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2,380,000,000
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فرداامروز

استاندار کرمان:

مثلث توسعه اقتصادی گره 
توسعه نیافتگی
 را نشان داد

مدیر کل راه و شهرسازی خبر داد:

آسفالت روستاهای
 100 خانواره
 استان کرمان
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اپل و کمپانی های بزرگ
 دیگر به بازار ایران 
چشم دوخته اند

شیش و هشت 
همچنان در مس
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کار آفرینی و کسب درآمد با کپی مدرک تحصیلی
با حداقل سه سال سابقه کار در بخش خصوصی و داشتن یکی از مدارک تحصیلی ذیل با کارآفرینی می توانید کسب درآمد کنید.

مدارک مهندسی عمران ، برق ، مکانیک ،کشاورزی و تمامی رشته های مهندسی.
 مدارک کارشناسی اقتصاد،حسابداری،مدیریت،فیزیک،حقوق،بانکداری و دیگر لیسانس و فوق لیسانسهای مرتبط.

با ما تماس بگیرید         ۳۲۷۱۱۵۶ ۰۹۱۲ -۲۲۲۰۸۰۰ ۰۹۳۵
Hiradco@gmail.com  موسسه هیراد           

فولگس واگن به کرمان 
برمی گردد

 گره زدن اقتصاد به مذاکرات
 نمی گذاریم جام زهر دیگری بنوشانند

 تشکر از تیم مذاکره کننده
 رعایت خطوط قرمز

 حامی همیشگی تیم مذاکره کننده

 مخالفت با جشن زودهنگام
 تیم مذاکره کننده شجاع

 عدم اعتماد به آمریکایی ها
 توجه به خطوط قرمز

 الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای

همراهـی مدیـر روابط بیـن الملل شـرکت فولکس 
واگـن بـا وزیـر اقتصـاد آلمـان در سـفرش بـه ایران، 
و  دوبـاره  کار  بـه  شـروع  بـرای  زیـادی  امیدهـای 
گسـترده ایـن شـرکت در ایـران را پـر رنـگ کـرده 
اسـت. گفتـه مـی شـود ایـن شـرکت بـا دو بـازوی 
خـود یعنـی شـعبه فولکـس واگـن برزیل کـه همکار 
بـم خـودرو اسـت و اشـکودا کـه بـه دنبـال شـریک 
جدیـد در ایـران بـرای تولیـد اسـت در بـازار ایـران 
حضـور خواهـد داشـت. اولیـن محصول فولکسـواگن 

در ایـران هـم خـودرو شاسـی بلنـد تیگـوان اسـت. 
ایـن خـودرو در انـدازه نزدیـک بـه نیسـان قشـقایی 
قـرار دارد و در بـازار جهانـی حـدود 26 هـزار دالر 
قیمـت دارد .احتمـاال این خـودرو در ابتـدا به صورت 
واردات کامـل توسـط بـم خـودرو عرضـه می شـود و 
قیمـت ایـن خـودرو چیـزی در حـدود 140 میلیـون 
تومـان خواهـد بود . اما شـرکت بم خـودرو و فولکس 
واگـن در صورتـی مـی تواننـد در بـازار ایـران حضور 
ارزان  محصـوالت  کـه  باشـند  داشـته  ای  گسـترده 

قیمـت فولکـس واگـن را در ایران عرضـه کنند. ارزان 
تریـن مـدل فولکـس واگـن مـدل آپ اسـت کـه در 
اروپـا 8 هـزار 900 یـورو قیمـت دارد این خـودرو که 
هـم اندازه پژو 206 اسـت در صـورت واردات، قیمتی 
بیـش از 54 میلیـون تومـان خواهـد داشـت البته در 
صـورت مونتـاژ ایـن خـودرو مـی توانـد قیمتـش بـه 
حـدود 40 میلیـون تومـان برسـد و بـه رقیبـی برای 

پـژو 206 تبدیـل شـود . 
صفحه 6

پیشخوان

جمهوری اسالمی ایران
بر جنگ پیروز شد

---------  صفحه ۲ ---------

امروز در دنیا هیچکس 
نمی گوید ایران تسلیم است 

---------  صفحه ۲ ---------

نقشه کودکانه برای خیانت به 
نهضت ملی شدن صنعت نفت

---------  صفحه 4 ---------

مس مشکلی برای ادامه 
فعالیت نقل و انتقاالت

 خود ندارد
---------  صفحه ۷ ---------

بازدید دبیر جشنواره و رییس کمیته 
ارتباطات و تبلیغات از برج میالد

---------  صفحه ۸ ---------

گزارش اختصاصی پیام ما از اظهارات نمایندگان استان کرمان قبل و پس از توافق

تحلیل این 
چنـد نفر

آگهی مناقصه
تهیه البسه کار کارکنان کارخانجات شرکت فوالد زرند ایرانیان

شـرکت فـوالد زرنـد ایرانیـان در نظـر دارد تهیـه البسـه کار کارکنـان خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه شـرکتهای تولیدی واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد. لـذا از شـرکتهای تولیـدی کـه دارای امکانـات، توانایی و سـابقه الزم در این زمینه می باشـند دعوت بعمل می آیـد برای دریافت 
اسـناد شـرکت در مناقصـه از تاریـخ درج آگهـی در روزنامـه تـا تاریـخ 1394/5/10 بـه کرمـان- بلـوار جمهوری- چهـار راه امـام جمعه- جنب 
بانـک پاسـارگاد- طبقـه هفتـم- واحـد بازرگانـی شـرکت و یا تهـران- خیابان شـهید مطهری- بین سـلیمان خاطر و سـهروردی- شـماره 113 
واحـد بازرگانـی مراجعـه فرماینـد. در ضمـن پیشـنهادهای دریافتـی در کمیسـیون معامـات بـاز و قرائت خواهد شـد و شـرکت در رد یا قبول 

هـر یـک از پیشـنهادات مختـار خواهد بود. 
تلفن های تماس دفتر تهران جهت پاسخگویی و کسب اطاعات:

02188757321  داخلی 115
تلفن های تماس دفتر کرمان جهت پاسخگویی و کسب اطاعات:

32470328-034 داخلی 110
شرکت فوالد زرند ایرانیان

آگهی دعوت به همکاری
بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان کرمان در نظـر دارد از بین مشـموالن وظیفه واجد شـرایط براسـاس ضوابط یک 

نفـر بـا مـدرک کارشناسـی یا باالتر در رشـته مهندسـی مکانیـک گرایش تاسیسـات صرفا بومی اسـتان کـه تمایل دارد 

خدمـت مقـدس سـربازی خـود را در بنیـاد مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان سـپری نماینـد دعوت بـه همـکاری نماید 

متقاضیـان مـی تواننـد جهـت ارائه درخواسـت خود حداکثـر تا مـدت 10 روز پس ار انتشـار آگهی به امـور اداری بنیاد 

مسـکن انقـاب اسـامی اسـتان واقـع در انتهـای خیابـان خواجـو مراجعـه یـا جهت کسـب اطاعات بیشـتر با شـماره 

تلفـن 32517317-32517316 تمـاس حاصـل فرمایند.

روابط عمومی بنیاد مسکن انقاب اسامی استان کرمان
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یادداشت

اتفاقي
 براي توافقنامه نخواهد افتاد

نعمت احمدی - حقوقدان

امـروز بحث هایـي در جامعـه مطـرح اسـت مبنـي بـر 
اینکـه برخـي افـراد که نـام خـود را دلواپس گذاشـته اند 
تصویـب  مانـع  مي خواهنـد  کفن پوشـي  و  تحصـن  بـا 
اسـامي  شـوراي  مجلـس  در  وین)برجـام(  توافقنامـه 
شـوند کـه بایـد در پاسـخ بـه ایـن افـراد گفـت در ایـن 
توافقنامـه کـه منطبـق بـر یـک قطعنامه شـوراي امنیت 
سـازمان ملل اسـت ظرافتي تعبیه شـده کـه هم مجلس 
ایـران و هـم کنگـره آمریـکا  را در مقابـل یـک توافقنامه 
بین المللـي قـرار مي دهـد. اما در مورد کشـور ایـران باید 
گفـت کـه اوال سیاسـت هاي کان کشـور بر عهـده مقام 
معظـم رهبـري اسـت و مشـاهده کردیـم کـه در تمـام 
مـدت مذاکـرات رهبري تیـم مذاکره کننـده را راهنمایي 
و تاییـد کردنـد )حتـي آقـاي ظریـف یـک روزه بـه ایران 
بازگشـت( و در طـول مـدت مذاکـره همـواره و هـر روز 
بـا رئیـس جمهـور در تمـاس بـود. ثانیـا مجلس شـوراي 
دسـتاوردها  حفـظ  بـه  دولـت  الـزام  مصوبـه  اسـامي 
و حقـوق هسـته اي ملـت ایـران را از تصویـب گذرانـده 
اسـت. در ایـن مصوبـه آمده اسـت هر آنچـه در توافقنامه 
ویـن در مـورد انرژي هسـته اي امضا شـود باید بـه تایید 
و تصویـب شـوراي عالـي امنیـت ملـي برسـد یعني عما 
اختیـار بررسـي و تاییـد ایـن توافقنامـه به شـوراي عالي 
امنیـت ملـي محول شـده کـه رئیـس آن دکتـر روحاني 
و دبیـر آن نیـز دکترشـمخاني اسـت. حـال بـا توجـه به 
اینکـه در کشـورمان برخـي افـراد و گروه ها نـق مي زنند 
)ماننـد سـرمقاله دو روز پیـش کیهـان( و یـا حتي زماني 
کـه شـنیدیم برخـي از نماینـدگان مجلـس طـرح سـه 
فوریتـي بـا امضاهـاي مجعـول ارائـه دادند و مـواردي از 
ایـن دسـت کـه پیـش مي آیـد بایـد بدانیم که مشـخصا 
پیداسـت کـه سیاسـت هاي خارجـي بـا رضایـت مقـام 
معظـم رهبـري شـکل مي گیـرد، پـس کفن پوشـیدن و 
تحصـن افـراد نمي توانـد تاثیـري در ایـن توافق به دسـت 
آمـده، داشـته باشـد، زیـرا ایـن توافقنامـه منحصـر بـه 
ظریـف و دولـت دکتـر روحانـي نیسـت، توافقي بـود که 
مـورد تاییـد نظـام قـرار داشـت.  امـا در مـورد تصویـب 
توافقنامـه در کنگـره آمریـکا نیـز بایـد گفت کشـورهاي  
زیـرا  دادنـد،  خـرج  بـه  زرنگـي  زمینـه  ایـن  در   5+1
مي دانسـتند در کشـور آمریـکا دوگانگـي میـان حـزب 
دموکـرات )کـه خواهان انجـام این توافق اسـت( و حزب 
جمهوریخـواه )البـي اسـرائیل کـه  مخالـف توافق اسـت 
( وجـود دارد. ایـن توافقنامـه در ویـن نوشـته و در دفتـر 
سـازمان ملـل در ویـن قرائت شـد. 6 کشـور بـزرگ دنیا 
کـه 5تـاي آن عضـو دایمـي شـوراي امنیت هسـتند این 
توافقنامـه را امضـا کردنـد و اکنـون هـم کـه به شـوراي 
امنیـت رفتـه و قطعا بـا اکثریت آرا تصویب مي شـودپس 
عمـا کنگـره در مـوارد مشـابه، کاري برخـاف یک متن 
بین المللـي و تعهـد دولـت آمریـکا در مقابـل نهادهـاي 
بین المللـي آن هـم پرونده اي با این وسـعت و حساسـیت، 
انجـام نخواهـد داد.  وقتـي وزیـر امـور خارجـه و وزیـر 
انـرژي آمریـکا 18روز در مکانـي براي ایـن توافق  حضور 
داشـته باشـند پـس نمي تـوان دلواپـس کنگـره آمریـکا 
بـود. بـا تصویـب ایـن توافقنامـه در شـوراي امنیت عما 
ایـن توافقنامه بـه عنوان سـند بین المللـي درخواهد آمد 
. کنگـره آمریـکا نیـز 60 روز مهلـت دارد هـرکاري کـه 
بخواهـد انجـام بدهـد. البتـه کنگره بـه این  نکتـه توجه 
دارد کـه اعتبـار  کشـور آمریـکا را در جهـان زیـر سـوال 
نبـرد. ناگفتـه نمانـد که به محض اعـام توافقنامـه اوباما 
در مصاحبـه مطبوعاتـي اعـام کـرد کـه مـن تمـام قـد 
پشـت ایـن توافقنامه هسـتم و اگر کنگـره  تصویب نکرد 
مـن نظـر کنگـره را وتـو خواهم کـرد  پس اتفاقـي  براي 

ایـن سـند بین المللـي نخواهـد افتاد.  

بـا بیـان  معـاون اول رئیـس جمهـور 
اینکـه توافـق هسـته ای فرصـت جدیدی 
بـرای اقتصـاد، تولیـد و سـرمایه گـذاری 

کشـور ایجـاد کـرده اسـت تاکیـد کـرد 
و  سـاده  را  توافـق  ایـن  از  نبایـد  کـه 
دسـت کـم گرفت. گزیـده صحبـت های 

هجدهمیـن  در  را  جهانگیـری  اسـحاق 
اجـاس هیـأت عمومـی سـازمان نظـام 
مهندسـی بـه نقـل از نامـه نیـوز در زیـر 

بخوانیـد:
 از افتخـارات مهمـی کـه در دولـت 
تدبیـر و امیـد بـه وجـود آمـد ایـن بـود 
کـه اسـتقبال عیـد فرخنده فطـر، توفیق 
شـادمانی  و  مذاکـرات هسـته ای  بـزرگ 
نویـد  امـر  ایـن  کـه  بـود  ایـران  ملـت 
اشـتغال، تولیـد ، سـرمایه گذاری، رشـد 
دانـش و تکنولـوژی کشـور را بـا خود به 

همـراه داشـت.
 گـزاف نیسـت اگـر بگوییـم در ایـن 

بـه ویـن دوختـه  ایـام چشـم جهانیـان 
خواهـد  اتفاقـی  چـه  کـه  بـود  شـده 
افتـاد. مـردم جهـان انتظارمـی کشـیدند 
بـر  تکریـم  و  زور  بـر  منطـق  پیـروزی 
آخـر  در  و  کننـد  مشـاهده  را  تهدیـد 
بـه احتـرام ملـت بـزرگ  جهانیـان هـم 
احتـرام  و  ایسـتادند  ایـران  متمـدن  و 

شـتند. گذا
نشـان  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
داد کـه نـه در جنـگ، بلکـه بـر جنـگ 
پیـروز شـد . خیلی هـا تصور مـی کردند 
ایـران را بـه نقطـه ای رسـانده انـد کـه 
گریـزی جـز جنـگ وجـود نـدارد ولـی 

ملـت ایـران نشـان داد که مـی تواند بن 
بسـت شـکنی کنـد

 ایـن اولیـن بـاری اسـت کـه یـک 
توسـعه  حـال  در  اصطـاح  بـه  کشـور 
در مقابـل شـش قـدرت بـزرگ دنیـا از 
غـرب و شـرق ، اتحادیه اروپا و سـازمان 
پـای میـز مذاکـره مـی نشـیند و  ملـل 
بـه اهدافـی کـه از قبـل ترسـیم کـرده 

می کنـد. پیـدا  دسترسـی 
بزرگـی  بـه دسـتاورد  ایـران   ملـت 
رسـیده اسـت و مـا نبایـد آن را سـاده و 
کـم بگیریـم ولی متاسـفانه گاهـی اوقات 

ایـن اتفـاق توسـط عـده ای مـی افتد.

جمهوری اسالمی ایران بر جنگ پیروز شد

وزارت خارجه باید 
جلوی قطعنامه اخیر 
شورای امنیت را 
می گرفت

و  ظریـف  دیـروز  حضـور 
صالحی در جلسـه علنی مجلس 
مانـع از انتقاد برخـی نمایندگان 
نشـد. بـه گـزارش خبرآنایـن، 
رئیـس  و  امورخارجـه  وزیـر 

سـازمان انـرژي اتمي کوشـیدند تا بـه ابهامات موجود و سـواالتي کـه درباره 
محدودیـت هـاي پذیرفتـه شـده در توافق هسـته اي وین، مطرح شـده بود، 
پاسـخ دهنـد. سـواالتي کـه الریجانـي از جانـب آنها بـا مهمانـان مجلس در 
میـان مي گذاشـت و آنها پاسـخ مـي دادند. پـس از خـروج مهمانان مجلس 
از صحـن علنـي، برخـي نماینـدگان در قالـب تذکـرات شـفاهي و نطق هاي 
میـان دستورشـان، بـه انتقـاد از توافـق هسـته اي ویـن پرداختنـد. از جمله 
علیرضـا زاکانـي نماینـده تهـران کـه در تذکر شـفاهی خـود در صحن علنی 
خطـاب بـه کسـانی کـه موضوع ملـی توافـق هسـته ای را جناحـی می کنند 
یـا می خواهنـد از آن سوءاسـتفاده سیاسـی کننـد، گفـت: این موضـوع، ملی 
اسـت. آینـدگان در بـاره شـما قضـاوت خواهند کـرد. وی از ابهام آلـود بودن 
مسـیر رفـع تحریم هـا سـخن گفت و مدعي برگشـت پذیـر بودن خـودکار و 
خطرنـاک آن هـا در »برجـام« شـد و ادامـه داد: جلوگیـری از رخنـه امنیتی 
دشـمن در کشـور پیـام مـا در طـرح الـزام دولـت بـه حفـظ دسـتاوردهای 
هسـته ای بـود کـه با مصوبـه دیروز شـورای امنیت امـکان بازرسـی از اماکن 
نظامـی کشـور بـا طراحـی مسـیر پرپیـچ و خمی فراهم شـده اسـت. حجت 
االسـام احمد سـالک رئیس کمیسـیون فرهنگی مجلس نیـز در نطق میان 
دسـتور خـود قطعنامـه اخیـر شـورای امنیـت را شمشـیری بلند باالی سـر 
ملـت خوانـد و تاکیـد کـرد: باید وزارت خارجـه جلوی تصویـب این قطعنامه 

می گرفـت.  را 
وی بـا انتقـاد از دولـت، ادامـه داد: نماینـدگان و مـردم تا قبـل از تصویب 
قطعنامه در فقر اطاعاتی قرار داده شـدند و بعد از تصویب قطعنامه شـورای 
امنیـت نیـز اختیـاری ندارنـد. جای تعجب اسـت که ما بـا 6 کشـور اروپایی 
و آمریکایـی مذاکـره مـی کنیم که همه دارای کاهک هسـته ای بـوده و در 
ایـن زمینـه گذشـته قابـل دفاعـی ندارنـد و امـروز بـه جـای مجـری و ناظر 
توافـق هسـته ای نشسـته انـد. جمهوری اسـامی باید مجرمان هسـته ای را 
در دنیـا محاکمـه کنـد که ایـن کار عین استکبارسـتیزی اسـت این حرکت 
بـه نتیجـه می رسـد و وعـده الهی مبنـی بر نابـودی باطل محقق می شـود. 
محمدحسـن آصفـری نماینـده اراک نیـز در تذکـري گفت: توافق هسـته ای 
مشـکلی را حل نخواهد کرد. این سـخنان در حالي در جلسـه دیروز مجلس 
عنوان شـد کـه محمدقسـیم عثماني نماینده بـوکان در تذکـري در حمایت 
از تیـم مذاکـره کننـده هسـته اي، گفـت: جایـزه صلـح نوبـل را امسـال باید 
بـه گـردن محمدجواد ظریـف وزیر امورخارجـه بیندازیم که شایسـته چنین 

مقام و منزلتی اسـت.

دولت به دنبال رضایت 
مردم از راه های 
پوپولیستی نیست

سـخنگوی  نوبخـت،  باقـر  محمـد 
نشسـت  سـابق  روال  بـه  دولـت 
بـا  را  خـود  هفتگـی  خبـری 
گزیـده  کـرد.  برگـزار  خبرنـگاران 
صحبـت هـای نوبخـت را بـه نقل از 

خوانیـد: مـی  زیـر  در  مهـر 
 مـا نیازمنـد منابـع قابـل توجهی 

هسـتیم کـه از طریـق سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی بایـد صـورت بگیـرد تا 
بتوانیـم به رشـد هشـت درصدی برسـیم.

 زمانـی کـه تحریم هـا برطـرف و اقتصـاد شـفاف تر شـود، منابـع داخلـی یک خطر 
بالقـوه بـه حسـاب می آید که مـا باید آن را به سـمت سـرمایه گذاری ها سـوق دهیم، 
امـا بـرای ایجـاد تحـول در اقتصـاد نیازمنـد منابـع خارجـی در سـرمایه گذاری هـم 

. هستیم
 مطمئن باشید که این پول ها به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت.

 مـا در مـورد منابـع ارزی، اولویتمـان توسـعه صـادرات اسـت و منابـع ارزی را بـه 
سـمتی هدایـت می کنیـم کـه منجـر بـه افزایش صـادرات شـود.

 دعـوت وزیـر نفـت از هیـات آلمانـی بـه دلیـل سـرمایه گذاری در توسـعه صادرات 
پتروشـیمی اسـت. مـا بـه ایـن نوع منابـع احسـاس نیاز می کنیـم و بـه همین جهت 

بـا طرف هـای خارجـی وارد مذاکره می شـویم.
 آنهـا بـرای واردات کاالهـای خـود به ایـران نمی آیند. مـا نیازمند سـرمایه خارجی 

هسـتیم و نه واردات کاالهـای خارجی.
 اگـر کاالهایـی هـم وارد کشـور کنیـم، ایـن واردات، کاالهـای اولیه ای اسـت که با 
دسـت نیروهـای متخصص انسـانی تبدیل به ارزش افزوده خواهد شـد و مـا به دنبال 

ایـن نوع کاالها هسـتیم.
 مـا بـا ایـن اعـداد و ارقام نمی توانیم توسـعه پیدا کنیم، چرا که عمده رشـد کشـور 

باید از مسـیر سـرمایه گذاری غیرنفتی آغاز شود.
 صحبت هـای مقامـات آمریکایـی نفـی ای اسـت و بـه جـای آنکـه اعام کننـد اگر 
ایـران ایـن کار را انجـام دهـد، از آن سـمت شـروع کردنـد و می گویند اگر ایـران این 

کار را انجـام ندهد.
 اینکـه مـا هـم هـر لحظه جـواب دهیـم، مگر کار سـختی اسـت؟! در گذشـته هم 

ایـن درشـت گویی ها می شـد.
 ایـن توافـق هسـته ای نوعی پاسـخگوی بـه اظهارات مقامـات آمریکایی اسـت و ما 
بـه جـای آنکـه وقت خـود را صرف جـواب دادن بـه آمریکایی هـا کنیـم، آن را صرف 
مذاکـره بـا هیات هـای اقتصـادی اروپایـی می کنیم، چرا که مـا برای توسـعه، نیازمند 
سـرمایه گذاری هسـتیم و می دانیـم کـه ریشـه ایـن نِق هایی کـه می زنند، کجاسـت.

