65 تحت پـاك ۱3749 فرعـی از 3968 
اصلـی بخـش 2 کرمـان واقـع در سراسـیاب کوچه شـهدا ماهانی کوچـه ۱7 جنوبی 2 خانـم ایران 
فـاح اللـه زاری نیـاز به تحدید حـدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱5 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد 
لـذا حسـب درخواسـت 94/۱4۱46/و مالـک بدینوسـیله آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانون 
مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 8 صبح روز 94/6/3۱ در محل شـروع و بعمل خواهد آمد 
لـذا بـه مالـک )مالکیـن امـاك مجاور( رقبـه مزبور اخطـار می گردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعان در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی بـا معرفی مالـک انجام 
و چنانچـه کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد بر طبق مـاده 2۰ قانـون حداکثر 
ظـرف مـدت 3۰ روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را کتباً به ایـن اداره اعام نمایند 
و ظـرف مـدت یـک ماه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحه مراجعه و اقـدام به تقدیم 
دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از گذشـت مهلـت یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضی 

ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامـه خواهد یافت و هیچگونـه ادعائی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                    

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2266

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای احمـد کارآموزیـان فرزنـد محمدحسـین مالک ششـدانگ پـاك 53۱5 فرعـی از ۱5 اصلی 
مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت 
شـماره 54666 صفحـه 374 دفتـر 232 صـادر و تسـلیم گردیده اسـت. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد 
محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پاك مزبـور بعلت جابجایـی مفقود و در خواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصاح تبصـره یک اصاحـی مـاده ۱2۰ آئین نامـه قانون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر با وجود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: 94/6/9                            
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام

م الف 227۰                        

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای احمـد کارآموزیـان فرزنـد محمدحسـین مالـک ششـدانگ پـاك 53۱4 فرعـی از ۱5 
اصلـی مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیت آن 
بشـرح ثبـت شـماره 54665 صفحـه 37۱ دفتـر 232 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت. ضمـن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاك مزبـور بعلت 
جابجایـی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصاح تبصـره یک اصاحی 
مـاده ۱2۰ آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک فوق الذکـر با وجود سـند مالکیت نـزد خود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت 

بـه صدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                            

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 227۱                        

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای احمـد کارآموزیـان فرزنـد محمدحسـین مالـک ششـدانگ پـاك 53۱6 فرعـی از ۱5 
اصلـی مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان کـه سـند مالکیت آن 
بشـرح ثبـت شـماره 54667 صفحـه 37 دفتـر 232 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت. ضمن تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیـت پاك مزبـور بعلـت جابجایی 
مفقـود و در خواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد اصاح تبصره یک اصاحـی ماده ۱2۰ 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تـا چنانچه 
کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر بـا وجود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد 
ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایند واال پـس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                            

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2272                        

گوش ما به هشدارهای رهبری بسته بود که داستان اصالحات پیش آمد
سیاست
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در شماره های قبل روزنامه بعد از نظری به خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در دهه بیست شمسی که سال های بعد از جنگ جهانی دوم بود، و همچنین اشاراتی که به فعالیت های اقتصادی ایشان 
و به ویژه کارخانه خورشید داشتیم، از این شماره به بعد، به فعالیت ها و خاطرات ایشان در عرصه مسایل اجتماعی خواهیم داشت.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

ابوحامد، خواجو، فردوسی و حافظ در محالت کرمان
 بخش سی و دو

تشکیل جلسه انجمن ابوحامد به مناسبت 
جشن ملی شدن نفت

یـا در مناسـبت جشـن »ملـی شـدن صنعـت نفـت 
کرمـان  ابوحامـد  انجمـن  توسـط  جلسـه ای  ایـران« 

برگـزار گردیـد: 
مناسـبت  بـه  ابوحامـد  محلـی  انجمـن  »جلسـه 
بـا شـرکت  نفـت  امـر  در  ایـران  درخشـان  پیـروزی 
اعضـای مربوطه و روسـای انجمن های خانه و مدرسـه 
آموزشـگاه های مسـیر خیابـان ابوحامـد در محـل این 

انجمـن تشـکیل گردیـد. 
در ایـن جلسـه ابتـدا آقای ژنـد عضو هیئـت مدیره 
امـور  هـم  مسـلک محمـد صنعتـی مسـئول  بعـد  و 
وابسـته های ]حـزب ایـران نویـن[ )۱( طـی سـخنانی 
... پیرامـون پیروزی هـای بـزرگ تاریخی ایـران مطالب 
اظهـار داشـتند. در پایـان نیـز امـور عمرانـی محلـه 
ابوحامـد مـورد بررسـی قـرار گرفـت و تصمیماتـی نیز 

اتخـاذ گردیـد« )2(.  

 جلسه انجمن محلی خیابان خواجو و فردوسی
همـان گونـه کـه ذکـر شـد در کرمـان عـاوه بـر 
انجمـن محلـی ابوحامـد، حـدود ۱۰ انجمـن  محلـی 
دیگـر هـم فعالیت داشـتند، به عنـوان نمونـه می توان 
از ایـن گـزارش روزنامـه اطاعـات، به فعالیـت انجمن 
خیابـان خواجـو و فردوسـی پـی بـرد: »جلسـه انجمن 
محلـی خیابـان خواجـو و فردوسـی در منـزل آقـای 
محمـد علـی خالقـی رییـس انجمـن تشـکیل گردید. 
گـزارش خبرنـگار مـا در کرمـان حاکیسـت در ایـن 
جلسـه پیرامـون شـن ریزی کوچه ها و نصب شـیرهای 
فشـاری آب مذاکراتـی بـه عمـل آمـد. قـرار شـد در 
جلسـه آینـده از شـهردار کرمـان دعـوت بـه عمل آید 
تـا احتیاجـات ایـن محـل بـا حضـور ایشـان مطـرح 

گـردد« )4(. 

 جلسه انجمن محلی حافظ
یـا در گـزارش دیگـری می تـوان به فعالیـت انجمن 
محلـی حافـظ شـهر کرمـان آشـنا گردیـد: »اعضـای 
طرح هـای  پیرامـون  کرمـان  حافـظ  محلـی  انجمـن 

عمرانـی گفتگـو کردنـد. 
انجمـن محلـی حافـظ کرمان بـا حضور آقـای دکتر 
شـریف  نـژاد )6( شـهردار ایـن شهرسـتان در منـزل 
آقـای حـاج محمـد ]رضـا[ نظریـان یکـی از اعضـای 
انجمـن تشـکیل جلسـه داد. خبرنـگار مـا در کرمـان 
می نویسـد: نخسـت آقـای علـی اصغـر کوهـی مطالبی 
در بـاره تکمیل آسـفالت خیابـان جامی که زیرسـازی 

آن مدتـی پیـش تمـام شـده و هنوز آسـفالت نگردیده 
و شـبکه لوله کشـی محلـه حافـظ کـه مـورد احتیـاج 

مـردم می باشـد، مطالبـی ایـراد کـرد.
سـپس آقـای محمـود ارجمنـد عضـو دیگـر انجمن 
حافـظ راجـع بـه درخـت کاری محـل و نحـوه آبیـاری 
آن گاه  داد.  تذکراتـی  آن هـا  نگـه داری  و  درخت هـا 
نیازمندی هـای  و  مشـکات  صنعتـی  محمـد  آقـای 
عمومـی مـردم را برشـمرد و اظهـار امیـدواری کـرد 
کـه شـهرداری بتوانـد در شـرایط موجـود اقداماتی در 
انجـام دهـد. جهـت تأمیـن نیازمندی هـای عمومـی 

پـس از اظهـار تشـکر آقـای ابراهیمـی از خدمـات 
اسـتاندار )7( و شـهردار، آقای دکتر شـریف  نژاد وعده 
قدم هـای  عمرانـی  پیشـرفت های  مـورد  در  کـه  داد 

موثـری بـردارد« )8(.

ب ـ هیئت مشورتی روزنامه اطالعات 
در کرمان

روزنامـه  مشـورتی  هیئت هـای  تأسـیس  پیشـینه 
اطاعـات در ایران به سـال های ۱344 ش. برمی گردد. 
یعنـی در ابتـدا ایـن روزنامه برای انعکاس مشـکات و 
معضـات شـهرهای ایـران در روزنامه خویش سـتونی 
را بـه عنـوان »کرسـی آزاد« اختصـاص داد و اهالی هر 
شـهر و منطقـه، در این سـتون بـه بیـان محدودیت ها 
می پرداختنـد.  خـود  شـهر  و  منطقـه  مشـکات  و 
 )۱۰( مسـعودی«  عبـاس  »سـناتور  چنـدی  از  پـس 
مدیـر مسـئول روزنامـه اطاعـات در ابتـکاری جالـب 
و بی نظیـر »هیئـت مشـورتی روزنامـه اطاعـات« را 
در شـهرهای ایـران تأسـیس نمـود. ایـن افـراد کـه از 
خبـرگان آشـنا بـه مسـائل اجتماعـی و شـهری هـر 
مختلـف  قشـرهای  از  می شـدند،  انتخـاب  منطقـه 
جامعـه بودنـد و تحـت نظـارت مدیـر روزنامـه در هـر 
شـهر کـه سـمت دبیـری هیئت مشـورتی را بـه عهده 
داشـت، هـر ۱5 روز یـک بـار در محـل روزنامـه جمع 
می شـدند و اهـم مشـکات و معضـات منطقه خویش 
را بررسـی  و  پـس از تدویـن، گزارشـی از مطالب ذکر 
شـده را بـه روزنامـه اطاعـات می فرسـتادند و روزنامه 

نیـز بـا انعکاس آنان، از مسـئولین نسـبت بـه حل آنان 
می کـرد.  درخواسـت 

هیئـت  اعضـای  اولیـن  از  کـه  صنعتـی  محمـد 
بوده انـد، در  مشـورتی روزنامـه اطاعـات در کرمـان 
خصـوص ایـن هیئت می گویـد: »قبل از بیان تأسـیس 
هیئـت مشـورتی روزنامـه اطاعـات، باید بـه این نکته 
اشـاره نمایـم بـه دنبـال وقـوع وقایعـی در آن دوران ـ 
کـه بـه دلیـل اطنـاب از ذکـر آن خـودداری می کنـم 
۱34۰ ش.  سـال  در   )۱۱( امینـی«  »علـی  دکتـر  ـ 
بـه قـدرت رسـیدن وی  بـه نخسـت وزیری رسـید و 

باعـث بـه وجـود آمدن فضـای باز سیاسـی 
محـدودی در کشـور شـد، بـه نحـوی کـه 
حتـی در ایـن زمـان در تهـران نهضت ملی 
اقـدام بـه برپایـی میتینـگ نمود. بـروز این 
وضعیـت باعـث شـد تـا اجـازه داده شـود 
بیـان  و  اعتراضـات  مـوارد  برخـی  در  تـا 
مشـکات علنی تـر گـردد. در همین راسـتا 
روزنامـه اطاعـات که تأسـیس آن به سـال 
زمینـه  ایـن  در  برمی گـردد،  ش.   ۱3۰4
 )۱2( آزاد«  »تـاالر  برگـزاری  بـه  اقـدام 
ایـران  شـهرهای  گزارش هـاي  انعـکاس  و 
سـال های  در  آزاد«  »تریبـون  سـتون  در 
صفحـات  در  همچنیـن   ،4۱ یـا   ۱34۰
محلـی می نمود. مثـًا اکثر مطالـب مربوط 
بـه کرمـان و مناطـق وابسـته در صفحـه 
می شـد.  منتشـر  بلوچسـتان«  و  »کرمـان 

شـایان ذکـر اسـت، ایـن کار در روزنامـه کیهـان و در 
سـتون »اقتـراح« نیـز انجـام می شـد. )۱3(.

در امرداد سـال ۱344 ش. هیئت مشـورتی روزنامه 
هیئـت  سـومین  عنـوان  بـه  کرمـان،  در  اطاعـات 
مشـورتی روزنامـه در ایران ـ پس از تبریز و کرمانشـاه 

ـ تأسـیس و شـروع به فعالیـت نمود. انتخـاب اعضا به 
عهـده خـود روزنامه بود و آنـان از افـراد معتمد و آگاه 
به مسـایل و مشـکات شـهری و از قشـرهای مختلف 
بـه  آشـنایان  دادگسـتری،  قاضیـان  پزشـکان،  چـون 
امـور فنـی و صنعتـی، ارتشـیان بازنشسـته، فرهنگیان 
بـا تجربـه، مهندسـین و ... حـدود ۱۰ نفـر را انتخـاب 

می نمودنـد.
 اولیـن اعضـای هیئـت مشـورتی در کرمـان عبارت 
علـی  ضیاءابراهیمـی،  باقـر  دکتـر  آقایـان:  از  بودنـد 
یاسـایی، عبدالحسـین اسـفندیاری، محمـد ایران پـور، 

ذبیـح اهلل شـعاعی، عبدالمهـدی جالـی، ابوالفتـح ژند، 
محمدحسـین ایرانمنـش و بنـده. البتـه مرحوم مهدی 
باختـر )سرپرسـت روزنامـه اطاعـات در کرمـان( نیـز 
بـه عنـوان دبیـر هیئت مشـورتی انتخـاب گردید. پس 
از چنـدی تغییراتـی در اعضـا پدیـد آمـد و مرحـوم 

دکتـر  مرحـوم   ، موسـوی  آیت اللهـی  عبدالحسـین 
حبیـب اهلل رشـید فرخـی، آقای کوچکـی و ... نیز پس 
از کناره گیـری برخـی از اعضـا، بـه هیئـت مشـورتی 

افزوده شـدند.   کرمـان 
مشـورتی  هیئـت  انتخـاب  از  صحبـت  کـه  حـال 
روزنامـه اطاعـات در کرمـان شـد، بد نیسـت به این 
خاطـره نیـز اشـاره نمایـم. در همین سـال ها، مرحوم 
رنگین کمـان  مجلـه  کـه   )۱5( میمندی نـژاد  دکتـر 
را منتشـر می نمـود، بـه دالیلـی از سـناتور »عبـاس 
از  یکـی  در  و  نداشـت  خوشـی  دل  مسـعودی« 

بـود کـه  نمـوده  اشـاره  شـماره های مجلـه مربوطـه 
»مسـعودی هـر کـس که ماننـد خـودش ناجنس، بی 
پـدر و مـادر، رذل و ... اسـت، بـرای هیئـت مشـورتی 
روزنامـه اطاعـات در سراسـر ایـران انتخـاب نمـوده 

اسـت )۱6(.

پی نوشت:
)۱(ـ  بـر اسـاس مرام نامـه حزب ایران نوین سـازمان های مختلف کارگران، 
اصنـاف، انجمن های محلـی، دانش آموزی و فرهنگیان که در سـازمان های 
جداگانـه فعالیـت می نمودنـد، واحدی بـه نام »سـازمان امور وابسـته های 
حـزب« تشـکیل گردیـد و بنـده بـه عنوان مسـئول امـور وابسـته های به 
حـزب فعالیـت داشـتم و در جلسـات هـر تشـکیاتی جداگانـه شـرکت 

می کـردم )محمـد صنعتی(.
)2(ـ  روزنامه اندیشـه، پنجشـنبه 4 مرداد ۱352، سـال بیسـت و چهارم، 

.۱9۱9 شماره 
)3(ـ  همان، سه شنبه 28 آبان ۱347، شماره ۱2744.

