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توهیـن  کرمـان  شـهر  اسـامی  شـورای  اعضـای 
انجام گرفته در سـریال »شـهرزاد« به کرمـان را محکوم 
مجلـس  در  کرمـان  اسـتان  نماینـدگان  از  و  کردنـد 
اسـامی خواسـتند در ایـن خصـوص بـه وزیـر ارشـاد 

تذکـر دهنـد.
در نشسـت عمومـی امشـب )22 آذرمـاه( شـورای 
اسـامی شـهر کرمـان، کمـال جوانمـرد عضو شـورای 
اسـامی شـهر کرمـان با اشـاره به توهینی کـه در یکی 
از قسـمت های سـریال »شـهرزاد« بـه مـردم کرمـان 
شـده اسـت، از کرمـان به عنوان یـک تمدن بـزرگ یاد 
کرد و گفت: در یکی از قسـمت های سـریال »شـهرزاد« 
که در سـینمای خانگی تولید و عرضه شـده، به کرمان 
و مـردم ایـن اسـتان توهین می  شـود کـه از نمایندگان 

مـردم در مجلس شـورای اسـامی می خواهیـم در این 
رابطـه بـه وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـامی تذکـر دهند. 
وی بـا بیـان این کـه این عمـل را محکوم و این سـریال 
بـا این گونـه  را تحریـم می کنیـم، خواسـتار برخـورد 
حرکت ها شـد.  در ادامه، سـایر اعضای شـورای اسامی 
شـهر کرمـان نیز این حرکـت را محکوم کردنـد و مقرر 
شـد طی نامه ای از سـوی شـورای شـهر، از نمایندگان 
مردم کرمان در مجلس شـورای اسـامی خواسـته شود 

ایـن موضـوع را پی گیـری کنند.
الزم بـه ذکـر اسـت؛ در دقایـق 25 تـا 28 قسـمت 
هشـتم سـریال »شـهرزاد« کـه یک شـنبه ی هفتـه ی 
نقـش  کـه  ایزدیـار«  »پرینـاز  شـد،  پخـش  گذشـته 
»شـیرین«، دختـری افـاده ای را بـازی می کنـد، پـس 

از سـه ماه اقامـت در کرمـان، بـه تهـران و نـزد پـدرش 
برمی گـردد. او در پاسـخ بـه ایـن سـوال پـدرش کـه 
می پرسـد »انـگار خیلـی خوش گذشـته کـه دو هفته، 
شـده سـه ماه؟« می گویـد: »خـوش کـه چـه عـرض 
کجـا،  جاهـا  بقیـه ی  کجـا،  تهـرون  آقاجـون،  کنـم 
همـش خاکی خلـی، دروداهاتـی.« »شـیرین« هنـگام 
صحبت کـردن با پسـرعمویش »قباد« هم در پاسـخ به 
ایـن سـوال »قباد« که می پرسـد »خوش گذشـت؟« با 
لحن تمسـخرآمیزی می گوید: »خیلـی!« و چند دقیقه 
بعـد بـا گفتن ایـن جمله که »انتظار سـوغاتی نداشـته 
باشـید، چـی مـی آوردم کـه بهتـرش این جـا نباشـد« 
می گویـد: »خفه شـدم از اینقـد کـه آن جـا )کرمـان( 

همه چـی بـوی خاک وخـل و پهـن مـی داد.«
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فراخوان عمومی واگذاری کلینیک جامع توانبخشی
 اداره کل بهزیستی استان کرمان

در راســتای اجــرای مــاده 28 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت مصــوب 80/11/27 مجلــس شــورای اســامی کــه در آن بــه ســازمان بهزیســتی 
کشــور اجــازه داده مــی شــود واحدهــای تحــت پوشــش خــود را در فرصــت هایــی کــه از آن اســتفاده نمــی کننــد، بــرای ارائــه خدمــت و یــا از طریــق انعقــاد 
قــرارداد و یــا اجــاره مراکــز و فضاهــای فــوق بــا دریافــت هزینــه هــای مربــوط از متقاضیــان بــه آنــان واگــذار شــود. لــذا اداره کل بهزیســتی اســتان کرمــان در 
نظــر دارد تعــدادی از کلینیــک هــای توانبخشــی خــود بــه شــرح جــدول ذیــل را واگــذار نمایــد لــذا موسســات حقوقــی  و حائزیــن شــرایط مــی تواننــد در ایــن 

فراخــوان شــرکت نماینــد.
شرایط عمومی:

1-متقاضیــان بایســتی دارای مجــوز فعالیــت از مراجــع مربوطــه جهــت فعالیــت در راســتای اهــداف ســازمان بهزیســتی طبــق مــاده 26 قانــون تنظیــم بخشــی از 
مقــررات مالــی دولــت باشــند.

2-متقاضیان فاقد شغل ، بازخریدها یا بازنشسته های سازمان بهزیستی در اولویت هستند.
3-کلیــه ضوابــط و دســتورالعمل هــا و مقــررات مربــوط بــه مراکــز و واحدهــای مذکــور کــه توســط معاونــت هــای تخصصــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــه 

اســتانها ابــاغ گردیــده بــرای متقاضــی کــه در آن واحدهــا فعالیــت هــای ســازمان را انجــام مــی دهــد الزم االجــرا مــی باشــد.
4-مــدت زمــان قراردادهــا یکســاله بــوده و بــا ارائــه تقاضــای مجــدد متقاضــی و بــه همــراه گــزارش حســن عملکــرد ناظرقــرارداد ) بهزیســتی شهرســتان مربوطــه( 

تمدیــد قــرارداد توســط کمیتــه واگــذاری اســتان بــا توافــق طرفیــن و رعایــت مقــررات مقــدور اســت.
5-مرکــز واگــذار شــده مــی بایســت در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات جمهــوری اســامی و بــر اســاس موازیــن شــرعی و قانونــی و مقــررات خــاص مراجــع 

مربوطــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
6-سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و متقاضی حق هر گونه اعتراض یا ایراد را از خود سلب می نماید.

7-متقاضیان عاوه بر شرایط عمومی فوق بایستی دارای شرایط اختصاصی مورد واگذاری نیز باشند.
8-متقاضیان بایستی درخواستهای خود را کتباً به همراه مستندات و مجوزهای الزم در مهلت مقرر به اداره کل بهزیستی استان مربوطه ارائه نمایند.

ــه دفتــر حقوقــی اداره کل بهزیســتی مراجعــه و مــدارک تکمیــل شــده  9-متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ درج آگهــی بمــدت ده روز  جهــت اخــذ اســناد ب
خــود را تــا مهلــت مقــرر بــه آن دفتــر تحویــل نماینــد.

شرایط تخصصي :
متقاضيــان حقوقــي کــه داراي اساســنامه ثبتــي بــوده ومجــوز الزم در خصــوص آن فعالیــت را از ســازمان بهزیســتي کشــور داشــته باشــند وحداقــل یــک 
نفــر از اعضــاء هیئــت مدیــره داراي مــدرک تحصیلــي حداقــل لیســانس مرتبــط در یکــي از رشــته هــاي توانبخشــي ، پزشــکي یــا مدیریــت توانبخشــي بــوده 

وحداقــل 3 ســال ســابقه کار مرتبــط داشــته باشــدهمچنین توانایــي مالــي الزم را بــراي اداره مرکــز یــا واحــد را دارا باشــند.
متقاضي حقيقي :

توانایــي مالــي الزم را بــراي اداره مرکــز داشــته باشــد وداراي مــدرک لیســانس مرتبــط در یکــي از رشــته هــاي توانبخشــي ، پزشــکي یــا مدیریــت توانبخشــي 
بــوده وســابقه کار مرتبــط داشــته باشــد . هــر فــرد حقیقــي صرفــا مــي توانــد متقاضــي یــک مرکــز توانپزشــکي باشــد ودر اســتان محــل اســقرار مرکــز ســکونت 

داشــته باشــد.
آدرسنام محل واگذاریردیف

کرمان – بلوار امیر کبیر بهزیستی شهرستان کرمان کلینیک کاردرمانی، ارتوپدی فنی، فیزیوتراپی، گفتار درمانی1
جیرفت – خیابان پرستار کوچه 3- اداره بهزیستی شهرستان جیرفتکلینیک فیزیوتراپی2
شهربابک – خیابان 17 شهریور – اداره بهزیستی شهرستان شهربابک کلینیک شنوایی شناسی 3

روابط عمومی بهزیستی استان کرمان 

قتل های سریالی تکذیب شد

از سیر تا پیاز 
 قتل  فجیع  
خانوادگی 
درکرمان
  مقتول توسط برادر همسرش 
به قتل رسید

 جسد مقتول را  قطعه قطعه و 
در اطراف کرمان رها کردند 

 کلیه متهمان این پرونده 
دستگیر شدند عمليات اجرایی طوالنی ترین تونل انتقال آب خاورميانه آغاز شد

استاندار کرمان:

برخی به دلیل منافع شخصی در فضای مجازی 
برای استانداری حاشیه می سازند

چند پیشنهاد 
برای بودجه

محسن جالل پور

پاسخ دانشگاه علوم پزشکی
به شایعه قبرستان جزامی ها

در کرمان
------------------------------------------------------  صفحه 2 

دستور نعمت زاده برای تعلیق 
نماینده رسمی »پورشه« در ایران

------------------------------------------------------  صفحه 5 

سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در سریال شهرزاد از مردم کرمان 
تجليل خواهد شد

------------------------------------------------------  صفحه 7 

تاریخ واریز یارانه آذرماه
اعالم شد

------------------------------------------------------  صفحه 8 

افزایش قیمت پسته 
در آستانه شب یلدا

------------------------------------------------------  صفحه 8 

   صفحه  8

اعتراض اعضای شورای شهر کرمان به سریال شهرزاد
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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

امروز خطر عربستان براي 
جهان اسالم، بیشتر از اسرائیل 

است
نماینده ولي فقیه در اسـتان کرمان، عربسـتان 
را رژیمـي غیر اسـامي و ضد ارزش هاي انسـاني 
قلمـداد کـرد و گفت: امـروز خطر عربسـتان براي 
جهان اسـام به مراتب بیشـتر از اسـرائیل اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا آیت اهلل سـید یحیـي جعفري 
در دیـدار روسـاي عقیدتـي سیاسـي فرماندهـي 
انتظامـي اسـتان و مرکـز آمـوزش شـهید باهنـر 
ناجـا، نظـم و انضبـاط را شـرط موفقیـت در تمام 
زمینه ها دانسـت و گفـت: امیرالمومنیـن)ع( تقوا 
و نظـم را همـواره به مـردم توصیـه کرده اند و این 