 هر وقت که الزم باشد، جوابشان داده خواهد شد.
 مـا در گذشـته سـه برنامـه خوش بینانه، بدبینانـه و واقع بینانه برای اداره کشـور در 
نظـر گرفتـه بودیـم کـه فعًا با اصـل و فرض بـر اینکه تحریم هـا کنار مـی رود، برنامه 

خوش بینانـه را اجرایـی خواهیم کرد.
  رئیس جمهـور بـه وعـده هسـته ای خـود عمـل کـرد. البتـه ایشـان وعده هایی هم 

بـه مـردم داده اسـت که پایبنـد بـه وعده های خود هسـتند.
  دولت به دنبال رضایت مردم از راه های معقول است و نه راه های پوپولیستی.

  دولت هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کاالهای اساسی نداده است.

امروز در دنیا 
هیچکس نمی گوید 
ایران تسلیم است 
امـور  وزیـر  ظریـف  جـواد  محمـد 
خارجـه ایـران بـا حضـور در جمـع 
نمایندگان مجلس شـورای اسـامی 
جمع بنـدی  دربـاره  را  گزارشـی 
مذاکرات هسـته ای ایران بـا 1+5 در 
ویـن بـه مجلـس ارائـه کـرد. گزیده 
ای از سـخنان محمـد جـواد ظریف 

را بـه نقـل از خبـر آنایـن در زیـر مـی خوانیـد:
 ایـن مذاکـرات به شـش کشـور به ظاهر بـزرگ و همچنیـن نماینده عالـی اتحادیه 

اروپـا ثابت شـد کـه ایرانـی را هرگز نبایـد تهدید کرد.
 این توافق روشن کرد برنامه موشکی ما به هیچ کس ارتباطی ندارد.

 اهـداف کلیـدی ایـران کـه بـرای رسـیدن بـه آنهـا پافشـاری کرده ایم،حفـظ عزت 
و اقتـدار ایـران، تثبیـت برنامـه هسـته ای باالخـص آب سـنگین و فـردو و شناسـایی 
بین المللـی آنهـا و پایـان دادن تحریم ها و شـش قطعنامه شـورای امنیـت تحت فصل 

. هفت
 بزرگتریـن دسـتاورد ایـران مهـر تاییـد غنی سـازی شـورای امنیـت بـر برنامـه 
غنی سـازی ایـران اسـت کـه اصـوال در تاریخ هفتاد سـاله این شـورا بی سـابقه اسـت.

 همـه تحریم های شـورای امنیت، آمریـکا و اروپا که درحوزه برنامه هسـته ای اعمال 
شـده انـد بـه صورت یکجـا در روز اجرا و بقیـه تحریم ها که به صـورت محدود بر جای 

مانده اند طی چند سـال برداشـته خواهند شـد.
 امروز در دنیا هیچکس نمی گوید که ایران تسلیم است.

 تحریم هـای اقتصـادی و مالـی در حـوزه  هـای مالـی، نفتـی، بیمـه و حمـل و نقل 
و کشـتی رانی و بانکـی در ابتـدای توافـق بـه صـورت کامـل لغـو و متوقـف می شـود. 
تحریـم  تحصیـل دانشـجویان ایـران در حوزه رشـته های هسـته ای به طـور کامل لغو 

خواهد شـد. 
 بـرای اولیـن بـار پـس از سـه دهـه تحریـم  غیرعادالنـه ممنوعیـت هواپیماهـای 

مسـافربری مرتفـع خواهـد شـد.
 برخـاف خواسـته و اصـرار دائمـی طـرف مقابـل هیـچ یـک از سـانتریفیوژ ها و 
زیرسـاخت های آنهـا از کشـور خـارج و یـا منهـدم نمی شـوند و قلب رآکتـور اراک نیز 

پـس از خـروج در داخـل کشـور نگهـداری خواهد شـد.
 ایـن نخسـتین بـار در تاریـخ شـورای امنیت اسـت که کشـوری بـا مذاکـره و بدون 
جنـگ و تسـلیم و بـدون اجـرای الزامات شـش قطعنامه قبلـی از تحریم های شـورای 

امنیـت خارج می شـود.
 تمام قابلیت های امنیتی و دفاعی ایران حفظ خواهد شد .

 بازگشـت پذیری صرفا در قطعنامه مطرح نشـده و موضوع بازگشـت پذیری یکی از 
موضوعـات برجـام اسـت که در دو صفحـه برجام آمده و یک وضعیت دو طرفه اسـت.

 آنچـه بدسـت آمـده تنها حاصـل کار گروه مذاکره کننده نیسـت. ایـن توافق نتیجه 
و تجلـی عزت و اقتدار ملی اسـت.

 قطعنامـه کامـا صریح اسـت و نظارت شـورای امنیت بر برنامه هسـته ای ایران طی 
ده سـال پایان خواهد یافت.

  قطعنامـه جدیـد هیچ سـازو کار تحریمی ندارد. تنها سـاز و کار بازگشـت تحریم ها 
بر اسـاس سـاز و کار شـصت روزه ای اسـت که در برجام تشـریح شده است.

 در هیچ جای برجام و قطعنامه کلمه ای درباره تعلیق نیامده است.

مجلسدولتدولت

دولت

بـا  مسـتضعفین  بسـیج  سـازمان  رئیـس 
تأکیـد بـر اینکـه هـر ایرانـی کـه اسـناد وین 
را بخوانـد نفرتـش به آمریکا صـد چندان می 

شـود، گفـت: در قطعنامـه ای کـه آمریـکا بـه 
شـورای امنیت پیشنهاد داد دشـمنی با ایران 
مـوج می زنـد. گزیـده صحبـت های سـرتیب 

حسـین نقـدی را در زیـر بـه نقـل از انتخاب 
نید: بخوا

مقامـات  روزهـای  ایـن  اظهـارات     
آمریکایـی هیـج نشـانی از نزدیـک شـدن به 
اجـرای یـک تفاهـم عادالنـه را نـدارد، بلکـه 
ظاهراً مذاکرات، آنها را در دشـمنی خودشـان 

جـدی تـر کـرده اسـت.
  اوبامـا مـی گویـد اگـر بخواهیـم، مـی 
توانیـم ارتـش ایـران را نابـود کنیـم؛ کارتـر 
اشـتون وزیـر دفـاع آمریـکا می گویـد: گزینه 
هـای نظامی روی میز اسـت. ِکـری می گوید: 
توافـق انجـام شـده بخاطـر ایـن خوب اسـت 

کـه امـکان حمله نظامی را منتفـی نمی کند. 
سـخنگوی کاخ سـفید مـی گویـد: توافـق بـا 
ایـران فرصت بیشـتری برای شناسـایی دقیق 
اهـداف فراهـم کـرده و دسترسـی بـه اهداف 
در یـک حملـه نظامـی را هدفمنـد مـی کند.

  اینهـا مواضـع بعـد از مذاکـره و تفاهـم 
آقایـان اسـت؛ آقایانی که کسـی مجبورشـان 
نکـرده مذاکره کنند، بلکه سـال هاسـت برای 

مذاکـره التماس کـرده اند.  
  عضـی هـا در داخـل کاسـه از آش داغ 
تـر شـده و برای تبرئـه مقامات آمریـکا از این 
مواضـع خشـونت بار و کینـه توزانـه و تبعات 

حقوقـی ایـن سـخنان ننـگ آور مـی گوینـد 
ایـن حرف ها بـرای خوراک داخلی آنهاسـت؛ 
آنچـه هـم روی کاغـذ آمـده و سـند شـده 

اسـت، بـرای خـوراک داخلی آمریکاسـت؟
  قطعنامـه ای کـه آمریـکا بـه شـورای 
بندهایـش  همـه  در  داد  پیشـنهاد  امنیـت 
دشـمنی بـا ایـران موج مـی زند و نمـاد کینه 
شـتری امریـکا بـا ملـت ایران اسـت و نشـان 
مـی دهـد کـه آمریکا بـه دنبـال راهی اسـت 
کـه از نتیجـه مذاکـرات بـرای اعمال فشـار و 
دشـمنی بیشـتر علیـه ملـت ایـران اسـتفاده 

   . کند

هر ایرانی که اسناد وین را بخواند نفرتش به آمریکا صد چندان می شود
بسیج

سردار سلیمانی 
شهادت فرمانده 
عملیات سپاه بدر 
عراق را تسلیت گفت

فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه 
پیامـی  صـدور  بـا  پاسـداران 
شـهادت فرمانـده عملیـات سـپاه 
بـدر عـراق را تسـلیت گفـت.  بـه 
گـزارش خبرنـگار دفاعی تسـنیم، 

سرلشـکر قاسـم سـلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسـداران انقاب اسامی در 
پیامی شـهادت فرمانده عملیات سـپاه بدر عراق را تسـلیت گفت. در پیام تسـلیت 
سرلشـکر سـلیمانی آمده اسـت: سـرزمین عراق و حـرم آل اهلل به خـود می بالد که 
پاسـداران و محافظـان دالور، مخلـص، شـجاع و مؤمنـی هماننـد فرمانـده شـهید 
ابومنتظـر را در دامـن خـود پـرورش داده کـه بـا جهاد خسـتگی ناپذیر سـال های 
متمـادی خـود علیـه جبهـه اسـتکبار و جریـان ملحـد تکفیـری، داعشـی الگـو و 
اسـوه همـه مجاهـدان و رزمنـدگان جبهه مقاومت شـده اسـت. اینجانب شـهادت 
فرمانـده مخلـق و مهـذب برادر عزیـز ابومنتظر را به خانـواده گرانقدر شـهید، امام 
خامنه ای عزیز حفظه اهلل و امت انقابی و مسـلمان تبریک و تسـلیت عرض نموده 
و اطمینـان دارم کـه اهـداف و آرمان های این فرمانده شـهید با جهـاد همرزمانش 
تـا پیـروزی نهایـی جبهه حق بـر باطل ادامـه خواهـد یافت.فرمانده نیـروی قدس 

سـپاه سرلشـکر پاسـدار قاسم سـلیمانی

رقم دارایی های 
مسدود شده ایران ۱۵۰ 
میلیارد دالر است؟

موسسـه مالیـه بین المللی اعام 
کـرد، قـرارداد هسـته ای بـه ایـران 
امـکان دسترسـی دوبـاره بـه 150 
میلیـارد دالر از دارایی هـای بلوکـه 
شـده اش و سیسـتم مالـی جهانـی 
را می دهـد. بـه گـزارش فایننشـال 
تایمـز، برداشـته شـدن تحریم های 

ایـران احتمـاال سـبب افزایـش تولیـد نفـت این کشـور و تقویـت فشـار های مالی بر 
دیگـر صادرکننـدگان منابع هیدروکربنی خواهد شـد. موسسـه رتبه بنـدی مودیز در 
گزارشـی اعـام کرد، بـرآورد افزایـش تولید نفت ایـران به میزان یک میلیون بشـکه 
طـی یـک یا دو سـال »به نحـو اجتناب ناپذیـری قیمت هـا را کاهش خواهـد داد.« و 
اعتبـار صادرکننـدگان بـا منابع مالـی ضعیف نظیر روسـیه، ونزوئـا، نیجریه، بحرین 
و عمـان را کاهـش خواهـد داد. مودیـز در ادامـه بـه نقل از موسسـه مالیه بین المللی 
عنـوان کـرد، قرارداد هسـته ای که بـه ایران امکان دسترسـی دوباره بـه 150 میلیارد 
دالر از دارایی هـای بلوکـه شـده اش و سیسـتم مالـی جهانـی را می دهـد، می توانـد 
تولیـد نفـت ایـن کشـور را تا سـال 2017 بـه 4 میلیـون بشـکه در روز افزایش دهد. 
ایـران بـه سـرعت می تواند 30 میلیون بشـکه نفـت از محل ذخایر خود بـر روی دریا 
را بـه بازارهـای جهانـی سـرازیر کنـد و درصورتی کـه هیچ تقاضای متناظـری وجود 

نداشـته باشـد، قیمت هـا کاهـش می یابد.

آغاز مذاکرات ایران 
باغول نفتی روس ها

دور جدیـد مذاکرات شـرکت 
ملـی نفـت ایـران بـا لـوک اویل 
بزرگتریـن  از  یکـی  عنـوان  بـه 
در  روسـیه  نفتـی  شـرکت های 
مسـکو آغـاز شـده اسـت و پیش 
بینـی می شـود بـه زودی امـکان 
بازگشـت ایـن شـرکت بـه طرح 
توسـعه میـدان آذر فراهم شـود. 

بـه گـزارش مهـر، در طول چند هفته گذشـته شـرکت های مختلـف اروپایی و 
حتـی آمریکایـی همچون شـل انگلیس، توتال فرانسـه، انی ایتالیـا، اوده، بازل، 
زیمنـس، لینـده و باسـف آلمان و چند شـرکت سوئیسـی به منظور بازگشـت 
بـه صنعـت نفـت و گاز ایـران چـراغ سـبز نشـان داده انـد. بـا ایـن وجـود، بـه 
نظـر مـی رسـد عـزم شـرکت لوک اویل روسـیه بـه منظور بازگشـت بـه طرح 
توسـعه میـادن نفتـی ایـران بـه ویـژه طـرح توسـعه میـدان مشـترک آذر در 
غـرب کشـور بیـش از سـایر شـرکت های اروپایـی جـدی تـر اسـت. از این رو 
دور جدیـد مذاکـرات شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا لوک اویـل به عنـوان یکی 
از بزرگتریـن شـرکت های نفتـی روسـیه در مسـکو آغـاز شـده اسـت و پیـش 
بینـی می شـود بـه زودی امکان بازگشـت این شـرکت به طرح توسـعه میدان 

فراهم شـود. آذر 

نامه سازندگان 
فیلم »رستاخیز« به 
رئیس جمهور

تهیه کننـده  علیقلـی زاده  تقـی 
فیلـم »رسـتاخیز« از ارسـال نامـه 
سـازندگان ایـن فیلـم بـه رئیـس 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  جمهـور 
خبرگـزاری خبرآناین، علیقلی زاده 
نامـه  دربـاره  متنـی  انتشـار  بـا 

سـازندگان فیلم »رسـتاخیز« سـاخته احمدرضا درویش به رئیس جمهور توضیحاتی 
بـه ایـن شـرح ارائه کـرد: »اقدام تاسـف بار وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی در توقف 
اکـران عمومـی فیلـم سـینمایی »رسـتاخیز«، موجب حیرت و پرسـش های فـراوان 
درخصـوص ایـن اقـدام مغایـر بـا تدبیـر و روندهـای قانونی، حقوقی و شـرعی شـده 
و دامنـه آن در افـکار عمومـی داخلـی و خارجـی در حـال گسـترده شـدن اسـت. 
سـازندگان فیلـم »رسـتاخیز« ضمـن رعایـت خویشـتن داری، با ارسـال نامـه ای به 
حجت االسـام و المسـلمین حسـن روحانی، خواستار رسـیدگی فوری ایشان به این 
موضـوع شـدند. یقینـا مقـام محترم ریاسـت جمهور که مسـئولیت حفـظ و صیانت 
از اجـرای قانـون اساسـی )این میثاق گران سـنگ انقاب اسـامی( را برعهـده دارند 
و تربیـت یافتـه مکتـب اهـل بیـت )ع( و ملبس به جامـه مقدس فقاهت و شـریعت 
محمدی )ص( هسـتند، نسـبت به این تصمیم خسـارت بار وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسـامی رسـیدگی عاجـل خواهنـد کـرد.«

خبر خبرخبر خبر
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گره زدن اقتصاد به مذاکرات
اولیـن واکنـش پـور ابراهیمی به 
تفاهم نامـه لـوزان روز 23 فروردیـن 
بـود. او در گفتگـو بـا ایسـنا از تیـم 
امـا  کـرد  حمایـت  مذاکره کننـده 
هشـدارهایی هـم داد: دولـت بایـد 
بدانـد آنچـه را کـه خـط قرمزهـای 
نظـام، رهبـری و مجلس اسـت باید 
رعایـت کنـد و مـا حتمـاً بـر روی 
این قضیه حسـاس بـوده و پیگیری 
توافـق  نیسـتیم  حاضـر  می کنیـم/ 
بـدی انجـام دهیـم کـه منجر شـود 

عـزت مـردم مـا از بیـن بـرود.
کـه  زمانـی  و  بعـد  هفتـه  یـک 
بحـث بـر سـر انتشـار فکـت شـیت 
ایرانی داغ شـده بود، پـور ابراهیمی 
هـم بـه جمـع کسـانی پیوسـت که 
خواسـتار انتشـار فکـت شـیت بود. 
در  و  مجلـس  علنـی  در صحـن  او 
گفـت:  خـود  دسـتور  میـان  نطـق 
نماینـدگان طـی ایـن دو هفتـه در 
خواسـتار  امضـا  بـا 213  بیانیـه ای 
انتشـار جزئیات مذاکرات شـدند اما 
تاکنـون وزارت خارجـه این جزئیات 
را منتشـر نکـرده اسـت. پـر سـر و 
صداتریـن اقـدام پـور ابراهیمـی اما 
انجـام  اردیبهشـت   22 روز  صبـح 
 79 بـا  همـراه  او  وقتی کـه  شـد. 
فوریتـی   3 طـرح  دیگـر  نماینـده 
»توقـف مذاکـرات هسـته ای تا قطع 
بـه  و  امضـا  را  آمریـکا«  تهدیـدات 
هیئت رئیسـه مجلـس تقدیـم کـرد. 
اگرچـه ایـن طـرح به جایی نرسـید.

هشـتم تیرماه و در اوج مذاکرات 
هسـته ای پور ابراهیمی در نشسـتی 
از گـره زدن مشـکات  مطبوعاتـی 
اقتصـاد ایـران بـه مذاکـرات انتقـاد 
کـرد: تصـور دولـت ایـن بود کـه با 
حـل مذاکـرات گره هـای اقتصـادی 
نـگاه  لـذا  شـد  خواهـد  گشـوده 
دولـت بـرای حل مشـکات کشـور 
بیرونـی معطـوف شـد  اقتصـاد  بـر 

تـا اقتصـاد درونـی. پـور ابراهیمـی 
به نوعـی ایـن موضـع خـود را  20 
مجلـس  علنـی  صحـن  در  تیرمـاه 
مشـکات  زدن  گـره  کـرد:  تکـرار 
اقتصـادی کشـور با مذاکـرات اتمی 
بایـد  و  اسـت  راهبـردی  اشـتباه 
سـاختار اقتصاد کشـور اصاح شود.

نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
مجلـس پـس از بـه نتیجه رسـیدن 
مذاکـرات هـم در مراسـم نمـاز عید 
فطـر در شـهداد گفـت: امیدواریـم 
ضمانـت اجرایـی آن وجـود داشـته 
باشـد و دچـار خدعـه و نیرنـگ از 

سـوی طـرف مقابل نشـود.

نمی گذاریم جام زهر 
دیگری بنوشانند

محمدمهـدی زاهـدی در گفتگـو 
بـا خانـه ملـت در روز دوم فروردین 
گفـت: زمانی کـه دولت در مذاکرات 
حمایتـی  نـگاه  متوجـه  هسـته ای 
در  قوی تـر  می توانـد  باشـد  ملـت 
ایـن  در  شـود؛  ظاهـر  مذاکـرات 
میـان بـرد ایران در مذاکرات بسـیار 

بیشـتر خواهـد شـد.
در  زاهـدی  بعـد  هفتـه   2
گفتگویـی دیگـر بـا خانـه ملـت از 
کـرد:  حمایـت  مذاکره کننـدگان 
خـوب  مذاکـرات  از  همـه  بایـد 
هسـته ای حمایـت و دفـاع کنیـم، 
البتـه مـاک مذاکـره و گفت وگوی 
رهبـری  معظـم  مقـام  را  خـوب 

کردنـد. مشـخص 
نماینـده مـردم کرمـان و راور در 
علنـی ششـم  نشسـت  در  مجلـس 
اردیبهشـت گفـت: اگـر نماینـده ای 
از مجلـس در گـروه مذاکره کننـده 
ایران حضورداشـته باشـد، نگرانی و 
دغدغـه وکای مـردم در قوه مقننه 

کاهـش می یابـد.
در  و  خردادمـاه  سـوم  زاهـدی 
گفتگـو بـا مهر هم طبـق روال قبلی 

مذاکـرات  دربـاره  صحبت هایـش 
هسـته هـای موضعـی دربـاره تیـم 
و  نگرفـت  ایـران  مذاکره کننـده 
صحبت هایش بیشـتر جنبـه توصیه 
داشـت: توصیـه جدی ما این اسـت 
کـه تیـم مذاکره کننـده کشـورمان، 
را  ترسیم شـده  قرمـز  خطـوط 
رعایـت کننـد. زاهـدی نهـم خرداد 
در همایـش اصولگرایـان در کرمـان 
گفـت:  و  رفـت  تندتـر  کمـی  امـا 
اجـازه نمی دهیـم کسـانی کـه  مـا 
کـم  تدبیـر  و  معرکـه سیاسـت  در 
آورده انـد بتواننـد و بخواهنـد جـام 

بنوشـانند. دیگـر  زهـری 
علنـی  نشسـت  در  زاهـدی 
تیـم  از  مجلـس  خـرداد   24
مذاکره کننـده ایـران حمایـت کـرد 
هـم  توصیه هایـی  درعین حـال  و 
کـرد: ضمـن ابـراز اعتمـاد بـه تیـم 
مذاکره کننده هسـته ای کشـورمان، 
اعـام می کنیم ملت ایران اسـامی 
و  زیاده خواهی هـا  بـار  زیـر  هرگـز 
نخواهنـد  امریـکا  زیاده طلبی هـای 
بـا  مذاکره کننـده  تیـم  و  رفـت 
حمایت هـای مردم و رهبـری عزیز، 
محکم و اسـتوار و بـدون انعطاف در 
مقابـل ایـن زیاده خواهی ها بایسـتد.