)4(ـ  همان، همان شماره.

)5(ـ  همان، همان شماره.
)6(ـ  »دکتر مرتضي شـریفنژاد اهل و سـاکن تهران، پزشـک اطفال بود و 
اعضاي انجمن شـهر در حالي براي احراز سـمت شـهرداري به او رأي دادند 
کـه وي به دسـتور منتصری اسـتاندار کرمان، سـوار هواپیما، عـازم کرمان 
بود. وی حدود پنج ماه شـهردار بود و هنگام بازدید از تعمیرات سـاختمان 
شـهرداري مصـدوم گردید و بـراي معالجه به تهران رفـت و دیگر مراجعت 

نکـرد و در تاریـخ ۱348/3/۱۰ از سـمت شـهرداري کرمـان کنـار رفـت«. 
دانشـور، محمـد: از قلعـه دختر تا دقیانـوس، ص ۱53 تا ۱55.

)7(ـ  اسـتاندار کرمـان در ایـن زمـان، از دی ماه ۱347 تا شـهریور ۱348، 
هوشـنگ منتصری بوده اسـت.

)8(ـ  روزنامـه اطاعـات،  شـنبه 26 بهمـن ۱347، صفحه محلی، شـماره 
.979

)9(ـ  همان،  شنبه 26 بهمن ۱347، شماره ۱28۱7.
)۱۰(ـ  سـناتور عباس مسعودی؛ »روزنامه نگار و سیاستمدار معروف، متولد 
۱274 ش. در تهـران اسـت. او تحصیـات خـود را در مدرسـه دارالفنـون 
انجام داد و به کار نویسـندگی و خبرنگاری پرداخت. در جوانی مؤسسـه ای 
درسـت کـرد کـه اخبـار داخلـی و خارجـی را جمـع آوری و بـه روزنامه ها 
مـی داد. در سـال ۱3۰5 ش. امتیـاز روزنامه اطاعات را گرفت و با پشـتکار 
و جدیـت خاصـی توانسـت در مـدت کوتاهـی روزنامـه خـود را در ردیـف 
بزرگ تریـن نشـریات روز قـرار دهـد. گذشـته از روزنامه یومیـه اطاعات و 
روزنامه های انگلیسـی و فرانسـه، چندین جلد معتبر نیز تأسـیس و انتشار 
داد. سـال ها روزنامـه اطاعـات بـدون رقیـب و پـر تیراژترین نشـریه ایران 
محسـوب می شـد. مسـعودی در کنـار کار مطبوعاتی، چنـد دوره نماینده 

مجلـس شـورای ملـی )ادوار دهم، یازدهـم، دوازدهم، سـیزدهم، چهاردهم 
و پانزدهـم از تهـران( و چنـد دوره سـناتور )از بدو تشـکیل مجلس سـنا تا 
زمـان فـوت، قریب 25 سـال( بود. مسـعودی مـردی خودسـاخته، پرکار و 
الیـق و از همـه مهم تـر بـه کار مطبوعاتـی خـود عشـق می ورزیـد. قریب 
5۰ سـال در صحنـه سیاسـی ایـران کارگردانی می کرد و به تمـام دنیا نیز 
مسـافرت کـرد و خاطـرات ایـن مسـافرت ها ده ها هـزار صفحه یادداشـت 
اسـت کـه تدریجـاً در روزنامه اطاعات منتشـر شـده اسـت. او بـه حق در 
پنجـاه سـال اخیـر پدر مطبوعـات ایران بـوده و در سـنین کهولـت روزانه 
دوازده سـاعت کار می کـرد و سـرانجام نیـز در سـال ۱353 در پشـت میز 
کارش در روزنامـه اطاعـات درگذشـت«. عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجال 

سیاسـی و نظامـی معاصـر ایـران، ج 3، ص ۱43۱ و ۱432.
 )۱۱(ـ  علی امینی؛ »متولد ۱285، فرزند میرزا محسن خان )معین الملک( 
و نـوه میـرزا علی اصغر خان امین الدوله )صدراعظم مظفرالدین شـاه(، دارای 
مـدرك دکتـرای اقتصـاد، و مناصـب: ریاسـت کل کمـرگ، معـاون وزارت 
دارایـی، معـاون نخسـت وزیر، دبیـرکل شـورای عالـی اقتصاد، وکیـل دوره 
پانـزده از تهـران، وزیر اقتصاد، وزیر دارایی، وزیر دادگسـتری و نخسـت وزیر 
در سـال ۱34۰ ش.  وی در سـال ۱37۱ در اروپا درگذشـت«. تلخیص از: 

عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامـی معاصر ایـران، ج ۱، ص 
۱28 تا 223.

)۱2(ـ  تـاالر آزاد در محـل روزنامـه انجام می گرفت و بعضاً تعدادی از مردم 
بـه ویـژه دانشـجویان مطالبی را ذکـر  نموده و حتی دکتر امینـی در برخی 

مواقع جهت پاسـخ، حاضر می شـد )محمد صنعتی(.
)۱3( ـ در آن دوره سرپرسـت روزنامـه کیهـان در کرمـان آقـای محمـد 
محمـدی بـود و مـکان دفتر روزنامه نیـز در جوار دفترخانـه وی در خیابان 
شـاهپور )شـریعتی(، مابیـن میـدان عبـاس صباحـی و چهـارراه کاظمی 
)روبروی کتاب فروشـی شـهر کتاب فعلی، در کنار کوچه مشـهور به کوچه 

جهـود = یهودی هـا( قرار داشـت )محمـد صنعتی(.
)۱4(ـ  روزنامه اطاعات، چهارشنبه 2۰ مرداد ۱344، شماره ۱۱752.

)۱5(ـ  وی عـاوه بـر پرداختـن به تخصص خـود )دام پزشـکی(، در زمینه 
نوشـتن کتـاب و مقـاالت نیز فعالیت می نمود. ایشـان در سـال ۱345 ش. 
کتابخانه ای در کرمان )کتابخانه شـهید مفتح فعلی( تأسـیس نمود. جهت 
اطاع بیشـتر، نک: دانشـور، محمد: چهره های ماندگار کرمان، صص 389 

تا 393.
)۱6(ـ  برگرفته از متن مصاحبه با محمد صنعتی، آذر ۱392.
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تایید رسمی مشخصات فنی
 آیفون 6 اس اپل توسط 

China Telecom

نهـم  روز  اپـل  اسـت  قـرار  قبلـی  شـایعات  براسـاس 
سـپتامبر )۱8 شـهریور( از دو گوشی آیفون 6 اس و آیفون 
6 اس پـاس رونمایـی کنـد. امـروز یکی از اعضـای اپراتور 
چینـی چاینـا تلـه کام نیز اعام کـرده که هـر دو محصول 
بین ۱8 تا 25 سـپتامبر )27 شـهریور تا 3 مهر( وارد بازار 
خواهنـد شـد. به نظر می رسـد ایـن تاریخ با زمـان معرفی 

آیفون هـای جدید همخوانـی دارد.
 براسـاس اعـام یکی از کارمنـدان اپراتـور چینی چاینا 
تلـه کام قـرار اسـت آیفـون 6 اس و آیفـون 6 اس پـاس 
بعـد از معرفـی رسـمی در تاریخ ۱8 شـهریور، در فاصله ی 
زمانـی 27 شـهریور تـا 3 مهـر وارد بـازار شـوند. سـوال 
اصلـی دربـاره ی فنـاوری فورس تـاچ اسـت که بـه گفته ی 
ایـن اپراتـور چینـی، هـر دو گوشـی از ایـن قابلیـت بهـره 
می برنـد. بـه جز آیفون های جدید اپل، دو گوشـی اکسـون 
مینـی زد تـی ای و میت اس هـوآوی به این فنـاوری مجهز 
شـده اند. بـه کمـک فنـاری فورس تـاچ نمایشـگر دسـتگاه 
می توانـد بیـن ضربـه زدن عـادی روی صفحه نمایـش یـا 

ضربـه بـا فشـار بیشـتر انگشـت تمایز قائل شـود.
تلـه کام می گویـد دربـار ه ی رنگ هـای  کارمنـد چاینـا 
نیـز  پـاس  اس   6 و  اس   6 آیفـون  صورتـی  و  طایـی 
خبرهایـی شـنیده اسـت. چنـد روز قبـل تصاویر منتسـب 
بـه یکـی از این مدل های منتشـر شـده بـود. همچنین این 
فـرد تاییـد کرده که اپـل از 2 گیگابایـت رم در آیفون های 
بعـدی اسـتفاده خواهـد کـرد و طبـق انتظـار بایـد هر دو 
مـدل بـه یـک سنسـور دوربیـن ۱2 مگاپیکسـلی جدیـد 
مجهـز شـوند. البتـه ایـن عضـو چاینـا تلـه کام اسـتفاده از 
پردازنـده ی A9 اپـل را نیـز تاییـد کرده که خبـر جدیدی 

. نیست
دربـاره ی  دیگـری  گمانه زنی هـای  و  شـایعات  البتـه 
معرفـی آیفـون 6c بـا نمایشـگر 4 اینچـی و تبلـت آیپـد 
پـرو ۱2.9 اینچـی در مـاه آینـده وجـود دارد کـه هنوز به 
صـورت رسـمی تایید نشـده اسـت امـا اپل سـاخت چنین 
دیوایـس هایـی را در کارنامه خود دارد، پـس دور از انتظار 
نیسـت تاشـاهد عرضه محصوالت احتمالی فوق باشـیم. تا 
زمـان معرفـی نسـل جدیـد آیفون هـای اپـل زمـان زیادی 
باقی نمانده اسـت و قطعا تا آن روز بازار شـایعات حسـابی 

داغ خواهـد بود.

YOUTUBE از امروز به صورت رسمی 
وارد رقابت با TWITCH  می شود

در مـاه June امسـال، شـرکت Google با رونمایی 
از سـرویس قدرتمنـد YouTube Gaming سـر و 
صـدای زیـادی بـه راه انداخـت و خط و نشـان پر رنگی 

برای Twitch کشـید.
همـان طـور کـه پیـش از ایـن اعام شـده بـود، این 
سـرویس قـرار بـود کـه در تابسـتان امسـال راه اندازی 
شـود. باالخـره امـروز انتظارهـا بـه پایـان مـی رسـد و 
YouTube Gaming فعالیـت خـود را بـه صـورت 

رسـمی آغـاز مـی کند.
YouTube Gaming هـم ماننـد Twitch، یـک 
سـرویس آنایـن، مربـوط بـه بـازی هـای ویدئویـی و 
پخـش برنامـه هـای مربوط بـه کنفرانس شـرکت ها می 
باشـد، کـه با توجـه به قـدرت و سـابقه Google انتظار 

مـی رود کـه خیلـی سـریع از Twitch پیشـی بگیرد.

سامسـونگ  کمپانـی  کـه  حالـی  در 
گسـترش  و  پشـتیبانی  در  شـدت  بـه 
امـروز  اسـت،  جـدی  تایـزن  سیسـتم عامل 
کیـت توسـعه ی نرم افـزاری تایـزن 2.4 را در 
اختیـاری توسـعه دهندگانی قـرار داده اسـت 
کـه قصـد دارند دسـتگاه هایی مبتنـی بر این 

بسـازند. سیسـتم عامل 
بـه  همچنـان  دارد  قصـد  سامسـونگ   
ارائـه ی نسـخه های جدیدی از سیسـتم عامل 
تایـزن ادامـه دهـد و تایـزن 2.4 ویژگی های 
جدیـدی دارد کـه یکـی از کاربردی ترین آنها 
 Application Background Policy
اسـت. بـه کمـک ایـن قابلیـت پردازش هـای 
مربـوط بـه اپلیکیشـن ها کـه در پس زمینـه 
انجـام می شـود و منابـع زیـادی از پردازنـده 

شـد.  خواهـد  محـدود  می کنـد،  مصـرف  را 
یکـی از جذاب تریـن امکاناتـی کـه بـه تایزن 
 API هـزار   3 از  بیـش  شـده  اضافـه   2.4
جدیـد بـرای روش هـای ورودی، رویدادهـای 
سیسـتمی، کنتـرل صوتـی و... اسـت کـه در 
ادامـه می توانیـد فهرسـت کاملـی از تغییرات 
ایـن  جدیـد  نسـخه ی  در  گرفتـه  صـورت 

سیسـتم عامل را مشـاهده کنیـد:
بـرای  برنامـه  پنهـان  سیاسـت های   
بـه  مربـوط  پردازش هـای  کـردن  محـدود 
منابـع  کـه  پس زمینـه  در  اپلیکیشـن ها 
می کنـد. مصـرف  را  پردازنـده  از  زیـادی 

تایـزن  توسـعه ی  پشـتیبان  بسـته ی   
اپلیکیشـن ها موثـر  نصـب  بـرای   )TEP(

سـرویس های نقشـه بـرای پشـتیبانی از 

ژئوکـد )کـد جغرافیایـی(، مشـخص کـردن 
مـکان و محاسـبه ی مسـافت

بـرای  همگام سـازی  مدیریـت   
بـه  سـرور  دسترسـی  زمـان  زمان بنـدی 
اپلیکیشـن ها بـه منظـور همگام سـازی داده 

دسـتگاه و  سـرور  میـان  هـا 
 رابـط سـرویس ها بـرای دسترسـی راه 
دور بـه فضـای ابـری بـه عنوان یک دسـتگاه 

محلی
بـر  سـبک  رندرینـگ  بـرای   DALi  

OpenGL ES پایـه ی 
 پشـتیبانی از کارت هوشمند و شبیه ساز 
NFC بـرای سـهولت در  کارت پذیرنـده ی 

اجـرای سـرویس پرداخـت موبایلی
 امنیت اجباری

 و...
از نظـر رابط کاربری، تایـزن 2۰۱5 دارای 
طراحـی و اسـتایل قوی تـر و اپلیکیشـن های 
مرجـع جدیـد ماننـد مرورگر، موزیـک پلیر و 

تقویم اسـت.
بـا توجـه بـه انتشـار نسـخه ی جدید این 
داشـته  انتظـار  می توانیـم  سیسـتم عامل 
بـر  بیشـتری  اپلیکیشـن های  کـه  باشـیم 

دسـتگاه های  تمامـی  بـرای  تایـزن  پایـه 
نظـر  بـه  شـود.  منتشـر  بـازار  در  موجـود 
بـرای  سامسـونگ  اول  گام  ایـن  می رسـد 
قابلیـت  کـه  اسـت   3.۰ تایـزن  انتشـار 
و  دارد  خـود  همـراه  را  زیـادی  جـذاب 
نیـازی نیسـت اشـاره کنیـم که سامسـونگ 
از  شـما  دسـتگاه های  تمامـی  می خواهـد 

