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نعمت احمدی در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

توافق هسته ای هم وزن با ملی شدن صنعت نفت است

یادداشت

فرجام نیک برجام

 فرجام نیک برجام

بعـد از ظهر روز 23تیرمـاه 94 در تاریخ 
کـه  روزی  شـد.  خواهـد  مانـدگار  ایـران 
سـازمان تحریـم آمریـکا و شـورای امنیت 
فرو پاشـید و شـادی تمام ایـران را در همه 

سـطوح فـرا گرفت.
جماعتـی غمگیـن و عـزادار بودند. سـه 
عـرب  صهیونیسـت،  یهودهـای  جماعـت 
هـای وهابـی، کاسـبان تحریم و دلواپسـان 
هـم نظرشـان و البتـه سـخنان جماعـت 
سـوم بیشـتر از گـروه هـای دیگـر بـرای 
مـردم ایـران گـران مـی آمـد زیرا آنـان بر 
خالف حمایت روشـن رهبـری از مذاکرات 
هسـته ای بـا تند تریـن زبـان و ادبیات، به 
نقـد و حتی نفـی مذاکرات مـی پرداختند.

طلبـان  اصـالح  از  بسـیاری  چـه  اگـر 
و اصولگرایـان هـر چنـد کـه بـا تردیـد بـه 
غـرب مـی نگرنـد، ولـی همـواره بـه فکـر 
ایـن شـرایط  مصالـح مـردم و کشـور در 
هیـچ  از  گاه  هیـچ  و  انـد  بـوده  حسـاس 
کوششـی فـرو گذار نکـرده انـد و در آینده 
نیـز بـا سـنجیده سـخن گفتـن و تعامـل 
سـازنده آزمون راسـتی آزمایـی را برای آن 
مـی پذیرنـد و حمایـت مـی کنـد کـه این 
بهانـه نیـز از غـرب گرفته شـود و تمامیت 
ارضـی و هویـت ملـی ایـران حفظ گـردد. 
اگـر کسـی برایـش ایـران و مـردم آن مهم 
باشـد، تردیـد نخواهـد کـرد کـه هرگونـه 
شـکاف در اجتمـاع ملـی بـر سـر پرونـده 
هسـته ای خیانـت بـه ایـران اسـت. فـن 
آوری هسـته ای دسـت آورد گـروه یا دوره 
خاصـی نیسـت و متعلـق بـه همـه مـردم 

ایـران اسـت.
مـا در طـول همـه ایـن دوران هـا برای 
عبـور از بحـران و جلـب اعتمـاد جامعـه 
جهانـی تـالش مـی کردیم ولی به واسـطه 
برخـی بـی تدبیری ها این امر ممکن نشـد 
تـا اینکـه در دولـت روحانی با مشـروعیت 
بـاالی انتخاباتـی و حمایـت رهبـری ایـن 
فضـای اعتمـاد و اطمینـان ایجاد شـد و با 
تمرکـز روحانی در عرصه سیاسـت خارجی 
و اعـالم ایـن مطلب بـه جهانیان کـه ایران 
چیـزی برای پنهـان کردن و قصـدی برای 
کـه  کـرد  ثابـت  نـدارد،  بحـران سـاختن 
بـرای تفاهـم آمده اسـت و اکنـون با جلب 
اعتمـاد و قـدرت هـای دنیـا مـی توانیم به 
رشـد خـود در زمینـه صنعت هسـته ای و 

پزشـکی هسـته ای ادامـه دهیم.
صلـح هسـته ای یـا بـه تعبیـری عبـور 
از بحـران هسـته ای فرآینـدی کـه در 24 
شـده  شـروع  مـردم  رای  بـا   92 خـرداد 
روزی  آن  رسـید.  نتیجـه  بـه  امـروز  بـود 
کـه روحانـی گفـت: خـوب اسـت، چـرخ 
سـانتریفیوژ هـا بچرخـد اما به شـرطی که 
چـرخ های کشـور هـم بچرخد. از فـردا هر 
دو چـرخ بـا هـم می چرخنـد و ایـن وفای 
بـه عهـد روحانـی باعـث خواهد شـد مردم 
در انتخابـات پیش روی مجلس به کسـانی 
رای دهنـد کـه معتقد به چرخیـدن هر دو 

باشـند. چرخ 
امیـدوارم ایـن اتفـاق بیافتـد و مـردم با 
همدلـی بیشـتر بـا دولـت از سـخت ترین 
دوران اقتصـادی کشـور و ویرانـه هـای بـه 
جـا مانـده از تصمیم های غلـط دولت قبل 

بـه سـالمت عبـور کنند.

همدلی و همربانی دولت و 
ملت با طعم تدبیر وامید

رضا عبادی زاده

از ماه آتش بس
 تا هالل توافق
یاسر سیستانی نژاد

توافق فرصتی برای 
اهالی فرهنگ
7رضا عابدیان- موسیقی دان 7 7

توافق رسانه ای
نکیسا خدیشی

سمفونی توسعه 
گردشگری ایران در وین
فواد شمس
کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

»صلح« پیروز شد 
رئوف پیشدار روزنامه نگار و استاد دانشگاه
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پیام استاندار کرمان
 به مناسبت موفقیت 
مذاکرات هسته ای

برگزاری بزرگترین 
کنکور  نهج البالغه به همت 

روابط عمومی گل گهر

بردیا امیرتیموری
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برجسته ترین
محورهای مذاکرات

ایـران و دولـت هـای عضـو گـروه 1+5 همـراه بـا نماینده 
عالـی سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا پـس از 22 مـاه 
مذاکـره سـخت و فشـرده، سـرانجام روز 23 تیـر 1394 
بـرای رفـع سـوء تفاهـم هـا در مـورد برنامـه صلـح آمیـز 
هسـته ای و همزمـان لغـو تحریم هـای ظالمانه علیه ملت 
ایـران تفاهـم کردنـد. در نتیجـه ایـن تفاهم که بـا رعایت 
چارچـوب ها، دسـتورالعمل هـا و خطوط قرمـز جمهوری 
اسـالمی ایران تدوین گردیده اسـت، دسـتاوردهای زیر در 
حـوزه هسـته ای و لغـو تحریـم هـا حاصل گردیـد. مولفه 
هایـی کـه در پی خواهنـد آمد خالصـه ای از برنامه جامع 
اقـدام مشـترک بین ایـران و 1+5 می باشـد کـه در تاریخ 
23تیـر 1394 بیـن جمهوری اسـالمی ایران و کشـورهای 

1+5 مـورد توافـق واقـع گردیـد. در نتیجه ایـن برجام:
 قـدرت هـای جهانـی برنامـه هسـته ای صلـح آمیـز 
جمهـوری اسـالمی ایران را به رسـمیت شـناخته و اعمال 
حقـوق هسـته ای ملـت ایـران را در چارچـوب معاهـدات 

بیـن المللـی محتـرم می شـمارند؛
 برنامـه هسـته ای ایـران کـه با قلـب حقایـق و به ناحق 
بـه عنـوان تهدیـدی بـرای صلـح و امنیـت بیـن المللـی 
معرفـی شـده بـود، اکنـون بـه موضوعـی بـرای همـکاری 
بیـن المللی با سـایر کشـورها در قالب اسـتانداردهای بین 

المللـی تبدیـل مـی گردد؛
 قطعنامه های تحریمی ناعادالنه شـورای امنیت سـازمان 
ملـل متحـد، شـامل کلیـه تحریم هـای اقتصـادی و مالی 
تحمیـل شـده علیـه کشـورمان، در قالـب یـک چارچوب 
مـورد تفاهـم و از طریـق صـدور یـک قطعنامـه جدیـد به 

یکبـاره لغو خواهند شـد؛
 بـا صـدور قطعنامـه جدیـد ذیل مـاده 25 منشـور ملل 
متحد، ضمن اشـاره به ماده 41 منشـور صرفـاً در بندهای 
مربـوط بـه لغـو تحریـم های گذشـته، تحـول ماهـوی در 
نحـوه برخـورد شـورای امنیت با ایـران ایجاد خواهد شـد؛

 مـه تاسیسـات و مراکـز هسـته ای ایـران بـه کار خـود 
ادامـه خواهنـد داد. بـر خـالف خواسـته هـای اولیه طرف 

مقابـل، هیـچ کـدام نـه برچیـده می شـوند نـه تعطیل؛
ایـران شکسـت  از غنـی سـازی   سیاسـت جلوگیـری 
یافـت؛ ادامـه خواهـد  ایـران  برنامـه غنی سـازی  خـورد؛ 

 زیرسـاخت هسـته ای ایـران حفـظ خواهـد شـد. هیـچ 
سـانتریفیوژی از بین نخواهد رفت و کار تحقیق و توسـعه 
بـر روی کلیـه سـانتریفیوژهای کلیـدی و پیشـرفته ایران 
از جملـه IR-4و IR-5وIR-6 و IR-8 ادامـه مـی یابد؛

 راکتـور آب سـنگین اراک بـه عنـوان یـک راکتـور آب 
باقـی مانـده و ضمـن مـدرن سـازی و اضافـه  سـنگین 
کـردن قابلیت هـا، آزمایشـگاه ها و تاسیسـات جدیـد به آن 
بـا همـکاری صاحبـان پیشـرفته تریـن و امـن تریـن فـن 
آوری هـای روز جهانی، خواسـته های اولیـه برای برچیده 
شـدن یا تبدیل آن به راکتور آب سـبک به کنار گذاشـته 

اند؛ شـده 
 ایـران بـه عنـوان یـک تولید کننـده محصوالت هسـته 
ای، بـه خصـوص دو محصـول راهبـردی ›اورانیـوم غنـی 
شـده‹ و ›آب سـنگین‹، وارد بازارهـای جهانی خواهد شـد 
و تحریـم هـا و محدودیت ها علیه صـادرات و واردات مواد 
هسـته ای - کـه بعضـا 35 سـال در جریـان بـود -- بـی 

تاثیـر مـی گردد؛
 تحریـم هـای اقتصـادی و مالـی در حـوزه هـای بانکی، 
مالـی، نفتـی، گازی، پتروشـیمی، تجـاری، بیمـه، حمل و 
نقـل وضـع شـده توسـط اتحادیه اروپایـی و آمریـکا که به 
بهانـه برنامه هسـته ای ایران وضع شـده اسـت، در ابتدای 

اجـرای توافـق بـه طـور یک جـا لغو می شـوند؛
 الـزام بر ممنوعیت فعالیت موشـکی کشـورمان از جمله 
در حوزه موشـک های بالیسـتیک به محدودیـت هایی در 
حـوزه موشـک های طراحی شـده برای سـالح هسـته ای 
کـه جمهـوری اسـالمی ایران هیچـگاه به دنبـال آن نبوده 

و نخواهـد بـود، تبدیل خواهد شـد؛
 تحریـم تسـلیحاتی ایران لغـو و با برخـی محدودیت ها 
جایگزیـن خواهـد شـد، بـه نحـوی کـه امـکان واردات یـا 
صـادرات اقـالم دفاعـی به صـورت مـوردی فراهـم خواهد 
گردیـد. ایـن محدودیـت هـا نیـز بعـد از 5 سـال بـه طور 

کامـل لغـو خواهد شـد؛
 ممنوعیـت خریـد اقـالم حسـاس بـا کاربـرد دومنظوره 
لغـو و تامیـن نیازهای ایران از طریق کمیسـیون مشـترک 

ایـران و 1+5 تسـهیل خواهد شـد؛
 تحریـم تحصیـل دانشـجویان ایرانـی در رشـته هـای 
مرتبـط بـا انـرژی هسـته ای بـه طـور کامـل لغـو خواهد 

گردید؛
 بـرای اولیـن بـار پـس از سـه دهـه تحریـم غیرعادالنه، 
ممنوعیـت خریـد هواپیمـای مسـافربری مرتفـع و امکان 
بازسـازی نـاوگان هوایـی کشـور و ارتقـای ایمنـی پروازها 

فراهـم خواهد گشـت؛
 ده هـا میلیـارد دالر از درآمدهـای ایـران کـه طی چند 
سـال گذشـته به دلیـل تحریم هـای ظالمانه در خـارج از 

کشـور مسـدود شـده اسـت آزاد خواهد شد؛
 بانـک مرکـزی جمهـوری اسـالمی ایـران، کشـتیرانی 
جمهوری اسـالمی، شـرکت ملی نفت ایران، شـرکت ملی 
نفـت کش و شـرکت هـای تابعـه، ایـران ایر و بسـیاری از 
دیگـر نهادها، بانک ها و موسسـات کشـورمان )در مجموع 
حـدود 800 شـخص حقیقـی و حقوقی( از شـمول تحریم 

ها خـارج می شـوند؛
 دسترسـی بیشـتر ایران به حوزه های تجـاری، فناوری، 

مالی و انرژی تسـهیل خواهد شـد؛
 ممنوعیـت یـا محدودیـت همـکاری هـای اقتصـادی با 
ایـران در تمامـی عرصـه هـا از جملـه سـرمایه گـزاری در 
صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی، و سـایر زمینه ها مرتفع 

خواهد شـد؛
 و باالخـره در حـوزه انـرژی صلح آمیز هسـته ای زمینه 
همـکاری هـای گسـترده بیـن المللـی بـا ایـران در حوزه 
راکتورهـای  ای،  هسـته  جدیـد  هـای  نیـروگاه  سـاخت 
تحقیقاتـی و پیشـرفته تریـن حـوزه هـای صنعت هسـته 

ای ایجـاد مـی گـردد.

رئیـس جمهـوری که سـخنانش را با شـعر 
»عیدانـه فـراوان شـد، تـا بـاد چنیـن بـادا« 
آغـاز کـرد، به رهبـری، ملـت ایران و شـهدای 
هسـته ای درود فرسـتاد و بـه مـردم خبـر داد 
که دعایشـان برای مذاکرات، مسـتجاب شـده 
اسـت. گزیـده های صحبت هـای روحانی را به 
نقـل از خبر آنالیـن و ایرنا در زیـر می خوانید:

همـراه  کـه  گذشـته  سـاله  دوران 12   
بـا توهماتـي از سـوي قـدرت هـا و نشـر آن 

توهمـات درمیان جامعـه و افـکار عمومي بود، 
ورق خـورده و صفحـه جدید آغاز شـده اسـت.

 مذاکـره اي پایـدار و مسـتمر اسـت که 
بـراي دو طرف حالت برد-برد داشـته باشـد.

دنبـال  بـه  ای  هسـته  مذاکـرات  در   
رسـیدن بـه چهار هـدف بودیم کـه امروز در 
توافـق هـر چهـار هدف محقق شـده اسـت.

 23 مـاه مذاکـره بـرای مراعـات خـط 
قرمزهـا بـوده اسـت.

مـا  بـا  توانـد   در صورتـی غـرب مـی 
تعامـل داشـته باشـد کـه مسـیر تهدیـد را 

بگـذارد کنـار 
آب  از  صراحـت  بـه  توافـق  متـن  در   
سـنگین راکتـور اراک یاد شـده اسـت و این 
راکتـور بـا ویژگـی هـای منـدرج در توافـق 

تکمیـل خواهـد شـد.
 در روز اجـراي توافـق، تمـام تحریم ها 
حتـي تحریـم هـاي موشـکي و تسـلیحاتي، 
نقـل،  و  اي، حمـل  بیمـه  بانکـي،  و  مالـي 
پتروشـیمي و فلـزات گرانبهـا به طـور کامل 

لغـو خواهـد شـد و نـه تعلیق.
 اجـراي توافـق نیـز دو طرفـه اسـت و 
اگـر آنهـا بـه توافق پایبند باشـند، مـا هم به 

پایبندیم. توافـق 
 امـروز روزی اسـت که بعد از 12 سـال 
رسـمیت  بـه  را  ایـران  ای  هسـته  فعالیـت 
تحقیقـات  زمینـه  در  گفتنـد  و  شـناختند 
هسـته ای بـه ایـران کمکـم خواهنـد کـرد. 
امـروز اعـالم کردنـد که همـه تحریمهـا لغو 

شـد. خواهد 
ایـران  رهبـری،  فتـوای  اسـاس  بـر   
اتـم  بمـب  سـاخت  دنبـال  بـه  هیچـگاه 

بـود.  نخواهـد 
خاطـر  بـه  ایـران  بـزرگ  ملـت  از   
ایسـتادگی 12 سـاله در برابـر انـواع فشـار 
کنـم. مـی  قدردانـی  نابجـا  و  غلـط  هـای 

 امـروز تنهـا مـردم شـیراز و اصفهـان و 
خراسـان و اهواز و... بـه خاطر اینکه فکر می 
کننـد کـه زنجیرهـای تحریـم شکسـته می 
شـود خوشـحال نیسـتند، ببلکه مردم غزه و 
لبنـان و فلسـطین هـم خوشـحالند. چرا که 
تـالش های واهی رژیم صهیونیسـتی در 23 

مـاه گذشـته به نتیجه نرسـید.
 هـر کـس بخواهـد نقـد دلسـوزانه کند 
آزاد اسـت امـا مـن اجـازه نمـی دهم کسـی 
بـه امیـد و اعتمـاد مردم برای داشـتن آینده 
درخشـان، امیـد آنهـا بـرای داشـتن رونـق 
اقتصـادی و امیـد مردم برای صلـح و امنیت 
را بخواهـد بـا دروغ و اتهـام و سـخن ناروایی 

بزند. صدمـه 
روز  امـروز  نیسـت.  پایـان  روز  امـروز   
آغـاز اسـت. آغـاز راه و حرکتـی نـو، آغـاز 
نشـاطی نـو، آغـاز امیـدی نـو و آغـاز آینـده 
ای بهتـر بـرای جواننمـان. امـروز آغـاز برای 
حرکتی سـریعتر برای رشـد و توسـعه کشور 
اسـت.  سـخن آخـر را خطاب بـه ملت های 
منطقـه و کشـورهای همسـایه مـی گویـم. 
مبـادا فریـب تبلیغـات رژیـم صهیونیسـتی 
و بدخواهـان ملـت ایـران را بخوریـد. ایـران 
و قـدرت ایـران قـدرت شماسـت. مـا امنیت 
منطقـه را امنیـت خودمـان و ثبـات آن را 
ثبـات خودمـان مـی دانیـم. توسـعه علـوم 
و فنـاوری و رشـد مـا بـه نفـع کشـورهای 
منطقـه خواهـد بـود. ایـران به دنبال سـالح 
هـای کشـتار جمعـی نبـوده و نخواهـد بود. 
کشـورهای منطقـه! رابطـه مـا و شـما امروز 
و  بیشـتر  مـا صمیمیـت  دارد.  نویـی  آغـاز 
نزدیکـی و اتحـاد بیشـتر و توسـعه روابـط را 

خواهـان هسـتیم.

تحریم ها موفق نبود اما در زندگي مردم تاثیر گذار بود
دولت

وزیـر خارجـه ایـران و مسـیول سیاسـت 
پایانـی  بیانیـه  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی 
مذاکـرات هسـته ای را قرایـت کردند. گزیده 
متـن بیانیـه ظریـف و موگرینـی را در زیر به 

نقـل از انتخـاب بخوانیـد:
 امروز)دیـروز( یـک روز تاریخـی اسـت. 

بـرای مـا افتخـار بزرگـی اسـت کـه اعـالم 
کنیـم کـه بـه یـک توافـق درمـورد موضـوع 
برنامـه هسـته ای ایـران دسـت یافتـه ایـم.

احتـرام  سیاسـی،  اراده  شـجاعت،  بـا   
متقابـل و مدیریـت عالـی، مـا آنچـه را کـه 
بـه سـرانجام  بـود  امیـد بسـته  بـدان  دنیـا 

بـه صلـح،  تعهـد مشـترک  رسـاندیم: یـک 
کـردن  تـر  امـن  بـرای  مشـترک  تـالش 

دنیایمـان.
تـالش  یـک  محصـول  دسـتاورد  ایـن   

اسـت. جمعـی 
 امیـد و اراده، مـا را قـادر سـاخت تـا بـر 
همـه لحظات دشـوار فائـق آییم. مـا همواره 
واقـف بـوده ایم کـه در قبـال نسـل حاضر و 

نسـل هـای آینـده مسـئولیت داریم.
در  بسـیاری  افـراد  گذشـته،  دهـه  طـی   
پیشـبرد ایـن مذاکرات دشـوار نقش داشـته 
انـد و مـا از همـه آنهـا تشـکر مـی کنیـم، 
همانطـور کـه مایلیـم از آژانـس بیـن المللی 
انـرژی اتمی بـرای نقش اساسـی و همکاری 
نزدیـک آن، و نیـز از دولـت اتریـش بـرای 
حمایـت و مهمـان نـوازی اش سپاسـگزاری 

. کنیم

 گـروه 1+5 و جمهـوری اسـالمی ایـران از 
ایـن »برنامـه جامع اقدام مشـترک« تاریخی 
کـه ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسـته 
ای ایـران را تضمیـن کـرده و نشـانگر تغییـر 
بنیادیـن در رویکـرد آنهـا نسـبت بـه ایـن 
موضـوع می باشـد، اسـتقبال می کننـد. آنها 
انتظـار دارنـد کـه اجـرای کامـل ایـن برجام 
نقشـی مثبت در صلح و امنیـت منطقه ای و 
بیـن المللـی ایفا نمایـد. ایران مجـددا تاکید 
مـی نمایدکـه تحـت هیـچ شـرایطی در پـی 
سـالح هـای هسـته ای، سـاخت یـا تحصیل 

آنهـا نخواهـد بود.
بلندمـدت  برنامـه ی  دربرگیرنـده  برجـام   
ایـران مشـتمل بـر محدودیـت هـای توافـق 
شـده در مـورد برنامه هسـته ای ایـران بوده، 
هـای شـورای  تحریـم  همـه  جامـع  لغـو  و 
امنیـت سـازمان ملـل متحـد و نیـز تحریـم 

هـای چندجانبـه و یکجانبه مرتبـط با برنامه 
بـرای  ایـران، شـامل گام هایـی  هسـته ای 
دسترسـی در زمینه هـای تجارت، فن آوری، 
تامیـن مالـی و انرژی، را موجب خواهد شـد.

مـورد  توافـق  ایـن  کـه  دانیـم  مـی  مـا   
موشـکافی و تامـل ژرف قـرار خواهـد گرفت. 
امـا آنچـه کـه مـا امروز)دیـروز( اعـالم مـی 
کنیـم تنهـا یـک توافـق نیسـت، بلکـه یـک 
توافـق خـوب اسـت. توافقی خوب بـرای همه 
طـرف هـا و بـرای کل جامعـه بیـن الملـل.

را  جدیـدی  هـای  فرصـت  توافـق  ایـن   
خواهـد گشـود و گامـی اسـت رو بـه جلـو 
بـرای پایـان دادن به بحرانی کـه بیش از 10 

سـال بـه طـول انجامیـده اسـت.
 ایـن پایـان مذاکرات ماسـت امـا پایان کار 
مشـترک ما نیسـت. ما همچنـان این وظیفه 

خطیر را مشـترکا دنبـال خواهیم نمود.

