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بیـش از 9 سـال از آغـاز پروژه مسـکن مهر می گـذرد اما نه تنها 
بخـش اعظمـی از ایـن پروژه بـه مردم تحویل داده نشـده اسـت که 
تعـداد قابـل توجهی از واحدهای مسـکن مهر مشـکالت قضایی هم 
پیـدا کـرده اند. همه چیز از روزی شـروع شـد که محمـود احمدی 
نـژاد و دولتـش خواسـتند کـه بـا طرحـی به نام مسـکن مهـر، هم 
قیمـت مسـکن را کنتـرل کنـد و هم به زعم خوشـان همـه ایرانی 
هـا را صاحـب خانـه. بر همین اسـاس بود که طرح مسـکن مهر در 
ابتـدا در قالـب بنـد د تبصره ۶ قانون بودجه سـال ۱۳۸۶ آغاز شـد 
و سـپس بـر مبنـای قانـون سـاماندهی و حمایت از تولیـد و عرضه 
مسـکن، به صـورت پیوسـته در دسـتور کار قرار گرفـت. این طرح 
تـا پایـان دولـت دهـم هـم ادامه داشـت اما نه تنهـا گـره ای از کار 
ملـت نگشـود که بـه معضلی بـرای مـردم و  دولت مـردان یازدهم 

تبدیـل شـد. بـه طوری کـه مسـئوالن راه و شهرسـازی کشـور در 
دولـت تدبیـر و امیـد گاه و بیگاه از بی تدبیری هـای صورت گرفته 
در انجـام ایـن طرح انتقـاد کردند. انتقاداتی که ابتـدا به تصمیمات 
عجوالنـه ای کـه در اجـرای ایـن طـرح اتخـاذ شـد وارد مـی شـد 
)ماننـد افزایـش تعداد واحدهای سـاخته شـده از سـالی 200 هزار 
بـه یک میلیـون(. جدای از این انتقادات، مشـکالتی مثل سیسـتم 
فاضالب، نداشـتن آسانسـور و البته نقشـه بسـیار ضعیف هم عامل 
انتقـاد بـود. ایـن مـوارد باعث شـد تا مسـکن مهـر عمال به پاشـنه 

آشـیلی بـرای دولـت های نهـم و دهم تبدیل شـود. 
صفحه ۳

9 سال از آغاز پروژه مسکن مهر می گذرد و مشکالت همچنان باقیست

مسکن بی مهری
 طرح مسکن مهر از سال 86 توسط دولت احمدی نژاد آغاز شد

 مسئوالن دولت یازدهم بارها از نحوه اجرای این طرح در دولت احمدی نژاد انتقاد کردند 
 در شمال استان کرمان از 33 هزار واحد، تنها 15 هزار واحد به مردم تحویل داده شده است

 سه هزار واحد ساخته شده بدلیل وجود مشکالتی همچون محوطه سازی و نداشتن آسانسور قابل تحویل نیستند
 2 هزار و 500 واحد هم مشکل قضایی دارند 
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نماینده مردم شهرستان های 
زرند و کوهبنان در مجلس:

 دیدگاه
سیاسی در 

توسعه استان 
خط قرمز مجمع 
نمایندگان است
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علی الریجانی ضمن تکذیب کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری:

اینکه روحانی تک دوره ای شود، 
احتمالش زیاد نیست
   صفحه  3

تعداد بیکاران استان بیش از 
آمار اعالم شده است

   صفحه  2

اندروید

کافه بازار

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

https://telegram.me/payamema

اخبار آبفا
فرماندار کهنوج عنوان کرد:

طرح فاضالب شهري براي 8000 
خانوار اجراخواهد شد

سـید محسـن صمدانـي در حاشـیه بازدیـد از پروژه 
فاضـالب شـهري کهنوج   بـا بیان اینکه طـرح فاضالب 
شـهر کهنـوج نیـز بعـد از کرمـان به بهـره بـرداری می 
رسـد افـزود: ایـن طـرح بـا سـرعت در حال اجراسـت و 
تاکنـون 75 درصد پیشـرفت فیزیکـی دارد. 52 میلیارد 
ریـال اعتبـار در راسـتای تسـریع در رونـد ایـن طرح در 
سـال جاری تخصیص داده شـده اسـت، که برای حدود 
هشـت هـزار خانـوار اجـرا خواهـد شـد .تا کنـون ۸00 
خانـور نیـز بـه شـبکه فاضـالب متصل شـده اند. سـال 
گذشـته بـرای پـروژه آب و فاضـالب شـهر کهنـوج ۳0 
میلیـارد ریـال اعتبـار تخصیص یافـت و امسـال نیز 50 
میلیـارد ریـال تخصیـص داده شـده و بـرای اتمـام این 
پـروژه حیاتـی ۱50 میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز اسـت. 
وی گفـت: یکـی نیازهای اساسـی شهرسـتان تخصیص 

اعتبـار بـرای طرح هـای عمرانی اسـت.

بازدید مدیرعامل و معاونین شرکت 
آبفای کرمان از شهرستان عنبرآباد

محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 
شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان بـه اتفاق معاونین 
مالی و پشـتیبانی، مشـترکین، فنی و مهندسـی و بهره 
بـرداری بـا حضـور در عنبرآباد از مراحل سـاخت مخزن 
5000 مترکعبـی ذخیـره آب ایـن شـهر بازدیـد کردند.

در ایـن بازدیـد پیمانکار شـرکت سـاخن مجـری پروژه 
توضیحاتـی در رابطـه بـا رونـد عملیات اجرایی سـاخت 
مخـزن ارائـه داد. در گفتگـوی فرمانـدار عنبرآبـاد بـا 
مدیرعامـل آبفای کرمان بر بهره بـرداری هرچه زودتر از 
ایـن مخزن تاکید شـد و اظهار امیـدواری گردید قبل از 
اتمام سـال جـاری وارد مدار بهره بـرداری گردد. گفتنی 
اسـت ایـن مخـزن بـا 70 درصـد پیشـرفت فیزیکی در 
حال سـاخت می باشـد و  با بهره برداری از آن مشـکل 
آب شـرب عنبرآبـاد بـه طـور کامل برطرف خواهد شـد 
. در ادامـه بازدیـد از سـطح شـهر ، مشـایخی مدیر امور 
آبفای عنبرآباد در رابطه با مشـکالت و مسـائل آبرسـانی 
به سـایت اداری ، بیمارسـتان امام سـجاد و شهرک خدا 
آفرین این شـهر توضیحاتی ارائه داد و تصمیماتی اتخاذ 
گردید. همچنین در سـفر به شـهر دوسـاری مشـکالت 

تامین آب این شـهر بررسـی شـد.

مراسم تجلیل از همکاران جانباز 
شرکت آب و فاضالب برگزار شد

معـاون مالـی و پشـتیبانی شـرکت آب و فاضـالب 
اسـتان کرمان بـا تبریک روز جانباز بـه حاضرین ،ضمن 
اشـاره بـه شـعار امسـال گفت: اقتصـاد مقاومتـی جبهه 
جدیـدی اسـت که بایـد در آن پیـروز شـویم و از مقابل 
دشـمنان ،فشـارهای اقتصـادی و سـدهایی که بـرای ما 

بوجـود مـی آورند عبـور کنیم.
مراسـم تجلیـل از همـکاران جانبـاز شـرکت آب و 
فاضـالب اسـتان کرمـان با حضـور همـکاران جانبـاز از 
سراسـر اسـتان ، معاونین شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
کرمـان و مدیر امور آب و فاضالب شهرسـتان کرمان در 
سـالن همایـش هـای مـوزه دفاع مقـدس شـهر کرمان 
برگزار شـد. در ابتدای مراسـم پس از تالوت آیاتی چند 
از کالم اهلل مجیـد ، غفـاری مدیر روابط عمومی شـرکت 
آبفـا ضمـن خیر مقدم بـه حاضرین گفت: امنیـت امروز 
مـا مدیـون رشـادت هـای ایثارگـران عزیـز در طـول ۸ 
سـال جنـگ تحمیلـی اسـت کـه بـا از خود گذشـتگی 
مبـارزه کردنـد تا ما امـروز در اسـودگی زندگـی کنیم . 
وی افزود:ایـن عمـل شـما در دفاع مقدس درسـی برای 
تاریـخ و نسـل هـای آینده اسـت وقتـی که رزمنـده ای 
آنچـه کـه دارد مـی گـذارد و عاشـقانه وارد میدانـی می 
شـود که می داند برگشـتی در کار نیسـت و به سـمت 
و سـوی مصـاف به دشـمن مـی رود. غفـاری همچنین 
در ادامـه سـخنان خود ،پیام تبریک و تشـکر مدیرعامل 
شـرکت آبفا خطـاب به جانبـازان قرائت نمـود. در ادامه 
مراسـم سـید طـه حسـینی معـاون مالـی و پشـتیبانی 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا تبریـک روز 
جانباز به حاضرین ،ضمن اشـاره به شـعار امسـال گفت: 
اقتصـاد مقاومتـی جبهـه جدیدی اسـت که بایـد در آن 
پیـروز شـویم و از مقابل دشـمنان ،فشـارهای اقتصادی 
و سـدهایی کـه برای مـا بوجود مـی آورند عبـور کنیم. 
وی افـزود: همـکاران مـا در شـرکت آبفا وظیفه سـقایی 
کـه یـک کار مخلصانـه و ارزشـی مـی باشـد بـر عهـده 
دارنـد کـه ممکن اسـت خیلـی از معضالت و مشـکالت 
بوجـود آیـد و بایـد در ایـن زمینه نیز جهـاد گونه عمل 
نماینـد. در پایان مراسـم با اهـداء هدایایـی از جانبازان 

تقدیر شـد.

آماده سازی پرونده 
ثبت جهانی گلیم 
شریکی پیچ سیرجان

مدیـر کل میـراث فرهنگـی 
کرمـان گفـت: پرونـده جهانـی 
شـدن گلیم شـیریکی پیچ برای 
ارسـال بـه یونسـکو آماده شـده 
 20۱7 سـال  در  وامیدواریـم 
یکـی ازنامزدهـای دریافـت لوح 

یونسـکو باشـد. به گـزارش مهر، محمود وفایی دیروز با اشـاره بـه 20 خرداد 
مـاه، روز جهانـی صنایع دسـتی، اظهار کرد: به مناسـبت ایـن روز برنامه های 
مختلفـی از سـوی معاونـت صنایـع دسـتی اسـتان در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت کـه انجـام می گیـرد. وی به پیگیـری طرح دهکـده صنایع دسـتی در 
روسـتای دارسـتان، شهرسـتان سـیرجان اشـاره کرد و افزود: موزه و بازارچه 
صنایـع دسـتی با محوریت گلیم شـیریکی پیچ در جهت ثبـت جهانی گلیم 
شـیریکی پیـچ در دسـت اجرا اسـت. وفایی از اعالم رسـمی ثبـت ملی گلیم 
شـیریکی پیـچ در روز جهانـی صنایع دسـتی خبر داد و بیان داشـت: پرونده 
جهانـی شـدن گلیـم شـیریکی پیچ نیز برای ارسـال به یونسـکو آماده شـده 
وامیدواریـم در سـال 20۱7 یکـی ازنامزدهـای دریافـت لوح یونسـکو باشـد. 
وی بـه تألیـف کتـاب شـیریکی پیچ توسـط یکـی از اسـاتید کرمانی اشـاره 

کـرد و گفـت: ایـن کتاب نوشـته شـده و آمـاده چاپ اسـت.

ضرورت مبارزه جدی 
با مفاسد اقتصادی در 
استان کرمان

دادگسـتری  کل  رئیـس 
اسـتان کرمان گفـت: حمایت از 
سـرمایه گـذاری یکـی از اولویت 
هـای دسـتگاه قضائی در اسـتان 
کرمـان اسـت و بحـث مبـارزه با 
مفاسـد اقتصـادی را بـه شـدت 

دنبـال مـی کنیـم. بـه گزارش ایسـنا، یـداهلل موحـد در آئیـن تودیـع ومعارفه 
دادسـتان شهرسـتان سـیرجان ان عنـوان کـرد: طبـق قانـون اساسـی قـوه 
قضائیـه یکی از ارکان مهم نظام حاکمیتی جمهوری اسـالمی ایران محسـوب 
مـی شـود و پشـتیبان حقـوق فـردی واجتماعـی آحاد مـردم اسـت و وظیفه 
رسـیدگی بـه دعـاوی و اختالفـات را برعهـده دارد. موحـد ادامـه داد: احیاء و 
دفـاع از حقـوق عامه ونظارت بر حسـن اجرای قوانین، تامیـن امنیت از جمله 
وظایـف و ماموریـت هـای قـوه قضائیـه محسـوب می گـردد. این مقام ارشـد 
قضائـی اسـتان کرمـان عدالت وامنیـت را دو مولفه مهم برای رشـد و توسـعه 
جامعـه دانسـت و افزود: برقـراری عدالت،تامین امنیت پایدار و خدمت رسـانی 
بـه مردم شـریف ایران اسـالمی یکـی از رسـالت های نظام مقـدس جمهوری 
اسـالمی ایران محسـوب می شـود.  موحد خاطرنشـان کرد: عدالت ریشـه در 
فطـرت انسـان هـا دارد و اسـاس نظام هسـتی برمبنای عدالت اسـتوار اسـت.

دیدگاه سیاسی در 
توسعه استان خط قرمز 
مجمع نمایندگان است

شهرسـتان  مـردم  نماینـده 
های زرنـد و کوهبنان در مجلس 
شـورای اسـالمی گفـت: دیـدگاه 
سیاسـی در توسعه اسـتان، خط 
قرمـز نماینـدگان دهمیـن دوره 
در  اسـالمی  شـورای  مجلـس 

اسـتان کرمـان اسـت. بـه گزارش ایسـنا حسـین امیـری خامکانی بـا تاکید بر 
اینکـه بـدون هیچگونـه اختالفی بر سـر توسـعه اسـتان همـکاری بـا نماینده 
عالـی دولـت خواهیم داشـت و متحد خواهیـم بود، گفت: تـالش ما نمایندگان 
توسـعه همـه جانبـه و متعـادل کل اسـتان، از شـمال تا جنوب اسـتان اسـت. 
نماینـده مـردم زرنـد و کوهبنان در مجلس شـورای اسـالمی با اشـاره به اینکه 
در جـای جـای اسـتان طرفیـت های بالقـوه ای داریم افـزود: در جنـوب ثروت 
ملـی را داریـم کـه مـی توانیم از آن اسـتفاده کرد و طرفیت هـای آب و هوایی، 
کشـاورزی و بخشـی از معادن در جنوب اسـتان را باید به منصه ظهور و توسعه 
برسـانیم. وی تصریـح کرد: در شـمال اسـتان نیـز ظرفیت های دیگـری وجود 
دارد که اسـتان را به عنوان بهشـت معادن در کشـور مطرح کرده اسـت. امیری 
خامکانی ادامه داد: در چارچوب اقتصاد مقاومتی فضای توسـعه معدنی اسـتان 

را بایـد تسـهیل کنیـم و تولیـد را روان کنیم.

کتابخانه هاي عمومي؛ 
اصلی ترین مراکز 
اجرای سیاست
 ساِل خواندن

هـای  کتابخانـه  کل  مدیـر 
عمومـی اسـتان کرمـان در جمع 
هـای  کتابخانـه  ادارات  روسـای 
عمومـی سراسـر اسـتان گفـت: 
کتابخانـه های عمومـي به عنوان 

اصلـی تریـن مراکـز اجرای سیاسـت سـال خواندن هسـتند  به گـزارش روابط 
عمومی اداره کل کتابخانه ها، محمد جوادحسـین زاده درجلسـه شوراي اداري 
کتابخانـه هـاي عمومـي اسـتان بـا اعـالم ایـن مطلـب، افـزود: بـا ابـالغ سـند 
سیاسـتها و شـاخص هـاي برنامـه اي نهادکتابخانه هـا، فعالیت هـاي ترویجی 
درحـوزه کتـاب وکتابخوانـی حـول محـور کتابخانـه هـای عمومـی وکتابداران 
خواهـد بـود. وي تالش، خالقیـت و انگیزه مضاعف درجهت رسـیدن به اهداف 
نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی را از مهمتریـن ویژگی هـای یک کتابـدار موفق 
عنـوان کـرد و گفـت: جـذب مخاطبین به کتابخانـه های عمومی جـز با همت 
و تـالش کتابـداران میسـر نخواهـد بـود. حسـین زاده ضمـن اشـاره بـه نقش 
و جایـگاه کتـاب و کتابخوانـی در گسـترش دانـش و ارتقـای میـزان آگاهـی 
هـای عمومـی گفـت: باید تالش نمـود از طریق تبییـن جایگاه کتـاب و ترویج 

فرهنـگ مطالعـه مفیـد زمینـه تعالـی جامعـه را فراهـم نماییم.

دادگستریسیرجان خبرخبر

کرمان ویچ

 اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه آمار بیکاری اسـتان 
کرمـان را قبـول نداریم، گفت: تعداد بیکاران اسـتان کرمان 
بیـش از آمـار اعـالم شـده اسـت ضمن آنکـه ماه بـه دنبال 
آن نیسـتیم کـه بگوییـم بیـکار کـم شـده اسـت تـا جایـزه 
بـه مـا بدهنـد. علیرضـا رزم حسـینی دیـروز در کارگـروه 

اشـتغال اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: دسـتگاه هـای متولی 
مـدت زیادی روی سـند خوداشـتغالی و اشـتغال در صنایع 
کوچـک کار کردنـد و بـا رونمایـی آن، مبالغی بـرای اجرای 

طـرح اختصاص داده شـد.
وی افـزود: بـا توجـه بـه انسـجامی کـه در طـرح دیـده 

شـده بـود، ایجـاد شـغل بـرای بیـش از ۱۳ هـزار نفـر و 
عملکـرد 74 درصـدی سـند، کارنامـه بـدی نیسـت و مـی 
توانـد تسـری پیـدا کنـد تـا کار را بـا قـدرت بیشـتری در 

حـوزه خوداشـتغالی دنبـال کنیـم.
 رزم حسـینی کـرد: بایـد ایـن گـزارش عملکـرد را بـه 
حضـور وزرا و معاونـان آنهـا ارائـه کـرده و تکمیـل بودجـه 
را بـرای سـال جـاری بخواهیـم تـا بـرای اختصـاص منابـع 
ایجـاد شـغل اقدام شـود. اسـتاندار کرمان گفـت: به صورت 
اقتصـاد مقاومتـی رصـد  برنامـه هـا را در سـتاد  هفتگـی 
مـی کنیـم و مسـووالن کشـور و اسـتان بـه دنبـال اجرایی 
کـردن اقتصـاد مقاومتـی در عمـل هسـتند و بایـد رسـانه 
هـا اقدامـات را رصـد کـرده و اطـالع رسـانی و بازخواسـت 
کننـد. وی افـزود: مدیـران باید برای فضای امسـال با سـال 
گذشـته فـرق قائـل شـوند و بـا توجـه بـه اینکـه اسـتان به 
عنـوان پایلـوت اقتصـاد مقاومتـی انتخاب شـده، نمی شـود 
مثـل گذشـته نـگاه کـرد و بایـد بـا نـگاه جدیـد و تـالش 
بیشـتری کار کنیـم و در ایـن صـورت توفیقـات بیشـتری 

نسـبت بـه جـو جـاری کشـور خواهیم داشـت. 
رزم حسـینی تصریـح کـرد: بایـد مدیـران هـر دسـتگاه 

مسـائل مربوطـه را بـه جـد پیگیـری کننـد و این امـر جزو 
کارنامـه مدیـران اسـت و اگـر کاری اجـرا نمـی شـود، باید 
اطـالع داده و دنبـال کنیـم و ایـن در عملکـرد مدیـران در 

حـوزه اقتصـاد مقاومتـی اسـتان تاثیـر می گـذارد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد جلسـات خروجی داشـته 
باشـد و بایـد دسـتگاه هـای متولـی بـا هماهنگـی بـرای 
اشـتغال، اقـدام کننـد، اظهـار کـرد: در حـال حاضـر در 
مسـیر اجـرای کارها در راسـتای اقتصاد مقاومتی هسـتیم 
و انتظـار داریـم اداره کار کـه مسـوول ایجاد شـغل اسـت، 
کار را دنبـال کنـد و نبایـد وظایـف ذاتـی دسـتگاه هـا بـه 
کارگـروه بیایـد. اسـتاندار کرمـان گفـت: کارگروه اشـتغال 
میـزان شـغل اسـتان را رصـد مـی کنـد و نبایـد منتظـر 
کارگـروه  دسـتگاه،  ذاتـی  وظایـف  انجـام  بـرای  باشـیم 
تشـکیل شـود. وی بـا اشـاره به اینکـه آمار بیکاری اسـتان 
کرمـان را قبـول نداریـم، افـزود: تعـداد بیـکاران بیـش از 
آمـار اعالم شـده اسـت و دنبال نیسـتیم که بگوییـم بیکار 
کـم اسـت تـا جایزه بـه ما بدهنـد، بلکه مـا آمـار واقعی را 
مـی خواهیـم ضمن آنکـه باید بتوانیـم از اعتبـارات دولتی 

