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177،000،0003،522،964،755اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور در چشمه312/ج49/3

214/ج94/3
آسفالت محور های هیات آباد، نظم آباد- دودمانی، قنات 

نو، شهرک بلوچ ها، شهرک ایزدی ها، اشکم کوه، پشت کوه 
دوساری و ده رضا
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216/ج94/3

ایمن سازی و رفع نقطه پر تصادف محدوده مسکونی سقدر در 
باند دوم جیرفت- سه راهی بم به همراه احداث یک دستگاه 

لوله هوایی عبور آب در باند دوم جیرفت- سه راهی بم+ تکمیل 
باند دوم در محدوده اورژانس محمدآباد در محور جیرفت- سه 
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار ورودي شهرک صنعتي شماره 2 دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(تحویل پیشنهادها
مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 01 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگــــهی مناقصه
شـرکت فتـح و نصـر کرمـان در نظر دارد نسـبت به خریـداری کودهـای میکـرو )N.P.K )20 ،20 ،20 و 
سـولوپتاس پـودری مـورد نیاز واحدهای کشـاورزی تحت پوشـش خود به مقدار 20 تـن، از طریق مناقصه 
عمومـی اقـدام نمایـد. لـذا متقاضیـان فـروش مـی تواننـد ضمـن اخذ بـرگ شـرایط شـرکت در  مناقصه 
از دفتـر مرکـزی شـرکت )واقـع در کرمـان- بلـوار شـهید عباسـپور  )پارادیـس(- جنـب معاونـت عمرانی 
اسـتانداری- سـاختمان مجتمـع اقتصادی کمیته امـداد امام خمینـی )ره( طبقه اول- امـور اداری( قیمت 
پیشـنهادی خـود را مطابـق برگ شـرایط تا سـاعت 12 روز شـنبه مـورخ 1394/11/24 تحویـل دبیرخانه 
شـرکت نماینـد. زمـان برگـزاری مناقصه سـاعت 12:30 همان روز در دفتر مرکزی شـرکت بـوده و حضور 

متقاضیـان در زمـان بازگشـایی پاکتها بالمانع می باشـد. 
تلفن تماس: 034-32716223

شرکت کشت و صنعت
فتح و نصر کرمان

استاندار کرمان از افتتاح کارخانه نورد 
فوالد بردسیر در شش ماه آینده خبر داد

پایان
صبر 
فوالدی 

 استاندار کرمان:

در سال های قبل این پروژه 
به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی 
تعطیل شده بود
 مدیر پروژه کارخانه نورد بردسیر: 

تاکنون برای احداث
 این کارخانه 120 میلیون یورو 
هزینه شده است

گفت و گو با مادر شوهر مهناز افشار که کاندیدای مجلس دهم شده است

به محمد علی رامین و 
مهناز افشار منتسبم نکنید 

صفحه 7

محمد صنعتی در دیدار با پائولو بارگینی قهرمان دوی ماراتن جهان:

 اولترا ماراتن لوت کرمان را جهانی می کند
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

برگزاری پنجمین سمینار 
تحقیقاتی و پژوهشی 

شرکت برق جنوب 

بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت توزیع برق 
جنـوب اسـتان کرمـان، ایـن سـمینار در بهمن 
مـاه سـال جـاری بـا حضـور مدیـر کل دفتـر 
تحقیقـات شـرکت مـادر تخصصـی توانیر،مدیـر 
عامـل نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان ,مدیـر 
عامل شـرکت توزیـع برق جنوب اسـتان کرمان 
و همچنیـن اسـاتید عضـو هیات علمی دانشـگاه 
باهنـر و دانشـگاه تحصیـالت تکمیلـی کرمان به 
همـراه مدعوینـی از شـرکت بـرق منطقـه ای و 

توزیـع بـرق شـمال کرمـان  برگزار شـد.
مـادر  شـرکت  تحقیقـات  دفتـر  کل  مدیـر   
تخصصـی توانیـر، ضمـن گرامـی داشـت دهـه 
بـه  امـام  تاریخـی  ورود  بـه  اشـاره  و  فجـر  
کشـور، بـه ارائـه مطلبـی در خصـوص عملکـرد 
تحقیقـات شـرکت توانیر، پرداخت. وی با اشـاره 
بـه عملکـرد خـوب شـرکت توزیـع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان، گفـت: سـنگ بنـاي تحقیقات، 
تعییـن اولویـت هـاي مناسـب و نیـاز محور مي 
باشـد؛ همچنیـن تصریـح کـرد: شـرکت توزیـع 
ششـم  رده  در  کرمـان  اسـتان  جنـوب  بـرق 
شـرکت هـای توزیـع بـرق، در زمینـه عملکـر د 

مالـی در سـطح کشـور اسـت.
جنـوب  بـرق  توزیـع  شـرکت  عامـل  مدیـر 
اسـتان کرمـان نیـز ضمـن عـرض تبریـک ایـام 
ایـن شـرکت وظیفـه  بیـان کـرد:  دهـه فجـر، 
بـرق رسـانی بـه بیـش از 500 هـزار مشـترک 
را در وسـعتی بـاالی 95 هـزار کیلومتـر مربع را 
بـا شـبکه ای بـه طـول31 هـزار کیلومتـر عهده 
دار اسـت؛ وی خاطـر نشـان کـرد: برای رشـد و 
توسـعه سـازمان، بایسـتی نـوآوري و خالقیـت، 
بـه  سـازمان،  مهـم  فرآیندهـاي  دیگـر  ماننـد 
تخصـص و مهـارت ویـژه کارکنـان تبدیل شـود 
و ایـن کار نیـاز بـه تمرین و ممارسـت نیاز دارد؛ 
وی در ادامـه تصریـح کـرد: رونق یافتـن فعالیت 
هـاي تحقیـق و توسـعه یکي از گامهاي اساسـي 
در ایجـاد خالقیـت و مهـارت نـوآوري و بـه تبع 

آن، رشـد و توسـعه سـازمان مـي باشـد.
وی در ادامـه بیـان داشـت مطمئنـا راهبـری 
مناسـب چنیـن شـبکه گسـترده ای بـه همـراه 
در  جدیـد  وچالشـهای  مسـاحت  بـه  توجـه 
صنعـت بـرق ماننـد هوشمندسـازی شـبکه ها، 
لـزوم کاهـش تولیـد کربن،بـا توجه بـه مباحث 
از  اسـتفاده  توسـعه  و   PR مصـرف  مدیریـت 
انـرژی هـای نو،چالـش ورود PG و CHP هـا 
بـه شـبکه و در آن اداره شـرکت هـا بـر مبنـای 
اصـول بنگاهـداری و همچنیـن تحقـق چشـم 
انـداز 1404 شـرکت، مـی طلبـد کـه خودمـان 
رابـه ابـزار و دانـش جدیـد مجهـز نماییـم و بـا 
روش هـای فعلـی نمـی توانیـم بـر چالـش های 
فـوق فائـق شـویم و همچنیـن بـا اسـتفاده از 
روش هـای فعلـی بـه همانجایـی می رسـیم که 
االن هسـتیم،لذا نیـاز بـه دانـش و روش های نو 
و خالقانـه ای داریـم تـا بتوانیـم راه هـای کوتاه 

تـری خلـق کنیم.

وزیر ارتباطات امروز 
به کرمان می آید

فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
روز  چهارمیـن  در  اطالعـات 
فجـر  مبـارک  دهـه  ایـام  از 
دولـت  در  بـار  دومیـن  بـرای 
تدبیـر و امیـد بـه کرمـان سـفر 
مـی کنـد. بـه گـزارش روابـط 
کرمـان  اسـتانداری  عمومـی 

محمـود واعظـی شـرکت در نشسـت شـورای اداری، افتتـاح نمادیـن پـروژه 
هـای اسـتان، افتتـاح مرکز تخصصی آپـا و افتتاح پـروژه اینترنت پرسـرعت 
روسـتایی اسـتان کرمان را در دسـتور کار خود دارد. سـفر وزیر ارتباطات و 
فنـاوری اطالعـات بـه اسـتان کرمان یـک روزه خواهـد بود. محمـود واعظی 
متولـد سـال 1331 و دارای مـدرک تحصیلـی دکتـرای روابط بیـن الملل و 
کارشناسـی ارشـد مهندسـی الکترونیـک اسـت. وی در سـال 1350 بـرای 
ادامـه تحصیـل بـه آمریکا رفتـه و بعد از اتمام کارشناسـی ارشـد وارد مقطع 
دکتـرای رشـته مهندسـی مخابـراِت دانشـگاه ایالتـی لویزیانـا شـد؛ کـه بـا 
پیـروزی انقـالب در ایـران از اتمـام تحصیـل و اخـذ مـدرک دکتـری صرف 
نظـر کـرد و بـه ایـران بازگشـت. وی مـرداد سـال 1392 بـه عنـوان گزینـه 
دولـت یازدهم بـرای تصدی وزارتخانه ارتباطات به مجلس شـورای اسـالمی 

معرفـی شـد و بـا کسـب اکثریـت آرا از مجلـس رای اعتمـاد گرفـت. 

مراسـم تقدیر از دانش آموز برتر شـرکت کننده در مسـابقه نقاشـی با موضوع 
فرهنگ صحیح مصرف آب در شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان سـیرجان برگزار 
شـد. ایـن مراسـم با حضـور میرشـاهی مدیرعامـل و رئیس هیئت مدیره شـرکت 
آبفـای سـیرجان، غفـاری مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آبفـای اسـتان کرمـان، 
معاونیـن شـرکت آبفـای سـیرجان و حجـت االسـالم سـیوندی امـام جماعـت 
شـرکت آب و فاضالب سـیرجان برگزار شـد. در ابتدای مراسـم میرشـاهی گفت: 
در تابسـتان سـال جـاری در بازارچه خیریـه باران که به منظور کمـک به بیماران 
ضایعـه نخاعـی در سـیرجان برگـزار شـده بود، شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان 
نیـز مبـادرت بـه دایـر کردن غرفـه ای در ایـن بازارچه بـه منظور اشـاعه فرهنگ 
صحیـح مصـرف آب نمـود. وی افـزود: در ایـن غرفـه از بازدید کنندگان خواسـته 
شـد کـه بـا کشـیدن نقاشـی در زمینـه صرفه جویـی در مصـرف آب در مسـابقه 
نقاشـی شـرکت کنند که بالغ بر 100 دانش آموز در این مسـابقه شـرکت کردند 

و از بیـن آنهـا نقاشـی هـای برتر معرفی شـدند.
در ادامـه غفـاری مدیـر روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان 
گفـت: دانـش آمـوزان سـفیران آب در جامعـه هسـتند و نقـش بسـیار مهمی در 

اشـاعه فرهنـگ صحیـح مصـرف آب بر عهده دارنـد و با فرهنگ سـازی در خانه و 
مدرسـه مـی تواننـد در زمینـه صرفه جویی در مصـرف آب و جلوگیری از اسـراف 

آن نقـش مهمی ایفـا نمایند.
در پایـان هدایـا و لـوح تقدیـری بـه برگزیـدگان این مسـابقه )امیرطاهـا صفا، 
علـی گلـزاری، مـه دانا زیدآبـادی نـژاد، نیوشـا سـلیمانزاده، محمدکاظـم رضوی 

نسـب، امیررضـا رضـوی نسـب و علـی شـهبا ( اهـدا گردید.

دمای شهر کرمان 
به هشت درجه زیر 
صفر می رسد

رئیـس مرکـز پیـش بینـی 
اسـتان  هواشناسـی  کل  اداره 
شـهر  دمـای  گفـت:  کرمـان 
کرمان در روزهای پنجشـنبه و 
جمعه به هشـت درجه سـانتی 
گـراد زیـر صفـر مـی رسـد. به 

گـزارش ایرنـا حمیـده حبیبـی افـزود: حداکثر دمـای پنجشـنبه و جمعه 
شـهر کرمـان 10 درجـه خواهـد بـود. 

وی ضمـن پیـش بینـی بـارش بـرف در ارتفاعـات کرمان گفـت: بارش 
پراکنـده بـاران نیـز در مناطـق مختلف این اسـتان طی ایـن دو روز پیش 
بینـی مـی شـود. رئیـس مرکز پیـش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان 
کرمـان بـه گلخانـه داران و مرغـداران نسـبت به تنظیم دمـای این محیط 
هـا در روزهـای پنـج شـنبه و جمعـه تاکیـد کـرد. وی گفـت: وزش باد به 
نسـبت شـدید، پدیـده غالـب دو روز آینـده بیشـتر مناطق اسـتان کرمان 
اسـت. حبیبـی افزود: دمای شـهر کرمـان از بعد از ظهر شـنبه هفته آینده 
روند افزایشـی خواهد داشـت. گفتنی سـت کرمان در دو روز پایانی هفته 
گذشـته بـا کاهـش دما نسـبت بـه روزهـای قبل روبـرو شـد و کمینه دما 

بـه شـش درجه زیر سـفر رسـید.

تقدیر از برگزیدگان مسابقه 
نقاشی »مصرف بهینه آب« 
در آبفا سیرجان 

آب و فاضالبخبر هواشناسی

کرمان ویچ

کرمـان  اسـتاندار  گذشـته  روز 
فـوالد  نـورد  کارخانـه  افتتـاح  از 
بردسـیر طی شـش مـاه آینده خبر 
داد. کارخانـه ای کـه 27 سـال از 
کلنـگ زنی اش گذشـته و با افتتاح 
فـاز اول آن بیـش از 500 نفـر بـه 
طور مسـتقیم و غیرمستقیم در آن 

شـاغل می شـوند.
27 سال انتظار به پایان می رسد؟

باالخـره قـرار اسـت افتتاح شـود. کارخانـه ای که 27 
سـال پیـش و در سـال 68 کلنـگ آن زده شـد امـا عمر 
دولـت هـای سـازندگی، اصالحـات و مهـرورز بـه افتتاح 
آن قـد نـداد. مطـرح شـدن طـرح هـای متعـدد توسـط 
مسـئوالن هـر دولـت باعـث شـد تـا ایـن کارخانه اسـیر 
وعـده هـا شـود. تاکنـون 18 طـرح بـرای ایـن کارخانـه 
مطـرح بـوده کـه هیچکـدام بـه ثمـر ننشسـتند و رونـد 
سـاخت ایـن کارخانـه طوالنـی و طوالنـی تـر شـد. البته 
فقـط ایـن طرح هـای مختلـف نبودند که مانع پیشـرفت 
ایـن پـروژه مـی شـدند، وجـود مشـکالت متعـدد هـم 
مزیـدی بـر متوقـف مانـدن عملیات سـاخت می شـدند. 
در دو دهـه اول پـس از کلنـگ زنـی تقریبـا خبـری از 
پیشـرفت در ایـن پـروژه نبـود و بـا ایـن منطـق کـه این 
پـروژه توجیـه اقتصـادی نـدارد، مدیـران وقـت از اجرای 
آن سـرباز زدنـد. پـس از آن هـم مشـکالت یکـی پـس 
از دیگـری نمایـان مـی شـدند. دی مـاه 90 حسـن پـور 
نماینـده مـردم بردسـیر و سـیرجان در مجلـس بـا ابـراز 
رضایـت از رونـد پیشـرفت پـروژه، علـت اصلـي انتقـال 
ایـن کارخانه از سـیرجان به بردسـیر را مشـکالت تامین 
آب اعـالم کـرد. نکتـه جالـب ایـن جا بـود که 22 سـال 
پـس از کلنـگ زنـی ایـن مجموعـه، هنـوز فکـری بـرای 
تامیـن آب کارخانـه فـوالد بردسـیر نشـده بـود. مطابـق 
اکثـر پـروژه هـا، تامیـن اعتبـار هم جـزو مشـکالت این 
پـروژه بـود و همیـن باعـث شـد تـا عملیات سـاخت آن 
بـه کندی پیـش برود. پروژه فوالد بردسـیر در سـال 90 

تنهـا 32 درصـد اجرایی شـده بود و تا پایـان دولت دهم 
هـم میـزان پیشـرفت چشـمگیر نبـود. اگرچه اسـماعیل 
نجـار اسـتاندار وقت کرمان در سـال 92 وعـده داد که تا 
آبـان آن سـال کارخانـه فـوالد بردسـیر به بهـره برداری 
مـی رسـد، امـا  نـه تنهـا تـا زمانـی که نجـار وعـده داده 
بـود از ایـن پروژه بهـره برداری نشـد بلکـه در بهمن ماه 
سـال گذشـته میـزان پیشـرفت پـروژه 60 درصـد اعالم 
شـد. در مهـر مـاه همـان سـال بـراي تسـریع در رونـد 
سـاخت مجتمع فوالد بردسـیر مسـئوالن اسـتان کرمان 
تصمیـم گرفتنـد سـرمایه گـذاران خارجـي  را وارد گـود 
کننـد و از مشـارکت سـرمایه گـذاران ایتالیایـی و هندی 
در ایـن پـروژه صحبت شـد. نماینده بردسـیر در مجلس 
بـا اعـالم ایـن خبـر گفتـه بود کـه ایـن پـروژه تـا پایان 
سـال 94 به اتمام می رسـد. در شـهریورماه سـال جاری 
امـا مدیرعامـل مجتمـع جهـان فـوالد سـیرجان از اتمام 

ایـن پـروژه در سـال 95 خبـر داد.
احیای پروژه ای که 27 سال خواب بود

شـهریور مـاه سـال جـاری بـود کـه اسـتاندار کرمـان 
در هفتـه دولـت بـه بردسـیر سـفر و از یکـی از قدیمـی 
تریـن پـروژه هـا در سـطح اسـتان بازدیـد کـرد. در آن 
سـفر رزم حسـینی بـه طوالنـی شـدن روند سـاخت این 
کارخانـه اشـاره کـرد و گفـت: اسـتانداران سـابق کرمان 
طرح هـای مختلفـی را برای محـل کارخانه جهـان فوالد 
بردسـیر دنبـال کرده انـد، اما بـه دالیل مختلـف از جمله 
اقتصـادی نبـودن پـروژه و یـا مشـکالت خارجـی هیـچ 
یـک از ایـن طرح هـا بـه نتیجـه نرسـید، امـا در دولـت 
یازدهـم توانسـتیم این کارخانه را به سـرانجام برسـانیم. 
وی ادامـه داد: بـا تکریم سـرمایه گذار توسـط مسـئوالن، 
امـام جمعـه و نماینـده بردسـیر توانسـتیم، پـروژه ای که 

27 سـال خوابیـده بـود را احیـا کنیم.
پنـج مـاه پـس از آن سـفر، رزم حسـینی روز گذشـته 
ایـن  عملیـات سـاخت  از  و  بردسـیر سـفر  بـه  مجـددا 
کارخانـه بازدیـد کرد. این بار اسـتاندار کرمـان وعده داد 
تـا شـش مـاه آینـده کارخانه نورد فـوالد بردسـیر افتتاح 

شـود. وعـده ای که مردم بردسـیر امیدوارنـد به حقیقت 
بپیوندد.

استاندار کرمان: در سال های قبل این پروژه به 
دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تعطیل شده بود

پـروژه  از  بازدیـد  در  گذشـته  روز  کرمـان  اسـتاندار 
کارخانـه نـورد فـوالد بردسـیر گفـت: ایـن پـروژه حدود 
75 درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و حداکثـر تـا شـش 
مـاه آینـده بـه بهـره بـرداری مـی رسـد. بـه گـزارش 
ایرنـا علیرضـا رزم حسـینی افـزود: ایـن پـروژه از طـرح 
هایـی اسـت کـه حـدود 20 سـال قبل بـه منظـور تولید 
ماشـین آالت راهسـازی احـداث و بـه دلیـل نداشـتن 
توجیـه اقتصـادی تعطیـل شـد. وی ادامـه داد: پـس از 
آن چندیـن طـرح بـرای ایـن پـروژه پیش بینی شـد که 
بـه مرحلـه اجـرا درنیامـد اما خوشـبختانه طـرح احداث 
کارخانـه 500 هـزار تنـی نورد بردسـیر در دولـت تدبیر 
و امیـد در حال پیشـرفت اسـت. اسـتاندار کرمان تصریح 
کـرد: قرار اسـت ایـن کارخانـه، 500 هزار تن انـواع میله 
گـرد را تولیـد کنـد.  وی گفـت: زمینـه اشـتغال 200 
نفـر بـه طـور مسـتقیم و سـه برابـر ایـن تعـداد بـه طور 
غیرمسـتقیم بـا افتتاح طرح احـداث کارخانـه 500 هزار 
تنـی نـورد بردسـیر ایجاد می شـود. رزم حسـینی تاکید 

کـرد: پـروژه کارخانـه 500 هـزار تنـی نورد بردسـیر که 
سـالها بـه عنوان یکـی از انتظـارات مردم این شهرسـتان 

مطـرح بـود بـه زودی افتتـاح می شـود.
مدیر پروژه کارخانه نورد بردسیر: 

تاکنون برای احداث این کارخانه 120 میلیون یورو 
هزینه شده است

مدیـر پـروژه کارخانـه نـورد بردسـیر نیـز گفـت: فـاز 
نخسـت ایـن پـروژه بـا تولیـد 500 هـزار تـن میلـه گرد 
در سـایزهای مختلـف بـه زودی آغـاز بـه کار مـی کنـد. 
اسـماعیل فخرآبادی در حاشـیه بازدید اسـتاندار با اشاره 
بـه اینکـه بعـد از احداث خط اول طی شـش مـاه آینده، 
خـط دوم آن راه انـدازی خواهـد شـد، افـزود:75 درصـد 
تجهیـزات اجرایـی پـروژه مسـتقر و 25 درصـد آن تـا 
پایـان امسـال مسـتقر خواهد شـد. وی افـزود: تجهیزات 
ایـن کارخانـه کـه در ایتالیـا مهندسـی شـده و تولیـد 
هندوسـتان می باشـند کـه به ایـران صادر شـده و مورد 
اسـتفاده این پروژه می باشـند. وی تصریـح کرد: تاکنون 
120 میلیـون یـورو به منظور احداث طـرح کارخانه نورد 
بردسـیر هزینـه شـده اسـت. وی هچنیـن اظهار داشـت: 
75 نیـرو در حـال حاضـر در پـروژه کارخانـه 500 هـزار 

تنـی نورد بردسـیر مشـغول بـه فعالیت هسـتند.