پایان مذاکرات پایان کار مشترک ما نیست

نعمت احمدی در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

توافق هسته ای هم وزن با ملی شدن صنعت نفت است
  رضا عبادی زاده

ادبیات خاص 
برخی ایران را در دنیا مضحکه کرد

ایـن حقوقـدان و وکیل پایـه یک دادگسـتری گفت: 
ایـران  علیـه  قطعنامـه   38 از  بیـش   1358 سـال  از 
تصویـب شـده کـه عمـده ایـن قطعنامـه ها مربـوط به 
امریـکا هسـتند. نعمـت احمـدی افـزود: تحریـم هایی 
کـه امریـکا علیـه ایـران بـه کار گرفته یا توسـط رئیس 
جمهـور ایـن کشـور بـوده و یـا توسـط کنگـره تصویب 
شـده اسـت. مجمـوع ایـن تحریـم ها همـراه بـا تحریم 
هـای سـازمان ملـل، گلـوگاه اقتصـادی ایـران را گرفته 
انـد. وی بـا اشـاره بـه ادبیـات خـاص برخـی افـراد که 
باعـث شـد ایران در دنیا مضحکه شـود گفـت: با عبارت 
آنقـدر  هـا،  تحریـم  خوانـدن  پـاره  ورق  نظیـر  هایـی 
قطعنامـه صـادر کنیـد تـا قطعنامـه دانتـان پاره شـود 
و آب را بریـز آنجایـی کـه مـی سـوزد کار را بـه جایـی 

رسـاندند کـه کارد بـه اسـتخوان ایران رسـید.
 او تصریـح کـرد: قابـل پیـش بینـی بـود کـه هـر 
دولتـی کـه پـس از دولـت دهـم سـرکار مـی آمـد بـا 
مشـکالت زیـادی روبـرو مـی شـد. پـول و کاال را نمـی 
شـد وارد کشـور کـرد و کاالهایـی هـم کـه وارد مـی 
شـدند بـا چنـد برابـر قیمـت واقعـی بـه ایـران مـی 
رسـیدند و مجبـور بودیـم بـا واسـطه ها و تجـار ترک و 
اماراتـی همکاری کنیـم. تجار ترکیه و امـارات را پولدار 

کردیـم و خودمـان وضعمـان بـد شـد.
توافق هسته ای 

هم وزن با ملی شدن صنعت نفت است
ایـن حقوقـدان دربـاره اثرات برداشـته شـدن تحریم 
هـا بـر ایـران پـس از توافـق هسـته ای گفـت: اقتصـاد 
کشـور مـا در کانـال اصلـی خـود قـرار می گیـرد و می 
تـوان معامـالت را برقـرار نمـود. االن نزدیـک بـه 70 
درصـد کارخانـه هـای مـا تعطیـل هسـتند و چندیـن 
میلیـون بیکار داریم و کسـی انگیـزه ای برای کار ندارد. 
نعمـت احمـدی همچنیـن با اشـاره بـه فتـوای رهبری 
مبنـی بر حـرام دانسـتن نگهـداری و سـاخت بمب اتم 
افـزود: مـا بایـد به دنیـا ثابت مـی کردیم که بـه عنوان 
یک کشـور مسـلمان و شـیعه بدنبال سـاخت بمب اتم 
نیسـتیم و بـا ایـن توافقنامه بـه مقصود خود رسـیدیم. 
وی امضـای توافقنامـه هسـته ای را امـری مهم و بزرگ 
در تاریـخ ایـران دانسـت و خاطرنشـان کـرد: ایـن روز 
در تاریـخ ایـران هـم وزن روز ملـی شـدن صنعت نفت 
اسـت. مـا در تاریـخ ایـران در عرصـه بین الملـل تاکنو 
دو حادثـه مهـم ملـی شـدن صنعـت نفـت و قطعنامـه 

پایـان جنگ تحمیلی را داشـتیم و توافقنامه هسـته ای 
هـم بـه اهمیت ایـن دو حادثه اسـت.

چون توافقنامه یک سند بین المللی است 
نگرانی وجود ندارد

اقدامـات  از  هـا  نگرانـی  دربـاره  احمـدی  نعمـت 
کنگـره امریـکا و همچنیـن توییت معاون وزیـر خارجه 
اسـرائیل کـه دقایقـی پـس از اعـالم خبر توافق هسـته 
ای گفتـه بـود اسـرائیل از تمامی طرق خواهد کوشـید 
تـا تصویـب ایـن توافـق را متوقـف کنـد گفـت: کنگره 
تـا ژانویـه گذشـته در اختیـار دموکرات هـا بـود. قدرت 
آمریـکا سـه ضلـع دارد؛ کاخ سـفید، کنگـره و مجلـس 
سـنا. االن کنگـره از اختیـار دموکرات هـا خارج شـده و 

دسـت جمهوری خواهـان افتـاده اسـت.
فقـط مشـکل مـا قطعنامه هایـی اسـت کـه کنگـره 

تصویـب کـرده و بـا توجـه بـه اینکـه اکثریـت کنگـره 
جمهوری خـواه هسـتند رفـع ایـن قطعنامه هـا مشـکل 
اسـت. وی اظهـار داشـت:  قانـون اساسـی آمریـکا این 
اختیـار را بـه رئیس جمهـور داده اسـت کـه مصوبـات 
کنگـره را وتـو کنـد. رئیس جمهـور زمانـی نمی توانـد 
ایـن مصوبـات را وتـو کنـد کـه مصوبـات بـا دو سـوم 
آرای کنگـره تصویـب شـده باشـد. کنگـره هـم عبارت 
اسـت از مجمـوع مجلـس نماینـدگان و مجلـس سـنا. 
ایالـت  از جمعیـت هـر  نماینـدگان متشـکل  مجلـس 
اسـت و مجلس سـنا، کـه هر ایالتـی دو سـناتور در آن 
دارد. مجلـس سـنا و مجلـس نماینـدگان وقتـی بـا هم 
تشـکیل جلسـه می دهنـد می شـود کنگـره. در اینجـا 
برابـر مصوبـه اخیری کـه در آمریکا تصویب شـد کنگره 

30روز مهلـت دارد تـا توافـق را بررسـی کنـد.

30روز  ایـن  در  کـرد:  تصریـح  حقوقـدان  ایـن 
رئیس جمهـور آمریـکا نمی توانـد از حـق وتـوی خـود 
بـه  می توانـد  کنگـره  30روز  ایـن  در  کنـد.  اسـتفاده 
بعـد  ندهـد.  را  تحریم هـا  رفـع  اجـازه  رئیس جمهـور 
مگـر  می شـود  بسـته  کنگـره  دسـت  روز  ایـن 30  از 
اینکـه دوسـوم اعضـا متفـق باشـند کـه حـق وتـوی 
رئیس جمهـور را بگیرنـد. از طرفـی برابر بـا مصوبه اخیر 
آمریـکا اگـر بیـن ایـران و 1+5 تـا 9جـوالی )مصـادف 
بـا 18تیرمـاه( توافـق حاصـل شـود، کنگـره یـک مـاه 
فرصـت بـرای بررسـی توافقنامـه دارد امـا بـا توجـه به 
اینکـه از ایـن تاریـخ گذشـته اسـت، مهلـت 30روزه به 

60روز افزایـش پیـدا کـرده اسـت.
احمـدی ابـراز داشـت: بـا این حـال ایـن اطمینان را 
داریـم که کنگره نمی تواند دوسـوم آرا را داشـته باشـد 
رای  یـک  تنهـا  کنگـره  در  چراکـه جمهوری خواهـان 
بیشـتر دارنـد البتـه بـا توجـه بـه ایـن کـه توافقنامه را 
بـه صورت سـند سـازمان ملـل قرائت می کننـد توافق، 
دسـت کنگـره آمریـکا را هـم می بنـدد چون یک سـند 

می شـود. بین المللـی 
پیش بینی فردای مناسبی در

 روابط  بین المللی ایران
نعمـت احمـدی در پاسـخ بـه این سـوال کـه برخی 
معتقدنـد امریـکا ممکن اسـت هـر لحظـه از تعهداتش 
عـدول کنـد همانطـور کـه در گذشـته هـم ایـن کار را 
انجـام داده گفـت: بحـث توافقنامـه هسـته ای مثـل 
خریـد و فـروش چغندر نیسـت. طی ایـن 18 روز تمام 
دنیـا در ایـن مذاکـرات بـوده اسـت. قـدرت هـای برتر 
جهـان بـا ایـران مذاکـره کـرده اند و بـه توافق رسـیده 
انـد. االن ایـن توافق یـک معاهده معمولی نیسـت بلکه 
یـک اجمـاع جهانی اسـت و اجماع جهانی از اسـتحکام 

باالیـی برخـوردار خواهـد بود.
او همچنیـن دربـاره تاثیـر ایـن توافـق بـر شـرایط 
ایـران در جهـان بیـن الملل گفـت: چه اهمیـت بدهیم 
و چـه اهمیـت ندهیـم امریـکا و متحدانش ایـران را به 
عنـوان محـور شـرارت در جهـان معرفی مـی کردند اما 
بـا اعـالم ایـن توافـق دیگـر نمـی توانند بـه ایـران این 
اتهـام را بزننـد. احمدی اظهار داشـت: فردای مناسـبی 
در روابـط بیـن المللی ایـران پیش بینی می شـود. این 
حقوقـدان در پایـان با اشـاره به مخالفـت برخی از گروه 
هـا  در ایـران و امریـکا بـا مذاکـرات هسـته ای گفـت: 
منافع این افراد در بسـتر نا آرام اسـت و اگر این بسـتر 
آرام شـود کجـا داد بزنند؟ این بسـتر نـاآرام تریبون آن 

ها بـود که شکسـت.

همین که خبر توافق هسته ای اعالم شد در البه الی خبرها و تحلیل های مختلفی که در 
سایت های مختلف یافت می شد، در ذهنم دنبال فردی بودم که درباره این توافق با او 
صحبت کنم و اولین نفری که به ذهنم آمد دکتر نعمت احمدی بود. حقوقدان کرمانی که 

هروقت با او تماس گرفتم علی رغم داشتن مشغله های زیاد، پاسخگوی سواالت پیام 
ما بود و این بار هم درخواست ما را برای مصاحبه رد نکرد گرچه چندین بار برای گوش 
کردن به اخبار پوشش زنده مذاکرات یک شبکه مصاحبه را قطع کرد. ماحصل گفت و 

گوی تلفنی پیام ما با نعمت احمدی را در زیر می خوانید:
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حاشیه نشینی
در حاشیه

حاشیه نشینی در مسکن مهر
مسـکن  و  زمیـن  نـرخ  افزایـش  دیگـر  سـوی  از   
داده شـدن  قانونـی شـهر، موجـب سـوق  بخـش  در 
شهرنشـینان به سـمت مناطق حاشـیه ای شـده است 
ایـن امـر را رئیـس اتحادیـه مشـاوران امـالک کرمـان 
تائیـد مـی کنـد و نسـبت بـه رواج بیـش از پیـش این 
رویـه طـی سـال جـاری هشـدار مـی دهـد. همچنین 
خشکسـالی های پی در پی و بیکار شـدن روسـتاییان 
در مناطـق مختلـف اسـتان کرمـان و حتی اسـتانهای 
مجـاور بسـیاری از مـردم را نیـز بـه سـمت حاشـیه 
اقدامـات  و  اسـت  کـرده  روانـه  کرمـان  در  نشـینی 
ورود  از  اسـت  نتوانسـته  کرمـان  در  گرفتـه  صـورت 
حاشـیه نشـینان بـه کرمـان بکاهـد. شـهرک اهلل آباد، 
امیرآبـاد، ده یاسـایی، مسـتوره، حسـن آبـاد، طاهرآباد 
و محمدآبـاد، رضاآبـاد و مومـن آبـاد، سـیدی و گلها از 
جملـه شـهرکهایی اسـت که به وسـیله زمیـن خواران 
تصـرف و در نهایـت بـه مردمـی کـه عمومـا از ضعیف 
تریـن قشـر جامعه هسـتند فروخته شـده اسـت و گاه 
ایـن سـازه هـا بـرای رهایـی از مقـررات قانونی شـبانه 

و تنهـا در 24 سـاعت احداث شـده اسـت و بیشـتر به 
آلونـک شـباهت دارد.

امـا نکته قابل توجه در خصوص سـاخت و سـازهای 
شـهر کرمان این اسـت کـه در حالی هسـته مرکز این 
شـهر از جمعیـت خالی اسـت و میزان قابـل توجهی از 
زمینهـای خالـی و خانـه هـای فرسـوده در محله های 
قدیمـی شـهر وجـود دارد کـه سـایتهای مسـکن مهر 
کرمـان اکثـرا دقیقـا در مجاور شـهرکهای حاشـیه ای 
کرمـان احـداث شـده انـد و بـه نوعـی بـه ایـن مکانها 
رسـمیت نیـز داده انـد و اگر زمانـی مسـئوالن بتوانند 
امـا  و سـامان دهنـد  را سـر  ای  شـهرکهای حاشـیه 
مجتمـع هـای مسـکن مهـر نقش شـهرکهای حاشـیه 
ای را بـه خوبـی در حومـه شـهر کرمـان ایفـا خواهند 

. کرد
بسته شدن پرونده زمین خواری 

در یک سال آینده
بـا وجـود اینکـه از سـکون موجـود در مبـارزه بـا 
زمین خواران و حاشـیه نشـینی اینگونه اسـتنباط می 
شـود کـه حرکـت در مسـیر مبارزه با حاشـیه نشـینی 

کند شـده اسـت اما اسـتاندار کرمـان در آخرین اظهار 
نظـر رسـمیش بـار دیگـر بـر ادامـه مبـارزه بـا زمیـن 
خـواری در اطـراف کرمـان تاکیـد کـرده و خبـر داده 
کـه در یـک سـال آینـده این پرونـده در کرمان بسـته 

شـد.  خواهد 
عدم حاشیه نشینی یعنی احترام شهروندان

به یکدیگر
شـهردار کرمـان نیـز بر عزم جدی مسـئوالن شـهر 
کرمـان بـرای مبـارزه بـا زمیـن خـواری تاکیـد کرد و 
اظهارداشـت: در ایـن مسـیر همه دسـتگاههای متولی 
در کنـار هـم قـرار دارنـد و همـان عزمـی کـه در ابتدا 

وجـود داشـته همچنان وجـود دارد.
ابوالقاسـم سـیف الهی ایجاد کمربند سـبز را یکی از 
مهمتریـن اقداماتی دانسـت که در شـهر کرمـان برای 
مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی روی داده و افـزود: عـدم 
حاشـیه نشـینی بـه ایـن معنی اسـت کـه شـهروندان 
قانونـی شـهر بـه حقـوق یکدیگـر احتـرام مـی گذارند 
و خوشـبختانه مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی در کرمان با 

اقتـدار و همراهـی مردم و مسـئوالن ادامـه دارد.
کرمـان  شـهر  پاییـن  تراکـم  کـرد:  تصریـح  وی 
خدمـات دهی را در شـهر مشـکل کرده اسـت و چهره 
شـهر را نیـز تحـت تاثیـر قـرار داده که ما سـعی داریم 
بـا تدابیـر الزم ایـن مشـکالت را برطـرف کنیـم کـه 
عملکـرد اسـتانداری کرمـان نیـز در ایـن مسـیر جای 

تقدیـر دارد. 
مردم زمین خواری را جدی بگیرند

شناسـایی مناطق حاشـیه ای شـهر کرمان به تعداد 
31 منطقـه و فـاز بنـدی بـرای رفـع مشـکل در ایـن 
مناطـق نیـز از گفتـه های فرماندار شـهر کرمان اسـت 
کـه در ایـن خصـوص مـی گویـد: طـی سـال گذشـته 
بخشـهای قابـل توجـه از مناطقـی کـه توسـط زمیـن 
خـواران تصـرف شـده بـود بـا حکـم قضایی آزاد شـد 
و ایـن رونـد بـا قاطعیـت ادامـه خواهـد یافـت. محمد 

علـی توحیـدی رفـع حاشـیه نشـینی را از اولویتهـای 
اصلـی کرمان دانسـت و افـزود: اراضی که دچـار تغییر 
کاربـری شـده انـد و زمینهـای متصرف شـده در حال 
پیگیـری هسـتند و کـم کم زمینهـا آزاد و بـه کاربری 
خـود بـاز گردانـده خواهنـد شـد. وی ادامه داد: شـهر 
کرمـان بایـد در چارچـوب قانونی و طرحهـای جامع و 
تفصیلـی کـه مصوب شـده اسـت گسـترش یابـد و به 
جـد تمـام دسـتگاهها در ایـن زمینه پای کار هسـتند.

را  مسـئله  ایـن  کـه  خواسـت  نیـز  مـردم  از  وی 
جـدی بگیرنـد و از خریـداری زمیـن از زمیـن خواران 
و سـاخت و سـاز در ایـن مناطـق خـودداری کننـد. 
فرمانـدار کرمـان همچنیـن بـر مبـارزه جدی بـا زمین 
خـواری و زمیـن خـواران تاکیـد کـرد و گفـت: در این 
خصـوص هماهنگـی الزم با دسـتگاه قضایـی نیز انجام 

است. شـده 
زمین خواری همواره یک جرم است

همچنیـن دادسـتان کرمـان نیز حاشـیه نشـینی را 
از پدیـده هـای مخـرب در زمینـه شـهر نشـینی مـی 
دانـد و مـی گویـد: مبـارزه به زمیـن خواری و حاشـیه 
در  کـه  اسـت  اقداماتـی  مهمتریـن  از  یکـی  نشـینی 
دسـتور کار قـرار دارد زیـرا بـر ایـن بـاور هسـتیم کـه 
بایـد ریشـه زمیـن خـواری را در کرمان برای همیشـه 
بخشـکانیم. دادخـدا سـاالری افزود: مـردم باید در نظر 
داشـته باشـند کـه زمیـن خـواری همـواره یـک جرم 
محسـوب مـی شـود و قانونگـذار نیز بـرای آن مجازات 
در نظـر گرفتـه اسـت و خریـد و فـروش زمینهایی که 

مشـمول زمیـن خـواری شـده انـد ممنوع اسـت.
بـا وجود عزم مسـئوالن اما عملکرد مبـارزه با زمین 
خـواری کمـی کمرنگ شـده اسـت و مـردم کرمان به 
دلیـل اینکـه حاشـیه هـای شـهر کرمـان کانـون جرم 
خیـز ایـن شـهر محسـوب می شـوند از مسـئوالن می 
خواهنـد بـار دیگـر رونـد مقابلـه با حواشـی شـهر را با 

جدیـدت بیشـتر پیگیـری کنند.

چندی پیش بود که مسئوالن استانی از جمله استاندار به مبارزه با حاشیه نشینی تاکید 
کردند. این مبارزه با حاشیه نشینی در کرمان به برخورد مستقیم با حاشیه نشینان نیز 

کشیده شد و بخشهای قابل توجهی از ساختمانهایی که در حاشیه شهر کرمان احداث شده 
بود تخریب شد این اقدامات تا ماههای ابتدای سال جاری نیز تداوم یافت و این کشاکش 

می رفت تا حاشیه نشینی را در اطراف شهر کرمان رفع شود و مردم شهر نیز از این اقدام 
حمایت کامل می کردند در این مسیر نمایندگان مجلس، شورای شهر و مدیران شهرداری و 
دستگاه قضایی نیز همراه شدند. گفته شد که که کانونهای حاشیه نشینی در اطراف کرمان 
شناسایی شده است و این مناطق نیز در قالب فازهای مختلف تقسیم بندی شده اند و در 

هر مرحله اقدامی مقتضی برای رفع حاشیه نشینی در کرمان انجام می شود. حاال آنطور 
که مهر گزارش داده مبارزه با حاشیه نشینی به حاشیه رفته است. در این شرایط با وجود 

گذشت چهار ماه از سال جاری گویی فتیله مبارزه با حاشیه نشینان پایین کشیده شده است 
و دیگر خبری از موج تخریبهای سازه های غیر مجاز شهر کرمان نیست و این در حالیست 

مردم شهر در انتظار رفع چالشهای حاشیه ای شهر کرمان هستند.

بیداری امت های اسالمی تنها راه برچیدن 
اسرائیل غاصب

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان بـا بیـان 
اینکـه مـوج اسـالم سـتیزی و بـد جلـوه دادن دیـن مبیـن اسـالم 
در افـکار عمومـی جهـان ، ناشـی از خـوی شـیظانی رژیـم غاصـب 
صهیونیسـت اسـت گفـت: تنهـا راه برچیدن غّده سـرطانی اسـرائیل 
غاصـب بیـداری امتهـای اسـالمی و اتحـاد آنهـا بـر ضـد اسـتکبار 

جهانـی اسـت .
 بـه گـزارش ایسـنا آیت ا... سـید یحیی جعفری در دیـدار مدیران 

و مسـؤالن اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسـتان کرمان، الزمترین کار مسـؤالن کشـور در شـرایط 
کنونـی را تـالش در جهـت توسـعه همـه جانبـه کشـور عنـوان کـرد و گفـت: ایـران اسـالمی امـروزه در اوج 
اقتـدار قـرار دارد و مـردم ایـن کشـور بایـد از بهتریـن امکانات زندگـی برخـوردار گردند و این مهـم با تالش 

و هـم دلـی بیـن مسـؤالن دولتی و مـردم محقق مـی گردد . 
آیـت ا... جعفـری بـا اشـاره بـه حدیثـی از پیامبر اکـرم )ص( گفت : مدیر خوب کسـی اسـت کـه موجبات 
وحـدت را در جامعـه تحـت امـرش فراهـم کند و شـرایطی را بوجود آورد تـا کارکنان ؛ کار خـود را به فرموده 

پیامبـر اکـرم )ص( خـوب ، محکم و زیبـا انجام دهند.
 در ایـن دیـدار رضـا اسـماعیلی مدیـر کل تعـاون ، کار و رفاه اجتماعی اسـتان کرمان نیز با بیان گزارشـی 
از عملکـرد اداره کل تعـاون ، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان گفـت : توجـه بـه مقولـه ارتقـای شـأن و 

منزلـت کارگـران کرمانـی از اولویتهـای این اداره کل اسـت .

پیام استاندار کرمان به مناسبت موفقیت 
مذاکرات هسته ای

 حجت اال سالم والمسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با سالم و تحیات
کسـب موفقیـت بی نظیـر جمهـوری اسـالمی ایـران در مذاکـرات نفس گیر 
هسـته ای و اثبـات حقانیـت نظـام اسـالمی در پیشـبرد اهـداف صلح آمیـز 
هسـته ای و شکسـته شـدن تحریم هـای ظالمانـه و ناعادالنـه بین المللـی 

علیـه ایـران، ذائقـه ملـت ایـران را شـیرین کرد.
بـدون تردیـد ایـن موفقیـت کـه بـا تـالش خسـتگی ناپذیـر تیـم مذاکـره 
کننـده هسـته ای ، در سـایه تدابیـر هوشـمندانه حضرتعالـی و رهنمودهای داهیانـه رهبر معظم انقالب اسـالمی حاصل 
شـد همچـون بـرگ زرینـی در تاریـخ انقـالب اسـالمی خواهـد درخشـید. کسـب ایـن موفقیت بـار دیگر نشـان داد که 

انتخـاب آگاهانـه ملـت ایـران در تعییـن سرنوشـت خـود مـی توانـد حماسـه سـاز رویدادهای بزرگ باشـد.
اینـک کـه مراحـل جدیـدی پیـش روی توسـعه و آبادانـی ایـران عزیز گشـوده شـده امید اسـت در سـالی کـه مزین به 
شـعار » دولـت و ملـت، همدلـی و همزبانی« اسـت در سـایه این همدلی و همزبانـی متقابل، ایران عزیز هـر روز بالنده تر 
از گذشـته راه های سـعادت و تعالی را بپیماید. اینجانب موفقیت دسـتگاه دیپلماسـی کشـور در مذاکرات هسـته ای را 
کـه حاصـل انتخـاب یـک سیاسـت منطقـی و براسـاس همدلـی و همزبانـی با تدبیـر و اعتدال بـرای حفظ حقـوق ملت 
ایـران بـود، بـه رهبـر معظـم انقالب اسـالمی، حضرتعالی، تیـم مذاکره کننده هسـته ای و ملت شـریف و سـرافزار ایران 
تبریـک مـی گویـم و امیـدوارم ایـن گام، آغـازی بـر پیشـرفت های بیشـتر و ایجـاد آینده ای بـه دور از تنـش های بین 

المللـی برای کشـور عزیزمان ایران اسـالمی باشـد.