کننـد. اسـتفاده  اشـیاء  اینترنـت 

کیت توسعه ی نرم افزاری تایزن 2.4 در 
اختیار توسعه دهندگان قرار گرفت

نرم افزار

اینترنت مجانی جهانی چیست و چگونه کار می کند؟
 به کوشش آرین اسدی

بـا وجـود اینکـه امـروزه دسترسـی بـه اینترنـت اهمیـت 
فراوانـی دارد، امـا بیـش از 8۰ درصـد از جمعیـت کره ی زمین 
بـه ایـن شـبکه ی جهانـی اطاعـات دسترسـی ندارند. بـر این 
اسـاس کمپانی هـای بزرگـی نظیـر اسـپیس ایکـس، گـوگل 
از طریـق  اینترنـت  بسـتر  درصـدد گسـترش  فیس بـوك  و 
روش هایی نظیر ارسـال پهپاد، بالون و ماهواره هسـتند. در این 
بیـن اسـتارت آپ نیویورکی اوترنـت )Outernet( نیز درصدد 
ارائـه ی اینترنـت رایگان از طریق ایجاد بسـتری ماهواره اسـت. 
 امـروزه اینترنـت در جوامـع توسـعه یافته به یکـی از ارکان 
و ملزومـات اصلـی زندگـی تبدیـل شـده اسـت. کاهش قیمت 
اینترنـت همزمـان با افزایش سـرعت و سـهولت دسترسـی به 
ایـن سـرویس از جمله ی مـواردی اسـت که نشـان از تقاضای 
بـاالی کاربـران دارد. امـا ایـن موضـوع در تمـام نقـاط کـره ی 
زمیـن صـادق نیسـت و حتـی می تـوان گفـت که تنهـا بخش 
اندکـی از جامعـه ی جهانـی می تواننـد بـه سـادگی از اینترنت 
اسـتفاده کنند، چراکه براسـاس آمارهای منتشـر شده بیش از 
8۰ درصـد از جمعیـت کـره ی زمین که بالغ بـر 5 میلیارد نفر 

هسـتند، بـه اینترنت دسترسـی ندارند.
سـردمدار  کمپانی هـای  از  شـماری  اخیـر  سـال های  در 
در حـوزه ی فنـاوری طرح هایـی را بـرای اشـاعه ی اسـتفاده از 
اینترنـت ارائـه کـرده و حتـی تحقیقـات در این زمینـه را آغاز 
نموده انـد. از ایـن جملـه می تـوان بـه فیس بـوك، گـوگل و 
اسـپیس ایکس اشـاره کرد. هر یک از ایـن کمپانی راهکارهای 
متفاوتـی را بـرای پیشـبرد ایـده ی خـود طراحـی کرده اند که 
شـامل ارسـال شـبکه ای از بالون هـا، پهپادهـا و ماهواره هـا در 
مـدار زمیـن می شـود. در ایـن بیـن اوترنـت کـه یک اسـتارت 
آپ مسـتقر در شـهر نیویـورك اسـت، درصـدد تحقـق رویای 
دسترسـی آزاد و رایـگان بـه اینترنـت در اقصـی نقـاط کـره ی 
خاکـی اسـت تـا از این طریق همـگان بتوانند به دانش بشـری 

دسترسـی داشـته باشند.
همانطـور که اشـاره کردیـم اوترنت طـرح کمپانی با همین 
نـام بـرای در اختیـار گذاشـتن اینترنـت در سـطح جهـان و 
بـرای تمـام افـراد اسـت. در ایـن پـروژه از انـواع ماهواره هـا در 
نزدیک تریـن و دورتریـن مـدار کـره ی زمیـن اسـتفاده خواهد 
شـد. پروتکل هـای مـورد اسـتفاده توسـط ایـن پـروژه بـرای 
ارسـال داده هـا بـه زمیـن شـامل Datacasting و UDP یـا 

بـود. User Datagram Protocols خواهـد 
در روش Datacasting داده هـا در قالـب امـواج رادیویـی 
در یـک محـدوده ی گسـترده منتشـر می شـوند. UDP نیـز 
همچـون TCP پروتکلـی بـرای ارسـال داده هـا اسـت کـه 
اسـتاندارد آن در دهـه ی 8۰ میـادی ایجـاد شـده اسـت. 
برخـاف پروتـکل TCP کـه در زمـان ارسـال اطاعـات بایـد 
گیرنـده پیامـی را مبنـی بـر دریافـت داده ها ارسـال کنـد، در 
UDP نیـازی بـه دریافـت تاییـد دریافـت اطاعـات از سـوی 
گیرنـده نیسـت. در واقـع در روش UDP داده هـا فـارغ از این 
مسـاله کـه گیرنـده می توانـد آن هـا را دریافـت کنـد یـا خیر، 
ارسـال می شـوند. بـرای مثـال می تـوان به ارسـال امـواج رادیو 
و تلویزیونـی اشـاره کـرد که امواج به صورت یکسـویه منتشـر 
می شـوند و فرسـتنده نیاز به اطاعاتی در خصـوص دریافت یا 
عدم دریافت آن از سـوی گیرنده نـدارد. در این روش تضمینی 
برای دریافت امواج از سـوی گیرنده وجود دارد و ایسـتگاه های 

فرسـتنده بـدون توجـه به امـکان دریافت امـواج، بـه کار خود 
ادامـه می دهنـد.

رادیو برای عصر دیجیتال
ماهیـت اوترنـت همـان روش ارتبـاط آنالـوگ مدرن اسـت 
کـه از ارسـال امواج رادیویی در سـطح گسـترده بهـره می برد. 
سـیگنال از یـک منبـع واحد نظیر یـک آنتن رادیویی منتشـر 
می  شـود کـه در این مـورد خـاص می تـوان آن را دفتر مرکزی 
اوترنـت در نیویـورك خوانـد. امـواج ارسـال شـده در طـول 
موج هـای متفاوتـی منتشـر می شـوند تـا آنکـه یـک دریافـت 
کننـده بتوانـد آن هـا را دریافـت کـرده و مـورد اسـتفاده قـرار 
دهـد. در حالـت معمـول روش دریافـت ایـن امواج اسـتفاده از 
 Rabbit( دیش هـای 2۰ اینچـی موسـوم به گـوش خرگـوش
Ear( اسـت که با اسـتفاده از آن کاربر از طریق تغییر فرکانس 
رسـیور، می توانـد انـواع داده هـا در طـول موج هـای مختلف را 

دریافـت کند.
در مـورد شـبکه ی اوترنـت، تنهـا بـه ایسـتگاه های زمینـی 
از  بـه سـمت شـبکه ای  را  امـواج  اوترنـت  و  نشـده  بسـنده 
ماهواره هـای موجـود در مـدار زمان ارسـال خواهد کـرد تا این 
ماهواره هـا دوبـاره امواج را به سـمت دریافت کنندگان منتشـر 
کنـد. رسـیورهای مـورد نظر کـه امـواج ماهـواره ای را دریافت 
خواهنـد کـرد، همچون یک هات اسـپات بی سـیم عمل کرده 
و بـا دریافـت امـواج، آن هـا را از طریـق شـبکه ی بی سـیم در 
اختیـار پی سـی ها و گجت هـای موبایلـی کـه در اطـراف وجود 
دارنـد، قـرار خواهنـد داد. بـا توجـه بـه اینکـه ارتبـاط در ایـن 
سیسـتم بصـورت یکطرفه برقرار شـده و نیازی بـه اطمینان از 
دریافت شـدن اطاعات از سـوی کاربر نهایی نیسـت، از این رو 
پهنـای بانـد کمتـری اشـغال شـده و در نتیجه هزینـه ی تمام 

شـده نیز بسـیار کاهـش خواهـد یافت.
سـید کریـم، موسـس اوترنـت در خصوص هزینـه ی پایین 

شـبکه ی کمپانـی اش ایـن چنین اظهـار نظر کرده اسـت:
زمانـی کـه در مـورد اینترنت صحبـت می کنیـم، دو کاربرد 
اصلـی این سیسـتم مدنظر ما اسـت: ارتباطات و دسترسـی به 
اطاعـات. در واقـع قابلیت ارتباطات منجر بـه افزایش هزینه ی 

اینرتنت می شـود.
 کتابخانه عمومی بشری

مقالـه  از 5۰۰۰  بیـش  شـامل  اوترنـت  مرکـزی  آرشـیو 
ویکیپدیـا، پـروژه ی گوتنبـرگ و مجموعـه ی کتاب هـا با کپی 

رایـت رایـگان خواهـد بـود
در مـورد قابلیـت دسترسـی به اطاعـات، اوترنت پـروژه ای 
را آغـاز کـرده کـه خـود آن را آشـیو مرکـزی خوانـده و در آن 
می تـوان اطاعاتـی را کـه از 5۰۰۰ مقالـه ویکیپدیـا، پـروژه ی 
گوتنبـرگ و مجموعـه ی کتاب هـای رایـگان بـا کپـی رایـت 
آزاد اسـت، مشـاهده کـرد. البتـه ایـن مجموعه بایـد تغییرات 
و بهبودهایـی را بـه خـود ببینـد کـه از جملـه ی آن می تـوان 
بـه روش رای گیـری از کاربـران برای انتشـار داده هـای مربوط 
بـا منابـع مختلف اشـاره کـرد. برای مثـال در آینـده ی نزدیک 
کاربـران در مـورد اینکـه چـه داده هایـی توسـط ایـن شـبکه 
منتشـر شـود، رای خواهنـد داد و اوترنـت نیـز برایـن اسـاس 

تصمیـم بـه انتشـار اطاعـات خواهـد گرفت.
بـا توجـه بـه اینکـه داده هـا در اوترنـت بـه صـورت یـک 
سـویه منتشـر می شـوند، سانسـور و جلوگیـری از انتشـار این 
داده هـا نیـز بـه مراتب سـخت تر خواهد بـود. هـدف اوترنت از 
پیاده سـازی ایـن پـروژه در اختیار گذاشـتن منابع آموزشـی و 
اطاعاتـی بصـورت رایـگان در اختیار تمام افرادی اسـت که به 

اینترنـت دسترسـی ندارند.
اوترنـت کار انتشـار اطاعـات را از مـاه جـاری میـادی 
یعنـی آگوسـت 2۰۱5 آغـاز کرده اسـت. این کمپانـی در حال 
حاضـر از طریـق یـک ماهـواره ی مسـتقر در دورتریـن مـدار 
زمیـن و اجـاره ی پهنـای بانـد 2۰۰ مگابایتـی، داده هـای خود 
را در آمریـکای شـمالی و بخش  هایـی از اروپـای غربی منتشـر 
می کنـد. در صورتـی کـه کمپین جمـع آوری ایـن کمپانی در 
ایندی گوگـو )IndieGoGo( بـه نتیجه برسـد، اوترنت میزان 
پهنـای بانـد خـود را در آینـده ی نزدیـک بـه ۱۰۰ گیگابایـت 

افزایش خواهـد داد.
 براسـاس اطاعـات ارائـه شـده توسـط کریـم در جریـان 
سـخنرانی وی طـی TED Talk، اسـتفاده از یـک دریافـت 

کننـده  در یـک روسـتا می توانـد بیـش از 3۰۰ نفر از سـاکنان 
روسـتا را بـا جریـان اطاعـات کـه شـامل داده هـای مربـوط 
بـه کشـاورزی تـاس المتـی اسـت، آشـتی دهـد. در صورتـی 
کـه افـراد در دامنـه ی امـواج وای فـای دریافـت کننـده قـرار 
 Librarian داشـته باشـند، می توانند بـا اسـتفاده از نرم افـزار
)نرم افـزار ایندکـس اوترنـت( از طریـق گوشـی های هوشـمند 
یـا گجت هـای موبایـل خـود بـه جسـتجو در میـان داده هـای 

دریافـت شـده بپردازند.
یکـی دیگـر از کاربردهـای ایـن سیسـتم، انشـار پیام ها در 
زمـان اضطـرار بـه جای داده هـای روزمره اسـت. ایـن پیام ها را 
می تـوان در دوره هـای زمانـی مشـخص بـا تکرار منتشـر کرد.

 البتـه مـارك نیومـن، تحلیل گـر فنـاوری در موسسـه ی 
تحقیقاتـی اووم )Ovum( همـه ی ویژگی هـای این سـرویس 

را جالـب توجـه نمی دانـد:
با بررسـی نیازهای جوامع روسـتایی در کشـورهای در حال 
توسـعه، می تـوان بـه روشـنی دیـد کـه مـواردی زندگـی این 
افـراد را تحـت تاثیـر قـرار خواهـد داد که بـه زندگـی روزانه ی 
افراد بسـتگی داشـته باشـد. از جمله ی موضوعاتی که می تواند 
تاثیرگـذار باشـد باید بـه وضعیت هـوا، محصوالت و سـامتی 
نیـز اشـاره کـرد. آیـا انتخاب محتـوای محـدود از میـان خیل 
عظیـم داده های موجود توسـط افراد محـدود می تواند نیازهای 
افـراد محلـی و روسـتایی را بـا فرهنـگ و زبان متنـوع برطرف 
کنـد یـا خیـر. این نـوع انتشـار اطاعات مشـکل دیگـری نیز 
دارد و آن انتشـار اطاعـات بصورت خواندنی اسـت. در صورتی 
که اطاعات بصورت داده های صوتی منتشـر شـود، اسـتفاده از 
آن هـا راحت تـر بـوده و عمـوم مردم نیـز رغبت بیشـتری برای 
اسـتفاده خواهنـد داشـت، اما مشـکلی که وجـود دارد، مصرف 

پهنـای باند بیشـتر در این حالت اسـت.
پروژه ای جاه طلبانه

 یقینا داشـتن بخشـی از اینترنت بهتر از نداشتن دسترسی 
بـه کل شـبکه ی جهانی اسـت. بـا توجه بـه برآوردهـای انجام 
شـده در مـورد گسـترش اینترنت بـه تمام نقاط زمیـن که ۱5 
تـا 2۰ سـال طـول خواهد کشـید، اوترنـت می توانـد فاصله ی 
موجـود را تـا زمان دسترسـی کامـل به اینترنت پوشـش دهد.

اوترنـت بـا مشـارکت بانک جهانـی، طرح آزمایشـی اوترنت 
بـا در سـودان جنوبی تا ماه جـوالی آینده برگـزار خواهد کرد. 
کمپانـی اوترنـت امیـدوار اسـت تـا بـا اسـتقبال از گیرنده های 
لنترنـز )Lanterns( در ایندیگوگـو، همزمـان بـا گسـترش 
طرح های آزمایشـی، بتواند شـبکه ی خود را در سراسـر جهان 

گسـترش دهد.
اوترنـت در مسـیر پیاده سـازی سیسـتم خـود کار چنـدان 
سـاده ای پیـش رو نـدارد، چراکـه دو کمپانـی بـزرگ گوگل و 
فیس بـوك نیـز قـدم در ایـن حـوزه نهـاده و سـعی دارنـد تـا 
گسـتّره ی اینترنـت را در سراسـر جهـان برقـرار کننـد. گوگل 
بـا پـروژه ی لـون درصـدد انتشـار امـواج   3G اسـت و فیـس 
بـوك نیز با پـروژه ی Internet.org در نظر دارد تا با اسـتفاده 
از شـبکه ی پهپادهـا و ماهواره هـا بـه انتشـار امـواج اینترنـت 
در اقصـی نقـاط جهـان بپـردازد. در ایـن بیـن ایـان ماسـک 
بـا کمپانـی اسـپیس ایکـس در نظـر دارد تـا بابهره گیـری از 
شـبکه ای از 7۰۰ ماهـواره  دسترسـی بـه اینترنـت را در جـای 

جـای کـره  ی زمیـن در اختیـار بشـر قـرار دهد.

آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران )نوبت دوم(
شرکت مدیریت تولید برق کرمان

شماره مناقصه: 94/30
شرکت مدیریت تولید برق کرمان در نظر دارد جهت خرید مواد شیمیایی MERK آلمان مورد استفاده در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، نسبت به شناسایی و ارزیابی کیفی 

پیمانکاران و فروشندگان دارای صالحیت جهت برگزاری مناقصه محدود اقدام نماید.
لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهایی که توانایی تامین مواد شیمیایی را دارند دعوت می گردد جهت خرید اسناد فراخوان و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی به شرح ذیل اقدام نمایند.
۱- واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب 305۱580597۱ نزد بانک رسالت شعبه بلوار جمهوری یا حساب 220۱۱۱4۱20 نزد بانک تجارت شعبه آزادی کرمان بنام شرکت مدیریت 

تولید برق کرمان بابت خرید اسناد ارزیابی 
2- ارسال فیش واریز به همراه معرفی نامه کتبی جهت دریافت اسناد ارزیابی 

3- تاریخ فروش اسناد از 94/6/۱0 لغایت 94/6/۱9 
4- تاریخ تحویل اسناد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 94/6/29 

5- تاریخ گشایش پاکات: ساعت ۱0 صبح روز سه شنبه 94/6/3۱
6- محل خرید و تحویل اسناد، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق کرمان واقع در کیلومتر 20 اتوبان کرمان- رفسنجان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های 4-3252۱22۱-034 داخلی 237 یا 58۱20355-034 تماس حاصل فرمایید.
م الف 3۱۱

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای احمد کارآموزیان فرزند محمدحسـین مالک ششـدانگ پـاك 53۱7 فرعی از 
۱5 اصلـی مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 54668 صفحـه 38۰ دفتـر 232 صـادر و تسـلیم 
گردیده اسـت. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند 
مالکیـت پـاك مزبور بعلـت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده ۱2۰ آئین نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                            

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2273                        

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مهیـن ملـک زاده ماهانـی فرزند محمود مالک ششـدانگ پـاك 5326 فرعی 
از ۱5 اصلـی مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکور بخش 4 کرمان که سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 54677 صفحـه 4۰7 دفتـر 232 صـادر و تسـلیم 
گردیده اسـت. ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سند 
مالکیـت پـاك مزبور بعلـت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده ۱2۰ آئین نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به 
ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمـن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                            

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2275
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کار آفرین اعجوبه
 علیجان غضنفری

ادامه از شماره قبل
-: » هـر وقـت هـوس شـعر خواندن به سـرت می 
زنـد، معلـوم اسـت فکـر بزرگـی در سـر داری، اما 
عزیـزم من و تو از شـلوغی و دغدغـه تهران خارج 
شـدیم کـه چنـد صبـاح باقـی مانـده عمرمـان را 
بـرای خودمـان زندگـی کنیـم و تـو بـه مـن قول 
دادی کـه پـس از » مروارید کیـش « دنبال پروژه 

هـای بزرگ نـری ؟!
-: » نگـران نبـاش خانـم جـان، مـن بر سـر قولم 
هسـتم، آن چـه در سـر مـن مـی گـذرد. همـان 
اسـت کـه تو همیشـه طالبش بود ی، مـی خواهم 
گل بکاریـم و گاب گیـری راه بیندازیـم. خودم و 

خـودت بـی دخالـت دیگـران، قبول ؟!
-: واقعا،ایـن کـه منتهـای آرزوی منـه ، امـا با این 
مجوز کشـت خشـخاش کـه تازه بـه این هـا داده 
شـده و فکـر مـی کنـن دارن بـه نـون ونوایی می 

رسـن، بـه نظر غیـر ممکـن میاد!
خـب موضـوع همینـه، کـه این هـا فکر مـی کنن 
وضعشـان خـوب مـی شـه، د رحالی کـه این طور 
نیسـت، همیـن حـاال قیافه ها شـونو ببیـن، از زور 
اعتیـاد نای کار کـردن ندارن، به دو سـال نخواهد 
کشـید کـه همگـی زمیـن گیـر بشـن، یکـی باید 
حالیشـون کنـه و مـن و تـو ایـن کار را خواهیـم 

کرد.
ایـن مرد کسـی نبود جز نابغـه فرهنگی، اقتصادی 
سـی سـاله اخیـر ایـران » همایـون صنعتـی « که 
سـیروس علـی نـژاد ژورنالیسـت برجسـته ایرانـی 
در یـک کلمـه او را اعجوبـه می نامید و همسـرش 
شـهین صنعتـی که پس از جهانی شـدن شـرکت 
گاب زهـرا » بانوی گل سـرخ ایران « لقب گرفت 
مـردی کـه با پایـه گـذاری » بنگاه ترجمه و نشـر 
کتـاب همـان فرانگلیـن سـابق «، کاغـذ سـازی 
پـارس و صنعـت چاپ افسـت او 5۰ سـال پس از 
کنـاره گیـری اش هنوز مثل سـاعت کار می کنند 
و هـر کـدام پایـه ای از ایـران امـروز تشـکیل می 
دهنـد ایـن مـرد قدرش آن طـور که بود شـناخته 
نشـد، حتـی مردم همشـهریش با شـناخت کاملی 
کار  و  نویسـنده  پـدر  خیـر،  بـزرگ  پـدر  از  کـه 

آفرینـی خـودش داشـتند، قدرش را ندانسـتند. 
همایـون نیـز می توانسـت مثـل دیگران از کشـور 
خـارج شـود و بـا ارزهـای فراوانـی کـه سـاالنه از 
همیـن » گاب زهـرا « وارد مملکـت می نمود، د 
راروپـا زندگی شـاهانه ای برای خـود ترتیب دهد. 
نرفـت، نکـرد، بمانـد، همـه دارائـی اش را هـم به 
فرزنـدان یتیمـی اختصـاص داد کـه یکصـد سـال 
پیـش پـدر بزرگـش » حاج اکبـر کـر « بنایش را 
گذاشـته بـود. کاش همـه کسـانی کـه سـاالنه در 
گاب زهرا و گلسـتان های الله زار جشـنواره گل 
بـر پـا مـی کننـد و پـزش را مـی دهنـد، حداقـل 
ایـن مراسـم را در جـوار مـزار این زن و شـوهر که 
بانـی شـکوفایی منطقه شـدند، بـر پا مـی کردند.

همایـون و شـهین کار کاشـتن گل سـرخ و گاب 
گیـری را بـا سـه دیـگ و بـه طـور سـنتی آغـاز 
کردنـد لیکـن عطـر و بـوی ویـژه و یـک و نیـم 
قمصـر  بـه  نسـبت  زار  اللـه  سـرخ  گل  برابـری 
کاشـان و نبـوغ مـرد کار آفرینـی چـون همایـون 
کار را بـه سـرعت توسـعه داد و » گاب زهـرا « 
ی کرمـان تبدیـل به یـک برند جهانی شـد، البته 
موانـع هـم کـم نبـود. مخالفـت کشـاورزان اللـه 
زاری و دیوانـه پنداشـتن آنهـا تا سـختی هایی که 
زنـدان بـرای آن دو پیـش آورد تـا حسـادت هـا و 

کار شـکنی هـا ی
مسـئولینی کـه امـروزه در نبـود ایـن نخبـه کار 
آفرینـی، در میـان گلزارهـای 7۰۰ هکتـاری اللـه 
زار قـدم مـی زننـد، داد سـخن می دهنـد و فیلم 
پـر مـی کننـد کـه ».....بله مـا یک پـروژه طوالنی 
سـخت را پشـت سر گذاشـتیم تا توانسـتیم اولین 
عصـاره ارگانیـگ گل سـرخ را تحویـل جهانیـان 
دهیم......«همـه و همـه بـه قـدری زیـاد بـود کـه 

پـای رونـده را در رفتـن سسـت مـی کرد.
اما همایون و شـهین تسـلیم پذیر نبودند، تسـلیم 
نشـدند، آن قـدر کوشـیدند تـا » گاب زهـرا « 

آبـروی کرمان شـد !
همایـون صنعتـی د رتمـام آن سـالهای زخمـت و 
مـرارت از کار ادبـی و فرهنگـی هـم غافـل نبـود 
ماندنـی تریـن تحقیقـات ادبـی، ترجمه و شـعری 
کـه حـدود 3۰ اثـر می شـود حاصل همین سـال 

ها سـت 
اقامـت  داوطلـب  صنعتـی  شـهین  سـرانجام   .....
جاودانـی و همیشـگی در کنـار گلسـتان های الله 
زار مـی شـود و در سـال 83 د ریـک سـفر بـی 
برگشـت در راه بنـدر عبـاس جانـش را از دسـت 
تمـام  ظرافـت  و  دقـت  بـا  همایـون  دهـد.  مـی 
جایگاهـی بـرای هـر دو نفرشـان آمـاده مـی کند 
مـا پایـه هـا و سـر سـتون هـای ناتمـام، شـاید به 
عامـت اینکـه آدمـی بـه هـر جایگاهی که برسـد 
بـاز هـم راهـی بـرای رشـد و تکامل او هسـت و یا 
مفهومـی دیگـر و قطعـا بـا معنـا و مفهومـی که از 

انسـانی چـون همایـون انتظـار مـی رود.....
و آن گاه در چهـارم شـهریور 88 خـود در حالـی 
کـه دو یادداشـت کوتـاه ناخوانـا و تقریبـا نامفهوم 
بـرای دو تـن از دوسـتان نزدیکـش ایرج افشـار و 
مهـدی آگاه دارد مـی نویسـد و نشـان از دغدغـه 
هـای وی در کارهـای ناتمـام فرهنگـی و ادبی وی 
دارد چشـم از جهـان مـی بندد و در جوار همسـر 
امسـال  بـه خـاك مـی رود.  و یگانـه همراهـش 
ششـمین سـالگرد ایـن سـفر بی بازگشـت اسـت 
و جـای آن اسـت کـه فقـدان ایـن نابغـه را بیـش 
از همـه بـه یتیمـان پرورشـگاه صنعتـی ومـردم 

قـدردان کرمـان تسـلیت بگوییم.

حسن جنتی فرزند آیت ا ... جنتی:

طول عمر در خانواده 
ما ارثی است

پیامک هایی که درباره پدر می سازند را شنیدم

زرد

یک هفته ای هست مغازه تان بسته است.
بلـه، رفتـه بـودم قم، اصفهـان نبودم. ببخشـید مغازه ام بـه هم ریخته 

اسـت. قـم بـودم کارهایم عقب افتاده اسـت.
قم برای زیارت رفته بودید؟

نه! یک مقدار کار بود رفته بودم آنجا انجام بدهم.
کار نجاری؟

بله! یکی دو تا سفارش آنجا داشتم رفتم انجام بدهم.
آشنا بودند؟

بلـه، خـب مـا را مـی شناسـند و سـفارش کار مـی دهند. مـا هم می 
رویـم انجام مـی دهیم.

غیر از قم از کجا سفارش گرفته اید؟
از تهران هم بوده.

تعجـب نمـی کنند پسـر آیت الـه جنتـی در خانه شـان کار 
کند؟ مـی  نجاری 

خیلـی هـا وقتی روبرو می شـویم به هیچ عنوان باورشـان نمی شـود. 
همـان بهتر که بـاور نکنند.

چـرا باور نمی کنند پسـر یک مسـوول عالی رتبـه مثل بقیه 
مـردم امرار معـاش می کند؟

خـب! حتمـا از آقـازاده هـا چیزهایی دیده اند و شـنیده انـد. ما فعا با 
ایـن کارهـا از قافلـه عقبیم )با خنـده(! الحمدهلل صد هزار مرتبه شـکر 

مشـغول به این کاریم.
شما بزرگ تر هستی یا علی جنتی؟

علی آقا.
چقدر؟  

 حدود یکسال
با هم ارتباط دارید؟

کـم و بیش. باالخره سـال به سـال یکی دو مرتبـه تماس می گیرند یا 
اگر اصفهان بیایند می بینیمشـان. ما هم بریم تهران می بینمشـان.

در همین حد؟
خب بله او مشغول کارش هست و ما هم مشغولیم.

متولد چه سالی هستید؟
سال ۱329

یعنی 65-64 سال دارید. اسم این محله چیه؟
به اینجا می گویند الدان یا به تعبیر عام تر الدون.

الدان جزو خمینی شهر است؟
در قدیم جزو خمینی شهر بود. اوایل انقاب به اصفهان ملحق شد.

اینجـا تابلـو زده کتابخانـه مالهاشـم جنتی . چه نسـبتی با 
دارید؟ ایشـان 

من نوه ماهاشـم هسـتم. ماهاشـم روحانی معتمد محل و پدر حاج 
آقـا جنتی هسـتند که خب سـال های مدیدی اسـت فوت کـرده اند.
تـوی ایـن منطقه هر کسـی بـا آقای جنتـی کار دارد سـراغ 

آید؟ می  شـما 
بلـه! خیلـی هـا مـی آینـد اینجـا و بـا حـاج آقـا کار دارند یـا نامه می 
آورنـد. مـا هـم از ایشـان خواهش می کنیم تـا جایی که از دستشـان 

بـر مـی آید مشـکاتی کـه مـردم دارند را حـل کنند.
چی مثال؟ در خواست وام دارند؟

وام و اینهـا کـم اسـت. بیشـتر درخواسـت کار و شـغل دارنـد یـا گره 
اداری دارنـد. ایشـان هـم تـا آنجـا که از دستشـان بـر بیایـد و بتوانند 

انجـام مـی دهند.
شما خودتان مستقیم به حاج آقا می دهید؟

بله، ایشان می آیند منزل ما و من نامه ها تحویلشان می دهم.
چند وقت یکبار می آیند اینجا؟

بسـتگی داره. یـک مـاه، دو مـاه و گاهـی سـه مـاه یکبار . بسـتگی به 
مشـغله خودشـان و کارهای ضـروری اینجـا دارد.

چه کار ضروری؟
کارهای ضروری محل مثل کارهای مسجد و کتابخانه و اینها.

اینجا می آیند ساکن منزل خودتان می شوند؟
بله.

بـرای خودتـان تابحـال چه سـفارش هایـی انجـام داده اند؟ 
ای؟ پروانه  وامـی؟ 

هیچـی. مثـا خـود مـن از ابتـدا تـا آخـر دنبـال کار سـاخت خانه ام 
بـودم و خـودم سـاختم. تـوی ایـن مـدت هـم پـی ام را در آوردنـد و 

خیلـی اذیـت کردند.
چه کسی اذیت می کرد؟

شـهرداری. شـهرداری خیلـی اذیـت مـی کرد. البته شـاید هـم ما بی 
قانونـی کار کـرده بودیم.

چه سالی؟
25سـال پیـش. خیلـی هم بـا شـهرداری درگیری داشـتیم. حـاج آقا 
هـم فهمیدنـد و بهـم گفتند چی شـده؟ چـرا خاف می سـازی؟ من 
هـم گفتم اگر خاف هسـت مـا کار را تا اینجا رسـانده ایـم، حاال باید 

چـکار کنیم؟ شـهرداری هم از دسـت ما شـکایت کرد.
چه کسی شکایت کرد؟

شـهرداری. مـن ۱5متر عقب نشـینی کرده بـودم ولی خب بیشـتر از 
ایـن بایـد عقب نشـینی می کردم ولـی نمی دانسـتم. ما را بـه دادگاه 
و ایـن طـرف و آن طـرف کشـاندند و خسـارت گرفتنـد و جریمه مان 
کردنـد تـا باالخـره یک مجـوز گرفتیـم. همین مغـازه را هـم ۱۰-۱2 
سـالی هسـت سـاختم. این بار حواسـم را جمع کردم و از ابتدا پروانه 

گرفتم و قسـطی هزینـه اش را دادم.
شهرداری می دانست شما پسر آقای جنتی هستید؟

اوایـل نـه ولی کـم کم آخـر کار فهمیدنـد. آن وقت هم کـه فهمیدند 
خـودم خجالت می کشـیدم که چرا خاف سـاختم. مـن نباید با بقیه 
فـرق داشـته باشـم. هر کاری با بقیـه می کنند باید با مـن هم بکنند. 
البتـه آنهـا هـم نباید اذیت کننـد و طبق قانـون اگر جلـو برویم نباید 

به مشـکل بر بخوریم.
خـب آن موقـع که اوایـل انقـالب بـوده و دوران جنگ و فضا 
بـا فضـای پـس از جنـگ خیلـی فـرق دارد. توی ایـن چند 

سـال اخیـر چه سفارشـی براتـون کرد؟
اصا.