استاندار کرمان از افتتاح کارخانه نورد فوالد بردسیر در شش ماه آینده خبر داد

پایان صبر فوالدی 

نشسـت تجاری B2B با بازرگانان 
داخلـی و خارجـی صبح روز گذشـته 
بـا حضور بازرگانـان داخلی و خارجی 

در محـل مجتمع پالیز برگزار شـد. 
مدیـر عامل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان کرمـان در حاشـیه 
این نشسـت تجاری گفت: مسـئولیت 
مهـم مـا در شـرکت شـهرک هـای 
صنعتی توسـعه صنایـع کوچک و در 
راسـتای آن توسـعه بـازار این صنایع اسـت. مجیـد غفاری با 
اشـاره بـه اینکه سیاسـت ما توسـعه اقتصـادی اسـت، اظهار 
داشـت: در راسـتای ایـن سیاسـت همایش تجـاری B2B را 
برگـزار کردیـم. از تعـدادی هیئـت خارجـی از جملـه عراق، 
هنـد و روسـیه و از 100 شـرکت داخلـی نیز دعـوت کردیم 
کـه در ایـن نمایشـگاه حضـور پیـدا کننـد ضمـن اینکه 40 
درصـد از شـرکت هـای داخلـی کرمانـی در ایـن نمایشـگاه 
حضـور دارنـد.  وی در ادامـه بـه مزیـت هـای برگـزاری این 
همایـش اشـاره کـرد و گفـت: معرفی پتانسـیل های اسـتان 
بـه بازرگانـان و تجـار داخلـی و خارجی از جملـه مزیت های 

ایـن همایـش بـود. بازرگانـان و تجـار داخلـی و خارجـی بـا 
شـناخت اسـتان مـی تواننـد در زمینه های تکنولـوژی و آی 
تـی سـرمایه گذاری کنند. مدیر عامل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی اسـتان کرمـان افزود: حضور شـرکت هـای مختلف 
از اکثـر نقـاط کشـور باعـث ایجـاد ارتبـاط بیـن بازرگانـان 
و تجـار داخـل اسـتان بـا خـارج اسـتان مـی شـود. غفـاری 
بـا اشـاره بـه اینکـه پسـته، خرمـا و خشـکبار سـه خوشـه 
صنعتـی مهـم اسـتان مـی باشـند، تصریح کـرد:  تـالش ما 
بـرای حضـور شـرکت هایی بـود که در سـه خوشـه صنعتی 
مهـم فعالیـت مـی کننـد و در کنـار آن محصـوالت گلخانـه 
ای، مصالـح سـاختمانی و لـوازم آرایشـی را نیـز بـا توجـه به 
ظرفیـت اسـتان معرفـی کنیـم.  وی اظهار داشـت: بـا توجه 
بـه شـرایط ویژه ای که برای کشـور بوجود آمـده، می توانیم 
پتانسـیل هـای صنعتـی اسـتان را بـه شـرکت ها و سـرمایه 
گـذارن معرفـی کنیم.این نمایشـگاه تجربه اول ما می باشـد 
و نبایـد توقـع داشـته باشـیم که حتما منجـر به انعقـاد قرار 
داد شـود. مدیر عامل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان 
کرمان تصریح کرد: ما به این نمایشـگاه خوشـبین هسـتیم، 
کرمـان سـومین نمایشـگاه B2B را برگـزار کـرده اسـت. 

خوشـبختانه برگـزاری این همایش در دو اسـتان دیگر نتایج 
مثبتـی داشـته و در کرمـان نیـز ایـن مذاکـرات مـی توانـد 

نتایـج خوبی داشـته باشـد.
نماینـده تجـار عـراق نیز در این نشسـت تجاری با اشـاره 
بـه اینکـه امـروز نیازهای کشـور و دولـت عراق تغییـر کرده، 
گفـت: عـراق کشـور بکری اسـت و کشـش و جذابیـت الزم 
بـرای بازرگانـان ایرانـی بـه ویژه تجـار کرمانی دارد. مسـعود 
توانـا افـزود: بعد از جنگ، سـازندگی در بخـش هایی از عراق 
شـروع شـده و بـا توجـه به شـرایط میـزان حضـور بازرگانان 
در عـراق کـم شـده و الزم اسـت توسـط بازرگانـان و تجـار 
ایرانـی مـورد توجه قـرار گیرد. وی با اشـاره بـه اینکه هیئت 
تجارعـراق از حـوزه هـای موثـر در گسـترش تجـارت بـه 
کرمـان آمـده انـد، تصریـح کـرد: نبایـد انتظـار داشـت طی 
دو روز بالفاصلـه قـرارداد منعقـد شـود، ایـن جلسـات زمینه 
سـاز ارتبـاط موثـر و موفـق در آینـده خواهـد شـد. نماینده 

تجـار عـراق در پایـان تاکیـد داشـت: بازرگانـان بـه همـه 
اسـتان هـا و شـهرهای عـراق توجه کننـد، زیرا دولـت عراق 
اختیـارات بسـیاری به اسـتان هایـش داده و بایـد فعالیت ها 
را در کل عـراق توسـعه داد. نماینده تجار روسـیه نیز در این 
نشسـت تجـاری با اشـاره بـه اینکه روسـیه رتبه هشـتم دنیا 
را در تولیـد ناخالـص داخلـی دارد، گفـت: روسـیه موافقـت 
نامـه  تجـاری ترجیحی با کشـورهای مشـترک المنافع دارد 
و دربـاره قـرر گرفتـن ایـران در ایـن کشـورها، بحـث هایـی 
مطرح شـده اسـت. مسـعود مطلبی اظهار داشـت:در شرایط 
فعلـی و تحریـم های غرب علیه روسـیه شـرایط خوبی برای 
ایـران بوجـود آورده تـا بتوانیم بـه این بـازار ورود پیدا کنیم، 
در حالـی کـه در گذشـته بـازار رقابتـی باالیـی در روسـیه 
وجـود داشـت. وی افـزود: بـا توجه بـه اینکه در حـال حاضر 
روابـط سیاسـی ترکیـه و روسـیه قطع شـده، فرصـت خوبی 

بـرای ورود کاالهـای ایرانـی و بازرگانان اسـت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در همایش B2B خبر داد

معرفی پتانسیل های استان به بازرگانان و 
تجار داخلی و خارجی 
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کاغذ اخبار

رهبـر انقـالب با بیـان اینکـه فضـای دبیرخانه شـورای عالی 
امنیـت ملـی بایـد کامـاًل انقالبـی و حزب اللهـی باشـد، تاکیـد 
کردنـد:از همـان ابتـدای پیروزی انقـالب اسـالمی، برخی تفکر 
انقالبـی را قبول نداشـتند و برخـی هم با اینکـه در داخل نظام 
بودنـد امـا اعتقـادی به مبارزه با اسـتکبار نداشـتند کـه باید در 
مقابـل این جریان ایسـتاد. بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی آیت 
اهلل خامنـه ای رهبر معظم انقالب اسـالمی پیـش از ظهر دیروز 
در دیـدار امیـر دریابان شـمخانی دبیر شـورای عالی امنیت ملی 
و معاونـان و کارشناسـان دبیرخانـه شـورا تأکیـد کردنـد: برای 
آنکـه دبیرخانـه نقش بسـیار مهم تصمیم سـازی را به درسـتی 
دبیرخانـه  بـر  فضـای حاکـم  بایـد  دهـد،  انجـام  به خوبـی  و 
کامـاًل  آن،  گیری هـای  جهـت  و  ملـی  امنیـت  شـورای عالی 
منطبـق بـر »تفکر صحیـح و خالـص انقالبـی و حـزب اللهی« 
باشـد. رهبـر انقـالب اسـالمی بـا تأکید بـر اینکه امنیـت یکی 
از حیاتـی تریـن نیازهـای جامعـه اسـت و بر همین اسـاس در 

قرآن کریم بارها به آن اشـاره شـده اسـت، افزودند: امروز مقوله 
امنیـت از یـک موضـوع نظامـی و امنیتـی صرف خارج شـده و 
دارای ابعـاد اقتصادی، معیشـتی، فرهنگی، سیاسـی، اجتماعی، 

روانـی و اخالقی اسـت.
ایشـان با اشـاره به فعالیتهای مختلف دبیرخانه شـورای عالی 
امنیـت ملـی، خاطرنشـان کردنـد: انجام صحیـح نقش تصمیم 
سـازی دبیرخانـه منـوط بـه حاکـم بـودن »فضـای صددرصـد 
ایـن نهـاد اسـت زیـرا اگـر جهـت گیری هـای  انقالبـی« در 
زاویـه دار بـا انقـالب اسـالمی در دبیرخانـه شـورای عالی امنیت 
ملی تأثیرگذار شـود، نتیجه مطلوب بدسـت نخواهد آمد. رهبر 
انقـالب بـا تأکید بر اینکه »جهت گیری و گرایشـهای انقالبی«، 
توهمـات و کلیات محض نیسـتند، افزودنـد: گرایش ها و جهت 
گیریهـای انقالبـی، واقعـی و کاماًل روشـن و واضـح و مبتنی بر 

بیانـات امام )ره( اسـت.
آیـت اهلل خامنـه ای با اشـاره به تالش برخـی برای جابجایی 

خطـوط اصلی و روشـن انقالب تأکیـد کردند: امـام)ره( »مظهر 
انقالب اسـالمی« اسـت و بر همین اسـاس، بیانات ایشان که در 
دههـا جلد کتـاب مدون شـده، »مبانی انقالب« اسـت. ایشـان 
مـوارد تکـرار شـونده در بیانـات امـام)ره( را »خطوط اساسـی و 
اصـول انقـالب اسـالمی« خواندنـد و گفتند: براسـاس سـخنان 

و  »تدیـن  »اسـتقالل کشـور«،  »مـردم«،  موضـوع  امـام)ره(، 
پایبنـدی به مبانی اسـالمی«، »مبارزه با اسـتکبار و زورگویی«، 
»مسـأله فلسـطین«، »موضـوع معیشـت مـردم«، »توجـه بـه 
مسـتضعفین و رفـع فقر«، خطـوط اصلی انقالب هسـتند که از 

ترکیـب آنهـا »هندسـه انقالب« به دسـت مـی آید.

رهبر انقالب:

بیانات امام، مبانی انقالب است

  رهبری

انتخـاب  بـرای  متعـددی  جلسـات  اصولگرایـان  ائتـالف 
کاندیداهایـی کـه مـی خواهـد از آنهـا حمایـت کنـد، برگزار 
کـرده و اکنون اکثریت کاندیداهایی که اسمشـان در لیسـت 
قـرار مـی گیرد، مشـخص شـده اند. بـه گـزارش خبرآنالین، 
پیـش تر غالمعلی حداد عادل، سـخنگوی ائتالف اصولگرایان 
گفتـه بـود که 12 بهمن لیسـت نهایی اصولگرایـان در حوزه 
تهـران مشـخص مـی شـود امـا روز سـه شـنبه محمدرضـا 
باهنـر خبـر داد کـه آخریـن جلسـه ائتـالف هـم بـا نتیجـه 
نهایی همراه نبوده و تنها 27 کاندیدا حضورشـان در لیسـت 
30 نفـره قطعی شـده اسـت که اسـامی25تن از آنهـا در زیر 
آمـده و وعـده روز 16 بهمن برای انتشـار لیسـت نهایی  داده 
شـده اسـت. تمـاس هـاي خبرآنالین بـا اعضاي ایـن ائتالف 
حاکـي از آن اسـت کـه ائتالف اصولگرایان اسـامي زیـر را در 

لیسـت خود مـي گنجاند:

1- سیدمحمدحسن ابوترابی فرد  
2- غالمعلی حداد عادل

3- غالمرضا مصباحی مقدم
4- احمد توکلی

5- محمدنبی حبیبی
6- علیرضا زاکانی
7- الیاس نادران

8- مهرداد بذرپاش 
9- اسماعیل کوثری

10- حسین مظفر
11- مسعود میرکاظمی
12- اسداهلل بادامچیان
13- زهره طبیب زاده

14- الله افتخاری

15- فاطمه آلیا
16- مرضیه وحید دستجردی

17- فاطمه رهبر
18- مجتبی رحماندوست

19- محمد سلیمانی
20- سوسن صفارودی )همسر محمدعلی رامین(

21- حسین نجابت
22- حمید رسایی

23- مهدی کوچک زاده
24- محمد حسینی

25- یحیی آل اسحاق
گفتنـی اسـت بـا اینکـه حسـین نجابـت از حـوزه شـیراز 
ثبـت نـام کرده امـا احتمال مـی رود وی به تهـران انتقال 

. بد یا

لیست احتمالی ائتالف اصولگرایان برای تهران
سیاست

توافق هسته ای با 
ایران را پاره می کنم

نوشـت:  مرکـزی خبـر  واحـد 
جمهوریخـواه  حـزب  کاندیـدای 
آمریکا می گویـد دراولین روز کار 
به عنـوان رئیـس جمهور،توافق با 
ایـران را پـاره میکنـم. تـد کـروز 
گفـت: اولین کاری کـه قصد دارم 
در اولیـن روز ریاسـت جمهـوری 

خـود انجـام دهـم این اسـت کـه تمـام تصمیمـات اجرایی غیـر قانونـی و مغایر 
بـا قانـون اساسـی بـاراک اوبامـا را لغو خواهـم کـرد.  وی ادامـه داد : دومین کار 
کـه در روز اول ریاسـت جمهـوری انجـام خواهـم داد ایـن اسـت کـه بـه وزارت 
دادگسـتری دسـتور دهـم تحقیقات خـود در زمینه تنظیم خانواده تنظیم شـده 
) اشـاره بـه سـقط جنیـن( را به انجام برسـاند و هرگونـه اقدام خـالف قانون در 
ایـن زمینـه را تحـت پیگـرد قانونـی قرار دهـد. تد کـروز گفت : سـومین  کاری 
کـه انجـام خواهـم داد ایـن اسـت کـه بـه وزارت دادگسـتری دسـتور دهـم در 
سراسـر کشـور به هرگونه  تالش برای محـدود کردن آزادی مذهبـی پایان داده 
شـود . کاندیـدای احتمالـی حـزب جمهوریخـواه در انتخابات ریاسـت جمهوری 
آمریکا در اولین روز ریاسـت جمهوری اش را انتقال سـفارت آمریکا در اسـرائیل 
)سـرزمین هـای اشـغالی( بـه بیت المقـدس به عنـوان پایتخت دایمی اسـرائیل 

اعـالم کرد.

تاکید رییس جمهور 
بر اتمام طرح مسکن 
مهر تا پایان سال 95

و  راه  وزیـر  مقـام  قائـم 
مهـر  مسـکن  در  شهرسـازی 
گفـت: اتمـام طـرح مسـکن مهر 
 95 سـال  پایـان  تـا  کشـور  در 
تاکیـد رئیـس جمهـوری اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، احمـد اصغری 

مهرآبـادی در مراسـم بهـره بـرداری از هفـت هـزار و 704 واحـد مسـکن مهر 
در لرسـتان افـزود: تاکنـون از مجمـوع دو میلیـون و200 هـزار واحـد مسـکن 
مهـر کار احـداث یـک میلیـون و 850 هـزار واحد به اتمام رسـیده اسـت. وی 
بـا تاکیـد بـر بسـته شـدن پرونـده مسـکن مهر تا سـال آینـده گفت: بـا وجود 
برخـی مشـکالت در اسـتان هـا تـالش می شـود ایـن مطالبـه مردم بـرآورده 

شـده و واحـد هـا تحویـل متقاضیـان شـود. 
وی ادامـه داد: تنهـا در شـهر جدیـد پردیـس تهـران بـا توجه بـه تاخیر در 
آغـاز طـرح مسـکن مهـر و عـوارض خاص سـاخت و سـاز، اتمـام ایـن واحدها 
تـا پایـان سـال 95 چنـدان منطقی نیسـت. قائـم مقام وزیـر راه و شهرسـازی 
در مسـکن مهـر اظهـار کرد: هـم اکنون از مجمـوع 350 هزار واحد در دسـت 
احـداث، 205 هـزار واحـد در مرحلـه نـازک کاری و 95 هزار واحـد در مرحله 

سـفت کاری است.

»میهمانی الله ها«
 امروز در گلزارهای 
شهدای سراسر کشور 
برگزار می شود

مراسـمی میهمانی الله هـا امروز 
در بیـش از 19هـزار گلزار شـهدای 
انقـالب اسـالمی و جنـگ تحمیلی 
در سراسـر کشـور برگزار می شـود. 
امروزهــمزمان  بـه گـزارش مهـر، 

بـا چهــارمین روز از ایـــام اهلل دهـۀ مبـارک فجـر انقـالب اسـالمی کـه بـه عنوان 
»انقـالب اسـالمی؛ ایمـان، جهـاد و شـهادت« نامگـذاری شـده اسـت، در مراسـمی 
بـا عنـوان میهمانـی اللـه هـا در بیـش از 19هزار گلـزار شـهدای انقالب اسـالمی و 
جنـگ تحمیلـی در سراسرکشـور، مزار شـهدای گلگون کفن عطرافشـانی و گلباران 
و گلریزان می شـود. شـورای هماهنگی تبلیغات اسـالمی از ملت شـهیدپرور و بزرگ 
ایران اسـالمی در سراسـر کشـور پنـاور ایران و از تمامـی آحاد مختلف مـردم وفادار 
و انقالبـی، دعـوت می کنـد تا با حضور گسـترده و پرشـور خود در مراسـم میهمانی 
اللـه هـا ضمن عطرافشـانی و گلبـاران مزار شـهدای انقالب اسـالمی و دفاع مقدس، 
بـار دیگـر بـا شـهدا و امـام شـهیدان تجدیـد میثـاق کننـد. ایـن مراسـم بـا حضور 
معنوی و گسـتردۀ خانواده های معظم و معزز شـهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، 
ایثارگران انقالب اسـالمی و مردم شـریف و مؤمن و جوانان برومند ایران اسـالمی از 

آحـاد و اقشـار مختلـف مـردم  مزار ایـن شـهیدان گلباران خواهد شـد.

راه و شهرسازیسیاست خارجی خبر

حوادث

توقیف 70 دستگاه موتورسیکلت 
متخلف در شهر کرمان 

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمـان از توقیـف 70 
دسـتگاه موتورسـیکلت متخلـف در 48 سـاعت گذشـته 
خبـر داد.  بـه گـزارش پایـگاه خبـری پلیـس سـرهنگ 
عبدالعلـي روانبخش گفـت: ماموران انتظامي شهرسـتان 
کرمـان طـي 48 سـاعت گذشـته و در راسـتاي طـرح 
سـاماندهي موتورسـیکلت ها، با اسـتقرار در نقاط از پیش 
تعیین شـده 70 دسـتگاه موتورسـیکلت متخلف که فاقد 
پـالک، مدارک یا داراي پالک مخـدوش بودند را توقیف و 
بـه پارکینگ داللت دادند.  فرماندهي انتظامي شهرسـتان 
کرمـان افـزود: ایـن تعداد موتورسـیکلت توسـط مأموران 
کالنتـري هاي سـطح شـهر و یـگان امداد کرمـان توقیف 
شـده اند.  سـرهنگ روانبخـش در پایان با اشـاره به ادامه 
داشـتن طرح سـاماندهي موتورسـیکلت ها تا پایان سـال 
گفـت: مـا بـراي پیگیـري و کشـف جرایـم نیاز مبـرم به 
اجـراي این طـرح داریم و مردم اگـر افزایش امنیت را مي 
خواهنـد بایـد در این گونه طـرح ها حداکثر مشـارکت را 

با پلیس داشـته باشـند.

کشف 13 میلیارد کاالي قاچاق در 
کرمان 

رئیس پلیس آگاهي فرماندهي انتظامي اسـتان کرمان 
از کشـف 13 میلیارد ریال کاالي قاچاق در راسـتاي طرح 
مبـارزه باقاچاق کاالوارز خبردادوگفـت: ورود کاالي قاچاق 
اقتصـاد داخلي را فلج مي کند  سـرهنگ یدا.. حسـن پور 
در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیـس گفت: 
مامـوران اداره مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـه منظـور از 
بیـن بـردن بسـترهاي تخلفاتي و برخـورد بـا متخلفان و 
انهدام شـبکه هاي فعال درزمینه قاچاق کاال طرحي سـه 
روزه را اجـرا کردنـد.  وي افـزود: بـا اقدامات شـبانه روزي 
کارآگاهـان پلیس دراین طرح 24 قلـم انواع کاالي قاچاق 
بـه ارزش ریالـي 13 میلیـارد و 613 میلیون ریال کشـف 
شـد.  حسـن پور بیـان کـرد : از مهمترین این کشـفیات 
مـي توان به کشـف 44 هـزار لیتر فراورده نفتـي، 16 هزار 
قلم وسـایل آرایشـي و بهداشـتي ، 510 هزار نخ سیگارت 
، چهـار و نیـم تـن برنج خارجـي و انواع قطعـات یدکي و 
لـوازم جانبـي کامپیوتـر قاچـاق اشـاره کـرد.  وي گفت : 
دراجـراي ایـن طرح تعـداد 53 دسـتگاه خودرو کـه براي 
حمـل کاالي قاچـاق اسـتفاده مـي شـود توقیـف و  106 
متهـم دسـتگیر که براي سـیر مراحـل قانوني بـه مراجع 
قضایي تحویل شـد.  سـرهنگ حسـن پـور در پایان بیان 
داشـت : ورود کاالي قاچـاق اقتصـاد داخلـي را فلـج مـي 
کنـد از این رو پلیس براي تحقق بیشـتر اقتصاد مقاومتي 
مبـارزه بـي امـان بـا ورود کاالي قاچـاق را در دسـتور کار 

قرار داده اسـت.