       استاندار       نماینده ولی فقیه 

مسدود شدن 
دوربرگردان های 
حادثه خیز

عمرانـی  عملیـات  دلیـل  بـه 
قبل از سـه راه دانشـجو و مسدود 
بلـوار  در  دوربرگـدان  شـدن  
جهـاد، ترافیـک در ایـن منطقـه 
زیـاد شـده اسـت. زنگـی آبـادی، 
مدیرعامل سـازمان حمـل و نقل 

و ترافیـک شـهرداری کرمـان در گفتگـو بـا پیـام ما در پاسـخ به این سـوال که 
بهتـر نبـود دوربرگردان این قسـمت پس از اتمام عملیات عمرانی بسـته شـود؟ 
گفت:مسـدود شـدن دور برگـردان قبل از سـه راه دانشـجو ارتباطی با سـازمان 
حمـل و نقـل ترافیـک شـهرداری نـدارد و سـازمان آب و فاضالب شـهر کرمان 
ایـن دور برگردان را مسـدود کرده اسـت. سـازمان حمل و نقل شـهرداری فقط 
دوربرگـردان روبـرو کوچـه 46 را مسـدود کـرده اسـت. وی در ادامـه گفـت :بـا 
پیگیـری هـای کـه انجـام داده ایـم اداره آب و فاضـالب نسـبت بـه بـاز کـردن 
ایـن دور برگـردان اقـدام مـی کنـد. احمـد زنگی آبـادی همچنیـن با اشـاره به 
شناسـایی نقـاط حادثـه خیـز در خیابان های سـطح شـهر به تسـنیم گفـت: با 
درخواسـت پلیـس و مصوبه کارگروه ترافیک اسـتان، برخـی از دوربرگردان های 
سـطح شـهر به عنـوان نقـاط حادثـه خیـز مسـدود شـد. ایـن دور برگـردان ها 

باعـث گـره ترافیکـی و حتـی تصـادف می شـود.

سنگ ۷۰۰ ساله 
امامزاده انار 
مرمت می شود

فرهنگـی  میـراث  مسـئول 
سـنگ  مرمـت  کار  گفـت:  انـار 
700 سـاله مـزار امامـزاده محمد 
صالـح )ع( شهرسـتان انـار بعد از 
مـاه رمضـان آغـاز می شـود. بـه 
گـزارش روابط عمومـی اداره کل 

اوقـاف و امـور خیریه اسـتان کرمان، منصورآبـادی گفت: پیمانـکار و مرمت کار 
ایـن پـروژه تعییـن شـده و کار مرمـت در انـار و تحـت تدابیـر ویـژه حفاظتی 
کار مرمـت ایـن سـنگ انجـام خواهـد شـد.  وی افـزود: سـنگ هایی کـه روی 
ایـن قبـر قـرار گرفتـه از هـم جـدا شـده اند و خطـر فـرو افتـادن و شکسـتن 
آن هـا را تهدیـد می کنـد.    بنـای امامـزاده محمدصالـح انار نهـم بهمن 1384 
بـا شـماره 13962 و قدمـت دوره ایلخانـی در فهرسـت آثـار ملـی ایـران ثبت 
شـده اسـت. بنـای اولیـه امامـزاده انار 810 سـال قبل احداث شـده اسـت این 
بنـا توسـط تاجری بـه نام »برهـان«،  در سـال 626 هجری قمـری همزمان با 
دوره ایلخانـی سـاخته شـده و گچبری هـای زیـر گنبـد قدیمـی نیـز مربوط به 
همیـن دوره اسـت.    تاریـخ روی سـنگ قبـر امامـزاده محمد صالح انار، سـال 
757 هجـری قمـری را نشـان می دهـد کـه در ایـن سـال این سـنگ روی قبر 

قـرار گرفته اسـت.

بازار کرمان به 
سمت نو شدن در 
حرکت است

توسـعه  و  بازرگانـی  معـاون 
تجـارت سـازمان صنعـت، معـدن 
و تجـارت اسـتان کرمـان بـا بیـان 
در  بـزرگ  فروشـگاه   35 اینکـه 
سـطح اسـتان کرمـان فعالیت می 
کننـد گفت: بازار کرمان به سـمت 
نو شـدن، به روز شـدن و اسـتفاده 

از امکانـات جدیـد در حرکـت اسـت. به گـزارش ایرنا مصطفی زریسـفی اسـتقبال 
مـردم را از علـت هـای اصلـی گسـترش فروشـگاه هـای بـزرگ در سـطح اسـتان 
کرمـان دانسـت و افزود: فروشـگاه های بزرگ کاالهای اساسـی مـردم را به صورت 
یکجـا و بـا تنـوع بـاال عرضـه مـی کننـد. وی خاطرنشـان کـرد: ایـن فروشـگاه ها 
دارای امکانـات خریـد مناسـب و مجهـز به فناوری هـای مفید در زمینـه پرداخت 
هزینـه مـی باشـند.  وی اظهـار کـرد: در بخـش بازرگانـی داخلـی کـه مربـوط به 
اصنـاف مـی شـود تعـداد 70 هـزار واحد صنفی در سـطح اسـتان کرمـان فعالیت 
مـی کننـد کـه حـدود 26 هزار واحد در شـهر کرمان مسـتقر هسـتند. وی با بیان 
اینکـه ایـن تعـداد واحـد صنفی بیشـتر در شـمال اسـتان کرمـان و در شـهرهای 
بـزرگ مسـتقر هسـتند، اضافـه کـرد: حـدود 60 درصـد از ایـن واحدهـای صنفی 
در اسـتان کرمـان توزیعـی و 40 درصـد هـم در بخـش تولیـدی و خدمـات فنـی 

فعالیـت مـی کنند.

تجهیز  
بیمارستان های 
جیرفت

در  گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
قالـب طرح تحـول نظام سـالمت 
 120 جیرفـت  شهرسـتان  در 
و  تجهیـز  بـرای  ریـال  میلیـارد 
بازسـازی بیمارسـتان هـا هزینـه 
ایرنـا  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده 
جمـع  در  روش  امینـی  احمـد 

کارکنـان بهزیسـتی شهرسـتان جیرفت افـزود: این میزان اعتبار بـرای تجهیز دو 
بیمارسـتان امـام خمینـی )ه( و آیت اهلل کاشـانی هزینه و موجـب بهبود کیفیت 
خدمـات رسـانی در حـوزه سـالمت شـده اسـت. وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه 
دولـت یازدهـم توجه خاصی به معیشـت مـردم دارد گفت: در طـرح تحول نظام 
سـالمت میـزان پرداختـی هزینه های درمـان از جیب مردم بسـیار کاهش یافته 
بـه نحـوی که هـم اکنون 22 پزشـک متخصـص در کلینیک های دولتـی با 30 
هـزار ریـال اقـدام به ویزیـت بیماران مـی کنند. وی خاطرنشـان کـرد: در حوزه 
بهزیسـتی نیـز خدمـات خوبـی بـه مددجویـان داده مـی شـود کـه بـا توجـه به 
کمبـود اعتبـارات دولتی نیاز اسـت تـا از مشـارکت خیرین برای پیشـبرد برنامه 
هـا اسـتفاده شـود. فرمانـدار جیرفـت گفـت: بهزیسـتی باید بـه جـای پرداخت 
یارانـه نقـدی تـالش کند که مددجویـان را توانمند سـازد و ین توانمندسـازی با 

ایجـاد اشـتغال امـکان پذیر اسـت.

صنعت، معدن و تجارت شهرداری کرمان فرمانداری جیرفت میراث فرهنگی

دیدار مدیرعامل برق جنوب
با مسئوالن بم

بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیع نیـروي برق 
جنوب اسـتان کرمان، مهدوي نیا مدیرعامل شـرکت توزیع 
نیـروي برق جنوب اسـتان کرمـان با فرمانداران شهرسـتان 
هـاي بـم و فهـرج و همچنیـن امـام جمعـه شهرسـتان بم 
مالقـات نمـود. در ایـن دیدارهـا مهـدوي نیـا مدیـر عامـل 
شـرکت توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمـان به بیـان برخي 
از فعالیـت هـاي صـورت گرفته در سـال 93 در شهرسـتان 
بـم و فهـرج پرداخـت. وي در ایـن دیدارهـا بـه مـواردي از 
قبیـل تامین برق روسـتاها ي بـاالي ده خانوار اشـاره نمود 
و افـزود: در شهرسـتان بـم بیش از 7 میلیـارد هزینه جهت 
تامیـن بـرق روسـتایی، احداث شـبکه، رفـع افت ولتـاژ و... 
توسـط این شـرکت هزینه گردیده اسـت. وی تصریح کرد: 
از ابتـدای اجـرای طـرح جامـع شهرسـتان بـم مبلـغ 30 
میلیـارد طـی فازهای 1 تا 7 هزینه شـده اسـت. مهدوي نیا 
در ایـن مالقاتهـا بـه برخـي از مشـکالت موجود نیز اشـاره 
نمـود. از جملـه این مشـکالت،عدم وصـول مطالبات بدهي 

بـرق برخـي از سـازمان هـا و ادارات دولتي عنـوان نمود.
همـکاري  خواسـتار  همچنیـن  وي  مالقاتهـا  ایـن  در 
بیـش از پیـش کشـاورزان آن شهرسـتان هـا در خصـوص 
انعقـاد تفاهـم نامـه کشـاورزي در زمـان پیـک بـرق سـال 
جـاري شـد. در ایـن دیـدار، حجـت االسـالم دانشـی امـام 
جمعـه شهرسـتان بـم ضمـن تشـکر و قدردانـي از زحمات 
و خدمـات مجموعـه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمـان در ارائـه خدمـت به مشـترکین شهرسـتان 
بـم بـه بیـان برخـی از مشـکالت و دغدغـه هـای مـردم 
شهرسـتان بـم اشـاره نمـود.وی ایـن دغدغـه هـا را شـامل 
تفـاوت فاحـش قبوض برق مصرفی مشـترکین شهرسـتان 
بـم با شهرسـتان های همجـوار, همچنین وجـود افت ولتاژ 
در برخـی نقـاط اعـالم نمـود. در دیدار با فرماندار بم اشـک 
ضمـن تشـکر و قدردانـی از زحمـات و خدمـات شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنوب اسـتان کرمان در ارائـه خدمات 
بـه مـردم ایـن شهرسـتان، برخـی از مشـکالت موجـود را 
تامیـن بـرق روسـتاهای دور افتـاده و فاقـد راه از طریـق، 
انـرژی خورشـیدی، پیگیـری رفـع مشـکل صـدور قبـوض 
بـرق مشـترکین ایـن شهرسـتان در تابسـتان و زمسـتان و 
همچنیـن رفع افت ولتاژ وتامین روشـنایی معابر در سـطح 

روسـتاها اعـالم کرد.
مهـدوی نیـا در ادامـه بـه دیـدار فراغـی فرمانـدار فهرج 
رفتـه و ایشـان نیـز ضمـن تشـکر، بـه بیـان مشـکالت این 
شهرسـتان پرداخـت. بنـا بـه این گـزارش در سـفر صورت 
گرفتـه بـه شهرسـتان بـم بـا حضـور مدیـر عامل شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان، فـاز 6 طـرح 
جامـع اصالح،ترمیـم و جابجایـی شـبکه هـای توزیـع در 
شهرسـتان هـای بـم و بـروات بـه مبلـغ 20,601 میلیـون 

ریـال اعتبـار افتتـاح گردید.

برگزاری بزرگترین کنکور نهج البالغه 
به همت روابط عمومی گل گهر

بـا بیسـت و هفتـم مـاه مبـارک  دیـروز و همزمـان 
رمضـان و بـه همـت روابـط عمومـي و امـور بیـن الملـل 
شـرکت معدنـي و صنعتـي گل گهـر و شـوراي فرهنـگ 
عمومـي شهرسـتان بزرگتریـن کنکور نهج البالغه کشـور 
بـا بیـش از 5000 نََفـر شـرکت کننـده و در 49 حـوزه 

امتحانـي بـا موفقیـت برگـزار شـد.
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از آنجایی که نخست در این مجموعه از دکتر مظفر بقایی کرمانی و مهندس سید احمد رضوی در جریانات مختلف کرمان همچون: درگیری های جناح های سیاسی، کودتای 28 امرداد، انتخابات دوره هیجدهم مجلس، 
کمیته مجازات و ... به تفصیل سخن به میان آمده است، از طرف دیگر، با توجه به اذعان تمامی نویسندگان و پژوهشگران عرصه تاریخ و سیاست، این دو نفر )به ویژه دکتر بقایی( از مطرح ترین چهره های سیاسی 

ایران در چند دهه ی اخیر به شمار می آیند، و در نهایت با توجه به این که هر دوی آن ها کرمانی بودند و سال ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این استان، نقش تعیین کننده ای داشته اند، دیدگاه تعدادی 
از نویسندگان و پژوهشگران را در مورد این دو شخصیت به اختصار می آوریم.

شاه گفته بود مظفر بقایی مثل سگ نازی آباد می ماند
خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 بخش نوزدهم

نامه سرگشاده دکتر بقایی در رابطه با 
حضرت امام خمینی)ره( 

همان گونه که در سـطور قبل و در قسـمتی از 
خاطـرات آقای محمدعلی الشـریف آمـده، پس از 
دسـتگیری حضرت امام خمینی )ره(، دکتر بقایی 
در نامـه ای، مواضـع خـود و حزب زحمتکشـان را 

ایـن گونه اعـالم نمود: 
»نصـر مـن اهلل و فتـح قریـبـ  شـنبه 15 تیـر 

مـاه 1342
 نامـه سرگشـاده خدمـت حجج اسـالم و آیات 

عظـام دامـت برکاتهم
کمیتـه مرکزی حزب زحمتکشـان ملـت ایران 
در چهاردهمیـن اجـالس عـادی کـه از دهـم تـا 
سـیزدهم تیـر مـاه 42 بـه طـول انجامیـد، پـس 
از مطالعـه دقیـق اوضاع جـاری کشـور و تجزیه و 
تحلیـل جریانـات اخیـر و پیش بینی روشـن بینانه 
آینـده و بـا توجه به آنچـه که از نقشـه های دولت 
اسـتنباط کـرده اسـت، وظیفـه خـود دانسـت که 
مقامـات شـامخ روحانـی را به کنه جریانـات واقف 
سـازد و ایشـان را از دسیسـه های ممکنـه بر حذر 

دارد.
حـزب زحمتکشـان ملـت ایـران از کسـانی که 
در راه راسـتی و آزادی و احقـاق حـق مـردم قـدم 
برداشـته اند، تـا سـر حد امـکان پشـتیبانی نموده 
اسـت و از مرحـوم آیـت اهلل کاشـانی اعلـی اهلل 
مقامـه الشـریف در مبـارزات مذهبـی و سیاسـی 
آن راد مـرد مجاهـد حمایـت کامل کرده اسـت و 
همیشـه معتقـد بوده اسـت کـه پیشـوای مذهبی 
عـالوه بـر جنبـه روحانیـت و تقـوی بایـد مصالح 
ملـک و ملـت را در نظـر بگیـرد. یکـی از دردهای 
بـزرگ جامعـه فعلـی مـا رواج وحشـتناک دروغ 
اسـت کـه بـه صورت هـای متنوعـی در طبقـات 
مختلـف رسـوخ پیـدا کـرده اسـت. دروغ گویـی 
بی شـرمانه و ریاکاری و تملـق در طبقه ی حاکمه، 
رودرواسـی و مالحظـه کاری و تعـارف بی مـورد در 
طبقـات پایین تـر، از مظاهـر این رذیلت هسـتند.

حکومـت زور و قلـدری و خرابی وضع اقتصادی 
مـردم و فقـدان عدالت و امنیـت اجتماعی از عللی 
هسـتند کـه بـه اشـاعه دروغ کمـک کرده اند ولی 
عـدم درک صحیـح »اصـل تقیـه« کـه مربـوط 
از  یکـی  می باشـد،  خـاص  مـورد  و  زمـان  بـه 
محکم تریـن متکاهـای دروغ در جامعه شـده بود. 
بـه همیـن جهت حـزب زحمتکشـان ملـت ایران 
کـه در پیـروزی از شـعار قدیمـی خـود »مـا برای 
راسـتی و آزادی قیـام کرده ایـم« همـواره درصدد 
عـالج مفاسـد اجتماعـی بـوده اسـت، بـا مطالعـه 
اهلل  آیـت  حضـرت  عمیـق  و  شـجاعانه  فتـوای 
خمینـی بـه ایـن مضمون کـه: »تقیه حرام اسـت 
و اظهـار حقایـق واجـب ولو بلغ مابلغ« تشـخیص 
داد کـه شـخص ایشـان صالحیـت کامـل مقـام 
ریاسـت تامـه شـیعیان جهـان را احـراز کرده انـد 
بـا چنیـن روحیـه ای  تنهـا چنیـن اشـخاصی  و 
می تواننـد عالـم شـیعه را از وضـع اندوه بـار فعلـی 

بخشـند.  رهایی 
ملـت  زحمتکشـان  حـزب  مرکـزی  کمیتـه 
ایـران بـرای اطاعـت از همیـن فتـوای عالـی الزم 
دانسـت نتیجه مطالعات و اسـتنباطات خـود را به 
اسـتحضار مراجع محترم تقلیـد و روحانیون عظام 
رسـانیده و ایشـان را از خدعـه و فریـب دسـتگاه 

سـازد. مطلع 
جنـاب آقـای اسـداهلل علـم نخسـت  وزیـر روز 
پنجشـنبه 19 خرداد پـس از آن فجایـع تاریخی، 
مصاحبـه ای بـا مخبریـن خارجی به عمـل آوردند 
کـه ترجمـه آن بـه طـور خیلـی ناقص و دسـت و 
پـا شکسـته در روزنامه هـای داخلی انتشـار یافت. 
چـون تصور نمـی رود آقایان محتـرم مراجع تقلید 
بـه متـن اصلـی مصاحبـه مزبـور دسترسـی پیدا 

بـرای مزیـد اطـالع قسـمت های  باشـند،  کـرده 
روزنامـه  ژوئـن   9 و   8 شـماره  از  آن  برجسـته 
نیویـورک هرالـد تریبـون ذیـاًل ترجمـه می شـود:

عنـوان خبـر که با حروف بسـیار درشـت چاپ 
شـده چنیـن اسـت: »امکان مجـازات اعـدام برای 
پانـزده نفر از پیشـوایان مذهبی در ایـران«. در زیر 

عنـوان چنین می نویسـد:
»7 ژوئـن ـ نخسـت وزیر اسـداهلل علـم امـروز 
گفت: پانـزده نفر از بزرگ ترین پیشـوایان مذهبی 
که در آشـوب ضـد دولتی این هفته در شـهرهای 
مختلف دسـت داشـته اند تسـلیم محکمـه نظامی 
خواهنـد شـد. او گفـت: محکمـه نظامـی ممکـن 
آقـای  باشـد.  داشـته  را  اعـدام  مجـازات  اسـت 
اسـداهلل علم گفته اسـت کـه در نتیجـه تیراندازی 
مأموریـن در حدود بیسـت نفر کشـته شـده اند ... 
نخسـت وزیر گفـت: بعضـی از سـرأن آشـوبگران 
را  آن هـا  روسـای  مـا  ولـی   ... شـده اند  مخفـی 

دسـتگیر کرده ایـم ...
اسـتنباط کمیتـه مرکـزی حزب زحمتکشـان 
آقـای  جنـاب  دولـت  کـه  اینسـت  ایـران  ملـت 
علـم بـا مشـغول داشـتن مقامـات روحانـی بـه 
مذاکـرات و پیشـنهادها و مالقات هـا قصـد دارد 
فرصـت کافـی بـه دسـت آورد و بـه طـور غافلگیر 
حضـرت آیـت اهلل خمینـی را در محکمـه سـری 
محکـوم نمایـد سـپس حضـرات روحانیـون را بـه 
وسـیله تلقینـات غیـر مسـتقیم وادار بـه تذلـل و 
اسـتدعای عفـو بنمایـد تـا ایـن کـه یـک درجـه 

بخشـودگی مجـازات را وجه المصالحـه خون هـای 
بـه ناحـق ریخته شـده و سـایر مطالب قـرار دهد 
آن گاه در محیـط رعـب و سـکوت و خفقانـی که 
قهـراً پـس از چنیـن فاجعـه ای بـه وجـود خواهد 
آمـد دسـت بـه انتخاباتی بزنـد کـه روی انتخابات 
جنابـان آقایـان دکتـر اقبـال و مهنـدس شـریف 
امامـی را سـفید کند. بـه این معنی که به وسـیله 
کارت الکتـرال )بـدون حسـاب( و رای های ممهور 
)بـر خـالف قانـون( بـه طـوری کـه در آیین نامـه 
اخیـر تصویـب کرده انـد، بـدون احتیاج بـه اعمال 
ناشایسـت دولت های سـلف )مانند صندوق سـازی 
و اسـتفاده از شناسـنامه های مردم( موفق خواهند 
شـد صندوق هـا را از اسـامی مـورد نظـر خـود پر 

کننـد و بـه انتخابـات صـورت آزاد هـم بدهند.
مـا اطمینـان داریـم روحانیون متقـی و مجاهد 
تسـلیم خدعـه و نیرنـگ نمی شـوند و در برابـر 
البـه  و  و عجـز  نمی زدننـد  زانـو  دسـتگاه ظلـم 
نمی کننـد و یقیـن داریـم کـه حضـرت آیـت اهلل 
خمینـی بـه اقتـدای جـد بزرگـوارش قائـل بـه 
»المـوت اولـی مـن رکـوب العـار« می باشـد و بـه 
هیـچ وجـه راضـی نمی شـود و اجـازه نمی دهـد 
کـه وجه المصالحـه را پایمـال شـدن خـون صدها 
مسـلمان بی گنـاه و لبـاس ذلـت بپـوش »هیهات 

مـن الذلـت« ...
ملـت  بـه طـور خالصـه حـزب زحمتکشـان 
ایـران در هـر موقع که ضـروری و الزم تشـخیص 
داده اسـت اعمـال خـالف رویـه و بیدادگری هـای 

هیئـت حاکمـه را بـه وسـایل مختلف تذکـر داده 
و مـورد انتقـاد یـا تقبیـح و یـا اعـالم جـرم قـرار 
داده اسـت، از همیـن رو بـرای جلوگیـری از خطر 
بزرگـی کـه جامعـه روحانیـت و مذهـب و حتـی 
قومیـت مـا را تهدیـد می کنـد و به منظـور خنثی 
کردن نقشـه های شـومی که اسـتنباط شده است 
کمیتـه مرکـزی حـزب زحمتکشـان ملـت ایـران 
پـس از مطالعه دقیق اوضـاع و احوال و پیش بینی 
آینـده بـا در نظر گرفتـن حفظ نظـم و آرامش در 
چهارچـوب قانـون از لحـاظ سیاسـی وظیفه خود 
دانسـت مراتـب ذیل را بـه محضر محتـرم مراجع 

تقلیـد ادام اهلل عزهـم پیشـنهاد نماید:
عنـوان  بـه  خمینـی  اهلل  آیـت  حضـرت  1ـ 
عالی تریـن مرجـع تقلیـد و شـخص اول روحانیت 
بـه تمـام مراجـع داخلـی و خارجی رسـماً معرفی 

گردد.
2ـ کلیـه تقاضاهـای مختلفـه به صورت شـعار 
واحـد یعنی اجرای کامل قانون اساسـی و قوانینی 
که به تصویب مجلس شـورای ملی رسـیده اسـت 

گردد. منحصر 
3ـ رسـماً اعـالم شـود کـه هـر کـس مطلبـی 
خـارج از ایـن اعـالم دارد بسـتگی بـه مقامـات 

نـدارد. روحانـی 
4ـ بـا ایـن کـه پر واضح اسـت که علمـاء اعالم 
و تمـام شـیعیان حضـرت آیـت اهلل خمینـی را 
بـه سـمت شـخصیت اول مذهبـی و مرجـع تامه 
تقلیـد پذیرفته انـد، مع هـذا برای مبـارزه با خدعه 