اسـتفاده بیشـتری کنیـم./ ایسـنا

استاندار کرمان:

تعداد بیکاران استان بیش از آمار اعالم شده است

 خبر

1  افشای بی انضباطی های مالی دولت احمدی نژاد 
در گزارش مرکز پژوهش ها

خبرآنالیـن نوشـت: بخـش اعظـم جلسـه علني یکسـاعت و نیمـه دیروز 
دربـاره وضعیـت  پژوهش هـا  مرکـز  از  گزارشـي  قرائـت  را  دهـم  مجلـس 
داد.  اختصـاص  بـه خـود  مقاومتـی؛  اقتصـاد  در حـوزه  اقتصـادی کشـور 
گزارشـي کـه از انبـوه پـروژه هـاي عمرانـي نیمـه کاره و بدهي هـاي دولت 

گذشـته بـه عنـوان میراثـي بـراي دولـت یازدهـم؛ حکایـت داشـت. 
محمدقاسـمی بـه عنـوان نماینـده ایـن مرکـز، با ابـراز نگرانـی از کاهش 
هزینـه هـای عمرانی، گفت: از سـال ۸۳ تا 92 مجموعـه ای از بی انضباطی 
هـای مالـی در کشـور رخ داده کـه آن را بـه صـورت انبوهـی از بدهـی در 
دولـت مشـاهده مـی کنیـم و در همین زمـان انبوهی از طرح هـای عمرانی 
نیمـه تمـام وجـود دارد و دولـت در وضعیـت فعلـی متاسـفانه ابـزار مالـی 

مناسـبی بـرای بهبود اوضـاع در اختیـار ندارد.  
2   آیت اهلل موحدی کرمانی:

رایی که خبرگان به آیت اهلل جنتی دادند، یعنی اینکه فریب 
نخوردند

انتخـاب نوشـت: آیـت اهلل موحـدی کرمانـی گفـت: بـا توجـه بـه رای 
قاطعـی کـه اعضـای خبـرگان بـه آیـت اهلل جنتـی دادنـد، نمونه ایـن فریب 
نخـوردن اسـت. آقـا فرمودنـد مجلس خبـرگان بایـد انقالبی باشـد، انقالبی 
عمـل کنـد و انقالبـی بمانـد. مـن در همیـن جا به آقـا بشـارت می دهم که 
مطمئـن باشـید مجلـس خبـرگان همینطـور انقالبی هسـت و ایـن معنا در 
انتخابـات اخیـر خبـرگان نشـان داده شـد. ما امیدوار هسـتیم کـه در مورد 

مجلـس شـورای اسـالمی هم ایـن چنین باشـد.
3   کواکبیان خطاب به الریجانی:

ما را مسخره کردید،  خودتان یک جوری جبران بفرمایید
خبرآنالیـن نوشـت: کاندیـدای ریاسـت دائـم مجلـس شـورای اسـالمی، 
بابـت قرائت شـدن آرایـش در صحن علنـی از الریجانی انتقـاد و تاکید کرد 
کـه انصـراف داده بـوده اسـت. مصطفـی کواکبیان طـی تذکـری خطاب به 
رئیـس مجلـس بیـان کـرد: روز سـه شـنبه مـا را مسـخره کردیـد و گفتید 

بـای بـای مـی کند! مـن بـای بایی با شـما نداشـتم. 
شـما اجـازه ندادید اعـالم انصراف کنـم. وی افزود: از صدا و سـیما انتظار 
مـی رود صداقـت و امانـت را رعایـت کنـد. شـما هـم خودتـان یـک جوری 
جبـران بفرماییـد. البتـه عـزت و ذلت دسـت خداسـت اما من بـرای ثبت از 

تریبـون مجلس اینهـا را گفتم.

4   جلودارزاده:
ریاست مرکز پژوهش ها به عارف پیشنهاد شده است

تسـنیم نوشـت: نماینـده مـردم تهـران در مجلـس گفـت: ریاسـت مرکز 
پژوهشـهای مجلـس به عارف هم پیشـنهاد شـده کـه البته او هنـوز نظرش 
را در ایـن بـاره اعـالم نکـرده است.سـهیال جلـودارزاده در پاسـخ بـه ایـن 
پرسـش کـه آیـا اعضای کمیسـیونهای مجلس دهـم انتخاب شـده اند، گفت 

کـه فعاًل رؤسـای آن تثبیت شـده اسـت.
5   ناطق نوری: 

طیب حاج رضایی را شکنجه کردند تا اعتراف کند از امام خمینی 
پول گرفته است

ایرنـا نوشـت: حجت االسـالم و المسـلمین علـی اکبر ناطق نـوری گفت: 
مرحـوم طیـب حـاج رضایی در سـال 4۶ در زندان قصر آنقدر شـکنجه شـد 
تـا فقـط بـه دریافـت پـول از امـام خمینـی )ره( اعتـراف کنـد امـا وی این 

درخواسـت مامـوران رژیـم را هیچ گاه اجابـت نکرد.
6   واکنش الریجانی به تذکر نماینده دلواپس:

 قراردادهای نفتی در پی تفسیر شورای نگهبان به مجلس نیامد
دغدغـه  کنـون  تـا  گذشـته  مجلـس  از  نفتـی،  قراردادهـای  ماجـرای 
نماینـدگان دلواپـس بـوده که بیـم آن را دارند که در سـایه ایـن قراردادها، 
زمینـه نفـوذ دشـمن فراهـم شـود. به گـزارش خبرآنالیـن، نخسـتین تذکر 
نمایندگانـي از ایـن دسـت را حجـت االسـالم علیرضـا سـلیمی نماینـده 
محـالت در مجلـس ارائـه داد و گفـت: طبـق قانـون اساسـی، قراردادهـای 
خارجـی بایـد به تصویب مجلس برسـد این در حالی اسـت کـه قراردادهای 
نفتـی جدیـد هنـوز بـرای نماینـدگان مبهـم اسـت و روشـن نشـده اسـت. 
نماینـده محـالت افـزود: ممکـن اسـت در ایـن زمینـه کمیتـه ای تشـکیل 
شـده باشـد ولـی هنـوز زوایـای ایـن قراردادهـا مشـخص نیسـت. طبـق 
اصـل 77 قانـون اساسـی بایـد ایـن قراردادهـا به صـورت شـفاف در اختیار 
نماینـدگان قـرار گیـرد تـا در جلسـه علنـی بررسـی و تصویـب شـود. علی 
الریجانـی رئیـس مجلـس در پاسـخ به ایـن تذکر گفـت: قراردادهـای نفتی 
در پـی تفسـیر شـورای نگهبـان بـه مجلـس نیامـد و در عیـن حـال از وزیر 

نفـت دعـوت کـرد بـرای ارائـه توضیحـات در ایـن بـاره بـه مجلـس بیاید.
7   وزیر اطالعات:  تحلیل های اطالعاتی باید عقل گرا باشد نه 

احساسات محور و نشات گرفته از حب و بغض
تسـنیم نوشـت: علـوی وزیر اطالعـات گفـت: تحلیل های اطالعاتـی باید 
عقل محـور باشـد، اگـر خدایـی نکـرده تحلیل هـا احساسـات محور و نشـات 

گرفتـه از حـب و بغـض و سـلیقه ای باشـد امنیـت ملـی بـا خطـرات جدی 
مواجـه خواهد شـد.

8   آیت اهلل یزدی:
حاکمیت اسالم در نظام سیاسی باید باقی بماند

ایرنـا نوشـت: آیـت اهلل یـزدی گفـت: اگـر مـی گوییـم انقـالب اسـالمی 
بایـد حفـظ شـود منظـور این اسـت کـه حاکمیت اسـالم در نظام سیاسـی 
بایـد باقـی بمانـد و ایـن موضـوع بـا حفـظ هوشـیاری در برابـر توطئه های 

دشـمنان و اعتمـاد نداشـتن بـه آن هـا امـکان پذیـر می شـود.
9   ابالغ قانون جرم سیاسی از سوی رئیس جمهور

تسـنیم نوشـت: نماینـدگان نهمیـن دوره مجلـس شـورای اسـالمی در 
آخریـن ماه هـای عمـر بهارسـتان نهم طـرح »جرم سیاسـی« را بـه تصویب 
رسـاندند. ایـن طرح اواخر سـال 92 از سـوی جمعـی از وکالی مجلس نهم 
تهیـه شـد و پـس از اعـالم وصـول ایـن طـرح در اردیبهشـت مـاه 9۳ ایـن 
طـرح در دسـتور کار کمیسـیون قضایـی و حقوقـی مجلـس قـرار گرفـت. 
طـرح جـرم سیاسـی در نهایـت در 20 اردیبهشـت ماه 95 در صحن مجلس 
تصویب شـد و شـورای نگهبان نیز در 29 اردیبهشـت ماه این طـرح را تایید 
کـرد. علـی الریجانـی در روزهـای آخـر مجلس نهـم قانون جرم سیاسـی را 
بـرای اجـرا بـه حجت االسـالم روحانـی رئیس جمهور کشـورمان ابـالغ کرد. 
حجت االسـالم روحانـی نیـز طی نامـه ای به وزیر کشـور و وزیر دادگسـتری 

ایـن قانـون را بـرای اجرا ابـالغ کرد.
10   روزنامه جوان: 

اصالح طلبان خود را بازتولید کنند
روزنامـه اصولگـرای جـوان نوشـت: اید نسـبت انقالبـي بودن بـا اعتدال، 
اصالحـات، توسـعه، رفـاه مسـئوالن، نـوع نـگاه بـه غـرب، نـوع نـگاه بـه 
جنبش هاي اسـالمي و اجراي شـریعت روشـن شـود. بازتولید فضاي جدید 
توسـط مقـام معظـم رهبري فرصتـي ذي قیمت را بـراي بخـش درون نظام 
جریـان اصالحـات فراهـم کرده اسـت. ایـن رهیافت زمینـه را بـراي رهایي 
نئواصالح طلبـان از مهره هـاي پدرسـاالر و سـوخته فراهم مـي آورد. آنان که 
بـراي فـرار از انـگ اصالح طلبـي موجـود، بـه دامـن الریجاني پنـاه مي برند 
از ایـن فرصـت اسـتفاده نماینـد و ایـن بهانه را بـراي انقطاع از مسـیر آلوده 
و غبارآلـود گذشـته مغتنـم شـمارند. نمي توان هـم انقالبي بـود و هم دهها 
مانیفسـت و طـرح و راهبـرد و کتـاب از گذشـته اصالح طلبـان همچـون 
»مانیفسـت  جمهوریخواهـي«،  »مانیفسـت  مسـلماني«،  »زیسـت  جـزوه 
مشـروطه خواهي«، »سـند تأمـالت پنج سـاله حـزب مشـارکت« و »جـزوه 

حـاال وقتـش هسـت« را بـه عنـوان انقالب اسـالمي قالـب کرد.
11   واکنش روزنامه جوان به دیدار عارف با تاج زاده

روزنامـه اصولگـرای جـوان نوشـت: بـه محـض آزادي تـاج زاده عـده اي 
بـه دیـدارش رفتنـد. دیـدار وي بـه جهـت حقوقي بالاشـکال اسـت و اصوالً 
دیدار از دیگران مسـئله بدي نیسـت، اما از جهت نگرشـي قابل تأمل اسـت. 
اینکـه مدیـران نظـام جمهـوري اسـالمي بـه ایـن دیـدار برونـد و اصـرار بر 
نمایـش تصاویـر آن داشـته باشـند، نوعـي دهان کجي به نظـام و تصمیمات 
آن و نوعـي  اعتـراض نهفتـه بـه زندانـي بـودن این محکـوم امنیتي اسـت. 
انتشـار تصاویـر امثال عارف و سـیدصفدر حسـیني و برخي از افـراد دیگر با 
خانم هـاي بدحجـاب و باحجـاب در این مالقـات تأمل برانگیز اسـت. توقع از 
مدیـران نظـام کـه بـه دیدار وي شـتافتند این اسـت که نظر خـود را درباره 
ایـن محکومیـت اعـالم دارنـد در غیـر ایـن صـورت چه اصـراري بـر ماندن 
در مصـادر نظامـي دارنـد که احـکام آن را محتـرم نمي شـمارند، هدیه براي 

فتنه گـر بـردن بـه مثابـه »شـایعت و بایعـت« از فتنه گري اسـت.
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کاغذ اخبار

 خبر

تشریح ویژه برنامه های صدا و 
سیما در ماه مبارک رمضان  

فاطمه پورمرادی

بـه گـزارش پیام مـا ،احمد علـی رمضانـی مدیر کل 
صدا و سـیما اسـتان کرمان در نشسـت خبری در جمع 
خبرنـگاران  ضمـن تبریـک  مـاه مبارک رمضـان اظهار 
داشـت: در طـول ایـن مـاه مـردم بـه خـدا نزدیـک می 
شـوند و فضایـی معنوی در خانـواده ها حاکم می شـود 
و مـا نیـز بـرای هرچه معنوی تر شـدن ایـن فضا تالش 
مـی کنیـم . وی ادامـه داد:یکـی از ویـژه برنامـه های ما 
در مـاه جمـع خوانـی قـرآن بیـن سـاعت ۱۸ تـا ۱9 در 
محـل حسـینبه ثـارا... برگـزار خواهـد شـد.  وی بیـان 
داشـت :یـک ویـژه برنامه نیـز برای افطـار داریـم که در 
ایـن برنامـه هـا کار هایی انجـام دهیم تا الگـو گیری به 
سـوی خیـر باشـد مثـال از خیرین برتـر و ... کـه الگویی 
بـرای کار خیـر باشـند. مدیـر کل صـدا و سـیما اسـتان 
کرمـان گفت:ویـژه نامـه سـحر سـخنرانی از روحانیـان 
اسـتانی اسـتفاده کردیـم کـه در آیتـم هـای مختلـف 
برگـزار مـی شـود. وی گفـت : مسـابقه ای متفـاوت در 
روز هـای مـاه مبارک برگزار می شـود که جوایـز ارزنده 
ای بـه برگذیـدگان اهـدا مـی شـود . وی خلطـر نشـان 
کرد:پیشـبینی می شـود تا جنگ رمضان در شهرسـتان 
قلعـه گنج بـا حضور هنرمندان کشـوری برگـزار خواهد 
شـد. ایـن مسـئول ادامـه داد:در سـیما مـا چنـد کار 
دیگـر نیـز بایـد انجـام دهیـم اینکه مـا باید دو سـریال 
پـر مخاطـب پخش شـده در سـنوات گذشـته را پخش 
کنیـم .وی اذعـان داشـت :مباحث کوتاه یـک دقیقه ای 
کارشناسـی شـده در بیـن برنامـه ها پخش خواهد شـد 
همچنیـن بخـدا نزدیـک تـر و لحظـه دیـدار دو برنامـه 
هـای رادیـو و سـخنرانی مذهبی هـر روز ظهـر و قرائت 
دعـای ابوحمـزه ثمالـی از دیگر برنامه های ما می باشـد 
.علـی رمضانـی  در پایـان گفت:ما تمام تالشـمان را می 
کنیـم تـا برنامـه های نو و مناسـب بـرای این مـاه عزیز 
در نظـر بگیریـم .این مسـئول اظهار داشـت:ما با شـدت 
سراسـری  هـای  شـبکه  در  گزرشـاتمان  پیگیرپخـش 
هسـتیم ، بـه جـرات مـی تـوان گفـت در چنـد مـاه 
گذشـته مـا جهشـی در این بحـث داشـتیم .وی تصریح 
کـرد: مـا بـرای خبـر و اطـالع رسـانی از هیچ سـازمانی 
پـول نمیگیریـم امـا اگـر دسـتگاهی بـه غیـر از اطـالع 
رسـانی خواسـتار پخـش اطـالع رسـانی باشـد مبلغـی 
پرداختـی بـرای خزانه می باشـد که باید پرداخت شـود. 
علی رمضانی بیان کرد: رسـالت ما رسـالت همگرایی در 
اسـتان اسـت و مـا علیه و لـه هیچکس برنامـه و آیتمی 

پخـش نخواهیـم کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی  مدیریت 
جامع حوزه های آبخیز منطقه یک 

کشور در کرمان
بـر اسـاس پایـگاه اطـالع رسـانی اداره کل منابـع 
طبیعی اسـتان کرمـان، کارگاه آموزشـی تحـت عنوان 
حـوزه  در  مشـارکت  فرآینـد  و  سـازمانی  انسـجام   «
هـای آبخیـز« بـه میزبانـی اداره کل منابـع طبیعـی و 
آبخیـزداری اسـتان کرمـان و بـا حضـور معاونیـن فنی 
و آبخیـزداری و دبیـران کمیتـه فنـی ادارات کل منابع 
طبیعـی منطقـه یـک کشـور متشـکل از اسـتان هـای 
، خراسـان رضـوی، خراسـان جنوبـی، سـمنان،  قـم 
اصفهـان، سیسـتان و بلوچسـتان، هرمـزگان، بوشـهر، 
یـزد، منطقـه جیرفـت و کهنـوج ، در مـورخ 95/۳/۱2 
برگزارشـد. در ایـن جلسـه دکتـر گرشاسـبی معـاون 
آبخیـزداری سـازمان جنگل ها ، مراتـع و آبخیزداری با 
بیـان اهداف و سیاسـت های سـازمان در برنامه ششـم 
توسـعه اعـالم کـرد: رویکـرد منابـع طبیعـی در برنامه 
ششـم ، مشـارکت مردم، تولیـد آب و حفاظت از خاک 
با اسـتفاده از تعامل مفید و سـازنده با کلیه ارکان فعال 
در حـوزه هـای آبخیز اسـت و نـگاه مدیریـت به عرصه 
هـای مناعب طبیعی نگاه فرابخشـی و تخصصی اسـت 
. دکتـر رودری رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
اسـتان که بعنـوان میهمان ویـژه در نشسـت افتتاحیه 
ایـن کارگاه حضـور داشـت بـا اعـالم آمـار و ارقامـی از 
وضعیت منابع آب و خاک و اجزاءمنابع طبیعی اسـتان 
مثـل جنـگل ها، مراتـع و بیابانها و آبخیزهای اسـتان و 
اظهار مسـرت از حضـور در جمع متولیـان اصلی منابع 
طبیعـی اعـالم کـرد: اسـتان کرمان بـه عنـوان یکی از 
سـه اسـتان پایلـوت در مقاومـت اقتصادی نگاه بسـیار 
ویـژه ای بـه منابع طبیعی داشـته و معتقد اسـت یکی 
از حـوزه هـای بسـیار مهـم، تاثیرگذار و فعـال در بحث 
اقتصادمقاومتـي ، حـوزه هـای منابع طبیعی اسـت که 
طـی آن مـی تـوان بـا نـگاه اقتصادی بـه منابع بسـیار 
ارزشـمند طبیعـی اسـتان سـهم بسـیار به سـزائی رااز 

ایـن عرصه هـا طلـب نمود.