توقیف کشنده »آکسور« با
27 میلیون خالفي 

رئیـس پلیـس راه زرنـد گفـت: مامـوران یک دسـتگاه 
کشـنده »اکسـور« را در عملیـات مامـوران گشـت وی ـژه 
پلیـس راه توقیـف و بـه پارکینگ منتقل کردند.  سـروان 
»هوشـنگ سـنگ پهني« اظهار داشـت: مامـوران پلیس 
راه زرنـد حیـن کنتـرل خودروهـاي عبـوري در محـور 
»زرنـد -یـزد« یک دسـتگاه کشـنده بنـز آکسـور را براي 
بررسـي سـوابق و مـدارک متوقف کردنـد.  وي افزود: پس 
از اسـتعالم هاي انجام شـده مشـخص شـد خودرو داراي 
27 میلیـون و 300 هـزار ریـال خالفي بـا 54 فقره تخلف 
پرداخت نشـده اسـت که بر همین اسـاس خودرو توقیف 
و وروانـه پارکینـگ شـد.  سـروان سـنگ پهنـي اظهـار 
داشـت: بر اسـاس قانون پلیـس موظف اسـت خودروهاي 
بـاالي یـک میلیون خالفي را توقیف کنـد و رانندگاني که 
مرتکـب تخلـف شـده و بـا جریمـه روبـرو مي شـوند مي 
بایسـت در موعـد مقـرر جریمـه هـاي خـود را پرداخت و 
از توقیـف خـودرو خـود جلوگیري کننـد.  وي در پایان به 
رانندگان هشـدار داد: با رعایت سـرعت مطمئنه و تمرکز 
بیشـتر رانندگي کنیـد و از پرداختن به مـواردي که باعث 
عـدم توجـه به رانندگي مي شـود مانند صحبـت کردن با 
سرنشـینان، اسـتفاده از تلفن همـراه و دیگر مـوارد حتماً 

بپرهیزید.

مرگ پسر به دست پدر در
 نزاعي خانوادگي 

جانشـین انتظامـي کهنوج از شناسـایي و دسـتگیري 
پـدري کـه به علت اختـالف خانوادگي اقدام به قتل پسـر 
21 سـاله خـود بـا اسـلحه شـکاري کرده بـود، خبـر داد.  
سـرهنگ رضـا فیـروز بخـت در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
پایـگاه خبري پلیـس گفت: در پي تماس بـا مرکز فوریت 
هـاي پلیسـي 110 مبنـي بـر وقـوع یـک فقـره مـرگ 
مشـکوک در بیمارسـتان 12 فروردیـن نزدیکتریـن واحد 
گشـت پلیـس بـه محـل حادثـه اعـزام شـد.   سـرهنگ  
فیـروز بخت  بیان داشـت: پـس از مراجعه بـه محل وقوع 
حادثـه مامـوران با جسـد جواني 21 سـاله مواجه شـدند 
کـه از ناحیـه قفسـه سـینه دچـار جراحت شـدید بـر اثر 
اصابت گلوله اسـلحه شـکاري شـده بود.  وي تصریح کرد: 
از ایـن رو مامـوران پلیـس آگاهـي بـه محل حادثـه اعزام 
شـدند و پـس از انجـام تحقیقـات پلیسـي و جمـع آوري 
آثـار و دالئـل جـرم و شـنیدن اظهـارات اعضاء خانـواده و 
مـردم، اختـالف خانوادگي و درگیري لفظي شـدید قبلي 
مقتـول بـا پدرش محرز شـد.  فیـروز بخت گفـت: پلیس 
در بررسـي  هـاي فنـي صحنـه جـرم، یـک قبضه سـالح 
شـکاري دو لـول را کشـف کـرد کـه در قسـمتي از خانـه 
پنهـان شـده بود.  ایـن مقام انتظامـي ادامـه داد: مضنون 
اصلـي کـه پدر متوفـي بود بالفاصله دسـتگیر شـد و وي 
پـس از مواجـه شـدن بـا مسـتندات و دالیـل پلیـس، به 
جـرم خـود اعتـراف کـرد.  جانشـین انتظامـي کهنـوج 
تصریـح کـرد: متهم در خصوص چگونگي وقـوع حادثه به 
مامـوران گفـت که ›پسـرم همـواره از من طلـب وجه نقد 
مـي کـرد و من نیـز در اختیـارش قـرار مـي دادم و امروز 
صبـح هـر دو قصد رفتـن به مزارع کشـاورزي را داشـتیم 
کـه از همراهي مـن خودداري کرد و مشـاجره لفظي بین 
مـان درگرفت. من هم به قصد ترسـاندن فرزندم دو گلوله 
شـلیک کـردم کـه یکـي از گلوله ها به قفسـه سـینه اش 
اصابـت کـرد.‹  سـرهنگ فیـروز بخـت تاکید کـرد: متهم 
پـس از تکمیـل پرونده به همراه اسـلحه شـکاري کشـف 
شـده بـراي مراحـل قانونـي بـه مرجـع محتـرم قضائـي 

تحویل داده شـد.

نیازمند وفاق ملی در 
داخل کشور هستیم

شـورای  مجلـس  رییـس 
اسـالمی با بیـان اینکـه انتخابات 
بهتریـن تجلـی گاه وفـاق ملی به 
شـمار می آیـد گفت: در شـرایط 
نیازمنـد  ای،  منطقـه  حسـاس 
همگرایـی و وفاق ملـی در داخل 
کشـور هسـتیم. بـه گـزارش ایرنا 
علـی الریجانـی همزمـان بـا فـرا 

رسـیدن سـی و هفتمیـن سـالروز پیـروزی شـکوهمند انقـالب اسـالمی ایـران 
در دیـدار بـا اعضـای شـورای مرکـزی و جمعـی از نماینـدگان عضو فراکسـیون 
حامیـان انقـالب اسـالمی با تاکید بـر ضرورت حفـط وحدت، همگرایـی و ایجاد 
وفـاق ملـی افـزود : باید تـالش کنیم مجلس محلـی برای تجمع نخبگان باشـد. 
رییس مجلس شـورای اسـالمی به ضرورت افزایش ظرفیت سـه قوه اشـاره کرد 
و گفت: با توجه به گشـایش پیش آمده در مسـاله هسـته ای و تالش دشـمنان 
منطقـه ای و بیـن المللـی بـرای تحت شـعاع قـرار دادند ایـن موضـوع، نیازمند 

صـف آرایـی بـر اسـاس وفـاق ملی هسـتیم.
 وی بـا تاکیـد بـه برگزاری شـکوهمند 2 انتخابات پیـش رو )خبرگان رهبری 
و مجلـس شـورای اسـالمی (، بیـان کـرد کـه الریجانـی بـا اشـاره بـه اینکه در 
وضعیـت به هـم ریخته امنیتی در منطقـه برگزاری انتخابات رقابتی شـکوهمند 
بسـیار حایـز اهمیـت اسـت، افـزود: در شـرایط حساسـی کـه به سـر مـی بریم 
برگـزاری انتخابـات پرشـور و بـا حضـور حداکثـری در ارتقـای جایگاه ایـران در 
عرصـه بیـن المللـی بسـیار تاثیر گزار خواهـد بود. وی با اشـاره به نقش تشـکل 
هـای سیاسـی و بـه ویـژه جبهـه حامیـان انقـالب اسـالمی در افزایـش میـزان 
مشـارکت مـردم، افـزود: جبهـه حامیـان انقـالب اسـالمی به عنوان یک تشـکل 
تاثیـر گـذار سیاسـی مـی توانـد موجی همـراه با شـور و نشـاط انتخاباتـی را در 
جامعـه ایجاد کرده و منجر به افزایش سـطح مشـارکت اقشـار مختلـف مردم در 

پـای صنـدوق های رای شـود.
بـه گفتـه دبیـر کل جبهـه حامیان انقالب اسـالمی مـردم با بصیـرت و فهیم 
ایـران اسـالمی هیچـگاه فریب خدعـه های منافقان سیاسـی و دشـمنان عرصه 
بیـن الملـل را نخواهنـد خـورد. عظیمـی ترغیـب مـردم بـه حضورگسـترده در 
انتخابـات را واجـب شـرعی دانسـت و تصریح کرد:بـا پرهیز از هرگونه وابسـتگی 
و علقـه شـخصی امیـد اسـت بتوانیـم بـه یـاری خداوند توانـا، مشـتی محکم بر 
دهـان اسـتکبار جهانـی و تمامـی کسـانی کـه بـه دنبال نفـوذ بیگانه در کشـور 
هسـتند، بکوبیم. اعضای شـورای مرکـزی جبهه حامیان انقالب اسـالمی در این 
دیـدار بـا تاکید بر ضـرورت تخصصی شـدن مجلس شـورای اسـالمی،ایده های 
خـود را در ایـن ارتبـاط بـه رییس مجلس شـورای اسـالمی در میان گذاشـتند.

معنا ندارد که اجرا 
در همه جا به عهده 
رئیس جمهور باشد!

رئیـس  قوه قضائیـه اصـل 113 
قانـون اساسـی درباره مسـئولیت 
رئیـس جمهـور در اجـرای قانون 
اساسـی را دارای ابهـام خوانـد و 
گفـت: معنـا نـدارد کـه اجـرا در 
همـه جا بـه عهـده رئیس جمهور 

باشـد. بـه گـزارش مهـر آیـت اهلل آملـی الریجانـی ادامـه داد: علی القاعـده و بـه 
ظاهـر بایـد قبـول کنیـم که ایـن اصل بـه تمام بندهـای قانـون و اصـول قانون 
اساسـی برمی گـردد، امـا توجـه بـه اسـتقالل قوه قضائیـه در قانـون اساسـی و 
نظـارت اسـتصوابی شـورای نگهبان و اسـتقالل مجمع تشـخیص مصلحت نظام 
نشـان می دهـد کـه معنایش این نیسـت کـه در همه جـا اجرای قانون اساسـی 
بـا دولـت اسـت. آملـی الریجانـی ادامـه داد: در ایـن اصـل نیامده نظـارت و این 
حـرف نادرسـتی اسـت، بلکه به اجرا اشـاره شـده و معنـا ندارد که اجـرا در همه 
جـا بـه عهـده رئیس جمهور باشـد. نمی شـود اجـرای اصـل اسـتقالل قوه قضائیه 
بـر عهـده رئیس جمهـور باشـد و به نحـوی باید این ابهـام در ایـن جمله برطرف 
شـود. مسـئله اسـتقالل قـوه قضائیـه مسـلم اسـت و اصـل 57 قانـون اساسـی 
نظـارت را بـه رهبـری داده نـه بـه رئیس جمهـور یا شـخص دیگـری. وی تاکید 
کـرد: اسـتقالل قـوه  قضائیـه نیاز بـه پایمـردی و مجاهـدت دارد و همـه قضات 
و کارکنـان در رده هـای مختلـف قـوه بایـد کمـک کننـد تـا اسـتقالل و اقتـدار 

قوه قضائیـه حفظ شـود. 
شـاید در هیـچ کجـای دنیـا قوه قضائیـه این مقدار اسـتقالل و اختیـار قانونی 
نداشـته باشـد و دسـتگاه قضایی کشـور از جهت سـعه اختیارات بی نظیر اسـت. 
آملـی الریجانـی افزود: به نسـبت اسـتقالل قـوه قضائیـه، توقع مردم هـم از قوه 
بـاال اسـت. بـرای اینکه ملجـاء مردم باشـیم، باید اعتمـاد مردم را جلـب کنیم و 
ایـن کار فقـط در پنـاه سـالمت قـوه محقق می شـود. اگر عدم سـالمت در جای 
جـای قـوه دیـده شـود و مـردم سـلب اعتماد کننـد و نتواننـد به خواسـت خود 
دسـت یابنـد، این ضـرری بزرگ اسـت. توقع داریـم همه با مجاهـدت و ریاضت 
ایـن اهـداف بلنـد را در حیطـه قوه قضائیـه محقـق کننـد و مأمن واقعـی احقاق 
حقـوق مـردم باشـند. رئیس قـوه  قضائیه ادامـه داد: امـروز با نگاهی به گذشـته 
می بینیـم کـه قوه قضائیـه مسـیری تکاملـی را طـی کـرده اسـت. در سـال های 
اخیـر نیـز تـالش زیـادی شـد در جهـت رسـیدن بـه اهـداف بلنـد قوه قضائیـه. 
گمـان نـرود کسـانی که صاحب قـدرت و ثروتنـد، می تواننـد در قوه قضائیه نفوذ 
کننـد. دیـده شـد کـه افـراد صاحـب قـدرت و ثـروت هـم بـه محکمه کشـیده 
می شـوند و مالحظـه قـوه فقـط رسـیدگی بـه امـور بـر اسـاس ضوابـط قضایی 

است.

تاکید رییس جمهور 
بر شروع برجام 
داخلی

االن  گفـت:  جمهـور  رییـس 
زمانـی اسـت کـه بایـد برجـام 2 
شـروع شـود. بـه گـزارش ایسـنا 
حسـن روحانـی در مراسـم روز 
کـرد:  اظهـار  فضایـی  فنـاوری 
امـروز نیاز بـه یک برنامـه جامع 

مشـترک ملـی داریـم چـرا کـه از برجـام 1 عبور کـرده ایـم و باید برجـام 2 را 
آغـاز کنیـم. وی افـزود: موافـق، مخالـف و منتقـد همـه باید دسـت به دسـت 
هـم بدهنـد تـا مشـکالت کشـور را حـل کنیـم چـرا کـه مـا در اهـداف ملی و 
توسـعه کشـور اختـالف نداریـم و خوشـبختانه در حل مشـکالت اصلی کشـور 

نظـرات بـه هـم نزدیک اسـت.
 روحانـی بـا بیـان اینکـه ایـن دولـت بـا تحمـل تریـن دولـت اسـت، تاکید 
کـرد: هیـچ دولتـی تـا ایـن حد تخریب نشـد و هیـچ دولتـی اندازه ایـن دولت 
اذیـت نشـده اسـت البته مردم قدرشـناس انصافـا از این دولـت حمایت کردند. 
مـا امـروز در حل مشـکالت کشـور و اهداف بلندمـدت مان اختالفـی نداریم و 
همـه بایـد بـه صحنـه بیاییم. یکـی از آن صحنه هـا، فناوری های نو اسـت که 

هـر کـس به سـهم خـود بایـد در آن حضور پیـدا کند. 
رییـس جمهـور ادامـه داد: بایـد آن چیزهایـی را کـه مـی توانیـم بـه مردم 
واگـذار کنیـم و دسـتگاه هـای دولتی را کوچـک و چابک سـازیم. بخش هایی 
کـه مـی تـوان بـه مـردم و بخش خصوصـی واگـذار کـرد باید بـه آنهـا واگذار 
شـود. در فنـاوری هـای نـو نیز بایـد اولویـت بندی و بـر مبنـای آن اولویت ها 
حرکـت کنیـم. بایـد برنامـه هایمان را بـرای مردم توضیـح بدهیم تـا مردم در 
سیاسـتگذاری حضـور پیـدا کنند و اطالعات شـفاف در اختیارشـان قرار گیرد. 
وی بـا اشـاره بـه متفاوت شـدن شـرایط ارتباطات با گذشـته خاطرنشـان کرد: 
یکـی از ویژگـی هـای دنیـای امروز، ارتباطات اسـت. هیچ کس فکـرش را نمی 
کـرد کـه در ارتباطـات دنیـا بـه ایـن نقطه برسـد و فـردا و پس فردا مشـخص 
نیسـت کـه بـه کجـا برسـیم. دنیـای امـروز دنیـای رقابـت اسـت و مـا هم در 
فضـای روز حضـور داشـته باشـیم. آنچـه در برجام بـرای ما ایجاد شـده فضای 
نویـن بـرای فنـاوری، علـم و ارتباط با دنیاسـت. روحانـی افزود: در سـفر اخیر 
بـه اروپـا و در جریـان خریـد هواپیمـا و تعامـالت نفتـی یکـی از نکاتـی که بر 
آنهـا تاکیـد مـی کـردم ایـن بود کـه ما عـالوه بـر اینکه ایـن تجهیـزات را می 
خریـم مـی خواهیـم بخشـی از آن را هم در داخل کشـور بسـازیم و در آخرین 
تحقیقـات نفـت و گاز در مراکـز تحقیقاتی حضور داشـته باشـیم چـون فضای 
برجـام فضایـی اسـت که راه باز شـده بـرای اینکه از فنـاوری و دانـش دیگران 

اسـتفاده کنیم.

مجلسقوه قضاییهدولت
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نظر
سیدمهدی طباطبایی:

سخنان آیت اهلل هاشمی 
پخته و سنجیده بود

به گزارش »انتخاب«، حجت االسـالم والمسلمین 
طباطبایـی اسـتاد اخـالق با اشـاره به سـخنان اخیر 
آیـت اهلل هاشـمی مبنـی بـر اینکه»همـه مـا بـه امام 
داشـت: سـخنان  اظهـار  بدهکاریـم«،  خمینـی)ره( 
آیت اهلل هاشـمی سـخنانی درسـت، پخته و سنجیده  
بـود. در واقـع نوعـی یـادآوری بـه مسـئوالن بـود که 
بداننـد چـه کسـی آنها را با این نقطه رسـانده اسـت.

وی افـزود: افـراد زیـادی را می شناسـم کـه اگـر 
انقـالب نشـده بود امـروز هیچ چیزی نداشـتند، هیچ 
اعتبـاري نداشـتند، اینهـا مـرد کار نبودنـد، برخی از 
روحانیـون هـم بودنـد کـه مـرد منبـر و سـخنرانی 
نبودنـد، ولی چـون انقالب برپاشـد بـود داراي اعتبار 
و منافعي شـدند. ایـن افراد قطعاً باید از این سـخنان 

آیـت اهلل هاشـمی ناراحت شـوند.
عضـو جامعـه روحانیـت مبارز دربـاره عـدم احراز 
صالحیـت سیدحسـن خمینی، گفـت: ایـن موضوع 
بسـیار مهمی اسـت. شـورای نگهبان مـی گوید فقیه 
بـودن را مـا باید تشـخیص دهیـم عیبي ندارد شـما 
هم تشـخیص دهیـد. ولي در آنجایي کـه نظر مراجع 
مسـلم پیـش می آیـد نظـر خـود را مقـدم نپنداریـد 
کـه ایـن لطمـه زدن بـه اعتبـار حـوزه و روش اصیل 
دروس و بحـث حـوزوي اسـت، آیـا قبـول ندارید که 
تشـخیص فقیـه بودن بـا علمـا و مراجع هم اسـت؟

وی بـا تاکید بـر اینکه امتحـان و آزمون خبرگان 
مـالک اصلـی انتخـاب فقیـه نیسـت، گفـت: اینهـا 
قوانینـی اسـت کـه شـورای نگهبـان جدیـدا ایجـاد 
کـرده اسـت، البتـه به شـکل قانونـی هـم درآمده و 
اشـکالی هـم نـدارد ولـی مراجـع تقلیـد بایـد تایید 
کننـد کـه فـردی مجتهـد و فقیـه هسـت یا نـه. در 
قانـون اولیـه هـم ایـن بود کـه از سـه نفـر می توان 
احـراز اجتهـاد کـرد، اول کسـی کـه شـهرت علمی 
دارد، دوم کسـی کـه درسـش مشـهور اسـت، سـوم 
هـم کسـی کـه در بیـن فقهـا مشـهور باشـد. بحث 
بـر سـر این اسـت کـه اعضای شـورای نگهبـان می 
گوینـد مـا بایـد مجتهـد بـودن را تشـخیص دهیـم 
ولـی ایـن درسـت نیسـت. اصاًل چـه کسـی اجتهاد 
خود شـما را تایید کرده اسـت؟ مگر اجتهاد شـما را 
علمـای دیگر تاییـد نکردند. پس بـرای کاندیداهای 
خبـرگان هـم مـی تـوان اجتهـاد را از طریـق علمـا 

اثبـات کرد .
نماینـده سـابق مجلـس تاکید کـرد: اجتهـاد نوه 
امـام خمینـي را آنچـه کـه گفته مي شـد بسـیاري 
از حضـرات و علمـاي اعـالم تاییـد کرده انـد و خـود 
اعضـاي محتـرم شـورا نیـز مي تواننـد بـا بررسـي 
دروس بـا ایـن نتیجـه برسـند امـا به نظـرم دالیلي 
منجـر بـه ایـن شـده کـه آقایـان بـر عملکـرد خود 
مـن  هـم  امـام  یـادگار  غیـر  حتـي  باشـند  مصـر 
افـرادي را مـي شناسـم که مشـهور به علم هسـتند 
سالهاسـت دروس دارنـد اما رد شـده انـد. این روش 
بـراي آینـده خطر ناک و نسـبت به گذشـته شـبهه 

نـاک خواهـد بود.
ایـن اسـتاد اخـالق بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی 
کاندیداهـای خبـرگان بـدون گذراندن آزمـون تایید 
صالحیـت شـدند، تصریـح کرد: چـرا آن افـراد تایید 
صالحیـت شـدند، مطمئنا بر اسـاس همیـن ادله ای 
بـود کـه عنـوان کـردم، حتـي معتقـدم روش اصلـي 
و درسـت همیـن اسـت و دیگـران هـم )کسـاني که 
شـهرت علمـي دارنـد یا در حوزه مشـهور بـه اجتهاد 
هسـتند( بایـد ایـن گونـه تایید صالحیت مي شـدند.

وی ادامـه داد: مـن هـم معتقـدم حفـظ حرمت 
بیـت امـام و در صـدر ان حرمـت سـید حسـن بـه 
معنـي کسـي کـه بسـیار بـه امـام شـباهت دارد از 
مسـلمات اسـت و اگـر کسـي بـراي امـام احتـرام 
قایـل اسـت بهتر اسـت این حرمـت را بـراي یادگار 

ایشـان هـم قایل باشـد.

