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اعتراض رانندگان 
تاکسی بی سیم  کرمان

صفحه 3

 شیب تند کاهش سن جرم
 باید آگاه سازی انجام شود

 سیاست اجتماعی مشخصی در خصوص آسیب ها وجود ندارد
 از ورود جوانان به زندان جلوگیری شود

 شرایط اقتصادی و کاهش کنترل و نظارت دلیل کاهش سن جرم

واگـذاری تاکسـی بیسـیم بـه بخـش خصوصـی برای 
سـازمان تاکسـی رانـی کرمـان دردسـر سـاز شـد. چنـد 
روز پیـش در یـک مزایده سـازمان تاکسـی رانـی کرمان 
تاکسـی بیسـیم را کـه 15 سـال از فعالیتـش در کرمـان 
مـی گـذرد در ازای دریافـت ماهیانـه 22 میلیـون تومان 
به بخـش خصوصی واگذار کـرد و همین 
امـر باعـث اعتـراض راننـدگان 
تاکسـی بیسیم شد. 
آنطـور که سـایت 
نوشـته  بوتیـا 

صبـح دیروز تعـدادی از رانندگان تاکسـی بیسـیم مقابل 
اسـتانداری کرمـان در اعتراض به این اقدام تاکسـی رانی 
تجمـع کردنـد. یکـی از راننـدگان به سـایت بوتیـا گفته 
کـه تـا بـه امروز ما در مـاه  ۸۰ هزار تومان پورسـانت می 
دادیـم کـه باالترین میزان پورسـانت در کالن شـهر های 
ایران اسـت. او ادامه داده: ا در نظر گرفتن  1۸۰ ماشـین 
موجـود در ایـن موسسـه، جمـع پورسـانت راننـدگان بـا 
همـان مبلـغ گذشـته حـدود 12 میلیـون تومـان مـی 
شـود ، در حالـی کـه  ایـن آقا بایـد ماهیانـه 22 میلیون 
تومـان بـه سـازمان تاکسـی رانـی بدهـد و اگـر بخواهـد 

هزینـه پرسـنل جدیـد را م تامیـن کنـد تنهـا باافزایـش 
پورسـانت مـا ایـن مبلـغ را بایـد پرداخـت کنـد کـه بـا 
حسـاب سـر انگشـتی مـا حداقـل 1۸۰ هـزار تومـان در 
ماه باید پورسـانت بدهیم. وی به نداشـتن امنیت شـغلی 
و سـختی کار خـود اشـاره کـرده و عنوان کرد: بیسـیمی 
کـه االن در اختیار ماسـت باید به سـازمان تاکسـی رانی 
پس داده شـود و  یک بیسـیم با ودیعه از مسـئول جدید 
بـا هـر مبلغی گفـت بگیریـم و اگر ایـن مبلغ را نداشـته 

باشـیم نمـی توانیـم کار کنیم
صفحه 3

یادداشت

دکتر رضوي،چگونه 
نماینده مردم کرمان شد!؟

در پـي حادثـه غـم انگیـز رانندگـي و رحلت 
روحانـي مجاهد و عزیز حجت االسـالم حسـني 
کرمـان  مـردم  ونماینـده  موقـت  جمعـه  امـام 
موضـوع تعییـن جانشـین ایشـان ومعرفـي بـه 
مـردم کرمـان در دسـتور کار جمـع دانشـگاهي 

مـا قـرار گرفت.
دکتـر اسـداهلل رضـوي انتخـاب نهایـي بـود! 
چهـره اي نجیـب، دانشـمند وریاضـي دان وصد 
البتـه، نـه چندان سیاسـي ونـا شـناخته!! حتي 

در دانشـگاه!
 اولیـن جلسـه سـتاد تبلیغـات را در دفتـر 
روزنامـه فتـح تشـکیل دادیـم ودکتـر رضـوي 
هـم در جلسـه حضـور یافـت، پـس از تعریـف 
از وي بـه عنـوان فـردي شـاخص از نظـر علمي 
واز  واصالـت  نجابـت  بخصـوص  وروشـنفکري 
همـه مهمتـر حمایـت زنـده یـاد حضـرت ایـت 
اهلل روحانـي رحمـت اهلل علیـه ازوي !! کـه در 
سـفر حـج همسـفر بودنـد ونمـي دانـم از دکتر 
چـه دیـده بودند کـه اینگونه شـیفته وي بودند، 
حسـین اقا رزم حسـیني) برادر اسـتاندار فعلي( 
کـه پـاي ثابت سـتاد مـا واز جهادگـران مخلص 
بـود بـا لهجـه کرمونـي اش پرسـید! ایـن اقـا 
دکتـر رضـوي کـه اي قـه از ش تعریـف مـي 
کنـن وقـراره مامم براشـون تبلیغ کنیـم نمي وا 

ببینیمشـون واقـال قیافشـونه بسـیلیم!؟
دکتـر رضوي کـه مظلومانه وسـر بزیـردر گو 
شـه اي نشسـته بود با صـداي ارام ودلنشـینش 

گفـت، اسـداهلل رضوي من هسـتم!!
دکتـر رضوي، چهره برجسـته ریاضي کشـور 
ونمـاد اصالـت ونجابـت کرمانـي هـا در رقابتـي 
نفـس گیـر و پـر تنـش رقیب شـناخته شـده و 
سـیید وروحاني بزرگـواري که سـالها در صحنه 
کرمـان وکشـور حضـور داشـت را پشـت سـر 
بلکـه در  اي  تنهـا در میانـدوره  ونـه  گذاشـت 
دور بعـد هـم با پیشـي گرفتـن ازدیگـر نماینده 
همفکـرش ودر حالیکـه بـه راحتي پیشـنهاد ما 
را بـراي کنـار رفتـن بـه نفـع وي ودر حرکتـي 
!!! تـا کرسـي  ایثارگرانـه وبـي نظیـر پذیرفـت 
خـدا  و  کنـد  واگـذار  را  ونمایندگـي  ریاسـت 
نخواسـت!!؟  همـراه بـا سـید بزرگـوار خانوکـي 
اقـا سـید محمد باقـر مهـدوي کرمانـي رحمت 

اهلل علیـه راهـي مجلـس شـدند!!
دو جنـاح سیاسـي اصیـل وقدرتمنـد کرمان 
، اینـک هـر یـک نماینـده اي داشـتند که یکي 
سـید وروحانـي ودیگري دانشـگاهي که هرچند 
او را سـید صـدا  سـید نبـود ولـي خیلـي هـا 
میزدنـد ! از بـس نجیـب واصیل و افتاده اسـت!!
3 مرداد سال یاس 13٩٤

  دکتر مظفر اسكندري زاده

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه بیمـه شـخص ثالث 5۰ دسـتگاه از ماشـین آالت سـبک و سـنگین طبق مشـخصات 
ذکـر شـده در اسـناد مناقصـه اقـدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمـن بررسـی ردیفهای زیر 
حداکثـر  تـا تاریـخ ٩٤/5/17 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بـم ، بلوار شـهید صدوقی- 

شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجد شـرایط بیمه می توانند با پرداخت مبلغ 3۰۰،۰۰۰ ریال به حسـاب سـیبا شـماره ۰1۰565٩3٩۰۰۰3 

بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه به مبلغ 5۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  بعنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.
3- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

٤- محل تحویل پاکات امور قراردادهای شهرداری می باشد.
5- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6- هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
7- مدت بیمه نامه ها از زمان صدور به مدت یکسال می باشد.

۸- متقاضیان جهت اطالعات بیشتر می توانند با شماره ٤٤21٩٩6۰-۰3٤ تماس حاصل نمایند.
 علیرضا ریاضی- شهردار بم

گزارش پیام ما از کاهش سن جرم  در کرمان

مجرمان
14 ساله

اطالعیــــه
بـه اطـالع کلیـه صاحبـان مولدهـای صنعتـی، تجـاری و کشـاورزی 

می رسـاند در صورتیکـه تمـام یـا بخشـی از نیـاز مصـرف خـود را از 

طریـق راه انـدازی مولـد مقیـاس کوچـک تامیـن نماینـد نـرخ خریـد 

انـرژی تولیـدی مولدهـای برق گازسـوز و گازوئیل سـوز در بـازه زمانی 

15 خـرداد لغایـت 15 شـهریور سـال ٩٤ از سـاعت 1۰ صبـح تـا 1۰ 

شـب بـه ازای هـر کیلـووات سـاعت انـرژی تولیـدی مبلـغ ٩۰۰ ریـال 

اعـالم مـی گـردد ضمناً هزینه سـوخت مصرفی بـه قیمتی کـه به آنان 

فروختـه مـی شـود معـادل قیمـت ۰/25 متـر مکعـب گاز بـرای مولـد 

گازسـوز و ۰/٤ لیتـر گازوئیل بـرای مولدهای گازوئیل سـوز به ازای هر 

کیلـووات سـاعت انـرژی تولیـدی پرداخـت مـی گردد.

بـرای کسـب اطالعات بیشـتر بـا معاونت فـروش و خدمات مشـترکین 

شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان کرمـان بـا شـماره تماس 

32115622-۰3٤ و یـا بـا شـماره تلفـن 32111۰۰۰۰ دفتـر روابـط 

عمومـی تمـاس حاصـل نمائید.
سید محمد رضوی علوی
مدیر دفتر روابط عمومی

بهترین پیشنهاد براي سرمایه گذاري بدون ریسك:
واگذاري سهام مدرن ترین و بزرگترین رستوران

 با مجهزترین دستگاه ها و فرمولها... در بهترین  نقطه شهر کرمان
جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن.... تماس حاصل فرمایید لطفا فقط 

درصورتیكه تصمیم به سرمایه گذاري دارید تماس بگیرید.
0 9 1 3  1 4 0  6 7 2 7
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هیچ تحریم 
سوئیفت علیه 
ماوجود ندارد

معـاون وزیـر امـور خارجـه بـا 
بیـان اینکـه اکنـون هیـچ تحریـم 
سـوئیفت علیـه مـا نیسـت، گفت: 
ایرانـی  فـرد  و  ارگان  نهـاد،   ۸۰۰
طبـق برنامـه اجـرای توافـق و در 
روز اجـرا از ایـن فهرسـت خـارج 

خواهنـد شـد. به گـزارش خبرگـزاری صدا و سـیما، سـید عباس عراقچـی معاون 
وزیـر امـور خارجـه در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره کیفیـت برداشـته شـدن تحریـم 
سـوئیفت، گفـت: تکلیـف ایـن موضـوع به طـور کامـل در جمـع بنـدی مذاکرات 
هسـته ای روشـن شـده اسـت. وی افـزود: سـوئیفت تحریمی علیـه ایـران و اتباع 
ایرانـی نیسـت، بلکه شـرکت خصوصی اسـت کـه کار تبـادل ایمن بانکـی را انجام 
مـی دهـد اما کسـانی کـه نامشـان در فهرسـت تحریـم شـورای امنیت یـا اروپا و 
امریـکا بـوده اسـت از خدمـات سـوئیفت محـروم شـدند. عراقچـی گفـت: خـروج 
اسـامی ایـن افـراد از فهرسـت تحریم و ارائه خدمـات سـوئیفت در دو مرحله انجام 
مـی شـود و در نوبـت نخسـت ۸۰۰ نهـاد، ارگان و فـرد ایرانی طبق برنامـه اجرای 
توافـق و در روز اجـرا از این فهرسـت خارج خواهند شـد. معاون وزیـر امور خارجه 
افـزود: تعـدادی معـدودی از افـراد کـه در فهرسـت های تحریـم باقـی می مانند از 

دریافـت خدمـات سـوئیفت محـروم مـی شـوند کـه امـر فوق العـاده ای نیسـت.

مذاکره ایران و 
30 شرکت نفتی 
اروپایی

و  الملـل  بیـن  امـور  معـاون 
در  گفـت:  نفـت  وزیـر  بازرگانـی 
حاشـیه نشسـت تجارت و سرمایه 
گـذاری مشـترک ایـران و اتحادیه 
اروپـا کـه هفتـه گذشـته در ویـن 
برگـزار شـد، بـا نماینـدگان حدود 

3۰ شـرکت اروپایـی بـرای حضـور در صنعـت نفـت ایـران انجام شـد. بـه گزارش 
ایرنـا، امیرحسـین زمانـی نیـا اظهار داشـت: پس از توافـق ایران و 1+5 شـرکتهای 
اروپایـی بسـیار عالقمنـد بـه حضور در صنعـت نفت ایران هسـتند اما ایـران برای 
حضـور اروپایـی هـا شـرایطی را در نظـر گرفته اسـت.  وی بـا بیـان اینکه صنعت 
نفـت ایـران نسـبت بـه 12 سـال گذشـته تفاوتهـای زیـادی دارد، درباره شـرایط 
حضور شـرکتهای خارجی در ایران، افزود: اسـتفاده از توانمندی شـرکتهای داخلی 
و انتقـال تکنولـوژی، مهمتریـن شـرایط ایران بـرای حضور شـرکتهای خارجی در 
صنعـت نفـت ایران اسـت؛ ضمـن اینکه این حضـور باید منافـع اقتصـادی ایران را 
تضمیـن کنـد. معـاون امـور بیـن الملـل و بازرگانی وزیـر نفت با اشـاره بـه زمانبر 
بـودن از سـرگیری روابط با شـرکت هـای خارجی، گفـت: قراردادهـای نفتی، یک 
شـبه بـه نتیجـه نمی رسـند و برای امضـای آنها باید مـاه ها مذاکـرات تخصصی و 

فنـی انجـام شـود که هـم اکنـون در حـال انجام اسـت.

امیدواریم دیگر 
کنسرتی لغو نشود

ارشـاد  وزارت  سـخنگوی 
لغـو  از  جلوگیـری  دربـاره ی 
کنسـرت ها و جلسـاتی کـه میـان 
وزیـر ارشـاد و وزیر کشـور برگزار 
بـود  قـرار  گفـت:  اسـت،  شـده 
وزارت  میـان  هماهنگی هایـی 
بـرای  کشـور  وزارت  و  ارشـاد 
کنسـرت ها  لغـو  از  جلوگیـری 

بـا هـم نشسـت هایی داشـتند و  انجـام شـود و جلسـاتی هـم برگـزار شـد و 
هماهنگی هایـی صـورت گرفـت. طـی ایـن نشسـت ها بخش نامه هایـی هـم بـه 
اسـتانداری های شـهرها ابالغ شـده اسـت تا در ایـن خصوص همـکاری و رعایت 
کننـد. همچنیـن نشسـت هایی بـرای بحـث شـیوه نامه اجرایـی در دسـتور کار 
اسـت کـه اکنـون در حـال امضا اسـت. ایـن اقدامات کارهایی هسـتند کـه برای 
جلوگیـری از لغـو کنسـرت ها صـورت می گیـرد تـا مـا کمتـر بـا لغو کنسـرت ها 
مواجـه شـویم. امیدواریـم از ایـن پس دیگر شـاهد لغـو کنسـرت ها از طرف هیچ 
نهـادی نباشـیم و از قبـل تمـام هماهنگی هـا را انجـام داده باشـیم. بـه گـزارش 
ایسـنا نوش آبـادی در نشسـت خبـری گفت: »تعـدادی از چهره های سیاسـی در 
حـوزه فرهنـگ و هنـر، مطبوعـات وارد شـده اند که ایـن یک امر کامـال بدیهی و 
معمـول اسـت و همیشـه هم افراد سیاسـی سـعی می کننـد تریبونی بـرای بیان 

باشـند. داشـته  دیدگاه هایشـان 

خبرخبر خبر

فابیـوس وزیـر خارجـه فرانسـه  لـوران 
قـرار اسـت بـه تهـران بیاید و همین سـفر 

باعـث جنجـال هـای فراوانی شـده اسـت. 
گذشـته  بـه  مربـوط  کـه  هایـی  جنجـال 

 ،1363 و   1362 سـال های  در  اسـت. 
ویـروس  بـه  آلـوده  خونـی  فرآورده هـای 
اچ آی وی توسـط انسـتیتو مریـو فرانسـه به 

ایـران وارد شـد.
اختیـار  در  ایـران  در  فرآورده هـا  ایـن 
٩76 نفـر از بیمـاران مبتـال بـه هموفیلـی 
قـرار گرفـت و آن ها را به ایـدز مبتال کرد. 
اعتراضـات  شـده  باعـث  موضـوع  همیـن 
بـه  هـا  گـروه  برخـی  طـرف  از  زیـادی 
ایـران  بـه  فابیـوس  سـفر  بدلیـل  دولـت 
لـوران  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن  شـود. 
فابیـوس بـه عنـوان نمایندگـی از دولـت 
و  می کنـد  سـفر  کشـورمان  بـه  فرانسـه 

بایـد متوجـه شـویم کـه در ایـن حادثـه 
آن  یـا  بـوده  مقصـر  فرانسـه  دولـت  آیـا 
شـرکت خصوصـی کـه خون های آلـوده را 
بـه ایـران آورده اسـت؟! آیا دولت فرانسـه 
بـا این شـرکت شـریک یـا دخیل بـوده یا 
خیـر؟! وزیـر بهداشـت در ایـن بـاره قطعا 
اطالعـات خوبـی دارد. او گفتـه: فابیـوس 
یـک شـخصیت بیـن المللـی اسـت؛ یـک 
آن  کـه هماننـد  داریـم  دعـوای حقوقـی 
در کشـورهای دیگـر اتفـاق افتـاده و بـه 
مجامـع بیـن المللـی شـکایت بـرده انـد 
و حـاال اگـر طـی ایـن سـال هـا ضعیـف 
اکنـون مطـرح کـردن  ایـم  کـرده  عمـل 

یـک  مصالـح  راسـتای  در  پرونـده  ایـن 
کشـور نیسـت، چـون بطور مثـال اگر فردا 
ایـران  بـه  بخواهـد  آلمـان  از  شـخصیتی 
سـفر داشـته باشـد بایـد مسـایلی ماننـد 
نقـش داشـتن آنـان در جنـگ تحمیلـی 

مطـرح شـود. 
هاشـمی  حسـن  انتخـاب  گـزارش  بـه 
افـزود: مطـرح کـردن پرونـده فرآورده  های 
خونـی آلـوده همزمان با توافق هسـته ای و 
مخالفـت بـا سـفر فابیـوس به ایران از سـر 
بلکـه  نیسـت،  و خیرخواهـی  نوع دوسـتی 
ایـن پرونـده بیشـتر چهـره سیاسـی پیـدا 

اسـت. کرده 

مستندات جهانگیری 
درباره تخلفات دولت قبل

شـامگاه یکشـنبه بود کـه  وکیل احمدی نـژاد اعالم کرد 
کـه از جهانگیـری معـاون اول رییس جمهور شـکایت کرده 
اسـت. خبـری کـه بالفاصله انعـکاس رسـانه ای گسـترده و 
پاسـخ دفتـر جهانگیـری را بـه همـراه داشـت. دلیـل ایـن 
شـکایت اگرچـه در اظهـارات وکیـل احمـدی نـژد معلـوم 
نیسـت امـا سـایت نزدیـک بـه احمـدی نـژاد )دولـت بهار( 
دلیـل آن را »اظهارات کذب جهانگیـری درباره واردات 72۰ 
میلیـارد دالری در طـول هشـت سـال دولـت هـای نهـم و 
دهـم و سرنوشـت ٩5۰ میلیـارد دالر درآمـد ارزی« اعـالم 
کـرده اسـت. سـاعاتی بعـد دفتر معـاون اول رییـس جمهور 
نیـز اعـالم کـرد کـه از این شـکایت اسـتقبال کـرده و آماده 
اسـت تا مسـتندات خـود را درباره تخلفات مالـی دولت قبل 
بـه دادگاه ارائـه کنـد. بـه گـزارش خبرآنالیـن در ایـن میان 
امـا اسـحاق جهانگیـری که رییس سـتاد مبـارزه با مفاسـد 
اقتصـادی نیز هسـت بیش از سـایر اعضای دولـت در جریان 
ایـن تخلفـات قـرار دارد و در فرصـت هـای گوناگـون بخش 
هایـی از ایـن تخلفـات را بیـان مـی کنـد. این شـاید همان 
دلیلی باشـد کـه جهانگیری را در راس آمـاج حمالت و حاال 
شـکایت احمـدی نژادی هـا قـرار داده اسـت. جهانگیری در 
دوسـال گذشـته پیاپـی و در فرصت های مختلـف تخلفاتی 
را بـه دولـت قبـل را نسـبت داده و در گفـت و گویـی تاکید 
کـرده بـود کـه حجـم ایـن مفاسـد خیلی بیشـتر اسـت اما 
تنهـا بـرای افسـرده و ناامید نشـدن مـردم همه آنهـا را بیان 
نمـی کنـد.  خبرآنالیـن نگاهـی انداختـه بـه صحبـت های 

جهانگیـری دربـاره تخلفـات دولت سـابق.
80 هزار میلیارد مطالبات معوق بانكی

 از جملـه اشـاره هـای جهانگیـری بـه مفاسـد دولـت 
قبـل، سـخنراني وي در 13 شـهریور ٩3 در آییـن افتتاحیه 
نخسـتین نمایشـگاه نقش آفرینـی زنـان در توسـعه پایـدار 
بـود. او در آن نشسـت گفتـه بـود: »تمـام کارهایـی کـه در 
سـال های گذشـته با عنـوان زودبـازده و عناویـن دیگر انجام 
شـده، باعـث شـد میلیارد هـا تومـان از منابـع بانک هـا از 
دسـت بـرود. تـا جایـي کـه امـروز ۸۰ هـزار میلیـارد تومان 
مطالبـات معـوق بانک هاسـت. اگـر ایـن پـول بـه بانک هـا و 
فعـاالن اقتصـادی برگردد، خواهیـم دید چقدر از مشـکالت 

برطـرف خواهد شـد«.
سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دالر و دو میلیارد و 700 

میلیوني که به بابک زنجانی داده شد
او همچنیـن 27 دی مـاه ٩3 در چهل و سـومین جلسـه 
هیـات نماینـدگان اتـاق ایـران، گفـت: »در سـال ٩۰ گفتـه 
شـد کـه بخش خصوصـی در فـروش نفـت ورود پیـدا کند. 
ولـی بایـد پرسـید، چـرا بـه اتـاق بازرگانـی نفـت ندادند که 
بفروشـد؟ و یـک مرتبـه یـک جـوان را از کجا وارد سیسـتم 
فـروش نفـت کردند؟ تا بـه امروز مـا نمی دانیـم 2 میلیارد و 
7۰۰ میلیـون بودجـه ایـن مملکـت چگونه در اختیـار بابک 
زنجانـی قـرار گرفته اسـت؟ ... بـا آنکه از روزهـای اول دولت 
یازدهـم وارد ایـن ماجـرا شـدیم و این فرد دسـتگیر شـد، تا 
االن چیزی عایدمان نشـده اسـت و فقط گفته شـده وکالت 
داده تـا امـوال اندکـی کـه در کشـور دارد در اختیـار وزارت 
نفـت قـرار گیـرد! موضـوع ایـن اسـت که ایـن فـرد چگونه 
وارد سیسـتم شـده و اگر مشـخص نشـود، ممکن است افراد 
دیگـری از همیـن راه وارد شـوند....یک زمانـی گفتنـد پـول 
ایـران را ببریـم در صرافی هـای دوبـی بفروشـیم. ظـرف 1۸ 
مـاه 22 میلیـارد دالر پـول این مملکت به خـارج رفت. البته 
بایـد مواظـب باشـیم دوسـتان دیگـر به اسـم فسـاد آدرس 
اشـتباه بـه ما ندهند. مـا خودمان می دانیم فسـاد کجا اتفاق 
افتاده اسـت. سیاسـت دولت، عمل به قانون و شـفاف اسـت 
و دولـت در تمـام این زمینه ها عملکرد پشـت درهای بسـته 