و تزویـر دسـتگاه  حاکمـه کـه حداکثـر کوشـش 
را بـرای انـکار و لـوث ایـن مطلـب بـه کار بسـته 
اسـت بـا توجـه بـه فتـوای صریـح حضـرت آیـت 
اهلل دایـر بـه حرمـت تقیـه وظیفه عموم اسـت که 
بـا فوریـت هر چـه تمام تـر فعالیـت مسـتمری را 
بـه عنـوان یـک واجـب عینـی در پیـش گیرند و 
همـه جـا با تمـام وسـایل ممکنه و در هر شـرایط 
مقـام شـامخ مذهبـی معظـم لـه  را بـه عنـوان 
شـخص اول روحانیـت تأکیـد و تصریـح نمایند و 
بایـد تمام مسـلمین بداننـد که تنها راه پیشـرفت 
مقاصـد ایشـان در همیـن مطلـب نهفتـه اسـت و 
کسـانی که به بهانـه مصلحت اندیشـی و مذاکرات 
و غیـره درصـدد اتـالف وقـت هسـتند و از اعـالم 
اهلل  آیـت  تامـه حضـرت  ریاسـت  مقـام  رسـمی 
جلوگیـری می کننـد، دانسـته یـا ندانسـته دچـار 
فریب دسـتگاه دولتی شـده اند و کمـک به اجرای 

نقشـه های شـوم می کننـد.
کمیتـه مرکزی حزب زحمتکشـان ملـت ایران 
خـود را مجـاز می داند بـه نام کلیه افراد مسـلمان 
و بـا ایمـان حـزب، مرجعیـت تامـه حضـرت آیت 
اهلل خمینـی را رسـماً اعـالم نمایـد و هـر تصویب 
نامـه یـا آیین نامـه دولـت را کـه منطبق بـا قانون 
اساسـی و قوانیـن مصوبـه مجلـس شـورای ملـی 

نباشـد، باطـل و بالاثـر بدانند.
والسالم علیکم و رحمت اهلل و برکاته

دکتر مظفر بقایی کرمانی«. )1(
ـ فکر می کنید پسـری هسـتید که پشـت سـر 

هفـت دختـر آمده اید
حسـین مکـی )2( در قسـمت هایی از مصاحبه  
مفصـل خـود بـا مجلـه تاریـخ معاصـر ایـران، در 
مـورد دکتـر مظفـر بقایی کرمانـی آورده اسـت: 

»... در مـورد دکتر بقایی، شـاه گفته بود »مثل 
نازی آباد می ماند«. سـگ 

 مـن بعـد از کودتـا بـه او خیلـی کمـک کردم 
از طریـق ارتشـبد هدایـت و وقتـی او از بین رفت 
بـه وسـیله ی یزدان پنـاه. او را بـه 2 سـال زنـدان 
محکـوم کردنـد. چند تـا از نطق هـای او را زیرش 
خـط کشـیدم و بـه وسـیله ی پزدان پناه بـه اطالع 
شـاه رسـاندم. شـاه گفـت هر چـه مکـی می گوید 
قبـول کنیـد. یـک سـال زندانـی کشـید. وقتـی 
دادگاه تجدیـد نظر تشـکیل شـد رییس دادرسـی 
ارتـش، سـپهبد خسـروانی، بـه مـن تلفن کـرد و 
گفـت شـاه دسـتور دادنـد کـه دادگاه تجدیدنظر 
طبـق نظـر شـما تشـکیل شـود. بقایـی در چنـد 
جلسـه راجـع بـه وقایـع 30 تیـر صحبـت کـرد و 
گفـت شـاه حق نداشـته ایـن کار را بکنـد. رییس 
دادگاه خـودش به من گفت به دادرسـی تشـریف 
بیاوریـد. بـه دادرسـی رفتـم. گفت بقایـی هر چه 
گفتـه بایـد حرفـش را پـس بگیـرد. بقایـی گفت 
پـس نمی گیـرم. باالخره تبرئه شـد و بیـرون آمد.  
)س: آیـا بقایـی بـا آمریکایی ها مرتبـط بود؟( 
مـن خیـال می کنم وقتـی در زاهـدان تبعید بود 
یـک مالقاتـی بـا آمریکایی ها داشـت. بـه همین 
دلیـل مـن از ریاسـت شـورای سـازمان نگهبانان 
آزادی اسـتعفا دادم و هـر کاری بقایـی کرد دیگر 
داشـتید  کـه  مصاحبـه ای  گفتـم شـما  نرفتـم. 
گفته ایـد »اگـر امینی هـم برود یـک آزادی هایی 
کـه فعـاًل هسـت از بیـن خواهـد رفـت« گفتـم 
کـدام آزادی؟ مـا زیر بـار دکتر مصـدق به خاطر 
الیحـه ی اختیاراتش نرفتیم. دکتـر مصدق خائن 
بـه مملکـت کـه نبـود. خالصـه اسـتعفا کـردم. 
شـاید ارتباطـات بقایـی ایـن جـوری بـود ولی به 

ضـرس قاطـع نمی توانـم بگویم.
)س: بقایـی در دادگاه گفتـه بـود؛ مـن سـه بار 
تـاج و تخـت شـاه را نجـات دادم یک بار در سـی 
تیـر کـه همه ی مـردم به دربـار فحـش می دادند، 
مـن جهـت مبـارزات مـردم را برگردانـدم و گفتم 
یقـه ی قوام را بگیریر. مورد دوم نهم اسـفند اسـت 

که شـاه را نجـات دادم(.
بلـه، بـه دربـار هم رفته بـود. عالء بـه من تلفن 
کـرد ولـی من نرفتـم. بقایی، گنجـه ای و چند نفر 

دیگـر از مجلس رفتند.
)مـورد سـوم را خیلـی صریح نگفتـه ولی گفته 
شـاه  از  را  اختیـارات  می خواسـتند  وقتـی  کـه 
بگیرنـد، مـن مانع شـدم و مخالفت کـردم. همان 

هیئـت 8 نفـری کـه شـما اشـاره کردید(.
بلـه، او مخالفـت کـرد ولـی مـن بلنـد شـدم و 
عیـن متـن را در مجلـس خواندم. بقایـی خیلی از 
سـلطنت حمایـت می کـرد و چند نطـق عجیب و 

غریـب هـم در این مـورد دارد.
)س: کسـی که بیشترین سـهم را در اختالفات 
آن دوران داشـت، دکتـر بقایـی بـود. آیـا هدف او 

گرفتـن پسـت نخسـت وزیری نبود؟(      
نمی دانـم، ولـی وقتـی یـک بـار صحبت شـد، 
بـه او گفتـم آقـای دکتـر بقایـی صریحـاً به شـما 
بگویـم اگـر کابینـه  ای تشـکیل دهیـد، مـن در 
کابینـه شـما شـرکت نخواهـم کـرد، بـرای ایـن 
کـه فکر می کنید پسـری هسـتید که پشـت سـر 
هفـت دختـر آمده ایـد و خیـال می کنید ناز شـما 
را خواهنـد کشـید و هـر چـه بگویید اجـرا خواهد 
شـد. مـن زیـر بـار شـما نخواهـم رفـت و قبـول 
نمی کنـم. مصـدق هـم دو دفعـه پیشـنهاد کـرد 
کـه بنده وزیر کشـور شـوم و بقایی وزیـر فرهنگ. 
بنـده قبول نکـردم، بقایی هم قبول نکـرد ...« )8(

پی نوشت:
)1(ـ  برگرفتـه از: جـزوه ی »شکسـت اولیـن توطئه علیه آیت اهلل العظمی خمینی و نهضت اسـالمی ملت 

ایران در سـال 1342«، صص 28 تا 33 )از اسـناد شـخصی محمد صنعتی(.
)2(ـ  حسـین مکـی؛ »فرزنـد سـید محمدباقر، متولـد 1290 ش. یزد. پس از اتمـام تحصیالت ابتدایی، 
بـه شـغل معلمـی در یـزد پرداخـت. سـپس به تهـران عزیمت و ضمـن ادامـه تحصیالت، به اسـتخدام 
راه آهن درآمد. بعد از شـهریور 1320 و فضای باز سیاسـی کشـور، رسـماً فعالیت خود را در مطبوعات 
آغـاز کـرد. سلسـله مقـاالت »تاریخ بیسـت سـاله« و کتاب هـای »زندگی سـلطان احمد شـاه قاجار« و 
»زندگـی میـرزا تقی خـان امیرکبیـر« و  ... خوانندگان فراوانی داشـت. بعد از شـهریور 1320 از راه آهن 
بـه وزارت راه منتقـل شـد. در سـال 1322 بـه اتفـاق عـده ای از مهندسـین، حـزب ایـران را تأسـیس 
کـرد. در 1325 بـه دعـوت قـوام )نخسـت وزیر(، عضو کمیته تشـکیالت حـزب دموکرات و سـرانجام به 
ریاسـت تشـکیالت حـزب در غرب ایران منصـوب گردیـد. در دوره پانزدهم مجلـس از اراک به مجلس 
راه یافـت. در تیـر 1327 )نخسـت وزیری هژیـر(، او، حائـری زاده، رحیمیـان و آشـتیانی زاده علیـه وی 
اعـالم جـرم کردنـد. پـس از تیراندازی به شـاه )15 بهمن 1327(، بـه اتفاق حائـری زاده و بقایی، دولت 
سـاعد را اسـتیضاح کردنـد. در قـرارداد گـسـ  گلشـائیان وی از مخالفیـن آن بـود. در دوره شـانزدهم 
مجلـس جـزو همراهـان دکتـر مصدق در تحصـن دربار )بـه دلیل دخالـت دولت در انتخابـات مجلس( 
بـود. پـس از تشـکیل جبهـه ملـی، وی دبیـر آن شـد. پـس از تـرور هژیـر )13 آبـان 1328( وی جـزو 
بازداشـت شـدگان بود. دوره شـانزدهم، وکیل تهران شـد. پس از انتخاب رزم آرا به نخسـت وزیری، وی 
کـه جـزو اقلیت مجلـس )مصدق، بقایـی، آزاد، نریمـان، حائری زاده، شـایگان( بود، به شـدت با انتخاب 

او مخالفـت نمودنـد. در ایـن دوره مجلـس و به ویژه جریـان ملی کردن نفت، خدمـات وی قابل تمجید 
اسـت. پـس از انتخـاب مصـدق به نخسـت وزیری، جزو هیئت نظـارت در امر خلع یـد از کمپانی جنوب 
بـود و در همیـن مأموریـت لقـب »سـرباز فـداکار« گرفـت. در دوره هفدهـم، وکیل اول تهران شـد. در 
دی 1331، مکـی در مقـام مخالفـت بـا مصـدق برآمد و طی یـک مصاحبه، مصدق را به هیتلر تشـبیه 
نمـود و گفـت مصـدق مرتکب اشـتباهاتی می شـود که زیان هـای فاحـش و جبران ناپذیری بـرای ایران 
دارد. بعضـی از روزنامه هـای طـرف دار مصـدق حمالتـی به او نمودند و لقب سـرباز فداکار را به »سـرباز 
خطـاکار« تبدیـل سـاختند. او از مصـدق جدا شـد و با شـاه نزدیکی بیشـتری پیدا کـرد و حتی به وی 
پیشـنهاد وزارت دربـار شـد کـه آن را نپذیرفت. پس از کودتـای 1332، چند مالقات با زاهدی داشـت. 
در اول شـهریور 1332 طـی نامـه ای بـه شـاه و نخسـت وزیر، محاکمـه ی مصـدق را در دادرسـی ارتش 
خالف قانون دانسـت. در 1334 به دنبال سـوءقصد به حسـین عال، دادرسـی ارتش پرونده قتل رزم آرا 
را مـورد رسـیدگی قـرار داد و حـدود 22 نفـر )از جملـه او( بازداشـت شـدند. در 1339 بـه اتفاق دکتر 
بقایـی، سـازمان نگهبـان آزادی را بنیاد نهادند. حسـین مکـی در تمام دوران خدمات اداری و سیاسـی، 
هرگـز دنبـال مـال نرفـت و دامـن او از لحاظ مالی آلوده نشـده اسـت. در سـال 1378 درگذشـت و در 
مقبـره هنرمنـدان دفـن گردیـد«. تلخیـص از: عاقلی، باقر: شـرح حال رجـال سیاسـی و نظامی معاصر 

ایـران، ج 3، ص 1525 تـا 1530.
)3( ـ افراد فوق الذکر که از دوسـتان دکتر مظفر بقایی بودند در کرمان جلسـات سـخنرانی در سـاختمان 
هنـری )حـدود خیابـان گنجعلی خـان فعلیـ  شـهید تجلـی( تشـکیل دادند. از نکات بسـیار مهـم و قابل 
توجه این که، این افراد بعضاً در مسـایل سیاسـی نظرات متفاوتی داشـتند و گاه منتقد یکدیگر نیز بودند 

امـا بـه شـخصیت و دیدگاه هـای یکدیگر به عنوان رجل سیاسـی، احتـرام می گذاشـتند )محمد صنعتی(.
»متولـد 1280 ش. فرزنـد عبدالواحـد. پـس از اتمـام تحصیالت در الر و بحرین، بـه تدریس ادبیات و  )4(ـ 
عربـی مشـغول بـود. در زمان ریاسـت مختاری بر شـهربانی، به عنوان معاون )به ریاسـت دشـتی( در اداره  
راهنمایی نامه نگاری مشـغول به کار شـد و سـپس به ریاسـت آن اداره منصوب گردید؛ آن اداره در حقیقت 
کار سانسـور مطبوعـات را انجـام می داد. از شـهریور 1320 به کار مطبوعات پرداخـت و روزنامه آینده ایران 
را انتشـار داد. بـا اخـذ امتیـاز روزنامـه کیهـان، و در اثر تـالش وی و چند تن دیگـر، این روزنامـه در ردیف 
بزرگ تریـن روزنامه هـای ایـران درآمد. سـر مقـاالت او )به ویـژه انتقاد بـه دولت ها( طـرف داران زیادی پیدا 
کـرد. سـپس در حـزب دموکرات ایران وارد شـد و روزنامه بهـرام را اداره می کـرد. در دوره پانزدهم مجلس، 
از الر انتخـاب و در دوره شـانزدهم نیـز کرسـی خـود را حفـظ نمـود. در دوره هفدهم از ایوانکـی و ورامین، 
دوره هیجدهم از ورامین، دوره بیسـتم از بندر لنگه در مجلس عضویت داشـت. در سـال 1351 در تهران 

درگذشـت«. عاقلـی، باقر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامی معاصـر ایـران، ج 2، ص 1081 و 1082.
)5(ـ  وی صاحـب کتاب فروشـی در خیابـان شـریعتی )روبروی خیابان گنجعلی خان( بـود و اکثراً مغازه اش 
پاتـوق گروه هـای چـپ بـود. پـس از انقـالب، کتاب فروشـی او بـه خیابـان پرویـن اعتصامـی )روبـروی 

بیمارسـتان فاطمـه الزهرا( انتقـال یافت )محمـد صنعتی(.
)6(ـ  وی از زمان دانشجویی از طرف داران دکتر مظفر بقایی کرمانی بود )محمد صنعتی(.

)7(ـ  وی یک دوره به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب گردید و از افراد حزب زحمتکشان بود.
)8(ـ  برگرفتـه از: مصاحبـه با حسـین مکی، مجله ی تخصصی تاریخ معاصر ایران، سـال اول،  شـماره اول، 

بهار 1376، صـص 187 تا 192.

سـردبیر: مطالـب ایـن صفحه روایتی اختصاصی اسـت از آنچه در تاریـخ معاصر کرمان روی داده اسـت، این مطالب 
بـرای اولیـن بـار و بـه طور کامـال اختصاصی در پیام ما منتشـر می شـود و خوانـدن آن به همه محققیـن و عالقمندان 

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.
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مدیرعامل نینتندو در سن 55 
سالگی در گذشت

بازی سـازی  شـرکت  مدیرعامـل  ایواتـا«  »سـاتورو 
نینتنـدو، در سـن 55 سـالگی در گذشـت. دلیـل مـرگ او 
کـه یکی از موثرتریـن افراد در تاریخ نینتندو بود، سـرطان 

مجـاری صفـرا اعالم شـده اسـت.
نینتنـدو در بیانیـه ای اعـالم کـرده اسـت که ایواتـا، در 
روز یازدهـم جـوالی )چهـار روز پیـش( فـوت کـرده بـود. 
سـخنگوی نینتنـدو، »یاسـوهیرو مینـاگاوا« گفتـه اسـت 
کـه در حـال حاضر، »شـیگرو میاموتـو« و »گنیـو تاکه دا« 
مسـوولیت های ایواتـا را بـر عهـده گرفته اند، تـا جایگزینی 
بـرای او انتخـاب شـود. سـاتورو ایواتـا، اولین مدیر شـرکت 
نینتنـدو بـود کـه خـارج از خانـواده ی »یامائوچـی« بـرای 
ایـن سـمت انتخـاب شـد؛ شـرکتی کـه از همـان ابتـدای 
تاسـیس اش، توسـط اعضای ایـن خانواده مدیریت میشـد. 
او از سـال 2002 مشـغول اداره ی نینتندو بود و با عرضه ی 
کنسـول های Gameboy Advance SP و مخصوصـا 

Wii ، سـود زیـادی عایـد نینتنـدو کرد.
بـا ایـن حـال چند وقتـی میشـود کـه فروش کنسـول  
هـای نینتنـدو وضعیت خوبـی نـدارد. وضعیت نابه سـامان 
نینتنـدو و کنسـول های اش ظاهـرا روی ایواتـا هـم تاثیـر 
گذاشـته بودنـد. ایواتـا دو مـاه اخیـر را زیر تیـغ جراحی به 
سـر می بـرد و در هیـچ مراسـم و برنامه ای حضور نداشـت.

باهـدف جذب مخاطب های بیشـتر برای نینتنـدو، ایواتا 
پـس از سـال ها مقابلـه با موضـوع عرضه ی بازی های شـان 
روی گوشـی های هوشـمند، فروردیـن مـاه امسـال با یکی 
از شـرکت های تلفـن همـراه ژاپـن قـراردادی بسـت تـا 

شـخصیت های نینتنـدو را روی موبایـل هـم عرضـه کند.
ایواتـا در »سـاپورو«، یکـی از شـهرهای شـمالی ژاپـن 
بـه دنیـا آمـد. او از همـان دوران دبیرسـتان اش، شـروع 
بـه برنامه نویسـی کـرد و تحصیـالت دانشـگاهی اش را در 
رشـته ی »علـوم کامپیوتـر« در دانشـگاه تکنولـوژی توکیو 
گذراند. این دانشـگاه، به اسـتناد کتاب »100 مدیرعامل«، 

یکـی از دانشـگاه های بـزرگ توکیـو و ژاپـن اسـت.
زمانـی کـه نینتنـدو رویـه ی کاری اش را بـه سـاخت 
از  قبـل  شـرکت  )ایـن  داد  تغییـر  ویدیویـی  بازی هـای 
بازی هـای ویدویـی، بـازی هـای کارتـی تولیـد مـی کرد(، 
سـاتورو ایواتـا سـن زیـادی نداشـت. او برخـالف انتظارات 
بازی هـای  صنعـت  وارد  تـا  داشـت  عالقـه  خانـواده اش، 
ویدیویـی شـود. ایواتـا پـس از اینکـه مدتی به عنـوان یک 
برنامه نویـس در شـرکتی ژاپنـی کار کرد، توانسـت خود را 
در اسـتودیوی بازی سـازی  HAL کـه برای کنسـول های 
نینتنـدو بـازی می سـاخت جـای دهـد. او در نهایـت مدیر 
اسـتودیوی HAL شـد و پـس از آن هـم در سـال 2000 
بـه عنـوان یکی از مدیـران اصلی نینتندو ترفیـع رتبه پیدا 
کـرد. در سـال 2002 که ایواتا مدیر کل نینتندو شـد، این 
شـرکت فـروش سـاالنه اش 555 میلیارد یـن )4,5 میلیارد 
دالر( بـود.  ایواتـا در دوره ی مدیریـت اش، ناظـر عرضـه ی 
 Nintendo و   Nintendo DS مثـل  کنسـول هایی 
Wii بـود؛ کنسـول هایی کـه در لیسـت پروفروش تریـن 
کنسـول های بـازی تاریـخ، رتبه هـای دوم و سـوم را دارند.