از دیربـاز برخـی خانـواده هـا بـه 
یـک تخصـص و یا یک شـغل مشـهور 
و  هـا  خانـواده  برخـی  شـدند.  مـی 
طوایـف بـه طبابـت معـروف بودنـد و 
یـا روحانیـت در یک خانـواده موروثی 
مـی شـد و هنـوز هـم کـم نیسـتند 
خانـواده هایـی کـه بـه ایـن کسـوت 

شـناخته مـی شـوند. 
امـا برخـی خانـواده هـا شـاید بـا حفـظ ایـن پیوندهـا 
بـه عرصـه سیاسـت هـم ورود مـی کردنـد. خانـواده هایـی 
کـه فعالیـت سیاسـی را بـه عنـوان عالقـه منـدی و تعهـد 
اجتماعـی خـود برگزیـده انـد، در بسـیاری از کشـورهای 
جهـان شـناخته شـده هسـتند ماننـد خانـواده گانـدی در 

هندوسـتان، خانـواده بوتـو در پاکسـتان و... 
از آن جایـی کـه در همـه ایـن کشـورها انتقـال قـدرت 
از طریـق انتخابـات و سیاسـت ورزی بـر مـدار دموکراسـی 
صـورت مـی گیـرد هـر کسـی کـه بـه قـدرت می رسـد به 
دلیـل مقبولیـت مردمـی اسـت و نـام آن هـا در مـوارد غیر 
انتصابـی از صنـدوق هـای رأی خـارج مـی شـود.  در ایران 
پـس از انقـالب نیـز که سرنوشـت اجرایـی و قانـون گذاری 
کشـور بـه دسـت مـردم سـپرده شـد خانـواده هـای زیادی 
کـه دسـتی بـر سیاسـت  داشـتند و اسـتعداد قـدم نهـادن 
در ایـن وادی را داشـتند خـود را در معـرض رأی مـردم 
قـرار دادنـد. و بـا رعایـت اصـل شایسـته سـاالری از سـوی 
نهادهـای نظارتـی و در نهایـت رأی مردم بر مسـند اجرایی 

و یـا قانـون گـذاری تکیـه مـی زنند.
برخـی خانـواده ها کـه در مقاطع مختلف پـس از انقالب 
در سیاسـت حضـور داشـته انـد عبارتنـد از خانـواده هـای 
مطهری، طالقانی، خاتمی، هاشـمی رفسـنجانی، دسـتغیب، 

و... صدوقی 
عـالوه بـر ایـن برخـی از اعضـای خانـواده بنیـان گـذار 
جمهـوری اسـالمی نیز پا به عرصه سیاسـت ایران گذاشـته 
اند. شـخص ایشـان از سـال 1341 مبارزات انقالبی خود را 
آغـاز و در سـال 57 بـا پیـروزی انقـالب اسـالمی، موفق به 
تشـکیل جمهوری اسـالمی شـدند.  فعالیت سیاسـی ایشان 
در مقـام رهبـر جمهـوری اسـالمی تـا زمـان رحلت ایشـان 

ادامه داشـت.
فرزنـد ارشـد ایشـان آیـت اهلل سـید مصطفـی خمینـی 
بـود کـه از همـان ابتـدای نهضـت تا سـال 56 و درگذشـت 

ناگهانـی وی ادامـه داشـت.
بنیانگـذار  دوم  فرزنـد  خمینـی  احمـد  سـید  مرحـوم 
جمهـوری اسـالمی نیـز پس از درگذشـت بـرادر بـه عنوان 

محـرم تریـن عضـو خانـواده ایشـان در امور سیاسـی مطرح 
امـور  نماینـده ویـژه پـدر در  بـود. سـید احمـد خمینـی 

بـود. وی در سـال 1373 درگذشـت.  کشـوری 
میـان  اسـت.از  ایشـان  دیگـر  فرزنـد  مصطفـوی  زهـرا 
دارد.  حضـور  سیاسـت  عالـم  در  هنـوز  او  امـام  دختـران 
زهـرا مصطفـوی، دبیـرکل تشـکل جمعیت زنـان جمهوری 
اسـالمی و همسـر محمـود بروجـردی اسـت. وی دکتـرای 
الهیـات دارد و عضـو هیـات علمی دانشـکده الهیـات )گروه 
کالم و فلسـفه اسـالمی( دانشـگاه تهران اسـت. همسر زهرا 
مصطفـوی،  مدتـی به عنوان سـفیر ایـران در فنالند فعالیت 

اسـت.   کرده 
نیـز  خمینـی  سـوم  نسـل  امـام)ره(  فرزنـدان  از  پـس 
کمابیـش در سیاسـت حضـور دارنـد کـه معـروف ترین آن 

هـا سیدحسـن خمینـی اسـت. 
سیدحسـن خمینـی در 1 مـرداد 1351 در قـم بـه دنیـا 
آمـد. پـدر و مـادرش هـر دو از سـادات بـه شـمار می آینـد. 
مـادرش سـیده فاطمـه طباطبایـی دختـر آیت اهلل سـلطانی 
طباطبایـی از سـادات طباطبایی بروجرد اسـت. مادر فاطمه 
نیـز صدیقـه نام داشـت که فرزند آیت اهلل سـید صـدر الدین 
صـدر از مراجـع ثـالث و نوه آیـت اهلل حاج آقا حسـین قمی 
از مراجـع وقت بود. پدر سـید حسـن، سـید احمـد خمینی 
فرزنـد سـید روح اهلل خمینی و خدیجه ثقفـی دختر آیت اهلل 

میـرزا محمد ثقفی اسـت.
حضـور  بـا   ،1394 آذر   27 در  خمینـی  حسـن  سـید 
در وزارت کشـور ایـران رسـماً بـرای شـرکت در انتخابـات 
مجلـس خبـرگان رهبـری ثبت نـام کرد، امـا به دلیـل عدم 
حضـور وی در امتحـان اجتهـاد، صالحیـت وی از سـوی 

شـورای نگهبـان احـراز نگردیـد.
در  کـه  سـخنانی  طـی  رفسـنجانی  هاشـمی  اهلل  آیـت 
12 بهمـن در فـرودگاه مهرآبـاد در انتقـاد از رد صالحیـت 
هدیـه  داشـت:»بدهکارها  اظهـار  خمینـی  سیدحسـن 
خوبـی بـه بیـت امـام ندادنـد.« وی در ادامـه سـخنان خود 
گفت:»اگـر امـام و نهضـت و اراده عمومـی مـردم نبود هیچ 
کـدام از ایـن هـا )قضـاوت، تریبـون و...( نیـز نبودنـد. ایـن 
امـام بـود کـه مـردم را بـا حجـت و بـا خیالـی راحـت بـه 
خیابـان آورد. در آن شـرایط رهبـری امـام و حمایـت هـای 
مـردم و بخـش بزرگـی از روحانیـت، دانشـگاه هـا و اصناف 

بـود کـه باعـث شـد انقـالب بـه پیـروزی برسـد.«
ایـن اظهارات هاشـمی رفسـنجانی عالوه بـر واکنش تند 
تندروهـا، انتقـاد اصـالح طلبان هـم چون ابطحـی و عبدی 
را نیـز بـه دنبال داشـت. ابطحی می گوید:»این سـخنان در 
چارچـوب پوپولیسـتی جـواب مـی دهد که رأی شـخصیت 

هـای محبوبـی مثـل  حسـن آقـا بـه سـبد آقـای هاشـمی 
سـوق دهد.«

سـخنان  ایـن  و  گرفتـه  تندتـری  موضـع  عبـدی   امـا 
هاشـمی را برای نفع شـخصی تفسـیر کرده اسـت:»به نظرم 
]آقـای هاشـمی[عدم تایید و حضور حسـن آقـا در انتخابات 
را  ترجیـح مـی دهنـد و یا مـی خواهند اگر احتماالً ایشـان 
تاییـد شـدند آن را بـه حسـاب حـرف هـای خـود بگذارنـد 
و دیگـران را مدیـون خویـش بداننـد  بـا توجـه بـه منطـق 
سـخنان ایشـان انتظـارات شـان از تبعـات ایـن مدیونی هم 
روشـن اسـت. همـان طـور که سـعی کردنـد آمدن حسـن 

آقـا را بـر خـالف واقعیت بـه حسـاب خـود بگذارند.«
گـر چـه اظهـارات این دو نفـر بی پاسـخ نمانـد و صادق 
زیبـاکالم ضمن انتقـاد از عبدی، قضـاوت او را بغض و کینه 
شـخصی او نسـبت به هاشمی دانسـته و گفته است:»تاسف 
آور اسـت کـه آقـای عبـدی هنـوز در بغـض دهـه 70 خود 

اسـت.« مانده  باقی 
در بخشـی از اظهـارات عبـدی آمـده اسـت:»این منطـق 
قبیلگـی و خـالف آرمان های شـناخته شـده اسـت. به نظر 
مـی رسـد آقـای هاشـمی در مـوارد دیگـر هـم بـا همیـن 
منطـق انتسـاب خانوادگـی و یا بدهـکار بودن از افـراد دفاع 

یـا بـه آن ها حملـه مـی کنند.«
فـارغ از ایـن کـه انتقـادات از آقای هاشـمی رفسـنجانی 

چـه قـدر بـه حـق اسـت و یـا دفاعیـات آقـای هاشـمی از 
سـید حسـن خمینـی چـه انـدازه بـه نفـع او تمـام خواهـد 
شـد. از ایـن نکتـه نمـی تـوان صـرف نظـر کرد که شـهرت 
خانوادگـی در رسـانیدن سیدحسـن خمینـی به ایـن نقطه 
از  بسـیاری  نـه  وگـر  اسـت  بـوده  مؤثـر  بسـیار  سیاسـی 
مجتهـدان ماننـد آیـت اهلل موسـوی بجنوردی )پدر همسـر 
سـید حسـن خمینـی( و آیـت اهلل حجتـی کرمانـی و... هم 
رد صالحیـت شـده انـد؛ امـا تنها، حسـن خمینی اسـت که 
ایـن گونـه خبر رد صالحیت اش رسـانه هـا را درنوردیده  و 

در افـواه خـاص و عـام افتاده اسـت.
شـاید هـم جامعـه امروز دیگـر تنها انتسـاب بـه خانواده 
فـردی  و شایسـتگی هـای  پذیـرد  نمـی  را  هـای شـریف 
مقـدم بـر نسـب اسـت. از همیـن رو شـاید دفاعیـات آیـت 
اهلل هاشـمی  و دیگرانـی کـه نسـبت خانوادگـی ایـن نامزد 
مجلـس خبـرگان رهبـری را پررنـگ تـر جلـوه مـی دهنـد 

چنـدان کارسـاز نباشـد.
بلکـه بـرای دفـاع از وی، همـان مـورد تایید بودن سـید 
حسـن خمینـی بـه لحـاظ علمـی کـه توسـط مراجـع و 
علمایـی ماننـد آیـت اهلل العظمـی وحیـد خراسـانی، سـید 
مصطفـی محقق داماد، موسـوی اردبیلی، عبـاس محفوظی، 
سـیدجعفر کریمـی، ابراهیـم امینـی، مرتضی مقتدایـی و... 

اسـت.  کافی 

شایستگی فردی
 یا نسبت خانوادگی؟

مصطفی داننده
عصـر ایـران- رئیـس جمهـور در گفت وگـوی تلویزیونـی 
خـود با مردم از آنها خواسـت در انتخابـات حضور پیدا کنند. 
روحانـی خاطر نشـان کـرد:»از مردم خواهش مـی کنم توجه 
داشـته باشـند کـه حضورشـان پـای صنـدوق بسـیار مهـم 
اسـت. مـا بایـد بهترین هـا را هـم در مجلس خبـرگان و هم 
در مجلـس شـورای اسـالمی برگزینیـم. حضـور مـردم برای 
حـل انـواع مشـکالتی کـه بـه آن اشـاره شـده در انتخابـات 
مهـم اسـت. خواهـش مي کنـم هیـچ کس بـه هیـچ دلیلي با 

صنـدوق انتخابـات قهر نکند تا ان شـاء اهلل  در هفتم اسـفند 
انتخابات خوبي داشـته باشـیم و حماسـه خوبي خلق شـود.«

روحانـی در ایـن سـخنان بـه نکتـه قابـل توجهـی اشـاره 
کـرده کـه مردم بایـد به آن توجـه کنند. در اسـفند 94 و در 
انتخابات هـای مجلـس شـورای اسـالمی و مجلـس خبـرگان 
نبایـد بـا صندوق هـای رای قهـر کنیـم. ایـن دو انتخابـات با 
توجـه بـه شـرایط کشـور در دوران پسـابرجام، بحران هـای 
منطقـه ای، مشـکالت اقتصـادی و ... دارای اهمیـت فراوانـی 
اسـت. همانطـور کـه مـردم در انتخابـات خـرداد 92 رای بـه 

اعتـدال دادنـد در اسـفند 94 هـم می تواننـد بـه مجلـس 
عقالنیـت رای بدهنـد. ریـل گـذاری در دوران پسـابرجام و 
پسـاتحریم می توانـد مهم تریـن وظیفـه مجلـس دهم باشـد. 
»فریـد زکریـا« نویسـنده و نظریـه پـرداز کـه بـه حـزب 
نتایـج  مـورد  در  اسـت  نزدیـک  آمریـکا  در  دموکرات هـا 
در  »هـرگاه  می گویـد:  خاورمیانـه  در  آزاد  انتخابات هـای 
خاورمیانـه انتخابـات آزاد برگـزار شـود، تندروهـا بـه سـر 
کار می آینـد.« ایـن نظـر زکریـا امـا در مـورد ایـران صـادق 
شـرکت  انتخابات هـا  در  مـردم  هـرگاه  ایـران  در  نیسـت. 
مشـاهده  بـا  رسـیده اند.  قـدرت  بـه  تندروهـا  نکرده انـد، 
انتخابـات مجلـس نهـم  و خروجـی رای مـردم می تـوان به 
راحتـی پـی بـه ایـن معنا بـرد که قهـر بـا انتخابـات زمینه 
سـاز حضـور جریان هـای تنـدرو در نهـاد تصمیـم گیـری 

می شـود.  مجلـس  همچـون 
انتخابـات مجلـس  مجمـوع رای حمیـد رسـایی در دو 
هشـتم و نهـم تنهـا554  هـزار و 913 رای بـود یـا روح اهلل 
حسـینیان در دو انتخابـات هشـتم و نهـم مجلـس در حوزه 
تهـران در مجمـوع،739 هـزار و 66 رای بـه دسـت آورد. 
مهـدی کوچـک زاده نماینـده ای کـه بسـیاری از مـردم او 
را بـه خاطـر فریادهـای بلنـدش در صحـن علنـی مجلـس 
انتخابـات مجلـس )دوره هـای  می شناسـند در سـه دوره 
هفتـم، هشـتم ونهـم ( در مجمـوع، یک میلیـون و 92 هزار 
و 304 رای کسـب کـرد و توانسـت سـه دوره پیاپـی بـه 

کرسـی  بهارسـتان تکیـه بزنـد.
عـدم شـرکت مـردم در انتخابـات باعـث شـده فـردی بـا 

حـدود 500هـزار رای بتوانـد دو دوره نمایندگـی شـهری بـا 
حـدود 12 میلیـون نفر جمعیـت را به عهده بگیـرد و این در 
حالـی اسـت کـه به طـور مثـال محمدرضـا خاتمی نفـر اول 
حـوزه تهـران در انتخابات مجلس ششـم به تنهایی توانسـت 
یـک میلیـون و 226 هـزار و 418 رای را بـه خـود اختصاص 

دهد.
مهم تریـن دلیـل تشـکیل مجلسـی همچـون مجلس نهم 

عدم شـرکت مـردم در انتخابـات بود.
انتخابات ریاسـت جمهـوری 92 و نتیجـه آن نمونه بارزی 
از حضـور حداکثـری مـردم در انتخابـات اسـت. قطعـا اگـر 
مـردم در انتخابـات ریاسـت جمهـوری یازدهـم حضـور پیدا 
نمی کردنـد امـروز بـه جـای روحانـی، کاندیـدای رقیـب بـه 
صندلـی ریاسـت جمهـوری تکیـه زده بـود. اسـفند 94 نیـز 
بایـد تکمیل کننده حماسـه 92 باشـد. مردم بایـد در صحنه 
حاضـر شـوند و در برگه هـای رای خـود نـام کاندیداهایـی را 
بنویسـند کـه منافـع ملـی بـرای آنهـا از هـر مسـئله دیگری 
مهـم تـر باشـد. به بیان سـاده می تـوان گفت باید به کسـانی 
رای بدهیـم کـه دلواپـس منافـع ملـی کشـور باشـند نـه 

دلواپـس منافـع شـخصی و جناحـی خود. 
اسـفند 94 به دلیل شـرایط کشور بسـیار مهم تر از خرداد 
92 اسـت. در خـرداد 92 مـردم امیـد داشـتند کـه تحریم ها 
لغـو شـود و آرامـش بـه کشـور بازگـردد امـا حـاال دولـت و 
مجلـس بایـد دوران بعد از توافق هسـته ای را مدیریت کند و 
بـه قـول اهالی ورزش، رسـیدن به قهرمانی سـخت اسـت اما 

حفـظ آن سـخت تر. 

چرا باید در انتخابات شرکت کنیم  
تحلیل

فرزندان خود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه سازید.

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/39 )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقـداری لوله پلـی اتیلـن در اقطـار 63-90-110-250 مورد نیاز خـود را از طریـق تولید کننـدگان یا نمایندگان رسـمی آنها 
خریـداری نمایـد. لـذا واجدین شـرایط مـی توانند بـا ارائه معرفی نامـه از تاریـخ 94/11/15 لغایـت تاریـخ 94/11/24 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه آدرس کرمان انتهـای بلوار 

22 بهمـن شـرکت آب و فاضالب اسـتان- مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند. 
مبلغ اولیه برآورد: 4/920/440/000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 236/00/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضالب 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت:  تا ساعت 9 مورخ 94/12/4

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 11 مورخ 94/12/4
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 

پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مزایده مال منقول 
اجـرای احـکام شـعبه چهـارم دادگاه عمومـی حقوقـی کرمـان در 
نظـر دارد در خصـوص پرونـده اجرائـی کالسـه 940238 له آقای 
سـعید علـی توکلـی علیـه آقـای ایمـان حاجـی زاده عسـکری دایـر بـر 
مطالبـه طلـب یک دسـتگاه خـودرو سـواری پراید 131 به شـماره پالک 
778ط49 ایـران-45 بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل 1393 بـه شـماره 
موتور 5098712 و شـماره شاسـی 3646496 - 412100و دوگانه سوز 
کـه در پارکینـگ عقـاب واقـع در کرمـان- چهـار راه بازرگانـی- ابتـدای 
ترمینـال جدیـد میباشـد و خـودرو مذکـور از قسـمت عقـب تصادفـی و 
شـامل گلگیر عقب راسـت- سـینی شاسـی عقب راسـت- درب صندوق 
عقـب- خطـر عقـب راسـت و چـپ- سـپر عقـب- ابروئی عقب راسـت و 
چـپ کـه قطعـات موصوف نیـاز بـه تعمیـر و تعویـض و بازسـازی دارند 
و ارزش خـودروی موصـوف بـه میـزان 135/000/000 ریـال توسـط 
کارشناسـان رسـمی دادگسـتری ارزیابی گردیده از طریق مزایده بفروش 
برسـاند. جلسـه مزایـده در مـورخ 1394/12/3 راس سـاعت 10 صبـح 
بـا حضـور نماینـده دادسـرا در محـل اجـرای احـکام حقوقی برگـزار می 
گـردد، متقاضیـان در صـورت تمایـل ضمـن هماهنگـی با اجـرای احکام 
حقوقـی 5 روز قبـل از تاریـخ مزایـده مـی تواننـد از خـودرو بـه آدرس 
فـوق الذکـر بازدیـد و در صـورت تمایل به شـرکت در مزایـده 10 درصد 
مبلـغ پیشـنهادی )حداقـل قیمت فـروش پایه ارزیابی شـده می باشـد( 
خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری 2171293951000 نـزد بانک 
ملـی واریـز و قبـض آن را بـه همراه پیشـنها کتبـی در پاکت دربسـته و 
تـا قبـل از برگزاری جلسـه مزایده تحویـل این اجرا نمایند بدیهی اسـت 
شـخصی بـه عنـوان برنده مزایده شـناخته می شـود کـه باالترین قیمت 
را پیشـنهاد داده باشـد و در صـورت انصراف برنـده مزایده ده درصد مبلغ 

پیشـنهادی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
مدیر اجرای احکام شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی کرمان- 
خواجوئی
م الف 2548                 

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

تکنولوژی

خبر
وزیر صنعت:

 با حذف قیمت  گذاری 
دولتی خودرو ارزان می شود

    وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا اشـاره 
بـه قـرارداد پـژو بـا ایـران خـودرو  اعالم کـرد که 
خودروهـای تولیـدی پژو در ایران بایـد حداکثر 3 
سـال از عرضـه اولیه شـان گذشـته یـا محصوالت 

نـو و جدید باشـند. 
او معتقـد اسـت در صورت حـذف قیمت گذاری 
ارزان می شـود. هفتـه  بـازار  در  دولتـی، خـودرو 
پیـش قـرارداد همـکاری پـژو و ایران خـودرو در 
و  ایـران  جمهـوری  ریاسـت  حضـور  بـا  پاریـس 
فرانسـه به امضاء رسـید و بر اسـاس آن مقرر شـد 
ایـران  خودروهـای پـژو 301، 208 و 2008 در 

شـوند. تولید 
محمدرضـا نعمـت زاده، وزیـر صنعـت، معـدن 
و تجـارت بـا اشـاره بـه ایـن قـرارداد اعـالم کـرد: 
»در قـرارداد پـژو، مشـارکت دو طـرف بـه صورت 
براسـاس آن،  مدل هـای  بـود و  مسـاوی خواهـد 
خـودرو پـژو کـه در ایـران تولیـد خواهنـد شـد، 
حداکثـر بایـد سـه سـال از عرضـه آنهـا گذشـته 
باشـد و قـرار اسـت برخـی از خودروهـا نیـز جـزو 
جدیـد  محصـوالت  و  شـده  عرضـه  تـازه  دسـته 
باشـند.«به گفتـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت، 
حـدود 15 مـاه بـرای شـروع تولید ایـن خودروها 
زمـان درنظر گرفته شـده اسـت که تـالش بر این 

اسـت کـه ایـن مـدت بـه 12 مـاه کاهـش یابد.
از 40  بـا خودروسـازان خارجـی،  قـرارداد  در 
درصـد قطعـه سـازی داخلـی شـروع شـده تـا در 
مـدت 2 سـال بـه 80 درصـد تولید داخل برسـد.
در  کـه  اسـت  معتقـد  زاده  نعمـت  محمـد رضـا 
مجمـوع  سیاسـت مـا در صنعـت خودروسـازی، 
بـه روزنگـه داشـتن اسـت و در راهبـرد 10سـاله 
خودروسـازی، از سـه میلیـون خـودرو تولیدی دو 
میلیـون را بـرای مصـرف داخـل و یـک میلیون را 
بـرای صادرات خواهیـم داد.او دربـاره نحوه قیمت 
گـذاری و مباحـث پیـش آمـده در ایـن موضـوع 
گفت:سـرمایه گـذاران و خودروسـازان خارجـی با 
قیمت گـذاری دولتـی موافـق نیسـتند، بنابراین به 
آنهـا گفته ایـم کـه قیمت گـذاری براسـاس عرضه 

و تقاضـا خواهـد بود. 