رهبـر انقـالب صبـح دیـروز بـا نماینـدگان مجلـس دیـدار 
کردنـد. ایشـان در ایـن دیـدار بـا تأکیـد بـر لـزوم حفـظ 
مجلـس  بـودن  امـور  رأس  در  جایـگاه  و  هیبـت  اقتـدار، 
شـورای اسـالمی، بـه الزامـات قانونگـذاری خـوب در مجلس 
اشـاره کردنـد و بـا برشـمردن اولویت هـای کاری مجلس در 
عرصـه های اقتصـاد مقاومتی، فرهنگ و سیاسـتهای داخلی، 
منطقـه ای و بیـن المللـی، گفتند: مجلس شـورای اسـالمی 
بایـد ضمـن دمیـدن روح آرامش در کشـور، »انقالبی« باشـد 
و در قانونگـذاری انقالبـی عمـل کند و به مواضـع خصمانه و 
مغرضانـه امریکا، واکنش نشـان دهد و در مقابل سیاسـتهای 
اسـتکبار ایسـتادگی کنـد. گزیـده صحبـت هـای رهبـری را 
بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـانی دفتر مقـام معظـم رهبری 

نید: بخوا
 وظیفـه قانونگـذاری مجلـس، بسـیار مهـم و در واقـع ریل 

گـذاری بـرای حرکـت دولت اسـت.
 وظیفـه نظارتـی مجلـس، تعارضی بـا موضوع همـکاری با 
دولـت نـدارد، ایـن همـکاری بـه معنـای گذشـتن مجلس از 

حـق خود نیسـت و نماینـدگان باید بـا اسـتفاده از اختیارات 
قانونـی خـود همچـون تحقیـق و تفحـص، اجـرای صحیـح  

قانـون را پیگیـری کنند.
 شـرایط کشـور، شـرایط ویـژه ای اسـت، بنابرایـن برنامـه 
ششـم بایـد بـا دقـت و بدون هیـچ اغمـاض و کوتاهـی مورد 

بررسـی و تصویـب قـرار گیرد.
  اگـر چه برخی ناشـی گـری ها انجام شـد و برخی مواضع 
و صحبـت هـای منفعالنـه، دشـمن را در اسـتفاده از حربـه 
تحریـم، تشـجیع کـرد اما بایـد مشـکالت اقتصادی بـه ویژه 
رکـود و اشـتغال حـل شـوند و ِصـرِف صحبت، فایـده ندارد.

 خجلـت و شـرمندگی نظـام از بیـکاری یـک جـوان، از 
خجلـت و شـرمندگی جـوان بیـکار در خانواده خود، بیشـتر 
اسـت، بنابرایـن باید بـرای حل این مشـکل، اقدامـات جدی 

شـود. انجام 
 قاچـاق همچـون خنجری به پشـت نظام اسـت کـه مقابله 
بـا آن هـم آسـان نیسـت اما دولـت باید بـا این پدیده شـوم 

برخـورد کنـد و مجلـس نیز پشـتوانه این برخورد باشـد.

 در موضـوع فرهنـگ نوعـی ولنـگاری و بـی اهتمامـی در 
دسـتگاههای فرهنگـی به چشـم مـی خـورد، زیـرا در تولید 
کاالی فرهنگـی مفیـد و جلوگیـری از تولیـد کاالی فرهنگی 

مضـّر، کوتاهـی هایـی انجام می شـود.
 برخـی مواقـع در مقابـل تولید یـا ورود کاالهـای فرهنگی 
مضـر، موضع گیـری و اقدامـی نمـی شـود، زیـرا ایـن تـرس 
وجـود دارد کـه متهـم به جلوگیـری از جریـان آزاد اطالعات 

شوند.
 در مقابـل گسـتاخی های دشـمنان بایـد بـه میـدان آمد و 

بـا پاسـخ محکم، دهـان آنها را بسـت، زیرا دشـمن در عرصه 
سیاسـی بـر اسـاس عکس العمل هـا محاسـبه می کنـد و اگر 
احسـاس کنـد طـرف مقابـل منفعـل و اهـل عقب نشـینی 

اسـت، کوتـاه نمی آیـد و زیاده خواهـی می کنـد.
 نماینـده مجلـس می توانـد طبـق بینـش و نـگاه سیاسـی 
خـود رأی بدهـد و در موافقـت یـا مخالفـت بـا موضوعـی، 
اظهارنظـر یـا انتقـاد کنـد امـا بـه هیچ وجـه نبایـد همچـون 
برخـی مقاطـع در دوره هـای قبلـی مجلـس کار بـه اختالف، 

کشـمکش زبانـی، یقه گیـری و تشـنج کشـیده شـود.

رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس دهم:

نباید همچون برخی مقاطع در دوره های
 قبلی مجلس کار به یقه گیری و تشنج کشیده شود

    دولت

علی الریجانی ضمن تکذیب کاندیداتوری اش برای انتخابات ریاست جمهوری:

اینکه روحانی تک دوره ای شود، احتمالش زیاد نیست
نامـه  هفتـه  بـا  دهـم  مجلـس  رییـس  الریجانـی  علـی 
اصولگـرای مثلـث گفـت و گویی انجام داده اسـت. او در این 
گفـت و گـو دربـاره احتمـال تـک دوره ای شـدن روحانـی، 
کاندیداتـوری خـودش، احتمال رد صالحیـت احمدی نژاد و 
دیگـر مسـائل صحبت کرده اسـت. در ادامـه گزیده صحبت 

هـای الریجانـی را بخوانیـد:
* گاهـی افـراد می آمدنـد و می گفتنـد مـا می خواهیم راجع 
بـه ایـن موضـوع مذاکره کنیـم ولـی آدم احسـاس نمی کرد 
کـه یـک پشـتوانه مأموریتی درسـتی دارنـد. تا این دو سـه 
روز آخـر مانـده بـه رای گیـری که آقـای دکتر عـارف تماس 
گرفتنـد و گفتنـد: »سـه نفـر از طـرف مـا می آینـد بـرای 
مذاکـره«، گفتم:»بـرای چـه چیـزی مذاکره کننـد؟«، آقای 
عـارف گفتنـد: »بـرای هیات رئیسـه«. مـن هـم به دوسـتان 
فراکسـیون والیـت گفتـم نماینـده ای از هر گرایـش انتخاب 
کـرده و بـا نماینـدگان آنهـا صحبـت کننـد. چـون فاصلـه 

زمانـی تـا رای گیری کـم بود، همـه کارها شـکل گرفته بود. 
ظاهـرا آن آقایـان پیشـنهادی دادنـد و پیشـنهادی هم اینها 
دادنـد، گویـا نتوانسـتند آن پیشـنهاد فراکسـیون والیـت را 

مـورد توجـه قـرار دهند.
  این مجلس اصال سنخیتی با مجلس ششم ندارد.

  دولـت اعـالم کـرد موضعـی نـدارد و ایـن کار درسـتی 
بـود. مجلـس اگـر بخواهـد مسـتقل باشـد، دولت هـا نبایـد 
در انتخـاب نماینـدگان و در انتخـاب هیات رئیسـه دخالـت 
داشـته باشـند. این تصمیـم آقـای روحانی و دولـت یازدهم 
بـرای عـدم دخالـت، سـنجیده و درسـت بود. ما هـم چیزی 

ندیدیم.
  حـداد از مـن برای حضـور در ائتـالف اصولگرایان دعوت 

د نکر
جایـگاه  »چـون  گفتـم  موحدی کرمانـی  آقـای  بـه    
روحانیـت را در انقـالب اصیـل می دانـم، از شـخص شـما 

حمایـت می کنـم ولـی کاری بـه آرایـش لیسـت نـدارم.«
زیـاد  احتمالـش  اینکـه روحانـی تـک دوره ای شـود،    

نیسـت.
  آقـای روحانـی روی هم رفته در مسـیر درسـتی در حال 

حرکت اسـت.
  برنامه ای برای کاندیداتوری در انتخابات 9۶ ندارم

  فکـر نمی کنـم نامـزدی احمـدی نـژاد در ایـران خیلـی 
بودنـد  رئیس جمهـور  دوره  دو  کـه  آنهـا  باشـد،  جاذبـه ای 
دوبـاره بـه صحنـه بیاینـد. مخصوصا آنکـه خیلـی تجربیات 

موفقـی هـم نداشـته باشـند.
بـا هـر  آمریکا:مـا  انتخابـات ریاسـت جمهـوری   دربـاره 
دو گـروه جمهوریخـواه و دموکرات هـا در ۳7 سـال پیـش 
در  منفـی  سـوابق  دموکرات هـا  هـم  داشـتیم.  مواجهـه 
برخـورد بـا ایـران دارند و هـم جمهوریخواه ها. بسـتگی دارد 
بـه اشـخاصی کـه چقـدر در شـرایط فعلـی تحلیل درسـتی 

از مسـائل داشـته باشـند. در واقـع مقـدار زیـادی بـه آدم ها 
مربـوط اسـت که چقدر عقالنیـت در اداره حکمرانی داشـته 
باشـند و واقعیت هـای صحنـه را درسـت بفهمنـد. مـن فکر 

می کنـم ایـن مسـاله بـه وضـع خودمان هـم شـباهت دارد؛ 
اصالح طلبـان.  هـم  و  آمده انـد  کار  سـر  اصولگراهـا  هـم 
همان گونـه کـه گفتـم مقدار زیـادی به آدم ها مربوط اسـت.

خبر

بیـش از 9 سـال از آغـاز پـروژه مسـکن 
مهـر مـی گذرد امـا نه تنها بخـش اعظمی 
از ایـن پـروژه به مـردم تحویل داده نشـده 
اسـت که تعـداد قابل توجهـی از واحدهای 
مسـکن مهـر مشـکالت قضایـی هـم پیدا 
شـروع  روزی  از  چیـز  همـه  انـد.  کـرده 
شـد که محمـود احمـدی نـژاد و دولتش 
خواسـتند کـه بـا طرحـی بـه نـام مسـکن مهـر، هـم قیمت 
مسـکن را کنتـرل کنـد و هـم بـه زعم خوشـان همـه ایرانی 
هـا را صاحـب خانـه. بـر همین اسـاس بود که طرح مسـکن 
مهـر در ابتـدا در قالـب بنـد د تبصـره ۶ قانـون بودجه سـال 
۱۳۸۶ آغـاز شـد و سـپس بـر مبنـای قانـون سـاماندهی و 
حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن، بـه صـورت پیوسـته در 
دسـتور کار قـرار گرفـت. ایـن طرح تـا پایان دولـت دهم هم 
ادامـه داشـت امـا نه تنهـا گـره ای از کار ملت نگشـود که به 
معضلـی بـرای مـردم و  دولـت مـردان یازدهـم تبدیل شـد. 
بـه طـوری کـه مسـئوالن راه و شهرسـازی کشـور در دولـت 
تدبیـر و امیـد گاه و بیـگاه از بی تدبیری هـای صورت گرفته 
در انجـام ایـن طـرح انتقـاد کردنـد. انتقاداتـی کـه ابتـدا بـه 
تصمیمـات عجوالنـه ای کـه در اجـرای این طرح اتخاذ شـد 
وارد مـی شـد )ماننـد افزایش تعداد واحدهای سـاخته شـده 
از سـالی 200 هزار بـه یک میلیون(. جـدای از این انتقادات، 
مشـکالتی مثل سیسـتم فاضالب، نداشـتن آسانسـور و البته 
نقشـه بسـیار ضعیـف هم عامـل انتقاد بـود. این مـوارد باعث 
شـد تا مسـکن مهر عمال به پاشـنه آشـیلی برای دولت های 

نهـم و دهـم تبدیل شـود. 
تالش دولت یازدهم برای سامان دادن

 به مسکن مهر
البتـه دولـت یازدهم تاکنـون برنامـه های مختلفـی را برای 
به سـرانجام رسـاندن مسـکن مهر در نظر گرفته اسـت. در تازه 
تریـن برنامه، چهارشـنبه گذشـته در هیات دولـت با اختصاص 
اعتبـار مـورد نیاز برای آماده سـازی شـرایط خدمـات زیربنایی 
۳50 هـزار واحـد مسـکونی مسـکن مهـر موافقـت شـد. براین 
اسـاس، مبلـغ ۱0 هزار میلیارد ریال از محل تسـهیالت اسـناد 
خزانـه اسـالمی به منظور پرداخت بخشـی از دیـون پیمانکاران 
تـا پایـان سـال ۱۳94 و سـال ۱۳95، مبلغ چهار هـزار میلیارد 
ریـال از محـل منابع مدیریـت بحران، مبلغ هفت هـزار میلیارد 
ریـال از محـل منابـع داخلـی شـرکت هـای عمران شـهرهای 
جدید و سـازمان ملی زمین و مسـکن، مبلغ هزار میلیارد ریال 
از منابـع داخلـی وزارت نیـرو از محـل فـروش انشـعابات، مبلغ 
دو هـزار میلیـارد ریـال از محل قانـون بودجه سـال ۱۳95 کل 
کشـور بـا عنوان »تخفیف عـوارض پروانه، حمایت هـای مالی و 
تراکـم و ایجاد تأسیسـات عمومی مسـکن مهر« بـه وزارت راه و 
شهرسـازی و مبلغ دو هـزار و 500 میلیارد ریال از همین محل 
بـا عنـوان »زیرسـاخت مسـکن مهـر- سـهم دولت« بـه وزارت 
نیـرو اختصـاص یافـت. اما ایـن برنامه هـا جلوی انتقـادات تند 

و تیـز دولتـی هـا از مسـکن مهر را تا بـه حال نگرفته اسـت.

روایت وزیر راه از مسکن مهر
 قفسه ای برای انسان

یکـی از تندتریـن انتقادهـا را متولـی اصلـی طرح مسـکن 
مهـر در دولـت یازدهـم به پـروژه مسـکن مهر داشـت. عباس 
آخونـدی وزیـر راه و شهرسـازی چنـدی پیـش در همایـش 
چالش های توسـعه شـهری در اندیشـه ایران شـهر دانشـکده 
معماری و شهرسـازی دانشـگاه شـهید بهشـتی طرح مسـکن 
مهـر را بـه قفسـه ای کـه در آن انسـان مـی گذارنـد تشـبیه 
کـرد. وی گفت که مسـکن مهـر تصویری از انسـان هایی را به 
مـا نشـان می دهد کـه همچـون کاال می تـوان آن هـا را در هر 
جایـی از ایـن سـرزمین داخـل قفسـه هایی جـا داد. پـروژه ای 
کـه در آن نـه مسـاله شـهر را می بینیـد، نـه مقـام انسـان و 
نـه سـاختار اجتماعـی را، فقـط یکسـری قفسـه اسـت کـه 
می توانیـد در آن هـم کاال بگذاریـد و هم انسـان. از این دسـت 
انتقادهـا البتـه کـم نبـود. بهمـن مـاه 94 هـم محمـد مهدی 
زاهـدی نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلس نهم شـورای 
اسـالمی از وضعیـت مسـکن مهر انتقـاد کـرد و از مدیرکل راه 
و شهرسـازی خواسـت کـه فکری به حال مسـکن مهـر بکند. 
عـالوه بـر ایـن مردمـی هـم که سـاکن این خانـه هـا بودند از 
امکانـات واحدهـا راضـی نبودند. اما این همه مشـکل مسـکن 

مهـر نبوده و نیسـت. 
از 33 هزار واحد

 18 هزار واحد هنوز نیمه تمام هستند
روز گذشـته مدیـر مسـکن و سـاختمان اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان کرمـان از برخـی مشـکالت مسـکن مهر 
در اسـتان کرمـان پـرده برداشـت. طبـق گفتـه علـی حاجی 
زاده در شـمال اسـتان کرمـان ۳۳ هـزار واحـد مسـکن مهـر 
وجـود دارد کـه تاکنـون ۱5 هـزار واحد آن به مـردم تحویل 
داده شـده اسـت و هنـوز ۱۸ هـزار واحـد بـه اتمام نرسـیده 
انـد. البتـه عملیـات اجرایـی ایـن ۱۸ هـزار واحد نیمـه تمام 
مسـکن مهـر بـا پیشـرفت هـای فیزیکـی ۱5 تـا ۸0 درصـد 

ادامـه دارد.
3 هزار واحد ساخته شده در انتظار رفع مشکالت

 آن طـور کـه ایـن مسـئول بـه ایسـنا گفتـه عملیـات 
سـاختمانی حدود ۳ هزار واحد نیمه تمام مسـکن مهر هم به 
پایـان رسـیده اما به دلیل وجود مشـکالتی همچـون محوطه 
سـازی، نصب انشـعاب و آسانسـور هنوز قابل استفاده نیستند. 
البتـه حاجـی زاده ایـن خبـر را هـم داده که طبـق برنامه قرار 

اسـت تـا پایان سـال جـاری این مشـکالت رفع شـود. 
یک هزار و 500 واحد متقاضی ندارند

وی همچنیـن گفـت: پـروژه هایـی وجـود دارد کـه بـه 
دالیـل مختلـف فاقد متقاضی هسـتند که در حـوزه اداره ما 
یـک هـزار و 500 واحـد را شـامل می شـود و قبل از سـال 
جـاری اطالعـات این واحدها را در سـامانه الکترونیکی اداره 
قـرار داده ایـم و کسـانی کـه عالقمنـد باشـند، هر کـدام از 
ایـن واحدهـا را انتخـاب و اطالعـات را در سـایت تکمیـل 
کننـد و بـا مراجعـه بـه اداره، ثبـت نـام آنهـا را انجـام مـی 

دهیـم. مدیـر مسـکن و سـاختمان راه و شهرسـازی اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: طی روزهای گذشـته همه شـرط های 
مربـوط به متقاضیان مسـکن مهر حذف شـد و هـر مراجعه 
کننـده ای کـه بتوانـد منابع مالـی مورد نیاز واحـد را تامین 
کنـد، مـی توانیـم ثبـت نـام را انجـام دهیـم و بـا توجـه به 
اینکـه واحدهـا در مراحل مختلف پیشـرفت هسـتند، بعد از 

تکمیـل، تحویـل متقاضی می شـود.
مشکالت قضایی 2 هزار و 500 واحد مسکن مهر

امـا یکـی از مهمتریـن مشـکالتی کـه حاجـی زاده بـه آن 
اشـاره کرده، مشـکالت قضایی تعداد قابل توجهی از واحدهای 
مسـکن مهر اسـت. مدیر مسکن و سـاختمان راه و شهرسازی 
اسـتان کرمـان خبـر داده کـه بیـش از 2 هـزار و 500 واحـد 
مسـکن مهر در شـمال اسـتان کرمان درگیر مشکالت قضایی 
هسـتند. وی گفـت کـه عمـده مشـکل ایـن واحدهـا اختالف 
مالـی بیـن مدیـران و اعضـای تعاونـی هاسـت و ایـن موضوع 
موجب شـده تـا در دادگسـتری پرونده هایی ایجاد شـود. وی 
افـزود: در حوزه عملیات اجرایی کار انجام شـده اما مشـکالتی 
کـه بعضـا بیـن اعضـا و مدیـران تعاونی پیـش می آیـد، بهتر 
اسـت قبـل از مراجعه به سیسـتم قضایی، با برگـزاری مجامع 
در تعاونی رفع شـود، زیرا ممکن اسـت کار در سیستم قضایی 

بـه درازا بکشـد و بـرای مـردم نارضایتی به وجـود آورد.
مشکالتی در زمینه خدمات زیربنایی

 مسکن مهر وجود دارد
مدیر مسـکن و سـاختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
کرمـان در ادامـه اظهـار داشـت: در زمینـه خدمـات زیربنایی 
مسـکن مهـر مشـکالتی در جاهایـی وجـود دارد کـه بایـد در 
تعـدادی از آنهـا خدمـات مزبـور ایجـاد و در برخـی دیگـر، 
انشـعابات خریـداری و نصب شـود کـه به عهده شـرکت های 
تعاونـی اسـت. حاجـی زاده خاطرنشـان کـرد: تاکنـون قریب 
700 میلیـارد تومـان تسـهیالت بانکی برای سـاخت مسـکن 
مهر در شـمال اسـتان کرمـان پرداخت شـده و حداقل معادل 
همیـن مبلغ به وسـیله مردم پرداخت شـده که بایـد با تامین 
سـایر منابـع مـورد نیـاز در ایـن بخـش، واحدهـا تکمیـل و 

تحویل شـوند.

9 سال از آغاز پروژه مسکن مهر می گذرد و مشکالت همچنان باقیست

مسکن بی مهری

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

 ما
یام

ر/پ
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با گذشت بیش از 9 سال از آغاز 
پروژه مسکن مهر، هنوز بخش قابل 
توجهی از واحدهای مسکن مهر به 
مردم تحویل داده نشده است.

روز گذشته هم مدیر مسکن و 
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان با اشاره به تحویل 15 
هزار واحد از 33 هزار واحد مسکن 
مهر در شمال استان کرمان، از 
مشکالت خدماتی 3 هزار واحد

 و مشکالت قضایی 2 هزار و 500 
واحد خبر داد.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

کرمون

داستان

افسانه محمدی
شـهر کرمـان عـالوه بـر جاذبـه هـای تاریخـی و گردشـگری 
غذاهای خوشـمزه و متنـوع زیادی دارد. زنـان کرمانی به نجابت 
و کدبانویـی شـهره انـد. طعـم غـذای مادرهـا و مادربـزرگ های 
کرمانـی بـا طعـم هیـچ غذایـی قابـل مقایسـه نیسـت. اگرچـه 
برخـی از غذاهـای سـنتی کرمـان فرامـوش شـده اسـت امـا باز 
هـم عطـر خـوش غذاهـای متنـوع کرمانـی از آشـپزخانه هـا به 
مشـام می رسـد، که توسـط کدبانوهای کرمانی بـه بهترین نحو 
طبـخ می شـود. بعضـی از این غذاها مختص شـهر کرمـان بوده 
و غـذای اصیل این شـهر محسـوب می شـود که هـر هفته یکی 
از ایـن غذاهـا را بـه همـراه خـواص مـوادش عنوان مـی کنیم. 