پـس از ایـن دو کنسـول پرفروش، ایواتا شـاهد عرضه ی 
ناموفق کنسـول Nintendo Wii U در شـرکت اش بود. 
این کنسـول خانگی جدید، زمانی عرضه شـد که بسـیاری 
از بازی کننده هـای کنسـول های نینتندو )کـودکان و حتی 
افـراد میان سـال( بـه اسـتفاده از دسـتگاه های جدید مثل 
آیفـون روی آورده بودنـد. در فاصلـه ی زمانی بین عرضه ی 
Wii و Wii U، شـرکت اپـل آی فـون و آی پـد و گـوگل 

سیسـتم عامـل اندروید ش را عرضه کـرده بود.
 Iwai توموآکـی کاواسـاکی«، از تحلیل گـران شـرکت«
Cosmo دربـاره ی ادامـه ی راه ایواتا می گویـد: »برنامه ای 
کـه ایواتـا بـه نینتنـدو داده بـود، احتمـاال تغییـر نخواهـد 
کـرد. چالـش مقابـل جانشـین ایواتـا، بـه راه انداختن یک 
تجـارت خوب برای گوشـی های هوشـمند و ترکیـب آن با 

کنسـول آینـده ی نینتندو اسـت.«
مدیـر بخـش ایکس باکـس مایکروسـافت و هم چنیـن 
معـاون الکترونیک آرتـز، مـرگ سـاتورو ایواتـا را به صنعت 

بازی هـای ویدیویـی تسـلیت گفته انـد.

 iOS ۱۰ دلیل برای برتری اندروید در تقابل با
 به کوشش آرین اسدی

آیفـون اپـل از محبوب ترین و پرفروش ترین گوشـی های 
بـازار محسـوب می شـود امـا قطعـاً دالیلـی وجـود دارد که 
80 درصـد مـردم در سرتاسـر دنیـا، گوشـی های اندرویدی 

را بـه آیفـون ترجیـح می دهند. 
 اپـل در آیفـون سیسـتم عاملی پخته را در اختیار شـما 
قـرار می دهـد و تمامـی ویژگی هایـی که شـما می توانید در 
آیفون داشـته باشـید را به شـما دیکته می کند. اما اندروید 
بـا تمامـی امکانـات پیش فرضـی کـه دارد دسـت شـما را 
بـرای انتخـاب نرم افـزار و سـخت  افزار مـورد عالقه تـان بـاز 
 NFC گذاشـته اسـت. از جملـه ایـن امکانـات می توان بـه
بـدون محدودیـت، بازخـورد لرزشـی و بسـیار دیگـری از 

ویژگی هـا اشـاره کرد.
در ادامـه بـه بررسـی 10 دلیلـی خواهیـم پرداخـت که 

باعـث برتـری اندرویـد نسـبت بـه iOS می شـوند.
۱. امکان شخصی سازی و استفاده از ویجت ها و 

پوسته های مختلف برای سیستم عامل
 iOS اپـل همواره محدودیت های خاص خـود را بر روی
اعمـال می کنـد کـه شـاید به نوعی سـعی دارد حـرف خود 
را بـه کرسـی بنشـاند و به خواسـته ها توجهی نـدارد، اما در 
عـوض گـوگل و اندروید امکانات بیشـمار شخصی سـازی را 
در اختیـار شـما قـرار می دهند تـا رابط کاربـری مخصوص 

خود را بسـازید.
ویجت هـای  افـزودن  اجـازه ی  نیـز  اپـل  تازگـی  بـه 
محـدودی را بـه کاربـران داده اسـت امـا گـوگل شـما را 
محـدود نمی کنـد و می توانیـد در سیسـتم عامـل اندرویـد 
خـود از هـزاران ویجت مختلف لـذت ببریـد. می توانید این 
ویجت هـا را در صفحـه ی اصلـی گوشـی خود قـرار دهید و 
یـا حتـی در الک اسـکرین. انتخاب هـای شـما هـم به هیچ 
عنـوان محـدود نیسـتند و امکاناتی نظیر پخش موسـیقی، 
مشـاهده ی آب و هـوا و یادداشـت بـرداری در اختیار شـما 

قـرار گرفته انـد.
و  سـونی  ال جـی،  هـواوی،  ماننـد  بزرگـی  سـازندگان 
سامسـونگ امـکان اضافـه کـردن پوسـته های مختلـف را 
در اختیـار شـما قـرار داده و عـالوه بـر آن هـا پـا را فراتر از 
امکانـات پیش فـرض اندرویـد گذاشـته و ویژ گی هایی مانند 
ژسـت های حرکتـی و Air View نیـز بـه آن هـا اضافـه 
اجـرای النچـری  و  نصـب  بـا  کرده انـد. حتـی می توانیـد 
جدیـد تجربه ای متقـاوت و خاص خود را از اندروید داشـته 

شید. با
2. گزینه های مختلف سخت افزاری و وجود 

گوشی های بسیار مقاوم
شـعار بازاریابـی گوگل بـرای اندرویـد »کنار هم باشـید 
اما متفاوت« اسـت که البته شـعار درسـتی نیز هسـت چرا 
کـه این سیسـتم عامـل بر روی صدها گوشـی مختلف قابل 
مشـاهده اسـت. شـما می توانیـد گوشـی های اندرویـدی با 
صفحـه نمایـش بـزرگ یـا کوچـک، باتـری قابـل تعویض، 
بـا صفحـه کلید فیزیکـی و یا حتی بـا نمایشـگر دوم مانند 

YotaPhone 2 نیـز خریـداری کنید.
امـا شـاید مهم تریـن بخشـی کـه در دنیـای iOS جای 
خالـی آن حـس می شـود، نبود گوشـی های مقـاوم که ضد 

آب و ضـد ضربه هسـتند، اسـت. اگـر بخواهیـد وارد دنیای 
آیفون هـا بشـوید 4 گزینه دارید، گوشـی بـا صفحه نمایش 
بـزرگ آیفـون 6 پـالس و آیفون 6 و دو نسـخه ی قدیمی با 
صفحـه نمایـش کوچک تـر آیفـون 5 اس و آیفـون 5 سـی، 

کـه البتـه هیچ کـدام مقـاوم در برابر نفوذ آب نیسـتند.
3. آزادی عمل برای نصب نرم افزارهای دلخواه

اپـل بعضـی از اپلیکیشـن ها را زودتر از اندرویـد دریافت 
می کنـد امـا تنها اجـازه ی نصـب نرم افزارها را از اپ اسـتور 
خـود می دهـد که به شـدت نیـز کنتـرل می شـود. اگر اپل 
تشـخیص دهـد کـه اپلیکیشـنی از چهارچوب هـای تعیین 
شـده ی این شـرکت خارج اسـت به شـما اجازه ی اسـتفاده 
و نصـب آن را نخواهـد داد. در حالـی کـه گـوگل خـود پلی 
دیگـر  بـرای  را  عرصـه  دارد،  اندرویـد  مخصـوص  اسـتور 
فروشـگاه های رقیـب ماننـد اپ اسـتور آمـازون و یـا مایکت 
در کشـور خودمـان بـاز گذاشـته اسـت. شـما همچنیـن 
می توانیـد نرم افزارهایـی بـا پسـوند APK را نیـز بـر روی 

گوشـی اندرویـدی خـود نصـب کنید.
4. کارکردن آسان با فایل های موجود در حافظه ی 

گوشی
اگـر بخواهیـد کاری به سـادگی کپی کـردن یک فایل از 
کامپیوتـر بـه آیفـون را انجام دهیـد نیاز به نصـب برنامه ی 
آیتونـز خواهیـد داشـت، البتـه سـختی کار بـه اینجـا ختم 
نمی شـود. بایـد حسـاب کاربـری بسـازید و تنها بـه انتقال 

فایل هـای مدیـا ماننـد عکس هـا اکتفـا کنید.
بـه  را  خـود  اندرویـدی  گوشـی  مقابـل،  نقطـه ی  در 
کامپیوتـر وصـل و بـه عنـوان یـک حافظـه ی فلـش بـا آن 
کار کنیـد و بـه تمامـی فایل هـا دسترسـی داشـته باشـید. 
بـه عـالوه می توانیـد با نصـب نرم افزارهـای مدیریـت فایل، 
تمامـی فایل هـای موجـود بر روی گوشـی اندرویـدی خود 

را مدیریـت کتیـد.
5. اشتراک گذاری فراگیر

هنـگام کار بـا گوشـی اندرویـدی خـود اگر بـه صفحه ی 
وب خـاص، نقشـه ای در سیسـتم ناوبـری و یـا یـک عکس 
بربخوریـد و قصـد به اشـتراک گذاری آن را داشـته باشـید، 
می توانیـد آن را بوسـیله ی تمامـی اپلیکیشـن های نصـب 
شـده بـه اشـتراک بگذاریـد. گـوگل پـالس، تویتـر و یـا 
فیسـبوک تفاوتـی بـرای اندرویـد ندارنـد و اگـر آن هـا را بر 
روی گوشـی خـود نصـب کرده باشـید به راحتـی می توانید 
هـر محتـوای دلخواهـی را بـا اسـتفاده از ایـن نرم افزارها به 

بگذارید. اشـتراک 
متاسـفانه در آیفـون تنهـا می توانیـد از اپلیکیشـن هایی 
 iOS اقـدام بـه اشـتراک گذاری فایـل کنیـد کـه اپـل و
از آن پشـتیبانی می کننـد. بـرای مثـال چـون اپـل توجـه 
خاصـی بـه گوگل پـالس و یـا واتس اپ نـدارد، با اسـتفاده 
از مرورگـر سـافاری، محتوایـی را در آن هـا نمی توانیـد بـه 

بگذارید. اشـتراک 
۶. دکمه ی بازگشت

عامـل  سیسـتم  در  شـده  تعبیـه  بازگشـت  دکمـه ی 
اندرویـد، راحت تریـن و کاربردی تریـن روشـی اسـت کـه با 
اسـتفاده از آن می توانیـد بـه صفحـه ی قبلـی برگردیـد و 
مهـم نیسـت کـه در حال حاضـر در چه صفحه ای هسـتید. 
ایـن دکمـه حتـی بیـن برنامه هـا نیـز کاربـرد دارد، بـرای 
مثـال اگـر بـر روی لینکـی از فیسـبوک در مرورگـر کـروم 
کلیـک کنیـد به اپلیکیشـن فیسـبوک فرسـتاده می شـوید 
و اگـر دکمـه ی برگشـت را فشـار دهیـد، به راحتـی دوباره 
می توانیـد بـه کار خـود بـر روی مرورگر کـروم ادامه دهید. 
امـا در آیفـون می توانیـد از دکمه هـای ناوبـری مخصـوص 
اپلیکیشـن خـاص درون خـود آن برنامـه اسـتفاده کنیـد و 
یـا از دکمـه ی هـوم بـرای خـروج از برنامـه و بازگشـت بـه 

صفحـه ی اصلـی بهـره ببرید.
7. پشتیبانی از قابلیت چندوظیفگی

اگـر می خواهیـد دو کار را بـه صـورت هم زمـان بـر روی 

گوشـی های خـود انجـام دهیـد بایـد سـراغ گوشـی های 
ایـن  دوی  هـر  برویـد.  ال جـی  و  سامسـونگ  اندرویـدی 
سـازندگان در برخی از گوشـی های هوشـمند خود به شـما 
ایـن امـکان را می دهنـد تـا بـرای مثـال در مرورگـر خـود 
بـه گشـت و گـذار در صفحـات وب بپردازیـد و در پنجره ی 
مجـزای دیگـری بـه صـورت هم زمـان ایمیل دوسـت خود 

بدهید. پاسـخ  را 
البتـه گـوگل ایـن ویژگـی را بـه صـورت پیش فـرض در 
اندرویـد قـرار نـداده اسـت امـا بـا معرفـی اندرویـد M این 
ویژگـی بـه اندرویـد خـام نیـز اضافـه خواهد شـد. اپـل نیز 
ویژگـی چندوظیفگـی را بـه iOS 9 اضافـه خواهد کرد که 

البتـه مختـص تبلت هـا خواهـد بود.
8. صفحات نمایش با رزولوشن باال

اسـتفاده  در  رقبـا  از  پیشـی گرفتن  بـه  عالقـه ای  اپـل 
از فناوری هـای جدیـد نـدارد و ایـن مـورد در اسـتفاده از 
صفحات نمایش با رزولوشـن باال بیشـتر نیز مشـهود اسـت. 
اپل در سـال 2014 اولین گوشـی خود با رزولوشـن صفحه 
نمایـش فـول اچ دی بـه نام آیفـون 6 پـالس را معرفی کرد 
و ایـن در حالـی اسـت کـه صفحـات نمایـش فـول اچ دی 
دو سـال قبـل از آن در دنیـای گوشـی های اندرویـدی وارد 
شـده بودنـد. امـروزه صفحـه نمایش هـای QHD در بیـن 
پرچم دارهـای اندرویـدی بـه یک اسـتاندارد تبدیل شـده و 
ایـن در حالـی اسـت کـه اپل هنـوز از این پنل هـای صفحه 

نمایـش در گوشـی های خـود اسـتفاده نکرده اسـت.
۹. بازخورد لرزشی

هیـچ حسـی بهتـر از لـرزش کوچـک هنـگام فشـردن 
دکمـه ای بـر روی صفحـه کلیـد نیسـت چـرا کـه به شـما 
ایـن اطمینـان را می دهـد کـه دکمـه ی مـورد نظـر خـورد 
را بـه درسـتی فشـرده اید. هنـگام کار بـا کامپیوتـر ایـن 
بـه سـمت  و حرکـت  فشـرده شـدن  بـه صـورت  حـس 
داخـل دکمه هـای فیزیکـی بـه شـما منتقـل می شـود و 
در گوشـی های هوشـمند بدلیـل نبـود کلیدهـای فیزیکی، 

بازخـورد لرزشـی ایـن وظیفـه را بـر عهـده دارد.
بـا این کـه سـال های زیـادی از معرفـی بازخورد لرزشـی 
بـر روی گوشـی های اندرویـدی می گذرد، آیفـون به تازگی 
و بـا معرفـی قابلیـت فـورس تـاچ ایـن ویژگی را بـه صفحه 
کلیدهـای خـود خواهـد افـزود. البتـه اسـتفاده از فـورس 
تـاچ در نسـل بعـدی آیفون هـا فعـال در حـد یـک شـایعه 
اسـت. و البتـه اگـر فورس تاچ بـه آیفون اضافه شـود، دنیای 
جدیـدی پیـش روی کاربـران آن باز شـده و از این فناوری 
در بازی ها و اپلیکیشـن های بسـیاری اسـتفاده خواهد شـد.

NFC ۱۰. پشتیبانی کامل از
اندرویـدی  گوشـی های  کـه  اسـت  زیـادی  سـال های 
دارای چیپ هـای NFC درون خـود هسـتند. بـا اسـتفاده 
از ایـن ویژگـی بـا سـرعت باالیـی می توانید فایل هـا را بین 
گوشـی های اندرویـدی رد و بـدل کـرده یـا بـا اسـتفاده از 
آن دری را بـاز کنیـد و یـا پرداخـت خـود را بـا اسـتفاده 
از NFC و Google Wallet انجـام دهیـد. اپـل نیـز بـه 
تازگـی از چیپ هـای NFC در آیفون هـا بهـره می بـرد که 

البتـه کاربـرد آن تنهـا بـه اپـل پـی محدود می شـود.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007005827 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مه جبین اسـماعیلی فرزند سـیروس بشماره شناسـنامه 548 صادره از کرمان در ششدانگ یک باب 
سـاختمان مشـتمل بر طبقه فوقانی به مسـاحت 201 متر مربع که موازی 120/24 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک 1264 فرعـی از 12 اصلی واقـع در بخش 4 
کرمـان بـه آدرس کرمان بلوار جمهوری اسـالمی خیابـان خوارزمی کوچه خوارزمی 10 خریـداری از محل مالکیت 
آقـای حسـن افضلـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/24

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007005187 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـاس نورالدینی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 147 صـادره از زرند در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 294/50 متـر مربع که مـوازی 99/52 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالک 18174 فرعـی از 1783 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان جهاد خیابان یاسـین کوچـه 6 خریداری از محل مالکیت آقای سـید 
حسـین طباطبایـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/24

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007005860 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمه سـلمانی خنامان فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 30 صادره از رفسـنجان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 206/66 متر مربـع که مـوازی 68/56 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک 18145 فرعـی از 17883 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار آزادگان کوچه 17 خریـداری از محل مالکیت آقای هوشـنگ برخوردار 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین نامه قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007006347 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـاس رمضانی افـزادی فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 418 
صـادره از زرنـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقه فوقانـی به مسـاحت 92/79 متـر مربع 
تحـت پـالک 1687 فرعـی از 4811 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابـان مهدیه کوچه 
شـماره 22 پـالک 15 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اصغر ایرانمنـش محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007005525 هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محسـن حدادی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 27 صادره از رفسـنجان در ششـدانگ 
اعیانـی یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 182/35 متر مربع کـه موازی ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پالک 4616 فرعـی از 4095 اصلی واقع در بخـش 1 کرمان به آدرس 
کرمـان خیابـان جهـاد کوچـه 87 سـمت چـپ بعـد از فرعـی اول منزل سـوم خریـداری از محل مالکیـت آقای 
ماشـااهلل ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007003874 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای حمیـد ابارقی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 7 صـادره از بم 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 199/38 متـر مربـع تحـت پـالک 13849 فرعـی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 793 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی خیابـان امـام سـجاد )ع( خریـداری از محـل مالکیـت آقـای حسـن پـور حیـدری محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007004385 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجیـد عسـکری بلبلویـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 441 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 84/35 متـر مربـع کـه مـوازی 27/98 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقف و در اجـاره نامبرد قـرار دارد تحت پـالک 12099 فرعی از 1783 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان به آدرس کرمان خیابان خورشـید نبش کوچه 59 خریـداری از محل مالکیت 
آقـای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دوم  هیـات   139460319007006334 و   139460319007006335 هـای  شـماره  اراء  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای مجیـد امیر اسـمعیلی زاده 
فرزنـد پنجعلـی بشـماره شناسـنامه 36883 صـادره از کرمـان و خانـم مرضیـه رضایی نـژاد فرزنـد علیرضا به 
شناسـنامه شـماره 1284 صادره از جیرفت بالمناصفه در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 291/72 
متـر مربـع تحـت پـالک 21469 فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه 
امـام بیـن چهـار راه جوپـاری و چهـار راه باقـدرت کوچـه شـماره 35 خریـداری از محل مالکیـت خانم فاطمه 
هـروی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

راه حل جدید جرمی کالرکسون
برای پخش برنامه تلویزیونی خود

پـس از آنکـه جرمـی کالرکسـون بصـورت اجبـاری بـه همـراه جیمز 
مـی و ریچـارد هامونـد راه خـروج را در بی بی سـی پیـش گرفتنـد، بـا 
چالش هـای مختلفـی روبـرو شـدند کـه یکـی از این مـوارد نبـود امکان 
همـکاری بـا کانال هـای رقیـب در بریتانیـا بـود کـه بـه نظـر می رسـد 

وکالی ایـن سـه مجـری راه فـراری را بـرای ایـن مسـاله یافته انـد.
برنامـه ی  و شـناخته شـده ی  محبـوب  آنکـه سـه مجـری  از  پـس 
تلویزیونـی تـاپ گیـر از ادامـه ی اجـرای ایـن برنامـه ی تلویزیونـی بـاز 
ماندنـد، اخبـار متعـددی در خصـوص اجـرای برنامـه ی دیگـری توسـط 

ایـن سـه تـن مطرح شـد. امـا مشـکلی در این بین وجود داشـت؛ جرمی کالرکسـون، ریچـارد هامونـد و جیمز می 
براسـاس یکـی از مفـاد قـرار بـا کانـال قبلـی، نمی توانسـتند تـا سـال 2017 بـا هیـچ یـک از کانال هـای رقیب در 
کشـور بریتانیـا همـکاری کننـد. امـا گویـا وکالی این سـه تن بـه اندازه ی خودشـان کاربلد هسـتند، چراکـه اخبار 

منتشـر شـده گویـای پیـدا کـردن راه فـراری بـرای ایـن موضوع اسـت.
براسـاس اطالعـات ارائـه شـده، در صورتـی کـه برنامـه ی جدید تولید شـده بـا حضور این سـه مجـری ابتدا در 
کشـوری نظیـر آمریـکا پخـش شـود، مشـکلی از بابت فروش حـق تلویزیونـی آن به کانال هـای بریتانیایـی نخواهد 

بود.
برایـن اسـاس در صورتـی کـه سـازندگان تصمیـم بگیرنـد تـا برنامه ی خـود را در اختیار یک سـرویس اسـتریم 

اینترنتـی نظیـر نتفلیکـس قـرار دهند، مسـاله بسـیار جالـب توجه خواهـد بود.

راه حل مخترعان برای جلوگیری از قاچاق انسان
گروهـی از قاچاقچیـان انسـان های زنـده را بـا پنهـان کـردن آنهـا درون 
صندوق هـا، واگن هـای قطـار یـا کانتینرهـای صادراتـی بـه طـور غیرقانونـی 
بـه کشـورهای دیگـر می فرسـتند. ایـن موضـوع مشـکالت بسـیاری بـرای 
دولت هـای کشـورها ایجـاد می کنـد. شناسـایی انسـان ها پشـت دیـواره ی 
فلـزی کار آسـانی نیسـت، مخصوصـا اگـر آنهـا خیلـی سـاکت و بی حرکـت 
 Starmark باشـند، »فرانکلیـن فلبـر« از طـرف شـرکت علمـی پژوهشـی
واحـد سـن دیگـو معقتـد اسـت کـه یـک راه حـل بـرای ایـن معضـل یافته 
اسـت. فلبر یک حسـگر اکوسـتیک طراحی کرده اسـت که حساسـیت آن به 
انـدازه ای اسـت کـه می تواند صدای تنفـس انسـان را از ورای دیوارهای فلزی 
تشـخیص دهـد. ایـن سیسـتم 10 هـزار دالری او از یـک مبـدل اکوسـتیک چکـش ماننـد اسـتفاده می کنـد کـه به طور 
متوالـی روی یـک صفحـه ی نـازک فلـزی ضربـه می زند. این صفحـه ی فلزی طوری طراحی شـده کـه به دیـوار کانتینرها 
متصـل شـود. صـدای پـی در پـی چکـش روی صفحـه  بـا یـک فرکانـس خاصـی طنیـن می انـدازد و از فلـز رد می شـود. 
ایـن سـیگنال بـه یـک دریافـت کننـده ی آکوسـتیک بازمی گـردد و می تواند میـان صداهایی که از اشـیای ثابـت منعکس 
می شـود و بازتـاب صـدای اشـیای متحـرک تمایـز قایل شـود. همان طـور که در بـاال گفتیم، ایـن سیسـتم می تواند حتی 
کوچک تریـن حـرکات، مثـل افـت و خیـز سـینه ی انسـان را هنـگام تنفـس تشـخیص دهـد.  فلبـر مدعی اسـت کـه این 
تکنیـک می توانـد در هـر دقیقـه دو کانتینـر را بررسـی کنـد. با این وصـف، نمی توان بـا قاطعیت گفت که ایـن روش برای 
هـزاران کانتینـر روی یـک کشـتی کارگـو به اندازه ی کافی سـریع اسـت. عالوه بـر این، بـرای گرفتن خروجی از این سـاز 
و کار، ایـن صفحـه ی نـازک فلـزی بایـد بـه دیـوار متصـل شـود و هیچ چیـزی، به عنـوان مثـال آب و هوای نامسـاعد، در 
سـیگنال آن اختـالل ایجـاد نکنـد. طبیعتا هنوز باید روی سیسـتم مـورد بحث کار شـود، اما این موضـوع در مورد همه ی 

تکنولوژی هـای جدیـد صـدق می کنـد.

اختراع       خبر
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مهدی هاشمی نسب، پیشکسوت فوتبال:

من را دار بزنید تا فوتبال پاکیزه شود
مهـدی هاشـمی نسـب، پیشکسـوت فوتبـال گفـت: 
مـن و اسـتیلی و عابـدزاده را بـرای عکـس بـا خواننـده 
لـس آنجلسـی دار بزنیـد تـا فوتبـال مـان پـاک شـود! 
مهدی هاشـمی نسـب، حسـین عبدی، حمید اسـتیلی و 
احمدرضـا عابـدزاده در کنـار چند هنرمند بـرای ایرانیان 
تورنتـو فوتبـال بـازی کردنـد و کلـی خاطـره شـیرین 
سـاختند. امـا از تهـران یکـی از اعضـای کمیتـه اخـالق 
بـرای انتشـار عکسـی یـادگاری بـا یـک خواننـده لـس 
آنجلسـی بـه آنهـا معتـرض شـد. درحالـی کـه در زمـان 
حضـور تیـم هـای ملـی کشـتی و والیبـال، بسـیاری از 
ملـی پوشـان ایـران با ایـن خواننده لس آنجلسـی عکس 
گرفتـه بودنـد، این بار برای فوتبالیسـت هـا، عضو کمیته 
اخـالق گفـت بایـد احضار شـوند، باید پاسـخگو باشـند.

 گفـت و گـوی زیـر بـا همـکاری مجله دنیـای ورزش 
تورنتـو انجام شـده اسـت.