مسـاله نشـانه اهمیـت این موضوع اسـت.
فلسـفه  را  نظـم  وجـود  کرمـان  جمعـه  امـام 
وجـودي نیـروي هـاي انتظامـي خوانـد و تاکیـد 
کـرد: چنـان چـه نیروهـاي انتظامـي خـود بـي 
نظـم باشـند، در جامعه نیـز از آنان حرف شـنوي 
صـورت نخواهـد پذیرفـت. آیت اهلل جعفـري لزوم 
علـم انـدوزي و کسـب دانـش را بـه روحانیـون 
حاضـر در جمـع تاکیـد کـرد و بیان کـرد: اصاح 
بـدون  نیکـو  بـه سـمت اخـاق  اخـاق جامعـه 

دانـش، تقـوا و نظـم ممکـن نیسـت. 
وي در ادامـه پیـروزي انقـاب را مرهـون خون 
شـهدا و رهبـري هوشـمندانه امـام خمینـي)ره( 
دانسـت و افـزود: آمریـکا امـروز از غصـه در حـال 
بـراي  دري  هـر  از  کـه  چـرا  اسـت  کـردن  دق 
بـن  بـه  وارد شـده،  اسـامي  سـقوط جمهـوري 
بسـت خورده اسـت. نماینده ولي فقیه در اسـتان 
کرمـان، عربسـتان را رژیمـي غیـر اسـامي و ضد 
ارزش هـاي انسـاني قلمـداد کـرد و گفـت: امـروز 
خطـر عربسـتان بـراي جهـان اسـام بـه مراتـب 
روسـاي  وظیفـه  وي  اسـت.  اسـرائیل  از  بیشـتر 
عقیدتـي سیاسـي فرماندهـي انتظامي اسـتان در 
روشـنگري پرسـنل نیروي انتظامـي را وظیفه اي 
خطیـر خوانـد و بیـان کـرد: کار روسـاي عقیدتي 
سیاسـي کاري فرهنگـي اسـت و خداونـد اجـر و 

پـاداش بزرگـي را در آن قـرار داده اسـت.

پاسخ دانشگاه علوم پزشکی
 به شایعه قبرستان جزامی ها

در کرمان
در  یـک شـایعه  بـه  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
کرمـان پاسـخ داد. بـه گـزارش ایسـنا شـاید ایـن 
روزهـا پیـام زیـر را خیلـی از مـردم کرمـان در 
باشـند کـه  شـبکه  های مجـازی دریافـت کـرده 
هنـگام حفـاری خیابـان بهمنیار کرمـان در عمق 
پنجـاه متـری از سـطح زمیـن، ناگهـان حجم گاز 
عظیمـی از زمیـن خـارج می شـود کـه در همـان 
لحظـه چندتـن از کارگـران بیمار و چنـد روز بعد 

باختند. جـان 
در ادامـه ایـن شـایعات آمـده بـود: در سـیصد 
سـال گذشـته مردمـی در کرمـان بـه بیماریهـای 
صعـب اعـاج و العاجـی مبتا بودند کـه در این 
منطقـه به خاک سـپرد شـده بودند کـه با حفاری 
ایـن منطقـه، گازهـای ناشـی از جنـازه ایـن افراد 
بـه بیـرون آمـده و عامـل اصلـی شـیوع بیمـاری 

آنفلوانـزا در کرمـان ایـن گازهـا بوده اسـت.
دکتـر مهدی شـفیعی مدیر گـروه بیماری های 
ایـن  کرمـان  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  واگیـردار 
شـایعات را از اسـاس غلـط دانسـت و بـا تکذیـب 
ایـن پیام هـا و علـل وقـوع آنفلوآنـزا ناشـی از این 
گازهـا گفـت: ایـن موضـوع اساسـا پایـه علمـی 
نـدارد، کـه حتـی بخواهیم دربـاره آن اظهـار نظر 

. کنیم
وی افـزود: عامـل جـزام، باکتری اسـت این در 
حالـی اسـت کـه آنفلوآنزا عامـل ویروسـی دارد و 
ایـن دو بیمـاری هیـچ ارتباطی با یکدیگـر ندارند. 
مدیـر گـروه بیماری هـای واگیردار دانشـگاه علوم 
پزشـکی کرمـان اظهـار کـرد: در خصـوص اینکـه 
حفـاری باعـث پخـش گازهایـی شـده کـه باعـث 
شـیوع آنفلوآنـزا در اسـتان کرمان شـده اسـت، از 
اسـاس اشـتباه و بی منطق اسـت و چنین چیزی 

رخ نـداده و اصـا صحـت علمی نیـز ندارد.

کشف 386 کیلو 
هروئین و تریاك 
در عملیات پلیس 
نرماشیر
انتظامي »نرماشیر«  فرمانده 
از کشـف 88 کیلوگرم هروئین، 
و  تریـاک  گـرم  کیلـو   298
دسـتگیري چهـار قاچاقچي در 

عملیـات پلیـس مبـارزه با مـواد مخدر این شهرسـتان خبر داد.  سـرهنگ 
»محمـد افشـاري پـور« در گفـت و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیس 
گفـت: در راسـتاي مبـارزه بـا سـوداگران مـرگ، مامـوران مبـارزه بـا مواد 
مخدر نرماشـیر حیـن کنترل خودروهاي عبوري در محل ایسـت بازرسـي 
موقـت محـور »زاهـدان – کرمـان« بـه یـک دسـتگاه کامیـون کشـنده 
مشـکوک شـده و آن را متوقـف کردنـد.  وي افـزود: مامـوران انتظامـي در 
بازرسـي دقیـق از خـودرو 88بسـته هروئین بـه وزن 87 کیلـو و 900 گرم 
کـه بـه طـرز ماهرانـه اي در کف کابین خودرو جاسـاز شـده بود را کشـف 
و دو متهم را دسـتگیر کردند.  سـرهنگ افشـاري پوربیان داشـت: با تداوم 
ایـن عملیـات از سـوي پلیس مبارزه با مـواد مخدر در این راسـتا چند تیم 
پلیسـي مبادي ورودي شهرسـتان را به صورت دقیق کنتـرل و خودروهاي 

عبـوري را مـورد رصـد قـرار دادند. 

توفان شن و ریزگرد 
بار دیگر ریگان را 
فرا گرفت

همـراه  بـه  شـن  توفـان 
ریزگردهـا کـه هـر چنـد روز 
ریـگان  آسـمان  در  بـار  یـک 
پدیـدار مـی شـود دیـروز بـار 
ایـن شهرسـتان را فـرا  دیگـر 

گرفـت. بـه گـزارش ایرنـا امیـن باقـری افـزود: این توفـان به همـراه گرد 
و غبـار باعـث کاهـش دید افقی در شهرسـتان ریگان شـد و تـردد در راه 
هـای شهرسـتان بـه کنـدی انجام شـد.. وی بیـان کـرد: توفان عـاوه بر 
شکسـتن شـاخه هـای درختـان و خسـارت بـه فضـای سـبز، باعث شـن 
گرفتگـی باغـات، مـزارع و نخیـات شهرسـتان و شـن گرفتگـی دهانـه 

پـل ها شـد. 
وی با اشـاره به شـدت توفان در محورهای روسـتایی هشـتصد متری، 
شـیر آبـاد و ده رضـا گفـت: اهالـی ایـن روسـتاها خانـه نشـین شـدند. 
فرمانـدار ریـگان افـزود: عبـور و مـرور در جـاده ترانزیت ریـگان - چابهار 
نیـز کند شـد. بـروز پدیـده ریزگردهـا در ریـگان متاثـر از بادهـای 120 
روزه سیسـتان، خشـک شـدن تـاالب جازموریـان در جنـوب کرمـان و 

خشکسـالی هـای دو دهـه گذشـته این شهرسـتان اسـت.

تشییع پیکر شهید 
محیط بان علی 
مسجدی در کرمان 
پیکـر مطهـر جانباز شـهید 
مسـجدی  علـی  بـان  محیـط 
در میـان حـزن و انـدوه مـردم 
دیـار کریمان تشـییع شـد. به 
تشـییع  آییـن  مهـر،  گـزارش 
شـهید  جانبـاز  مطهـر  پیکـر 

محیـط بـان علـی مسـجدی صبـح دیـروز بـا حضـور مسـئولین اسـتانی 
و مـردم شـهید پـرور کرمـان از حسـینیه ثـارهلل تـا چهـارراه کاظمـی و 
گلزار شـهدا تشـییع شـد. این جانباز 70 درصد در ۳0 شـهریور 1۳۴۴در 
روسـتای نـگار از توابـع شهرسـتان بردسـیر اسـتان کرمـان و در یـک 
خانـواده مذهبـی دیـده بـه جهـان گشـود. پـس از پیـروزی انقـاب در 
سـنین نوجوانـی عـازم جبهـه هـای حـق علیـه باطل شـد تـا اینکه سـر 
انجـام در سـن 19 سـالگی در تاریخ 25 بهمـن 1۳۶۳ در عملیات والفجر 
هشـت در منطقـه ارونـد در اثـر بمبـاران شـیمیایی همراه بـا همرزمانش 
شـهید هنـدوزاده و شـهید احمد زنگی آبادی مجروح شـد. وی سـرانجام 
در شـامگاه 22 آذر مـاه جـاری در بیمارسـتان افضلـی پـور کرمان دعوت 

حـق را لبیـک گفـت و بـه درجـه ی رفیـع شـهادت نائـل آمـد.

نمایشگاه شب یلدا 
تا 30 آذر در کرمان 
برپاست

اداره  مدیـر روابـط عمومـی 
فرهنگـی، صنایـع  میـراث  کل 
اسـتان  گردشـگری  و  دسـتی 
کرمـان گفت: نمایشـگاه صنایع 
دسـتی و خوراکـی هـای شـب 
یلـدا با همـکاری ایـن اداره کل 

و بخـش خصوصـی تا ۳0 آذر در شـهر کرمـان ادامه دارد. به گـزارش روابط 
عمومـی ایـن اداره کل، علـی ابراهیـم نـژاد افزود: نمایشـگاه صنایع دسـتی 
و خوراکـی هـای شـب یلـدا از 2۳ آذر در محـل چهـارراه خورشـید ابتدای 

خیابـان جامـی برپا شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه این نمایشـگاه در 20 غرفه صنایع دسـتی و سـوغات 
چیـده شـده اسـت اظهـار کـرد: برگـزاری ایـن گونـه نمایشـگاه هـا ضمن 
معرفـی هنرهـای سـنتی کرمـان، سـنت هـای اصیـل ایرانـی را بـه نمایش 
مـی گـذارد. ابراهیـم نـژاد بیـان کـرد: هنرمندان در این نمایشـگاه بخشـی 
از صنایـع دسـتی اسـتان از جملـه پته، گلیـم، هنرهای چوبی و غیـره را در 
معـرض دیـد عاقمنـدان قرار مـی دهنـد. وی از اجرای برنامـه های جنبی 
متنـوع در حاشـیه ایـن نمایشـگاه خبـر داد و گفت: سـاعات بازدیـد از این 

نمایشـگاه 9 تـا 1۳ و 1۶ تـا 21 اسـت.

