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پیشخوان

جناب آقای امید سالجقه
انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان تبریک می گوییم. 

روزنامه پیام ما

زیسـت  محیـط  شـده  حفاظـت  منطقـۀ   - مـا  پیـام 
بحرآسـمان کـه طـی مصوبۀ دولت )هیـأت وزیران( به شـماره 
89914-52-1389/9/14 بـه  ایـن  عنوان به تصویب رسـیده 
در شـمال شهرسـتان جیرفت واقع اسـت و شـامل قسـمتی از 
دلفـارد، رمون و بحرآسـمان به مرکزیت »زمین حسـین« می 
باشـد و حـوزه آبخیـز سـد جیرفـت در آن قـرار دارد و دارای 
تنـوع گیاهی،جانـوری بکـری اسـت کـه بـه جـرأت می تـوان 

گفـت در ایـران بسـیار کمیـاب و در جنوب شـرق ایـران اصاًل 
شـبیه اش وجـود نـدارد بـه دنبـال ایـن تصویب طبـق قانون 
مناطـق حفاظـت شـده ی محیـط زیسـت حتـی بوتـه کنـی 
گیاهـان ممنـوع بوده و تحقیق دانشـگاهی باید بـا رعایت یک 
سـری شـرایط انجام گیرد چه رسـد به معدن کاری که امری 

ویرانگـر ،ممنـوع و غیـر ممکن اسـت. 
صفحه 8

   صفحه  2

حسن امیری دبیر شورای هماهنگی 
بانک های استان کرمان:

بدهکار دانه 
درشت در 

استان نداریم
صفحه 4

ک
ابنا

س: ت
عک

1- تا 318- تا 14

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,080,000
9,095,000
4,550,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,440,000
1,650,000

924,800

دالر
يورو
پوند

36,050
38,420
54,450

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

اطالعــــــــــــیه 
قابل توجه متقاضیان درخواست انشعاب برق

 بدینوسـیله بـه اطـالع مي رسـاند، پیـرو نامه ابالغـي از وزارت نیـرو بـه شـماره 94/33702/350 از تاریـخ 94/7/13 تمامـي متقاضیاني 
کـه درخواسـت انشـعاب بـرق دارنـد، فـارغ از زمان سـاخت ملـک، مي بایسـتي موارد ذیـل را رعایـت، در غیر اینصـورت امـکان واگذاري 

انشـعاب برق وجـود نخواهد داشـت:
 1- مراجعه متقاضیان قبل از صدور پروانه ساختمان و در ابتداي ساخت و ساز جهت بررسي رعایت حریم شبکه برق و سایر موارد

2- رعایت حریم شبکه هاي الکتریکي در طي فرآیند طراحي و ساخت و ساز
3- نصب سیستم مناسب اتصال زمین در ساختمان

4- همبندي سیستم اتصال زمین با نول اخذ شده از شبکه برق )قبل از کنتور(
5- سیم کشي کل ساختمان بصورت سه سیمه )اضافه نمودن سیم ارت(

6- وجود راه انداز نرم )3VF( در آسانسور جهت جلوگیري از ضربه به شبکه
7- نصب کلید RCCB در ابنیه جهت حفاظت از جان ساکنین در مقابل برق گرفتگي هاي احتمالي

8- تعییـن تکلیـف وضعیـت واگـذاري زمیـن پسـت توزیـع در زماني مناسـب بـا کمترین هزینـه متقاضیـان )در زمان طراحـي معماري، 
سـازه و تاسیسـات الکتریکـي و قبـل از اقـدام به اخـذ پروانه احداث سـاختمان(

بدیهي اسـت کنترل ردیف هاي 3، 5، 6، 7 بعهده ناظرین داراي پروانه اشـتغال بکار وزارت راه و شهرسـازي مي باشـد و واگذاري انشـعاب 
بر اسـاس تاییدیه ناظرین مورد اشـاره باید انجام شـود.

مفقودی )نوبت اول(
اصـل پروانـه بهـره برداری معدن هشـونی تحت پوشـش شـرکت معادن زغالسـنگ 

کرمـان بـه شـماره 8/7004 با تاریخ صـدور 79/8/23 مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط 
می باشـد. 

شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

مفقودی )نوبت اول(
اصـل پروانـه بهـره بـرداری معـدن همکار تحت پوشـش شـرکت معادن زغالسـنگ 

کرمـان بـه شـماره 10/15180 بـا تاریـخ صـدور 81/8/22 مفقود گردیـده و از درجـه اعتبار 
سـاقط می باشـد. 

شرکت معادن زغالسنگ کرمان 

                       اطالعیه مهم روزنامه
در راستای سیاست های این روزنامه در جهت استفاده بهینه از کاغذ و در نهایت حفظ محیط زیست کشور 

توزیع روزنامه به صورت هدفمند و با درخواست ادارات، نهادها، سازمان ها و شرکت های بخش خصوصی می 
باشد و نشانی هایی که تاکنون در لیست توزیع قرار داشتند در صورت عدم تماس و اعالم نیاز مجدد از نیمه 

دوم آذرماه از لیست توزیع حذف خواهند شد.
لطفا با تماس با روابط عمومی روزنامه ما را از محل خود و تعداد مورد نیاز  مطلع فرمایید.

تلفن تماس: 32435827

گزارش »پیام ما« نماینده کرمان را از جبهه پایداری دور کرد

پورابراهیمی به جلسه
فراکسیون »ضد رکود«  نرفت

معدن کاری
مرگ خاموش 

بحرآسمان
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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
مدیرعامل آبفا کرمان:

ارتقا کیفیت آب سیرجان در 
دستور کار است

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمان 
گفـت: ارتقـا کیفیـت آب سـیرجان در دسـتور کار 
این شـرکت اسـت و با سـرمایه گـذار قـرارداد منعقد 
شـده و بـه زودی شـاهد اجرایی شـدن آن هسـتیم. 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان 
گفـت: ارتقا کیفیت آب سـیرجان در دسـتور کار این 
شـرکت اسـت و با سـرمایه گذار قرارداد منعقد شـده 
و به زودی شـاهد اجرایی شـدن آن هسـتیم. محمد 
طاهـری در رابطـه بـا وجود آرسـنیک در آب شـرب 
گفت:آرسـنیک همانند روی ،آهن و بسـیاری از مواد 
معدنـی از جملـه مـواد تشـکیل دهنـده آب اسـت و 
حـدود 3- 4 سـال قبـل میـزان مجـاز آن در آب 50 
بـوده و در حـال حاضـر بر طبـق اسـتانداردهای بین 
المللـی ایـن مقدار به 10 رسـیده اسـت که شـرکت 
بـر طبـق  تـالش می کنـد  اسـتان  فاضـالب  و  آب 
معیارهـای جهانی اسـتاندارد آب عمـل کند. طاهری 
خاطرنشـان سـاخت: بـه دلیل خشکسـالی های اخیر 
کیفیت آب در برخی از مناطق اسـتان مثل سیرجان 
و رفسـنجان پاییـن آمده کـه شـرکت آب و فاضالب 

بـه دنبال ارتقـا کیفیت آن اسـت.

اجرای دو هزار و 700 متر شبکه 
فاضالب در شهر کرمان 

محمدعلـی سـیاهکوهی مجـری پـروژه فاضـالب 
متـر   2700 مـاه  آبـان  در  گفـت:  کرمـان  شـهر 
ایرانمنش،کـوی  شـهرک  در  فاضـالب  شـبکه 
سـرجنگلداری،500 دسـتگاه، بلـوار جهـاد ،کوچـه 
هـای بلـوار جهـاد و  شـهرک شـهید رجایـی شـهر 
کرمـان اجرا شـد. وی افـزود: طی مـدت زمان مذکور 
417 فقـره انشـعاب فاضـالب نیـز در نقـاط مختلف 
شـهر از جمله شـهرک مطهری، 500 دسـتگاه،کوی 

دادگسـتری واگـذار گردیـد.

آموزش های مهارتی حلقه های 
صالحین کوهبنان را فرا می گیرد

رییـس مرکـز آموزش فنـی و حرفـه ای کوهبنان 
از راه انـدازی ابتـکاری اولیـن کارگاه مهارتـی حلقـه 
صالحیـن در پایـگاه ام البنیـن کوهبنـان خبـر داد. 
معیـن باقـری ضمن تبریک هفته بسـیج گفت: امروز 
آموزشـهای مهارتی پایه و اسـاس اشـتغال کشور می 
باشـد و باید در این راسـتا کلیه سـازمانها و نهادهای 
انقالبـی بـا آمـوزش فنـی و حرفـه ای همـکاری الزم 
را بنماینـد. وی خاطـر نشـان کـرد بـه لطـف الهی با 
برنامـه ریـزی هـای بـه عمـل آمـده برای بسـیجیان 
شهرسـتان کوهبنـان دوره هـای آمـوزش مهارتی در 
جـوار حلقـه های صالحیـن برگزار می گـردد که این 
طـرح بصـورت ابتـکاری و بـرای اولیـن بار در سـطح 

اسـتان در شهرسـتان کوهبنـان انجام می شـود.

افتتاح دو طرح کشاورزي در 
رفسنجان به مناسبت هفته بسیج

جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  اعـالم  بـه  بنـا 
کشـاورزی اسـتان کرمـان، رضـا بمانـي مدیـر جهاد 
هفتـه  مناسـبت  بـه  گفـت:  رفسـنجان  کشـاورزي 
ناصریـه  روسـتای  در  ای  گلخانـه  طـرح  بسـیج 2 
وباحضـور فرمانـدار ویـژه ، فرمانـده ناحیـه سـپاه ، 
ادارات  از مسـئولین  مدیرجهادکشـاورزی وتعـدادی 
شهرسـتان رفسـنجان  بـه بهـره بـرداری رسـید . 
وي افـزود: طـرح اول گلخانـه خانـم نـدا آشـنا  بـه 
مسـاحت 300متـر مربع وبااعتبـار 20 میلیون تومان 
و میـزان اشـتغالزائی 1 نفـرو طـرح دوم گلخانه آقای 
رضافردوسـی در سـطح 1200 متـر مربـع وباهزینـه 
کـرد اعتبـاري معـادل 90 ملیـون تومـان کـه بـرای 
3نفـر شـغل ایجـاد نمـوده اسـت بـه بهـره بـرداري 
رسـیدکه ایـن طرحهـا از محـل تسـهیالت  اقتصـاد 
مقاومتـی و بـا صدور مجوز مشـاغل خانگی از سـوی 
جهـاد کشـاورزی شهرسـتان رفسـنجان ایجاد شـده 
اسـت . درحاشـیه این مراسـم  مدیر جهاد کشاورزی 
شهرسـتان عنـوان کـرد: در سـال 93 تعـداد 173 
طـرح با 16 عنوان ودر سـال 94 تـا تاریخ 94/08/30 
تعـداد175 طرح بـا 20 عنـوان مجوز صـادر گردیده 

اسـت .

مشارکت 37 
پیمانکار استانی 
در پروژه های آب 
روستایی سال جاری 
رئیـس اداره نظـارت بـر طرح 
و فاضـالب روسـتایی  هـای آب 
 37 گفـت:  کرمـان  اسـتان 
پیمانـکار در اجـرای پـروژه های 
وفاضـالب  آب  حـوزه  مختلـف 

روسـتایی سـال جـاری، بـا ایـن شـرکت همـکاری دارنـد. بـه گـزارش روابـط 
عمومـی آبفـار کرمـان، بهنـام جابری نسـب درگفتگو بـا خبرنگار سـایت آبفار 
گفـت: سیاسـت کالن شـرکت در اجـرای پروژه هـای روسـتایی، تجمیع کارها 
در قالـب یـک پیمـان بوده و ایـن امر باعـث افزایش رضایت مندی روسـتاییان 
و افزایـش سـرعت کار و کاهـش هزینـه هـای طـرح هـا گردیـده اسـت. وی 
تصریـح کـرد: ایـن اداره وظیفـه نظـارت مسـتمر بر روند اجـرای طـرح از ابتدا 
تـا انتهـا را بـر عهـده دارد. جابری نسـب با بیـان اینکه 8 ناظرعالی در شـرکت 
آبفـار بـر نحـوه اجـرای کار ، نظـارت دارند، اظهار کـرد: خوشـبختانه توان فنی 
و علمـی بسـیار باالیـی دربیـن ایـن ناظـران وجـود دارد کـه خطـا در اجـرای 
پـروژه هـا را بسـیار کاهش داده اسـت. رئیـس اداره نظارت بر طـرح های آب و 
فاضـالب روسـتایی اسـتان کرمان بیـان کرد: از مهـم ترین کارهـای ناظران ما 
چه در سـطح اسـتان و یا شهرسـتان ، نظارت براجرای کار براسـاس نشـریات 

و اسـتانداردهای موجـود اسـت.

برگزاري مانور 
مدیریت بحران در 
اداره برق شهداد 
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 
مانـور  کرمـان  اسـتان  شـمال 
بـا  بحـران  مدیریـت  عملیاتـي 
ازحـوزه  کاري  گـروه   9 حضـور 
کرمـان  بـرق  توزیـع  مدیریـت 

شـامل شـهرهاي باغین، رایـن، شـهداد،  گلباف، ماهـان،  چترود، امـور هاي برق 
غـرب و شـرق کرمـان، 2 شـرکت پیمانـکاري و همـکاري فعـال سـازمان هاي 
آتـش نشـاني، هالل احمـر و پلیـس راهنمایي و رانندگـي برگـزار و بیش از23 
کیلومتر از شـبکه هاي برق منطقه شـهداد و اندوهجرد اصالح و بهینه سـازي 
گردیـد.  محمـود طاهـري ، مدیرتوزیـع بـرق شهرسـتان کرمـان  در خصوص 
اهـداف برگـزاري  ایـن مانـور گفـت: بـا اجـراي اینگونـه مانورهـا ضمـن ارتقاء 
کارآیـي و سـرعت عمـل  نیروهـا ،  انسـجام و همـکاري گـروه هـاي تعمیراتي 
در زمـان بحـران  نیـز افزایـش خواهد یافـت. در ادامـه ، مهندس عمـاد آبادي 
مدیـر امـور نواحي بـرق کرمان بـه مزایاي برگـزاري مانورهاي فوق اشـاره کرد 
و گفـت: هدف اساسـي از برگـزاري مانور شـهداد و اندوهجرد، انجـام تعمیرات 
گروهـي و کاهـش خاموشـي هـاي ناخواسـته در مواقـع بحـران اسـت کـه 
خوشـبختانه بـا حضور53 نفـر از همکاران شـرکت بـا موفقیت برگـزار گردید.

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9300143
نظـر بـه اینکـه بدهـکار و راهـن نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلت 
تعییـن شـده اقـدام ننمـوده انـد لـذا در اجـرای مقـررات مـاده واحـده قانون 
بـه  بنـا  و   1386 سـال  مصـوب  ثبـت  قانـون  اصالحـی   34 مـاده  اصـالح 
درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پـالک 6562 فرعـی از 6 اصلـی بـه آدرس: کرمـان 
بلـوار شـهید صدوقـی )جـاده تهـران( نبـش خیابـان والفجـر جنوبـی بـه مسـاحت 
عرصـه وقفـی 1317 مترمربـع حـدود اربعـه شـمال 14/75 متـر دیواری بـه کوچه، 
شـرق 89/35 متـر بـه همسـایه، شـمال 10 متـر رو بـه جـاده تهـران و یـک پـخ 7 
متـری و غـرب 84/4 متـر بـه خیابـان والفجـر می باشـد کـه مطابق روگرفت سـند 
ارائـه شـده عرصـه آن متعلـق بـه وقف اسـت که بـر طبق نظـر کارشناسـی ملک به 
صـورت بنـای سـاختمان بـه عمـق 17 متر از بـر بلوار شـهید صدوقی اسـکلت بتنی 
و بقیـه بـه عمـق 42 متـر اسـکلت فلزی می باشـد. هر دو سـاختمان نوسـاز )حدود 
5 سـال( و در حال بهره برداری می باشـد. سـاختمان اسـکلت بتنی زیرزمین 200 
متـر مربـع همکـف 215 مترمربـع و طبقـه اول 130 مترمربـع کف سـرامیک دارای 
سیسـتم گرمایشـی شـوفاژ سـرمایش کولـر می باشـد و سـاختمان فلـزی زیرزمین 
672 مترمربـع کـف موازییـک هکمـف و نیـم طبقـه تجـاری 1048 مترمربـع کـف 
سـنگ فاقـد سیسـتم سـرمایش مـی باشـد، هـر دو سـاختمان دارای انشـعاب آب، 
بـرق، گاز و تلفـن مـی باشـند بنابرایـن بـا توجـه بـه جمیع جهـات یاد شـده ارزش 
ششـدانگ ملـک مـورد نظـر 39495000000 ریـال معـادل سـی و نـه میلیـارد و 
چهارصـد و نـود و پنـج میلیـون ریـال بـرآورد مـی گـردد ملـک متعلـق بـه آقـای 
رامیـن محتشـم و طبق اسـناد رهنی بـه شـمارهای 24793-90/11/9 و 27894-

91/6/30 و 30772 مـورخ 91/12/28 دفترخانـه 99 کرمـان در رهـن تعاونی اعتبار 
ثامـن االئمـه )ع( واقـع مـی باشـد از سـاعت 9 الی 12 ظهـر روز چهارشـنبه مورخه 
94/9/25 اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان کرمـان )واحد اجـرا( واقع در ضلع 
شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد و مزایـده از مبلـغ پایه 
کارشناسـی 39495000000 ریـال کـه قطعی گردیده اسـت شـروع و بـه باالترین 
مبلـغ پیشـنهادی فروختـه خواهـد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت 

پرداخـت بدهـی هـای مربوط بـه آب، برق و گاز اعم از حق انشـعاب و حق اشـتراک 
و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از این بابت بدهی داشـته باشـد و نیز بدهی 
هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم 
قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایده اسـت ضمـن انکه 
پـس از انجـام مزایـده در صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد مـی گردد ضمنـا چنانچـه روز مزایده 
بـا تعطیـل رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعـد از تعطیلـی مزایده انجـام خواهد 
شـد طالبیـن مـی تواننـد جهت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره 

ثبـت اسـناد مراجعـه نمایند. 
تاریخ انتشار: 94/9/4
م الف 2859

آگهی دعوت به افراز 
نظـر بـه اینکـه آقای/خانـم سـتاد اجرایـی حضـرت امـام ره برابـر درخواسـت 
وارده بشـماره 94/30908 در مورخـه 1394/8/25 مبنـی بـر افـراز پالکهـای 
3777 اصلـی بخـش یـک کرمـان واقـع در کرمان خیابـان بـرزو آمیغی کوچه 
آتشـکده را بـه علـت معلـوم نبـودن اقامتـگاه سـایر شـرکاء از طریـق صـدور آگهی 
نمـوده لـذا بدینوسـیله بـه اسـتناد مـاده 6 آئیـن نامـه قانون افـراز و فـروش امالک 
مشـاع بـه سـایر مالکیـن و همچنیـن بـه اشـخاصی کـه در ششـدانگ پـالک فـوق 
الذکـر مـی باشـد در مورخـه 1394/9/18 روز چهارشـنبه سـاعت 8 صبـح در محل 
وقـوع ملـک مزبـور به عمـل خواهد آمـد کلیه افراد ذینفـع می تواننـد در تاریخ ذکر 
شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند عدم حضـور آنـان مانع از انجـام عملیـات افراز 
نخواهـد بـود ایـن آگهی مطابق مـاده 17 آئین نامه اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم 

االجـراء بـه کلیـه افـراد ذینفـع ابـالغ و فقط در یـک نوبت انتشـار مـی یابد. 
تاریخ انتشار: 94/9/4

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2872

شرکت برق شمال استانآب و فاضالب روستایی

کرمان ویچ

فراکسـیون  عنـوان  بـا  فراکسـیونی  گذشـته  یکشـنبه 
»ضـد رکـود« در مجلـس تشـکیل شـد. خبـر تشـکیل ایـن 
فراکسـیون را مهـرداد بذرپاش، مدیر مسـئول روزنامه »وطن 
امـروز« هفتـه گذشـته داده بـود. وی گفـت کـه محمدرضـا 
پورابراهیمـی، جعفـر قـادری، حمیدرضـا فوالدگـر، الیـاس 
و  میرکاظمـی  مسـعود  سـید  زارعـی،  علی اصغـر  نـادران، 
علیرضـا زاکانـی حضـور دارنـد و تـا روز تشـکیل نیـز افـراد 

دیگـری بـه ایـن جمـع اضافـه خواهنـد شـد.
پـس از انتشـار نـام ایـن افراد رسـانه های مختلـف به این 
نکتـه اشـاره کردنـد کـه ایـن فراکسـیون ظرفیـت جدیـدی 
بـرای اعضـای جبهـه پایـداری و نزدیـکان این جریان اسـت 
تـا از دولـت انتقاد کنند. در شـماره روز شـنبه »پیام ما« هم 
ما در گزارشـی بـا عنوان »دلواپسـی پورابراهیمـی و پایداری 
هـا برای رکـود« به حضـور پورابراهیمـی در این فراکسـیون 
و نزدیکـی وی بـه اعضـای جبهـه پایـداری  پرداختیـم. امـا 
در جلسـه روز یکشـنبه خبـری از محمدرضـا پورابراهیمـی 

نماینـده کرمـان نبود. 
در حالـی کـه بذرپـاش بـه عنـوان تشـکیل دهنـده ایـن 
فراکسـیون از حضـور پورابراهیمـی در آن خبـر داده بـود و 

بـه نظـر نمـی رسـد نماینـده مـردم تهـران در مجلـس بـه 
اشـتباه نـام پورابراهیمی را جـزو اعضای این فراکسـیون قرار 
داده باشـد. چـرا کـه در این صـورت محمدرضـا پورابراهیمی 
مـی توانسـت بـا تکذیـب صحبـت هـای بذرپـاش، حضـور 
خـود در فراکسـیون »ضـد رکـود« را تکذیـب کنـد امـا این 
اتفـاق رخ نـداد و سـکوت پورابراهیمـی مهـر تاییـدی بود بر 
صحبـت هـای بذرپاش مبنـی بر حضـور نماینـده کرمان در 
فراکسـیون نامبـرده.  بـا این حـال پورابراهیمی بـدون اینکه 
صحبـت هـای بذرپـاش را تکذیـب کنـد در این فراکسـیون 
حضـور نیافـت. بـه نظـر مـی رسـد پـس از انتشـار گـزارش 
»دلواپسـی پورابراهیمـی و پایـداری ها برای رکـود« نماینده 
کرمان از حضور در این فراکسـیون منصرف شـده باشـد. چرا 
کـه پورابراهیمی همـواره خود را نماینده ای مسـتقل معرفی 
مـی کنـد و حضـور در فراکسـیونی کـه اغلـب اعضـای آن را 
نماینـدگان نزدیـک بـه جبهـه پایداری تشـکیل مـی دهند، 
در نزدیکـی انتخابـات مجلـس بـه ایـن ادعـای پورابراهیمی 
خدشـه وارد مـی کـرد. بـه همیـن دلیـل  احتمـال مـی رود 
ایـن نماینـده پـس از گـزارش یـاد شـده در این فراکسـیون 
حضـور پیـدا نکـرده باشـد. گفتنـی اسـت تالش هـای مکرر 

روزنامـه پیـام مـا بـرای تمـاس بـا پورابراهیمی در چنـد روز 
گذشـته نتیجه ای دربرنداشـت و وی پاسـخگوی تماس های 

چنـد بـاره مـا نبود. 
شـایان ذکـر اسـت بنا به گـزارش تسـنیم اعضـای حاضر 
در اولیـن جلسـه فراکسـیون رکـود به شـرح زیر می باشـند: 
الیـاس نـادران، جعفر قـادری، احمد توکلـی،  محمد دهقان، 

احمـد امیرآبـادی،  حمیدرضـا فوالدگـر،  علیرضـا زاکانـی،  
محمدحسـین  قوامـی،   هـادی  خانمحمـدی،   محمدرضـا 
فرهنگی،  سـید مسـعود میرکاظمی،  سـید مهدی هاشـمی،  
علیرضـا خسـروی،  زارعـی،   علی اصغـر  ضرغـام صادقـی،  
سیدامیرحسـین قاضی زاده هاشـمی،  مهرداد بذرپاش، سـید 

حسـین ذوالنـوار، حسـین نجابـت و محمد سـلیمانی.