طرز تهیه کشک و بادمجان:
بادمجان 5عدد                                        پیاز2عدد

نعناع خشک 2 قاشق غذاخوری
کشک  5قاشق غذاخوری

سیر 5حبه
گردوی خردشده ۳قاشق غذاخوری

نمک و فلفل به میزان الزم
طرز تهیه:

بادمجـان ها را پوسـت کنده و چند قسـمت کنیـد. نمک بزنید 
و پانـزده دقیقـه به آن زمـان بدهید تا آب بادمجان خارج شـود. تا 
در زمـان سـرخ کـردن روغن کمتـری مصرف کند. بادمجـان ها را 

پـس از سـرخ کـردن با سـیر رنده شـده مخلوط و خـوب له کنید. 
نعنـای خشـک را با مقـداری روغن با حرارت کم تفـت دهید، پیاز 
هـا را نیـز خـوب ریـز کـرده و در روغـن سـرخ می کنیم. سـپس 
نعناع داغ، گردوهای خردشـده و بادمجـان را به پیازها اضافه کرده 
و روی حـرارت تفـت مـی دهیـم. کشـک را بـا یـک چهـارم آب 
سـرد مخلـوط کـرده و بـه مواد اضافـه می کنیم و کمـی تفت می 
دهیم تا آب اضافه غذا کشـیده شـود. کشـک بادمجان را در ظرف 
بکشـید و رویش را با سـیر داغ و نعناع داغ تزیین کنید. البته الزم 
بـه ذکراسـت کـه اندازه همـه این مواد بـه ذائقه فرد بسـتگی دارد 

و مـی توانـد مقـدار آن را کم یـا زیاد کند. 
  کشک و بادمجان

 کشـک و بادمجـان غـذای محبوب بسـیاری از خانـواده های 
کرمانـی مـی باشـد. در بسـیاری از مهمانـی ها اگر چـه به عنوان 
غـذای اصلـی سـرو نشـود ولـی در کنـار آن قـرار دارد. البتـه در 
قدیـم ایـن غـذا فقـط بـه صـورت سـنتی درسـت می شـد؛ ولی 
در حـال حاضـر بـه صـورت مختلفـی پختـه و تزییـن می شـود. 
کشـک و بادمجـان مجلسـی کـه بـه آن گوشـت هـم اضافـه می 
کننـد یـا بـا گوشـت تزیین می شـود، کشـک و بادمجـان کبابی 
کـه در آن بادمجـان را کبـاب کرده و اسـتفاده می کننـد. ولی ما 
مـی خواهیـم در اینجا طرز تهیه کشـک و بادمجـان اصیل مردم 
کرمـان را آمـوزش دهیـم و همچنین خـواص مـواد را نیزتوضیح 
مـی دهیـم تا عزیـزان با مـواد مصرفی بهتر آشـنا شـوند. یکی از 

مـواد مـورد نیاز مـا بادمجان اسـت.
بادمجـان : متعلـق به خانواده سـیب زمینی اسـت کـه از هند 
به کشـور ما آورده شـده اسـت. طبع گـرم و خیلی خشـک دارد. 
عـده زیـادی بادمجـان را بی خاصیت مـی دانند. ولـی مهمترین 
خاصیـت آن کـم کالـری بـودن آن اسـت و بـرای وزن کم کردن 

غذای مناسـبی است.
پیـاز:  در داخـل این غـذا از دیر باز به عنـوان باکتری کش بدن 
و بـرای رفـع سـموم بدن مـورد اسـتفاده قـرار می گرفته اسـت. 
طبـع گـرم دارد و یکـی از مهمتریـن خاصیـت آن ضد سـرطانی 
بودنش اسـت. پیاز ضد کلسـترول اسـت. خواص آنتی اکسـیدانی 
و امـگا ۳موجـود در آن باعـث کاهـش میـزان تـری گلیسـیرید 
خـون مـی شـود همچنین خـواص ضد دیابتـی دارد و یـک ماده 

غذایـی مفیـد بـرای عزیزان مبتـال به دیابت اسـت.
نعنـاع : سرشـار از خاصیت اسـت. تقویت کننده معـده و بدن، 

ضـد تشـنج و ضد سـرفه اسـت. برای بـی خوابی موثر اسـت.
گـردو: از جمله مواد مغذی اسـت که مقدار فسـفر آن با ماهی 
برابـری مـی کنـد. گـردو؛ خون سـاز و تصفیه کننده خون اسـت 
و در درمـان بیمـاری هـای ریـوی اسـتفاده می شـود. ایـن ماده 
غذایـی دارای مـس مـی باشـد. بنابرایـن بـه جـذب آن در بـدن 

کمـک مـی کنـد و از بـروز حمله قلبـی جلوگیری مـی کند.
سـیر: از خاصیـت بـاور نکردنـی سـیر درمان فشـار خون اسـت. 
سـیر ضـد آلـرژی بوده و اختـالالت کبدی و غـدد داخلی را تنظیم 

و همچنیـن از پیـری زود رس جلوگیـری مـی کند.
کشـک : جزو لبنیاتی اسـت که عالوه بر طعم خوشـمزه دارای 
خـواص فراوانـی اسـت. ایـن مـاده لبنـی فقـط در ایـران یافـت 
مـی شـود. کشـک کلسـیم زیـادی دارد کـه از پوکـی اسـتخوان 
جلوگیری می کند. نسـبت به شـیر و پنیر پروتیین باالتری دارد 
و بـرای کـودکان و سـالمندان یک خوراکی ارزشـمند محسـوب 
مـی شـود. ایـن هـا فقـط بخـش اندکـی از خـواص ایـن غـذای 
خوشـمزه مـی باشـد کـه امیدواریـم در برنامـه غذایی خـود این 

غـذای پـر خاصیـت را بگنجانید .
منابع:  ایران کوک- سایت سالمت تغذیه

غذایی برای کم کردن وزن
خوراک سنتی کرمان

فاطمـه، دخترعموجـان، مـن بـه یک دل 
نـه، بـه صـد دل عاشـق تو شـده ام ! 

و فاطمـه بنـد دلش لرزیده و جـواب داده 
بود:»احمدخـان! پسـر عمـوی عزیـزم، منـم 
وقتـی تـو رو می بینم قلبم بـه تپش می افته، 
امـا قسـم ات مـی دم کـه همین جـا هر چه 
گفتـی فرامـوش کنـی، خـودت می دونی که 
من هفت سـاله شـیرینی خورده کوهزاد پسـر دایی ام هستم ؟«
- می دونـم ولـی نمی توانـم فراموشـت کنـم، از روزی کـه بـه 
ده برگشـتم و چشـمم بـه تو افتـاده، لحظه ای خواب و آسـایش 

ندارم.
احمـد خـان، بیـاض را از جیـب در آورده و می گوید:»تـو باید 
بـه ایـن قرآن قسـم بخوری هر چـه پیش آمد به پای عشـقمون 

مقاومـت کنـی و بـه هیچ کسـی غیر از من فکـر نکنی!«
- پسـر عمـو! تـو هیـچ می دونـی داری منـو تـو چه درد سـر 
بزرگـی مینـدازی؟ مـن از وقتـی بچـه بـودم و چشـم بـاز کردم 
کوهـزاد رو شـناختم. هـر چنـد هیچوقـت روی خـوش بهـش 
نشـون نـدادم ولی مگـه می تونم هفت سـال انتظـار اون بدبخت 
رو نادیـده بگیـرم . پـدر و مـادرم چـی ؟ نـه پسـر عمـو، بهتـره 
منـو قسـم نـدی، حتـی فکـر این همـه مقاومـت هم پشـت منو 

می لرزونـه!
- دختـر عمـو جـان، پدر و مادرا خودشـون بریـدن و دوختن، 
اگـه همیـن جـا جـواب منـو نـدی - قسـم می خـورم کـه فـردا 

دیگـه منو زنـده نخواهـی دید.
باشـه، قسـم می خـورم؛ امـا دلـم گواهـی مـی ده کـه از ایـن 

عشـق خیـری نخواهیـم دیـد.
این هـا عیـن جمالتـی اسـت کـه پـدرم از ماجـرای عشـق 
»احمـد خـان و فاطمه« هـر بار برای مـا تعریف می کـرد ، بدون 

یـک واو کـم و زیاد.
بیشـتر از 20بـار ایـن قصه را تعریـف کرده و هر بـار با همین 

مقدمه.
از  زیـادی  تاریخـی  ماجراهـای  و  اسـت  سـاله   ۸5 پـدرم 
وقایـع تاریـخ اجتماعـی گوغـر بـه یـاد دارد و هـر بار کـه یکی 
بـرای بچه هـا تعریـف می کنـد انـگار از روی نوشـته می خواند. 
یـک کلمـه را هـم کم یـا زیـاد نمی کنـد. بابا سـواد نـدارد؛ اما 
هیچکـس نمی توانـد منکر هوش و اسـتعداد کم نظیر او بشـود. 
مخصوصـا ظرافتـی که در بیان ایـن ماجراهـای تاریخی به کار 
می بـرد. احمدخـان را مـا می شـناختیم. خـدا رحمتـش کنـد. 
یکـی از محترمیـن چشـمه سـبز گوغر بـود. سـحر خوانی های 
مـاه رمضان او مشـهور بـود. زمسـتان و تابسـتان هرگز فرصت 
سـحر خوانـی بـر پشـت بـام خانـه اش و بیـدار کـردن مومنین 
را از دسـت نمـی داد. وقتـی صحبـت از زمسـتان های گوغـر 
می کنـم، منظـورم برف هـای دومتـری و دمـای تـا 20 درجـه 
زیـر صفـر اسـت. او یکـی از تحصیلکرده هـای مـدارس جدیـد 
بـود. گفتـه می شـد سـوم دبیرسـتان را هـم تمام کرده اسـت. 
آن هـم دراواخـر دوره رضاشـاهی، هـر چند پـدرش وضع مالی 

خوبـی نداشـته؛ امـا پدر بـزرگ مادریش یکی از مـالکان عمده 
گوغـر بـود و تنهـا یـک دختـر داشـته کـه مـادر احمـد خـان 
بـود. همـو بـوده کـه احمـد خـان را بـرای تحصیل بـه کرمان 
فرسـتاده بـوده. در کرمـان احمد خـان می خواسـته وارد ارتش 
شـود. ولـی پدربـزرگ مانع شـده و معتقـد بوده که ثـروت وی 
بـه حـدی اسـت کـه اگـر او بخواهـد می توانـد همه عمـرش را 

فقـط خـوش بگذراند. 
احمـد خـان و فاطمـه عمـو زاده تنـی نبودنـد. امـا هـر دو به 
یـک طایفـه تعلق داشـتند. طایفـه پر جمعیـت »علـی اوالدی« 
یـا بـه تعبیـر عیب جویان »سـیاه مـرادی« کـه زن و مـرد آن ها 
موی سرشـان ضخیم و مجعد و مشـکی اسـت و همین بهانه ای 
شـده که بـه آن هـا نسـبت غالمی بدهنـد. پـدرم می گویـد:»70 
سـال پیـش نوجـوان بـودم. بـا عـده ای از بچه هـای هـم سـن و 
سـال خـودم دنبـال گوسـفندان بودیم. بیشـتر گوسـفندان مال 
پـدر بـزرگ احمد خان بـود و چوپان وی نیز همـراه ما بود. ظهر 
کنـار چشـمه ای اتراق کردیـم و با مقداری شـیر و آرد »کاچی« 
درسـت کـرده، مشـغول خـوردن شـدیم کـه پیرمـردی اهـل 
روسـتای»دامنه« واقع در غرب گوغر سـوار بر االغ سـر رسـید و 
مهمـان ما شـد. بعـد از ناهـار پیرمرد دامنـه ای پرسید:»راسـتی 

نگفتیـد این گوسـفندان مـال کیه؟«
سـیف اله - پسـر عمه ام - جواب داد:»بیشـتر این گوسـفندا 

مـال کل دادخـدا و یه تعـدادش هم مال ماسـت!«
پیرمـرد پک سـنگینی بـه چپقـش زد و گفـت:»کل داد خدا 

سـیامرادی رو می گیـن؟!«
صمـد و چوپـان کل داد خـدا بهـش برخورد و بـا کمی تحکم 

گفـت:»کل داد خـدا علـی اوالدی، سـیاه مـرادی یعنی چه؟«
- یعنـی ایـن کـه روزگاری جد این کل داد خـدا، غالم جد ما 

به اسـم حاج ابراهیم دامنـه ای بوده!
مـن پیش خـودم گفتم:»عجب پیرمـرد پر مدعایـی، حاال که 

سـیر شـده داره کرکری می خونه!«
امـا صمـدو چوپـان کل داد خداطاقت نیاورد، بلند شـد »پل« 
چوپانـی اش را کشـید و با تهدید رو به پیرمـرد تکان داد:»پیرمرد 
خرفـت، بـه اربابـای مـن توهیـن می کنـی، همیـن آالن نـون و 
نمکشـون رو می خوردی و داری نمکدون را می شـکنی، شـکمت 
سـیر شـده، می خواهی بـا همین چـوب...؟! لعنت بر شـیطون!«

- چوبتـو بیـار پایین پسـرم، جوشـی نشـو، بله من خبـر دارم 
کـه االن سـیاه مرادی هـا اربابـای اصلی چشـمه سـبز هسـتن و 
صدتـا امثـال منـو می خـرن و آزاد می کنن، هـر روزی یـه روزیه 
امـا مـن دروغ نمی گم، بیا این جا بشـین تا قصه شـو بـرات بگم.

- بگو اما اگه دروغ بگی من می فهمم و با همین چوب 
من مداخله کردم:

- خیلـی خـب، توهـم ارواح کالت ایـن قـد دسـت بـه چوب 
نشـو، بـذار گـوش بدیـم ببینیـم چـی می گه.

- مـا ازعشـایر »بارچـی« هسـتیم کـه در دامنه هـای »هفـت 
گـردو« مـا بیـن گوغـر و چهـار گنبد»مـاوای ایـل بچاقچـی« 
سـاکنیم. حـدود 50سـال پیـش مـرد محترمی بـه اسـم »حـاج 

ابراهیـم« سـر ایل ما بوده و غالم سـیاهی داشـته به نـام »مراد«. 
ایـن غـالم روزی کـه حـاج ابراهیـم خانه نبـوده به قصـد دزدی 
نقدینه هایـی کـه می دانسـته اربابـش در خانـه دارد وارد چـادر 
وی شـده، پول هـا را مـی دزدد. مـراد فـرار می کنـد. تعقیبـش 
می کننـد. می بینـد چیـزی نمانـده دسـتگیرش کننـد، پول ها را 
گوشـه ای پنهـان می کنـد. می گیرنـدش و بـرای عبـرت جفـت 
چشـمهایش رو کـور کرده رهایـش می کنند. بی خبـر از این که 
پـول هـم دزدیده، کورمال کورمال به سـمت مشـرق آمده و بین 
راه یـک ایلیاتـی مهربـان و بی خبر، چنـد روزی پناهش می دهد 
و چشـمانش را مرهـم می گـذارد. یک ماهی بعد، شـبانه با کمک 
همـان ایلیاتـی پـول را پیـدا کـرده بـر می گردنـد. »سـیامراد« 
می آیـد تـا می رسـد بـه گوغـر و ایـن جـا سـاکن می شـود. زن 
گرفتـه، مالـدار، پـول دار و ملـک دار می شـود و فرزندانش اندک 
انـدک معروف می شـوند. طایفه سـیاه مـرادی ولی چـون این نام 
خاطـرات بـدی را زنـده می کـرده، نـام یکـی از اخالف بعـدی را 
کـه اتقاقـا آدم خوب و خوشـنامی هم بوده روی خـود می گذراند. 
صمـدو کـه چند لحظه قبل می خواسـت پیرمـرد رابزند فریاد 

زد:»ای نامرد، باید می زدن می کشـتنش!«
برگردیم بر سر ماجرای عشقی احمد خان و فاطمه

خالصـه احمـد خـان و فاطمـه خیلـی زود به هم دل بسـتند 
وشـدند لیلـی و مجنـون منطقـه! فاطمـه بسـیار زیبا بـود و تازه 
۱۶ سـالش شـده بـود و بـه غنچـه گلی می مانسـت کـه در حال 

شـکفتن است.
چشـمان درشـت و شـهال، مژه هـای بلنـد و یکدسـت و خـط 
و خطـوط پلک هایـش را گویـی نقاشـی چیـره دسـت با هـزاران 
دقـت کشـیده و رنـگ آمیزی کـرده، دایره سـیاه چشـمانش در 

زمینـه سـفید اطرافـش مثـل جزیـره آتـش فشـانی بـود وسـط 
اقیانـوس سـفید کـه گدازه هـای سـوزانی از درون مردمک هـا 
بیـرون زده و شـیار شـیار به سـمت محیـط دایره عنبیه سـرازیر 
شـده اسـت. پوسـت سـفید و باطراوتش او را از همه دختران ده 

ممتـاز کـرده بود. 
تابسـتان بـود و از کوهزاد هـم خبری نبود. زیـرا زندگی مردم 
بـه ییـالق و قشـالق می گذشـت و ایـن روزهـا همـه در ییـالق 
کوهسـتانی خود مشـغول برداشـت محصول تابستانشـان بودند. 
تـرس فاطمـه از قشـالق بـود کـه بایـد بـه وکیـل آبـاد ارزوئیـه 
می رفتنـد و بـا ایـل دایـی و خانـواده اش همسـایه می شـدند. در 
ایـن میـان قضاوت در و همسـایه هم جالب بود. بزرگترها پشـت 
سـر فاطمـه سـرزنش می کردنـد کـه :»مگه می شـه هفت سـال 
رابطـه و قـول قـرار را نادیده گرفـت. دختره یه بـادی افتاده توی 
سـرش، گرمسـیر کـه رفت یادش مـی ره، تازه کوهزادم مجسـمه 
کـه نیـس، دم پـدر مادرشـو می بینـه و زود عقـدش می کنـه و 

خونه!«  می بـردش 
کـرده  مقایسـه  خـان  احمـد  بـا  را  کوهـزاد  جوان هـا  امـا 
می گفتند:»ایـن دو تـا اصال با هم قابل مقایسـه نیسـتند. کوهزاد 
غیـر از داس و بیـل کشـاوزری و چوب چوپانـی چیزی بلد نیس! 
فاطمـه تـو خونـه اون غیر از بـوی گال گوسـفند و ادرار بچه چی 
نصیبش می شـه؟ سـر دو سـال می پوسـه و از بین مـی ره! احمد 
خـان شـهر رفتـه و تحصیلکـرده اس. اگـه تـو ارتـش رفتـه بود، 
االن درجـه سـرهنگی داشـت، تـازه روی دریای ثـروت خوابیده، 
وانگهـی هفـت سـال پیش که قولشـو به کوهـزاد دادن نه سـال 

بیشـتر نداشته.
ادامه دارد ...