مگر می شود؟
یـک مثـال مـی زنـم؛ دختـر مـن دانشـگاه ارومیـه قبـول شـد. خب 
راهـش طوالنـی بـود و برای رفـت و آمد اذیت می شـد. ولـی حاج آقا 
سفارشـی چیـزی نکردنـد. تا اینکه خـودم پیگیری کـردم و جایگزین 
مـی خواسـتیم بکنیم که موفق نشـدم و فقط یک تـرم انتقالی گرفت 

و اصفهـان مهمـان شـد آن هم طبـق قانون.
اخبار و سخنرانی های پدرتان را پیگیری می کنید؟

بله اگر در نماز جمعه یا جایی سـخنرانی داشـته باشـند پیگیری می 
کنـم. نه فقط ایشـان بلکه خیلـی از آقایان را دنبـال می کنم.

اخبار برادر را چی؟
ایشـان را هـم پیگیـری می کنـم مخصوصا تـوی اخبـار پیگیری می 

. کنم
آخرین صحبت علی آقا را گوش کردید؟

نه من چند روزی اینجا نبودم.
نظرتـون در مـورد رفـع فیلترینگ فیـس بوک کـه برادرتان 

مطرح کـرد و حسـابی جنجالی شـد چیه؟
نظری ندارم.

چند تا برادر و خواهر هستید؟
مـا چهـار تـا برادریـم. یکی حسـین آقا بـود که عضـو مجاهدین خلق 
شـد و اوایل انقاب کشـته شد. محمد هم در سـازمان تبلیغات تهران 
مشـغول اسـت. او قبا در کارهای برقی مشـغول بود و 3۰ سـال است 
رهـا کـرده و رفته سـازمان تبلیغات. علـی آقا هم که مـی دانید زمانی 
اسـتاندار خوزسـتان بـود و بعـد اسـتاندار خراسـان شـد و مدتـی هم 

سـفیر ایـران در کویت بـود. االن هم وزیر اسـت.
حاج آقای جنتی دختر ندارد؟

نه
چقدر در جریان مبارزات پدر بودید؟

کـم. اطاعـات کمی داشـتم. یادم هسـت اواخـر خیلی اذیت شـدیم. 
سـاواك مرتـب مـی ریخـت درب منزل مـا و مرتب درب خانـه و روی 
پشـت بام و.... بودند. مردم از دستشـان در عذاب بودند. گاهی سـاواك 

مـردم را مـی زدنـد گاهی هم از مـردم کتک مـی خوردند.
اینجا یا قم؟

اینجـا. منـزل حاج آقا بزرگ ماهاشـم پـدر حاج آقـای جنتی. مرتب 
مـی آمدنـد اینجا دنبال حسـین و علی.

دنبال پدرتان نمی آمدند؟
پدرم همدان تبعید بود.

و نتیجه این رفت و آمدها؟
حسـین را گرفتنـد. ولـی نتوانسـتند علـی را دسـتگیر کننـد. علی به 
راحتـی دم بـه تله نمی داد و سـاواك را عذاب گذاشـته بـود. ولی خب 

حسـین همان موقعها دسـتگیر شـده بود.
سیاسـی هـای خانـواده شـما بجـز پـدر ، علـی و حسـین 

هسـتند. درسـت اسـت؟
بله. من و محمد سیاسی نبودیم.

حسین فرزندی نداشت؟
یک پسر داشت که او هم کشته شد.

چطوری؟
اسـمش محسـن بود. پدرش که کشـته شـد تحت نظارت حاج آقای 
جنتـی تربیت شـد. تحـت کنترل بـود و مسـاله ای هم نداشـت. یک 
روز در بسـیج مشـغول گشـت زنـی بود کـه توی یک تصادف کشـته 

شـد. حدود ۱5 سـال سـن داشت.
وقتـی می گویید بسـیج مشـخص اسـت کـه از نظر تفکرات سیاسـی 

بـه پدربزرگـش رفته بود تـا پدر.
بلـه. باالخـره پیـش حـاج آقا بزرگ شـده بود. پسـر زرنگی بـود. عضو 

فعال بسـیج بود و مسـاله ای نداشـت.

از بچـه های حـاج آقـای جنتی چطور شـد کسـی راه پدر و 
پدربـزرگ را ادامـه نـداد و راهی حوزه علمیه نشـد؟

علـی آقـا حوزوی بودند. دو سـالی هم در لبـاس روحانیت بودند منتها 
در گرفتـاری هـای سـاواك و اینکه مرتب می رفتند لبنان و سـوریه و 
ایـن طـرف و آن طـرف، لبـاس را کنار گذاشـتند. ولی خـب در قم در 

مدرسـه حقانی تحصیل کـرده بودند.
پس علی معمم بود؟

بله. استعداد و هوش باالیی داشت.
آقـای جنتی! پیامـک هایی کـه در مـورد پدرتـان رد و بدل 

می شـود را دیـده اید؟
از ایـن پیامکهایـی کـه در مورد پـدرم رد و بدل می شـود خیلی دیده 

ام و شـنیده ام. چشـم و گوشـمان از اینهـا پر اسـت. مـا حضوری می 
شـنویم چـه برسـد به اینکـه برایمـان پیامک کننـد. ولی خـب چکار 

مـی توانیـم بکنیـم؟! )بـا خنده( نمی شـود که درگیر شـد.
ناراحت می شوید؟

چـکار مـی توانیم بکنیـم؟! )با خنده( نمی شـود که درگیر شـد. البته 
بـه صـورت کلـی در مـورد ایـن نـق زدنها مقـداری مـردم حـق دارند 

تعـدادی هـم مغرض هسـتند. به هـر حال باید بسـازیم.
محتـوای این پیامک ها اشـاره بـه عمر طوالنی حـاج آقا می 
کنـد. خود شـما هم بـا این چابکـی و نشـاطی کـه دارید به 

63 سـال نمی خورید.
مـا موروثـی این طـوری هسـتیم. پدر بـزرگ ما ماهاشـم جنتی هم 
ماشـاءاهلل خیلـی سـرزنده و سـر حال بـود. توی محل مـی گفتند پدر 

و پسر برعکسند.
یعنی چه؟

مـی گفتنـد پـدر و پسـر بر عکسـند یعنـی اینکه مثـا پدر سـرزنده 
اسـت ولـی پسـر ضعیـف یا بـر عکس.

ولی پدرتان که نسبت به سنشان سرحال است.
االن بهتـر شـده انـد ولـی خب قبا خیلـی الغر و ضعیـف بودند. علی 

آقا هـم همینطور. خیلی ضعیـف بودند.
درسـته در خانـواده شـما عمر طوالنـی متداول اسـت و مثال 

دایی حـاج آقـا جنتی اخیـرا فوت کـرده اند؟
بلـه، ایشـان دوسـالی هسـت فـوت کـرده انـد. بـا هـم همـکار بودیم. 

ایشـان یـک نجـار قدیمـی بود.
به نظرتان چی باعث شده اینطور سالم و سرزنده باشید؟

مـن و پـدرم از نظـر شـکل و رفتـار خیلی به هـم رفته ایم ولـی با این 
حـال پـدرم قبـا خیلی عصبانـی بودند و جـوش می زدند. شـاید این 

علت ضعفشـان بوده باشد.
سر چی عصبانی می شدند؟

سـر مسـائل سیاسی. سـر مسـائل انقاب. خیلی از بارهای کشور روی 
دوش ایشـان بـوده و هسـت. البته بقیـه وقت هم سرشـان توی کتاب 

بود.
االن چی؟ اینجا روزنامه می خوانند؟

بیشـتر اخبـار را گـوش مـی دهنـد. گاهـی هـم روزنامـه مـی آورند و 
مطالعـه مـی کنند.

توی یک 24 ساعت که منزلتان هستند چکار می کنند؟
ایشـان خیلـی بـه کارِ بـا برنامه اعتقـاد و اصـرار دارنـد. مثا اگـر قرار 
ماقاتـی دارنـد بایـد دقیق سـر وقـت انجام شـود وگرنـه ناراحت می 

شوند.
بجز مالقات ها، برنامه کامل روزانه شان چی هست؟

صبـح زود قبـل از اذان پـا مـی شـوند. مقیـد بـه نماز شـب هسـتند. 
پدرشـان هـم همینطـور بودنـد. صبـح آفتـاب زده کمی مـی خوابند 
حـدود نیم سـاعت تا سـه ربـع. توی روز اگـر ماقاتی دارنـد انجام می 
شـود یـا نامه هـا را مطالعه و بررسـی مـی کنند. بعـد از ظهر هم یک 

سـاعتی مـی خوابند. شـبها هـم حـدود ۱۱ خواب مـی روند.
قرارشان با مردم است یا مسووالن؟

هم با مردم هم با مسووالن. از محله و بسیج گرفته تا ادارات مهم.
در دوران کودکی از پدر کتک خورده اید؟

بچـه اگـر کتـک نخـورد کـه بـزرگ نمی شـود. )بـا خنـده( ولی خب 
ایشـان بیشـتر جذبه داشـتند و دارند. نه اینکه بد اخاق باشـند ولی 
خـب رفتـار ایشـان بـه صورتـی بـود که مـا از ایشـان خیلی حسـاب 

مـی بردیم.
بـرای بحـث رد صالحیت ها پیش شـما می آیند که واسـطه 

شـوید و با پدرتـان صحبت کنید؟
بلـه مـی آینـد. ولی مـا مرده شـور هسـتیم. حرفها و درخواسـت ها 
را بـه حـاج آقـا منتقـل می کنیـم و حاج آقـا خـودش پیگیری می 
کنـد. ایشـان هـم تحـت تاثیـر مـن و امثـال مـن قـرار نمـی گیرد. 
اگـر بدانـد حقـی ضایع مـی شـود وارد می شـود و کمـک می کند 
چـه بـرای کاندیداتوری نمایندگی باشـد چـه کاندیداتوری ریاسـت 

جمهوری.
از کجاها می آیند؟

از اصفهـان هسـتند. بیـرون از اصفهـان بـوده کـه آمدنـد بـا حـاج آقا 
صحبـت کـرده اند.

شیرین ترین خاطره شما چیه؟
زندگی پر از خاطره اسـت. شـیرین ترینش این اسـت که ازدواج کردم 

و از تنهایـی در آمدم. چـون آن زمان خیلی تنها بودم.
چند سالگی؟

22سالگی
خودتان انتخاب کردید یا پدر؟

بیشـتر پدربـزرگ و مادربزرگمـان پیگیری می کردنـد و البته حاج آقا 
هم در جریان بودند. من هم گفتم هر کسـی را شـما بپسـندید کاری 

بـه چیزهـای دیگرش نداریـم. و آنها هم از محل برایم همسـر انتخاب 
کردند.

تلخ ترین خاطره؟
خاطره دوران سخت کودکی که هنوز هم برایم تلخ است.

چند تا بچه دارید؟
یک پسـر و پنج تا دختر. پسـرم قم طلبه اسـت و سـه تا از دخترهایم 

هـم ازدواج کـرده اند و دو تا هم در خانه هسـتند.
دامادها چه کاره هستند؟

هر سـه تاشـون مهندس هستند. یکیشـون مهندس پلی اکریل است. 
دو تـای دیگـر هم مهندس کارخانه های دیگر هسـتند.

آخریـم باری کـه همه اهل خانـواده اعم از پـدر و برادرهاتون 
دور هـم جمع شـدید کی بود؟

عروسی بچه علی آقا بود.
چه زمانی؟

بهمن ماه 92 بود.
بجز این چی؟

سالی یکبار بروم تهران می بینمشان.
عید دیدنی در خانواده جنتی چقدر مرسوم است؟

زیـاد پررنگ نیسـت. عیدهـای ما اعیـاد غدیرخم و قربان اسـت. البته 
ایـن عیـد هـم برایمـان مهم اسـت ولی نـه خیلی زیـاد. حـاج آقا هم 

همینطورند.
بـه عملکرد علی آقـا در این مـدت وزارتش چه نمـره ای می 

دهید؟
مـن در ایـن بـاره اطاعات جزیی نـدارم که چـکار دارد می کند. فقط 

از طریق اخبار می شـنوم.
آیـا مـردم در مـورد عملکـرد برادرتـان با شـما صحبت می 

کننـد و نظر مـی دهند؟
کم و بیش می گویند. عده ای دلسوزند بعضی ها هم غرض دارند.

پس هم تعریف می کنند و هم انتقاد؟
بله

یـک صحبتی ابراهیم حاتمی کیـا در مورد برادرتان داشـتند 
اید؟ شنیده 

نه مسافرت بودم.
رابطه جنتِی پدر با جنتِی وزیر چطور است؟

خوب است.
بـه هر حـال زاویه تفکراتی بـا هم دارنـد که ایـن زاویه قابل 

توجه اسـت. این در روابطشـان تاثیر مـی گذارد؟
اطاعی ندارم.

شـده در مورد وضعیت فرهنگـی جامعه بـا برادرتان صحبت 
کنید و ابـراز نگرانی کنید؟

در این موارد زیاد صحبت نمی کنیم حتی با حاج آقا.
توی این گرانی و تورم چکار می کنید؟

هـر کاری مـردم مـی کنند. مـا کاری نمی توانیم بکنیـم. من معتقدم 
مسـووالن و رجـال مملکت بایـد جلوگیری کنند که نمـی کنند. این 

نتیجه بی تعهدی مسـووالن اسـت.
شما با گرانی دست و پنجه نرم می کنید؟

چرا نمی کنم؟
بـه هر حـال آقازادگی امتیـازات خوبی داره و خیلـی ها بهره 

مند شـده اند.
مـن بـا رفتـار دیگـران کاری نـدارم. کار خـودم را مـی بینـم و می 
گویـم. مـا را لـب پرتـگاه هولمـان ندهنـد، نمـی خواهد دسـتمان 
را بگیرنـد. فقـط حـرف پشـت سـر برایمـان دارد. همیـن خانـه را 
کـه داشـتم مـی سـاختم چنـد دفعـه جـوی ایجـاد کـرده بودنـد 
کـه پسـر فانـی دارد قصـر می سـازد. در حالـی که برای سـاختن 
ایـن خانـه، خـودم دوشـادوش عملـه هـا و بناهـا کار کـردم. زمان 
شـاه یـک مغـازه ۱5متـری اجـاره کـرده بـودم و شـب و روز کار 
مـی کـردم. اینطـوری کار کـرده ام. االن هـم می بینیـد که چطور 

مشـغول کار هسـتم.
کی گفته بود؟

پشـت سـرمان می گفتند. مثا یک مهندسـی این طـرف و آن طرف 
مـی گفت فانی دارد قصر می سـازد. یـک روز آوردندش اینجا و خانه 

مـا را نشـانش دادنـد مثل یـخ وارفته بود. باورش نمی شـد.
ایـن وانت من اسـت. چند سـال پیش خریدمش. قبلش یک ماشـین 

دیگر داشـتم که تهـران دزدیدنش و ایـن را خریدم.
کجا دزدیدند؟

رفته بودم تهران آنجا نجاری می کردم. همانجا هم دزدیدند.
پدرتان با خبر شدند؟

باخبـر شـدند ولـی کار خاصـی نکردند. مثـل بقیه مردم رفتـم نیروی 
انتظامی شـکایت کردم و پرونده تشـکیل دادم. هیچ وقت هم ماشـین 

نشد. پیدا 

سـایت قلمکده نوشـت: در منطقه الدان اصفهان همه حسـن جنتی را می شناسـند و رویش حساس 
هسـتند. آنقدر حسـاس که جوانی که خانه جنتی را نشـانمان داد قبلش آهسـته گفت: من خانه را 
نشـان مـی دهـم و فـرار مـی کنـم بقیه اش بـا خودتـان! یک خانـه آجرنمـای دوطبقه که یـک طرفش 
هنـوز نمـاکاری نشـده منـزل اوسـت. نجاری جنتی بـا خانه اش اما دو تا کوچه بیشـتر فاصلـه ندارد. 