ریگاننیروی انتظامی میراث فرهنگیشهید

کرمان ویچ

عملیـات حفـاری طوالنـی تریـن تونـل 
بـا  دیـروز  ظهـر  خاورمیانـه  آب  انتقـال 
کرمـان،  اسـتاندار  حسـینی  رزم  حضـور 
زاهـدی رئیـس مجمـع نمایندگان اسـتان، 
حسـن پـور نماینـده سـیرجان در مجلـس، 
بختیـاری مدیرعامـل آب منطقه ای کرمان، 
سـردار درگاهـی فرمانـده قـرارگاه قـرب نـور از زیرمجموعه 
هـای قـرارگاه خاتم، غفـوری مدیرعامل آب منطقـه ای یزد، 
معاونین و مشـاورین اسـتاندار کرمان و جمعی از مسـئوالن 

محلـی در شهرسـتان گلـزار کرمـان آغـاز شـد.
طوالنی ترین تونل انتقال آب خاورمیانه

طـرح انتقـال آب از سـد صفـارود بـه شـهر کرمـان بـه 
عنـوان برنامـه میان مـدت تامیـن آب اسـتان کرمـان طـرح 
جدیـدی نیسـت. حتـی اجـرای پـروژه انتقـال آب از سـد 
صفـارود در سـال های گذشـته کلیـد خـورده اسـت اما این 
طـرح در دولـت هـای نهم و دهـم به علل مختلـف فقط 15 
درصـد و سـد صفـارود 50 درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته 
اسـت. سـال 8۳ یکسـری اقدامـات انجـام و سـال 8۴ یـک 
شـرکت اتریشـی بـه عنـوان پیمانـکار انتخـاب شـد؛ امـا با 
اشـتباهاتی کـه در مجموعـه اسـتان در آن سـال ها صورت 
گرفـت ایـن طـرح بـه سـمت خط لولـه رفـت و ایـن پروژه 
کـه بایـد تـا سـال 90 وارد مـدار مـی شـد تقریبـا متوقـف 
شـد. بـا تغییـر دولـت و روی کار آمدن دولت تدبیـر و امید، 

احیـای ایـن طـرح در دسـتور کار قرار گرفت. سـال 9۳ این 
پـروژه مجـددا مهندسـی شـد و بحث هـای فنـی طـرح بـه 
پایـان رسـید و به مناقصه گذاشـته شـد کـه ۳0 پیمانکار با 

توجـه بـه حجـم عملیـات در آن شـرکت کردند. 
فروردیـن سـال جـاری محمـد جـواد کامیـاب معـاون 
شـدن  مشـخص  از  کرمـان  اسـتانداری  عمرانـی  وقـت 
پیمانـکار حفـر تونـل بـرای انتقـال آب از سـد صفـارود به 
کرمـان خبر داد. به گفته وی موسسـه حـرا از زیرمجموعه 
هـای قـرارگاه خاتـم االنبیـا برنـده ایـن مناقصه شـد و در 
همـان مـاه اقدامـات مربـوط بـه انعقـاد قـرارداد صـورت 
گرفـت. ظهـر دیـروز هـم عملیـات اجرایـی فـاز اول ایـن 

آغاز شـد.  تونـل 
گفتنـی اسـت بـه جـز ایـن طـرح کـه از آن بـه عنـوان 
طرحـی میـان مـدت نـام بـرده مـی شـود، در چنـد سـال 
اخیـر طـرح هایـی بـرای مقابلـه بـا کـم آبـی در اسـتان 
کرمـان پیشـنهاد و اجرایـی شـده اسـت. طـرح همیـاران 
آب، انتقال آب از بهشـت آباد به شـهرهای شـمالی اسـتان 
کرمـان، انتقـال آب از دریـای عمـان بـه شـهرهای جنوبی 
اسـتان کرمـان و انتقـال آب از خلیـج فارس بـرای صنعت 
از جملـه برنامـه هایـی بـوده اند که بـرای مقابله بـا بحران 
آب در کرمـان در نظـر گرفتـه شـده انـد کـه در صـورت 
اجرایـی شـدن، مشـکل کـم آبـی اسـتان کرمـان برطـرف 

شـود. می 

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان: روز آغاز این 
عملیات برای کرمان روز بزرگی است

مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای کرمان اولین سـخنران 
آییـن آغـاز عملیـات اجرایـی فـاز اول طوالنـی تریـن تونـل 
انتقـال آب خاورمیانـه بـود. محمدرضـا بختیـاری بـا اشـاره 
بـه اینکـه قـرار بـود آغـاز عملیـات اجرایـی همزمان با سـفر 
ریاسـت جمهـوری بـه کرمان باشـد گفت: این سـفر با تاخیر 
روبـرو شـد و چـون دسـتگاه TBM از یـک ماه پیـش آماده 
حفاری بود، از اسـتاندار کرمان خواسـتیم کـه زودتر عملیات 
را آغـاز کنیـم. وی افـزود: در ایـن دو سـال همـه مـی دانیم 
کـه وضعیـت آب اسـتان بسـیار بحرانـی اسـت و طبـق دو 
شـاخص بیـان آب منفـی و میـزان اسـتفاده از منابـع آب 
تجدیدپذیـر مـی توانیم اوضـاع را بفهمیـم. 22 درصد معادل 
2۴ میلیـارد متـر مکعـب از بیـان آب منفـی کشـور مربوط 
بـه کرمان اسـت و میزان اسـتفاده ما در کرمـان از منابع آب 
تجدیدپذیـر حدود 115 درصد اسـت در حالی که اسـتاندارد 
جهانـی 20 درصد می باشـد. وی اضافه کرد: چندین جلسـه 
بـا اسـتاندار کرمان برگـزار کردیم و در نهایـت طرح همیاران 
آب ایجـاد شـد. بـا ایـن طـرح همـه دسـتگاه هـا بـا یکدیگر 
بـرای مصـرف بهینـه آب همـکاری مـی کننـد در حالـی که 
قبـل از ایـن متفرق بـود. مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای 
کرمـان در ادامـه بـه ارائـه آمـاری از اقدامـات انجام شـده در 
طـرح همیـاران آب پرداخـت. بختیـاری در پایـان صحبـت 
هایـش بـا اشـاره به پنج سـاله بـودن عملیـات اجرایـی تونل 

انتقـال آب گفـت: امـروز روز بزرگـی بـرای کرمان اسـت.
فرمانده قرارگاه قرب نور: موسسه حرا با نگاهی

 که امنیت منطقه تامین شود کار خود 
را شروع کرده است

فرمانـده قـرارگاه قـرب نـور سـخنران بعدی این مراسـم 
بـود. سـردار درگاهـی گفـت: در سـال ۶9 و پـس از پایـان 
جنـگ تحمیلـی بنـا بـه مجـوزی کـه مقـام معظـم رهبری 
دادند امکانات مهندسـی سـپاه در راه سـازندگی و بازسـازی 
کشـور قـرار گرفت و بدلیـل وجود انگیزه اعتقادی در سـپاه، 
همیشـه بـا تحـوالت رو بـه جلـو روبـرو بودیـم. وی افـزود: 
موسسـه حـرا اما از یادگاران قبل از دوران سـازندگی اسـت. 

در همـان زمـان جنـگ این موسسـه تونل های اسـتراتژیک 
نظامـی را احـداث مـی کرد. پـس از جنگ هم این موسسـه 
تـوان خـود را در بازسـازی کشـور بـه کار گرفـت و همـواره 
پیشـرفته تریـن و بهتریـن دسـتگاه هـای حفـاری را بومـی 
سـازی مـی کنـد. مثـل همیـن دسـتگاه TBM کـه قـرار 
اسـت حفـاری تونل انتقـال آب کرمان را انجام دهد. سـردار 
درگاهـی اضافـه کـرد: موسسـه حـرا بـا نگاهـی کـه امنیت 
منطقـه را تامیـن مـی کنـد کار خـود را شـروع کرده اسـت. 
وی در پایـان گفـت: این پـروژه انتقال آب از سـد صفارود به 

کرمـان در آینـده گسـترش خواهـد یافت.
رئیس مجمع نمایندگان استان: با آمدن رزم 
حسینی به استانداری فضای جدیدی از تالش

 در استان شکل گرفت
رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان کرمـان هـم از دیگـر 
سـخنرانان ایـن مراسـم بـود. محمـد مهـدی زاهـدی گفت: 
مـن بایـد از مقام معظم رهبری تشـکر کنم چـرا که احداث 
سـد صفـارود جـزو مصوبـات سـفر رهبری بـه کرمـان بود و 
االن بـا اسـتفاده از همین سـد قرار اسـت بـزرگ ترین تونل 
انتقـال آب خاورمیانـه سـاخته شـود. وی افـزود: در مجلس 
نهـم یکـی از موضوعـات مهـم مجمـع نماینـدگان اسـتان 
توجـه بـه مسـئله آب بـود. در دولـت قبـل جلسـات زیادی 
را بـا رئیـس جمهـور و وزیـر نیرو داشـتیم. در ایـن دوره هم 
بـا آمـدن آقـای رزم حسـینی فضـای جدیـدی از تـاش و 
پیگیـری در اسـتان شـکل گرفـت و تمـام تـوان نمایندگان، 
اسـتاندار، مسـئوالن کرمانی که در سـطح کشـور مسئولیت 
دارنـد و مدیـران اسـتانی بـه کار گرفتـه شـد تـا بـه امـروز 
رسـیدیم. نماینـده مـردم کرمـان و راور در مجلـس شـورای 
اسـامی در پایـان از تمـام کسـانی کـه در حامـی این طرح 

بودنـد تشـکر کرد.
آغاز عملیات با رمز یا زهرا

پـس از سـخنرانی مسـئوالن، عملیـات اجرایـی فـاز اول 
طوالنـی تریـن تونل انتقـال آب خاورمیانه توسـط اسـتاندار 
کرمـان بـا رمـز یـا زهـرا آغـاز شـد. گفتنی اسـت اسـتاندار 
کرمـان هـم در ایـن آییـن بـه سـخنرانی پرداخـت کـه در 

مطلبـی دیگـر بـه آن پرداختـه شـده اسـت.

با حضور مسئوالن استان کرمان رقم خورد؛

آغاز عملیات اجرایی 
طوالنی ترین تونل انتقال آب 

خاورمیانه

پیـام مـا- اسـتاندار کرمـان نسـبت بـه حاشـیه سـازی 
برخـی افـراد بـرای اسـتانداری در فضـای مجـازی واکنـش 
نشـان داد. علیرضـا رزم حسـینی در آییـن افتتاحیـه آغـاز 
عملیـات اجرایـی طوالنـی ترین تونـل انتقـال آب خاورمیانه 
کـه ظهـر دیـروز در گلزار کرمان برگزار شـد، بـرای اولین بار 
نسـبت بـه افرادی که بـه زعم او بـرای اسـتانداری در فضای 
مجـازی حاشـیه مـی سـازند واکنـش نشـان داد. او با اشـاره 
بـه اقـدام شـجاعانه اسـتانداری کرمـان در بحـث مبـارزه بـا 

زمین خواری و حاشـیه نشـینی در این اسـتان گفت: خیلی 
هـا کـه بـرای مـا در فضای مجـازی و گـروه هـای اجتماعی 
پرونـده سـازی مـی کننـد، حاشـیه می سـازند و جوسـازی 
مـی کننـد، منافـع شـخصی دارند امـا ما بـه راه خـود ادامه 
خواهیـم داد. ایـن صحبـت هـای علیرضـا رزم حسـینی در 
زمانـی کـه برخی افراد منتسـب به گروه های سیاسـی اقدام 
بـه انتشـار خبرهایی خـاص برای تحت فشـار گذاشـتن وی 

کـرده انـد جالـب توجـه بـه نظر می رسـد. 