گزارش »پیام ما« نماینده کرمان را از جبهه پایداری دور کرد

پورابراهیمی به جلسه
فراکسیون »ضد رکود«  نرفت

بدهکار دانه درشت در استان نداریم
حسـن امیـری دبیـر شـورای هماهنگـی بانک های اسـتان کرمان 
در گفـت و گـو با خبرگزاری ایسـنا گفتـه بدهکار دانه درشـت در 
اسـتان نداریـم. گزیـده مهـم تریـن صحبـت هـای وی را در ادامه 

بخوانید:
 عملکرد شـبکه بانکی کرمان نسـبت به سـایر استان های کشور 

قابـل دفاع اسـت و آمـار و ارقام این صحبـت را تایید می کند.
 منابـع پـس انـداز بانکی اسـتان در شـش ماهه نخسـت سـال 

جـاری 9.67 درصـد کاهش داشـته اسـت.
 مردم تمایلی به سپرده های ارزان قیمت ندارند.

 در پرداخت تسـهیالت صنعت و معدن نسـبت به سال گذشته 
رشـد 27.92 درصدی داشته ایم.

 یکـی از دالیلـی کـه شـبکه بانکـی مورد بـی مهـری واقع می 
شـود، این اسـت که به علت بازرسـی سـاالنه حداقل سـه مرتبه 
سـازمان بازرسـی کل کشور، دیوان محاسـبات و ...، تخلف یکی از 

همـکاران بـه کل شـبکه بانکی تعمیم داده می شـود.
  بـا توجـه بـه بحـران آب در اسـتان کرمـان، یکـی از دغدغه ها موجود این اسـت که اراضی به سیسـتم آبیاری نوین مجهز شـوند 
کـه در همیـن راسـتا شـبکه بانکـی به نوعـی در ایـن زمینه کمک های شـایانی کرده اسـت کـه متاسـفانه این مسـائل در عملکرد 

شـبکه بانکـی کمتر دیده می شـود.
 نابع بانکی استان محدود است.

 یکی از مواردی که اقتصاد کل کشور را تهدید می کند، موسسات مالی و اعتبار است که کسی از منابع آنها خبر ندارد.
 646 شـعبه بانـک هـای دولتـی در اسـتان کرمـان بـا یک هـزار و 300 دسـتگاه خودپرداز بـه مردم خدمـات ارائه مـی کنند که  

ایـن تعداد دسـتگاه در اسـتان باالتر از میانگین کشـوری اسـت.
 می توان به صورت تقریب گفت هر کرمانی دارای 2 کارت می باشد.

بانک

 پیام مشترک نماینده ولی فقیه و 
استاندار کرمان به مناسبت هفته بسیج

آیـت اهلل جعفـری نماینـده ولی فقیه در اسـتان و علیرضا رزم 
حسـینی استاندار کرمان به مناسـبت هفته بسیج پیام مشترکی 
را صـادر کردنـد. متـن ایـن پیـام به شـرح زیر اسـت: »بسـیج از 
مردمـی تریـن نهادهـای ارزشـی برخواسـته از بطـن جامعـه در 
نظام مقدس جمهوري اسـالمي اسـت که با درایت و هوشـیاري 
حضـرت امـام خمینـی )ره( در پنجم آذر 1358 تشـکیل شـد و 
اکنـون نیـز پـس از گذشـت سـی و پنجمین سـالگرد تاسـیس 
آن، متاثـر از اندیشـه هـاي تابنـاک و نوراني رهبـر فرزانه انقالب 
اسـالمي به رشـد، بالندگي و کمال رسـیده و در سرنوشـت سـاز 
تریـن صحنـه هـاي تاریـخ پرحماسـه انقـالب اسـالمي، نقشـي 
کارآمـد و تأثیرگـذار داشـته اسـت. بسـیج منظومـه ای فکـري 
اسـت کـه خرمـی خرمشـهر، آزادی آبـادان، محبت مهـران، دل 
انگیـزی دزفول، شـیرینی قصر شـیرین، سـرور سوسـنگرد، بهار 

بسـتان، مهـر موسـیان، خالصـه امنیـت و آرامـش ایـران و دین مرهـون شـجاعت و تفکر اوسـت و همین عوامل سـد محکمی در 
مقابل هجوم هجمه دشـمنان دین و این مرز و بوم اسـت. بزرگداشـت هفته بسـیج امسـال که با ایام سـوگواری سـرور  و سـاالر 
شـهیدان حضـرت اباعبـداهلل الحسـین )ع( مصادف شـده اسـت، یـادآور خاطره پرشـکوه مجاهدات هایی اسـت که با الهـام از قیام 
عاشـورا زیباتریـن تابلوهـای ایثـار و فداکاری را همراه با نجابت، فروتنی و توأم با شـجاعت و رشـادت در دوران هشـت سـاله جنگ 
تحمیلـی ترسـیم کرده اسـت. اینجانبان فرارسـیدن هفته بسـیج را بـه همه بسـیجیان دالور تبریک عرض نمـوده و عزت، عظمت 
و سـربلندي روزافـزون اسـالم و مسـلمین و همـه بسـیجیان مخلـص را  در پرتو توجهات خاصـه حضرت ولي عصر )عـج( و تدابیر 
حکیمانـه فرماندهـي معظـم کل قـوا حضرت آیت اهلل العظمـی خامنه ای)مدظله العالـی( در راه تحقق اهداف انقالب اسـالمی را از 

درگاه خداونـد متعال مسـالت مـی نمائیم.«

هفته بسیج

شمخانی دبیر شورای عالی
 امنیت ملی امروز در کرمان

مدیـرکل روابـط عمومی و امـور بین الملل اسـتانداری کرمان 
گفـت: به منظـور برگزاری برنامه های هفته بسـیج، دبیر شـورای 

عالـی امنیت ملی به اسـتان کرمان سـفرمی کند.
نقـی عظیمـی زاده با اشـاره به برنامه  های سـفر دبیر شـورای 
عالـی امنیـت ملی اظهـار کرد: در ششـمین روز از هفته بسـیج، 
دریابـان علـی شـمخانی، دبیـر شـورای عالـی امنیـت ملـی بـه 

کرمـان سـفر می  کند.
وی افـزود: برنامه  هـای سـفر وی از صبـح روز 4 آذرمـاه آغـاز 
و نخسـتین برنامـه تـدارک دیـده بـرای حضـور وی در کرمـان، 
مراسـم اسـتقبال بـا حضـور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی و 
سـپس ادی احترام به شـهدای 8 سـال دوران دفاع مقدس است.

مدیـرکل روابـط عمومی و امـور بین الملل اسـتانداری کرمان 
تصریـح کرد: دومین برنامه سـفر، دبیر شـورای عالی امنیت ملی 

حضور در مراسـم هفته بسـیج در دانشـگاه شهیدباهنر کرمان اسـت که در تاالروحدت دانشـگاه برگزار می شود.
عظیمـی زاده بـا اشـاره بـه دیگـر برنامه های دبیر شـورای عالی امنیت ملی گفت: شـرکت در جلسـه شـورای اداری و همچنین 
حضـور در جمـع پیشکسـوتان دوران دفـاع مقـدس از دیگـر برنامـه های سـفر یکـروزه دبیر شـورای عالـی امنیت ملی به اسـتان 

کرمان اسـت.

برنامه ستاد دیه بر محور استفاده 
کم از منابع دولتی است

رئیـس کل دادگسـتری اسـتان گفـت: نمایندگـی صنـدوق 
تامیـن خسـارت های بدنـی امـروز در کرمان افتتاح خواهد شـد 
تـا بتوانـد بـه مناطق جنوبشـرقی کشـور خدمـات رسـانی کند.

یداهلل موحد در نشسـت هیات مدیره سـتاد مردمی رسیدگی 
بـه امـور دیه اسـتان کرمان افزود: دسترسـی دشـوار بـه صندوق 
تامیـن خسـارت های بدنی موجب شـد تـا با پیگیری هـای زیاد 
بتوانیـم موافقـت هـای الزم برای ایجـاد نمایندگی ایـن مرکز در 
جنوبشـرق کشـور در کرمان را دریافت کنیم.  نماینده عالی قوه 
قضائیـه در اسـتان کرمـان ادامـه داد: کاهـش جمعیـت کیفری 
زنـدان هـا و آزادی زندانیـان نیازمنـد در جرایـم غیرعمـدی و 
محکومیـت هـای مالی در مسـئولیت هـای مالی غیـر معوض از 
اهـداف سـتاد دیه اسـت. وی بـا تاکید بر اینکه سـتاد دیـه برای 
رسـیدن بـه ایـن هـدف ابزارهایـی از جمله جلب کمـک خیران، 

دریافت و پرداخت تسـهیالت بانکی و جلب رضایت شـاکیان را انتخاب کرده اسـت یادآور شـد: سـتاددیه اسـتان کرمان در سـال 
هـای اخیـر توانسـته در جلـب کمـک خیـران موفق عمـل کـرده و از کمک های ایـن افـراد بـرای آزادی زندانیان جرایـم غیرعمد 
اسـتفاده کنـد. ایـن مقـام ارشـد قضائـی اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه برنامه سـتاد دیه بـر محور اسـتفاده کم از منابـع دولتی 

اسـت، ادامـه داد: سـتاد دیـه سیاسـت های کالنی را در راسـتای زنـدان زدایی مد نظـر دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانخبر



شماره پیاپی 503  
چهارشنبه 4 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
500022030343

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

روحانی در دیدار با روسای 
جمهور نیجریه و الجزایر 

چه گفت؟
پایـگاه اطـالع رسـانی دولـت نوشـت: بـه گفته 
را  تروریسـم  کشـورها  برخـی  جمهـور  رئیـس 
در  خـود  سیاسـت های  پیشـبرد  بـرای  ابـزاری 
خطـری  تروریسـم  حالیکـه  در  گرفته انـد،  نظـر 
همگانـی اسـت. رییـس جمهـور، توسـعه روابـط 
بـا کشـورهای آفریقایـی را از جملـه اولویـت های 
سیاسـت خارجی جمهوری اسـالمی ایران دانست 
و تصریـح کـرد: ایـران توانمندی هـای فراوانـی در 
بخش هـای فنـی مهندسـی و از جمله نفـت و گاز 
اختیـار کشـورهای  در  را  آن  می توانـد  کـه  دارد 

آفریقایـی و بـه ویـژه نیجریـه قـرار دهـد.
حجت االسـالم حسـن روحانی در دیدار محمدو 
بوهـاری ریـس جمهـوری نیجریـه اظهارداشـت: 
تهـران و ابوجـا برای گسـترش و تعمیـق همکاری 
هـای دوجانبـه، ظرفیـت هـای فراوانـی دارنـد که 
بایـد از آنهـا بویـژه در دوره کنونـی و فضـای پسـا 
تحریـم در راسـتای منافـع دو دولـت و ملـت و 

منطقـه، بیـش از پیـش بهـره گرفت.
 روحانـی در ادامـه همچنیـن با تأکیـد بر اینکه 
ایـران و نیجریـه در زمینـه مسـایل منطقـه ای و 
مبـارزه بـا تروریسـم دیـدگاه و اهـداف مشـترکی 
یـک  عنـوان  بـه  تروریسـم  اظهارداشـت:  دارنـد، 
بیمـاری مسـری، همه کشـورها و مناطق جهان را 
تهدیـد می کنـد و مبـارزه جـدی و همگانـی با آن 
ضـروری اسـت. رییـس  جمهـوری با بیـان این که 
متأسـفانه برخی کشورها تروریسـم را ابزاری برای 
پیشـبرد سیاسـت های خـود در نظـر گرفته انـد، 
گفـت: بایـد ایـن واقعیـت بـرای همه تفهیم شـود 
کـه تروریسـم خطـری همگانـی اسـت و بایـد بـه 
و  منطقـه  کشـورهای  همـه  کـه  برسـیم  جایـی 
همفکـری  و  همـکاری  تروریسـم  علیـه  جهـان 

باشند.  داشـته 
روحانـی تأکید کرد: تروریسـت ها رفـاه و جان 
مـردم جهـان را بـه خطـر انداخته و ضد انسـان ها 
و تمـدن بشـری انـد. از همـه مهم تـر ایـن کـه بـا 
در  و  می کننـد  فعالیـت  بـودن  اسـالمی  ادعـای 
حقیقـت ماموریتشـان بدنـام کـردن دیـن مبیـن 
اسـالم اسـت؛ لـذا همه وظیفـه داریم بـا این خطر 
بـزرگ مقابلـه کنیـم. رییـس  جمهـوری با اشـاره 
بـه ایـن کـه جمهـوری اسـالمی ایـران تجربیـات 
فراوانـی در زمینـه مبارزه با تروریسـم دارد، گفت: 
تهـران آمادگـی دارد تجربیـات خـود را در ایـن 
از جملـه  اختیـار کشـورهای دوسـت  زمینـه در 

نیجریـه قـرار دهد.
رییـس  جمهور همچنیـن ا در دیدار عبدالمالک 
سـالل نخسـت وزیر الجزایر گفت: روابط اقتصادی 
ظرفیت هـای  بـه  توجـه  بـا  ویـژه  بـه  کشـور  دو 
مناسـب موجـود، در حـد قابـل قبـول نیسـت و 
بایـد در دوران پسـاتحریم، بخشـهای خصوصـی و 
دولتی دو کشـور برای گسـترش سـطح مناسـبات 
اقتصـادی تهـران - الجزیره تالش بیشـتری کنند.  
دکتـر روحانـی بـا اشـاره بـه این کـه نـام الجزایر 
در حافظـه مـردم ایـران به عنـوان ملتـی قهرمان 
مبارزه با اسـتعمار ثبت شـده اسـت، اظهارداشـت: 
ایـران و الجزایـر در بخش هـای مختلـف فرهنگی، 
اقتصـادی و سیاسـی دیدگاه هـای مشـترکی دارند 
کـه می توانـد بسـتر مناسـبی بـرای ارتقـاء سـطح 

تعامالت دو کشـور باشـد.
هـای  بخـش  همچنیـن  جمهـور  رییـس 
کشـاورزی، معـدن، فناوری و علمی و گردشـگری 
و فرهنگـی را از جملـه بخشـهایی معرفـی کـرد 
کـه مـی تواننـد سـطح همکاریهـای مشـترک را 
توسـعه دهنـد. رییـس  جمهـور در بخـش دیگری 
از سـخنان خـود بـا تأکید بـر ضـرورت هماهنگی 
منابـع  صادرکننـده  و  تولیدکننـده  کشـورهای 
انـرژی در راسـتای ثبـات و تعادل بازارهـا تصریح 
کرد: سـفر شـما بـه تهـران و برگزاری کمیسـیون 
مشـترک اقتصـادی دو کشـور در روزهـای پیـش 
رو در الجزایـر، قطعـاً  تحرک مناسـبی بـرای ایجاد 
یـک حرکـت جدید در گسـترش روابط دو کشـور 

بود. خواهـد 

کاغذ اخبار

آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقـالب اسـالمی در دیـدار 
آقـای فـواد معصـوم رئیـس جمهـور عـراق و هیـأت همراه، 
عمـق روابـط دو کشـور و دو ملت ایران و عراق را ریشـه دار 
و تاریخـی و فراتـر از روابـط کشـورهای همسـایه و در یـک 
منطقـه دانسـتند و با تأکیـد بر لزوم صیانـت از وحدت ملی 
در عـراق گفتنـد: ملـت عـراق، ملتی بـزرگ و صاحب تاریخ 
کهنـی اسـت کـه از ظرفیت بسـیار مهـم جوانـان قدرتمند 
و هوشـیار برخـوردار اسـت و بایـد از این ظرفیـت در جهت 

رسـاندن عـراق به جایگاه شایسـته خود اسـتفاده شـود.
ارتبـاط  بـه  اشـاره  بـا  ایشـان  بـه گـزارش خبرآنالیـن 
برادرانـه، صمیمـی و محبـت آمیـز دو ملت ایـران و عراق با 
وجـود 8 سـال جنـگ تحمیلـی از سـوی صدام بـا تحریک 
افزودنـد:  بیگانـگان، آن را پدیـده ای عجیـب خواندنـد و 

راهپیمایـی مراسـم روز اربعیـن یـک نمونـه از ایـن ارتباط 
دوسـتانه اسـت به گونـه ای که مـردم عـراق در پذیرایی از 
زائـران ایرانـی، از انفـاق و محبـت و ارادت چیـزی کم نمی 
گذارنـد. رهبـر انقـالب اسـالمی تأکید کردند: مسـئوالن دو 
کشـور ایـران و عـراق، بایـد از ایـن فضـا و فرصـت بـرای 

منافـع دو کشـور بیشـترین اسـتفاده را بکننـد. 
بایـد  چـرا  کردنـد:  خاطرنشـان  ای  خامنـه  اهلل  آیـت 
کشـوری همچـون عـراق کـه کشـوری بـزرگ، ثروتمنـد 
و صاحـب تاریـخ هـزار سـاله اسـت، تجزیـه و بـه مناطـق 
کوچکتـر تقسـیم شـود، تـا همـواره در معـرض اختـالف و 

نـزاع قـرار گیـرد. 
ایشـان افزودنـد: قطعـاً مسـئوالن عراقی، روابـط خارجی 
بـا کشـورهای دیگـر از جملـه امریـکا را براسـاس مصالح و 

منافـع مـردم این کشـور تنظیـم خواهنـد کرد امـا نباید به 
امریکاییهـا اجـازه داد کـه عـراق را همچون ملک شـخصی 

خـود تصـور کننـد و هـر صحبتـی را بیـان و هـر اقدامی را 
دهند. انجـام 

رهبر انقالب:

نباید اجازه داد آمریکایی ها جرأت صحبت کردن 
درباره تجزیه عراق را پیدا کنند

  رهبری

وکیل کرمانی بابک زنجانی: 
معاون سابق وزارت 
اطالعات زنجانی را 

وطن دوست توصیف 
کرده است

صبـح دیـروز پانزدهمیـن جلسـه 
رسـیدگی بـه پرونده فسـاد نفتی 
در شـعبه 15 دادگاه انقـالب و به 
ریاسـت قاضـی صلواتـی برگـزار 
شـد. در ایـن جلسـه رسـول کوهپایـه زاده در دفـاع از بابـک زنجانی مـوکل خود 
صحبـت کـرد. گزیـده صحبت هـای وکیل رنجانی را بـه نقل از انتخـاب بخوانید:
 مـوکل مـن از ابتـدا مجـرم تلقـی شـده و در راسـتای اثبات ایـن پیش فرض و 

ادعـا تالش قابـل توجهی صـورت گرفته اسـت.
 تغییـرات در شناسـنامه مـوکل مـن در سـال 84 نیـز بـه عنوان یکـی دیگر از 

دالیـل اتهامـی در ایـن پرونده اعالم شـده اسـت.
 عنـوان شـده که مـوکل به منظور زمینه سـازی جهـت اقدامـات مجرمانه خود 
اقـدام به تأسـیس مؤسسـات بانکی و شـرکت های اقتصـادی کرده اسـت که این 

موضـوع با واقعیـت فاصله دارد.
 اینکـه مـوکل مـن به شـرکت نفت بدهکار اسـت یا نـه، مورد تأییـد موکل بود 

و مـا هـم از اول اصـراری بر نفی این واقعیت نداشـتیم.
  نکتـه مـورد توجـه ایـن اسـت کـه چـون بابـک زنجانـی بدهـکار اسـت لزوماً 

نیسـت. مجرم 
 بسـیاری از مـواردی در کیفـر خواسـت بـه عنوان نقـل قول یا اظهـارات برخی 
کارمنـدان شـرکت مـوکل، مورد اسـتناد قرار گرفته اسـت در حالی کـه خود این 

افـراد در مضـان اتهام قرار داشـته اند.
 از اظهـارات آقـای »ی« معـاون وقـت اقتصـادی وزارت اطالعـات در شـعبه 
بازپرسـی، این اسـت که گفته اسـت آقای زنجانی فردی با هوش و وطن دوسـت 
اسـت. متاسـفانه همـه مـواردی کـه به نفـع موکل بـوده از سـوی بازپـرس مورد 

توجـه واقـع نشـده و بی طرفـی در دسـتگاه قضایی صـورت نگرفته اسـت.
* عـدم توجـه بـه اظهـارات برخـی مطلعـان و متهمـان پرونـده و اسـتعالم هایی 
کـه عنـوان دلیـل به نفع متهم محسـوب می شـود نشـان دیگری از عـدم رعایت 

اصل بـی طرفی اسـت.
 آیـا این نحوه رسـیدگی، اسـتدالل و قضـاوت مطابق با اصول قانونـی و موازین 
بنیادیـن بی طرفـی و انصـاف اسـت؟ بحث عدم تفهیـم مهمترین اتهـام به موکل 
یکـی از مـواردی اسـت کـه از دادگاه تقاضـا دارم بـه آن توجه ویژه داشـته باشـد 
و مـورد دوم نیـز ایـراد موکلـم بـه نظریـات کارشناسـان بانـک مرکـزی اسـت و 
تقاضای بررسـی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسـان رسـمی دادگسـتری، 

ذیصـالح در امـور بازرگانـی، تجاری و بانکـی را دارم.