فاصله وفا و جفا!
بخش اول

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش شصت و شش

روزی در خانـه بـه واسـطه کسـالت و تبـی که 
داشـتم مانده بـودم. به خاطرم آمد کـه اگر همت 
کنـم مـی توانم آخریـن فصل کتاب دام گسـتران 
شـدن  کشـته  داسـتان،  موضـوع  بنویسـم.  را 
یزدگـرد در آسـیاب به دسـت ماهوی سـوری بود 
و همیـن که شـروع به نوشـتن کردم اسـیابی که 
در خـارج شـهر مـرو واقـع بـود بـه نظرم مجسـم 
شـد. سـگ آسـیابان و صـدای آسـیابی و ریـزش 
آبـی کـه چـرخ آسـیاب را بـه گـردش در آورده و 
چـراغ کـم نوری کـه مـی سـوخت، ورود یزدگرد 
بـه آسـیاب و صحبت هایـش را با ماهوی سـوری 
کـه به جـای آسـیابان خـود را ظاهر سـاخته بود 
همـه را مـی دیدم و می شـنیدم تـا آن جایی که 
یزدگـرد به واسـطه خسـتگی زیـاد در گوشـه ای 
آرمیـد و همیـن کـه بـه خـواب رفـت، ماهـوی با 
کارد برهنـه بـرای کشـتن او از جـای بلنـد شـده 
فاجعـه مـی گریسـتم و آن چـه مـی  بـر آن  و 
خواسـتم خـود را تسـکین دهـم و از تجسـم آن 

منظـره منصـرف سـازم ممکـن نمی گشـت.
آن قـدر ایـن فصـل کتـاب را از روی سـوزش 
دل نوشـتم کـه خواسـتم زودتـر از انتشـار تمام 
کتـاب بـه طـور نمونـه در یکـی از روزنامـه هـا 
بـه شـکل پاورقـی منتشـر گـردد. چون بـا مدیر 
بـرای  داشـتم  مکاتبـه  خراسـان  بهـار  روزنامـه 
چـاپ آن فصـل کتـاب را پـاک نویـس کـرده و 
بـه خراسـان فرسـتادم و در پاورقـی آن روزنامـه 
یکـی  ماهـی  در  بعـد  بـه  ایـن  از  شـد.  چـاپ 
مقـاالت  تهـران  و  شـیراز  جرایـد  در  دفعـه  دو 
مختلفـی نوشـته و خبرنـگاری روزنامـه رعـد را 

بـر عهـده گرفتـم.
متاسـفانه روز بـه روز بـر شـدت جنـگ بیـن 
الملـل افـزوده مـی گشـت. بـه واسـطه احتـکار 
را  خـود  اجنـاس  کـه  آن  خیـال  بـه  بنکـداران 
بـه پلیـس جنـوب گـران تـر بفروشـند، سـختی 
معیشـت و گرانـی ارزاق و ناراحتـی هـای عمومی 
زیادتـر مـی شـد. ایـن گرانـی و فشـار زندگی در 
کرمـان کـه بیـش تـر مردمـش فقیـر و سـائل به 
کـف بودنـد. بیشـتر از سـایر نقـاط ایـران ظاهـر 
گشـت. حاکـم وقـت نصـرت السـلطنه بـه خیـال 
بیچـاره  و  فقیـر  مـردم  بـه  توانـد  مـی  کـه  آن 
مالکیـن  و  واعیـان  معاریـف  از  نمایـد،  کمکـی 
دعوتـی کـرد و در آن مجلـس معاونـش احتشـام 
از مدعویـن اسـتمداد طلبیـد و آخریـن  الدولـه 
فکـری کـه بـه نظر این اشـخاص رسـید ایـن بود 
الاقـل بچـه هـای یتیمـی را کـه بی سرپرسـت و 
سـرگردان شـده بودنـد جمع آوری کـرده و از آن 
هـا پرسـتاری نماینـد. همـان قسـمی کـه سـابقاً 

عقیـده پـدرم را شـرح داده ام. 
قرعـه بـه نـام او کـه سـال هـای قبـل در ایـن 
خصـوص از مـردم کمک می طلبید زده شـد و او 
را بـرای سرپرسـتی اطفـال یتیم افتخـاراً انتخاب 
کردنـد و سـپس هـر کسـی بـه فراخـور شـأن و 
منزلتـی کـه داشـت مبلغـی را بـر عهـده گرفـت 
کـه به طـور ماهیانـه به داراالیتـام بپـردازد. خانه 
کهنـه سـازی را کـه از بناهـای قدیـم دولتـی بود 
اداره  و  کردنـد  تعییـن  اطفـال  سـکونت  بـرای 
نظمیـه وقـت هـم شـروع بـه جمـع آوری بچـه 

هـای یتیـم کرد.
همـه روزه یکـی دو نفر از خاصـان حاکم برای 
سرکشـی و ایـن کـه آیـا چگونـه امـور داراالیتـام 
اداره مـی شـود، بـه انجـام مـی آمدنـد و بـا هـم 
از  خواسـتم  آشـنایی  آن  از  مـن  شـدیم.  آشـنا 
مطلبـی کـه مدت هـا برایم مجهول بـود تحقیقی 
کنـم بـه یـک نفرشـان گفتـم روزی بـه گنـاه آن 
کـه در شـهر کرمـان تاتـر داده بـودم مـرا بـه نزد 
شـاهزاده نصـرت الدوله بردنـد. او در جلوی چادر 
و خرگاهـی کـه برایـش افراشـته بودنـد قـدم می 
زد. وقتـی کـه بـه مقابل او رسـیدم تعظیـم کردم 
و چـون سـرم را بـاال کـردم نمـی دانـم متوجـه 

تعظیـم مـن نشـد یـا علـت دیگری داشـت.
فقـط مـرا نـگاه مـی کـرد. بـرای دفعـه دوم 
تعظیـم کـردم. در ایـن دفعـه نیـز مثـل دفعـه 
پیـش فقـط مـرا نـگاه کـرد. بـرای سـومین دفعه 
هـم تعظیـم کـردم و هم سـالم بـاز هـم اعتنایی 
بـه مـن نکـرد. آیا مقصـودش از این طـرز برخورد 
چـه بـود؟ مدتی اسـت هر چـه فکر مـی کنم پی 
بـه علت و فلسـفه ایـن بـی اعتنایی نمی بـرم. به 
مـن بگوییـد بـرای چـه ایـن رفتـار را کـرد؟ مگر 
وقتـی کـه تعظیـم می کـردم مـرا نمی دیـد و یا 
سـالمم را نمـی شـنید. آن شـخص گفـت: شـما 
بایسـتی در جلـوی او به خـاک بیفتد. نـه تعظیم 

و سـالم کنید. 

کرمون و کرمونی ها، را دریابیم
خوانندگان و عالقه مندان صفحه»کرمون« کرمونی های قدیمی فعال در زمینه های مختلف را به ما معرفی کنند.
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خبر

رقیب فتوشاپ،
 Krita 3.0 منتشر شد 
فتوشـاپ را تقریبـا اکثـر کاربرانـی کـه بـا رایانـه 
کار کرده انـد می شناسـند. یـک نرم افـزار فوق العـاده 
قدرتمنـد بـرای ویرایـش تصاویـر کـه هـر کـس بـا 
خالقیـت خـود می تواند آثـار بی نظیری بـا آن خلق 
کنـد. امـا مدتـی  اسـت رقیبی بـه نـام Krita برای 
ایـن نرم افـزار پیـدا شـده کـه حـال نسـخه ۳ آن 
نیز منتشـر شـده اسـت. پـس از حـدود یک سـال، 
تیـم Krita باالخـره نسـخه ۳.0 نرم افـزار خـود را 
بـه عنـوان Animation Release منتشـر کـرد. 
پیش از اینکه توسـعه این نسـخه جدید آغاز شـود، 
تیـم کریتـا یـک کمپیـن در کیک اسـتارتر ایجـاد 
کـرد تـا هزینه هـای توسـعه نرم افـزار تامیـن شـود. 
پشـتیبانی از انیمیشـن در Krita 3.0 اضافه شـده 
امـا ایـن تنها ویژگی ای نیسـت که در کیک اسـتارتر 
ایـن پـروژه اعالم شـده اسـت. قرار اسـت در نسـخه 
۳.۱ کـه اواخر سـال میـالدی جاری منتشـر خواهد 

شـد امکانـات دیگری نیـز اضافه شـوند. 

قابلیـت  زیـادی  تعـداد  نیـز   ۳.0  Krita امـا 
از جملـه  کـه  ارائـه می کنـد  را  ویژگـی جدیـد  و 

کـرد: اشـاره  زیـر  مـوارد  بـه  می تـوان 
Krita پشتیبانی از انیمیشن در هسته •

• پیش نمایـش آنـی برای عملکرد بهتـر در طراحی 
و نقاشـی بـا ابزارهایی مثـل قلم موهای ضخیم

 5 KDE Freamwork 5 و Qt پورت شـده با •
برای توسـعه آسـان تر در آینده

 Krita بهبـود در عملکـرد چندالیه ای نسـبت به •
2.9

• بهبـود در رابـط کاربـری؛ ابزار برش، ابزار دسـتیار 
ویرایـش و ابزار خط مسـتقیم

Krita هیـچ برنامـه ای بـرای توقـف نسـخه ۳.0 
نـدارد چراکـه تنهـا در 7 روز پـس از ایجـاد کمپین 
ایـن نرم افـزار در کیک اسـتارتر، مبلـغ ۳0 هـزار و 
404 یـورو جمع آوری شـد کـه بیشـتر از هدف ۳0 
هـزار یورویـی در نظر گرفته شـده بـود. جدیدترین 
کمپیـن ایجـاد شـده در کیک اسـتارتر بـرای ایـن 
 Let›s make :20۱۶ Krita نرم افـزار بـا عنـوان
)بیاییـد   text and vector art awesome
متـن و وکتورهـا را بی نظیـر کنیم( نام گذاری شـده 
اسـت. همانطـور کـه از عنـوان نیز مشـخص اسـت، 
توسـعه دهندگان ایـن نرم افـزار احسـاس می کننـد 
کـه ابزارهـای متنـی نیـاز بـه بهبـود و ارتقـا دارند. 
می تـوان گفـت همیـن حـاال هـم ابزارهـای متنـی 
Krita بـرای انجـام امـور سـاده بخوبـی بـه کمـک 
طراحـان خواهنـد آمـد، امـا بـرای ایجـاد نماهـای 
حرفـه ای یـا کارت هـای بـازی یـا مـواردی از ایـن 

قبیـل چنـدان خوب نیسـت.
افـرادی کـه نسـخه 2.9 ایـن نرم افـزار را نصـب 
کرده انـد و قصـد دارنـد کریتـا ۳.0 را بـه صـورت 
آزمایشـی اجـرا کننـد، می تواننـد بـا خیـال راحـت 
بـه نصـب آن اقـدام کننـد چـرا کـه تنظیمـات و 
پیکربندی هـای اعمـال شـده آن هـا از بیـن نخواهد 
رفـت. بـا توجه بـه نکته ای که در معرفی این نسـخه 
نوشـته شـده نسـخه ۳.0 نرم افزار Krita تنظیمات 
و منابـع مختلفـی که در نسـخه 2.9 مورد اسـتفاده 
قـرار داشـتند را اجـرا و ذخیـره می کنـد، بنابرایـن 
امـکان اسـتفاده از هر دو نسـخه به صـورت همزمان 
نیـز وجـود دارد.Krita ۳.0 برای وینـدوز، لینوکس 
و OS X در دسـترس قـرار دارد. متاسـفانه کاربران 
OS X بـرای اسـتفاده از ویژگی پیش نمایش آنی و 
چنـد قابلیـت دیگر، باید تا انتشـار نسـخه ۳.۱ صبر 
 OS X همچنیـن بـه کاربـران Krita کننـد. تیـم
توصیـه کرده که در هنگام اسـتفاده از ایـن نرم افزار 
بـرای کارهـای خـود و مواجـه نشـدن با مشـکالتی 
 OpenGL کـه بـه دلیـل عـدم پشـتیبانی اپـل از
را   OpenGL شـود،  ایجـاد  اسـت  ممکـن   ۳.0

کنند. غیرفعـال 

مایکروسـافت سـال گذشـته طیف گوشـی های هوشمند 
نیـز  لومیـا را محـدود کـرد و در هفته هـای اخیـر  سـری 
بـه  نوکیـا  تصاحـب  از  پـس  کـه  را  نیروهایـی  از  بخشـی 
زیـر پرچـم ایـن کمپانـی رفتـه بودنـد، از کار برکنـار کـرد. 
ردموندی هـا را بایـد حاکـم بالمنـازع دنیای پی سـی خواند، 
امـا در دنیـای گوشـی های هوشـمند، ایـن کمپانـی قافیـه 
را باختـه اسـت. سـوال اصلـی اینجـا اسـت پـس از فـروش 
بخـش تولیـد گوشـی های همـراه و تعدیل نیروی گسـترده، 
مایکروسـافت در پـی چیسـت؟ بـا وجـود اینکـه بسـیاری از 
عالقمندان به گوشـی های هوشـمند سـری لومیـا در انتظار 
عرضـه ی محصوالت بیشـتری از جانـب ردموندی هـا بودند، 
اما مایکروسـافت سـال گذشـته گوشی های هوشـمند عرضه 

شـده در خانـواده ی لومیـا را محـدود کـرد.
در هفته هـای اخیـر نیـز ایـن کمپانـی با تعدیـل نیروی 
گسـترده در بخشـی از کمپانـی  کـه پـس از انتقـال نوکیـا 
بـه مایکروسـافت، بـه فعالیـت ادامـه مـی داد، نشـان داد 
کـه ایـن کمپانـی در حـال تغییـر سیاسـت هایش در قبال 
گوشـی های هوشـمند اسـت. مایکروسـافت پـس از فروش 
بخـش تولیـد گوشـی های همـراه خـود بـه یـک کمپانـی 
از کارکنـان خـود  نفـر  تحـت تملـک فاکسـکان، ۱.۸50 
فعالیـت  هوشـمند  گوشـی های  بخـش  در  اغلـب  کـه  را 
لومیاهـای  هرچنـد  کـرد.  برکنـار  کار  از  می کردنـد، 
مایکروسـافت بیـش از 95 درصد از گوشـی های هوشـمند 
مبتنـی بـر ویندوزفـوِن بازار را بـه خود اختصـاص داده اند، 
تـا  شـده  باعـث  جدیـد  محصـوالت  عرضـه  ی  عـدم  امـا 
بـه  موبایـل  گجت هـای  بـازار  در  وینـدوز  پلتفـرم  سـهم 
بسـیاری معتقدنـد کـه  برسـد.  میـزان خـود  پایین تریـن 
ویندوزفـون بـه پایـان راه رسـیده و مایکروسـافت در پـی 
آن نیسـت تـا پلتفـرم خـود را زنـده کنـد، چراکـه دیگـر 
دوران گوشـی های هوشـمند بـه سـر آمـده اسـت. هرچند 
ورود  در  مایکروسـافت  اشـتباه  سیاسـت های  بسـیاری 
دیرهنـگام بـه بـازار گوشـی های هوشـمند را عامـل اصلی 
شکسـت ویندوزفـون تلقـی می کننـد، امـا بـه واقـع چـرا 
دنیـای  در  شـده  حاصـل  فـروغ  نتوانسـت  کمپانـی  ایـن 
پی سـی را تکـرار کنـد؟ ردموندی هـا چـه سیاسـت هایی را 
بـرای ادامـه ی فعالیـت خـود در این حـوزه در سـر دارند؟

عرضـه ی  عـدم  کنـار  در  گسـترده  نیـروی  تعدیـل 
را  هوشـمند  گوشـی های  حـوزه ی  در  جدیـد  محصـوالت 
می تـوان به عنـوان گواهی بر تمام اشـتباهات مایکروسـافت 
در دنیـای گوشـی های هوشـمند خواند. براسـاس گفته های 
اسـتیو بالمـر، مدیرعامل اسـبق مایکروسـافت، میـراث داران 
بیـل گیتـس، بـا معرفـی وینـدوز ویسـتا تمـام فعالیت هـا و 
نوآوری هـای صـورت گرفتـه توسـط کارکنـان ایـن کمپانی 
را در کنـار برنامه هـای جـاه طلبانـه ی ایـن کمپانـی بـرای 
نسـخه ی جدید سیسـتم عامل، تلـف کردند. ویندوز ویسـتا 
دقیقـا چنـد هفتـه پـس از رونمایـی از اولیـن نسـل اول 
آیفـون توسـط اسـتیو جابز در ژانویه ی 2007 منتشـر شـد. 
وینـدوز ویسـتا روشـن ترین مثـال از سیاسـت های اشـتباه 
مایکروسـافت اسـت کـه با در پیـش گرفتن آن هـا، تغییرات 

در دنیـای فنـاوری را نادیده گرفت و موجبات شکسـت خود 
در ایـن حـوزه را رقـم زد.

مایکروسـافت بـه جـای سـرمایه گذاری به منظـور تقویت 
هـر چـه بیشـتر مواضعـش در حـوزه گوشـی های هوشـمند 
بـه تقویـت بیـش از پیـش مواضـع خـود در دنیای پی سـی 
پرداخـت کـه برنده ی بالمنازع آن بوده و هسـت. ویندوزفون 
زیرسـاخت های الزم بـرای توسـعه هـر چـه بیشـتر را در 
اختیـار داشـت و اپلیکیشـن هایی نیـز بـرای ایـن پلتفـرم 
پیـش از آنکـه iOS اپـل بـه بلوغ برسـد، برای این سیسـتم 
عامـل توسـعه داده شـده بود، امـا یکی از مشـکالت در رابط 
گرافیکـی ویندوزفـون نهفته بـود. ردموندی  هـا رابط کاربری 
را بـا در نظـر گرفتـن اسـتفاده از قلم طراحی کـرده بودند و 
در واقـع ویندوزفـون نسـخه ای کوچک شـده از ویندوز مورد 
اسـتفاده در پی سـی ها بـود کـه بـا وجـود منـوی اسـتارت، 
سـعی در موفقیـت در حوزه ی موبایل داشـت. مایکروسـافت 
در رویـای گسـترش وینـدوز در تمـام پلتفرم هـا غرق شـده 
بـود، تـا اینکـه اپـل بـا معرفـی پلتفرمـی سـاده بـا کاربـری 
بسـیار آسـان، توجه همـه را به خود جلب و تمـام کمپانی ها 
را بـه پیـروی از خـود واداشـت، بطوریکـه مایکروسـافت نیز 
در تغییراتـی دیرهنـگام، بـه سـوی الگوی اپـل حرکت کرد.

گوشـی های  حـوزه ی  در  مایکروسـافت  شکسـت های 
هوشـمند بسـیار عمیق تـر از وینـدوز ویسـتا و عرضـه ی این 
نسـخه از وینـدوز اسـت. مایکروسـافت در طـول سـال های 
اخیـر فعالیت هـای زیـادی را بـرای عرضـه ی یـک نسـخه ی 
واحـد بـه منظـور اسـتفاده در تمـام گجت هـا انجـام داده 
اسـت. بـا مـروری بر سرگذشـت مایکروسـافت در سـال های 
اخیر می توان مشـکالت موجود در ویندوزفون را به روشـنی 
مالحظـه کرد. مایکروسـافت رابـط کاربری کاشـی های زنده 
را کـه بسـیار خالقانه بـود در وینـدوز فـون 7 رونمایی کرد، 
امـا ایـن ویژگـی هیچـگاه بـه دلیل مشـکالت پیـش آمده و 
تغییرات گسـترده در سیسـتم عامـل ویندوزفـون، به عنوان 
یـک ویژگـی کاربردی مطرح نشـد. بسـیاری از گوشـی های 
هوشـمند مبتنـی بـر وینـدوز 7 بـه نسـخه ی جدید تـر یـا 
همـان ویندوزفـون ۸ بـروز نشـدند، حـال آنکـه شـماری از 
گوشـی های مبتنـی بـر ویندوزفـون ۸.۱ نیـز به وینـدوز ۱0 
بـرای موبایـل بروزرسـانی نشـده اند. مایکروسـافت همـواره 
را در نسـخه های مختلـف ویندوزفـون  تغییـرات بسـیاری 
ایجـاد کـرده کـه ایـن موضـوع در جهـت اسـتراتژی کلـی 
سیسـتم بـرای عرضـه ی یـک نسـخه ی واحـد بـه منظـور 
در  سیاسـت  هرچنـد  اسـت.  گجت هـا  تمـام  در  اسـتفاده 
پیـش گرفتـه شـده در مایکروسـافت نهایتا نتیجه ای بسـیار 
جالـب را در بـر دارد، امـا زمـان و انـرژی صـرف شـده برای 
سـرویس های  مشـتریان  از  بسـیاری  تـا  شـده  باعـث  آن 
کـه  باشـد  نتیجـه چیـزی  و  دلسـرد شـده  کمپانـی  ایـن 
امـروز شـاهد آن هسـتیم. از طرفـی دیگـر، تولیدکننـدگان 
گجت هـای هوشـمند نیز بـرای اسـتفاده از ویندوزفون ملزم 
بـه پرداخـت حق گواهـی بودند تـا اینکه در سـال های اخیر 
باالخر مایکروسـافت اسـتفاده از ویندوز را روی گوشـی های 
هوشـمند بصورت رایگان در اختیـار تولیدکنندگان قرار داد.

پـس از معرفـی وینـدوز فـون 7، مایکروسـافت گوشـی 
هوشـمند سـری Kin خـود را رونمایـی کـرد. گجت هـای 
خانـواده ی Kin براسـاس وینـدوز CE توسـعه یافتـه بودند 
کـه نهایتـا با توجـه به فروش ضعیـف، به منظـور تقویت هر 

چـه بیشـتر ویندوزفـون کنار گذاشـته شـدند.
کـرد  مایکروسـافت سـعی  فـراوان،  از تالش هـای  پـس 
تـا بخشـی از کاربـران دسـکتاپ خـود را بـه کاربـران تبلت 
بـا معرفـی وینـدوز ۸ کامـال  ایـن کمپانـی  تبدیـل کنـد. 
بخشـی از کاربـران پی سـی های سـنتی را از خـود رنجانـد. 
مایکروسـافت بـا عرضـه ی وینـدوز ۸ درصـدد آن بـود تـا با 
آیپـد اپـل مقابلـه کنـد، همانطـور کـه ایـن کمپانـی سـعی 
داشـت تـا بـا ویندوزفـون 7 بـه مبـارزه بـا آیفـون بپـردازد. 
مایکروسـافت در نهایـت موفق شـد تـا به هـدف نهایی خود 
کـه اسـتفاده از وینـدوز روی تمام گجت هـای مبتنی بر این 
سیسـتم عامـل بـود رسـیده و نسـخه ی نهایـی وینـدوز ۱0 
را راهـی بـازار کنـد، امـا زمـان از دسـت رفته بـود و ویندوز 
۱0 نیـز بـا وجـود قابلیت هـای جالبـی نظیر اپلیکیشـن های 
یونیورسـال، بـه منزلـه ی نوشـدارویی پس از مرگ سـهراب 

. بود
مایکروسـافت امیـدوار بـود تا با انتشـار ویندوز ۸، شـاهد 
شـکوفایی و افزایش اپلیکیشـن های ویندوزی باشـد، اما این 
موضـوع به حقیقت نپیوسـت. انتشـار ویندوز ۱0، توسـعه ی 
اپلیکیشـن ها بـرای ایـن سیسـتم عامـل را بسـیار راحـت 
کـرده اسـت، بطوریکه هم اینـک توسـعه دهندگان قادرند تا 
اپلیکیشـن های iOS خـود را بـه وینـدوز ۱0 ترجمـه کرده 
یـا بصورت مسـتقیم بـا اسـتفاده از قابلیت های ایجاد شـده، 
اپلیکیشـن یونیورسـال را بـرای گجت هـای مختلـف مبتنی 
بـر وینـدوز ۱0 توسـعه دهند، امـا هم اکنون مشـکل دیگری 
وجـود دارد و آن عـدم وجـود ابزار های وینـدوزی به اندازه ی 
کافـی بـه منظور تشـویق کاربران به توسـعه ی اپلیکیشـن ها 

برای این اکوسیسـتم اسـت.

شکست در بازار گوشی های هوشمند با وجود سلطنت در حوزه پی سی؛

 برنامه آینده ی مایکروسافت چیست؟ 

مدیـرکل کاالهـای هـدف سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و 
ارز اعـالم کـرد کـه در طـرح جدیـد رجیسـتری قرار اسـت 
عـالوه بـر شـماره IMEI گوشـی، کـد ملـی کاربـران نیـز 

ثبـت شـود تـا امـکان جعـل این طـرح بـه صفر برسـد.
بـه گفتـه ی مسـئوالن، بیـش از 90 درصـد بـازار موبایل 
ایران را کاالی قاچاق تشـکیل می دهد که ارزش آن سـاالنه 
معـادل بیش از یک میلیارد دالر اسـت. در طول چند سـال 
گذشـته، نـه اجـرای طـرح رجیسـتری و نـه کاهـش تعرفه 
واردات رسـمی ایـن کاال نتوانسـت جلـوی قاچـاق موبایـل 
بـه کشـور را بگیـرد، بنابرایـن اجـرای طرحـی که اسـتفاده 
از موبایـل قاچـاق را بـرای مصرف کننـده غیـر ممکـن کند، 

تنهـا راهی اسـت کـه از پدیـده قاچـاق جلوگیـری کند.
در این راسـتا در سـال ۸5 طرحی اجرا شـد که به دلیل 
جعل پذیـر بـودن آن عمـال متوقف شـد و طرح رجیسـتری 
کـه قـرار بـود از مهرمـاه سـال گذشـته بـا همـکاری وزارت 
ارتباطـات اجـرا شـود، نیـز همچنـان در حـد حـرف باقـی 

اسـت. مانده 
عبـاس نخعـی، مدیـرکل کاالهای هدف سـتاد مبـارزه با 

قاچـاق کاال و ارز در مـورد آخرین وضعیت طرح رجیسـتری 
موبایـل در ایـن سـتاد برای پیشـگیری از قاچـاق موبایل به 
داخـل کشـور گفت: »مشـکلی از نظر فنی برای اجرا شـدن 
ایـن طـرح وجود نـدارد و مـا بهمن ماه سـال گذشـته چهار 

سـناریو بـرای اجرا بـه وزارت ارتباطات پیشـنهاد کردیم.«
وی اضافـه کـرد: »آنهـا نگـران بودند که سرنوشـت طرح 
جدیـد نیـز ماننـد سـال ۸5 شـود و جعـل در رونـد اجـرا 

گیرد.« صـورت 
نخعـی در مـورد جزئیـات طرحـی کـه ظاهرا قرار اسـت 
 IMEI بـه مرحلـه اجرا برسـد، گفت:« در این طرح شـماره
بـا شـماره ملـی فـرد خریـدار و شـماره مشـخصات گوشـی 
ترکیبـی را ایجـاد می کنـد که بـا آن امکان جعـل تقریبا به 

حـد صفر می رسـد.«
ایـن مسـوول در سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا 
تأکیـد براینکـه ایـن طـرح در کمیته هـای فنی متشـکل از 
نماینـده وزارت ارتباطـات، صنعـت و سـتاد تدویـن شـده 
اسـت، افـزود: »تمـام ذی نفعـان نظـر خـود را در ایـن طرح 
داده انـد و اکنـون ایـن طـرح روی میـز وزارت ارتباطـات 

» ست. ا
نخعـی بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کـرد کـه بـرای اجرای 
ایـن گونـه طرح هـا نمی تـوان زمـان قطعـی اعـالم کـرد، 

امـا هفتـه آینـده جلسـه نهایـی طرح رجیسـتری در سـتاد 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز برگـزار می شـود و زمـان قطعی 

آن هـم مشـخص می شـود.

سرنوشت طرح رجیستری هفته آینده مشخص می شود؛ 
ثبت شماره IMEI و کد ملی خریدار 

 خبر

مایکروسافت امیدوار بود تا با انتشار 
ویندوز ۸، شاهد شکوفایی و افزایش 
اپلیکیشن های ویندوزی باشد، اما این 
موضوع به حقیقت نپیوست. انتشار 
ویندوز 10، توسعه ی اپلیکیشن ها 
برای این سیستم عامل را بسیار 
راحت کرده است، بطوری که هم اینک 
توسعه دهندگان قادرند تا اپلیکیشن های 
iOS خود را به ویندوز 10 ترجمه 

کرده یا بصورت مستقیم با استفاده 
از قابلیت های ایجاد شده، اپلیکیشن 
یونیورسال را برای گجت های مختلف 
مبتنی بر ویندوز 10 توسعه دهند
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خبرساز موهن علیه سپاه در 
کرمان دستگیر شد

 شـخصی کـه بـا انتشـار اخبـار موهـن علیـه هفته 
نامـه صبح صادق سـپاه، مطالب بسـیار سـخیفی را به 
حضـرت بقیـه اهلل االعظم)عج( نسـبت داده بود توسـط 

اطالعات سـپاه شناسـایی و دسـتگیر شد.
سـپاه  هفته نامـه  »هشـدار  میـزان،  گـزارش  بـه 
پاسـداران« عنوان پیام حیرت آوری اسـت که از اواسط 
اردیبهشـت ماه سـال جـاری در شـبکه های اجتماعی 
دسـت به دسـت می شـود؛ این پیام بـدون آنکه تصویر 
یـا نشـانی از مطلـب مـورد ادعـای خـود ارائـه دهد به 
دروغ از انتشـار مطلبـی توهین آمیز به سـاحت مقدس 
امـام زمان)عـج( در آخریـن سـرمقاله هفته نامـه صبح 
نویسـنده  صـادق خبـر می دهـد و مدعـی می شـود 
ایـن سـرمقاله کـه نامـی از آن نیـز نبـرده، مطالـب 
بسـیار سـخیفی را بـه حضـرت بقیـه اهلل االعظم)عـج( 
نسـبت داده کـه از تکـرار و انتشـار آن معذور هسـتیم. 
نوشـتاری کـه اگرچـه ایـن بـار بـه طـور گسـترده در 
فضـای مجـازی بـه آن دامـن زده شـد؛ اما بسـیاری از 
مخاطبـان هفته نامـه صبح صـادق در جریـان تکـراری 
بـودن ایـن خبرسـازی علیـه هفته نامـه بودنـد. حدود 
دو سـال پیـش بود کـه بـرای اولین بار چنیـن ادعایی 
علیـه هفته نامـه صبح صادق منتشـر شـد، ولـی در آن 
زمـان به دلیـل آنکه گسـتردگی اینترنت، شـبکه های 
پیام رسـان و... بـا امـروز قابـل مقایسـه نبـود و انتشـار 
شـایعات به سـهولت امروز نبـود، این دروغ در گسـتره 
زمانـی محدود و میـان جمعیتی محدود مطرح شـد و 
بـه آن پاسـخ داده شـد. ولـی این بار با توجـه به تحول 
شـگرف در فضـای مجـازی و مجاری نشـر اخبـار این 
شـایعه بازتـاب گسـترده تری یافت و موجبـات نگرانی 
آورد؛  فراهـم  را  صبح صـادق  هفته نامـه  مخاطبـان 
بـه شـکلی کـه دربـاره ایـن موضوع از سراسـر کشـور 
تماس هـای فراوانـی بـا هفته نامـه گرفتـه شـد و مردم 

خواسـتار رسـیدگی جـدی به ایـن موضوع شـدند.
از همیـن رو دسـت اندرکاران نشـریه تـالش کردند 
و  دهنـد  ارائـه  را  الزم  توضیحـات  بـاره  ایـن  در  تـا 
شـبهات پیـش آمـده را رفـع کننـد. بـه همیـن خاطر 
علـی قاسـمی، سـردبیر هفته نامه صبح صـادق با تأکید 
بـر اینکـه انتسـاب چنیـن مطالبـی بـه این نشـریه با 
توجـه بـه ماهیـت آن، ناشـیانه و دور از ذهـن اسـت، 
مضمـون  بـا  شـده  منتشـر  مطلـب  داشـت:  اظهـار 
»عریضه نویسـی در چـاه جمکران« کـه در آن عباراتی 
سـخیف نسـبت بـه سـاحت مقـدس امـام زمان)عـج( 
بـه کار بـرده شـده، پیشـتر نیـز بـه منظور خدشـه دار 
کـردن چهـره نشـریات وابسـته به سـپاه مطرح شـده 
بـود و اتفـاق تازه ای نیسـت. وی همچنیـن در این باره 
خاطرنشـان کـرد: در مـدت ۱۶ سـالی کـه از انتشـار 
نشـریه صبح صـادق می گـذرد، این نشـریه همـواره به 
دلیـل رویکرد انقالبـی اش، در معرض چنیـن اتهاماتی 
قـرار داشـته و در آینـده هـم احتمـال آن وجـود دارد.

هفته نامـه  علیـه  شـایعه پراکنی  بـا  مقابلـه  امـا 
صبح صـادق بـه همیـن جـا ختـم نشـد و سـازمان 
اطالعـات سـپاه بـا توجـه بـه اهمیـت موضـوع تالش 
خـود را بـرای یافتـن عامـل اصلی انتشـار این نسـبت 
دروغ آغـاز کـرد و در فاصلـه بسـیار کوتاهـی توانسـت 
فـرد خاطـی با نـام »رـ  الف« را در »کوهبنان« اسـتان 
کرمـان کـه فعـال سیاسـی یک جریـان خاص اسـت، 
شناسـایی و با پیگیری  نیروهای این سـازمان در استان 
کرمـان و تالش هـای حجت االسـالم حسـنی نماینـده 
ولی فقیه در سـپاه این اسـتان، دسـتگیر کند و تحویل 
مراجـع قضایی دهـد. در این رابطه »فـرزان حمزه ای« 
کارشـناس حقوقـی سـپاه در اسـتان کرمـان نیـز کـه 
پیگیـر محاکمـه متهم این پرونده اسـت با بیـان اینکه 
متهـم به جـرم خود اقرار کـرده و از آن ابراز پشـیمانی 
نمـوده؛ از آغـاز مراحـل محاکمه وی خبـر داده و اعالم 
کرده اسـت: حکـم »رـ  الـف« بـه زودی نهایی خواهد 
شـد. موضوعی که اگرچه با روشـنگری دست اندرکاران 
هفته نامـه و اقـدام به موقع نیروهای اطالعاتی سـپاه به 
پایـان رسـید، امـا بـار دیگر این زنـگ خطـر را به صدا 
درآورد کـه افزایـش شـبکه های اجتماعی و دسترسـی 
آسـان به آنها زمینه انتشـار اخبـار دروغ را فراهم کرده 

است. 
پـس اگـر بـرای مدیریـت آن چـاره ای اندیشـیده 
نشـود، می توانـد تهدیدی بـرای فضای اطالع رسـانی و 
امنیـت کشـور به شـمار  آمده و آسـیب هایی جـدی را 

بـه همراه داشـته باشـد. 

»مـرگ« در زیست شناسـی پایـان زندگـی موجـودات زنـده 
اسـت وزندگـی موجـودات زنده اسـت و در پزشـکی بـه معنای 
توقـف برگشـت ناپذیر عالئـم حیاتـی در اوج جوانـی درسـت 
وقتی تازه در کسـب و کار پیشـرفت کرده اند و قرار اسـت یک 
زندگـی ایده آل را سـپری کننـد؛ ناگهان مرگ به استقبالشـان 
مـی آیـد. واژه جـوان نـاکام در سـالهای اخیر بیـش از پیش به 
چشـم مـی خـورد، آهی می کشـیم و با یک خدابیامـرزد بدرقه 
شـان می کنیـم.  بـه گـزارش ابتـکار، در روزهـای پرترافیـک و 
آلـوده در کنـار مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی جامعـه کنونی 
یـک خبـر مـرگ فشـارهای روانـی زیـاد را بـه همـراه خواهـد 
داشـت. مـرگ ناگهانـی ناشـی از ایسـت قلبی در سـنین کمتر 
از 40 سـال، خودکشـی در متروهـا و پریـدن هـا از پـل هـای 
درون شـهری و .... . مـرگ هایـی که در پشـت پـرده آن علل و 
دالیلی وجود دارد. دالیلی جامعه شـناختی و پزشـکی. در سـال 
هـای اخیـر جوانان زیادی در سـن حدود ۳0 سـالگی به دالیل 
مختلفـی جـان خـود را از دسـت داده انـد. برخی شـخصیت ها 
معروف تر هسـتند که مرگشـان رسـانه ای می شـود اما تعداد 
زیـادی نیـز جـان خود را از دسـت مـی دهند و فقط عکسـی از 
آن هـا روی سـنگ قبـری گرانیتـی چاپ می شـود. چـرا مرگ 
در میـان جوانـان شـایع شـده اسـت؟ چـرا ورزشـکاران در اوج 

دوران ورزشـی خـود مـی میرند؟ 
ایست قلبی 

ابتـدا نگاهـی خواهیـم داشـت بـه مـرگ شـخصیت هـای 
برجسـته سـینما، تلویزیـون، تئاتـر، خوانندگان، آهنگسـازان و 
ورزشـکاران در سـنین جوانـی و علل فوت آن هـا. در این میان 
نیمـا وارسـته، مازیـار، فرانـک میـری، اشـکان بانکـی، عسـل 
بدیعـی، داوود اسـدی، سـید علـی طباطبایی، هادی نـوروزی، 

مهـرداد اوالدی دلیـل مرگشـان ایسـت قلبـی بوده اسـت. 
نیمـا وارسـته، نوازنده ویولـن و تنظیم کننده آثار پاپ در سـن 

۳5 سـالگی، علت مرگ: نارسـایی قلبی 
داریـوش رفیعـی، خواننـد ترانه »گلنـار« در ۳۱ سـالگی، علت 

مـرگ: آمپـول آلوده بـه کزاز 
سید علی طباطبایی، بازیگر سینما، علت فوت: ایست قلبی 

افشـین مقـدم، خواننـده ترانـه زمسـتان در سـن ۳۱ سـالگی، 
علـت مـرگ: تصـادف رانندگی 

مازیـار خواننـده قطعـه »شـهید« در 4۶ سـالگی، علـت مرگ: 
قلبی  سـکته 

ریحانه بهشـتی، ورزشـکار دو و میدانی، 27 سـاله، علت مرگ: 
مغزی  سکته 

مرتضی پاشایی در ۳0 سالگی بر اثر سرطان ریه 
کیمیـا یـادگاری نـژاد بازیگـر تئاتـر در سـن ۱9 سـالگی علت 

گازگرفتگی  مـرگ: 
محسـن رسـول اف عـکاس در 25 سـالگی و بـر اثـر سـقوط 

هواپیمـا 

فرانـک میـری بازیگـر سـینما و تئاتـر در سـن 2۸ سـالگی در 
سـال 90 ، علـت مـرگ: سـکته قلبی 

مصطفـی مزرعتـی مستندسـاز در سـن 2۸ سـالگی بـر اثـر 
هواپیمـا  سـقوط 

اشـکان بانکـی بازیگـر در سـن 29 سـالگی علت مرگ: سـکته 
قلبی 

نیمـا نهاوندیـان مجـری برنامه هـای ورزشـی صـدا و سـیما در 
۳2 سـالگی و براثـر برخـورد بـا میـز و تاخیـر در رسـیدن بـه 

رستان  بیما
پوپـک گلـدره بازیگر در سـن ۳5 سـالگی، علت مـرگ: صانحه 

رانندگی 
عسـل بدیعـی فروردین مـاه سـال 92 در ۳5 سـالگی وی پـس 

از ایسـت قلبی 
داوود اسـدی بازیگـر در سـن ۳۸ سـالگی علـت مـرگ: سـکته 

قلبی 
مجیـد بهرامـی ۳7 سـاله بازیگر سـینما و تئاتر بر اثـر بیماری 

سـرطان در سال 9۳ 
هـادی نـوروزی، بازیکـن فوتبـال، در ۳۱ سـالگی، علـت مرگ: 

ایسـت قلبی 
مهـرداد اوالدی، بازیکـن فوتبـال، در ۳0 سـالگی، علـت مرگ: 

ایسـت قلبی 
عامل برخی از این مرگ ها تغذیه صنعتی

و فست فود ها است 
فاطمـه زارع، جامعه شـناس و اسـتاد دانشـگاه در گفت وگو 
بـا خبرنـگار اجتماعـی روزنامه »ابتـکار« می گوید: در بررسـی 
راجـع بـه مـرگ ناگهانی جوانـان که اخیرا شـیوع یافتـه وقتی 
بـه منابـع گوناگـون مراجعـه کنیـم تمامـی آنهـا در نهایـت به 
چند مسـاله مشـترک اشـاره دارنـد ؛ در تمام مـوارد فرد پیش 
از مـرگ سـالمت کامـل بدنی داشـته و عدم سـابقه بیماری در 
ایـن افـراد وجـود دارد. تقریبـا در همه مـوارد به یکبـاره دچار 
شـک یـا حملـه شـده و دیگر بازگشـتی وجود نداشـته اسـت؛ 
)به عبارتی در گذشـته مرگ صدرصدی وجود نداشـته اسـت(. 
اکثـر افـرادی کـه اینگونـه مـرگ را تجربـه کردند در سـالهای 
جوانی و بین ۳0 سـالگی تا 40 سـالگی خود بوده اند. پزشـک 
قانونـی در همـه مـوارد پـس از کالبد شـکافی و نیافتـن علتی 
خـاص در نهایـت بـه ایسـت قلبی اشـاره مـی کند؛ امـا دالیل 
چگونگـی رخ دادن مرگهـا و راههـای پیشـگیری نسـبی واقعـا 
چیسـت؟ این مـدکار اجتماعـی در ادامه می افزاید: در آسـیب 
شناسـی اینگونـه مـرگ هـا مسـاله مشـترک، وجـود بیـش از 
انـدازه »تغذیـه صنعتـی« در رژیـم غذایـی و »عـدم تحـرک« 
بـوده، همچنیـن »تنـش«، »اضطـراب« و »آلودگـی صنعتی« 
نیـز در علـل شـایع این نوع مرگ مـی گنجد، البتـه در جوانان 
ورزشـکار شـاید بحث عدم تحرک مصداق نداشـته باشـد چون 
تصـور مـا این اسـت که یـک جوان ورزشـکار همیشـه در حال 