 بـه ایـران کـه برگردیـد بایـد احتماال بـه کمیته 
اخـالق برویـد چـون عکـس ممنوعـه در تورنتو 

اید! گرفتـه 
بابـت آن عکـس مـا بایـد معـذرت خواهـی کنیـم. در 
ایـن فوتبالـی کـه همـه چـی سـر جـای خـودش اسـت 
و مدیرهـا بـا تمـام تـوان و قـدرت و اسـتعدادی کـه در 
مدیریـت فوتبـال مـا هسـت کار خودشـان را پیـش می 
برنـد و همـه چـی رلـه اسـت و هیـچ نقطـه ناامیـدی و 
فسـاد و رشـوه و.. وجـود نـدارد و هیچ اتفاقـی در فوتبال 
مـا دیـده نمی شـود، واقعـا این کار ما بسـیار زننـده بود. 
مـن از جامعـه فوتبـال عذرخواهـی می کنم کـه آرامش 
آنهـا را بـه هـم زدم و از ایـن کـه تیـم هـا در فصـل نقل 
و انتقـال بودنـد و جـو خیلـی خوبـی در مطبوعات حاکم 
بـوده و هیـچ مشـکلی وجـود نداشـته، ولـی مـن آمـدم 
اینجـا ایـن ناآرامـی و ایـن مشـکالت را بـرای فوتبـال 
ایـران درسـت کـردم، شـرمنده جامعـه فوتبالـی هسـتم 
و از مـردم هـم عذرخواهـی مـی کنـم و بعد از بازگشـت 
بـه تهـران بـا دیـده منـت بـه کمیته اخـالق مـی روم و 
از آنهـا هـم عذرخواهـی مـی کنـم کـه چنیـن کار بـد و 

غیراخالقـی انجـام دادم.
یکـی از اعضـای کمیتـه اخـالق گفتـه بودنـد که 

شـما از خـط قرمزها گذشـتید؟
 کـه بـا یـک خواننـده لـس آنجلسـی عکـس گرفتم؟ 
در ایـن چنـد وقـت خیلـی هـای دیگـر هـم ایـن کار را 
کردنـد. یـک ایرانـی آمـده و خواسـته تـا بـا هم عکسـی 
بگیریـم. مگـر چـه کردیـم؟ از دیـوار کسـی بـاال رفتیم؟ 
االن همـه چـی فوتبـال ایـران سـر جایـش اسـت فقـط 
مهدی هاشـمی نسـب بـا آن خواننده عکـس گرفته؟ این 
همـه آدم از ایـران بـرای کنسـرت هـای اینچنینـی مـی 
رونـد، فقـط گنـاه مـا ایـن بـوده؟ مـن کاری به شـغلش 
نـدارم و نمـی دانـم او بـرای زندگی اش چـه کاری انجام 
مـی دهـد و اگر قرار باشـد برایش جریمـه و مجازاتی در 

نظـر بگیرنـد، چـه بایـد بکنند، اما بـه نظرم هم ورزشـی 
و هـم فوتبالیسـت بـود و همین که به خاطر فوتبالیسـت 
های کشـورش، مـن نه، حمید اسـتیلی، احمـد عابدزاده 
ایـن همـه راه مـی آیـد کـه بـا اینهـا عکـس بگیـرد. مـا 
اسـم خلیـج فـارس را بیـرون از خـاک کشـورمان زنـده 
کردیم ولی متاسـفانه یک سـری آدم بخل و حسـادت در 

وجودشـان هسـت و ایـن مسـائل جزئی اسـت .
فکـر نمیکنیـد کـه این کارتـان کمی حساسـیت 

شده؟ زا 
کار مـا؟ گرفتـن یـک عکـس، ایـن کار مـا نقطـه ای 
از کتـاب مشـکالت فوتبـال ایـران هـم نیسـت. این همه 
آدم مشـکل دار در فوتبـال مـان داریـم که با یـک رابطه 
مشـکل شـان حل شـده و هیچ اتفاقـی هم نیفتـاده. اگر 
عکـس مـا ایـن قدر بد اسـت هـر جـا دوسـت دارید من 
را اعـدام کنیـد. ایـن همـه پرونـده در کمیتـه انضباطـی 
اسـت، یـک نفـر رسـیدگی نمـی کند کـه حـق و حقوق 
بازیکـن هـا را بدهنـد. ایـن همـه مشـکالت وجـود دارد. 
بعـد ایـن عکـس آقـای ایکـس آمـده بـا فالنـی عکـس 
گرفتـه ایـن معضـل فوتبـال مـا شـده کـه بایـد حتما به 
آن بپردازنـد. ایـن همـه آدم غیراخالقـی در فوتبال ایران 
کار مـی کننـد کـه غیراخالقـی بـودن و فسـاد و رشـوه 
شـان محـرز شـده، هیچ کـس رسـیدگی نمی کنـد، بعد 
یـک عکـس مـا هزارتا سـایت مـی رود. نمی دانم شـاید 
قتـل کردیـم! ولـی خـب ایـن چیزهـا هسـت و مـا هـم 
عـادت کردیـم و امیدواریـم فوتبـال مـان بـه روزهـای 

برگردد. خوبـش 
 از ایـن بحـث بگذریـم و کمـی فوتبالی حـرف بزنیم. 

هنـوز بحـث رفتـن به تیـم رقیب کـه می شـود، واکنش 
هـای زیـادی به همـراه دارد. امسـال هم اخبـاری درباره 
رفتـن طالـب لـو و بیـک زاده بـه پرسـپولیس و سـید 
جـالل بـه اسـتقالل مطـرح شـد و حسـابی جنجـال بـه 

پـا کرد.
 ایـن تصمیمی اسـت کـه هـر بازیکنی بـرای خودش 
و آینـده اش مـی توانـد بگیـرد. اگـر روحیـه خـودش را 
طـوری مـی بینـد کـه بتوانـد بـا مشـکالت و حاشـیه ها 
مبـارزه کنـد چـرا کـه نـه؟ ولـی خـب شـرایط سـختی 
پیـش روی هـر بازیکنـی اسـت کـه بـه تیم رقیـب برود. 
مخصوصـا اگـر جایگاه خوبـی هم در تیم خودش داشـته 
باشـد، شـرایط سـختی را تجربـه خواهـد کـرد. شـرایط 

بـرای شـما چطـور بود؟
 بـرای مـن خیلـی سـخت بـود و هنـوز هـم بعـد از 
15سـال اتفـاق هایـی می افتـد؛ ولی الحمـدهلل من توان 
مبـارزه بـا ایـن شـرایط را دارم و مـی توانـم بـا آن کنـار 

. یم بیا
یعنـی شـما خوشـحال هسـتید کـه بـرای هر دو 

تیـم بـازی کردید؟
 بلـه مـن خوشـحالم کـه توانسـتم هوادارهـای واقعی 
پرسـپولیس و اسـتقالل را شـاد کنـم. کاری بـه باشـگاه 
هـا نـدارم، بـه هر حـال هوادارهـای واقعی مـی دانند که 
بازیکـن هـا چطـور بـا تمـام وجود بـازی می کننـد. تک 
تـک بازیکـن هـا را می شناسـند و مـن افتخـار می کنم 
کـه توانسـتم مقطعـی خنـده روی لب هـای طرفدارهای 
واقعـی پرسـپولیس و اسـتقالل بیـاورم. در مـورد رفتنـم 
هـم بحـث پـدر و مـادرم و خانـواده ام بـود کـه آن را بـا 

هیـچ چیـزی عـوض نمـی کنـم. بارهـا هـم گفتم شـاید 
خیلـی هـا هـم ناراحـت شـدند، چـون آن قـدر دروغ در 
فوتبـال مـا زیـاد اسـت، شـاید خیلـی هـا دوسـت دارند 
بـه دروغ بگویم اشـتباه کـردم. ولی مـن دروغ نمی توانم 
بگویـم و هـر چیـز را صادقانه می گویم و شـاید به خاطر 
همیـن صادقانـه گفتن ضربـه خوردم. ایـرادی ندارد. ولی 
مـن فکـر می کنـم هیـچ چیـزی مثـل صداقت نیسـت. 
شـاید در کوتـاه مـدت اثـر خوبی نداشـته باشـد، ولی در 
درازمـدت تـک تـک آدم هـای فوتبالـی دستشـان برای 

مـردم رو می شـود.
 شـما هنـوز هـم روی فـرم هسـتید اینجـا هـت 

کردید. تریـک 
 مـن هنـوز هـم تمریـن مـی کنـم و اینجـا هـم یـک 
بـازی بـود رفتیـم و توانسـتم سـه گل هـم بزنـم. در کل 

شـرایط بدنیـم خوب اسـت.
 خیلـی از بازیکـن هـای خوب مـا به قطـر رفتند 

این بـه نظر شـما خوب اسـت؟
 بـرای شـخص بازیکـن هـم از نظـر مالـی و آرامـش 
و امکاناتـی کـه آنجـا دارنـد و مربـی هـای حرفـه ای که 
بـا آنهـا کار مـی کننـد، خوب اسـت. ولـی از لحـاظ ملی 
فکـر نمـی کنـم بتوانـد بـه مـا کمـک کنـد. سـال های 
98 تـا 2000سـال هـای خـوب فوتبـال ما بـود که بیش 
از 5-6بازیکـن مـا در اروپـا بـازی مـی کردنـد و ایـن به 
تیـم هـای ملـی ما خیلـی کمک مـی کرد. ولـی در حال 
حاضـر ایـن مسـاله به تیـم ملی کمـک نمی کنـد. وقتی 
بازیکـن هـا مـی بیننـد در فوتبـال ایـران از پـول هـای 
سـال هـای قبـل چند پرونـده دارند و کسـی نمـی تواند 
از حـق و حقوقشـان دفاع کنـد، به نظرم همـان بهتر که 

بـه قطـر و امـارات بروند.
 االن بعضی بازیکن ها مشکل مالیاتی هم دارند.

 مالیـات را بایـد بدهند. کسـی نمـی توانـد از آن فرار 
کنـد. ولـی پـول نگرفته را بایـد مالیاتـش را بدهند و این 
مسـاله هسـت.من فکـر مـی کنـم بازیکـن بایـد بـه فکر 

آینده اش باشـد .
تیـم  جدیـد  خریدهـای  مـورد  در  نظرتـان   

چیسـت؟ اسـتقالل  و  پرسـپولیس 
مـن کـه اصـال نمـی دانـم خریدهـا چـه بـوده، نـه 
اسـتقالل و نـه پرسـپولیس! ولـی شـما مطمئـن باشـید 
بـا بـودن تیـم هایـی مثـل ذوب آهـن، سـپاهان، نفـت، 

تراکتـور و ... مجالـی بـه ایـن دو تیـم نمـی رسـد.
 برای سخن آخر .. 

مـن تشـکر می کنـم خیلـی زحمـت کشـیدید اخبار 
اینجـا را بـه تهـران انتقـال دادیـد و بـاز هـم بابـت آن 
گنـاه سـنگینی که کردیـم و فوتبـال پاک مـان را با این 
عکـس ناپـاک کردیـم، بایـد عذرخواهی کنـم. اصال همه 
مـا کـه اینجـا از ایـن عکـس هـا گرفتیـم را دار بزنیـد تا 

فوتبـال مـان پاک شـود.

خبر

پیام ما گزارش می دهد: 

گران ترین بازیکنان لیگ برتر
احسان حاج صفی

پیشـنهاداتی  امسـال  کـه  ملی پـوش سـپاهان  مدافـع 
جـدی از تراکتورسـازی و پرسـپولیس به دسـتش رسـیده 
بـود، تصمیـم گرفـت قـراردادش را با سـپاهان تمدید کند. 
در مـورد ایـن بازیکـن شـایعات جـدی مطرح اسـت که در 
ازای دریافـت یـک میلیارد و هفتصد میلیـون تومان حاضر 
شـده قـراردادش را تمدیـد کنـد؛ هرچند سـپاهان این رقم 
را تکذیـب کـرده اسـت. بـا ایـن حـال حتـی اگر ایـن رقم 
شـایعه هم باشـد، بازهم نمی تـوان انکار کـرد که حاج صفی 

یکـی از گـران تریـن بازیکنـان لیگ ایران اسـت.
سیدمهدی رحمتی

رحمتـی فصل گذشـته بـا دریافـت رقمی نزدیـک به 2 
میلیـارد تومـان بـا پیـکان قـرارداد بسـت. هرچنـد در آخر 
ایـن تیـم بـه لیـگ یـک سـقوط کـرد امـا بـا رای کمیتـه 
اسـتیناف ممکـن اسـت اتفاق های دیگـری بـر ای این تیم 
بیفتـد. البته رحمتی امسـال برای بازگشـت به اسـتقالل از 
خیلـی از خواسـته های مالـی خود گذشـته امـا ولی خیلی 
بعید اسـت رقمـی کمتر از یک میلیارد ازباشـگاه اسـتقالل 
گرفته باشـد. رحمتی در سـال های گذشـته همیشـه یکی 
حـاال  و  بـوده  برتـر  لیـگ  بازیکنـان  گران قیمت تریـن  از 
هرچقـدر هم که به اسـتقالل تخفیف داده باشـد، بی تردید 
هنـوز هـم یکـی از گـران قیمت تریـن بازیکنان لیـگ برتر 

محسـوب می شـود.
سیدجالل حسینی

مدافـع تیـم ملی ایـران فصل قبل را در تیـم االهلی قطر 
سـپری کرد امـا در پایان فصل با تصمیم زالتکـو کرانچار از 
ترکیـب این تیم کنار گذاشـته شـد تا تصمیـم بگیرد لیگ 
پانزدهـم در ایـران و البتـه برای نفت تهران به میـدان برود. 
گفتـه می شـود او بـه مدیربرنامه هایـش اعالم کـرده بود هر 
باشـگاهی یـک و نیـم میلیـارد تومان بـه او بدهـد، برایش 
بـازی خواهد کـرد. البته خیلی بعید اسـت کـه نفت تهران 
چنیـن رقمـی بـه او داده باشـد امـا چیزی که واضح اسـت 
ایـن اسـت کـه ایـن باشـگاه بیـش از یـک ملیلیـارد تومان 

بـرای به خدمـت گرفتن سـیدجالل هزینه کرده اسـت.
امید ابراهیمی

ابراهیمی امسـال از سـپاهان پیشـنهاد جدی داشـت اما 
در نهایـت تصمیـم گرفت قـراردادش را با اسـتقالل تمدید 
کنـد. قـرارداد فصل گذشـته ابراهیمی با اسـتقاللیک و نیم 
میلیـارد بـود و حـاال آبی هـا احتمـاال بـا همیـن مبلـغ یـا 
حداکثـر کمی پایین تر از آن، توانسـته اند قـرارداد ابراهیمی 

را تمدیـد کنند.
خسرو حیدری

حیـدری هرسـال باالتریـن قراردادها را با اسـتقالل امضا 
می کـرد و صحبت هـای زیـادی دربـاره پیشـنهاداتی کـه از 
کشـورهای عربـی دریافـت کـرده، مطـرح می شـود امـا او 
امسـال خیلـی زود قـراردادش را بـا اسـتقالل تمدیـد کرد. 
بـا این حال شـکی نیسـت که قـرار این بازیکن با اسـتقالل 

هـم بیشـتر از یک میلیـارد تومان اسـت.
مهدی طارمی

سـتاره جـوان پرسـپولیس تـا آسـتانه عقـد قـرارداد بـا 
القادسـیه کویـت پیـش رفـت. گفتـه می شـد این باشـگاه 
قـرار اسـت در ازای دریافـت 3 میلیـارد تومـان در لیـگ 
کویـت بـازی کنـد. ایـن در حالی اسـت کـه قـرارداد فصل 
گذشـته طارمی با پرسـپولیس 150 میلیـون تومان بود که 
بـه واسـطه درخشـش دراین تیـم تـا 350 میلیـون تومان 
افزایـش پیـدا کـرد. با ایـن حال چنیـن پیشـنهاد خوبی از 
لیگ کویت باعث شـد باشـگاه پرسـپولیس دست به جیب 
شـود و قرارداد این بازیکن را تا یک میلیارد و 200 میلیارد 

تومـان بـاال ببرد.
امید عالیشاه

تـا همین 3 سـال پیش همـه او را به عنـوان یک پدیده 
می شـناختند کـه در راه آهـن بازی هـای خوبـی انجـام می  
داد امـا بـا پیوسـتن بـه پرسـپولیس، شـرایط تغییـر کرد و 
حـاال شـایعه شـده او بـرای تمدیـد قـرارداد با پرسـپولیس 
یـک و نیـم میلیـارد تومان خواسـته. هرچنـد تقریبا محال 
اسـت پرسـپولیس ایـن پـول را به او داده باشـد اما قـرارداد 
ایـن بازیکـن هـم بی تردیـد بیـش از یـک میلیـارد تومـان 

است.
رامین رضائیان

مدافـع ملی پـوش فصـل گذشـته راه آهن نقـش پررنگی 
در مانـدن تیمـش در لیگ برتر داشـت و بـه همین دلیل با 
فـرا رسـیدن فصل نقـل و انتقاالت مورد توجه سـه باشـگاه 
اسـتقالل، پرسـپولیس و البتـه سـپاهان قرار گرفـت. با این 
حـال او ترجیـح داد در ازای دریافـت یـک میلیـارد و 200 
میلیـون تومان با پرسـپولیس قـرارداد امضا کنـد و به یکی 

از سـتاره  های  گران قیمـت لیـگ برتر تبدیل شـود.

۱. تکـرار تراکتور ـ نفت در تبریـز بعد از ۷۷ 
روز

بـازی تراکتورسـازی و نفـت، همان دیـداری که در 
هفتـه آخر لیگ گذشـته بـرد هر کـدام از 2 حریف 
قهرمانـش می  کرد، در هفته اول افتاده اسـت. انگار 
مسـابقه پایانـی گذشـته، این بـار نیمه تمـام مانده 
اسـت. 77 روز بعـد از آن بـازی تاریخـی 2 تیـم بار 

دیگـر به مصـاف هم مـی  روند.
2. پرسـپولیس بـاز هـم از آزادی اسـتارت 

می زنـد
پرسـپولیس مثل سـال گذشـته بـاز هم لیـگ را از 

تهران شـروع می کند. سـال گذشـته پرسـپولیس، 
اولیـن بـازی را در تهـران برابـر نفـت تهـران انجام 
داد و بـا حریـف به تسـاوی یـکـ  یک رسـید، این 
بـار پرسـپولیس بـه مصاف حریفـی به اسـم پدیده 
مـی رود که سـال گذشـته هـم برابر ایـن حریف به 

تسـاوی یک ـ یک رسـید.
۳. سرخابی ها با مشهد استارت می زنند

تیـم  بـا یـک  اسـتقالل  هـم پرسـپولیس و هـم 
مـی  آغـاز  را  لیـگ  فوتبـال  مسـابقات  مشـهدی 
کننـد. پرسـپولیس بـا یـم پدیده مشـهد مسـابقه 
مـی دهد و اسـتقالل با تیـم فوتبال سـیاه جامگان 

مشـهد مصـاف خواهـد داد. معمـوال در لیـگ ایران 
شـهرهایی کـه 2 نماینـده دارند، هر هفتـه از لیگ 
یکـی از آنهـا میزبـان و دیگـری میهمان سـرخابی 

هسـتند. ها 
4. همه آبی ها میهمان هستند

هـر 3 تیـم اسـتقالل در مسـابقات فوتبـال لیـگ 
کشـور میهمـان هسـتند. در هفتـه اول اسـتقالل 
تهـران بـه مشـهد رفتـه بـا سـیاه جامـگان بـازی 
کـرده، اسـتقالل اهـواز در قـم بـا صبـا بـازی کرده 
و اسـتقالل خوزسـتان در اصفهـان بـه مصـاف تیم 

فوتبـال سـپاهان مـی رود.
5. امسال قهرمان میزبان است

سـال گذشـته فـوالد کـه مدافـع عنـوان قهرمانـی 
مسـابقات لیـگ بـود، در تبریـز بـه مصـاف تیـم 
فوتبـال تراکتورسـازی رفـت و برابـر ایـن حریف 2 
ـ یـک باخـت، امـا امسـال مدافـع عنـوان قهرمانی 
مسـابقات فوتبـال لیـگ برتـر یعنـی سـپاهان بـه 
مصاف تیم فوتبال اسـتقالل خوزسـتان در اصفهان 
مـی رود. بـه عبارتی، این بار مدافـع عنوان قهرمانی 
در مسـابقات فوتبال لیگ برتـر، کارش را با میزبانی 

شـروع مـی کند.
6. سرخابی ها و دربی 8۱ در ۱۰ مهرماه

سـال گذشـته مسـابقات فوتبـال لیـگ برتـر از 9 
مرداد شـروع شـد و مسـابقات هفته یازدهم در روز 
9 و 10 مهرمـاه برگـزار شـد. اگر برنامـه لیگ مثل 
پارسـال باشـد بازی استقالل و پرسـپولیس که قرار 
اسـت در هفتـه یازدهـم برگزار شـد روز 10 مهرماه 

که جمعـه هم هسـت برگزار شـود.
۷. پرسپولیس به دنبال گل 6۰۰

پرسـپولیس در تاریخ مسابقات لیگ برتر، 596 گل 
زده اسـت. اگر پرسـپولیس توان زدن 4 گل به تیم 
پدیده را داشـته باشـد در تاریخ لیگ برتر 600 گله 
خواهـد شـد. برای پرسپولیسـی ها که عـدد 6 یک 
عـدد معـروف و تاریخـی اسـت بنابراین رقـم 600 

هـم ظاهرا برای سـرخ ها اهمیـت دارد.
8. پدیده در تهران ۱۰ می شود؟

باخـت احتمالـی پدیـده در تهـران برابـر تیـم ملی 
فوتبـال پرسـپولیس باعـث مـی شـود کـه پدیـده 
دهمیـن باخـت خـود را در مسـابقات فوتبال لیگ 
برتـر تجربـه کنـد. پدیـده در اولیـن حضـورش در 

مسـابقات فوتبال لیگ برتر 6 برد، 15 مسـاوی و 9 
باخـت آورد. باخـت پدیـده باعث می شـود که این 
تیـم لیـگ را بـا شکسـت شـروع کنـد در حالی که 
پارسـال لیـگ بـرای پدیده با مسـاوی شـروع شـد.

9. نفت تهران 2۰۰ می شود
نفت تهران، 77 روز قبل در تبریز با تراکتورسـازی 
بـه تسـاوی 3ـ  3 رسـید. این سـه گل تعـداد گل 
هـای تیـم نفـت تهـران را در مسـابقات فوتبـال 
لیـگ برتـر بـه 199 گل رسـاند. با یـک گل دیگر 
نفـت تهـران دویسـتمین گلـش را در لیـگ ثبـت 

مـی کند.
۱۰. دربی اول و سوپر لیگ در هفته دوم

اولیـن دربـی لیـگ پانزدهـم در هفتـه دوم برگزار 
مـی شـود. در هتفـه دوم مسـابقات فوتبـال لیگ، 
2 تیـم فوتبـال سـپاهان و ذوب آهـن در اصفهـان 
بـا هـم بـازی مـی کننـد. جالب اسـت بدانیـد که 
سـپاهان بـه عنـوان قهرمـان لیـگ و ذوب آهن به 
عنـوان قهرمـان مسـابقات فوتبـال جـام حذفـی، 
سـوپرلیگ غیررسـمی مسـابقات لیـگ را برگـزار 

کنند. مـی 

۱۰ نکته از لیگ شماره ۱5
خبر

زنان فوتسالیست 
ایرانی در آسیا 
سرگروه شدند

فوتسـال  ملـی  تیـم 
دوره  ایـن  در  ایـران  بانـوان 
ملت هـای  جـام  مسـابقات  از 
را شـناخت. آسـیا حریفانـش 

سـایت  از  نقـل  بـه 
فدراسـیون فوتبـال، نخسـتین 

دوره مسـابقات جـام ملت هـای فوتسـال بانـوان کـه اواخـر شـهریورماه 
بـه میزبانـی مالـزی برگـزار می شـود کـه 8 تیـم بـرای حضـور در ایـن 
مسـابقات اعـالم آمادگـی کرده انـد. مراسـم قرعه کشـی ایـن مسـابقات 
دیـروز در مالـزی برگـزار شـد کـه تیـم ملـی کشـورمان در گـروه A بـا 
مالـزی، هنگ کنگ، ازبکسـتان در یـک گروه قرار گرفـت. در گروه مقابل 
نیـز تیم هـای ژاپن، چیـن، تایلنـد و ویتنام با هـم رقابت می کننـد. ژاپن 
و ایـران بـه عنـوان قهرمـان و نایب قهرمـان بازی های داخل سـال آسـیا 
در سـال 2013 بـه عنـوان سـرگروه  انتخـاب شـدند. پیـش از ایـن اردن 
انصرافـش را از حضـور در ایـن بازی هـا اعـالم کـرده بـود. گفتنی اسـت 
کـه دختـران ملی پوش کشـورمان عنـوان نایب قهرمانی مسـابقات داخل 

سـالن آسـیا را در کارنامـه دارنـد.