جای تاسف است 
که برخی رسانه ها 
سخنگوی زنجانی 

شده اند
اول  معـاون  نوشـت:  ایسـنا 
رییـس جمهـور از اینکـه برخـی 
قهرمانانـه  جمـالت  هـا  رسـانه 
منتشـر  زنجانـی  بابـک  از  ای 
مـی کننـد، انتقـاد کرد. اسـحاق 
جهانگیـری در نشسـت شـورای معاونـان وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی از 
برخـی رسـانه ها کـه در نحـوه  پوشـش اخبـار دادگاه بابـک زنجانـی رسـالت 
خـود را بـه درسـتی انجـام نمی دهنـد، انتقـاد کـرد و گفت: جای بسـی تعجب 
و البتـه تأسـف اسـت کـه برخـی از رسـانه ها بـه گونـه ای سـخنان این فـرد را 
منعکـس می کننـد کـه انـگار سـخنگوی او هسـتند و جمـالت قهرمانانـه ای از 

می کننـد. نقـل  او 
تغییـر  نیازمنـد  اقتصـاد مقاومتـی  اظهـار کرد:تحقـق  اول دولـت  معـاون 
رویکـرد جـدی در میـان مدیـران و دسـتگاه های اجرایـی کشـور اسـت زیـرا 
در غیـر اینصـورت تغییـرات عمـده ای ایجـاد نخواهـد شـد. وزارت اقتصـاد از 
جایگاه بسـیار مهم و تعیین کننده ای در اقتصاد کشـور و سـالم سـازی جریان 
اداری و روان سـازی برنامه هـا برخـوردار اسـت و نقـش آن در پیشـبرد اهداف 

اقتصـادی و توسـعه کشـور از سـایر دسـتگاه ها تعییـن کننده تـر اسـت. 
 وی بـا یـادآوری اینکـه هـم اکنون در شـرایط ویـژه ای قرار داریـم و دوران 
بـا  بـا گذشـته اسـت، تصریـح کـرد: در سـال های گذشـته  فعلـی متفـاوت 
تحریم هـای ظالمانـه و محدودیت هایـی در اقتصـاد کشـور مواجـه بوده ایـم و 
بیشـتر تمرکـز دولت بر مسـائل اجرایـی و غیراقتصادی بوده اسـت. جهانگیری 
افـزود: االن کشـور وارد دوران پسـاتحریم شـده اسـت کـه ایـن دوران بـرای 
توسـعه ی کشـور بسـیار تعییـن کننـده و از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت.

در ایـن مقطـع سرنوشـت سـاز، عـالوه بـر آنکـه وارد دوران پسـاتحریم می 
شـویم، دو اتفـاق مهـم دیگـر نیـز پیـش روی ماسـت کـه یکی ابالغ سیاسـت 
هـای کلـی اقتصـاد مقاومتـی و دیگری تدوین برنامه ی ششـم توسـعه اسـت. 
جهانگیـری توجـه بـه دو اصـل بـرون گرایـی و درون زایـی در سیاسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی را مـورد تاکید قـرار داد و گفـت: باید به دنبـال تعامل 
سـازنده بـا دنیـا باشـیم تـا بتوانیـم بـه اهدافـی نظیـر توسـعه ی صـادرات و 

اسـتفاده از منابـع مالـی بیـن المللـی دسـت پیـدا کنیم. 
معـاون اول رییـس جمهـور اضافـه کـرد: اینکـه دائمـاً تکـرار کنیـم کـه به 
دنبـال توسـعه هسـتیم و می خواهیـم میزان صـادرات را افزایـش دهیم کافی 

نیسـت بلکـه بایـد ضرورت هـا و الزامـات توسـعه را مهیا سـازیم.

ایستادگی دولت
در مقابل مخالفان  

آزادی بیان
گفـت:  دولـت  سـخنگوی 
دارایی هـای  تملـک  اعتبـارات 
سـرمایه ای بـه 18 هـزار و 527 
اسـت.  رسـیده  تومـان  میلیـارد 
انتخابمحمدباقـر  گـزارش  بـه 
نوبخـت در نشسـت خبـری خود 
بـا اصحـاب رسـانه در پاسـخ به سـوالي دربـاره هیات نظـارت بر برجـام، گفت: 
در شـورای عالـی امنیـت ملـی ایـن اقدام صـورت گرفـت و ترکیـب و چگونگی 
عملکـرد آن اطـالع رسـانی خواهـد شـد. ایـن هیـات در همـان چهارچوبي که 
مقـام معظـم رهبـری تصریـح کردنـد و مصوبـات شـورای عالـی امنیـت ملـی 
تشـکیل خواهـد شـد. بایـد موضـوع را بـه هیـات نظـارت واسـپاری کنیـد. 
سـخنگوي دولـت بـا تاکیـد بـر اینکـه این هیات رسـمی اسـت و گـزارش های 
خـود را بـه رهبـری ارائـه خواهـد داد، افـزود: اگـر از فـردا هر کس بـه خودش 
اجـازه دهـد بگویـد ایـن نحـوه اجـرای برجـام طبق چهارچوب نیسـت، سـنگ 

روی سـنگ بنـد نخواهـد شـد.
 ممکـن اسـت از فـردا هـر کسـی کـه وارد کشـور شـود بگویند ایـن نفوذی 
اسـت! بگذریـم کـه چه جانـی از ما گرفته خواهد شـد، اما مهمتر از آن سـرمایه 
هـا و سـرمایه گذاری از کشـور متـواری خواهند شـد. بعضی ها اتـش به اختیار 
هسـتند! هـم خودشـان تشـخیص مـی دهند و هـم فتوا مـی دهند و هـم وارد 
عمـل مـی شـوند! اگـر هر مقامـی مثـل وزارت کشـور اظهـار نظر کنـد، برخي 
بگوینـد »او غلـط کـرده« دیگر سـنگ روی سـنگ بنـد نخواهد شـد. همه این 
هـا را رهبـری نظـارت مـی کنند.  سـخنگوي دولت در پاسـخ به سـوال دیگری 
کـه بـه جدیـت دولـت بـراي حمایـت از برگـزاري مراسـم هـاي مجـوز دار در 
ورامیـن از یکسـو و لغـو مراسـم دیگـري در اندیمشـک اشـاره داشـت و جویاي 
برنامـه دولـت بـرای حمایـت از میتینـگگ هـای انتخاباتـی داراي مجـوز بـود، 
گفـت: حادثـه ورامیـن همانطور کـه اولین مورد نبـود، اخرین هـم نخواهد بود. 
تقابـل دو سـلیقه اسـت. یک سـلیقه اجـازه می دهـد همه افـراد در چهار چوب 
قانـون اساسـی بتواننـد نظر بدهنـد، ولي سـلیقه دیگر نـه. کما اینکـه مخالفان 
دولـت تـا جایـی کـه مـی تواننـد برنامه هـای خودشـان را برگـزار مـی کنند و 

هیچ مزاحمتی برایشـان نیسـت.
 امـا بایـد از ایـن سـو هـم تحمـل کننـد تـا نظـرات مقابـل آنها هـم مطرح 
شـود. وقتـی برنامـه ای قانونا مجوز دارد، مخالفت با آن مخالفت با شـرع اسـت. 
نبایـد اجـازه دهیـم جلـوی ازادی بیـان و ازادی نظـر را بگیرنـد. موضـع صریح 
و قطعـی دولـت ایـن اسـت که اگر کسـی بـا آزادی بیـان مخالفت کنـد جلوی 

او را خواهیـم گرفت.

سخنگوی دولت معاون اول رییس جمهور خبر

تکذیـب  بـا  سـپاه  کل  عمومـی  روابـط  مسـئول 
دروغ پـردازی هـای رسـانه ای اخیـر گفـت: سـردار حـاج 
قاسـم سـلیمانی در سـالمتی کامـل و در حـال کمک به 
مقاومـت اسـالمی، پیگیـر راهبـرد آزادی قـدس شـریف 
اسـت. بـه گـزارش میـزان، در پـی انتشـار اخبـاری در 
برخـی از رسـانه ها مبنـی بـر مجـروح شـدن سرلشـگر 
حـاج قاسـم سـلیمانی در سـوریه، سـردار سـرتیپ دوم 
پاسـدار رمضان شـریف مسـئول روابط عمومی کل سپاه 
ضمـن تکذیـب این گونـه اخبار اظهـار کرد: سـردار حاج 
قاسـم سـلیمانی در سـالمتی کامـل بـه سـر می بـرد و 
شـاداب، پرانـرژی و پرقـدرت در حال کمک بـه مقاومت 
اسـالمی سـوریه و عـراق برای مقابلـه با تروریسـتی های 
تکفیری اسـت و اخبار مجروحیت ایشـان کذب و دروغی 

جبهـه  و  عمومـی  افـکار  بـر  تأثیرگـذاری  راسـتای  در 
مقاومـت می دانیـم. وی افـزود: پیـروزی هـای راهبـردی 
اخیـر جبهـه مقاومـت در سـوریه و وارد شـدن ضربـان 
مهلـک بـر پیکـر داعـش و تروریسـت تکفیـری در حلب 
و الذقیـه بهانـه ای شـده اسـت تا رسـانه های وابسـته به 
صهیونیسـت بین الملـل بـرای سـرپوش گـذاردن بر این 
شکسـت ها بـه دروغ پـردازی متوسـل و بـرای انحـراف 
افـکار عمومـی هـر روز بـه شـایعات بـی اسـاس دامـن 
زننـد. سـردار شـریف جریان سـازی رسـانه های معانـد و 
وابسـته بـه تروریسـت های تکفیـری را تالشـی محکـوم 
بـه رسـوایی دانسـت و تصریـح کـرد: از آنجـا کـه حضور 
سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی در خطـوط مقـدم نبـرد 
ضـد داعـش و تروریسـت های تکفیـری از واقعیت هـای 

انتشـار  بـا  می کننـد  فکـر  لـذا  اسـت،  انـکار  غیرقابـل 
شـایعاتی از ایـن نـوع می تواننـد بر افـکار عمومی ملت ها 
و نیـز رزمنـدگان امـت اسـالمی تأثیـر بگذارند. مسـئول 
روابـط عمومی کل سـپاه در پایان گفـت: برخالف رویای 
باطل و آرزوهای شـیطانی دشـمنان امت اسـالمی سردار 
سـلیمانی بحمـداهلل مصمـم بـه پیگیـری راهبـرد آزادی 

قدس شـریف اسـت.
گفتنـی اسـت دیروز نسـخه فارسـی زبـان خبرگزاری 
رسـمی روسـیه نوشـت:  بـه گـزارش روزنامـه »القـدس 
العربـی«، چـاپ لنـدن بـا اسـتناد بـه منابعـی در ایران، 
سرلشـکر پاسدارقاسـم سـلیمانی فرمانـده نیـروی قدس 
سـپاه پاسـدارن انقالب اسـالمی در جریان نبردها بر سـر 

شـهر حلـب سـوریه به شـدت زخمی شـده اسـت.

حال سردار سلیمانی خوب است
روابط عمومی کل سپاه 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7-94/09 )نوبت دوم(
مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرنـد در نظـر دارد اجـاره ماشـین آالت سـنگین مـورد نیـاز خـود را از طریـق مناقصـه عمومـی به یک شـرکت توانمنـد حائز شـرایط واگذار 
نمایـد. بدینوسـیله از کلیـه شـرکتهای فعـال در زمینـه مناقصـه تقاضـا می شـود در صـورت تمایل جهت کسـب اطالعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل اقـدام نمایند. 

1- محل دریافت اسناد مناقصه: کیلومتر 7 جاده زرند به کرمان، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند، دفتر امور حقوقی و قراردادها.
2- زمان دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 94/9/7 لغایت ساعت 15 مورخ 94/9/14

3- مـدارک مـورد نیـاز جهـت دریافـت اسـناد: الـف- فیـش واریـزی )بـه مبلـغ 300/000 ریال بـه حسـاب شـماره 12512319/39، نزد بانک ملت شـعبه شـهید بهشـتی زرند کد 
44644 بنـام شـرکت تهیـه و تولیـد مـواد معدنـی ایران- مجتمـع کک سـازی و پاالیش قطـران زرند( 

ب- معرفی نامه کتبی در صورت اعزام نماینده 
4- زمان ارائه پیشنهادها: حداکثر تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 94/9/28

5- محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: دفتر کمیسیون معامالت مجتمع، یکشنبه مورخ 94/9/29
6- مبلغ سپرده تضمین شرکت در مناقصه: 500/000/000 ریال )پانصد میلیون ریال(

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند 
م الف 500 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب خانه پـالک 2 فرعـی از 2479- اصلی بخـش 27 کرمان 
واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری کوچـه 7 مـورد تقاضای زهـرا خدائـی بعمل نیامده اسـت لذا 
حسـب درخواسـت کتبـی مالـک به شـماره 94/1095/و مـورخ 94/9/1 آگهـی تحدید حـدود اختصاصی 
پـالک مرقومـه در اجرایـی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سـند رسـمی کـه منجر به رای 
شـماره 139460319062000700 مورخ 94/9/1 شـده اسـت منتشـر و عملیات تحدیدی آن از سـاعت 
9 صبـح روز شـنبه مـورخ 94/9/25 در محـل شـروع و به عمل خواهـد آمد لذا به مالـک و مجاورین رقبه 
مذبـور اخطـار میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـالن در محـل وقـوع ملک حاضـر و چنانچه کسـی 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراضی داشـته باشـد مـی توانـد از تاریخ تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
بمـدت 30 روز اعتـراض خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک گلباف تسـلیم و یا بـه مراجع قضائی جهت 
رسـیدگی بـه دادگاه صالحـه ارسـال در غیـره ایـن صورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هر گونـه ادعایی 

مسـموع نیست. 
تاریخ انتشار: 94/9/4

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک گلباف- محمد مقصودی 
م الف 2865

آگهی فقدان سند مالکیت
غالمعبـاس شـریفی فرزند محمد مالک ششـدانگ پـالک 13305 فرعـی از 2787 اصلی بخش 3 
کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبـت شـماره 51908 صفحـه 81 دفتر 192 صادر و تسـلیم 
گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره 
یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیـل آگهی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکـر با وجـود سـند مالکیت 
نـزد خـود مـی باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و 
اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد واال پس از مـدت مذکور 

نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/9/4

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2869 
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تاریخ

در اجـرای  مـواد مذکـور بدینوسـیله  امالکی  که برابـر اراء هیاتهای  حل اختالف  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـي اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند 
رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي کرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویز گردیده اسـت بـه قرتیب شـماره پالک 
فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ) 
متقاضیان ثبت ( واقع در بخشـهای 1و2و3و4و6و7و8و28 حوزه ثبتی شهرسـتان 
کرمـان  بشـرح ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یا اشـخاصی  
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـي بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صورت انقضاي مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شد.شـایان ذکر 
اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکور مانع مراجع متضرر 

بـه دادگاه نخواهد بود .
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

13609 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  حمیـد رضـا صادقـی تیجنـگ  فرزنـد 
غالمرضا به شناسـنامه شـماره 37 صادره از شـهداد  ششدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت  328  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای 
کوچـه شـماره 25 منـزل نهم  سـمت  راسـت   خریداری از محل مالکیت قاسـم 

رشـید فرخی  
13785 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  رضـا میرزائـی زاده کوهپایـه   فرزنـد 
درویش  به شناسـنامه شـماره 5 صادره از کرمان  ششـدانگ  یکباب سـاختمان 
بـه مسـاحت  198/25  متـر مربـع کـه مـوازی 6 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه 
متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد به ادرس کرمان بلوار باسـتانی پاریزی 

 کوچه شماره 44 خریداری از محل مالکیت محمد رشید فرخی  
13787 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  علیرضـا وهبـی بـاب سـنگی    فرزنـد  
مهدی   به شناسـنامه شـماره 217 صادره از کرمان  ششـدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت  224/98 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه ایت الـه خامنه ای 
شـهرک رضوان کوچه نینوا کوچه ششـم سـمت چپ منزل سـوم سـمت راسـت 

خریـداری از محل مالکیت سـید جـالل عمرانی 
13926 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  احمـد ناظمی معزابـادی    فرزند نصراله   
بـه شناسـنامه شـماره 3 صـادره از کرمان  و خانم مهدیه قطـب الدینی  ده مالئی 
فرزنـد حبیـب الـه   به شناسـنامه شـماره 761  صـادره از کرمـان  بالمناصفه در 
ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان به مسـااحت  246/40 متر مربع  بـه ادرس کرمان 
کرمـان بزرگـراه ایـت اله خامنـه ای کوچه شـماره 23 بعد از چهـار کوچه چهارم  

سـمت  راسـت خریداری از محل مالکیت سـید عبـاس عمرانی
13930 فرعـی از 4776 اصلـی - اقـای  ابراهیـم کربالیـی علـی فرزند هاشـم  به 
شناسـنامه شـماره 20 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـااحت  245 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان کرمـان خیابـان مدیریـت کوچـه 
44 سـمت چـپ درب دهـم     خریـداری از محـل مالکیـت جلیل رشـید فرخی  
13963 فرعی از 4776 اصلی - اقای  حمید ابراهیمی دارسـینوئی  فرزند محمد  
بـه شناسـنامه شـماره 2 صـادره از کرمـان  و خانم  ملیحه  ابراهیمی دارسـینوئی  
فرزنـد ماشـا الـه   بـه شناسـنامه شـماره  1429 صـادره از کرمـان  بالمناصفه در 
ششـدانگ  یکباب سـاختمان به مسـااحت   251/30  متر مربع  به ادرس کرمان 
کرمان بلوار  ایت اله خامنه ای کوچه شـماره 35 سـمت  راسـت منزل  سـیزدهم    

خریـداری از محل مالکیت حسـین ایرانمنش 
2681 فرعـی از 5209 اصلـی - اقـای مجید رنجبر همقاونـدی فرزند غالمرضا به 
شناسـنامه شـماره 173 صادره از کرمان ششـدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
195/05 متـر مربـع کـه مـوازی 34/13 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه متعلـق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد  به ادرس کرمان خیابان حکیم کوچه شـماره 

4 خریـداری از محل مالکیت سـاالر کالنتری 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

4434  فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از پالک 899 فرعـی از 3968 اصلی 
-  خانـم  معصومـه شـاهقلی  فرزنـد گرامقلی  به شناسـنامه شـماره 2 صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  318/42  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  خیابـان اسـد ابـادی کوچـه  15 خریـداری از محـل مالکیت علی 

احمـدی نژاد

9869  فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از پالک 893 فرعـی از 3968 اصلی 
-  اقـای مهـرداد سـیدی   فرزنـد  عزیزاله   به شناسـنامه شـماره 14900 صادره 
از کرمان  در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به مسـاحت  324/10   متر مربع  به 
ادرس کرمـان  خیابـان  سـرباز کوچـه 26  شـرقی  6  خریـداری از محل مالکیت 

حاج محمـد بلوچ 
13850  فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از پـالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
-  اقـای مجیـد نیـک خواه کوه جهری   فرزند اکبر  به شناسـنامه شـماره 2412 
صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  162/55  متر 
مربع  به ادرس کرمان  شـهرک امام حسـن عسـکری )ع(  کوچه 11 سـمت چپ 

درب پنجم  خریداری از محل مالکیت  اسـفندیار دانشـگر 
13900  فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 
اصلـی -  خانـم  مهرانگیـز کاوه باغابری  فرزند حسـین   به شناسـنامه شـماره 7 
صـادره از بردسـیر در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان به مسـاحت  248 متر مربع  
بـه ادرس کرمـان  چهـار راه تـوکل اباد پشـت میـدان تره بـار خریـداری از محل 

مالکیـت علی احمـدی نژاد
13949  فرعـی از 3968 اصلـی مجـزی شـده از پـالک 797 فرعـی از 3968 
اصلـی -  اقـای منصـور خیرزاده فرسـنگی   فرزند  علی به شناسـنامه شـماره  
2717  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  
167/20  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  سراسـیاب فرسـنگی  کوچه 21 صیاد 
شـیرازی اخـر کوچـه سـمت راسـت درب دوم  خریـداری از محـل مالکیـت 

حسـین احمـدی نژاد
14031  فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از پـالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
-  خانـم  فاطمـه جاللـی کرکـی   فرزنـد محمد  به شناسـنامه شـماره  15845  
صادره از بم   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به مسـاحت  258/90  متر مربع  
به ادرس کرمان  شـهرک امام حسـن عسـکری )ع( کوچه صاحب الزمان )عج( 4

خریداری از محل مالکیت  محمد رضا  ثمره طالبی 
14132  فرعـی از 3968 اصلی مجزی شـده از پـالک 899 فرعی از 3968 اصلی 
-  خانـم  فاطمـه شـمس الدینـی  کرکی   فرزند حسـین   به شناسـنامه شـماره  
901  صـادره از بـم   در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت  181/50  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  شـهرک صنعتـی  بعـد از کـوره های سـعادت اباد 

خریـداری از محـل مالکیت  کوکب شـفیعی  
5263  فرعـی از 3982 اصلـی مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از 3982 اصلی 
-  خانم  صغری نوروزی نسـب  فرزند مهدی  به شناسـنامه شـماره  199  صادره 
از فهـرج  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان به مسـاحت  258/25  متـر مربع  به 
ادرس کرمـان  خیابـان شـهید اسـدابادی کوچـه نکویی پـالک  35 خریـداری از 

محـل مالکیت  محمـد باقر نجابتی
5264  فرعـی از 3982 اصلـی مجـزی شـده از پـالک 65 فرعـی از 3982 اصلی 
-  خانـم  صغـری نـوروزی نسـب  فرزنـد مهـدی  بـه شناسـنامه شـماره  199  
صـادره از فهـرج  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان مشـتمل بر طبقـه فوقانی به 
مسـاحت  134/95  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان شـهید اسـدابادی کوچه 

33 خریـداری از محـل مالکیـت  علـی مداین زاده    
5397  فرعـی از 3982 اصلـی مجزی شـده از پالک 105 فرعـی از 3982 اصلی 
-  اقـای حسـین شـهبا اللـه زاری  فرزنـد علی به شناسـنامه شـماره 324 صادره 
از بردسـیر و اقـای محمـد شـهبا اللـه زاری  فرزنـد علـی   به شناسـنامه شـماره  
1960  صادره از بردسـیر بالمناصفه   در ششـدانگ  یکباب ساختمان به مساحت  
309/15  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهید اسـدابادی کوچـه 46 

خریـداری از محـل مالکیت  افالطون نفیسـی   
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

29  فرعـی از 1982  اصلـی -  اقـای احمد ابراهیمی فرزند محمد   به شناسـنامه 
شـماره  2980050008  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به 
مسـاحت  580/50  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان فردوسـی کوچه 3 نبش 