تشکر از تیم مذاکره کننده
عارفـی نماینـده مـردم جیرفـت 
شـورای  مجلـس  در  عنبرآبـاد  و 
در  چندانـی  اظهارنظـر  اسـامی 
مـورد مذاکـرات هسـته ای نداشـته 
بـود  نماینـده ای   80 آن  جـزو  امـا 
توقـف  فوریتـی  سـه  طـرح  کـه 
مذاکـرات هسـته ای را امضـا کـرد. 
حـوزه  در  عارفـی  فعالیـت  دیگـر 
از  پـس  بـه  هسـته ای  مذاکـرات 
قطعنامـه 2231  امضـای  و  توافـق 
او  برمی گـردد.  امنیـت  شـورای  در 
علنـی مجلـس  نشسـت  در  دیـروز 
گفـت: صبر، ایسـتادگی و مقاومت و 

اطاعـت از ولی فقیـه نتیجه شـیرین 
را بـه ملـت ارزانی فرمـود و ازاین رو 
بـه  دیپلماسـی  از سـربازان جبهـه 
جهـت مجاهـدات و دفـاع از حقوق 
می نمایـم  تشـکر  ایـران  مملکـت 
رعایـت  و  سـختی ها  باتحمـل  کـه 
و  ایـران  از  تعیین شـده  چارچـوب 

ایرانـی دفـاع کردنـد.

رعایت خطوط قرمز
حسـین فتاحـی نماینـده مـردم 
شـهربابک هـم حداقل در سـال 94 
موضعـی دربـاره مذاکرات هسـته ای 
سـه  طـرح  هـم  او  امـا  نگرفـت 
فوریتـی توقـف مذاکـرات هسـته ای 
را امضـا کـرد. فتاحـی پـس از بـه 
توافـق رسـیدن ایـران و 1+5 هـم 
به ایسـنا گفـت: امیدواریـم خطوط 
قرمـزی کـه مقـام معظـم رهبـری 
بـر آن تأکیـد داشـته اند، در توافـق 
ویـن رعایـت شـده باشـد و در غیـر 
ایـن صـورت حـق و حقـوق ملـت 
ایـران ضایـع خواهـد شـد کـه در 
ایـن صـورت مجلـس آن را نخواهد 

پذیرفـت.

حامی همیشگی تیم 
مذاکره کننده

نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنان 
تیـم  حامیـان  از  مجلـس  در 
او  بـود.  هسـته ای  مذاکره کننـده 
تیـم  از  اظهارنظرهایـش  اکثـر  در 
دیپلماسـی دولـت حمایـت می کرد. 
امیـری در اولیـن اظهارنظـر پس از 

تفاهم نامـه لـوزان بـه ایسـنا گفـت: 
تیـم مذاکره کننـده کشـور مـا یـک 
تنـه چندیـن مـاه بـا شـش قـدرت 
از  بایـد  و  کـرد  مذاکـره  جهانـی 
آن هـا تشـکر کنیم و سیاسـت »برد 
- بـرد« دولـت اسـت کـه از ابتـدا 
بـر مذاکـرات حاکـم بـود.  امیـری 
خامکانـی در طـول مذاکـرات هـم 
دسـت از حمایـت خـود برنداشـت. 
او بیسـتم تیـر به ایسـنا گفـت: تیم 
مـا مظلومانه امـا مقتدرانـه در حال 
در  اسـت  انتظـار  و  اسـت  مبـارزه 
داخـل کشـور به ویـژه بعـد از اتمام 
حجـت مقـام معظـم رهبـری، همه 
بـا تمـام تـوان از ایـن تیـم حمایت 

کننـد.
 5+1 و  ایـران  توافـق  از  پـس 
امیـری خامکانـی در نشسـت  هـم 
علنـی مجلـس گفت: عرض خسـته 
نباشـید و خـدا قوت داریـم خدمـت 
هسـته ای  مذاکره کننـده  تیـم 
یـک  در  مقتدرانـه  و  مظلـوم  کـه 
از  نابرابـر  دیپلماتیـک  مبـارزه 
منافـع ملـی کشـور دفـاع می کنند، 
زحمـات  قـدردان  ایـران  ملـت 
دسـتگاه دیپلماسـی کشـور و تیـم 
هسـتند  هسـته ای  مذاکره کننـده 
و شـرایط آن هـا را درک می کننـد 
گرچـه از طـرف بعضی هـا تنـدروی 

می شـود. جفـا  و 

تیم مذاکره کننده شجاع
نماینـده  حسـن پور  شـهباز 
در  بردسـیر  و  سـیرجان  مـردم 
طـول  در  اگرچـه  هـم  مجلـس 
اظهارنظـر  هسـته ای  مذاکـرات 
مذاکـرات  دربـاره  صریحـی 
همـان  در  امـا  نداشـت  هسـته ای 
از  تقریبـاً  صحبت هایـش  معـدود 
تیـم مذاکره کننـده حمایـت کـرد. 
خانـه  بـه  خـرداد   25 حسـن پور 
ملـت گفت: بـه تمـام آزادیخواهان 

جمهـوری  کـه  شـد  ثابـت  دنیـا 
اسـامی ایـران در مذاکرات حسـن 
نیت داشـته و به دنبال صلح اسـت 
بنابرایـن بـا توجـه بـه این مسـئله 
از سـوی  اعتمادسـازی  بـه  نیـازی 
ایـران نیسـت.  حسـن پور در اولین 
اظهارنظـر پـس از توافق هسـته ای 
هـم بـه ایسـنا گفـت: امـروز همـه 
نمایندگانـی کـه در صحـن علنـی 
بـدون  داشـتند،  حضـور  مجلـس 
اسـتثناء از مواضـع شـجاعانه تیـم 
حمایـت  کشـورمان  مذاکره کننـده 
و رسـماً اعـام کردنـد حامـی تیـم 

بـود. و خواهنـد  بـوده 

عدم اعتماد به آمریکایی ها
مـردم  نماینـده  آبـادی  غضنفـر 
بـم، ریـگان، فهـرج و نرما شـیر در 
مجلـس در سـال 94 به جـز امضای 
طـرح سـه فوریتی توقـف مذاکرات 
هسـته ای، کار دیگـری در ارتبـاط 
بـا مذاکـرات هسـته ای انجـام نداد. 
دربـاره  وی  وب سـایت  در  البتـه 
 : نوشته شـده:  هسـته ای  مذاکـرات 
نیسـتند  قابل اعتمـاد  آمریکایی هـا 
سـطح  در  کـه  تعهداتـی  بـه  و 
گذشـته  در  مـا  بـه  بین الملـل 
داده انـد عمـل نکـرده و صداقتی از 

نداده انـد. نشـان  خـود 

مخالفت با جشن زودهنگام
منظـری توکلـی نماینـده مـردم 
جـزو  هـم  ارزویـه  و  رابـر  بافـت، 
نماینـدگان امضـا کننـده طرح سـه 

فوریتـی توقـف مذاکـرات هسـته ای 
بـود. او البتـه قبـل از امضـای ایـن 
دربـاره  چندانـی  اظهارنظـر  طـرح 
بـود.  نکـرده  هسـته ای  مذاکـرات 
منظـری توکلـی 24 خردادمـاه در 
در  علنـی مجلـس گفـت:  نشسـت 
ایـن مذاکرات چند راه در پیشـروی 
داریـم؛  نخسـت آنکه آمریـکا حقوق 
ملـت ایران را به رسـمیت بشناسـد 
توافـق  قرمـز  لحـاظ خطـوط  بـا  و 
انجـام شـود و دوم آنکـه آمریـکا به 
ادامـه  خویـش  زیاده خواهی هـای 
دهـد و تیـم مذاکره کننـده مـا میـز 
مذاکـره را بـا افتخـار تـرک کند که 
در هـر دو شـکل فـوق مـا از تیـم 
به عنـوان  هسـته ای  مذاکره کننـده 
قهرمانـان نرمش قهرمانانـه تقدیر و 
تجلیـل نمـوده و موفقیت خویش را 

می گیریـم. جشـن 
سـایت شـخصی منظـری توکلی 
عـاوه بـر نشـر ایـن صحبت هـا در 
روز 24 خـرداد در روز 22 تیـر ایـن 
سـخنان را بـدون ذره ای تغییـر  بـه 
روز  در  توکلـی  منظـری  از  نقـل 

قـدس نشـر کـرده اسـت.
منظـری توکلـی پـس از توافـق 
هسـته ای هم ضمن حمایـت از تیم 
کرمـان  آرمـان  بـه  مذاکره کننـده 
گفـت: هنـوز اتفاقـی نیفتاده اسـت 
جشـن  بـه  بگوییـم  بتوانیـم  کـه 
بپردازیـم.” و همان طـور کـه امـروز 
روحانـی  آقـای  ریاسـت جمهـوری 
گفتنـد بایـد تـا دو مـاه دیگـر صبر 
کنیـم. البتـه منظـری توکلـی سـه 
روز بعـد موضعـی نرم تـر گرفـت و 
بـه صبح رابـر گفت: پس از سـال ها 
وحـدت و مقاومـت بر تحریـم پیروز 
شـدیم، موفقیت تیـم مذاکره کننده 
هسـته ای را بـه همـه شـما تبریـک 

می کنـم. عـرض 

توجه به خطوط قرمز

امیـری کهنـوج نماینـده مـردم 
کهنـوج، منوجـان، رودبـار جنوب، 
قلعـه گنـج و فاریـاب در مجلـس 
نشسـت  در  فروردیـن   25 روز 
علنـی مجلـس گفت: امیـدوارم در 
سـال همدلـی و هم زبانـی دولت با 
تمـام وجـود مردم شـریف ایران را 
بـاور کـرده و تیـم مذاکره کننده با 
ایمـان راسـخ و اقتـدار دل ملت را 
شـاد کنـد، از طـرف دیگـر انتظـار 
ایـن  از تیـم مذاکره کننـده  مـردم 
توجـه  قرمـز  خطـوط  کـه  اسـت 
جـزو  هـم  کهنـوج  شـود.امیری 
امضاکننـدگان طـرح سـه فوریتـی 

توقـف مذاکـرات هسـته ای بـود.

الزام دولت 
به حفظ حقوق هسته ای

آذیـن نماینده مردم رفسـنجان 
بـا  تیـر  اول  مجلـس  در  انـار  و 
اشـاره بـه طـرح الـزام دولـت بـه 
حفـظ حقوق هسـته ای به تسـنیم 
طـرح  ایـن  در  مجلـس  گفـت: 
را  نظـام  قرمـز  خطـوط  مجـدداً 
عنـوان کـرده و از تیـم هسـته ای 
هسـته ای  مذاکـرات  در  خواسـته 
بـا غـرب ایـن خطـوط قرمـز را در 
نظـر بگیـرد تـا بـه توافـق خوبـی 
کـه منافـع نظام در آن دیده شـده، 

. بیم دسـت یا
آذیـن 15 تیـر هـم بـه فـارس 
نظامـی  مراکـز  از  بازدیـد  گفـت: 
توسـعه  و  تحقیـق  از  ممانعـت  و 
هسـته ای دخالـت در امـور داخلی 
بـا پیـش  ماسـت و طـرف مقابـل 
کشـیدن بحـث ممانعـت از تحقیق 
و توسـعه هسـته ای اسـتقال ما را 

هـدف قـرار داده اسـت.

می گوینـد حسـن روحانـی بـه دلیـل برنامه هایـی 
کـه دربـاره پرونـده هسـته ای ایران داشـت توانسـت 
رئیس جمهـور ایـران شـود. حتـی برخـی پـا را فراتر 
گذاشـته پیروزی حسـن روحانی بر سـعید جلیلی را 
بـه رفرانـدوم هسـته ای تشـبیه کردند. از همـان روز 
اول آغـاز بـه کار دولـت روحانـی، حل وفصـل پرونده 
هسـته ای ایـران به شـدت از سـوی دولت دنبـال و از 
سـوی مـردم مطالبـه می شـد. در ایـن میـان نقـش 
مجلـس نهم شـورای اسـامی هـم که به عنـوان یک 
مجلـس اصولگرا چندان هم بـا دولت روحانی مهربان 
نبـود، بسـیار تأثیرگـذار بـود و اظهارنظـر نمایندگان 
مجلـس دربـاره مذاکـرات هسـته ای هـم در داخل و 
هـم در خـارج بازخوردهـای فراوانی داشـت. اسـتان 
کرمـان هـم در مجلـس 10 نماینـده دارد کـه برخی 
از ایـن نماینـدگان از وزن قابل توجهـی در مجلـس 
دربـاره  آنـان  اظهارنظرهـای  و  هسـتند  برخـوردار 
مذاکـرات هسـته ای بازتاب هـای فراوانـی داشـت. در 
ایـن شـماره بـه بررسـی مواضـع نماینـدگان اسـتان 
کرمـان در مجلـس شـورای اسـامی در سـال 94 و 
آخریـن ماه هـای مذاکـرات هسـته ای پرداخته ایـم. 

گزارش اختصاصی پیام ما از اظهارات نمایندگان استان کرمان قبل و پس از توافق

تحلیل این چند نفر
 رضا عبادی زاده

مثلث توسعه 
اقتصادی گره 
توسعه نیافتگی را 
نشان داد

اسـتاندار کرمان گفـت: مثلث 
توسـعه اقتصادی به ما نشـان داد 
کـه گره عـدم توسـعه یافتگی در 
چیسـت و همچنین مهـر تاییدی 
بـر تجربیـات و مسـتندات علمی 

بـود. بـه گزارش کمیته اطاع رسـانی شـورای مشـاورین جوان اسـتاندار کرمان 
علیرضا رزم حسـینی در نشسـت با کمیته اقتصادی مشـاورین جوان اسـتاندار با 
بیـان اینکـه بایـد در دولـت تدبیر و امید توسـعه شـتابان منطقـه ای ایجاد کرد 
افـزود: اسـتان کرمـان در همـه زمینـه هـا دارای ظرفیـت هایی اسـت کـه توان 
اداره خـودش را دارد. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه به دنبال اثبـات خودمان و محکوم 
کـردن دیگـران نیسـتیم خاطرنشـان کـرد: فقـط بـه دنبـال احقاق حق اسـتان 
کرمـان از داشـته های خود اسـتان هسـتیم و همچنین به دنبـال نهادینه کردن 
منویـات مقـام معظم رهبـری در خصوص اقتصاد مقاومتی در اسـتان کرمان می 
باشـیم. وی با اشـاره به نشسـت های متعدد با مسـووالن کشـوری برای افزایش 
اختیـارات اسـتانداران گفـت: نـه اختیارت سیاسـی مـی خواهیم و نـه اختیارات 
عرفـی، فقـط بـه دنبـال توسـعه اقتصـادی و درون زا هسـتیم و بـه دنبـال خلق 

سـرمایه و کمـک به اقتصاد اسـتان می باشـیم. 

آموزش و پژوهش 
هدفمند انجام
 نمی شود

علـوم  دانشـگاه  رییـس 
پزشـکی کرمـان یکـی از نقص 
را  کشـور  علمـی  نظـام  هـای 
پژوهـش  از  آمـوزش  جدایـی 
و  آمـوزش  گفـت:  و  دانسـت 
پژوهش در کشـور مـا هدفمند 

انجـام نمی شـود. به گـزارش ایرنا علی اکبر حق دوسـت عصر در نشسـت 
کارگـروه پژوهش و فناوری اسـتان کرمان با حضور سـورنا سـتاری معاون 
علمـی و فنـاوری رییـس جمهـوری از وی خواسـت ارتباط بیـن صنعت و 
دانشـگاه را تقویت کند. وی با بیان اینکه از گذشـته سـدی بین دانشـگاه 
هـا و صنعـت وجـود داشـته اسـت اظهـار کـرد: جلسـات هـم اندیشـی 
مشـترکی بیـن صنعـت و دانشـگاه در کرمـان برگـزار و منجـر شـده تـا 
حـدودی به یک زبان مشـترک برسـیم. وی تصریح کـرد: برخی چارچوب 
های درون دانشـگاهی باید شکسـته و دو بخش صنعت و دانشـگاه در هم 
تنیـده شـود. رییس دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان افزود: مسـیری را که 
معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری بـا راه انـدازی جنبش جدید 
فکـری بـا پایمـردی و اسـتقامت پیـش گرفتـه مـی توانـد به یـک انقاب 

شـود.  تبدیل 

آسفالت روستاهای
 ۱۰۰ خانواره
 استان کرمان

مدیـرکل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
اهمیـت راه هـای روسـتایی و 
اقتصـادی  درتوسـعه  تاثیـرآن 
اجتماعـی و فرهنگی روسـتاها 
روسـتاهای  عمـده  گفـت: 

بـاالی 100 خانـوار اسـتان کرمـان و بیـش از 93 درصـد از آنـان از راه 
آسـفالته مناسـب برخوردار هسـتند. خداداد مقبلی روز در گفت و گو با 
ایرنـا بـا بیـان اینکه 513 روسـتای بـاالی 100 خانوار در اسـتان کرمان 
وجـود دارد افـزود: برابـر آمـار اعـام شـده از سـوی مرکـز آمار کشـور، 

بیـش از 45 درصـد جمعیـت اسـتان در روسـتاها مسـتقر هسـتند. 
وی افـزود: ایجـاد راه ارتباطـی آسـفالته بـرای ارتبـاط روسـتاها بـا 
مراکـز شـهری و حمـل و نقـل محصـوالت کشـاورزی و فعالیـت هـای 
اقتصادی کشـاورزی از اهمیت بسـیار باالیی برای روستانشـینان اسـتان 
کرمـان برخـوردار اسـت. وی خاطرنشـان کـرد: در اسـتان کرمـان بیش 
از نـه هـزار و 900 روسـتا وجـود دارد که چهـار هزار و 42 روسـتای آن 

است.  دارای سـکنه 

کرمان رتبه ششم 
کشور را از نظر 
تعداد تعاونی دارد

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه 
اجتماعی اسـتان کرمـان گفت: 
ایـن اسـتان بـا دو هـزار و 117 
تعاونـی ثبت شـده و پنج هزار و 
132 تعاونـی فعال، رتبه ششـم 
کشـور را در بخـش تعاونـی هـا 

دارد. بـه گـزارش ایرنـا، رضـا اسـماعیلی پـور در همایش منطقـه ای جنوب 
شـرق کشـور با عنوان توسـعه بـازار و برندسـازی در بخش تعاون در سـالن 
شـهید رحمانـی اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی افـزود: امیدواریـم با 
تـاش همـکاران ایـن رتبـه را حفـظ کـرده و ارتقـا دهیـم. وی ادامـه داد: 
بـا وجـود ایـن همـه تعاونـی در اسـتان فقـط 13 تعاونـی توانسـته انـد در 
سـطح ملی و بیشـتر آنها در سـطح اسـتانی برندسـازی کنند. اسماعیلی پور 
خاطرنشـان کـرد: در بخش تعاون اسـتان 50 هزار نفر مشـغول بـه کار بوده 
و 200 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری شـده اسـت.  مدیرکل تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی کرمـان اظهار کـرد: یکـی از کارهایی کـه آن را پیگیری می 
کنیـم راه اندازی تعاونی توسـعه شهرسـتان کرمان اسـت و قرار اسـت برای 
آن حداقـل 100 میلیارد تومان سـرمایه گذاری شـود که محرک اسـتان در 

بخـش تعاونـی ها خواهد شـد. 

علوم پزشکیاستانداری تعاون، کار و رفاه اجتماعیراه و شهرسازی
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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.