یکـی دوبـاری رفتیم درب مغازه ، بسـته بود.
از روی شـماره تلفنـی کـه داشـتیم و البتـه روی دیـوار گچـی مغـازه هم با ماژیک درشـت حک شـده 
بـود زنـگ زدیـم. قـم بـود رفته بـود نجاری، قرار ما شـد یـک هفته بعد کـه از قم آمـد. اولش برای 
مصاحبـه مـردد بـود، ایـن را از لحـن صحبت کردنش می شـود فهمیـد. به هر ترفنـدی بود راضیش 
کردیـم دو سـه تـا عکـس ازش بگیریـم. باهـاش درب مغـازه قـرار گذاشـتیم و همـان جـا مصاحبـه 

انجام شـد.
قـد و قیافـه و حتـی لحـن صـدای پسـر، همانند پدر اسـت، گویا احمد جنتی 30سـال جوان تر شـده 
اسـت. حسـن آقـا سـرزنده و قبـراق کار مـی کنـد، از پـدر بـا نـام »حاج آقـا« و از بـرادر با نـام »علی 
آقـا« یـاد مـی کنـد و می گوید این روزها سـالگرد دایی حاج آقا اسـت که در ۹5 سـالگی فوت کرده.

وانـت آبـی رنگـش را نشـان مـی دهـد و مـی گویـد ایـن وانـت را تـازه خریـده ام وانـت قبلیـم را 
دزدیدنـد زمانـی کـه چنـد روزی بـرای کار تهـران رفتـه بـودم. حسـن جنتـی سـاده و صمیمـی حرف 
مـی زنـد. آنقـدر صمیمـی کـه تمایلی به ورود به سـواالت چالشـی ندارد. بـرای همین سـواالت ما از 
قبیـل رابطـه جنتـِی پـدر با جنتـِی وزیر ، نظرش در مـورد رفع فیلترینگ فیس بـوک ، عملکرد دولت 
قبـل و دولـت جدیـد و ... را تقریبـا بـی پاسـخ مـی گذارد.متـن زیـر گفـت و گـوی قلمکـده بـا فرزند 

آیـت اهلل جنتی اسـت: 
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ورزش

انـدام  پـرورش  قهرمـان  عباسـپور  بیـت اهلل 
جهـان کـه  از  یـک بیمـاري نـادر ) واسـکولیت( 
رنـج می بـرد و مدت هـا بـا ایـن بیمـاری دسـت 
در  سه شـنبه  شـامگاه  می کـرد،  نـرم  پنجـه  و 
بیمارسـتان آتیـه تهـران درگذشـت. واسـکولیت 
بـه معنـی التهـاب و ورم رگ هـای خونـی اسـت. 
التهـاب رگ هـا می تواند موجـب ورم دیواره رگ ها 
و در نتیجـه کاهـش جریان گردش خـون و حتی 
انسـداد رگ هـا و عـدم خون رسـانی بـه بافت هـا و 

اندام هـای مختلـف بـدن شـود.
این ورزشـکار متولـد ۱358در بیجار و پرورش 
یافتـه در کـرج و بـه سـبب اخـاق نیـک نیـز 
زبانـزد بـود. وی ابتـدا ورزش فوتبـال را در سـطح 
باالیـی دنبـال می کـرد و در کنـار آن بـه ورزش 
یـوگا می پرداخـت. امـا بـه دلیـل آسـیب دیدگی 
در رقابتهـای فوتبـال مدتـی بـا وزنه هـای ابتدایی 
سـعی به قدرتمنـد کردن بدن خود کرد. در سـال 
۱374 به پیشـنهاد عمویش به باشـگاه بدنسـازی 
رفـت که از همـان روز اول به خاطر داشـتن بدنی 
ورزیـده و عضانـی مـورد توجه مربی باشـگاه قرار 

گرفت. وی در سـن ۱6 سـالگی برای اولین بار در 
مسـابقات جوانـان کرج شـرکت کرد و پـس از آن 
در مسـابقات مختلـف شـرکت و موفـق به کسـب 
عناویـن متعـدد قهرمانـی شـد. مرحوم عباسـپور 
تنهـا ایرانی اسـت کـه به مسـابقات فینال مسـتر 
المپیـا، معتبرتریـن تورنمنـت بین المللـی پرورش 
انـدام راه یافتـه و جـدای آن نیـز بارها در سـطوح 

ملـی و بیـن المللـی افتخار کسـب کرده اسـت.
در   ۱379 سـال  کشـوری  مسـابقات  نقـره 
اصفهـان، قهرمـان سـال ۱382 ایـران، قهرمـان 
 IFBB جهانـی  مسـابقات   2۰۰3 سـال 
هندوسـتان، مقام سـوم مسـابقات جهانـی 2۰۰5 
IFBB چین، مقام اول مسـابقات 2۰۰7 آسـیایی 
چیـن، مقـام اول مسـابقات 2۰۰8 آسـیایی هنگ 
کنـگ و جهانـی بحرین در همین سـال، مقام دوم 
مسـابقات آسـیایی 2۰۰9 تایلنـد، مقام مسـابقات 
2۰۱۰ آسـیایی تهـران از جملـه عناویـن وی در 
ورزش آماتور بود.  وی از سـال 2۰۱2 وارد دنیایی 
حرفه ای شـد و در همان سـال در مسابقات »فیبو 
پـاور آلمـان« مقـام چهـارم، در همـان سـال در 

مسـابقات مسـتر اروپـا )اسـپانیا( مقـام سـوم، در 
سـال 2۰۱3 و  مسـابقات نوردیـک پـرو )فنانـد( 
مقـام اول، بازهم همان سـال در مسـابقات مسـتر 
المپیـا )الس وگاس( عنـوان هفدهـم مشـترك را 
کسـب کـرد. آن مرحـوم در سـال 2۰۱4 بسـیار 
پـرکار بـود و در هفت مسـابقه مهم شـرکت کرد. 
در مسـابقات آرنولد کاسـیک )برزیـل( مقام نهم، 
در مسـابقات حرفه ای سـوپر نمایش اروپا )داالس( 
عنـوان چهـارم، در  مسـابقات حرفـه ای نیویورك 
مقـام سـوم، در مسـابقات حرفـه ای تامپـا عنـوان 
پنجم، در مسـابقات مسـترالمپیا ردهٔ بدنسـازان 
2۱2 پونـدی رتبـه پنجـم و مسـابقات حرفـه ای 
گرنـد پریکس )سـئول( مـدال برنز را کسـب کرد 
تـا لقـب دومیـن بدنسـاز قـرن ایـران بعـد از علی 

تبریـزی را از آن خـود کنـد. 
زندگی نامه

بیت اهلل عباسـپور )متولـد ۱358 بیجـار( برای 
اولیـن بـار در سـال 2۰۱3 میـادی بـا نام کشـور 
ایـران وارد مسـابقات مسـتر المپیـا )معتبرتریـن 

مسـابقات پـرورش اندام( شـد. 

او از 2 سـالگی بـه همراه خانـواده اش از بیجار 
بـه ماهدشـت کرج نقـل مکان کـرد. ابتـدا ورزش 
فوتبـال را در سـطح باالیـی دنبـال می کـرد و در 
کنـار آن بـه ورزش یـوگا می پرداخت امـا به دلیل 
آسـیب دیدگـی در رقابت هـای فوتبـال مدتـی بـا 
وزنه هـای ابتدایی سـعی بـه قدرتمند کـردن بدن 

خـود کرد .
بیماری

وی در سـال 93 بـه بیمـاری واسـکولیت دچار 
شـد. بیمـاری واسـکولیت به معنـای التهـاب ورم 

رگ هـای خونـی اسـت. التهـاب رگ هـا می توانـد 
نتیجـه کاهـش  باعـث ورم دیـواره رگ هـا و در 
جریـان گردش خون و حتی انسـداد رگ ها و عدم 
خون رسـانی بـه بافت هـا و اندام هـای مختلف بدن 
شـود. ایـن بیمـاری جـزو بیماری های نادر اسـت.

درگذشت
وی از مدت هـا پیـش بـه دلیـل بیمـاری در 
بیمارسـتان آتیـه بسـتری شـده بـود و سـرانجام 
پـس از ماه هـا مقاومـت سـاعت 23:۱5 شـامگاه 

درگذشـت.  ۱394 شـهریور   3 سه شـنبه 

خداحافظ بیتو
خبر خبر

با رویه فشار، داوری ها 
اصالح نمی شود

هفته گذشـته فراکسـیون ورزش مجلس شـورای اسامی 
میزبـان اعضـای هیـات رئیسـه سـازمان لیـگ فوتبـال ایران 

فوتبـال بـرای بررسـی آخریـن وضعیـت فوتبال کشـور بود.
در ایـن نشسـت کـه در مجلـس شـورای اسـامی برگـزار 
شـد، آقایـان دکتر حسـینی و دامـادی از اعضای فراکسـیون 
ورزش مجلس در دیدار با اعضای هیات رئیسـه سـازمان لیگ 
آخریـن تحـوالت فوتبـال کشـور از جملـه مسـائل مرتبط با 

داوری هـا را مـورد بحـث قـرار دادند.
بـا  رابطـه  در  مختلفـی  صحبت هـای  نشسـت  ایـن  در 
کشـور  داوری  جامعـه ی  پیرامـون  اخیـر  موضع گیری هـای 
مطـرح شـد و پیرامـون ایـن موضوع مباحـث مختلفی مطرح 

گردید.
آقای مراد حاج جعفری از اعضای هیات رئیسـه ی سـازمان 
لیـگ فوتبال ایران و سرپرسـت باشـگاه مـس در رابطه با این 
موضـوع گفـت: بـرای داوری فوتبـال همیشـه بایـد بـه طـور 
دقیـق صحبـت شـود و نباید فضا بـه گونه ای پیـش رود که با 
رخ دادن چنـد اشـتباه ولو اشـتباهات بـزرگ، یک موج منفی 
از جـز بـه کل منتقل شـود و کل جامعه ی داوری کشـور را با 

یک اسـترس و تشـویش روبـرو کند.
وی افـزود: اینکـه مـا بگوئیـم داوران نیـز جایـز الخطـا 
هسـتند اشـتباه اسـت چراکه با بیـان این حرف برای اشـتباه 
داوری،ایجـاد حـق می گردد و پـس از روی دادن اشـتباه این 
حـق را بـه وجود می آورد که اشـتباه دارای یک منطق اسـت. 
در صورتی که برای اشـتباهات داوری بهتر اسـت عنوان شـود 
کـه داوران ممکن اسـت اشـتباه کننـد و بر اسـاس امکان این 
اشـتباهات ما سیستم تنبیه و تشـویق را تعریف و ارایه کنیم. 
همانطوری که اشـتباه در همـه موارد پیرامون ما وجـود دارد.

حاج جعفـری بـه هجمـه ی اخیر ایجاد شـده علیـه داوران 
فوتبال کشـور اشـاره کـرد و گفت: در مناظره آقای کفاشـیان 
و دادکان اینطـور مطـرح می شـود کـه یـک داور وظیفه یافته 
اسـت تـا یـک بـازی را »در« بیـاورد. این صحبت هـا می تواند 
کل داوری هـای مـا را تحـت تاثیـر قـرار دهـد درصورتـی که 
مـا بایـد در ابتـدا اصالـت ایـن صحبت هـا را بررسـی کنیـم و 
ببینیـم ایـن صحبتـی کـه بـه ایـن گونه مطرح شـده اسـت 
دارای صحت هسـتند یا خیر و سـپس مشـخص کنیم واژه ی 
»در« آوردن بـه چـه معناسـت و دقیقـا تعریـف آن را هـم به 
صراحـت عنـوان کنیم چراکـه صحبت هایی به این شـکل به 
راحتـی جامعـه ی داوری را زیر سـوال می برد و این قشـر را در 
برابر بسـیاری از اتفاقات آسـیب پذیر می کنـد که این موضوع 

اصـا به صاح فوتبال کشـور نیسـت.
ایـن عضو هیات رئیسـه سـازمان لیگ تاکید کـرد: ما باید 
از پیـش داوری در رابطـه بـا داوری ها و حتی اشـتباهات آن ها 
اجتنـاب کنیـم و هرچند برخی اشـتباهات در بطـن جامعه و 
هواداران فوتبال یک جو سـنگین درسـت می کنـد اما وظیفه 
بـزرگان و حتـی رسانه هاسـت که اسـیر ایـن جو نشـوند و بر 
اسـاس معیارهـای روانشناسـی و کارشناسـی و سـازوکارهای 
مشـخص ایـن اشـتباهات مـورد ارزیابـی قـرار گیـرد تـا از 
تکـرار آن هـا جلوگیـری کنیـم و قطعـا اسـیر جو شـدن ها و 
ایجـاد رویـه فشـار بـرروی داوران نمی تواند وضعیـت داوری و 
میـزان اشـتباهات آن  را اصـاح کند که برعکـس باعث ایجاد 

مشـکات جدی تـر در ایـن زمینـه نیز خواهد شـد.
سرپرسـت باشـگاه مس کرمـان ادامـه داد: بهرشـکل باید 
قبول کنیم که اشـتباهات داوری مقوله ای رایج در فوتبال روز 
دنیا می باشـد اما این اشـتباهات در دنیای فوتبال باال و پائین 
دارد... اگر این اشـتباهات در فوتبال کشـور ما زیاد شـده است 
نیاز به بررسـی دارد که علت آن مشـخص شـود و عواملی که 
منجـر بـه افزایـش اشـتباهات شـده اسـت برطرف گـردد اما 
بـا خـراب کردن ذهنیـت جامعه فوتبال نسـبت بـه جامعه ی 