چهـار کوچـه  خریـداری از محل مالکیت  محمد علی رشـید فرخی     
30  فرعـی از  1982  اصلـی -  خانـم شـمس الملوک صقری  فرزند حسـینقلی    
به شناسـنامه شـماره  37951  صادره از تهران   در ششـدانگ  یکباب ساختمان 
به مسـاحت  295/53  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان فردوسـی بعد از چهار 

کوچـه  خریـداری از محل مالکیت  محمد علی رشـید فرخی     
7830 فرعـی  از 1783 اصلـی  -  خانم مریم سـریزدی فرزند علی به شناسـنامه 

شـماره 1915 صـادره از کرمـان  ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
114/26  متـر مربـع کـه مـوازی 41  متـر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد به ادرس کرمان بلـوار جهاد کوچه 66 
کوچـه حامد بن بسـت تهران درب اول سـمت راسـت خریـداری از محل مالکیت 

ماشـااله ثمره هدایت زاده 
 18215  فرعـی از 1783 اصلـی -  اقـای یعقـوب رحیمـی صادق فرزند  اسـحق   
به شناسـنامه شـماره   102 صادره از کرمان   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان 
مشـتمل بر دو باب مغازه   به مسـاحت 337/10  متر مربع  که موازی  121/20 
متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  به 
ادرس کرمـان  بلـوار ازادگان  نرسـیده بـه بلوار شـیراز خریـداری از محل مالکیت  

ماشـااله ثمره هدایت زاده
18293  فرعی از 1783 اصلی -  اقای احمد سـالور  فرزند  محمد  به شناسـنامه 
شـماره   261 صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  به مسـاحت  
173/19 متـر مربـع  کـه مـوازی  62/27 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد  به ادرس کرمان   خیابـان  24 اذر کوچه 19 
اخـر کوچـه  سـمت چپ  خریـداری از محل مالکیت  ماشـااله ثمـره هدایت زاده

3307  فرعـی از 2787 اصلـی -  اقـای محسـن رضا خانی نـژآد فرزند کرامت  به 
شناسـنامه شـماره  2648  صادره از کرمان   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به 
مسـاحت  180/91 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان ابوذر شـمالی کوچه 24 

پـالک 46 خریـداری از محل مالکیت  محمود پورزاده حسـینی      
9416  فرعـی از 2787 اصلـی -  اقـای بهـزاد خصالی اقطاعی  فرزند مسـیب   به 
شناسـنامه شـماره  5143  صادره از کرمان   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به 
مسـاحت  151/66 متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان میرزااقاخـان  کوچه 42  

خریـداری از محـل مالکیت  زریـن تاج هروی       
21490  فرعـی از 2787 اصلـی -  اقـای صفـر علی محمدی کدو سـرائی   فرزند 
مهـدی   بـه شناسـنامه شـماره  1523  صـادره از رشـت   در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان به مسـاحت  124/42 متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان شـیخ احمد 

کافـی  جنوبـی  کوچـه شـماره 12   خریداری از محل مالکیـت  اختر جوادی        
21555  فرعـی از 2787 اصلـی -  خانـم لیلـی میرزائـی راینـی    فرزند  اکبر  به 
شناسـنامه شـماره     47 صـادره از رایـن   در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت  98/85 متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان شـیخ احمد کافی  جنوبی  
کوچـه شـماره 11  نرسـیده بـه چهـار کوچـه سـمت راسـت  خریـداری از محل 

مالکیـت  فاطمه هروی         
21632  فرعـی از 2787 اصلـی -  اقـای مسـعود امامـی گوهـری     فرزند  اصغر   
به شناسـنامه شـماره     48 صادره از ماهان  در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به 
مسـاحت  177/65 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابان باقدرت نبـش غربی 2 

خریـداری از محل مالکیـت  حاج محمود پورزاده حسـینی          
22195  فرعـی از 2787 اصلـی -  خانـم ام البنیـن ناروئی پور فرزند  حسـین  به 
شناسـنامه شـماره     20228  صادره از کهنوج   در ششـدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت  189/92  متـر مربـع  به ادرس کرمـان  بلوار رسـالت  کوچه 5 بهد 

از چهـار کوچـه  خریداری از محل مالکیـت  اختر جوادی           
میرزا اقا خان نبش کوچه 71 قطعه دوم  خریداری

 2547  فرعـی از 2942 اصلـی -  اقـای بهـروز رضائـی درختنجانـی  فرزنـد  
قاسـم   بـه شناسـنامه شـماره     16542  صـادره از کرمـان   در ششـدانگ  
کرمـان   ادرس  بـه  مربـع   متـر    112 مسـاحت   بـه  سـاختمان  یکبـاب 
بلوارمیرزااقاخـان  نبـش کوچـه 71 قطعـه دوم  خریـداری  از محـل مالکیـت  

عبدالمجیـد هدایـت            
2941  فرعـی از 2942 اصلـی -  اقـای غالمرضـا محمـدی گودیـزی   فرزنـد  
درویش   به شناسـنامه شـماره     11  صادره از شـهداد   در ششـدانگ  یکباب 
سـاختمان بـه مسـاحت  201/33  متر مربـع  به ادرس کرمان  خیابان گلدشـت  

کوچـه 34 پـالک 69  خریـداری  از محـل مالکیـت  عبدالمجیـد هدایت            
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

2595  فرعـی از 5  اصلـی -  اقـای علیرضـا اسـعد پـور بهـزادی    فرزنـد  علـی 
محمد  به شناسـنامه شـماره  252  صادره از بم  در ششـدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت   709  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان هزار و یک شـب کوچه 

شـماره 12    خریـداری از محل مالکیـت عبدالرضا ابراهیمی         
4688  فرعـی از  5  اصلـی -  خانـم الهـه صادقی نژاد علم ابـادی  فرزند  احمد به 

شناسـنامه شـماره  18801  صادره از رفسنجان   در ششدانگ  یکباب ساختمان 
بـه مسـاحت   345  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  خیابان شـهید سـعادت ابادی  
شـمالی 1 غربـی 1 خریداری از محل مالکیت  سـید محمد رضـا عمرانی و غیره     
2346  فرعی از 8  اصلی -  اقای احمد حسـین زاده  فرزند  علی  به شناسـنامه 
شـماره  23 صادره از زرند در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به مساحت   231/83  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار امیر کبیـر  کوچه 4 کوچه تکیـه ابوافضل )ع( 

خریـداری از محل مالکیت  ماشـااله ذهاب ناظوری   
4182  فرعـی از 10  اصلـی -  اقـای علـی اکبـر زاده نـگار   فرزنـد  رمضـان  بـه 
شناسـنامه شـماره  1172 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان 
بـه مسـاحت   298  متـر مربـع  کـه مـوازی  48/43 متـر مربـع از ششـدانگ 
عرصـه متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمان  بلـوار امیر 
کبیـر  کوچـه تـاالر پیوند شـهرک مخابرات روبـروی الله یک  خریـداری از محل 

مالکیـت  ورثـه فاطمه نشـاط  
1268  فرعـی از 12  اصلـی -  اقـای مصطفـی شـیخ شـعاعی    فرزنـد  ماشـااله   
بـه شناسـنامه شـماره  80 صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان 
مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی به مسـاحت   200  متر مربـع  که مـوازی  120 متر 
مربـع از ششـدانگ عرصـه متعلق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه ادرس 
کرمـان  بلـوار  جمهوری خیابان خوارزمی کوچـه 14   خریداری از محل مالکیت  

حسـین ایالقـی  و غیره  
417  فرعـی از 16  اصلـی -  اقـای محمـد منظـری توکلـی  فرزنـد  اصـالن  
بـه شناسـنامه شـماره  3120264474 صـادره از بافـت   در ششـدانگ  یکبـاب 
سـاختمان بـه مسـاحت   242/20  متـر مربـع  که مـوازی  39/11 متـر مربع از 
ششـدانگ عرصـه متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمان  
بلـوار جمهـوری خیابـان شـهید زینهـاری کوچـه 27 بعـد از چهار کوچه سـمت 

چـپ   خریـداری از محـل مالکیـت  حسـین رشـید فرخی  
416  فرعـی از 16  اصلـی -  اقـای اصـالن  منظـری توکلی  فرزنـد  جهانگیر   به 
شناسـنامه شـماره  795 صـادره از بافـت   در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت   228/70  متر مربع  که موازی  40/11 متر مربع از ششـدانگ عرصه 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلـوار جمهـوری 
خیابـان شـهید زینهـاری کوچه 27 بعد از چهار کوچه سـمت چـپ   خریداری از 

محـل مالکیت  حسـین رشـید فرخی  
382  فرعـی از 17  اصلـی  مجـزی شـده از پـالک  18 فرعی مکـرر  از پالک 17 
اصلـی -  اقـای  محمـد جـواد ایالقـی حسـینی   فرزند  حسـین   به شناسـنامه 
شـماره 403  صادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب سـاختمان به مساحت  478  
متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  جاده  تهران خیابان سـعادت  کوچه اول   خریداری  

از محـل مالکیـت  محمد علی  و محمد  حسـین باخدا  
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

  1751  فرعـی از 20  اصلـی -  اقـای محمـد رضـا مجـازی دلفـارد  فرزنـد  رضا   
به شناسـنامه شـماره   582  صادره از جیرفت   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان 
مشـتمل بـر مغـازه  بـه مسـاحت   190/55   متـر مربع  بـه ادرس کرمـان  قائم 
ابـاد  انتهـای خیابـان پردیـس  نبش  فردوسـی  12  خریـداری  از محل مالکیت  

علی  شـیروانی  و شـوکت  ایالقی          
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

  50  فرعـی از 144 اصلـی مجـزی شـده از پـالک 5  فرعـی از   144   اصلـی 
-  خانـم نسـرین نجـارزاده   فرزنـد  صفـر  به شناسـنامه شـماره   921  صادره از 
کرمـان   در ششـدانگ  یکباب سـاختمان بـه مسـاحت   650/70   متر مربع  به 
ادرس کرمـان  کوهپایـه روسـتای وامق اباد  خریـداری  از محل مالکیت  عصمت 

روحی ارجمنـد کرمانی      
  78  فرعـی از  205 مجـزی شـده از  پـالک 47  فرعـی از 205  اصلـی -  اقـای 
سـعید کوپازاده  فرزند  حسـین  به شناسـنامه شـماره   35314  صادره از کرمان 
در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت   658/46  متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  ده بـاال  حسـین ابـاد  اخوند خریـداری  از محل مالکیت  حاجـی زاده ده 

باالیـی  و حسـن قربانی      
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
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امروز در تاریخ

امروز 4 آذر برابر
 با 25 نوامبر

اعتراض شوروي به ایران
در پـي عضویت ایـران در پیمـان نظامي بغداد )سـنتو( 
یادداشـت  در   1955 سـال  نوامبـر   25 شـوروي  دولـت 
شـدیدالحني کـه در مسـکو به سـفارت ایران تسـلیم شـد 
دولـت ایـران را مـورد اعتراض قـرار داد. در این یادداشـت 
بـه پیمـان سـال 1921 مسـکو و تهـران اشـاره شـده بـود 
کـه بـه موجـب آن در صـورت ورود و یا اسـتقرار نیروهاي 
خصـم دولـت مسـکو در ایـران، آن دولت خواهد توانسـت 
نیـروي نظامـي وارد ایـران سـازد. دولـت ایران پـس از ده 
روز بحـث و تبـادل نظـر )بـا غـرب( ششـم دسـامبر )14 
آذر 1334( بـه یادداشـت شـوروي پاسـخ داد، ولـي ایـن 
پاسـخ از بحـران روابـط دو کشـور نکاسـت.   در همین ماه 
)آذر مـاه 1334( بـراي تطبیـق اوضـاع نظامـي ایـران بـا 
سـایر کشـورهاي عضـو پیمانهـاي نظامـي غرب، سـازمان 
ارتـش ایـران تغییـر یافـت و یکانهـاي آن میان پنج سـپاه 
مشـترک  سـتاد  رئیـس  مـاه  درهمیـن  شـدند.  تقسـیم 
نیروهـاي مسـلح آمریـکا وارد تهـران شـد و بـا ژنرالهـاي 
ایـران پیرامـون اجـراي برنامـه هـاي نظامـي مذاکـره کرد 
و در پـي آن سـیل سـالحهاي سـاخت آمریـکا بـه ایـران 

سـرازیر شـد و ....

افزایش بهاي فرآورده هاي نفتي و 
اعتصاب تاکسي هاي تهران

دو برابـر شـدن بهـاي بنزیـن و یـک و نیـم برابر شـدن 
سـایر فـرآورده هـاي نفتـي در ایـران کـه از روزي چـون 
امـروز در سـال 1343 )25 نوامبـر 1964( بـه اجرا در آمد 
مـردم را به دلیل ثابت ماندن سـطح دستمزدهاخشـمگین 
کـرد و بـا ایـن کـه بـه همین نسـبت کرایـه تاکسـي هاي 
شـهري هـم افزایـش یافتـه بـود راننـدگان تاکسـي از پنج 
روز بعـد دسـت به اعتصـاب زدند و دولت سـرانجام مجبور 
شـد کـه افزایـش قیمت را بـه حداقل برسـاند تـا اعتصاب 
تاکسـي ها به سـایر اصناف گسـترش نیایـد. طبق تصمیم 
تـازه دولـت وقـت، بهـاي بنزیـن معمولـي کـه پیـش از 
چهـارم آذرمـاه هـر لیتـر پنـج ریـال بـود و بـه ده ریـال 

افزایـش یافتـه در شـش ریـال تثبیت شـد.

تمدید مذاکرات اتمی تا یکم جوالی 
2015 ـ ترجمه رسمی توافق نامه ژنو 

)آذرماه 1392(
گفـت و گوهای اتمی شـش دولت با جمهوری اسـالمی 
ایـران تـا رسـیدن به یـک توافق جامـع بازهم تمدید شـد. 
طبـق اعالمیـه پایـان مذاکـرات ویـن، 24 نوامبـر 2014 
و  دولـت  کـه شـش  شـد  اعـالم   )1393 آذرمـاه  )سـوم 
جمهـوری اسـالمی ایـران موافقت کـرده اند کـه مذاکرات 
بـرای رسـیدن به یـک توافق جامع بر سـر مسـئله فعالیت 
هـای هسـته ای ایران، تـا یکم جـوالی 2015 )به مدت 7 
مـاه( تمدید شـود. توافق نامـه موقت در آذرمـاه 1392 در 

ژنو حاصل شـده اسـت.

زادروز فارابي
طبـق منابعـي کـه در دسـت اسـت از جملـه نتیجـه 
تحقیقـات پروفسـور دیویدسـون، ابونصـر )محمـد( فارابي 
25 نوامبـر سـال870 میـالدي )259هجري خورشـیدي( 
در شـهرک فـاراب در خراسـان بزرگتـر بـه دنیـا آمـد و 
پـدرش یـک افسـرایراني ارتـش )سـامانیان( بـود. در آن 
زمـان، تـازه مهاجـرت قبایـل آلتائیـک بـه منطقه فـرارود 
)مـاور النهـر( بـا عبور از سـیردریا )سـیحون( در مقیاسـي 
کـم آغاز شـده بـود. از فارابي 117 کتاب و رسـاله از جمله 
کتـاب معـروف »مدینـه فاضلـه« باقـي مانـده اسـت. ایـن 
آثـار در همـه زمینـه هـا از جملـه موسـیقي اسـت. وي 
بـر همـه دانـش عصـر خـود بـه ویـژه فلسـفه، ریاضیـات، 
ادبیـات و چنـد زبـان خارجـي مسـلط بـود و بـه همیـن 
لحـاظ بـه »معلـم ثانـي« ملقـب شـده بـود. اسـتادان علم 
حکومـت از فارابي به عنوان بنیادگذار دمکراسـي اسـالمي 
یادکـرده انـد. نظـر فارابي در زمینـه انتخـاب رئیس دولت 
و شـرایط احـراز ایـن مقـام همچنـان مـورد توجـه اسـت. 
مورخـان اروپایي وي را از طبقه فالسـفه »نئو پالتونیسـت 
= افالتونیـان نویـن« مـي داننـد کـه تحصیالت خـود را در 
بخـارا، کانـون فرهنگ ایرانـي و ادبیات فارسـي آغاز کرد و 

بـه تکمیـل آن در بغـداد، حلـب و دمشـق پرداخـت.

سرنوشت نخستین روزنامه اي که در 
آمریکا انتشار یافت

نخسـتین نشـریه چاپي که در آمریکاي شـمالي انتشـار 
عمومـي  دسـتور  طبـق   1690 سـال  نوامبـر   25 یافـت 
)بخشـنامه( فرماندار انگلیسـي مهاجر نشـین ماساچوسـت 
بـراي همیشـه تعطیـل شـد. ایـن روزنامـه بـه سـردبیري 
نوامبـر   25 را  خـود  نسـخه  تنهـا  هریـس«  »بنجامیـن 
1690)در ایـن سـال و در روزي چون امروز( منتشـر کرده 
بـود و روز بعـد بـه تصمیم فرمانـدار اعزامي از لنـدن موقتا 
توقیـف شـده بود تا درباره سرنوشـت آن از لندن اسـتعالم 
شـود کـه تا رسـیدن پاسـخ دو ماه طـول کشـید. چند تن 
از معاریـف منطقـه سـرمایه گـذاران ایـن روزنامـه بودند و 
هدفشـان اطـالع رسـاني و نیز انتشـار نظرات خـود درباره 
نارسـایي هـا و شـکوه ها بود و قـرار بود که چند نسـخه از 
آن هـم با کشـتي براي مقامات انگلسـتان از جمله پارلمان 
و نخسـت وزیـر بـه لندن ارسـال شـود. این روزنامـه به نام 
»وقایـع عمومـي« کـه در قطـع 30 در 50 سـانتیمتر در 
هشـت صفحـه انتشـار یافتـه بـود در صفحـه اول خـود بـا 
تیتر درشـت بـه بوروکراسـي )کاغذبازي( دفتـر فرمانداري 
ماساچوسـت و رفتـار بـد کارمنـدان دفتـر با اربـاب رجوع 
و امـروز و فـردا کردنهـا و اتـالف وقـت مـردم تاختـه بود و 
نوشـته بود کـه کارمنـدان دولت نوکـران عامه هسـتند نه 
سـرور آنـان. همین مطلب سـبب شـد کـه فرمانـدار موقتا 
آن را توقیـف و نظـر لنـدن را به ادامه انتشـار آن اسـتعالم 

کنـد کـه جـواب منفـي دریافت کـرده بود.

افول واسیلي الکسیف، مرد رکوردها
4 آذر 90

از  ایـن ورزش  از بزرگ تریـن وزنه بـرداران تاریـخ  یکـي 
دنیـا رفـت.  الکسـیف بـه عنوان عضـو تیم ملي شـوروي 
در بازي هاي المپیـک 1972 )مونیخ( و 1976 )مونترال( 
بـه مدال هـاي طـالي المپیک دسـت یافـت. او همچنین 
8 بـار بـراي اتحـاد جماهیر شـوروي مدال طالي دسـته 
فـوق سـنگین دنیا را به خود اختصاص داد.  الکسـیف در 
دوران ورزش قهرمانـي اش 80 بار رکورد جهاني شکسـت 
اتحـاد جماهیـر شـوروي را  نیـز رکوردهـاي  بـار  و 81 
جابه جـا کـرد. الکسـیف در سـال 1993 بـه عنـوان یکي 
از برتریـن وزنه بـرداران تاریـخ وزنه بـرداري دنیـا برگزیده 
شـد و او را مي تـوان یکـي از معـدود وزنه بـرداران تاریـخ 

ایـن ورزش قلمـداد کـرد که شـهرت فراواني داشـت.