با استعفای مظفر بقایی از حزب زحمتکشان

نقشه کودکانه برای خیانت به نهضت ملی شدن صنعت نفت
خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 بخش بیست یکم

نامه سرگشاده خلیل ملکی به
 آیت اهلل کاشانی

خلیـل ملکـی )1( نیـز در خصـوص 
انشـعاب از حـزب زحمتکشـان و دکتـر 
بقایـی آورده: »همـان طـور کـه خاطـر 
از  عـده ای  اسـت،  مسـتحضر  شـریف 
جنـاب  آن  گفتـه ی  بـه  کـه  آن هایـی 
»یـا نوکـر مسـتقیم انگلیـس هسـتند، 
بـه  نمی فهمنـد«  یـا  و  مغرضنـد  یـا 
از  یـا  می پاشـند،  اسـید  زن هـا  روی 
علیـه  ارتجاعـی  تقاضاهـای  جنـاب  آن 
حقـوق حقـه ی اجتماعـی بانـوان دارنـد 
و پیوسـته آن جنـاب را مـورد ایـذاء و 
اذیـت قـرار داده، به نام شـرع تقاضاهای 
می نماینـد.  شـما[  ]از  نامشـروعی 

خوشـبختانه ]جنـاب عالـی[ در مواردی 
با اسـتحکام بـه آن ها جـواب فرموده اید، 
امـا آنچـه باعث تعجب اسـت این اسـت 
کـه حضـرت آیـت اهلل در مـورد حمات 
آنـان  کـه  تهمت هایـی  و  ناجوانمردانـه 
در محضـر آن جنـاب بـه ایـن جانـب و 
افـراد فعـال حـزب زحمتکشـان  سـایر 
سـکوت  می سـازند،  وارد  ایـران  ملـت 
مطلـق پیشـه می سـازند، و سـکوت آن 
جنـاب را »نوکـران مسـتقیم انگلیـس و 
آن هایـی کـه مغرضنـد یـا نمی فهمنـد« 
بـه معنـای رضایـت آیـت اهلل، مخصوصاً 
در مـورد تهمت هایـی که به ایـن جانب 

می کننـد. تلقـی  می سـازند، 
مـا  تعجـب  باعـث  بیشـتر  آنچـه   
اعضـاء حـزب زحمتکشـان ملـت ایـران 
اسـت  مسـلم  واقعیـت  ایـن  می گـردد، 
کـه آن جنـاب اعضـاء فعال حـزب توده 
را فرزنـدان خـود و حتـی گرامی تریـن 
اجـازه  فرمـوده،  تلقـی  فرزنـدان خـود، 
یکـی  توسـط  ]آنـان[  کـه  می دهیـد 
از  فرزنـدان صلبـی خودتـان، حتـی  از 
ائتـاف ]جنـاب عالـی[ با آنـان مباحثی 

مـورد  کـه  سـازند  شـایع  افـواه  در  را 
نمی گیـرد.  قـرار  جنـاب  آن  تکذیـب 
امـا در عیـن حـال اجـازه می فرماییـد 
کـه در محضـر آن جنـاب، اعضـاء حزب 
زحمتکشـان و مخصوصـاً ایـن جانـب را 
و  مارکـس«  مـارل  »تولـه طفیلی هـای 
]جنـاب  و  کننـد  اعـام  »مهدورالـدم« 
عالـی[ در مقابـل آنـان سـکوت اختیـار 
می فرماییـد. همین سـکوت آن جناب را 
جنـاب آقای عشـقی )2( کثراهلل و امثاله 
و امثـال نـادر ایشـانـ  حتمـاً بـر خاف 
میـل آیـت اهللـ  رضایـت تلقـی کننـد و 
در روز یکشـنبه بیسـتم مهـر بـه کمک 
یـک عده از »مجاهدین اسـام« باشـگاه 
و محـل روزنامـه ی حـزب زحمتکشـان 
ملـت ایـران و مجلـه ی علـم و زندگی را 
اشـغال فرماینـد وـ  با حمایـت مأمورین 
انتظامـی جنـاب آقـای سـرتیپ کمال ـ 
اعضـاء حـزب را بـا چاقو و ارعـاب و زور 
از خانـه ی خـود بیـرون رانـده ]حتی در 
خـارج از باشـگاه حزب[ آنـان را تعقیب 

. یند نما
از  عـده ای  کـه  اسـت  ممکـن  چـون 
کـه  ـ  جنـاب  آن  سیاسـی  مؤتلفیـن 
بـه  دسـت  اواخـر  ایـن  در  متاسـفانه 
فعالیت هـای مضـری زده انـد ـ ذهن آن 
جنـاب را نسـبت بـه این جانب مشـوب 
کرده باشـند و همین باعث شـده باشـد 
کـه حضـرت آیـت اهلل بـا سـعه ی صـدر 
بی ماننـدی توده ای هـا را فرزنـدان خـود 
تلقـی فرماینـد و در حضـور آن جنـاب 
صحبـت از قتـل و طـرد مـن بـه میـان 
آیـد، به خدماتـی که این جانب شـخصاً 
جنـاب  کـه  ـ  ایـران  ملـی  نهضـت  در 
مصـدق  دکتـر  آقـای  جنـاب  و  عالـی 
عامت و نشـانه ی آن هسـتید ـ اشاره ی 

... می کنـم  مختصـری 
بـه  ایـن جانـب تصمیـم  وقتـی کـه 
گرفتـم،  شـاهد  روزنامـه  بـا  همـکاری 
ـ  هنـوز  بقایـی  دکتـر  آقـای  جنـاب 
ماننـد تمـام مـردم عـوام ـ ملـی شـدن 
انگلیسـی ها  فرمـول  را  نفـت  صنعـت 
کـه  طـوری  همـان  و  می کـرد  تلقـی 
اعضـاء جبهـه ملی اطـاع دارند، ایشـان 
در چندیـن جلسـه ]جبهـه ملـی[ نیـز 
بـا ملـی شـدن نفـت مخالفـت کـرده، 
آن را فرمـول انگلیسـی ها تلقـی کـرده 
بودنـد. ایـن جانـب در نتیجـه بحث های 
و  سـاختم  متقاعـد  را  ایشـان  طوالنـی 
وادار  را  بقایـی  دکتـر  آقـای  باالخـره 
کـردم که از سـر مقاله ی معروف شـاهد 
ـ راجـع بـه لـزوم انعقـاد قـرارداد عادی 
با شـرکت سـابق نفت ـ عـدول فرموده، 
فرمـول ملـی شـدن صنعـت نفـت ایران 

را قبـول فرماینـد ...
آقـای دکتر بقایی ]خود[ در جلسـات 
حـزب ]زحمتکشـان[ مخالـف بودنـد و 
ایـن جانـب ایشـان را متقاعد کـردم که 
تشـکیل حزب در شرایط حاضر ضروری 
اسـت. ایشـان حتـی مدت هـا ]در برابـر 
زحمتکشـان  »حـزب  عنـوان  پیشـنهاد 
ملـت ایران« بـرای این حـزب[ مقاومت 
الاقـل  کـه  می گفتنـد[  ]و  می کردنـد 
اسـم دیگـری انتخاب شـود، و از اسـمی 
کـه شـبیه حـزب تـوده اسـت اجتنـاب 
بـه عمل آیـد. این جانـب با الهـام دادن 
و اقـدام بـه تشـکیل سـازمان جوانـان و 
ایـران، یـک  حـزب زحمتکشـان ملـت 
کـه  ـ  را  ملـی  جبهـه ی  بـزرگ  نقـص 
تـا آن وقـت وجـود داشـتـ  بـه کمـک 
جوانـان پـر شـور برطـرف کـردم، یعنی 
اسـاس و پایـه ی تـوده ای جبهـه ی ملی 
را پی ریـزی کـردم و زحمتکشـان ملـت 
ایـران را بـه پشـتیبانی از نهضـت ضـد 
اسـتعماری ]ایران[ متشـکل سـاختم ... 
جنـاب آقـای دکتـر بقایی، متاسـفانه 
دایمـی  کوشـش  و  سـعی  رغـم  علـی 
افـراد با ایمـان و عاقـه ی حـزب، دایماً 
بنـد و بسـت های سیاسـی خـود را بـه 

اصـول تشـکیاتی ترجیح داده انـد و ]از 
جملـه[ از ورود شـخصیت های برجسـته 
صورتـی  در  شـده اند.  مانـع  حـزب  بـه 
کـه اگـر ]ایشـان[ از اصـول تشـکیاتی 
پیـروی می کردنـد، کمیـت آن ]حـزب[ 
ده برابـر و کیفیـت آن صد برابر می شـد 
... امـا آنچـه مسـئله را حادتـر و دکتـر 
بقایـی را وادار بـه اجـرای یـک نقشـه ی 
عامیانـه ی مبتـذل کـرد ـ کـه مقدمتـاً 
اسـتعفا دهـد تا بعداً به دسـت افرادی از 
]سـازمان[ مجاهدین اسـام و عشقی ها 
محـل دفتـر حـزب زحمتکشـان ملـت 
ایـران را اشـغال کنـد ـ ایـن بـود کـه 
ایشـان در حـدود دو هفتـه پیـش ایـن 
و  در مریض خانـه خواسـتند،  را  جانـب 
بـاره ی تدویـن  بـه عنـوان مشـاوره در 
مراسـله ی اولتیماتمـی بـه آقـای دکتـر 
مصدق خواسـتند ]مـرا[ متقاعد سـازند 
دولـت دکتـر  بـا  ارگان حزبـی  در  کـه 

مصـدق شـروع بـه مبـارزه شـود.
ایـن جانب به ایشـان گوشـزد کردم و 
تشـریح کـردم که ]دولـت[ آقای مصدق 
بیـش از چند مـاه ]دیگـر[ نخواهد ماند 
و توضیـح دادم کـه اگـر ایشـان )دکتـر 
مصـدق( موفقیت پیدا کند، سـهم شـما 

]بر اثر مخالفت با دولت او[ در افتخارات 
پیـروزی ]ایران بر شـرکت سـابق نفت[ 
کـم خواهد شـد، و اگـر موفق نشـدند و 
رفتنـد، عـدم موفقیـت ایشـان تـا حدی 
به حسـاب شـما گذاشـته خواهد شد. از 
قـرار معلـوم، اسـتدالل های محکـم من 
نتوانسـت ایشـان را از بنـد و بسـت های 
کـه در مریض خانـه اسـاس آن ریختـه 
شـده بـود بـاز دارد. وقتـی کـه مطلـع 
بسـت های  و  بنـد  واقعـاً  کـه  شـدم 
خطرناکـی ]علیـه دولـت دکتـر مصدق[ 
و  شـاهد  روزنامه هـای  در  وجـوددارد، 
نیـروی سـوم صریحاً به آن اشـاره کرده، 
پشـتیبانی جدی حـزب زحمتکشـان را 
از دکتـر مصـدق اعام داشـتم ... همین 
حـزب  ارگان هـای  جـدی  جانـب داری 
ایشـان  دکتـر مصـدق،  از  زحمتکشـان 
اسـتعفا  بـه  مصمـم  را  بقایـی(  )دکتـر 
از حـزب زحمتکشـان کـرده اسـت ... و 
باالخـره آن نقشـه ی کودکانه و ناشـیانه 
عملـی گردید که ایشـان صبـح از حزب 
اسـتعفا کننـد، و عصـر آن روز عشـقی 
و شـرکاء بقیـه نقشـه ]یعنـی حملـه به 
محـل حـزب و ضـرب و شـتم و اخـراج 
فعـاالن[ را انجـام دهنـد ... امـا چون به 

نظـر ایـن جانب و تمـام شـورای فعالین 
و اکثریـت اعضـاء حـزب، این اسـتعفای 
ایشـان بزرگ ترین ضربه بـه نهضت ملی 
بـود، مـن و تمـام رفقـای حزبـی نهایت 
سـعی و کوشـش خـود را بـرای منصرف 
کـردن ایشـان بـه کار بردیـم. این جانب 
در شـب استعفای ایشـان، التماس کردم 
کـه شـب را به خانه ی ایشـان بـروم ولی 
ایشـان قبـول نکردنـد و حتـی گریـه و 
تضـرع و زاری بـا ایمان تریـن مبـارزان 
حزبـی را بـا خشـونت جـواب دادنـد و 
تمـام مسـاعی رفقای حزبی بـرای روبرو 
بـا  جانـب  ایـن  دادن[  ]آشـتی  کـردن 
ایشـان بـا عـدم موفقیـت توأم شـد. این 
جانـب ]حتـی[ شـخصاًُ حاضر شـدم که 
بـا تمـام انشـعابی ها کناره گیـری کرده، 
خـود را در اختیـار حـزب بگذاریم، ولی 
تمـام  گویـا  کـه  اعـام کردنـد  ایشـان 
حـزب »دار و دسـته ی« ایـن جانب انـد. 
از  رسـید  دسـتم  کـه  حـدی  تـا  مـن 
بـرای  ملـی  جبهـه ی  شـخصیت های 
متقاعـد کـردن ایشـان اسـتفاده کـردم 
ولـی کوشـش های من سـودی نبخشـد؛ 
نقشـه  و  بـود  شـده  گرفتـه  تصمیـم 

.» ... می بایسـت عملـی می شـد 

پی نوشت:
)1(ـ  خلیـل ملکـی؛ »فرزنـد حـاج میرزا فتحعلی، متولـد 1280 ش، تبریز. در سـال 1307 با 
دانشـجویان اعزامـی بـه خارج، به آلمان رفت و در رشـته شـیمی مشـغول تحصیل شـد، ولی 
بـه دلیـل مخالفـت بـا رژیـم رضاخان کـه منجر به قطـع کمک هزینـه تحصیلـی وی گردید، 
بـه ناچـار بـه ایران بازگشـت و تحصیاتش را در دانشسـرای عالـی ادامه داد. ملکـی در آلمان 
بـا دکتـر تقـی ارانـی و دوسـتانش آشـنا شـد و ثمـره ایـن آشـنایی ها ارتبـاط وی بـا محافل 
روشـنفکری بـود، کـه در نهایـت وی به همراه افراد دیگری که مشـهور به گروه »پنجاه و سـه 
نفر« شـدند، دسـتگیر و بازداشـت گردیدند. پس از شـهریور 1320، او از زندان رهایی یافت و 
حـزب تـوده ایـران را که هسـته اصلـی آن عمدتاً از گروه 53 نفر تشـکیل می شـد بنـا نهادند. 
امـا بـه دلیـل اختـاف فکـری مابیـن بـا حـزب تـوده، در سـال 1326 از حـزب جدا شـد. در 
سـال 1330 بـا همـکاری با مظفـر بقایی، »حزب زحمتکشـان ملت ایران« را تشـکیل دادند و 

روزنامـه »شـاهد« نیـز ارگان حزب اعـام گردید. این حزب نخسـتین تشـکل قدرتمندی بود 
کـه توانسـت در برابـر حـزب تـوده ایـران بـه رقابت برخیـزد. این همـکاری تا 30 تیـر 1331 
ادامـه یافـت ولـی بـه علـت بـروز اختافاتی، بقایـی از ملکـی جدا شـد و خلیل ملکـی، حزب 
زحمتکشـان ملـت ایران )نیروی سـوم( را تأسـیس نمـود. با وقـوع کودتای 28 مـرداد 1332 
و دسـتگیری ملکـی، فعالیـت علنـی نیـروی سـوم بـه پایان رسـید. ملکـی پس از آزاد شـدن 
از زنـدان فلک االفـاک خـرم آبـاد، بـا تشـکیل جلسـات هفتگی در منـزل خویش بـه تحلیل 
مسـائل حزبـی، سیاسـی و اجتماعـی ایـران پرداخـت و اقدام به انتشـار مجله ای به نـام »نبرد 
زندگـی« کـرد کـه پس از مدتی با فشـار سـاواک، به »علم و زندگـی« تغییر نام داد. در سـال 
1339 ملکـی جامعـه سوسیالیسـت های نهضـت ملـی ایـران را بنـا نهـاد. دو سـال بعد ملکی 
و چنـد تـن دیگـر بـه اتهام اقـدام بر ضـد امنیت داخلی دسـتگیر و در اسـفند 1344 به سـه 
سـال زنـدان محکـوم گردید. بـه دنبال بازداشـت و محاکمه ملکـی، مراجع مختلف رسـمی و 

غیـر رسـمی بین المللـی طـی نامه های متعدی از شـاه و سـایر مقامات مملکتـی تقاضای عفو 
وی را نمودنـد کـه بـا توجه بـه بیماری های ملکی و احتمـال فوتش در زندان با پیشـنهاد عفو 
او موافقـت و مهـر 1345 از زنـدان آزاد گشـت. او بعـد از آزادی مقاالتی با اسـامی مسـتعار در 
نشـریات کشـور منتشـر سـاخت و در این دوران به شـدت تحت کنترل سـاواک قرار داشـت. 
سـرانجام در بیسـت و یکم تیر 1348 درگذشـت و در مسـجد فیروز آبادی شـهر ری مدفون 
گشـت. شـجاعت کام، دانش سیاسـی و وقت شناسـی از خصایص بارز این سیاسـتمدار بود«. 

برگرفتـه از: همایـون کاتوزیـان، محمدعلی: )مقدمـه ی( خاطرات سیاسـی خلیل ملکی.
)2(ـ  »عشـقی، نـام یکـی از بـزن بهادرهـای مشـهور آن زمـان بـود کـه )به حق یا بـه ناحق( 
بـه »چاقوکـش دکتر بقایی« شـهرت داشـت. سـال ها بعد، ملکـی گاهی به شـوخی می گفت: 
منطـق بـر سـه نوع اسـت: منطـق ارسـطویی، منطـق دیالتیکـی و منطـق عشـقی« )پاورقی 

محمدعلـی کاتوزیان(.

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

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.
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همراه

OnePlus ۲ مرموز

 OnePlus بلـه بـار دیگـر خبـر از گوشـِی مرمـوز
بگـوش مـی رسـد که مثـل سـابق قصـد دارد بـا بازار 
تبلیغـات و جلـوه گری چالشـی بزرگ را بـرای بزرگان 

ایـن صنعـت ایجـاد کند.
چنـدی پیـش طـی جزئیاتـی بـه بیـرون درز کرده 
مشـخص شـد گوشـی OnePlus 2 از دو سیم کارت 
بـازار در  ایـن  پشـتیبانی خواهـد کـرد و مخاطبیـن 
حـال بحث و بررسـی ایـن شـایعات بودند کـه ناگهان 
جزئیـاِت فنـی ایـن گوشـی کمی ذهـن ها را مشـغول 

کرد. خـود 
در اولیـن اقـدام سـایِت Oppomart ایـن گوشـی 
هوشـمند را بـرای 27 جـوالی سـال جاری در لیسـت 
محصـوالت خـود قـرار داد کـه یعنـی تاریـخ عرضه ی 
آن تقریباً مشـخص شـد امـا برویم سـوارغ اصل ماجرا 

و بخـش سـخت افزار.
نمایشـی  صفحـه   OnePlus دوم  ی  نسـخه  در 
بـزرگ را شـاهد خواهیـم بود که قطر آن بـه 5.7 اینچ 
می رسـد و همینطور با تراکم پیکسـلی 515 پیکسـل 
 2560x1440 در هـر اینـچ مربـع ، وضـوِح تصویـری
را بـه نمایـش خواهـد گذاشـت. قلـب تپنـده ی آن از 
 810  Qualcomm Snapdragon ی  پردازنـده 
SoC قـدرت خواهـد گرفـت کـه کمـی ذهـن هـا را 
بخـود در گیـر خـواد کـرد زیـرا همـه مـا بـا شـایعاِت 
گـرم شـدِن بیـش از حد این تراشـه آشـنا هسـتیم اما 
شـرکِت سـازنده ایـن نویـد را داده تـا در سـری جدید 
تولیـدات خـود این مشـکل بطور کلی برطرف شـده و 

جایـی بـرای نگرانـی وجـود نخواهد داشـت.
تبلیغـات  توسـط  قبـًا  کـه  شـایعاتی  برخـی  امـا 
رسـمِی شـرکت سـازنده بـه تاییـد رسـیده در سـایت 
مذکـور ذکر نشـده ، مثـًا حافظـه ی رِم 4 گیگابایتی 
 3 تنهـا   Oppomart در  کـه   LPDDR4 نـوِع  از 
گیگابایـت ذکـر شـده در حالـی کـه خیلـی هـا بـا بنر 
بـزرِگ ایـن گوشـی همـراه بـا ذکـر 4GB آشـنایی 
دارنـد همچنیـن قابلیـت پشـتیبانی از دو سـیم کارت 
که توسـط مدیر عامل شـرکت سـازنده تایید شـده در 
ایـن فروشـگاه بـه یـک سـیم کارت تغییـر پیـدا کرده 
امـا از قابلیـت هایـی کـه بطور حتـم می تـوان در این 

گوشـی شـاهد آن باشـیم :
دوربیـِن اصلـِی 16 مگاپیکسـلِی و دوربین جلوِی 5 
مگاپیکسـلی ، باتـرِی یکپارچـه ی 3300 میلی آمپری 

می باشـد.
در نهایـت خیلی از شـایعات مثل قابلیت تشـخصی 
اثـر انگشـت در رابطـه بـا ایـن گوشـی هنوز رسـمیت 
نـدارد امـا طبـق اطاعاتـی کـه تـا کنـون ذکـر شـده 
ایـن گوشـی در رنـگ هاِی سـفید و مشـکی همـراه با 
 5.0 eMMC حافظـه هاِی 16 یا 64 گیگابایتـِی نوِع

روانـه بـازار خواهد شـد.
داشـت  بیـان   OnePlus بنیانگـذار   Pete Lau
تـا بـزودی جزئیـات دقیـق تـر از ایـن گوشـی بطـور 
رسـمی معرفـی خواهـد شـد امـا بنظـر شـما آیـا در 
صـورت صحـت داشـتن تمامـِی ایـن جزئیـات یعنـی 
و   Qualcomm ی  پردازنـده   ، گیگابایتـی   4 رم 
باتـرِی 3300 میلـی آمپـری ایـن گوشـی مـی توانـد 
تهدیـدی جدی برای شـرکت هـای سامسـونگ و اپل 
در کشـورهاِی نیمـه توسـعه یافتـه بـه حسـاب آیـد؟.

 Commodore
در راه بازار

اگـر شـما هـم از جملـه افرادی 
باشـید کـه در دهـه هـای 70 تـا 
90 میـادی بـا دنیـای کامپیوتـر 
نـام  بـا  انـد احتمـاالً  آشـنا شـده 
هسـتید.  آشـنا   Commodore
ایـن  کننـده  تولیـد  مجموعـه 
کامپیوتـر ها در سـال 1994 اعام 
ورشکسـتگی نمـوده و بـا دنیـای 

کامپیوتـر هـا خداحافظـی نمـود امـا به نظـر می آیـد که پـس از غیبتی 21 سـاله 
دوبـاره شـاهد مطرح شـدن این نـام خواهیم بـود آن هم بـا موبایل متفاوتـی دارای 
سیسـتم عامـل اندرویـد. این موبایل کـه به یاد محصـول سـال 1977 تولید کننده 
خـود بـا نـام Commodore PET وارد بـازار مـی شـود مجهـز بـه دو اموالتـور 
خواهـد بـود تـا کاربـران نوسـتالژیک بتواننـد بازیهـای C64 و Amiga را بـر روی 
دیوایـس جدیـد خـود اجـرا نماینـد. PET بـا صفحـه 5٫5 اینچـی فـول اچ دی 
حفاظت شـده توسـط Gorilla Glass 3، چیپسـت 64 بیتی، 8 هسـته ای و 1/7 
گیگا هرتز، باتری 3000 میلی آمپر سـاعت، دوربین 13 مگا پیکسـل در پشـت و 8 
مـگا پیکسـل در جلو، نسـخه ای خـاص از اندروید 5، اموالتور هـای VICE C64 و 
Uae4All-SDA Amiga در دو ورژن یکـی بـا 2 گیـگا بایـت رم، 16 گیگا بایت 
حافظـه داخلـی و بـا قیمـت 300 دالر و دیگری بـا 3 گیگا بایـت رم، 32 گیگا بایت 

حافظـه داخلـی و قیمـت 365 دالر وارد بـازار خواهـد شـد. 