نباشـد،  دولتـی  قیمت گـذاری  اگـر  معتقدیـم 
خودروهـا ارزان تـر خواهند شـد. در تولیـد خودرو 
هـم  خـودرو  واردات  و  نـدارد  وجـود  انحصـاری 
آزاد اسـت. پارسـال بیـش از 100 هـزار دسـتگاه 
خـودروی خارجـی وارد شـد کـه مقـدار ارزی که 
بـرای واردات ایـن تعـداد خـودرو پرداخت شـده، 
مسـاوی بـا یـک میلیـون و200 هـزار خـودروی 

سـاخت داخـل اسـت.
نعمـت زاده بـا اشـاره بـه اینکـه بـا خودروسـاز 
فرانسـوی دیگـری هـم در حـال مذاکـره هسـتیم 
امـا هنـوز بـه عقـد قـرارداد نرسـیدیم، ادامـه داد: 
»بـا شـرکت خودروسـازی ایتالیایـی و آلمانی نیز 
در حـال مذاکـره هسـتیم و عالوه بر سـواری برای 
سـاخت خودروهـای سـنگین از جملـه اتوبـوس 
و کامیـون مذاکراتـی را بـا ایـن کشـورها انجـام 

داده ایم.«

در حـال حاضـر جایـگاه لپ تاپ هـای تحـت وینـدوز نـه  
تنهـا از جانـب تبلـت و گوشـی هوشـمند بلکـه به وسـیله ی 
هم خانواده هایشـان نیـز مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت. 
سیسـتم عامل  بـه  مجهـز  لپ تاپ هـای  معرفـی  زمـان  از 
اختصاصـی گـوگل معـروف به کروم بـوک، یکه تـازی اپل و 
مایکروسـافت در این عرصه روزبه روز با مشـکالت بیشـتری 
روبـرو می شـود کـه ایـن مسـئله شـاید نهایتـا بـه تغییـر و 
تحـول عمـده ای در ایـن بـازار منجـر شـود. امـروزه کـروم 
بـوک سـهم کوچکـی در بـازار کامپیوترهـای شـخصی دارد 
و تنهـا 2.8 درصـد از آن را بـه خـود اختصـاص می دهـد. 
مقایسـه ی ایـن مقـدار بـا سـهم 1.9 درصـدی آن در سـال 
2014، نشـان دهنده ی رشـد 47 درصـدی در طـول یـک 
سـال اسـت کـه بـا در نظـر گرفتـن حـال  و روز نه چنـدان 
خـوش بـازار پی سـی، رقـم قابل توجهی محسـوب می شـود. 
تحـت  لپ تاپ هـای  از  اسـتقبال  کاهـش  بـه  واکنـش  در 
وینـدوز ارزان قیمـت در بـازار، شـرکت هایی مثـل اچ پـی 
و دل تولیـد بیشـتر محصـوالت زیـر 300 دالر را متوقـف 
کرده انـد. برندهایـی مثـل ایسـر، ایسـوس و لنـووو هنوز به 
عرضـه ی لپ تاپ هـای 180 تـا 300 دالری ادامـه می دهند 
ولـی اگـر نتواننـد فـروش خوبی داشـته باشـند، تولیـد این 
دسـته از محصـوالت هیچ توجیـه اقتصادی نـدارد و ممکن 

اسـت تدریجـا متوقف شـود.
شـاید بتـوان رشـد مقطعـی فـروش کـروم بـوک را بـه 
ضعـف اعضای گروه سـازنده های وینتـل )کامپیوترهایی که 
از پردازنـده ی اینتـل یـا ای ام دی و سیسـتم عامل وینـدوز 
اسـتفاده می کننـد( و ناتوانـی آن هـا در حفـظ برتـری حتی 
در حیطـه ی قدرتشـان تعبیـر کـرد. بـا وجـود اینکـه اینتل 
و مایکروسـافت موفقیـت چندانـی در تسـخیر بازار گوشـی 
هوشـمند ندارنـد ولـی اسـتیالی آن هـا بـر بـازار لپ تـاپ و 
دسـک تاپ را نمی تـوان انـکار کرد؛ بـا این حال شـاید کروم 
بـوک بتوانـد حداقـل در بلندمـدت موقعیـت برتـر آن ها در 

ایـن عرصـه را تهدیـد کند.
بـا نگاهـی بـه وضعیت کنونـی بـازار، کاهـش فعالیت در 
عرضـه ی محصـوالت زیـر 300 دالر توسـط دل، اچ پـی و 
سـایر تولیدکننده هـای مطـرح، منطقی تریـن اقدامی اسـت 

کـه آن هـا در سـال های اخیـر انجـام داده اند.
لپ تاپ های ارزان قیمت تحت ویندوز

 کیفیت مناسبی ندارند
شـاید  و  اغراق آمیـز  کمـی  تیتـر  اینکـه  باوجـود 
چنـدان  آن  اثبـات  ولـی  برسـد  نظـر  بـه  غیرتخصصـی 
سـخت نیسـت. اگـر تاکنـون لپ تـاپ ارزان قیمـت خریـده 
روالـی  خریـد،  مراحـل  کل  کـه  می دانیـد  حتمـا  باشـید، 
سـردرگم کننـده و کابـوس وار اسـت. قیمـت  لپ تاپ هـای 
پاییـن رده، بی ثبـات و انتخـاب از بیـن انبـوه محصـوالت با 
مشـخصات تقریبا یکسـان، سرگیجه آور اسـت. بعد از خرید 

بسـیاری از محصـوالت ارزان قیمـت، دیـر یـا زود مشـکالت 
سـخت افزاری نظیر غیراسـتاندارد بودن کیبورد، حساسـیت 
 ... و  نمایشـگر  کـم  دیـد  زاویـه ی  ترک پـد،  بیش ازحـد 
گریبان گیـر خریـدار خواهد شـد. عـالوه بر ایـن، محصوالت 
ارزان قیمـت معمـوال بلوت ویر بیشـتر و در مقابل پشـتیبانی 
فریلـز  نـو  لپ تـاپ  خریـد  بیـن  دارند.البتـه  ضعیف تـری 
)No frills – محصوالتـی کـه بـه دلیـل حـذف تجهیزات 
و امکانـات جانبـی گران قیمـت و کم کاربـرد- بـدون تأثیـر 
منفـی بـر کیفیـت- بـا قیمـت کمتـری عرضه می شـوند( و 

خریـد لپ تـاپ بـد تفـاوت زیـادی وجـود دارد. در بیشـتر 
لپ تاپ هـای ارزان قیمـت موجـود در بـازار، کیفیـت فـدای 
می شـود،  کمتـر  قیمـت  چـه  هـر  و  اسـت  شـده  قیمـت 
کیفیـت نیـز بیشـتر کاهـش پیـدا می کنـد. باوجـود اینکـه 
تولیدکننده هـای مطـرح کامپیوترهـای شـخصی به خوبی از 
ایـن حقیقـت آگاه هسـتند ولی بـا در نظر گرفتن سـود کم 
محصـوالت ارزان قیمت و رقابت فشـرده، چـاره ای جز حفظ 
ایـن روال یـا توقـف فعالیـت در ایـن رده ندارنـد.در شـروع 
تمایـل  افزایـش  کامپیوترهـای شـخصی،  همه گیـر شـدن 

بـه  ارزان قیمـت  محصـوالت  تولیـد  بـرای  تولیدکننده هـا 
مسـابقه ای تبدیـل شـد کـه همـه شـرکت کننده ها برنده ی 

آن بودنـد. 
امـکان  ارزان تـر،  محصـوالت  تولیـد  بـا  تولیدکننده هـا 
افـراد  بـرای  را  باکیفیـت  شـخصی  کامپیوتـر  از  اسـتفاده 
بیشـتری فراهـم می کردند و در مقابل سـود بیشـتری عاید 
آن هـا می شـد. تولیـد لپ تـاپ و دسـک تاپ ارزان قیمـت بـا 
کارایـی خـوب بـرای بسـیاری به معنای شـانس دسترسـی 
بـه اینترنـت بـرای اولیـن بـار بـود. ولـی در مقطعـی رقابت 
بـه دالیـل مختلـف اسـتانداردهای  بـرای کاهـش قیمـت 
کیفیـت را تحت الشـعاع قـرار داد و در حـال حاضـر بیشـتر 
لپ تاپ هـای ارزان قیمـت تحـت وینـدوز، کیفیتـی درخـور 
نـام ایـن سیسـتم عامل محبوب ندارنـد. هرچند بـا توجه به 
کاهـش قیمـت میانگین لپ تاپ های فروخته شـده در سـال 
2014 بـه 430 دالر و توقـف آن در همیـن حدود، می توان 
گفـت که هنـوز بیشـتر کاربران پی سـی های تحـت ویندوز 
از لپ تاپ هـای ارزان قیمـت اسـتفاده می کنند.باوجوداینکـه 
خریـد یـک لپ تـاپ ارزان قیمت جدید بـا ظاهـر فریبنده و 
امکانـات به ظاهـر خـوب درحالی که هنـوز ناامیـدی حاصل 
از خریـد مـدل قبلـی برطـرف نشـده، زیـاد جـذاب بـه نظر 
نمی رسـد، ولی افـت کیفیت محصوالت تنهـا دلیل وضعیت 
نابسـامان بـازار پـی سـی نیسـت، چراکـه این مشـکل برای 

تبلت هـای 199 تـا 299 دالری پیـش نیامـده اسـت.
فرازوفرود بازار اجتناب ناپذیر و ضروری است

شـاید کاهـش فعالیـت برندهایـی مثـل اچ پـی، لنـووو و 
سـایر تولیدکننده هـای شناخته شـده در بـازار محصـوالت 
ارزان قیمت و تمرکز بیشـتر بر سوددهی و تولید محصوالتی 
بـا قیمـت بـاال و متوسـط بـه دلیـل کوتـاه شـدن دسـت 
باکیفیـت  محصـوالت  از  ارزان قیمـت  لپ تـاپ  خریـداران 
چنـدان مـورد اسـتقبال قرار نگیـرد؛ ولی باقـی ماندن آن ها 
در ایـن عرصـه نیـز کمکـی بـه بهبود شـرایط بـازار نخواهد 
ارزان قیمـت  لپ تاپ هـای  کیفیـت  از  مشـتری ها  کـرد. 
راضـی نیسـتند و تولیدکننده هـا نیـز بـه سـود موردنظـر 
خـود دسـت پیـدا نمی کننـد. از طـرف دیگر مایکروسـافت 
بـه سـخت افزاری نیـاز دارد کـه کاربـران را بـه اسـتفاده از 
وینـدوز ترغیـب کند.تغییـر سیاسـت های تولیدکننده هـای 
مطـرح، در کوتاه مـدت بـازار کامپیوترهای شـخصی را دچار 
رکـود می کنـد ولـی ممکـن اسـت در آینـده بـه بهبـود آن 
منجـر شـود؛ چراکـه بـه هـر شـکل تولیدکننده هـا مجبـور 
قیمـت  نگه داشـتن  پاییـن  بـرای  راهـی  کـردن  پیـدا  بـه 
و  نرم افـزار  و  سـخت افزار  کیفیـت  کـردن  قربانـی  بـدون 
جلـب دوبـاره ی رضایـت مشـتری ها خواهنـد بـود. در غیـر 
ایـن صـورت بـا ظهـور رقیبـی جدید یـا افزایـش محبوبیت 
رقبایـی مثـل کـروم  بـوک، کامپیوترهـای ارزان قیمت تحت 

وینـدوز به راحتـی جایـگاه خـود را دسـت خواهنـد داد.

افزایش استقبال از کروم بوک و احتمال حذف تدریجی 
لپ تاپ های ارزان قیمت

بـا توجـه بـه رونـد روزافـزون تمایـل افـراد بـه خریـد 
خودروهـای کـراس اوور، شـرکت های مختلـف، تدابیـری را 
بـرای مواجهـه بـا ایـن وضعیـت اندیشـیده اند. امـا برنامـه ی 
هیوندایـی در ایـن خصوص چیسـت؟در عصـر کنونی تمایل 
افـراد بـه خریـد خودروهای کـراس اوور به صـورت روز افزون 
در حـال افزایـش اسـت، و هیوندایـی بـا توجه به ایـن نکته، 
بـه دنبـال راهـکاری بـرای جلـب توجه خریـداران به سـوی 
مدل هـای SUV ایـن شـرکت اسـت. طبـق گفتـه ی دیـو 
زاچوسـکی، مدیرعامـل هیوندایـی موتـور امریـکا، بـدون در 
نظـر گرفتـن محدودیت  هـای تولیـد، کـراس اوور کامپکـت 
توسـان قادر به پشـت سـر گذاشـتن االنتـرا؛ مدل سـاالنه ی 
حاضـر  حـال  در  اسـت.  فـروش  آمـار  نظـر  از  هیوندایـی، 
برنامه ریـزی گسـترده ای بـرای حصـول اطمینـان از وجـود 
مدل هـای محبـوب هیوندایـی در مراکز فروش این شـرکت، 
صـورت گرفته اسـت.مرحله ی نخسـت ایـن برنامـه، افزایش 
تولیـد مدل هـای کنونـی اسـت. هیوندایـی تجهیـزات مـورد 
نیاز برای تولید مدل سـانتافه اسـپرت را در کنار خودروهای 
االنتـرا و سـوناتا، در کارخانـه ی خـود در مونتگومـری؛ مرکز 
ایالـت آالباما فراهم کرده اسـت. بدین ترتیـب ظرفیت تولید 
سـاالنه ی ایـن مـدل بـه میـزان 50 هـزار دسـتگاه افزایـش 

یافت. خواهـد 
تولیـد سـاالنه  ی خـودروی توسـان جدیـد که فـروش آن 
از سـال گذشـته آغـاز شـده نیز در حـدود 50 هزار دسـتگاه 
افزایـش یافتـه اسـت. بنابرایـن احتمـاال میـزان فـروش این 
خـودرو از االنتـرا پیشـی خواهد گرفت.اما مرحلـه ی دوم این 
برنامـه، تولیـد مدل هـای جدیـد اسـت. هیوندایـی در حـال 
کار روی کراس اوورهـای دسـته ی B خـود اسـت. احتمـاال 
ماننـد  بـا خودروهـای جدیـدی  رقابـت  بـرای  اقـدام  ایـن 
جیـپ رنه گیـد، فیـات 500ایکـس، هونـدا HR-V، مـزدا 
CX-3، شـورولت ترکـس و نیسـان Juke صـورت گرفتـه 
اسـت. در حـال حاضـر تنهـا غایـب بـزرگ ایـن دسـته از 
کراس اوورهـا، شـرکت تویوتـا اسـت، امـا ایـن شـرکت نیـز 
بـه زودی بـا نسـل جدیـد خـودروی Scion وارد این رقابت 
خواهـد شـد.برند لوکس جنسـیس نیـز عرضـه ی چند مدل 
کراس اوور را وعده داده اسـت. بنابراین مهندسـان جنسـیس 
سـخت در تـالش هسـتند تـا ایـن اتفـاق هـر چـه سـریع تر 
رخ دهـد. احتمـاال چنـد سـال تـا زمـان معرفـی و عرضـه ی 
کراس اوورهـای جنسـیس باقی مانده اسـت، چـرا که پلتفرم 
خودروهـای این شـرکت انحصـاری بـوده و از نمونه های بکار 
گرفته شـده توسـط هیوندایی، مجزا هسـتند. گمـان می رود 

کـه مدل هـای کـراس اوور ایـن شـرکت گسـترده تر از سـایر 
مدل هـای آن بـوده و نسـخه های سـاب کامپت، کامپکـت، 
سـایز متوسـط و بزرگ را شامل شـود.اما آینده ی خودروهای 
برنـد هیوندایـی چه خواهد بود؟ شـرکت هیوندایـی با توقف 
تولیـد سـدان کم فـروش آزرا، زمینه را بـرای تولید مدل های 
دیگـر فراهـم کرده اسـت. البتـه الزم به ذکر اسـت که تولید 
ایـن سـدان بـرای برخـی بازارهـا، از جملـه کـره ی جنوبی و 
بـا نـام Grandeur کماکان ادامـه خواهد داشـت. اما تولید 

آن در ایـاالت متحـده ی امریـکا بـه طور کامل متوقف شـده 
اسـت. مزیـت دیگـر حـذف آزرا از خـط تولیـد هیوندایـی، 
ارائـه ی تصویـری واضح تـر از تفـاوت بیـن برنـد هیوندایـی و 
برنـد لوکـس جنسـیس اسـت.تمام ایـن تغییـرات بـه دلیل 
محبوبیـت روزافـزون خودروهـای کـراس اوور صـورت گرفته 
اسـت. کرایسـلر نیـز در اقدامـی مشـابه، بـا هـدف تمرکـز 
بیش  تـر روی برنـد جیپ، تولید خودروهای سـدان کرایسـلر 

200 و داج دارت را متوقـف کـرد.

برنامه های آینده  هیوندایی
 افزایش ساخت کراس اوورها و توقف تولید آزرا

برند

ثبت رکورد یک 
میلیارد کاربر برای 
Gmail

مدیـر عامـل کمپانـی گـوگل 
آقـای Sundar Pichai همـراه 
بـا انتشـار گـزارش مالـی مربوط 
به سـه ماهه چهارم سـال 2015 
کاربـران  تعـداد  عبـور  از  خبـر 
فعـال ایـن کمپانـی از مـرز یـک 

میلیـارد نفـر داد. در کنفرانـس Google I/O 2015 کـه در مـاه مـه سـال 
گذشـته برگـزار شـد آقـای Pichai کـه در آن زمـان نایب رئیس ارشـد بخش 
محصـوالت گـوگل بـود تعداد کاربـران فعـال Gmail در هر دوره یـک ماهه را 
900 میلیـون نفـر عنـوان نمـود و با توجه به آمار جدید مشـخص می شـود که 
در 7 مـاه گذشـته تعـداد کاربران این سـرویس ایمیل رشـدی 100 میلیونی یا 
بـه عبارتـی دیگر 11 درصدی داشـته اسـت. دیگر سـرویس ها و نـرم افزار های 
 Search، گـوگل کـه بیـش از یک میلیـارد کاربـر در هر ماه دارنـد عبارتنـد از
Android، Google Play، Chrome، Maps و Youtube. بـا توجـه بـه 
نفـوذ غیر قابـل انکار گوگل در زندگـی روزمره کاربران و تبدیل امکان اسـتفاده 
از قابلیـت هـا و سـرویس هـای ایـن کمپانی به یـک نیاز برای خیـل عظیمی از 
افـراد، قـدرت گرفتـن رقبا در این بخـش حداقل در آینده نزدیک سـخت و دور 
از ذهـن اسـت و بـه نظـر مـی آیـد که در سـال های پیـش رو گوگل یکـه تاز و 

بـدون حریف باقـی بماند.

اولین گوشی Vaio با 
ویندوز 10 موبایل 15 
بهمن معرفی می شود

وایو که در سـال 2014 توسط 
سـونی فروختـه شـد حـاال قصـد 
دارد تا گوشـی هوشمند جدیدی 
مجهـز بـه وینـدوز 10 موبایـل را 
در طـول روزهـای آینـده معرفی 
سـال های  در  وایـو  برنـد  کنـد. 

گذشـته روزهای پرفراز و نشـیبی را پشـت سـر گذاشت و حتی در سـال 2014 
 Japan سـونی مجبور شـد تـا بخش زیادی از سـهام خود را در این شـرکت بـه
Industrial Partners بفروشـد. پـس از آن بـود کـه وایـو با عرضه ی گوشـی 
اندرویـدی وارد بـازار گوشـی های هوشـمند نیز شـد و حاال به نظر می رسـد این 
شـرکت قصـد دارد تا با معرفی گوشـی هوشـمند ویندوزی، حضور خـود در بازار 
گوشـی های هوشـمند را پر رنگ تر کند.البته در مراسـم ماه اکتبر مایکروسـافت 
بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد کـه وایـو گوشـی های مجهـز بـه وینـدوز 10 موبایل 
عرضـه خواهـد کـرد اما اطالعات بیشـتری در مـورد این موضوع ارائه نشـد. حاال 
شـایعات جدیـد حاکـی از احتمال معرفی گوشـی مجهـز به وینـدوز 10 موبایل 
توسـط وایـو در روز 15 بهمـن اسـت.اما در مـورد مشـخصات سـخت افزاری این 
گوشـی هیچ اطالعاتی در دسـت نیسـت و حتی مشـخص نشـده اسـت که وایو 
ایـن گوشـی را در چـه بازارهایـی عرضه خواهد کـرد. باید منتظر مانـد و دید که 

وایـو چـه برنامه هایـی برای بخش گوشـی های هوشـمند خـود دارد.

 530 HTC Desire
در راه بازار
هـای  فروشـگاه  از  یکـی 
نـام  هلنـد  کشـور  آنالیـن 
کمپانـی  از  جدیـد  محصولـی 
 Desire بـه  موسـوم   HTC
فـروش  لیسـت  در  را   530
خـود قـرار داده اسـت. در بـاب 
محصـول  ایـن  مشـخصات 

 Desire توضیحـی در صفحـه مربوطـه داده نشـده اسـت. قیمت موبایـل
530 در ایـن وبسـایت 190 یـورو ذکـر شـده کـه بـه معنـی فـروش ایـن 
دیوایـس بـا هـدف میانـه بـازار اسـت. تاریـخ آغاز عرضـه محصـول جدید 
تایوانـی هـا نیـز 23 فوریـه اعالم شـده اسـت کـه به نظـر می آیـد خبر از 
معرفـی آن در نمایشـگاه MWC 2016 در روز 21 یـا 22 فوریه می دهد. 
گفته شـده اسـت کـه این دیوایـس حداقـل دارای دو رنگ سـفید و زغالی 
خواهـد بـود. احتمـال دارد که فـروش دیزایـر 530 در کنار فـروش دیزایر 
 526 Desire 526 انجـام گیـرد و نـه به جای آن، گفتنیسـت که موبایـل
 Snapdragon دارای صفحه 4،7 اینچی 540 * 960 پیکسـل، چیپسـت
210، هشـت گیـگا بایـت حافظـه داخلـی و 1،5 گیـگا بایـت رم اسـت و 
انتظـار می رود کـه Desire 530 هم مشـخصاتی نزدیک به این محصول 

داشـته باشـد.