الریجانی با نخست وزیر و رییس مجلس ترکیه 
دیدار کرد/ 4 آذر 91

علـی الریجانـی - رییـس مجلـس شـورای اسـالمی - بـا 
نخسـت وزیر ترکیـه و رئیـس مجلـس ایـن کشـور دیدار 
سـفر  برنامه هـای  ادامـه  در  کردالریجانـی  گفت وگـو  و 
خـود بـه ترکیـه - بـه عنـوان سـومین مقصـد سـفرش 
اردوغـان  طیـب  رجـب  بـا   - منطقـه   کشـورهای  بـه 
نخسـت وزیر ترکیـه و جمیـل چیچـک رییـس مجلـس 
ایـن کشـور دیـدار و دربـاره مسـایل و تحـوالت منطقـه 

کـرد. گفت وگـو 

دیدار رئیس مجلس لبنان با دکتر ظریف
 4 آذر 92

رئیـس مجلـس نماینـدگان لبنـان کـه بـه دعـوت دکتر 
الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی بـه تهـران 
سـفر کـرده اسـت ، در ادامـه دیدارهـای رسـمی خـود با 
دکتـر محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجه دیـدار و 
در خصـوص مسـائل و موضوعـات مـورد عالقـه گفتگو و 

تبـادل نظـر کرد.
دکتـر ظریـف در این دیدار متقاباًل اقدام تروریسـتی اخیر 
در پایتخـت لبنـان را کـه طـی آن تعدادی از شـهروندان 
لبنانـی بـه شـهادت رسـیدند بـه مـردم و دولـت لبنان و 
همچنیـن رئیـس مجلـس ایـن کشـور تسـلیت گفـت و 
تاکیـد کـرد: این حادثه ضـرورت بیش از پیـش همکاری 
و تعامـل تنگاتنـگ کشـورها و دولت هـای منطقـه بـرای 
مقابلـه بـا پدیده شـوم تروریسـم و افراط گرایی را نشـان 
نقـش و مواضـع  از  امـور خارجـه همچنیـن  داد. وزیـر 
حکیمانـه نبیـه بـری در قبال تحـوالت داخلی و انسـجام 
و وحـدت بیـن طیف هـای مختلف سیاسـی این کشـور و 
همچنیـن در قبـال تحـوالت منطقـه قدردانی کـرد .وی 
بـا اشـاره به تـداوم بحران در سـوریه ابراز امیـدواری کرد 
بـا حاکمیـت عقالنیت و منطـق و همـکاری و تعامل بین 
کشـورهای موثـر در منطقه شـاهد حل و فصل مسـائل و 
مشـکالت در منطقه از جمله سـوریه و بازگشـت آرامش 
و امنیـت بـه ایـن کشـور و کاهـش آمـال و درد و رنـج 
مـردم سـوریه بـه خصـوص آوارگان ایـن کشـور باشـیم. 
ظریـف بـا اشـاره بـه مذاکرات خـود بـا اخضـر ابراهیمی 
در ژنـو تاکیـد کـرد: جمهـوری اسـالمی ایـران آمادگـی 
دارد همچنـان همـه ظرفیـت و تـوان سیاسـی خـود را 
در کنـار سـایر کشـورهای منطقـه در جهـت کمـک بـه 
حـل بحـران سـوریه بـه خصـوص در ابعـاد انسـانی قرار 
دهـد. ظریـف در بخـش دیگـری از ایـن دیـدار با اشـاره 
بـه رونـد مذاکـرات اخیـر جمهـوری اسـالمی بـا گـروه 
1+5 در حاشـیه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد 
تـالش   ، ژنـو  در  مذاکـرات  دور  سـه  و  نیویـورک  در 
محافـل صهیونیسـتی بـرای اعمـال فشـار و کارشـکنی 
در رونـد ایـن مذاکـرات خاطـر نشـان سـاخت و افـزود 
: هیاهـوی محافـل و مقامـات صهیونیسـتی در راسـتای 
منحـرف کـردن توجهـات از موضـوع اصلی یعنـی قضیه 

فلسـطین و جنایـات این رژیـم علیه ملت فلسـطین قرار 
دارد. وزیـر امـور خارجـه تاکیـد کـرد : دسـتاورد توافـق 
ژنـو اثبـات ناکارآمـدی رویکـرد تحریم و فشـار از سـوی 
کشـورهای غربـی علیـه دولت و ملت ایران اسـت و اینکه 
مـی تـوان بـا مذاکـره و احتـرام بـه حقـوق ملت ایـران ، 
موضـوع هسـته ای را حـل نمود و مـا نیز آمادگـی داریم 
ضمـن حفاظـت قاطـع از حقوق مشـروع هسـته ای خود 
و تـداوم برنامـه صلح آمیز هسـته ای ، همـه نگرانی های 
منطقـی طـرف مقابـل را برطـرف نمائیـم و ایـن توافـق 
توفیـق خوبـی بـرای ایران و همه دوسـتان مـا در منطقه 
اسـت. وزیـر امـور خارجـه همچنین بـا تاکید بـر اولویت 
بـرای  ایـران  خارجـی  سیاسـت  تغییرناپذیـر  و  قطعـی 
تحکیـم و توسـعه روابـط بـا کشـورهای اسـالمی و عربی 
بـه خصـوص در منطقـه ، بـر اهمیـت مصالـح و منافـع 
جهـان اسـالم و حفظ و تثبیت ثبـات و امنیت در منطقه 
بـرای جمهـوری اسـالمی تاکیـد و ابـراز امیـدواری کـرد 
در سـایه رویکـرد ایـران ، شـاهد توسـعه و تحکیـم بیش 
از پیـش روابـط و مشـورتها و رایزنیهـا بیـن کشـورهای 

منطقـه در آینده باشـیم.
دیدار خصوصی ظریف با الریجانی

4 آذر 92

کـه جلسـه  گفـت  مجلـس  رییسـه  هیـات  یـک عضـو 
امـور خارجـه و رییـس مجلـس  بیـن وزیـر  خصوصـی 
آقـای ظریـف  ایـن دیـدار  برگـزار شـد کـه ظاهـرا در 
گزارشـی از مذاکـرات و توافقنامـه بـه آقـای الریجانـی 
ظهـار  سـبحانی نیا  حسـین  حجت االسـالم  کـرد.  ارائـه 
را  جلسـه ای  الریجانـی  دکتـر  بـا  ظریـف  آقـای  کـرد: 
برگـزار کردنـد کـه ایـن جلسـه خصوصـی بـود و هیـچ 
یـک از نماینـدگان در آن حضـور نداشـتندد. بـه گفتـه 
وی احتمـاال در ایـن جلسـه وزیـر امـور خارجه گزارشـی 
از مذاکـرات، توافقنامـه و مـوارد پیرامـون آن بـه رییـس 

مجلـس ارائـه کـرد. ایـن عضـو هیـات رییسـه مجلـس 
همچنیـن در مـورد احتمـال حضـور وزیـر امـور خارجـه 
در جلسـه فـردای مجلـس گفـت: اولویـت مـا ایـن بـود 
کـه آقـای ظریـف در جلسـه فـردای مجلس حضـور پیدا 
کـرده و گزارشـی از مذاکـرات بـه نماینـدگان ارائـه دهد 
کـه قرار شـد زمـان دقیـق آن را آقـای الریجانـی قطعی 
کننـد. سـبحانی نیا توضیـح داد: مطلـع شـدیم کـه فـردا 
اجـالس وزرای خارجـه اکـو در تهران برگزار می شـود که 
آقـای ظریـف نیـز میزبـان هسـتند بنابرایـن بعید اسـت 
کـه ایشـان در جلسـه فـردای مجلـس حضـور پیـدا کند 
ولـی در نهایـت قرار شـده اسـت کـه زمان حضور ایشـان 
را آقـای دکتـر الریجانـی با ایشـان هماهنگ کـرده تا در 
نهایـت وزیـر امـور خارجـه در اولیـن فرصـت در مجلس 

حضـور پیـدا کند.
یک سینماگر درگذشت
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عظیـم جـوان روح - فیلمبـردار - دار فانـی را وداع گفت. 
جـوان روح کـه متولـد سـال 1324 در اردبیل بـود، امروز 
)سه شـنبه، 4 آذرمـاه( براثـر بیمـاری درگذشـت. او در 
دهـه ی 60 فیلمبـردار کارهایـی ماننـد »علـی و غـول 
جنـگل« و »پاتـال و آرزوهای کوچـک« بود. همچنین در 
چنـد پـروژه ماننـد »مختارنامه« و »شـاهگوش« با داوود 
میرباقـری - کارگـردان - همکاری کرد. جـوان روح مدیر 
فیلمبـرداری ایـن آثار نیز بود: هفت ترانـه )1380(، یکی 
بـود یکـی نبـود )1379(، قصه هـای کیش )اپیـزود اول، 
کشـتی یونانـی( )1377(، بیقـرار )1373(، آخرین خون 
ترانزیـت )1372(،  اردوگاه )1372(،  از  پـرواز   ،)1372(
روز فرشـته )1372(، صبـح روز بعـد )1371(، آواز تهران 
)1370(، مجنـون )1369( و در انتظار شـیطان )1366(.

این هنرمند بر اثر سرطان از دنیا رفت.

از افول مرد رکوردهای وزنه برداری تا گزارش خصوصی ظریف به الریجانی از مذاکرات
تاریخ نگار

نوبت دوم
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خودرو

خبرخبر

برنامه دولت برای تولید 
خودرو در سال آینده 

چیست؟
و  گسـترش  سـازمان  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 
نوسـازی صنایـع ایـران گفـت: برنامـه سـال آینده 
سـه  تولیـد  تجـارت؛  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
میلیـون خـودرو اسـت که یـک میلیـون آن صادر 
و دو میلیـون آن در بـازار داخلـی عرضـه می شـود.
نمایشـگاه  از  بازدیـد  حاشـیه  در  نـوروززاده 
قطعـات خودرو گفت: تا سـه سـال پیـش، به دلیل 
تغییـر نـرخ ارز و ارزهایـی کـه در اختیـار بخـش 
تجـاری کشـور قـرار می گرفت و همچنیـن واردات 
قطعـات از خـارج کشـور تولیدکنندگان خـودرو با 
نقصـان جـدی مواجه شـد به طوری کـه در انتهای 
سـال 92 تولیـد خودرو بـه زیر 600 هزار دسـتگاه 
رسـید و ایـن در حالـی اسـت کـه مـا تولیـد یـک 
نیـز در کشـور  را  میلیـون و 800 هـزار خـودرو 
تجربـه کـرده بودیـم. وی افـزود: بـا حرکـت جدی 
در سـال گذشـته توانسـتیم یـک میلیـون و 200 
هـزار خـودرو تولیـد کنیـم و امسـال نیـز با پشـت 
سـر گذاشـتن رکـود؛ هدف مـا تولید یـک میلیون 

و 400 هـزار دسـتگاه خـودرو اسـت.
تولیـد  بـه  اگـر  کـرد:  تصریـح  نـوروززاده 
و  سـازان  قطعـه  نرسـیم  شـده  هدفگـذاری 
خودروسـازان هـر دو متضـرر می شـوند. وی گفت:   
کاهـش قیمت خودرو جمله ای سیاسـی اسـت چرا 
کـه انتظـار مـردم از خودرو سـازان تحویـل کاالی 
کیفـی بـا قیمت تمام شـده اسـت. کاهـش قیمت 
موضوعـی تحمیلی و بخشـنامه ای نیسـت و به نظر 
مـا قیمت مسـئله جدی مـردم هم نیسـت چرا که 
دسـتگاه های نظارتـی بـه نیابـت از مـردم قیمت و 

کیفیـت خـودرو را کنتـرل می کننـد.
و  گسـترش  سـازمان  رئیـس  و  وزیـر  معـاون 
نوسـازی صنایـع ایـران  اظهـار کرد: قانـون خودرو 
در سـال 1370 نوشـته شـد و آن قانـون موجـب 
ایجاد تعداد زیادی قطعه سـاز شـد و بر اسـاس آن 
نظـام مهندسـی بر سـاخت حاکم بود امـا وقتی که 
ارزهـای بی رویـه و ارزان قیمـت در اختیـار بخـش 
تجـاری قـرار گرفت، آن نظام منسـجم تولیدی نیز 

بـه هـم ریخت.
نـوروززاده افـزود: مسـتقر کردن نظام منسـجم 
تولیـدی خـودرو هماننـد گذشـته زمان بر اسـت و 
بـه نوسـازی دسـتگاه ها و بکارگیـری متخصصـان 
بـا تجربـه نیـاز دارد. رئیـس سـازمان گسـترش و 
نوسـازی صنایـع ایـران گفت: هر دو هفتـه یکبار با 
حضور خودروسـازان و قطعه سـازان و وزیر صنعت، 
معـدن و تجـارت در زمینه صنعت خودروی کشـور 
جلسـه برگـزار می کنیـم و سـازمان های نظارتـی و 
کنتـرل کننـدگان کیفیـت بـه نمایندگـی از مردم 
کاال هـا را ارزیابـی، رفـع عیـب و نقاط ضعفشـان را 
مشـخص می کنـد.وی دربـاره اینکـه هم اکنـون از 
چـه نسـلی از تکنولـوژی و ماشـین آالت و روش ها 
و تولیـد خـودرو اسـتفاده می شـود، گفـت:   اینکـه 
بگوییـم نسـل چنـدم تکنولوژی هسـتیم، مشـکل 
مـردم حل نمی شـود امـا همه مـردم انتظـار دارند 
کاالیـی را کـه دریافت می کننـد، از رقبای خارجی 

نباشـد. عقب تر 
نـوروززاده تصریـح کـرد  : دنیا به سـمت جهش 
فنـاوری در حـال حرکـت اسـت و در بخش خودرو 
هـم ایـن صنعت روز به روز در حال هوشمندشـدن 
اسـت و در ایـران نیز قطعه سـازان و خودروسـازان 
در مراکـز تحقیقاتـی خـود بـه ایـن موضـوع توجه 
و  جامعـه  موردنیـاز  کاالهـای  بتواننـد  تـا  دارنـد 
همسـطح بـا تکنولوژی هـای روز دنیـا را ارائه کنند 

اما زمـان بر اسـت.
وی در ادامـه بـا اشـاره به اینکه صنعـت خودرو 
لوکوموتیـو توسـعه اسـت، گفـت: دو خودروسـاز 
بـزرگ مـا سـاالنه معـادل 22 هـزار میلیاردتومـان 
قطعـه از قطعـه سـازان تحویـل می گیرنـد که عدد 
بزرگی اسـت.رئیس سـازمان گسـترش و نوسـازی 
صنایـع ایـران گفـت: انتظـار داریم قطعه سـازان و 
خودروسـازان در یـک تعامـل سـازنده بـا پیگیری 
انتقـادات و رفـع نقایـص خـود بـه تولیـد کاالی با 
کیفیـت کمـک کنند.نـوروززاده تصریـح کـرد: در 
همـکاری  نیازمنـد  خـودرو  الکترونیـک  قطعـات 

هسـتیم. خارجی 

معـاون وزیـر صنعـت از آغـاز بازنگـری تعرفه هـا بـرای 
تدویـن مقـررات واردات و صـادرات سـال 95 خبـرداد و 

گفـت: تغییـر تعرفـه خـودرو در برنامـه دولـت نیسـت. 
ولی الـه افخمـی راد بـا تاکیـد بـر اینکـه تعرفـه واردات 
خـودرو تـا ایـن لحظه هیـچ تغییری نداشـته اسـت، گفت: 

تغییـر تعرفـه بـرای خـودرو در برنامـه دولت نیسـت.
معـاون وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت بـا بیـان اینکـه 
هر سـال کتـاب مقـررات واردات و صادرات مـورد بازنگری 
قـرار می گیـرد، افزود: جلسـات کمیسـیون مـاده یک برای 
هـر گونـه بازنگـری در تعرفـه کاالهـا، بـه صـورت مرتـب 
ایـن اسـاس، هـر  بـر  برگـزار می شـود و  در طـول سـال 
گونـه درخواسـتی کـه دسـتگاه ها بـرای تغییـر در تعرفـه 
یـا ضوابـط و مقـررات واردات و صادرات درخواسـت کنند، 
در طـول سـال بـا تشـکیل جلسـه کمیسـیون مـاده یـک، 
بررسـی و مـورد تجدیدنظـر قـرار مـی گیرد اما بـه هرحال 

تعرفـه هـا بـرای سـال 95 هـم بازنگـری می شـود.
را  واردات  کـه  اسـت  دولـت  قـرار  کـرد:  تصریـح  وی 
مدیریـت کنـد، ضمـن اینکـه میانگیـن تعرفـه کشـور هـم 
اکنـون بی جهـت بـاال اسـت و البتـه ایـن بـه ایـن مفهـوم 
نیسـت کـه تعرفـه هایی کـه بـرای کل کاالها وجـود دارد، 

یـک بـاره پاییـن بیاید.
از کاالهـا در فهرسـت  برخـی  راد،  افخمـی  بـه گفتـه 
علیرغـم  کـه  دارنـد  وجـود  صـادرات  و  واردات  مقـررات 
اینکـه وارداتـی به کشـور مـا ندارند امـا تعرفه های بسـیار 
باالیـی را در کتـاب بـه خـود اختصـاص داده انـد، وجـود 

دارد.
براسـاس مصوبـه هیـات دولت از ابتدای سـال 94 تعداد 
طبقـات تعرفـه ای کشـور از 14 به 10 طبقـه کاهش یافته 
اسـت. کمترین سـود بازرگانـی یا حقـوق ورودی کاالها در 
سـال 94 حـدود 4 درصد و باالترین حقـوق ورودی به 75 

درصـد است.براسـاس مصوبـه هیـات دولت در سـال جاری 
تعرفـه هـای 6 و 8 درصـد بـه 7 درصـد، تعرفه هـای 12 و 

15 درصـد بـه 15 درصـد، تعرفـه هـای 18 و 22 درصد به 
20 درصـد تغییر کرده اسـت.

تعرفه واردات خودرو تغییر نمی کند
  خبر

نجات آب.... نجات زندگی....

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 51/الف/9-94 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه: اجـرای 4000 متر لوله گذاری سـایز 125 و 160 میلیمتر جهت نصب انشـعابات فاضالب شـهر کرمان 
پراکنـده نواحـی E,D,A را بـا بـرآورد 2/929/404/800 ریـال از محـل اعتبارات داخلی و براسـاس فهارس بهای سـال 94 به پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید 
لـذا از کلیـه شـرکتهای پیمانـکاری کـه دارای گواهـی صالحیـت انجام کار در رشـته آب می باشـند و گواهی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعوت می 
شـود حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری 94/9/10 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه به دفتر امـور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن ابتـدای بلوار 

سـاوه مراجعه نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 15/300/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی 

- آخریـن مهلـت تسـلیم پاکتهـای حـاوی مـدارک ارزیابـی پیمانـکاران، تضمیـن شـرکت در مناقصـه و پیشـنهاد قیمت بـه دبیرخانه شـرکت: سـاعت 14 مورخ 
94/9/25

- افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 صبح پنجشنبه مورخ 94/9/26 
- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها

روابط عمومی آموزش همگانی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی                   

برابـر رای شـماره 139360319013002636 مـورخ 93/12/11 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک بافـت تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای جـان الـه صالـح نیا فرزنـد یارالـه بشـماره شناسـنامه 11 صـادره از بزنجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 280/51 مترمربع پـالک 159 فرعـی از 986 اصلی قطعه یـک بخش 40 
کرمـان واقـع در بافـت خیابان فردوسـی کوچه 18 خریداری از وراث مالک رسـمی آقای محمدحسـین شـکوه زاده 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/18
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/09/4

رئیس ثبت اسناد و امالک- وهب نعمتی  
م الف 548        

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی             

برابـر رای شـماره 139460319005000396 مـورخ 1394/5/13 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی موقوفـه  زهـرا ربانی بشناسـه ملـی 14000698466 در ششـدانگ یـک درب باغ به 
مسـاحت 28010 مترمربـع پـالک 6 فرعـی از 22- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس شـهداد، چهارفرسـخ، 
تـاج آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا ربانـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/08/20
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/09/04

رئیس ثبت اسناد و امالک- حسین تقی زاده 
م الف 2812     

شرط تحویل 
خودروهای فروش 

رفته با وام 25 
میلیونی

تقی زاده با اشـاره به بخشـنامه 
ابـالغ شـده بـه نمایندگی هـا بـرای توقـف تحویـل خودروهـای امانی اظهـار کرد: 
خـودروی امانـی خودروهای بدون پالک و بیمه هسـتند که طبق بخشـنامه راهور 
ناجـا از تحویـل آنهـا جهـت جلوگیـری از انجـام تخلـف و یـا تصادفـات احتمالی 
معذوریـم و در ایـن مـورد الزام قانونی وجـود دارد.وی با بیان اینکه این بخشـنامه 
مربـوط بـه 10 سـال پیـش اسـت که دائـم آن را بـرای یـادآوری بـه نمایندگی ها 
تکـرار مـی کنیـم افزود: برخـی از نمایندگی ها بـه دلیل عدم گنجایـش پارکینک 
و یـا آشـنایی با مشـتری خودروهـای امانـی را تحویل می دهند که خـالف قانون 
اسـت. ولـی بـا این حـال ابالغ این بخشـنامه کـه بـا دوره فروش اقسـاطی خودرو 

بـا وام 25 میلیـون تومانـی همزمان شـده ارتباطی بـا آن ندارد.
تحویل خودروهای فروش رفته با وام 25 میلیونی 

به شرط تامین مالی
معـاون فـروش سـایپا بـه بیـان توضیحاتـی در مـورد خودروهای فرخته شـده 
بـا تسـهیالت 25 میلیونـی نیـز پرداخت و گفـت: ایـن خودروها هم تـا زمانی که 
فاکتـور نشـود قابل تحویل نیسـت کـه فاکتور آن هـم منوط به دریافـت مبلغ آن 
یعنـی تامیـن اعتبار از سـوی بانک مرکزی اسـت. چراکه باید ابتـدا فاکتور، صدور 

سـند و پالک بگیـرد بعد تحویل شـود.
وی در رابطـه بـا زمـان یک ماهه تحویـل خودروهای فروش رفته با تسـهیالت 
25 میلیـون تومانـی نیـز ایـن گونـه توضیـح داد کـه زمانـی کـه پـول کامـل بـه 
حسـاب خـودرو سـاز وارد و تامیـن مالـی بانکهـا انجـام شـود از آن تاریـخ یکماه 
فرصـت داریـم کـه خـودرو را تحویـل دهیم.بـه گفتـه وی تمـام تولیـدات از روز 
ثبـت نـام تـا کنون بـرای تامین خـودروی این طرح انبار شـده و بـه محض اینکه 
سیسـتم بانکـی تامین مالی انجام دهد ظـرف یک هفته تـا 10 روز اول حدود 50 

تـا 60 درصـد تعهـدات انجام خواهد شـد.
چگونگی تامین مالی فروش های مازاد

معـاون فـروش سـایپا در مـورد تعیین تکلیـف خودروهایـی که خودرو سـازان 
تـا 20 هـزار دسـتگاه باالتـر از سـقف تعیین شـده بانـک مرکزی بفروش رسـانده 
انـد هـم بیـان کـرد: هنوز سـهمیه بنـدی اینکه هر خودروسـاز مـی توانـد از این 
تسـهیالت اسـتفاده کنـد مشـخص نیسـت ولـی بـه هـر حـال مـا بـه قـراردادی 
کـه متقاضـی در نمایندگـی دارد متعهـد هسـتیم و در نهایـت یـا از طریق تامین 
مالـی بانکهـا و یـا از طریـق خود شـرکت بـه تعهدات خـود عمل مـی کنیم.تقی 
زاده توضیحـی هـم دربـاره توقـف فروش نقـدی برخـی از خودروهای شـرکتهای 
خودرسـازی ارائـه و عنـوان کـرد: با توجـه به اینکه بایـد ابتدا تعهـدات قبلی خود 
بـه ویـژه در مـورد خودروهای فروش رفته با تسـهیالت 25 میلیـون تومانی انجام 
و تـا یـک ماهه دیگر تحویل شـود اولویـت را برای تامین کاالی ایـن بخش ها قرار 
داده ایـم. بنابرایـن درحـال حاضـر خودروهایی کـه در انبار داریـم و تولیدات یک 
مـاه آینـده را بـرای متقاضیان قبلی قـرار داده و تـا هنگامی کـه فروش های انجام 

شـده تحویل نشـود هیچ تعهـد جدیـدی ایجاد نخواهیـم کرد.