مقایسه آمارهای 
 App Store جدید
Google Play و

آمـار   AppAnnie وبسـایت 
هـای جدیـد مربـوط به سـه ماهه 
هـای سرشـناس  فروشـگاه  اخیـر 
 App و   Google Play Store
اسـت.  نمـوده  منتشـر  را   Store
بـر اسـاس ایـن آمـار در سـه ماهه 

منتهـی بـه ماه ژوئـن تعـداد دانلودهای کاربـران دیوایس هـای اندروید از فروشـگاه 
Google Play در حدود 85 درصد بیش از دانلود های کاربران iOS از فروشـگاه 
App Store بوده اسـت. از طرف دیگر مانند دوره های پیشـین فروشـگاه نرم افزار 
هـای اپل نسـبت به فروشـگاه نـرم افزار هـای گوگل درامد زایی بسـیار بیشـتری را 
بـرای کمپانـی متبـوع خود داشـته و گـردش مالی آن قریـب به 80 درصـد بیش از 
رقیـب بـوده اسـت. پایین تـر بودن محسـوس قیمت دیوایـس های اندروید نسـبت 
بـه iOS از یـک سـو و گسـترش موفقیت آمیـز پـروژه Android One از سـوی 
دیگـر عوامـل رشـد محسـوس دانلـود هـا و البته قلـت امکان خریـد نرم افـزار های 
در کاربـران اندرویـد نسـبت به کاربـران iOS خواهند بود. کشـورهای چین، امریکا، 
ژاپـن، انگلسـتان و روسـیه باالتریـن آمـار دانلـود از App Store را داشـته انـد و 
 Google Play کشـورهای امریـکا، برزیل، هندوسـتان، روسـیه و مکزیـک نیـز در

Store در صـدر جـدول تعـداد مراجعـات قـرار دارند.

امکانات جدید 
در نسخه جدید   
 Android Wear
وب سایت Phandroid گزارشی 
کـه  جدیـدی  امکانـات  مـورد  در  را 
گـوگل در صـدد اسـت تـا در نسـخه 
آتـی سیسـتم عامـل دیوایـس هـای 
 Android Wear پوشـیدنی خـود
اضافـه نماید منتشـر نموده اسـت. در 
ورژن 5-1-1 کـه اخیراً منتشـر شـده 

اسـت Gesture های جدید و تغییراتی در طراحی این سیسـتم عامل اعمال شـده بودند 
 Single Tap .و حـال گفتـه مـی شـود کـه امکانات جـذاب دیگـری نیـز در راه هسـتند
Gesture از آن جملـه اسـت و بـه کمـک آن کاربـران مـی تواننـد بر اسـاس دسـتوراتی 
فقـط بـا یـک بـار لمـس صفحـه بـه بخـش دیگـری وارد شـده و یـا اطاعـات خاصـی را 
مشـاهده نماینـد. همـان گونـه کـه در تصویر هم مشـاهده می کنیـد می توان بـا یک بار 
لمـس صفحـه در نقطـه دلخواه وارد بخش جدیدی شـد و بـا لمس دوباره بـه حالت اولیه 
بازگشـت، امـکان دارد کـه این بخش جدیـد Watch Face متفاوتی باشـد و یا حتی نرم 
افزاری خاص. Together، دیگر امکان جذابی اسـت که گفته می شـود در این نسـخه از 
Android Wear اضافـه خواهـد شـد و آن به معنی قابلیت ارسـال پیام، تصویر، اموجی، 
اسـتیکر و یا نقاشـی مسـتقیماً از سـاعتی هوشـمند به سـاعت هوشـمند دیگریست البته 
ممکـن اسـت که این امـکان محدود به یک یا چنـد Watch Face خاص باشـد. در نظر 

داشـته باشـید کـه مـوارد فوق هنوز توسـط گـوگل تأیید نشـده اند.

خبر خبرخبر

بـه  دیگـر  بـزرگ  کمپانی هـای  و  اپـل 
دوخته انـد چشـم  ایـران  بـازار 

تنهـا چند سـاعت پس از آن کـه ایاالت 
متحـده و 5 قـدرت دیگـر جهـان توافـق 
کردنـد که در پی فعالیت هسـته ای کنترل 
شـده ایـران، تحریم هـای بین المللـی علیه 
کشـورمان لغـو شـوند، کمپانی هایـی مثـل 
اپـل فعالیـت  خـود را بـرای ورود بـه بـازار 

تشـنه کشـور آغـاز کردند.
پیش تـر وال اسـتریت ژورنـال گـزارش 
داده بـود کـه اپـل در حـال مذاکـره با یک 
توزیع کننـده ایرانـی اسـت تا بتوانـد کانال 
فـروش خـود در این منطقـه را بازگشـایی 
کنـد. سـایر کمپانی هـای بـزرگ آمریکایی 
از جملـه بوئینـگ و جنـرال الکتریـک هـم 
در پـی آن هسـتند تا بتواننـد در بازار ایران 

سـرمایه گذاری کـرده یا فـروش فعلی خود 
را گسـترش دهند.

روز سه شـنبه، ایـاالت متحـده پذیرفـت 
علیـه  اقتصـادی  تحریم هـای  برخـی  کـه 
ایـران  آن  ازای  در  و  بـردارد  را  ایـران 
فعالیت هـای هسـته ای خـود را بـه صـورت 

کنـد. دنبـال  محدودتـری 
تحریم هـای اقتصـادی تنهـا باعـث شـد 
اپـل،  محصـوالت  بـرای  ایـران  بـازار  کـه 
شـود.  تشـنه تر  آیپـد  و  آیفـون  خصوصـا 
گسـترده  قاچـاق  زمینـه  موضـوع  ایـن 
هـم  را  ایـران  بـازار  بـه  محصـوالت  ایـن 
نامعتبـری  شـرکت های  و  کـرد  فراهـم 
پرداختنـد.  اپـل  محصـوالت  گارانتـی  بـه 
قیمـت گجت هـای اپـل باال رفـت در حالی 
کـه پشـتیبانی و خدمـات پـس از فروشـی 

بـرای آن وجـود نداشـت. اما حتـی در این 
شـرایط هـم ایرانی هـا عاقه زیـادی به اپل 
و محصـوالت ایـن کمپانی نشـان می دادند 
و بـا تمـام ایـن اوصـاف آیفـون و آیپدهای 
اپـل فروش بسـیار خوبی در ایران داشـتند.

پـس از آن کـه بـاراک اوبامـا در سـال 
را  ایـران  علیـه  تحریم هـا  قوانیـن   2013
اصـاح کـرد، اپل اعام کـرد که محصوالت 
خـود را به مشـتریانی که قصـد دارند تلفن 
خـود را بـه ایـران ببرنـد، خواهـد فروخت.

از  حاکـی  گزارش هـا  حـاال  امـا 
بـا  پارسـال کـه  اکتبـر  از  اپـل  آننـد کـه 
می کـرد،  مذاکـره  ایرانـی  توزیع کننـدگان 
کـرده  آغـاز  را  ایـران  بـازار  روی  بـر  کار 
اپـل  شـایعات  آخریـن  اسـاس  بـر  اسـت. 
قصـد دارد بـه جای ورود مسـتقیم بـه بازار 

ایـران، از طریـق خرده فروشـی های بـزرگ 
و توزیع کنندگانـی کـه در اروپا و آسـیا نیز 

بـه عنـوان نماینده اپـل حاضر هسـتند، در 
فعالیـت کنـد. بـازار کشـورمان 

اپل و کمپانی های بزرگ
 دیگر به بازار ایران چشم دوخته اند

خبر

آشنایی با شرکت های سازنده ی سنسور دوربین گوشی های هوشمند
 به کوشش آرین اسدی

شـاید بـرای شـما پیـش آمـده باشـد کـه در هنـگام مطالعـه 
اطاعـات سـخت افزاری گوشـی های هوشـمند بـا نـام سنسـور 
آن هـا مواجه شـده اید. اگر اطاعاتی در مورد شـرکت های سـازنده 
سنسـور دوربین گوشـی های هوشـمند و جایگاه آن ها در بین رقبا 

نداریـد، ایـن مقالـه بـرای شـما مفید خواهـد بود.  
گوشـی های  در  مهمـی  ویژگـی  همیشـه  دوربیـن  فنـاوری 
هوشـمند بـوه اسـت؛ ولـی نسـل فعلـی پرچمـداران بـازار تأکیـد 
ویـژه ای روی ماژول هـای دوربیـن دارنـد. بنابراین ارزشـش را دارد 
کـه سـری بـه دنیـای سنسـورهای دوربیـن بزنیـم و ببینیـم چه 
شـرکت هایی بهترین و محبوب ترین سنسـورهای دوربین را تولید 

می کننـد.
سونی

بـا یکـی از بزرگتریـن شـرکت های این حـوزه کار خـود را آغاز 
می کنیـم. ایـن شـرکت سـابقه طوالنـی در بـازار سنسـور تصاویر 
دارد و سـال ها پیشـتاز فنـاوری دوربیـن موبایلـی بوده اسـت. این 
شـرکت در سـال 2014 حـدود 40 درصد از سنسـورهای دوربین 

گوشـی های هوشـمند را تهیـه کرده اسـت.
از سنسـورهای دوربیـن سـونی در  گوشـی های هوشـمند و 
تبلت هـای متعددی اسـتفاده شـده اسـت و در مـواردی هم حتی 
اگـر تمـام مـاژول دوربیـن بـر عهده سـونی نبـوده باشـد، ولـی از 
سنسـورهای این شـرکت اسـتفاده شـده اسـت.  اگر احیاناً تفاوت 
بیـن سنسـور و ماژول دوربین را نمی دانیـد در یک تعریف مختصر 
می تـوان گفـت کـه سنسـور دوربین نـور دریافتـی را بـه اطاعات 
دیجیتـال تبدیـل می کند و تعـداد مگاپیکسـل ها، اندازه پیکسـل  
تراکـم آن، فریـم ریت ضبـط ویدیو و غیره را تعییـن می کند، ولی 
مـاژول دوربین فوکـوس، گشـودگی دیفراگم و ویژگی هـای از این 

دسـت را تعییـن می کند.
سنسـورهای پیشرفته سـونی تحت برند Exmor RS به بازار 
عرضـه می شـوند. سنسـور IMX230 این شـرکت در بسـیاری از 
  IMX240 گوشـی های هوشـمند اخیر بکار رفته اسـت. سنسـور
نیـز در گلکسـی نـوت 4 و برخـی مدل هـای گلکسـی اس 6 بکار 
رفتـه اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه IMX234 اسـاس دوربین 

جـی 4 ال جی را شـکل مـی دهد.
و  ندوختـه  چشـم  باالرده هـا  بـازار  بـه  فقـط  شـرکت  ایـن 
طـرف  از  سـونی  مگاپیکسـلی  و 13   8 میـان رده  سنسـورهای 
شـرکت های چینـی تولـی کننـده گوشـی های هوشـمند کـه بـه 
دنبـال دوربین هـای قابـل قبـول بـا قیمـت مناسـب هسـتند، بـا 
اسـتقبال زیـادی مواجـه شـده اسـت. از ایـن دسـته سنسـورها 
می تـوان بـه IMX214 اشـاره کرد که به شـدت در بین برندهایی 

مثـل هـوآوی و اوپـو محبـوب شـده اسـت. 
فوکـوس  سـونی  هوشـمند،  دوربین هـای  سنسـور  کنـار  در 
خـودکار تشـخیص فـازی )PDAF( را نیـز توسـعه داده اسـت؛ 
حالت عکسـبرداری با سـرعت باال برای سنسـورهای سونی و البته 
قابلیت in-sensor HDR از دیگر ویژگی های توسـعه داده شـده 
توسـط سـونی هسـتند که این شـرکت را به عنـوان پیشـتاز بازار 

کرده اند. معرفـی 
سـونی درصـدد اسـت تـا بـا سـرمایه گذاری بیشـتر در بخـش 
تولیـد سنسـورهای دوربین خود به تقاضـای روزافـزون موجود در 

بـازار در زمینـه سنسـور دوربین پاسـخ دهد.
OmniVision

OmniVision یکـی دیگـر از نام هـای بـزرگ در صنعـت 
سنسـور گوشـی های هوشـمند اسـت؛ ولی محصوالت این شرکت 
را بیشـتر  می تـوان در محصـوالت پاییـن رده و میـان رده موجود 

در بـازار مشـاهده کرد.
قیمـت فروش سنسـورهای ایـن شـرکت 79/1 دالر اسـت که 
در برابـر قیمـت 7 دالر سـونی بـه مراتب کمتر اسـت از ایـن رو به 
نظر می رسـد این شـرکت سـرمایه گذاری بیشـتری روی تقاضای  
سنسـورهای CMOS بـا قیمـت پاییـن از سـوی بازارهـای رو به 

رشـد چیـن و هند انجـام دهد.
البتـه گاهـی هـم از سنسـورهای ایـن شـرکت در محصـوالت 
بـاال رده اسـتفاده می شـود کـه بهتریـن مثـال آن پرچمدار سـال 
گذشـته اچ تی سـی یعنـی وان ام 8 اسـت. ایـن شـرکت همچنین 
تـا قبـل از ایـن که اپل قـرارداد جدیـدش را با سـونی منعقد کند، 

سنسـورهای مـورد نیـاز اپـل را تأمیـن می کرد.
چنـدی پیـش ایـن شـرکت سنسـور 8/23 مگاپیکسـلی خود 
OV23850 را بـرای گوشـی های هوشـمند معرفـی کـرد کـه 
 4K مجهـز بـه فوکوس خودکار تشـخیص فازی و ضبـط ویدیوی

است.
در تـاش دیگـری برای حضـور در بـازار باالرده ها این شـرکت 
طراحی 13 مگاپیکسـلی PureCel خود را ارائه کرد. این سنسـور 
بزرگتـر   از پیکسـل های  برخـورداری  بـا  و  بـوده  بزرگتـر  کمـی 
1.3um، نـور بیشـتری را بـرای ثبـت تصاویـر بـا کیفیـت باالتـر 

دریافـت مـی کنند. 
توشیبا

توشـیبا شـرکت بـزرگ دیگـری بـا سـابقه قـوی در صنعـت 
دوربیـن گوشـی های هوشـمند اسـت. شـاید سنسـورهای ایـن 
شـرکت این روزها در گوشـی های هوشـمند باال رده دیده نشـوند، 
ولی  سنسـور 41 مگاپیکسـلی کـه در دوربیـن Pureview نوکیا 

808 بـکار رفته اسـت، سـاخت توشـیبا اسـت.
ایـن شـرکت اخیراً در حـال کار بر روی کاهش انـدازه و مصرف 
سنسـورهای دوربیـن گوشـی های هوشـمند اسـت و در مـاه مارچ 
 Slow Motion بـا قابلیت پخش تصاویـر T4K82 نیز سنسـور

بـا 240 فریـم در ثانیـه معرفی کرد. 
این شـرکت سنسـورهای 13 و 8 مگاپیکسلی را برا گوشی های 
هوشـمند می سـازد والبتـه سنسـور 20 مگاپیکسـلی مخصـوص 
گوشـی هـای بـاالرده را نیـز تولیـد کـرده اسـت. به نظر می رسـد 
سنسـور BSI T4KA7 در دوربیـن پشـتی اچ تی سـی وان ام 9 
مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت. توشیبا هم مثل سـونی از فناوری 
PDAF در سنسـورهای خـود اسـتفاده کـرده و فنـاوری عمق 3 
بُعـدی مخصـوص بـه خـود و فنـاوری حالـت روشـن بـرای بهبود 

ویدیوهـای تصویر آهسـته بهـره می برد.
توشـیبا در تاش اسـت تا سنسور گوشـی های هوشمند چینی 
را تأمین کند و البته برای رشـد بیشـتر به بازار خودرو و تجهیزات 

پزشـکی نیز نیم نگاهی دارد.

 سامسونگ
سامسـونگ تـاش زیـادی بـرای تولیـد فناوری هـای مختلـف 
مرتبـط بـا گوشـی های هوشـمند از تولیـد نمایشـگر تـا پردازنده 
داشـته اسـت؛ ولـی ایـن کمپانـی بـه همین هـا بسـنده نکـرده و 
وارد تجـارت سنسـور دوربیـن گوشـی های هوشـمند هـم شـده 
اسـت. البتـه سامسـونگ هنـوز در ایـن تجـارت به بزرگی سـونی 
نشـده اسـت، ولـی در تـاش اسـت تـا تجـارت سنسـور و مـاژول 
دوربیـن خـود را گسـترش دهـد. وقتـی بـه این فکـر می کنیم که 
تجارت هـای دیگـری هـم بوده انـد کـه در آن ها سـونی بـه مراتب 
جلوتـر بـود، ولی با گذشـت زمان سامسـونگ موفق به پشـت سـر 
گذاشـتن رقیب ژاپنی خود شـد، شـاید چندان هم نتوانیم جایگاه 
فعلـی سـونی را در تجـارت سنسـور گوشـی های هوشـمند پایدار 

تصـور کنیم. 
ایـن  جملـه  از  اسـت  زیـاد  سامسـونگ  سنسـورهای  تنـوع 
سنسـورها می توانیـم بـه سنسـورهای FSI   و BSI اشـاره کنیـم. 
فناوری پیشـرفته سامسـونگ از آیسوسل این شـرکت بهره می برد 
کـه نویـز را در مقایسـه سنسـورهای BSI ایـن شـرکت بـا کمتر 
کـردن تداخل بین پیکسـل های رنگـی مختلف، کاهـش می  دهد. 
اگرچه ما معموالً در دنیای گوشـی های هوشـمند، سامسـونگ 
را با محصوالت پیشـرفته و باال رده اش می شناسـیم، ولی میانگین 
قیمت فروش سنسـورهای این شـرکت 93/1 دالر اسـت. دامنه ی 
محصـوالت ایـن شـرکت از سنسـورهای 3/1 مگاپیکسـلی بـرای 
محصـوالت ارزان قیمت تا 16 مگاپیکسـلی برای پرچمدارانی مثل 
گلکسـی اس 6 متغیر اسـت. این شـرکت همچنین ماژول دوربین 

کاملـی را بـرای سنسـورهایش تولید می کند.
اخیراً سنسـورهای ساخت سامسـونگ در گوشی های هوشمند 
گلکسـی اس5 و گلکسـی اس 6 مورد اسـتفاده قرار گرفته اسـت؛ 
ولـی بـا توجه بـه امکانـات تولید محدود سامسـونگ این شـرکت، 
از سنسـورهای سـونی هم در گلکسـی اس 6 خود  اسـتفاده کرده 
اسـت. اگـر چـه بـا دقـت در تصاویـر گرفته شـده توسـط ایـن دو 
سنسـور بـه تفاوت هایـی در آن ها پـی می بریم؛ ولی بدون مقایسـه 
رو در روی تصاویر گرفته شـده با هر دو سنسـور، تشـخیص تفاوت 
بین آن ها دشـوار اسـت که این نشـان می دهد که کار سامسـونگ 

در ایـن زمینـه خوب بوده اسـت.
ال جی

درسـت مثـل سامسـونگ، ال جـی هـم تولیدکننـده ی قطعات 

و البتـه محصـوالت نهایـی اسـت؛ از ایـن رو ایـن شـرکت هـم در 
 LG .تـاش بـرای تأمیـن قطعـات مورد نیـاز دوربیـن خود اسـت
Innotek بخشـی از ایـن شـرکت اسـت کـه در زمینـه ی قطعات 
فعالیـت می کنـد و دوربین تحسـین شـده ی پرچمـدار جدید این 

شـرکت یعنـی جـی  4 را تولیـد کرده اسـت. 
ولـی برخـاف سامسـونگ، ال جی قطعـات مربوط به سنسـور 
گوشـی های خود را نمی سـازد؛ بلکه مـاژول دوربین هایـش را خود 
طراحـی می کنـد. دوربیـن گوشـی های هوشـمند بـاال رده ال جی 
همـه بـر اسـاس سنسـور Exmor سـونی سـاخته شـده اند. ایـن 
شـرکت در دوربیـن پرچمـدار جدیـد خـود از گشـودگی دیافراگم 
f/1.8 اسـتفاده کـرده اسـت کـه باعـث می شـود دوربیـن ایـن 
گوشی هوشـمند 80 درصـد نـور بیشـتری در مقایسـه بـا دوربین 
ال جـی جـی 3 دریافـت کنـد. ایـن بازتریـن دیافراگمی اسـت که 

تابحـال در یـک گوشی هوشـمند بـکار رفته اسـت. 
تیم تحقیقاتی ال جی همچنین قطعات سـخت افزاری تحسـین 
برانگیـزی را بـرای مـاژول دوربین هـای خـود می سـازد. بـا معرفی 
ال جـی جی 3، این شـرکت از سیسـتم فوکوس خـودکار لیزر خود 
رونمایـی کـرد و ال جـی در جـی 4 از جریان تصحیـح رنگ مادون 

قرمـز بـرای جبران نـور محیط بهره برده اسـت.
از آنجـا کـه ایـن شـرکت نگرانـی در زمینه توسـعه ی سنسـور 
نـدارد، وقت بیشـتری بـرای بهبود دیگـر قطعات ماژول خـود دارد 
کـه در نهایـت باعث شـده تا ال جـی طراحی دوربین هـای جالب و 

خوبی را داشـته باشـد.
اچ تی سی

زمینـه سنسـور  در  اچ تی سـی هـم  ال جـی،  مثـل   درسـت 
گوشـی های هوشـمند فعالیـت نمی کنـد؛ در عـوض تاش هایی را 
بـرای طراحـی ماژول دوربین انجام داده اسـت. این شـرکت عبارت 
اولتـرا پیکسـل را بـرای دوربین هـای بزرگتـر 2.0um پیکسـلی 
خـود ابـداع کـرد؛ ولـی در واقـع ایـن امر اسـتفاده از سنسـورهای 
سـاخت میکروالکترونیکس و OmniVision بویژه سنسـورهای 
VD68969 و OV4688  بود. این شـرکت همچنین اسـتفاده از 
سنسـورهای دوگانـه را در وان ام 8 تجربـه کرد و در آن از سنسـور 
1/2 مگاپیکسـلی OmniVision OV2722 بـرای جمـع آوری 

اطاعـات عمـق تصویـر اضافی اسـتفاده کرد.
بـا وجـود ایده هـای جدیـد این شـرکت، ولـی فنـاوری دوربین 
اچ تی سـی نتوانسـته آنچنـان کـه بایـد در رقابـت بـا رقبـا خودی 

نشـان دهد.  
چیزی که انتظارش را داریم

 تولیدکننـدگان دیگـری هـم در تجـارت موبایـل هسـتند که 
سنسـور یا مـاژول دوربین خـود را تولید می کنند؛ بـرای مثال وان 
پـاس هـم لنـز خـود را برای گوشـی های هوشـمند خود توسـعه 

است.  داده 
بـه نظـر می رسـد کـه جایـگاه سامسـونگ و سـونی در صـدر 
بـازار سنسـورها امن اسـت؛ ولـی تقاضای سنسـور دوربیـن رابطه 
تنگاتنگـی بـا رونـق بـازار گوشـی های  هوشـمند دارد. تولیـد روز 
افـزون محصوالتـی بـا حاشـیه سـود کـم باعـث شـده تـا رقابـت 
بـا قیمـت رقابتـی و مشـخصات  بـرای سنسـورهای  سـنگینی 
بـه  سـبزی  چـراغ  ایـن  و  بگیـرد  شـکل  متوسـط  عملکـردی 
OmniVision، توشـیبا و ... اسـت تا از این  شـرکت هایی مثلِ 
فرصـت اسـتفاده کننـد و تجارت خـود را در آسـیا توسـعه دهند.