اسـتاندار کرمـان همچنیـن بـا اشـاره بـه انتخابـات پیش 
روی مجلـس شـورای اسـامی و خبرگان رهبـری به تدوین 
منشـور همدلـی در اسـتان کرمان اشـاره کـرد و گفت: همه 
بایـد در فضایـی عادالنـه و منصفانـه با رعایت خطـوط قرمز 
بـرای انتخابـات رقابـت کننـد، داور و مجـری را هـم بایـد 
قبـول داشـته باشـند و به جـای دعواهای سیاسـی و قضاوت 
عجوالنـه در فضایی سـالم بـا هم رقابت کنند زیـرا در نهایت 
مـردم بایـد نمایندگان خود را انتخاب کننـد. وی اضافه کرد: 
رای مـردم بسـیار تاثیرگزار اسـت و مـردم بایـد در انتخابات 
شـرکت کننـد. چرا که دولـت امروز برای اجـرای برنامه های 
مختلـف خـود نیاز جـدی به حضور مـردم در صحنـه دارد و 
پشـتوانه جـدی مـردم در پـروژه هـای اقتصـادی و سیاسـی 
مـی توانـد دولـت را در اجـرای برنامـه هایـش یـاری کنـد. 
اسـتاندار کرمـان ادامه داد: خوشـبختانه دولـت تدبیر و امید 
دولتـی خردگـرا، قانون گرا و توسـعه گراسـت. رزم حسـینی 
با اشـاره بـه اینکه توسـعه یعنی توانمندسـازی مـردم اظهار 
داشـت: توسـعه در توزیـع پول خاصـه نمی شـود و باید هر 
منطقـه با پتانسـیل هـای موجود خـود اداره شـود. وی ادامه 

داد: شـهر نمونـه اقتصـاد مقاومتـی قلعـه گنج از طـرح های 
نمونـه دولـت یازدهـم اسـت کـه توسـط یـک موسسـه غیر 
دولتـی آبـاد مـی شـود و مـردم و نظـام از خدمـات آن بهره 

مـی برند.
از  بخشـی  بـه  همچنیـن  آییـن  ایـن  در  رزم حسـینی 
کارهـای دولـت تدبیـر و امیـد در کرمان اشـاره کـرد. برنامه 
هایـی مثـل طـرح مثلـث توسـعه اقتصـادی، بهبـود فضـای 
کسـب و کار، بهبود اوضـاع قالی کرمان، پـروژه های عمرانی 
شـهر کرمـان در راسـتای پشـتیبانی از طـرح مکـران بزرگ، 
نفـر کارآفریـن، طـرح پتروشـیمی  طـرح شناسـایی هـزار 
کرمـان و سـند اعتدالـی ورزش. اسـتاندار کرمـان در پایـان 
صحبـت هایـش هم ضمـن تشـکر از رئیس جمهـور، معاون 
اول رئیـس جمهـور، رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی 
کشـور، مهندس باهنـر نایب رئیس مجلس، سـردار عبدالهی 
فرمانـده قـرارگاه خاتم و بختیاری مدیرعامـل آب منطقه ای 
گفـت: از نماینـدگان اسـتان کرمـان هم تشـکر مـی کنم اما 
نـام نمـی برم تـا در ایام نزدیک بـه انتخابات از کسـی تبلیغ 

. نشود

استاندار کرمان:

برخی به دلیل منافع شخصی در فضای مجازی برای 
استانداری حاشیه می سازند
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رضا عبادی زاده

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
س: م

عک

 ما
یام

ر/پ
 پو

جب
ن ر

حس
ا: م

س ه
عک



شماره پیاپی 517  
چهارشنبه 25 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

اخبار آبفا

28 فقره انشعاب غیرمجاز در 
سیرجان تبدیل به مجاز شد

طـی مـاه گذشـته 28 فقـره انشـعاب غیرمجاز 
مجیـد  شـد.  تبدیـل  مجـاز  بـه  سـیرجان  در 
مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل  میرشـاهی 
سـیرجان  شهرسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت 
گفـت: بـا توجـه بـه لـزوم مصـرف بهینـه آب و 
لـزوم اسـتفاده قانونـی افـراد از اشـتراک قانونـی، 
رسـیدگی بـه وضعیـت شـبکه هـای آب رسـانی 
در دسـتور شـرکت آبفـا قـرار داشـته و پرسـنل 
آبفـا تـاش دارنـد با اجـرای طـرح هـای کنترلی 
، شـبکه هـا و انشـعابات غیـر مجـاز را کشـف و 
قطـع کننـد. وی افزود: در همین راسـتا و در آبان 
مـاه توسـط پرسـنل شـرکت آبفای سـیرجان ۳0 
فقره انشـعاب غیرمجاز شناسـایی شـد کـه از این 
تعـداد 28 فقـره تبدیـل بـه مجـاز شـد و 2 فقره 
نیـز قطـع و جمـع آوری گردیـد. مدیرعامـل آبفا 
سـیرجان در پایـان تاکید کرد:اسـتفاده از آب غیر 
مجـاز حـرام بـوده و حق مـردم را در دسـت یابی 
به آب شـرب سـالم و بهداشـتی تضییـع می کند 
و در صـورت مشـاهده با این افـراد برخورد قانونی 

گرفت. صـورت خواهـد 

بیش از 800 فقره حوادث 
انشعابات و شبکه آبرسانی در 
شهرستان کرمان برطرف شد

طـی مـاه گذشـته 825 فقـره حـوادث شـبکه 
و انشـعابات در شهرسـتان کرمـان برطـرف شـد. 
غامرضـا زیـن الدینـی مدیـر امـور آب و فاضاب 
شهرسـتان کرمـان گفـت: در مـاه گذشـته 825 
فقره حوادث انشـعابات و شـبکه آبرسـانی شـامل 
حـوادث انشـعابات )28۴ فقـره(، حـوادث شـبکه 
اصلـی )92 فقـره( و حوادث شـبکه فرعـی )۴۴9 
رفـع گردیـد. وی  فقـره( در شهرسـتان کرمـان 
افـزود: از ایـن تعـداد ، 595 فقره در شـهر کرمان 
و 2۳0 فقره در شـهرهای تابعه برطرف شـد. الزم 
بـه ذکـر اسـت شـهرهای اختیارآبـاد، اندوهجـرد، 
باغیـن، جوپار، چتـرود، راین، زنگی آباد، شـهداد، 
کاظـم آبـاد، کرمـان، گلبـاف، ماهان و محـی آباد 

از توابـع کرمـان می باشـند.

136 فقره انشعاب آب در 
شهرستان سیرجان واگذار شد

آب  انشـعاب  فقـره   1۳۶ گذشـته  مـاه  طـی 
مجیـد  شـد.  واگـذار  سـیرجان  شهرسـتان  در 
مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل  میرشـاهی 
شـرکت آب و فاضاب شهرسـتان سیرجان گفت: 
طـی آبـان مـاه 1۳۶ فقـره انشـعاب آب شـامل 
انشـعاب مسـکونی )120 فقره( و انشـعاب تجاری 
)12 فقـره( در ایـن شهرسـتان واگـذار شـد. وی 
افـزود: ایـن تعـداد انشـعاب در شـهرهای بلـورد 
)۳ فقـره(، پاریـز )1 فقـره(، زیدآبـاد )1۳ فقـره(، 
سـیرجان )102 فقـره( ،نجـف شـهر )10 فقره( و 

هماشـهر )7 فقـره( واگـذار شـد.

150 مورد نمونه آزمایش آب 
شرب در آزمایشگاه آبفای 

کرمان انجام شد
 از تاریـخ 15 الی 21 آذرماه ، 150 مورد نمونه 
آزمایـش آب شـرب در آزمایشـگاه آبفـای کرمان 
انجـام شـد.   از تاریـخ 15 الی 21 آذرمـاه ، 150 
مـورد نمونـه آزمایـش آب شـرب در آزمایشـگاه 
آبفـای کرمـان انجام شـد.   شاهسـوار کارشـناس 
آزمایشـگاه بـا اعام ایـن خبر گفـت:در مدت یک 
هفتـه نمونـه میکروبی )۴۶ مـورد( ، نمونه EC و 
TDS )78 مـورد( و نمونـه شـیمیایی )2۶ مورد(  
توسـط کارشناسـان مربوطـه در آزمایشـگاه انجام 
آشـامیدنی در حـد  و شـرایط کیفـی آب  شـده 

مطلـوب می باشـد .

کاغذ اخبار

یوکیـا آمانـو مدیـرکل آژانـس بیـن الملـل انـرژی اتمی 
در بیانیـه مقدماتـی خـود خطـاب بـه شـورای حـکام ایـن 
نهـاد بیـن المللی اعـام کرد: آژانـس مدرکی دال بـر اقدام 
ایران برای سـاخت وسـیله انفجاری هسـته ای پس از سـال 
2009 نیافتـه اسـت. در ایـن بیانیـه که متن آن در سـایت 
آژانـس بیـن المللـی انرژی اتمی منتشـر شـده آمده اسـت: 
آژانـس هیـچ مـدرک معتبری دال بـر فعالیت هـای مربوط 
بـه سـاخت وسـیله هسـته ای انفجـاری در ایـران پـس از 

سـال 2009 در دسـت ندارد.
 همچنیـن آژانـس هیچ مـدرک معتبری دال بـر انحراف 
مـواد هسـته ای در ارتبـاط با ابعـاد نظامی احتمالـی برنامه 
هسـته ای ایران)پـی ام دی( پیـدا نکرده اسـت. آژانس بین 
المللـی انـرژی اتمـی 1۶7 عضـو و شـورای حـکام ۳5 عضو 

دارد کـه هر کـدام یک حـق رای دارند. آرژانتین ، اسـترالیا ، 
فنانـد ،  مصـر،  چیـن ،  شـیلی ،  کانـادا ،  برزیـل ،  بـاروس ، 
کـره  ژاپـن ،  ایرلنـد ،  هندوسـتان ،  غنـا ،  آلمـان ،  فرانسـه ، 
جنوبـی ، التویا)لتونـی( ، مالـزی ، مکزیـک ، نامیبیـا ، نیوزلند ، 
نیجریـه ، پاکسـتان ، پاراگوئـه ، فیلیپیـن ، روسـیه ، عربسـتان 
سـعودی ، آفریقـای جنوبـی ، اسـپانیا ، سـوییس ، مقدونیـه ، 
ترکیـه ، انگلیس ، آمریـکا و اروگوئه، ۳5 عضو شـورای حکام 