مشکلی در 
تحویل خودروهای 

تسهیالتی وجود 
ندارد

در  کرمـی  خـان  مصطفـی 
خصـوص بخشـنامه ارسـالی بـه نمایندگی هـای ایران خـودرو که باعـث ایجاد 
شـبهات و نگرانـی هایـی بـرای خریـداران محصـوالت شـده، اظهـار کـرد: این 
بخـش نامـه طبـق روال همیشـگی ارسـال شـده و موضـوع جدیـد و نگـران 

کننـده ای نیسـت.
وی افـزود: بـرای تسـهیل و تسـریع در فرآینـد واگـذاری محصـوالت بـه 
مشـتریان، خودروهـای تولیـد شـده به صـورت امانی بـه نمایندگی ها ارسـال 
مـی شـود تـا پـس از طـی شـدن مراحـل قانونـی خریـد، بالفاصلـه تحویـل 

خریـداران بشـود.
خـان کرمـی بـا بیـان اینکـه در بخشـنامه اخیـر یکبـار دیگر بـر ممنوعیت 
تحویـل خودروهـای امانـی بـدون سـند و پـالک انتظامـی تاکید شـده، گفت: 
ایـن ممنوعیـت از قبـل نیز وجود داشـته و ارتباطی به طرح فروش تسـهیالتی 
نـدارد بلکـه طبـق روال همیشـگی ایـران خـودرو، تحویـل خودرو به مشـتری 

بـدون پـالک، سـند و بیمـه نامه مجاز نیسـت.
 وی در خصـوص موضـوع تحویـل خودروهـا قبـل از صـدور فاکتـور بـه 
مشـتریان نیـز اظهـار کـرد: رویـه همیشـگی شـرکت ایـران خـودرو ایـن بوده 
و همـواره بـه نمایندگـی هـا نیـز بـه صـورت رسـمی اعـالم شـده اسـت کـه 
تحویـل خـودرو بـدون پـالک و سـند بـه مشـتری به دالیـل مالحظـات اعالم 
شـده نیـروی انتظامی و همچنیـن جلوگیری از بـروز مشـکالت احتمالی برای 

خـودرو مجاز نیسـت.
وی در خصـوص زمـان صـدور فاکتـور تعهـدات طـرح 25میلیونـی اعـالم 
کـرد: طبـق ضوابـط اعالم شـده طـرح تامین وجـوه از منابـع بانکـی باید پس 
از تحویـل چـک هـا و مـدارک بـه بانـک صورت گیـرد که ایـن فرایند توسـط 
شـرکت ایـران خودرو انجام شـده اسـت و با تاییـد و تامین بانـک عامل، صدور 

فاکتـور آغاز خواهد شـد.
معـاون بازاریابـی و فـروش ایـران خـودرو در پایـان گفـت: مشـتریان ایران 
خـودرو در اجـرای طـرح و دریافـت خـودرو نگرانی نداشـته باشـند زیـرا طرح 

ملـی دولـت بـی شـک تـا آخرین مرحلـه اجرایـی خواهد شـد.

واکنش بانک مرکزی 
به شرط خودروسازان 

برای تحویل خودرو
در حالـی که خودروسـاران اعالم 
کرده انـد تحویـل خودروهای فروش 
رفتـه بـا تسـهیالت 25 میلیونـی منوط به تامیـن مالی از سـوی بانک مرکزی اسـت، 
یـک مقـام ایـن بانـک ضمـن تاکیـد بـر آمادگی بـرای تامیـن مالـی تصریح کـرد که 
از ابتـدا هیـچ تفاهمـی در ایـن بـاره وجـود نداشـته و خودروسـازان موظـف هسـتند 
تعهـدات خـود را طبـق تاریـخ قـرارداد به مشـتری تحویل دهنـد در غیر ایـن صورت 
خـالف اخـالق حرفه ای عمل کرده انـد. محمدرضا قربانـی -مدیر اداره اعتبـارات بانک 
مرکـزی-  با اشـاره بـه تفاهم بین بانک مرکزی و خودروسـازان و اینکـه بانک مرکزی 
پولـی را مسـتقیم تحویـل خودروسـاز نمی دهـد. اظهـار کـرد: قـرار بـوده 20 درصـد 
قیمـت فـروش توسـط خودروسـازان بـه طـور نقـدی دریافـت شـود و مابقـی تـا 80 
درصـد مشـروط بـه اینکـه از 25 میلیـون تجـاوز نکنـد اسـناد شـامل چک و سـفته 
دریافـت و بعـد از ظهرنویسـی به بانک عامـل تحویل دهند که بانک با نـرخ 16 درصد 
آن را خریـداری می کنـد . بعـد از ارسـال مـدارک از سـوی بانکها به بانـک مرکزی، ما 
نیـز پـول را به حسـاب بانـک عامل واریـز می کنیم تا آن را به حسـاب خودروسـاز که 

چک هـای ظهرنویسـی شـده تحویـل داده واریز کند.
بانک مرکزی آماده تامین مالی است

وی بـا بیـان اینکـه قراردادهـا بسـته شـده و بانـک مرکـزی آمـاده تامیـن اعتبار 
اسـت، امـا هنـوز بانکهای عامل اطالعات و اسـنادی بـرای ما ارسـال نکرده اند، گفت: 
بررسـی ایـن تاخیـر نشـان داد کـه بانک هـای عامـل هم در حـال دریافـت اطالعات 
هسـتند و هنـوز اتفـاق خاصـی نیفتـاده اسـت. در عیـن حال کـه خودروسـازان هم 
تاکنـون چک هـای ارائه شـده را ظهرنویسـی نکرده انـد و یا به طور کامل مسـتندات 
را در اختیـار بانکهـا قـرار نداده انـد، ولـی در حال انجـام هسـتند.مدیر اداره اعتبارات 
بانـک مرکـزی بـا بیان اینکـه روز گذشـته به مدیـران عامـل بانک های عامـل اعالم 
کرده انـد اسـناد را بـه محـض دریافـت اطالعـات بـه بانک مرکزی ارسـال کـرده و تا 
دریافـت کامـل آن صبـر نکننـد، ادامـه داد: مشـکل تامیـن مالـی بـرای 110 هـزار 
خـودروی مـورد توافـق بـه هیچ وجـه وجود نـدارد و به محـض طی فراینـد دریافت 
اطالعـات آمـاده تامیـن مالی هسـتیم. ایـن در حالی اسـت که بانک مرکـزی تمامی 
منابـع الزم بـرای تامیـن اعتبـار را تعهـد دارد و نیـازی به اسـتفاده از منابـع بانک ها 

. نیست
عدم تحویل خودرو در تاریخ تعهد شده خالف اخالق حرفه ای است

وی بـا اشـاره بـه اظهـارات خودروسـازان مبنـی بـر اینکه خـودرو را بـه دلیل عدم 
تامیـن مالـی تحویـل نمی دهنـد، افـزود: این موضـوع بـه دور از اخالق حرفه ای اسـت 
و ارتباطـی بـه بانـک مرکـزی نـدارد چون قـراردادی با مشـتری انعقـاد کـرده و درآن 
متعهـد شـده اند کـه خـودرو را در تاریـخ مشـخص تحویل دهنـد. همانطـوری که اگر 
اسـناد بـه بانـک ارائـه شـود تامین مالـی خواهد شـد خودروسـازان هم بایـد در موعد 
مقـرر خودروهـای تعهـد شـده را تحویـل دهند.قربانـی با تاکیـد بر اینکـه تحویل و یا 
عـدم تحویـل خـودرو هیـچ ارتباطـی بـه تامین مالـی نـدارد افـزود: از ابتـدا هم هیچ 
قـرارداد یـا تفاهمی نداشـتیم کـه تا هنگامی کـه تامین مالـی انجام نشـده خودرویی 

هم تحویل نشـود.
خودروساز باید چک های برگشتی را تعهد کند

مدیـر اداره اعتبـارات بانـک مرکـزی در مورد ضمانت وصول اقسـاط نیـز گفت: در 
فراینـد وام 25 میلیونـی خـودرو بانکهـا با مردم ارتباط مسـتقیمی ندارنـد. چک ها در 
سررسـید خـود وصـول و در اختیـار بانـک قرار مـی گیرد. امـا آن دسـته از چک هایی 
کـه امـکان عـدم وصـول و برگشـت آن وجـود دارد در تعهد خودروسـاز خواهـد بود و 
بایـد برعهـده بگیرد.قربانـی همچنیـن درباره برخی شـایعات مبنی بر اینکـه وجه نقد 
20 درصـدی پرداختـی بـه خـودرو سـازان بـه عنـوان ضمانـت نـزد بانکهـا باقـی می 
مانـد هـم توضیـح داد: ایـن موضوع بـه هیچ وجه صحـت نـدارد و در دسـتورالعمل و 
تفاهـم مربوطـه ایـن مسـاله وجود نـدارد و چنین روالـی نداریم، ولی ممکن اسـت که 
خودروسـاز بابـت بدهـی قبلـی با این پول بخشـی از آن را تسـویه کنـد.وی این را هم 
یـادرآوری کـرد کـه بانـک مرکـزی فقـط 110 هزار مـورد تامیـن مالی را تعهـد کرده 
اسـت و بیـش از آن را تقبـل نمی کند، بنابراین خود خودروسـازان می توانند با نسـیه 
فروشـی ایـن مشـکل را برطرف کننـد. چرا که نباید خارج از سـقف مـورد توافق ثبت 

نـام انجـام می دادند.

ایران خودروسایپا بانک
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خبر

344 کیلو تریاک در عنبرآباد
 کشف شد 

جانشـین انتظامي« عنبرآباد« اسـتان کرمان از کشـف 344 
کیلـو تریـاک در عملیـات پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر این 

شهرسـتان خبر داد.   
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیس، سـرگرد »رفیعـي« گفت: 
مامـوران پلیـس مبـارزه با مـواد مخـدر شهرسـتان عنبرآباد با 
انجـام یـک سـري کار اطالعاتـي از عبـور محمولـه اي از مـواد 
مخـدر آگاه شـدند. این مقـام انتظامـي بیان داشـت : بالفاصله 
اکیپـي از مأمـوران پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر کنتـرل محور 
هـاي مواصالتـي را در دسـتور کار قـرار دادند و اقدام به ایسـت 
و بازرسـي کردنـد.  وي گفـت: در این حین راننده یک دسـتگاه 
خـودرو وانـت پیـکان بـه محض مشـاهده ایسـت و بازرسـي و 
عالئـم هشـدار دهنـده بدون توجه به فرمان ایسـت مامـوران از 
محـل متواري شـد.  جانشـین انتظامـي عنبرآباد افـزود: پلیس 
پـس از تعقیـب و گریـز طوالنـي در نهایت متهم را دسـتگیر و 
خـودرو وي را توقیـف کـرد.  ایـن مقـام انتظامـي در ادامه بیان 
کـرد: در بازرسـي از خودرو ، 344 کیلـو و 470 گرم ماده مخدر 
تریـاک کـه در 48 بسـته بـه طـرز ماهرانـه اي در بدنـه خودرو 

جاسـاز شـده بود، کشـف شد. 

پاسخگویي سریع و حضور به موقع رمز 
موفقیت 110 است 

جانشـین فرماندهـي انتظامـي اسـتان کرمـان گفـت: رمـز 
موفقیـت پلیس 110، پاسـخگویي سـریع و حضور بـه موقع در 
مأموریـت ها اسـت کـه موجـب اعتمـاد، مشـارکت و همراهي 

بیـش از پیـش مـردم بـا پلیـس مي شـود. 
بـه نقـل از پایگاه خبـري پلیس، سـرهنگ »ناصر فرشـید« 
در جلسـه هم اندیشـي با فرمانـده انتظامي شهرسـتان کرمان، 
پلیـس 110 را آسـان تریـن راه ارتباطـي شـهروندان بـا پلیس 
بـراي طـرح نیازهـا و درخواسـت هاي پلیسـي خود دانسـت و 
گفـت: عملکـرد سـریع، مؤثر و بـه موقع پلیـس 110 در حفظ 
امنیـت و رضایـت شـهروندان از پلیـس نقـش بسـزایي دارد و 
باعـث عـزت و اقتدار پلیس مي شـود.   وي با تأکیـد بر اهتمام 
ویـژه بـر کیفـي سـازي پلیـس 110 و رفع مشـکالت و نواقص 
موجـود در ایـن حـوزه، ادامـه داد: خوشـبختانه بـا تـالش هاي 
صـورت گرفتـه، مرکـز فوریـت هاي پلیسـي کرمان رونـدي رو 
به رشـد داشـته و وضعیت کنوني آن مناسـب اسـت.  جانشین 
فرمانـده انتظامي اسـتان کرمان گفت: تجزیـه و تحلیل اخبار و 
اطالعـات پلیـس 110 مي تواند راهنما و راه گشـاي فرماندهان 
در انجـام مأموریـت هـا و تأمیـن امنیت و آسـایش شـهروندان 

باشد. 

تعامل و همکاري پلیس و دانشگاه در 
کاهش مسائل اجتماعي موثر است 

رئیـس دفتر تحقیقات کاربـردي فرماندهي انتظامي اسـتان 
کرمـان گفـت: دانشـگاه هـا و پلیـس مـي تواننـد بـا طراحـي، 
تدویـن و اجـراي برنامـه هـاي تحقیقاتي و پژوهشـي در زمینه 
ها و مرتبط با مسـائل اجتماعي در سـطح جامعه نقش موثري 

را داشـته باشد. 
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، رئیـس دفتـر تحقیقـات 
کاربـردي فرماندهي اسـتان کرمان به منظـور افزایش همکاري 
هـاي مشـترک در زمینـه علمـي، تحقیقاتـي و پژوهشـي بین 
دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد رفسـنجان و پلیـس کرمـان با در 
نظـر گرفتن کلیـه امکانات، اقدام به انعقـاد تفاهم نامه همکاري 
کرد. این نشسـت در دفتر رئیس دانشـگاه آزاد واحد رفسـنجان 
و بـا حضـور »کـورش احمدیوسـفي«رئیس دفتـر تحقیقـات 
کاربـردي فرماندهي انتظامي کرمان، رئیس دانشـگاه آزاد واحد 
رفسنجان، جانشـین فرماندهي انتظامي شهرستان رفسنجان و 
جمعي از کارشناسـان پلیس و دانشـگاه برگزارشـد. ابتداي این 
جلسـه رئیس دفتر تحقیات کاربردي فرماندهي اسـتان کرمان 
بـا بیـان اولویـت هـا و برنامـه هـاي سـال 94 دفترتحقیقات بر 
گسـترش همـکاري و تعامل با مراکز برون سـازماني تاکید کرد 
و اظهـار داشـت: هـدف دفتر تحقیقـات کاربردي این اسـت که 
با برگزاري و شـرکت در جلسـات مسـتمر با این مراکز، نسـبت 
بـه اجرایـي کردن مفاد تفاهم نامـه ها اقدام کننـد.وي در ادامه 
بـا اشـاره بـه تعامـل هـر چـه بیـش تـر دانشـگاه ها بـا پلیس 
گفت:دانشـگاه هـا و پلیـس مـي توانند بـا همـکاري یکدیگر و 
بـا تشـکیل اتاق فکـر در طراحي، تدویـن و اجـراي برنامه هاي 
تحقیقاتي و پژوهشـي در زمینه هـا و موضوعات مختلف علمي 
و مرتبـط با مسـائل اجتماعي در سـطح جامعه نقـش موثري را 
داشـته باشـند.احمد یوسـفي افزود: فرماندهي انتظامي اسـتان 
کرمـان در نظـر دارد بـه منظور اجـراي پروژه هـاي تحقیقاتي، 
ارائـه ایـده، تألیف کتـاب، ترجمه متـون، ارائه پایان نامه ارشـد 
و دکتري در ازاي کسـر خدمت سـربازي براي دانشـجویان و یا 
حمایـت مالي براي اسـاتید، محققین و پژوهشـگران برتر اقدام 
کنـد.  گفتني اسـت این تفاهـم نامه براي بهرمنـدي از امکانات 
و توانمنـدي هـاي پلیـس و دانشـگاه بـه امضـاي رئیـس دفتر 
تحقیقـات کاربـردي اسـتان کرمـان و دکتـر محسـن صفریان 

رئیس دانشـگاه آزاد اسـالمي واحد رفسـنجان رسـید.

آدم ربایی و قتل به خاطر کارت عابر بانک
 مرضیه کاربخش

آدم ربایـی از جملـه جرایـم بسـیار مهمـی اسـت که در 
اکثـر مواقـع بـا انگیـزه هـای مـادی ارتـکاب می یابـد. آدم 
ربایـان نیـز بیـش تـر، افـراد کـم سـن و سـال و یـا سـال 
خـورده را بـه دلیـل ناتوانـی ایـن اشـخاص مـد نظـر قـرار 
مـی دهند. اشـخاص مـی توانند بـا ذکاوت و هوشـیاری در 
پیشـگیری از وقوع جرایم علیه جانشـان، موثر باشـند. زیرا 
چنـان چـه کـه گفتـه شـد آدم ربایـی اغلـب با انگیـزه ی 
مـادی رخ مـی دهـد و بـزه دیـده  در صورتـی کـه تـوان 
مقابلـه در برابـر مرتکـب را نداشـته باشـد، بـا مقاومـت بی 
نتیجـه نـه تنهـا مالـش، بلکـه جان خـود را نیـز در معرض 
خطـر قـرار می دهـد. چنان چه در پرونـده ی ذیل خواهیم 
خوانـد، آدم ربایـان که در نهایت مرتکب قتل شـدند اظهار 
داشـتند: » چـون مقاومـت کرد و شـماره رمز عابـر بانکش 
را نـداد او را بـا چاقـو کشـتیم.« در هـر صـورت آدم ربایـی 
بـا هـر انگیـزه ای که رخ دهـد، ضمانت اجرای سـنگینی را 
بـه دنبـال دارد و قبـح آن بـه حـدی اسـت که طبـق ماده 
ی 47 قانـون مجـازات اسـالمی ایـران، تعویق صـدور حکم 
و تعلیـق اجـرای مجـازات در مـورد این جرم ممنوع شـده 
اسـت و مرتکـب از هیـچ تخفیفـی در مجـازات برخـوردار 

نخواهـد بود.
روز هشـتم آبـان مـاه سـال جـاری پلیـس کرمـان خود 
را در برابـر یـک گـروگان گیـری دیـد کـه در آن دو مـرد 
نقـاب دار در برابـر دیـدگان یک رهگذر بـه راننده خودروی 
لوکسـی حملـه بـرده و وی را ربـوده بودنـد. درحالـی کـه 
هیـچ سـرنخی از گـروگان گیران و تماس  هـای آن ها برای 
بـاج گیـری نبـود سـاعت 6/5 صبـح روز بعـد - نهـم آبـان 
مـاه - جسـد گـروگان کـه یکـی از پـول دارهـای عنبرآباد 
بـه نـام کرامـت بـود در 10 کیلومتری باغ مرکبـات منطقه 
دو سـاری عنبرآبـاد پیدا شـد. با جنایی شـدن ایـن ماجرا، 
تیـم  هـای تخصصـی پلیـس وارد عمـل شـدند و بـا اقـدام  
هـای اطالعاتـی ویـژه  ای توانسـتند دو قاتل را کـه جوانان 
تبهـکاری بودنـد شناسـایی کننـد و آنان را به واسـطه یک 
مـال خـر حرفـه  ای به سـر قـرار و کمینگاه خود بکشـانند 
و آنـان را روز 22 آبـان ماه دسـتگیر کننـد. دو گروگان گیر 
جنایتـکار در بازجویـی  هـا ابتـدا ادعـای بی  گناهـی کردند 
امـا وقتـی ردپـا هـای خـود را دیدند چـاره ای جـز اعتراف 

نداشـته و پذیرفتنـد ناخواسـته دسـت به قتـل زده اند.
یکـی از آدم  ربایـان نقـاب دار گفـت: »مـی  دانسـتیم 
کرامـت از پول دارهای منطقه اسـت. پس از شناسـایی وی 
و تمرکـز روی مسـیرهای تـرددش روز آدم  ربایـی با حمله 
بـه خـودروی تویوتایـش وی را ربودیـم و بـا تهدیـد چاقـو 
مـی  خواسـتیم رمز کارت  هـای بانکـی  اش را بگیریم و بعد 
رهایـش کنیـم اما او مقاومت کـرد و داد و فریاد راه انداخت 
کـه ناخواسـته با ضربه  های چاقو او را کشـتیم و جسـدش 
را در گوشـه  ای رهـا کردیـم.« هـم دسـت این قاتـل ادامه 
داد:« اگـر کرامـت مقاومـت نمی  کرد رهایـش می  کردیم و 

به سـرقت از حسـابش دسـت مـی  زدیم«.

جزئیات از زبان پلیس
سـرهنگ رضا بنی اسـدی رئیـس پلیس اسـتان کرمان 
پـرده از زوایـای تلـخ قتـل مـرد 71 سـاله عنبرآبـادی در 
جریـان یـک گروگانگیـری برداشـت. وی اظهـار داشـت: 
روز هشـتم آبـان مـاه سـال جـاری یک مـرد بـا مراجعه به 
پاسـگاه »دوسـاری« عنبرآبـاد ادعـا کـرد شـاهد وقوع یک 
آدم  ربایـی و سـرقت خـودروی »تویوتـا هایلوکـس« بـوده 
اسـت. سـرهنگ بنی اسـدی بیـان داشـت: این مـرد محل 
وقـوع آدم  ربایـی را مقابـل یکـی از بـاغ  هـای مرکبـات آن 
منطقـه و سـاعت آن را 6 بعـد از ظهـر عنوان کـرد و گفت 
کـه دو آدم  ربـا نقـاب داشـتند و چهـره  شـان را پوشـانده 
بودنـد. رئیـس پلیس اسـتان کرمان در ادامه اظهار داشـت: 
پـس از دریافـت این گـزارش مأمـوران نیـروی انتظامی به 
سـرعت بررسـی صحـت و سـقم موضـوع را در دسـتور کار 
قـرار دادنـد و پـس از اطمینـان از وقـوع ایـن جـرم طـرح 
مهـار و کنتـرل راه  هـای ورودی و خروجـی اسـتان را بـه 
اجـرا درآوردنـد. وی جمع آوری اظهارات شـاهدان و سـرنخ 
 هـای موجـود را از دیگـر اقدام  های پلیس دانسـت و گفت: 
بـا این حال تنها بعد از گذشـت 24 سـاعت گـزارش ناگوار 

بعـدی دریافت شـد.