داوری ایـن عوامـل به هیچ عنوان کشـف نخواهد شـد.
حاج جعفـری تاکیـد کـرد: بدتریـن کار ممکـن در ایـن 
شـرایط این اسـت کـه اشـتباهات داوری را با مسـائل پشـت 
پـرده مرتبط کینـم و برای همـه ی مقامات مرتبـط با فوتبال 
کشـور و رسـانه ها واجـب اسـت کـه اشـتباهات داوری را از 
مسـائل پشـت پرده جدا کنیم تـا راه را در ایـن زمینه به خطا 
نرویم. عضو هیات رئیسـه سـازمان لیـگ در رابطه با همکاری 
مجلس برای به سـامان شـدن اوضاع فوتبال کشـور نیز گفت: 
مجلس شـواری اسـامی به عنـوان رکن قانون گزاری کشـور 
بایـد بـا وضع قوانینی مناسـب دسـت نهادهای فوتبالـی را باز 
بگـذارد تا برنامه ریزی های الزم برای پیشـرفت فوتبال کشـور 
را انجـام دهـد و مسـلما وجود قانون هایـی همانند حق پخش 
تلویزیونـی فوتبـال و بحـث خصوصی سـازی در باشـگاه های  
فوتبـال کشـور کـه منجـر بـه بسـته شـدن دسـت نهادهای 
فوتبالی کشـور شـده اسـت در این زمینه نمی تواند کمکی به 
بهتـر شـدن وضعیت مدیریت فوتبال در کشـور کنـد. در این 
زمینـه نیـاز اسـت کـه برخـی قوانین اصـاح شـود و مجلس 
محتـرم شـواری اسـامی در ایـن زمینـه می تواند بـا تصویب 
قوانین مناسـب، کمک های بزرگی به مدیریت فوتبال کشـور 

انجـام نماید.
افقی

۱- بوییدن - سیاستمدار
2 - گـردآوری و نـگارش -  آمـاده کـردن - محافـظ نظامـی 

قدیمـی
3 - رئیـس جیمزبانـد - بوسـتان - ظـرف مسـی - الهـه عقـل 

و هنـر
4 - کفش اسب - پدربزرگ اردشیر بابکان - پرنده ترازونشین

5 - داخل - نشانه مفعولی - قسمتی از دوربین
6 - مجروح - دوران نوزیستی زمین شناسی

7 - خشک مزاج - نفس سوزناك - پایتخت تبت - برهنه
8 - هدایت گر - قرارداد ساختمانی

9 - ابـر نزدیـک بـه زمیـن - دروغ ترکـی - روغـن و چربـی - 
همـکار صندلـی

۱۰- ناهموار یهای خیابان - شهری در استان خوزستان
۱۱- خرمای تازه - خودروی ده نفره - برما کننده

۱2- شـهری در اسـتان آذربایجان شـرقی - انجـام دهنده کاری 
نـاروا - چـاق خودمانی

۱3- بیماری سـگی - پرسـتار کودك - وسـیله احتیاطی اضافی 
- از ضمایر انگلیسـی

۱4- از کلمات سوالی - جدار - ترکیب چند عنصر
۱5- سبکی از موسیقی - اختراعی از انریکو فرمی

عمودی
۱- فیلمی از رحمان رضایی - قله مرتفعی در قطب جنوب

2 - شنونده - وارد و ماهر - زرین
3 - پشـته خـاك - حـس بسـاوایی - بخشـی از زریـن دشـت 

اسـتان فـارس
4 - سـرازیری - محصـول مـرداب - بنـدری در فرانسـه - حرف 

انگلیسی دوم 
5 - تباهی ها - غیر حرف های - حیوانات دارند

6 - از جاذبه های طبیعی حوالی مهاباد - از دختران حضرت شعیب

7 - همبازی پت - نوعی ویندوز - برکت سفره - دلتنگ
8 - الکل چوب - فیلمی از محمدرضاعرب

9 - عضـوی در صـورت - شـیر آغوز - با و صدمه - از سـبکهای 
موسیقی

۱۰ - سـال ترکـی - شـاخه ای از پزشـکی کـه بـه شناسـایی و 
درمـان بیمـاری هـای روانـی می پـردازد

۱۱ - تشک ماوس - سزاوار و الیق - عوض کردن
۱2 - یازده - دوست و همدم - رنج و زحمت - تماماً

۱3 - نابود شده - فرمانروایی - عامت مصدرجعلی
۱4 - رشـته کوهی در ایتالیا - عنکبوت سـمی - خبر یا سـخنی 

را به دیگری رسـاندن
۱5 - عبـور کاال از کشـوری بـه کشـور دیگـر بـدون پرداخـت 

جانورشناسـی  - گمـرك 

تیـم فوتبـال مس کرمـان در روزی که بازهم تماشـاگران 
خـود را به دلیـل محرومیت در اختیار نداشـت، یک پیروزی 
شـیرین را برابـر تیـم دامـاش ثبـت کـرد تـا بـا جمع شـش 
امتیـاز خـود را بـه بـاالی جـدول و یـک قدمـی صـدر آن 

برساند.
در بـدو شـروع ایـن بـازی بـه دلیـل تاخیـر در ورود توپ 
جمع کن هـا بـه زمین مسـابقه، این دیـدار بـا 5 دقیقه تاخیر 
شـروع شـد. ظاهرا همچنان برگزاری بازی در پشـت درهای 
بسـته موجـب شـده بود کـه آن ها نتواننـد به راحتـی داخل 

ورزشـگاه شوند.
در ایـن بـازی بـرای ورود خبرنـگاران نیـز تدابیـر خاصی 
اندیشـه شـده بـود و اهـراز هویت خبرنـگاران بـرای ورود به 
ورزشـگاه بـه دقیق تریـن شـکل ممکـن انجـام شـد تـا فرد 

دیگـری بـه عنوان خبرنـگار وارد اسـتادیوم نشـود.
در حالـی کـه اکثـر بازی هـای ایـن هفتـه لیـگ یـک به 
صـورت مسـتقیم پخش نشـد، بـازی تیم مـس و دامـاش از 
معـدود بازی هـای ایـن هفتـه بـود کـه بـه طـور زنـده روی 
آنتـن رفـت تـا هـواداران مـس کـه از حضـور در ورزشـگاه 
محـروم بودنـد، از طریق تلویزیـون این بازی را بـه طور زنده 

کنند. مشـاهده 
اسـکوربورد ورزشـگاه باهنـر کـه حداقـل تـا فصـل پیش 
زمـان بازی را نشـان می داد، در رقابت هـای این فصل همین 
قابلیت خود را هم از دسـت داده اسـت تا کاما با اسـتفاده 

گردد.
وزش بـاد شـدید در جریـان بازی موجب مشـکاتی برای 

بازیکنان و حاضرین در ورزشـگاه شـده بود.
امـا در کنـار باد شـدید طلـوع ماه شـب چهـارده جلوه ی 
خاصـی بـه شـب ورزشـگاه باهنـر داده بـود و مسـی هـا زیر 

لبخنـد مـاه یک پیـروزی شـیرین کسـب کردند.
حاج جعفـری  مـراد  آقـای  بـازی  نیمـه ی  دو  بیـن  در 
سرپرسـت باشـگاه مـس داخـل زمیـن بـازی شـد و چمـن 
و  شکسـته  صندلی هـای  وضعیـت  همچنیـن  و  ورزشـگاه 
قسـمت سـوخته ی ورزشـگاه را به طـور دقیق مورد بررسـی 

قـرار داد.
در آغـاز نیمـه ی دوم تیـم دامـاش گیان بـا تاخییر چند 

دقیقـه ای وارد زمین بازی شـد.
در ایـن بـازی نیـز داور مسـابقه در حالی که می توانسـت 
در دقیقـه ی 75 بـازی بـا دادن کارت زرد دوم شـماره ی 6 
تیـم دامـاش را از زمیـن بـازی اخـراج کنـد، امـا از ایـن کار 
اجتنـاب کـرد و خطـای هند مسـلم بازیکن حریـف را بدون 
کارت گذاشـت تـا مس در این بـازی هـم از داور کارت قرمز 

طلبکار شـود.
در اواخـر بـازی بازیکنـان دامـاش در حالـی کـه فـرازد 

حسـین خانی از ناحیـه ی سـر آسـیب دیـده بـود، از انجـام 
بـازی جوانمردانـه اجتناب کردنـد و توپ را به بیـرون نزدند.

برخـی از لیدرهـا و هـواداران مس در پایان بازی از پشـت 
درهـای بسـته خـود را به ورزشـگاه رسـاندند تا بـه بازیکنان 

مـس بابت کسـب این پیروزی خسـته نباشـید بگویند.
گل فوق العـاده ی بهنـام داداش ونـد سـبب شـد کـه او از 
سـوی حاضریـن در ورزشـگاه لقـب روبرتـو کارلـوس بگیرد 
هرچنـد لـوکا رادمـن مربـی بدنسـاز مـس اصـرار داشـت 
داداش ونـد را اینیسـتا بنامد! سـرمربی تیم مـس کرمان پس 
از پیـروزی تیمـش برابر دامـاش گیان در جمـع خبرنگاران 

از تـداوم رونـد رو بـه رشـد بازی هـای تیمـش گفـت.
وینگـو بگوویـج بـا تبریـک ایـن پیـروزی بـه هـواداران 
تیمـش گفـت: در بازی امروز بازیکنان مـا هرچند در دقایقی 
از بـازی عالـی بودند امـا در برخی دیگر از اوقـات در زمین از 
آنچـه کـه انتظـار داشـتیم دور بودند کـه این نیز به واسـطه 
شـروع مسـابقات اسـت. بهرشـکل ما تازه سـومین مسابقه را 
پشـت سـر گذاشـتیم و با توجه بـه اینکه برخـی از نفرات ما 
دیـر به ترکیـب تیم اضافه شـده اند، قطعـا در هفته های آتی 

ایـن بازیکنـان انتظارات را بیشـتر بـرآورده می کنند.
سـرمربی مـس بـا بیـان اینکـه نتیجـه ی دو بـر صفـر 
نتیجـه ی خطرناکـی در فوتبال اسـت گفت: ما اگر گل سـوم 
را بـه ثمر می رسـاندیم قطعا بـازی روان تری انجـام می دادیم 
امـا تـرس دریافـت گل بعـد از بـه ثمـر رسـیدن گل دوم ما 
سـبب شـد کـه بازیکنان تیـم مس کمی بـا گره بـازی خود 

را ادامـه دهند.
بگوویـچ به بازی خـوب تیمش در نیمه ی اول اشـاره کرد 
و گفـت: مـا در نیمـه ی دوم نتوانسـتیم همـان بـازی خـوب 
نیمـه ی اول را تکـرار کنیـم کـه ایـن بـه خاطـر اشـتباهات 
فـردی برخـی از بازیکنـان ما بود. بهرشـکل مـا در تمرینات 
تیـم در  تـا  ادامـه خواهیـم داد  را  آتـی کارمـان  روزهـای 

بازی هـای بعـد در طـول 9۰ دقیقـه تیـم کاملـی باشـد.
مجیـد جهانپـور سـرمربی تیـم دامـاش نیز در پایـان این 
بـازی گفـت: شـرایط تیـم ما بـه هیچ عنـوان قابل مقایسـه 
بـا تیـم مـس کرمـان نیسـت و مـا از هر نظـر دچار مشـکل 

. هستیم
وی افـزود: مـا پیـش از این هم اعـام کـرده بودیم هفت 
تـا هشـت هفتـه در طـول بازی ها زمـان می خواهیـم تا تیم 
را بـه مرز آمادگی برسـانیم و شـما دیدید که در بـازی امروز 

هـم اصا تیم آمـاده ای در اختیار نداشـتیم.
سـرمربی دامـاش گفـت: در طـول 2۰ روز گذشـته که به 
ایـن تیـم اضافه شـدم هیـچ تغییـری از نظـر اداره ی تیم رخ 
نـداده اسـت و الزم اسـت مدیریت تیم انگیـزه را به بازیکنان 
دامـاش تزریـق کند و بـا این روند مـا در هفته هـای آتی نیز 

دچار مشـکل خواهیم شـد.
فـرزاد حسـین خانی بـا گل زیبـای خـود در بـازی برابـر 

دامـاش زمینه سـاز پیـروزی شـیرین مـس شـد.
کاپیتـان تیـم مـس کرمـان در دقیقـه ی 6 بـازی بـا یک 
ضربـه ی سـر محکـم و دقیـق دروازه ی تیـم دامـاش را فـرو 

ریخـت تـا کار مـس در ایـن بـازی راحت شـود.
حسـین خانی بعـد از ایـن بـازی گفـت: هنـوز مسـابقات 
زیـادی در پیـش اسـت و مـا باید رونـد پیروزی هـای خود را 
ادامـه دهیـم تا جایـگاه خودمـان را در باالی جـدول تثبیت 
کنیـم. خوشـبختانه ایـن پیروزی سـبب شـد کـه در همین 
هفته هـای ابتدایـی جـزو مدعیـان باشـیم و باید بـرای بهتر 

شـدن جایـگاه تیـم همچنـان با تمـام تـوان کار کنیم.
کاپیتـان تیـم مـس در رابطه با گل خـود در این بازی نیز 
گفـت: ایـن گل حاصـل زحمـات تمـام بازیکنـان تیم اسـت 
کـه بـه نـام من ثبـت شـد و عاقه منـدم کـه ایـن گل را به 
پیمـان نصیـری دونـده ی پـر افتخار اسـتان تقدیـم کنم که 
ایـن روزهـا بـرای گرفتن جواز مسـابقات پاراالمپیک سـخت 
مشـغول تمریـن اسـت و بـا تقدیم ایـن گل بـه وی امیدوارم 

انگیزه هـای او چنـد برابر شـود.
فـرزاد حسـین خانی در ایـن فصـل از رقابت هـای لیـگ 
یـک در قلـب دفـاع تیـم مس بـازی کرده اسـت کـه در این 
مسـابقه نیـز بسـیار مطمئـن و خـوب بـازی کـرد و بـا گل 

زیبـای خـود، بـازی خـوب خـود را هـم تکمیـل نمود.
بازی هـای هفتـه ی سـوم رقابت هـای لیگ دسـته اول به 
مراتـب جذاب تـر و تماشـایی تر از دیدارهای هفتـه قبل خود 

. شد
در ایـن هفتـه تیم هـا در بازی هـای خـود تقریبـا دو برابر 
هفتـه ی قبـل گل بـه ثمر رسـاندند و با ثبـت 25 گل در این 
هفتـه آمـار قابـل قبول تـری در ده بـازی این هفتـه به جای 

گذاشتند.
در بازی هـای هفتـه ی سـوم فقـط بـازی مس رفسـنجان 
و خیبـر خرم آبـاد بـود کـه گل نداشـت و بـا تسـاوی صفـر 
بـر صفـر خاتمـه یافـت و در سـایر بازی ها شـاهد رویش گل 

بودیم.
در همیـن هفتـه چنـد پیـروزی پـر گل از جملـه سـه 
بـر صفـر پیـکان برابـر ایرانجـوان و شـهرداری اردبیـل برابـر 
گیتی پسـند بودیـم و دو پیـروزی دو بـر صفـر مـس برابـر 
دامـاش و آلمینیـوم هرمـزگان برابـر گل گهـر موجـب بهبود 

آمـار گل زده ی ایـن رقابت هـا شـد.
دو نتیجـه ی تسـاوی دو بـر دو در ایـن هفتـه نشـان داد 
کـه بازی هـای مسـاوی هفته ی سـوم هـم پـر گل بوده اند تا 
تیم های لیگ یکی انتقادات کارشناسـان در هفته ی گذشـته 

بابـت فقـر گل در ایـن رقابت هـا را بـه خوبی پاسـخ دهند.
ضمـن اینکـه رفتـه رفته فاصلـه ی تیم های بـاالی جدول 
و پائیـن آن نیـز در حـال مشـخص شـدن اسـت و چهـره ی 
تیم هـای مدعـی صعـود نمایان تـر می شـود. هرچنـد بـرای 
روشـن شـدن این قضیه، بعد از هفته هشـتم می توان اظهار 

نظـر دقیق تری انجـام داد.