بـرای دوره سـال 1۶-2015 هسـتند.
 ریاسـت کنونی شـورای حکام را سـفیر و نماینده برزیل 
برعهـده دارد،دو سـفیر و نماینـده آلمـان و لتونـی معاونان 
وی هسـتند و آلمـان به نمایندگی از اعضـای 1+5 قطعنامه 
ایـن گـروه را بـرای بسـتن پرونـده پـی ام دی قرائـت مـی 
کنـد.‹ ورسـیو آنتونیـو وینهـاس‹ سـفیر و نماینـده برزیـل 

بـرای دوره )1۶-2015 میـادی( رییـس این شـورا اسـت. 
›فردریـش دائوبـل‹ سـفیر و نماینـده آلمـان در آژانـس و 

وی  معاونـان  هـم  لتونـی  نماینـده  هاسـانز‹  ›باهتیجـورز 
. هستند

آژانس مدرکی دال بر نظامی بودن برنامه 
هسته ای ایران نیافته است

    انرژی اتمی 

اجرای عملی لغو 
تحریم ها از

سه هفته آینده 
رئیس سـتاد پیگیـری اجرای 
برجـام پیـش بینـی کـرد پـس 
در   5+1 قطعنامـه  تصویـب  از 
عملـی  لغـو  حـکام،  شـورای 
تحریـم هـا از سـه هفتـه آینده 

آغـاز شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا سـید عبـاس عراقچـی افـزود: در جلسـه شـورای حکام 
آمانـو گـزارش خـود را ارایـه و سـعی کـرد یک گـزارش فنی، حرفـه ای و بی 
طرفانـه ارایـه دهـد. وی ادامـه داد: بـا جمـع بنـدی ارایـه شـده هـر خواننده 
منصفـی قضـاوت مـی کند کـه این گـزارش تاییـد برنامـه صلح آمیز هسـته 
ای ایـران اسـت و همچنیـن تاییـد مـی کنـد کـه هیـچ انحرافـی در برنامـه 
هسسـته ای ایـران وجـود نـدارد لـذا باطـل کننـده اتهامات گذشـته نسـبت 

بـه ایران اسـت. 
رئیـس سـتاد پیگیـری اجـرای برجـام در وزارت امـور خارجـه ادامـه داد: 
البتـه آمانـو ارزیابـی مختصـری نیـز کـرده اسـت کـه برخـی فعالیـت هـا و 
مطالعـات قبـل از سـال 200۳ بـوده کـه از حد مطالعـه فراتر نرفته اسـت. ما 
ایـن را قبـول نداریـم و دالیـل و مـدارک خـود را متعاقبا به شـورای حکام و 
آژانـس ارایـه خواهیـم کـرد. وی افـزود: در نشسـت شـورای حـکام آلمان به 
نمایندگـی از 1+5 قطعنامـه را معرفـی کـرده اسـت و ۳7 کشـور ثبـت نـام 

کردنـد کـه صحبـت کننـد و بیانیـه خـود را ارایـه دهند. 
معـاون وزیـر خارجـه گفت: بعـد از تصویـب قطعنامـه ، وارد مرحله بعدی 
مـی شـویم، دو کار مهـم مـا منـوط بـه ایـن قطعنامه اسـت کـه ایـن دو کار 
تغییـرات در اراک و انتقـال مـواد غنی شـده ای اسـت که مقابـل دریافت زرد 

به روسـیه فروختـه ایم. 
عراقچـی افـزود: میزان کیـک زردی که قرار بـوده در مقابل مـواد اورانیوم 
غنـی شـده مـا دریافـت شـود، قبل از ایـن دریافت شـده و این مـواد در حال 
حاضـر در ایـران اسـت و مـا بعـد از تصویـب قطعنامـه طبـق قـراری کـه بـا 

خریـدار روسـی داریـم، اورانیوم غنی سـازی شـده را ارسـال مـی کنیم.
 وی ادامـه داد: در مـورد اراک نیـز همانطـور کـه مـی دانید سـند رسـمی 
مربـوط بـه مدرن سـازی راکتور اراک توسـط هشـت وزیـر امورخارجـه امضا 
شـده و مراحـل مقدماتـی و ادارای آن تـا حـدود زیـادی انجام شـده و مابقی 
نیـز در حـال انجام اسـت ولی بـه لحاظ عملیاتـی هیچ کاری صـورت نگرفته 
تـا ایـن قطعنامـه تصویـب شـود و بعـد از تصویـب قطنامـه مراحـل عملیاتی 

آغـاز می شـود.

رایزنی اصالح طلبان 
با شورای نگهبان

رییس کمیتـه رایزنی و تعامل 
سیاسـت گذاری  عالـی  شـورای 
انتخاباتـی اصاح طلبـان از دیـدار 
شـورای  اعضـای  از  برخـی  بـا 
نگهبـان خبـر داد. حجت االسـام 
گفت وگـو  در  رهامـی  محسـن 
بـا خبرآنایـن، دربـاره جزئیـات 
در  ایـن دیدارهـا گفـت:  بیشـتر 
شـورای عالـی سیاسـت گذاری قـرار بـر ایـن شـد کـه برخی افـراد با مسـئوالن 
امـور در جهـت  بـرای پیشـبرد  را  اجرایـی دیدارهایـی  نظارتـی و  ذی صـاح 
افزایـش مشـارکت و شـور انتخاباتـی انجـام دهنـد. رهامی افـزود:  در این راسـتا 
بـا برخـی از اعضـای شـورای نگهبـان از جمله آیـت اهلل یزدی و آیـت اهلل مومن و 
برخـی از اعضـای حقوقـدان شـورای نگهبـان دیدارهایـی برگـزار شـده و دیدار 
بـا سـایر اعضـای حقوقـدان ایـن شـورا نیـز در دسـتور کار قـرار دارد. در صورت 
فراهـم بـودن شـرایط بـا آیـت اهلل جنتـی نیـز دیـدار می کنیم چـرا که دیـدار با 
مسـئوالن ارشـد در برنامـه کاری مـا قـرار دارد. او کـه از شـرح جزئیـات آنچـه 
در ایـن دیدارهـا عنـوان شـده، معـذور بـود، بـا تاکیـد بر اینکـه کمیتـه رایزنی 
موظـف اسـت در قالـب البی گـری مسـائل مرتبـط بـا نامزدهـای اصاح طلب را 
پیگیـری کنـد، اظهـار کـرد: کار کمیتـه رایزنـی بـه گونـه ای نیسـت کـه بتوان 
اقدامـات آن را رسـانه ای کـرد. رهامـي در مـورد خبـری مبنـی بر اینکـه احزاب 
اصاح طلـب اسـامي افـراد مورد نظر خـود برای حضـور در لیسـت اصاح طلبان 
را بـه شـورای عالی سیاسـت گذاری اصاح طلبـان تحویل داده انـد، گفت: چنین 
خبـری صحـت نـدارد چرا که هنـوز افرادی که از سـوی مراجـع ذی صاح تائید 

صاحیـت می شـوند، مشـخص نیسـتند. 
عضـو شـورای عالـی سیاسـت گذاری انتخاباتـی اصاح  طلبـان ادامـه داد:  در 
جلسـات ایـن شـورا به اعضا تاکید شـد تا از افـرادی که فکر می کنند حضورشـان 
در انتخابـات مجلـس یـا خبرگان رهبری موثر اسـت، درخواسـت کنند تـا در این 
دو انتخابـات ثبـت نـام کننـد. این فعـال سیاسـی اصاح طلـب تاکید کـرد: اصا 
تـا کنـون بحث اسـامی بـرای لیسـت های انتخاباتی مطرح نشـده اسـت چـرا که 
تمامی اعضا معتقدند که نباید در بحث لیسـت های شهرسـتان ها از سـوی تهران 
دخالـت شـود و از طـرف دیگـر هم هنوز افـرادی که امـکان تائیـد صاحیت آنها 
وجـود دارد، در تهـران مشـخص نیسـت. بـه گفتـه وي، چنین خبرهایـی در واقع 
گمانه زنـی هـای رسـانه ای بـوده کـه موجب ایجـاد شـبهاتی در فضـای انتخاباتی 
کشـور می شـود. رهامـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا در ایـن ارتبـاط بـا 
حجت االسـام ناطـق نـوری نیـز دیـدار کرده ایـد، گفت: چندیـن نوبت با ایشـان 

دیـدار صـورت گرفتـه که بیشـتر بـه عنوان نشسـت هـای طلبگی بوده اسـت.

واکنش مدیر
شورای عالی حوزه  

علمیه قم به نامزدی 
سیدحسن خمینی

مقتدایـی  مرتضـی  اهلل  آیـت 
عنـوان  بـه  امـام  نـوه  گفـت: 
کسـی که وابسـته به امام اسـت 
و همیشـه در مقـام حمایـت از 
نظـام و جایـگاه رهبـری نظـام 

بـوده، قطعـا منشـاء خیـر و برکـت در خبـرگان اسـت.
 نشـریه حریـم امـام نوشـت: مدیـر شـورای عالـی حـوزه علمیـه قـم  در 
خصـوص اعـام حضـور یـادگار امـام در انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبری 
اظهـار داشـت: ان شـاء اهلل تصمیمـی کـه ایشـان گرفتـه اند مبارک اسـت و 
امیدوارهسـتیم کـه ایشـان بـا جایـگاه و محبوبیتـی که میـان مـردم دارند و 
بـا انتسـابی کـه بـه بنیانگـذار جمهـوری اسـامی ایـران دارند موفق باشـند. 
وی افـزود: امیـدوارم ایشـان در مجلـس خبـرگان بـا توجه به انتسـاب شـان 
بـه امـام و عاقـه و انسـی که بـا رهبری دارنـد، بتوانند منشـاء خیـر و برکت 

. شند با
 مدیـر سـابق حـوزه های علمیه سراسـر کشـور گفـت: مـا از درگاه خدای 
بـزرگ صحـت، سـامتی و موفقیـت بـرای ایشـان مـی خواهیـم و دعـا مـی 
کنیـم کـه ان شـاء اهلل مـورد عنایت امـام زمان ارواحنـا له الفداء واقع شـوند. 
آیـت اهلل مقتدایـی بـا بیـان اینکـه خبـرگان جایـی اسـت کـه بـرای تقویـت 
رهبـری کـه تقویـت نظـام اسـت، افزود: حضـور نوه امـام به عنوان کسـی که 
وابسـته بـه امام اسـت و همیشـه در مقـام حمایـت از نظام و جایـگاه رهبری 

نظـام بـوده اسـت قطعا منشـاء خیـر و برکت و اثـر)در خبرگان( اسـت. 
وی یادآور شـد: یادم هسـت مرحوم پدرشـان حجت االسـام و المسلمین 
حـاج احمـد آقـا در سـخنرانی سـالروز رحلت امام در حرم ایشـان نسـبت به 
رهبـری مطالبـی را تصریـح کردنـد و از ایشـان حمایـت خود را بیـان کردند. 
مـن بعـد از آن سـخنرانی به ایشـان گفتم شـما ثابـت کردید کـه فرزند امام 
هسـتید زیـرا امـام رضوان اهلل تعالـی علیه در زمـان حیات خـود، حفظ نظام 
را از هـر چیـزی باالتـر مـی دانسـت و حتـی از شـما که عزیـزان امـام بودید 
بـرای آن ارزش بیشـتری قائل بود و شـما امروز تشـخیص دادیـد حفظ نظام 
در گـرو حمایـت از رهبـری نظـام اسـت و این مطالبـی که شـما گفتید برای 

حفظ نظـام بود. 
آیـت اهلل مقتدایـی گفـت: ایشـان)آیت اهلل سـید حسـن خمینـی( فرزنـد 
همـان پـدر اسـت و حضـور ایشـان در خبـرگان در مواقـع خـاص و حسـاس 
مـی توانـد بـرای حفـظ نظـام و جایـگاه رهبـری تأثیـر باالیی داشـته باشـد.