را نـه مطلـوب و نـه بـه نفـع می داند.«
مراسـم  ایـن  در  همچنیـن  رییس جمهـور  اول  معـاون 
دربـاره میـزان بدهـي بابـک زنجانـي پرسـید: مگـر بـا ایـن 
پـول چقـدر می شـود بـه سـفر، عیـش و نـوش پرداخـت؟ 
ایـن پـول حتمـا در جایـی اسـت و باید مشـخص شـود که 
کجاسـت. بنـا به گفته هـای جهانگیـری وقتی این شـخص 
بـه بانـک می رفت رییـس کل بانک مرکزی از جلسـه بیرون 
می آمـد تـا بـا او صحبـت کنـد. همچنیـن وزرا بـه مالقـات 
او می رفتنـد. ایـن بخـش از  سـخنان صریـح جهانگیـری 
بـه سـرعت بـا واکنـش محمـود بهمنـی، رییـس کل بانـک 
مرکـزی همـراه شـد. محور اصلی نامـه بهمنی تنها بـه انکار 
گفتـه ها دربـاره بابک زنجانـی اختصاص داشـت. وی عنوان 
کـرد کـه جلسـات خصوصی مکـرر رئیـس کل سـابق بانک 

مرکـزی بـا بابـک زنجانـی، کامال خـالف واقع اسـت. 
170 میلیارد دالری که صفر شد

در 7 اردیبهشـت سـال ٩٤ نیـز بار دیگر ایـن جهانگیری 
بـود کـه با اشـاره به ایجاد حسـاب ذخیـره ارزی در برنامه ی 
سـوم توسـعه در همایش ملی کار گفت: وقتی دولت هشـتم 
ایـن حسـاب را بـه دولـت نهـم تحویـل داد حـدود 1۰ تـا 
12 میلیـارد دالر موجودی نقدی حسـاب ذخیـره ارزی بود. 
امـا اسـتفاده بـی رویـه از ایـن حسـاب سـبب شـد مجمـع 
تشـخیص مصلحـت بـه ایـن نتیجـه برسـد کـه بـه جـای 
حسـاب ذخیـره ارزی صندوق توسـعه ملی زیر نظر روسـای 

قـوا شـکل بگیرد.
100 میلیارد دالر معلوم نیست کجاست

در  امسـال  خـرداد  جهانگیـری 1۸  اسـحاق  همچنیـن 
مراسـم آغاز عملیات اجرایی پاالیشـگاه هـای میعانات گازی 
سـیراف دربـاره نحـوه اجـرای سیاسـت های کلـی اصل ٤٤ 
قانـون اساسـی در دولـت قبـل گفـت: در سـال هـای قبـل 
واگـذاری هایـي انجـام شـد. پولـش را هـم گرفتنـد کـه مـا 
نمـی دانیـم ایـن پول ها چه شـد؟ هیچ کس هـم هیچ وقت 
رسـیدگی نخواهـد کرد. بیش از صد میلیـارد دالر از کارخانه 
هـای مهم در بخـش های مختلف از جملـه مخابرات، فوالد، 
پاالیشـگاه، نیـروگاه و معادن مس را فروختند و انشـاءاله که 

پولـش را در راه پیشـرفت کشـور هزینه کرده باشـند!
دکل های نفتی کجا هستند؟

امـا 3۰ تیرمـاه نیـز معـاون اول رییس جمهور در جلسـه 
سـتاد هماهنگـی مبارزه بـا مفاسـد اقتصادی گفـت: پرونده 
بابـک زنجانـی، پرونـده ای منحصر بـه فرد بود کـه به دلیل 
سـوء مدیریت و بی تدبیری در گذشـته ایجاد شد. همچنین 
در این جلسـه وزیر نفت گزارشـی از سـایر تخلفات در حوزه 
نفـت و شـرکت های نفتی از جملـه تخلفات مرتبـط با آنچه 
در رسـانه هـا به عنوان ناپدید شـدن دکل هـای نفتی مطرح 

اسـت، ارائه کرد.

مطرح کردن پرونده خون های آلوده از سر نوع دوستی نیست

دولت می خواهد 
همیشه صدا و سیما 
را بدهكار جلوه دهد

انـگار اختالفـات صدا و سـیما 
و  تدبیـر  دولـت  نـدارد.  تمامـی 
امیـد از زمـان روی کار آمدنـش 
نسـبت بـه برنامـه هـای صـدا و 
سـیما انتقـادات فراوانـی داشـت 
و معتقـد بـود رسـانه ملـی رابطه 
خوبـی بـا دولـت نـدارد. اوج این 

اختالفـات بـه پخـش مسـتند ثریـا از تلویزیـون بـر مـی گـردد. این مسـتند با 
واکنـش برخـی از چهره های دولتی همراه شـد. محمدباقر نوبخت، سـخنگوي 
دولـت در واکنـش بـه محتواي این مسـتندها تنهـا به این جملـه اکتفا کرد که 
»مـردم بایـد دربـاره این برنامه هـا داوري کنند.«  واکنش بعیدي نـژاد از اعضاي 
تیـم مذاکره کننـده کشـورمان اما قـدري تندتر بـود و او محتواي ایـن برنامه ها 
را »خالف گویـي بـا آنچـه در مسـیر مذاکره بـا قدرت هاي بـزرگ رخ مي دهد«، 
خوانـد. رئیـس سـازمان صـدا و سـیما حاال بـه طور غیرمسـتقیم بـه دولتی ها 
پاسـخ داده اسـت. رئیـس سـازمان صداوسـیما گفت: اکنـون دوره ای اسـت که 
جمع بنـدی مذاکـرات 1+5 بایـد در مراجـع قانونـی بررسـی شـود. بـه گزارش 
انتخـاب، محمـد سـرافراز کـه در نشسـت کمیسـیون فرهنگی مجلـس حضور 
یافتـه بـود، پـس از ایـن نشسـت در گفت وگویـی دربـاره رویکرد سـازمان صدا 
و سـیما در پوشـش و پخـش رونـد مذاکـرات هسـته ای در وین گفت: پوشـش 
رسـانه ملی درخصوص انعکاس 1۸ روز مذاکرات وین گسـترده و مناسـب بود؛ 
خبرنـگاران مختلـف در مصاحبه هـای متعـدد آن چیـزی را کـه تیـم مذاکـره 
کننـده هسـته ای کشـورمان، رئیس جمهـوری و بقیـه اعضـای دولـت مطـرح 
کردنـد، پخـش شـد و صداوسـیما زوایای مثبتـی را که آنها تشـریح می کردند، 
انعـکاس مـی داد. رئیـس سـازمان صـدا و سـیما، یـادآور شـد: ایـن رویکـرد به 
آن معنـا نیسـت کـه دیدگاه هـای طرف غربـی و آمریکایی هـا دربـاره مذاکرات 
منعکـس نشـود زیـرا به هر حـال آنها نیـز اظهاراتی دارنـد و تهدیدهایـی را در 
قبـال سیاسـت های ایـران انجـام می دهـد که قـرار نبوده از سـوی صداوسـیما 
سانسـور شـود. وی تأکیـد کـرد: بایـد مردم نسـبت بـه اظهارات طـرف غربی و 
نیـز دیدگاه هـای کارشناسـان داخـل کشـور در خصـوص ایـن مذاکـرات آگاه 
باشـند ولـی عـده ای توقع دارند فقط حرف های موافقان مطرح شـود و پوشـش 
صداوسـیما یـک طرفـه باشـد؛ که ایـن امر رویکـرد ما نبوده اسـت. سـرافراز به 
خانـه ملـت، گفت: اکنون دوره ای اسـت کـه جمع بندی مذاکـرات 1+5 باید در 
مراجـع قانونـی بررسـی شـود؛ لـذا این بررسـی باید عمیـق و همه جانبه باشـد 
و در چنیـن دوره ای امـکان آن نیسـت کـه صرفـا حرف های موافقـان مذاکرات 
مطـرح شـود. رئیـس سـازمان صداوسـیما در ادامـه با اشـاره به انتقـادات اخیر 
دولـت نسـبت بـه رویکـرد صداوسـیما در انعـکاس نظـرات مخالفـان مذاکرات 
هسـته ای، اظهـار کـرد: نگاهـی بیـن برخـی از دولتی ها نسـبت به صداوسـیما 
وجـود دارد کـه معتقدند باید آنقدر سـطح توقع از صداوسـیما بـاال رود که این 
سـازمان همیشـه بدهـکار جلـوه داده شـود تـا دولـت بـه وظایف قانونـی خود 
در قبـال رسـانه ملـی بـرای تأمیـن بودجـه آن عمل نکنـد؛ لذا اهـداف دولت و 

چنیـن اظهاراتی سیاسـی بـوده و واقعی نیسـت.

دادگاه معترضان 
سعودی در ابهام

علـی رغـم گذشـت چندمـاه از 
تعـرض دو مامـور عربسـتانی بـه 
دو نوجـوان ایرانـی در فـرودگاه 
ایـران  مشـکالت  هنـوز  جـده، 
موضـوع  ایـن  در  عربسـتان  و 
مـاه  فروردیـن  پابرجاسـت. 
امسـال بـود که خبر تعـرض این 
دو مامـور بـه دو نوجـوان ایرانی 

منتشـر شـد و اعتراضـات شـدید مردمـی و رسـانه ای را در پـی داشـت. پس 
از گذشـت چنـد روز از ایـن ماجـرا وزیـر ارشـاد از لغـو سـفرهای حـج عمره 
خبـر داد و حـدود یـک مـاه پیـش وزارت خارجه ایـران از برپایـی دادگاه این 
دو مامـور در عربسـتان خبـر داد امـا حاال رئیس سـازمان حج و زیـارت گفته 
ابهاماتـی در برگـزاری دادگاه وجـود دارد. آنطـور کـه ایسـنا نوشـته رییـس 
سـازمان حـج و زیـارت بـا اعـالم این کـه سـومین جلسـه دادگاه عربسـتان 
بـرای دو مامـور فاسـد سـعودی هنـوز تشـکیل نشـده اسـت ، گفـت: مـا روی 
خواسـته هایمان که اشـد مجـازات آن دو مامـور و تامین امنیت زائـران ایرانی 
اسـت  تاکیـد داریـم. بنابرایـن امـروز هیـچ برنامه  مشـخصی را بـرای عمره تا 
اجـرای ایـن خواسـته ها نمی توانیـم اعـالم کنیم. سـعید اوحدی دربـاره دیگر 

مسـائل هـم صحبـت کـرده کـه در زیـر گزیـده ای از آن را مـی خوانیـد:
 نخسـتین پـرواز حـج تمتع از فـرودگاه امام خمینی )ره( تهـران در روز اول 
شـهریور مـاه انجام می شـود کـه 26 روز دوره اعزام آن طول خواهد کشـید و 
آخریـن پـرواز 26 شـهریور ماه اسـت. پروازهای برگشـت نیز از شـش مهرماه 

آغـاز می شـود و تـا 26 مهر مـاه ادامه دارد.
 تاکنـون یـک مورد کارشـکنی در صدور ویزای حج تمتع نداشـتیم و زائری 
نبـوده کـه بـه دلیل صادر نشـدن ویزا از سـفر حـج باز بمانـد. نرم افزار مسـار 
درقالـب سـه مجموعـه وزارتخانه هـای کشـور ، حـج و امـور خارجه عربسـتان 
و همچنیـن بانک هـای ایـن کشـور تهیـه شـده و مطمئنـا ناهماهنگی هایی را 

شـاهد نخواهیم بود.
 قطعـا دغدغـه دولـت و وزارت حـج عربسـتان تامیـن امنیت زائـران هنگام 
برگـزاری حـج تمتـع در سـایه آرامـش اسـت. در جلسـه اخیـر بـا وزیـر حج 
عربسـتان آخریـن هماهنگی هـا با توجه بـه تاکیدهای الزم در ایـن باره انجام 
شـد. مخصوصـا آنکـه یکـی از دغدغه هـای جـدی مـا تامیـن امنیـت زائـران 
اسـت. امیدواریـم بـا ایـن تمهیـدات زائـران در امنیـت کامـل بـه عربسـتان 

شـوند. اعزام 
 بـرای رفـاه حـال زائـران بیمـار امسـال طبـق توافق بـا یکـی از اپراتورهای 
تلفـن همـراه یک دسـتگاه موبایل و سـیم کارت به صـورت رایـگان در اختیار 
بیمـاران قـرار می گیـرد تـا از ایـن طریـق بـا گرفتـن شـماره یـک با پزشـک 

خـود در ارتباط باشـند.
 اخیـرا در برخـی از شهرسـتان ها تبلیغاتـی دربـاره سـفر قسـطی و یـا بـا 
قیمت هـای غیرقابـل قبـول دیـده می شـود، متاسـفانه بعضـی از مجموعه هـا 
بـه اعـزام غیرمجـاز اقـدام می کننـد و کاروان های آن هـا در ادامه با مشـکالت 

پیچیـده ای روبـرو می شـود. 

فلز ناطق نوری 
اصولگراست

نایـب رئیـس کرمانـی مجلس در 
نشسـتی خبـری دربـاره مسـائل 
مختلفـی صحبـت کـرده اسـت. 
گزیـده صحبـت هـای محمدرضا 
باهنـر نماینـده مـردم تهـران در 
در  را  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
زیـر بـه نقـل از خبرآنالیـن مـی 

نید: ا خو
 مجلـس خبـرگان پشـتوانه والیـت فقیه اسـت و والیت فقیه مایـه پایداری و 
ایسـتادگی نظام اسـت؛ از این رو بایـد انتخابات مجلس خبرگان مراقبت شـود.

 پایـداری یـک جریـان فعـال اسـت کـه تعامـل خوبـی بـا اصولگرایـان دارد. 
مـا آنهـا را در زمـره جبهـه بـزرگ اصولگرایـی می دانیـم و بـه دنبـال وحـدت 

حداکثـری در همـه جریان هـا هسـتیم
 طیـف آقـای احمدی نژاد چند دسـته شـده اسـت و باید پـس از اعالم حضور 

مشـخص کننـد که می خواهند در کدام دسـته قـرار گیرند؛
 اصالح طلبـان اصـرار دارنـد کـه بگویند ناطق نـوری اصالح طلب اسـت ولی ما 
می گوییـم نـه ناطق نـوری فلـزش اصولگرایـی اسـت، ما اصـرار داریم کـه آقای 
ناطق نـوری فعالیـت سیاسـی خـود را آغاز کند و مطمئن هسـتیم کـه اگر وارد 
فعالیت سیاسـی شـود حتما اصولگرا خواهد بود؛ برخی از دوسـتان که ایشـان 

را اصالح طلـب می داننـد مسـائلی را که مـا می دانیـم نمی دانند.
 مـا بـه صـورت عـادی بایـد تمـام معاهـدات بین المللـی را در مجلـس بـه 
تصویـب برسـانیم؛ اسـتثنائاتی وجـود دارد و آن مربوط به اختیـارات ولی فقیه 
و همچنیـن شـورای عالـی امنیـت ملـی اسـت. مصوبات شـورای عالـی امنیت 
ملـی زمانـی قابـل اجراسـت کـه از سـوی رهبـری تنفیذ شـود. اگر شـورا وارد 
موضوعـی نشـود حتمـا مصوبـه مجلـس مـورد نیـاز اسـت ولـی اگر وارد شـود 

دیگـر ورود مجلـس موضوعیت نـدارد.
 مجلـس می توانـد دربـاره ایـن توافـق بله یا خیـر بگوید. من ایـن اطمینان را 

می دهـم کـه مجلـس و دولت در ایـن زمینه همصـدا خواهند بود.
 برداشـتن تحریم هـا آثـار زیـادی دارد. کشـورهایی کـه بخواهنـد بـا ایـران 
انجـام دهنـد و کشـورهایی کـه  را  اقـدام  ایـن  همـکاری کننـد، می تواننـد 
نمی خواهنـد بـا ایران معامله داشـته باشـند نیـز مانعی برایشـان وجـود ندارد؛ 
پیـش از ایـن هر کشـوری که می خواسـت بـا ایران وارد معامله شـود از سـوی 
مجامـع بین المللـی توبیـخ می شـد. با ایـن توافق این مانع برداشـته می شـود و 

کشـورها می تواننـد مبـادالت اقتصـادی را بـا ایـران از سـر بگیرند.
 طیف هـای متنوعـی در مجلـس وجـود دارد اینهـا افراط و تفریط اسـت، این 
صـدای مجلس نیسـت و ایـن جزو نقاط مثبت مجلس اسـت که صـدای آن نه 
تفریـط و نـه افـراط اسـت، اصالح طلبـان فعال هسـتند؛ خـط قرمز نظـام فتنه 
و انحـراف اسـت. بسـیاری از اصالح طلبـان مقابل فتنـه ایسـتاده اند و درباره آن 
موضـع دارنـد. آنهـا نسـبت بـه نظرات مـا هم موضـع دارنـد از ایـن رو در گروه 
خـود جـای می گیرنـد .مـا اصالح طلبـان زیـادی در مجلـس هشـتم داشـتیم 
ولـی فتنه گـر نبودنـد مـا نبایـد بـا چـوب فتنـه اصالح طلبـان را برانیـم چراکه 

اسـت. این ظلم 

دولتخبرمجلس

خبر خبر

چنـد مـاه پیـش بـود کـه مراسـم تقریظ 
رهبـر انقـالب بـر کتـاب آن بیسـت و سـه 
نفـر نوشـته احمـد یوسـف زاده در کرمـان 

برگـزار شـد. حـاال جمعـی از بـزرگان رادیـو 
مـی خواهنـد بـا توجـه به ایـن کتـاب احمد 
کرمانـی،  مطـرح  نویسـنده  زاده،  یوسـف 

بـه  کننـد.  اجـرا  رادیـو  در  ای  نمایشـنامه 
نمادیـن  تمریـن  جلسـه  مهـر  گـزارش 
نمایـش رادیویـی »آن بیسـت و سـه نفـر« 
بـا حضـور محمدرضـا قربانـی مدیـر رادیـو 
نمایـش، صدرالدین شـجره اسـتاد دانشـگاه 
و پیشکسـوت حـوزه تئاتر و رادیـو، ابوالفضل 
محمـدی رزمنـده دوران دفـاع مقدس، جواد 
پیشـگر نویسـنده و کارگـردان ایـن نمایش، 
قربـان  متخصـص،  فریبـا  میرزایـی،  بیـوک 
نجفـی، عرفـان ابراهیمـی بازیگـران نمایش، 
فرشـاد آذرنیـا تهیـه کننده و علیرضـا فدایی 

مدیـر تولیـد این اثـر برگزار شـد.  قربانی در 
ایـن نشسـت دربـاره چگونگی تولیـد نمایش 
رادیویی »آن بیسـت و سـه نفر« توضیح داد 
و گفـت: حـدود چهـار مـاه پیـش بـود که با 
تقریظـی کـه مقـام معظـم رهبـری بـر ایـن 
کتـاب انجـام دادنـد نگاه هـا بـه سـمت ایـن 
اثـر ادبـی متوجـه شـد و مـن هـم کتـاب را 
مطالعـه کـردم و با مطالعه آن هم خوشـحال 
شـدم و هـم ناراحت. خوشـحال از این حیث 
کـه بـا ایـن کتاب یـک جریـان ادبـی جدید 
شـکل گرفتـه که شـاید تـا آن زمـان مهجور 

ایـن جهـت کـه  از  ناراحـت  و  اسـت  بـوده 
چقـدر مـا از ایـن کتـاب هـا در حـوزه دفاع 
مقـدس داریـم کـه کمتـر مـورد توجـه قرار 
مـی گیرنـد.  وی درباره روند رادیویی شـدن 
اثـر توضیـح داد: در نهایـت بـا آقـای  ایـن 
جـواد پیشـگر صحبت کردیم و حـدود 3 ماه 
طـول کشـید تـا او نمایـش را در 6 قسـمت 
تنظیـم کـرد. البته در کنـار آن تالش کردیم 
نسـخه صوتـی این کتـاب را هم آمـاده کنیم 
تـا همـراه بـا نسـخه چاپـی بـه خواننـدگان 

شـود. عرضه 

ادای دین بزرگان رادیو به »آن بیست و سه نفر«
خبر
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انعقاد تفاهم نامه 
شرکت گاز با 
دانشگاه شهید 
باهنر کرمان

کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت 
و دانشـگاه شـهید باهنـر کرمان 
فعالیـت  گسـترش  راسـتای  در 
هـای علمی و پژوهشـی ، تفاهم 
نامـه همـکاری امضا کردنـد. به 

گـزارش امـور پژوهش شـرکت گاز اسـتان کرمان ، این تفاهـم نامه به منظور 
ایجـاد و گسـترش فعالیـت های علمی و پژوهشـی و با رویکـرد ارتقای دانش 
محـوری در منابـع انسـانی ، اجـرای پروژه هـای تحقیقاتی  ، کاربـردی مورد 
نیـاز شـرکت بر اسـاس  ضوابط موجـود ، ارائه سـمینارها و کارگاه های کوتاه 
مـدت در زمینـه دانـش فنـی روز بـه منظور ارتقای تـوان علمی کارشناسـان 
شـرکت و انجـام داوری و نظـارت بـر پـروژه های تحقیقاتی شـرکت حسـب 
نیـاز ، منعقد شـده اسـت.  همچنیـن حمایت از پایـان نامه های دانشـجویی 
در مقاطـع کارشناسـی ارشـد و دکتـری از مفـاد ایـن تفاهـم نامه می باشـد.
محمـد علـی ودیعتـی مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بر 
تـالش شـرکت بـرای برقـراری ارتبـاط موثـر و تنگاتنگ بـا دانشـگاه ، اظهار 
امیـدواری کـرد : ایـن همـکاری هـای متقابل ، حل مشـکالت و پیشـرفت و 

توسـعه همـه جانبـه ی صنعـت را در پی داشـته باشـد.

به چهار هزار زوج 
تحت حمایت 
امداد جهیزیه داده 
می شود

امـداد  کمیتـه  مدیـرکل 
هـم  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
اکنـون حـدود چهـار هـزار زوج 
تحـت حمایـت مـا و در لیسـت 

دریافـت جهیزیـه قـرار دارنـد. بـه گـزارش ایسـنا وحیـد میرزایـی بـا اعالم 
ایـن خبـر اظهـار کـرد: امسـال در روز تولـد حضـرت فاطمـه 6۰ هـزار زوج 
تحـت حمایـت کمیتـه امـداد کـه زمینـه ازدواج آنهـا فراهم شـده اسـت به 
خانـه بخـت می رونـد. وی افـزود: در سـال گذشـته حدود سـه هـزار زوج از 
مـا جهیزیـه دریافـت کردنـد و هم اکنـون نیز حـدود چهار هـزار زوج تحت 
حمایـت مـا و در لیسـت دریافـت جهیزیـه قـرار دارنـد کـه بخشـی از ایـن 
کمـک بـه صـورت بالعـوض بـه آنها اعطـا می شـود. مدیـرکل کمیتـه امداد 
اسـتان کرمـان بیـان کرد: سـال گذشـته بـرای جهیزیه هـر زوج میـزان دو 
میلیـون تومـان و امسـال نیز سـه میلیون تومان در نظر گرفته شـده اسـت. 
میرزایـی در ادامـه بـا اشـاره بـه پایگاه های نیکـوکاری محـالت تصریح کرد: 
ایـن طـرح ماننـد کـودک خردسـالی اسـت کـه نیـاز بـه همراهـی دارد، اما 
بحمـداهلل طـرح خـوب و تاثیرگـذاری بـوده و حتـی خـارج از محله هـا نیـز 

یـک شـبکه اجتماعـی نیکـوکاری ایجـاد شـده اسـت.

پرداخت یارانه به 
حوزه سالمت

اسـتاندار کرمـان گفـت: یکی 
یازدهـم  دولـت  سیاسـتهای  از 
در  مسـتقیم  یارانـه  پرداخـت 
حـوزه سـالمت اسـت و دولـت 
امیدوار اسـت بتوانـد این حرکت 
را بـه صـورت پایدار ادامـه دهد. 
بـه گـزارش ایسـنا علیرضـا رزم 

حسـینی در مراسـم افتتاح بخش نوزادان بیمارسـتان افضلی پور با اشـاره به 
اینکـه دولـت تدبیر و امید در بخش سـالمت اقدامات حاکمیتی بسـیار خوبی 
انجـام داده اسـت تصریـح کـرد: یکـی از اهـداف دولـت یازهم این بوده اسـت 
کـه بتوانـد در بخـش سـالمت، یارانه ها را طـوری پرداخت کند که مسـتقیما 
با سـالمت مردم سـر و کار داشـته باشـند و همه بتوانند از آن نهایت اسـتفده 
را کننـد. وی تصریـح کـرد: در بخـش نوسـازی یـا تکمیـل بیمارسـتان ها و 
همچنیـن افزایـش کیفیت بیمارسـتان ها، خوشـبختانه خدمات بسـیار خوبی 
در دولـت یازدهـم انجـام شـده اسـت بـه طـوری کـه ۸۰۰۰ میلیـارد تومـان 
سـاالنه در حـوزه سـالمت یارانه مسـتقیم داده می شـود. رزم حسـینی ادامه 
داد: یکـی از سیاسـتهای دولـت، پایـدار کـردن ایـن حرکت اسـت کـه خوب 
اسـت یارانـه اینگونـه بـه مـردم داده شـود نـه بـه صورت نقـدی کـه ضربات 

بسـیار بـدی بـه اقتصـاد و جیـب مـردم وارد کند.

 هزینه 500 میلیارد 
ریال در بیمارستان 
افضلی پور کرمان 
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان گفـت: بـا برنامـه ریـزی 
هـای انجـام شـده بـرای توسـعه 
طـی  پـور  افضلـی  بیمارسـتان 
یـک سـال آینـده 5۰۰ میلیـارد 
ریـال در ایـن بیمارسـتان هزینـه 

مـی شـود. بـه گـزارش ایرنـا علـی اکبـر حـق دوسـت در آییـن افتتـاح دومین 
بخـش مراقبـت های ویژه نـوزادان بیمارسـتان افضلی پـور افزود: توسـعه بخش 
اورژانـس، ایجـاد بخـش زایمـان و راه انـدازی سـاختمان بنیـاد نفیـس و پیونـد 
اعضـا از جملـه برنامـه ریـزی هـای توسـعه ای در بیمارسـتان افضلی پور اسـت. 
وی گفـت: بیمارسـتان روانپزشـکی در کنـار بیمارسـتان افضلـی پـور بـا 15۰ 
میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی راه انـدازی و در راسـتای راه 
انـدازی طـب هسـته ای و رادیوگرافـی نیـز اقـدام خواهـد شـد. وی بـا اشـاره 
بـه اینکـه طـرح جامـع بیمارسـتان افضلـی پـور در حـال نهایـی شـدن اسـت 
گفـت: بیمارسـتان در ایـن طـرح یکهـزار تختخوابـی خواهـد بـود و با احتسـاب 
تخـت هـای ویـژه، یکهـزار و 2۰۰ تخـت خواهد داشـت تـا به عنـوان یک قطب 
اعـالم موجودیـت کنـد. رییس دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان تاکید کـرد: برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف یکهـزار و 3۰۰ میلیـارد ریال تـا یکهـزار و 5۰۰ میلیارد 

ریـال اعتبـار نیاز اسـت.

کمیته امدادشرکت گاز علوم پزشكیاستاندار

سـن ابتـال بـه آسـیب هاي اجتماعـي در کشـور رو به 
کاهـش و میـزان ابتـال بـه ایـن آسـیب ها افزایـش یافته 
اسـت. ماجـرا به قـدری جدی اسـت که به گفتـه رییس 
پلیـس پیشـگیری فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان 
تعـداد مجرمان دسـتگیر شـده زیـر 1٤ سـال در کرمان 

1۰ درصد رشـد داشـته اسـت.
شیب تند کاهش سن جرم

رئیـس  منصـوری،  احمـد  سـرهنگ  پیـش  چنـدی 
پلیـس پیشـگیری فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان 
گفـت: در موضـوع دسـتگیر شـدگان بـه تفکیک سـن تا 
1٤ سـال 1۰ درصـد افزایـش داریـم کـه ایـن موضـوع 
نگـران کننـده اسـت کـه کنتـرل و نظـارت خانـواده بـر 
فرزنـدان را می طلبـد. منصوری همچنیـن از افزایش 16 
درصـدی دستگیرشـدگان سـنین 15 تـا 2٤ سـال خبـر 
داد و در عیـن حـال گفـت: تعـداد دستگیرشـدگان بین 
25 تـا 3٩ سـال 1۰ درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت 
افزایـش  نداشـته اسـت.  تغییـری  بـاال  بـه  و ٤۰ سـال 
تعـداد مجرمـان دستگیرشـده زیـر 2٤ سـال نشـان از 
یـک موضـوع دارد، کاهـش سـن جـرم بـا شـیب تنـد. 
موضوعـی کـه از هـر نظـر نگـران کننـده اسـت. هرچند 
کـه تعـداد دستگیرشـدگان بیـن 25 تا 3٩ سـال کاهش 
یافتـه باشـد.  رونـد کاهش سـن جرم در کشـور از سـال 
هـا پیـش آغاز شـده اسـت. اگرچه هـرم سـني جامعه به 
سـمت و سـوي میانسـالي و سـالمندي حرکـت مي کنـد 
امـا جوانـان مجـرم هـم زیادتـر مـی شـوند بـه طوریکـه 
محمـود گلـزاری معـاون سـاماندهي امور جوانـان وزارت 
ورزش و جوانـان کشـور گفتـه بـود حـدود ٤5 درصـد 

زندانـی هـای کشـور را جوانـان تشـکیل مـی دهنـد.
باید آگاه سازی انجام شود

رئیـس پلیـش پیشـگیری فرماندهـی انتظانی اسـتان 
کرمـان بـه »پیـام مـا« گفت: مـا غربالگـری کردیـم و به 
آمـار فـوق رسـیدیم. سـرهنگ احمـد منصـوری افـزود: 
بهتریـن راه بـرای جلوگیـری از کاهـش سـن جـرم آگاه 
سـازی اسـت. چرا که ناآگاهی از مقررات موجب افزایش 

ارتـکاب بـه جرم در جامعه شـده اسـت. وی تصریح کرد: 
یـک دلیـل دیگر هـم کمرنگ شـدن مسـایل اعتقادی و 
اخالقـی اسـت. منصـوری در ادامـه اظهـار داشـت: همه 
نهادهـا و مـردم بـرای حـل ایـن معضـل بایـد کمـک 
و  بـا کنتـرل  بایـد  کننـد. بخصـوص خانـواده هـا کـه 

نظـارت بیشـتر از ایـن ماجـرا جلوگیری کنند. سـرهنگ 
منصـوری دربـاره نـوع جرائمـی کـه قشـر زیر 1٤ سـال 
مرتکـب شـده انـد گفـت: همـه نـوع جرمـی مثـل مواد 
مخـدر و سـرقت وجـود دارد و نمی تـوان گفت یک جرم 
غالب اسـت. سـرهنگ پریـور معاونت اجتماعـی ناجا هم 
در ایـن بـاره بـه »پیام ما« گفـت: متاسـفانه گاهی اوقات 
شـرایط بگونـه ای رقـم مـی خـورد کـه جوانـان مرتکب 
جـرم مـی شـوند. وی افزود: امـا این واقعیت وجـود دارد 
کـه سـن جـرم کاهـش یافتـه کـه بسـیار نگـران کننده 

ست. ا
سیاست اجتماعی مشخصی در خصوص آسیب ها 

وجود ندارد
رئیـس انجمـن مـددکاری ایـران در ایـن بـاره مـی 
افزایـش  بـراي شـاخص هایي چـون  وقتـي کـه  گویـد: 
سـرمایه اجتماعـي، افزایـش نشـاط و شـادابي، فراگیري 
و  اجتماعـي  پیوسـت  و  زندگـي  مهارت هـاي  آمـوزش 
نمي توانیـم  نداده ایـم،  انجـام  کاري  هیـچ  و...  فرهنگـي 
انتظـار داشـته باشـیم کـه جوانـان و نوجوانان مـا درگیر 

آسـیب هاي متعـدد اجتماعـي نشـوند.  حسـین حسـن 
موسـوی چلـک ادامـه می دهد: موسـوي چلک آسـیب و 
جـرم بـه گونـه اي نیسـت که بتـوان بـا ارائه یـک راهکار 
یـا  بـراي حـل  بایـد  بلکـه  مانـع آن شـد  اظهار نظـر  و 
کاهـش ایـن موضـوع پـس از قبـول واقعیت هـا تحلیلـي 
درسـت از شـرایط ارائه شـود تـا بتوان با نگاهـي کلي در 
جهـت کاهـش آسـیب هاي متعـدد اجتماعي اقـدام کرد. 
وي تصریـح مي کنـد: در شـرایط کنونـي نیـز در کشـور 
آسـیب ها  خصـوص  در  مشـخصي  اجتماعـي  سیاسـت  
وجـود نـدارد و مـا هنـوز نمي دانیـم سیاسـت اجتماعـي 
اجتماعـي،  متعـدد  آسـیب هاي  بـا  برخـورد  بـراي  مـا 
گشـت ارشـاد اسـت یـا اورژانـس اجتماعـي؟ زنـدان و 

کالنتري اسـت یـا فعالیت هاي مـددکاري و مشـاوره اي؟ 
بنابرایـن براي بهبـود اوضاع باید در حوزه سیاسـتگذاري 
نیـز تغییـر نـگاه و رویکـرد ایجـاد شـود.  رئیـس انجمن 
مـددکاري ایـران در پایـان مـی گویـد: عدم شـفافیت  با 
مـردم در حـوزه آسـیب هاي اجتماعـي به حدي رسـیده 
کـه مـردم را بي تفـاوت کـرده اسـت. آنان همـواره گمان 
مي کننـد هیـچ تأثیـري در بهبود اوضاع نخواهند داشـت 
و بـا ایجـاد چنیـن نـگاه منفعالنـه اي هیچ نوع واکنشـي 
انجـام  جامعه شـان  در  آسـیب  کاهـش  بـراي  خـود  از 
نخواهنـد داد و نسـبت بـه افزایـش آن نیـز بي تفـاوت 
راهـکار اصلـي  شـده اند در حالـي کـه مي تـوان گفـت 
بـراي بهبـود چنیـن شـرایطي، شـفافیت با مردم اسـت.

از ورود جوانان به زندان جلوگیری شود
یـک وکیـل دادگسـتری هـم در این بـاره مـی گوید: 
متاسـفانه سـن جرم در ایـران کاهش یافته اسـت. تحت 
این شـرایط باید به فکر باشـیم تا از گسـترش آسیب های 
اجتماعـی ناشـی از کاهش سـن جـرم، جلوگیـری کنیم. 
قانونگـذار  می گویـد:  ادامـه  در  ترک همدانـی  مصطفـی 

در سـال های اخیـر بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه 
بهتـر  و  نرسـیده  نتیجـه مطلـوب  بـه  مجـازات حبـس 
اسـت به جـای ایـن مجـازات مجرمـان به ویـژه مجرمـان 
جـوان آنـان را به انجـام خدمـات اجتماعـی ترغیب کند 
بـا ایـن امیـد کـه از میـزان خشـونت ایـن افراد کاسـته 
شـود. او همچنیـن می گویـد: محیط زنـدان در ذات خود 
همـراه بـا آسـیب هایی اسـت و این آسـیب ها هم بیشـتر 
شـامل افـراد کم سـن و سـال در زندان می شـود. به نوعی 
افـراد در سـنین پاییـن در مقابـل آسـیب ها شـکننده تر 
هسـتند. در نتیجـه جلوگیـری از ورود آنـان بـه زنـدان 
می توانـد از بـروز آسـیب های جدیـد در جوانـان مجـرم 
جلوگیـری کنـد. عـالوه بـر ایـن، نبایـد فرامـوش کنیـم 
کـه ورود افـراد کـم سـن بـه زنـدان بـه عنـوان مجـرم 
موجـب می شـود تـا قبـح ایـن مسـاله بـرای فـرد از بین 
بـرود. در ایـن صـورت احتمـال بازتولیـد چرخـه معیوب 
افزایـش می یابـد. ترک همدانـی درنهایـت اجـرای احکام 
کـه جرایـم کوچـک  مـواردی  در  را  جایگزیـن حبـس 
آسـیب های  شـکل گیری  از  جلوگیـری  موجـب  اسـت، 

روانـی و اجتماعـی در جوانـان می دانـد.
شرایط اقتصادی و کاهش کنترل و نظارت دلیل 

کاهش سن جرم
همچنیـن یـک جامعه شـناس می گویـد: پاییـن آمدن 
سـن جـرم در جامعـه ما بخشـی بـه شـرایط اقتصادی و 
بخـش دیگـر آن بـه کاهـش کنتـرل و نظـارت فـرد بـر 
کـه  حـال  می دهـد:  ادامـه  عزیـزی  برمی گـردد.  خـود 
امـکان آموزش هـای اخالقـی در جامعـه بـرای بخشـی 
از افـراد وجـود نـدارد، زندان هـا بایـد ایـن مسـئولیت را 
در قبـال مجرمـان جـوان برعهـده بگیرنـد به ایـن معنی 
کـه در درجـه اول زندانیـان زیـر 1۸ سـال را از سـایرین 
جـدا کننـد و در مرحلـه بعـد، آموزش هـای دینـی اعـم 
ایـن  اختیـار  در  روانشناسـی  و  اجتماعـی  فرهنگـی،  از 
افـراد قـرار دهنـد. در این صـورت می تـوان امیـدوار بود 
تـا حـدی از میـزان کاهـش سـن جـرم کاسـته شـود و 

بنیان هـای اخالقـی رواج یابنـد.
در حالیکـه بـه نظـر نمـی رسـد نـگاه مناسـب و اراده 
ای جـدی بـرای حـل چالش جوانـان باشـد، معضل های 
بیشـماری مثـل بیـکاری بـه افزایـش ارتـکاب جـرم در 
جوانـان کمـک می کنـد و نهادهـاي مختلـف حاکمیتي 
بایـد توجه بیشـتري بـه حوزه جوانان داشـته باشـند. در 
غیـر اینصـورت شـیب تند کاهش سـن جـرم روز به روز 
تندتر می شـود و کسـی توان کشـیدن ترمز آن را ندارد.

خبر

اصالحیه
در شـماره ٤1۰ روزنامـه پیام ما مـورخ 3۰ تیرماه 
از  بـم  فرمانـدار  »تقدیـر  عنـوان  بـا  13٩٤ خبـری 
مشـترکین خـوش حسـاب اداره بـرق« کـه »تقدیـر 
اداره بـرق بـم از مشـترکین خـوش حسـاب بـرق بـا 
حضـور فرمانـدار بـم« صحیـح اسـت که بدینوسـیله 

اصـالح می شـود.

کشف 9 قطعه شئ تاریخی از 
قاچاقچیان عتیقه در جیرفت

رئیـس پلیـس آگاهـی اسـتان کرمـان گفـت: ٩ 
قطعه شـی عتیقـه و تاریخـی در شهرسـتان جیرفت 
از قاچاقچیـان عتیقـه کشـف شـد. به گـزارش فارس 
یـدا... حسـن پور در نشسـت خبری اظهار داشـت: در 
راسـتای مبـارزه  جـدی بـا قاچاقچیان انسـان، کاال و 
میـراث فرهنگـی، اداره مبـارزه بـا جرائـم اقتصـادی، 
کاال و قاچاقچیـان ارز پلیـس آگاهـی اسـتان کرمـان 
موفـق شـدند روز گذشـته یـک بانـد قاچاق اشـیای 
عتیقـه را شناسـایی کننـد. وی افـزود: بـا اقدامـات 
اطالعاتـی خوبـی کـه صـورت گرفـت ٩ قطعـه شـی 
عتیقه و تاریخی در شهرسـتان جیرفت از قاچاقچیان 
عتیقـه کشـف شـد و دو نفـر هـم تحت تعقیـب قرار 
گرفتنـد. حسـن پورعنوان کـرد: ایـن اشـیای تاریخی 
شـامل ظـروف سـفالی کوچـک نقـش دار، دسـتبند 
نقـره، یک سـکه نقـره، یک قاشـق از جنس شیشـه، 
یـک شـی مفـرغ به حالت جـام کوچـک و چند مهره 
بـه اشـکال مختلـف مربوط بـه تمدن جیرفت اسـت. 
رئیـس پلیـس آگاهی اسـتان کرمان گفت: این اشـیا  
توسـط کارشناسـان میـراث فرهنگـی بالـغ بـر 1۰ 

میلیـارد  ریـال ارزش گـذاری شـده اند.

مشاوره برای امنیت و ارزش 
انتخاب رشته نیاز است

و  آمـوزش  کل  اداره  متوسـطه  آمـوزش  معـاون 
پـرورش اسـتان کرمـان گفـت: بـه دلیـل امنیـت و 
ارزش انتخـاب رشـته، مشـاوره نیاز اسـت. به گزارش 
فـارس محمد اسـالمی در حاشـیه همایش تخصصی 
مشـاوره تحصیلی در رفسنجان اظهار داشت: موضوع 
انتخـاب رشـته بـا ارزش و سرنوشت سـاز اسـت. وی 
بیـان داشـت: انتخـاب رشـته فرآینـد چنـد جانبه ای 
اسـت، بنـا نیسـت فـرد بـه تنهایـی تصمیـم بگیـرد، 
انتخـاب رشـته یـک کار تیمـی و خانوادگـی اسـت، 
زیـرا همـه عوامـل اطـراف فـرد می توانـد تاثیرگـذار 
باشـند. اسـالمی با بیان اینکـه اگر در انتخاب رشـته 
از حضـور و راهنمایـی دیگران اسـتفاده کنیم، درصد 
موفقیـت باال مـی رود، افـزود: هزینه هـای تحصیلی و 
آینـده شـغلی و همراهـی والدیـن در انتخـاب رشـته 
بایـد در نظـر گرفتـه شـود. وی بـا بیـان اینکـه قـرار 
پیش بینـی  و شـغلی  فارغ التحصیـل شـویم  نیسـت 
نکـرده باشـیم، عنـوان کرد: بخـش عمـده  زندگی ما 
متاثر از شـغلمان اسـت، شـغل، جایگاه و موقعیت ما 

را تحت تاثیـر قـرار می دهـد.

بخـش  بـه  بیسـیم  تاکسـی  واگـذاری 
رانـی  تاکسـی  سـازمان  بـرای  خصوصـی 
کرمـان دردسـر سـاز شـد. چنـد روز پیـش 
رانـی  تاکسـی  سـازمان  مزایـده  یـک  در 
کرمـان تاکسـی بیسـیم را کـه 15 سـال از 
ازای  فعالیتـش در کرمـان مـی گـذرد در 
بـه  تومـان  میلیـون  ماهیانـه 22  دریافـت 
بخـش خصوصـی واگذار کـرد و همیـن امر 
باعـث اعتـراض راننـدگان تاکسـی بیسـیم 
شـد. آنطـور کـه سـایت بوتیـا نوشـته صبح 
دیـروز تعدادی از رانندگان تاکسـی بیسـیم 
مقابـل اسـتانداری کرمـان در اعتـراض بـه 
ایـن اقدام تاکسـی رانی تجمـع کردند. یکی 
از راننـدگان بـه سـایت بوتیا گفته کـه تا به 
امـروز مـا در مـاه  ۸۰ هزار تومان پورسـانت 
مـی دادیم کـه باالترین میزان پورسـانت در 
کالن شـهر های ایران اسـت. او ادامه داده: ا 
در نظر گرفتن  1۸۰ ماشـین موجود در این 

موسسـه، جمع پورسـانت رانندگان با همان 
مبلغ گذشـته حدود 12 میلیـون تومان می 
شـود ، در حالـی کـه  ایـن آقا بایـد ماهیانه 
22 میلیون تومان به سـازمان تاکسـی رانی 
بدهـد و اگـر بخواهـد هزینه پرسـنل جدید 
را م تامیـن کنـد تنهـا باافزایـش پورسـانت 
مـا ایـن مبلـغ را بایـد پرداخـت کنـد که با 
حسـاب سـر انگشـتی ما حداقـل 1۸۰ هزار 
تومـان در مـاه بایـد پورسـانت بدهیـم. وی 
بـه نداشـتن امنیـت شـغلی و سـختی کار 
خـود اشـاره کـرده و عنـوان کرد: بیسـیمی 
کـه االن در اختیـار ماسـت باید به سـازمان 
تاکسـی رانی پس داده شـود و  یک بیسـیم 
بـا ودیعـه از مسـئول جدیـد بـا هـر مبلغی 
گفـت بگیریـم و اگـر ایـن مبلـغ را نداشـته 
باشـیم نمـی توانیـم کار کنیـم،  بعـد از 6 
سـال سـابقه کار در اینجـا کجامـی توانـم 
بـروم و یـا کـدام خـط شـهری مـرا قبـول 

خواهـد کـرد بنابراین بـا این شـرایط جدید 
مـا هیچ امنیت شـغلی نداریـم و  نمی دانیم 

آینـده کاری مـا چگونـه خواهد شـد.
در ایـن میـان رئیـس سـازمان تاکسـی 
رانـی کرمان اما کار این سـازمان را درسـت 
مـی دانـد. مجید عسـکری بـه بوتیـا گفته: 
بحـث واگـذاری تاکسـی بی سـیم به بخش 
خصوصـی از حـدود یـک سـال و نیم پیش 
در  عسـکری  اسـت.  بـوده  کار  دسـتور  در 
ادامـه ابـراز کـرد: در حال حاضـر 133 توان 
خدمـت رسـانی بـه خیلـی از بخـش هـای 
شـهر را نـدارد و از آنجایـی که این تاکسـی 
بیسـیم به عنوان  یک شـماره ملی شناخته 
شـده اسـت و حتی مسـافرانی که به کرمان 
مـی آینـد نیـز بـا ایـن شـماره تمـاس مـی 
گیرنـد، روزانـه ما قـادر بـه جوابگویی حدود 
نشـان  خاطـر  .وی  نیسـتیم  تلفـن   5۰۰
تاکسـی  ایـن  واگـذاری  بـا  کـرد: سـازمان 

بـی سـیم بـه بخـش خصوصـی بـه وظیفه 
اصلـی خـود کـه همـان نظـارت، مدیریـت 
اسـت عمـل مـی کنـد و کار اجرایـی را بـه 
بخـش دیگـری واگذار مـی کنیـم، از همان 
ابتـدای راه انـدازی ایـن موسسـه قـرار نبود 
ایـن مسـئولیت در سـازمان تاکسـی رانـی 
اجرایـی شـود .مدیـر سـازمان تاکسـی رانی 

کرمـان بیـان کرد: علـت اعتـراض رانندگان 
ایـن اسـت که تا امـروز رانندگان  بر اسـاس 
مصوبـه ای کـه بـه امضـای شـورای شـهر 
رسـیده بـود پورسـانت ناچیزی در مقایسـه 
بـا آژانـس هـا پرداخـت مـی کردندکـه این 
میـزان  خیلـی کمتر از 5 درصـد در آمد آن 

هـا بوده اسـت.

اعتراض رانندگان تاکسی بی سیم  کرمان
شهرداری

گزارش پیام ما از کاهش سن جرم  در کرمان

مجرمان 14 ساله
 رضا عبادی زاده

چندی پیش سرهنگ احمد منصوری، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی 
استان کرمان گفت: در موضوع دستگیر شدگان به تفکیک سن تا 14 سال 10 
درصد افزایش داریم که این موضوع نگران کننده است که کنترل و نظارت 
خانواده بر فرزندان را می طلبد. منصوری همچنین از افزایش 16 درصدی 
دستگیرشدگان سنین 15 تا 24 سال خبر داد و در عین حال گفت: تعداد 

دستگیرشدگان بین 25 تا 39 سال 10 درصد کاهش پیدا کرده است و 40 
سال به باال تغییری نداشته است. افزایش تعداد مجرمان دستگیرشده زیر 24 

سال نشان از یک موضوع دارد، کاهش سن جرم با شیب تند. 

به افراد سمت ندهید
 ،2 صفحـه  در  دیروزتـان  شـماره  در   :٩13...7613
خبـری را از آقـای پورابراهیمـی کار کردیـد کـه در آن 
از ایشـان بـه عنـوان نایـب رئیـس کمیسـیون اقتصـادی 
مجلـس شـورای اسـالمی نـام بـرده ایـد کـه در سـایت 
مجلـس شـورای اسـالمی چنیـن چیـزی بـه چشـم نمی 

خـورد. چـرا بـه افـراد بیخـودی سـمت مـی دهیـد؟
پیام مـا: با توجه به بررسـی هـای انجام شـده جناب 
آقـای پورابراهیمـی در سـال هـای اول و دوم نمایندگـی 
شـان در مجلـس نهـم نایب رئیـس کمیسـیون اقتصادی 
مجلـس بودنـد و از سـال دوم نمایندگـی شـان تاکنـون 
تنهـا عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای اسـالمی 
هسـتند کـه بدینوسـیله اصـالح و از مخاطبـان محتـرم و 

ریزبیـن پیـام مـا عذرخواهی می شـود. 

حرف مردم
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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.)نوشته زیر متن مصاحبه ای است با سید محمود کاشانی فرزند آیت اهلل کاشانی(
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بقایی هرگز به دنبال انقالب نبود
 بخش بیست چهارم

آیت اهلل کاشانی: دکتر بقایی نظیر ندارد، 
دارای تقوای سیاسی است 

)قسمت دوم(
سـرانجام  چینی هـا  مقدمـه  ایـن  از  پـس 
عبدالعلی لطفی وزیر دادگسـتری مصدق الیحه 
سـلب مصونیـت پارلمانـی از دکتر بقایـی را روز 
2٩ اردیبهشـت 1332 بـه مجلس تقدیـم کرد. 
دکتـر بقایـی اسـتاد دانشـکده ادبیات بـود و در 
مجلس هـای شـانزدهم و هفدهـم  هـم زمـان 
نمایندگـی مـردم در کرمان و تهـران را به عهده 
داشـت. او چگونـه ممکـن بـود در چنیـن قتـل 
فجیعـی دسـت داشـته باشـد؟ می گوینـد قتل 
افشـار طـوس بـرای آن بـوده اسـت کـه دولـت 
مصـدق را بـه سـقوط بکشـانند ولی آیـا با قتل 
یـک رئیـس شـهربانی دولـت سـقوط می کند؟ 
بـه هـر حـال هنگامـی کـه ایـن الیحـه بـه 
کمیسـیون دادگسـتری مجلس برای رسـیدگی 
ارجـاع شـد،  کمیسـیون دادگسـتری مجلس بر 
پایـه ماده 1۸5 آئیـن نامه داخلـی ، پرونده قتل 
افشـارطوس را بـرای رسـیدگی بـه اتهـام وارد 
شـده بـه دکتـر بقایـی از دادسـرای فرمانـداری 
نظامـی مطالبه کـرد. ولی مصدق بـه فرمانداری 
بـه  پرونـده  فرسـتادن  از  داد  دسـتور  نظامـی 
کمیسـیون دادگسـتری خودداری کنند. مصدق 
نمی خواسـت ایـن پرونـده و اوراقـی کـه در آن 
بـا توسـل بـه شـکنجه از متهمـان اقرارهایـی 
گرفتـه بودنـد بـه دسـت مجلـس بیفتـد. زیـرا 
مـورد  در  تهـران  دادسـرای  بـه  بقایـی  دکتـر 
شـکنجه متهمـان ایـن پرونـده قبالً اعـالم جرم 
کـرده بـود. بـا خـودداری دادسـرای نظامـی از 
فرسـتادن پرونده قتل افشـار طـوس به مجلس، 
کمیسـیون دادگسـتری می بایسـت بـی درنگ 
الیحـه سـلب مصونیـت دکتـر بقایـی را رد کند 
چـرا کـه این کمیسـیون می بایسـت مانند یک 
بازپرس به اوراق و مسـتندات موجـود در پرونده 
رسـیدگی کنـد و تصمیم به برائـت یا مجرمیت 
بگیـرد. ولـی از آنجا کـه 11 تـن از 17 عضو این 
کمیسـیون از فراکسیون موسـوم به نهضت ملی 
و هـوادار مصـدق بودنـد تسـلیم وی شـدند و او 
تنهـا اجازه داد افسـران دادسـرای نظامی پرونده 
را به کمیسـیون دادگسـتری مجلـس ببرند ولی 
چندتـن از اعضـای ایـن کمیسـیون از روی آن 
رونوشـت بردارنـد و آن را برابـر بـا اصـل کننـد 
! ولـی اصـل پرونـده در اختیـار کمیسـیون قرار 
نگیـرد کـه توهیـن به مجلـس و تخلـف از آئین 

نامـه داخلـی مجلـس بود. 
بـه هرحـال این کمیسـیون نیز پـس از چند 
جلسـه اسـتماع دفاعیـات دکتـر بقایـی چـون 
دالیـل کافـی در ایـن پرونـده وجـود نداشـت 
نتوانسـت گزارشـی در باره  مجرمیت دکتر بقایی 
 بـه مجلـس بدهـد کـه ایـن دلیـل روشـنی بـر 
سـاختگی بـودن اتهـام وی بـوده اسـت. بـه این 
ترتیـب اصل 12 قانون اساسـی مشـروطیت که 
بـرای نماینـدگان مجلـس مصونیـت از پیگرد و 
بازداشـت را پیـش بینی کرده بود کارسـاز شـد 
و توطئـه دسـتگاه دولتـی علیـه یـک نماینـده 
شـجاع مجلس که با تمـام نیروی خـود در برابر 
قانـون شـکنی های مصـدق ایسـتادگی می کرد 
نـاکام مانـد. از نـکات دیگـر ایـن بود کـه همان 
روز 2٩ اردیبهشـت کـه الیحـه سـلب مصونیت 
دکتـر بقایـی بـه مجلـس داده شـد  او در نطقی 

در مجلـس گفت:
»آقایـان مـن در نظـر نـدارم امـروز از خـود 
دفـاع کنـم بـرای ایـن کـه منتظـرم پرونـده به 
تـا  یـک مرجـع صالحیـت داری رجـوع شـود 
نتواننـد اوراق پرونـده را عوض کننـد. اگر الیحه 
سـلب مصونیـت مـرا مجلـس رد کـرد خـودم 
اسـتعفا می دهـم. ولـی حـاال از فرد فـرد اعضای 
کمیسـیون دادگسـتری یـک اسـتدعا دارم کـه 

درسـت چشمشـان را بـاز کننـد«.
]س: بـه نظـر شـما انگیـزه مصـدق از متهـم 
کـردن دکتـر بقایـی چـه بـود؟[ ج: در ایـن باره 
گمانـه زنی هایـی در آن سـال ها انجـام می شـد 
ولی بـه دلیل پیچیدگی طرح بـر اندازی نهضت 
ملـی ایـران انگیـزه ی متهم کـردن دکتـر بقایی 
و دیگـر رفتارهـای مصـدق بـرای مـردم حتـی 

پیشـگامان نهضت ملی ایران روشـن نبود چنان 
کـه هنـوز هـم بـرای بسـیاری از مـردم روشـن 
نیسـت. بـاور رایـج در آن هنـگام ایـن بـود کـه 
مصـدق به دنبـال تغییر رژیم اسـت و می خواهد 
همـه ی موانـع را از پیـش پای خود بـردارد. ولی 
پس از گذشـتن بیش از 6۰ سـال اکنون اسـناد 
و مدارک فراوانی انتشـار یافته و شیوه ی مداخله 
بیگانـگان در آن دوران روشـن شـده اسـت. بـه 
بـاور مـن وجود دکتر بقایـی را مانعی بر سـر راه 
 سـناریوی برگزاری رفراندوم بـرای منحل کردن 
مجلـس می دانسـتند و مصـدق می خواسـت بـا 
وارد کـردن ایـن اتهـام سـنگین به دکتـر بقایی 
زمینـه سـلب مصونیـت و زندانـی کـردن او را 

فراهـم کند.
رابطـه ی میـان متهم کردن و بازداشـت دکتر 
بقایـی و از سـوی دیگـر برگزاری رفرانـدوم برای 
منحـل کـردن مجلـس در همـان هنـگام بـه 
تدریـج آشـکار شـد. دکتر بقایـی و علـی ُزَهری 
نماینـده ی دیگـر تهران بـرای آن کـه بتوانند در 
برابـر اقدامـات مصـدق و منحل کـردن مجلس 
ایسـتادگی و مبـارزه کننـد بـه دلیـل نگرانـی 
از بازداشـت در مجلـس اقامـت گزیـده بودنـد. 
دسـتاویز مصـدق بـرای منحـل کـردن مجلس 
ایـن بود که گروهـی از نمایندگان مانـع از انجام 
وظایـف او و پیشـبرد هـدف هـای نهضـت ملی 
ایـران هسـتند کـه بـی پایـه بـود. دکتـر بقایی 
وعلـی ُزَهـری بـرای آن کـه ایـن دسـتاویز را از 
مصـدق بگیرنـد روز 1۰ مـرداد 1332 و دو روز 
پیـش از برگـزاری رفرانـدوم در تهـران ، نامـه ی 
سرگشـاده ای به او نوشـتند که در بخشـی از آن 
چنیـن آمـده بـود: »بـه شـرط این که نخسـت 
وزیـر از تصمیم خطرناک انحالل مجلس دسـت 
بـردارد حاضر هسـتیم بـه فوریـت از نمایندگی 
مجلس شـورای ملی اسـتعفا کـرده و از مجلس 
مسـتقیماً خود را تسـلیم زنـدان شـما نمائیم«.

ولـی از آنجـا که برگـزاری رفرانـدوم و منحل 
کـردن مجلـس، سـناریویی بـود کـه انگلسـتان 
بـرای نـاکام سـاختن نهضت ملـی ایـران برنامه 
ریـزی کـرده بـود، مصـدق بـه ایـن پیشـنهاد 
ترتیـب اثـر نـداد. ایـن رفرانـدوم خـالف قانـون 
اساسـی و مسـخره ای کـه مصـدق انجـام داد 
در جـای خـود آن چنـان کـه سـید ابوالحسـن 
حائـری زاده ـ لیـدر فراکسـیون آزادی ـ گفـت 
قیـام علیـه حکومـت ملـی شـمرده می شـد. در 
اوضـاع و احـوال عـادی و وجـود آزادی بیـان و 
اجتماعـات، امـکان منحـل کـردن مجلـس که 
در جـای خود قیام علیه مشـروطیت بـود وجود 
نداشـت. از همین رو مزدوران دولتی چند شـب 
پـی در پی بـه خانه آیت اهلل کاشـانی که اجتماع 
مسـالمت آمیـزی بـرای اعتـراض به رفرانـدوم و 
منحـل کـردن مجلـس در آن برگـزار می شـد 
هجـوم بردنـد و بـا مجـروح کـردن و قتـل یکی 
از هـواداران آیـت اهلل کاشـانی مانـع از برگـزاری 
ایـن اجتمـاع مسـالمت آمیز شـدند. سـناریوی 
برگـزاری رفرانـدوم بـی هیـچ تردیدی از سـوی 
 سیاسـت هـای بیگانـه برنامه ریـزی   و مصـدق 
مجـری ایـن سـناریوی ضـد میهنـی بـود. ایـن 
بـه اصطـالح مراجعـه بـه آراء عمومـی در حالی 
برگزار شـد کـه مصدق افـزون بر الیحـه امنیت 
اجتماعـی، حکومـت نظامی نیز در کشـور برقرار 
کـرده بود و زیر برق سـر نیزه تظاهـر به مراجعه 
بـه آرای عمومـی می کـرد. بنابراین محاسـبه ی 
 مصـدق ایـن بـود کـه نباید هیـچ مانعی بر سـر 
راه برگـزاری آن و مراحـل بعـدی اجـرای ایـن 
سـناریو وجـود داشـته باشـد. بـا آن کـه آیت اهلل 
کاشـانی شـرکت در این رفرانـدوم را تحریم کرد 
شـاید شـما نمی دانیـد کـه در پایـان برگـزاری 
ایـن رفرانـدوم نمایشـی اعـالم کردنـد که بیش 
از   ٩٩ درصـد رأی دهنـدگان رأی بـه منحـل 
کـردن مجلـس داده انـد. البتـه  به سـادگی قابل 
درک اسـت رفراندومی که برای برچیدن بسـاط 
مجلـس و مشـروطیت در کشـور برگزار شـود و 
ادعـا شـود  ٩٩ درصد بـه آن رأی مثبـت داده اند 
چیـزی جز حّقه بازی و نمایش مبتذل نیسـت .
بـه ایـن بایـد بیفزایم که حـزب توده روسـی 
ـ انگلیسـی هـم بیشـترین نقـش را در خدمـت 

برعهـده  رفرانـدوم  ایـن  برگـزاری  در  مصـدق 
داشـت. رادیـو دولتـی هـم در کنتـرل کامـل او 
بـود. بیشـتر از ایـن فرصـت نیسـت تا به اسـناد 
و مـدارک ایـن پدیـده ی بـی سـابقه در دوران 
مشـروطیت  بپـردازم. تنهـا بـه ایـن نکته اشـاره 
مـی کنـم که بـا آن که کمیسـیون دادگسـتری 
مجلـس نتوانسـت رأی به سـلب مصونیت دکتر 
بقایـی بدهـد و مجلـس دوره هفدهـم تـا آذر 
1332 ادامه داشـت و سپس زیر فشار انگلستان 
و امریـکا فرمان انحالل آن از سـوی شـاه بر پایه 
اختیـاری که مجلس مؤسسـان در سـال 132۸ 
بـه او داده بـود صـادر شـد، ولـی مصـدق بعد از 
ظهـر روز 25 مـرداد و در حالـی کـه شـب قبل 
از آن فرمـان برکنـاری او از سـوی شـاه صـادر  و 
بـه او ابـالغ شـده بـود و دیگر سـمتی نداشـت، 
روز 25 مـرداد بـه فرمانـداری نظامـی دسـتور 
داد دکتـر بقایـی  را کـه بـه همـراه علـی ُزَهری 
نماینـدة دیگر تهـران در مجلس متحصن شـده 
بودنـد دسـتگیر و روانـه زندان کنند. ایـن هم از 
بدعت هـا و کارهای خالف قانون اساسـی مصدق 
بـود که نظامیـان را برای دسـتگیری دو نماینده 
بـه درون مجلـس فرسـتاد و مصونیـت و احترام 
پارلمـان را در هـم شکسـت؛ کاری کـه پیش از 
آن در مجلس های دوران مشـروطیت سـابقه ای 
نداشـت. هـدف از این بازداشـت غیـر قانونی هم 
آن بـود کـه مراحـل واگـذاری قـدرت دولتی به 
زاهـدی در روزهـای 25 تـا 2۸ مـرداد 1332 
و سـناریوی طراحـی شـده   بـدون برخـورد بـا 
هرگونـه مانعـی به همـه هدف های خود برسـد 
کـه بیان جزئیات آن از این گفتگو بیرون اسـت.

 ]س: نقـش سیاسـی دکتـر بقایـی پـس از 
ناکامـی نهضـت ملی ایران چه بود؟[ ج: نخسـت 
بـه ایـن نکتـه مهـم اشـاره می کنم کـه مصدق 
بـرای منحـل کـردن مجلـس و تسـلیم قـدرت 
دولتـی به زاهدی و شکسـت نهضت ملـی ایران، 
آیـت اهلل کاشـانی و دکتر بقایی را مـورد   توفانی 
از تـرور شـخصیت قـرار داد کـه قطعـاً در تاریخ 
مشـروطیت ایـران و چـه بسـا در تاریـخ جهـان 
بی ماننـد و یـا کـم سـابقه بـوده اسـت.   هـدف 
سیاسـت هـای خارجـی ایـن بـود کـه بـا درهم 
شکسـتن سـتون های ایسـتادگی ملـت ایـران، 
راه را بـرای  دسـتیابی بـه مقاصـد خـود همـوار 
کننـد. بنابرایـن پـس از شکسـت نهضـت ملـی 
ایـران، ادامـه مبـارزه سیاسـی با فضـای بدبینی 
و ناامیـدی کـه در مـردم بـه وجـود آورده بودند 
بسـیار دشـوار بود. با این حال آیت اهلل کاشانی و 
دکتـر بقایی در برابر خواسـته های سیاسـت های 
هـدف  مهم تریـن  کردنـد.  ایسـتادگی  بیگانـه 
ایـن سیاسـت ها در درجـه اول ایـن بـود کـه 
بـا برگـزاری یـک انتخابـات فرمایشـی، مجلس 

را جایگزیـن مجلـس منحـل شـده  جدیـدی 
هفدهـم کنند تـا بتوانند قرارداد نفـت مورد نظر 
خـود را که در مجلس های پانزدهم و شـانزدهم 
نتوانسـته  بودنـد بـه تصویـب برسـانند بـه ملت 

ایـران تحمیـل کنند.
در ایـن مـورد اعالمیه های آیت اهلل کاشـانی و 
مبـارزات دکتر بقایی بـرای جلوگیـری از اِعمال 
نفـوذ دولـت در انتخابـات دوره هجدهـم مثـال 
زدنـی هسـتند. همین بس  اشـاره کنـم   با تمام 
تالشـی که دسـتگاه دولتی کرد نتوانسـت نامزد 
تحمیلـی مـورد نظـر خـود را از حـوزه انتخابیه 
کرمـان کـه مـردم از دکتر بقایی پشـتیبانی می 
کردنـد از صنـدوق رأی بیـرون بیـاورد و کرمان 
در دوره هجدهـم بـا ایسـتادگی مـردم در برابـر 
دولـت بـدون نماینده باقـی ماند. همیـن مبارزه 
باعـث شـد که دکتـر بقایـی را بارها بـه نقاط بد 
آب و هـوا تبعیـد کنند. سـرانجام بـرای متوقف 
کـردن ایـن مبـارزات میهنـی و پیشـگیری از 
ایـران، در سـال 133٤  احیـای نهضـت ملـی 
آیـت اهلل کاشـانی و دکتـر بقایـی را بـه اتهـام 
معاونـت در قتـل رزم آرا بازداشـت کردنـد کـه 
خـود داسـتان خواندنـی دیگـری اسـت . بـه این 
ترتیـب با برقراری اسـتبداد شـدید درکشـور که 
مقدمات آن را شـخص مصدق فراهـم کرده بود، 
سیاسـت های بیگانه توانسـتند نفت ملی شـده 
را بـا تصویب قرارداد کنسرسـیوم نفتی بار دیگر 

بـه زیـر کنتـرل خـود درآوردند.
بـا ایـن حـال در تابسـتان سـال 133٩ کـه 
انتخابـات دوره بیسـتم مجلس برگزاری می شـد 
دکتـر بقایـی بار دیگر پرچـم مبـارزه را به دوش 
گرفـت و بـا برگـزاری اجتماعات با شـکوهی در 
تهـران زمینـه ابطـال ایـن انتخابـات را فراهـم 
سـاخت ولی در رونـد برگـزاری انتخابات مجدد 
را  او  سـال  همـان  زمسـتان  در  بیسـتم  دوره 
دسـتگیر و   زندانـی کردنـد و بـا پرونـده سـازی 

موجبـات محاکمـه او را فراهـم آوردنـد.
هسـتند  مدعـی  مصـدق  هـواداران   ]س: 
بـرای  درسـال 13٤۰  بقایـی  دکتـر  محاکمـه 
آن بـود کـه بلندگویـی در اختیـار او بگذارنـد تا 
علیـه مصـدق سـخن بگوید، نظـر شـما در این 
بـاره چیسـت؟[ ج: ایـن هم از آن حرف هاسـت . 
نخسـت باید روشـن شـود کدام یک از همکاران 
چـون  کرده انـد.  را  ادعایـی  چنیـن  مصـدق 
همـکاران مصدق در آن سـال هـا در ایـران آزاد 
بودنـد یـا در خارج از کشـور بودنـد ولی من نقل 
قولـی از آنـان در ایـن بـاره نشـنیده ام . آیـت اهلل 
کاشـانی و دکتر بقایی و دیگر پیشـگامان نهضت 
ملـی ایران از سـال دوم نخسـت وزیـری مصدق 
مـورد سانسـور شـدید قـرار گرفتنـد و هیـچ 
وسـیله ای بـرای دفـاع از خـود نداشـتند، تا آنجا 

که پیام آیت اهلل کاشـانی به مجلـس در 2۸ دی 
1331 را در اعتـراض بـه الیحه تمدید اختیارات 
در رادیـو کـه زیر کنتـرل مصدق بـود نخواندند. 
پـس از ناکامـی نهضـت ملـی ایـران نیـز ایـن 
سانسـور در بـاره آنـان ادامـه یافـت و در چنیـن 
ادامـه می دادنـد.  مبـارزات خـود  بـه  اوضاعـی 
ایـن در حالـی بـود که همـکاران مصـدق از یک 
زندگـی آرام و پـاره ای از آنـان هـم از گرفتـن 
امتیـازات و قراردادهـای دولتی برخـوردار بودند 
و هرگـز نمی تواننـد هیچ توجیهی برای سـکوت 
انتخابـات  برگـزاری  هنـگام  در  مطلـق  خـود 
فرمایشـی دوره بیسـتم در تابستان سـال 133٩ 
نشـان دهنـد. ولـی هنگامی کـه دکتـر بقایی را 
در پـی این مبـارزه ی افتخار آفریـن در انتخابات 
زمسـتانی سـال 133٩ بـه زنـدان انداختنـد و 
در کیفرخواسـتی کـه دادسـرای نظامـی علیه او 
صـادر کـرد، همـان امـواج تـرور شـخصیت وی   
تکرارشـد، دکتـر بقایـی هـم در شـرایطی کـه 
سـپس دکتـر امینـی روی کارآمـده بـود و یـک 
آزادی بیـان نسـبی در  روزنامه هـا وجود داشـت، 
بـه اتهام هایـی کـه علیـه او مطـرح کـرده بودند 
پاسـخ داد.  این پاسـخ ها و افشـای واقعیت های 
تاریخـی بـرای حامیـان مصـدق گـران آمـد و 
دسـت بـه ایـن هوچی گری هـا زدنـد کـه رژیـم 
اختیـار  در  را  بلندگویـی  دادگاه  ایـن  در  شـاه 
دکتـر بقایی قـرارداده اسـت. اگر چنیـن توافقی 
میـان شـاه و دکتـر بقایی وجود داشـت، چـرا او 
را بـه مـدت یک سـال زندانـی کردند و بـرای او 
محاکمـه ترتیـب دادند. این در حالـی بود که در 
همیـن انتخابات زمسـتانی سـال 133٩، اللهیار 
صالـح رهبـر گروه  موسـوم به جبهه ملـی هوادار 
مصـدق بـه عنوان نماینـده وارد مجلس بیسـتم 
شـده بـود. بعـد از این ها اگـر آنچه دکتـر بقایی 
در بـاره ی رویدادهـای نهضت ملـی ایران و نقش 
مصـدق گفـت خـالف واقع بـود باید پاسـخ او را 
می دادنـد و قطعـاً در آن روزهـا کـه  آزادی هایی 
در روزنامه هـا وجـود داشـت پاسـخ هـای آنان را 

چـاپ می کردنـد چـرا سـکوت  کردند؟
امـا  حـال کـه گفتگـوی مـا بـه جریـان ایـن 
محاکمه در سـال 13٤۰ رسـید، مناسـب اسـت 
بـه ایـن موضـوع اشـاره ای کنـم کـه چگونـه 
الیحـه ی امنیـت اجتماعـی محمـد مصـدق در 
خدمـت برقـراری اسـتبداد و منافـع بیگانـگان 
پـس از سـقوط نهضـت ملی ایـران قـرار گرفت. 
دکتـر بقایی در بخشـی از دفاعیات خـود در این 
محاکمـه بـه بیـان نکاتـی در باره الیحـه امنیت 
اجتماعـی مصـدق پرداخـت کـه تاریـخ حقـوق 

واقعـی کشـور ماسـت و گفـت:
»مـن از قانـون امنیـت اجتماعی آقـای دکتر 
مصـدق منتفع شـدم. زیرا به وسـیله ایـن قانون 

بـود که موفق شـدم قسـمت هـای عمـده ای از 
وطـن عزیـز خودمـان از جزیره هرمـز تا منطقه 
اراک، از جیرفـت تـا خـاک بلوچسـتان را دیدن 
کنـم. در طـی دو سـال اولیـه حکومت سـپهبد 
زاهـدی دائماً به اسـتناد همین قانـون در تبعید 
بـودم. بعـداً دولـت زاهدی ایـن قانـون را تعدیل 
کـرد و مقـرر شـد کـه تبعیدی هـا را بـه نقـاط 
بـد آب و هـوا نفرسـتند و در طرز رسـیدگی نیز 
ارفاق هایـی بـرای محکومین در نظر گرفته شـد. 
یـک نکتـه حسـاس و دردنـاک و بی پاسـخ این 
اسـت کـه قانـون امنیـت اجتماعی آقـای دکتر 
نظامـی،  زاهـدی  تیمسـار سـپهبد  را  مصـدق 

تعدیـل و مالیم تـرش کـرد «.
 پـس از ناکامـی نهضـت ملـی ایـران الیحـه 
مشـترک  هـای  کمیسـیون  در  جدیـدی 
مجلـس شـورا و سـنا بـه تصویـب رسـید و بـا 
دسـت کاری هایی در الیحـه امنیـت اجتماعـی 
مصـدق،  الیحـه جدیـدی به همین نـام تصویب 
کردنـد ولی بـه اندازه الیحه مصدق سـختگیرانه 
نبود. با تشکیل کمیسـیون امنیـت اجتماعی در 
حـوزه ی هـر فرمانداری، معترضان بـه روش های 
اسـتبدادی و بیشـتر از همـه روحانیـون را تـا 
پیـش از انقـالب بازداشـت و تبعیـد می کردنـد. 
شـاید خـود آنـان هـم نمی دانسـتند پایه گـذار 
از  خودسـرانه  تبعید هـای  و  بازداشـت ها  ایـن 
طریـق کمیسـیون امنیـت اجتماعی کسـی جز 
مصـدق نیسـت. بنابرایـن می توان گفـت انگیزه 
مصـدق از امضـای الیحـه مزبـور آن بوده اسـت 
کـه با فروپاشـی نهضـت ملـی ایران ایـن الیحه 
چـون ابزاری برای سـرکوب معترضان در دسـت 
دولت هـا باشـد. سـرانجام بـا انقـالب و تصویـب 
قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران در سـال 
135۸،  ملـت ایـران توانسـت گریبان خـود را از 
قیـد ایـن الیحه و کمیسـیون امنیـت اجتماعی 

بخشـد. رهایی 
بـا  بقایـی  دکتـر  رابطـه ی  بـاره  در  ]س: 
محمدرضـا شـاه مطالب متفاوتی گفته می شـود، 
شـما روابـط ایـن دو را چگونه دیدیـد؟[ ج: اصوالً 
زندگی نامـه دکتـر مظفـر بقایـی بایـد بازنگری  و 
بیشـتر شناسـایی شـود. مـن نـکات کوتاهـی را 
در ایـن گفـت وگـو با شـما  در میـان گـذاردم. از 
ویژگی هـای مبـارزات دکتـر بقایی این اسـت که 
هرگـز بـه دنبـال انقالب نبـود. او بـاور عمیقی به 
انتخابات آزاد و مبارزات پارلمانی داشـت و معتقد 
بـود کـه کشـور بایـد بـا تشـکیل یـک پارلمـان 
نیرومند پیشـرفت کنـد.  او هرگز مبـارزه ای برای 
سـرنگونی رژیم شـاه یا براندازی نظام مشروطیت 
سـلطنتی ایـران انجـام نـداد. فرامـوش نکنید  در 
دهـه پـس از شـهریور 132۰ کـه کشـور مـا از 
سـوی متفقین اشـغال شـد حزب توده بـه دنبال 
انقـالب و برانـدازی نظـام سیاسـی در ایـران بود. 
او در ایـن مبـارزات طوالنـی، شـخصاً منافعـی به 
دسـت نیـاورد. با این کـه چند بار به او پیشـنهاد 
نخسـت وزیری شـد امـا نپذیرفت. زندگـی او هم 
یـک زندگـی بسـیار سـاده بـود. او تا سـال ها در 
یک خانه اسـتیجاری زندگی می کرد و سـرانجام 
آن چنـان کـه از آقای حسـین بنکـدار از مبارزان 
دوران نهضـت ملی که از دوسـتان صمیمی دکتر 
بقایـی اسـت شـنیدم، توانسـت بـا کمـک مالـی 
یکـی از خواهـران خـود یـک خانـه قدیمی سـاز 
دو طبقـه را در خیابـان ایـران خریـداری کنـد .   
بازسـازی ایـن خانـه را هم آقـای مهندس محمد 
تقـی نورائـی و بـرادر مـن آقـای مهنـدس سـید 
ابوالحسـن کاشـانی به هزینه ی خود انجام دادند. 
چنین کسـی با این مبارزات درخشـان و طوالنی 
چـه نفـع شـخصی در این کشـور بُـرد.  او در آغاز 
مبـارزات خـود شـعار دفـاع از راسـتی و آزادی را 
برای سـازمان و حـزب خود برگزیـد و هیچگاه از 
ایـن اصـول منحرف نشـد کـه در مورد سیاسـت 
پیشـه گان در کشـور ما از موارد اسـتثنایی است. 
 بی جهت نبـود هرگاه در حضور آیت اهلل کاشـانی 
سـخنی از دکتـر بقایـی بـه میـان می آمـد بارها 
از ایشـان شـنیدم و شـهادت مـی دهـم کـه می 
فرمودنـد »دکتر بقایـی نظیر نـدارد، دارای تقوای 
سیاسـی اسـت«. زندگی دکتر بقایـی یک زندگی 

سیاسی ارزشـمند اسـت ...« )1(.

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

رویدادهـای تاریخی توصیه می شـود.

پی نوشت:)1( ـ مجله مهرنامه، شماره 31، مهر 13٩2، ص 23 تا 2۸.

فراکسیون اقلیت مجلس هفدهم
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سخت افزار

مایكروسافت سیستم سخت افزاری 
مورد نیاز برای اجرای ویندوز 10

 را اعالم کرد

ویندوز 1۰ دارای نسـخه های متعـددی خواهد بود؛ 
حال مایکروسـافت تمامی مشـخصات و حداقل سخت 
افـزار مـورد نیـاز بـرای نصـب هر کـدام از نسـخه های 

ایـن سیسـتم عامل را اعالم کرده اسـت. 
 تقریبـا زمـان کمـی تـا عرضـه ی رسـمی وینـدوز 
1۰ باقـی مانـده کـه بـا نزدیک شـدن به ایـن رویداد، 
برطـرف  را  موجـود  ابهامـات  تمامـی  مایکروسـافت 
می کنـد. همـان طـور کـه اطـالع داریـد وینـدوز 1۰ 
سیسـتم عاملی اسـت کـه مایکروسـافت قصـد دارد بـا 
عرضـه ی آن تمامـی سـخت افزارهای بازار را پوشـش 
دهـد. ایـن سیسـتم عامل عـالوه بـر امکانـات بیشـتر، 
قابلیتـی دارد کـه بـا حداقـل سـخت افزار نیز بـر روی 

می شـود. اجـرا  دسـتگاه ها 
وینـدوز 1۰ دارای هفت نسـخه ی رسـمی به شـرح 

زیر اسـت:
Home 10 Windows •

Pro 10 Windows •
Mobile 10 Windows •

Mobile Enterprise 10 Windows •
Enterprise 10 Windows •
Education 10 Windows •

IoT Core 10 Windows •
از بیـن همـه ی ایـن نسـخه ها دو نسـخه ی وینـدوز 
و  مهم تریـن  دسـکتاپ   1۰ وینـدوز  و  موبایـل   1۰
رایج تریـن هسـتند کـه مایکروسـافت حداقـل سـخت 
افـزار مـورد نیـاز بـرای نصـب ایـن نسـخه ها را اعـالم 

اسـت. کرده 
حداقل سخت افزار مورد نیاز برای نصب 

ویندوز 10 موبایل
وینـدوز 1۰ موبایـل دارای کمتریـن سـخت افـزار 
مـورد نیـاز بـرای نصب اسـت کـه این مشـخصات غیر 
قابـل انتظـار بود! بـرای ایـن منظور حداقـل حافظه ی 
رم 512 مـگا بایـت بـرای نسـخه ی 32 بیتـی وینـدوز 
 10 Windows 1۰ و یـک گیگابایـت برای نسـخه ی
IoT Mobile. حداقـل فضـای ذخیره  سـازی مـورد 
دسـتگاه ها  صفحه نمایـش  اسـت.  گیگا بایـت    ٤ نیـاز 
هـم ۸ اینـچ با رزولوشـن ۸۰۰ در ٤۸۰ و باالتر اسـت. 
تمامـی دسـتگاه ها با قابلیت هـای تـاچ و دارای تاچ پد 
نیـز می تواننـد وینـدوز 1۰ را نصـب کننـد و همچنین 
دوربیـن  VGA نیـز از دیگـر مشـخصات مـورد نیـاز 

. هستند
بـرای ارتباطـات وایرلـس نیـز دسـتگاه ها حداقـل 
باید ارتباطات 2.5G ،2G و 3G را داشـته باشـند، اما 
ارتبـاط 4G اختیـاری اسـت. ارتباطات بلوتـوث، رادیو 
و NFC از حداقل هـای موردنظـر بـه شـمار نمی آیند.

وای فـای و A-GNSS حداقـل ارتباطـی اسـت کـه 
بایـد دسـتگاه های موبایل هـا داشـته باشـند، امـا برای 
دیگـر دسـتگاه ها اختیـاری اسـت. البتـه دسـتگاه های 
موبایـل حتمـا بایـد یکـی از ارتباطـات وای فـای یـا 
ارتباط مخابراتی داشـته باشـند. بهره گیـری از دوربین 
جلویـی، حافظـه ی SD و شتاب سـنج نیـز اختیـاری 
اسـت. پردازنـده ی مـورد نیاز بـرای نصب وینـدوز 1۰ 
نیز اسـنپدراگون ۸1۰، ۸۰۸، 615، 21۰ و چیپ سـت 

اینتـل Sofia LTE X3 اسـت.
حداقل سخت افزار مورد نیاز برای نصب 

ویندوز 10 دسكتاپ
دسـتگاه هایی که نسـخه ی دسـکتاپ ویندوز 1۰ را 
خواهنـد داشـت حداقـل بایـد دارای پردازنـده ی یـک 
باشـند. همچنیـن حداقـل   SoC یـا  هرتـزی  گیـگا 
حافظـه ی رم مـورد نیاز یـک گیگابایت برای نسـخه ی 
32 بیتـی و 2 گیـگا بایـت بـرای نسـخه ی 6٤ بیتـی 
اسـت. عـالوه بـر ایـن کمتریـن فضـای داخلـی مـورد 
نیـاز 16 و 2۰ گیگابایـت بـه ترتیـب برای نسـخه های 
32 بیتـی و 6٤ بیتـی اسـت. کمترین رزولوشـن مورد 
نیـاز نیـز ۸۰۰ در 6۰۰ بـا ۸ اینچ سـایز صفحه نمایش 
اسـت. تـاچ پد، دوربین ها، اسـپیکرها و قلـم دیجیتالی 

بـرای اسـتفاده در وینـدوز 1۰ اختیاری هسـتند.
تمامـی ارتباطات مخابراتی در ویندوز 1۰ دسـکتاپ 
از جملـه 2.5G ،2G و 3G و همچنیـن 4G، بلوتـوث 
 NFC و  رادیـو   ،A-GNSS وای فـای،  ارتباطـات  و 
اختیـاری هسـتند؛ امـا دسـتگاه ها حتمـا بایـد یکی از 
ارتباطـات مانند وای فای یا اترنت را داشـته باشـند. به 
طور مشـابه تمامی حسـگرها، شتاب سـنج و سنسورها 

در ویندوز 1۰ دسـکتاپ اختیاری اسـت.
نکتـه ای کـه قابل توجه اسـت حداقل مشـخصات و 
سـخت افزار مـورد نیاز بـرای نصب وینـدوز 1۰ موبایل 
اسـت. زیـرا برخـی از ایـن مشـخصات حتـی کمتـر از 
سـخت افـزار مورد نیاز بـرای نصب ویندوز ۸.1 اسـت.

همـه  ایـن  امـا  نشـود،  باورتـان  شـاید 
سـاخته  چیـن  در  کـه  بـازی  کنسـول 
ورود  حـق  دیـروز  همیـن  تـا  می شـوند، 
بـه ایـن کشـور را نداشـتند. کنسـول ها در 
کارخانه ها سـاخته و مسـتقیم به کشـورهای 

می شـدند. فرسـتاده  دیگـر 
بـا ایـن حال، دولـت چین تصمیـم گرفته 
اسـت پس از 15 سـال ممنوعیـت، عرضه ی 
کنسـول های بـازی را در کشـور آزاد کنـد. 
در نتیجـه، از ایـن پـس شـرکت هایی مثـل 
نینتنـدو، مایکروسـافت یـا سـونی می توانند 
اقـدام بـه عرضـه ی کنسـول های بازی شـان 

در چیـن کنند.
 2۰۰۰ سـال  در  بـازی  کنسـول های 
دولـت  شـدند.  ممنـوع  چیـن  در  میـالدی 

ایـن دسـتگاه ها، و  چیـن معتقـد بـود کـه 
هم چنیـن محتـوای بازی هـا، می توانـد روی 
رشـد جسـمی و روانـی کـودکان تاثیر منفی 
داشـته باشـد. البته اگر از وضعیت ممنوعیت 
سـرویس های اینترنتـی، بازی هـای مختلـف 
یـا حتـی فیلترینگ بزرگی که دراین کشـور 
انجـام می شـود خبر داشـته باشـید، مطمئنا 
می توانیـد به راحتـی بی اسـاس بـودن چنین 

بهانـه ای را متوجه شـوید.
بـه  چیـن  دولـت  گذشـته،  سـال 
کنسـول های  سـازنده ی  شـرکت های 
بـازی اجـازه داد تـا در منطقـه ی آزادی در 

کننـد. فعالیـت  شـانگهای 
هـم  آزاد  منطقـه ی  همیـن  امـا 
و  داشـت  را  خـودش  محدودیت هـای 

شـرکت های سـازنده ی کنسـول های بـازی، 
نیازمنـد  فروشـگاه  یـک  راه انـدازی  بـرای 
و  طوالنـی  مراحلـی  گذاشـتن  سـر  پشـت 
فـروش  بودنـد.  زیـادی  اجازه هـای  گرفتـن 
تک تـک کنسـول های بـازی هـم بایـد زیـر 
نظـر دولـت چیـن و بازرسـان آن هـا انجـام 

. می شـد
کامـال  ظاهـرا  محدودیت هـا  ایـن 
بـازار  موضـوع  ایـن  و  شـده اند  برداشـته 
عظیمـی را بـه روی نینتنـدو، مایکروسـافت 
و سـونی بـاز کـرده اسـت. البتـه ممنوعیـت 
کنسـول های بازی در پانزده سـال گذشـته، 
بازی کننده هـای ایـن کشـور را بـه اسـتفاده 
از کامپیوتـر یا موبایل برای بازی سـوق داده 
اسـت. شـرکت های سـازنده ی کنسـول های 

تبلیغاتـی  برنامه هـای  بایـد  احتمـاال  بـازی 
دستگاه های شـان  فـروش  بـرای  را  بزرگـی 

بیاندازنـد. راه 
دو دهـه ای کـه چیـن بدون کنسـول های 

بـزرگ بازی سـپری کرده بود، کنسـول های 
تقلبـی جایگزیـن دسـتگاه های اصلـی شـده 
توسـط  کـه  کنسـول هایی  هـم  آن  بودنـد 

جکـی چـان تبلیـغ می شـدند!

چین فروش کنسول های بازی را پس از 15 سال آزاد کرد!
بازی

بررسی اندروید M نسخه پیش نمایش توسعه دهندگان
 به کوشش آرین اسدی

پیش نمایـش  نسـخه  از  پیـش  چنـدی  گـوگل 
نسـخه ی  کـرد.  رونمایـی   M اندرویـد  توسـعه دهندگان 
نیسـت،  انقالبـی  اندرویـد شـامل دگرگونی هـای  بعـدی 
امـا بهینه سـازی هایی در آن انجـام شـده و چنـد قابلیـت 
جدیـد بـه آن اضافـه شـده اسـت کـه در ادامـه بـه مـرور 

می پردازیـم. آنهـا 
اخیـرش  توسـعه دهندگان  کنفرانـس  در  گـوگل 
)Google I/O 2۰15( از نسـخه جدیـد سیسـتم عامل 
موبایـل محبوبـش رونمایـی کـرد. اندرویـد M کـه هنـوز 
مشـخص نیسـت در زمـان ارائـه نسـخه نهایـی چـه نامی 
خواهـد داشـت، هـم اکنـون بـرای ابزارهـای نکسـوس و 
حتـی برخـی تلفن هـای هوشـمند سـونی در دسـترس 
نسـخه  بتواننـد  توسـعه دهندگان  و  کاربـران  تـا  اسـت 
پیش نمایـش آن را روی دسـتگاه خـود نصـب کـرده و آن 

را آزمایـش کننـد.
در حال حاضر هنوز مشـخص نیسـت کـه حرف M به 
چـه معنا اسـت و گـوگل به زودی جزئیات بیشـتری از آن 
رونمایـی می کنـد. گـوگل پیـش از ایـن نسـخه ی آبنبات 
چوبـی را بـا حرف L یـاد می کرد کـه بعدهـا اللی پاپ نام 
گرفـت، اندرویـد ام بر خـالف اندروید آبنبـات چوبی، یک 
بروزرسـانی انقالبـی نیسـت و تمرکـز اصلی گـوگل در آن 
اعمـال بهینه سـازی ها و باال بـردن کیفیت تجربـه کاربری 

است.
در ادامـه بـه بررسـی همـه تغییـرات اعمـال شـده و 
پرداخـت: M خواهیـم  اندرویـد  قابلیت هـای جدیـد در 

بلوغ طراحی متریال
اندرویـد M را باید یک نسـخه ی تکمیلی برای اندروید 
آبنبـات چوبی خواند. اندروید جدید یک نسـخه ی انقالبی 
نیسـت. گـوگل در نسـخه ی جدید بـه جای اضافـه کردن 
چندیـن و چنـد قابلیـت نو، ویژگی هـای موجـود را بهبود 
داده و روی آن ها متمرکز شـده اسـت. در نسـخه ی جدید 
اندرویـد شـاهد تغییرات چنـدان زیادی در ظاهـر اندروید 
نیسـتیم. رابـط کاربری نسـخه ی جدید کمی در مقایسـه 
بـا قبل بهبـود یافتـه و المان هـای طراحی متریـال در آن 
بیشـتر و یکپارچه تـر از گذشـته دیـده می شـود و بـه نظر 
می رسـد طراحـی متریال در مرحلـه بلوغ و تکامل اسـت.

App Drawer تغییر جهت پیمایش در 
تغییـر    M اندرویـد  در  اپلیکیشـن ها  منـوی  ظاهـر 
نکـرده، امـا گـوگل یـک سـنت شـکنی اساسـی کـرده و 
آن تغییـر جهـت پیمایـش در منوی اپلیکیشـن ها اسـت. 
پیـش از ایـن همیشـه عـادت داشـتیم بـرای پیمایـش 
منـوی اپ هـا یـا همـان App Drawer آن را به طرفین 
بکشـیم تـا صفحه عوض شـود، اما در اندرویـد ام پیمایش 
بـه شـکل صفحـه ای نیسـت؛ بلکـه منویـی دنبالـه دار و 
عمـودی اسـت کـه بـا کشـیدن بـه سـمت بـاال و پاییـن 
می توانیـد در ایـن منـو حرکـت کـرده و اپلیکیشـن ها را 
ببینیـد. پیـش از ایـن در بیـن تولیدکننـدگان تلفن هـای 
اندرویـدی فقـط اچ تی سـی از ایـن روش بـرای پیمایـش 
منـوی اپلیکیشـن ها اسـتفاده می کـرد کـه حـاال بـه نظر 
می رسـد گـوگل در اندرویـد خام بـه آن روی اورده اسـت. 
دلیـل ایـن موضـوع بـرای مـا نامشـخص اسـت و بـه نظر 
می رسـد در هـر دو حالـت از نظـری راحتـی در اسـتفاده 
تفاوتی وجود نداشـته باشـد؛ فقط شـاید بـرای افرادی که 

بـه این شـکل پیمایش عـادت ندارنـد، کمی در ابتـدا کار 
بـا اندروید M دشـوار باشـد.

سـتون  چهـار  گرفتـن  قـرار  جـای  بـه  سـویی  از   C
اپلیکیشـن، شـاهد سه سـتون هسـتیم و در ستون سمت 
چـپ، حـروف التیـن مشـاهده می شـود. اپلیکیشـن ها بر 
اسـاس حـروف الفبـا مرتـب شـده اند و شـما بـا اسـتفاده 
از ایـن حـروف در سـمت چـپ منـو می توانیـد سـریع تر 
بـه اپلیکیشـن مـورد نظر خود دسترسـی داشـته باشـید. 
در بـاالی منـوی اپلیکیشـن ها نیـز امـکان جسـتجوی نام 

اپلیکیشـن وجـود دارد.
دکمـه منـوی اپلیکیشـن ها نیـز در اندرویـد آبنبـات 
چوبـی رنـگ سـفید با نقطه های شـفاف داشـت کـه حاال 
در اندرویـد M شـکل ایـن دکمـه هـم تغییر کـرده و کل 
دکمـه نیمـه شـفاف اسـت و نقطه هـای آیکـن آن سـفید 
هسـتند کـه به زعـم ما ظاهـر بهتری نسـبت بـه اندروید 

نسخه پیشـین دارد.
Favourite Tray

دیـده  آیکـون  چهـار   App Drawer بـاالی  در   
می شـود کـه بـا یـک خـط از بقیـه اپلیکیشـن ها جـدا 
شـده اند. ایـن بخـش کـه Favourite Tray نـام دارد، 
چهـار اپلیکیشـن اخیـرا اسـتفاده شـده را نشـان می دهد 
تـا کاربـر بتواند سـریع تر بـه اپلیکیشـن هایی کـه احتماال 

پرکاربردتـر هسـتند دسترسـی داشـته باشـد.
 تغییر تم

 بـه نظـر می رسـد پشـتیبانی از قابلیـت تغییـر تـم در 
رابط هـای کاربـری توسـعه داده شـده توسـط سـازندگان 
ابزارهـای اندرویـد، گـوگل را بـه ایـن نتیجه رسـانده تا از 
ایـن قابلیت در سیسـتم  عامل خود پشـتیبانی کنـد. البته 
در اندرویـد ام ایـن قابلیـت حداقـل فعـال بـه شـکلی کـه 
در در رابـط کاربـری تاچ ویز یا سـنس شـاهد آن هسـتیم 
وجـود نـدارد. اگر بـه بخـش Developer Options در 
تنظیمـات مراجعه کنید، یک گزینه Theme را مشـاهده 

مـی کنیـد کـه از طریـق آن می توانید تم دسـتگاه خود را 
روشـن یا تیـره انتخـاب کنید.

بـه نظـر می رسـد امـکان تغییـر تـم حداقل در نسـخه 
پیش نمایـش توسـعه دهندگان کامـال خـام اسـت و گوگل 
فعـال امـکان تغییـر تـم را ارائـه کرده؛ امـا شـاید در آینده 
شـاهد ارائـه تم هـا از طریـق پلـی اسـتور یا بـه روش های 
دیگـر برای ابزارهای نکسـوس و سـایر تلفن هـای مجهز به 
سیسـتم عامل اندروید باشـیم. این موضوع بـه یکپارچه تر 
شـدن اندرویـد و ظاهـر رابـط کاربـری آن کمـک می کند 
شـکل  بـه  می تواننـد  دهنـدگان  توسـعه  و  کاربـران  و 
متمرکزتـری به تم ها دسترسـی داشـته یا آنها را بسـازند.

 Quick Settings سفارشی سازی
نسـخه  تنظیمـات  منـوی  در  گزینـه  آخریـن    
  System UI پیش نمایـش اندرویـد ام گزینـه ای بـه نـام
Tuner اسـت. از طریـق ایـن بخش می توانیـد تنظیمات 
سـریع را سفارشی سـازی کنیـد و بخش هـای مختلـف آن 

را جابجـا کنیـد.
تنظیمات صوتی 

 تنظیمـات صوتـی در اندرویـد M دسـتخوش تغییـر 
شـده اند.به عنـوان مثـال وقتـی یکـی از دکمه هـای تغییر 
حجـم صـدا را می فشـارید، اگـر دسـتگاه در حـال پخـش 
فیلـم یـا موسـیقی نباشـد، میـزان حجـم صـدای زنـگ 
تلفـن بـه شـما نشـان داده خواهـد شـد کـه می توانید آن 
را تغییـر دهیـد. بـا فشـردن، فلـش رو بـه پایینـی کـه در 
سـمت راسـت آن دیـده می شـود می توانید بـه تنظیمات 
صـدای موسـیقی و حجـم صـدای آالرم هـم دسترسـی 

باشید. داشـته 
تغییـرات کوچکـی  قابلیـت Do not disturb هـم 
داشـته اسـت. شـما حـاال می توانیـد قوانیـن اتوماتیکی بر 
مبنـای روز هفتـه، زمـان و حتـی بـر مبنـای رویدادهـای 
تقویـم تنظیـم کنیـد. مثـال می توانیـد مشـخص کنید که 
اگـر در تقویمتـان بـرای زمـان خاصـی جلسـه ای تنظیـم 

 Do شـده بـود، در طـول مدت جلسـه گوشـی بـه حالت
not disturb بـرود. بـه طـور کلی این قوانیـن خودکار را 
بـر اسـاس دو مولفـه می توان سـاخت: زمـان و رویدادهای 
تقویـم. همچنیـن گزینـه Total Silence به حالت های 
Do not disturb اضافه شـده که گوشـی شـما را کامال 

بـه حالـت سـاکت می برد.
گوگل ناو یکپارچه تر با سیستم عامل

 گـوگل نـاو و جسـتجوی گـوگل بـا اندرویـد یکپارچه 
بـود، امـا در اندرویـد ام شـاهد در هـم تنیدگـی بیشـتر 
اصلی تریـن سـرویس گـوگل بـا سیسـتم عامل موبایل آن 
هسـتیم. شـما می توانیـد بـا انتخـاب یـک کلمـه سـریعا 
نتایـج جسـتجوی مربـوط بـه آن را مشـاهده کنیـد. از 
سـویی کاربـر می توانـد با مشـاهده یـک خبر، یـک مقاله 
یـا هـر محتوایـی، کارت مرتبـط بـا آن را در گـوگل نـاو 
بسـازد تـا بعدها در صورت هـر گونه بروزرسـانی مرتبط با 

ان مطلـب، خبرهـای جدیدتـر را مشـاهده کنـد.
تغییرات در حوزه امنیت

 5S اپـل بـا تعبیـه ی سنسـور اثـر انگشـت در آیفـون 
خـود، سـاز و کار جدیـدی را بـرای کنترل امنیت گوشـی  
هوشـمندش معرفـی کـرد و دیگـر بسـیاری از کاربـران 
تمایلـی بـه اسـتفاده از کـد بـرای بـاز کردن قفل گوشـی 
نداشـتند؛ از ایـن رو اسـتفاده از سنسـور اثـر انگشـت در 
میـان گوشـی های اندرویـدی نیـز رواج یافـت، بطوریکـه 
شـماری از تولیدکننـدگان نظیر سامسـونگ از این ماژول 
در گوشـی های هوشـمند خود مثل گلکسـی S5، گلکسی 
S6، گلکسـی نـوت ٤ و گلکسـی آلفـا اسـتفاده کرده انـد. 
حـاال گـوگل هـم در اندرویـد M از سنسـور اثـر انگشـت 
پشـتیبانی می کند. پشـتیبانی از سنسـور اثر انگشـت، این 
قابلیـت را در اختیـار توسـعه دهندگان قـرار می دهـد تـا 
مسـتقل از تولیدکننـده ی گوشـی، در صـورت وجـود این 
سنسـور از آن در اپلیکیشـن های خـود برای احـراز هویت 

کاربـر اسـتفاده کنند.
اندروید M اولین نسـخه  از سیسـتم عامل گوگل اسـت 
کـه کاربـرد بسـیاری در زمینـه ی کسـب و کار خواهـد 
داشـت. نسـخه ی جدیـد اندرویـد امـکان اسـتفاده از ایـن 
سیسـتم عامل را در محیط هـای کاری بـه ارمغـان خواهـد 
آورد و افراد می توانند از آن در کسـب و کار خود اسـتفاده 
کننـد. اندرویـد M امـور روزانـه ی افـراد را در کاربردهای 
می رسـد  به نظـر  کـرد.  خواهـد  تسـهیل  کاری  مختلـف 
نسـخه ی جدیـد اندرویـد بـا هـدف جـدا کـردن داده های 
مربـوط بـه اسـتفاده ی شـخصی و کاری، توسـعه خواهـد 
یافـت. ایـن قابلیـت در اندروید آبنبات چوبی در دسـترس 
اسـت و نسـخه ی جدیـد نیـز مبتنـی بـر همیـن قابلیـت 

توسـعه خواهـد یافت.
یکـی از مـواردی کـه شـماری از کاربـران را از نصـب 
و اسـتفاده از یـک اپلیکیشـن خـاص بـاز مـی دارد، اجـازه  
دسترسـی هایی اسـت کـه در ابتـدای نصـب از کاربـر اخذ 
 ،M می شـود. بـه بیـان بهتـر، از ایـن پـس و در اندرویـد
در صورتـی کـه کاربـر تمایلی به دسترسـی اپلیکیشـن به 
قابلیـت خاصـی را نداشـته باشـد، می توانـد آن را تغییـر 
دهـد. بـرای مثـال می تـوان بـه دسترسـی داشـتن بـه 
اطالعات شـخصی یـا گالری تصاویر اشـاره کـرد که کاربر 

می توانـد به راحتـی آن را غیرفعـال کنـد.

گوشی HTC Hima Aero به زودی عرضه 
خواهد شد
تلفن هـای همـراه  فعـال در زمینـه ی سـاخت  از شـرکت های  یکـی 
هوشـمند، HTC اسـت. این شـرکت تایوانی به عنوان نخسـتین شـرکت 
عرضه کننـده دسـتگاهی بـا سیسـتم عامل موبایـل شـرکت مایکروسـافت 
تلفـن  نخسـتین   HTC شـرکت  می شـود.  شـناخته   2۰۰2 سـال  در 
اندرویـد خـود را در سـال 2۰۰۸  بـر سیسـتم عامل  هوشـمند مبتنـی 
عرضـه کـرده اسـت. از همـان زمـان تـا بـه حـال ایـن شـرکت مدل های 
گوناگونـی از تلفن هـای هوشـمند و تبلت هـا برپایـه سیسـتم عامل های 

وینـدوز موبایـل، وینـدوز فـون و اندرویـد را طراحـی و روانـه بـازار کـرده اسـت. 
پیـش از ایـن اخبـار و شـایعه های زیـادی در مـورد زمـان عرضـه ی جدیدترین گوشـی پرچمدار HTC منتشـر 
شـده بـود. ایـن گوشـی جدیـد بـا اسـم رمـز HTC Hima Aero شـناخته می شـود. یکـی از ویژگی هـای جدید 
ایـن گوشـی صفحـه نمایـش Quad HD بـا رزولوشـن 1440x2560 پیکسـل اسـت. البتـه الزم به ذکـر اسـت که 
هنـوز هیـچ اطالعاتـی در مـورد سـایز صفحه نمایش این محصول منتشـر نشـده، اما احتماال قرار اسـت شـاهد یک 
صفحـه نمایـش 5 اینچـی باشـیم.  براسـاس اخبـار و شـایعه ها یکـی دیگـر از ویژگی های این گوشـی یـک دوربین 
اصلـی بـا دیافراگـم f/1.٩ و قابلیـت پشـتیبانی از عکاسـی RAW اسـت. پیـش از ایـن HTC در برخـی مدل های 
خـود ماننـد One E9 ،+One M9+ و One ME از صفحـه نمایـش Quad HD بهـره گرفتـه بـود. البتـه ایـن 
مدل ها در بازارهای آمریکا عرضه نشـده بودند و گوشـی هوشـمند Hima Aero اولین گوشـی هوشـمند شـرکت 

HTC بـا صفحـه نمایـش Quad HD اسـت کـه قرار اسـت روانـه بازارهای آمریکا شـود.

بازی Fallout Shelter به اندروید 
هم راه خواهد یافت

از زمـان عرضـه ی نسـخه ی iOS بازی »فـال آوت« Fallout و معرفی 
آن در نمایشـگاه E3 بیـش از یـک مـاه می گـذرد و باالخـره بتسـدا تاریخ 
انتشـار نسـخه ی سیسـتم عامـل اندرویـد آن را هـم اعـالم کرد. این ناشـر 
بازی هـای ویدیـوی خبـر داده اسـت که ایـن بـازی موبایلی را روز بیسـت 
و دوم مـرداد مـاه می تـوان بـه صـورت رایگان از پلی اسـتور گـوگل دانلود 
کـرد. گذشـته از ایـن، بـازی Fallout Shelter بـا یک به روزرسـان مهم 
 iOS بـه اندرویـد خواهـد آمـد؛ البته ایـن به روزرسـان در همان روز بـرای
هـم منتشـر خواهـد شـد. دراین به روزرسـان دشـمنان جدیـدی مثل پنجـه ی مـرگ )Deathclaw( به بـازی اضافه 
خواهـد شـد کـه قرار اسـت کشتن شـان در مقایسـه با دیگر دشـمنان سـخت تر باشـد. همچنین پاداش هـای جدیدی 
هـم بـه بـازی اضافه خواهد شـد کـه از میان آنها می تـوان به آقای »بـه درد بخور« )Mr. Handy( اشـاره کـرد. آقای 
به دردبخـور می توانـد دورن پناهـگاه زیرزمینـی )Vault( سـفر کند، غنایم جمـع آوری کند و برای شـما بجنگد و اگر 
نیـاز باشـد بـه بیابان برهوت )wasteland( فرسـتاده شـود. برای کسـانی که بـا Fallout Shelter آشـنایی ندارند 
توضیـح می دهیـم کـه ایـن بـازی هـم مثـل فـال آوت در دنیـای پسـاآخرالزمانی جریـان دارد کـه سـطح روی زمین 
قابـل زندگـی نیسـت. انسـان ها در پناهگاه هـای زیرزمینـی زندگی می کنند و شـما هـم مسـوولیت اداره ی این دنیای 
زیرزمینـی را برعهـده داریـد. شـما بایـد آب، غـذا و دیگـر غنایـم را برای جمعیـت درون پناهـگاه جمـع آوری کنید و 
همچنیـن از آنهـا در مقابـل حمله ی دشـمنان و آتش دفاع کنید. اگر شـما از طرف داران مجموعه ی فال آوت هسـتید، 

بـد نیسـت که نسـخه ی موبایلـی آن را هم بـازی کنید.

بازی       گوشی
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اینکـه نیـروی انتظامـی رویکـردی نویـن 
و بـه روز را بـرای حـل مشـکالت اجتماعـی 
دنبـال مـی کند مـی توانـد باعث امیـدواری 
بـرای کاهـش این مشـکالت در آینده باشـد 
چـه اینکـه سیسـتمی کـه مسـتقیما بـا این 
مشـکالت برخورد دارد مـی تواند راهکارهایی 
مناسـب بـرای حـل آنهـا هـم داشـته باشـد. 
یکـی از ایـن راهکارهـا ایجـاد مراکز مشـاوره 
روانـی و خانـواده بـوده اسـت تـا بـا بررسـی 
مشـکالت روحـی و روانـی افـراد در معـرض 
آسـیب شـانس بیشـتری بـه آنهـا بـرای حل 
مشـکل داده شـود. حـاال نـگاه بـه پلیـس از 
نـگاه صرفـا نظامی سـابق خارج شـده اسـت 
و رویـه جدیـد نگاهـی عمیـق تـر بـرای حل 
مشـاوره  مرکـز  اسـت.  جامعـه  مشـکالت 
آرامـش جایـی بـود کـه در دیـدار و گفتگـو 
بـا سـرهنگ علیرضا پریـور معـاون اجتماعی 
نیـروی انتظامـی اسـتان کرمـان و سـرگرد 
حجـت امامعلـی نـژاد مدیـر ایـن مرکـز بـه 
بررسـی ایـن رویکرد و نگاه جدیـد پرداختیم. 
مرکـز آرامـش یکی از مراکز مشـاوره زیر نظر 
نیـروی انتظامی اسـت که ایـن روزها مراجعه 

کننـدگان قابـل توجهـی دارد...
معـاون اجتماعـی نیـروی انتظامی اسـتان 
کرمـان در ایـن گفـت و گو با اشـاره به اینکه 
ایـن نیـرو، یـک سـازمان اجتماعی اسـت که 
بـا آرامـش مـردم درگیـر اسـت و وقتی اسـم 
پلیـس مـی آیـد بایسـتی امنیـت در ذهـن 
همـه تداعـی شـود عنـوان مـی کنـد: نیروی 
انتظامـی بیـش از 5۰۰ وظیفـه جزئی و 1٤۰ 
وظیفـه اصلـی داردکـه یکـی از وظایـف مهم 
پیشـگیری از جرائم و آسـیب هـای اجتماعی 
اسـت. سـرهنگ پریـور ادامه می دهـد: برای 
پیشـگیری، دو فعالیـت انتظامی یـا وضعی و 
فعالیـت اجتماعـی را دنبال مـی کنیم که در 
بحـث پیشـگیری اجتماعـی بـه دنبـال ایـن 
موضـوع هسـتیم که بـا برنامه ریـزی هایمان 
جرمـی بـه وجـود نیایـد.وی تاکید مـی کند: 
در ایـن حیطـه فعالیـت هـا باید بـه گونه ای 

برنامـه ریزی شـود که مجرم نداشـته باشـیم 
کـه این فعالیت هزینـه کمتری دارد و آرامش 
بیشـتری در جامعـه بـه وجـود مـی آورد. او 
تصریـح مـی کنـد: 7۰ درصـد مجرمیـن اگر 
بـه موقـع صاحب آگاهـی شـوند قربانی جرم 
نمـی شـوند. در عیـن حـال مردم نسـبت به 
مسـائل حقوقـی اطالعـات کافی ندارنـد و به 
راحتـی ممکن اسـت قربانی مجرمین شـوند.

پریـور عنـوان مـی کنـد: آگاه  سـرهنگ 
سـازی بـه شـیوه هـای مختلـف صـورت می 
گیـرد مثـال بـه صـورت رو در رو در مـدارس 
و دانشـگاه هـا و یـا از طریـق بروشـور و بنر و 
یـا با واسـطه سـازمان ها و اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی کـه تـالش مـی کنیم شـهروندان 
در پیشـگیری از جرائم آمـوزش ببینند و کار 

بکنند. مشـارکتی 
ایـن مقـام انتظامـی بـا بیـان اینکـه یکی 
از فعالیـت هـا، تشـکیل مراکـز مشـاوره بـود 
کـه در همـه کالنتـری هـای شـهر کرمـان 
مشـاور داریـم و ایـن موضوع در حـال تعمیم 
بـه کالنتـری هـای شهرسـتان هاسـت مـی 
مشـاوره  مراکـز  توسـعه  و  تشـکیل  گویـد: 
توسـط نیـروی انتظامی بسـیار ضـروری بود 

کـه امیدواریـم فرهنـگ اسـتفاده از مشـاور 
بیـش از ایـن، جـا بیفتـد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه خدمـات مشـاوره ای نیـروی انتظامی 
در مراکـزی نظیـر مرکز آرامش رایگان اسـت 
و مشـاوره بـه همـه افـراد صـورت گرفتـه و 
مختص قشـر خاصی نیسـت اظهار مـی دارد: 
در شهرسـتان هـای جیرفت، بم، شـهربابک، 
بافـت و بردسـیر این مراکـز راه اندازی شـده 
اسـت و به دنبال توسـعه این مراکز هسـتیم. 
البتـه منابـع مالـی محدود اسـت امـا نیروی 
انتظامـی تا حد توان و امکان سـعی در تامین 
امکانات مناسـب دارد. وی در تشـریح اهمیت 
وجـود مراکز مشـاوره مثالـی زده و عنوان می 
کنـد: اگـر زن و شـوهری بـا مشـکل مواجـه 
شـوند و فرزنـدی داشـته باشـند طـالق آنها 
مـی توانـد باعـث شـود فرزند طـالق احتمال 
ارتـکاب جـرم بیشـتری داشـته باشـد و بـه 
لحـاظ تربیتـی بـا مشـکالت زیـادی مواجـه 
شـودکه مراکز مشـاوره می تواننـد در چنین 
مـواردی بـه عنـوان واسـطه هایـی آمـوزش 

دهنـده و پیشـگیرانه عمـل کنند.
نـژاد عنـوان  امامعلـی  ادامـه سـرگرد  در 
مـی کنـد: مراجعه کننـدگان زیادی از اقشـار 

مختلـف جامعـه داریـم کـه خدمات مشـاوره 
ای و روانشـناختی ارائـه می شـود و در حوزه 
هـای مختلفـی از جمله اختالفـات خانوادگی 
اختـالالت شـخصیتی، کـودکان و سـنجش 

شـخصیت خدمـات ارائـه می شـود.
مرکـز  مدیریـت  اسـت  وی کـه 7 سـال 
آرامـش را بـر عهـده دارد اظهـار مـی دارد: 
کارشناسـان مجـرب و توانمنـدی در زمینـه 
هـای مختلف مشـاوره می دهنـد و این مرکز 

از سـال 13۸۰ تشـکیل شـده اسـت.
او تصریـح مـی کند: در تعامل با سیسـتم 
قضایـی در سـال هـای ٩1 و ٩2 حـدود15 
درصـد کاهش آمار طـالق را در این مجموعه 
داشـتیم و چون زیر نظر بهزیسـتی نیسـتیم 
یـک سـال اسـت پرونـده از سیسـتم قضایی 
امـا همچنـان بسـیاری  ارجـاع نمـی شـود 
بـه دلیـل خدمـات رایـگان بـه ایـن مرکـز 
مراجعـه مـی کننـد.  امامعلـی نـژاد در ادامه 
مـی گویـد: در روز 1۰ تـا 12 نفـر مراجعـه 
مراجعـات  بیشـترین  کـه  داریـم  کننـده 
مربـوط بـه طـالق هـای عاطفـی اسـت کـه 
بسـتر آن هـم عـدم وقـوف بـه مهـارت های 
زندگـی اسـت کـه گاهـی منجـر بـه خیانت 

هـای زناشـویی مـی شـود و در سـال 13٩3 
بیشـترین آمـار ورودی در کنار بحـث اعتیاد 
خیانت های زناشـویی بـود.وی در این زمینه 
مـی افزایـد: معتقـد به بسـتر سـازی شـبکه 
های اجتماعی و ماهواره ای نیسـتم. مشـکل 
سـاختار شخصیتی اسـت و باید از تکنولوژی 
درسـت اسـتفاده کنیم. متاسفانه اسـتفاده از 

ابـزار را یادمـان نـداده اند.
او بـا اشـاره بـه افزایـش ازدواج هایـی کـه 
مـی  تصریـح  مـی شـود  بـه طـالق  منجـر 
کنـد: کسـی راجـع بـه ازدواج فکـر و پیـش 
بینـی نمـی کنـد و خیلی هـا فکر مـی کنند 
ازدواج فقـط ارتبـاط بـا جنس مخالف اسـت.
پیشـنهادمان این اسـت که مراجعـه به مراکز 
ازدواج  و  اجبـاری  ازدواج  از  قبـل  مشـاوره 
امـکان سـنجی شـود. البتـه فعالیـت مراکـز 

مشـاوره نبایـد بـاری بـه هـر جهـت باشـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه یکـی از مهمترین 
فعالیـت های مجموعـه در حوزه روانسـنجی 
اسـت و ایـن روانسـنجی و تسـت هایـی کـه 
گرفتـه مـی شـود می توانـد مشـکالت روانی 
افـراد را مشـخص کنـد مـی گوید: مـا آدم ها 
تحـت تاثیـر محیـط و وراثـت و ژن بـوده و 
همواره دسـتخوش تغییرات روحی هسـتیم و 
به همان نسـبت که جسـم مـان را باید مورد 
ارزیابـی و معاینـه قـرار دهیم از لحـاظ روانی 

نیـز بایـد این کنتـرل صـورت گیرد.
امامعلـی نـژاد در پاسـخ بـه این سـوال که 
مراجعـه کننـدگان تا چـه میـزان از خدمات 
ایـن مرکـز رضایـت دارنـد گفـت: مراجعیـن 
بایـد نظـر بدهنـد کـه در مشـاوره هـا چقدر 
موفـق بـوده ایـم و ایـن محـک بایـد توسـط 
آنهـا صـورت گیـرد. او در در پایـان اعالم می 
کنـد کـه مرکـز شـماره دو مشـاوره نیـروی 
انتظامـی نیـز در درمانـگاه حضـرت ابوالفضل 
کرمـان در خیابـان شـهید رجایـی روزهـای 
دوشـنبه و چهارشـنبه فعالیـت دارد کـه بـه 
مراجعـه کنندگان به صـورت رایگان خدمات 

مشـاوره ای ارائـه مـی کند.

بـه گـزارش خبرآنالیـن همانطور کـه وزیر راه و شهرسـازی 
نـاوگان  توسـعه  بـرای سـرمایه گـذاری در  مطـرح می کنـد، 
هوایـی ایـران طـی 1۰ سـال آینده نیاز به سـرمایه گـذاری 2۰ 
میلیـارد دالری وجـود دارد. در همیـن حال محمـد خداکرمی، 
سرپرسـت سـازمان هواپیمایی کشـوری با بیان اینکه نوسـازی 
نـاوگان هوایـی کشـور نیازمند سـاالنه 1.5 میلیارد دالر اسـت، 
اسـاس  بـر  ایـران  هوایـی  نـاوگان حمل و نقـل  تامیـن  گفـت 
سـه شـاخص کمـی، کیفـی و تنـوع اولویت بنـدی می شـود. 
وی تامیـن هواپیمـای متناسـب بـا فرودگاه هـای محـروم را از 
برنامه هـای ایـن سـازمان عنـوان کـرد. امـا سـوالی کـه شـاید 
بـه ذهن هـا خطـور کنـد، این اسـت که آسـمان ایـران نیازمند 
چـه نـوع هواپیمایـی اسـت. در همیـن زمینـه یک کارشـناس 
ارشـد صنعـت هوانـوردی دربـاره وضعیت نـاوگان ایـران بعد از 
لغـو احتمالـی تحریم هـا گفـت: مسـافران بخـش حمـل و نقل 
هوایـی شـاید انتظار داشـته باشـند با لغـو تحریم هـا، بالفاصله 
ایربـاس 3۸۰ و  ایربـاس 35۰،  مسـافران سـوار هواپیماهـای 
بوئینـگ 777 و 7۸7 خواهنـد شـد در حالـی کـه اندکـی باید 
درنـگ کننـد. وی ادامـه داد: بـا فـرض اینکـه همین امـروز راه 
خریـد هواپیمـا بـر خطـوط هوایـی ایرانی باز شـده اسـت و هر 
نـوع هواپیمایـی با هر سـنی اجـازه ورود به ایران پیـدا کند؛ آیا 
خـط هوایـی، یـک فرونـد MD سـه میلیـون دالری را با 16۸ 
صندلـی و درآمـد سـاعت صندلـی ٤5 دالر رهـا کـرده و یـک 
جـت 6۰۰-737 جدیـد 16۰ میلیـون دالری را بـا همـان نفـر 
صندلـی خریـداری خواهـد کرد؟ باسـتانی بـا طرح این سـوال 
کـه آیـا ایرالین هـای ایرانـی بـا توجه بـه محدودیـت نقدینگی 
توانایـی مالـی بـرای پرداخت چنیـن مبالغی را حتـی برای یک 
فرونـد خواهند داشـت؟ گفت: تمام ناوگان  بیشـتر شـرکت های 
هواپیمایـی ایـران در مجمـوع 3۰ میلیون دالر هـم ارزش مالی 
ندارنـد. یعنـی اگر 5 ایرالین ایرانی تمام داشـته هـای خود را با 
یکدیگـر بـه اشـتراک گذارند، مـی توانند یک فرونـد هواپیمای 
جدیـد وارد نـاوگان ایـران کنند؛ حـال شـرکت هواپیمایی ملی 

ایـران )همـا( باقـی مـی مانـد کـه یـک ایرالیـن دولتـی بـوده 
و شـاید حمایـت دولـت بتوانـد محبـوب تریـن ایرالیـن ایـران 
را از فـرش بـه عـرش برسـان کـه در ایـن مـورد هـم دولـت با 

مشـکالت بودجـه ای فراوانـی دسـت و پنجـه نرم مـی کند.
این کارشـناس ارشـد صنعـت هوانـوردی همچنین بـا بیان 
اینکه البته برداشـته شـدن تحریمها، افق تازه ای در مهندسـی 
و تعمیـرات خطـوط هوایـی ایـران ترسـیم خواهد کـرد، اظهار 
کـرد: قطعـات هواپیما اکنـون )پیش از لغو تحریم( با واسـطه و 
بـا قیمـت چنـد برابـری و زمان طوالنی، به دسـت خـط هوایی 
رسـیده و در اکثر مواقع نوش دارو پس از مرگ سـهراب اسـت. 
وی ادامـه داد: هواپیماهـا بـه دلیـل نرسـیدن قطعـه زمین گیر 
می شـوند و یـا بـه دلیـل نقص فنی ناشـی از نرسـیدن به موقع 
قطعـات، تأخیرهـای چنـد سـاعته، چنـد روزه و یـا لغـو کامل 
پروازهـا را منجـر مـی شـوند. همـه این مـوارد عالوه بـر اینکه 
ضررهـای مالـی را متوجـه ایرالین هـا می کنـد، رنجش خاطر 
مسـافران و بـه دنبال آن کروی پروازی )خدمـه پرواز( و به ویژه 
مهمانـداران خطـوط هوایـی را بـه دنبـال دارد. باسـتانی افزود: 
بنابرایـن بـا لغـو تحریم ها، می تـوان امیدوار به مدیریت آسـان 

تـر و نظام منسـجم تری در مهندسـی و تعمیـرات بود که خود 
تأثیـر بسـزایی در کاهـش تأخیر پروازها و به دنبـال آن رضایت 
بیشـتر مسـافران خواهد داشـت و هواپیماهای زیادی را که در 
فرودگاه هـای مختلـف کشـور زمیـن گیـر شـده انـد، عملیاتی 
خواهـد کـرد. اگرچـه بدنـه صنعـت هوانـوردی ایـران البتـه نه 
صرفـاً بـه دلیـل تحریم هـا بیمار اسـت، امـا به هر جهـت، نیاز 
مبـرم بـه هواپیما و توسـعه نـاوگان، امـری انکارناپذیر اسـت به 
همیـن دلیـل خریـد هواپیما پس از لغـو تحریم، برنامه شـماره 

یک صنعـت هوانـوردی ایـران خواهد بود.
بررسی هواپیماهای متناسب با آسمان ایران در 

مسیرهای داخلی
ایـن کارشـناس صنعـت هوانـوردی بـا بیـان اینکـه درباره 
ایـن کـه چه نـوع هواپیمایی بـا توجه به ظرفیت هـای موجود 
مـی توانـد درمانی برای صنعـت بیمار هوانوردی باشـد، گفت: 
به لحاظ اینکه متوسـط سـاعت پـروازی در ایران یک سـاعت 
و سـی دقیقـه تخمیـن زده می شـود، بهتریـن ظرفیـت بـرای 
حمـل و نقـل داخلی ایـران، یک هواپیمای 1۰۰ تـا 15۰ نفره 
از جملـه بوئینـگ 737-٤۰۰ و 5۰۰، ایربـاس 32۰، امبرائـر 

1٩5، بمباردیـر CRJ 1۰۰۰ و سـوخو 1۰۰ اسـت. وی بـا 
تاکیـد بر اینکـه هواپیماهای مذکـور به لحاظ نـوع، ظرفیت و 
عمـر متناسـب با آسـمان ایران اسـت، بـه بررسـی هزینه این 
هواپیماهـا پرداخـت و دربـاره هواپیمـای امبرائـر 1٩5 گفـت: 
هواپیمـای امبرائـر 1٩5 سـاخت شـرکت برزیلـی امبرائـر، بـا 
قیمـت تقریبـی ٤7 میلیـون دالر، اولین پرواز خود را در سـال 
2۰۰٤ انجـام داده اسـت و اگر در سـال 2۰16 اقـدام به خرید 
شـود، عمر این هواپیما در آن سـال 12 سـاله اسـت و حداقل 
لحـاظ  بـه  بنابرایـن  دارد.  هزینـه  دالر  میلیـون  حـدود 1۸ 
سـرمایه و بـا ایـن درآمد سـاعت صندلـی، توجیـه اقتصادی و 
بازرگانـی بـرای ایرالیـن نداشـته و ایـن گزینه احتمـاال حذف 
می شـود. باسـتانی همچنیـن دربـاره ایربـاس 32۰ بـه پایگاه 
خبـری وزارت راه گفـت: ایـن نـوع هواپیما از نـاوگان محبوب 
خانـواده ایربـاس اسـت کـه خرید ایـن هواپیما با سـن پایین، 
توجیـه بازرگانـی بـرای ایرالیـن نـدارد و هواپیمـای بـا سـن 
باالتـر کـه اکنـون هـم در کشـور ایـران پـرواز مـی کننـد، به 
لحـاظ هزینـه تعمیـرات و نگهـداری سـنگین بـوده و درآمـد 
خـط هوایـی را نسـبت بـه هرسـاعت صندلی کاهـش خواهد 

داد. بـا ایـن وجود، به جهـت اینکه توانمنـدی در داکیومنتری 
ایـن  تعمیـرات  و  مهندسـی  و   )DOCUMENTARY(
تایـپ هواپیمـا در کشـور ایجاد شـده اسـت، می توانـد گزینه 
مناسـبی بـرای پروازهای داخلـی و منطقه ای خطـوط هوایی 
ایـران باشـد. باسـتانی ادامـه داد: ایـن هواپیمـای 3۰ میلیون 
دالری، در اولیـن پـرواز نمایشـی خـود در سـال 2۰11، در 
اندونـزی بـه کوه هـای اطـراف جاکارتـا برخـورد کـرد و همـه 
سرنشـینان آن که از مدیران سـوخو و خبرنگاران بودند، جان 
خـود را از دسـت دادنـد. اگرچـه علـت سـانحه کشـیدن فیوز 
هشـدار توسـط خلبـان و کاهش ارتفـاع غیرمجاز عنوان شـد، 
نگرانـی اهالـی هوانـوردی را در خریـد ایـن هواپیما بـه دنبال 

. داشت 
از معایـب ایـن هواپیمـا نیز می تـوان به اشـکال در مدارک 
و کتـاب هـای هواپیمـا و هزینـه باالی قطعـات آن و همینطور 
ایـن  کـرد.  اشـاره  زمانـی  تاخیـر  بـا  ارائـه خدمـات سـوخو 
کارشـناس ارشـد صنعت هوانوردی دربـاره هواپیمای بمباردیر 
CRJ 1۰۰۰ نیـز گفـت: هواپیمـای محبوب کانادایی سـاخت 
شـرکت بمباردیـر کـه اولیـن پـرواز خـود را در سـال 2۰1۰ 
انجـام داده اسـت بـا قیمـت تقریبـی ٤6 میلیـون دالر، یکی از 
بهتریـن هواپیماهـا بـه لحـاظ عملکـرد و کارایی برای آسـمان 
ایـران اسـت و بـه دالیلی که بـرای هواپیمای امبرائر ذکر شـد، 
خطـوط هوایـی توانایـی مالی خریـد ایـن هواپیمـا را ندارند و 
اگـر هـم داشـته باشـند، بـا درآمـد هـر سـاعت صندلـی حال 
حاضـر، توجیـه بازرگانـی نخواهد داشـت. باسـتانی به بررسـی 
هواپیمـای بوئینـگ 737 اشـاره کـرد و گفت: امـا محبوبترین 
جـت تجـاری جهان، بوئینـگ 737، از آنجایی کـه مدل ٤۰۰، 
5۰۰ و 6۰۰ آن بـه سـن اقتصـادی بـرای ورود بـه بـازار ایران 
رسـیده انـد، بهترین گزینه برای تسـخیر آسـمان ایران اسـت. 
بهتریـن هواپیمـا به لحاظ فنی، سـازگاری بـا آب و هوا، تأمین 
قطعـات )در صـورت لغـو تحریـم( و محبوبیت در بیـن جامعه 

خلبانـان، همیـن جـت 737 خواهـد بود.

رویکرد نوین نیروی انتظامی در برخورد با مشکالت اجتماعی

پیشگیری اجتماعی برای کاهش وقوع جرائم
 حكیمه کاربخش

کدام پرنده ها با لغو تحریم ها در آسمان ایران پرواز خواهند کرد؟

از قتل پزشک 
اردبیلی تا

سفر فابیوس

یادداشت

مفهوم شناسی ایثار 
و شهادت

 مژگان مددی/قسمت سوم

آن چـه بـر تاریـخ اسـالم گذشـته اسـت از ابتـدا تـا امروز 
بازتابـش در شـعر شـاعران دیـده می شـود.

و باور کنیم انگشتان را
که انگشتری عقیق داشت

به یغمایش برده اند
چرا بپرسم نامش چیست قاتل:

هیتلر،
المل،

هوبـر؟ برمـو؟ بلر؟ بریا؟ بوش؟ سـنان؟ شـمر؟ حرمله؟ ابن 
ملجـم؟ صـدام؟ خلیفـه امـوی؟ خلیفـه عباسـی؟ متوکل؟ 

شـارون؟ بن الدن؟
و نام دیگرش چیست قاتل؟
حاال شانه ات را کجا بجویم؟

سیداحمد امیراحسان )ایران(
و بدین شـکل الگوها، نمادها و اسـطوره ها، بـا بهره گیری از 

ظرفیـت زبانی ادبیات هر زبان شـکل می-گیرد،
و حماسه ی سودان کربالی شهادت

نوشته حماسه ی تاریخ در جریده خونین
به قله های فطزخطبه ی رسول زمانه

بشارتی است در این صبح نو دمیده ی خونین
که انفجار دگر دارد و این سپیده ی خونین 

نصراهلل یزدانی )ایران(

تاریـخ ایـران همیشـه مـورد هجـوم اقـوام متعـددی قـرار 
می گرفـت کـه مقاومـت و مبـارزه را می طلبیده این اسـت 
کـه برگ هـای نوشـته ی ادبیات شـعرای ما خونین اسـت، 
چـه  عارفـان کـه بردار شـدند، چـه مبـارزان که تـا آخرین 
قطـره ی خـون جنگیدنـد و چه جنگ افروزان که خواسـته 
یا ناخواسـته معنایی برای شـهادت سـاخته معنایی که در 

قلـب تمام فرزندان سرزمینشـان نقش بسـته اسـت،
برابـری  و  نمـود  تاریخـی می توانـد  از حـوادث  بسـیاری 
بـرای جنـگ تحمیلی هم محسـوب گردد، تاریخ شـهادت 
مـداری و ایثار مردان این سـرزمین به گذشـته های بسـیار 

دور بـاز می گـردد.
منصور سر بریده ی ما با زبان سرخ

ناخوانده گفت قصه ی بی انتهای خون
هر لحظه بر منازه ی بودن و سوگ عشق

آید هنوز بانک اناالحق ز نای خون
شعر از: نصراهلل مردانی

کنار چوبه دارم بیار که چون حالج
شهید عشق نمی ترسد از نظاره ی خون

همان
نماز سرخ شهادت بخوان که می آید
هنوز قهقه ی تیهو از مناره ی خون

همان
با مرکب ستاره و شمشیر و آفتاب

باز آید از کرانه ایران کلیم خون
جنگ جنگ است بیا تا صف دشمن شکنیم

صف این دشمن دیوانه ی میهن شکنیم
در افسانه ی قلعه ی شیطان بزرگ

چون علی فاتح خیبر شکن تن شکنیم
اثـر  و  شـاعران  شـعر  در  دینـی  بـاور  و  حقیقـت  روح 
نویسـندگان پیداسـت، تنهـا در نمـود رفتارهـای انسـانی 
می تـوان ارزش های واالی ایثار و شـهادت را مشـاهده کرد. 
در ایـن کوتـاه سـعی شـد سـاختار ایجـاد و پیدایـش این 
مفهـوم مـورد بررسـی قـرار گیـرد و شـواهد و مثال هایـی 
ارایـه گـردد کـه بتوانـد آیینـه ی دورنمـای ادبیـات ایثار و 
شـهادت محسـوب گردد، آثـار بـزرگ جهـان و نمونه های 
واالی نوشـتار در ایـن خـرم بـه چشـم می خورد. اشـاره به 
حماسـه ی کربـال می توانـد بـه عنـوان واالتریـن نمونـه ی 
شـهادت و انسـان مـداری محسـوب گـردد کـه سـال ها 

ادبیـات جهـان را متأثـر کـرده اسـت.

پیرامـون  گیریهـا  موضـع  گذشـته  روز 
سـفر»فابیوس« وزیـر امـور خارجـه فرانسـه 
بـه ایران ادامه داشـت . برخـی از چهره های 
اصولگـرا بـا زنده کـردن پرونـده »خون های 
آلـوده « و نقـش فابیـوس در ایـن پرونده در 
برابرسـفر وی بـه ایـران موضـع تنـد گرفتند 
. در نمونـه ای مـی تـوان بـه اظهارنظر نایب 
رئیـس کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت 
خارجـی مجلس اشـاره داشـت . حقیقت پور 
ضمـن اشـاره به پیگیـری پرونـده خون های 

آلـوده مـی گوید:معتقـدم سـفر فابیـوس به 
تهـران بایـد بـا تاخیـر انجـام می شـد و بهتر 
بـود کـه مذاکراتمـان را بـا دیگـر کشـورها 
انجـام مـی دادیـم و بعـد نوبـت بـه فرانسـه 
بسـیاری  کشـورهای  چراکـه  رسـید؛  مـی 
هسـتند کـه در ایـن 1۰ الی 12 سـال اخیر 
کمتـر بـه مـا آسـیب رسـانده انـد و می توان 
آنهـا را در اولویـت توسـعه روابـط قـرار داد.

اول  کـه  دوشـنبه  خبرهـای  دیگـر  از 
پایـش بـه فضـای مجـازی باز شـد و سـپس 
موضـوع  آمـد  کشـور  خبرهـای  سـطح  بـه 
قتـل پزشـک اردبیلـی بود.دکتـری کـه بنـا 
بـر خبرهـا در خانـه بیمـار خـود بـا ضربـه 
چاقـو بـه قتـل رسـید.هر چنـد کـه قاتـل 
در بازداشـت بسـر مـی بـرد امـا دیـروز خبر 
رسـید کـه با خـود رنی اقـدام به خودکشـی 
کرده اسـت کـه با حضـور به موقـع ماموران 
ایـن حادثه ختم بـه خیر شد.مسـولین نظام 
پزشـکی در آخریـن اظهارنـر در ارتبـاط بـا 

ایـن قتـل پفتند:»ایـن قتـل بـه هیـچ وجـه 
بـه رابطـه پزشـک و بیمـار ارتباطی نـدارد« 
. هنـوز جزییاتـی از ایـن قتـل بیـان نشـده 

. ست ا
واکنـش هـا پیرامـون توافـق هسـته ای 
خـارج  و  داخـل  در  داغـی  بـازار  همچنـان 
دارد. در حالـی کـه »جـان کـری« در حـال 
پاسـخگویی به سـناتورهای عمدتا جمهوری 
خـواه آمریکایـی اسـت در ایـران هـم برخی 
در  توکلـی  احمـد  جملـه  از  نماینـدگان  از 
ایـن ارتبـاط تذکـر مـی دهند.احمـد توکلي 
نماینـده اي کـه در روزهاي پایانـي مذاکرات 
در حمایـت از تیـم مذاکره کننـده در کنـار 
چهره هایـي همچـون علـي الریجاني سـنگ 
تمـام گذاشـته بـود حـاال چنـد روز بعـد از 
ارایـه گـزارش توسـط محمـد جـواد ظریـف 
و علـي اکبـر صالحـي بـه مجلـس درمـورد 
مذاکـرات و توافـق ویـن تذکـري را مطـرح 

. د کر

او مي گویـد: دولـت باید توافق هسـته اي 
بـا گـروه 1+5 را ماننـد یـک الیحـه بـراي 
بررسـي بـه مجلـس تقدیـم کنـد و گزارش 
توافـق  کلیـات  مـورد  در  ظریـف  آقـاي 
منطقـي نیسـت. توکلـي در تذکـر شـفاهي 
دیـروز خـود در مجلـس بـا اشـاره بـه ایـن 
ایـن  بـه  نسـبت  هـم  قبـال  کـه  موضـوع 
موضـوع اخطـار داده بـود اضافـه کـرد: قرار 
شـد هیـات رییسـه ایـن موضوع را بررسـي 
نیفتـاده  اتفاقـي  هیـچ  هنـوز  امـا  کنـد. 
فرمـوده  اسـاس  بـر  دولـت  کـه  حالـي  در 
توافقنامـه  بایـد  اساسـي  قانـون  و  رهبـري 
را در مجلـس رسـما بررسـي و ماننـد یـک 
الیحـه تقدیـم مجلـس کنـد؛ در حالـي کـه 
مـا در یـک گردنـه مهـم و تاریخي هسـتیم 
بایـد تـالش کنیـم که هرچـه سـریع تر این 
الیحـه بررسـي شـود و تحریم ها بـه معناي 

واقعـي برداشـته شـود.
در سـاعات پایانـی روز گذشـته همچنین 

شـده  منتشـر  اسـناد  از  نقـل  بـه  خبـری 
»ویکـی لیکـس« منتشـر شـد کـه از پشـت 
پـرده گزارشـات حقوق بشـری احمد شـهید 
علیـه ایـران پـرده برمـی داشـت. بر اسـاس 
ایـن اسـناد عربسـتان سـعودی مبلـغ یـک 
سـازمان  ویـژه  گزارشـگر  بـه  دالر  میلیـون 
ملـل در امـور وضـع حقوق بشـر رشـوه داده 
قبـال  در  تنـدی  گیـری  موضـع  تـا  اسـت 
مسـایل ایـران داشـته باشـد. بـر اسـاس این 
ادعـا سـفارت عربسـتان در کویـت اقـدام به 
پرداخـت ایـن مبلـغ به احمـد شـهید کرده 

 . ست ا
خبـر  گذشـته  روز  پایانـی  سـاعات  در 
بـر روی  بـه تهـران  از آمـدن »موگرینـی« 
خروجـی خبرگـذاری هـا قـرار گرفـت . وی 
پـس از ورود بـه تهـران بـا ظریـف نشسـت 
مشـترک برگزار می کند. شـایان ذکر اسـت 
وزیـر امور خارجه کشـورمان روز گدشـته را 

در کویـت بـه سـر مـی بـرد.

ایران در اخبار دیروز
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پول نداشتیم سرباز گرفتیم

مدیرعامل باشـگاه تراکتورسـازی در رابطه با انتقاداتی 
کـه از ایـن تیـم بابـت گرفتـن بازیکنان سـرباز می شـود 
گفـت: مـا پـول نداریم و بـه همین دلیـل بازیکن سـرباز 
جـذب می کنیم و باشـگاه هایـی که ثروتمند هسـتند از 

مـا انتقاد مـی کنند. 
سـعید عباسـی در رابطـه بـا اعتراض سـرمربی سـایپا 
بـه جمـع  بازیکنـان مطـرح سـرباز  در مـورد پیوسـتن 
تراکتورسـازان گفـت: مـن نمـی دانـم چـرا آقـای جاللی 
مـی  نـام  تراکتورسـازی  تیـم  از  مـدام  انتقادهایـش  در 
برنـد. جالـب اسـت کـه زمانـی ایشـان سـرمربی همیـن 
تراکتورسـازی بـود، این تیـم ٩ بازیکن سـرباز گرفته بود 
و یـا مگـر ایشـان زمانـی سـرمربی تیم پـاس نبـود؟ تیم 
کـه سـربازهای بسـیاری را در لیسـت خـود داشـت چـرا 
آن موقـع صحبتـی در ایـن مـورد نمی کردند و یـا از این 
قضیـه انتقـاد نمی کردنـد؟ در حال حاضر هـم نمی دانم 

چـرا آقـای جاللـی بایـد انتقـاد کند؟
وی ادامـه داد: اگـر منظـور ایشـان از ایـن انتقـادات 
حضـور محمدرضـا اخبـاری در تیـم ماسـت بایـد بگویم 
ایشـان چـرا از فصـل قبـل چیـزی نمـی گویـد؟ زمانـی 
کـه بازیکنـان سـرباز بـه تیم مـا آمدنـد و لیسـت تیم را 
پـر کردنـد و بعـدا عنـوان شـد نمـی تـوان از بازیکنـان 
سـرباز اسـتفاده کـرد. تراکتورسـازی بـا توجه به لیسـت 
پرشـده اش حتـی در لیـگ قهرمانان آسـیا نیز نتوانسـت 
از بازیکنـان سـربازش اسـتفاده کنـد و از ایـن موضـوع 

دید. ضـرر 
عباسـی در ادامـه گفت:مـا نه البی سـنگینی داشـتیم 
و نـه دنبـال مسـائل دیگر بودیـم، ما حتی نتوانسـتیم نام 
سـربازها را در فصـل قبـل عوض کنیـم تا بتوانیـم از آنها 
اسـتفاده کنیـم، ایشـان هم اگر بـه موضوعـات اینچنینی 
اعتـراض و یـا انتقـادی دارد برود مجلس و بـه قانون این 
موضـوع اعتـراض کنـد. باشـگاهی وجـود دارد کـه پـول 
آنچنانـی خـرج مـی کنـد و بازیکنـان بـزرگ جـذب می 
کننـد یـک باشـگاه مثـل مـا هـم پـول نـدارد و بازیکـن 

سـرباز جذب مـی کند.
مدیرعامـل تراکتـوری هـا در پایان گفت: مـن به آقای 
جاللـی توصیـه مـی کنـم بـرود یقـه افـرادی کـه تخلف 
مـی کننـد را بگیرنـد، مـا کارمـان را کامال قانونـی انجام 
مـی دهیـم، جنگ فوتبال ایران شـده اسـت جنـگ فقیر 
و غنـی، جالب اسـت کـه همان تیـم های ثروتمنـد از ما 

فقـرا انتقاد مـی کنند.

سنگچولی در خونه به خونه

تازگـی  بـه  کـه  آمـل  خونه به خونـه  دسـته اولی  تیـم 
امتیـاز لیگ دسـته اولی را خریـده درحال یارگیری اسـت.