دو و میدانی

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )75-۹4( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبان واجد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقی ایرانی می توانند از زمان درج اولین نوبت آگهی با ارائه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه 
هـا 7-15( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقـع در کرمـان- بلوار 22 بهمن- حدفاصل سـه راه ادیب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهت اعالم آمادگـی مراجعه و اسـناد ارزیابی کیفی 
را دریافـت و بـا توجـه بـه مفـاد آن مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تـا 14 روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهـی به دبیرخانـه کمیته فنـی و بازرگانی/ هیئت 
انتخـاب مشـاور )اتـاق 105( تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیع اسـناد مناقصـه منوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط کمیتـه فنی و بازرگانی می باشـد. )نـوع تضمین شـرکت در مناقصه: 
ضمانـت نامـه بانکی/رسـید بانکـی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت www.nigc-kerman.ir و پایـگاه اطالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه 

و نسـبت بـه ثبت نام در سـایت پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

 مبلغ تضمین
(ریال)

مدت زمان اجرا
(روز)  شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کد فراخوان ف

ردی

46/000/000 365 روز 94-75 دو یک  حفاظت و حراست از اماکن و تاسیسات شرکت
گاز استان کرمان 1/409849 1

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان
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یادداشت

توافق فرصتی برای 
اهالی فرهنگ

رضا عابدیان- موسیقی دان

گفتگو، مذاکره نشـان از عقالنیت و منطقی دارد که در پس آن 
قـدرت و توانایی یک مواجهه بزرگ نهفته اسـت. 

انـرژی و هزینـه ای کـه در تمـام این سـال های قهـر و جنگ و 
خشـونت گریبـان جهان را گرفتـه از جنگ های جهانـی اول و دوم 

تا کنـون کم نبوده اسـت.
امـا همیـن کـه طرفیـن درگیـر روبـروی هـم دور یـک میـز 
نشسـته انـد و گفتگـو کـرده اند ، شـهد شـیرین صلـح و اتخاذ هر 
گونـه اسـتراتژی و راهبـردی غیر جنگ و کشـتار بـه کام جهانیان 
خوشـتر امده اسـت. هر چند مدارای با دشـمنان حاکی از تسـلیم 
و شکسـت نبـوده بلکه تغییـر رویکرد ها گاهی حاکی از هوشـیاری 
و توانایـی و اعتمـاد به نفس و اطمینان به خـود برای گرفتن امتیاز 

و پهـن از حریـف دارد.
توافـق بـا افـکار جهـان لزوما بـه معنای کنـار آمدن بـا هژمونی 
سیاسـت کشـورهای سـلطه گر نبوده بلکه نشـان از گرفتن حق و 
حقوقـی اسـت کـه طی این سـالها از جانـب قدرت هـای جهانی از 

مـا ایرانیان دریغ داشـته شـده بود.
اکنـون کـه ضـرورت گفتگـو و مذاکـره الویـت یافتـه و توافـق 
صـورت گرفتـه ،پـرده ها و پوشـش های اعمال شـده بـرای پنهان 
کـردن و منـزوی کـردن ایـران باید کنـار رود تا دنیا شـاهد توانایی 
دانایی و اسـتقامت مردمی باشـد که برآمده از فرهنگی غنی اسـت 

کـه در ایـن سـالها مهجور مانده اسـت.
اکنـون بایـد دنیا بـا محصـوالت و تولیـدات گران سـنگ اهالی 
فرهنـگ و ادب و هنـر ایـران ،بیـش از بیـش آشـنا و دمخـور گردد 
چـرا کـه ایـران و ایرانـی مکمل فرهنگ بشـر بوده و بخـش بزرگی 

از ایـن پـازل جهانی اسـت.
البـی  و  هـا  قـدرت  تـالش  از  جـدای  گذشـته  سـالهای  در 
صهیونیسـم جهانی برای منزوی کردن ایران،تصمیمات اشـتباه در 
عرصـه سیاسـت خارجـی در دولـت سـابق ایـران را بیـش از پیش 
منـزوی کـرد ولـی کاردانی و هوشـمندی رهبـر فرزانـه در هدایت 
مذاکـرات از ایزولـه شـدن ایـران و نابـودی صـدا و تصویـر فرهنگ 
منحصـر بـه فـرد آن در همهمـه درهـم فرهنـگ های جهانـی این 

دهکـده جلوگیـری کرد.
لـذا بـه نظر می رسـد در راسـتای اجـرای منویات رهبـر گرامی 
انقـالب متصدیان فرهنگی کشـور نیـز باید به موازات بهینه شـدن 
قـدرت اقتصادی برنامه مـدون و قدرتمندی را تهیه و تدوین نمایند 
چـرا کـه در عرصـه جنگ نـرم و تقابـل فرهنگ هـا ، انفعـال ایران 
اسـالمی و کناره گیری آن از عرصه تحوالت مجددا سـبب خسـران 
و از دسـت رفتن فرصت شـنیده شـدن و دیده شـدن ایران اسالمی 

و گفتمان آن خواهد شـد

روز 23 تیـر ماه سـال 1394 در تاریخ ایران و حتی 
جهـان ثبـت شـد. بسـیاری از مـردم بعـد از سـال هـا 
نگرانی بر سـر مناقشـه هسـته ای ایران با قدرت های 
جهانـی در سـاعات پایانـی ایـن روز خبر های خوشـی 
از توافـق شـنیدند. توافق ایـران با قدرت هـای جهانی 
در ویـن اتریـش سـرفصل تـازه ای در زندگـی میلیون 
هـا ایرانـی بـاز کرد. بعد از سـال هـا ایـران از وضعیتی 
کـه در افـواه عمومی به آن “شـرایط حسـاس کنونی” 
می گفتنـد خارج شـد. قطعـا این وضعیتی تـازه کمک 
و  اجتماعـی  مختلـف  هـای  عرصـه  در  کـه  می کنـد 
اقتصـادی شـاهد شـکوفایی روزافزونی باشـیم. صنعت 
گردشـگری نیـز از ایـن امـر تاثیـر می پذیـرد. خصوصا 
آن  از  همـواره  ایـران  گردشـگری  صنعـت  کـه  ایـن 
چیـزی کـه “ایـران هراسـی” نامیـده می شـود ضربـه 
خـرده اسـت. کشـور ایـران بـا داشـتن ظرفیـت هـای 
فـراوان در حـوزه هـای مختلـف دارای پتانسـیل های 
فراوانـی اسـت. از ایـن رو می تـوان امید هـای فراوانی 
بـرای رشـد و شـکوفایی این صنعـت داشـت. قطعا در 
مـاه های آینده شـاهد خیـل عظیم گردشـگران عالقه 

منـد به سـفر بـه ایـران خواهیـم بود.
و  بزرگ تریـن  از  یکـی  می تـوان  را  گردشـگری 
پررونق تریـن صنایـع مطـرح در جهان کنونی دانسـت. 
بـر مبنـای پیش بینی هـای علمـی انتظـار مـی رود که 
در قـرن 21 نیـز ایـن صنعـت در برابـر رقبـای خـود 

پیشـتاز  شـود و بـه رشـد روز 
افـزون خـود ادامـه دهـد. بـه 
نکتـه  ایـن  بـه  بایـد  عـالوه 
هـم اشـاره کـرد کـه امـروزه 
بـرای  راه  تنهـا  گردشـگری 
اقتصـادی  درآمـد  کسـب 
نیسـت، بلکـه تاثیـرات عمیق 
سیاسـی، اجتماعی و فرهنگی 
مقاصـد  در  خصوصـا  را 
کشـور های  و  گردشـگری 
می گـذارد.  گردشـگرپذیر 
کـه  کشـور هایی  رو  ایـن  از 

سیاسـت های  و  می دهنـد  اهمیـت  ایـن صنعـت  بـه 
مقتضـی و الزم را جهـت گسـترش آن اتخاذ می کنند، 
در بلندمـدت تبدیـل به یـک قدرت اقتصـادی و حتی 

می شـوند. جهـان  و  منطقـه  سـطح  در  سیاسـی 
نظـر می رسـد کـه سیاسـت  بـه  اوصـاف  ایـن  بـا 
کـه  اسـت  مسـائلی  عمده تریـن  از  یکـی  خارجـی 
بـه صـورت مسـتقیم بـر رونـد گردشـگری و رشـد و 
گسـترش ایـن صنعت پول سـاز تاثیر دارد. شـیوه های 
اعمـال سیاسـت خارجی در مـورد حضور گردشـگران 
اسـت  داده  نشـان  ایـران  در  گردشـگری  و  خارجـی 
کـه اولویت هـای ایـن صنعـت در ایـران، نـه اقتصادی 
اسـت و نـه اجتماعـی، بلکـه اولویـت اصلـی برخـی 

مالحظات سیاسـی اسـت. مثـال حضور 
کشـور های  از  خارجـی  گردشـگران 
غربـی و خصوصـا آمریـکا تحـت تاثیـر 
درگیری هـای سیاسـی بیـن مـا و غرب 
اسـت. البتـه قطعـا سیاسـت خارجـی 
و  مسـلم  حقـوق  مبنـای  بـر  کشـور 
ایـران شـکل می گیـرد  قانونـی مـردم 
و  آمریـکا  زیاده خواهی هـای  بعضـا  و 
غـرب اسـت کـه موجـب درگیـری مـا 
بـا آنان می شـود. امـا در دنیـای کنونی 
کـه گردشـگری می توانـد یـک فرصت 
باشـد، بهتر اسـت سیاسـت خارجی به 
صورتـی تنظیم شـود کـه حتی در دیپلماسـی عمومی 
جهانـی هـم بـه نفـع ما باشـد. برای توسـعه توریسـم، 
بایـد گردشـگران غربـی و آمریکایـی بـه راحتـی و بـا 
رعایـت قوانیـن کشـور در ایـران رفـت و آمـد کنند تا 
بـا مـردم و فرهنـگ واالی ما آشـنا شـوند و از این راه 
تبلیغـات منفـی رسـانه های غربـی علیـه مـردم ایران 

عمـال خنثـی شـود.
در حالـی کـه اکثـر کشـورهای گردشـگر پذیـر بـه 
راحتـی ویـزا صـادر می کننـد، امـا متاسـفانه یکـی از 
بزرگ تریـن موانعـی کـه باعـث دلسـردی توریسـت ها 
از سـفر بـه ایـران می شـود، مشـکالت دریافـت ویـزا 
دارد. زمانبـری  و  سـخت  بسـیار  پروسـه  کـه  اسـت 

سیاسـت مداران مـا نیـز بایـد درنظـر داشـته باشـند، 
همانطـور کـه گردشـگری نیازمنـد اتخـاذ تصمیمـات 
ایـن  اسـت،  خارجـی  سیاسـت  حـوزه  در  مناسـب 
حـوزه نیـز می توانـد بـه گردشـگری بـه چشـم راهـی 
بـرای گسـترش دیپلماسـی بنگـرد؛ چه اینکـه حضور 
مردمانـی از دیگـر کشـورها در ایران و آشـنایی آنها با 
فرهنـگ اصیـل و مردمی ایـران، می تواند آنها را به این 
واقـف کنـد کـه تصویر رایـج از ایران در جهان اشـتباه 
اسـت و واقعیـت چیـز دیگـری اسـت. بنابـر سیاسـت 
اعتدالـی کـه در یک سـال و نیم گذشـته پیش گرفته 
شـده، گردشـگری و سیاسـت خارجـی می تواننـد گام 
بـه گام هـم رشـد کننـد و کمـک حـــــال یکدیگـر 
باشـند، در شـرایطی کـه دولـت روحانی، تمـام تالش 
خـود را بـرای عـادی سـازی روابـط ایـران بـا جهـان 
می کنـد، می تـوان امیـد داشـت که گردشـگری هم به 
عنـوان یک صنعتی که وابسـتگی مسـتقیم به مسـائل 
سیاسـت خارجی دارد، در دوران تازه به شـکل چشـم 
گیـری رشـد کنـد. حـال باید بـا برنامـه ریـزی دقیق 
و مـدون تـالش کـرد عوایـد ایـن رشـد توسـعه بـه 
تمامـی مـردم ایران برسـد. صنعت گردشـگری یکی از 
اشـتغال زا تریـن صنایـع در جهان اسـت. از این منظر 
حتـی می تـوان امیـد داشـت که معضـل بـی کاری را 
هـم حـل کنـد. در آینـده افـق هـای تـازه و امیـدوار 

کننـده ای در ایـن زمینـه را می تـوان شـاهد بـود.

سمفونی توسعه گردشگری ایران در وین
فواد شمس

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002911 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای حسـین گلسـتانی حتکنـی فرزنـد ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از زرنـد در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 297/86 متر مربع کـه مـوازی 53/13 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد تحت پـالک 1928 فرعی از 5209 اصلـی واقع در بخش 
1 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان حکیم کوچه 22 منزل دوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت آقای 
عـزت الـه سـاالر کالنتـری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007002387 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی روشـنی فـر فرزند درویش بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 377/85 متـر مربع تحت پـالک 7051 فرعـی از 3968 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـهید دسـتغیب 
کوچـه 54 سـمت چـپ درب سـوم خریـداری از محـل مالکیـت آقای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007004409 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه پـور شـیر علـی فرزنـد رضـا بشـماره شناسـنامه 1857 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 244/91 متر مربع تحت پـالک 13878 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان سـید 
جمـال الدیـن اسـدآبادی خریـداری از محـل مالکیـت آقای سـید عبـاس ابراهیمی پور فرسـنگی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007039243 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم اشـرف دهقان جاللی فرزند امان اله بشـماره شناسـنامه 19 صادره از بم در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 232/95 متر مربـع تحت پالک 13512 فرعـی از 3968 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 484 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب جاده قدیم ماهان 
خیابـان احمـدی کوچـه شـهید بختیاری خریـداری از محل مالکیت آقای علـی احمدی نژاد محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول 

اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007006240 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد کاظمـی اسـکری فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 597 صـادره از رابـر در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 281/19 متـر مربـع تحـت پـالک 13675 فرعـی از 4776 اصلـی 
واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 29 فرعـی الزهراء )س( سـمت 
چـپ خریـداری از محـل مالکیـت آقـای محمـد رشـید فرخـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/5/7

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

مـردم بـا پیگیـری های فـراوان در کسـب خبر از 
نتیجـه مذاکرات هسـته ای نشـان دادند که نسـبت 
بـه سرنوشـت کشورشـان حساسـند. مذاکراتـی کـه 
پـس از سـیزده سـال حاال یـا بـه نتیجه می رسـید 
و یـا شکسـت می خـورد. حساسـیت آنقدر بـاال بود 
کـه در ایـن روزهـای آخـر بودنـد افـرادی کـه قید 
امیـد رسـیدن خبـر خوشـی  بـه  را  خـواب شـبانه 
نشـان  اشـتیق  و  شـور  ایـن  و  زدنـد  مذاکـرات  از 
همزبانـی  و  همدلـی  جـز  نیسـت  چیـزی  دهنـده 
مـردم و دولـت. در کنـار این شـور و اشـتیاق مردم، 
کننـدگان  مذاکـره  بخصـوص  و  ایرانـی  مسـئوالن 
کاری  دوران  مذاکـره  تریـن  سـخت  شـاید  ایرانـی 

شـان را مـی گذراندنـد. 
مذاکراتـی که بارها کشـورهای غربـی در آن حرف 
هایشـان را عـوض کردند اما مذاکره کننـدگان ایرانی 
نـه تنهـا در مقابـل ایـن تغییـر موضـع عقب نشـینی 
نکردنـد بلکـه بـا جدیـت از حق ایـران و ایرانـی دفاع 
کردنـد. ایـن همدلـی و همزبانـی وقتـی بیشـتر معنا 
پیـدا مـی کنـد کـه از معـدود دفعاتـی بود هـر کس 
بـا هـر عقیـده و طـرز فکـری فقـط بـه موفقیـت تیم 
مذاکـره کننـده و البتـه حاصل شـدن توافـق فکر می 
کـرد. چـه اصالح طلـب و چـه اصولگرا، همه دوسـت 
داشـتند ایـن مذاکرات با خوشـی به سـرانجام برسـد 
و نشـانش لحظـات پس از اعالم توافق هسـته ای بود 
کـه شـبکه هـای اجتماعـی مثـل توییتر و فیسـبوک 
پـر شـد از پیـام هـای تبریک افـراد مختلـف و تقریبا 

کسـی نبـود که سـاز مخالـف بزند.
 از طـرف دیگـر مسـئوالن دولتـی ایـران هـم کـه 
دلخـواه  نتیجـه  حصـول  صـورت  در  دانسـتند  مـی 
مـردم کـه همـان توافـق بـود، مـردم بـرای برگزاری 
جشـن هسـته ای بـه خیابـان هـا مـی آیند و شـادی 
را بـا یکدیگـر تقسـیم مـی کنند، نـه تنها مانـع ملت 
ابـراز  مـردم  بـا  بـه همـکاری  نسـبت  بلکـه  نشـدند 

آمادگـی کردنـد. 
سـخنگوی نیـروی انتظامی ابتـدا از آمادگی پلیس 
بـرای حضـور در کنـار شـهروندان در جشـن توافـق 
از آمادگـی  هسـته ای خبـر داد و وزیـر کشـور هـم 
اسـتانداری هـا بـرای همـکاری بـا مـردم در برگزاری 

خبر  جشـن 
ایـن  تـا  داد 
و  همدلـی 
نـی  با همز
لـت  و د
ملـت  و 

بیـش از پیـش بـه چشـم آیـد. همدلـی و همزبانـی 
کـه حاصلـش افزایـش شـور و نشـاط عمومـی بـود. 
قطعـا پـس از توافـق هسـته ای نشـاط عمومـی در 
جامعـه افزایـش مـی یابـد. البته ایـن افزایش نشـاط 
بـدون توقـع و دلبسـتگی نیسـت. دلبسـتگی از ایـن 
جهـت کـه مـردم بدلیـل سیاسـت هـای نـه چنـدان 
درسـت دولـت هـای نهـم و دهـم و اتفاقـات عجیبی 
ایـن دولـت هـا روی داد کمـی نسـبت بـه  کـه در 
مسـئوالن دولتـی بـی اعتمـاد شـده انـد حـاال بـا به 
نتیجـه رسـیدن مذاکـرات هسـته ای و عملـی شـدن 
اصلـی تریـن وعده حسـن روحانی، به شـخص رئیس 
جمهـور و دولـت تدبیـر و امیـد اعتمـاد بیشـتر و در 

کننـد.  مـی  پیـدا  دلبسـتگی  نتیجـه 
در حالـی کـه در مـاه هـای اخیر برخـی جریان ها 
سـعی در ناکام نشـان دادن حسـن روحانی در محقق 
کـردن وعـده هایـش داشـتند، حصـول توافق هسـته 
ای گامـی بسـیار بـزرگ در بازسـازی اعتمـاد میـان 
دولـت و ملـت اسـت و بازسـازی اعتماد بیـن مردم و 
دولـت وجـه دیگـری از همدلـی و همزبانی مـی تواند 
باشـد.اما ایـن افزایش نشـاط عمومـی توقعاتی هم در 
مـردم پدیـد مـی آورد. در ایـن سـال هـا و به سـبب 
کشـورمان  بـر  کـه  ای  ناجوانمردانـه  هـای  تحریـم 
تحمیـل کردند بسـیاری از افـراد بیکار شـدند و افراد 

آمـاده بـه کار هـم نتوانسـتند وارد بازار کار شـوند. 
در کنـار ایـن موضـوع افزایـش قیمـت کاالهـای 
مختلـف باعـث فشـار آمـدن بـر مردم شـد و حـاال با 
بـه نتیجـه رسـیدن این مذاکـرات مردم انتظـار دارند 
وضعیـت معیشـتی و اقتصـادی شـان بهبود یابـد. اما 
همیـن امیـد بـه بهبـود شـرایط بهتـر از نـا امیـدی 
سـت و اگـر دولـت بتواند در مسـیری گام بـردارد که 
ایـن امیـد از دسـت نـرود، قطعا راحـت تر مـی تواند 

بـا همـکاری مـردم برنامـه هایـش را اجرایـی کند.

هـه  د
تیرماه  سـوم 
نسـل  بـرای 
انقـالب  اول 
دهـه ای بـه 
یـاد ماندنـی 
دهـه  اسـت. 
کـه  ای 
در آن آتـش بـس بیـن ایـران و عـراق برقـرار و آتـش 
جنگـی خونیـن و ویرانگـر به خاموشـی گراییـد. جنگی 
کـه طوالنـی تریـن جنگ قرن لقـب گرفته بود. هشـت 
سـال رشـادت و شـهادت و جانبـازی و آزادگـی غیـور 
مردانـی کـه در جبهـه هـای جنگـی کـه دشـمن بعثی 
برافروختـه بـود. جوانـان ایـران زمیـن نگذاشـتند کـه 
حتـی یـک وجـب از خـاک کشـورمان به طـرف مقابل 
ملحـق شـود. ملـت ایـران چشـم جهانیـان را بـه خـود 

بـود. کـرده  خیـره 
ای  مصاحبـه  در  عـراق  دیوانـه  جمهـور  رییـس 
تلویزیونـی گفتـه بـود کـه سـه روزه تهـران را اشـغال 
مـی کنـد؛ امـا نه سـه روز کـه قریـب 3000 روز جنگ 
بـا جوانـان ایرانی جز بـی آبرویی و بی اعتبـاری چیزی 
برایـش بـه ارمغـان نیـاورد. علـی اکبـر والیتـی وزیـر 
خارجـه وقـت ایـران مذاکـرات بـرای پذیـرش قطعنامه 
598 را بسـیار سـخت توصیـف کـرده و بـا اشـرافی که 
بـر تاریـخ ایـران دارد سـخنی مـی گوید کـه مضمونش 
ایـن اسـت:»...در طـول مذاکـرات خـودم را در معـرض 
قضـاوت تاریـخ مـی دیـدم.« امروز هـم دیپلمـات های 
ایرانی چشـم هـا و دوربین هـای تلویزیون هـای جهان 
را بـه خـود معطـوف کـرده اند. 12 سـال مذاکـره و باز 
هـم عنـوان طوالنـی تریـن امـا این بـار بـرای مذاکرات 

هسـته ای رقـم خورده اسـت. 
شـش قـدرت جهانـی کـه بـا رأی خـود مـی تواننـد 
رأی حـدود 200 کشـور جهـان را بـی اثر کننـد بارها و 
بارهـا در شـهرهای مختلف جهـان رو در روی دیپلمات 
هـای ایرانـی قـرار گرفتنـد و تمـام ابـزار خـود را اعم از 
فشـار البـی های صهیونیسـتی، اهـرم جنگ افـروزی و 
تحریـم و... را بـه کار گرفتنـد تا نماینـدگان ملت ایران 
و سـفیران دوسـتی و صلـح قـوم اریایـی را بـه سـتوه 
بیاورنـد؛ امـا همیشـه جعبـه هـای جادویـی تلویزیـون 
چهـره هـای وزیـران خارجـه کشـورهای بـه اصطـالح 
قدرتمنـد را خسـته و وفتـه و چهـره ظریـف ایرانیـان 

را شـاد و خنـدان بـه نمایش گذاشـتند و اثبـات کردند 
کـه یکـی مـرد جنگـی بـه از صـد هـزار! امـروز ماراتن 
طوالنـی تریـن مذاکـرات قـرن بـه پایـان رسـید و مـی 
رود تـا دهـه سـوم تیرمـاه 1394 نیز برای نسـل سـوم 
و چهـارم انقـالب خاطـره انگیـز شـود. امـروز قـدرت 
را  ای  هسـته  ایـران  جهانـی،  جامعـه  و  بـزرگ  هـای 
پذیرفتـه انـد و مـی دانند کـه این ملت شایسـتگی این 
را دارد کـه هـم چـرخ کشورشـان را بچرخاننـد و هـم 
سـانتریفیوژهایش را. مـردم روزه دار هالل ماه شـوال را 

بـا طعـم شـیرین توافـق رؤیـت مـی کنند.
رییـس جمهـور این ملت کـه برآمـده از رأی و اراده 
مـردم بـرای بهبود بخشـیدن به اوضاع سـرزمین شـان 
اسـت، بـا افتخـار می گویـد که:»مـن به وعـده ام عمل 
کـرده ام!« امـا تاکنـون از هـزار وعـده خوبـان یکی وفا 
کـرده اسـت و ایـن وعده بـه هزار وعـده مـی ارزد. چرا 
کـه مذاکـره و گفـت و گـو چهـره ایـران و ایرانـی را در 
جهـان اقتـدار بخشـید  و تبلیغـات منفی علیـه ایرانیان 
را کـه حتی گردشـگری میهـن مان را تحـت تأثیر قرار 
داده بـود تـا حـد بسـیار زیـادی کـم رنگ کـرد. اکنون 
جهـان، ایرانیـان را مردمی سـخت کـوش، باهوش،اهل 
منطـق و گفـت و گـو مـی شناسـد کـه جهانیـان و بـه 
انـد کـه راه  ویـژه قـدرت هـای بـزرگ اثبـات کـرده 
پیـروزی از صلـح و گفـت و گـو مـی گذرد نـه از جنگ 
افـروزی و اشـغال و تهدیـد ایـن کشـور و آن کشـور. 
الگویـی کـه ایـران از مذاکـره ارائه داد الگویی اسـت که 
زمینـه صلـح پایـدار را در جهـان و منطقـه خاورمیانـه 

هموارتـر مـی کند.
ایـران در کوران جنگ های خاورمیانه در همسـایگی 
عربسـتان  و  اسـرائیل  ماننـد  طلبـی  جنـگ  قلـدران 
سـعودی بایـد بـه عنـوان الگـوی صلـح و دوسـتی قرار 
گیـرد. اکنـون مردمی که مـی توانند بـا بیگانگان گفت 
و گـو کننـد چرا نتواننـد در بُعد داخلـی اختالفات خود 
را بـا گفـت و گـو و همدلـی حـل و فصل نماینـد. حتماً 
اشـتراکات ملـت ایـران چـه از لحـاظ زبانـی، دینـی، 
فرهنـگ و ملیـت بسـیار تـا بسـیار بیش از کشـورهای 
1+5 اسـت. امـا یـک مذاکره دو سـاله با منطـق قوی و 
حسـاب شده توانسـت موضوع هسـته ای را از بن بست 
خـارج کـرده و سـرپنجه به همـه گزینه هـای روی میز 
بزنـد. پـس در داخـل کشـور هـم مـی تـوان منطـق و 
گفـت و گـوی سـازنده را جایگزیـن گزینـه هـای دیگر 

کـرد. بـه ایـن حقیقت باور داشـته باشـیم. 