انتخابات سیاست برجام

وزیـر امـور خارجـه ایـران از صـدور قطعنامـه جدید 
شـورای حـکام آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی کـه با 
خاتمـه دادن بـه بررسـی موضوعـات باقیمانده گذشـته 
)موسـوم بـه پـی ام دی(، فصـل نوینـی را در رابطـه بـا 
پرونـده هسـته ای ایـران و همـکاری های کشـورمان با 
آژانـس مـی گشـاید، اسـتقبال کـرد. بـه گزارش ایسـنا 
شـورای  سـرانجام  افـزود:  ظریـف  محمدجـواد  دکتـر 
حـکام پـس از 12 سـال، بـا اذعـان بـه تکمیـل نقشـه 
راه بیـن ایـران و آژانـس، بسـته شـدن پرونـده موسـوم 
 close بـه پـی ام دی را بـا اسـتفاده از عبـارت صریـح
اعـام  خـود  قطعنامـه   9 بنـد  در   consideratio–
کـرد. دکتـر ظریـف افـزود: ایـن قطعنامـه بسـیار فراتر 

از بسـتن موضـوع موسـوم بـه پـی ام دی رفته و رسـماً 
12 قطعنامه پیشـین شـورای حکام در خصـوص برنامه 
هسـته ای ایـران که حـاوی اتهامـات و محدودیت های 
جـدی بـرای برنامه هسـته ای کشـور بـود را لغـو کرده 
اسـت. همچنیـن شـورا دسـتورکار ناظـر بـه اقدامـات 
گذشـته را رسـماً خاتمـه داده و دسـتور کار جدیـدی 
تحـت عنـوان “اجرای برجـام” که نـگاه به آینـده دارد، 
بـرای مدت مشـخصی ایجـاد کرده اسـت. او تاکید کرد: 
بـر اسـاس ایـن قطعنامـه می تـوان بـه صراحـت گفت 
موضـوع جعلـی ابعـاد به اصطـاح نظامی برنامه هسـته 
ای ایـران، موسـوم بـه پـی ام دی، بـه تاریـخ پیوسـته 
اسـت. اکنون بر اسـاس نـص صریح گـزارش اخیر آقای 

آمانـو، بـا همـه نقـاط ضعـف آن، عـدم انحـراف مـواد 
هسـته ای به سـوی فعالیـت های غیر صلح آمیز رسـماً 
تأئیـد و در نتیجـه نداشـتن هرگونـه تخلـف ایـران در 
هیـچ بـازه زمانـی از معاهـده اشـاعه )ان پی تـی( احراز 
گردیـده و ماهیـت منحصـراً صلح آمیز برنامه هسـته ای 
ایـران یـک بار دیگـر به اثبات رسـیده اسـت. جمهوری 
اسـامی ایـران بـا تاکیـد مجدد بر سیاسـت همیشـگی 
خـود در زمینـه حرمـت سـاح هـای کشـتار جمعـی و 
پایبنـدی بـه مفـاد معاهـده عـدم اشـاعه )ان پـی تـی( 
بـرای اجـرای کامـل و با حسـن نیـت تعهـدات خود در 
برجـام، بـه شـرط پایبنـدی کامل طـرف هـای 1+5 به 

تعهـدات متقابـل خـود، اعـام آمادگـی مـی کند.

پی ام دی به تاریخ پیوست
وزیر امور خارجه 

مهر پایان شورای 
حکام بر ادعای 
نظامی بودن برنامه 
هسته ای ایران

قطعنامـه 5+1  پیش نویـس 
موضـوع  بسته شـدن  بـرای 
جلسـه  در  دیـروز  پـی ام دی 
بـا  حـکام  شـورای  فوق العـاده 

اجمـاع و بـه اتفـاق آرا بـه تصویـب رسـید. به گزارش ایسـنا نشسـت ویژه 
شـورای حـکام آژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی بـه منظـور تصمیم گیری 
دربـاره پیش نویـس قطعنامه ای که از سـوی کشـورهای 1+5 بـرای خاتمه 
دادن رسـیدگی بـه موضوع مسـایل گذشـته و حـال برنامه هسـته ای ایران 
بـه این شـورا ارایه شـده اسـت، صبـح روز سه شـنبه)به وقت ویـن( برگزار 
شـد. در ایـن نشسـت عـاوه بـر نماینـدگان ۳5 عضو شـورای حـکام، رضا 
نجفـی، نماینـده  دائـم ایـران در آژانـس بـه عنـوان ناظـر و نیـز از سـوی 
جنبـش غیرمتعهد هـا حضـور داشـت. جنبـش عدم تعهـد در بیانیـه ای در 
ایـن نشسـت از برنامـه جامـع اقـدام مشـترک )برجـام( که بیـن جمهوری 
اسـامی ایـران و EU3+3 در تاریـخ 1۴ جـوالی 2015 در ویـن مـورد 
توافـق قـرار گرفـت اسـتقبال کـرد و افزود کـه اعتقـاد دارد ایـن برنامه به 

حـل مسـالمت آمیز موضـوع هسـته ای ایـران مسـاعدت خواهـد کـرد.

اولین اظهارنظر 
سیف درباره نرخ 
دالر در بودجه ٩5

مرکـزی  بانـک  کل  رییـس 
اعـام کـرد کـه بعید اسـت که 
نرخ دالر در بودجه سـال آینده 
کمتـر از نـرخ فعلـی مبادله ای 
یـا در حـد نـرخ بودجـه سـال 
جاری باشـد. به گزارش ایسـنا، 

در حالـی گمانـه زنی هـا برای تعییـن نـرخ دالر در بودجه سـال آینده بین 
کارشناسـان و مقامـات مسـئول ادامه داشـته و تاکنون هیـات دولت درباره 
آن بـه نتیجـه نهایـی نرسـیده اسـت کـه چنـدی پیـش رییـس سـازمان 
مدیریـت و برنامـه ریـزی اعـام کـرده بـود کـه ممکن اسـت نـرخ دالر در 
بودجـه سـال 1۳95 در حـد بودجـه سـال جـاری باشـد. این در شـرایطی 
اسـت کـه قیمـت دالر در بودجـه امسـال 2850 تومان و قیمـت فعلی این 
ارز در مرکـز مبـادالت ارزی بالـغ بر ۳000 تومان اسـت. اما ولی اهلل سـیف 
- رییـس کل بانـک مرکـزی - دیـروز در حاشـیه مراسـم هفتـه پژوهش و 
فنـاوری دربـاره نـرخ دالر دربودجـه سـال آینده اعـام کرد کـه تاکنون در 
جلسـات بررسـی الیحـه بودجه بـا وجود مذاکـرات انجام شـده هیچ نرخی 
نهایـی نشـده اسـت و پس از قطعی شـدن، آقای نوبخت دربـاره آن توضیح 

داد. خواهد 

80 درصد سربازان 
فراری متعلق به 
دهک های پایین 
جامعه هستند

ابعـاد  بررسـی  همایـش  در 
کـه  سـربازی  خدمـت  اقتصـادی 
دیـروز در دانشـگاه تهـران برگـزار 
شـد، بـا اشـاره بـه مالیـات پنهان 
چند هزار میلیارد تومانی سـربازان 

عنـوان شـد کـه 80 درصـد سـربازان فـراری در ایران متعلـق به دهک هـای پایین 
جامعـه هسـتند. به گزارش ایسـنا، در ایـن همایش صادق الحسـینی، اقتصاددان با 
مقایسـه تجربه کشـورهای دنیا از خدمت سـربازی درباره ی مالیات پنهان سـربازی 
اجبـاری گفـت: طبـق پژوهش هـای انجـام شـده در آمریـکا در سـال های جنـگ 
ویتنـام سـاالنه هشـت میلیـارد دالر مالیـات پنهـان کـه تفـاوت حداقل حقـوق از 
حقوق سـربازان به دولت اسـت، پرداخت می شـد. این در حالی اسـت که پرداخت 
مالیـات پنهـان سـربازان نیز بیـن 12 تـا 15 هزار میلیارد تومان اسـت. الحسـینی 
همچنین با برشـمردن ویژگی های سـربازی در ایران تشـریح کرد: سـه ویژگی عدم 
رضایـت، کار تقریبـا بی مـزد و رایـگان و همچنین عـدم امکان پیگیـری مطلوبیت 
فـردی و منافع شـخصی باعث شـده تـا خدمت مقدس سـربازی در ایـران اجباری 
شـمرده شـود. از ایـن رو معتقـدم که قطعـا می بایسـت دروازه اجبـاری از بین برود 
و بـه سـمت سـربازی حرفـه ای همچـون روش قالب کشـورهای دنیا پیـش برویم.

یک سوم آرا 
انتخابات الکترونیکی 
انجام می شود

انتخابـات  سـتاد  رئیـس 
کشـورگفت: یـک سـوم از آرای 
و  اسـامی  شـورای  مجلـس 
صـورت  بـه  رهبـری  خبـرگان 
شـد.  خواهـد  اخـذ  الکترونیـک 
بـه گـزارش ایرنا، محمد حسـین 
حاشـیه  در  دیـروز  مقیمـی 

پانزدهمیـن جلسـه سـتاد انتخابـات کشـور در جمع خبرنـگاران با بیـان اینکه 
پـس ازهماهنگـی هـای انجـام شـده مقررشـد یـک سـوم رای گیـری مجلس 
شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری به صـورت الکترونیـک اخذ شـود، افزود: 
بـا توجـه بـه برنامـه ریزی هـای انجام شـده درحـال تهیه سـخت افـزار و نرم 
افـزار الزم برآمدیـم. بـه گفته وی کارشناسـان فنی سـتاد انتخابـات هم اکنون 
در حال رفع برخی اشـکاالت و نواقص فنی هسـتند. مقیمی با اشـاره به اینکه 
پـس از آمـاده شـدن ایـن نـرم افـزار آن را بـه تاییـد شـورای نگهبـان خواهیم 
رسـاند، گفـت: بایـد تـا دو هفتـه آینده حـوزه هـای انتخاباتی کـه آرای آنها به 
شـیوه الکترونیک برگزار می شـود نیز به تایید این شـورا برسـد. رئیس سـتاد 
انتخاباتـی کشـوردرباره سـن رای دهنـدگان اظهارداشـت: افـرادی کـه هفتـم 
اسـفند مـاه سـال جـاری 18 سـال آنهـا بـه اتمام برسـد مجـاز به شـرکت در 

انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی و خبـرگان رهبـری هسـتند.