قتل مرد ثروتمند
سـرهنگ بنـی اسـدی اضافـه کـرد: پلیـس در حـال 
جمـع  آوری سـرنخ  هـا بـرای شناسـایی گـروگان گیـران 
نقـاب دار و آزاد سـازی مـرد ثروتمنـد بـه نـام کرامت بود 
کـه بـا پیکـر بـی  جـان وی مواجـه شـد و بـرای بررسـی  
هـای بیشـتر جسـد بـه پزشـکی قانونـی انتقال داده شـد. 
وی بـا اشـاره به پاسـخ پزشـکی قانونـی در رابطـه با علت 
مـرگ »کرامـت« بیان داشـت: کارشناسـان علـت مرگ را 
برخـورد جسـم سـخت و چاقو به سـر ایـن مرد دانسـتند 
کـه نشـان مـی  داد عامالن گـروگان گیری طعمه  شـان را 
کشـته  اند.ایـن مقـام پلیسـی افزود: با گسـترده  تر شـدن 
تبعـات ایـن واقعـه، تدابیـر شـدید امنیتـی و پلیسـی در 
دسـتور کار قـرار گرفـت و با انجـام اقدام  هـای اطالعاتی، 
پلیـس بـه سـرنخ  هـای جدیـدی در رابطـه با عامـالن آن 

یافت. دسـت 
 وی تصریـح کـرد: رد زنـی  هـای اطالعاتـی پلیـس، 
مأمـوران تیـم پی  جویی پرونـده را به مجرمانـی در خارج 
از اسـتان و نزدیـک مـرز پاکسـتان رسـاند. سـرهنگ بنی 
 اسـدی بـا اسـتناد به نتایـج اقدام  هـای اطالعاتـی پلیس، 
انگیـزه آدم  ربایـی را باج گیری دانسـت و گفـت: تبهکاران 

بـه دنبـال سـرقت خـودرو و خالـی کـردن حسـاب بانکی 
کرامـت بودنـد کـه بـا مقاومـت وی رو به  رو شـدند و تنها 
توانسـتند خـودرو را بـه فـروش برسـانند. وی در ادامـه با 
اشـاره بـه ایـن مسـئله کـه مـال خـر، خـودروی تویوتای 
مقتـول را بـه پاکسـتان بـرای حمـل و نقـل مـواد مخـدر 
فرسـتاده اسـت، اضافـه کرد: پس از شناسـایی مـال خر با 
ترفنـد هایـی، قاتـالن نیز به سـر قرار کشـانده شـده و در 

اقدامـی ضربتی دسـتگیر شـدند.
دو گروگان گیر جنایتکار در دام پلیس

فرمانـده پلیـس اسـتان کرمـان بـا اعـالم ایـن خبر که 
هـر دو قاتـل 22 سـاله و 27 سـاله دسـتگیر و بـه جـرم 
بـرای  فـراری  راه  هیـچ  گفـت:  کرده انـد،  اعتـراف  خـود 
کسـانی کـه نظـم و امنیـت اجتمـاع را مختل مـی   کنند 
وجـود نـدارد و پلیس بـا همه توان بـا آنان مقابلـه خواهد 
کـرد. وی در پایـان توجـه نهاد هـای فرهنگـی و اجتماعی 
بـه وظایـف خـود در پیشـگیری از جرایـم را مـورد تأکید 
قـرار داد و بیـان داشـت: چنان چـه تمـام ارکان اجتماعی 
وظایـف خـود را بـه نحـو مطلـوب انجـام دهنـد در آینده 
از تبعـات ایـن قبیـل آسـیب  هـای اجتماعـی جلوگیـری 

شـد. خواهد 

کشف 7 فقره 
سرقت داخل 
خودرو در شهربابک 
فرمانـده انتظامي شـهربابک 
دسـتگیري  از  کرمـان  اسـتان 
 7 کشـف  و  سـارق  نفـر  یـک 
فقـره سـرقت داخل خـودرو در 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
پایـگاه خبـري  از  نقـل  بـه 

پلیـس، سـرهنگ«علي زمانـي« گفـت: در پي وقـوع چندین فقره سـرقت 
داخـل خـودرو و در اجـراي طـرح عملیاتـي مبارزه با سـرقت، دسـتگیري 
عامـل یـا عامـالن وقوع جرم به صـورت ویژه در دسـتور کار ماموران پلیس 
آگاهـي قـرار گرفـت.  وي تصریـح کرد: مامـوران انتظامي با انجـام اقدامات 
اطالعاتـي و تحقیقـات پلیسـي موفـق شـدند یـک نفـر متهم را شناسـائي 

کـرده و تحـت تعقیـب قـرار دهند. 
زمانـي بیـان کـرد: مامـوران انتظامـي در ادامـه تحقیقـات ، پـس از 
هماهنگـي بـا مرجـع قضائـي در عملیاتـي غافلگیرانـه متهم را دسـتگیر و 
در بازجویـي هـاي پلیسـي ایـن سـارق بـه 7 فقـره سـرقت داخـل خودرو 
اعتـراف کـرد.  ایـن مقـام انتظامـي بیـان داشـت: متهم دسـتگیر شـده با 
تشـکیل پرونـده بـه مرجع قضائـي جهت سـیر مراحل قانوني معرفي شـد.

مهمترین راه تعامل 
نیروي انتظامي با 
مردم سامانه 110 است 
فرمانده انتظامي شهرسـتان 
 110 سـامانه  گفـت:  کرمـان 
تعامـل،  ایجـاد  راه  مهمتریـن 
همدلـي و هماهنگي بین مردم 

و نیـروي انتظامـي اسـت. 
بـه گـزارش پایـگاه خبـري 

بـا  اندیشـي  در جلسـه هـم  روانبخـش«  پلیـس، سـرهنگ »عبدالعلـي 
جانشـین فرمانـده انتظامـي اسـتان کرمـان در خصوص سـامانه 110 بیان 
داشـت: 110 یکـي از موثرترین راه هاي ایجـاد تعامل، همدلي و هماهنگي 

بیـن مـردم و پلیس اسـت. 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمـان سـرعت بخشـیدن بـه برقـراري 
ارتبـاط مـردم بـا پلیـس و کاهـش چرخـه  کاري آنـان در مراجعـه بـه 
کالنتري هـا در هنـگام ضـرورت را از اهداف مرکز فوریت هاي پلیسـي 110 
دانسـت.  سـرهنگ روانبخـش در پایـان ضمـن تقدیـر از حضور جانشـین 
فرمانـده انتظامـي اسـتان، اظهـار داشـت: برگـزاري چنیـن جلسـات هـم 
اندیشـي در راسـتاي بررسـي مسـائل مرتبط با 110 و 197 اقدام مفیدي 
اسـت که در راسـتای برطـرف کردن نیازهاي سـخت افزاري و نـرم افزاري 

در ایـن بخـش کمـک مـي کند.

هدف آموزش رفع 
نقطه ضعف ها و 
تقویت محاسن است 
آمـوزش  و  تربیـت  معـاون 
اسـتان  انتظامـي  فرماندهـي 
نقـاط  تقویـت  گفـت:  کرمـان 
ضعـف  نقـاط  رفـع  و  قـوت 
مهمتریـن هـدف اداره آموزش 

اسـت.  کرمـان  اسـتان 
بـه گـزارش پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »خسـرو کیاشـهري« در 
جلسـه هم اندیشـي با فرماندهي انتظامي شهرسـتان کرمان اظهار داشـت: 
رشـد و تعالـي نقـاط قـوت، رفع معایـب و نقاط ضعف در مسـیر توسـعه و 
امنیـت پایـدار از اهداف ناجاسـت. وي آرامش، نشـاط و اتحـاد جامعه را در 
سـایه امنیـت پایـدار دانسـت و افـزود: امنیـت اجتماعـي در سـطح جامعه 
ناشـي از اسـتمرار وجود ارزش هاي فرهنگي و اسـتفاده بهینه از فرصت ها 
و ارتقا سـطح دانش اسـت. سـرهنگ کیاشـهري تالش نهادهاي آموزشـي 
در این مسـیر بسـیار مهـم خواند و تصریـح کرد: برگزاري چنین جلسـاتي 
بـه ایجـاد تعاملـي مثبـت خواهـد انجامیـد و در برنامـه هـاي آتـي شـاهد 
پیشـرفت هاي بیشـتري خواهیم بـود.  معاون تربیت و آمـوزش فرماندهي 
انتظامـي اسـتان کرمـان در پایـان از فرماندهي انتظامي شهرسـتان کرمان 

تقدیر و تشـکر به عمـل آورد.

آتش سوزی منازل 
بیشترین علت 
حوادث کرمان

آتـش  سـازمان  مدیرعامـل 
نشـانی و خدمـات ایمنی شـهر 
مـورد   193 انجـام  از  کرمـان 
و  امـداد  و  حریـق  عملیـات 
نجـات بـه دلیـل بـی احتیاطی 
و رعایـت نکردن مسـائل ایمنی 

در شـهر کرمـان درآبـان مـاه امسـال خبـر داد.
بـه نقـل از باشـگاه خبرنـگاران جـوان، محمـد حسـین مومنـی گفـت: 
درآبـان مـاه سـال جـاری در مجمـوع 86 مـورد حریـق در شـهر کرمـان 
اتفـاق افتـاد کـه از ایـن تعـداد 15 مورد مربـوط به مراکـز زبالـه، 13مورد 
مربـوط بـه وسـایل نقلیـه، 34 مـورد مربوط به مراکـز مسـکونی ، 10مورد 
مربـوط بـه جنـگل و درختـان و مابقـی مربوط بـه مراکز تجـاری و دولتی 
بـوده اسـت. وی همچنیـن بـه انجـام 107 مـورد عملیـات امـداد و نجات 
در مـدت یـاد شـده اشـاره کـرد و افـزود: از ایـن تعـداد 47 مـورد گرفتـن 
حیوانـات خطـر نـاک و آزاردهنـده ، 22 مـورد چیـدن حلقـه و قفـل، 12 
مـورد آسانسـور،1 مـورد امـداد آب ،4 مـورد حادثـه کـوه و پـرت شـدن از 
بلندی،6مـورد تصادفـات خـودرو و بقیـه آنهـا مربوط به سـایر مـوارد بوده 

ست. ا

فرمانده انتظامي کرمانفرمانده انتظامي شهربابک آتش نشانیفرماندهي انتظامي استان

فرمانـده انتظامـي اسـتان ضمـن اشـاره بـه دسـتگیري 
اعضـاي یـک بانـد خانوادگي سـرقت گفت: ایـن افراد که 
اقـدام بـه خریـد دو میلیـارد و 300 میلیـون ریـال انواع 
طالجـات و لـوازم خانگـي بـا کارت عابـر بانـک سـرقتي 
کـرده بودنـد، درعملیـات پلیس کرمان دسـتگیر شـدند.   
بـه نقـل از پایـگاه خبـري پلیـس، سـرهنگ »رضـا بنـي 

اسـدي« گفـت: در پـي تمـاس طـال فروشـان بازار شـهر 
کرمـان با مامـوران کالنتري 11 این شهرسـتان مبني بر 
حضـور چنـد فـرد مشـکوک در بازار کـه در حـال خرید 
طالجـات و سـکه در سـطح وسـیع هسـتند، موضـوع در 

دسـتور کار پلیـس قـرار گرفت. 
وي افـزود: بـا حضور به موقـع پلیس در محـل و افزایش 

چتـر اطالعاتـي، مشـخص شـد دو زن بـه همـراه یـک 
مـرد بـا در دسـت داشـتن یـک عـدد کارت عابـر بانـک 
بـدون چانـه زنـي اقدام بـه خرید و سـپس فروش سـکه 
و طالجـات بـه قیمتـي پاییـن تـر از قیمِت خریـد، کرده 
انـد، از ایـن رو هـر سـه نفـر بـراي تحقیقـات تکمیلي به 

محـل کالنتـري منتقل شـدند. 
سـرهنگ بنـي اسـدي بیـان داشـت: در بازجویـي هـاي 
فنـي و پلیسـي یکـي از سـارقان زن با اعالم این مسـئله 
کـه در کارگاه تفکیـک زبالـه مشـغول به کار اسـت و در 
آن محـل دو کارت عابـر بانـک را بـا رمزهـاي آن پیـدا 

کـرده، پرونـده پیچیـده تر شـد. 
وي تصریـح کـرد: متهـم خانـم اظهـار داشـت کـه پـس 
از پیـدا کـردن کارت هـا بـا همـکاري خواهـر و یکـي از 
همسـایه هـا موجـودي کارت هـا را چک کـرده و متوجه 
شـده انـد کـه یکـي از کارت هـا مسـدود شـده اسـت و 
کارت دیگـر دو میلیـارد و 400 میلیـون ریـال موجودي 

دارد. 
سـرهنگ بنـي اسـدي با اعـالم این مسـئله که سـارقان 

پـس از اطـالع از موجـودي کارت بـا مراجعـه بـه طـال 
فروشـي هـا و فروشـگاه هـاي لـوازم خانگـي اقـدام بـه 
خریـد کـرده انـد، گفـت: در بازرسـي از محـل زندگـي 
آنـان مقادیـر زیـادي سـکه، طالجـات و لـوازم خانگـي 
گاز،  اجـاق  دي،  اي  ال  تلویزیـون  یخچـال،  شـامل 
اگاهـي  پلیـس  بـه  و  کشـف  جاروبرقـي  و  لباسشـویي 

انتقـال داده شـد. 
وي ارزش اموالـي کـه از طریـق کارت سـرقتي خریداري 
شـده را دو میلیـارد و 300 میلیـون ریـال ذکـر کـرد 
و افـزود: بـا تحقیقـات بیـش تـر، شـاکي پرونـده نیـز 
شناسـایي شـد و وي در اظهـارات خـود بیان داشـت که 
بـه هیـچ عنـوان بـراي حسـاب بانکـي خـود که سـپرده 
گـذاري بلنـد مدت بوده اسـت، تقاضـاي کارت عابر بانک 
نکـرده بـوده و سـامانه پیامکي نیز بر روي حسـابش قرار 
نداشـته و امروز متوجه سـرقت از حسـابش شـده اسـت. 
داشـت:  بیـان  پایـان  در  کرمـان  انتظامـي  فرمانـده 
تحقیقـات بیشـتر در ایـن باره کـه چگونه ایـن رمز صادر 

شـده و دیگـر متهمـان احتمالـي ادامـه دارد.

باند سارقان خانوادگي در دام
 پلیس کرمان 

خبر



شماره پیاپی 503  
چهارشنبه 4 آذرماه 1394 

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

پیامک : 
500022030347

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

بعضی از شـماها ممکن اسـت فکر کنید که خاطره های 
شـما چیزهای ثابتی هسـتند، کلیت آنهـا تغییری نمی کند 
و مـا فقط جزئیـات را فراموش می کنیـم و امکان دگرگونی 
کلـی خاطره هـا یـا اصال ایجـاد خاطره های مخـدوش وجود 

ندارد؟
کـه  افـرادی  فقـط  کـه  کنیـد  تصـور  اسـت  ممکـن 
مشـکل حافظـه دارنـد یـا احیانـا اهل غلـو و خاطره سـازی 
هسـتند، خاطره هـای مخـدوش دارند. امـا در واقـع هر آدم 
طبیعـی ای، خاطرات اش دسـتخوش تغییر می شـود، گاهی 

زیـاد و گاهـی کـم و جزئـی.
امـا در ایـن مطلب می خواهیم به شـما بگوییـم که اصال 
ایـن طـور نیسـت و یـک آدم طبیعـی هـم ممکـن اسـت، 
خاطـرات اش بـه کل تغییـر کنـد. هنرمنـدی به نـام ای آر 
ُهپـود، در ایـن زمینه کارهـای جالبی کرده اسـت، او ظرف 
یک سـال پیش از مردم خواسـته اسـت که خاطراتی را که 
فکـر می کننـد در ذهنشـان مخـدوش شـده بـه او گزارش 
کننـد، تـا او آنهـا را در قالبـی هنـری در نمایشـگاهی، در 

معـرض دیـد عموم بگـذارد.
طیف خاطرات ثبت شـده بسـیار جالب توجه هسـتند: از 
خـوردن مـوش زنـده تا پـرواز کـردن در کودکـی! یک مرد 
نوشـته بـود کـه او ایـن تصـور اشـتباه را پیـدا کرده اسـت 
کـه دوسـت دخترش، خواهـری داشـته اسـت کـه در حین 

معالجه دندانپزشـکی، مرده اسـت!
اینهـا البتـه نمونه هـای شـدید هسـتند، امـا در واقـع 
بازسـازی  همـواره  مالیم تـری،  بـه صـورت  مـا  خاطـرات 
می شـوند، همانگونـه کـه انـگاره مـا از دنیـا، بـه صـورت 
مرتـب تغییـر می کنـد. در سـال 1994، الیزابـت لفتـوس، 
آزمایـش مشـهوری انجـام داد کـه در طـی آن یـک چهارم 
شـرکت کنندگان، کامـال متقاعـد شـدند کـه در کودکـی، 
حیـن گشـت و گـذار در یک مرکـز خرید، گم شـده بودند.

در سـال 2002، آزمایش مشـابهی انجام شـد که در آن 
در نیمی از شـرکت کنندگان خاطره کاذبی تشـکیلی شـد، 
مبنـی بر اینکـه در زمیـان کودکـی، بالون سـواری کرده اند! 
این کار به سـادگی با نشـان دادن یک عکس ویرایش شـده 

به عنوان سـند، انجام شـد.
سیسـتم ادراکی مـا، مثل دوربینی نیسـت که همه چیز 
را بـه دقـت ثبـت کند، در جریـان ثبت خاطـرات ما خلل و 
فرجـی وجـود دارد که بعدهـا ذهن ما بعد به یـادآوری آنها، 

ایـن خاطرات را پـر می کند.
مهمـی  چیزهـای  اشـتباه،  خاطره هـای  ایـن  بیشـتر 
نیسـتند، موضـوع وقتـی حسـاس می شـود که با دوسـتی 
در مـورد یـک واقعه گذشـته، اختالف نظر پیـدا کنید. یکی 
از مهم تریـن دشـواری ها، شـهادت های قضایـی و دادگاهـی 

است.

در طـی یـک کارزار جالـب در آمریـکا، مشـخص شـد 
کـه در 311 مـورد افـرادی کـه با شـهادت مـردم، گناهکار 
شـناخته شـده بودنـد، در واقـع بی گنـاه بوده انـد. ایـن امـر 
بعـد از مطابقـت دادن DNA، مشـخص شـد. 18 مـورد از 

ایـن افـراد، محکـوم به مـرگ شـده بودند.
طبـق گفتـه کریسـتوفر فرنـچ از دانشـگاه گلداسـمیتز، 
هنـوز آگاهـی الزم نسـبت بـه عـدم ثبـات حافظـه آدمـی 

ایجاد نشـده اسـت.
ممکـن اسـت با خوانـدن این سـطور با خودتـان بگویید 
کـه چه می شـد اگر ذهن ماننـد یک کامپیوتـر دقیق عمل 

می کـرد. امـا ما درواقع خوش شـانس هسـتیم که سیسـتم 
پـردازش و ثبـت خاطـرات متفاوتی نسـبت به ماشـین های 

داریم. هوشمند 
نمی توانسـتیم،  اگـر  می شـد  چـه  کـه  کنیـد  تصـور 
خاطـرات بـد را فرامـوش یـا دسـت کم تلطیـف کنیـم؟

یـا اگـر ذهـن مـا همیشـه برخـورد ریاضـی با مسـائل و 
محرک هـای پیرامونـی داشـت، مـا خیلی وقت ها بـه اتکای 

احتمـال خطر پاییـن، از خطـرات بالقـوه نمی گریختیم.
نشـانه ذهـن سـالم  اصـوال  بنابرایـن خاطـرات کاذب، 
هسـتند، نشـانه ای از کارکـرد صحیـح سیسـتم حافظـه ما!

خاطرات ما ثابت نیستند
حافظه

گوناگون

آیـا تـا بـه حـال برایتـان پیش آمـده که حـس کرده 
باشـید، از پشـت سـر کسـی به شـما نـگاه می کنـد؟ آیا 
سـنگینی و بـار نـگاه دیگـران را تجربه کرده ایـد؟ گاهی 
وقت هـا مـا متناسـب بـا میـزان ُزل زدن دیگران، فشـار 
نـگاه یـا به تعبیـر ادبا و شـعرا، تیر نگاه دیگـران را حس 

می کنیـم؟
آیا این مسئله توجیه علمی دارد؟

در سیسـتم ادراکـی مغـز مـا، بخشـی از مغـز بـرای 
تشـخیص نـگاه دیگـران تخصـص یافتـه اسـت. البتـه 
خیلـی از پسـتانداران دیگـر هـم می توانند متوجـه نگاه 
دیگـر جانـداران بشـوند، ولـی سیسـتم تشـخیص نـگاه 
خیـره انسـان، برای این امر بیشـتر تخصص یافته اسـت 
و می توانـد ایـن کار حتـی اگر فاصلـه ای بین مـا و افراد 

دیگـر وجـود داشـت باشـد، انجـام بدهد.
اگـر مسـتقیما شـخصی بـه مـا نـگاه بکنـد و چهـره 
او روبـروی مـا باشـد کـه کار نسـبتا سـاده اسـت. اما در 
سـایر موقعیت هـا مغـز بـر اسـاس زاویـه سـر و بـدن بـا 
هـم، متوجـه می شـود که روی کسـی به طرف ماسـت و 
از ایـن امـر تعبیـر به خیره شـدن او سـمت ما می شـود.

وقتـی تنه کسـی با ما زاویه داشـته باشـد، اما سـر او 
مسـتقیم سـمت مـا باشـد، مـا می توانیـم باالفاصلـه مچ 

آن شـخص را بگیریـم و متوجه زل زدن او بشـویم.
چیـز جالـب دیگـر، شـکل متفـاوت چشـمان مـا بـا 
چشـمان دیگـرات حیوانات اسـت. قرنیـه و مردمک ها ما 
از قرنیه هـا و مردمک هـای حیوانـات دیگـر تیره تر اسـت 
و صلبیه یا همان سـفیدی چشـمان ما، نسـبت به سـایر 

جانـداران، نسـبت بیشـتری از بخـش قابـل رؤیـت کـره 
چشـم مـا را اشـغال می کند.

ایـن مطلـب، کنتراسـت چشـمان را بیشـتر می کند، 
بنابرایـن حتـی اگـر مغـز مـا از روی زاویـه بـدن و سـر، 
متوجـه نـگاه خیره نشـود، می توانـد در کسـری از ثانیه 

متوجـه ایـن شـود کـه نگاه کسـی به سـمت ماسـت.
در آزمایشـی مشـخص شـد کـه اگـر ایـن کنتراسـت 
بـه نحـوی کم شـود، مثال اگـر کسـی عینـک آفتابی به 
چشـم بزنـد، میـزان تشـخیص زل زدن، کمتر می شـود.

البتـه بخـش دیگـری از مطلب، بـه سیسـتم روانی و 
تعامـالت مـا با شـخص زل زننـده برمی گردد، هـر چقدر 
تعامـل مـا با کسـی بیشـتر باشـد و بـده بسـتان عاطفی 
ما با او بیشـتر باشـد، بیشـتر می توانیم حـدس بزنیم که 
چـه وقت بیشـتر حواس شـخصی بـا ماسـت و در موارد 
زیـادی تنهـا بـا این مکانیسـم پیشـبینی روانـی، حدس 

می زنیـم کـه نـگاه خیره کسـی روی ماسـت.
مکانیسـم تشـخیص خیرگـی، یـک مکانیسـم حیاتی 
بـرای ماسـت، چـه آن زمـان کـه انسـان در ده هـا هـزار 
سـال پیـش، برای پیشـبینی حمـالت دیگر انسـان ها یا 
حیوانـات محتـاج ایـن اطالعـات بـود و چـه زمانـی کـه 
بایـد تعامـالت خـود را بـا همگروه هـای انسـانی خـود 
بـا همیـن مکانیسـم تقویـت می کـرد. در جوامـع مدرن 
کنونـی هم، ما سـخت محتاج این مکانیسـم تشـخیصی 
هسـتیم، چـون خیلـی مـوارد موققیت هـای اجتماعـی 
و کاری و احساسـی مـا، نیازمنـد تشـخیص زودهنـگام 

خیرگـی اطرافیـان مـا روی ماسـت!