آیفون 5se با 
نمایشگر 4 اینچ در 
مراسم اسفند ماه 
معرفی نمی شود
و  شـایعات  پیـش  چنـدی  از 
دربـاره ی  زیـادی  گمانه زنی هـای 
سـری  از  اپـل  جدیـد  محصـول 
آیفـون بـا سـایز 4 اینچی منتشـر 
گفتـه  آن  اسـاس  بـر  کـه  شـده 

می شـود ایـن محصـول در مراسـم مـاه مـارس سـال 2016 رونمایی خواهد شـد. 
امـروز تحلیل گـران اعـالم کرده انـد کـه اپـل آیفـون 4 اینچـی را در ایـن مراسـم 
رونمایـی نخواهـد کـرد. پایپـر جعفـری، تحلیل گـر اپـل، برخـالف شـایعاتی کـه 
تاکنـون مبنـی بـر معرفـی آیفـون 4 اینچـی وجود داشـته، معتقد اسـت کـه این 
دسـتگاه در مراسـم مـاه مـارس رونمایـی نخواهـد شـد.وی در یادداشـتی این گونه 
بـرای ادعـای خـود دلیـل آورده: »اپـل هیچـگاه دو آیفـون را در دو بـازه زمانـی در 
طـول یک سـاله رونمایـی نخواهـد کرد. چـون این  کار مسـتقیما به رونـد معرفی و 
عرضـه محصـوالت ایـن کمپانی با ناهماهنگی کـه به وجود مـی آورد صدمه خواهد 
زد و حتـی ممکـن اسـت فـروش باقـی دسـتگاه های این شـرکت مثل آیفـون 7 را 
بـا کاهـش رو بـه رو کند.«این تحلیل گر آشـنا بـه وضعیت و شـرایط اپل همچنین 
اعـالم کـرده کـه تمرکـز اصلی اپل در مراسـم ماه مـارس روی معرفی نسـل جدید 
اپـل واچ و آیپـد ایـر 3 خواهـد بـود و به احتمال بسـیار زیـاد معرفی هیـچ آیفونی 

را شـاهد نخواهیـم بود.

وایوجمیل آیفوناچ تی سی
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تاریخ

محمد مهدی شاهرخ
1320ـ  1318 شمسی

محمـد مهـدی شـاهرخ؛ »اسـتاندار، قاضـی عالی 
رتبـه، در 1278 ش. تولـد یافت. مدرسـه عالی علوم 
سیاسـی را پایـان داد و وارد خدمـت قضایـی شـد و 
مراحلـی از ترقـی را در آن وزارت خانه پیمود. چندی 
دادسـتان تبریز و مدتی دادسـتان اسـتان اصفهان و 

زمانی ریاسـت دادگسـتری خوزسـتان بـا او بود. 
در سـال 1318 ش. فرماندار کل کرمان شـد و تا 
شـهریور 1320 آنجـا بـود. به هنگام خروج رضاشـاه 
از کشـور که چند روزی در کرمان بسـر برد، شـاهرخ 
بـا او بود. در 1324 ش. مجدداً به اسـتانداری کرمان 
منصـوب گردیـد، بعد اسـتاندار خوزسـتان شـد. بعد 
از طـرف مجلس شـورای ملـی به مستشـاری دیوان 
محاسـبات انتخاب گردیـد و بعد به مقام دادسـتانی 
دیوان محاسـبات رسـید و چندی هم ریاسـت دیوان 

محاسـبات با او بود. 
در سـال 1335 ش. گلشـائیان وزیـر دادگسـتری 
کـه اختیاراتـی بـرای اصـالح دادگسـتری گرفـت، 
شـاهرخ را به ریاسـت دادگاه انتظامـی قضات تعیین 
کـرد ولـی پـس از یـک هفته به علـت منـع قانونی، 

حکـم وی لغـو گردید. 
شـاهرخ بعد از بازنشسـتگی، کتابی به نام حقایق 
در دو مجلد انتشـار داد. در آن کتاب، او دادگسـتری 
و سـازمان های اداری را بـه شـدت مـورد انتقـاد قرار 
داده اسـت. شـاهرخ در سـال 1328 ش. مدیـرکل 
بازرسـی وزارت دارایی بود. در آن سـمت به عضویت 
تصفیـه ادارات تعییـن گردید. این هیئـت کارمندان 
دولت را به سـه دسـته تقسـیم می نمود که می توان 
بـه: مفیـد، بـی خاصیـت و مضر تقسـیم کـرد. علیه 
هیئـت تصفیه جنجال برخاسـت، شـاهرخ هم مانند 

سـایرین در مظـان اتهاماتی قرار گرفـت« )1(. 
در مـورد اسـتانداری محمـد مهـدی شـاهرخ در 

کرمـان آمده اسـت: 
بـه  ش.[   1318[  2498 مـاه  تیـر  اواخـر  »در 
اسـتانداری کرمان منصوب گشـت و به این شهر وارد 
گشـت. در زمـان این اسـتاندار جنـگ بین الملل دوم 
بیشـتر ممالـک اروپـا را در برگرفتـه بـود، به همین 
واسـطه مـردم ایـران هـم در بیـم و اضطـراب بسـر 
می بردنـد ... خالصـه اثـر شـوم ایـن جنـگ کم کـم 
در شـهرهای ایـران از جملـه کرمان پیدا شـد؛ ارزاق 
گـران و نایـاب شـد. نـان که خـوراک عمومی اسـت 
بـه زحمـت پخته می شـد. دکاکین خبازی آشـوب و 
پـس از نیـم سـاعت معطلی یکـی دو نـان می دادند. 
قنـد و شـکر و چـای کمیـاب و پیـدا نمی شـد. در 
انبارهـای بازرگانـان آنچـه قند و شـکر موجـود بود، 

خریـداری و مـردم ذخیـره می نمودنـد )2(.
 ]در ایـن مقطـع زمانـی[ مهندسـین آلمانـی در 
بودنـد. در کرمـان مهندسـی  بیشـتر کارخانجـات 
آلمانـی بود که در کارخانه خورشـید همـه کاره بود. 
این آلمانی بیشـتر اوقات مسـِت مسـت بود و موقعی 
کـه عرق کم خورده، هوش و حواسسـش تقریباً سـر 
جاش بـود، می گفت: هیتلر پیشـوای آلمانی کرمانی 
اسـت؛ ژرمـان یعنـی همان کرمـان. خالصـه به نفع 
دولـت خـود تبلیـغ می نمـود و کرمانی هـای سـاده 
دل حرف هـای ایـن مهنـدس را بـاور ]کـرده بودند[، 
هـر کجـا آلمـان شکسـت مـی داد و پیـش می رفت، 
شکسـت  هـم  کجـا  هـر  و  می شـدند  خوشـحال 
می خـورد، غمناک می گشـتند. این مهنـدس نامش 

»ریشـتدر« بـود ...« )3(. 
پی نوشت ها:

)1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی معاصر ایـران، ج 
2، ص 859. 

)2(ـ  ایـن سـال ها مقـارن بـا سـال های قحطـی و مشـکالت شـدید مردم 
ناشـی از جنـگ جهانـی دوم بـود، آقای محمـد صنعتی در خاطـرات خود 
از ایـن دوران و وضعیـت و مشـکالت مردم کرمان )در کتـاب رهگذار عمر( 

است: آورده 
»... در زمـان کودکـي خـود، کـه هـم  زمـان با جنـگ جهاني دوم و اشـغال 
ایـران توسـط متفقیـن بـود، شـاهد صحنه هـا و وقایع زیـادي بـودم که به 
رغـم کمی سـن و سـال، بسـیاري از رنج و مشـکالت مردم و خانـواده خود 
را بـه وضـوح لمـس می کـردم. مثـاًل بـه خوبـي یـاد دارم، از منـزل مـا بـه 
بعـد بیابـان بـود و چـون کشـتارگاه کرمـان در خیابان جهاد فعلـي )کوچه 

معـروف بـه کشـتارگاه( قـرار داشـت، در آن دوران هـر روز تعـداد زیـادي 
زن و مـرد و بچـه، بـا کاسـه و قدح هایـي بـه دسـت بـه طـرف کشـتارگاه 
مي رفتنـد و موقـع بازگشـت، تعـداد اندکی شـادمان از ایـن موفقیت بودند 
کـه توانسـتند مقـداري خـون از ذبـح گوسـفندان بـه دسـت آورنـد، تـا با 
مخلـوط نمـودن مقـداري پیـاز سـرخ کـرده در خـون و گـرم نمـودن آن، 
غذایـي تهیـه و خانواده خود را از گرسـنگي نجات دهنـد. »آب داغو« غذای 
اکثریـت خانواده هـای کرمان بود؛ مقـداری روغنـ  و در اکثـر موارد تکه ای 
چربـی گوسـفندـ  بـا پیـاز، نمک و زردچوبـه در آب ریخته و پـس از مدتی 
حـرارت دادن، بـه عنوان غـذا می خوردند. در برخی مـوارد مقداری »بابونه« 
بـه ایـن آب اضافـه می کردنـد کـه در ایـن صـورت بـه آن »قاتـق بابونـه« 
می گفتنـد. خانواده هایـی کـه دارای گوسـفند و یا گاوی بودنـد، از وضعیت 
بهتـری برخـوردار بودنـد. چـرا کـه می توانسـتند از شـیر آن، انـواع لبنیات 
را بـه دسـت آورنـد. خریـد گوشـت مانند اکنـون نبـود، یـاد دارم در محله 
مـا قصابـی بـود کـه هر هفتـه زن او به واسـطه آشـنایی با اهالـی محله، به 
درب منـازل مراجعـه و مقدار گوشـت مورد نیاز هفتگی آنان را می پرسـید، 
کـه معمـوالً توان مالـی اکثـر خانواده ها جهـت خرید گوشـت در حد »15 
سـنگ« و یـا »7 تَـرم«  بـود. در آن دوران، روزهاي متعـدديـ  چون دیگر 
خانواده هـای کرمانـیـ  غـذای خانـواده مـا شـامل تنهـا مقـدار کمـی نان 
کوپنـي بـود و مجبـور بـه امسـاک در خـوردن آن بودیـم. حتـي یـک روز 
بـه جـاي نـان، خرمـا خوردیـم؛ بعدهـا دانسـتم آن روز نان در شـهر وجود 

نداشـت و بـه تمامـي مـردم به جـاي نـان، خرمـا داده  بودند.
وضعیـت کرمـان در آن روزگار بسـیار آشـفته و نـا بهنجـار بـود و اکثریـت 
مردم که داراي شـغل کشـاورزي و کارگري بودند از حداقل زندگي بهره اي 
نداشـتند؛ این امر در سـال هاي وقـوع جنگ جهاني دوم مضاعف شـده بود 
و به رغم آن که نانواخانه اي در کرمان توسـط مسـئولین تأسـیس شده بود 
امـا بـاز مشـکالت زیادي در میـان بـود ...«. نیک پـور، مجید: رهگـذار عمر 

)خاطـرات و فعالیت هـای محمد صنعتـی(، ص 37 و 38. 
)3(ـ  همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 136 و 137.

معتصم السلطنه فرخ
1320 شمسی

»سـید مهدی فـرخ، ملقب بـه معتصم السـلطنه، 
فرزنـد سـید محمد سـادات تهرانی، در سـال 1304 
ق. متولـد گردیـد. پس از اتمـام تحصیالت مقدماتی 
بـه مدرسـه علـوم سیاسـی راه یافت و دوره مدرسـه 
مزبـور را قبـل از مشـروطیت پایـان داد و به خدمت 
وزارت امـور خارجـه درآمـد. در اداره تذکـره و دفتـر 

وزارتی مشـغول کار شـد. 
عهـده دار  خـود،  سـاله  عمـر 88  در طـول  وی 
مشـاغل و مناصب بسـیاری چون: نایب قنسول ایران 
در باطـوم و گنجـه، نماینـده مجلس شـورای ملی از 
تربت حیدریه، سـرحددار سیسـتان، کارگـزار گیالن، 
ریاسـت اداره تحریـرات روس در وزارت امور خارجه، 
کودتـای 1299(،  از  )پـس  کارگـزار کل خراسـان 
ریاسـت حسـاب داری و مدیـر کل مالـی وزارت امور 
خارجـه )1302(، وزیـر مختـار ایـران در افغانسـتان 
نایب التولیـه  و  معـارف  وزارت  معاونـت   ،)1305(
مدرسـه عالـی سپه سـاالر، حاکـم رضائیـه )1314(، 
رئیـس اداره کل صناعـات و سـپس وزیـر صناعـات 
ایـران )1316(، اسـتاندار فـارس )1319(، اسـتاندار 
نماینـده   ،)1321( کشـور  وزیـر   ،)1320( کرمـان 
مـردم زابـل و سیسـتان در مجلـس شـورای ملـی، 
اسـتاندار آذربایجان شـرقی و غربی، سفیرکبیر ایران 
در چیـن )1327(، ریاسـت کل شـهربانی )1329(، 
سـناتور انتصابی آذربایجان در مجلس سـنا، استاندار 
فارس )1334(، اسـتاندار خراسان )1335( و سناتور 

انتصابـی تهـران بود. 
فـرخ قریـب نیـم قـرن بـه طـور متوالـی مصـدر 
مشـاغل و مقامـات مختلـف بـوده اسـت، در عمـر 

سیاسـی خـود هفـت مرتبـه اسـتاندار و پنـج نوبت 
وزیر و سـه دوره سـناتور و دو دوره نماینده مجلس و 
دو دفعـه سـفیرکبیر بوده اسـت. فـرخ در تمام مدت 
خدمـات خـود در کارهـا، قاطعیت داشـته، بـا قدرت 
و انضبـاط خـاص امور مربوطـه را اداره نموده اسـت.
وی در اواخـر عمـر به انتشـار خاطـرات زندگانی 
سیاسـی خـود پرداخـت. گذشـته از ایـن کـه ایـن 
خاطرات الیحه ی دفاعیه زندگانی سیاسـی او بود، به 
افـرادی کـه در طول حیـات خود با آن ها مناسـباتی 
داشـته اسـت، انتقام گیری محسـوب می گـردد. فرخ 
ایـن خاطـرات را در کمال بی پروایـی و یک جانبه به 
رشـته ی تحریـر درآورده و در حقیقت تحریف تاریخ 
اسـت. او در 88 سـالگی در تهران درگذشـت« )1(. 

در مـورد حکومـت فـرخ در کرمـان آمـده اسـت: 
»در فروردین سـال 2500 ]1320 ش.[ سید مهدی 
فـرخ کـه از رجـال ایـران بود، بـه اسـتانداری کرمان 
منصـوب ... و بـه این شـهر حرکت نمـود ... در زمان 
ایـن اسـتاندار باد شـدیدی وزیدن نمود و شـدت آن 
بـه قـدری بود کـه چنار سلسـبیل کـه درختی صد 

سـاله و بسـیار تنومند بود، بـاد انداخـت ...« )2(. 
همان طور که در قبل ذکر شـد، اسـتانداری فرخ 
در کرمـان مقـارن بـا سـال های قحطی و مشـکالت 
شـدید مردم ناشـی از جنـگ جهانی دوم بـود. او در 
کتـاب خاطـرات خودـ  بـه رغم آن که سـعی نموده 
خود را شـخصیتی مثبت و خیراندیش معرفی نماید 
ـ در خصـوص ایـن موضـوع آورده اسـت: »...کرمـان 
وضع آشـفته و بلبشـوئی داشـت؛ نـه آبش بـود و نه 
نانـش. مشـکل نـان در کشـورهای جنـگ زده و یـا 
ممالک اشـغال شـده بزرگ ترین مشکل هاسـت. زیرا 
آنـان کـه مسـتغنی هسـتند از تـرس قحطـی بیش 
از نیـاز خویـش آذوقـه می خرنـد و الجـرم دسـت 
نیازمنـدان از رزق روز کوتـاه و در ایـن میـان دالالن 
مـردم  نـان  از  و  معرکه انـد  میـدان دار  و شـاطران، 
می دزدنـد و گنـدم روی گنـدم در انبارها می چینند 
تـا بـود و نبودشـان را گران تر از قبل بفروشـند و من 
در کرمـان، در اسـتانی از کشـوری جنـگ زده، دچار 
چنین وضع تأسـف بار و شرم آوری شـده بودم. روزی 
سـیزده تـن گنـدم بـه نانوایـان تحویـل می شـد که 
نـان شـهر را تهیـه بکننـد اما نـان ابداً قابـل خوردن 
نبـود معلـوم نبود چه کثافتـی را بـا آرد گندم قاطی 
می کردنـد کـه نـان بـه صـورت ورقه هـای حلبی در 
می آمـد و گرسـنگان نیـز رغبت نمی کردنـد آن را به 

دهـان  نزدیـک کنند. 
مـن ناچـار حضـرات نانوایـان را احضـار کـردم و 
عـده ای را تنبیـه و عـده ای دیگـر را بـا تـوپ و تشـر 
روانـه ی محـل کارشـان کـردم و خـودم در آن هرج 
و مـرج در انتظـار مـروت آقایـان نشسـتم. یکـی دو 
روز فی الواقـع مـروت بـه خـرج دادنـد و وضـع نـان 
خـوب شـد. اما پـس از یکـی دو روز بـاز آش، همان 
آش بـود و کاسـه همان کاسـه. این بـار چیزهایی به 
عنـوان هدیـه از قبیل شـال و پالتو و غیـره خریدم و 
در پاتـوق نانوایـان شـخصاً بـه آن هـا اهدا کـردم که 
شـاید از راه تشـویق بتوانـم دل سـنگ آنـان را نـرم 
کنـم، ولـی حضـرات هدیـه مـرا گرفتنـد و بـاز بـه 
جـای نـان، ورقه های حلبی بـه خورد مـردم دادند و 
شـاید در دل می گفتنـد کـه ببیـن روزگار چه شـده 
کـه حاکـم هم بـه ما بـاج می دهـد! ... یـک روز پنج 
تـن از بازرگانـان محتـرم و شـریف کرمـان، از قبیل 
آقایـان »هرنـدی« و »دیلمقانـی« را جمـع کـردم و 
از هـر یـک، سـه هزار تومـان قرض کـردم و رفتم در 
بیـرون شـهر گاراژ مخروبـه ای را کرایه کـردم. مردم 
شـهر سراسـیمه شـده که حاکم می خواهـد به جای 

حفظ شـهر، خـط اتوبوس رانـی راه بیانـدازد. 
چنـد روز بعـد در همـان گاراژ مخروبـه پنج دکه 
سـنگک پزی  دکـه  پنـج  و  بیسـت  و  تافتون پـزی 
راه انداختـم و بعـدش اداره ی امـور آنجـا را واگـذار 
کـردم بـه آقـای »کرمانـی« کـه از محترمیـن محل 
بـود و یـک روز صبـح هـم بی خبـر و نابهنـگام هـر 
چـه دکان نانوایـی در شـهر بود بسـتم و جلـوی آن 

دکان هـای بسـته یـک مأمور گذاشـتم کـه نان های 
خودمـان را کـه در تنورهـای خودمـان می پختیم به 
مـردم بفروشـند. نان هـای ارزان، خوب، بـدون وجود 
بازارهای سـیاه. سـابقاً روزی 13 تـن گندم می دادیم 
و نـان خوردنـی نبـود در حالـی که پـس از اقدام من 
روزی 11 تـن گندم می دادیـم و نان بی نهایت خوب 
و مأکـول بـود ... یک روز آقای »بنی آدم« شـهردار ما 
بـا رنگ و رخسـار پریده پیش من تشـریف آوردند و 
چیـزی گفتند کـه حیران شـدم ... ]ایشـان گفتند[: 
آقـای فـرخ، سیاسـت داخـل شـده اسـت! سـپس 
آقـای بنـی آدم بـه مـن گفـت: از دیشـب چنـد تـن 
از مسـتخدمین قونسـولگری انگلیس با لبـاس فورم 
علنـاً بـه میـان مـردم آمـده و آنـان را علیـه ماهـا و 
لـه نانوایـان شـهر تحریـک می  کننـد. دیـدم قضیـه 
دارد بیـخ پیـدا می کنـد، فی الواقـع سیاسـت داخـل 
نـان شـده اسـت، و این بـرای مـن عجیب بـود. زیرا 
جنـاب قونسـول چـه امتیـازی از من می خواسـتند 
کـه نان را علی الحسـاب گرو برداشـته  بودنـد؟ به هر 
تقدیـر چـاره ای نبود، بـه اتفـاق شـهردار راه افتادیم 
و دیـدم بلـه، پیشـخدمت های قونسـولگری انگلیس 
سـخت در تکاپو هسـتند، مـن اجباراً همان شـب به 
جناب قونسـول تلفن کردم و به ایشـان گفتم:  لطفاً 
مصـرف نـان روزانه ی شـما هر مقدار اسـت بفرمائید 
مـن شـخصاً برای شـما روانـه کنـم و از ایـن به بعد 
نوکـران حضـرت  عالـی بـه هیـچ نحـو حـق ندارنـد 

داخـل خیابـان شـده، دار و دسـته راه بیاندازند.
 بـا ایـن تلفـن، نوکـران قونسـولگری یکـی دو 
روزی غـالف کردنـد امـا پـس از این مدت باز سـر و 
کله شـان پیدا شـد؛ همـان لباس ها و همـان کاله ها. 
ایـن بـار آن ها را دسـتگیر کرده و توقیفشـان کردیم 
امـا با کمال تعجب مسـئله ای دسـتگیرمان شـد که 
کلـی باعـث خنـده و در عیـن حـال تأسـف گردید. 
می دانیـد چـرا؟ آن هایـی کـه توقیـف کـرده بودیم، 
پیشـخدمت  قونسـولگری انگلیس نبودند، زیـرا واقعاً 
پیشـخدمت های قونسـولگری جـا خورده بودنـد و از 
قونسـولگری بیـرون نمی آمدند. البد می پرسـید پس 

ایـن عـده کی ها بودنـد؟ بلـه، این ها همان شـاطرها 
بودنـد که لباس مسـتخدمین قونسـولگری را از قرار 
شـبی سـه تومـان کرایـه کـرده بودنـد تـا شـهر را 
شـلوغ بکننـد و کسـی هم یـارای جلوگیـری از آنان 
را نداشـته باشـد و همـه بپندارنـد که مسـئله ی نان 
شـهر مورد توجه سـیمرغ اسـت ... باری دیـدم اصاًل 
بـا ایـن جماعـت شـاطر معامله مـان نمی شـود. یک 
روز اجبـاراً ایـن جماعـت آزاد شـده و آزادی یافته را 
جمـع و سـوار کامیون شـان کـردم و روانـه کـردم به 
بندرعبـاس. دسـت بـر قضـا کامیـون حامل بـار نیز 
بـود و بـارش شـاخ بـز بـود، و اینـان سـوار شـاخ بـز 
شـدند و رفتنـد و حتمـاً حـاال هـم کـه ایـن قضیـه 
را می خواننـد صـد هزار دشـنامم می دهنـد ...« )3(. 