بانک مرکزی5+1 انتخاباتخدمت سربازی
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واکنش مراجع تقلید به قتل عام شیعیان نیجریه:

خون این افراد مظلوم دامنگیر 
حکومت نیجریه می شود

حضـرات آیـات، نـوری همدانـی، علـوی گرگانـی، 
صافـی گلپایگانـی از مراجـع عظام تقلید کشـورمان با 
صـدور بیانیـه ای حمله به شـیعیان نیجریـه و قتل عام 
آنـان را محکـوم کـرده، آزادی فـوری شـیخ زکزاکـی، 
رهبـر شـیعیان این کشـور و برخـورد قاطـع حکومت 
نیجریـه بـا فرقه ضاله بوکوحـرام را به به جای کشـتار 

مردم خواسـتار شـدند.
بامـداد  درگیری هـای  در  فـارس،  گـزارش  بـه 
یکشـنبه گذشـته کـه پس از حملـه ارتـش نیجریه به 
حسـینیه »بقیة اهلل« در شـهر زاریـای نیجریه و منزل 
شـیخ ابراهیم زکزاکی رخ داد،  عاوه بر همسـر و پسـر 
»شـیخ زکزاکـی« و چندیـن تـن از سـران »جنبـش 
اسـامی نیجریـه« بیـش از ۳00 تـن از شـیعیان بـه 
شـهادت رسـیدند. بـه مناسـبت ایـن واقعـه دردنـاک 
برخـی مراجـع عظـام تقلید با صـدور بیانیـه ای از این 
حادثـه دلخراش اعـام انزجار کرده و خواسـتار آزادی 
فوری شـیخ زکزاکی رهبر شـیعیان نیجریـه و برخورد 
قاطـع حکومـت نیجریـه بـا فرقـه ضالـه بوکوحـرام 

شدند.
آیت اهلل نوری همدانی:

شیخ زکزاکی باید فورًا مداوا و آزاد شود
آیـت اهلل حسـین نـوری همدانـی بـا صـدور پیامـی 
کشـتار شـیعیان نیجریـه را محکـوم کرده و خواسـتار 
مجـازات عامـان ایـن جنایـات دردنـاک شـدند و از 
دولـت ایـن کشـور آفریقایـی خواسـت به جای فشـار 
به مسـلمانان و شـیعیان، توان خـود را معطوف مبارزه 

بـا بوکوحـرام و تکفیری هـا کنـد.
متن پیام  معظم له به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـا تأسـف فـراوان ایـن روزها شـاهد حـوادث ناگوار 
و  گیـری  از سـخت  نیجریـه کـه حاکـی  در کشـور 
حمات شـدید به شـیعیان و دبیرکل جامعه اسـامی 
آن کشـور جناب آقای شـیخ ابراهیم زکزاکی هسـتیم.

مـا ضمـن محکـوم کـردن ایـن اقـدام، بر ضـرورت 
حفـظ حقـوق مسـلمانان و شـیعیان و لـزوم مجـازات 
عناصـر خودسـر نظامی و آزادی و مداوای فوری شـیخ 
زکزاکـی و دیگـر آسـیب دیدگان تاکیـد مـی کنیـم و 
حفظ وحدت مسـلمانان را در شـرایط کنونی در مقابله 
بـا گروه هـای تفرقه انگیـز تکفیری، سـلفی و بوکوحرام 
را الزم می دانیـم و از دولـت نیجریـه می خواهیـم تمام 
تـاش خـود را بـرای مبـارزه با دشـمنان اصلـی خود 
یعنـی بوکوحـرام قرار بدهد. والسـام علیکـم و رحمه 

برکاته و  اهلل 
آیت اهلل علوی گرگانی:

خون این افراد مظلوم دامنگیر حکومت 
نیجریه می شود

آیـت اهلل محمدعلـی علـوی گرگانـی در محکومیت 
قتـل عـام شـیعیان نیجریه و شـهادت فرزند و همسـر 
حجت االسـام والمسـلمین زکزاکـی بیانیـه ای به این 

شـرح صـادر کردند:
بسمه تعالی 

قـال اهلل تعالـی »و ما نقموا منهـم اال أن یؤمنوا باهلل 
الحمید« العزیز 

قابـل  تعـداد  و شـهادت  نیجریـه  ارتـش  جنایـت 
کنـار  در  نیجریـه  مظلـوم  شـیعیان  از  توجهـی 
جسـارت و شـهادت همسـر و فرزند جناب مسـتطاب 
حجت االسـام و المسـلمین آقای زکزاکی مایه تأسـف 

و تألـم شـدید شـد.
حکومـت نیجریـه باید بداند کـه این گونـه رفتارها 
همچـون  شـیعی  ضـد  گروه هـای  تحریـک  بـه  کـه 
وهابیـت و صهیونیسـت انجـام می گیرد، هیـچ تأثیری 
جـز بدتـر شـدن اوضـاع ایـن کشـور و آلـوده شـدن 
کشـمکش های  و  درگیری هـا  بـه  نیجریـه  مملکـت 
بیشـتر نخواهـد داشـت و خـون ایـن افـراد مظلـوم 

می شـود. حکومـت  دامنگیـر 
لـذا توصیـه می شـود فریـب تحریک هـا و آزارهای 
مخالفیـن شـیعه را نخـورده و ارتـش و پلیـس نیجریه 
ضمـن آزاد کـردن هر چـه سـریعتر آن عالـم محترم، 
تمـام هـّم و غم خـود را صرف مبارزه بـا خونریزی های 
گروه هـای شـبه نظامی همچـون بوکوحرام کـرده و با 
شـیعیان ایـن کشـور با احتـرام و به دور از سـوء ظن و 

بدبینی رفتـار کند.
در پایـان بـار دیگر ضایعـه مولمه شـهادت فرزند و 
همسـر جناب مسـتطاب حجت االسـام و المسـلمین 
آقـای زکزاکـی را تسـلیت گفتـه و امیـد اسـت کـه 
خداونـد بـه ایشـان صبر و اجـر جزیل عنایـت فرماید.

آیت اهلل صافی گلپایگانی: 
نیجریه به جای برخورد با فرقه ضاله 

بوکوحرام شیعیان مظلوم را به قتل می رساند
همچنیـن آیـت اهلل لطـف اهلل صافـی گلپایگانـی در 
کلباسـی  بـا حجت اإلسـام مجتبـی  دیـدار  حاشـیه 
مسـئول سـتاد مرکـزی مؤسسـات و مراکز مهـدوی با 
اشـاره بـه شـهادت تعـداد زیـادی از شـیعیان مظلـوم 
در نیجریـه و پاراچنار و ابراز تأسـف شـدید از سـکوت 
مجامـع بیـن المللی و اسـامی بیان داشـت: شـیعیان 
مظلومـی کـه هیچ خطـری برای کشـورهای اسـامی 
ندارنـد و صادقانـه و مظلومانـه و مسـالمت آمیز در این 
کشـورها زندگـی می کننـد، ایـن چنیـن بـه دسـت 
اجانـب گرفتار شـده و شـهید می شـوند و مجامع بین 
المللـی و اسـامی هـم در مقابل این جنایات سـکوت 
اختیـار می کننـد. بایـد همـه دنیـا این جنایات زشـت 
را محکـوم کننـد و خصوصاً کشـورهای اسـامی برای 
جلوگیـری از چنیـن فجایعی، اقدامات الزم و مناسـب 

را انجـام دهند.
از عملکـرد دولـت  تأسـف  ابـراز  معظم لـه ضمـن 
نیجریـه افـزود: کشـور نیجریـه بـه جـای اینکـه فرقه 
ضالـه بوکوحـرام را - کـه در ایـن چند سـال این همه 
جنایـت کـرده و انسـان های زیـادی را به قتل رسـانده 
اسـت- قلـع و قمـع کنـد، بـا اینهـا همـکاری کـرده و 
شـیعیان مظلـوم را به قتل می رسـاند و متأّسـفانه این 
جنایـت بـرای آنهـا عـادی شـده اسـت. قلـب مقدس 
امـام زمان)عـج( از ایـن جنایات و حوادث غیر انسـانی 
ناراحـت و غمگیـن اسـت. بایـد کاری کنیـم کـه آن 
وجـود مقـّدس از اعمـال و رفتـار مـا خوشـحال شـده 
و غـم و غصـه آن حضـرت را تـا حد امـکان رفع کنیم.

در  زمانـه  یزیـد  پاسـداران  گفـت:  سـپاه  کل  فرمانـده 
چهـره آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی، آل سـعود و داعـش به 
منظـور منحـرف کردن اسـام نـاب محمـدی )ص( نمایان 

شده اسـت.
محمدعلـی  سرلشـکر  فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 

روحـی  حبیـب  شـهید  خانـواده  بـه  پیامـی  در  جعفـری 
مسـجد  در  شـهید  ایـن  سـوم  مراسـم  در  کـه  چوکامـی 
جامـع چـوکام قرائـت شـد اظهـار کـرد: درود و سـام خدا 
و رسـولش بر شـهدا، جانبـازان و رزمندگان سـرافراز جبهه 

خـط مقاومـت. 