تـاش  نظـر می رسـد کـه شـاهد  بـه  رده هـا  بـاال  بـازار  در 
تولیدکننـدگان بـرای متمایز کردن محصوالت خـود با محصوالت 
رقبـا از طریق توسـعه ی ماژول های دوربین بـرای ارائه ی تصاویری 
بـا کیفیـت بـاال خواهیم بـود. ایده هایـی مثل سنسـورهای تصویر 
دوگانـه، گشـودگی دیافراگم عریض تـر و فوکوس خـودکار لیزری، 
احتمـاالً بارهـا و بارهـا دچـار تغییراتـی خواهند شـد؛ ولی کیفیت 
نهایـی تصویـر بـه ناچـار بـه فضـای محـدود سنسـورهای درون 

گوشـی های هوشـمند وابسـته است. 

آگهی مزایده مال غیرمنقول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد 
شـماره  دادنامـه  و   5/930158 کاسـه  اجرائـی  پرونـده  خصـوص  در 
9309973410500144 صـادره از شـعبه پنجـم دادگاه حقوقی کرمان له حمیده 
فدایـی کرمانـی و علیـه سـهراب سـاجقه شـامل 6 دانـگ آپارتمان طبقـه چهارم 
سـمت شـرق پـاک ثبتـی بـه شـماره 14191 فرعـی از 1783 مجـزی شـده از 
12417 از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان، خیابـان 
آبنـوس کوچـه 29 مقابـل زمیـن خالی مجتمع مسـکونی ظفر طبقه چهـارم واحد 
سـمت چـپ بـا کدپسـتی 7619659364 به مسـاحت 91/05 متر مربـع و با حق 
اسـتفاده بقدرالحصـه از عرصـه وقـف و سـایر قسـمتهای اشـتراکی و فاقـد انبـار با 
سیسـتم اسـکلت فلزی دارای انشـعابات منصوب آب و برق و گاز و تلفن می باشـد 
کـه متعلـق اسـت بـه سـهراب سـاجقه و توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ 765/000/000 ریـال ارزیابـی و بـرآورد گردیـده را از طریـق مزایـده بـه 
فـروش برسـاند لـذا طالبیـن خرید می تواننـد ضمن بازدیـد از ملـک مذکور ظرف 
مـدت 5 روز قبـل از برگـزاری مزایـده و همچنیـن تـا قبـل از برگـزاری مزایـده 
پیشـنهاد خریـد خـود را به انضمام مبلغ 10 % پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری بـه شـماره 2171293951000 واریـز خواهند نمـود در پاکت الک و 
مهـر شـده تحویل اجرای احکام نمایند جلسـه مزایده راس سـاعت 9 مورخ شـنبه 
1394/5/17 بـا حضـور نماینـده دادسـتان منعقد و شـخصی برنده مزایـده خواهد 
شـد کـه باالتریـن مبلغ را پیشـنهاد نموده باشـد. در صـورت انصراف برنـده مزایده 
10 % مبلـغ واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد. ضمنـاً متقاضیـان مـی 
تواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگـزاری مزایـده مـی توانند جهـت مطالعه 

مشـخصات ملـک به ایـن اجـرا مراجعـه نمایند.
مدیر شعبه 5 اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کرمان- کیانی 
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نگاه واقع بینانه به پساتحریم
  احمد مجتهد

از اوایـل سـال 94 و بـا نزدیـک شـدن بـه هفته هـای 
پایانـی مذاکرات هسـته ای، اقتصاددانان شـروع به اظهارنظر 
در مـورد تاثیـرات لغـو تحریـم بـر اقتصـاد ایـران کرده انـد. 
ایـن نظریه هـا مبتنـی بـر پیش فرض هایـی در مـورد زمان 
لغـو تحریـم، نحـوه  برداشـتن تحریـم و شـرایط سیاسـی و 
اقتصادی جهان از جمله قیمت نفت و شـرایط سـال 2015 
هسـتند. می تـوان ایـن نظریه هـا را حداقـل بـه دو بخـش 
تقسـیم کرد: اظهارنظرهـای خوش بینانه یـا بدبینانه. عاوه 
بـر نظریات خوش بینانه یا بدبینانه باید به شـرایط فعلـــی 
اقتصـــاد ایران نیـز توجه کـرد. در پیش بینی های صندوق 
بین المللـی پـول، بانـک جهانی و مجله اکونومیسـت رشـد 
اقتصـادی ایران در سـال جاری پس از رکود سـال 92، بین 
3/ 1 درصـد تـا 3 درصـد متغیر بوده و نـرخ تورم بین 13 تا 
20 درصد پیش بینی شـده اسـت. کاهش درآمدهای دولت 
کـه ناشـی از کاهش قیمـت نفت و میـزان صادرات کشـور 
بـوده، منجـر بـه کنـدی اجـرای طرح هـای سـرمایه گذاری 
کا  و  پیمانـکاران  بـه  دولـت  بدهـی  افزایـش  زیربنایـی، 
بهـره وری منفـی می شـود. تـاش دولـت و بانـک مرکـزی 
در کاهـش نـرخ تـورم تـا 15 درصـد قابل تقدیر اسـت؛ ولی 
بـا توجه به رشـد اندک اقتصـادی، افزایش بیکاری و فشـار 
برای اجرای سیاسـت های پولی انبسـاطی بـر بانک مرکزی، 
تـورم اندکـی افزایـش یافته اسـت. این امـر در اثـر افزایش 
بدهـی بانک هـا بـه بانـک مرکـزی یا ناشـی از تامیـن مالی 
کسـری بودجـه از طریـق افزایش کسـری منابـع بانک های 
دولتـی بـوده کـه منجـر بـه افزایـش رشـد نقدینگـی و در 
نتیجـه افزایـش تـورم در ماه هـای اخیـر شـده اسـت. در 
چنیـن شـرایطی بـا لغـو تحریم ها امـکان افزایش صـادرات 
نفـت ایـران بیـن 300 تا 500 هـزار بشـکه در روز در 6 ماه 
دوم سـال امکان پذیـر اسـت کـه بـا توجـه به اشـباع بـازار 
منجـر بـه کاهـش 7 تـا 8 دالری قیمـت نفـت در بازارهای 
جهانـی خواهد شـد؛ بنابرایـن درآمد خالـص قابل توجهی از 
ایـن طریـق به دسـت نخواهـد آمـد. از طرف دیگـر کاهش 
تحریم هـای بانکـی و پولـی، مبـادالت بـا سـایر کشـورها را 
افزایـش و هزینـه  مبادلـه را کاهـش خواهـد داد. ایـن امـر 
مسـلما در افزایـش تولید و مصرف و ایجـاد ثبات در اقتصاد 
کشـور عامـل مهمـی خواهـد بود و به رشـد بیشـتر اقتصاد 
کمـک می کنـد. هـر چنـد هنـوز ابعـاد ایـن لغـو تحریم ها 
بـا توجـه بـه اینکـه برخـی تحریم هـای دیگـر باقـی مانده، 
چنـدان روشـن نیسـت. نکته مهم دیگـر امکان اسـتفاده از 
»یوزانـس« یـا اعتبار فروشـندگان به واردکننـدگان کاال، با 
اعطـای اعتبـارات بانکـــی از طریـق بانک هـای تجارتی یا 
بین المللـی بـه بخـش خصوصـی و دولتـی اسـت کـه رقم 
قابل توجهی را در گذشـته تشـکیل می داد و این امر شرایط 
مساعـــدتری را برای فعالیـــت های سـرمایه گذاری فراهم 
می کنـد. نکتـه کلیـدی دیگـر امـکان دسترسـی ایـران به 
دارایی هـای خارجـی اسـت کـه به علـت تحریم مســـدود 
شـده بـود. رفـع تحریـم می توانـد مبالـغ قابل توجهـی را 
بـرای تامیـن مالـی طرح هـا و پرداخت هـای ارزی فراهـم 
کنـد. هـر چنـد رقـم مبالـغ بلوکه شـده چندان مشـخص 
نیسـت، ولـی حدود 10 تـا 15 میلیـارد دالر مطالبات ارزی 
ایـران از خریـداران نفـت برآورد شـده اسـت. از طرف دیگر 
بـه نظـر اکثـر سـرمایه گذاران خارجـی، شـرایط و موقعیت 
اقتصـادی ایـران به عنـوان کشـوری بـا 80 میلیـون نفـر 
جمعیـت و موقعیـت ژئوپلیتیـک در منطقه به عنـوان مکان 
مناسـبی بـرای سـرمایه گذاری تلقـی می شـود و چنانچـه 
شـرایط محیطـی کسـب وکار بهبـود یابـد، ایران به آسـانی 
می توانـد میلیاردها دالر به صورت سـرمایه گذاری مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم خارجـی جـذب کنـد کـه این امـر موجب 
رشـد اقتصـادی کشـور خواهـد شـد و بـرای کشـوری کـه 
بیـش از همه کشـورهای دنیـا در معرض انـواع تحریم های 
اقتصـادی بـوده، فرصـت مناسـبی را بـرای بـه روز کـردن 
تکنولـوژی و نوسـازی و توسـعه فعالیت هـای صنعتـی و 
اقتصـادی بـه وجـود مـی آورد. انتقـال تکنولـوژی و دانـش 
مدیریـت می توانـد منجـر بـه جهـش در رشـد اقتصـادی 
کشـور و افزایـش کارآیـی اقتصـادی شـود. از طـرف دیگر، 
رشـد منفـی سـرمایه گذاری و بهـره وری طـی سـال های 
گذشـته، رسـیدن به اهـداف بلندپروازانه چشـم انداز 1404 
را عمـا منتفـی کـرده و به نظر می رسـد رشـد 8 درصدی 
برنامه ششـم توسـعه اقتصادی هم صرفا با شـرط اسـتفاده 
از منابـع سـرمایه گذاری خارجـی می توانـد تحقـق یابـد. 
همچنیـن بایـد توجـه کنیـم کـه شـرایط سیاسـی کشـور 
مسـلما نقـش اصلـی و کلیـدی در ایجـاد محیـط مناسـب 
بـرای فعالیت هـای اقتصـادی و سـرمایه گذاری دارد. بـدون 
رفـع  امنیـت،  تامیـن  جملـه  از  مناسـب  محیـط  وجـود 
تجـارت  سـازمان  بـه  الحـاق  اقتصـادی،  محدودیت هـای 
جهانـی )WTO(، ارتبـاط بـا موسسـات مالـی بین المللی، 
تحـول  انتظـار  نمی تـوان  اعتبـاری  موسسـات  و  بانک هـا 
اساسـی در کوتاه مـدت بـرای اقتصاد کشـور داشـت. بسـتر 
اقتصـادی مناسـب از جمله کاهـش مقررات دسـت وپاگیر، 
از جملـه مخابـرات،  اقتصـادی  زیربناهـای  بـودن  فراهـم 
سـرمایه گذاران  بـه  مثبـت  نـگاه  و  حمل ونقـل  انـرژی، 
چـه داخلـــی و چـه خارجـــی، مسـلما در سـرعت انجام 
سـرمایه گذاری ها و انتقـال منابع از فعالیت های سـفته بازی 
و غیرمولـد بـه فعالیت هـای مولـد، نقـش موثـری خواهـد 
داشـت. از نـگاه بدبینانـه، اثرات مثبـت رفع تحریـم نیاز به 
زمـان طوالنی تـری دارد و آثـار مثبـت آن بیـن یـک تـا دو 
سـال زمـان خواهد بـرد. این مسـاله یعنی زمـان طوالنی تر 
بـرای اسـتفاده از شـرایط مناسـب تر اقتصـادی. هـر چنـد 
آثـار روانـی و انتظـارات مثبت مردم نسـبت بـه رفع تحریم 
کمـک بزرگـی در ایجاد ثبـات و بهبود شـرایط اقتصادی از 
جملـه کاهش رشـد تـورم، رشـد اقتصـادی و ثبـات ارز در 
کشـور خواهد داشـت. نکتـه پایانی آنکـه، خوش بینی بیش 
از انـدازه، خطـر افزایش تورم را به علت سیاسـت های پولی 
انبسـاطی یـا افزایش شـدید مخـارج دولتـی، در پـی دارد. 
چنیـن اتفاقـی، در صـورت وقـوع، مسـلما آثـار مخربـی در 
رونـد فعلی اقتصاد کشـور دارد؛ بنابراین پیشـنهاد می شـود 
مسـووالن بانـک مرکـزی و دولـت از تعجیـل در برخـی 
اقدامـات کـه می توانـد منجر بـه رشـد تـورم و بی ثباتی در 

بازارهـای پولـی و ارزی شـود، بـه جـد اجتنـاب کنند.

مناقصه شماره 94/9/1
اداره مخابـرات شهرسـتان کهنوج قصد دارد نگهـداری مراکز کم ظرفیت توام با 
ADSL شهرسـتانهای منوجان، رودبار جنوب و سـرتک زر را مطابق با قرارداد 

بـه مدت یکسـال به بخش خصوصـی واگذار نماید لذا از کلیه اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی کـه در ایـن زمینـه فعالیـت دارند مـی توانند تـا تاریـخ 94/5/15 با 
پرداخـت مبلـغ 200000ریال بحسـاب شـماره 0106041717004 نزد بانک 
ملـی و جهـت دریافت اسـناد مناقصه و تحویل مدارک به نشـانی کهنـوج اداره 
مخابـرات )واحـد قراردادهـا( واقـع در خیابـان شـهید مـدرس مراجعـه نمایند 

ضمنـاً هزینه انتشـار آگهی بعهـده برنده مناقصه می باشـد. 
اداره مخابرات کهنوج

همراهـی مدیـر روابـط بین الملل شـرکت 
فولکـس واگـن بـا وزیـر اقتصـاد آلمـان در 
سـفرش بـه ایـران، امیدهـای زیـادی بـرای 
شـروع بـه کار دوباره و گسـترده این شـرکت 
در ایـران را پـر رنـگ کـرده اسـت. گفته می 
شـود ایـن شـرکت بـا دو بـازوی خـود یعنی 
شـعبه فولکـس واگـن برزیـل که همـکار بم 
خـودرو اسـت و اشـکودا که به دنبال شـریک 
جدیـد در ایـران بـرای تولیـد اسـت در بـازار 
ایـران حضور خواهد داشـت. اولیـن محصول 
فولکسـواگن در ایـران هـم خـودرو شاسـی 
بلنـد تیگـوان اسـت. ایـن خـودرو در انـدازه 
نزدیـک بـه نیسـان قشـقایی قـرار دارد و در 
بـازار جهانـی حـدود 26 هـزار دالر قیمـت 
دارد .احتمـاال ایـن خودرو در ابتـدا به صورت 
واردات کامـل توسـط بـم خـودرو عرضه می 
شـود و قیمـت این خـودرو چیـزی در حدود 
140 میلیـون تومـان خواهد بود . اما شـرکت 
بـم خـودرو و فولکـس واگـن در صورتـی می 

تواننـد در بـازار ایـران حضـور گسـترده ای 
داشـته باشـند کـه محصـوالت ارزان قیمـت 
فولکـس واگن را در ایران عرضـه کنند. ارزان 
تریـن مـدل فولکـس واگـن مـدل آپ اسـت 
کـه در اروپـا 8 هـزار 900 یـورو قیمـت دارد 
ایـن خودرو که هـم اندازه پژو 206 اسـت در 
صـورت واردات، قیمتـی بیـش از 54 میلیون 
تومـان خواهد داشـت البته در صـورت مونتاژ 
ایـن خـودرو مـی توانـد قیمتـش بـه حـدود 
40 میلیـون تومـان برسـد و به رقیبـی برای 
پـژو 206 تبدیـل شـود . دیگـر محصولی که 
مـی توانـد در ایـران موفق باشـد محصولی از 
تولیـدات فولکـس واگـن در برزیل اسـت که 
voyage نـام دارد . ایـن خـودرو کـه هـم 
انـدازه تیبـا اسـت در صـورت تولیـد در ایران 
مـی توانـد بیـن 40 تـا 50 میلیـون قیمـت 
داشـته باشـد کـه بـا این قیمـت ایـن خودرو 
میتوانـد رقیـب خودروهایـی مانند پـژو 206 
صندوقـدار و تنـدر 90 باشـد .محصـول مهم 

دیگـری کـه میتوانـد در صـورت تولیـد در 
شـرکت بم خودرو با اسـتقبال در بـازار ایران 
مواجـه شـود خـودرو جتا اسـت .ایـن خودرو 
در صـورت تولیـد در ایـران میتـوان آن را بـا 
قیمتی در حدود 70 میلیون تومان به دسـت 
مشـتریان رسـاند .بـه گـزارش اقتصادنیوز در 
گذشـته هـم بـم خـودرو و فولکـس واگـن 
برنامـه های جـدی را برای بـازار ایران مطرح 
کـرده بودنـد. ایـن برنامه شـامل تولیـد 200 
هـزار خـودرو فولکـس واگـن در ایـران بـود 
کـه هیـچ گاه بـه سـرانجامی نرسـید و تنهـا 
در تولیـد نـه چنـدان انبوه فولکـس گل طی 
چند سـال در ایران خاصه شـد. شـرکت بم 
خـودرو از مجموعـه شـرکت هایی محسـوب 
مـی شـود که پـس از قطـع همـکاری کرمان 
خـودرو بـا دوو در ارگ جدید توسـط مدیران 
این شـرکت ایجاد شـد . از دیگر شرکت های 
فعـال در ارگ جدیـد کـه توسـط مدیـران 
کرمـان خـودرو شـکل گرفـت مـی تـوان بـه 

کرمـان  و  مدیـران خـودرو   ، رایـن خـودرو 
موتور اشـاره کـرد .کرمـان موتور هـم اکنون 
بـا شـرکت هـای لیفـان چین و ِجی ای سـی 
چیـن ، رایـن خـودرو بـا گریـت وال چیـن و 
مدیـران خـودرو بـا چری چین همـکاری می 
کنـد. مدیران این شـرکت هـا در ارگ جدید 
در برنامـه ای بلنـد پروازانـه قصـد دارنـد بـه 
رقیـب اصلـی شـرکت هـای ایـران خـودرو و 

سـایپا در جـاده مخصوص کرج تبدیل شـوند 
. تولیـدات خودرو درسـال 92 در ارگ جدید 
درسـال  کـه  بـود  هزاردسـتگاه   46 معـادل 
93 ایـن میـزان بـه 86 هزاردسـتگاه رسـید 
کـه معادل87درصـد نسـبت بـه سـال1392 
افزایـش یافتـه اسـت و درافـق طرح)پایـان 
پانصدهزاردسـتگاه  1400(تولیـد  سـال 

خودروپیـش بینی شـده اسـت .