پی نوشت ها:

 )1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامی معاصر ایـران، ج 
2، ص 1082 تـا 1085.

)2(ـ  همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 137 و 138.
)3(ـ  فـرخ، سـید مهـدی )معتصم السـلطنه(: خاطـرات سیاسـی فـرخ، بـه 

اهتمـام و تحریـر پرویـز لوشـانی، ص 514 و 515.

معتمدالممالک
1322ـ  1321 شمسی

»احمـد راد، ملقـب بـه معتمدالممالـک، در 1264 
ش. تولـد یافـت. بعـد از انجـام تحصیـالت مقدماتی 
وارد مدرسـه علوم سیاسـی شـد و به استخدام دولت 
درآمـد. چنـدی در وزارت جنگ سـرهنگ توپ خانه 
بـود، بعد بـا درجه سـرتیپی مسـتخدم دربار شـد. 

معاونـت حکومت قزوین و کارگـذاری گیالن از دیگر 
مشـاغل اوسـت. چنـدی در مدرسـه علـوم سیاسـی 
تدریـس کـرد. بعـد از اسـتبداد که حـزب دموکرات 
در ایـران تشـکیل شـد، وی به حزب مزبور پیوسـت 
و از افـراد جـدی و پر کار حزب بـود. مدتی مدیرکل 
وزارت فوائـد عامـه و چنـدی نیـز عهـده دار معاونـت 

اداری مجلـس شـورای ملـی بود. 
در سـال 1300 ش. کـه ]علـی اکبـر[ داور حـزب 
افـراد  از  معتمدالممالـک  نهـاد،  بنیـاد  را  رادیـکال 
مؤثـر ایـن حـزب بـود و در روزنامـه مـرد آزاد مقاله 
می نوشـت. در 1306 ش. داور او را بـه عدلیـه بـرد و 

مقـام متسشـاری تمیـز را بـه او داد. 
در سـال 1312 ش. وزیـر مختـار در مصـر شـد. دو 
سـال بعـد همیـن سـمت را در عربسـتان بـر عهده 
بـا  ازدواج محمدرضـا پهلـوی  گرفـت. در جریـان 
فوزیـه، او ارتقـاء مقـام یافـت و سـفیرکبیر ایران در 
مصـر شـد، چـرا که نقـش مهمـی در خواسـتگاری 

داشـت. فوزیه 
در سـال 1320 ش. بـه عنوان معـاون وزارت بهداری 
تعییـن شـد. دو سـالی )1322 ـ 1321 ش.( هـم 
اسـتاندار کرمـان بـود. در سـال 1328 ش. بـه مقام 
را  ایـن مقـام  نیـز  سـناتوری رسـید. در دوره دوم 
حفـظ کـرد. وفـات او در 1349 ش. اتفـاق افتاد و در 
مقبـره ی خانوادگی واقع در امامزاده صالح تجریشـی 

گردید.  مدفـون 
وی مشـرب تصـوف داشـت و چـون از لحـاظ مالـی 
تأمیـن بـود، درِ خانه اش بـه روی فقـرا و دراویش باز 
بـود و بـه مردم توجـه می کـرد و از کمک های مادی 
بـه اشـخاص مسـتحقق دریـغ نمی ورزیـد. روی هم 

رفتـه مـردی موجـه و قابل قبـول بود. 
وی در شـمیرانات زمیـن و امـالک زیـادی داشـت. 
بـاغ او در چیذر شـمیران معـروف بود. فرزنـدان وی 
رشـدی پیدا نکردنـد. یکی از دختـران او به حباله ی 

نـکاح سـپهبد اسـکندر آزموده درآمـد )1(.
پی نوشت ها:

 )1(ـ  عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامی معاصر ایـران، ج 
2، ص 705  و 706.

افـراد حاضـر در عکـس: 1ـ احمـد راد 2ـ مرحـوم  )2( ـ از جملـه 
پرویـز دبسـتانی )درآگاهـی( 3ـ مرحـوم دکتـر علی اکبر میرحسـینی 

. کیلی و
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ویژه

ازدواج پسر با مهناز افشار
 االن بـا توجـه بـه پیونـدی کـه در خانـواده شـما صورت 
گرفتـه، شـما سـینما را نسـبت بـه چند سـال قبل بیشـتر 

دنبـال مـی کنید؟
طبیعتا حسـاس تر شـده ام، ضمن اینکه من همیشـه فیل و سینما و 
در کل زبان هنر را دوسـت داشـته ام و دو سـالی هم معاون دانشـکده 
هنـر بـودم. البته آنجا شـاید چون مجبور بودم قانونمند باشـم، ممکن 
اسـت االن خیلـی از بچـه هـا از من شـاکی باشـند. مثال اولیـن کاری 
کـه در آن دانشـکده انجـام دادم سـیگار را ممنوع کردم کـه این اصال 
در دانشـگاه هنـر فاجعـه اسـت. یـا من مجبور بـودم به عنـوان معاون 
دانشـکده بـا خانـم هایـی کـه با ظاهـر بد مـی آمدنـد برخـورد کنم. 
همیشـه هـم بـه آنها می گفتـم اینجا دانشـکده اسـت و ایـن وظیفه 
بـرای مـن تبیین شـده. منتهـا بـه علـت پیـش داوری و تقابالتی که 
همیشـه در جامعـه وجـود دارد: چـون خـودم چـادری بـودم فکر می 
کردنـد از منظـر دینـی با این مطلـب برخورد می کنـم در صورتی که 

دغدغـه مـن نظـم و انضباط و احتـرام به قانـون بود.
 چقدر جدی سینما را دنبال می کنید؟

مـن معمـوال هر شـب یک فیلـم می بینم. در جشـنواره هم همیشـه 
سـعی می کنم حاضر باشـم.
 دی وی دی می گیرید؟

تلویزیـون مـی بینـم. سـریال کمتـر نـگاه می کنـم چون نمـی توانم 
وابسـتگی بـه دنبـال کردن ادامه داسـتان داشـته باشـم ولی سـریالی 
را کـه مخاطـب زیـادی پیدا مـی کند دنبـال می کنم کـه ببینم چرا 

دارد. مخاطب 
 سینما نمی روید؟

همیشـه به جشـنواره می روم و سـینما را خیلی دوست دارم. حقیقت 
ایـن اسـت کـه این اتفـاق و پیوندی کـه در خانـواده ما شـکل گرفت 

یـک مقـدار این حساسـیت را برای من بیشـتر کرد.
 بعـد از ایـن اتفـاق یک مقـدار خانواده تان خبرسـاز شـد. 
آقـای رامین خودشـان خبرسـاز بودنـد. خانم افشـار هم که 

سوپراسـتار هستند.
بلـه و ایـن ازدواج حساسـیت بیشـتری بـرای مـن ایجـاد کرد. شـاید 
بتوانـم بگویـم نگاه من را اصـالح کرد. به این مفهوم که متوجه شـدم 
شـاید برخـورد بـا برخی از اقشـار طوری بـوده که همـان حس تقابل 
بـه وجـود آمـده. ما بایـد یاد بگیریم که همه این اقشـار عضـو خانواده 
ملـت هسـتند. مـن ایـن را در نگاهـم اصـالح کـردم. اگـر بـه جامعه 
ورزشـکار، هنرمنـد، کارمند و ... نگاه محترمانه داشـته باشـیم مجددا 
در مسـیر ارتقـای اعتمـاد ملی حرکـت می کنیم. این خیلی بد اسـت 
کـه هنرمند احسـاس کنـد مخاطبش خاص اسـت و متعلـق به همه 
مـردم نیسـت؛ در حالـی که مخاطـب هنر، جامعـه اسـت. از نظر من 
رفتن برخی هنرمندان به خارج سـند بی کفایتی بعضی از ماهاسـت. 
ما باید می توانسـتیم به هنرمندان کشـورمان حس غرور و وابسـتگی 
بـه منافـع کشـور را به گونـه ای تزریق کنیم که بـا میلیاردها دالر هم 

حاضـر به ترک وطن شـان نشـوند.
 االن که ورزشکارها هم می روند.

ایـن معضـل جامعـه ما اسـت. من خجالت می کشـم وقتـی می بینم 
یـک روز بـرای آقـای دایی سـوت مـی زننـد و یـک روزی او را هو می 
کننـد؛ نـه آن افـراط و نـه ایـن تفریـط، نه بت سـاختن و نـه تخریب 
اینچنینـی درسـت اسـت. ایـن نشـاندهنده این اسـت که اخـالق در 

جامعـه ما افـول کرده.
 پس فوتبال را هم دنبال می کنید؟

بله.
 آقـای رامیـن بـه ایـن سوسـول بـازی هـا خیلـی عالقه 

رند. ندا
چرا؛ ایشان فوتبال را دوست دارند.

 ولی به ما گفتند فوتبالی نیستند.
- اگـر خودشـان گفتـه انـد، نمـی دانـم. مـن هـم فوتبالی بـه معنای 
اینکـه اسـتقاللی یـا پرسپولیسـی باشـم، نیسـت. طرفـدار تیـم ملی 

. هستم
 قبـل از اینکه خانم افشـار به خانواده شـما بیاینـد در مورد 

جامعه هنری پیش داوری داشـتید؟
نگاهـم متفـاوت بود؛ شـاید به خاطـر آن پیـش داوری کـه در جامعه 

حاکم اسـت.
 ایـن وصلت بـرای خیلی ها عجیـب بود و شـاید امیدی به 

نداشتند. آن  تداوم 
مـا در یکسـری جریانـات کـه در زندگی مـان اتفاق می افتـد یاد می 
گیریـم کـه نمی شـود جامعه تکصدا باشـد. انسـان ها با هـم متفاوت 
هسـتند و مـا باید یـاد بگیریم که بـه این تفـاوت ها احتـرام بگذاریم. 
گاهـی آنقـدر دنیـای ما کوچک اسـت کـه نمی گـذارد بفهمیـم این 
اتفـاق در ایـن زمـان چه تاثیـری می توانـد در آینده خـودش بگذارد.
 ایـن قضـاوت البته بیشـتر بـه خاطر شـناختی بـود که از 

آقـای رامیـن وجود داشـت.
بـه هـر حـال شـاید این اتفـاق بایـد می افتـاد تا مـا یـاد بگیریم یک 

مقـدار دیـدگاه مـان را اصـالح کنیـم؛ اینطـور هم می شـود دید.
 و آن شـروع توفانـی و حضـور آقـای یاسـین و همسـرش 

بـرای عقـد در دفتـر رییـس جمهـور اصالحات.
مـن مـی خواهـم اینطور بگویـم که اتفاقـا چنین وصلـت هایی زمینه 
سـاز این اسـت که ببینید انسـان ها در غالب موارد مشـترکات زیادی 
دارنـد و ایـن تصور ماسـت که فکر مـی کنیم با هم متفاوت هسـتیم. 
هنـر اینجاسـت کـه ما روشـی را پیدا کنیم کـه بتوانیم همـراه هم به 

آن تعالـی یـا آرمانی که داریم برسـیم.
بدنیا آمدن نوه خارج از ایران

 دربـاره ایـن عرق ملی ، در داسـتان به دنیا آمـدن لیانا، نوه 
محبـوب شـما در آلمـان، یـک جوی بـه وجود آمد. مسـئله 
هـم ایـن بـود که اگر کسـی خیلـی بـه آب و خـاک و ارزش 
هایش وابسـته اسـت چرا بـرای یک شناسـنامه اروپایی باید 
فرزنـدش را خارج از ایـران به دنیا بیاورد. خودتان نسـبت به 

ایـن هجمه نظـری ندارید؟
عـرق ملـی را پاسـپورت ها مشـخص نمی کنـد. خیلی ها پاسـپورت 
ایرانـی دارنـد ولـی ضـد ایرانی هسـتند. عرق ملی یک ارزشـی اسـت 
کـه در خانـواده تربیـت مـی شـود و پـرورش پیـدا می کند؛ تـا جایی 
کـه بچـه های من که می توانسـتند خیلـی راحت آنجا باشـند و آنجا 
بـه دنیـا آمـده اند، اینجـا زندگی می کننـد و خیلی ها کـه این امکان 
را نداشـته انـد، آن طـرف رفتـه اند و حتی ضـد ایـران کار می کنند.

 نظـر خودتـان را دربـاره محـل تولد لیانـا و داسـتان های 
مرتبـط بـا آن نگفتید.

مـن عـرض کـردم که نـگاه من جهانی اسـت و معتقدم ایـن یک ورق 
کاغـذ شناسـنامه یا پاسـپورت هیـچ چیـزی را تغییر نمـی دهد. من 
در ایـن جریانـات یک چیزی را یـاد گرفته ام؛ اینکـه آرمانی را که من 
انتخـاب کـرده ام الزاما نمی توانم به بچه هایـم انتقال بدهم. همانطور 
که وقتی جوان بودم دوسـت نداشـتم کسـی آرمانش را به من تزریق 
کنـد و دوسـت داشـتم خـودم آرمـان خـودم را پیـدا کنم. در پروسـه 
خانـواده خـودم مجـددا به همان خواسـت خـودم در جوانی برگشـتم 

که دوسـت نداشـتم کسـی به مـن نظـری را تحمیل کند.
 شـما در جایـی گفتـه بودیـد کـه خانـواده پـدری و مادری 
خودتـان از یک طرف سـنتی و مذهبـی و از یک طرف مذهبی 
تنـد بودنـد؛ چطور شـما در اوج جوانـی تنها به آلمـان رفتید.

این روشنفکری بود که پدر و مادر من داشتند.
 چه سالی رفتید؟

شـش ماه بعـد از انقالب بـود. اولین حرکت من ایده بیمارسـتان های 
صحرایـی بـرای معتادهـا در منطقـه شـمیرانات بـود. این طـرح را به 
آقـای ... گفتـم و ایشـان گفتنـد برو جلـو من حمایتت مـی کنم. بعد 

از آن هـم به آلمـان رفتم.
 خانواده مخالف نبودند؟

مـادرم خیلـی مخالـف بـود امـا پـدرم یـک نـگاه کامال فراجنسـیتی 
داشـت و بـه مـن یـاد داد کـه نگاهـم فراجنسـیتی باشـد. 

 بـا ایـن تجربـه شـما و دنیاگـردی تان مـی توانیـد طرف 
مشـاوره خوبـی برای خانم افشـار باشـید. از شـما مشـورت 

گیرند؟ مـی 
ایشـان خیلـی درگیـر هسـتند؛ من هم همینطـور. البته مـن هم می 

توانم از ایشـان مشـورت بگیرم.
 االن نوه دارید بیشتر همدیگر را می بینید.

نـوه را کـه خیلـی مـی بینـم. هر جـا می گوینـد نـوه ام نیازمنـد این 
اسـت کـه یک نفر نگهـش دارد، مـن مـی روم. اولویت اول نوه اسـت.

مهناز افشار و مسئولیت تبلیغات ستاد
 ایـن که گفتید ایشـان مسـئول تبلیغات شـما می شـود، 

شـایعه بـود؟ هیچ کمکی از ایشـان نخواسـتید؟
نمـی دانـم ایـن شـایعه از کجا آمـد. من معتقدم انسـان ها خودشـان 

بایـد بـه یک بـاور برسـند. من بـاوری را تحمیـل نمی کنم.
 خانواده شما خیلی سوییس است!

از ایـن زاویـه و مطابـق بـا تعریفـی کـه مد نظر شماسـت، مـن خودم 
سـوییس هسـتم! االن بـه شـما هـم نگفتم به مـن رأی بدهید. شـما 
صحبـت هـای من را مـی شـنوید و در نهایت تصمیم مـی گیرید که 
ایـن طـرف خیلـی آرمانـی اسـت، بـه او رأی ندهیم یـا بدهیـم. ما )با 
خانـم افشـار( صحبت می کنیـم، من نظراتم را می گویـم. در جاهایی 

هم نظـرات مـان خیلی نزدیک اسـت.
 ثبـت نـام شـما مثل بمـب صدا کـرد. خانـم افشـار نظری 

ندادند؟
حتمـا شـنیده انـد ولـی اینکـه من بـروم بگویـم ثبت نـام کـرده ام و 
همراهـی کنیـد، اینطـور نبـود. همـه سـعی مـی کننـد مـن را یـا به 
مادرشـوهر مهنـاز افشـار بـودن منتسـب کننـد یـا به همسـر محمد 
علـی رامیـن بودن و من هم سـعی می کنم بگویم من خودم هسـتم.

دوره ای که شوهر معاون مطبوعاتی بود
 دوره ای کـه آقـای رامین معـاون مطبوعاتـی بودند، خیلی 

خـاص بودند.
مـن فکـر مـی کنـم دربـاره کارهای ایشـان یـک مقـدار اغراق شـده. 
قبـول دارم کـه سـلیقه ای برخـورد کـردن بـا قوانیـن مـی توانـد 
محدودیـت ایجـاد کنـد امـا واقعیت این اسـت که کسـی کـه در بدنه 
دولـت قـرار مـی گیـرد خیلی مالحظـات دارد. مـن از اصحاب رسـانه 

تعجـب مـی کنـم کـه ایـن را در نظـر نمـی گیرند.
 ما دوره های بعد و قبل از ایشان را هم دیده ایم.

االن هم این همه روزنامه بسته می شود.
 فقـط تعطیلـی نبود. ایشـان نـگاه تنـد و عجیبی بـه کار 
رسـانه داشـتند. بخشـی از مواضعـی که بـه وجـود آمد هم 
شـاید به خاطـر حضور خودشـان در بعضی تحریریـه ها بود.

این بد است که حضور داشته اند؟
 نـه. ولـی آن حضورهـا خیلـی وقت هـا به چالـش منجر- 
مـی شـد. در آن دوران یک مجلـه هم به خاطـر عکس خانم 

افشـار روی جلدش تعطیل شـد.
مـن کال بـا هـر نوع برخـوردی کـه در چارچوب تعریف شـده نباشـد 
مخالفـم. آدم هـر چیـزی که برای خودش نمی پسـندد بـرای دیگران 
هـم نمی پسـندد. اعتـراض و انتقاد هـم چارچـوب دارد و باید حرمت 
دیگـران حفظ شـود. مـن دوسـت دارم حرمتـم حفظ شـود، بنابراین 

سـعی می کنـم حرمت دیگـران را حفـظ کنم.
 مطبوعات را چطور دنبال می کنید؟

از بیـن سـایت هـا بیشـتر خبرآنالیـن را دنبال مـی کنم. دکـه را می 
بینـم و تیترهـای روزنامـه هـا را مـرور می کنم.

 بیـن روزنامـه هـا اگـر جایـی باشـید کـه مجبور شـوید 
انتخـاب کنیـد، چـه روزنامـه ای را مـی خوانیـد؟

مـن سـعی مـی کنم تطبیـق بدهم. یـادم نمـی آید یک بعـدی، مثال 
فقـط کیهان خوانده باشـم.

 باالخره سلیقه شما به کدام نزدیکتر است؟
از هـر لحـن غیرمنصفانـه و تندروی بـدم می آید. دوسـت دارم تجزیه 
تحلیـل هایـی که می خوانم بیشـتر مبتنی بر اسـتدالل و مسـتندات 

باشـد و وقتـی مـی خوانم من را نسـبت به گروهـی بدبین نکند.
 از بیـن شـبکه های تلویزیونـی چه شـبکه ای را دنبال می 

؟ کنید
معمـوال شـبکه خبـر خودمـان را مـی بینـم. ZDF آلمـان را هم می 
بینـم. بعضـی اوقات هـم VOA و BBC را نگاه مـی کنم ببینم چه 
مـی گوینـد چون معتقدم نباید تک بعدی با مسـائل روبرو شـوم. یک 

تجربـه ای کـه در تجزیه و تحلیل خبرها و مسـائل دارم این اسـت که 
بایـد اخبـار مختلـف را خواند و هفت هشـت ماه مهلـت داد تا واقعیت 

هر چیزی مشـخص شود.
محمود احمدی نژاد

 در دولـت آقـای احمـدی نژاد با ایشـان برخورد داشـتید؟ 
بودید. مشاورشـان  شما 

- آنقـدر بـه آدم حکـم مـی دهنـد کـه آدم نمـی داند این حکـم ها از 
کجـا مـی آینـد؛ بیشـتر آنها هم رسـانه ای هسـتند چون مـن معاون 
بیـن الملـل بـودم. در اجـالس هـای بین المللـی داخل کشـور که ما 
بیشـتر بخـش زنـان آن را بـه عهده داشـتیم ایشـان را هم مـی دیدم.

 هیچ وقت شـد حداقـل در حوزه بین الملـل اختالف نظری 
با ایشـان داشـته باشـید یا نکته ای به ایشان بگویید؟

اینطـور کـه مـن این وقت را داشـته باشـم که مسـتقیم با خودشـان 
صحبـت کنم پیـش نیامد.

 شـما گفتیـد بـا آقـای رامیـن بـرای ثبـت نام مشـورتی 
نداشـتید. بعـد از ثبت نـام چطور، ایشـان نظری نداشـتند؟

ایشان معتقد بودند کسی که وارد لیستی نشود رأی نمی آورد.
 شـما ایـن را قبول نداریـد؟ باالخره به کدام گـروه نزدیکتر 

هستید؟
االن جـوی کـه بـه آن دامن زده می شـود این اسـت که من منتسـب 
بـه اصولگراهـا بـوده ام امـا مـن همیشـه بیـن دو جبهـه له شـده ام. 
اصولگراهـا مـن را خیلی روشـن مـی دیدند و اصالح طلـب ها معتقد 

بودنـد من همسـر رامین هسـتم.
 شـما در کابینـه آقـای احمدی نـژاد حضور داشـتید و این 

شماست. سـابقه  باالخره 
عـرض کـردم مـن با هـم دولت هـا کار کـرده ام چـون نـگاه متفاوت 
دارم. از طـرف دیگـر این هم پیش داوری اسـت. هر کسـی که در یک 
کابینـه ای ورود پیـدا می کند الزاما با همه تفکرات آن موافق نیسـت.