همدلی و همربانی دولت و ملت با از ماه آتش بس تا هالل توافق
طعم تدبیر وامید

یاسر سیستانی نژاد       رضا عبادی زاده

آب هست
 ولی کم است!

روابط عمومی روزنامه پیــام مــا

یادداشت

» صلح« پیروز شد 
رئوف پیشدار روزنامه نگار و استاد دانشگاه

پـس از سـالها گفـت و گو ایـران و 6 قـدرت جهانی برای 
آینـده روابـط خود به یـک توافق تاریخی رسـیدند که از آن 
جملـه ایـن قدرتها مـی پذیرند ایـران یک برنامه هسـته ای 

و چرخـه کامل آنرا در اختیار داشـته باشـد .
نزدیـک بـه 7سـال پیـش در » اعتمـاد » نوشـتم کـه » 
گفـت و گـو  ایـن یـک پیشـنهاد اسـت ». پیشـنهادی کـه 
تاکیـد مـی کـرد ایـران شایسـته اسـت بـا عنایـت بـه ژرف 
اندیشـی مقـام معظم رهبری و داشـتن دیپلماتهایی فهیم و 
کاردان › بـا اصلـی ترین مخالف برنامه هسـته ای مسـالمت 

آمیـزش یعنـی آمریـکا به گفـت و گو بنشـیند .
اینکـه ایـران در توافـق تاریخی ویـن چه دسـتاوردهایی 
کسـب کـرد › چـه امتیازهایـی داد و چه گرفت بیـش از هر 

چیـز متوجـه ایـن مهم اسـت که« صلـح پیروز شـد .«
دسـتاوردهای ایـران در توافـق ویـن کـم نیسـت . ایـن 
از  از هـر چیـز  پیـش  ایـران  را  هـا  و دسـتاورد  امتیازهـا 
ایسـتادگی ملتـی دارد کـه آنچه را بدسـت آورد و حفظ می 
کنـد در همـه ی ابعـاد از مقاومـت و پایمـردی آحـاد ملـت 

 . دارد 
اصلـی ترین دسـتاوردهای ایـران از گفـت و گوهای وین 
اعتـراف قدرتهـا و بازیگران تاثیرگـذار در تعامالت جهانی به 

صلـح آمیز بـودن برنامه های هسـته ای ایران اسـت . 
توافـق ویـن شـوق و امیـد را در ملـت ایـران نسـبت بـه 
آینـده بیشـتر کرده اسـت و قطعا کسـی نمی توانـد و نباید 
امیـد ملـت را نابـود کنـد . پیـام دیگـر توافق ویـن » واقعی 
بـودن همـه ی بازیگـران › و نه آرمانی بودن صرف آنهاسـت 

 ».
بدیهـی اسـت که دلواپسـان داخلی و البی هـا و بازیگران 
داخلـی در ایـران و در بیرون از آن بخصـوص آمریکا و میان 
محافل صهیونیسـتی از همین االن سـعی در تخریب توافق 
حاصـل شـده خواهنـد داشـت . ملـت سـربلند ایـران ایـن 
مهـم را مـی دانـد و بـرای آن تحلیـل دارد و لـذا تحت تاثیر 
جریانهـای تبلیغـی وابسـته قـرار نمی گیـرد و بـا افتخار به 
دسـتاوردهای سـالها مدیریـت مذاکـره فرزنـدان خـود مـی 
بالـد . در سیاسـت یـک کـف وجـود دارد کـه بـالس قاعده 
دیپلماتیـک هرگـز نمی توان از آن کوتاه آمد › اما در سـقف 
عوامـل و مولفـه هـای زیـادی تاثیـر دارد که شـاید همه ی 
آنهـا در نهایـت در اختیـار همـه ی بازیگـران در یـک حـد 
نباشـد و لـذا اسـت کـه چانه زنی ها سـخت و مهـارت های 

دیپلماتیـک پیچیـده تـر بکار مـی آیند .
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افغانسـتان، تیمـور شـرقي، کنگـو، سـیرالئون 1999، عراق 
 2006 ایـران   ،2004 هائیتـي   ،2002  ،1995  ،1990

شـدند.  ملـل  سـازمان  منشـور  هفتـم  فصـل  مشـمول 
ایـن امـر منجر بـه مداخله نظامـی در تمام این کشـورها 
شـد؛ بـه جـز »ایـران« که بـا گفت و گو بـه ُصلـح و راه حل 

رسید. 
و  نشـد  جنـگ  کـه  خوبسـت  حالمـان  و  خوشـحالیم 
امیدواریـم حـال آنهـا هـم کـه ناراحتنـد چـرا جنگ نشـد، 

خـوب شـود. 
نویسـنده مشـهور عرب امروز در سـرمقاله اش نوشت که 
؛ » ایـران انفجـار اتمـی اش رابـا موفقیـت انجـام داد بـدون 
آنکـه بمبـی بسـازد...« و... و ایـن خـود یـک روش و متـد 

اسـت. »مدیریتي« 
شکر خدا حالمان خوب است . صلح پیروز شد !
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آخر 8
یادداشت

توافق رسانه ای
مذاکـرات بـه ماراتـن تبدیـل شـده . اخبـار خواب از چشـم 

خبرنـگاران بـرده اسـت. کمتـر از یـک دقیقه طول می کشـد تـا صحبت 
هـای ظریـف از بالکـن هتل کوبـورگ به مخاطبان فارسـی زبـان در ایران 
منتقل شـود. مهم نیسـت کجای کشور هسـتیم.نیروی بی سابقه اینترنت 
بـا همیـن پهنـای بانـد نیم بنـدش کافی سـت تـا در جریـان کوچکترین 
تحـرکات بازیگـران عرصـه دیپلماسـی قـرار بگیریـم. تنـوع رسـانه ها در 
جهـان رسـانه ای شـده ایـن فرصـت را فرآهـم کـرده تـا فاصلـه مـردم با 
محـل رویـداد به انـدازه یک کلیک کوتاه شـود. دسترسـی بـه تلفن های 
هوشـمند ایـن زمـان را مختصر کـرده اسـت. 18 روز مذاکره بـی وقفه در 
هتلـی اروپایـی را دنبال کردیـم. در کوچه و خیابان صحبـت از یک توافق 
بـود. حـاال رسـانه واحد دیگـر معنای خود را از دسـت داده اسـت. هر فرد 
یـک رسـانه اسـت .اخبار کـذب دوامـی ندارنـد و در کمتر از چنـد دقیقه 
رسـوا مـی شـوند. شـایعات در بـدو تولد مـی میرنـد و آگاهـی و اطالعات 
حـرف اول را مـی زنـد . وجـود شـبکه هـای اجتماعـی پـر نفـوذ دنیـا را 
کوچـک کـرده اسـت . تلویزیـون های بیـن المللی هم برای دسترسـی به 
بازخـورد اخبارشـان در بیـن مخاطبیـن بـه آنها متوسـل شـده انـد. برای 
دریافـت صحـت خبـر » فریـاد ظریـف بر سـر موگرینـی« کافی سـت به 
سـراغ اینترنـت برویـم و موضـوع را از غـول اطالعـات جهـان »گـوگل« 
بپرسـیم. تصویـر فیگـور ظریـف در برخـورد بـا »موگرینی« به دسـتهایی 

کـه او را تهدیـد مـی کنـد قنـد در دلمان آب مـی کند.
 مسـابقه ارسـال خبـر در شـبکه هـای اجتماعـی بـه کسـری از ثانیـه 
رسـیده اسـت. مخاطبـان بـه نسـبت کارکـرد هـر یـک از ایـن شـبکه ها 
مشـغول بـه اشـتراک گـذاری تازه تریـن اخبـار مذاکرات هسـتند. رفت و 
آمـد هـای پیاپـی »الورف«روس و مقـام چینـی به سـوژه کاربران شـبکه 
هـای اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت. آخرین پسـت کوچـک زاده نماینده 
دلواپـس مجلـس هم نمـی تواند از تیررس بازنشـر مصون بماند . سـرعت 
نشـر اطالعـات توسـط نـرم افـزار های پیام رسـان باالتـر مـی رود. تقریبا 
نمـی تـوان کاربـری در ایـن نـرم افـزار هـا را یافت کـه عضو یـا گرداننده 
یکـی از ایـن گروههـای خبـری نباشـد. از سـاعت خـواب و خنـده هـای 
ظریـف تـا تصویر اخم کـرده »فابیـوس «فرانسـوی در ایـن گروهها مورد 
تحلیـل قـرار مـی گیـرد. چنـان کـه پنـداری رویـداد در یک قدمی شـما 
اتفـاق افتـاده اسـت. امـروزه ایـن ابزارهـای نویـن ارتباطی سـرعت انتقال 
پیـام را تـا جایـی افزایش داده اند که گاهی خود سـوژه های خبر را شـکه 
مـی کنـد. موبایـل تعامـالت درون گروهی را بوجـود آورده و پازل هسـته 
ای قـدم بـه قـدم توسـط ایرانـی هـا نقـد و بررسـی مـی شـود. روزی که 
امـا و اگرهـای توافـق داغ مـی شـود ایرانـی ها هم پـا به پـای تحلیلگران 
سیاسـی امـا در گروههـای مجـازی نتیجـه مذاکـرات را پیـش بینـی می 
کننـد. فـراز و فرود و بیـم و امیدهای مذاکره از اتاق هـای هتل در »وین« 
تـا خانـه ایرانـی ها بر بال امـواج اینترنت سـوار می شـود و دل آنها را می 
ریـزد. کلمـه »خبـر فوری« از شـبکه های خبـری جهان پاک نمی شـود.

سـرانجام رصـد اخبـار در فضای رسـانه ای مـا را به وعـده گاه محل اعالم 
توافـق بیـن ایـران و شـش کشـور جهـان مـی کشـاند. رویدادی کـه دنیا 
کمتـر بـه خـود دیـده اسـت. پرچم هفت کشـور جهـان در کنـار نماینده 
اروپـا بر روی سـن منتظـر بزرگترین رویداد دیپلماسـی مـدرن چند دهه 
اخیـر اسـت. مـا هـم بعنـوان مـردم در یـک قدمـی ماجرا قـرار داریـم. از 
کانـال هـای ارتباطـی مختلـف. شـوق در زیـر پوسـتمان موج مـی زند و 
چشـم از صفحـه موبایـل بر نمـی داریم. همـه گروههای مجـازی را چرخ 
مـی زنیـم تـا خـدای نکـرده خبـری از نگاهمـان دور نماند. جـدا از توجه 
جهانیـان بـه این روز تاریخی هفتـاد میلیون ایرانـی از دلواپس و معمولی! 
در سـالن محـل اعـالم توافق حاضر هسـتند و از پشـت ابزارهـای مختلف 
ارتباطـی بزرگتریـن رویـداد عرصـه بیـن المللـی را مشـاهده مـی کنند . 
توافـق بوسـیله وزیـر محبـوب خارجـه ایـران خوانـده مـی شـود و فضای 
رسـانه ای مملـو از تصاویـر روحانـی ، ظریـف و تبریـک های پیاپی سـت 
که پشـت هم ارسـال می شـود. هنوز از آمدن مرد اول سیاسـت خارجی 
خبری نیسـت که مردم شـهر با موبایل هایشـان وعده جشـن می دهند.

نکیسا خدیشی

دبیـر جشـنواره فرهنگـی، اقتصادی 
اسـتان کرمان، مدرس دانشـگاه و مشاور 
اجرایی دبیرخانه کالن شـهرهای کشـور 
گفـت: از سـال 93 شـهرداری تهـران در 
قالب سـال اقتصاد و فرهنگ، هفته های 
فرهنگـی را برنامـه ریزی کـرد، تهران به 
عنوان پایتختی اسـت کـه فرهنگی های 
مختلـف در آن زندگی می کنند و برنامه 
ریزی جشـنواره های اسـتانی مـی تواند 
باعـث تعامـالت فرهنگـی و اقتصـادی 
فرهنگـی  جشـنواره  هفتمیـن  شـود. 
و اقتصـادی ویـژه اسـتان کرمـان مـی 
باشـد کـه شـانزدهم مردادمـاه افتتاحیه 
آن خواهـد بـود و تـا 23 مردادمـاه ادامه 
خواهـد داشـت. هفتـه اسـتان کرمـان 
هـم از نظـر ماهیـت و هـم از نظـر نـوع 
کار بـا دیگـر جشـنواره هـای اسـتانی، 
متفـاوت اسـت. یاسـر سـلیمانی افـزود: 
در ایـن جشـنواره سـمینارهای مختلف 
بـرای تمامـی حـوزه هـا لحـاظ شـده و 
28 کارگـروه و کمیتـه 18 سـمینار را 

مدیریـت خواهنـد کرد.
 وی اظهـار داشـت: بیـش از هفـت 
هـزار مترمربـع فضای نمایشـگاهی برای 
بـر پایـی ایـن جشـنواره بـزرگ در نظـر 
گرفتـه شـده و گسـتردگی آن را 8 برابر 
دیگـر نمایشـگاه های اسـتانی مـی توان 
ذکـر کـرد. وجود پنج سـالن با گنجایش 

هـای متفـاوت 350 الـی 1600 نفری 3 
مـکان در فضـای سـایت و یـک فضـا در 
طبقـه اول برج و یک فضـا در بیرون برج 
میـالد، از جمله امکانات مناسـبی اسـت 
که این جشـنواره بـزرگ را برگزار کنیم، 
سـعی خواهد شد در طول جشـنواره آن 
گونه که شایسـته اسـت تمامـی فرصت 
هـای سـرمایه گـذاری اسـتان را معرفی 
کنیـم. هنـوز خیلـی از فعـاالن، ظرفیت 
صنعتـی،  و  معدنـی  کشـاورزی،  هـای 
گردشـگری اسـتان را بـه خوبـی نمـی 
شناسـند و در معرفـی ظرفیـت هـا باید 
از ایـن فرصـت به خوبی اسـتفاده شـود. 
وی تصریـح کـرد: در برنامـه ریـزی 
هـا 1200 شـرکت بـزرگ و شـناخته 
شـده کشـور را دعـوت کـرده ایـم، بـر 
پایی نمایشـگاه های تخصصـی در حوزه 
اقتصـاد و صنعـت و معدن و کشـاورزی 
از  تخصصـی  سـمینارهای  برگـزاری  و 
بخـش هـای عمـده جشـنواره خواهـد 
بـود. حضـور پررنگ شـرکت هـای عضو 
کانونهـای نهاد سـرمایه گذاری شـرکت 
بـورس،  و  بازرگانـی  اتـاق  هـای عضـو 
حضـور 100 تـن از سـفرای خارجـی و 
ده هـا وزیر اقتصاد و صنعت کشـورهای 
خارجـی اهمیـت و جایگاه این جشـواره 

را نمایـان می سـازد.
 وی افـزود: جمعـی از بزرگان اسـتان 

در حـوزه هـای مختلـف بـه جشـنواره 
جهانگیـری  آقـای  انـد.  شـده  دعـوت 
در  کـه   ) رئیـس جمهـور  اول  معـاون 
مراسـم افتتاحیه حضور خواهند داشت) 
آقـای مجید انصـاری و آقای جـالل پور، 
وزیـر کشـاورزی، وزیر یا معـاون صنعت 
و معدن، اسـتاندار کرمان و جمعی دیگر 
از شـخصیت هـای سیاسـی، علمـی و 
فرهنگی از جمله مدعوین جشـنواره می 
باشـند. دبیر جشـنواره در ادامه افزود: در 
روز 22 مـرداد ماه کارگـروه فرصت های 
سـرمایه گـذاری را ارائـه خواهیـم کـرد، 
کارگـروه ها در برنامـه های صبح و عصر 
تـالش خواهند کـرد تمامی پـروژه های 

اسـتان را معرفـی کنند. 
این مسـئول اظهـار داشـت: در قالب 
مثلـث توسـعه، طـرح هـای اسـتانداری 
توسط کارشناسان استانداری و مسئولین 
کمیته سـرمایه گذاری دکتـر مظفری و 
در  کـه  سـازی شـده  آمـاده  سـنجری 
جشـنواره ارائـه و در مـورد آنهـا بحـث و 
تبـادل نظر صـورت خواهد گرفـت. آقای 
سـلیمانی بیـان داشـت: بـرای برگـزاری 
چندین سـمینار تخصصی، برنامه ریزی 
الزم انجام شـده اسـت. از جمله سمینار 
کشـاورزی، سـمینار صنعـت و معـدن، 
اقتصـاد مقاومتـی،  بانـوان کارآفریـن و 
سـمینار تمـدن هلیـل - بـم و زلزلـه و 
میـراث جهانـی- کویرشناسـی - کرمان 
در گـذر تاریخ - علمی و فناوری و شـب 
هـا نیـز برنامـه هـای ویـژه ای خواهیـم 
اهـل  و  شـعر  شـب  ازجملـه  داشـت، 

قلـم و رسـانه - گردشـگری و تاریخـی 
- ایثارگـران و دفـاع مقـدس - فرهنـگ 
دینـی - ورزش و جوانان - شـب فرصت 
هـای سـرمایه گـذاری و شـب اختتامیه 
(شـب همدلـی و هـم زبانـی) و اجـرای 
هـر شـب موسـیقی در فضـای بـاز بـا 
اسـتودیوی مجهز و اجـرای تئاتر محلی. 
وی بیـان داشـت: تا قبـل از عید کارهای 
محتوایی جشـنواره را به اتمام رسـاندیم 
و پـس ازآن تاکنـون بالغ بر 130 جلسـه 
بـا مدیـران کل، مدیـران ارشـد، مدیران 
 18 و  اجتماعـی  اقتصـادی،  فرهنگـی، 
فرمانـداری در کل اسـتان انجـام شـده 
و سـعی کردیـم هیـچ فرصـت سـرمایه 

گـذاری پنهـان نماند.
وی گفـت: در جلسـه ای با اسـتاندار، 
آقـای  ارائـه شـد.  کار  رونـد  گزارشـات 
کـرد  امیـدواری  ابـراز  یاسرسـلیمانی 
کـه بتوانیـم ایـن جشـنواره را بـه طـور 
مسـتمر در خـارج از کشـور نیـز برگـزار 
کنیـم و افزود: بـرای برگزاری جشـنواره 
فرهنگـی، اقتصـادی در خـارج از کشـور 
نیـز تـالش خواهیـم کـرد. وی گفـت: 
کرمـان،  اسـتان  جشـنواره  برگـزاری 
حاصل همکاری متقابل بین اسـتانداری 
و شـهرداری تهـران اسـت و مدیریـت 
حسـینی  رزم  آقـای  نظـرات  نقطـه  و 
برگـزاری  جهـت  در  کرمـان  اسـتاندار 
جشـنواره، بسـیار اثـر گـذار بوده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: مدیریـت حـوزه های 
کرمـان  بـزرگان  از  همگـی  مختلـف 

هسـتند. 

سلیمانی دبیر جشنواره فرهنگی ، اقتصادی استان کرمان:

گستردگی جشنواره
 8 برابر دیگر جشنواره های 

استانی است

k e r m a n f e s t i v a l . i r

2۳ روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  کرمان 

در برج میالد

۱6 الی 2۳ 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

عکس ها از محسن رجب پور
عکس نگار

آگهی ممیزی مراتع
جهت صدور پروانه مرتعداری )پروانه چرای دام(

در حوزه استحفاظی شهرستان کرمان استان کرمان
باسـتناد تبصـره یـک مـاده 3 قانـون حفاظت و بهـره بـرداری از جنگلها و مراتع کشـور مصـوب 1346/5/30 
و اصالحـات بعـدی و در اجـرای بنـد 24 و 29 دسـتورالعمل ضوابـط و شـرایط بهره برداری صحیـح از مراتع 
بمنظـور چـرای دام بـه اطالع کلیـه مرتعـداران، دامداران ذینفـع و صاحبان پروانـه مرتعـداری )پروانه چرای 
دام( مـی رسـاند هیـأت ممیـزی مراتـع بمنظـور تعییـن دامـداران ذیصـالح و ممیـزی مراتـع ییالقـی جهت 
صـدور پروانـه مرتعـداری )پروانـه چـرای دام( در تاریخهای ذکر شـده براسـاس جدول ذیـل در مراتع حضور 
خواهنـد داشـت. لـذا مقتضـی اسـت کلیـه مرتعـداران و دامـداران ذینفـع در تاریخهای ذکر شـده براسـاس 
جـدول ذیـل در مراتـع حضـور خواهنـد داشـت. لـذا مقتضـی اسـت کلیـه مرتعـداران و دامـداران ذینفع در 
تاریخهـای مـورد اشـاره ضمـن حضـور در مرتـع، درخواسـت کتبـی و مـدارک و سـوابق قانونی کـه دامداری 
آنهـا را بـه اثبـات مـی رسـاند با اخذ رسـید به هیـأت اعزامـی تحویل تـا برابر مقـررات درخواسـت آنها مورد 
رسـیدگی قـرار گرفتـه و اقـدام قانونـی الزم صـورت پذیـرد. بدیهـی اسـت در صورت عـدم مراجعـه در زمان 

تعییـن شـده اعتراضـات و تقاضـای بعدی مورد رسـیدگی قـرار نخواهـد گرفت.

تاریخ حضور هیأت ممیزی نوع ممیزی نوع مرتع ممیزی تجدیدنام مرتع ممیزی جدید

94/5/24 * ییالقی دوغنان کوهپایه

94/5/25 لغایت 94/5/26 * ییالقی ده شیب کوهپایه

94/5/27 لغایت 94/5/28 * ییالقی دامنه چاری

94/5/29 * ییالقی شاهرخ آباد

مهدی رجبی زاده
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان 

جشن هسته ای در کرمان