به گزارش »دی اسـپورت«، سـیروس سنگچولی دروازه 
بان فصل گذشـته مـس کرمان پس از مذاکـره با چندتیم 

لیـگ یکـی با تیـم خونه به خونـه آمل به توافق رسـید.
ایـن تیـم بـا خریـد امتیـاز تیـم بهمـن شـیراز راهـی 
اکبـر  بـا  اسـت  امیـدوار  و  شـده  یـک  لیـگ  مسـابقات 

آورد. دسـت  بـه  را  خوبـی  نتایـج  میثاقیـان 

و  روسـتوف  در  آزمـون  سـردار  ابقـای 
در  وی  بـه  عزت اللهـی  سـعید  پیوسـتن 
آنجـا ظاهـرا یـک زوج ایرانـی ایـده آل را در 
ایـن تیـم بـه وجـود آورده اسـت امـا برخی 
فرامـوش کرده انـد که لیـگ فوتبال روسـیه 
اصـوال لیـگ ایده آلـی نیسـت و دو بازیکنـی 
کـه نام شـان آمـده از مسـتعدترین جوانـان 
فوتبـال کشـورمان هسـتند و یکـی دیگـر از 
ایـن نسـل نیـز  و البته قـدری مسـن تر  که 
همـان علیرضـا حقیقـی باشـد، همچنان در 
اسـتخدام یـک تیـم دیگـر روسـی  روبیـن 

اسـت. کازان 
»A« دور از لیگ های

لیـگ روسـیه از دیربـاز و حتـی هنگامـی 
کـه لیـگ اتحـاد جماهیـر شـوروی بـود و از 
برگزیـدگان 15 ایالـت )کـه بعـدا مسـتقل و 
تبدیـل بـه کشـورهایی مجزا شـدند( شـکل 
بهره منـد  متوسـط  کیفیاتـی  از  می گرفـت، 
بـود و هرگـز به لیگ هـای »A« اروپـا تعلق 
نداشـته اسـت و حتـی روی »B« بـودن آن 
هـم تردیـد وجـود دارد. یـک موضـوع کـه 
اشـتیاق جوان ترهـای فوتبـال ما را بـه بازی 
در تیم هـای ایـن لیـگ تشـویق می کنـد و 
یـا بـر اثـر رویکـرد ایجنت هـای آنـان به آن 
سـمت و سـو سـوق داده می شـوند، امـکان 
بـازی کـردن در ترکیـب ثابـت اسـت و این 
بـاور دیرپـا وجـود دارد که فیکس بـودن در 
یـک تیـم ولو متوسـط بسـیار بهتر از پشـت 
خط نشـینی در یک تیم برجسـته اسـت و با 
ایـن بـاور بـرای عزت اللهـی ظاهرا بهتر شـد 

کـه یـک سـال عضویـت در اتلتیکـو مادرید 
را بـا امـکان کـوچ به روسـتوف تاخـت زد و 
به لیگ روسـیه پیوسـت و به اسـپانیا پشـت 

کـرد امـا آیا ایـن باور درسـتی اسـت؟

اتلتیکو بهتر نبود؟
بـه ایـن نکته مهـم توجه کنید که سـعید 
عزت اللهـی هـر چنـد در ورزشـگاه ویسـنته 
کالـدرون یـک سـتاره نبـود و بـه تیـم الـف 
بزرگسـاالن اتلتیکـو راهـی نداشـت اما جزو 
تیـم جوانـان ایـن باشـگاه و عمـال از اعضای 
بالقـوه تیـم »ب« بود و هر روز بر اثر شـالق 
آمـوزش مربیـان آنجـا پخته تـر و خالق تـر 
می شـد و بـه سـوی جلـو حرکـت می کـرد 
تـا اینکـه روزی در مسـیر تیـم الف باشـگاه 
قـرار گیـرد. حتی اگـر ترتیبی اتخاذ می شـد 
که سـعید در یک تیم متوسـط لیگ دسـته 
اول و حتـی دسـته دوم اسـپانیا مدتـی بـه 
بـه  و سـپس  می کـرد  بـازی  قرضـی  طـور 
بهتـر  بازمی گشـت،  دیه گـو سـیمئونه  تیـم 
از حالـت فعلـی بـرای او بـود. قـرارداد چهار 
سـاله هافبـک سـابق ملـوان و پدیـده جوان 
لیـگ برتـر سـیزدهم ایـران بـا روسـتوف به 
ایـن معناسـت کـه او بـه ایـن زودی هـا بـه 
بازنخواهـد  اروپـا  غـرب  بالنده تـر  فوتبـال 
گشـت و اینکـه لیـگ نـه چنـدان پویـا و نه 
چنـدان مـدرن روسـیه چقدر چیز بـرای یاد 
دادن بـه عزت اللهـی 1٩ سـاله و آزمـون 2۰ 
سـاله دارد، در مظـان تردیـد اساسـی قـرار 

دارد.

آنقدر تیره
سـردار بعـد از جدایـی از یک تیم روسـی 
دیگر  روبین  بار سـفر به روسـتوف را بسـت 
امـا مسـاله ایـن اسـت کـه روسـتوف تیمـی 
اسـت کـه بـه دشـواری در لیـگ دسـته اول 
روسـیه ماندنـی شـد و اوضاعـش آنقـدر تیره 
بـود کـه در اواسـط فصـل گذشـته دسـت 
نیـاز به سـوی آزمـون دراز کـرد و روبین هم 
موافقت کرد سـردار برود و به روسـتوف برای 
مانـدن کمک کنـد. ابقای او در یـک تیم »به 
زور مانـده در لیگ دسـته اول روسـیه« بیش 
از آنکـه یـک توفیـق بـرای برتریـن مهاجـم 
محبوبـان  از  یکـی  و  ایـران  جـوان  نسـل 
عقبگـرد  یـک  باشـد،  کـی روش  کارلـوس 
آشـکار بـرای اوسـت و اگـر عنـوان شـود که 
بهتـر از ایـن در حـال حاضـر بـرای سـردار و 
عزت اللهـی امکان پذیـر نبود و باشـگاه بهتری  
در غـرب اروپـا  آنهـا را نمی خواسـت، بایـد 
بیشـتر نگـران عملکرد مردان جوانی شـد که 
تعریف هـا و تمجیدهـا از آنهـا ظاهـرا فراتر از 

عملکـردی اسـت کـه ارائـه می دهنـد.
اوضاع روشن تر جهانبخش

در ایـن میـان می تـوان و بایـد نقـش و 
لژیونـر  جایـگاه علیرضـا جهانبخـش دیگـر 
اروپایـی جـوان فوتبال مـان را بسـیار باالتـر 
و بهتـر دانسـت زیـرا در لیـگ هلنـد تـوپ 
اسـت  اروپـا   B لیگ هـای  از  کـه  می زنـد 
و قدمـت و اعتبـار ویـژه خـود را دارد و بـا 
اینکـه او اخیـرا بـا نایمخـن بـه لیگ دسـته 
دوم رفت و سـپس به »لیگ یک« بازگشـت 

ایـن  مطرح تـر  تیم هـای  حـاال  همیـن  امـا 
لیـگ از قبیـل آلکمـار وی را می خواهنـد و 
آینـده ای بهتـر و پرباتـر در قیـاس بـا آزمون 
و عزت اللهـی الاقـل از منظر جایـگاه و لیگی 
را  وی  انتظـار  دارد،  مشـارکت  آن  در  کـه 
می کشـد و در یـک لیـگ باکالس تـر اروپای 
غربـی زودتـر بـه درجات بـاال خواهد رسـید 

و پخته تـر و کارآمدتـر خواهـد شـد.
فضایی سرد

ایـن در حالـی اسـت کـه لیگ روسـیه در 
سـال های اخیـر اغلـب در فضایـی بالنسـبه 
بـا کیفیتـی متوسـط و در حضـور  و  سـرد 
برگـزار  پرشـمار  چنـدان  نـه  تماشـاگرانی 

می شـود و بـه جـز برخـی تیم هـای نامـدار 
و  هـواداران  کـه  پرسـرمایه اش  و  پرمهـره  و 
تیم هـای  سـایر  دارنـد،  زیـادی  تماشـاگران 
از هـر جهـت  و  ندارنـد  ایده آلـی  آن وضـع 
اوضـاع متوسـطی دارنـد و بـه ادامـه بقـای 
خـود دلخوش انـد و از آرزوهـای بـزرگ تهـی 
هسـتند و بـه تبـع آن بازیکنـان خـود را نیز 
بـه متوسـط بـودن و هـدف گرفتـن اهدافـی 
و  می کننـد  ترغیـب  و  تشـویق  معمولـی 
فرآیندهـای بزرگ و ستاره سـاز را برنمی تابند 
و وضـع اسـفبار سـال های اخیـر تیـم ملـی 
روسـیه نیـز محصول مسـتقیم و آشـکار این 
فرآیند و نشـانه روشـن صحت این ادعاسـت.

رئیـس هیئـت هندبـال اسـتان کرمـان از 
برگـزاری رقابت های هندبال نونهاالن اسـتان 

کرمـان برای نخسـتین بار خبـر داد.
محمـد باژیـان اظهـار داشـت: مسـابقات 
هندبـال اسـتان کرمان برای نخسـتین بار در 
رده نونهـاالن بـه میزبانـی سرچشـمه برگزار 
و براسـاس گـزارش کمیتـه برگـزاری، تیم ها 
در دو گـروه چهـار تیمـی طبـق قرعه کشـی 

گرفتند. قـرار 
کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیئـت  رئیـس 
افـزود: در گـروه یـک این مسـابقات تیم های 
هیئـت هندبال کرمـان، سـیرجان، جیرفت و 
بـم و در گـروه دو تیم های شـهرداری کرمان، 
زرند، نرماشـیر و کانـون هندبال کرمـان قرار 

داشتند.
روز  از  مسـابقات  ایـن  داد:  ادامـه  وی 
چهارشـنبه سـی و یک تیرماه تـا جمعه دوم 
مردادمـاه جـاری ادامـه داشـت و در پایـان 
دور مقدماتـی تیم هـای کرمـان و جیرفـت 
ازگـروه یـک و تیم هـای زرنـد و شـهرداری 
کرمـان از گـروه دو بـه مرحلـه نیمـه نهایی 

راه یافتنـد.
کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیئـت  رئیـس 
عنـوان کـرد: در دیدار رده بنـدی که عصر روز 

جمعـه دوم مردادمـاه جـاری بیـن تیم هـای 
شـهرداری کرمـان و جیرفـت برگـزار شـد، 

تیـم شـهرداری کرمان بـا نتیجـه 11 بر پنچ 
توانسـت تیـم جیرفـت را شکسـت و مقـام 

سـوم را کسـب کنـد.
باژیـان ادامـه داد: در دیـدار فینـال کـه 

بیـن تیم های هیئـت هندبال کرمـان و زرند 
برگـزار شـد، تیـم هیئـت هندبال کرمـان با 
نتیجـه 1٤ بـر 1۰ بـر تیـم هیئـت هندبـال 
زرنـد پیـروز شـد و مقـام اول را کسـب کرد.

کرمـان  اسـتان  هندبـال  هیئـت  رئیـس 
گفـت: در پایـان ایـن مسـابقات تیـم هیئـت 
هندبـال کرمـان با مربیگـری امیـد محمدی 
و علـی  نژادصاحبـی مقـام اول، تیـم زرنـد با 
مربیگـری حسـن جعفـری و ابراهیمـی مقام 
دوم و تیـم شـهرداری کرمـان بـا مربیگـری 
مجتبـی بینـا و محمودرضا جاهد مقام سـوم 

را کسـب کردنـد.
باژیـان بـا قدردانـی از همه کسـانی که در 
برگـزاری ایـن مسـابقات زحمت کشـیده اند، 
کرمـان  هندبـال  خانـواده  داشـت:  بیـان 
و  بـا همدلـی  اگـر  و  دارد  زیـادی  ظرفیـت 
کار گروهـی بتوانیـم از تمـام ایـن ظرفیت ها 
اسـتفاده کنیـم، روزهـای خوبـی در انتظـار 

رشـته هندبـال اسـتان کرمـان اسـت.
وی بـا تشـکر از شـهردار سرچشـمه بـه 
خاطـر میزبانـی این دوره از مسـابقات از تمام 
افـراد و اعضـای هیئت هندبال اسـتان کرمان 
کـه در برگزاری ایـن دوره از مسـابقات نقش 

داشـتند، تشـکر و قدردانـی کرد.

سردار و سعید در روستوف

باژیان رئیس هیئت هندبال استان کرمان: 

برای نخستین بار رقابت های هندبال نونهاالن استان برگزاری شد

خبر

صادقی
به مس آمد

تیـم فوتبـال مـس کرمـان 
بازیکـن  یـک  گذشـته  روز 
جدیـد بـه محموعـه ی فصـل 
آینـده ی خـود اضافه کـرد و با 
سـعید صادقـی قـرارداد امضـا 
سـابق  بازیکـن  کرد.صادقـی 
کـه  قـم  صبـا  فوتبـال  تیـم 

فصـل پیـش بـه دلیـل خدمـت سـربازی بـه تیـم نیـروی زمینـی اضافه 
شـد، یـک بازیکـن تهاجمـی محسـوب می شـود کـه قابلیـت بـازی در 

دارد. را  مهاجـم  و همچنیـن  راسـت  و  هافبـک چـپ 
ایـن بازیکـن کـه توانایـی بـازی بـا هـر دو پـای خـود را دارد، فصـل 
گذشـته بـرای تیـم خـود 12٩1 دقیقه بازی کـرد و در حالی که بیشـتر 
بـه عنـوان هافبـک بـه زمیـن رفـت موفق شـد چهار بـار برای تیـم خود 
گلزنـی کنـد. او دو گل بـه تیـم تربیـت یـزد زد و دروازه ی تیم هـای 
نسـاجی و شـهرداری اردبیـل را نیـز بـاز کـرده بـود. صادقـی هفدهمین 
بازیکـن لیسـت تیـم مس محسـوب می شـود و این تیم هنـوز چند جای 

خالـی دیگـر برای جـذب بازیکـن در اختیـار دارد.

حدادی فر مرد سال 
فوتبال ایران

مـرد وفـادار و موفـق ذوبی که 
سـال ها بـرای این تیم بـه میدان 
در  و  گذشـته  سـال  در  و  رفـت 
اغلـب بازی هـای این تیـم حاضر 
بـرای  تاثیرگـذاری  مهـره  و  بـود 
آنهـا محسـوب مـی شـد، باالخره 
دیشـب توانسـت عنوان مرد سال 
فوتبـال ایـران را به دسـت بیاورد.

حـدادی فـر یکـی از عوامـل اصلـی ذوب آهـن و یحیی گل محمـدی برای 
قهرمانـی در جـام حذفـی و حضـور در بین چهـار تیم صدر جدول بود. قاسـم 
حـدادی فـر از سـال 13۸2 بـه عضویـت تیـم ذوب آهـن درآمـد و تاکنون به 
جـز دو مقطـع در ایـن تیـم حضـور داشـت، وی تاکنـون در 2٤۰ بـازی برای 
سـبز و سپیدپوشـان اصفهانـی بـه میـدان رفـت و تاکنون توانسـت بـرای این 
تیـم 13 گل بـه ثمـر برسـاند. ایـن هافبـک 32 سـاله تاکنـون بـه سـه نایـب 
قهرمانـی و یـک مقـام سـومی لیگ برتـر، دو قهرمانی جام حذفـی و یک نایب 
قهرمانـی لیـگ قهرمانـان دسـت یافـت که بـه جزء یک عنـوان، مابقـی آنها را 
در حالـی بـه دسـت آورد که پیراهـن ذوب آهن را برتن داشـت. ضمنا حدادی 
فـر اولیـن بار در سـال 13۸٩ بـه تیم ملی فوتبـال ایران دعوت شـد و تاکنون 

17 بـازی ملـی را در کارنامـه خـود ثبت کرده اسـت.

اردوی مس
 در  کردانبرگزار 
می شود

بـا  رابطـه  در  جهرمـی 
آماده سـازی مـس در این اردو 
گفـت: تـا روز چهارشـنبه 1٤ 
مـرداد در کـردان خواهیم بود 
و پـس از آن ٤ روز مرحلـه ی 
برپـا  تهـران  در  را  اردو  دوم 

می کنیـم و روز 1۸ مـرداد بـه کرمـان بازخواهیم گشـت. وی از برگزاری 
بازی هـای دوسـتانه خبـر داد و افـزود: طبـق برنامـه  در ایـن اردو چهـار 
بـازی تدارکاتـی برگـزار خواهیم کرد کـه دو بازی در کـرج و دو بازی در 
تهـران خواهـد بود که در چنـد روز آینده حریفان تدارکاتی ما مشـخص 
خواهنـد شـد. جهرمـی پیرامـون رونـد جـذب بازیکنـان مس نیـز گفت: 
تاکنـون درصـد زیـادی از لیسـت فصل بعد مطابـق اعالم نیـاز کادر فنی 
تکمیـل شـده اسـت و رونـد نقـل و انتقـاالت مـا در اردوی تدارکاتی و با 
مشـخص شـدن نقاطـی کـه بـه تقویـت نیـاز دارند، ادامـه خواهـد یافت 
تـا طـی زمـان باقـی مانـده بـه شـروع مسـابقات لیسـت نهایـی خـود را 

کنیم. مشـخص 

فوتبال آگهی تحدید حدود اختصاصی فوتبالفوتبال
چـون ششـدانگ یک باب خانه مسـاحت 13٤ تحت پالک 13۸٩5 فرعـی از 3٩6۸ اصلی 
بخـش 2 کرمـان واقـع در میـدان بیـرم آباد بلوار شـهید ماهانـی کوچه 15 انتهـای کوچه 
سـمت چـپ تقاضـای مریم حسـینی گوکی نیـاز به تحدیـد حـدود دارد و اعمال تبصـره ذیل ماده 
15 قانون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت ٩٤/12٩۸۸ و مالک بدینوسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصره 5 قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت ۸ صبح 
روز ٩٤/5/27 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد لذا به مالک )مالکین امـالک مجاور( رقبه مزبور 
اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعـالن در محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه کسـی بر حـدود و حقوق 
ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد بـر طبق مـاده 2۰ قانـون حداکثر ظـرف مـدت 3۰ روز پس از 
تنظیـم صـورت مجلـس تحدیدی اعتراض خود را کتبـاً به این اداره اعالم نماینـد و ظرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ اعـالم اعتـراض مهلت دارند تـا به دادگاه صالحـه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواسـت 
نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس 
از گذشـت مهلت یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضی 

ثبـت عملیـات ثبتی بنـام وی ادامه خواهد یافـت و هیچگونه ادعائی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 5/6/٩٤

م الف 1۸53 کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 



شماره پیاپی 415   دوره جدید شماره 45
سه شنبه 6 مردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
پیامک : 

50002203034

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی و رویه آرایی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
تلفن و دورنگار:32435908-32435911

شمارگان: 7000 نسخه
پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزارویکشب جنوبی-32446480(

با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 
پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

آخر 8

برپایی غرفه محصوالت صنعتی 
و خرمای بم در جشنواره

معـاون عمرانـی و برنامه ریـزی فرماندار بم گفـت: غرفه محصوالت 
صنعتی و خرمای بم در برج میالد به مناسـبت هفته فرهنگی کرمان 
برپـا می شـود. محمدعلـی حاج جعفـری در جلسـه شـورای فرهنگـی 
پیرامون جشـنواره شـرق اسـتان کرمـان در تهران اظهار داشـت: این 
جشـنواره در بـرج میـالد تهـران برگزار می شـود که شهرسـتان بم با 
نـام »بـم، زلزله و میـراث فرهنگی« در آن شـرکت می کند. وی تاکید 
کـرد: هـدف از برگـزاری این جشـنواره هفته فرهنگی بیـان نمادهای 
هویـت فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و عمرانـی شهرسـتان بـم در 
تهـران اسـت که به نمایش گذاشـته می شـود و قصد داریم بـا برپایی 
ایـن جشـنواره هویـت بـم را مسـتحکم تر و بـه شـکل بهتـری بـرای 
ملـت ایـران بـه نمایـش بگذاریم. حـاج جعفـری در مـورد برنامه های 
فرهنگـی ایـن جشـنواره گفـت: برنامه هـا توسـط کارگروه ها بـه تمام 
اداره هـای شهرسـتان بـم ابالغ شـده اسـت و غرفه های مجزایـی را در 
اختیارشـان قـرار داده ایـم  دو غرفه فروش خرمـا داریم که محصوالت 
کشـاورزی شهرسـتان بـم را بـه نمایـش می گـذارد. معـاون عمرانی و 
برنامه ریـزی فرمانـدار بـم تصریـح کـرد: در بخش صنعت نیز شـرکت 
هـای کرمـان موتـور ، مدیـران خودرو و عمـران بم شـرکت می کنند 
کـه هـر کـدام غرفـه مجزایی را بـه خود اختصـاص داده و در بخشـی 
از ایـن جشـنواره سـمیناری در رابطـه بـا زلزلـه تـدارک دیده ایـم که 
بـه اجـرا می گذاریـم. حاج جعفـری خاطرنشـان کـرد: افتتاحیـه ایـن 
جشـنواره 16 مـرداد مـاه سـاعت 2۰ اسـت و در 17 مـرداد  بـم 
برنامه هـای خـود را از سـاعت 1۸ تـا 2۰ بـا برپایـی سـیمنارزلزله کار 
خـود را آغـاز مـی کنـد و سـاعت 2۰ تـا 22 و 3۰ دقیقـه برنامه اهل 
قلـم بـم و هنرمنـدان و در سـاعت 22 و 3۰ تا 2٤ جشـنواره فرهنگی 

بـه نمایش گذاشـته می شـود.

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

10 روز تا برگزاری 
جشنواره فرهنگی 
اقتصادی  کرمان 

در برج میالد

16 الی 23 
مردادماه

مكان:
 برج میالد تهران

عکس از پدرام سالمی

در اطراف خانه من
آن کس که به دیوار فکر می کند، 

آزاد است!
آن کس که به پنجره ... غمگین!

و آن کس که به جستجوی ازادی 
است،

میان چار دیواری نشسته
می ایستد ... چند قدم راه می رود!

نشسته ... می ایستد
چند قدم راه می رود!

عکس نوشت 

سینماخیریه

بازارچه خیریه انجمن نیكوکاری امیدکمال
زمان : 12 و 13 

مرداد ماه
ساعت : 17 الی 

23
مکان : بلوار 

جمهوری اسالمی 
، بعد از سه راه 
هوانیروز ، تاالر 

ایرانگردی کرمان
برای کسب 

اطالعات بیشتر 
به شماره های 
32٤56116 و 

  ۰٩13٩3٩3٩٤6
تماس حاصل 

فرمائید .

جلسه نقد فیلم چهارشنبه سوری
کارگردان اصغر فرهادی

زمان : 6 مرداد
ساعت : 17:3۰

چهـارراه   : مـکان 
تقاطـع    ، سـینا  ابـن 
صمصـام  خیابـان  بـا 
 ، سـبز  سـاختمان   ،

سـوم طبقـه 

تیاتر

تیاتر خانم
نویسنده: امیرحسین طاهری

کارگردانان: مازیار رفعتی، امیرحسین طاهری
کرمـان، خیابان شـریعتی، نرسـیده بـه چهارراه باغملـی، مجموعه 

یـادگاران صنعتی
زمان: ۸ الی 16 مرداد، ساعت 2۰:3۰

خبر آخر

انتشار عملكرد یک ماهه »وکرمان«
شـرکت سـرمایه گـذاري توسـعه و عمران اسـتان کرمـان در ماهي 
که گذشـت عملکـرد پرتفوي خود را زیان ده منتشـر کـرد. به گزارش 
خبرگـزاري مـوج، شـرکت سـرمایه گـذاري توسـعه و عمـران اسـتان 
کرمـان در ابتـداي دوره یـک ماهـه منتهي بـه 31 تیر ٩٤ تعـدادي از 
سـهام چند شـرکت بورسـي را با بهاي تمام شـده یک میلیارد و 11۸ 
میلیـون ریـال و ارزش بـازار ۸۰٩ میلیـون ریـال در سـبد سـهام خود 
داشـت. شـایان توجه اسـت با کاهش 1۰۰ درصدي بهاي تمام شـده و 
ارزش بـازار آن در نهایـت بهاي تمام شـده و عملکـرد آن به صفر ریال 
رسـید. این در حالي اسـت که این شـرکت در دوره یاد شـده خرید و 

فـروش هیچ سـهام بورسـي را به عهـده نگرفت. 