 در همیـن کابینـه احمـدی نـژاد پیـش آمـد کسـانی بـا 
سیاسـت هایـش موافـق نبودنـد و از کابینـه جـدا شـدند.
مـن معـاون بین الملـل مرکز امور زنـان بودم. حیطـه کاری من حتی 
در خـود مرکـز هم متفـاوت بود. دیدگاه مـن در حوزه خانـواده و زنان 
شـاید بـا خیلـی از معاونان اصـال همخوانی نداشـت ولی حـوزه کاری 
مـن متفـاوت بود، لـذا مانعی را بـه آن صورت در مسـیر کار من ایجاد 

کرد. نمی 
نماینده های زن مجلس

 شـما می خواهید وارد مجلس شـوید، هیچ نقـدی به خانم 
هایی کـه در این دوره در مجلس بودند نداشـتید؟

من اذعان دارم که در یک مجلسـی که فضا کامال مردسـاالرانه اسـت 
انتظـار اصـالح و ایـن کـه جریـان خـارق العـاده ای اتفـاق بیفتد یک 
مقـدار سـطحی اسـت امـا انتظاری کـه می رفـت این بود کـه حداقل 
مـا یـک صدایـی را از خانـم هـای مجلـس بشـنویم. من کـه صدایی 
نشـنیدم، ضمـن ایـن که بـه هر حال بعضـی از این خانم ها منتسـب 
بـه این هسـتند کـه دل نگـران مطالبات رهبری هسـتند امـا رهبری 
در نشسـتی کـه با دسـت انـدرکاران و نخبـگان زنان داشـتند، از لفظ 
سـتم زدگـی نـام بردند و ایـن که ما نقص قانونـی داریـم و باید قانون 
ایجـاد شـود. حقـش این بـود که در این بـاره یک صدایـی از اینها می 
شـنیدیم کـه ایـن مطالبات را مـی خواهند پیگیـری کننـد. االن هم 
اگـر مـی خواهنـد دوبـاره کاندیدا شـوند حداقلش این اسـت که خانم 
هـا به عملکـرد اینهـا در دوره قبل نـگاه کنند و ببینند دسـتاورد این 

دوسـتان بـرای جامعه زنـان چه بوده اسـت و بعـد رأی بدهند.

   نگران نیستید که بگویند این دیدگاه فمینیستی است؟
مـا عـادت کـرده ایـم کـه انـگ بزنیـم. صحبت سـر فمینیسـتی نگاه 
کـردن نیسـت. فیمینیسـم هـم در وهله اول یـک صدایی بـرای دیده 
شـدن بـوده بـرای زنی که هیچ حقوقی به عنوان یک انسـان نداشـته. 
ایـن صـدای اعتراض بلند شـده. این که در جامعه خودمان هر کسـی 
صدایـی بلنـد کنـد بالفاصله بـه او انگ بزنیـم به انحراف بردن مسـیر 
عدالـت اسـت. این نـوع انگ ها خـودش بنیانگذار یک بـی عدالتی در 
جامعـه مـی شـود کـه صدایی خفه می شـود کـه آن عدالتـی که مد 
نظـر آمـوزه های دینی اسـت زیر سـوال برود. باید تـالش کرد حداقل 
صداهایـی در کنـار هـم قرار بگیرند کـه بتوانند از این افـراط و تفریط 

پرهیـز کننـد و به موضوع اصلـی بپردازند.
  دربـاره ورود خانـواده هـا بـه فضاهـای ورزشـی دیـدگاه 
شـما چیسـت؟ خودتان در خارج از کشـور به اسـتادیوم می 

؟ فتید ر
-نـه. هیـچ وقـت نرفتـه ام چـون بیشـتر دوسـت دارم ورزش را خودم 
انجـام دهم. من شـنا می کنـم. پینگ پنگ، والیبال و بسـکتبال بازی 
مـی کنـم. دوچرخه سـواری هم مـی کنم اما دربـاره اسـتادیوم رفتن 
خانـم هـا می گویـم اینها موضوعات حاشـیه ای اسـت. وقتی فرهنگ 
یـک جامعـه ارتقا پیدا کند اصـال موضوعیت دارد کـه ما بگوییم خانم 

ها در اسـتادیوم حضور داشـته باشـند یا نه.
  االن مـی خواهند قانونی تصویب کننـد بگویند تمهیداتی 
اندیشـیده شـود کـه خانـم هـا بروند یـا نرونـد، رأی شـما 

؟ چیست
مـا یـک بدیهیاتـی را تبدیل به یک معضالتـی کرده ایم کـه االن باید 

کلـی هزینـه کنیم و بحـث کنیم بگوییم برویم یـا نرویم.
  کنسرت هم می روید؟

بله.
  آقای رامین چطور؟
ایشان هم یک بار آمدند.

  سنتی بود؟
بلـه. مـن خـودم بـا ایـن موسـیقی کـه گیتـار برقـی دارد نمـی توانم 
ارتبـاط برقـرار کنم. هنـر را دوسـت دارم؛ هنری که وجـه عرفانی من 

را تقویـت کند.
لیست شاید فقط لیست آقای مطهری

  بـا توجـه بـه همـه این صحبـت ها به کـدام لیسـت »نه« 
مـی گویید و کـدام لیسـت را قبول خواهیـد کرد؟

اصولگراها که از من نمی خواهند وارد لیست شان شوم.
  اگـر بگوینـد چطـور؟ مثال لیسـتی مثل آقـای الریجانی و 

... کـه معتـدل تر هسـتند. احمد توکلـی یا آقـای مطهری.
لیست آقای مطهری اگر باشد، شاید.

  از آن طرف چطور؟ اعتدالیون اگر پیشنهاد بدهند...
نمـی دانـم. مـن می گویـم باید یـک جوری ایـن مرزها را بشـکنیم و 
نـگاه شایسـته سـاالری را رواج بدهیـم. باید توانایی من پر رنگ شـود 
نـه ایـن کـه من را به یک جایی منتسـب کننـد که جامعـه از توانایی 

مـن نوعی محـروم بماند.
  درسـت اسـت ولی یـک مقـدار آرمانگرایانه اسـت. جناح 
هـا چشـم شـان ترسـیده؛ مثـال خانـم راسـتگو با لیسـت 
اصـالح طلـب ها بـه شـورای شـهر رفت ولـی به ضـرر آنها 

داد. رأی 
بـرای همیـن اسـت که مـی گویـد شـاید احـزاب نخواهند مـن را در 

لیسـت شـان بیاورند./هفته نامـه تماشـاگران امروز

سوسـن صفـاوردی تـاش زیادی مـی کند تا بگوید شـخصیت مسـتقلی دارد و نباید 
او را بـه خاطـر منتسـب بـودن بـه دیگـر نـام هـا سـنجید امـا این تـاش برای کسـی که 
همسـرش محمـد علـی رامیـن نامـی عجین شـده بـا تاریـخ مطبوعات اسـت و عروسـش 
مهناز افشـار سوپراسـتار سینماسـت، مشـکل به نتیجه برسـد. حاال که حتی پسـرانش 

هـم بـه چهـره های مـورد توجه رسـانه هـا بدل شـده اند.
سوسـن صفـاوردی دکتـرای علوم سیاسـی دارد و اسـتاد دانشـگاه اسـت. در آلمان 

و دانشـگاه تهـران و تاجیکسـتان درس خوانده. 
خانـم صفـاوردی در دولـت هاشـمی در دفتـر امـور زبـان خدمـت کـرده، در دوران 
اصاحـات بـا وجـود فعالیـت هـای NGO بـا دولت همـکاری داشـته و در دولـت احمدی 
نـژاد معـاون بیـن الملـل مرکـز امـور زنـان ریاسـت جمهـوری بـوده. موضوعـی کـه خود 
خانـم صفـاوردی دلیلـش را مسـتقل بـودن شـان و پرهیزشـان از موضـع گیـری هـا و 

نـگاه جناحـی و حزبـی دانسـته. هـر چـه هسـت، خانـم صفـاوردی امـروز بـرای حضـور 
در مجلـس شـورای اسـامی ثبـت نـام کـرده کـه البتـه ایـن تصمیـم هـم بیشـتر جایـی 
جلـب توجـه کـرده شـده که قـرار بوده هر خبر از ایشـان بـه عنوان »مادرشـوهر مهناز 
افشـار« نقـل شـود. خانـم صفـاوردی انتقـادات پررنگـی بـه نماینـدگان زن دوره اخیر 
مجلـس دارد و معتقـد اسـت بـه مسـئولیت هایشـان بـه شـکلی کـه بایـد عمـل نکـرده 
انـد. ایـن نامـزد انتخابـات کـه خـود را عضـوی از جریانات و ائتاف های شـناخته شـده 
سیاسـی نمـی بینـد مـی گویـد یـک اصولگـرای اصـاح طلب اسـت و مشـی علـی مطهری 
را مـی پسـندد و خـود را کامـا در خـط رهبـری مـی بینـد. آنچـه مـی خوانیـد بخشـی از 
صحبـت مفصـل تـر مـا بـا خانـم دکتـر سوسـن صفـاوردی اسـت، اگـر هنـوز بـرای تـان 
چهره آشـنایی نیسـت تا اطاع ثانوی ایشـان را همسـر محمد علی رامین و مادرشـوهر 

مهنـاز افشـار محسـوب کنید.

گفت و گو با مادر شوهر مهناز افشار که کاندیدای مجلس دهم شده است

به محمد علی رامین و مهناز افشار منتسبم نکنید 

افقی
1-کبـد - آشـیانه جغـد - از صفات باریتعالـی به معنی 

مسـلطو قاهر
2-مخفف من را - از مثنوی های امیر خسرو دهلوی

3-سازمان ماهی فروش - میل زودگذر - پروردگار
4-ملعون تاریخ - لذت بردن - چه کسی؟ - خرد

5-رنجـوری - نیکو ، ظریف - شـهری در اسـتان فارس 
- لقب حضـرت فاطمه )ع(
6-قسمتی از اوستا - وکیل

7-اندیشـه - عضـو یـا وابسـته بـه یک حـزب - مخترع 
ماشـین بخار

8-همبسـتگی و یکی بودن - ارابه - شـهری در اسـتان 
کردستان

9-امر به روفتن - سم کشنده - حرکت به جلو
10-لیاقت - الهه آب

11-شـب بلنـد - یـار رامیـن - جیحـون قدیـم - لوس 
بـود سـرش را بریدیم

12-صومعـه - بخیـه درشـت - سـنگ سـبز قیمتـی - 
عجله

13-با هرج آید - روشنی - وسطی
14-مرکز مالزی - قفل کمربند

15-سنگ ترازو - تخمین - طرز رفتار
عمودی

1-از مثنوی های سلمان ساوجی - کجاست؟
2-فراری - اطراف - صدای زنبور

3-مسابقه اتومبیلرانی - گرفتاری سخت
4-علم سخنوری - پسوند شباهت - تقویت رادیویی

5-زمـان - شـتر قربانـی - کاله فرنگـی - سـوال کردن 
مکان از 

6-برابر - مرزبان - سرخ رنگ - غنچه صورت
7-مسافر - ثروت - پرنده آش سرد کن

8-پشه ماالریا - ردیف - هنر هفتم
9-آخریـن سـوره - کشـوری در جنوب غربـی آفریقا - 

کاله تمـام لبه
10-دانـه خوشـبو - شـهر زیـره - همـه دارنـد - پـر 

حرفـی
11-کریم - لحظه کوتاه - بی تجربه - همسر زن

12-موی فر - شکل لباس - کما
13-نواختـن درجـا و اتفاقی یک قطعه موسـیقی بدون 

تنظیـم قبلـی - دریغ خوردن
14-حرف ندا - زگیل - قناعت چنین نماید مرد را

15-تیم فرانسوی - دومین پادشاه صفوی
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آگهی حصر وراثت 
خانم فاطمه رسـتمی راوری فرزند احمد دارای شناسـنامه شـماره 
297 بشـرح دادخواسـت شـماره فوق مورخ 1394/11/12 توضیح 
داده شـادروان احمـد رسـتمی راوری فرزنـد حسـین بشناسـنامه 
شـماره 36 در تاریـخ 1394/2/17 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت 
منحصـر الفـوت وی عبارتنـد از: 1- زهـرا نیـک روش راوری بـه شـماره 
شناسـنامه 100 متولـد 1336 همسـر متوفـی 2- حمیدرضـا رسـتمی 
راوری به شـماره شناسـنامه 3210045771 متولـد 1373 فرزند متوفی 
3- فاطمـه رسـتمی راوری بـه شـماره شناسـنامه 297 متولـد 1359 
فرزند متوفی 4- مریم رسـتمی راوری به شـماره شناسـنامه 307 متولد 
1362 فرزند متوفی 5- محمدرضا رسـتمی راوری به شـماره شناسـنامه 
1823 متولـد 1366 فرزنـد متوفـی 6- مهدی رسـتمی راوری به شـماره 

شناسـنامه 239 متولـد 1355 فرزنـد متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی اگهی می 
شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر اگهـی بـه شـورای حـل 
اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هر وصیـت نامه 
ای جـز رسـمی و سـری کـه بعد از ایـن موعد ابراز شـود از درجـه اعتبار 

است.  سـاقط 
نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 355
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پائولـو بارگینی دونده ی سرشـناس 
ماراتـن و مدیر فنی اولتـرا ماراتن لوت  
ورزش  پیسکسـوت  بـا  دیـدار  بـرای 
وفرهنـگ  اسـتان ،محمـد صنعتـی به 

دفتـر وی رفت.
فرهنگـی  شـباهت های  بارگینـی   
ایران و ایتالیا را زیاد دانسـت  و احترام 
بـه پیشکسـوتان ورزشـی را از جمله ی 
ایـن اشـتراکات برشـمرد و از صنعتـی 
درخواسـت کـرد تا با اسـتفاده از چهره 
تاثیـر گذار خود در معرفـی این رویداد 

آنهـا را یـاری کند.
سـایر  و  صنعتـی  حضـور  وی 
آییـن  در  را  اسـتان  پیشکسـوتان 
بسـیارمهم  رویـداد  ایـن  افتتاحیـه 
همـه  حضـور  خواسـتار  و  دانسـت 
جانبـه ی پیشکسـوتان در حمایـت از 
ایـن رویـداد شـد. وی بـرای صنعتـی 
اولتراماراتـن کویـر، که در اردیبهشـت 
اینگونـه  را  برگـزار خواهـد شـد  مـاه 
تشـریح کرد: این مسـابقه  در 6 مرحله 
برگـزار خواهـد شـد و دونـدگان در هر 
کیلومتـری  چهـل  فاصلـه ای  مرحلـه 
را خواهنـد دویـد کـه البتـه یکـی از 
بـزرگ  رژه ی  را  شـش گانه  مراحـل 
کیلومتـر   75 کـه  گذاشـته ایم  نـام 
را در 48 سـاعت بـدون توقـف و بـه 
کـه  دویـد  خواهنـد  یکسـره   شـکل 
را  اولتراماراتـن  ایـن  مرحلـه  همیـن 
تبدیـل بـه یک رکـورد جهانـی خواهد 
کـرد و بـرای ورزشـکاران شـرکت در 
ایـن ماراتـن نشـانه ی حرفـه ای بـودن 
خواهـد شـد و در پایان 3 نفـر اولی که 
توانسـته اند این مسـافت 250 کیلومتر 
را بـا موفقیـت بدوند،جوایـزی خواهند 

گرفـت.
همـکاری  و  ادامـه حضـور  در  وی 
را  اسـتان  بـزرگان  دیگـر  و  صنعتـی 
دانسـت  ضـروری  رخ داد  ایـن  بـرای 
و خاطرنشـان کـرد کـه ایـن مسـابقه 
بـرای 5 سـال آینـده بـه طـور پیاپـی 
در کرمـان برگزار خواهد شـد و آرزوی 

ایـن اسـت کـه روزی را ببینـم  مـن 
کـه کرمـان تبدیـل بـه مقصـدی برای 
دونده هـای سراسـر جهـان شده اسـت 
و مـردم کرمـان هم بـه عنـوان ورزش 

رسـمی اسـتان بـه دویدن عالقـه مند 
شـدند ، چـرا که این شـهر هـم از نظر 
طبیعی پتانسـیل چنیـن کاری را دارد 
و مـردم و پیشکسـوتان ورزش اسـتان 

هـم بسـیار مهمان نواز هسـتند و قطعا 
میتواننـد نقـش مهمـی را ایفـا کننـد.

در ادامـه محمد صنعتـی  همزمانی 
منعقد شـدن قراردادهـای تجاری بین 

جمهوری اسالمی ایران و ایتالیا را و در 
عیـن حال برگـزاری این اولتـرا ماراتن 
بـه همراهـی دونـدگان و متخصصـان 
ایتالیایـی را بـه فـال نیـک گرفـت و 

گفـت اکنون واقعا زمان مناسـبی برای 
همکاری با ایتالیایی هاسـت و امیدوارم 
کـه کرمـان به خوبـی جایـگاه خودش 
را در رویدادهـای بین المللـی پیدا کند 

و ایـن رویـداد در معرفـی کرمـان بـه 
جهـان مـی تواند نقـش بسـیار مهمی 

را ایفـا  کند.
صنعتـی در پاسـخ بـه کتابـی کـه 

بارگینـی از تجربیـات اش در مسـابقات 
ماراتـن سراسـر جهـان منتشـر کـرده 
بـود و بـرای پیش کـش بـه صنعتـی 
هدیـه کـرد  جلـدی از کتـاب رهگـذار 

عمـر را امضـا نمـوده و متقابالبـه وی 
هدیـه  داد و ایـن اتفـاق نمـاد تبـادل 
و  دونـده  پزشـکی  بـود    فرهنگـی 
کـه  کتابـی  کرمـان  در  ایتالیـا  اهـل 

حاصـل دویـدن اش بـه دور جهـان بود 
را بـه جهان دیـده ای در کرمـان داد و 
پیشکسـوت ورزش و روزنامه نـگاری و 
فعالیت سیاسـی هـم رهگـذار عمرش 

را مکتـوب و متقابال بـه همان بارگینی 
دونـده هدیه مـی کـرد و ایـن تصویری 
بود که شـاید تا سـالهای  آینده شـاهد 

تکـرارش نباشـیم

یادداشت

درباره عزت و احترام ایرانی
محسن جالل پور*

اقتصـاد ایـران روزهـاي امیدوارکننده اي پیـش رو دارد.هـر روز خبر 
پذیـرش یـا اعـزام هیأتـی را درخبرهـا مـي بینیـم ومي شـنویم. سـفر 
اخیـر بـه ایتالیـا و فرانسـه و دسـتاوردهاي خـوب آن هنوز روي سـایت 
هـا و خبرگـزاري هـا خـود نمایي مي کند.همـه این خبرهـاي خوش، به 
پشـتوانه سـال ها مقاومت و ایسـتادگي مردم و آحاد اقتصادی اسـت و 

معتقـدم، نتیجـه اش،امـروز و تنهـا در اقتصـاد بـه روز نخواهد کرد. 
ایـن کـه کشـوری هم چـون فرانسـه با ایـران قـراداد طوالنـی مدت 
می بنـدد، بیـش از هرچیـز، نشـان از آن دارد کـه آنها ایران را کشـوری 
امـن و پایـدار می داننـد کـه حاضرنـد با عقـد قـرار دادی 20 سـاله،بین 
دو اقتصـاد در هـم تنیدگـی ایجاد کننـد. امروز هم در خبرهـا دیدم که 
نخسـت وزیـر کانـادا در مقابـل بعضي تندروهـاي مخالفـش در رابطه با 
ایـران واکنش نشـان داده اسـت. او در پاسـخ به آنها کـه مخالف رابطه با 
ایران هسـتند و او را به خاطر سیاسـت برقراری ارتباط مجدد زیرسـوال 
بـرده انـد، گفتـه :از ابتدا، قطـع ارتباط با ایران اشـتباه بوده اسـت. قطعا 
بـرای همـه مـا خوشـحال کننده اسـت که کشـورهای قدرتمنـد هم به 
ایـن نتیجـه رسـیده انـد کـه قطـع رابطـه با ایـران اشـتباه اسـت.  یادم 
آمد نزدیک سـه سـال پیـش در آخریـن روزهاي حضـور دیپلمات هاي 
کانادایـي درایـران، نفـردوم سـفارت ایـن کشـور بـه کرمان سـفر کرد و 
درجلسـه اي کـه دراتاق کرمان با ایشـان داشـتیم بـه صراحت گفت که 
مـن ماموریـت دارم ببینـم تحریم ها چقدر توانسـته گلوي کشـور شـما 
را بفشـارد و مـن آن روز خطـاب بـه او گفتم: ما کرماني هـا مثالي داریم 
کـه مـي گوییم »زمسـتان مـي رود ولي رو سـیاهي اش بـرای زغال مي 
مانـد«.  بـه نظـرم امروز، همان روز اسـت و باید یادمان باشـد در تنظیم 
قـرار دادهـای اقتصـادی بـه گونـه ای عمـل کنیم کـه در هـم تنیدگی 
اقتصادهـا، مانـع از بهانـه تراشـی قـدرت های بهانه گیر شـود. راسـتش 
ایـن روزهـا روی مسـائل حقوقـی قراردادهـا متمرکـز شـده ام و خیلـی 
دوسـت دارم در بـاره مـدل هـای بهینـه قراردادهـای اقتصـادی مطالعه 
بیشـتری داشـته باشـم. قراردادهایی که هم برای طـرف خارجی جذاب 

باشـد و هـم عـزت و احتـرام و منفعت ما را به رسـمیت بشناسـد.
* رییس اتاق بارزگانی ایران

از سـمت راسـت: پائولـو بارگینـی مدیـر فنی اولتـرا ماراتـن لـوت 2016 - محمد صنعتـی پیشکسـوت ورزش اسـتان کرمان- معیـن افضلی مدیـر اجرایـی اولتـرا ماراتن لوت 
2016 - بردیـا امیرتیمـوری سـردبیر پیـام ما و مدیر رسـانه ای اولترا ماراتن لوت 2016- محسـن کوشـکی نماینده آژانـس آیتو - عرفـان زارعی خبرنگار خبرگـزاری خبر آنالین
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محمد صنعتی در دیدار با پائولو بارگینی قهرمان دوی ماراتن جهان:

 اولترا ماراتن لوت کرمان را جهانی می کند