مس کرمان بدون یار دوازدهم داماش را برد

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم پرویـن ریاضـی فرزنـد سـحبان مالـک ششـدانگ پـاك 5323 فرعـی از ۱5 
اصلـی مجـزی شـده از 49۱8 فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش 4 کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 54674 صفحـه 398 دفتـر 232 صادر و تسـلیم گردیده 
اسـت. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعـی اسـت سـند 
مالکیـت پـاك مزبـور بعلـت جابجایی مفقـود و در خواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده 
لـذا باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده ۱2۰ آئین نامـه قانون ثبت مراتـب در یک 
نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظرف مـدت ده 
روز پـس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/6/9                            
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مناسبت

شهید باهنر از کرمان
تا دفتر نخست وزیری

دیـروز هشـتم شـهریور بـود. هشـتم شـهریور سـالروز انفجار 
دفتـر نخسـت وزیـری بـه دسـت منافقـان و شـهادت مظلومانه 
شـهیدان محمـد علـی رجایـی و حجـت االسـام محمدجـواد 
باهنـر اسـت کـه روز مبـارزه بـا تروریسـم نیـز نـام دارد. محمد 
جـواد باهنـر سـال ۱3۱2 در شـهر کرمـان متولـد شـد، دومین 
فرزنـد خانـواده بود و غیر از ایشـان هشـت خواهر و بـرادر دیگر 
هـم بودنـد. محلـه ایشـان معـروف بـه »محلـه شـهر« از محلـه 
هـای بسـیار قدیمـی و مخروبه شـهر کرمان به شـمار می رفت.  

پـدرش، پیشـه ور سـاده ای بود.
در  کوچکـی  مغـازه  داشـت،  ای  محقرانـه  بسـیار  زندگـی   
سـرگذر کـه از ایـن راه امـرار معـاش مـی کـرد. شـهید باهنـر 
پـس از پیـروزی انقاب در مسـوولیت های عضویت در شـورای 
انقـاب، تنظیم مـدارس، نهضـت سـوادآموزی، نمایندگی مردم 
انقـاب در  نمایندگـی شـورای  کرمـان در مجلـس خبـرگان، 
وزارت آمـوزش و پـرورش، نمایندگـی مـردم تهـران در مجلـس 
شـورای اسـامی و وزارت آمـوزش و پـرورش در کابینـه شـهید 
رجایـی بـه نحـو شایسـته ای انجام وظیفـه کـرد و باالخره پس 
از انتخـاب بـه عنـوان نخسـت وزیر توسـط شـهید رجایی طولی 
نکشـید کـه این دو یـار دیریـن و دو مبارز صدیق در هشـتمین 
روز از شـهریورماه ۱36۰ بـا انفجار بمبی توسـط عامل سـازمان 
تروریسـتی منافقیـن خلـق در آتش عشـق الهی سـوختند. دوم 

تـا هشـتم شـهریور هر سـال هفتـه دولت نـام دارد.
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عکس از یاسر خدیشي

تو اینجا نیستي
تمام صندلي هاي جهان خالي است

شعر علي میر افضلي

کنسرتسینما

محمد رسول اهلل
کارگردان : مجید مجیدی

در سانس های : ۱۰ صبح در سالن شماره ۱
۱6:3۰ در سالن شماره 2

۱9 در سالن شماره ۱
2۱ در سالن شماره 2

22 در سالن شماره ۱                   در سینما شهر تماشا

کنسرت رضا بیجاری
پارك مادر، تاالر ایرج بسطامی

فروش بلیط در سایت کرمان کنسرت
www.kermanconcert.com

گفتنی سـت سـایت کرمـان، مختص موسـیقی کرمان اسـت و چه 
خـوب مـی شـود هنرمنـدان و برگـزار کننـدگان کنسـرت در کرمـان 
بجای اسـتفاده از سـایت های غیر بومی، از سـایت بومی استفاده کنند

عکس نوشت

8
خبر آخر

حال محمدرضا شجریان خوب است
کـه  خبـری  اسـاس  بـر 
روزهای گذشـته منتشـر شد 
محمدرضـا شـجریان اسـتاد 
آواز ایران به دلیل مشـکات 
بیمارسـتان  در  ریـوی 
بسـتری شـده اسـت. اسـتاد 
شـجریان بـه دلیل نـوع صدا 
و سـبک مخصـوص بـه خود 
و تصنیف هـای ملـی میهنـی 
شـهرتی  کـرده،  اجـرا  کـه 
طـوری  بـه  دارد  جهانـی 
آسیاسوسـایتی  وب گاه  کـه 
هنرمنـد  پرآوازه تریـن  را  او 
و  ایرانـی  اصیـل  موسـیقی 

روزنامـه ونکوورسـان او را یکـی از مهم تریـن هنرمنـدان موسـیقی 
ملـی  عمومـی  رادیـوی  همچنیـن  کرده اسـت.  توصیـف  جهـان 
)NPR( در سـال 2۰۱۰ شـجریان را یکی از 5۰ صدای برتر جهان 
معرفـی کـرد. بـا وجـود ایـن، شـجریان مـدت هاسـت کـه در ایران 
نخوانـده اسـت و در روزهـای اخیـر کـه اعـام شـد قـرار اسـت این 
خواننـده محبـوب کنسـرتی در ترکیه برگـزار کنـد، عاقه مندان به 
او بـه دلیـل سـهولت رفتن به ترکیـه و حضور در این کنسـرت ابراز 

کردنـد. خوشـحالی 
 کنسـرت ترکیـه شـجریان اما چنـد روز بعد از آغـاز فروش بلیت 
لغـو شـد. در حالـی که لغـو کنندگان برخـی مشـکات را دلیل این 
مسـاله دانسـته بودنـد، برخـی از رسـانه هـا عنـوان کردند بـه دلیل 
عدم اسـتقبال از کنسـرت شـجریان، این برنامه در ترکیه لغو شـده 
اسـت! بـر اسـاس خبـری که دربـاره بسـتری شـدن رئیـس کنونی 
شـورای عالـی خانه موسـیقی ایران در بیمارسـتان کسـری منتشـر 
شـده اسـت، دلیل لغو کنسـرت ترکیه نیز بیماری اسـتاد آواز ایران 

بوده اسـت. 
بـر اسـاس ایـن خبر شـجریان تحـت مراقبت هـای پزشـکی قرار 
داشـته و تـا روز گذشـته ممنـوع الماقـات بـوده اسـت. بـه منظور 
جلوگیـری از ازدحـام جمعیـت عاقه منـدان و هنرمنـدان، خانـواده 
شـجریان اعـام کرده انـد وی ممنـوع الماقـات اسـت و بـه زودی 
از اعضـای  از بیمارسـتان مرخـص خواهـد شـد. داوود گنجـه ای  
شـورای عالـی خانه موسـیقی که صبـح دیروز به عیـادت محمدرضا 
شـجریان رفـت دربـاره وضعیـت جسـمانی شـجریان گفـت: حـال 
آقـای شـجریان خـوب بـود و بـه زودی مرخص می شـوند. مشـکل 
نیسـت.  پیچیـده ای  مسـئله  کـه  بـود  ریـوی  عفونیـت  تنهایـک 
کسـری  بیمارسـتان  در  شـنبه  پنـج  روز  از  شـجریان  محمدرضـا 

بسـتری شـده است.

آگهی مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان
اداره کل راه وشهرسازی استان کرمان در نظر دارد در اجرای ماده ۱76برنامه 5 ساله توسعه و بخشنامه تفویض اختیار بند ۱2 تعداد ۱5 قطعه زمین با کاربری تجاری در شهرستان سیرجان با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

۱- فروش به صورت نقدی می باشد.
2- برنده مزایده باید حداکثر طی ۱۰ روز از زمان اعام نتایج به صورت کتبی نسبت به واریز کل مبلغ پیشنهادی به حساب دستگاه مزایده گذار اقدام نماید. در غیر اینصورت اداره کل راه و شهرسازی نسبت به ضبط سپرده وی اقدام و هیچگونه اعتراضی به موضوع وارد نمی باشد. 

3- متقاضـی بایـد از تاریـخ انتشـار آگهـی در روزنامـه تـا تاریـخ اعـام شـده در ذیـل ایـن آگهـی پـس از بازدیـد از محـل و بـا علـم و اطـاع کامل درخواسـت خـود را در قالب فـرم ذیل و پاکت الـف و ب تکمیـل و به همراه یـک فقره ضمانـت نامه بانکـی معتبر به مبلـغ 5 درصد قیمـت کل پایه 
مزایـده و بـا اعتبـار مهلـت سـه ماهـه و درج موضـوع آگهـی، کاربـری و مشـخصات زمیـن در ضمانـت نامـه صادره بابت سـپرده شـرکت در مزایـده در وجه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان اقـدام و ضمیمه سـایر مدارك بـه دبیرخانه مرکـزی اداره کل واقـع در خ کامیاب- روبـروی یخدان 

مویـدی- اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان سـاختمان شـماره 2 تحویل و رسـید دریافت نماید.
4- متقاضیان که در مزایده برنده شده اند اداره کل نسبت به عقد قرارداد براساس متراژ موجود اقدام خواهد نمود. 

5- به پیشنهادات فاقد سپرده و کمتر از5 درصد و ناقص و مبهم و مشروط و مخدوش و تحویل شده در خارج از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد شد. 
6- چنانچه هر عملی اعم از حقوقی، ثبتی، فنی و یا وجود هر گونه مشکل دیگر منجر به عدم واگذاری و یا عدم تحویل زمین شود اداره کل راه و شهرسازی عیناً وجه پرداختی را به برنده مزایده مسترد نموده و هیچگونه زمینی به عنوان جایگزین واگذار نخواهد شد.

7- ضمناً به استناد بند 6 ماده ۱ قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان در معامات دولتی و کشوری مصوب ۱337 چنانچه متقاضیان کارمند دولتی و یا وابسته به دولت می باشند. واجد شرایط شرکت در مزایده نمی باشند.
8- پیشنهادات واصله توسط کمیسیون مزایده حداکثر ظرف ده روز پس از مهلت آگهی در محل اداره کل بازگشایی و به برندگان مزایده از طریق درج در تابلو اعانات اداره کل اباغ خواهد گردید. 

9- شرکت کنندگان باید مشخصات شرکای خود را در صورت وجود بطور کامل در فرم قید نمایند. در غیر اینصورت قرارداد بنام شرکت کننده ای که مشخصات کامل آن در فرم قید شده منعقد خواهد شد.
۱۰- چک شخصی یا مسافرتی یا تضمین شده مورد قبول نمی باشد.

مهلت شرکت در مزایده از تاریخ درج در روزنامه تا ساعت ۱4 روز شنبه 94/6/۱8 می باشد.
تذکر مهم: چک تضمین شده یا چک مسافرتی و چک شخصی پذیرفته نخواهد شد.

تذکر مهم: متقاضیان جهت دریافت مدارک و فرم های مربوط به اداره حراست مستقر در ساختمان شماره 2 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان مراجعه نمایند.
اینجانـب نـام و نـام خانوادگـی............................ شـماره شناسـنامه............... صـادره از............... شـغل................ یـا شـرکت..................... بـه شـماره ثبـت................ بـه نمایندگـی.................... بـه نشـانی........................................................ تلفن.......................به اطاع و امضاء شـرایط خاص مزایـده و قبول مفاد آن 
متقاضـی خریـد زمیـن واقـع در ردیـف.............. بـه مسـاحت.............. مترمربـع موضـوع آگهی مزایده شـماره................. مـورخ................. منتشـره در روزنامـه....................... می باشـم و مبلغ پیشـنهادی خود را بـه میـزان........................ ریال برای هر مترمربـع اعام می دارد. ضمناً اصـل ضمانتنامه بانکی 

شـماره....................مورخ................... بـه مبلـغ............................ معـادل 5 درصـد قیمـت کل پایـه مزایـده در وجـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان به ضمیمه ارسـال می گردد.
تذکر مهم: پر کردن کلیه فضاهای خالی الزامی است.

 مشخصات اراضی 
آدرس کاربری قیمت هر مترمربع 5 درصد ضمانت مبلغ کارشناسی متراژ ردیف

تجاری قطعه شماره یک- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش ۱5/8۰۰/۰۰۰ 55/۰63/۰۰۰ ۱/۱۰۱/26۰/۰۰۰ 69/7 ۱
قطعه شماره 2- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 55/3۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰6/۰۰۰/۰۰۰ 7۰ 2
قطعه شماره 3- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 55/3۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰6/۰۰۰/۰۰۰ 7۰ 3
قطعه شماره 4- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 55/3۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰6/۰۰۰/۰۰۰ 7۰ 4
قطعه شماره 5- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 55/3۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰6/۰۰۰/۰۰۰ 7۰ 5
قطعه شماره6 - سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ ۱۰۰/567/۰۰۰ 2/۰۱۱/34۰/۰۰۰ ۱27/3 6
قطعه شماره 7- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ ۱3۰/۱92/۰۰۰ 2/6۰3/84۰/۰۰۰ ۱64/8 7
قطعه شماره 8- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ ۱۱9/2۱۱/۰۰۰ 2/384/22۰/۰۰۰ ۱5۰/9 8
قطعه شماره 9- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ ۱67/243/۰۰۰ 3/344/86۰/۰۰۰ 2۱۱/7 9
قطعه شماره ۱۰- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/422/۰۰۰/۰۰۰ 9۰ ۱۰
قطعه شماره ۱۱- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۰/863/۰۰۰ ۱/4۱7/26۰/۰۰۰ 89/7 ۱۱
قطعه شماره ۱2- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/422/۰۰۰/۰۰۰ 9۰ ۱2
قطعه شماره ۱3- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/422/۰۰۰/۰۰۰ 9۰ ۱3
قطعه شماره ۱4- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/422/۰۰۰/۰۰۰ 9۰ ۱4
قطعه شماره ۱5- سیرجان، بلوار هجرت- هجرت جنوبی بعد از چهار راه اولی- فرعی- سمت راست روبروی مدرسه بهار دانش تجاری ۱5/8۰۰/۰۰۰ 7۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/422/۰۰۰/۰۰۰ 9۰ ۱5

پاکت الف: شامل ضمانتنامه بانکی به میزان 5 درصد قیمت کل پایه مزایده به عاوه فرم تعهدنامه مربوطه.
پاکت ب: شامل پیشنهاد در قالب تکمیل فرم فوق الذکر 

تذکر: پاکت الف و ب می بایست در یک پاکت کلی قرار داده شود و روی پاکت مشخصات کامل قطعه مورد درخواست و مشخصات و شماره تلفن متقاضی درج گردد و حتما روی پاکت قید گردد مربوط به آگهی شماره 94/48 مربوط به قطعه تجاری واقع در ....................
نتایج مزایده جهت اطاع متقاضیان در تابلو اعانات اداره کل راه و شهرسازی ساختمان شماره دو واقع در کوی فرهنگیان درج می گردد.

خداداد مقبلی
مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمان


