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کالنتری ویژه مبارزه با حاشیه نشینی در شهر کرمان ایجاد شد

پلیس کرمان
در حاشیه

معرفی استانداران کرمان از 1300 تا کنون

برگرفته از کتاب رهگذر عمر محمد صنعتی

پژوهش و تحقیق: مجید نیک پور

موسسه مطبوعاتی پیام آوران استخدام می کند 
- خانم مجرد حداکثر سن 27 سال لیسانس 

مسلط به نرم افزار حسابداری هلو  ساعت کار 8/30 صبح تا 16/30 بعد از ظهر
با حقوق  اداره کار و بیمه با اخذ تعهد 5 ساله محضری برای همکاری

- روزنامه نگار زن یا مرد مجرد 

زیـر 2۹ سـال بـا حداقل مدرک لیسـانس تمـام وقت بـا حقـوق اداره کار بیمـه و دوره 
آموزشـی کامـل )تعهـد 5 سـاله محضـری جهت همـکاری اخـذ می گردد(

افـراد جهـت شـغل روزنامـه نـگاری باید حتمـا  سـابقه مطالعه مسـتمر مطبوعـات را 
داشـته باشـند و بـه ایـن شـغل جدا عالقـه مند باشـند.

۰         از ساعت ۱4 تا ۱8 ۹ ۳ ۵ ۵ 2 ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ تماس 

   صفحه 2

   صفحه 2

 استاندار کرمان:
متاسفانه حاشیه نشینی در استان متوقف نشده است

 معاون خدمات شهری شهرداری:
با ایجاد کالنتری ویژه حاشیه نشینی، مبارزه با این معضل جدی تر دنبال می شود

 مسئول کالنتری ویژه:
با ایجاد این کالنتری دیگر کسی نمی تواند جلوی تخریب ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرد
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خبر
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

 استان کرمان خبر داد
شهرک صنعتی شماره 2 سیرجان 

مناسب ترین مکان برای ایجاد شهرک 
صنفی در کرمان 

مدیرعامـل شـرکت شـهرک هـای صنعتـی اسـتان 
کرمـان در نشسـت مطبوعاتـی اعضـای کمیتـه نظـارت 
بـر احـداث بزرگترین شـهرک صنفی کشـور در شـهرک 
اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا  صنعتـی شـماره 2 سـیرجان  
انتقـال صنـوف مزاحـم و آالینـده بـه خـارج از شـهر ها 
گفـت: شـهرک صنعتـی شـماره 2 سـیرجان از هـر نظر 
مناسـب تریـن مکان برای ایجاد شـهرک صنفـی در این 
شهرسـتان اسـت. بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
شـهرک هـای صنعتـی اسـتان کرمـان، مجیـد غفـاری 
در ایـن نشسـت بیـان کـرد: بـرای ایجـاد یـک شـهرک 
صنفی طی دو سـال گذشـته بررسـی هـا و ارزیابی های 
مختلـف و جامـع صـورت گرفتـه و جلسـات مختلـف با 
اصنـاف و فرمانـدار محتـرم و سـایر مسـئوالن مرتبط در 
شهرسـتان برگـزار و  نهایتـا تصمیـم بـر  انتقـال صنوف 
آالینـده بـه شـهرک صنفـی واقـع در شـهرک صنعتـی 
شـماره 2 سـیرجان گرفتـه شـد که سـر انجام  ایـن امر 
در مهـر مـاه امسـال عملـی شـد.  غفـاری بـا اشـاره بـه 
اینکـه مسـاله  احـداث شـهرک صنفی پتانسـیل بسـیار  
خوبـی برای شهرسـتان  سـیرجان اسـت افزود: شـرکت 
شـهرک هـای صنعتـی اسـتان تاکنـون  شـهر ک هـای 
صنعتـی زیـادی ایجـاد کـرده اسـت ، اما اولین شـهرک 
صنفی در سـیرجان ایجاد  خواهد شـد کـه فازبندی این 
شـهرک بـرای 2500 واحـد انجـام شـده و طـی فراینـد 
3 الـی 4 سـاله بـه بهـره بـرداری نهایـی خواهـد رسـید. 
مجیـد غفـاری بـا اشـاره بـه حاشـیه سـازی هایـی در 
خصـوص قیمـت و نحـوه واگـذاری زمیـن بـرای احداث 
واحدهـا گفـت: شـهرک صنفـی کامـًا دولتـی اسـت و 
قیمتـی کـه اعام شـده  نیـز  با تاییـد دولت و سـازمان 
صنایـع کوچـک و شـهرک هـای صنعتـی ایران اسـت و 
هزینـه هایـی دریافت می شـود کامـًا قانونی بـوده و به 
حسـاب دولـت واریـز خواهد شـد و حقی از کسـی ضایع 
نخواهـد شـد. غفـاری گفـت: تمامـی هزینه هایـی که از 
صنـوف گرفتـه می شـود صرف ایجـاد زیرسـاخت ها در 
ایـن شـهرک خواهـد شـد و اگـر یـک واحـد صنفـی یـا 
صنعتـی  بخواهـد خـارج از شـهرک صنعتـی زمینـی را 
اخـذ و اقـدام بـه آمـاده سـازی آن بـرای فعالیـت نمایـد 
مبالـغ بـه مراتـب باالتـری  بایـد هزینـه کند و عـاوه بر 
هزینه زمین و سـاخت و سـاز ، هزینه های تاسیسـات و 
زیرسـاخت هـا را نیـز بایسـتی خـودش متقبل شـود که 
ایـن مسـاله بـا توجه بـه هزینه های بسـیار بـاالی ایجاد 
زیرسـاخت هـا صرفه اقتصادی ندارد و عـاوه بر آن باعث 
پراکندگـی و عـدم سـاماندهی واحـد ها در اطراف شـهر 

نیـز خواهد شـد.

لزوم همکاری دهیاران در شناسایی 
افراد بی سواد در بم

فرمانـدار بـم گفـت: دهیـاران موظـف هسـتند افـراد 
بی سـواد 10 تـا 49 سـال را در روسـتاهای شهرسـتان 
شناسـایی و به اداره سـوادآموزی معرفی کنند. به گزارش 
روابـط عمومـی فرمانـداری بـم، رضـا اشـک در جلسـه 
شـورای پشـتیبانی نهضـت سـوادآموزی این شهرسـتان 
اظهار داشـت: دشـمن بشـریت فقر، جنگ و بی سـوادی 
اسـت. فرمانـدار بـم بیان کرد: طبـق آمـار اداره آموزش و 
پرورش شهرسـتان در زمینه وضعیت بی سـوادی، کمیته 
امـداد امـام خمینـی و بهزیسـتی  نسـبت به شناسـایی 
افـراد بی سـواد شهرسـتان همـکاری داشـته اند. وی بـا 
بیـان اینکه از سـال 55 تا 85 با همـت و توانمندی نظام 
جمهـوری اسـامی 30 درصـد بی سـوادی کاهـش یافته 
اسـت، افزود: دهیاران موظف هسـتند افراد بی سـواد 10 
تا 49 سـال را شناسـایی و به اداره سوادآموزی شهرستان 

معرفـی کنند.
سـیدمحمد حبیب اللهـی مدیـر آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان بم نیز اظهار داشـت: مفهوم شـورا از تاکیدات 
دیـن ما اسـت و سـوره ای در قرآن به آن اختصـاص دارد. 
وی افـزود: در مجلـس چهـارم قانون تشـکیل شـوراهای 
نقـاط کشـور  تمـام  و در  پـرورش مصـوب  و  آمـوزش 
شـوراهای آمـوزش و پـرورش به عنـوان موتـور محـرک 
در امـر تعلیـم و تربیـت در حـال فعالیت هسـتند. مدیر 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بـم ادامـه داد: بـه همـت 
اعضـای شـورای آمـوزش و پـرورش شهرسـتان بـه ویژه 
رئیـس ایـن شـورا، شـورای آمـوزش و پـرورش بـم در 
اسـتان کرمـان رتبه سـوم را کسـب کرد که ایـن جایگاه 
و فعالیت هـای انجام شـده مرهون تاش همکاران اسـت. 
حبیب اللهـی بیـان کـرد: آنچـه مـا در آمـوزش و پرورش 
دنبـال می کنیـم، تدویـن برنامـه زمانبنـدی اسـت و این 
برنامـه زمانـی اجرایی می شـود که ما بیـرون از آموزش و 

پـرورش حامی داشـته باشـیم.

تولید ساالنه 242 
هزار متر مربع فرش 
در کرمان

بازرگانـی  امـور  معـاون 
کل  اداره  تجـارت  توسـعه  و 
صنعـت، معدن و تجارت اسـتان 
کرمـان گفت: سـاالنه 242 هزار 
متـر مربـع فـرش بـه ارزش دو 
هـزار و 420 میلیـارد ریـال در 

ایـن اسـتان تولیـد مـی شـود. بـه گـزارش ایرنـا مصطفـی زریسـفی دیـروز 
در دهمیـن دوره المپیـاد دانـش آمـوزی فـرش دسـتباف اسـتان کرمان در 
هنرسـتان مرتضوی رفسـنجان افزود: بیش از 70 هزار نفر در اسـتان کرمان 
بـه قالـی بافی مشـغول هسـتند.  وی از بافت فـرش به عنوان الگـوی اقتصاد 
مقاومتـی نـام برد و گفـت: فرش ایران بـه عنوان هنری اصیـل، زینت بخش 
مـوزه هـای دنیاسـت و رفسـنجان نیز مهد تولیـد فرش های ناب اسـت. وی 
خاطرنشـان کـرد: 210 دوره آموزشـی تاکنون بـرای هنرآمـوزان فرش بافی 
در اسـتان کرمـان اجرا شـده اسـت. معـاون امـور بازرگانی و توسـعه تجارت 
اداره کل صنعـت، معـدن و تجـارت کرمان افزود: یک میلیـارد دالر فرش در 
سـال جـاری از ایـن اسـتان صادر شـده اسـت. وی با بیـان اینکه بیشـترین 
فـرش از ایـران بـه آمریـکا صـادر می شـود گفت: کشـور ایران سـاالنه بیش 

از 80 میلیـون دالر فـرش بـه ایـن کشـور صـادر مـی کند.

جشنواره شعر آزاد 
استان کرمان 
برگزار شد

حضـور  بـا  مراسـمی  طـی 
شـعرا،  مسـووالن،  از  جمعـی 
روسـای انجمـن هـای شـعر و 
ادب و عاقـه مندان، نخسـتین 
اسـتان  آزاد  شـعر  جشـنواره 
کرمـان برگزار شـد.  بـه گزارش 

ایسـنا وحیـد محمـدی معـاون اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان 
کرمـان در ایـن مراسـم با اشـاره بـه برگزاری جشـنواره های متعدد شـعری 
در اسـتان گفـت: پویایـی و قابلیت های شـعر سـبب شـده تا در حـوزه های 
مختلـف شـاهد برگـزاری جشـنواره هـای شـعر در اسـتان باشـیم. وی ایـن 
جشـنواره  را نقطه عطفی در جشـنواره های اسـتان کرمان برشـمرد و افزود: 
نخسـتین جشنواره شـعر آزاد اسـتان کرمان بر آموزش محوری استوار است 
و در نظـر داریـم در طـول مدت جشـنواره با بهـره مندی از ظرفیت اسـاتید 
برجسـته کشـور بـر کیفـت ایـن جشـنواره بیافزایـم .  محمـدی با اشـاره به 
برگزاری دو دوره جشـنواره شـعر جوان در بردسـیر، این شهرسـتان را گزینه 
مناسـبی بـرای جشـنواره مذکـور دانسـت و حمایـت از تمامی جریـان ها و 
سـلیقه هـای ادبی اسـتان، حمایت از شـعرای جوان و کشـف اسـتعدادهای 

جدیـد ادبـی را از اهـداف برگـزاری جشـنواره برشـمرد.

کرمان سردترین 
مرکز استان در روز 
چهارشنبه بود

رئیـس مرکـز پیـش بینـی 
اسـتان  هواشناسـی  کل  اداره 
صبـح  کرمـان  گفـت:  کرمـان 
دیـروز بـا دمـای هفـت درجـه 
مرکـز  سـردترین  صفـر  زیـر 

بـود. کشـور  اسـتان 
 بـه گـزارش ایرنـا حمیـده حبیبـی افـزود: البتـه دمـای دیـروز مرکـز 
اسـتان کرمـان نسـبت بـه روز گذشـته یـک درجـه گـرم تـر شـده بـود. 
وی بیـان کـرد: سـه شـنبه پـس از شـهرکرد با دمـای 9 درجه زیـر صفر، 
کرمان با دمای هشـت درجه زیر صفر، سـردترین مرکز اسـتان در کشـور 

شـد.  گزارش 
وی گفـت: در اسـتان کرمـان نیـز شهرسـتان کرمان سـردترین منطقه 
گزارش شـده اسـت. رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان اظهـار کـرد: در حـال حاضر تفـاوت دما زیاد محسـوس نیسـت و 
انتظـار نداریـم دمـا تغییر زیادی داشـته باشـد. وی گفـت: همچنین برای 
امـروز دمـای مرکـز اسـتان کرمـان بیـن چهـار تـا پنـج درجـه زیـر صفر 
پیـش بینـی می شـود. حبیبی افـزود: تا 24 سـاعت آینـده بارندگی برای 

اسـتان پیش بینی نشـده اسـت.

سه قاچاقچی در 
کرمان دستگیر 
شدند

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 
کرمـان از کشـف محمولـه 500 
کیلوگرمـی مـواد مخـدر در دو 
اسـتان  در  جداگانـه  عملیـات 
گـزارش  بـه  داد.  خبـر  کرمـان 
مهـر، سـردار رضا بنی اسـدی در 

جمـع خبرنـگاران اظهـار کـرد: اسـتان کرمـان در مسـیر تزانزیت مـواد مخدر 
قـرار دارد و همیـن امـر باعث باال بودن آمار کشـفیات کرمان شـده اسـت. وی 
از عـرم نیـروی انتظامـی بـرای مقابلـه با این پدیده شـوم خبـر داد و افـزود: با 
اقدامـات صـورت گرفتـه کرمان به منطقـه ای ناامـن برای قاچاقچیـان تبدیل 
شـده اسـت. سـرهنگ بنی اسـدی از کشـف 501 کیلوگرم مواد مخدر طی دو 
عملیـات جداگانـه در این اسـتان خبـر داد و گفت: در کهنـوج 74 کیلو و 500 
گرم تریاک و 278 کیلو و 400 گرم حشـیش از یک دسـتگاه کامیون کشـف 
شـد. وی از دسـتگیری دو قاچاقچـی خبر داد و گفـت: قاچاقچیان قصد انتقال 
مواد افیونی را از مرزهای شـرقی به جنوب کشـور را داشـتند. فرمانده انتظامی 
اسـتان کرمـان همچنین از کشـف 145 کیلـو و 820 گرم تریـاک و دو کیلو و 
920 گـرم سـوخته ایـن مـاده افیونی در محـور کوهشـاه - ارزوئیه خبـر داد و 

اظهـار کـرد: در ایـن عملیـات نیـز یـک نفر قاچاقچی دسـتگیر شـد.

شعر آزادبارزگانی نیروی انتظامیهواشناسی

کرمان ویچ

کار  بـه  آغـاز  ابتـدای  از  اگرچـه 
رزم حسـینی در اسـتانداری کرمـان 
مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی یکـی از 
سیاسـت هـای اصلی مدیریـت کان 
دالیـل  بـه  امـا  اسـت  بـوده  اسـتان 
در  نشـینی  حاشـیه  هنـوز  مختلـف 
شـهر کرمان متوقف نشـده است. روز 
گذشـته در همیـن راسـتا در جلسـه 
ای در شـهرداری کرمان، معاون خدمات شـهری از تشـکیل 
کانتـری ویـژه ای برای مبارزه با حاشـیه نشـینی خبر داد. 
اتفاقـی کـه نویـد آغاز فـاز جدید مبارزه با حاشـیه نشـینی 

در کرمـان را مـی دهـد.
معضلی به نام حاشیه نشینی

حاشـیه نشـینی در شـهر کرمان از دیرباز وجود داشـته. 
مبـارزه بـا ایـن معضل هـم اگرچه در هـر دوره بـاال و پایین 
داشـته و از شـدت آن کاسـته و یـا بـر شـدت آن افـزوده 
شـده امـا هیـچ گاه مبـارزه بـا ایـن معضـل منجـر بـه پاک 
شـدن حاشـیه شـهر کرمان نشـده اسـت. در دولت تدبیر و 
امیـد و از زمانـی کـه علیرضا رزم حسـینی اسـتاندار کرمان 
شـد، بحـث مبـارزه با حاشـیه نشـینی و زمین خـواری هم 
در کرمـان بـا شـدت بیشـتری نسـبت بـه قبل دنبال شـد. 
بطوریکـه در دی مـاه 92 و تنهـا یـک مـاه پـس از آغـاز 
بـه کار وی، پرونـده  برخـورد بـا زمین خـواری و سـاماندهی 
حاشیه نشـینی در شـهر کرمان، روی میز اسـتاندار گشـوده 
معـاون  کامیـاب  از  اقـدام،  اولیـن  در  رزم حسـینی  شـد. 
عمرانـی وقـت خـود اطاعـات کاملـی از معضـل حاشـیه 
نشـینی در شـهر کرمـان را دریافـت کـرد و از وی خواسـت 
کـه بـا جدیـت تمامـی دسـتگاه هـای مسـئول را در مبارزه 
ایـن  از  بـا زمیـن خـواری بسـیج کنـد. یـک سـال پـس 
اتفـاق، در دی مـاه 93 معـاون عمرانـی اسـتاندار بـا اشـاره 
بـه پیشـرفت در مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی به خبرنـگاران 
مـی گوید که هرکدام از دسـتگاه ها در گذشـته، بـه تنهایی 
کار خـود را انجـام می دادنـد، همـت اسـتاندار امـا ایـن بود 
کـه همـه  ایـن دسـتگاه ها را منسـجم کـرد. ایـن انسـجام 
اگرچـه باعـث مبـارزه موثـر بـا حاشـیه نشـینی شـد اما به 
توقـف آن نیانجامیـد. دی مـاه سـال جـاری هـم اسـتاندار 
کرمـان بـا ابـراز نارضایتـی از مبـارزه با حاشـیه نشـینی در 
کرمـان بـه نکتـه مهمی اشـاره کـرد. آن نکته مقابلـه مردم 
حاشـیه نشـین شـهر با دولت در بحث حاشـیه نشـینی بود. 
موضوعـی کـه یکـی از مشـکات اصلـی مبـارزه با حاشـیه 

نشـینی در شـهر کرمـان بوده اسـت.

استاندار کرمان: متاسفانه حاشیه نشینی در استان 
متوقف نشده است

سـیزدهم دی مـاه سـال جـاری علیرضـا رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان در بازدیـد از حاشـیه هـای اطـراف شـهر 
کرمـان کـه به همـراه معاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی، 
معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری، مدیرکل امـور فرهنگی و 
اجتماعی اسـتانداری و سـایر مسـئولین اسـتان انجام شد از 
حاشـیه نشـینی در کرمـان انتقـاد کـرد. اسـتاندار کرمان با 
تاکیـد براینکـه حاشـیه موجب توسـعه فسـاد در شـهر می 
شـود گفـت: متاسـفانه حاشـیه نشـینی در اسـتان متوقـف 
بایـد هرچـه سـریعتر وضعیـت فرهنگـی  بنابرایـن  نشـده 
اجتماعی حاشـیه اطراف شـهر بررسـی شـود. رزم حسـینی 
بـا اشـاره بـه اینکـه مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی و زمیـن 
خـواری در اسـتان کرمـان بـه طـور جـد در حـال پیگیری 
بـود افـزود: متاسـفانه مسـئولین اسـتان هـم اکنـون خـود 
را درگیـر انتخابـات اسـفند مـاه کـرده انـد و بحث حاشـیه 

نشـینی در اسـتان متوقـف شـده اسـت. 
جمـع  در  دولـت  ورود  بـا  شـد:  یـادآور  حسـینی  رزم 
سـاکنین حاشـیه های اطراف شـهر، مردم احسـاس تهدید 
مـی کننـد لـذا انجمن هـای مردم نهـاد باید در ایـن عرصه 
وارد شـوند تـا در مرحلـه اول یـک ممیزی کامـل از منطقه 
صـورت گیـرد. وی بـا تاکیـد براینکـه حاشـیه هـای کرمان 
بـه دلیـل عـدم هرگونـه خدمـات دولتـی، موجبات توسـعه 
فسـاد را در شـهر بوجـود مـی آورد، گفـت: در ایـن راسـتا 
بایـد یـک طـرح کامـل تهیه و بـه صـورت پایلـوت در یکی 
از نقـاط حاشـیه نشـین کرمـان طی یکسـال اجرایی شـود. 
نامناسـب  وضعیـت  از  تاسـف  ابـراز  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
فکـر  یـک  بایـد  گفـت:  شـهر،  اطـراف  حاشـیه  سـاکنین 
اساسـی و اقدامـی کارشناسـانه بـرای حاشـیه هـای اطراف 
شـهر صـورت گیـرد، در غیر این صـورت این شـهرک ها به 
مـرور زمان توسـعه خواهند یافت. رزم حسـینی با اشـاره به 
اینکـه هـم اکنـون 400 واحد مسـکونی مهر در شهرسـتان 
کهنوج فاقد سـکنه هسـتند، افزود: اغلب سـاکنین حاشـیه 
هـای شـهر کرمـان از شهرسـتان هـای مجـاور اسـتان می 
باشـند لـذا طـی یـک برنامـه ای مـدون بایـد بـه مناطـق 

بازگردند. خودشـان 
ایجاد کالنتری ویژه در شهرداری کرمان برای 

مبارزه با حاشیه نشینی
روز گذشـته جلسـه مهمی در راسـتای مبارزه با حاشـیه 
نشـینی در دفتـر معـاون خدمات شـهری شـهرداری کرمان 
برگـزار شـد. در ایـن جلسـه محمدرضـا محمدرضاخانـی از 

ایجـاد کانتـری ویـژه مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی حسـب 
دسـتور دادسـتانی و همـکاری فرماندهـی انتظامـی خبـر 
داد. در ایـن جلسـه معاونـان خدمـات شـهری شـهرداران 
مناطـق و سـروان اعظـم پـور، مسـئول ایـن کانتـری ویژه 

هم حضـور داشـتند.
معاون خدمات شهری شهرداری: با ایجاد کالنتری 
ویژه حاشیه نشینی، مبارزه با این معضل جدی تر 

دنبال می شود
معـاون خدمـات شـهری شـهرداری در ارتبـاط بـا ایجاد 
ایـن کانتـری بـه »پیام ما« گفـت: تا قبل از ایـن، نیروهای 
مـا بـرای تخریـب سـاخت و سـازهای غیرمجـاز و یـا جمع 
آوری مصالـح ایـن سـاخت و سـازها مـی بایسـت پـس از 
رفتـن بـه محل بـا نیـروی انتظامی تمـاس بگیرنـد، حاال با 
ایجـاد ایـن کانتری دیگـر نیـروی انتظامی با مـا هماهنگ 
اسـت و مبـارزه بـا ایـن معضـل جـدی تـر دنبال می شـود. 
محمدرضـا محمدرضاخانـی افـزود: مـا بایـد از ایـن فرصت 
اسـتفاده کنیـم و دیگـر هیـچ بهانـه ای بـرای عـدم تخریب 
بـرای آن هـا حکـم  سـاخت و سـازهای غیرمجـازی کـه 

قضایـی صـادر شـده وجود نـدارد.
اقدامـات خوبـی  تاکنـون  ایـن کـه  بـه  اشـاره  بـا   وی 
بـرای مبـارزه با حاشـیه نشـینی انجام شـده اظهار داشـت: 
شـهرداری بـه تنهایـی نمـی توانـد بـا ایـن معضـل مبـارزه 
کنـد و همـه دسـتگاه هـای اجرایـی بایـد دسـت به دسـت 
هـم دهنـد. این مسـئول خاطرنشـان کرد: حاشـیه نشـینی 

از  جرائـم  اکثـر  نیسـت،  غیرمجـاز  سـاز  و  سـاخت  فقـط 
حاشـیه نشـینی نشـات مـی گیـرد چـرا کـه مجرمیـن این 
منطقـه را امـن مـی داننـد زیرا حاشـیه شـهرها تحت حوزه 

اسـتحفاظی نهـاد خاصـی نیسـت.
مسئول کالنتری ویژه: با ایجاد این کالنتری دیگر 

کسی نمی تواند جلوی تخریب ساخت و ساز 
غیرمجاز را بگیرد

مسـئول کانتـری ویـژه مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی در 
جلسـه روز گذشـته گفـت: امنیـت کسـانی را که با حاشـیه 
نشـینی مبـارزه مـی کننـد تامیـن می کنیـم. سـروان ناصر 
اعظـم پـور افـزود: اگر بتوانیـم هفته ای یـک تخریب بزرگ 
بازدارندگـی  باشـیم  داشـته  را  غیرمجـاز  سـاز  و  سـاخت 
باالیـی در بحـث حاشـیه نشـینی خواهیـم داشـت. نیـازی 
نیسـت شـب هـا بـرای تخریـب سـاخت و سـاز غیرمجـاز 
اقـدام کنیـم. روزهـا مـی شـود ایـن کار را انجـام داد و مـا 
در ایـن کانتـری ویـژه امنیـت را تامیـن مـی کنیـم. وی با 
اشـاره به اینکه بعضا دیده شـده سـاکنان حاشـیه شـهرها با 
مامـوران اجراییـات شـهرداری زد و خـورد می کننـد افزود: 
ایـن موضـوع باعـث زیر سـوال رفتن شـهرداری می شـود و 
حـاال بـا ایجاد ایـن کانتری دیگر کسـی نمـی تواند جلوی 

تخریـب سـاخت و سـاز غیرمجـاز را بگیرد.
گفتنـی اسـت بـر اسـاس آنچه کـه در این جلسـه عنوان 
شـد، کانتـری ویـژه مبـارزه بـا حاشـیه نشـینی در محلـه 

شیشـه گـر کرمـان ایجاد شـده اسـت.

کالنتری ویژه مبارزه با حاشیه نشینی در شهر کرمان ایجاد شد

 پلیس کرمان
در حاشیه

پیـام ما- بازدید سـرزده هیات عالی امنیـت غذایی از اغذیه 
فروشـی هـای شـهر کرمان باعـث غیرفعال شـدن سـه پیتزا 
فروشـی و پلمـپ سـردخانه یکـی از هتـل های شـهر کرمان 
شـد. بـه گـزارش روابط عمومـی دادگسـتری اسـتان کرمان، 
تیـم امنیـت غذایـی شهرسـتان کرمان ابتـدا با حضـور در دو 
هتل شـهر کرمـان از وضعیـت اتاق ها، رسـتوران، آشـپزخانه 
و سـردخانه نگهـداری مـواد غذایی ایـن اماکن بازدیـد کردند 

و دسـتور پلمـپ سـردخانه یکـی از هتـل هـای بازدید شـده 
شـهر کرمـان بـه دلیـل وجـود مواد گوشـتی فاسـد از سـوی 
مقـام قضائـی صادر شـد. همچنیـن در ایـن بازدیـد، وضعیت 
بهداشـتی اتـاق هتـل های شـهر کرمـان مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. تیـم امنیـت غذایی شهرسـتان کرمـان با تعـدادی از 
مسـافران مسـتقر در هتل ها بـه منظور بررسـی وضعیت این 

واحدهـای اقامتـی، صحبـت و نظرخواهـی کرد. 

ایـن تیـم همچنیـن بـه صـورت سـرزده از چندیـن واحد 
صنفـی پیتـزا فروشـی و رسـتوران بازدیـد و دسـتور غیرفعال 
شـدن سـه پیتـزا فروشـی را تـا برطـرف شـدن مشـکات و 
نواقـض بهداشـتی بـا نظـر کارشناسـان دامپزشـکی و مرکـز 
بهداشـت، صـادر کـرد. تیم امنیـت غذایی شهرسـتان کرمان، 
عملکـرد بسـیاری از واحدهای صنفـی پیتزا و اغذیه فروشـی 

را نیـز تاییـد کردند. 
و  مـواد گوشـتی  کیلوگـرم  از 50  بیـش  اسـت  گفتنـی 
لبنـی فاسـد در پایان ایـن بازدیـد از واحدهای صنفـی اغذیه 
فروشـی و رسـتوران هـای شـهر کرمـان کشـف و ضبط شـد. 
معـاون دادسـتان عمومی و انقـاب، رئیس اداره دامپزشـکی، 
نماینده مرکز بهداشـت، نماینده اماکن و کارشناسـان مختلف 
شهرسـتان کرمـان در بازدیـد هیـات عالـی امنیـت غذایـی 

کرمـان حضور داشـتند.
پیتزا فروشی های غیرفعال شده 
در اطراف بلوار جمهوری هستند

مدیرگـروه بهداشـت محیـط و حرفه ای شهرسـتان کرمان 

در ارتبـاط بـا غیرفعـال شـدن سـه پیتـزا فروشـی و پلمـپ 
سـردخانه یـک هتـل در کرمـان بـه »پیـام ما« گفـت: هیات 
عالـی امنیـت غذایـی کرمـان ماهانـه از اغذیـه فروشـی های 

شـهر کرمـان بازدیـد مـی کند. 
محمدباقر شـهابی افزود: پلمپ سـردخانه یکـی از هتل ها 
بـه علـت غیرفعال بودن آشـپزخانه این هتل بـود و موادی که 
از قبـل در این سـردخانه مانده بود فاسـد شـده بـود و همین 
باعـث پلمـپ سـردخانه این هتـل شـد. وی درباره سـه پیتزا 
فروشـی غیرفعـال شـده هـم گفت: این سـه پیتزا فروشـی به 
دلیـل نواقـض بهداشـتی ماننـد عـدم رعایت نکات بهداشـتی 
توسـط کارکنـان و یا مشـکات بهداشـتی تجهیزاتشـان فعا 
غیرفعـال شـدند و تا زمانی که مشـکات را برطـرف نکنند، از 

پذیرفتـن مشـتری محرومنـد اما پلمپ نشـده اند.
 شـهابی در پاسـخ بـه این سـوال کـه این پیتزا فروشـی ها 
در کـدام منطقـه شـهر کرمان هسـتند اظهـار داشـت: مکان 
این پیتزا فروشـی ها در اطراف بلوار جمهوری اسـامی شـهر 

کرمان اسـت.

در بازدید سرزده هیات عالی امنیت غذایی از اغذیه فروشی های کرمان رخ داد؛

غیرفعال شدن سه پیتزافروشی و پلمپ 
سردخانه یک هتل

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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رهبـر انقـاب گفتنـد: بنـده گفتـم کسـانی کـه نظـام 
را قبـول ندارنـد رأی بدهنـد، نـه اینکـه کسـی کـه نظـام 
را قبـول نـدارد بفرسـتند مجلـس. در هیـچ جـای دنیـا در 
مراکـز تصمیم گیـری کسـی کـه اصل نظـام را قبـول ندارد 
راه نمی دهنـد. گزیـده صحبـت هـای رهبـری در دیـدار بـا  
دسـت  اندرکاران انتخابـات را در ادامـه بـه نقـل از پایـگاه 

اطـاع رسـانی مقـام معظـم رهبـری بخوانیـد:
 اگـر ملـت ایـران خـوب، قـوی و مصمـم وارد میـدان 
انتخابـات شـود و صنـدوق هـای رأی را از رأی و عـزم خود 
پـر کنـد، جمهـوری اسـامی ایران به خـود خواهـد بالید و 

افتخـار خواهـد کرد.
 مهم تریـن شـرط یـک رقابـت سـالم، شـرکت همه ی 

واجـدان شـرایط رأی دادن و حتـی آن کسـانی اسـت کـه 
نسـبت بـه نظـام مسـئله دارند.

 عـده ای کمیـن کرده انـد کـه بـا حضـور نیافتـن مردم 
در انتخابـات، بـا تحریم یا سسـت کـردن انتخابـات، از نظام 
جمهـوری اسـامی مچ گیری کننـد، اما ملـت در مقابل این 
کمیـن کرده هـاِی نابـکار، کارآمدی خود را نشـان داده و در 

ایـن انتخابـات هم نشـان خواهد داد.
 با اشـاره به این سـخنان خـود که گفتـه بودند »حتی 
کسـانی هـم که با نظام مسـئله دارنـد در انتخابات شـرکت 
کننـد«: ایـن سـخن بـه معنـای آن نیسـت کـه بخواهنـد 

کسـانی کـه نظـام را قبـول ندارند بـه مجلس بفرسـتند.
  در هیـچ جـای دنیـا، افـرادی را کـه اصـل نظـام آن 

راه  تصمیم گیـری  مراکـز  بـه  ندارنـد،  قبـول  را  کشـور 
نمی دهنـد و حتـی در کشـوری همچـون آمریـکا کـه خود 
را نمـاد آزادی معرفـی می کنـد و عـده ای سـاده لوح هم آن 
را قبـول و ترویـج می کننـد، در دوران رقابت بلوک شـرق و 
غـرب، افـراد را با انـدک اتهـاِم گرایش سوسیالیسـتی، کنار 

می گذاشـتند.
 اینکـه مقید باشـیم کسـانی به مجلس برونـد که نظام 
و مصالـح آن و ارزش هـای کشـور را قبـول داشـته باشـند، 
یـک حـق عمومـی اسـت کـه در سـامت انتخابـات مؤثـر 

است.

رهبرانقالب:

گفتم کسانی که نظام را قبول ندارند رأی بدهند
نه اینکه بروند مجلس

  رهبری

ارائـه  بـرای  پاکسـتان کـه سـه شـنبه  وزیـر دفـاع 
ایـن کشـور  دولـت  دربـاه سیاسـت هـای  توضیحاتـی 
درقبـال ائتـاف 34 کشـور تحـت رهبری عربسـتان، به 
مجلـس ملـی رفته بود، بـه نمایندگان مجلـس اطمینان 
داد کـه پاکسـتان بـه هیـچ ائتـاف ضـد ایرانـی ملحـق 
نخواهد شـد. بـه گزارش رسـانه های پاکسـتان، ›خواجه 
آصـف‹ که خواسـته بود حضـور وی در مجلـس در قالب 
جلسـه علنـی و بـا حضور رسـانه ها باشـد، گفـت: بعد از 
ایـران، پاکسـتان بیشـترین جمعیـت شـیعه را در میـان 
کشـورهای جهـان دارد. چگونـه ممکن اسـت پاکسـتان 
حتـی به ملحق شـدن بـه ائتاف ضد شـیعی فکـر کند. 
وزیـر دفـاع پاکسـتان در اظهاراتـی مهـم گفـت: محمـد 

بینانگـذار  اعظـم کـه  قائـد  بـه  )معـروف  علـی جنـاح 
اسـتقال پاکسـتان محسـوب می شـود( یک شـخصیت 
شـیعه بـود و مثـل بسـیاری دیگـر از شـخصیت هـای 
شـیعه، نقـش بسـیار بزرگـی بـرای پاکسـتان ایفـا کرده 
اسـت. خواجـه آصـف در طول سـخنرانی نسـبتا طوالنی 
خـود در مجلـس ملـی بارهـا تکـرار و تاکیـد کـرد کـه 
پاکسـتان هرگـز تـوان نظامـی خـود را علیه هیچ کشـور 
مسـلمان بـکار نخواهـد گرفـت. وی درخصـوص ائتـاف 
34 کشـور گفـت که ایـن ائتـاف فعا در مرحله شـکل 
گرفتـن اسـت و هنـوز به شـکل نهایی در نیامـده و هنوز 
مشـخص نیسـت کـه کشـورهای عضـو آن، چـه نقشـی 
برعهـده خواهنـد داشـت. وزیر دفـاع پاکسـتان گفت که 

ایـن ائتـاف ماهیـت ضدتروریسـتی خواهد داشـت. 
پاکسـتان رسـما اعـام کـرده اسـت کـه عضـوی از 
ائتاف 34 کشـور اسـت امـا هنوز چیزی دربـاره میزان و 

نـوع مشـارکت آن در ایـن گـروه اعام نشـده اسـت.
از  دیگـر  بخشـی  حـال،  عیـن  در  آصـف  خواجـه 
سـخنانش تصریـح کـرد که هـم اکنـون یکهـزار و 125 
نیروی پاکسـتانی در عربسـتان در قالـب وظایف مختلف 
و عمدتـا بـرای ارائه فعالیت های آموزشـی حضـور دارند 
و ایـن رقـم قـرار اسـت در روزهـای آینـده افزایـش یابد 
زیـرا دو کشـور همـکاری های نزدیـک در حـوزه دفاعی 
دارنـد. وی نگفـت کـه چـه تعـداد نیـرو قـرار اسـت بـه 

نیروهـای پاکسـتانی در عربسـتان اضافـه شـود.

وزیر دفاع پاکستان: به هیچ ائتالف ضد ایرانی ملحق نمی شویم
بین الملل

30 کشته در حمله 
به دانشگاهی در 
پاکستان

بـه  مسـلح  افـراد  حملـه  در 
غـرب  شـمال  در  دانشـگاهی 
تـن   30 کـم  دسـت  پاکسـتان 
دیگـر زخمـی  تـن  و 60  کشـته 
بـه  ایسـنا  گـزارش  بـه  شـدند. 
تلگـراف،  دیلـی  روزنامـه  نوشـته 

مـردان مسـلح به دانشـگاه باچاخـان در چارسـده واقع در اسـتان خیبرپختونخواه 
در شـمال غـرب پاکسـتان نزدیک پیشـاور حملـه کرده و اقـدام به تیرانـدازی به 
سـوی دانشـجویان و اسـتادان در کاس هـای درس و محوطـه بیـرون دانشـگاه 
کردنـد. بـه گفتـه یک وزیـر اسـتانی در این حمله 30 تن کشـته شـده و بیش از 
60 تـن نیز زخمی شـدند. ارتش پاکسـتان گفته اسـت که مهاجمـان به دو بلوک 
دانشـگاهی حمله کردند و چهار تن از آنها نیز کشـته شـدند. گفته شـد تحریک 
طالبـان پاکسـتان با انتشـار بیانیـه ای در یک رسـانه محلی مسـئولیت این حمله 
را بـر عهـده گرفتـه اسـت. در این بیانیه آمده اسـت کـه چهار عامـل انتحاری در 
ایـن حمله مشـارکت داشـته اند. شـبیرخان، یکی از اسـتادان دپارتمان انگلیسـی 
ایـن دانشـگاه گفـت: در حال ترک دانشـگاه بودم که تیراندازی شـروع شـد، اکثر 
دانشـجویان و کارمنـدان در زمـان آغازتیرانـدازی در داخـل کاس هـا بودنـد. اما 

می دانـم کـه تعـداد زیـادی کشـته و زخمـی شـدند.

رئیس جمهور چین 
در راه تهران

در  را  چیـن  جمهـور  رئیـس 
جریـان سـفر بـه ایـران هیئتـی 
عالیرتبـه از مقامـات ایـن کشـور 
خارجـه،  وزیـران  جملـه  از 
و  اقتصـاد  گمـرک،  بازرگانـی، 
اتمـی  انـرژی  سـازمان  رئیـس 
همراهـی مـی کننـد. بـه گزارش 

مهـر، سـند مشـترک جامـع راهبـردی ایـران و چیـن در سـفر آتـی رئیـس 
جمهـور چیـن بـه تهـران امضـا خواهـد شـد. چینـی ها با بیـش از 60 کشـور 
جهـان ایـن سـند را امضـا کرده اند که سـند پیـش رو از جامع ترین اسـنادی 
اسـت کـه بـه امضـای مقامـات چینی و همتایان خارجی شـان رسـیده اسـت. 
ایـن سـند در موضوعـات متعـدد سیاسـی، اقتصـادی و بیـن المللـی خواهـد 
بـود. عـاوه بـر ایـن در این سـفر چند سـند همـکاری بیـن تهـران - پکن در 
زمینه هـای اقتصـادی، سیاسـی، فرهنگـی، قضایی و رسـانه ای امضا می شـود. 
ژی جین پینگ در نخسـتین سـفر خاورمیانه ای خود سـه شـنبه به عربسـتان 
رفتـه و در ادامـه راهـی مصـر می شـود. وی شـنبه سـوم بهمـن ماه بـه ایران 
سـفر خواهـد کـرد. رئیـس جمهـور چیـن را هیئتـی عالیرتبـه از مقامـات این 
کشـور از جملـه وزیـران خارجـه، بازرگانی، گمـرک، اقتصاد و رئیس سـازمان 

انـرژی اتمـی همراهـی مـی کننـد.

تایید قرار منع 
تعقیب »مرتضوی« 
در ارتباط با استخدام 
بدون مجوز

تامیـن  سـازمان  وکیل مدافـع 
منـع  قـرار  تاییـد  از  اجتماعـی 
در  مرتضـوی  سـعید  تعقیـب 
ارتبـاط با اسـتخدام بـدون مجوز 

500 نفـر در سـازمان تامیـن اجتماعی از سـوی دادگاه خبـر داد. مجتبی نظری 
در گفت وگـو با ایسـنا با بیـان این مطلب اظهار کرد: دادسـرا بـرای مرتضوی در 
ارتبـاط بـا بخشـی از اتهامـات از جمله اسـتخدام غیرمجاز 500 نفر در سـازمان 
تامیـن اجتماعـی قـرار منـع تعقیـب صـادر کـرد کـه نسـبت بـه ایـن موضـوع 
اعتـراض کردیـم کـه گویـا دادگاه نظـر دادسـرا مبنـی بر قـرار منـع تعقیب در 
ایـن زمینـه را تاییـد کرده اسـت. وی یادآور شـد: بـا توجه به اینکـه اتهامات در 
نظـر گرفته شـده در کیفرخواسـت متناسـب با جـرم نبود، پس از برگزاری سـه 
جلسـه دادگاه در شـعبه 1057 کارکنـان دولـت، با نظر قاضی کیفرخواسـت به 
دادسـرا برگشـت تـا نواقص رفع شـود و دوبـاره تفهیـم اتهام جدید انجام شـود. 
بـر اسـاس این گـزارش، با صـدور قرار منع تعقیـب در خصوص اسـتخدام بدون 
مجـوز از سـوی دادسـرا، نسـبت بـه قرار صـادره اعتراض شـد که موضـوع برای 

رسـیدگی بـه شـعبه 1057 دادگاه کارکنـان دولـت ارجـاع شـده بود.

خبرخبر خبر

یادداشت

کارکرد پست در کاهش
 آالینده های زیست محیطی

فهیمه بابایی- کارشناس ارتباطات دفتر روابط عمومی 

همـه سـاله بـا فـرا رسـیدن 29 دی روز هـوای پـاک، 
صفحـات روزنامه هـا، مجـات و سـایت های خبـری پـر از 
بیماری هـای  و  مـورد مشـکات  در  گزارش هایـی  و  اخبـار 
ناشـی از آلودگـی هـوا و راه هـای رفـع ایـن معضـل اسـت. 
امـا بـا پایـان فصـل پائیـز و زمسـتان و کاهـش موقتـی غول 
آلودگی، نگرانی ها فروکش کرده و به وادی فراموشـی سـپرده 
می شـود تـا سـال دیگـر و روز از نـو و روزی از نـو. بـه جـرأت 
می تـوان گفـت که معضـل آلودگی کان شـهرهای بـزرگ، از 
آن دسـت مشـکاتی اسـت که فقـط و فقط راهـکار حل آن، 
فرهنگ سـازی و فراهم سـاختن مقدمات یک انقاب فرهنگی 
در جامعه اسـت. نه تغییر سـوخت و نه کاهش تعداد وسـایل 
نقلیـه نمی توانـد بـه تنهایی بـه این مشـکل پایان دهـد، چرا 
کـه روز بـه روز بـر وابسـتگی انسـان ها در جوامـع شـهری و 
روسـتایی بـه امکانـات رفاهـی افـزوده شـده و هـر کـس بـه 
فراخـور نیـاز خـود از ایـن وسـایل اسـتفاده می کند. مشـکل 
آلودگـی هـوا فقـط بـه ایـران و تهـران خاصـه نمی شـود؛ از 
شـرق آسـیا تـا قلـب اروپـا و آمریـکا با این مشـکل دسـت و 
پنجـه نـرم می کننـد. بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته با 
برنامه ریـزی درسـت و البتـه سـپردن اختیـارات الزم بـه یک 
مدیریـت واحـد توانسـته اند مشـکل آلودگـی هـوا را از بحران 
خـارج کننـد. این روزهـا که مسـئوالن درگیر ایـن بحث، هر 
یـک بـه  نوعی مشـکل را گردن دیگـری می اندازنـد و در واقع 
هـر کـدام بـه تنهایـی داعیه حـل این مشـکل را دارنـد، بهتر 
اسـت از منظـری دیگـر بـه آن نـگاه کـرد و امکاناتـی را یافت 
کـه شـاید به دلیـل در دسـترس بـودن از دید مسـئوالن امر 
جـا مانـده باشـد. اتفاقی که شـاید بتواند بعد از سـال ها، کلید 

برون رفـت از این مشـکل باشـد.
تـا چنـد دهـه پیش در شـهر لنـدن که همیشـه از نعمت 
بـاران برخـوردار بوده، معضـل آلودگی هـوا و ترافیک، موجب 
سـردرگمی و نگرانی بسـیاری از سـاکنان و توریست های این 
شـهر شـده بـود. امـا دولتمـردان انگلیسـی چـه راهـکاری را 
در پیـش گرفتنـد کـه توانسـتند هـم بـر آلودگـی هـوا و هم 
بـر گـره کـور ترافیک غلبـه نماینـد. آلودگـی هـوا آن هم در 
شـهر توریسـتی لنـدن یکـی از مشـکات جـدی در پایتخت 
انگلسـتان بـود کـه در نهایـت بـا برنامه ریـزی و اتخـاذ تدابیر 

مناسـب تـا حـدود بسـیار زیادی حل شـد.
در نخسـتین قدم، بخش های دولتی با به حداقل رسـاندن 
خود پسـتچی گری و کاهـش تردد در بین سـازمان ها، فرآیند 
جدیـدی را بـرای فعالیت هـای خـود تعریـف نمودنـد کـه در 
نهایـت منجـر به حذف اقدامات زائد و بهینه سـازی امور شـد. 
ایـن اقـدام بـا هماهنگـی کامـل بین بخش هـای اجرایـی و با 
حمایـت دولـت و احـزاب بـه وقوع پیوسـت که خـود موجب 
حـل بسـیاری از تداخـات کاری شـد. هـم اکنـون پسـت 
انگلسـتان، بـا بر عهـده گرفتن بسـیاری از خدمات شـهری و 
روسـتایی، نقـش مهمـی در کاهـش آالینده ها و ایجـاد هوای 
پـاک دارد. یکـی دیگر از شـهرهایی که پـس از دوران انقاب 
صنعتـی دچار مشـکل آلودگی هوا شـد، توکیـو پایتخت ژاپن 
بـود. مسـئوالن ژاپـن پـس از چنـد دهه دسـت و پنجـه نرم 
کـردن با این مشـکل، در تصمیمـی واحد ضمـن برنامه ریزی 
جهت فرهنگ سـازی در بلنـد مدت، راهکارهـای کوتاه مدتی 
را بـرای رفـع مشـکل در دسـتور کار قـرار دادند کـه از جمله 
آن ها می توان به تمرکززدایی از این کانشـهر و پخش شـدن 
مراکـز تصمیم گیـری و قدرت در شـهرهای دیگر اشـاره کرد.

اداره پسـت ژاپـن نیـز کـه از ثروتمندتریـن سـازمان های 
دولتـی دنیـا بهشـمار مـی رود بـا تغییـر سـاختار و مأموریت، 
خدمـات مختلف اجتماعـی، مالی و الکترونیکـی را در جامعه 
بـر عهـده گرفـت و تا جایی پیـش رفت کـه هم اکنـون اداره 
پسـت این کشـور، به عنوان دومین بانک بزرگ ژاپن مشـغول 
فعالیت اسـت.   در ایران اما، مشـکل به دلیل وسـعت شـهر و 
جمعیـت زیـاد به یک انقاب عظیم نیـاز دارد. در کوتاه مدت، 
اقداماتـی ماننـد توسـعه حمـل و نقـل عمومی، بهینه سـازی 
سـوخت های مصرفـی و برخـی دیگـر از ایـن اقدامـات شـاید 
بتوانـد در رفـع آلودگـی هـوا مؤثر باشـد ولی بـه دلیل تمرکز 
دسـتگاه های اجرایـی و همچنین سـیل مهاجرت از روسـتاها 
بـه شـهرها، راهـکار مناسـبی بـرای طوالنـی مـدت نبـوده و 
بایـد برای این مشـکل فرهنگ سـازی نمـود. راه حلـی که در 
بسـیاری از جوامـع مدرن برای رفع مسـائلی نظیـر این ها در 
پیـش گرفتنـد، ترسـیم نقشـه راه برای ریشـه کنی مشـکل 
اسـت. شـالوده اصلی هر جامعـه ای را کـودکان و نوجوانان آن 
تشـکیل می دهنـد و هر چه آمـوزش در این سـنین عمیق تر 
و ریشـه ای باشـد خود به ارزش در بزرگسـالی تبدیل می  شود. 
ادارات پسـت در بسـیاری کشـورها، بـه یک صنعـت مهم که 
بـا تنوع خدمـات مالی، فیزیکـی و الکترونیکی، درآمـده و هر 
شـهروند می تواند با سـرویس های مختلفی که در ایـن ادارات 
تعریـف شـده، بسـیاری از نیازهای خارج از منـزل و یا محیط 
کار را برطـرف نمایـد. ایـن قابلیت هـا تـا جایـی در الیه هـای 
مختلـف زندگی شـهروندان ایـن جوامع نفوذ کـرده که حتی 
در برخـی کشـورهای اروپائـی مـردم دیگـر بـرای انجـام امور 
اداری نیـاز بـه مراجعه حضوری نداشـته و پسـت بـه نیابت از 
آنـان، بـه رفـع ایـن گونه مـوارد مـی پردازنـد. زمانـی که یک 
شـهروند ایرانـی بـرای دریافـت خدماتـی نظیـر ثبت نـام در 
دانشـگاه ها و یـا دریافـت مـدارک از سـازمان ها صرف می کند 
بـا احتسـاب ترافیـک و فاصلـه مکانی هر سـازمان چیـزی در 
حـدود 3 تـا 4 سـاعت در روز اسـت کـه  چنانچه هر شـخص 
بخشـی از امـور خـود را به پسـت واگذار کند، با وجود شـبکه 
حمـل و نقـل وسـیع و بیـش از 5 هـزار پسـتچی در سراسـر 
کشـور، روزانه از 3 میلیون سـفر کاسـته شـده و این می تواند 
عـاوه بر کاهش ترافیـک، در پاکیزگی هوا و مصرف سـوخت 
نیـز اثـر مثبت گذاشـته و در نهایت موجب افزایـش بهره وری 
ملـی شـود. بـر اسـاس گزارشـی کـه دفتـر بازاریابی شـرکت 
پسـت در خصـوص تأثیـر قراردادهـای کان ایـن شـرکت بر 
کاهش رفت و آمدهای ناشـی از انجام کار اداری مردم منتشـر 
نمـود، بـا انعقـاد قراردادهای کان پسـت با دیگر سـازمان ها 
و بخش هـای دولتـی، بیـش از 93 میلیـون سـفر و در ازای 
سـایر قراردادها بیش از 944 میلیون سـفر کاری مردم کاهش 
پیـدا می کند کـه در مجمـوع خدمات پسـتی قابلیت کاهش 
بیـش از یـک میلیـارد سـفر را داراسـت کـه البتـه ایـن رقـم 
فقـط مربوط به بخش قراردادهاسـت که در صورت احتسـاب 
خدمـات باجه ای کـه رقمی در حـدود 300 میلیون مرسـوله 
در سـال را شـامل می شـود، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه اگر 
بـه ازای هـر مرسـوله 2 سـفر در نظـر بگیریـم، نزدیـک به 2 
میلیارد سـفر غیـر ضروری، سـاالنه کاهش پیـدا خواهد کرد. 
راهکارهـای زیـادی برای برون رفت از معضـل آلودگی هوا که 
عاوه بر اثرات منفی در جسـم و روح شـهروندان باعث اتاف 
منابـع مالـی جامعه اسـت، وجـود دارد که یکـی از آنها همان 
تسـری خدمات پسـتی در همـه بخش ها و واگـذاری خدمات 
سـایر دسـتگاه ها به شـرکت پسـت به صورت متمرکز اسـت، 
امـا نخسـت بـه فرهنگ سـازی در الیه هـای مختلـف جامعه، 
دوم عـزم ملـی و سـوم مدیریـت یکپارچـه و واحد نیاز اسـت 
تـا بتـوان بـا اتخاذ تدابیر مناسـب به تصمیمی درسـت جهت 
دسـتیابی به نعمـت هوای پاک و عـاری از آلودگی اقدام نمود.

ایران درخلیج فارس 
گاز کشف کرد

همزمـان بـا اجـرای بزرگترین 
طـرح اکتشـاف نفـت و گاز ایران 
مقـام  یـک  خلیج فـارس،  در 
مسـئول از کشـف گاز شیرین در 
برخـی میادیـن نزدیک بـه پارس 
جنوبـی در خلیـج فـارس خبـر 
داد. بـه گـزارش مهـر، بزرگترین 
طـرح اکتشـاف نفـت و گاز ایران 

بـه وسـعت بیـش از 138 هـزار کیلومتـر مربـع از غـرب خلیـج فـارس تـا تنگه 
هرمـز و دریای عمان توسـط شـرکت ملی نفـت ایران و پژوهشـگاه صنعت نفت 
تحـت عنـوان طـرح »مرواریـد خلیـج فـارس« آغـاز شـده اسـت. بر این اسـاس 
کشـف و شناسـایی سـنگ منشـا مولد نفت، تعیین زمان زایش هیدروکروبورها 
و تعیین مسـیرهای مهاجرت و زمان انباشـته شـدن نفت و گاز در نفت گیرها و 
شناسـایی کمـی و حجمـی اعم از نفـت و گاز از مهم ترین اهـداف طرح مروارید 

خلیـج فـارس به شـمار مـی رود.
 از این رو نتایج مقدماتی اجرای این طرح اکتشـافی از شناسـایی یک سـازند 
جدیـد گاز طبیعـی در نزدیکی میدان مشـترک پارس جنوبـی در آب های خلیج 
فـارس حکایـت دارد. محمدرضـا کمالـی رئیـس پردیس باالدسـتی پژوهشـگاه 
صنعـت نفت و مسـئول اجـرای این طـرح درباره نتایـج اکتشـافات جدید گازی 
ایـران در خلیـج فـارس، گفته اسـت: مطالعات اخیـر در طرح مروارید نشـان داد 
کـه در الیه هـای پاییـن و عمیق برخـی از میادین که در مجـاورت میدان بزرگ 
پـارس جنوبـی ذخایـر قابـل توجه گاز شـیرین وجـود دارد. این مقام مسـئول با 
تاکیـد بـر اینکـه مطالعـات لرزه نـگاری برخـی از میادین که در مجـاورت پارس 
جنوبـی هسـتند حاکـی از نبـود گاز در ایـن میادیـن بـود، تصریـح کـرد: با این 
وجـود مطالعـات جدیـد وجـود ذخایـر گاز شـیرین در ایـن میادین را بـه اثبات 

رسـانده است. 
عـاوه بـر ایـن با اجـرای طرح بانـک اطاعاتی کاملی شـامل اطاعـات زمین 
شناسـی، پتـرو ژئوشـیمی و مهندسـی نفـت برای تمامـی میادین نفتـی و 970 
حلقـه چـاه حفاری بدسـت آمده اسـت. این در حالی اسـت که اخیـرا رکن الدین 
جـوادی مدیرعامـل شـرکت ملی نفـت ایران در گفتگـو با مهر از کشـف میادین 
و ذخایـر جدیـد نفـت خـام و گاز طبیعـی در ایـران خبـر داده و گفتـه اسـت: 
بـزودی ارقـام جدیـد ذخایـر قابـل برداشـت نفت و گاز کشـور توسـط وزیر نفت 
اعـام خواهـد شـد. به گزارش مهر، میـدان گازي پارس جنوبـي بزرگترین منبع 
گازي جهـان بـوده کـه بـر روي خـط مـرزي مشـترک ایـران و قطـر در خلیـج 
فـارس قـرار دارد و و مسـاحت ایـن میدان 9700 کیلومتر مربع اسـت که سـهم 

متعلـق بـه ایـران 3700 کیلومتر مربع وسـعت دارد. 

گزارش وزیر کشور به 
رهبری در مورد رد 
صالحیت ها 
وزیر کشـور با اشـاره بـه اینکه 
تاییـد  بحـث  فعلـی  مقطـع  در 
هیات هـای  در  صاحیت هـا 
نظـارت و اعتـراض بـه ایـن نتایج 
مطـرح اسـت، گفـت: مـن خودم 
شـاید 20 ماقـات در ایـن بـاره 

داشـته ام. بـه گـزارش ایسـنا عبدالرضـا رحمانی فضلـی عصر دیـروز در همایش 
اسـتانداران و فرمانداران سراسـر کشـور افزود: سه شنبه شـخصا خدمت رهبری 
رسـیدم و گزارش هـای الزم را بـه ایشـان داده و بـا ایشـان مشـورت کـرده ام. ما 
همچنیـن گزارش هـای الزم را بـه شـورای نگهبـان و دفتـر رهبـری داده ایـم تا 
حـق کسـی ضایـع نشـود. وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد: 12 هـزار نفـری کـه 
در انتخابـات ثبت نـام کرده انـد از نخبـگان کشـور محسـوب می شـوند و باید در 
فضـای سیاسـی کشـور اثبـات کنند کـه حقوق شـان در چارچوب قانـون محقق 
شـده اسـت. رهبـری هـم بـر قانون مـداری تاکیـد دارنـد. مـا تاش مـان را در 
وزارت کشـور ادامـه داده و رایزنـی و مذاکـرات خـود را پیـش می بریـم. رییـس 
جمهـور هـم اظهار کردنـد پیگیری هـای الزم را انجام می دهنـد. رحمانی فضلی 
بـا بیـان ایـن کـه گرایش عمومـی شـورای نگهبـان و آقـای جنتـی در رابطه با 
رد صاحیت هـا مثبـت اسـت، افـزود: آقای جنتی معتقد اسـت باید این مسـائل 
در یـک فضـای منطقـی و بـا رایزنـی مشـترک حـل شـود و یک فضـای اقناعی 
ایجـاد شـود تـا همـه اطمینان داشـته باشـند که حق شـان ضایع نشـده اسـت. 
وزیـر کشـور در ادامـه بـا اشـاره به اوضـاع ناامـن منطقـه و همچنین دسـتیابی 
بـه توافـق هسـته یی تصریـح کـرد: اکنـون جامعه در شـرایط بسـیار امیـدوار، با 
نشـاط و با انگیزه اسـت. ما توانسـتیم یک شـر بزرگ را از کشـور برانیم. اکنون 
هـم بایـد شـرایط مطلـوب را بـرای مـردم رقـم بزنیـم. وی در ادامه با بیـان این 
کـه امیدواریـم با فراهم شـدن شـرایط الزم رقابت انتخاباتی سـالم، آزاد و قانونی 
و انتخاباتـی باشـکوه داشـته باشـیم، گفت: بدین وسـیله مـا می توانیم بـار دیگر 
اقتـدار داخلـی خـود را مبتنـی بـر قانون گرایی، وحـدت و انسـجام و همراهی با 
دولـت و نظـام بـه اثبـات برسـانیم. رحمانی فضلـی در بخش دیگری از سـخنان 
خـود بـا اشـاره به روند طی شـده انتخابات خاطرنشـان کرد: ما در وزارت کشـور 
بـا همـه نهادهـای مرتبط با انتخابـات مثل شـورای نگهبان همکاری داشـته ایم. 
در انتخابـات رکـورد بسـیار باالیـی در ثبت نام هـا ثبـت شـد کـه نشـانه عاقه و 
انگیـزه مـردم اسـت. هیات هـای اجرایی هـم نظر خـود را اعام کردنـد و نتیجه 
خوبـی در تاییـد صاحیت هـا داشـتیم کـه تقریبـا هیـچ گونـه اعتراضـی هم از 
سـوی افـراد و تشـکل ها نداشـتیم. آقای جنتـی هـم از اقدامات وزارت کشـور و 

هیات هـای اجرایـی تشـکر کردند.

سفر روحانی به 
ایتالیا و فرانسه 
دکتـر حسـن روحانـی رییس 
بـا  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
دعوت رسـمی مقامـات بلند پایه 
ایتالیـا و فرانسـه هفتـه آینـده به 
کنـد.  مـی  سـفر  کشـورها  ایـن 
معـاون ارتباطات و اطاع رسـانی 
دفتـر رییس جمهـور ضمن اعام 
ایـن خبـر بـه ایرنـا گفـت: دکتر 

حسـن روحانـی رییس جمهـور در راس هیاتی بلند پایه صبح دوشـنبه 5 بهمن 
مـاه بـه دعوت نخسـت وزیر و رییـس جمهور ایتالیا به رم سـفر می کنـد. پرویز 
اسـماعیلی افـزود: دکتـر روحانـی طی سـفر بـه ایتالیا پس از اسـتقبال رسـمی، 
ماقاتهایـی بـا رییـس جمهور، نخسـت وزیـر و سـایر مقامـات بلند پایـه ایتالیا 
خواهـد داشـت. همچنین دیـدار با تعدادی از سـرمایه گـذران و صاحبان صنایع 
بـزرگ ایتالیـا نیـز در برنامـه سـفر بـه رم پیـش بینـی شـده اسـت. وی حضور 
در واتیـکان و ماقـات و گفتگـو بـا پـاپ و نیز نخسـت وزیـر واتیـکان را از دیگر 
برنامـه هـای رییـس جمهـوری در مرحلـه اول سـفر خـود بـه اروپا اعـام کرد. 
معـاون ارتباطـات و اطاع رسـانی دفتر رییس جمهـور ادامـه داد: دکتر روحانی 
چهارشـنبه 7 بهمـن مـاه و پـس از اتمـام برنامـه هـا در ایتالیـا، رم را بـه مقصد 

پاریـس تـرک مـی کند.
پرویـز اسـماعیلی گفـت: رییـس جمهـور در سـفر خود بـه پاریـس و پس از 
اسـتقبال رسـمی از سـوی رییس جمهور فرانسـه، با وی دیـدار و گفتگو خواهد 
داشـت و هیاتهـای عالیرتبـه دو کشـور نیز مذاکراتی مشـترک خواهند داشـت. 
وی ماقـات و گفتگـو با مدیر کل یونسـکو ، بازوی فرهنگی سـازمان ملل متحد 
را نیـز از دیگـر برنامـه هـای دکتـر روحانـی در پاریـس اعـام کـرد. همچنیـن 
دیـدار بـا تعدادی از سـرمایه گـذران، مدیـران اقتصادی و صاحبان ارشـد صنایع 
بـزرگ فرانسـه برنامه ریزی شـده اسـت. اسـماعیلی ماقاتهای دوجانبـه و چند 
جانبـه، نشسـت و مصاحبـه با سـردبیران ارشـد رسـانه هـای اروپایـی، ایتالیایی 
و فرانسـوی، دیـدار بـا نخبـگان و اندیشـمندان، نشسـت مشـترک بـا صاحبـان 
صنایـع و سـرمایه گـذاران را از سـایر برنامه های پیش بینی شـده بـرای رییس 
جمهـوری در ایـن سـفر 4 روزه اعـام کـرد. به گفته معـاون ارتباطـات و اطاع 
رسـانی دفتـر رییـس جمهـور تعـدادی از وزرا و مقامـات بلنـد پایـه کشـورمان 
دکتـر روحانـی را در این سـفر همراهی خواهند کرد و اسـناد متعـددی نیز برای 
همـکاری هـای دو جانبـه در عرصـه های مختلف از سـوی آنان بـه امضا خواهد 
رسـید. پرویـز اسـماعیلی در پایان خاطر نشـان کـرد که همزمان با سـفر رییس 
جمهـوری، نشسـت هـای تخصصـی و ماقاتهایـی نیـز میان سـرمایه گـذاران و 
فعـاالن اقتصـادی بخـش خصوصی دو کشـور انجام خواهد شـد. دکتـر روحانی 

پنـج شـنبه 8 بهمـن ماه بـه کشـورمان باز مـی گردد.

نفتوزیر کشوردولت
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برجام

وصیت

دیپلماسي از نگاه
امام خمیني )ره(

وزارت امورخارجـه کـه دسـتگاه دیپلماسـي 
نظـام دارد  ویـژه اي در  کشـور اسـت جایـگاه 
مـي  رابطـه  ایـن  در  و  داشـتند  وزارتخانـه 
اي  وزارتخانـه  تنهـا  فرمودند:»وزارتخارجـه 
اسـت کـه بـا اسـامي شـدنش بیشـتر از سـایر 
وزارتخانـه هـا مـي توانـد موجودیت اسـامي ما 
را بـه خـارج نشـان دهد و بالعکـس صدماتي که 
به این کشـور ممکن اسـت وارد آید و در سـابق 
از ناحیـه سـفارتخانه هـاي خارجـي در اینجـا و 
سـفارتخانه هـاي مـا در خـارج بـر کشـور وارد 
شـده بیشـتر از دیگـران اسـت.« بـا توجـه بـه 
بیانـات امـام راحـل )ره( ابعاد مختلف سیاسـت 
خارجـي جمهـروي اسـامي ایـران را مـي توان 

در چنـد بخـش مـورد ارزیابـي قـرار داد.
1- اصل نفي سـبیل: از دیگر اصول سیاسـت 
و  نفـي سـلطه گـري  امـام خمینـي،  خارجـي 
سـلطه پذیـري اسـت. ایشـان بـراي حیـات زیر 
سـلطه غیـر، ارزشـي قایـل نمـي شـوند، بلکـه 
مـي  اسـتقال  و  آزادي  بـه  را  حیـات  ارزش 
داننـد و بـا توجـه بـه آیـه شـریفه »لـن یجعـل 
اهلل للکافریـن علـي المومنیـن سـبیا« کـه مي 
فرمایـد خداونـد، سـلطه اي بـراي کافـران بـر 
مومنـان قـرار نـداده، اذعـان مـي دارنـد که:مـا 
منطقمـان، منطق اسـام، این اسـت که سـلطه 
نبایـد از غیـر بـر شـما باشـد. نبایـد شـما تحت 

سـلطه غیـر برویـد. 
2- دفاع از کیان اسـام و مسـلمانان: ایشـان 
برنامـه سیاسـت خارجي ایـران را برنامه اسـام 
ذکـر مـي کننـد و مـي فرمایند:»مـا بـراي دفاع 
از اسـام و ممالـک اسـامي و اسـتقال ممالک 
اسـامي در هـر حـال مهیـا هسـتیم. برنامـه ما 
برنامـه اسـام اسـت، وحـدت کلمـه مسـلمین 
اکنـون  اتحـاد ممالـک اسـامي اسـت.  اسـت، 
برابـر  در  مقاومـت  الگـوي  عنـوان  بـه  ایـران 
کـه  اي  بگونـه  شـده  مبـدل  اسـام  دشـمنان 
غرب بـه صراحت اعتراف دارد اتحاد کشـورهاي 
اسـامي و انزجار مسـلمانان از غرب و سیاسـت 
و  هـا  سیاسـت  نتیجـه  انهـا  اسـتعماري  هـاي 
اندیشـه هاي جمهوري اسـامي ایران اسـت که 
نتیجـه نهایي آن اتحاد جهان اسـام مي باشـد. 
3- اصـل احتـرام متقابـل و عـدم دخالـت در 
امـور یـک دیگر: امـام در این مورد قایـل به این 
اسـت که اسـام براي همه و دلسـوز براي بشـر 
اسـت و ما همه تابع اسـام و دلسـوز براي بشـر 
هسـتیم. بـه ایـن معنا که »مـا با هیـچ ملتي بد 
نیسـتیم، اسـام آمـده بـود بـراي تمام ملـل. ما 
اعـام مـي کنـم کـه نظـر تجـاوز بـه هیـچ یک 
از کشـورهاي اسـامي و غیـر اسـامي نداریـم. 
هرچنـد کـه غرب تـاش دارد تا با تهدید نشـان 
دادن ایـران اهـداف خـود را در منطقـه اجرایـي 
اصـل همزیسـتي  بـر  تهـران  تاکیـد  امـا  کنـد 
بـا جهانیـان  تعامـل سـازند  و  آمیـز  مسـالمت 
بـه ویـژه همسـایگان این سـناریو را با شکسـت 

مواجه سـاخته اسـت. 
5- اصـل نفي ظلـم و حمایـت از مظلوم: امام 
خمینـي بـا اسـتناد بـه سـیره انبیا، ملت اسـام 
را پیـرو مکتبـي مـي دانسـت کـه برنامـه آن در 
دو کلمـه »نـه سـتم کنیـد، نه مـورد سـتم قرار 
گیریـد؛ ال تظلمـون و ال تظلمـون« خاصـه مي 
شـود.امام مـي خواهد تا بـا ابرقدرتهـا و ظالمان 
مخالفت شـود. ایشـان سـازش بـا ظالـم را ظلم 
بـه مظلومـان و ظلم به شـرع و خـاف رأي انبیا 
مـي دانسـت:ما تحـت رهبـري پیغمبـر اسـام 
ایـن دو کلمـه را مـي خواهیـم اجـرا کنیـم؛ نـه 

ظالـم باشـیم و نه مظلوم.)اندیشـه سیاسـی( 
6- اصـل نـه شـرقي ـ نـه غربـي: ایـن اصـل 
کـه در واقـع یکـي از شـعارهاي اساسـي مـردم 
در بحبوحـه انقـاب بـود و برگرفتـه از سـخنان 
امـام خمینـي)ره( که در موارد متعـددي به این 
مسـئله اشـاره کـرده اند:»ملت ایران بـدون اتکا 
بـه غـرب و شـرق مـي خواهـد روي پـاي خـود 
بایسـتد و بر سـرمایه هـاي مذهبـي و ملي خود 

باشد.« اسـتوار 
دیـدگاه  کـه  گفـت  تـوان  مـي  نهایـت  در 
حضـرت امـام خمینـي )ره ( در زمینه سیاسـت 
همـه  و  فراگیـر  تفکـري  از  برگرفتـه  خارجـي 
جانبـه اسـت کـه محوریـت آن را تامیـن منافع 
ملـي بـر اسـاس عـزت جهانـي، اتحـاد جهـان 
اسـام و مقابلـه با سیاسـت هاي تفرقـه افکنانه 
فلسـطین  زمینـه  در  بویـژه  اسـام  دشـمنان 
و تعامـل ایـران و اعـراب و در نهایـت حمایـت 
از ملـت هـاي مظلـوم در برابـر ظالمـان و زور 

مـداران جهـان تشـکیل مـي داد
و  کاربـردي  تعالیمـي  اصـول  ایـن  مجمـوع 
عملـي بـراي دسـتگاه دیپلماسـي کشـور اسـت 
کـه تامیـن کننـد منافـع کشـورمان، کل جهان 
بـه  بـود.  خواهـد  جهـان  مظلومـان  و  اسـام 
صراحـت مـي تـوان گفت کـه رمز عـزت مندي 
و گرایشـات جهانـي بـه گسـترش همـکاري بـا 
ایـران نتیجـه ایـن اصـول اسـت در حالـي کـه 
قـدرت هـاي بـزرگ بـه دلیـل وحشـت از ایـن 
اصـول بـه تقابـل بـا کشـورمان مـي پردازند که 

تـا کنـون ناموفـق بـوده اند. 

ایرنـا- پـس از گذشـت 27مـاه از آغـاز گفـت وگوهـای 
زمانبر و دشـوار هسـته ای، سـرانجام یکشـنبه هفته جاری 
تکـه  فرارسـید؛ روزی کـه آخریـن  اجـرای »برجـام«  روز 
جورچیـن هسـته ای در محـل مناسـب خـود قـرار گرفـت. 
در ایـن میـان تاش هـای ضدبرجامی دشـمنان خارجی 
و در صـدر آنهـا رژیـم صهیونیسـتی و رقبـای منطقـه ای 
ایـران تاحـدی توجیـه پذیـر اسـت چـرا کـه این دشـمنان 
تـاب تحمـل پیشـرفت و قـدرت یابـی افزونتـر جمهـوری 
اسـامی ایـران را نداشـته و ندارند. گفت وگوهـای محرمانه 
ضدبرجامـی ایـن دشـمنان با مقام هـای عالی رتبـه 1+5 و 
همچنین سـخنرانی های ایران هراسـانه در صحن سـازمان 
ملـل و حتـی کنگـره آمریـکا را مـی تـوان در ایـن راسـتا 
تفسـیر کـرد. متاسـفانه در ایـن مـدت برخـی از مخالفـان 
داخلـی برجـام بـا نـام »دلواپسـان« در زمیـن طـرف مقابل 
بـازی کردنـد تـا گل بـه خـودی بزننـد؛ موضوعی کـه با بی 

اعتنایـی بـه منافـع ملـی همچنـان در جریان اسـت.
در ایـن نوشـتار تـاش شـده اسـت تـا برخی فضاسـازی 
رسـانه ای مخالفـان برجـام به طـور مختصـر در چند محور 

به تصویر کشـیده شـود.
۱- تالش در بی اهمیت جلوه دادن اصل مذاکره 

ای،  هسـته  وگوهـای  گفـت  آغـاز  و   1392 مهرمـاه  از 
مخالفـان برجـام بـا بهـره گیـری از امکانات رسـانه ای خود 
در صـدد زیـر سـوال بـردن اصـل مذاکـره بـا 1+5 برآمدند. 
مفاهیـم، عبـارت هـا و جملـه هایـی همچـون »بـه مذاکره 
خوشـبین نیسـتیم«، »مسـووالن خـوش بیـن«، »خـوش 
خیالـی وزارت امـور خارجـه«، »ایـن هـا واقعـاً بـاز هـم بـه 
مذاکـرات خوشـبین هسـتند؟؟«، »خـوش خیالـی  ادامـه 
مذاکـره بـا آمریـکا« و ... بـه طـور مسـتمر تیتـر روزنامه ها 
و تارنماهـای مخالفـان برجـام را تشـکیل مـی داد. ایـن در 
حالـی بـود کـه دولـت یازدهـم بـا شـعار تعامـل سـازنده با 
کشـورهای منطقـه و جهـان در وادی سیاسـت خارجی قدم 
گذاشـت و گفـت وگـو، مذاکـره و مفاهمـه را کلیـد حـل و 

فصـل اختـاف ها دانسـت.
بـدون شـک، در حـل و فصـل اختـاف هسـته ای هیـچ 
ابـزاری را نمی توان کارآمدتر از دیپلماسـی یافت. 12 سـال 
دورمانـدن از ایـن اصـل مهم، هزینه های زیـادی را بر هر 2 
طـرف تحمیـل کـرد. در فضایی که تمسـخر تیم هسـته ای 
بـا عنوان هایـی همچون »برجـام زدگی!«، »مـا فقط نگران 
ایـن خنـده ها در مذاکرات هسـتیم« و »شـیردالن برجام!« 
در صفحـه نخسـت روزنامـه هـای دلواپسـان خودنمایی می 
کـرد. مذاکـره کنندگان شـبانه روز در ژنو، ویـن و نیویورک 
در سـطوح دوجانبـه و چندجانبـه مشـغول رایزنـی بودنـد. 
در نتیجـه همیـن گفـت وگوهـا بـود کـه پرونده هسـته ای 
بـرای همیشـه بسـته و بـر عمـر 6 قطعنامـه فصـل هفتمی 
شـورای امنیـت و 12 قطعنامـه شـورای حـکام پایـان داده 
شـد. رخـدادی کـه تصویرگـر وضعیـت اسـتثناگونه ایـران 
اسـت چرا که در تاریخ سـازمان ملل متحد سـابقه نداشـته 
اسـت دولتـی بـدون جنگ یـا سـرنگونی از ذیل مـاده های 

41 و 42 فصـل هفتـم منشـور ملـل متحد خارج شـود.
2- تزریق یاس و ناامیدی به جامعه 

از دیگـر اقـدام هـای کارشـکنانه رسـانه هـای مخالـف، 
ای  هسـته  وگوهـای  گفـت  اوج  در  یـأس  پراکنـش 
ایـن  و شکسـت  رسـیدن  بسـت  بُـن  بـه  »دلواپـس  بـود. 
مذاکـرات هسـتیم«، »توافقنامـه ژنـو بـه بن بسـت رسـیده 
اسـت«، »مشـتی وعـده و دیگـر هیـچ«، »ایجـاد امیدهـای 
واهی«،»محاسـبات رویاپردازانـه و غلـط دربـاره پیشـرفت 
مذاکـرات هسـته ای«، »نمـی تـوان به دسـتیابی بـه توافق 
جامـع امیـدوار بـود«، »نباید امیـدی به پیشـرفت مذاکرات 
داشـت«، »میانـه روهـای ایـران هـم از مذاکرات هسـته ای 
ناامید شـده انـد«، »توافقـی ضعیف و ناقـص«، »لغو تحریم 
هـا توهم اسـت«، »دولت طبـل توخالی«؛ اینها تنها گوشـه 
ای از تیتـر گـزارش هایی اسـت که در دوره پیـش از توافق، 

یـاس و ناامیـدی را در جامعـه رواج مـی داد.
در آن برهـه، برگـزاری بیـش از 30 دور از گفت وگوهای 
هسـته ای در قالـب نشسـت هـای ایـران و 1+5 بـه همـراه 
رایزنی های پرشـمار در سـطوح معاونان و کارشناسـان عزم 
و اراده ای آهنیـن مـی طلبیـد. بـه نتیجـه رسـاندن پرونده 
هسـته ای با ابعاد گسـترده فنی، سیاسـی، حقوقـی در کنار 
کارشـکنی هـای داخلـی، منطقـه ای و جهانی باعث شـد تا 
کارشناسـان، برجـام را بـه عنـوان الگویی بـرای حل وفصل 

سـایر مسـایل اختافـی در جهان مطـرح کنند. 
۳- اتهام به دولت در رسیدن به توافق به هر قیمتی 
شـد  مـی  کمتـر  برجـام  اجـرای  و  تصویـب  از  پیـش 
روزنامـه ای مخالـف را ورق زد کـه توزیـع امتیازهـا بیـن 
ایـران و 1+5 را ناعادالنـه نشـمرد. مخالفان برجـام دولت را 
متهـم مـی کردنـد که همـه تخم مرغ هـا را در سـبد گفت 
وگوهـای هسـته ای چیـده و بـه هـر قیمتـی کـه شـده در 
صـدد به نتیجـه رسـاندن مذاکرات اسـت. »دولـت حیثیت 
خـود را بـا انجـام توافـق - بـه هـر قیمتـی- تعریـف کـرده 
اسـت«،»برقراری یـک توافـق با غـرب ولو یـک توافق بد که 
هیـچ عقل سـلیمی نیز حاضر بـه انجام آن نیسـت«،»عجله 
و ولعـی کـه طـرف ایرانـی بـرای امضـا قـرارداد بـا 1+5 از 
خـود نشـان مـی دهد«،»دولـت که همـه تخم مـرغ هایش 
را در سـبد مذاکـرات هسـته ای چیـده بـود خـودش نیـز 
بـه ایـن بـاور رسـیده کـه بـه رغـم دسـت و دلبـازی هـای 
سـخاوتمندانه نتوانسـته آن چـه را که می پنداشـت محقق 
مراتـب  بـه  ایـران  سـوی  از  واگـذاری  کند«،»امتیـازات 
گسـترده تـر از تعهـدات طـرف غربی اسـت«،»راهی که می 
رونـد به ترکسـتان اسـت و ما اصـا بازی برد- بـرد نداریم« 
و سـخنانی از ایـن دسـت بـه شـکل مکـرر و گسـترده در 

رسـانه هـا و از تریبـون هـای مختلـف انتشـار مـی یافـت.
ایـن در حالـی بـود کـه بـا ورود جـدی ایـران بـه گفـت 
وگوهـای هسـته ای، توانسـت بخشـی از امـوال و دارایـی 
هـای مسـدود شـده را بـه کشـورمان بازگردانـده و پـس از 
اعـام اجـرای برجـام نیـز 32 میلیـارد و 600 میلیـون دالر 
دیگـر از منابـع ارزی ایـران آزاد شـد. تحریـم سـوئیفت و 

نقـل و انتقـال بانکـی در حوزه بیـن المللی لغـو و همچنین 
نـام 400 شـخص حقیقـی و حقوقـی از فهرسـت تحریم ها 
خـارج شـد. ایـن پـس ایران مـی تواند صـادرات نفـت خود 

دهد. افزایـش  را 
افـزون بـر آنچـه گفته شـد، ایران موفـق شـد اراده خود 
مبنـی بر حـق برخـورداری از انرژی صلح آمیز هسـته ای و 
مهمتـر از آن تـداوم غنی سـازی در خاک ایـران را به طرف 
غربـی تحمیـل کند و در ردیف هشـت کشـور غنـی کننده 

اتمی قـرار گیرد. 
4- ناکام جلوه دادن لغو تحریم ها و برجسته 

سازی مطالبات
بـا وجـود اینکه نیمه نخسـت فروردین مـاه، ایران و 5+1 
بـه چارچـوب کلـی توافـق دسـت یافتنـد و ایـن توافـق در 
قالـب بیانیـه سـوییس انتشـار یافت؛ اما رسـانه هـای تندرو 
همچنـان بـر طبل مخالفـت خود مـی کوبیدنـد. نگاهی هر 
چنـد مختصـر بـه برخـی از تیترهـای انتشـار یافتـه در آن 
برهـه زمانـی، آشـکارا نگـرش منفـی آنهـا را بـه تصویر می 
کشـد. »مذاکـرات بـه تحریـم که رسـید ُکند شـد«،»موتور 
تحریـم هـای غیـر هسـته ای آمریـکا دور گرفت«،»دائمـاً 
در حـال دور شـدن از توافـق خـوب هسـتیم«،»دبه تاییـد 
شـد«،»گزینه لگـد بـه میـز مذاکره«،»اجرای بـه هر قیمت 
توافـق جایگزیـن توافـق بـه هر قیمت شـده اسـت«،»وعده 
ضدایرانـی  هـای  طـرح  ترافیـک  در  برجـام  نسـیه  هـای 
آمریـکا« و ... از جملـه این تیترها بودنـد. مخالفان در حالی 
بـه دنبـال سـنگ انـدازی در مسـیر توافـق صـورت گرفتـه 
بودنـد کـه رهبـر انقاب بارهـا از مذاکـره کننـدگان و روند 
گفـت وگوهـای هسـته ای بـه طـور صریـح دفاع کـرده بود 
و گفـت وگوهـای هسـته ای زیـر نظر شـورای عالـی امنیت 

ملـی پیـش مـی رفت.
جالـب تـر آنکه پـس از پیموده شـدن روال قانونی برجام 
در ایـران باز هم این افراد از مخالفت خود دسـت نکشـیدند 

و بـه کارشـکنی خـود ادامه دادند. شـعارهایی چـون »دفن 
هسـته ای«، »انتظارات از توافق هسـته ای رکود را تشـدید 
و  برجـام«  در  تجدیدنظـر  یعنـی  کرد«،»تحریـم موشـکی 
مسـایلی از ایـن دسـت در روزهـای پیـش از اعان رسـمی 
اجـرای برجـام در صفحـه نخسـت روزنامـه های دلواپسـان 
خودنمایـی مـی کـرد. ایـن رسـانه ها حتـی پـس از اجرای 
برجـام نیـز بـه انتشـار خبـر و تحلیـل بـا تیترهایـی چـون 
»تحریـم هـا نرفتـه برگشـت«،»روز اجـرا در راه نوبـت بـه 
تحقـق وعده ها رسـید« و »محـل خرج برجـام« پرداختند.
در مجمـوع، بـا نگاهـی تحلیلـی مـی تـوان دریافـت که 
رونـد فضاسـازی رسـانه هـای جریـان تنـدرو، همـگام بـا 
مراحـل گوناگون دسـتیابی بـه برجام و اجـرای آن به پیش 
رفـت. در آغـاز گفـت وگوهـای هسـته ای جریـان دلواپـس 
ایـن بـاور را القـا مـی کـرد کـه به هیـچ عنـوان نمـی توان 
بـا طـرف غربـی مذاکـره کـرد. تندروهـا حتـی لبخندهـای 
دیپلماتیـک را نیـز بـه بـاد انتقـاد و تمسـخر مـی گرفتنـد. 
افـزون بـرآن، تزریـق یـاس و ناامیـدی بـه جامعـه صـورت 
گرفـت تـا تیـم هسـته ای از پشـتوانه مردمـی بـی نصیـب 

. ند ما
پـس از توافـق اولیه، جریـان دلواپس در کنار فضاسـازی 
رسـانه ای خـود بـا برگـزاری همایـش هـا و سـمینارهای 
گوناگـون تـاش کـرد تـا توافـق صـورت گرفتـه را توافقـی 
بـرد- باخـت بـه ضـرر ایـران جلـوه دهـد. بـه رغـم اینکـه 
اقلیـت دلواپـس خـود مـی دانـد کـه توافـق هسـته ای نـه 
خواسـت مذاکـره کننـدگان بلکـه تصمیـم نظام و ناشـی از 
اراده ملـت اسـت؛ امـا هنـوز از موضـع خود عقب ننشسـته 
اسـت. تندروهـا بـا برجسـته سـازی نیـاز بـه حـل سـریع 
فضـای  در  مـردم  هـای  بـرآوردن خواسـته  و  هـا  چالـش 
یازدهـم  دولـت  محبوبیـت  از  تـا  تاشـند  در  پسـابرجام 
بکاهنـد و ارزش توافـق تاریخـی هسـته ای را بـه پاییـن 

تریـن جایـگاه ممکـن فروکاهنـد.

دو سال هیاهوی پوچ
 و غیرمسووالنه علیه برجام

خارجـی  روابـط  »بررسـی  نشسـت  ایرانـی:  دیپلماسـی 
جمهـوری اسـامی ایـران در دوران پسـابرجام« بـا حضـور 
سـید محمدکاظم سـجادپور، اسـتاد دانشـگاه و مشـاور وزیر 
امـور خارجـه و علـی خـرم، نماینـده سـابق ایـران در دفتـر 
اروپایـی سـازمان ملـل در مرکـز پژوهـش هـای دیپلماسـی 
ایرانـی برگـزار شـد. محورهای مهـم اظهارات سـخنرانان این 

نشسـت را در ادامـه مـی خوانیـد:
علی خرم:

- مـا دو رونـد در پرونـده هسـته ای داشـتیم؛ رونـد فنـی 
صنعـت هسـته ای کـه از سـال 1364 برای دسـتیابی به آن 
خیز برداشـته شـد. پـس از جنگ ایران و عـراق این همکاری 
هـا شـتاب گرفت تـا امروز به اینجا رسـیدیم که امـروز دارای 
برنامـه ای رسـمی و شـناخته شـده هسـتیم. کشـوری کـه 
بتوانـد آب سـنگین تولیـد و صـادر کنـد، اورانیوم غنی شـده 
بـاالی 3.5 درصـد تولیـد و صـادر کنـد، دارای وزن زیـادی 
خواهـد شـد. رونـد دوم، رونـد سیاسـی - حقوقی هسـته ای 

است.
- نباید ارزش دستاورد صنعت هسته ای را نادیده گرفت. 

- رونـد فنـی هسـته ای مربوط بـه هیچ دولتی نیسـت. روند 
فنی هسـته ای معطوف به پیشـرفت کشـور بوده اسـت.

- در دولـت نهـم بـر سـر برنامه هسـته ای طبل زده شـد که 
در رونـد فنـی خلـل ایجـاد کـرد و موجـب حساسـیت طرف 

هـای مقابل شـد.
- در دولـت هـای نهـم و دهم کسـانی مشـاور رئیس جمهور 
بودنـد کـه شـناختی دربـاره سـازوکار تعهـدات خارجـی و 

نهادهـای بیـن المللی نداشـتند.
- در دولـت قبـل شـناختی درباره شـورای امنیت و سـازوکار 

آن وجود نداشـت.
کشـور  سرنوشـت  سـپردن  گفتـم   84 سـال  زمسـتان   -
بـه دسـت پنـج عضـو دایـم شـورای امنیـت کـه مبصـر آن 
آمریکاسـت، اشـتباه محض اسـت. اما گفتند انقـدر قطعنامه 
دهیـد کـه قطعنامه دانتان پاره شـود و اینها کاغذپاره اسـت.

- رونـد حقوقـی - سیاسـی پرونـده هسـته ای در دولـت 
روحانـی بـه شـکل معجـزه آسـایی حـل شـد.

- تاکنـون سـابقه نداشـته قطعنامـه هـای شـورای امنیـت با 
قطعنامـه ای دیگـر ملغی شـود.

- تحوالت هسـته ای موجد تحوالتـی در درون ایران، منطقه 
و جهـان خواهد بود.

-  سـفیر چیـن یـک بـار بـه مـن گفـت اگـر روزی ایـران 
برخیـزد از چیـن مهـم تـر خواهـد شـد.

- عربسـتان عـادت کـرده بـود در پرتـو خصومـت ایـران و 

آمریـکا در منطقـه بتـازد. برخـی دولـت هـای منطقـه نـان 
دعـوای تهـران و واشـنگتن را مـی خورنـد.

- اگـر روزی ورق برگـردد عربسـتان بـه جـرم جنایت جنگی 
و نسـل کشـی محاکمه خواهد شـد.

- حملـه بـه سـفارت عربسـتان اشـتباه بزرگی بود کـه باعث 
شـد عربسـتان برای اعدام 47 نفر بازخواسـت نشـود.

- برجـام تبعاتـی در داخـل کشـور خواهد داشـت. حتی باید 
در انتخابـات پیـش رو بـروز کنـد. نمـی شـود هـم برجـام را 
اجـرا کـرد، هـم قـدرت منطقـه ای بود و هـم انتخابـات را به 

شـکل 8 سـال قبل برگـزار کرد.
سید محمدکاظم سجادپور:

- برجـام مسـاله ای دوقطبـی در سیاسـت خارجـی آمریـکا 
بـود کـه اوج آن دعـوت رئیس مجلـس نماینـدگان آمریکا از 
نخسـت وزیر رژیم صهیونیسـتی برای سـخنرانی علیه رئیس 

جمهـور آمریـکا بـود که البتـه به ثمر نرسـید.
- در آمریکا حقوق ابزار مبارزه سیاسی است.

- جامعـه آمریـکا در کمتـر زمانی ماننـد دوران معاصر و پس 
از جنگ سـرد چنین دوقطبی شـد.

- عـده ای در دسـتگاه حاکمیتـی آمریـکا درصـدد دوقطبـی 
کـردن سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده بـا موضـوع ایـران 

بودنـد. آنهـا متمایـل بـه برخـورد نظامـی بـا ایـران بودند.
- روشـی کـه ایـران اتخـاذ کرد توانسـت جنـاح تنـدرو را در 
آمریـکا بـه حاشـیه برانـد که بـه سـرخوردگی این جنـاح در 

ایـاالت متحـده منجر شـد.
آمریـکا  اسـت.  کـرده  پیـدا  اعتیـاد  تحریـم  بـه  آمریـکا   -
سـرخوردگی خـود را در سیاسـت خارجـی با تحریـم جبران 
مـی کـرد. تحریم دیگـر یک ایده نیسـت بلکه بـرای عده ای 

تبدیـل بـه ایدئولـوژی شـده اسـت.
- شـغل جدیـدی بـه نـام وکای تحریـم ایجاد شـده اسـت. 

تحریـم تبدیـل بـه معضلـی در خـود آمریکا شـده اسـت.
- برجـام بـرای کسـانی کـه معتقدند تحریـم ابـزار کارآمدی 

اسـت، یک شکسـت اسـت.

- هیـچ بحثی در انتخابات ریاسـت جمهـوری آمریکا نخواهد 
بـود که اشـاره ای به برجام نشـود.

- بـرای مـا توجـه بـه سیاسـت داخلی آمریـکا حائـز اهمیت 
اسـت امـا نباید گفته های چهـره های آمریکایـی را به منزله 

امکان تحقق آن دانسـت.
- نظراتـی کـه در اندیشـکده هـای آمریکایـی مطـرح مـی 
شـود سیاسـت های اعمالی نیسـت بلکه آرزوهایی اسـت که 

مطـرح می شـود.
- در روابـط بیـن المللـی تعهد یک دولت، شـخصی نیسـت. 
حتـی وقتـی صـدام معاهـده 1975 را پاره کرد، ایـن معاهده 

از بیـن نرفت.
- در سـال 1639 بیـن ایـران و عثمانی توافقـی مرزی منعقد 
شـد کـه مبنـای تعهـدات بعـدی و حتـی مرزبندی هـای دو 

کشـور شد.
- هـر رئیـس جمهـوری کـه در آمریـکا بـر سـر کار بیایـد، 
متعهـد بـه اجـرای ایـن توافـق اسـت. درحالیکـه ایـران هم 

کنشـگری منفعـل نیسـت.
علی خرم:

- سـال 1384 ایـران از نظـر اقتصادی قدرت چهـارم منطقه 
بـود، سـال 1388 قـدرت نهم منطقه شـد و در سـال 1392 
قـدرت سـیزدهم منطقـه شـد درحالـی کـه بایـد در سـال 

1404 بایـد قـدرت اول منطقـه می شـد.
- توافـق هسـته ای فضـا را بـرای همـکاری هـای منطقه ای 
ایـران بـاز کـرد و عیـن حـال معضلی برای کشـورهایی شـد 
کـه سـال هـا در فضـای خصومـت ایـران و آمریکا نقـش ایفا 

مـی کردند.
- در قضیـه سـفارت عربسـتان، غـرب کنـار سـعودی هـا 
نایسـتاد بلکه بین ایران و عربسـتان ایسـتاد چون از سـعودی 

هـا ناراضی هسـتند.
- اگـر ایـران بـا تدبیـر پیـش رود، گـرد و خـاک دولـت های 
منطقـه فـرو مـی نشـیند و قـدرت منطقـه ای ایـران تثبیت 
مـی شـود. کشـورهایی کـه بـا ایـران قطع رابطـه کردنـد، با 
سـرافندگی برمـی گردنـد. آنها با پـول های عربسـتان تن به 

ایـن بـازی دادند.
- عربسـتان می خواسـت ایران در قضیه سـوریه امتیاز دهد. 
امـا ایـران به خوبی ایسـتادگی کـرد و باید موضع مسـتحکم 
خـود را در سـوریه و یمـن حفـظ کنـد. بایـد بـه جای بشـار 

اسـد، دربـاره مبارزه با تروریسـم مذاکره شـود.
- برخـی مـی گفتند کـه نباید ملوانـان آمریکایـی را زود آزاد 
مـی کردنـد. امـا ایران بـا آزادی سـریع آنها فضـای تندی که 

در حـال شـکل گیری بـود را تغییر داد.

سجادپور و خرم در نشست بررسی روابط خارجی ایران در دوران پسابرجام: 

حل پرونده هسته ای در دولت روحانی معجزه بود
میزگرد



شماره پیاپی 547  
پنجشنبه 1 بهمن ماه 1394 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
50002203034۵

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/payamma

تکنولوژی

خبر
نام احتمالی گوشی نکسوس 

شرکت HTC لو رفت
بـه نظـر می رسـد کـه شـرکت HTC سـازنده ی 
نکسـوس بعـدی گـوگل خواهد بـود و احتمـال دارد 
کـه ایـن محصـول در دو مـدل بـا اسـم رمـز T50 و 
کـه  جدیـد  شود.نکسـوس های  بـازار  راهـی   T55
توسـط HTC ساخته می شـوند در دو مدل 5 و 5.5 

اینچـی در اختیـار کاربـران قـرار می گیرنـد.
ایـن لحظـه شـرکت های ال جـی، هـواوی،  تـا 
HTC، موتوروال و سامسـونگ گوشـی های مختلف 
نظـر  بـه  کرده انـد.  تولیـد  را  نکسـوس  خانـواده ی 
می رسـد بـار دیگـر نسـل جدیـد ایـن تلفن هـای 
HTC سـاخته خواهـد  توسـط  همـراه هوشـمند 
 @LlabTooFeR شـد. به تازگـی اکانـت توییتـر
اطاعـات جدیـدی را از ایـن گوشـی منتشـر کـرده 
 HTC کـه در آن هـا به وجـود دو مدل از نکسـوس
اشـاره شـده اسـت. به احتمال زیاد نکسـوس جدید 
در دو مـدل بـا صفحـه نمایـش 5 و 5.5 اینـچ راهی 
بـازار خواهـد شـد. بـه  نظر می رسـد مـدل 5 اینچی 
T50 و مـدل 5.5 اینچـی T55 نام خواهند داشـت.

شـرکت HTC در سـال 2010 اولیـن تلفـن همراه 
هوشـمند نکسـوس را راهی بازار کـرده بود و پس از 
آن هـم یـک تبلت 9 اینچـی از خانواده ی نکسـوس 
را در سـال 2014 در اختیـار عاقه منـدان قـرار داد. 
هنـوز اطاعـات بیشـتری دربـاره ی نکسـوس های 
بـه  کـه  می دانیـم  تنهـا  و  نشـده  منتشـر  جدیـد 
احتمـال زیـاد HTC سـازنده ی آن هـا خواهـد بود.
البتـه HTC شـرایط مالـی خوبی نـدارد و در چند 
سـال گذشـته ضررهای زیادی را پشت سـر گذاشته 
اسـت. چنـد مـاه پیـش اعام شـد که ارزش سـهام 
ایـن شـرکت بسـیار پاییـن آمـده و دیگـر جـزو 50 
شـرکت برتـر کشـور تایوان قـرار ندارد. این شـرکت 
به تازگـی گفتـه بـود کـه سـاخت تلفن هـای همراه 
و  نـدارد  قـرار  اولویـت  در  آن هـا  بـرای  هوشـمند 
قصـد دارنـد روی تکنولوژی هـای واقعیـت مجـازی 
کار کننـد. هدسـت واقعیـت مجـازی ایـن شـرکت 
کـه Vive نـام دارد، یـک نمایـش فوق العـاده در 
نمایشـگاه CES 2016 داشـت.این شرکت در چند 
ماه گذشـته گوشـی های One X9 و A9 را معرفی 
کـرده بود. همچنیـن احتمال دارد که در نمایشـگاه 
MWC 2016 گوشـی One M10 هـم معرفـی 

. شود

مایکروسافت بعضی از کابل های 
سرفیس پرو را جمع آوری می کند

مایکروسـافت اعـام کرده که بعضـی از مدل های 
قدیمـی سـرفیس پـرو را جمـع آوری می کنـد تـا 
کابل شـان را عـوض کند.احتماال مایکروسـافت برای 
احتیـاط اعـام بـه جمـع آوری این دسـتگاه ها کرده 
اسـت.احتماال قبـا خبرهایی حاکـی از آتش گرفتن 
یا انفجار دسـتگاه ها شـنیده اید. شـارژ غیراستاندارد 
منجـر بـه داغ شـدن بیش از حد باتری می شـود که 
در نتیجـه ی آن دسـتگاه یا منفجر می شـود یا آتش 
می گیـرد. بعضـی از مدل هـای قدیمی تـر سـرفیس 
پـرو دچـار همیـن مشـکل شـده اند.این مشـکل بـه 
حـدی جـدی بـوده کـه مایکروسـافت اعـام کـرده 
کـه ایـن دسـتگاه ها را جمـع آوری می کند تـا کابل 
بعضـی از مدل هـای قدیمی سـرفیس پـرو را عوض 
مـورد  در حـال حاضـر، هیـچ  کنـد. خوشـبختانه 
دیگـری از آتش سـوزی این دسـتگاه گزارش نشـده 
اسـت. بنابراین احتماال مایکروسـافت بـرای احتیاط 
اعام به جمع آوری این دسـتگاه ها کرده اسـت.یکی 
از سـخنگویان مایکروسـافت در بیانیه ای گفته است: 
“در نتیجـه ی خسـارت وارد شـده توسـط بعضـی از 
پـرو  بعضـی مشـتریان سـرفیس   ،AC کابل هـای
مشـکات ایـن کابل هـای AC را گـزارش داده انـد. 
مـا اطاعـات مربـوط بـه نحـوه دریافـت یـک کابل 
جایگزیـن رایگان را برای مشـتریان منتشـر خواهیم 
کـرد.”در ایـن بیانیـه همچنیـن آمـده اسـت کـه به 
زودی وب سـایتی مخصـوص ایـن مشـکل راه اندازی 
خواهد شـد. مشـتریان از طریـق آن می توانند چک 
کننـد که آیـا واجد شـرایط عوض کردن کابل شـان 
هسـتند یـا خیـر. بـه طـور کلـی، بـه نظر می رسـد 
ایـن مشـکل در دسـتگاه های سـرفیس پـرو، پـرو 
2 و پـرو 3 کـه قبـل از مـاه مـارس 2015 فروختـه 

شـده اند، وجـود دارد.

عفـو  سـازمان  توسـط  کـه  گزارشـی  در  تازگـی  بـه 
بین الملـل منتشـر شـده اسـت بـه اسـتفاده از کـودکان 
باتری هـا  در اسـتخراج مـواد مـورد اسـتفاده در سـاخت 
اشـاره شـده اسـت. ممکـن اسـت باتـری  آیفـون شـما نیز 
توسـط تولیدکنندگانی سـاخته شـده باشـد که از کودکان 
بـرای اسـتخراج کبالـت مورد اسـتفاده در آن کار کشـیده 
باشـند. حتـی تصـور این کـه برای سـاخت باتری گوشـی 
مـا کودکانـی هفت سـاله به کار بسـته شـده اند نیز بسـیار 
دشـوار اسـت. امـروز سـازمان عفـو بین الملل در گزارشـی 
اعام کردکه کبالتهای اسـتخراج شـده از معادن جمهوری 
دموکراتیـک کنگـو )DRC( در سـاخت باتری هـای مورد 
اسـتفاده ی شـرکت های بزرگـی همچـون اپل، سامسـونگ 
و سـونی به کار گرفته می شـوند. یونیسـف تعداد کودکانی 
کـه در معـادن جمهـوری دموکراتیـک کنگـو کار می کنند 
را چیـزی در حـدود چهـل هـزار نفـر تخمیـن زده اسـت.

سـازمان عفـو بین الملـل معتقد اسـت کـه کبالتهایی که از 
بخش هـای خاصی از این کشـور اسـتخراج می شـوند برای 
سـاخت باتـری به کشـورهایی همچون چیـن و کره جنوبی 

فرسـتاده می شـود.
ایـن باتری هـا کـه بـا تاش کـودکان سـاخته می شـود 
بـزرگ  غول هـای  بـه  سـاخت  فرآینـد  تکمیـل  از  پـس 
فنـاوری فروختـه می شـود.اپل در بیانیـه ای کـه منتشـر 
کـرده اسـت بـه ایـن مسـاله اشـاره دارد کـه اسـتفاده از 
کـودکان در چرخـه ی تامیـن ایـن شـرکت جایـی نـدارد. 
اپـل همچنیـن اعـام کرده اسـت اگـر تامین کنندگانش از 
افـرادی بـا سـنی کمتـر از سـن قانونی بـرای کار اسـتفاده 
کننـد آن هـا را بـه پرداخـت هزینه های بازگشـت بـه خانه 
و تحصیـل ایـن کـودکان مجبـور خواهـد سـاخت. اپـل 
همچنیـن در بخشـی دیگـر از بیانیـه اش اعـام کـرده که 

ایـن کـودکان و افـراد کم سـن و سـال پس از رسـیدن به 
سـن قانونـی می تواننـد در ایـن شـرکت ها مشـغول به کار 
شـوند. اپـل از صحت گزارش اعام شـده توسـط سـازمان 
عفـو بین الملـل حرفـی بـه میـان نیـاورده و فقـط اعـام 
کـرده اسـت که اگـر ایـن گزارش ها صحت داشـته باشـند 
بـا مسـئولین آن برخـورد خواهـد کرد.سامسـونگ نیـز به 
عنـوان دیگر غول عرصـه ی تکنولوژی اسـتفاده از کودکان 
را بـرای کار محکـوم کـرده اسـت و بیـان می کنـد که این 
شـرکت نظـارت کاملـی بـر چرخـه ی تامیـن خـود دارد. 
سامسـونگ اعـام کـرده اسـت در صـورت یافتـن موردی 
کـه در آن از کـودکان بـرای کار اسـتفاده شـده باشـد بـه 
سـرعت قراردادش را با شـرکت تامین کننده فسـخ خواهد 
کـرد. سـونی هـم اعـام کـرده اسـت تامین کنندگانـی که 
بـا آن هـا همـکاری می کنـد مسـائل مربوط به حقوق بشـر 
و قوانیـن کار کـودکان را رعایـت می کنند.سـازمان عفـو 
بین الملـل می گویـد از 87 نفـری کـه بـا آن هـا صحبـت 
پـاول 14 سـاله  بوده انـد.  نفـر کـودک  اسـت 17  کـرده 
در  را  سـاعت   24 اسـت  مجبـور  گاهـی  کـه  می گویـد 
تونل هـا سـپری کنـد و تـا صبـح روز بعـد به کار مشـغول 
باشـد. 50 درصد کبالت اسـتخراج شـده از معادن سراسـر 
جهـان متعلـق بـه جمهـوری دموکراتیـک کنگـو اسـت و 
باتـری بسـیاری از گوشـی هایی کـه ایـن روزهـا از آن هـا 
اسـتفاده می کنیـم بـا مواد اسـتخراج شـده از معـادن این 
کشـور تولیـد می شـوند.بازار ابـزار تکنولوژیـک روز بـه روز 
در حال رشـد و شـکوفایی اسـت؛ شاید بسـیاری از بزرگان 
عرصـه ی تکنولـوژی سـرگرم تولید محصـوالت و ایده های 
جدیدشـان باشـند، امـا فرامـوش کـردن این کـه پایه ها و 
مـواد اولیـه ی صنعتشـان چگونـه بـه دسـت می آیـد قطعا 

است.  نادرسـت 

هرچنـد خطـر برخـورد سـیارک ها بـا زمیـن کامـًا جدی 
و محتمـل اسـت، امـا تـا همین چند سـال پیش کـه برخورد 
یـک شهاب سـنگ بـه روسـیه باعـث زخمـی شـدن صدهـا 
نفـر و تخریـب چندیـن سـاختمان شـد، کمتـر کسـی آن را 
جـدی می گرفـت. حـاال ناسـا قصد دارد تا با تاسـیس بخشـی 
جدیـد، از تکـرار چنین حوادثـی جلوگیری کـرده و یا حداقل 
بتوانـد آن هـا را پیش بینـی کنـد. ناسـا با تاسـیس یـک دفتر 
جدیـد بـرای نظـارت بـر شناسـایی و ردیابی اشـیاء نزدیک به 
زمیـن )NEOs( قصـد دارد از تکـرار حوادثـی ماننـد برخورد 
شهاب سـنگ به روسـیه جلوگیری کند. دفتـر هماهنگی دفاع 
از سـیاره )PDCO( تمامـی پروژه هـای ناسـا برای شناسـایی 
و تجزیـه و تحلیـل سـیارک ها را زیـر یک چتر جمـع می کند.

از زمـان آغـاز بررسـی های ناسـا بـرای مشـاهده ی سـیارک ها 
در سـال 1988، بیش از 13500 جسـم نزدیک زمین کشـف 
شـده اند و ایـن تعـداد با سـرعت 1500 عدد در سـال در حال 
افزایـش اسـت.جان گرانسـفلد مدیـر بخـش ماموریت هـای 

علمـی ناسـا می گوید:
»تشـخیص و ردیابـی سـیارک ها و دفـاع از سـیاره در برابر 
خطـرات احتمالـی آن هـا چیـزی اسـت کـه ناسـا و جامعه ی 
جهانـی آن را بسـیار جـدی می گیرنـد. اگرچـه هیـچ خطـر 
شـناخته شـده ای در حـال حاضـر زمیـن را تهدیـد نمی کند، 
امـا حادثه ی سـال 2013 روسـیه و عبور سـیارک در هالووین 
امسـال به مـا یـادآوری می کنند که چرا باید هوشـیار باشـیم 

و آسـمان را بـا دقـت زیر نظـر بگیریم.«
سـتاره شناسـان تـا بـه حـال بیـش از 90 درصـد اجـرام 
نزدیـک بـه زمیـن بـا طولی بیشـتر از یـک کیلومتـر را مکان 
یابـی کرده انـد؛ اما در حـال حاضر تمرکز اصلی بـر روی اجرام 
کوچکتـر، بـا طولی حـدود 140 متر )انـدازه ای تقریبـاً برابر با 

یک زمیـن فوتبال( اسـت. 
امـا  می رسـند،  نظـر  بـه  کوچـک  اگرچـه  اجـرام  ایـن 
همچنـان می تواننـد خطرنـاک باشـند و ناسـا قصـد دارد تـا 
پایـان دهـه ی میـادی جـاری 90 درصد آن ها را کشـف کند.
دفتـر جدیـد ناسـا در زمانـه ای تاسـیس می شـود کـه آگاهی 
از تهدیـدات بالقـوه ی اجـرام آسـمانی در باالترین سـطح خود 

از بیـش  قـرار دارد. سـال گذشـته کنسرسـیومی متشـکل 
از 100 دانشـمند و هنرمنـد بـا همـکاری یکدیگـر سـعی در 
شناسـاندن »روز سـیارک« بـه عموم مـردم و افزایـش آگاهی 
عمومـی در مورد خطرات اجرام آسـمانی داشـتند. هدف دیگر 
چنیـن گروه هایـی فشـار بـر دولت هـا بـرای افزایـش تاش و 
سـرمایه گذاری در این زمینه اسـت.اما این مدل از آگاه سـازی 
عمومـی معایـب خـود را نیـز دارد. هر از چند گاهی شـایعاتی 
مبنـی بـر برخـورد یک سـیارک به زمیـن قوت گرفته و ناسـا 
را مجبـور بـه انتشـار بیانیـه و شفاف سـازی در مـورد شـایعه 
می کند.خوشـبختانه دفتـر دفـاع از سـیاره این مشـکل را نیز 

حـل خواهـد کرد. 
عـاوه بـر نظارت بـر اجـرام آسـمانی، وظیفه ی دیگـر این 
دفتـر آگاه سـازی عمـوم از آخریـن اطاعـات و اخبـار مرتبط 
بـا اجـرام آسـمانی اسـت. در صورتـی کـه خطر برخـورد یک 
سـیارک بـا زمین وجود داشـته باشـد، دفتـر دفاع از سـیاره با 
همـکاری آژانـس مدیریت حوادث اضطـراری فـدرال امریکا و 
همتایـان بیـن المللی آن به هرگونه تهدید پاسـخ خواهند داد.

لیندلی جانسـون افسر دفاع از سـیاره ناسا می گوید:«تاسیس 
رسـمی دفتـر هماهنگی دفاع از سـیاره، نشـان دهنـده ی این 
واقعیـت اسـت کـه ناسـا خـود را موظـف می دانـد تـا نقـش 
رهبری در ردیابی این تهدیدهای آسـمانی را در سـطح جهانی 
بـه عهـده بگیـرد و اگر نیـاز به دفاع از سـیاره باشـد وارد عمل 
شـود.«هدف بلند مدت دفاع از سـیاره، توسـعه ی فناوری هایی 
اسـت تـا شـبیه فیلم آرماگـدون اجرام آسـمانی که در مسـیر 
برخـورد بـا زمین قرار دارند را از مسـیر خود منحـرف کرده یا 
نابود کند. چنین روشـی »ماموریت تغییر مسـیر سـیارک ها« 
نـام دارد و طرحـی مفهومـی اسـت کـه در آن بـا اسـتفاده از 
ربات هـا و تکـه ی سـنگینی کـه از یک سـیارک جدا شـده، با 
اسـتفاده از اثـرات گرانشـی متقابل، سـیارک را از مسـیر مدار 
اصلـی اش منحـرف خواهنـد کرد.اگر وقت بـرای انجام چنین 
اقدامـی نباشـد و یا به هـر دلیلی چنین طرحی جـواب ندهد، 
ناسـا زمـان و مکان دقیق برخـورد را به سـازمان های مدیریت 
بحـران جهانـی اطـاع خواهـد داد تـا بـرای اقدامـات الزمه و 

واکنـش به آن آماده باشـیم.

تامین کنندگان باتری از کودکان برای 
استخراج کبالت استفاده می کنند

ناسا با تاسیس دفتر دفاع از سیاره به 
مقابله با تهدید سیارک ها می رود

واقعیـت مجـازی فناوریی اسـت کـه در آن محیطی مجازی 
در جلـوی چشـمان کاربـر قـرار میگیـرد و براسـاس حرکـت 
سـر و بـدن آن محیـط مجـازی تعامـل برقـرار مـی کنـد. بـه 
عبـارت دیگـر هنگامـی که یـک فرد هدسـت واقعیـت مجازی 
را بـر روی سـر خـود نصـب می کنـد، در جلوی چشـمان خود 
محیطـی را مشـاهده مـی کنـد کـه براسـاس تغییـر موقعیـت 
بدنـش تغییـر مـی کنـد و ذهـن انسـان پـس از مدتـی مـی 
قـرار گرفتـه اسـت.یک  واقعـی  پذیـرد کـه در یـک محیـط 
محیـط واقعیـت مجـازی در هدسـت واقعیـت مجازی توسـط 
اپلیکیشـن هـای اختصاصـی آن بـه وجـود مـی آیـد. برخـی 
از ایـن محیـط هـا بصـورت گرافیـک رایانـه ای و سـه بعـدی 
هسـتند و برخـی دیگـر نیـز ویدئوها یـا تصاویـری 360 درجه 
از محیـط هـای واقعـی هسـتند که از قبـل فیلمبرداری شـده 
انـد. بـا ایـن قابلیـت فنـاوری واقعیـت مجـازی می تـوان ایـن 
امـکان را فراهـم کـرد تـا افـراد بتواننـد از امکانـات و مـکان 
شـما بـه خوبـی دیـدن کنند.قطعـا می توانیـم ایـن پیش بینی 
را بکنیـم کـه هدسـت های واقعیـت مجـازی، از کنترلرهـای 
حرکتـی و حسـگرهایی مثـل کینکـت بزرگ تـر خواهند شـد. 
همیـن حـاال که هیچ کدام از سـه هدسـت بـزرگ این صنعت 
عرضه نشـده اسـت، رقابت بزرگی بین سـه شـرکت سـازنده ی 

آن هـا بـه وجـود آمـده. شـرکت Oculus می خواهـد تـا چند 
مـاه دیگـر هدسـت واقعیـت مجـازی خـود را بـا قیمـت 600 
دالر عرضـه کنـد. HTC هـم کـه دیگـر سـاخت گوشـی های 
هوشـمند جـواب کارش را نمی دهـد، می خواهد حسـابی روی 
هدسـت های واقعیـت مجـازی مانـور دهـد و گفتـه اسـت کـه 

قیمـت هدسـت اش را بـه زودی مشـخص خواهـد کـرد.
قیمـت هدسـت PlayStation VR قبـا توسـط آمازون 
حـدود 800 دالر اعـام شـده بـود، اما سـونی فورا ایـن قیمت 
را رد کـرد. بـا ایـن حال، هدسـت سـونی تـا به امـروز از هر دو 
رقیـب اش بهتر عمل کرده اسـت؛ از طراحی بهتـر و تکنولوژی 
هدسـت  برتـری  مهم تریـن  گرفتـه،  سـونی  هدسـت  بـاالی 
PlayStation VR نسـبت بـه رقبـای خـود، بازی هـای اش 
اسـت. سـونی بـا شـرکت های مختلـف زیـادی بـرای سـاخت 
بـازی مختـصPlayStation VR قـرار داد بسـته اسـت و 
بازی هـای زیـادی هـم تـا به امـروز بـرای این هدسـت معرفی 
شده اند.سـونی هـم هنـوز حرفـی از قیمـت هدسـت واقعیـت 
مجـازی خـود نـزده اسـت. اما اخیـرا یک فروشـگاه سویسـی، 
ایـن هدسـت را در بین محصوالت اش قـرار داده و قیمت آن را 
هـم 499 فرانک سـوییس یا چیزی حدود 495 دالر مشـخص 
کـرده اسـت. ایـن فروشـگاه هم چنیـن زمان عرضه ی هدسـت 

PlayStation VR را تـا پایـان مـاه ژوئـن اعـام کرده.البته 
چنیـن اتفاقـی قبا هـم افتـاده بـود و نمی توانیم بـه اطاعات 
منتشـر شـده اعتمـاد زیـادی هم بکنیـم. پیش از ایـن یک بار 
 PlayStation شـعبه ی کانـادای فروشـگاه آمـازون، هدسـت
VR را بـا قیمـت 1125 دالر کانـادا )800 دالر امریـکا( در 
لیسـت محصـوالت اش قـرار داده بـود. بـا ایـن حـال، سـونی 
فـورا بـا ایـن حرکـت واکنـش نشـان داد و بـه خبرگزاری هـا 
گفـت کـه ایـن قیمـت صحـت ندارد.بـا تمـام ایـن اوصـاف، 
دالری  قیمتـی 500  مجـازی سـونی  واقعیـت  اگـر هدسـت 

داشـته باشـد، می توانـد شـانس موفقیـت خـود را در مقابـل 
Oculus بسـیار بیشـتر کنـد. یکـی از دالیـل موفقیـت باالی 
ایکس باکـس  بـه  نسـبت  آن  کمتـر  قیمـت  پلی استیشـن4، 
وان بـود. در حـال حاضـر هـم کـه ایکس باکـس وان قیمتـی 
کمتـر از پلی استیشـن4 دارد، بـه خوبـی توانسـته اسـت در 
چنـد مـاه اخیر رتبه ی اول را از دسـت کنسـول سـونی بگیرد.

احتمـال می دهیم تا سـونی هدسـت واقعیت مجـازی اش را در 
کنفرانـس E3 و در اواخـر مـاه خـرداد سـال آینده بـه نمایش 

بگذارد.

هدست واقعیت مجازی سونی احتماال از 
Oculus Rift ارزان تر است 

کنسول

لپ تاپ هواوی 
با دو سیستم عامل 
در راه بازار

مـورد  در  شـایعاتی  اخیـراً 
تبلـت – لـپ تاپ جدیـد هواوی 
 Weibo اجتماعـی  شـبکه  در 
چیـن منتشـر شـده اسـت. بـر 
اسـاس ایـن شـایعات چینـی ها 
در حـال آماده سـازی هیبریدی 

بـرای رقابـت بـا Microsoft Surface Book هسـتند کـه با دو سیسـتم 
عامـل اندرویـد و ویندوز بـرگ برنده ای در مقابل این محصول خواهد داشـت. 
هنـوز اطاعـات کافـی در مـورد سـخت افزار مـورد اسـتفاده در ایـن دیوایس 
منتشـر نشـده اسـت اما انتظار می رود که شـاهد اسـتفاده از چیپسـت اینتل 
در هیبریـد چینـی هـا باشـیم. در خبر مربوطـه تصویری منسـوب به تبلت – 
لـپ تـاپ مزبور هم ارائه شـده که بر اسـاس آن قلم لمسـی از جملـه امکانات 
ایـن دیوایـس خواهـد بود. رقیب سرسـخت هـواوی، شـیائومی، چندی پیش 
Mi Pad 2 را بـا دو سیسـتم عامـل معرفـی نمـوده و بـه نظـر مـی آیـد کـه 
هـواوی پیـش از رویارویـی بـا مایکروسـافت در سـطح جهانـی در وطـن خود 
بایـد با شـیائومی جـدال کنـد. در باب زمـان معرفی و مناطـق عرضه هیبرید 
هـواوی هنـوز اطاعاتی منتشـر نشـده اسـت اما انتظار مـی رود کـه در آینده 

نزدیـک اخبـار دقیـق تـری در این رابطه داشـته باشـیم.

انتشار آپدیت 
اندروید 5،1 برای 
Xperia C4

در مـاه اکتبـر سـال 2015 
کمپانی سـونی خبـر از آپدیت 
سـری  دیوایـس   6 مسـتقیم 
بـه   5،0 اندرویـد  از  اکسـپریا 
اندرویـد 6،0 داد. یکـی از ایـن 
 Xperia موبایـل  محصـوالت 

C4 بـود و علـی رغـم ایـن مسـئله ژاپنی هـا، به دالیلـی اقدام به انتشـار 
آپدیـت اندرویـد 5،1 آبنبـات چوبـی بـرای آن نمـوده اند. گفتنیسـت که 
آپدیـت مزبـور بـرای هـر دو نسـخه یـک و دو سـیم کارت ایـن محصول 
منتشـر شـده اسـت و هنـوز مشـخص نیسـت کـه زمـان انتشـار آپدیـت 
اندرویـد 6،0 مارشـمالو بـرای Xperia C4 چـه زمانـی خواهـد بـود. 

کمپانـی سـونی 6 ورژن از موبایـل هـای یـک و دو سـیم کارت C4 را 
راهـی بـازار نمـوده اسـت که 5 مـدل آن در حـال دریافـت آپدیت جدید 
هسـتند و فقط نسـخه E5343 هنوز به روز رسـانی را آغاز ننموده اسـت. 
انتشـار ایـن آپدیت به صـورت Over The Air بوده و بـا توجه به روال 
تدریجـی انتظـار مـی رود کـه در روزهـای آتـی در کشـور هـای مختلف 
کاربـران موفـق بـه دریافت نسـخه جدید اندرویـد بـر روی دیوایس خود 

شوند.

دبیـر شـورای عالـی فضای مجـازی با اشـاره بر ایـن که سیاسـت گذاری 
در فضـای مجـازی از جنـس سیاسـت گـذاری تکنولـوژی نیسـت بـر عـدم 
پاسـخگویی سیاسـت هایـی کـه براسـاس آن بخـش هایـی از تکنولـوژی 
محـدود مـی شـوند تاکید کرد. بـه گزارش روابـط عمومی مرکـز ملی فضای 
مجـازی کشـور. دکتـر سـید ابوالحسـن فیـروز آبـادی - دبیـر شـورای عالی 
و رئیـس مرکـز ملـی فضـای مجـازی کشـور در اولین نشسـت بیـن المللی 
سـبک زندگی و سـامت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشـگاه تهران گفت: 
مـا بایـد در حوزه سیاسـت گـذاری مشـکات را با توافق و اجمـاع حل کنیم 
البتـه اجمـاع کلی امکان پذیر نیسـت امـا باید تا قبل از شـکل گیری فضای 
مجـازی بـه یک اجماع نسـبی در تصمیم گیری ها دسـت یابیـم چرا که هر 
گونـه عـدم اجمـاع باعـث عـدم توفیق در سیاسـت گـذاری می شـود. وی با 
اشـاره بـه این که باید در دسـتگاه هـای حاکمیتی. درحاکمیـت و همچنین 
میـان دسـتگاه هـای حاکمیتی.بخـش خصوصـی و جامعـه مدنـی از طریق 
فراینـد مشـارکت و بـا درک و شـناخت مبتنـی بر عقانیت مجـازی حرکت 
کنیـم. افـزود: بایـد مبانی روشـن برای سیاسـت گـذاری در فضـای مجازی 
داشـته باشـیم. اسـناد باالدسـتی و گزاره هـای مذهبی باید مـورد توجه قرار 
گیرنـد امـا واقعیـت ایـن اسـت که بعـد از توافـق نسـبی باید مبانی ارزشـی 
مشـخصی بـرای ایـن حوزه تعیین شـود. دکتـر فیروزآبـادی با بیـان این که 
ذی نفعـان کلیـدی حوزه فضای مجازی باید شـناخته شـده و نقش مناسـب 

بـه آنهـا داده شـود. تاکیـد کـرد: برخـی احسـاس مـی کننـد در سیاسـت 
گـذاری هـا مـی توانند هر آنچـه در فضـای جغرافیایی اعمـال حاکمیت می 
شـود در فضـای مجـازی هم انجام شـود همچون شـبکه هـای اجتماعی اما 
آیـا شـبکه هـای اجتماعـی در چارچوب سـرزمینی ما شـکل گرفتـه و بازی 
مـی کنـد و آیـا هـر گونـه اعمال سیاسـتی بـر آنها مـی تواند عقایی باشـد.

سیاست های محدود کننده پاسخگوی فضای 
مجازی نیست

فضای مجازیسونیهواوی
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مشارالدوله حکمت
۱۳۱2 شمسی

»نظام الدیـن حکمـت، ملقب بـه مشـارالدوله، متولد 1262 
ش. در شـیراز، فرزنـد حـاج میـرزا حسـام الدین مشـارالدوله 
شـیرازی کـه از ماکین و متنفذین شـیراز بـود، دو فرزند خود 
نظام الدیـن و رضـا )سـردار فاخـر( را تحـت تربیـت و مراقبـت 
دقیـق قـرار داد و در تحصیـل آن هـا کوشـش بسـیار نمـود. 
نظام الدیـن پـس از فراغـت از تحصیـل، در نهضت مشـروطیت 
بـا مشـروطه خواهان همـا آهنگ شـد و چون جوانی پر شـور و 

مطلـع بـود، مـورد توجـه آزادی خواهان قـرار گرفت. 
در 1290 بـرای ادامـه تحصیـل بـه اروپـا رفت و لیسانسـیه 
حقوق شـد. پس از بازگشـت به ایران، در انتخابات دوره سـوم 
بـا کمـک حـزب دموکـرات از شـیراز بـه وکالت رسـید و پس 
از تعطیلـی مجلـس جـزء مهاجریـن بـود. پـس از مراجعت به 
ایـران، بـه معاونـت وزارت فوائد عامـه منصوب شـد. مدتی نیز 

معـاون معـارف و معـاون وزیر جنـگ بود. 
در فروردیـن 1304 ش. در کابینـه سـوم سـردار سـپه بـه 
کفالـت وزارت فوائـد عامـه منصـوب گردید. پس از فـوت پدر، 
لقـب مشـارالدوله به او رسـید و به حکومت کردسـتان رسـید. 
رفتـار و برخـورد او بـا مردم کردسـتان موجبات رضایـت اکراد 
را فراهـم کـرد و سـال ها در آنجـا بـا محبوبیت حکومـت کرد. 
چنـدی هم حاکـم بنادر و کرمـان )1312 ش.( بـود تا این که 
در مهـر مـاه 1313 ش. بـا فـوت محمدعلـی دولت شـاهی، در 
کابینـه فروغی به سـمت وزیر پسـت و تلگـراف معرفی گردید. 
در کابینـه جـم نیـز همچنـان عهـده دار این سـمت بـود تا 
این که در سـال 1315 ش. در 54 سـالگی در اثر سـکته قلبی 
درگذشـت و در بـاغ طوطـی در زاویـه ی حضـرت عبدالعظیـم 
مدفـون گردیـد. مـردی نیـک نفـس و الیـق بـود و بـه شـیوه 

اشـراف زندگـی می کـرد« )1(. 

در مـورد اسـتانداری نظام الدیـن حکمـت در کرمـان آمـده 
اسـت: »... در اوایـل شـهریور سـال 2492 ]1312 ش.[ بـه 
حکومتـی کرمـان تعییـن و در پانزدهـم همین برج بـه کرمان 
وارد و مورد اسـتقبال سرشناسـان و روسـای قشونی و کشوری 
قـرار گرفـت. در زمـان حکومتـی او اتفـاق مهمـی رخ نـداد و 
در تیـر مـاه سـال 2493 ]1313 ش.[ بـاران مفصلـی باریـد، 
سـیل های مهیـب از کوه هـای اطـراف کرمان سـرازیر از دهاتی 
کـه رودخانـه داشـت و نزدیـک کـوه بـود. عـاوه بـر حیوانات 
اهلـی ... زیـاد سـیل بـرد، درخت های کهـن را از ریشـه کند و 
بـا خـود برد و از تمـام دهات تقریباً صد و پنجـاه نفر زن و مرد 
و کـودک را سـیل بـا خـود بـر کـه جسـد بی جـان آنـان پس 
از آن کـه آب فـرو نشسـت، از کنـار رودخانه هـا پیدا شـد ... در 
زمـان ایـن حکومـت بیشـتر خندق ها را پـر نمـوده، روی آن ها 
خیابـان احـداث شـد و بعضـی از خندق هـا کـه گوشـه و کنار 
واقـع شـده بـود، بلدیه اعـان نمود که مـردم می تواننـد آن ها 
را پـر نمـوده، مجانـی تصاحب نماینـد. در زمان ایـن حکومت، 
وزیـر معـارف آقـای علـی اصغـر حکمـت بـه کرمـان آمـد و از 
مدرسـه ها دیـدن نمـود و عـده ای از معلمین پیشـنهاد نمودند 
تـا اجـازه بـه مـدارس ملـی داده شـود تـا غیر از شـش کاس 
ابتدایـی، سـه کاس متوسـطه هم مفتوح نماینـد ... علی اصغر 
حکمت دسـتور داد تا دانشسـرای مقدماتی جهت تربیت معلم 
دخترانـه و پسـرانه دایر نماینـد و باغ رئیس بانک شاهنشـاهی 
کـه متعلـق بـه انگلیس هـا بـود، وزارت فرهنـگ آن محـل را 
خریـداری نمـوده بـود )2(، برای ایـن منظور انتخـاب گردید و 
نیـز محـل بانک هـم که در بـازار وکیـل واقع بود، جهـت اداره 

معـارف و اوقـاف تعیین گشـت ...« )3(. 
پی نوشت ها:

)1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامـی معاصر ایران، 
ج 1، ص 589.

)2( ـ منظور دانشسرای تربیت معلم واقع در خیابان زریسف.
)3( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 130.

معاضدالسلطنه پیرنیا
 ۱۳۱4 شمسی )مرتبه دوم(

در قسـمت های قبـل در مـورد زندگی نامـه و فعالیت هـای 
ایشـان صحبـت شـد و گفتـه شـد وی در سـال 1303 ش. 
بـرای اولیـن بـار بـه عنـوان اسـتاندار به کرمـان آمـد. اما وی 
در سـال 1314 ش. بـار دیگـر به اسـتانداری کرمـان انتخاب 
گردیـد و در مـورد اسـتانداری وی در مرتبه دوم آمده اسـت:
 »در اوایـل آذر مـاه 2494 ]1314 ش.[ معاضدالسـلطنه 
پیرنیـا کـه از رجـال معروف ایـران بـود، به حکومتـی کرمان 
تعییـن ]و[ قبـل از حرکـت بـه کرمـان حضـور اعلی حضـرت 
رضاشـاه بـار یافت. شـاه به او دسـتوراتی داد و فرمـود کرمان 
شـهری عقب افتـاده و بیشـتر مـردم آن بـی کاره و فقیرنـد و 
عـده ای ثروتمنـد و مالـک بـزرگ دارد، کـه بایسـتی آن هـا را 
وادار سـازی تـا کارخانجاتـی وارد و مردم را بـه کار وا دارند و 
دولت هم بایسـتی مسـاعدت نمایـد ... پیرنیا چـون به کرمان 
وارد گشـت ... دعوتـی از تجـار مهـم و ثروتمنـدان و مالکیـن 
بـزرگ نمـود و چـون در عمـارت بـزرگ ایالتـی جمع شـدند 
]گفت[ بایسـتی دسـت بـه دسـت هـم داده و کارخانجاتی از 
قبیـل پارچه بافـی، قندریـزی، پتوبافـی و غیـره وارد و نصـب 
کنیـد تـا همشـهریان شـما بـی کار نباشـند ... پس از شـور و 
تبـادل افـکار، قـرار شـد کارخانـه پارچه بافـی وارد سـازند و 
قیمـت بـرآورد شـده حدود صد هـزار تومان بود و البته سـال 
2494 ]1314 ش.[ ایـن مبلـغ قابـل ماحظـه بـود و سـهام 
را صـد تومـان تعییـن نمودنـد. جمع حاضـر آمادگـی خود را 
بـرای خریـد سـهام بـه عـرض ایالـت رسـاندند، فقط مشـکل 
محـل نصـب و زمیـن آن بـود. حـاج ابوالقاسـم خان ابراهیمی 
کـه از طـرف ابـوی خـود سـرکار آقـا حـاج زین العابدین خان 
نمایندگـی داشـت، مشـکل زمیـن را حـل نمـود و گفـت من 
حاضـرم از اراضـی سلسـبیل، زمیـن کارخانه را واگـذار نمایم 
... یکـی از بازرگانـان بـی عقل و بی سـواد که زیاد دلبسـتگی 
بـه پول داشـت، عریضـه ای بـه اعلی حضرت رضاشـاه می دهد 
و می نویسـد مـا مـردم فقیر کرمان کـه توانایـی پرداخت پنج 
هـزار تومـان را نداریـم، ایالـت کرمـان پیرنیـا بـه اجبـار پول 
از مـا می خواهـد تـا کارخانـه صـد هـزار تومانـی خریـداری 
نمائیـم ... چـون عریضـه ایـن تاجـر بـی مغـز و پول دوسـت 
کارخانـه  پرنیـا دسـتور می دهـد  بـه  بـه رضاشـاه می رسـد 
پارچه بافـی بـرای کرمـان صـاح نیسـت و بایسـتی کارخانـه 
سـبک تری کـه قیمتـی ارزان داشـته باشـد، درنظـر گرفت و 
ماشـین آالت کارخانـه پارچه بافـی را دسـتور می دهـد بـرای 

بهشـر خریـداری نمایند. 
خاصـه به جـای کارخانـه پارچه بافی، فابریک پشـم زنی و 
چنـد دسـتگاه پارچه بافـی یزد بـاف آوردند. فابریک پشـم زنی 
در حـال حاضـر دایـر اسـت و از آن بهره بـرداری می نماینـد 
و میـدان فابریـک )1( را بـه همیـن مناسـبت بـه ایـن اسـم 

... نامیده انـد 
 در زمان پیرنیا دسـتور رسـید که سـربازخانه ها را از محل 
خیابـان ایالتـی به خـارج شـهر انتقال دهنـد ... و سرآسـیاب 
یـک فرسـنگی کـه محـل فعلـی سـربازخانه کرمـان اسـت، 
و  انتخـاب  آسایشـگاه سـربازان  و  عمـارات  جهـت سـاختن 

شـروع بـه سـاختمان نمودنـد ...« )2(. 

کرمـان،  در  او  اسـتانداری  دوران  وقایـع  مهم تریـن  از 
دسـتور حکومـت مرکـزی مبنـی بـر برپایـی اجباری جشـن 
رغـم  بـه  مهـم  ایـن  کـه  بـود  رضاخانـی  حجـاب  کشـف 
دسـتورالعمل های صریح و اقدامات خشـن و سـرکوبگرایانه ی 
حکومـت هیـچ گاه بـه صـورت جـدی و بـا رضایت مـردم در 

ایـران و بـه ویـژه در کرمـان اجـرا نشـد )3(.
پی نوشت ها:

)1( ـ میدان علی ابن ابی طالب فعلی.
)2( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 131 و 132.

)3(ـ  جهـت اطـاع بیشـتر از اقدامـات دولـت و مخالفت هـای مـردم 
کرمـان بـا کشـف حجاب به نـک: نیک پـور، مجیـد: کرمـان در آیینه 
اسـناد )اسـناد کشـف حجاب کرمان(، انتشـارات سـازمان اسناد ملی 

ایران.

حاج عزالممالک اردالن 
۱۳۱۵ شمسی

اردالن  عزالممالـک  حـاج  بـه  ملقـب  اردالن،  اهلل  »امـان 
فرزنـد فخرالملـک اردالن، متولـد 1260، تحصیـات معمول 
زمان و زبان فرانسـه را فرا گرفت. در وقایع مشـروطیت ایران 
از خـود فعالیـت و جنبشـی بـروز داد. سـرانجام بـه عضویـت 
حـزب دموکـرات درآمد که از احـزاب تنـدرو و انقابی بعد از 
مشـروطه بـود. در دوره دوم مجلـس، از دزفـول و دوره سـوم 
از کرمانشـاه وکیـل شـد. بـا جنـگ جهانـی اول و مهاجـرت 
عـده ای بـه کرمانشـاه و سـپس اسـتانبول، اردالن نیـز همراه 
از  پـس  بـود.  موقـت  و  عضـو حکومـت  و  گـروه شـد  ایـن 
بازگشـت، بـه خدمت وزارت مالیـه درآمد و چنـدی به عنوان 
ریاسـت مالیه کرمـان خدمت نمود. در سـال 1302 به عنوان 
بـازرس مالیـه بـه گـرگان رفـت و بـه هنـگام تشـکیل کابینه 
سـردار سـپه بـه وزارت فوائد عامـه و تجارت منصـوب گردید. 
در انتخابـات دوره پنجـم بـار دیگـر به مجلـس راه یافت. پس 
از پایـان عمـر مجلـس پنجـم، بـه وزارت مالیـه بازگشـت و 
اسـترآباد  حاکـم  تیمورتـاش،  حمایـت  بـا   1308 سـال  در 
گردیـد. در سـال 1311 حکمـران لرسـتان و خرم آباد شـد و 
سـه سـال بعـد حاکم بنـادر جنـوب گردید و در سـال 1315 
ش. اسـتاندار کرمـان شـد و باالخـره در 1319 به اسـتانداری 

آذربایجـان شـرقی انتخـاب شـد و بـه تبریـز رفت.
بعد از شـهریور 1320 مجدداً در مشـاغلی از قبیل ریاسـت 
مدیـرکل  و  خواروبـار  اداره  ریاسـت  شـهرداری ها،  کل  اداره 
وزارت دارایـی خدمـت نمـود، تا سـرانجام به معاونـت دارایی 
رسـید و سـپس رئیس بانک رهنی ایران شـد. در کابینه دوم 
سـهیلی )1321( بـه وزارت بهـداری، در کابینـه سـاعد، وزیر 
بازرگانـی و پیشـه و هنـر، در کابینـه بیـات، وزیـر دارایی، در 
کابینـه حکیمی، وزارت دادگسـتری، در نخسـت وزیری سـوم 
حکیم الملـک، وزارت راه، در کابینـه هژیـر، متصـدی وزارت 

دارایـی و سـپس بـه اسـتانداری فارس تعیین شـد.
وی در کابینـه منصـور و رزم آرا، وزیـر کشـور بـود و در 
انتخابـات دوره هیجدهـم و نوزدهـم از کردسـتان بـه مجلس 
راه یافـت. یـک نوبـت هـم سـناتور و نایـب رئیـس سـنا بود. 
در 1338 بـه سـفارت کبـرای ایـران در عـراق رفـت. روی 

هـم رفتـه، سـه مرتبـه وزیـر بازرگانـی و پیشـه و هنـر، دو 
بـار وزیـر کشـور، دو نوبـت وزیـر دارایـی، یـک بـار وزیـر راه 
و دادگسـتری و بهـداری، پنـج دوره نماینـده مجلـس، دو بار 
سـناتور، سـه مرتبه اسـتاندار، یک بـار سـفیر و چندین دفعه 
حاکـم بـوده اسـت. در سـال 1366 در سـن 106 سـالگی در 

تهـران درگذشـت.
وی مـردی متدیـن، خـوش محضـر، بـا سـواد، شـوخ طبع 
و شـکارچی ماهـر بـود. چهـار بـار هـم امیرالحاج شـد« )1(. 
در مـورد اسـتانداری حـاج عزالممالـک اردالن در کرمـان 

اسـت:  آمده 
»در مهـر مـاه 2495 ]1315 ش.[ حـاج آقـا اردالن بـه 
حکومتـی کرمـان تعییـن و در همیـن تاریـخ به کرمـان وارد 
]و[ مـورد اسـتقبال رئیـس بلدیه و سـایر روسـای کشـوری و 
قشـونی قرار گرفت. در دی ماه همین سـال از تهران دسـتور 
رسـید زنـان بایسـتی چاقچـور را کنار گـذارده و بـدون چادر 

ایـاب و ذهـاب و از خانـه بیـرون آینـد ... )2(. 
پی نوشت ها:

)1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حال رجال سیاسـی و نظامـی معاصر ایران، 
ج 1، ص 72 تـا 74.

)2( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 133.
همـان گونـه کـه در معرفـی اسـتانداری دوم پیرنیـا در کرمـان گفته 
شـد، بـه رغـم دسـتور اصـرار حکومـت مرکزی و شـخص رضا شـاه و 
دسـتورالعمل های صریح و اقدامات خشـن و سرکوبگرایانه ی حکومت، 
ایـن کار هیـچ گاه بـه صورت جـدی و با رضایت مـردم در کرمان اجرا 
نشـد. جهـت اطـاع بیشـتر از اقدامـات دولـت و مخالفت هـای مردم 
کرمـان بـا طـرح کشـف حجـاب، نـک: نیک پـور، مجیـد: کرمـان در 
آیینه اسـناد )اسـناد کشـف حجاب کرمان(، انتشارات سـازمان اسناد 

ملـی ایران.

تاریخ

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ۹4 حوزه 
ثبتی شهرستان انار بخش یازده کرمان

بـه موجـب مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـاک 
و  قانـون  نامـه  آییـن   64 و   59 اصاحـی  مـواد  و 
همچنیـن تبصـره 4 مـاده 2 قانـون و مـواد 2 و3 
قانـون اصاحـی و حذف مـوادی از قانون ثبت اسـناد بدین وسـیله 
فهرسـت امـاک مجهـول المالکـی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال 
94 از بخـش یـازده کرمـان تقاضـای ثبـت آنهـا پذیرفتـه شـده بـه 
ترتیـب پـاک و نـام متقاضـی و سـهام مـورد تقاضـا به شـرح ذیل 

آگهـی می شـود:
1( پـاک 1 فرعـی مجزی شـده از 9585 اصلـی محمدباقر صیادی 
فرزنـد حسـین  انـار  از  بـه شـماره شناسـنامه 67 صـادره  انـاری 
ششـدانگ یـک قطعـه زمین محصـور بـه مسـاحت 1631 مترمربع 
واقـع در بهاآبـاد انـار بخـش یـازده کرمـان بـه آدرس انـار خیابـان 

شـریعتی شـمالی کوچـه 13. 
2( پـاک 6 فرعـی مجـزی شـده از 9884 اصلـی محمـد زارع بـه 
شـماره شناسـنامه 47 صـادره از شـهربابک فرزنـد رضـا ششـدانگ 
مغـازه مشـتمل بـر طبقـات تحتانـی و فوقانـی به مسـاحت 85/50 
مترمربـع واقـع در خیرآبـاد انـار بخش یـازده کرمان بـه آدرس انار 

خیابـان شـریعتی کوچه 10.
3( پـاک 2 فرعـی مجـزی شـده از 10649 اصلـی خانـم سـیمین 
صـور اسـرافیل انـاری به شـماره شناسـنامه 1 صـادره از انـار فرزند 
اسـد ششـدانگ خانـه به مسـاحت 234/50 مترمربـع واقع در راس 
التحـت انـار بخـش یـازده کرمـان بـه آدرس انـار خیابان امـام زاده 

 .10 کوچه 
4( پـاک 11475 فرعـی از 11007 اصلی حسـن بلوکی به شـماره 
شناسـنامه 414 صـادره از انـار فرزنـد حسـین ششـدانگ خانـه به 
انـار  مسـاحت 422/80 مترمربـع واقـع در روسـتای جمشـیدآباد 

بخـش یـازده کرمان.
5( پـاک 11476 فرعـی از 11007 اصلـی علـی بلوکی به شـماره 
شناسـنامه 956 صادره از رفسـنجان فرزند حسـین ششـدانگ خانه 
بـه مسـاحت 382/50 مترمربـع واقع در روسـتای جمشـیدآباد انار 

کرمان.  یـازده  بخش 
6( پـاک 11477 فرعـی از 1107 اصلی حسـن انـاری میرزایی به 
شـماره شناسـنامه 32 صـادره از انار فرزند میرزاحسـین ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 246/30 مترمربـع واقـع در انـار بلـوار هشـتم 

محـرم بخـش یـازده کرمان. 
سـکینه  خانـم  اصلـی   11007 از  فرعـی   11481 پـاک   )7
ابوالقاسـمی نسـب بـه شـماره شناسـنامه 551 صادره از یـزد فرزند 
محمـد ششـدانگ چنـد باب مغـازه بـه مسـاحت 110/90 مترمربع 

واقـع در انـار خیابـان طالقانـی جنوبـی بخـش یـازده کرمـان. 
جمهـوری  دولـت  اصلـی   11007 از  فرعـی   11495 پـاک   )8
اسـامی ایـران بـا نمایندگـی وزارت آمـوزش و پـرورش ششـدانگ 
سـاختمان فضـای آموزشـی بـه مسـاحت 3998/30 مترمربـع واقع 
در راس التحـت انـار بخـش یـازده کرمـان بـه آدرس انـار خیابـان 

امـام زاده بخـش یـازده کرمـان. 
لـذا بـه اسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچه شـخص یا اشـخاص 
حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه امـاک تقاضـای ثبـت شـده ایـن 
آگهـی اعتراضـی داشـته باشـند از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول 
حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره ثبت 
انـار تسـلیم نمـوده و رسـید دریافـت دارنـد. ضمنـا طبـق مـاده 
واحـده قانـون مربـوط بـه اعتراضـات پرونـده هـای ثبتـی مصـوب 
1373 معتـرض بایسـتی ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
واخواهـی خـود بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم را بـه دادگاه صالحه 
تقدیـم و گواهـی الزم را ارایـه نماینـد و چنانچـه بیـن تقاضا کننده 
و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول آگهـی دعوایی در دادگسـتری 

در جریـان باشـد طبـق مـاده 17 قانـون ثبـت طرف دعوی بایسـت 
ظـرف مـدت مذکـور گواهـی دادگاه مبنـی بـر جریـان دعـوی را از 

دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره ارایـه نماینـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/1

کفیل ثبت اسـناد و اماک انار- حسین طالبی زاده
م الف  2994

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 13۹4 
شهرستان بم

باسـتناد مـاده 12 قانـون ثبـت اسـناد و امـاک و 
مـواد اصاحـی 54 و 59 آییـن نامـه قانـون ثبـت 
اسـامی کسـانیکه در سـه ماهه سـوم سـال 1394 )مهر/آبان/ آذر( 
لغایـت 33 کرمـان  از بخشـهای 29  امـاک مجهـول  بـه  نسـبت 

تقاضـای ثبـت بعمـل آمـده بشـرح ذیـل آگهـی مـی گـردد.
امالک تقاضا شده واقع در بخش 2۹ کرمان 

پـاک 133 اصلـی آقـای مجتبـی ابوحیـدری چهـار سـهم از 96 
سـهم ششـدانگ مغـازه واقـع در بـازار امیـر شـهر بـم بمسـاحت 

مترمربـع.   27/05
پـاک 3533 اصلـی شـهرداری شهرسـتان بـم ششـدانگ محوطـه 
فضـای سـبز بمسـاحت 1572/48 مترمربـع واقـع در خیابان هادی 

سـاعی نبـش تقاطـع شـهید چمران شـهر بم
پـاک 3 فرعـی از 5347 اصلـی آقـای کـورش کابلـی زاده بمـی 

ششـدانگ خانـه مخروبـه واقـع در بلـوار شـهید 
محمدآبادی شـهر بم مساحت 414/67 مترمربع.

امالک تقاضا شده واقع در بخش 31 کرمان 
یکفرعـی از 851 اصلـی آقـای حسـنعلی عصـاری ششـدانگ زمین 
مسـکونی بـه مسـاحت 877/51 مترمربـع واقـع در بـروات بلـوار 

لی  شما
پـاک 3 فرعـی از 2759 اصلی آقـای محمد علی آبادی ششـدانگ 
خانـه بـه مسـاحت 363/92 مترمربـع واقـع در بروات بلـوار جنوبی 

منتظری شـهید  کوچه 
باقـری برواتـی  پـاک 21 فرعـی از 2860 اصلـی خانـم مطهـره 
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 303/40 مترمربـع واقـع در بـروات 

بلـوار جنوبـی کوچـه روبـروی تربیـت بدنـی
امالک تقاضا شده واقع در بخش 32 کرمان 

2 فرعـی از 2211 اصلـی آقـای رضـا فیـض پـور ششـدانگ بـاغ 
مشـتمل بـر خانـه بمسـاحت 2028/40 مترمربع واقع در نرماشـیر 

روسـتای حسـین آبـاد عبدالعلـی خـان 
امالک تقاضا شده واقع در بخش 33 کرمان 

پـاک 14 فرعـی از 893 اصلـی خانـم لیـا خـدادادی اسـفیجار 
ششـدانگ خانـه بـه مسـاحت 562/06 مترمربـع واقـع در دهبکری 

بـم اراضـی سـر میـدان مردادخانـی کوچـه خلیج فـارس 33 
لـذا باسـتناد مـاده 16 قانـون ثبـت چنانچـه شـخص یـا اشـخاص 
حقیقـی یـا حقوقـی نسـبت بـه امـاک تقاضـا شـده در ایـن آگهی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
حداکثـر ظـرف مـدت 90 روز اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره 
تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. چنانچه بین متقاضیـان و دیگری 
قبـل از انتشـار آگهـی نوبـت اول دعـوی در دادگسـتری در جریان 
باشـد طبـق مـاده 17 قانـون ثبـت طـرح دعـوی میبایسـتی ظرف 
مـدت مذکـور گواهـی مشـعر بـر جریـان دعـوی را از دادگاه اخذ و 

ارایـه نماینـد واال حـق وی سـاقط خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/1

رئیس ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان بم- محمد امیری خواه
م الف 3033

معرفی استانداران کرمان از 1300 تا کنون

برگرفته از کتاب رهگذر عمر محمد صنعتی

پژوهش و تحقیق: مجید نیک پور
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رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور، نظام روانشناسـی 
همیـاری  بـرای  اسـتراتژیک  یـار  یـک  را  مشـاوره  و 
بـا  امـروزی  جامعـه  گفـت:  و  برشـمرد  بهزیسـتی 
شـاخص های نشـاط و شـادی فاصلـه زیـادی گرفتـه 
اسـت، لـذا بهزیسـتی آمادگـی ایـن را دارد شـرایطی 
فراهـم شـود تـا شـاهد ارتقـای سـطح سـامت جامعه 

و افزایـش کیفیـت زندگـی مـردم باشـیم.
انوشـیروان محسـنی بندپـی در نشسـت شـورای   
اسـتانی سـازمان نظـام روانشناسـی و مشـاوره کـه در 
دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه تهران 
برگزار شـد گفت: افسـردگی، اضطراب، بازمانده شـدن 
از تحصیـل همـه یـک واقعیتی اسـت که امـروزه با آن 
مواجـه شـده ایم و یـک نگاه تخصصـی و علمی را برای 

رفـع ایـن معضل هـا می طلبـد.
رئیـس سـازمان بهزیسـتی کشـور، با اشـاره بـه آمار 
جامعـه  در  روانـی  و  روحـی  اجتماعـی،  آسـیب های 
امـروزی، افـزود: طـاق زنان سرپرسـت خانوار از سـال 
85 تا 91، 57 درصد رشـد داشـته اسـت؛ در بحث نوع 
مصـرف مـواد مخدر از سـنتی بـه صنعتـی از 4 درصد 
بـه 24 درصـد افزایـش داشـته ایـم کـه زنـان گرفتـار 
شـده بـه این معضـل از 4 درصد بـه 10 درصد افزایش 

داشـته اسـت، همچنیـن در خصوص اختـاالت روحی 
و روانـی کـه نیاز به مداخلـه دارنـد 23/6 درصد 15 تا 

64 سـاله جامعـه را تشـکیل مـی دهند.
وی بـا بیـان اینکه بهزیسـتی به عنوان یک دسـتگاه 
اجرایـی در پیشـانی اجـرای رفـع ایـن آسـیب ها قـرار 
دارد، تصریـح کـرد: علـم روانشناسـی از قدمت طوالنی 
برخـوردار اسـت ولی به لحاظ عمیق شـدن در فرهنگ 
عمومـی جامعه نتوانسـته پذیرای مشـاوره روانشناسـی 
قـرار گیـرد؛ لذا یکـی از اقدامـات این سـازمان ورود به 
این مسـئله اسـت تـا دیـد فرهنـگ عمومـی جامعه را 

نسـبت بـه این موضـوع ارتقا بخشـد.
محسـنی بندپـی، با تاکیـد بر اینکه پیشـگیری بهتر 
از درمان اسـت، گفت: نخسـت باید توسـط ذی نفعان، 
معلولیت هـا  و  اجتماعـی  آسـیب های  شـیوع  و  بـروز 
را کاهـش دهیـم؛ لـذا سـازمان نظـام روانشناسـی و 
مشـاوره بـه عنـوان صاحـب نظـر و صاحبـان اندیشـه 
می توانـد در تامین سـامت روحـی روانـی و اجتماعی 

مـا را یـاری دهد.
رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور در ادامه به کیفیت 
بخشـی خدمـات اشـاره کـرد و افـزود: بایـد ارتباطـی 
تنگاتنـگ بـا محیط  های دانشـگاهی داشـته باشـیم و 

از آنجایـی کـه وظایـف و اختیـارات بهزیسـتی نیازمند 
یـک بازنگـری اساسـی اسـت، هیـچ مرجعـی قوی تر از 

سـازمان نظام روان شناسـی و مشـاوره نیسـت.
وی بـا اشـاره به رویکـرد دولت تدبیـر و امید، مبنی 
مردمـی، گفـت: حضـور  توسـعه مشـارکت هـای  بـر 
مـردم در عرصه هـای تصمیـم گیـری مفیـد اسـت؛ لذا 
تصدی گـری هایمـان را کاهـش داده و از ظرفیت هـای 

ارزشـمند فعلـی جامعـه اسـتفاده می کنیم.
محسـنی بندپـی، ادامـه داد: در حـال حاضـر بالـغ 
بـر دو هـزار مرکز مشـاوره از بهزیسـتی مجـوز دریافت 
کرده انـد و بیـش از 25 هـزار نفر به عنوان روانشـناس، 

مشـاور و مـددکار در خـط 1480 و تـرک اعتیـاد بـا 
سـازمان بصـورت مسـتقیم همـکار ی می کننـد.

الملـل  بیـن  امـور  و  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
سـازمان بهزیسـتی کشـور، رئیـس سـازمان بهزیسـتی 
کشـور، در پایـان نظـام روانشناسـی و مشـاوره را یـک 
یـار اسـتراتژیکی بـرای همیاری با بهزیسـتی برشـمرد 
و یـادآور شـد: جامعـه امـروزی با شـاخص های نشـاط 
و شـادی فاصلـه زیـادی گرفتـه اسـت، لـذا بهزیسـتی 
آمادگـی ایـن را دارد شـرایطی فراهـم شـود تـا شـاهد 
کیفیـت  افزایـش  و  جامعـه  سـامت  سـطح  ارتقـای 

زندگـی مـردم باشـیم./ ایسـنا

رشد 57 درصدی طالق در کشور
خبر

سبک زندگی

مراجعـه بـه روانشـناس یا مشـاور در دوره هـای مختلف 
زندگـی بسـیار کمـک کننده اسـت . زمان هایـی در زندگی 
دیگـر  شـخص  یـک  کمـک  بـه  انسـان  کـه  دارد  وجـود 
احسـاس نیـاز مـی کنـد ، بنابرایـن مراجعـه به روانشـناس 
و مشـورت بـا او مـی توانـد کمک کننـده و برطـرف کننده 

باشد. مشـکل 
آغـاز زندگـی مشـترک، یکـی از موقعیـت های دشـواری 
اسـت کـه الزم اسـت هـر فـردی در ایـن زمینـه اطاعـات 
کافـی بـه دسـت آورد. جـدای از مواقعـی که هر کـدام از ما 
دچار مشـکل شـده و احسـاس نیاز مـی کنیم تا بـا مراجعه 
بـه روانشـناس یـا مشـاور از کمـک هـای تخصصـی او بهره 
منـد شـویم.  موقعیـت هایـی وجـود دارد کـه بهتـر اسـت 
در راسـتای پیشـگیری از بـروز مشـکات، قـرار ماقاتـی 
بـا روانشـناس داشـته یـا بـا شـرکت در کارگاه آموزشـی 
سـطح اطاعـات خـود را بـاال ببریـم.  در ایـن مطلـب قصد 
داریـم تـا 10 موقعیتـی را کـه بـه صـورت معمـول مراجعه 
بـه روانشـناس مـی توانـد از بـروز مشـکات تـا حـد زیادی 
جلوگیـری کنـد و در رابطـه بـا ایـن موضوعـات کمک کند 
یـا داشـتن مسـائل را کاهـش دهـد، به شـما معرفـی کنیم. 
بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه ایـن موقعیت هـا به خـودی خود 
آسـیب رسـان نیسـتند و مراجعـه بـه روانشـناس در ایـن 
شـرایط بیـش از همه به منظور پیشـگیری از بروز مشـکات 

اسـت.  بعدی 
۱- بلوغ و دوران نوجوانی

اینکـه شـما فرزندتـان در سـن بلوغ باشـد یا خودتـان در 
حـال طی کردن این دوران حسـاس هسـتید، تفاوتـی ندارد، 
کسـب اطاعـات درسـت و کامـل در رابطه با ایـن دوران می 
توانـد کمـک بزرگی برای شـما بـوده و احتمال بروز مشـکل 

را کاهـش دهد. 
2- شکست در روابط صمیمانه

بـه صـورت کلـی در زمانی که مـا در زندگـی در هر زمینه 
ای دچـار شکسـت مـی شـویم، نیـاز بـه کمـک داریـم تـا 
بتوانیـم خودمـان را پیـدا کنیم و به بازسـازی دوبـاره زندگی 
خـود بپردازیـم امـا شـاید شکسـت در روابط صمیمانـه و به 

اصطاح شکسـت عشـقی حساسـیت بیشـتری دارد. 
نکتـه مهمـی که باید به آن توجه داشـته باشـیم یادگیری 
مهـارت هایی اسـت که بتوانـد احتمال بروز شکسـت را برای 
مـا کاهـش داده یـا در صـورت بـروز چنیـن اتفاقاتی آسـیب 

پذیـری ما را کـم کند. 

۳- انتخاب همسر
خوشـبختانه ایـن روزهـا تعـداد افـرادی کـه ترجیـح می 
دهنـد تـا در زمینـه انتخـاب همسـر از تجربـه مشـاوران و 
روانشناسـانانتخاب همسـر کـه توسـط برخـی متخصصـان 
برگـزار مـی شـود، الزم نیسـت شـما نامـزد کرده یـا موردی 
خـاص را بـرای ازدواجدر نظر گرفته باشـید، بلکـه می توانید 
پیـش از ورود جدیـد بـه بحث انتخاب همسـر، با شـرکت در 
ایـن برنامـه های آموزشـی، بـا معیارهایـی که الزم اسـت در 

نظر داشـته باشـید، آشـنا شـوید. 
4- آغاز زندگی مشترک 

آغـاز زندگـی مشـترک، یکـی از موقعیـت های دشـواری 
اسـت که الزم اسـت هر فـردی در این زمینـه اطاعات کافی 
بـه دسـت آورد. آشـنایی زنان از دنیای مـردان و نیز برعکس، 
از مهـم تریـن موضوعاتـی اسـت کـه الزم اسـت همسـران 

جـوان در آن زمینـه اطاعاتـی به دسـت آورند. 
یادمـان باشـد ، درصـد زیـادی از اختافـات زناشـویی بـه 
خاطـر ناآشـنایی همسـران بـا ویژگـی هـای جنـس مقابل و 
البتـه آشـنا نبـودن بـا مهـارت هـای مـورد نیـاز در زندگـی 
مشـترک اسـت. البتـه یکـی دیگـر از ضـرورت هـای آغـاز 

زندگـی مشـترک، آشـنایی بـا مهـارت هـای الزم در زمینـه 
روابـط جنسـی اسـت. 

۵- بچه دار شدن و فرزندپروری
تربیـت فرزنـد در ایـن دوران مـی توانـد دشـواری هـای 
زیـادی داشـته باشـد. از طرفـی بعـد از بچـه دارشـدن رابطه 
همسـران نیـز دچـار نوسـان مـی شـود. آشـنایی نداشـتن با 
مدیریـت مسـائل پیـش آمـده در رابطـه همسـران و البتـه 
آگاهـی نداشـتن از مهـارت هـای فرزندپـروری مـی توانـد 
تجربـه شـیرین بچـه دار شـدن را بـه تجربه ای اسـترس زا و 

ناراحـت کننـده تبدیـل کند. 
یادمـان باشـد صرف انـرژی برای آشـنایی با مهـارت های 
فرزندپـروری یـک سـرمایه گذاری اسـت که البتـه نتیجه آن 

نیـز خیلـی زود نمایان خواهد شـد. 
6- انتخاب رشته تحصیلی و شغل 

آشناشـدن بـا اسـتعدادها و توانمندی های فـردی یکی از 
اهدافـی اسـت که مشـاوره های شـغلی مـی توانـد در اختیار 
فـرد بگـذارد. البته قـدم اول در انتخاب شـغل شـاید انتخاب 
صحیح رشـته تحصیلی در دبیرسـتان و سپس دانشگاهباشد. 
بـا توجـه بـه افزایـش و فراوانی رشـته ها و البتـه اهمیتی 

کـه تمایـل و توانایـی هـای فـردی در ایـن زمینـه بـر عهده 
دارد، بهـره گرفتـن از دانـش روانشناسـان مـی توانـد کمـک 

کنـد تا انتخـاب بهتری داشـته باشـیم. 
7 - به سوگ نشستن برای نزدیکان 

از دسـت دادن نزدیـکان و تجربـه داغدیدگـی، یکی دیگر 
از موقعیـت هـای دشـوار زندگـی اسـت. اسـتفاده از تجربـه 
متخصصـان در ایـن موقعیـت هـای دشـوار مـی تواند کمک 
کنـد تـا بهتر از ایـن مرحله عبـور کرده و عـوارض کمتری را 
تجربـه کنیم. توجه داشـته باشـید کـه غمگین شـدن ولو به 
صورتـی بسـیار شـدید، به خـودی خـود از نظر روانشـناختی 
مشـکل تلقـی نمی شـود، بلکـه بـرای نمونه، طوالنی شـدن 
دوره سـوگ و تغییـرات نظام باورهاسـت که می تواند نشـان 

دهنـده لزوم مشـاوره با روانشناسـی باشـد.
8 - تغییرات میانسالی 

دوران میانسـالی همـراه بـا تغییراتی اسـت کـه در صورت 
بـه کار بسـتن شـیوه هـای مدیریتـی صحیـح، مـی توانـد 
عوارضـی را بـه دنبـال داشـته باشـد و سـامت روان را بـا 

مخاطراتـی روبـه رو سـازد. 
بـه صـورت معمـول بسـیاری از افـراد در ایـن دوره سـنی 
تصـور مـی کننـد دیگـر بـه سـنی رسـیده انـد کـه بایـد 
خودشـان از عهـده تمامـی مسـائل برآمـده و از دیگـران و 
بـه ویـژه جـوان ترها کمـک نگیرنـد اما خوب اسـت بـه این 
نکتـه توجه داشـته باشـیم که آگاهـی یافتـن از تغییرات این 
دوران، خـود قـدم بسـیار مهمـی در پیشـگیری از مشـکات 

اسـت.  احتمالی 
۹ - ازدواج فرزندان 

 انتخـاب همسـر و ازدواج بـه روانشـناس مراجعـه کننـد، 
تـا حـد زیـادی امـر پذیرفته شـده ای اسـت امـا واقعیت این 
اسـت کـه بـه نظر می رسـد بـرای تکمیـل کار الزم اسـت تا 
والدیـن همسـران جـوان نیز در زمـان ازدواج آنهـا از خدمات 

روانشناسـی اسـتفاده کنند. 
ایـن نیـاز را بیش از هـر چیزی آمار شـکایت از خانواده ها 
بابـت دخالـت در زندگـی همسـران نشـان می دهـد. درواقع 
در کشـور مـا یکـی از دالیل مهم طـاق، دخالت خانـواده ها 
عنـوان می شـود و چـه بهتر که خانـواده ها برای پیشـگیری 

از بـروز مشـکل از خدمات تخصصی بهـره بگیرند. 
۱۰- طالق

یکـی از دشـوارترین موقعیت ها برای هر فـردی می تواند 
زمانی باشـد که زندگی مشـترک او به شکسـت می انجامد.

جزئیات آدم ربایی در بم و 
عملیات نجات گروگان 8 ساله

 در زاهدان
راه  در  نامشـخصی  دلیـل  بـه  سـاله   8 کـودک 
مدرسـه توسـط دونفر ناشناس ربوده شـده بود . آدم 
ربایـی در بـم و نجـات گـروگان در زاهـدان رخ داد.
و  سیسـتان  اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
رهایـی  عملیـات  جزئیـات  دربـاره  بلوچسـتان 
گـروگان 8 سـاله در مخفیـگاه آدم ربایـان گفت: در 
پـی دریافـت نیابـت قضائـی از شهرسـتان »بم« در 
خصـوص آدم ربایی کودک 8سـاله ای کـه به دلیل 
نامعلومـی در راه مدرسـه از سـوی دو مردنقابـدار 
ربوده شـده بـود، کارآگاهـان پلیس آگاهی بررسـی 
بـرای رد زنـی آدم ربایـان را در دسـتور کار خـود 

دادند. قـرار 
سـرهنگ ابراهیـم ماشـاهی افزود: بررسـی های 
پلیسـی کارآگاهـان اسـتان بـم نشـان مـی داد بعـد 
از ربـودن کـودک 8 سـاله رباینـدگان کـودک را بـه 
بـا  از مخفیـگاه خـود  از  و  کـرده  منتقـل  زاهـدان 
خانـواده کـودک تمـاس گرفتـه انـد. همیـن سـرنخ 
آگاهـی  پلیـس  اداره  کارآگاهـان  تـا  بـود  کافـی 
زادهـدان بـا همکاری دسـتگاه قضایی اسـتان تاش 
بـرای شناسـایی مخفیـگاه متهمـان و رهایی کودک 
8 سـاله از چنگ آدم ربایان خشـن را در دسـتور کار 

خـود قـرار دهند .
جزئیات عملیات پلیس در یک آدم ربایی در 

بم  و گروگانکیری در زاهدان
سـرهنگ مـا شـاهی در ادامه با اشـاره بـه اینکه 
کـودک ربایـان در تمـاس بـا خانـواده کـودک ربوده 
شـده ادعـا کـرده بودنـد در صـورت عملـی نشـدن 
خواسـته هایشـان کـودک 8 سـاله را بـه قتـل مـی 
رسـانند لـذا نجـات جـان کـودک ربـوده شـده در 
اولویـت تیـم رهایـی از گـروگان پلیـس آگاهـی قرار 

گرفـت .
وی افـزود: کارآگاهـان پلیـس بـا انجـام اقدامـات 
انجـام موفـق شـدند رد دو سـارق  تخصصـی سـر 
سـابقه دار را کـه بارها به دلیل عضویـت در باندهای 
در  بودنـد،  شـده  دسـتگیر  و  شناسـایی  تبهـکاری 
جریـان نقشـه کـودک ربایـی شناسـایی کننـد. بـا 
کنتـرل رفتار هـر دو متهـم کارآگاهان موفق شـدند 
بـا گشـت 48 سـاعت از زمـان وقـوع کـودک ربایـی 
محـل اختفـای متهمـان و گـروگان را در زاهـدان 
شناسـایی کننـد . بـا شناسـایی مخفیـگاه متهمان و 
در یـک عملیات ویژه پلیسـی هر دو متهم دسـتگیر 
و بـرای بازجویـی هـای فنـی و تخصصـی بـه اداره 

پلیـس آگاهـی منتقل شـدند.
بلوچسـتان  و  سیسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
گفـت: متهمـان در بازجویـی هـای اولیـه بـا انـکار 
دخالـت در احـرای تقشـه کـودک ربایی ادعـا کردند 
بـی گنـاه هسـتند امـا بـا شناسـایی کـودک ربـوده 
شـده در داخـل یکـی از اتـاق هـای محـل اختفـای 
متهمـان آنهـا لـب بـه اعتـراف گشـوده و بـه اجرای 
نقشـه کـودک ربایـی کودک 8 سـاله در شهرسـتان 

بـم و انتقـال وی بـه زاهـدان اعتـراف کردنـد.
و  سیسـتان  اسـتان  آگاهـی  پلیـس  رئیـس 
بلوچسـتان بـا اشـاره بـه اینکـه تحقیقـات پلیس در 
رابطـه با علت و انگیـزه وقوع جرم ادامـه دارد، افزود: 
کـودک ربـوده شـده پـس از آزادی از چنـگال آدم 

ربایـان بـه خانـواده اش تحویـل داده شـد.

زمان آغاز تسویه سپرده های 
ثامن الحجج 

خبرگزاری صدا و سـیما: براسـاس مصوبه شورای 
پـول و اعتبارتا 10بهمن تسـویه سـپرده هـای مردم 

درموسسـه ثامن الحجج آغازمیشـود. 
محمدرضـا پـور ابراهیمـی نماینـده مـردم کرمان 
ایـن مطلـب  باعـام  اسـامی  در مجلـس شـورای 
افـزود: قـرار اسـت ظـرف یک مـاه حـدود 70 درصد 
سـپرده گـذاران ایـن موسسـه بتواننـد سـپرده های 

خـود را بگیرنـد.  
وی گفت: بانک پارسـیان مسـئولیت این کار را بر 

عهده گرفته اسـت.  
نایـب رئیس کمیسـیون ویـژه اقتصـادی مجلس 
شـورای اسـامی افزود: خوشـبختانه در سـاماندهی 
موسسـات مالـی و اعتبـاری غیرمجـاز تصمیمـات 
خیلـی خوبـی گرفتـه شـده و شـاهد حرکـت خوب 
در سـاماندهی ایـن موسسـات در کشـور خواهیـم 

. بود

درچه مواردی مراجعه به روانشناس الزم می شود

خبر

افقی
1- درختی همیشـه سـبز در اسـتوا - هافبک تهاجمی 

فرانسوی
2- اثری از جین اوستین - مستنطق - جمع رییس

3- نگین - نوعی مار - غذا
4- اسپانیای عرب - یازده - خوشحال

5- ژنـرال جنگهـای انفصـال - از عناصـر شـیمیایی - 
ایـن محصـول از نظر ارزش غذایی دارای اهمیت اسـت 

- صـدای دریـدن پارچه
6- سجده کننده - ادب آموخته - نوعی زنگ

7- واحـد شـمارش شـتر - حرکتـی در ژیمناسـتیک 
- دیـدن

8- مرکز غنا - پرده دریدن - جادو
9- بلند - جوجه کارتونی - ناگهانی

10- آسانی - شماره خودرو - نیمی از دیدار است
ارزیابـی  مکالمـه - شـکافنده - شـیوه  بلـی در   -11

کاغ نویسـنده   - ذهنـی 
12- ابتدایی - حرف هشتم - از نیروهای سه گانه
13- کشور مسکو - مرکز آذربایجان - پارچه نخی

14- بنیاد چیزی - آپارتمان - زاپاس
15- اثر بولور لیتن - حق الشرب

عمودی
1- جزیره ای در شمال اقیانوس آرام - گرما درمانی

2- نوعی یاقوت - زبان ما - از الفبای فارسی
3- قطـب منفـی یـک پیـل - عنـوان نظامـی - سـاز و 

جنگ بـرگ 
4- جاندانه - رازیانه - بارز

5- دشـنام دادن - همه جای بدن - شـهری در اسـتان 
کرمانشاه

6- آسـیب - سـائل - طـرز برخـورد - ویتامینـی در 
اسـفناج

7- باغبان تاک - اسب تندرو - اجازه گرفتن
8- شرکت نرم افزاری نروژی - رژ - هرگز

9- برنده - پولدوست - جوانمرگ
10- گل سـخت و پختـه - عاشـق - کـم عـرض - 

درخـت جنـگل 
11- محافظ فشنگ - هواپیما - بخار دهان
12- طیران - نقش هنری - به شوق آورنده

13- حمله - پرونده - جانور تک سلولی
14- صدای بلند - غرامت - سوار نیست

15- ترکیـب قنـد بـا یکـی از اسـیدهای فلـزی - از 
غذاهـای محلـی گیـان
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آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک 154، 153 فرعـی از 
1 اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمـان به مسـاحت مترمربـع واقع 
در چتـرود خیابـان شـهید باهنـر مـورد تقاضـای آقای/خانـم صدیقه 
کریمـی نیک چتـرودی تاکنون تحدید حدود نشـده و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد و اعمـال تبصـره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسـر نمی 
باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 94/10/26-39339 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی به اسـتناد تبصـره ذیل 
مـاده 13 قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 8 صبح روز 
94/11/24 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا 
مالکیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعد 
مقـرر در ایـن اعـان در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی با معرفی مالـک انجام و چنانچه 
کسـی نسـبت به حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20 قانون ثبت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتباً به ایـن اداره اعام نماید 
و ظـرف مـدت یکماه از تاریخ اعـام اعتراض مهلت دارند تـا به دادگاه 
صالحـه مراجعـه و اقدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم 
دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت 
پـس از مضـی مهلت یاد شـده و ارائـه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت 
توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/11/1

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 3070 
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(
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گردشگری

اشک های ظریف در سوگ فوت پدر معاونش
اشـک های محمـد جواد ظریف در مراسـم ختم محمود قشـقاوی 
پدر حسـن قشـقاوی، معاون کنسـولی، مجلـس و امـور ایرانیان خارج 

از کشـور وزارت امـور خارجه/ خبرآناین

خمیازه بزرگ تاریخ
غـار ایـوب دربخـش دهـج شهرسـتان شـهر بابـک از توابـع اسـتان 
کرمـان اسـت . بخش دهج  280 کیلومتری از کرمـان فاصله دارد  این 
غـار در هفت کیلومتری شـهر دهج قـرار دارد . ارتفاع این غار سـه هزار 
و سـیصد متـر  اسـت. بزرگتریـن دهانه غار آذرین کشـور مربـط به غار 

ایـوب اسـت و بـه عنوان خمیـاره بـزرگ تاریخ یاد می شـود .

ویژه

فوتبال

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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پیروزی مس با خریدهای جدید
مـس کرمـان نتیجـه خوبـی مقابـل دامـاش بـه دسـت آورد و بـا 
دو گل سـعید دقیقـی و احسـان پورشـیخ علـی خریدهـای جدیدش 
دامـاش را بـرد. جالـب اینکـه دامـاش در 12 بازی مقابـل مس موفق 
بـه پیـروزی نشـده اسـت. مسـی ها با ایـن بـرد 40 امتیازی شـدند و 

تـا رده سـوم بـاال آمدند.

یادداشت

وقت طالست حتی 2 دقیقه
 سجاد صفاهانی

مدتـی بـود  تبلیغاتـی کـه در گوشـه و کنـار شـهر از اسـتخر و 
حمـام سـنتی و باشـگاه ورزشـی  و بـا همـه آنچـه کـه مـی شـود 
بـا تبلیغـات  مشـتری جـذب کـرد فکـرم را مشـغول کـرده بـود تـا 
اینکـه فرصتـی دسـت داد و بـا دوسـتان بـرای رفـع کنجـکاوی هم 
کـه شـده بـه اسـتخر مربوطـه رفتیـم .قیمـت بلیـط برای 2 سـاعت 
25 هـزار تومـان و بیشـتر از 2 سـاعت 35 هـزار تومـان  بـود گفتیم 
که 2 سـاعت بیشـتر نمی مانیم که مسـول اسـتخر ازجنبه مسـولیت  
اصـرار داشـت کـه بیشـتر بمانید و مـا با توجه بـه نقدینگـی و وقتی 
کـه داشـتیم گفتیـم که 2 سـاعت بیشـتر فرصـت نداریم و بعـد تازه 
متوجـه شـدیم با خودمـان مایو کـم آورده ابم. خوشـبختانه اسـتخر 
فروشـگاه هم داشـت و فروشـگاه هم مایـو برای فروش ، بـرای خرید 
مایـو به فروشـگاه رفتیم سـراغ یک مایو بـا قیمت مناسـب را گرفتم 
و فروشـنده مایویـی بـا قیمـت 45 هـزار تومـان معرفـی کـرد مایـو 
را خریدیـم ومبلـغ ان را بـه همـراه هزینـه اسـتخر را ، البتـه طبـق 
قواعـد اسـتخر مـی بایسـت 35هزارتومـان را بپردازیـم ودر صورتـی 
کـه زودتـر از 2سـاعت از اسـتخر خـارج میشـودیم مابقی پـول به ما 

اسـترداد  می شـود .
بـه رختکـن رفتیـم بـه نظـر قیمتـی کـه مـی گفـت مناسـب آن 
مایـو نبـود و ارزشـش خیلـی کمتـر بـود ولـی به یـک مایـو احتیاج 
داشـتیم برگشـتیم و نگاهـی بـه بقیه مایوهـا انداختـم  مایویی دیگر 
را قیمـت کـردم بـه نظـر ارزانتر مـی آمد . فروشـنده گفـت 30 هزار 
تومـان ایـن یکی مناسـبتر بود همـان را گرفتم و باتوجه به سـاعت و 
فرصتی که داشـتیم با دوسـتان وارد فضای اسـتخر شـدیم و ساعتی 
را بـا   هـم خـوش گذراندیـم و از آنجـا کـه حواسـمان به گـذر زمان 
بـود بـه موقع از اسـتخر خارج شـده و برای تسـویه حسـاب و گرفتن 
الباقـی پـول با دسـتبند مربوطه به مسـئول مراجعه کردم .ایشـان با 
تلفنشـان مشـغول گفتگـو بودنـد کمی منتظـر ماندم صحبتشـان به 
درازا کشـیده بـود و مـا هنوز 10 دقیقه ای فرصت داشـتیم با اشـاره  
وپیشـنهاد ایشـان رفتیـم به چای خـوردن که او هـم بتواند راحت به 
صحبتـش ادامـه دهد پـس از چای خوردن برگشـتیم که ایشـان در 
کمـال ادب و احتـرام  دسـتبند را گرفتـه و بـه ما وقت بخیـر گفتند 
منتظـر تسـویه حسـاب و گرفتـن بقیه پول بـودم وقتـی هیچ عکس 
العملـی ندیـدم گفتـم که منتظـر بقیه پول هسـتم در جواب ایشـان 
گفـت کـه هیـچ پولـی باقـی نمانـده بااطمبنان خواسـتم کـه مجددا 
حسـاب کنـد و بـه مـن هـم صورت دهـد که شـروع به حسـاب کرد 
و اول  مایـو را  کـه 45 هـزار تومـان بـه حسـاب آورد گفتـم بنـده  
مایویـی کـه برداشـتم 30 هـزار تومـان بـود کـه ایشـان اظهـار کرد 
فروشـنده اشـتباه کـرده و قیمـت این مایو هـم 45 هزار بـوده دیدم 
بـا توجـه به دوسـتانی کـه همراهم هسـتند 15 هـزار تومـان را بهتر 
اسـت ندیـده بگیـرم در ادامه گفتم خوب بقیه حسـاب که پاسـخ داد 
حسـابی نمـی مانـد بقیه پولتـان را هم در اسـتخر بودید هـر نفر 35 
هـزار تومـان گفتـم آقـای محتـرم مـا 10 دقیقه بـه 2 سـاعت مانده 
بـود کـه از اسـتخر بیـرون آمدیم در پاسـخ گفت ولی سیسـتم اینجا 
زده ام 2 سـاعت و 2 دقیقه گفتم ولی شـما داشـتی با تلفن صحبت 
مـی کـردی و مـن در ایـن خال چند بـار تاکید به ثبـت زمان کردم  
وشـما تعـارف بـه نشسـتن وصرف چای کردی فراموشـت شـده ؟ در 
جـواب  بـا لبخنـد گفـت کـه  واااااای  ولـی سیسـتم  زمـان را بـرای 
شـما 2 سـاعت و 2 دقیقه یادداشـت کـردم و دیگر هیـچ کاری نمی 
شـود کـرد و رونـد سیسـتمی اسـت .وقتمـان داشـت می گذشـت و 
نمـی دانسـتم چـه کاری مـی توانم بکنـم فقط نگاهش کـردم. او هم 
بـه مـن نـگاه مـی کـرد. بایـد چـه میگفتـم ؟کمـی بـه اطـراف نگاه 
کـردم دوسـتان منتظـر بودنـد و من..؟؟باالخـره گفتم بـرای فقط 2 
دقیقـه که آن را هم شـما اشـتباه ثبـت کردید؟با خنـده گفت ای آقا 
مـن کـه از همـان اول به شـما گفتم بهتر اسـت بیشـتر از 2 سـاعت 

از اسـتخر اسـتفاده کنید.
کـه دیـدم بعععععلـه راسـت مـی گویـد و مشـکل از مـن بـود که 
وقـت کافـی نداشـتم .دوسـتان منتظـر بودند و مـن هم کار داشـتم 
بنـا برایـن سـر را به زیـر انداخته و عاوه بـر 15 هزارتومـان اول 40 
هزارتومـان دیگـر تجربـه کسـب کردیـم و بیـرون آمدیم ولـی از آن 
روز تـا کنـون یـک حـرف روی دلـم مانـده کـه آن روز وقـت نشـد 
بگویـم خواسـتم فقـط گفتـه باشـم این رسـم کاسـبی نیسـت یعنی 

هیـچ اسـمی نمی شـه روش گذاشـت جـز....

در حاشیه

راهکار عجیب یک بیمارستان برای گرفتن 
هزینه زایمان!

مسـئوالن بیمارسـتانی در تهران وقتی زنی نتوانسـت هزینه زایمان دو 
قلوهایـش را پرداخـت کند، یکـی از نوزادان را 27 روز در بیمارسـتان نگه 
داشـتند و او را تحویـل مـادرش ندادنـد. بـه گزارش جام جـم آناین مادر 
ایـن دوقلـو هـا گفـت: بعـد از زایمـان متوجه شـدم خـدا به مـن دوقلوی 
پسـر و دختر داده اسـت. این تازه اول مشـکاتم بود. همسـرم برای ترک 
اعتیـاد بـه کمـپ رفتـه بـود ودر این شـهر، تنهـا و بی پـول بـودم. فردای 
آن روز وقتـی برای ترخیص به حسـابداری بیمارسـتان رفتـم، آنها گفتند 
بـه خاطـر ایـن کـه دوقلو بـه دنیـا آورده ام باید دوبـاره پول به حسابشـان 
واریـز کنم. شـوکه شـده بودم من بـرای هزینه اولیه بیمارسـتان زندگی ام 
را فروختـم و دیگـر پولـی نداشـتم تـا هزینه هـای بیمارسـتان را پرداخت 
کنـم. هرچـه بـه مسـئوالن و مدیـر بیمارسـتان گفتـم پولـی نـدارم آنهـا 
بـاور نکردنـد و مـن و دختـرم را از بیمارسـتان ترخیـص کردنـد و پسـرم 
را گـرو نگـه داشـتند تـا زمانـی کـه هزینـه بیمارسـتان را بپـردازم. مـادر 
دوقلوهـا افـزود: در ایـن 27 روز خیلـی تاش کـردم تا هزینه بیمارسـتان 
را فراهـم کنـم امـا بـه نتیجه نرسـیدم و حـاال باید حـدود هفـت میلیون 
تومـان پرداخـت کنـم. چندبار به بیمارسـتان رفتم اما فرزنـدم را ترخیص 
نکردنـد. در بیمارسـتان بـه نوزاد 27 روزه ام رسـیدگی نمی شـود و پسـرم 
بشـدت ضعیـف شـده و مـن نگـران حالش هسـتم. من خـودم بیمـارم و 
قـادر بـه کار کـردن نیسـتم تـا هزینـه بیمارسـتان را بدهم. نمی دانسـتم 
چـکار کنـم تـا فرزندم را بـار دیگر در آغـوش بگیرم به همیـن خاطر تنها 

راهـی که به ذهنم رسـید، شـکایت از بیمارسـتان اسـت.
 

انتقام پنج پسر از مزاحم تلفنی 
خواهرانشان

جوانـی کـه بـرای پنج دختـر همسـایه مزاحمـت پیامکی ایجـاد کرده 
بـود، بـه انتقـام سـخت بـرادران آنـان گرفتار شـد. به گـزارش جـام نیوز 
پسـر 23 سـاله ای بـه نـام حمیـد کـه اهل خـواف بـود از چنـدی پیش با 
بـه دسـت آوردن شـماره تلفن هـای چنـد دختر جـوان که در همسـایگی 
همدیگـر زندگـی می کردنـد بـرای آنـان ایجـاد مزاحمـت می کـرد. پسـر 
جـوان بـا ارسـال پیامـک و تماس هـای بی پاسـخ، آرامـش ایـن دختـران 
جـوان را بـر هـم زده بـود. در ایـن میـان، یکی از ایـن دختران کـه نگران 
بـود، موضـوع را بـه برادرش اطـاع داد و همیـن کافی بود تا چهـار برادر 
دیگـر دختـران همسـایه نیـز در جریـان ایـن مزاحمت هـای تلفنـی قـرار 
گیرنـد. آنـان کـه بـه شـدت عصبی شـده بودنـد دور هم جمع شـدند و با 
طـرح نقشـه ای تصمیـم گرفتنـد از پسـر مزاحـم انتقـام بگیرند پنج پسـر 
عصبانـی بـا نقشـه ای ماهرانـه و در حالـی کـه جـوان مزاحم را شناسـایی 
کـرده بودنـد، بـه مغازه »حمیـد« رفتند و او را بـه بهانه تعمیـر خودرو به 
یـک گاراژ کشـاندند. جوان 23 سـاله که نمی دانسـت باید تـاوان اقدامات 
سـیاه خـود را بدهـد، ناگهـان از سـوی برادران خشـمگین ربوده شـد و با 
یـک وانت بـار بـه کوهـی در اطراف شـهر خواف انتقـال یافت و پنج پسـر 
خشـمگین او را بـه شـدت بـه بـاد کتـک گرفتنـد و در تماس بـا خانواده 
وی اطـاع دادنـد که پسرشـان را بـه خاطر مزاحمـت به دامنه کـوه برده 

و رهـا کرده انـد.

باالخره مجری جنجالی ماه رمضان 
به حرف آمد!

فـرزاد جمشـیدی مجـری برنامه هـای مذهبـی تلویزیـون در سـالیان 
اخیـر، در مرکـز اخبـار جنجال برانگیـزی قـرار گرفـت کـه حضـورش در 
صـدا و سـیما را تحت تاثیـر قـرار داد. ایـن روزهـا او در گفتگویـی بـه 
شـکل مسـتقیم در ایـن باره سـخن گفته و علیه رسـانه هایی کـه اخباری 
در ایـن رابطـه منتشـر کرده انـد موضـع گرفتـه اسـت. جمشـیدی در این 
گفتگـو می گویـد کـه هیـچ برخـورد منفـی از مـردم دریافـت نکـرده، از 
صـدا و سـیما گلـه ای نـدارد و در هیـچ پروسـه قانونـی ممنوع التصویـر 
نشـده اسـت. جمشـیدی علـت خـروج اش از سـازمان را »نوع نـگاه برخی 
از آن دسـت های پنهـان« عنـوان می   کنـد. او همچنیـن ادعـا می کنـد 
کـه در تاریـخ جمهـوری اسـامی سـابقه نداشـته کـه رسـانه ها بـا ایـن 
عطـش سـراغ پرونـده ای برونـد. جمشـیدی همچنیـن مدارکـی دال بـر 
عـدم سوءپیشـینه اش نشـان می دهـد و می گویـد کـه حتـی اگر یـه ثانیه 
محکـوم شـده بـود، در ایـن مـدارک نشـانی از آن موجـود می بـود. او 
همچنیـن بـا قاطعیت، رای دادگاه دربـاره پرونده اش را برائـت عنوان کرد 
و تصویـری از زنـی بـا چشـم های پنهان شـده در رسـانه ها را کـه در کنار 
تصویـر خـودش منتشـر شـده بـود، بـی ربـط دانسـت کـه از سـایت های 
زیبایـی برداشـته شـده اسـت. او فعالیت ایـن روزهایش را نـگارش کتابی 
بـا عنـوان فرهنـگ جامع مشـاهیر عنـوان کرد و ادامـه داد کـه آن چه بر 
سـر او آمـده، بسـیار کمتـر از اتفاق هـای منفـی اسـت کـه برای مشـاهیر 

ایـن سـرزمین اتفـاق افتاده اسـت.