نرمـش و تمریـن منظم اسـت. هرچند اسـتفاده از مکمل های 
خوراکی که در بدنسـازی ورزشـکاران وجود دارد، شـاید سـهم 

بیشـتری در مـرگ ناگهانـی این افراد داشـته اسـت. 
زارع افزایـش غذاهـای صنعتـی در رژیـم غذایـی جوانـان 
را یکـی دیگـر از معضـالت امـروزه مـی دانـد و مـی گویـد: از 
طـرف دیگـر سـبک غذاهـای صنعتی و انـواع فسـت فودها که 
مصرفشـان افزایـش یافته؛ کـه بافت آنها با سـاختار فیزیولوژی 
بـدن کمتریـن هماهنگـی را دارد و بدن بـرای هضم آن ممکن 
اسـت دچـار اختالل شـود. در نتیجه عامل برخـی از این مرگ 
هـا تغذیـه صنعتی و فسـت فـود ها اسـت. زمانی که اسـتفاده 
از ایـن نـوع غذاهـا افزایش یابد بـه مراتب بدن تـوان و ظرفیت 
خـود را از دسـت مـی دهد و ممکن اسـت دچار شـوک شـود. 
وی مـی افزایـد: امـروزه اکثـر متخصصیـن تاکیـد ویـژه ای به 
پیـاده روی بـرای تنظیـم سـوخت و سـاز بـدن دارنـد و سـایر 
ورزش هـا بایـد اصولـی و زیـر نظـر افـراد متخصـص صـورت 
گیـرد؛ چـرا که انجام یـک ورزش صحیح بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت. حـال اینکـه چنـد درصـد از حرفـه ای هـای ورزش بـه 
اصـول اولیـه در تمریـن هـای فشـرده خـود عمـل مـی کننـد 
بحـث کامـال جدایـی اسـت! همـه ی ایـن عوامـل را وقتـی در 
کنـار اضطـراب های ناشـی از زندگـی صنعتی در کالنشـهر ها 
مـی گذاریـم شـاید دیگر خیلـی دور از ذهن نیسـت که جوانی 

در بهتریـن شـرایط خـود دچار ایسـت قلبی شـود. 
زارع مـی افزایـد: باتوجـه به اینکه سـوخت و سـاز بدن یک 
فـرد ۳0 یـا 40 سـاله و البتـه تنـش هـا و نگرانـی هایـش و از 
جهـت دیگـر میـل به غذاهای فسـت فـودی در او بیـش از هر 
دوره دیگـر زندگـی اسـت پـس تا حـدودی منطقـی بنظر می 
رسـد کـه بیشـتر ایـن نوع مـرگ و میـر هـا در این بازه سـنی 

دهد.  رخ 

اپیدمی مرگ جوانان 

حکـم اعـدام مرد ژلـه ای به اتهام فسـاد فـی االرض و ایجاد نا 
امنـی بـه همراه فـرد دیگری به جـرم تجاوز به عنف صبـح دیروز 

)یکشـنبه( در مالء عام در شـیراز اجرا شـد. 
طـی 2 سـال گذشـته چندین بار گزارش شـده بـود که فردی 
بـا ورود بـه منـازل مـردم در منطقـه  کوشـک جنـوب شـیراز، با 
شـیوه ای خـاص اقـدام بـه آزار و اذیـت طعمه هایش کـرده و بعد 
از سـرقت فـرار می کـرد، در طـول دو سـال دسـتگاه های امنیتی 
و پلیس هـای تخصصـی اسـتان فـارس را مشـغول کـرده بـود اما 
هـر بار بـدون برجـا گذشـتن هیـچ ردی از محل حادثـه متواری 

می شـد.
صالحـی دادسـتان عمومـی و انقالب شـیراز گفت: ایـن فرد به 

اتهام افسـاد فی االرض و ایجاد ناامنی به طور گسـترده در سـطح 
شـیراز از طریـق ورود بـه عنف شـبانه به منـازل، تعداد زیـادی از 
شـهروندان و هتـک حرمـت نوامیـس و تجـاوز به اعـدام محکوم 
شـد. دادسـتان عمومـی و انقـالب شـیراز در ادامـه افزود: شـگرد 
کاری متهـم کـه بـه مـرد ژلـه ای معروف اسـت بـه این گونـه بود 
کـه از ۱2 شـب تـا 5.۳0 بامـداد بـه صـورت پنهانـی وارد منـازل 
مـردم می شـده و در حالـی که بدن خـود را با روغن چـرب کرده، 
اعمـال شـوم خـود را اجـرا می کرده اسـت که به گفتـه وی، ۱00 

مـورد ورود به منزل داشـته اسـت.
وی اضافه کرد: با اخذ فیلم دوربین مداربسـته یکی از شـکات 
متهـم بـا تطبیـق آزمایـش DNA و گـروه خونی و دیگـر آثار به 

جـای مانـده از صحنـه جـرم از جملـه نمونه خون های اخذ شـده 
در آزمایشـگاه ژنتیـک، ایـن فرد شناسـایی شـد و در تاریخ هفتم 

شـهریورماه سال 94 دسـتگیر می شود.
صالحـی همچنیـن گفـت: در تاریخ 27 مهرماه قـرار مجرمیت 
وی صـادر و 2۶ دی مـاه در شـعبه اول دادگاه انقـالب حکم اعدام 
صادر شـد کـه پس از اعتـراض وارده، پرونده در شـعبه ۱۱ دیوان 

عالـی کشـور رسـیدگی و رأی مورد تایید قـرار گرفت.
در بررسـی هـا مشـخص شـد کـه متهـم لبـاس خـود را بـه 
خشکشـویی برده و نام خانوادگی او روی لباس قرار داشـته اسـت. 
تحقیقـات روی این نام متمرکز شـد که کارآگاهـان دریافتند ۱5 
هـزار نفـر فامیـل موردنظـر را دارند. با بررسـی تک تک ایـن افراد 
تیـم جنایـی به پسـر 20 سـاله ای به نام امین رسـیدند کـه اوایل 
سـال گذشـته بـا ورود به خانـه زن جوانـی با تهدید تلفـن همراه 
او را سـرقت کـرده و پـس از دسـتگیری مدتـی را در زنـدان بوده 
اسـت. همزمـان بـا آزادی او از زنـدان موضـوع آزار و اذیـت زنـان 

آغـاز شـده بود.
بـا افشـای ایـن موضـوع، کارآگاهان مطمئن شـدند کـه آزار و 
اذیـت زنـان توسـط امیـن انجام شـده اسـت. سـرانجام متهم 20 
سـاله در منطقه کوشـک دستگیر شـد. اقدامات سـیاه مرد ژله ای 
ادامـه داشـت تـا اینکه وی پـای در خانه ای گذاشـت که مجهز به 
دوربیـن مداربسـته بـود و به همین خاطر یک فیلـم چند ثانیه ای 
از امیـن بـه دسـت آمـد و سـرانجام هـر روز سـرنخ های مأمـوران 

بیشـتر شـد تـا اینکه تمـام پازل ها کنار هـم چیـده و امین وقتی 
در خانه شـان بود، دسـتگیر شـد.

سـردار احمدعلـی گـودرزی فرمانـده انتظامـی اسـتان فارس 
دربـاره نحـوه دسـتگیری متهـم گفـت: طـی شـش ماه گذشـته 
اقدامـات انتظامـی و امنیتـی را در مناطقی که متهم مرتکب جرم 
شـده بـود، افزایـش دادیم. بـا توجه به جـا ماندن آثـاری از جمله 
خـون، مـو و در یـک مورد لبـاس متهم، کار شناسـایی به شـکل 
علمی پیگیری شـد. متهم دارای مشـکالت شـخصیتی و رفتاری 
اسـت. همچنیـن تاکنـون ۱4 مـورد ارتـکاب جـرم توسـط متهم 
مشـخص شـده، امـا تحقیـق برای مشـخص شـدن دیگـر جرایم 

احتمالـی وی ادامـه پیـدا کرد.
متهـم در جریـان بازجویی های فنی و پلیسـی اعتراف کرده در 
۱00 مـورد ورود بـه خانه هـا 2۳ مورد از طعمه هـای خود را  مورد 
آزار و اذیـت قـرار داده اسـت. پـس از رسـیدگی و بر اسـاس حکم 
اولیـه دادگاه انقـالب شـیراز، متهم مفسـد فی االرض شـناخته و 
بـه اعـدام محکوم شـد. مرد ژلـه ای در دادگاه انقالب شـیراز پس 
از سـپری شـدن تشـریفات قانونـی و تاییـد حکـم در شـعبه ۱۱ 

دیوانعالـی کشـور به اعـدام در مالءعام محکوم شـد.
همچنیـن یـک متجـاوز دیگـر به نـام ›مجتبی - گ‹ بـه اتهام 
ارتـکاب زنـای به عنـف پیش از اقدام بـه قتل به اعـدام در مالعام 
محکـوم شـده بـود کـه بطـور همزمان بـا مرد ژلـه ای نیـز صبح 

دیـروز بـه دار مجازات آویخته شـد.

دیروز در شیراز انجام شد؛

اعدام مرد ژله ای

 خبر

دستگیري شرور 
مسلح در فهرج 
فرمانـده انتظامي »فهرج«از 
دسـتگیري شرور شـرق استان 
کـه در آخریـن شـرارت خـود 
گذشـته  سـال  مـاه  آبـان  در 
دسـت بـه آدم ربایـي زده بـود 
توسـط ماموران پلیـس امنیت 
عمومـي ایـن فرماندهـي خبـر 

داد.  سـرهنگ »مهـدي پنجعلـي زاده«در گفـت و گـو با خبرنـگار پایگاه 
خبـري پلیـس در تشـریح ایـن خبر بیـان داشـت:پس از وقوع یـک فقره 
قتـل و چندیـن فقـره آدم ربایي در شـرق اسـتان در سـال گذشـته ،یک 
تیـم از پلیـس امنیـت عمومـي ایـن فرماندهي،عملیـات ویـژه اي را در 
دسـتور کار خـود قـرار داد .  وي اظهـار داشـت:در یـک کار اطالعاتـي 
دقیق مجرم که از اشـرار شـرق اسـتان بود شناسـایي و دسـتگیري آن در 
دسـتور کار قـرار گرفـت.  ایـن مقام مسـئول تاکیـد کرد:پـس از چندماه 
اقدامـات اطالعاتـي مخفیـگاه ایـن شـرور شناسـایي و در یـک عملیـات 
غافلگیرانـه توسـط مامـوران پلیـس امنیـت عمومـي در شـب گذشـته 
دسـتگیر شـد.  وي عنـوان داشت:مشـارکت در قتـل مسـلحانه ،راهبندي 
،آدم ربایـي و گروگانگیـري از جملـه جرائم به اثبات رسـیده متهم اسـت.  
سـرهنگ پنجعلـي زاده تصریح کرد: متهم براي بررسـي بیشـتر و کشـف 
سـالح هایـي کـه داشـته و شناسـایي همدسـتان احتمالـي بـه پلیـس 
امنیـت عمومـي انتقال داده شـد.  فرمانده انتظامـي »فهرج«افزود: عوامل 
انتظامـي و امنیتـي بـا قـدرت و درایـت الزم آمـاده برخـورد جـدي با هر 

نـوع جـرم و تخلف و شـرارت هسـتند.

طی حکمی از سوی
رئیس قوه قضائیه

محسن نیک ورز
 به عنوان 
دادستان سیرجان
 معرفی شد 
بـه گـزارش گـروه حقوقـی 
و قضایـی خبرگـزاری میـزان، 
طـی حکمـی از سـوی رئیـس 

قـوه قضائیـه ، محسـن نیـک ورز دادسـتان عمومـی و انقالب شهرسـتان 
بافت به سـمت دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان سـیرجان منصوب 

 . شد
در متن این حکم از سوی آیت ا... آملی الریجانی آمده است:

مسـئولیتهای  و  قضـا  امـر  اهمیـت  داشـتن  نظـر  در  بـا  امیداسـت 
سـنگین ناشـی از آن ،اجـرای عدالت اسـالمی و رسـیدگی بـه محرومین 
و سـتمدیدگان و حمایـت از حقـوق مشـروع مردم را سـر لوحـه کار خود 

قـرار داده و در انجـام وظایـف موفـق باشـید. 
معـاون  بـه سـمت  نیـز  دادسـتان سـابق سـیرجان  بخشـی  مهـدی 
قضائـی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان  و سرپرسـت معـاون برنامه ریزی 

دادگسـتری کل اسـتان ومعـاون منصـوب شـد.
مراسـم معارفـه  دادسـتان عمومـی وانقـالب شهرسـتان سـیرجان بـا 
حضـور رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمان،امـام جمعـه ، فرمانـدار و 
مسـئوالن  این شهرسـتان دیروز در محل سـالن اجتماعات دانشـگاه آزاد 

سـیرجان برگزار شـد.

خبرخبر

بررسی ها در علم پزشکی کشورمان 
نشان می دهد، بیشترین مرگ و میر 
به ترتیب بیماری های قلبی و عروقی، 
سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی 
است. هرچند انجام ورزش و تغذیه 
سالم و بسیاری مواردی از این دست 
مانع و سبب به تاخیر افتادن مرگ 
زودرس می شود اما در این میان نمی 
توان از بیماری های ژنیتیکی و وراثتی 
مربوط به قلب وعروق، ریه و سایر 
اعضای مهم بدن که سبب مرگ می 
شوند چشم پوشی کرد.

آگهی مناقصه شماره 5/ الف/3- 59م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد مناقصـات زیـر را از محل اعتبـارات داخلی به صـورت جداگانه بشـرح ذیل از طریق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی )یـک مرحلـه ای( بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نمایـد لذا از کلیه شـرکت هـای پیمانکاری کـه دارای 
رتبـه بنـدی در رشـته آب مـی باشـند دعوت می شـود جهـت دریافت اسـناد مناقصه تا پایـان وقـت اداری 95/۳/27 بـه مدیریت دفتر 
قراردادهـای شـرکت آب و فاضـالب کرمـان بـه آدرس بلـوار 22 بهمـن مراجعه نمایند. این مناقصه در سـایت شـرکت مهندسـی آب و 

فاضـالب بـه آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشـد.

مبلغ ضمانت شرکت مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف
در مناقصه )ریال(

بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از ۱
4/029/702/5۶020۱/490/000شبکه توزیع آب منطقه ۱ کرمان

بازسازی انشعابات و شبکه و نصب انشعابات بخشی از 2
4/029/702/5۶020۱/490/000شبکه توزیع آب منطقه 2 کرمان

آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه: ساعت ۱4 مورخ 95/4/۶ 
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج منطقه ۱ کرمان ساعت 9 مورخ 95/4/۸

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج منطقه 2 کرمان ساعت 9:۳0 مورخ 95/4/۸ 
)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(

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

https://telegram.me/payamema

فضای مجازی

بـاز هم لبـاس یکی از بازیگران سـینما 
ایـران جنجـال آفریـد. ایـن بـار صفحـه 
زن  بازیگـر  روشـن  نفیسـه  اینسـتاگرام 
سـینمای ایران به دلیل پوشـیدن لباسـی 
متفـاوت در مراسـم اکـران خصوصی فیلم 

»مایـا« مـورد هجـوم قـرار گرفت.
هفته گذشـته انتشـار یک پست توسط 
نفیسـه روشـن در صفحـه شـخصی اش در اینسـتاگرام در 
رابطـه بـا این مراسـم با واکنش هـای ضد و نقیضی از سـوی 
کاربران اینسـتاگرام مواجه شـد و صفحه شـخصی وی تبدیل 
بـه مکانـی بـرای اظهـار نظرهای مختلـف و حتـی هتاکی به 
ایـن بازیگر شـد. بسـیاری از ایـن کامنت ها به دلیل فحاشـی 
و بـی اخالقـی غیرقابـل انتشـار بودند، مـا تعـدادی از کامنت 

هـای قابل انتشـار را در زیـر آورده ایم.
نظـر  ورزی  وغـرض  حسـادت  از  بعضـی   :  catalan1361

میـدن!!
abed8668: بعضـی هـا تـا صحبـت میکنـن قشـنننننگ 
شـخصیت و تربیـت خانوادگی رو یه جا بـه نمایش میگذارن. 
بـی کمالـی هـای انسـان از سـخن پیدا شـود، پسـته بی مغز 

چـون لـب وا کند رسـوا شـود!!!!!
mah_436: آخـه از شـما خواسـتن راجـع بـه لبـاس نظـر 

بدیـن ؟؟؟؟ 
m_ezzati52: شـغل مـن در رده پرخطرتریـن کارهـا در 
دنیاسـت. امـا در عکسـهای پـروژه مایـا خانـم روشـن ، دیدم 
که ایشـون بـرای سـاخت یک فیلم سـینمایی مجبور شـدن 
بـا یـه ببـر دسـت آمـوز همبـازی بشـن. کاری کـه مـن و 

همـکارام شـهامت یـک ثانیـه انجامـش رو نداریـم.

narges_taheri: خیلیـا میگن انتخاب لباسـش به خودش 
ربـط داره امـا بایـد کمـی هـم بـه ایـن فکر مـی کـرد که یه 
لباسـی نپوشـه کـه بیـن ایـن همـه آدم انگشـت نمـا باشـه 
،هرجایـی یـه سـبک پوششـی داره کـه بایـد رعایـت بشـه 
مثالشـما بـا شـلوارک نمیتونـی بـری یـه جشـنواره خارجی 
اینـم یـه انتخاب شـخصیه وپوششـی متفاوته اما هیچ کسـی 

اینقـدر احمـق نیـس کـه ندونـه اونجا بایـد چطور بپوشـه.
n.i.l.o: قشـنگ هسـت امـا واسـه اینجـور مراسـمی اصـال 

مناسـب نیسـت.
نظـرات  بـه  هسـتین  عالـی  خیلـی   :alireza_aminiiiii

دیگـران اهمیتـی ندیـن خانـم روشـن
negaralidoost811: چقـد ما کمبود فرهنگ داریم شـاید 

هزاران سـال!!!!!!! واقعا جای تاسـف داره.
خداییـش  امـا  دارم.  دوسـت  لباسشـونو   :hasti_pm620
خیلی نترسـینا با حیونات سـر و کار دارید منم دوسـت دارم 

ولـی کلی میترسـم 
spotlight.1: لباسـت کـه مشـکلی نـداره ای بابـا وقت مارم 

ن میگیر
sajjad_esfandiari: االن مـا بایـد بـه فکـر فرهنـگ مون 
باشـیم کـه دارد همیـن جـور مثـل یـک رود خانه بـه طرف 
فرهنـگ هـای غربـی حدایـت می شـود.وما ملت ایـران نباید 
ایـن اجـازه رو بدهیـم ..و ایـن حـرف هـای من بابت لباسـی 

کـه خانوم روشـن پوشـیدن نیسـت.
واکنش نفیسه روشن به انتقادات

نفیسـه روشـن هـم پـس از افزایـش هجمـه هـا باالخـره 
مجبـور شـد بـه ایـن قضایـا واکنـش نشـان دهـد. روشـن ۶ 
روز پیـش در واکنـش بـه برخـی از بی حرمتی هـا در صفحه 

اینسـتاگرام خـود عکسـی از یـک آیـه قرآنـی گذاشـت و در 
پاییـن عکس نوشـت: ترجمه آیه ۱ رو بخونیـد. وقتي خداوند 
در کتـاب مقـدس قـران همچیـن سـوره وآیـه ای رو بـرای 
مسـلمانان آشـکار کـرده! پـس بـه احتـرام خداونـد و کتـاب 
مقـدس قـرآن در برابـر ایـن نـوع افراد کـه مخصوصـا فضای 
مجـازی رو آلـوده کردن و از من مطالبی دروغ منتشـر کردن 
سـکوت مـي کنم چـون ایمـان دارم کالم و رفتار هـر فرد در 

دنیـا بـه خـودش بازمي گـرده روزتـون خوش و شـاد
همچنیـن ایـن بازیگـر در گفتگویـی در خصـوص کامنت 
هـای غیرمودبانه تعـدادی از کاربران اینسـتاگرام گفت: چهار 
مـاه پیـش در یـک پـروژه ای به نام »مایـا« کار کـردم که کار 
بـا قـالده ببـر بـود و ایـن کار آنقـدر پـر از اسـترس بـود کـه 
اگـر خدایـی نکـرده اتفاقی بـرای هر کسـی میفتاد خسـارت 
آن فـرد بـه گـردن آن پروژه بـود. خداروشـکر ان پـروژه را با 
آرامـش کامـل تمـام کردیم و 5 مـاه منتظر اکـران خصوصی 
ایـن کار بودیـم و زمانی که اکران خصوصی این کار مشـخص 
شـد من با یکسـری از دوسـتانم در مزونی خواهش کردم که 
یـک لبـاس بـرای مـن طراحی کننـد کـه المان هـای خودم 
در ایـن لبـاس بـود و من این مدل را دوسـت داشـتم و اکران 

مایـا بـرای مـن مثل حضـور در یک جشـن شـادی بود.
وی افزود:  آن لباس سـلیقه من بود و دوسـتش داشـتم و 
بـرای من و اطرافیانم سـلیقه مـن محترم بود.البتـه این مدل 
لبـاس بـه هیـچ عنـوان بـا موازیـن شـرعی و عرفـی مغایرت 
نداشـت. بـا گذاشـتن یـک عکـس در صفحـه اینسـتاگرامم  
مـورد کامنـت های زشـت ، فحاشـی به مـادر و همسـرم قرار 
گرفتـم و به دلیـل حفظ آبروی صفحه ام کامنت های زشـت 
را پـاک مـی کـردم و بـه تعـدادی از کامنـت هـای افـرادی 
کـه مـی شـناختم هـم جـواب دادم. روشـن ابراز داشـت: من 
صفحـه ام را تعطیـل نمی کنـم و نـه ترک می کنم ایسـتادگی 
می کنـم و از ایـن بـه بعـد هیچکـدام از این فحش هـا رو پاک 
نمی کنـم تـا مـردم خودشـان ببینند کـه دچار چـه فرهنگی 

شـده ایم!

علی ضیاء تولد 
والیبالیست همشهری اش 

را اینگونه تبریک گفت

 علـی ضیـاء مجـری جـوان تلویزیـون ایران  
در صفحـه اینسـتاگرام خود نوشـت: شـانزدهم 
خـرداد در کاشـان بـه دنیـا اومـدي تـا امـروز 
مبـارک  تولـدت  کنـه  افتخـار  بهـت  ایـران 
همشـهري جـان فکـر مـي کنـم بهتریـن کادو 
تـو  اونـم حضـور  گرفتـي  امسـال  رو  تولـدت 

المپیـک بـود.

آذر سریال پدر ساالر
 43 ساله شد 

کمنـد امیـر سـلیمانی ، آذر سـریال بـه یـاد 
ماندنـی پدر سـاالر تولد 4۳ سـالگی خود را در 

کنار دوسـتان جشـن گرفت. 
اینسـتاگرامش  درصفحـه  امیرسـلیمانی 
نوشـت: از تولد یکسـالگی تا.......... االن و مسیر 
پـر پیـچ و خـم زندگـی کـه در نهایت خـدا رو 
شـاکرم و راضیـم بـه تقدیـر او. هر یکسـال که 
مـي گـذره خـدا رو شـکر میکنـم کـه سـالمم 
رو  دسـتام  کـه  دارم  قـدرت  انقـدر  هنـوز  و 
بـذارم رو زانـوام و بـرای زندگـی تـالش کنم و 
محتاج کسـی نباشـم. ایـن آرزوی هـر روز منه 
از خداونـد بابـت صبـوری و آرامشـی کـه بهـم 
داده ممنونـم و از اینکه در سـختترین شـرایط 
لبخنـد رو بـه مـن عطـا کـرده تـا بتونـم ازش 
اسـتفاده کنـم سپاسـگزارم. امیـد کـه از تـک 
تـک اتفاقـات سـال گذشـته زندگیـم بهتریـن 

بهـره رو بـرای شـروع سـال جدیـد ببـرم. 
امسـال دوسـتان زیـادی پیشـاپیش بـه من 
لطف داشـتن و منو شـرمنده کـردن که امکان 
نـام بـردن از همـه نیسـت ولـی مـن به رسـم 
تشـکر دو تاشـون رو تـگ کـردم تا شـما هم از 

هنـرای زیباشـون اسـتفاده کنین. 
ممنـون از همـه تـون کـه پـای درددل مـن 

شـینید. مي 

نفیسه روشن و حواشی انتشار یک عکس

شبکه

افقی
۱-جمع امیر به معنای فرمانروایان- زندان موقت
2-شهری در استان کردستان- اشپز- عطر مایه

۳-عدس- پلکان زین- خاک ارامگاه امامان
4-درخت تسبیح- سایه- کم- خالص

5-حـرف پیـروزی- ترفیـع درجـه نظامیـان و سـلب ان 
بموجـب .... اسـت- امـام سـوم

مـادری-  و  پـدر  و  مسـتقیم  خویشـاوندی  ۶-حصیـر- 
رنجـوری

7-گلی زینتی- دفتر معامالت ملکی- چیز
۸-نام گاگارین- وسیله ها و ابزارها- ناممکن

9-شب نیست- جست وجو کردن- نوعی اش
۱0-برابر- اتشگاه اهنگر- ویران کردن

۱۱-نقاش مدعی رسالت- مرکز کشورمان- ادراک
۱2-با هوی اید- بیمار- شمار- جگر

۱۳-نوعی ترشی- وقت و هنگام- به درستی که
۱4-تخت سلطنت- جمع رمز- علم مواد

۱5-اصطالحـی در ورزش زورخانـه ای- پارچـه گیاهی- 
شـهر و بنـدری در جنوب فرانسـه

عمودی
۱-نـام وسـیله ای برقـی در اشـپزخانه- مـردن در اثـر 

حادثـه
2-شـهر و بنـدری در جنـوب فرانسـه- مـوزه پاریـس- 

پیامبـر صبـور
۳-تکاور- نمایان- فرشته محبت

انعقـاد  4-مهمتـر- ظـرف دم کـردن چـای- ویتامیـن 
خـون- کشـور عجایـب

5-بـه فـرش کـم عـرض گوینـد- کشـوری در دریـای 
گاه مخفـف  مدیترانـه- 

۶-مرغابی- ساعت عهد بوق- از قاره ها
7-مادر باران- غیر مستقل- حمله

۸-زادگاه عبید- پیامبر- کل و همگی
9-دود- نوشـته و نقـش کـرده شـده- چـون صـد ایـد 

پیـش ماسـت
۱0-مقابـل خوش حسـاب- خنـدان ، شـاداب- کدبانوی 

نه خا
۱۱-هنوز شاد نشده- پیشه وران- نام دخترانه

۱2-ازمایـش- حـرف دهـان کجـی- تـازه و نـو- بـوی 
خـوب زیـر شـکم اهـو

۱۳-کارگر رستوران- سبیل- وسیله ای برای پرواز
۱4-اتشگیر- شب پیش- انچه در شب بدرخشد

۱5-دانه میان میوه- ایینه عبرت
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صورتجلسه مزایده
آگهی مزایده نوبت دوم

نظـر  در  دادگسـتری جیرفـت  مدنـی  احـکام  اجـرای 
حفیظـه  خانـم  9405۳9دعـوی  پرونـده  در  دارد 
تعـدادی  زادسـر  جمیلـه  بطرفیـت  گنجعلیخانـی 
اقـالم و کاالی توقیفـی دسـت دوم مالکیـت محکومـه 
رجائی)لرها(کوچـه  شـهید  خیابـان  در  واقـع  علیـه 
بدیـن  گنجعلیخانـی  کـردی سـاختمان  اکبـر  شـهید 
شـانه  قالی2.25در۱.50پانصـد  تختـه  دو  شـرح:۱- 
 -2 مبلغ4/000/000ریـال  پایـه  تراکم۱200قیمـت 
هفـت عـدد پشتی500شـانه المـاس کویـر بـا قیمـت 
مـدل  اسـپیلت  یکدسـتگاه   -۳ پایه۳/000/000ریـال 
سـی هـزارsamcs بـا قیمـت پایه۱7/000/000ریـال 
یکدسـتگاه   -4 رابط2/250/000ریـال  هـای  لولـه  و 
پیکـور برقـی کوچـک مـدلdca/n بـا قیمـت پایه دو 
میلیـون ریـال 5- دو عدد میـز کار۱/500/000 ریال را 
از طریـق مزایده بفروش رسـاند لـذا از متقاضیان خرید 

دعـوت بعمـل مـی آیـد.
جلسـه مزایده: مورخه۱۳95/4/۱2 راس سـاعت9صبح 
بـا حضـور نماینـده محترم دادسـتان عمومـی و انقالب 
در اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفـت برگـزار 

می گـردد.
شـرایط شـرکت در مزایـده: متقاضیـان مـی تواننـد از 
تاریـخ۱۳95/4/7از امـوال موصـوف بازدیـد و پـس از 
واریـز ۱0درصـد قیمت پیشـنهادی به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری نزد حسـاب2۱7۱29۳۸۳9004بانک ملی 
در پاکـت درب بسـته بـه اجـرای احکام مدنـی تحویل 
نماینـد کلیـه هزینـه هـا بـر عهـده برنـده مزایـده می 
باشـد برنـده مزایده شـخصی اسـت کـه باالترین قیمت 
واریـز  را  پیشـنهادی  قیمـت  و۱0درصـد  پیشـنهاد  را 
نمـوده باشـد ومابقـی بهـای امـوال را نقـداً بپـردازد در 
صـورت انصـراف مبلـغ پیشـنهادی به نفع دادگسـتری 

ضبـط و برنـده شـخص بعـدی خواهـد بود.
مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان 
جیرفت-  رحیمی

واکنش رحمتی به انتقادها از عکس 
جنجالی اش یا تولد پسرش؟

دروازه بـان اسـتقالل بـه انتقادهـا و توهیـن هـای اخیر 
واکنـش نشـان داد.

رحمتـی  مهـدی  خبرآنالیـن؛  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
بـه خاطـر انتشـار عکـس خـود و بختیـار رحمانـی، پیـش 
و  بازیکـن  ایـن  قـرارداد  عقـد  رسـمی  خبـر  اعـالم  از 
اسـتقالل، جنجـال سـاز شـد و حتـی هـواداران بـه انتقـاد 
از او پرداختنـد. رحمتـی در شـرایطی ایـن کار را کـرد کـه 
شـایعات زیـادی درباره قـدرت بیش از حدش در اسـتقالل 
مطـرح بـود. رحمتـی امـروز در روز تولـد پسـرش متنی را 
منتشـر کـرد کـه بـه نوعـی جـواب بـه ایـن انتقادهـا بـود: 
»ای کاش تـو همیـن سـن بمونـی و بـزرگ نشـی چـون 
ایـن دنیـا خیلـی نامـرده، به ناحـق قضاوتـت می کنـن. به 
راحتـی بـه تـو توهیـن مـی کنـن. هـر کاری انجـام بـدی 

هـر انـدازه هـم کـه خـوب باشـه، بـاز هزار حـرف نامربـوط می شـنوی و بهـت تهمت می زنـن. ولی اشـکالی نـداره. تو 
ببخـش و بگـذر چـون خـدا اون بـاال همـه چیـز رو مـی بینه و به انـدازه وسـعت قلبت و کارهـای خوبت بهـت نظر می 
کنـه. تولـدت مبـارک پسـرم. فقـط یاد بگیر کـه محکم باشـی و تالش کنی چون بادهای شـدید و سـنگ هـای زیادی 

سـر راهـت قـرار دارن. بـا خـدا بـاش و پادشـاهی کـن و فقـط دسـتت رو جلـو خـدا دراز کـن نـه بنـده خـدا.«

فوتبال
ایمیلی که دردساز شد
 موج اعتراض ها به سمت کلینتون 
ادامه دارد 
اسـتفاده هیـالری کلینتـون از ایمیـل شـخصی در دفتـر 
کارش موجـب ایجـاد مـوج نارضایتـی مـردم و پیگـری هـای 

قانونـی سـازمان امنیتـی این کشـور شـد.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ اسـتفاده هیالری 
کلینتـون از یک سیسـتم و ایمیل خصوصـی اش در حالی که 
او وزیـر امـور خارجـه بود، نیمـی از رای دهنـدگان را متقاعد 

کـرد کـه وی یـک سیاسـتمدار ناقض قانون اسـت.
اف بی آی در حال بررسـی ایمیل شـخصی کلینتون اسـت 

تـا بفهمـد امنیت کشـور در خطر افتاده اسـت یا خیر!
در حالـی کـه نیمـی از رای دهنـدگان برایـن باورنـد کـه 
اقـدام کلینتـون غیرقانونـی بـوده اسـت، 27 درصـد اعـالم 
کـرده انـد که اسـتفاده این نامـزد انتخاباتی از سـرور و ایمیل 

شـخصی در محیـط کار اهمیتـی نـدارد، 22 درصـد قانونـی دانسـته و 20 درصـد نظـری دربـاره وی نداشـته انـد. 
 نتیجـۀ بررسـی هـای اف بـی آی مـی توانـد ماننـد یک بمـب در بیـن جمهوری خواهـان و دموکـرات ها صـدا کند، اگر 
کلینتـون از اتهـام خطرآفرینـی برای کشـور مبّرا شـود در انتخابات خوش شـانس بوده و رقیبی برای سـندرز محسـوب می 

شـود، در غیر اینصورت شانسـی برای ریاسـت جمهـوری ندارد.

سیاسی

عطیه بهره بر
atiye@

payamema.ir

انتشار یک عکس توسط نفیسه 
روشن در صفحه اینستاگرامش 
با واکنش های مختلفی در فضای 
مجازی روبرو شد.

این واکنش ها به حدی زیاد شد 
که نفیسه روشن با انتشار یک 
پست دیگر به نوعی سعی کرد 
پاسخ منتقدان را بدهد.
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جشنواره

جشنواره عکس گردشگری کرمان
نمایشگاه آثار منتخب

زمان : دوم الی بیستم خرداد ماه
ساعت : ۱7 اای 20

مکان : گالری شهید آتشی
 پارک مطهری

کنسرت

کنسرت ساالری عقیلی
زمان : 2۸ خردا ماه     ساعت : 2۱/۳0     در سالن فجر

ورزش
بعد از فوتبال، بسکتبال و واترپلو؛

والیبال هم در المپیک تاریخ ساز شد
والیبالیسـت ها بـا کسـب مجوز حضـور در المپیک ریو به چهارمیـن تیم گروهی 
ایـران تبدیـل شـدند کـه توانسـتند به المپیـک راه پیـدا کنند.پیـش از این تیم 

هـای فوتبال،بسـکتبال وواترپلو هم به مسـابقات رفتـه بودند.
بـه گـزارش »ورزش سـه«، تیم ملی والیبـال ایران با برد ۳ بر یک مقابل لهسـتان 
جـواز حضـور در المپیک ریو را کسـب کـرد. با این حـال والیبال بعـد از فوتبال، 
بسـکتبال و واترپلـو تبدیل به چهارمین رشـته گروهی شـد که موفـق به حضور 
در المپیک شـده اسـت. قبل از این فوتبال در سـال های ۱9۶4، ۱972 و ۱97۶ 
بـه المپیـک راه پیـدا کرده بود. بسـکتبال هم در سـال های ۱94۸ و 200۸ طعم 
حضـور در المپیک چشـیده بـود و واترپلو هم بـه المپیک ۱97۶ مونتـرال کانادا 
رسـیده بـود کـه حـاال والیبـال با حضـور در المپیـک 20۱۶ ریـو نام خـود را در 
بیـن رشـته های گروهی کـه موفق به راهیابـی به المپیک شـده اند را ثبت کنند.

۱-بسـکتبال ۱94۸:ایـران بـا افرادی مثل حسـین جبـارزادگان بـزرگ ومرحوم 
سـرودی کـه عضـو همزمـان تیم هـای ملی بسـکتبال وفوتبـال بـود وابوالفضل 
صلبـی معـروف بـه عمـو صلبـی در این بازیهـا شـرکت کرد،بین 2۳ تیـم حاضر 
پانزدهـم شـدیم.ایران برابـر ایرلنـد برنده شـد اما بـه فرانسـه،کوبا)2بار(،مکزیک 
وکانـادا باخـت ودر بیـن آسـیایی هـا باالتـر از همـه ودر کل در رتبـه پانزدهـم 

ایستاد.
2-فوتبـال ۱9۶4 توکیو:ایـران بـرای درخشـش در بازیها ابزار کامل را داشـت اما 
یـک اختالف داخلی باعث شـد سـتارگان برتر مـا یعنی رنجبر،همایـون بهزادی 
وشـیرزادگان به مسـابقات نرفتـه وافراد دیگری هم محروم شـوند، ایـران در این 
بازیهـا بـا مکزیـک ۱-۱ کـرد اما برابـر آلمـان شـرقی 4-0 ومقابل رومانـی 0-۱ 

باخت وحذف شـد.
۳-فوتبـال ۱972 مونیخ:ایـران بـدون حجازی،مظلومـی وکالنـی محـروم ،بـا 
افـرادی چـون کارگـر جم،رشیدی،آشـتیانی،خوردبین،اصغر شـرفی و...ابتدا 0-5 
بـه مجارسـتان باخت،سـپس برابر دانمـارک علیرغـم ارائه یک بازی خـوب 0-4 
باخـت ودر بـازی سـوم برابـر برزیـل که با دانمـارک 2-2 کـرده وبه مجارسـتان 

۳-2 باختـه وشـانس صعـود داشـت ۱-0 برد.
4-واترپلـو ۱97۶ مونترال:واتـر پلـو به علـت قهرمانی در بازیهای آسـیایی ۱974 
تهـران ،نماینده آسـیا شـد اما عقـب بودن شـدیدی ایران برابر کشـورهای رقیب 
باعـث شـد زنـگ تفریح باشـیم وبرابـر شـوروی ۱۶-0 وبرابـر مجارسـتان 0-۱5 
ببازیم.برابر ایتالیا ،یوگسـالوی،مکزیک،کوبا،کانادا، واسـترالیا هم باختیم وبین ۱۱ 

تیم آخر شـدیم!
وجـذاب  خـوب  تیمـی  دوره  ایـن  مسـابقات  مونتـرال:در   ۱97۶ 5-فوتبـال 
داشـتیم،تیمی کـه برابـر کوبـا ۱-0 بـرد وبرابـر لهسـتان قدرتمنـد ۳-2 باخـت 
وبـه دور دوم صعـود کرد،مسـابقات ابتـدا قرعـه کشـی شـد وایـران حریـف 
لهسـتان،اروگوئه ونیجریـه شـد امـا تحریـم ها گـروه بنـدی را عـوض کرد،ایران 
در دور بعـدی بـه شـوروی 2-۱ باخـت وبیـن ۱۳ تیـم حاضـر در بازیهـا هفتـم 

بودنـد. مـا  بهتریـن هـای  و...  شد.روشـن،پروین،مظلومی،حجازی،قلیچ 
۶-فوتبـال ۱9۸0:درخشـش خـوب بازیکنـان مـا در مقدماتـی مسـکو۸0 هم 
ادامـه داشـت امـا حیـف کـه نتوانسـتیم به علـت تحریـم بازیها در مسـابقات 

کنیم. شـرکت 
7-بسـکتبال 200۸:ایـران در مسـابقات قهرمانـی 2007 آسـیا با بـرد برابر چین 
ولبنـان قهرمـان شـد ونماینده آسـیا در این بازیهـا بود.تیم ما برابـر هر 5 حریف 
خـود یعنـی فرانسه،روسیه،لیتوانی،کرواسـی وآرژانتیـن باخـت وبـه علت تفاضل 

گل بهتـر از تیـم ششـم گـروه دیگر یعنـی آنگوال بیـن ۱2 تیم یازدهم شـد.

 اطالعات

سکه

10.110.000 ریال طرح جدید

10.130.000 ریال طرح قدیم 

نیم سکه  5.120.000 ریال

ربع سکه  2.740.000 ریال

یک گرمی 1.830.000 ریال

طال

1.030.270 ریال هر گرم طالی 18 عیار

1.372.620 ریال هر گرم طالی 24 عیار

ارز

34.710 ریال دالر آمریکا

39.440 ریال یورو

9.490 ریال درهم امارت

5.330 ریال  یوآن 

50.400 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29.844.000 تومان

رانا LX  33.382.000 تومان

سوزوکی ویتارا  125.011.000 تومان

سایپا SE 111     20.270.000 تومان

75.800.000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38.010.000 تومان

لیفان X60  61.100.000 تومان

77.900.000 تومان   S5 جک

49.310.000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

17 تا 35/نیمه ابری امروز

18 تا 36/نیمه ابری فردا

عکس: الهام عباسلو

امروز هم مثل هر روز پنجره را ببند 

غم هرزه 

هوای اتاق را خواهد آلود.

عکس نوشت

از دوشنبه 24 خردادماه
کاری از گروه مطبوعاتی پیام آوران

رسدبیر: علی مالزاده
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