ایـن کـودکان کانادایـی بـا بسـتن لباس هـای گـرم 
بـه تیرهـای بـرق و روشـنایی خیابان هـا، می خواهنـد 

آمـاده کننـد بـرای زمسـتان سـرد  را  بی خانمان هـا 
تقریبـا 10 روز پیـش، خبر قابل تأملی در رسـانه های 
ایرانـی منتشـر شـد، اینکـه  گروهـی مـردم بـه صـورت 
تهـران  حقانـی  پـارک  کارتون خواب هـای  بـه  خشـن 
حملـه کردنـد، آنهـا را بعـد از کتـک، از محـل راندنـد و 

چادرهـا و محـل خـواب آنهـا را آتـش زدند.
امـا سـؤال ایـن اسـت کـه مگـر کجـا و چـه 
وقـت برخـورد خشـن بـا فقـر، اعتیـاد و احیانـا 
بـزه باعـث از بیـن رفتـن آنهـا شـده و جامعـه 
پـاک و مرفـه ایجـاد کـرده اسـت؟ ایـن دسـت 
کارهـا در حـد همـان تمیـز جلوه دادن سـطح 
اتـاق بـا جـارو زدن ناپاکی ها و سـراندن آنها به 

اتاق هاسـت. قالی هـای  زیـر 
مردم نهـاد  نهادهـای  و  مـردم  واقعـا  آیـا 
می تواننـد در ایـن میـان نقشـی باز کننـد و به 
جـز کارهـای موقـت خیرخواهانـه، کمکـی بـه 
مشـکل حاشیه نشـینی و بی سـرپناهان کننـد؟

اجـازه بدهیـد کـه پاسـخ ایـن سـوال را بـه 
خـود شـما واگـذار کنـم.

در اینجـا می خواهـم یـک نمونـه جالـب از 
نـوع برخـورد فرنگی هـا را مثـال بزنـم.

تـارا اسـمیت-اتکینز و دختـر 8 سـاله اش کـه نگـران 
رو  پیـش  زمسـتان  در  بی خانمان هـا  زندگـی  شـرایط 
بودنـد، بـه همـراه 8 دوسـت او، با کمک هـم لباس های 
گرمـی تهیـه کردنـد و آنهـا را بـه تیرهـای روشـنایی و 

بـرق شـهر هالیفاکـس کانادا بسـتند.
این کار در جریان هشـتمین سـالگرد تولـد تارا انجام 
شـد و عکس هـای ایـن کار در شـبکه های اجتماعـی بـا 

اسـتقبال خوبی روبرو شـد.

 هر 6 ثانیه 
یک دیابتی جان می دهد

شـهروند- همایـش بین المللـی راهبـری دیابـت دیـروز 
بـا حضـور حسن هاشـمی وزیر بهداشـت و وزرای بهداشـت 
کشـورهای بولیوی، افغانسـتان، ترکمنسـتان، قرقیزسـتان، 
بین المللـی  همایش هـای  مرکـز  در  روسـیه  ارمنسـتان، 

صداوسـیما برگزار شـد.
70 درصـد  گفـت:  همایـش  ایـن  در  هاشـمی  حسـن  
غیرواگیـر  بیماری هـای  علـت  بـه  دنیـا  در  مرگ ومیرهـا 
ماننـد چاقـی، بی تحرکـی، مصـرف سـیگار و عادت هـای 
این کـه  بیـان  بـا  او  می دهـد.   رخ  غذایـی  نادرسـت 
افزایـش  موجـب  زندگـی  الگـوی  تغییـر  و  شهرنشـینی 
بیماری های غیرواگیر شـده اسـت، گفـت: چهارگروه اصلی 
بیماری هـای غیرواگیـر شـامل قلبـی و عروقی بـا 5 میلیون 
مـرگ، سـرطان بـا 3 میلیـون مـرگ، تنفسـی بـا 4 میلیون 
مـرگ و دیابـت با 5 میلیون مرگ می شـود. وزیر بهداشـت، 
دیابـت را یکـی از مهم تریـن بیماری های غیرواگیـر در دنیا 
دانسـت و گفـت: باالتریـن بـار بیماری هـای غیرواگیـر در 
ایـران مربـوط بـه بیماری هـای قلبـی و عروقی و سـوانح و 

تصادفـات اسـت.
او بـا اشـاره بـه ابتـالی نزدیـک بـه 400 میلیـون نفر در 
دنیـا بـه دیابـت گفت: طبـق پیش بینی سـازمان بهداشـت 
جهانـی،  سـال 2035 ایـن عـدد بـه 600 میلیون می رسـد.  
او شـیوع دیابـت در دنیـا را 3.7 درصد عنـوان کرد و گفت: 
از هـر 12نفـر، یـک نفـر دیابـت دارد و از هـر 2نفـر مبتـال 
بـه دیابـت، یک نفـر از بیمـاری خـود بی اطـالع اسـت. در 
هـر 6ثانیـه، یک نفـر در دنیـا بـه علـت دیابـت جـان خـود 
را از دسـت می دهـد و اکنـون درکشـور مـا 4.5میلیون نفر 
مبتـال بـه دیابت هسـتند.  او در مـورد مبتالیان بـه دیابت 
گفـت:  2 میلیـون ایرانـی از ابتـالی خود به دیابـت بی خبر 
هسـتند و 5 میلیـون نفـر نیـز در معـرض ابتـال بـه دیابـت 
قـرار دارنـد. همچنین بیشـتر دیابتی ها درکشـورهای فقیر 
و کمتـر توسـعه یافته مشـاهده می شـوند. وزیـر بهداشـت 
دیابـت را یکـی از عوامـل اصلـی کـوری دانسـت و گفـت:  
احتمـال ابتـال به کـوری در بیمـاران دیابتـی 25برابر دیگر 
افـراد اسـت و دیابتی هـا 17برابـر سـایر افراد خطـر ابتال به 
بیماری هـای کلیـوی دارنـد. وزیـر بهداشـت احتمـال قطع 
عضـو در دیابتی هـا را 15 تا 40 درصد بیشـتر از سـایر افراد 
دانسـت و گفـت: هزینه هـای دیابـت سرسـام آور اسـت و 

بیشـتر آن مربـوط بـه مردم می شـود.
حضـور  بـا  دیابـت  ملـی  گذشته،سـند  روز  همچنیـن 
وزیـران بهداشـت ایران و 6 کشـور جهـان دیـروز رونمایی 
شـد. درایـن مراسـم، محمدباقـر الریجانی معاون آموزشـی 
وزارت بهداشـت گفـت: سـاالنه 38 میلیـون نفر جـان خود 
از دسـت می دهنـد.  بیماری هـای غیرواگیـر  بـه علـت  را 
درکشـور مـا نیـز سـه چهارم بـار بیماری هـا و 80 درصـد 
می دهـد  رخ  غیرواگیـر  بیماری هـای  اثـر  بـر  مرگ هـا 
و گذشـت زمـان و تغییـر الگـوی زندگـی موجـب شـده 
کنـد.   ایفـا  بیشـتری  نقـش  غیرواگیـر  بیماری هـای  تـا 
الریجانـی بـا بیـان این کـه بیماری هـای قلبـی و عروقـی، 
سـرطان، دیابـت و آسـم در رأس بیماری هـای غیرواگیـر 
هسـتند، گفـت: ایـن مـوارد سـبب می شـود تـا مـا توجـه 
ویـژه ای بـه بخشـی از بیماری هـای غیرواگیـر کـه نسـبت 
بـه آن مسـئولیت داریـم، داشـته باشـیم و بـرای کنتـرل 
آن تـالش کنیـم. رسـول دینارونـد، رئیـس سـازمان غذا و 
دارو نیـز درحاشـیه ایـن راهبـری دیابـت بـا ابـراز نگرانـی 
از مصـرف بی رویـه آنتی بیوتیـک در مرغداری هـا دربـاره 
سـوختگی یـک کـودک بـر اثـر نوعـی پوشـک، گفـت:  به 
هیـچ عنـوان ایـن سـوختگی را تأییـد نمی کنیـم و اصـال 
نبایـد بـه اطالع رسـانی های شـبکه های اجتماعـی اعتمـاد 

. د کر

فایده پلک زدن
پژوهشـگران ژاپنـی تونسـته اند کشـف کننـد کـه پلک 
زدن بـه منظـور دیگـری هـم انجـام می شـود: بـا هـر بـار 
پلـک زدن، مـا بـه مـدت 0،4 ثانیـه، محیط پیرامـون خود 
را نمی بینیـم، یعنـی بـه عبارتـی مـا 10 درصـد اوقـات به 
علـت پلـک زدن، تصویـری از دور و بـر خـود نمی گیریم و 
درک نمی کنیـم. ایـن زمان بسـیار بیشـتر از نیاز سیسـتم 

لغزان کننـده قرنیه هـای مـا اسـت.
 Proceedings در پژوهـش جدیـدی کـه در نشـریه
of the National Academy of Sciences منتشـر 
شـده اسـت، پژوهشـگران پاسـخی بـرای این معمـا مطرح 
کرده انـد. تامامـی ناکانـو، شـیگرو کیتـازاوا و همکارانشـان 
در ایـن تحقیـق اشـاره کرده انـد کـه پلـک زدن بـه صورت 
فعـال برای تغییر و بازنشـانی reset کـردن توجه ما صورت 
می گیـرد. محققـان بـرای اثبـات ایـن امـر از یـک دسـتگاه 
fMRI اسـتفاده کردنـد. آنها چند داوطلـب انتخاب کردند 
و از آنهـا خواسـتند کـه در زمانـی کـه در اسـکنر هسـتند، 
چند قسـمت از سـریال آقای بیـن را ببیننـد. تحقیق قبلی 
ایـن پژوهشـگران نشـان داده بود که پلک زدن متناسـب با 
تماشـای ایـن ویدئـو، همسان سـازی می شـود. در تحقیـق 
در  داوطلب هـا  کـه  شـدند  متوجـه  پژوهشـگران  جدیـد، 
هـر دقیقـه 17،4 بـار پلـک می زننـد. چیـز جالب ایـن بود 
کـه همزمـان بـا پلـک زدن در دو قسـمت آناتومیـک مغـز 
فعالیت هایـی مشـاهده می شـد، ایـن دو قسـمت، در فرایند 
توجـه نقـش دارنـد. بنابرایـن بـا توجـه بـا ایـن مشـاهدات 
پژوهشـگران ایـن تئوری را مطـرح کردند که پلـک زدن به 
منزلـه راهـی برای اسـتراحت های مغـزی فوق العاده سـریع 

و تمرکـز دادن ذهنیـت مـا روی مسـائل جدید اسـت.
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فضـای بیـن قرنیـه و زجاجیـه را پـر مـی کنـد
8-باالپوش بلند قدیمی - دریاچه ای در روسیه

 گیاه تاجریزی
9-ابدی و پایدار - سرود و نغمه - عقاید انتخاباتی

10-وقت - سفیدی چشم - بی خطر
11-پرسـتیدنی مشرکان - پایتخت سـوریه - بزرگ زادگان 

ریشه  -
12-اهل کشـور همسـایه شـمالی - کالم نهفته - کشـوری 

اروپا در 
13-فراخی - گهگاه و اتفاقا - کوزه گر

14-صمیمیت - باالی خانه - از سازهای موسیقی
15-واضع مذهب تائوتی در چین - بنا

عمودی
1-یـک مجموعـه تلویزیونـی طنـز بـه کارگردانـی مهـدی 

مظلومـی - پایتخـت کشـور گابـن
از درختـان  قـاری -  پانـدول سـاعت - جمـع  2-حرکـت 

جنگلـی
3-انتظـار و نگرانی - بخش خوشـمزه غذا - شـاعر بوسـتان 

گلستان و 
4-ایالتی در شرق آمریکا - رهایی - خبر افشاگرانه

مقاومـت  واحـد   - بخشـنده   - دریـا  آب  آمـدن  5-بـاال 
الهـی نشـانه   - الکتریکـی 

6-مـاده بیهوشـی قدیمـی - سـر و صـدا و هیاهـو - بیـان و 
تفسیر

7-جنبش رگ - منسوب به پیامبر - سنجیدن دو چیز
8-خرمای تازه - لندهور - کبود

9-از رودهـای اسـتان کردسـتان - توهین آمیز - کشـیدنی 
زندگان

10-اشرف مخلوقات - از گناهان کبیره - ضد وفا
11-ضعیـف و رنجـور - شـن و ریـگ نـرم - دیو سـرکش - 

ترسـاندن صدای 
12-واحد پول ژاپن - مربا - حقی اسـت که انسـان نسـبت 
بـه شـیئی دارد و مـی توانـد هرگونه تصرفـی در آن بکند به 

جـز آنچه مورد اسـتثنای قانون باشـد
13-معادل فارسی کاور - ضرب شمشیر - دردها

14-عالم الهی - دوست و همدم - موز بیگانه
15-محل مالقات - بازیگر فیلم آفتاب سرخ
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عکس: محمد خضري مقدم

عشق را 

يا مال بايد

يا صبوري 

يا سفر

عکس نوشت

نمایش
نمایش ننه ی دالور

نویسنده و کارگردان : سجاد منصوری
کاری از گروه تیاتر آروین

14 تا 22 آذر ماه 94 - ساعت : 18
زرند - سالن آمفی تئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

پیام مـا - منطقۀ حفاظت شـده 
محیـط زیسـت بحرآسـمان کـه طی 
مصوبـۀ دولـت )هیـأت وزیـران( بـه 
 1389/9/14-52-89914 شـماره 
بـه  ایـن  عنـوان بـه تصویب رسـیده 
در شـمال شهرسـتان جیرفـت واقـع 
اسـت و شـامل قسـمتی از دلفـارد، 
مرکزیـت  بـه  بحرآسـمان  و  رمـون 
»زمیـن حسـین« مـی باشـد و حوزه 
آبخیز سـد جیرفـت در آن قـرار دارد 
و دارای تنـوع گیاهـی، جانوری بکری 
اسـت کـه بـه جـرأت می تـوان گفت 
در ایـران بسـیار کمیـاب و در جنوب 
شـرق ایـران اصـاًل شـبیه اش وجـود 
نـدارد بـه دنبـال ایـن تصویـب طبق 
قانون مناطق حفاظت شـده ی محیط 
گیاهـان  کنـی  بوتـه  حتـی  زیسـت 
ممنـوع بـوده و تحقیـق دانشـگاهی 
بایـد بـا رعایـت یـک سـری شـرایط 
انجام گیرد چه رسـد بـه معدن کاری 

کـه امـری ویرانگـر ،ممنـوع و غیـر 
اسـت.  ممکن 

خصوصـاً کـه ایـن منطقـه عـالوه 
بـر منطقه حفاظت شـده، آبخیز سـد 
جیرفـت  اسـت کـه تنهـا منبـع آبی 
روبـاز قابـل مالحظه ی جنوب شـرق 
مسـیرش  در  کـه  می باشـد  ایـران 
مشـروب  از  بعـد  رودخانه هایـی 
نمودن صدها روسـتا به سـد جیرفت 
مـی ریزنـد حـال دولـت بـا مصوبه ی 
فـوق و بررسـی های چندین سـاله ی 
چتـر  اسـت  خواسـته  کارشناسـانه 
حمایتـی خـود را در مقابـل تخریـب 
انسـانی و  بـه بـار نیامـدن فاجعـه ی 
غیر قابـل جبران بگسـتراند و تمامی 
بـه  را  مردمـی  و  دولتـی  نهادهـای 
فاجعـه ی  شـاید  تـا  بگیـرد  کمـک 
زیسـت محیطـی همچـون دریاچه ی 
ارومیـه، بختـگان، هامون، تـاالب گاو 
خونـی و رودخانـه ی دز در اصفهان و 

کنار دسـت مـا جازموریـان و ... اتفاق 
 . نیفتد

ایـن عدم نگـرش ناشـی از وظیفه 
نشناسـی بعضی از مسـئوالن اسـت و 
عـالوه بـر این تخریب محیط زیسـت 
از نگرانـی هـای مقام معظـم رهبری 
مشـخص  وجـود  ایـن  بـا  می باشـد 
نیسـت کـه چـرا؟ و چـه دسـتانی در 
کار اسـت کـه فرمـوده ی رهبـری و 
قانونـی که دولت تصویـب می کند و 
بایـد و نبایدهای قانونی بـرای اجرای 
آن تعییـن مـی گردد توسـط عده ای 
از مـردان اجرایـی دولـت کـه خـود 
بایـد مجـری مصوبـات دولت باشـند 
و  گرفتـن  ندیـده  نقـض،  درصـدد 
قانون شـکنی در خصوص تصمیمات 

هسـتند. اجرایی 
تعـدادی معـدن کار بـدون در نظر 
گرفتـن فجایعـی که معـدن کاری در 
آن منطقـه بـه بـار مـی آورد طمـع 
بـه تخریـب محیـط زیسـت و سـد 
جیرفـت و آب هایـی کـه شهرسـتان 
از آن مشـروب مـی شـود و صدهـا 
فقـط  رودخانه هـا،  گـذر  در  روسـتا 
جهـت منفعـت خود بسـته انـد. ولی 
جـای تأسـف دارد که چرا مسـئوالن 
اجرایی شهرسـتان چشـم خـود را بر 
روی ایـن همـه مکاتبات کـه از طرف 
مقامـات آگاه و محقق محیط زیسـت 
کشـور، اسـتان کرمان و اداره حفاظت 
محیـط  دلسـوزان  و  کشـور  آبهـای 
زیسـت مـی شـود، بسـته انـد. و فکر 
مـی کنند معـدن کاری به هر قیمتی 

بایـد انجام شـود.

و این افراد حکایت سرچشـمه ها و 
رودهایـی که به سـد هلیـل می ریزند 
نادیـده  را  آن  مسـیر  روسـتاهای  و 
می گیرنـد  در حالـی کـه در جیرفت 
در مکان هـای بـی خطر معـادن غنی 
وجـود دارد که در هیچ کجای کشـور 
نیسـت ولـی تنها به پاشـنه ی آشـیل 
ایـن منطقـه هجـوم آورده انـد در این 
و  آب  امـر  متولیـان  کـه  مکاتبـات 
محیط زیسـت بـه مقامـات قضایی و 
... نـو شـته انـد و خـود بـا توسـل به 
قانونـی خـود  بازدارنـده  ی  نیروهـای 
)حفاظـت ادارات فـوق( بارهـا از ایـن 
عمـل غیرقانونـی جلوگیـری نمـوده 
انـد. و فاجعه ی هولنـاک آن را متذکر 
گردیده انـد حال نمی دانیم مسـئولین 
پاییـن دسـت مثل  بخشـدار و دهدار 
و.... بـدون داشـتن تخصص در محیط 
زیسـت چه ریگی در کفـش دارند که 
می خواهنـد بـه حـوزه غیرتخصصـی 
ورود بنماینـد و تـالش می کننـد تـا 
فاجعـه بـه بـار آورنـد و معدن هـای 
ایـن منطقه را فعال کننـد و هر روز با 
معـدن کاران در خانـه   ی یکی از مردم  
زیسـت   محیـط  نگـران  و  معتـرض 
منطقـه جلسـه می گذارنـد. و یکی را 
تمطیـع و دیگـری را تهدید می کنند 
تـا مسـئولین دلسـوز حفاظت محیط 
زیسـت و ادارات آب کشور و مردم که 
از دسـت ایـن هـا بـه سـتوه آمده انـد  
را مجـاب کننـد تا چشـم بر ایـن امر 
غیر قانونی بپوشـند و قانـون را نادیده 
بگیرنـد و با معـدن کاری هـزاران نفر 
انسـان را بـه مهاجـرت و آب سـرد 

جیرفـت را غیـر مشـروب و حوضه ی 
برداشـت  زباله هـای  از  پـر  را  سـد 
رودخانه هـای  توسـط  کـه  معـدن 
خروشـان آورده مـی شـوند بنمایند.

اداره ی آبخیـزداری بـا خرج صدها 
میلیـارد تومـان در مسـیر هـر دره ی 
کوچکـی در ایـن حـوزه یـک دیـواره 
رسـوبات  تـا  اسـت.  کـرده  درسـت 
بـه سـد جیرفـت وارد نشـود و اگـر 
معدن کاری غیرقانونی، غیرشـرعی و 
غیرانسـانی در این منطقه شروع شود 
هـر روزه مقادیـر زیادی از مـواد مضر 
و سـمی در دره هـا  ریختـه می شـود 
تـا توسـط آب و سـیالب ها وارد سـد 
جیرفـت  شـود  و آب آن رامسـموم، 
خـاک آن را غیـر انتفـاع بنمایند و به 
محیـط زیسـت و روسـتاهای مسـیر 

ضررهـای غیـر قابـل جبـران بزنند.
در یکـی از همیـن جلسـات که در 
خانـه ی یکـی از اهالـی منطقـه بابت 
راضی کردن مـردم برای معدن کاری  
برگزار شـد و صدای ضبط شده ی آن 
موجـود مـی باشـد بخشـدار  یکی از 
بخـش هـای منطقـه می گویـد کـه 
دهـات مسـیر رودخانه، سـد جیرفت، 

محیـط زیسـت و روسـتاهای مسـیر 
رودخانـه توجیـه اقتصـادی ندارنـد و 
بـه ظـن او تبـاه شـدن آن هـا چیـز 
مهمـی نیسـت !!!؟ حـال ایـن سـوال 
پیـش می آید کـه مصوبه  هـای دولت 
بـرای چـه تصویـب مـی شـوند و چه 
کسـانی بایـد آنهـا اجـرا کننـد؟ آیـا 
مقامـات اجرایـی بـه وظیفـه ی خـود 
آگاه نیسـتند یـا نداسـته و نمی دانند 
خودشـان متولـی امر اجرا هسـتند و 
بایـد جلـوی قانون شـکنی را بگیرند؟ 
وای بـه روزی کـه بگنـدد نمـک! در 
حالـی کـه مـردم منطقه و دلسـوزان 
محیـط زیسـت از تمامـی مسـئولین 
شهرسـتان و کشـور عاجزانـه تقاضـا 
سـری  خـود  جلـوی  کـه  دارنـد 
مقامـات پاییـن دسـتی کـه مصوبات 
قانونـی را نادیـده مـی گیرنـد و آب 
شهرسـتانهای  فالکـت  آسـیاب  بـه 
جنوبـی می  ریزنـد بگیرنـد و تمامـی 
داشـته هـای آن منطقـه بزرگ )سـد 
منحصـر  زیسـت  محیـط  جیرفـت، 
بـه فـرد منطقـه و روسـتاهای پاییـن 
دسـت معـادن و شهرسـتان جیرفت( 

را از نابـودی نجـات دهنـد.

معدن کاری 
مرگ خاموش بحرآسمان

نمایشگاه

نمایشگاه صنایع دستی در کرمان
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