فولگس واگن به کرمان برمی گردد
 امین آزاد

خبر

توافـق هسـته ای چـه تاثیـری بـر اقتصـاد 
می گـذراد؟ ایـن اولیـن و مهمتریـن سـوالی 
اسـت که بعـد از اعام توافق هسـته ای مطرح 
می شـود. سـایت اقتصاد نیـوز این سـوال را از 
مـردان اقتصـادی دولت پرسـیده اسـت که در 
زیـر جـواب مـردان اقتصـادی دولـت را مـی 

بخوانید: توانیـد 
تاثیر توافق هسته ای بر مسکن

و  راه  مسـکن،  وزیـر  آخونـدی،  عبـاس 
شهرسـازی: بـازار مسـکن یـک بـازار داخلـی 
محسوب می شـود و توافق هسـته ای نمی تواند 
تاثیـر مسـتقیمی بـر ایـن بـازار بگـذارد/ حوزه 
حمـل و نقـل از مهمتریـن بخش هایـی اسـت 
توافـق  و  تحریم هـا  رفـع  از  می توانـد  کـه 
هسـته ای تاثیـر بگیـرد و بـه همین دلیـل قرار 
اسـت حمل و نقـل هوایی و دریایـی در اولویت 
قـرار بگیـرد. از تمام خطـوط بین المللی دعوت 
می کنیـم کـه پروازهای خـود را از سـر بگیرند. 
اکنـون امـکان خرید تجهیـزات دسـت اول در 
حوزه هـای هوانـوردی فراهـم شـده اسـت کـه 
می توانیـم از آنهـا اسـتفاده کنیـم. همچنیـن 
می توانیـم تعامات خـود را با بویینگ و ایرباس 
از سـر بگیریـم. همچنین بـا و جود ایـن توافق 
می توانیـم ریـل و واگـن و لوکوموتیـو تولیـد 
کنیم و با تولیدکنندگان خارجی تعامل داشـته 
باشـیم. همچنین می توانیم در حوزه کشاورزی 
و صنایـع دسـتی محصوالت مان را به بسـیاری 
از کشـورها صـادر کنیم/ در حـوزه حمل و نقل 

بعـد از توافـق ما حمل و نقل مسـتقیم به ایران 
خواهیـم داشـت و کشـتی هایی کـه عمدتـا در 
جنـوب خلیج فـارس پهلـو می گرفتنـد، از این 
پـس در سـواحل ایـران پهلـو خواهنـد گرفت، 
زیـرا مـا خطـوط کشـتیرانی بین المللـی را در 
در  می توانیـم  مـا  نداشـتیم/  ایـران  سـواحل 
حـوزه هوانـوردی امـکان خریـد دسـت اول از 
سـازندگان بـزرگ جهانـی داشـته باشـیم. چه 
در هواپیماهـای بلندبـرد و چـه در هواپیماهای 
کوتـاه برد کـه نیاز اصلی ماسـت، چرا که بیش 
از 67 فـرودگاه داریـم کـه نیاز بـه هواپیماهای 

کوتـاه بـرد دارند. 
لغو تحریم به تنهایی حالل

 مشکالت نیست
اگرچـه  اقتصـاد:  وزیـر  علی طیب نیـا 
مـردِم خسـته از فشـارهای چنـد سـال اخیر، 
انتظـار دارنـد بـه سـرعت مشـکات اقتصادی 

کشـور مرتفـع شـود امـا بعـد از توافـق مـا به 
چنـد مـاه زمـان نیـاز داریـم تـا پـس از طـی 
مراحـل اجرایـی از سـوی ایـران و غـرب، آثار 
برداشـته شـدن تحریم  هـا به طـور کامل خود 
را نشـان دهـد/ تاثیـر مذاکـرات و توافق نهایی 
در اقتصـاد ایـران می توانـد ایـن باشـد که که 
قیـود و محدودیت هـای تحمیلـی از اقتصاد ما 
برداشـته می شـود امـا بسـته به هنر ما اسـت 
کـه چطـور بتوانیـم از ایـن شـرایط مسـاعد، 
بـرای شـکوفایی اقتصـاد کشـور بهـره ببریـم 
چـون لغـو تحریم بـه تنهایی حال مشـکات 
نیسـت و اقتصـاد مـا، بـا و بـدون تحریـم از 
مشـکات سـاختاری نظیـر بهـره وری پایین و 
... رنـج می بـرد کـه از ایـن پس بایـد جدی تر 
از قبـل بـه درمان این مشـکات پرداخت/ لغو 
تحریم هـا زمینه مناسـب تری بـرای اصاحات 
اقتصـادی بـه وجود خواهـد آورد و مشـکات 

اقتصـادی کـه به این واسـطه ایجاد شـده بود، 
برطـرف می شـود.

افزایش صادرات در دستور کار
 وزارت نفت 

بیـژن زنگنـه وزیر نفـت: بعد از ایـن توافق 
کار اصلـی مـا تـازه آغـاز می شـود. آمادگـی 
بـرای افزایـش صـادرات، نخسـتین قـدم بعـد 
از توافـق ایـران و 1+5 اسـت. ایـن نخسـتین 
اولویـت وزارت نفـت بـه عنـوان وزارت خارجه 

دوم اسـت.
مشکالت یک شبه برطرف نمی شود

دولـت:  سـخنگوی  نوبخـت،  محمدباقـر 
یک شـبه  تحریم هـا،  از  ناشـی  مشـکات 
برطـرف نخواهـد شـد. همـه چیـز نیـاز بـه 
برنامه ریـزی دارد. ما به سـمت ثبـات خواهیم 
رفـت و رفـاه مـردم را در زمـان الزم محقـق 
تحریم هـای  لغـو  وجـود  بـا  کـرد/  خواهیـم 

بانکـی، منابـع قابـل توجهـی از بانـک مرکزی 
منابـع  همچنیـن  می شـود.  اسـتفاده  قابـل 
فـروش نفـت کـه متعلـق بـه دولت اسـت نیز 
ایـن  از  مـا  بـود.  خواهـد  بهره بـرداری  قابـل 
فرصت هـا بـه خوبـی اسـتفاده خواهیـم کرد و 
همچنیـن صـادرات را افزایش خواهیـم داد. ما 
سیاسـت های صرفه جویـی و همچنین کاهش 
تـورم را نیـز ادامـه می دهیـم و از آنهـا غافـل 

نمی شـویم.
قیمت ارز یکسان سازی می شود 

ولـی ا... سـیف رئیـس کل بانـک مرکـزی: 
بانـک مرکـزی پنـج تا شـش مـاه زمـان نیاز 
دارد تـا نـرخ ارز را یکسان سـازی کنـد. نـرخ 
روزهـا  ایـن  ویـژه  اخبـار  تأثیـر  تحـت  ارز 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت. ممکن اسـت این 
کاهـش ادامـه یابـد ولـی پـس از تعـادل در 
عرضـه و تقاضـا، کاهـش بلندمـدت نخواهـد 
ارتبـاط  نبـود  مـا  مشـکات  از  یکـی  بـود/ 
کـه  اسـت  کشـور  از  خـارج  بانک هـای  بـا 
بـر اسـاس ایـن توافـق ایـن ارتبـاط برقـرار 
خواهـد شـد، همچنین بر اسـاس ایـن توافق 
می شـود/  گرفتـه  سـر  از  سـوئیف  عملیـات 
بانـک مرکـزی در  22 میلیـارد دالر امـوال 
همچنیـن  و  اسـت  امـارات  و  کـره  ژاپـن، 
شـش میلیـارد دالر پـول فـروش نفـت کـه 
بـه دولـت تعلـق دارد در هنـد اسـت. بانـک 
مرکـزی هـم پنـج میلیـارد دالر به خـارج از 

کشـور بدهـکار اسـت.

واکنش مردان اقتصادی دولت به توافق هسته ای
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نایکی کنسل
آدیداس در ابهام

در حـوزه ورزش آثـار سـوء تحریم هـا تـا آنجـا عرصـه را 
تنـگ کـرده بـود کـه بـرای تهیـه ادوات و وسـایل ورزشـی و 
حتـی البسـه تیم های مختلف نیـز محدودیت های دسـت و پا 
گیـری وجود داشـت و همین سـبب می شـد کـه ورزش ایران 
مجبـور بـه اسـتفاده از وسـایل و لباس های شـود. فوتبـال نیز 
از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود و مشـکات تحریم فدراسـیون 
فوتبـال را وادار کـرد کـه بـرای قـرارداد با اسپانسـر لباس های 
تیـم ملـی از برنـد معتبری چون پومـا در جام جهانـی 2006، 
بـه شـرکت های متفرقـه و البتـه بـی کیفیتـی چـون لگیـا 
و آل اشـپورت تـن بدهـد. بـا برداشـته شـدن تحریم هـا حـاال 
فرصت هـای جدیـدی پیـش روی جامعـه ایـران قـرار گرفته و 
همـه حوزه هـا می کوشـند کـه از ایـن فرصت هـای نورسـیده 

بهـره کافـی ببرند. 

مذاکره با آدیداس
محمـد درخشـان گفـت: »برنـد آدیـداس پیشـنهادات و 
نقطـه نظـرات خـودش را بـه آلمـان فرسـتاده ولی هنـوز در 
ایـن رابطـه بـه منظـور جـواب نهایـی بـه فدراسـیون فوتبال 
پاسـخی نـداده اسـت. مـا پیشـنهادات خـود را بـه آنهـا ارائه 
کرده ایـم و خواسـته ها و مـوارد خـود را مطـرح کردیـم. حاال 
همـه چیـز بسـتگی به پاسـخ آنهـا دارد و در هر شـرایطی ما 
بـه برنـدی پاسـخ مثبـت خواهیـم داد کـه شـرایط مـد نظر 
مـا را فراهـم کنـد.«  وی در مـورد اینکـه گفته بـود آدیداس 
طـی چنـد روز آینـده پاسـخ قطعـی را خواهـد داد، گفـت: 
»مـن هرگـز چنین حرفـی نزدم و مـا هیچ گاه بـرای آدیداس 
فرصـت نهایـی تعییـن نکردیـم کـه آنهـا بخواهنـد پـس از 
چنـد روز خـاص پاسـخ مـا را بدهنـد و اصـوال فرصـت نهایی 
در مذاکـرات مطـرح نشـده بـود.«  درخشـان دربـاره سـایر 
پیشـنهادهای ارائه شـده بـه فدراسـیون فوتبال بـرای تامین 
لباس هـای تیـم ملـی خاطرنشـان کـرد: »برندهایـی از ایتالیا 
و برنـد نایکـی نیـز خواسـتار همـکاری بـا تیـم ملـی بوده اند 
امـا پیشـنهاد دیگـری از آلمـان در ایـن زمینـه مطرح نشـده 
اسـت.« وی افـزود: »مـا همچنـان بـا هفت، هشـت شـرکتی 
کـه خواهـان همـکاری بـا فدراسـیون فوتبـال ایران هسـتند 
در حـال مذاکـره و نامه نگاری هسـتیم تا تکلیـف برند حامی 
لباس هـای تیـم ملـی هرچـه سـریع تر مشـخص شـود. بـه 
احتمـال بسـیار زیـاد طـی چنـد روز آینـده تکلیف اسپانسـر 
لباس هـای تیم هـای ملـی فوتبـال مشـخص خواهـد شـد.«

عالقه مندی نایکی
ایـن در حالیسـت کـه ظاهـرا شـرکت نایکـی آمریـکا ابراز 
عاقه منـدی کـرده بـود کـه به عنـوان اسپانسـر پوشـاک تیم 
ملـی در صـورت لغـو تحریم هـا فعالیـت کنـد. عبـاس ترابیان 
دبیـر کمیتـه بازاریابـی فدراسـیون فوتبـال با اشـاره بـه اینکه 
یـک مـاه قبل با یکـی از افـراد بسـیار موثر در بخش پوشـاک 
ورزشـی ماقاتی داشتیم، گفت: »شـرکت نایکی آمریکا عنوان 
کـرده بـود کـه عاقه منـد اسـت به عنـوان اسپانسـر پوشـاک 
تیـم ملـی فعالیـت کنـد اما به واسـطه فشـار دولـت آمریکا به 
دلیـل وجـود تحریم هـا نمی توانـد در این زمینـه فعالیت کند. 
عـاوه بـر ایـن شـرکت هایی همچـون پومـا، آدیـداس و کاپـا 
ابـراز عاقه منـدی کـرده بودند که به عنوان اسپانسـر پوشـاک 
تیـم ملـی فعالیـت کننـد امـا زمانی که قـرار بود بحـث جدی 
شـود، بـه دلیـل وجـود تحریم هـا کنـار می کشـیدند.« دبیـر 
کمیتـه بازاریابـی فدراسـیون فوتبـال بـا اشـاره بـه اینکه پس 
از لغـو تحریم هـا هم اکنـون بایـد بـا تامـل بیشـتری در رابطه 
بـا اسپانسـرهای تیم ملی اقـدام کنیم، گفـت: »در حال حاضر 
تیـم ملـی فوتبال ایـران در رتبه اول آسـیا قـرار دارد و با توجه 
بـه تفاهـم انجـام شـده در سـطح بین المللـی و لغـو تحریم ها، 
قطعـا پیشـنهادات بیشـتری برای اسپانسـرینگ پوشـاک تیم 

ملـی ارائه خواهد شـد.«

نداریـم، نمیشـه، امکان نـداره! این روزها 
داوران  بـه  اسـت  قـرار  کـه  خدماتـی  هـر 
ارائـه شـود پاسـخش یکـی از ایـن کلمـات 
اسـت! چنـدی پیـش کـه قـرار شـد بعـد از 
کاس  داوران  بـرای  رمضـان  مبـارک  مـاه 
توجیهـی بگذارنـد بـه خاطـر 40 میلیـون 
تومـان قـرار بود ایـن کاس ها برگزار نشـود 
چـون پاسـخ مسـووالن سـازمان لیـگ بـه 
بـود: »پـول نداریـم«.  ایـن  کمیتـه داوران 
چنـد روزی کـه ایـن بحث رسـانه ای شـد و 
معلوم شـد کـه مسـووالن فدراسـیون حتی 
بـرای داوران 40 میلیـون  نیسـتند  حاضـر 
بیـا سـرانجام  بـرو  کلـی  بـا  کننـد  هزینـه 
اسـدی دبیـرکل فدراسـیون بـه عنایت قول 
ایـن کاس هـا را  داد کـه هـر طـور شـده 
برگـزار کنـد. بـا توجـه بـه وعـده اسـدی و 
جلسـه کمیتـه داوران قـرار شـد کاس های 
توجیهـی داوری از 30 تیـر مـاه در آکادمی 

هتـل المپیک برگـزار شـود و 95 داور برای 
دعـوت شـدند.  ایـن کاس هـا  در  شـرکت 
هـر سـاله قبـل از برپایـی کاس هـا تسـت 
اینکـه  از  بعـد  و  گرفتـه می شـد  داوران  از 
قبول شـدگان ایـن تسـت معلوم می شـدند، 
کاس هـای توجیهـی برگـزار می شـد. حتی 
در یکـی از سـال هایی که حسـین عسـگری 
رییـس دپارتمـان داوری بـود داورانی که در 
تسـت مـردود شـده بودنـد را بـه کاس راه 
ندادنـد! یعنـی ساک های شـان را دستشـان 
در  انـگار  امـا  گفتنـد خداحافـظ!  و  دادنـد 
کاس هایـی کـه قـرار اسـت از فـردا برگزار 
شـود اول قـرار اسـت بـرای داوران کاس 
تسـت  گرفتـن  بـه  تصمیـم  بعـد  بگذارنـد 
دارنـد! نکتـه ای کـه در مـورد گرفتن تسـت 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه قـرار شـده این 
در سـال های  برگـزار شـود.  آزمـون صبـح 
گذشـته تسـت داوری در شـب و زیـر نـور 

از  ترتیـب داوران  ایـن  بـه  برگـزار می شـد 
نظـر گرمـای هـوا دچار مشـکل نمی شـدند 
فدراسـیون  دوبـاره  کـه  آنجایـی  از  ولـی 
اعـام کـرده بـرای برگزاری تسـت زیـر نور 
بودجـه نـدارد! )چـون بـرای روشـن شـدن 
پروژکتورهـای ورزشـگاه بایـد چنـد میلیون 
هزینـه کننـد( کمیتـه داوران هـم بـه اجبار 
قصـد دارد صبـح این تسـت را برگـزار کند. 
بـه دلیـل اینکـه 95 داور و کمـک داور باید 
تسـت بدهنـد شـرایط بـرای داورانـی کـه 
تسـت آنهـا حوالـی ظهـر برگـزار می شـود، 
سـخت خواهـد بود! بـه همین دلیـل داوران 
توانایـی  اینکـه  بـرای  درخواسـت کرده انـد 
و  می شـود  کمتـر  آفتـاب  نـور  زیـر  آنهـا 
شـرایطی  می کنـد،  اذیـت  را  آنهـا  گرمـا 
مهیـا کننـد تـا تسـت در شـب و زیـر نـور 
برگـزار شـود امـا هنـوز در ایـن مـورد قولی 
هدسـت  نداریـم  نشـده!  داده  داوران  بـه 

بخریـم، نمی توانیـم حقـوق داوران را اضافه 
کنیـم، نمی توانیـم کاس توجیهـی برگـزار 
کنیـم چـون پـول نداریـم! و صدهـا نداریم 
و نمی شـود دیگـر وقتـی از زبـان مسـووالن 
فدراسـیون شـنیده می شـود کـه قرار اسـت 
تسـهیاتی در اختیار داوران قرار داده شـود 
در ایـن شـرایط هم فـورا مردان فدراسـیون 

نمی شـود«.  و  »نمی توانیـم  می گوینـد: 
بـا توجـه بـه شـرایطی کـه بـه وجـود آمده 
ایـن روزهـا دغدغـه داوران تسـت دادن زیر 
نـور آفتـاب به جـای نـور پروژکتور اسـت و 
ایـن مسـاله می توانـد باعث ریـزش داوری و 
ناموفـق بودن داورها در تسـت برگزار شـده 

! د شو

هـر چنـد پائـول پوگبـا، مارکـو وراتي و 
کویـن ده برویـن بزرگ ترین سـتاره هایي 
هسـتند که در تابسـتان امسـال مي توانند 
بمـب انتقـاالت باشـند اما هنوز سرنوشـت 
هیچ کدام از آنها مشـخص نیسـت. در این 
میـان سـتاره هایي هـم میان باشـگاه هاي 
بـزرگ رد و بـدل شـده انـد کـه در اینجـا 
بـه پنـج انتقـال بـزرگ فصـل تـا بـه اینجا 

اشـاره مـي کنیم:
 

پیتر چک
مورینیـو و ونگر دشـمن خونـي یکدیگر 
پوشـیده  کسـي  بـر  امـر  ایـن  و  هسـتند 
تابسـتان  ایـن  در  چلسـي  امـا  نیسـت 
بازیکنـي را بـه آرسـنال فروخـت کـه مـي 
در  هـا  توپچـي  قهرمانـي  زمینـه  توانـد 
رقابـت هـاي فصـل آینـده را فراهـم آورد.

مورینیـو هـر چـه خـودش را بـه ایـن در و 
آن در زد تـا جلـوي ایـن انتقـال را بگیـرد 
نتوانسـت.تیم هایـي چـون پاریسـن ژرمن 
خواهـان پتـر چـک بودنـد ولـي آبراموویچ 
مالـک روسـي اسـتمفوردبریج مي دانسـت 
چـک و خانـواده اش مي خواهنـد در لندن 
بماننـد و شـاید بـه خاطـر 11 سـالي کـه 
چـک درون دروازه تیمـش درخشـیده بود 
ایـن لطـف را در حقـش کـرد تـا در لنـدن 
بمانـد و او را به آرسـنال واگـذار کرد. چک 
کـه در486 حضورش درون دروازه چلسـي 
220 بـار کلین شـیت کرده بـا 10 میلیون 
پونـد و دسـتمزد هفتـه ای صـد هـزار پوند 
بـا قـراردادي چهـار سـاله راهـی آرسـنال 
شـد.این سـنگربان 33 سـاله کـه 333 بار 
بـا پیراهـن چلسـي در لیگ برتر بـه میدان 
رفتـه از فصـل آینـده پیراهـن شـماره 33 
آرسـنال را بـر تـن خواهـد کرد.کاپیتـان 
تـري پـس از جدایـي چـک گفـت او مـي 

توانـد بـراي تیمش 12 تـا 15 امتیاز بگیرد 
و آرسـنال فصـل گذشـته بـا اختـاف 12 
امتیـاز نسـبت به چلسـي سـوم شـد و این 
یعنـي کابوسـي بـراي آقاي خـاص .پس از 
ینـس لمـن، چک احتمـاال بهتریـن دروازه 
بانـي خواهد بـود کـه درون دروازه توپچي 
سـالها  ایـن  گرفـت.در  خواهـد  قـرار  هـا 
آرسـنال هرگـز دروازه بانـي نداشـته کـه 
مناسـب رقابـت در قهرمانـي هـاي بـزرگ 
باشـد امـا چک با سـابقه قهرمانـي در لیگ 
بـزرگ  اي  وزنـه  قهرمانـان  لیـگ  و  برتـر 

بـراي توپچـي هـا خواهـد بود.
 

رادمل فالکائو
زمانـي نـام او لرزه بـر اندام هـر مدافعي 
مـي انداخـت امـا ببـر کلمبیایـي پـس از 
جدایـي اش از اتلتیکـو بیشـتر شـبیه گربه 
بـا  مورینیـو  اکنـون  و  آزار شـده  بـي  اي 
خدمت گرفتن او به نظر مي رسـد ریسـک 
بزرگـي کرده شـاید او به آمارهای گذشـته 
رادمـل فالکائو دل بسـته اسـت. او در 200 
و  اتلتیکومادریـد  پورتـو،  بـرای  بـازی اش 
موناکـو 155 گل زد امـا داسـتان حضورش 
در منچسـتریونایتد فاجعـه اي محـض بود 
.مهاجـم قرضـي موناکـو در 29 بـازی اش 
بـراي شـیاطین سـرخ تنهـا چهـار گل زد. 
چهـار گلـي کـه 6،8 میلیـون یـورو بـراي 
منچسـتر آب خـورد. فالکائـو پـس پارگـی 
ربـاط صلیبـی اش در آسـتانه جـام جهاني 
برزیـل هرگـز بازیکـن قبـل نشـد ودیگـر 
از حـرکات تنـد و تیـزش در جـا گذاشـتن 
مدافعـان حریـف و اعتماد به نفسـش برای 
زدن ضربـات آخـر دقیـق خبـري نیسـت.

فالکائـو مطمئنـا گزینه نخسـت بـراي قرار 
گرفتـن در ترکیب اصلي چلسـي نیسـت و 
آقـاي خـاص او را بـراي جانشـیني کاسـتا 
در مواقعـي کـه او مصدوم اسـت به خدمت 

گورسـتان  بـه  گرفته.اسـتمفوردبریج 
گل  مهاجمـان  اسـت  معـروف  مهاجمـان 
فرنانـدو  و  شـوچنکو  آنـدري  چـون  زنـي 
تـورس بـا آمـدن به چلسـي بـه مهاجماني 
گل نـزن تبدیـل شـدند اکنـون بایـد دیـد 
آیـا فالکائـو افت کـرده مي توانـد انتظارات 
در  خیـر؟  یـا  کنـد  بـرآورده  را  مورینیـو 
بنـد وجـود دارد کـه در  ایـن  او  قـرارداد 
انتهـاي فصـل قـراردادش مي توانـد دائمي 
شـود و این مـي تواند بهتریـن انگیزه براي 
سـتاره سـابق تیـم دیگو سـیمئونه باشـد.
 

باستین شواین اشتایگر
تاریـخ  آلمانـي  بازیکـن  اولیـن 
منچسـتریونایتد باسـتین شـواین اشـتایگر 
اسـت. مونیـخ  بایـرن  پرافتخـار  هافبـک 

از  شـوایني   2006 سـال  در  بـار  اولیـن 
تمایلـش بـراي تجربـه فوتبـال در تیمـي 
غیـر از بایـرن مونیـخ سـخن گفـت اما این 
در ایـن تیـم مانـد و سـرانجام امسـال بـا 
قراردادي سـه سـاله بـه ارزش 10 میلیون 
یـورو بـه منچسـتریونایتد پیوسـت تـا بـار 
دیگـر در کنـار لوئیـز فـان خـال کار کنـد. 
پـپ گواردیـوال، سـرمربی تیم تـاش کرد 
تـا اشـتایگر را متقاعـد به مانـدن در بایرن 
مونیـخ کنـد امـا شـواینی می خواسـت که 
وارد  خـود  فوتبـال  پایانـی  سـال های  در 
تجربـه جدیدی شـود و بر خاف شـایعات 
مشـکلي میان او و اشـتایگر وجود نداشـت.

شـوایني در 13 سـال حضـورش در بایـرن 
مونیـخ 500 بـار بـراي ایـن تیم بـه میدان 
رساند.هشـت  ثمـر  بـه  گل   67 و  رفـت 
قهرمانـي در بونـدس لیـگا، هفـت قهرماني 
در جـام حذفـي و یـک قهرمانـي از لیـگ 
قهرمانـان از جملـه افتخـارات کاپیتان تیم 
شـواین  بـاالي  اسـت.تجربه  آلمـان  ملـي 

اشـتایگر در کنـار تجربیاتـي کـه او از کار 
توانـد  کـردن کنـار فـان خـال دارد مـي 
مشـکات یونایتـد در خط میانـي را تا حد 
زیادي برطـرف کند.حضور شواین اشـتایگر 
بـه ماتـا و هـررا اجازه مـي دهد کـه بدون 
دغدغـه کمـک بـه خـط دفـاع بـه سـمت 
دروازه حریـف پیشـروی کننـد. در رقابـت 
هـاي فصل گذشـته اکثـر حمـات یوناتید 
از جناحین شـکل مي گرفـت.38 درصد از 
حملـه هـاي این تیـم از جناح راسـت، 35 
درصـد از جنـاح راسـت و تنهـا 27 درصـد 
آن از عمـق بـود و حضور شـوایني مطمئنا 
بـه بهتـر شـدن آمـار نفـوذ از عمـق کمک 

کرد. خواهـد 

ایکر کاسیاس
در  تابسـتانه  جدایـي  انگیزتریـن  غـم 
کـه  جایـي  خـورد  رقـم  سـانتیاگوبرنابئو 
ایکـر مقدس پس از 16 سـال با چشـماني 
اشـک بار بـا هـواداران رئال مادریـد که به 
او عشـق مـي ورزیدنـد خداحافظـي کـرد 
بـراي  پورتـو پیوست.کاسـیاس کـه  بـه  و 
بهتریـن  عنـوان  بـه  متوالـي  سـال  پنـج 
فدراسـیون  سـوي  از  جهـان  بـان  دروازه 
بیـن المللـي تاریـخ و آمـار انتخـاب شـده 
مي خواسـت در رئـال بماند اما پـرس او را 
نمي خواسـت تـا پـس از رائول، کاسـیاس 
هـم بـا بـي مهـري مسـئوالن مجبـور بـه 
تـرک این تیم شـود. مصدومیت کاسـیاس 
بـازی بیـن دو تیـم رئـال  در دقیقـه 18 
مادریـد و والنسـیا در فصـل 2012-2013 
آغـاز داسـتان غـم انگیـز کاسـیاس بـود. 
ایـن مصدومیـت باعـث شـد تـا باشـگاه با 
دیگـو لوپـز قـرارداد امضـا کنـد و مورینیو 
هـم پـس از حضـور لوپـز در بـازي هـاي 
رئـال گفـت بایـد زودتـر از اینهـا او را بـه 
خدمـت مـي گرفتـه است.کاسـیاس بهبود 

را نیمکـت نشـین  او  امـا مورینیـو  یافـت 
کـرده بود.آقـاي خـاص فراموش کـرده بود 
کـه با درخشـش ایکـر مقدس توانسـت به 
اولیـن قهرماني اش در رئال دسـت یابد.در 
فینـال جام حذفي در مسـتایا کاسـیاس به 
شـکلي بـاور نکردني ضربه اینیسـتا را مهار 
کـرد و نقشـي اساسـي در قهرماني تیمش 
ایفـا کـرد. بـا آمـدن آنچلوتـي تصـور مـي 
شـد کاسـیاس دوباره دروازه بـان اول رئال 
شـود امـا کارلتـو هـم فقـط در بـازي هاي 
لیـگ قهرمانـان او را درون دروازه قـرار مي 
داد و سـرانجام هـم قضیـه آمـدن دخـه آ 
جدي شـد تـا کاسـیاس راهي جـز جدایي 

از رئـال نداشـته باشـد.
 

رحیم استرلینگ
انتقـال 49 میلیون پوندی اسـترلینگ از 
من سـیتی بـه لیورپول حاال سـوژه رسـانه 
اسـترلینگ  رحیـم  اسـت.  خارجـی  هـای 
زمانـی کـه زیر 20 سـال سـن داشـت وبه 
لیورپـول پیوسـته بـود ، توانسـت بـه تیـم 
ملـی انگلیـس ملحـق شـود آن هـم زمانی 
که تنها 19 سـال سـن داشـت.آنجا دلها را 
بـرد و در نهایـت پـس از اینکـه در ترکیب 
لیورپـول جـا افتـاد و گلهـای زیـادی برای 
ایـن تیـم زد و حسـابی بیـن اهالـی آنفیلد 
محبوب و مشـهور شـد، بـا انتقالـی که رخ 
داد و از لیورپـول بـه منچسترسـیتی رفت، 
انگلیسـی  بازیکـن  گرانتریـن  بـه  تبدیـل 
تاریـخ جزیـره شـد. سـوال ایـن اسـت که 
آیـا او پولـی کـه بابتـش داده شـده را هدر 
خواهـد داد ؟ فقـط زمان جواب این سـوال 
را مـی دهـد. هر چنـد برخی عقیـده دارند 
کـه 49 میلیـون پوند هم برای اسـترلینگ 
پـول زیادی اسـت امـا در هر حـال او لقب 
گرانتریـن بازیکن انگلسـتانی لیـگ جزیره 

را بـه خودش اختصـاص داد.

تست زیر نور آفتاب به جای نور پروژکتور!

نگرانی داوران از مردودی در تست به خاطر گرما

نگاهی به مهمترین نقل و انتقاالت امسال  اروپا
 به کوشش وصال روحیان

داوری

مس مشکلی برای 
ادامه فعالیت نقل و 
انتقاالت خود ندارد

سـوی  از  گذشـته  روز 
فدراسـیون فوتبـال اعـام شـد 
که یازده باشـگاه لیـگ برتری و 
هفـت تیم لیـگ یکی بـه دلیل 
بدهی در بـازار نقل و انتقاالت با 
مشـکل مواجه شـده اند. هرچند 

نـام باشـگاه مـس نیز در بیـن این تیم ها قرار دارد اما مشـکل باشـگاه مس به 
دلیـل برخـی بدهی های گذشـته در این باشـگاه چندان بزرگ نیسـت و این 
مسـئله به سـرعت حل خواهد شـد و مشـکلی، باشـگاه مس کرمان را برای 
حضـور فعـال در فصـل نقل و انتقـاالت تهدید نخواهـد کرد. باشـگاه مس بر 
طبـق برنامه ریـزی قبلی خود کار مذاکره و امضـای قراردادها را انجام می دهد 
و مشـکلی از این حیث در رابطه با باشـگاه مس وجود ندارد و برخی مسـائل 
کـه از بدهی هـای گذشـته نیـز باقی مانده اسـت نیز حل و فصل خواهد شـد 
و جـای نگرانـی از ایـن بابـت وجود نـدارد. مقامات فدراسـیون نیـز تلویحا به 
ایـن موضـوع اشـاره کرده اند که مشـکات باشـگاه های اعام شـده قابل حل 
اسـت و موضـوع حـادی کـه منجر به ممنوع الفعالیت شـدن تیم هـا در فصل 

نقـل و انتقاالت شـود وجود نـدارد.

شیش و هشت 
همچنان در مس

دو بازیکـن کرمانـی تیـم 
فوتبـال مـس رو گذشـته در 
حاضـر  تیـم  ایـن  تمرینـات 
در  دهنـد  نشـان  تـا  شـدند 
پیراهـن  هـم  آینـده  فصـل 
مـس را بـر تن خواهنـد کرد.

و  حسـین خانی  فـرزاد 
احمد زنده روح روز گذشـته در باشـگاه مس حاضر شـدند و پس از 
انجـام مذاکـرات و حاصـل شـدن توافقات، در تمرین عصر دوشـنبه 

تیـم حضـور پیـدا کردنـد.
قـرار بـود قـرارداد ایـن دو بازیکن عصر دیـروز نیز رسـما تمدید 
شـود کـه به دلیـل پایان سـاعت کاری ایـن اتفاق به امـروز موکول 
شـد. بـا مانـدن کاپیتان تیـم مس و جـوان اول فصل قبـل مس در 

ایـن تیـم، کمربند میانی مـس محکم  باقـی ماند.
امـروز نیـز کار مذاکرات باشـگاه مس بـا بازیکنان مـد نظرش به 

صـورت فشـرده و جدی دنبال شـد.

استیناف روی اعصاب 
فوتبال می دود

در حالـی کـه قـرار بـود ایـن 
آینـده  هفتـه  آخـر  در  حکـم 
رسـانه ای شـود، موضـوع به بعد 
تعطیـات موکـول شـد و دوباره 
در روز متوالـی بـه تاخیـر افتـاد 
و در حالـی کـه سـاعت اداری به 
از  پایـان رسـیده هنـوز خبـری 

اعـام این حکم نیسـت. به نظر می رسـد کمیته اسـتیناف بـرای اعام حکم 
زیـر فشـار زیـادی قرار گرفته اسـت. شـاید هم این فشـار به جاهـای دیگری 
مثـل رئیـس یا دبیـر فدراسـیون منتقل شـده و به همین دلیـل فعا خبری 
از اعـام آن نیسـت. در هـر صورت هر چه که هسـت این حکـم روی اعصاب 
فوتبـال ماسـت. بخصـوص بازیکنان دو تیم پیـکان و راه آهن کـه هر چه می 
گـذرد بیشـتر از تاخیر کمیته اسـتیناف کافه می شـوند. در فاصلـه 8 روز تا 
آغـاز لیگ چه بر سـر بازیکنان تیـم بازنده این داوری پرسـروصدا خواهد آمد. 
آنهـا که می خواسـتند امسـال در لیگ برتر باشـند و در نهایت بایـد بازی در 
لیـگ دسـته اول را انتخـاب کننـد. آیا واقعـا ادله کافی برای اعـام یک حکم 
قاطـع وجـود نـدارد یـا تخلف یک نهـاد مربوط و ذینفـع در ایـن ماجرا عامل 

بـه نتیجـه نرسـیدن جلسـات قضـات حاضر در کمیته اسـتیناف اسـت؟

نوجوان مس
 در تیم ملی

فوتبـال  تیـم  بازیکـن 
جوانـان مـس بـا دعـوت کادر 
فنـی تیم ملـی، بـه دور جدید 
اردوی آماده سـازی تیـم ملـی 
کشـورمان  جوانـان  فوتبـال 

شـد. دعـوت 
امیـر حسـین امیـر طاهری 

بازیکـن شایسـته تیـم فوتبـال جوانـان مـس کـه در اردوهـای قبلی تیم 
ملـی جوانـان نیـز عملکرد بسـیار خوبی داشـت، در دور جدیـد تمرینات 

ایـن تیـم هم حضـور خواهد داشـت.
ایـن بازیکـن بایـد عصـر روز چهـارم راس سـاعت 18:00 خـود را بـه 
کادر فنـی در هتـل آکادمـی معرفی کـرده تا صبح روز پنجـم به بیرجند 

اعـزام شـود. ایـن اردو تـا روز 12 مرداد مـاه برگزار خواهد شـد.
اردوهـای آماده سـازی بـه منظور حضور تیـم ملی فوتبـال جوانان در 

مرحلـه مقدماتـی رقابتهای قهرمانی آسـیا برگزار می شـود.
ملـی پوشـان بـا تیـم های نپـال، کویـت و اردن بـه رقابت بـا هم می 

پردازنـد. بازیهـای فـوق بـه میزبانی مشـهد مقـدس برگزار می شـود.

فوتبالمس کرمان فوتبالنوجوانان مس کرمان
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بازدید دبیر جشنواره و دبیر کمیته 
ارتباطات و تبلیغات از برج میالد

کرمـان  اقتصـادی  فرهنگـی  جشـنواره  دبیـر  سـلیمانی  یاسـر 
بـه همـراه عبـاس پورنصـاری دبیـر کمیتـه ارتباطـات و تبلیغـات 
جشـنواره و اعضـای این کمیتـه از برج میاد تهـران، محل برگزاری 
جشـنواره بـزرگ فرهنگـی اقتصـادی کرمـان بـه منظـور بررسـی 
سـالن هـا و اسـتودیوی بـرج میاد جهـت پخش برخـی برنامه های 

جشـنواره از صـدا و سـیما بازدیـد کردنـد.

باید آیینه بدون غباری از کرمان به 
نمایش گذاشته شود

یـزدان پناهمشـاور عالـی تبلیغاتـی و هنـری جشـنواره بـزرگ 
ایـن جشـنواره آیینـه اسـتان  اقتصـادی کرمـان گفـت:  فرهنگـی 
کرمـان در تهـران خواهـد بود و بایـد این آیینه بدون غبار و سرشـار 
از زیبایی به نمایش گذاشـته شـود و در بحث تبلیغات سـعی داریم 
غبارهـا را بزداییـم. دکتـر یـزدان پنـاه کـه خالـق هویـت بصـری و 
پوسـتر و نشـان جشـنواره اسـت افـزود: اسـتان کرمـان بـا توجه به 
پتانسـیل هـا و همچنیـن با توجه به گذشـته و تاریخ غنـی که دارد 
خیلـی بهتـر از آن چیزی هسـت که امـروز ما آن را نشـان داده ایم. 
وی تصریـح کـرد: کرمـان در ابعـاد مختلفی مثل معدن، کشـاورزی، 
صنعـت، فرهنـگ و هنر و ... سرشـار از ظرفیت هاسـت و حرف های 
زیـادی بـرای گفتـن دارد که متاسـفانه در این سـال ها نـگاه خوبی 

بـه ایـن ظرفیت ها نشـده اسـت.
دکتـر یـزدان پناه اظهار داشـت: جای خوشـبختی سـت مهندس 
رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان بـا کمک تعـدادی از جوانـان خوش 
فکـر کمر همـت به برگـزاری جشـنواره فرهنگـی اقتصـادی کرمان 
بسـتند. مشـاور هنـری کمیسـیون فرهنگـی اجتماعـی دبیرخانـه 
کانشـهرهای کل کشـور در پایـان گفـت: در ایـن جشـنواره سـعی 
داریـم نمـای خوبـی از اسـتان کرمـان را نشـان دهیـم و امیـدوارم 
همـه دسـتگاه هـای شـرکت کننـده در ایـن جشـنواره در نمایـش 

نمـای هرچـه زیباتـری از کرمـان هماهنـگ عمـل کنند.

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

دل نوشته های غریبی

سرداران سپیده
مادران خورشید

حاجیه بتول انصاري، مادر خورشید امروز دل نوشته من است.
مـادر شـهید 20 سـاله اي کـه در اخریـن نامـه اش وپس از بـراورده 
شـدن ارزویـش )دیـدار با امـام   (در تهـران وقبل از  راهي شـدن به 

جبهـه خطاب بِـه پدر ومادر نوشـت
بر مشامم میرسد هر لحظه بوي کربا

بر دلم ترسم بماند ارزوي کربا ...
حاجیـه بتـول را نـه از ان جهـت کـه مـادر دلسـوخته اي اسـت که 
همچـون دیگـر مـادران خورشـید رنـج واسـتقامت وشـکیبایي را 
انچنـان در هـم امیخـت کـه صبـر را نیـز خسـته کـرد!! بلکـه از ان 
جهـت کـه پیـام رسـان و ابـرو منـدي اسـتثنائي بـود کـه وقتـي به 
در گاه ربوبـي رسـید خواسـته اش ودعایـش بـه همراه فرزند شـهید 
20 سـاله اش بافاصلـه مسـتجاب شـد تـا شـوهر وهمراه وهمسـفر 
سـالهاي اشـک وغـم وصبـوري را نیـز در کنار خـود ببینـد، انتخاب 
کردم کدام زن وشـوهر وعاشـق ومعشـوق را سـراغ داریـد که فاصله 

مرگشـان وعروجشـان تنهـا وتنهـا کمتر از یـک روز باشـد !!؟
کـدام زن وشـوهر را سـراغ داریـد کـه وقتـي یکـي مـي رود دیگري 

فـراق و دوري رافقـط وفقـط حـدود 20 سـاعت تحمـل کند!
وقتـي به مراسـم روضـه اي که در منـزل حاج محمـود کامراني وحا 
جیـه بتـول انصـاري وبـه یاد شـان بر پـا بود رسـیدم زنده یـاد دکتر 

مهـدي انصـاري عزیز سـفر کـرده فامیلمان گفت
حـاج محمـود وقتـي بتـول خانـم را کـه بـراي خداحافظـي اخـر به 
خانـه اورده بودنـد واینـک پـس از وداع بچـه هـا راهي دیـارش  بود 
دیـد دسـتهایش را بـه سـمت همسـر ش دراز کـرد ودر حالیکـه 
اشـکهایش چـون سـیل روان بود گفت: بتـول خانم ! بِـه محمد رضا 
بگـو مـن دیگـر بیـش از ایـن طاقت مانـدن نـدارم، از خـدا بخواهید 

مـن را هـم از ایـن دنیـا ببرد!
هنـوز چند سـاعت از دفـن پیکر مقـدس حاجیه بتول نگذشـته بود 
که حاج محمود نیز به جمع همسـر وفرزند شـهید شـان پیوسـت !!

تنها وتنها به فاصله کمتر از یک روز!!
در طوغـري و گلـزار شـهداي سـرفراز دولـت اباد نـوق دو ارامـگاه را 

مـي بینیـد در کنار فرزند شـهید شـان
حاجیه بتول انصاري مادر شهید محمد رضا کامراني

وفات 1388/9/22
کامرانـي   رضـا  محمـد  شـهید  پـدر  کامرانـي  محمـود  حـاج 

1388 /9 /23 وفـات
چه جایگاهي دارند !مادران خورشید در بارگاه الهي

وچه اعتباري دارند شهیدان در بارگاه ربوبي!!
زنده وجاوید باد یاد شهیدان ما ...

28 تیرماه سال یاس 1394

  دکتر مظفر اسکندري زاده

۲4 روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  کرمان 

در برج میالد

۱۶ الی ۲۳ 
مردادماه

مکان:
 برج میالد تهران

عکس از  یاسر خدیشي

سالم
حال من خوب است

ماللی  نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور،
که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند

با این همه اگه عمری باقی بود طوری از کنار زندگی میگذرم
که نه دل کسی در سینه بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمانم

تا یادم نرفته بنویسم:
دیشب در خوابم سال پر بارانی بود
خواب باران پائیزیی نیامده را دیدم

دعا کردم که بیایی با من کنار پنجره بمانی، باران ببارد
اما دریغ که رفتن راز غریب زندگیست

رفتی پیش از اینکه باران ببارد
میدانم دل من همیشه پر از هوای تازه باز نیامدن است

انگار که تعبیر همه رفتن ها هرگز نیامدن است
بی پرده بگویمت:

مرا به ذهنت نه
به دلت بسپار

من از گم شدن
در جاهای شلوغ میترسم!!

میخواهم تنها بمانم،
بی قرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم؟

هذیان میگویم!نمیدانم
نه ، نامه ام باید کوتاه باشد

ساده باشد، و بی کنایه ابهام
پس از نو مینویسم:

سالم
حال من خوب است

اما تو باور نکن!

عکس نوشت 

پیشنهادشعر

اشک
سایه چشمک

میخوام مال خودم باشم، تو آغوش خودم جاشم
برو از زندگیم بیرون، میخوام با اشک تو همراه شم

میخوام مال خودم باشم، باید از عشق تو واشم
بهم بدجوری بد کردی، میخوام با غصه تنها شم
می خوام مال خودم باشم، نباشی پیشمو باشم

تحمل می کنم حتی، اگه با اشک دریا شم
میخوام مال خودم باشم، برم با ترس ماوا شم

به دور از بودن با تو، برم تنهای تنها شم

سریال غالم لرد
سـریال غـام لـرد اولین سـریال پخش نمایـش خانگـی در کرمان 
اسـت. مسعود اشجعی نویسـندگی و کارگردانی این سـریال را برعهده 

گفتـه  بـه  دارد. 
اشـجعی  مسـعود 
لوکیشـن های پنج 
قسمت اول همه در 
فیلمبرداری  کرمان 
از  بعـد  امـا  شـده، 
مکان هـای  از  آن 
دیگـر هم اسـتفاده 
 . سـت ه ا شد
بـا  امیدواریـم 
ایـن  از  حمایـت 
از  بیـش  سـریال 
کرمـان  در  پیـش 
شـاهد فعالیت های 

باشـیم. هنـری 