وی بـا سـام بـر پـدران و مـادران، همسـران، فرزنـدان 
و تمـام بازمانـدگان شـهدا و افتخارآفرینـان اسـام و ایـران 
عزیـز، افـزود: رتبـه و شـان معنـوی بازمانـدگان شـهدا بـه 
تعبیـر مقـام معظـم رهبـری بافاصلـه پشـت سـر عزیـزان 

فـداکار ایـن بزرگـواران اسـت. 
فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی بیان کرد: 
سـپاس خدایـی را کـه بـه مـا توفیـق داد تـا تهنیت گـوی 
بزرگوارانـی باشـیم کـه در راه تکلیـف و صیانـت از حرمین 
آل اهلل و شـجره طیبـه ای کـه نهـال آن را حضـرت ختمـی 
مرتبـت محمـد مصطفـی )ص( بر بسـتر قلب های همیشـه 
منتظـر کاشـته بـود حماسـه آفریدنـد، حماسـه ای کـه در 
عرصـه عاشـورای حسـینی )ع( ادامـه یافـت و امـروز پرچم 
پـر افتخـار کربـا و ایثارگـران عاشـورائیان بـر شـانه های 

است. استوارشـان 
جعفـری متذکـر شـد: در روزگاری کـه یزیـد زمانـه در 
چهـره آمریـکا، رژیـم صهیونیسـتی، آل سـعود و داعـش به 
منظـور منحـرف کردن اسـام ناب محمـدی )ص( و ترویج 
افکار شـیطانی در کشـورهای اسـامی و دنیا نمایان شـده، 
شـما بـه حـق توانسـتید نـدای لبیـک یـا حسـین )ع( را با 
بیـزاری جسـتن از آنهـا و دفـاع از دین خدا بـا تقدیم خون 
مطهرتـان عملـی کـرده و عرصـه را برای جـوالن دادن این 

جـادان شـمر صفت با تشـکیل لشـکر جهانی حـزب اهلل در 
بـاد اسـامی تنـگ کنید.

رزمندگان اسالم ریشه تکفیری  ها را می خشکانند
معـاون هماهنگ کننـده فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی نیـز در مراسـم مذکـور گفـت: 
آمریـکا، انگلیـس و رژیـم صهیونیسـتی آمدنـد که نخسـت 
ریشـه و مظاهر تشیع را بخشـکانند و بعد اسرائیل تکفیری، 
وهابـی و سـلفی را در جهان اسـام تشـکیل دهند. سـردار 
یقیـن  کـرد:  تصریـح  خراطیـان  علی اکبـر  یکـم  دریـادار 
بدانیـد شـهید روحی هـا همان گونه کـه نگذاشـتند به حرم 
اهل بیت )ع( آسـیبی برسـد، ریشـه تکفیری ها و آل سـعود 

می خشـکانند.  را 
وی بـا اشـاره به اینکه شـهید حبیب روحـی چوکامی در 
لشـکر قـدس سـپاه قدس گیـان خدمـت می کرد، یـادآور 
شـد: شـهید روحـی چوکامـی بـه نیـروی دریایـی سـپاه 
پاسـداران انقـاب اسـامی در خورموسـی انتقـال پیدا کرد 
و پـس از مدتـی بـه جبهـه دفاع از حـرم اعزام شـد. معاون 
هماهنگ کننـده فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران 
انقاب اسـامی، شـهدا را انتخاب شـده خوانـد و بیان کرد: 
حضـور در جبهه هـا و شـهادت اتفاقی نیسـت بلکه بـا اراده 

خداونـد شـهدا برگزیده می شـوند.

سرلشکر جعفری:

مدافعان حرم عرصه را برای جوالن  جالدان 
شمر صفت   تنگ کرده اند 

سپاه پاسداران

در اجـرای  مـواد مذکـور   بدینوسـیله  اماکـی  کـه برابـر اراء هیاتهای  حل اختاف  موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتي 
اراضـي و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتي کرمـان  تقاضای ثبـت انها پذیرفتـه و ادامه عملیـات ثبتی انها 
مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت بـه قرتیـب شـماره پـاک فرعی از اصلـی  و بخـش محل وقـوع ملک و مشـخصات 
مالـک یـا مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخشـهای ) 1و2و۳و۴ و۶ و8 (حـوزه ثبتـی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیل اگهی  
میشـود تـا  در صورتـي کـه  شـخص  یـا اشـخاصی  نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـي اعتراضي داشـته باشـند بتوانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایي تقدیـم نمایند.بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانع مراجـع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود.
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان

۳۴  فرعـی از ۴25۴  اصلـی - خانـم نرگـس علـی زاده شـاهرخ ابـادی   فرزند  هاشـم  به شناسـنامه شـماره  7 صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   200  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار شـهدای خانوک  کوچه  شـماره  ۳8  

خریـداری از محـل مالکیت  حسـین خدائـی - ردیف  525۶
1۳801  فرعـی از ۴77۶  اصلـی - خانـم زهـرا حـاج ملـک   فرزنـد  محسـن  بـه شناسـنامه شـماره  2980۶7029۴ صـادره از 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   20۴/50 متـر مربـع  کـه مـوازی ۶/0۴  متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  جاده سـیدی  بعد از گاوداری رشـید فرخی  سـمت 

چـپ لـب جـاده درب اول خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر رشـید فرخی  - ردیـف  92/957
1۳81۶  فرعـی از ۴77۶  اصلـی - اقـای   حسـین اکبـری جـور  فرزنـد  اکبـر   بـه شناسـنامه شـماره  25 صـادره از زرنـد  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   19۴/80  متـر مربـع  مربـع  که مـوازی ۶/09  متـر مربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان  بلـوار شـهدای غدیـر  نبش خیابـان ولی عصر)عـج(  منزل 

سـوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیت مختـار خدایی- ردیـف  92/۴90
1۳898  فرعـی از ۴77۶  اصلـی - اقـای  محمـد حجتـی راد   فرزنـد  رضـا  به شناسـنامه شـماره  1۴ صادره از بم در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   199  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بزرگراه ایـت اله خامنـه ای  اراضی سـیدی   خریداری از 

محـل مالکیـت  پوراندخـت و پرویز کاویانـی  - ردیف  92/119۴
1۳9۴2  فرعـی از ۴77۶  اصلـی - اقـای  احمـد سـابکی ژنـد   فرزنـد  خالـق داد  بـه شناسـنامه شـماره  ۶58 صـادره از بـم  در 
ششـدانگ  یکباب  سـاختمان به مسـاحت   1۴9/1۶  متر مربع  به ادرس کرمان بزرگراه ایت اله خامنه ای شـهرک بنی هاشـم  

کوچـه علـی ابـن ابطالـب )ع( فرعـی 2  خریداری از محـل مالکیت  ورثـه بانک توکلـی  - ردیف  ۴۳11
۳927  فرعـی از ۴809   اصلـی - اقـای  حسـین اکبـری جـور   فرزنـد  اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره  25 صـادره از زرنـد  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی  بـه مسـاحت   181/50  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان خیابان سـده  

کوچـه 25 شـمالی 2  غربـی 2   خریـداری از محـل مالکیـت  کیاندخـت کیانیـان - ردیـف  ۴91
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

۳۶  فرعـی از ۳195  اصلـی -  اقـای محمـد امینیـان  فرزنـد  حمیـد  بـه شناسـنامه شـماره  1۴10 صـادره از لنگـر کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانی   به مسـاحت   520  متر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان  17 شـهریور  

کوچـه  شـماره  28 جنـب  درمانـگاه  خریـداری  از محـل مالکیـت  مجتبی هاشـمی- ردیف  11189
701۴  فرعـی از ۳9۶8 مجـزی شـده از 899 فرعـی از ۳9۶8  اصلـی - اقـای  اکبـر شـبانی  گوکی   فرزند  عباس   به شناسـنامه 
شـماره  2۴۳ صـادره از گلبـاف   و خانـم صدیقـه مهـدی زاده گوکـی    فرزنـد  نصرالـه   بـه شناسـنامه شـماره  1۴7  صـادره از 
گلبـاف  بالمناصفـه  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   2۳9/25  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهید 

دسـتغیب  کوچـه  شـماره  5۴ خریـداری از محـل مالکیـت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیف هـای 89۳2 و 89۳۴
1۴009  فرعـی از ۳9۶8 مجـزی شـده از 899  فرعـی از  ۳9۶8  اصلـی - اقـای محمـود شـرفیائی مرغکـی   فرزنـد  قاسـم   بـه 
شناسـنامه شـماره  5  صـادره از بـم  در ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  بـه مسـاحت   15۶/۶2 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خیابـان  دسـتغیب   کوچـه  شـماره  27 کوچـه نـاز 8 متـری نـادر ) شـرقی ۴ (  خریـداری از محل مالکیت  غامحسـین رشـید 

فرخـی   - ردیـف  11۳۴9
1۴125  فرعـی از  ۳9۶8   اصلـی مجـزی شـده از 899  فرعـی از  ۳9۶8  اصلـی -  خانـم نصـرت دولتـی رحمـت ابـادی   فرزند  
محمد   به شناسـنامه شـماره  1۳۶  صادره از فهرج   در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان   مشـتمل بر طبقه فوقانی  به مسـاحت   
۶0/50   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  دسـتغیب  حـد فاصـل   کوچـه هـای  ۴7 و ۴9 1 خریـداری از محـل مالکیـت  

ماشـااله ثمـره هدایت زاده -  ردیـف   92/۳807
1۴1۶۴  فرعـی از  ۳9۶8   اصلـی مجـزی شـده از 899  فرعـی از  ۳9۶8  اصلـی -  اقـای عیسـی نقدی   فرزند  غامحسـین  به 
شناسـنامه شـماره  170   صـادره از بـم   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   221/0۶  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
شـهرک صنعتـی  کوچـه پوسـتی  ) شـهرک امـام حسـن  )ع(  کوچـه گلسـتان فرعـی دوم ( خریـداری از محل مالکیـت   کبری 

رشـید فرخی  - ردیـف  92/۳5۳۶
5۴0   فرعـی از  ۴220    اصلـی  -  اقـای علـی امیـر زاده ماهانـی   فرزند  احمد   به شناسـنامه شـماره  8812    صادره از کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   ۳۶5/20  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان سـرباز  کوچـه ۴7  شـرقی 1   

خریـداری از محـل مالکیت  ماشـااله ثمـره هدایـت زاده  - ردیف  92/۳791
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

۶7۳۳  فرعـی از 178۳  اصلـی -  اقـای محمـود سـاجقه   فرزنـد  غامرضـا  بـه شناسـنامه شـماره  29 صـادره از بافـت  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   198  متـر مربـع  کـه مـوازی  71/19   متر مربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا 
متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد  بـه ادرس کرمـان خیابـان 2۴ اذر کوچـه 5۶  کوچـه مهدیه  پـاک 2۳   خریداری 

از محـل مالکیـت  عـدل  اسـفندیاری   - ردیـف  9۳/2۳۴
180۳8  فرعـی از 178۳  اصلـی -  اقـای حسـین شـیخ اکبـری  فرزنـد  رضـا  بـه شناسـنامه شـماره  ۴ صادره از رفسـنجان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه مسـاحت   250  متـر مربـع  کـه مـوازی  89/88   متـر مربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قرار دارد  بـه ادرس کرمان خیابـان  جهاد   کوچه 9۶  شـهرک 
یاسـین  - یاسـین ۴  روبـروی صبـا  سـاختمان  چهـار طبقـه  خریـداری از محل مالکیت  سـید کاظم طباطبایـی  - ردیف  ۶51
18۴11  فرعـی از 178۳  اصلـی -  اقـای حسـن شـیخ  شـعاعی اختیارابـادی   فرزنـد  رمضـان  بـه شناسـنامه شـماره  2 صادره 
از  کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   295/80  متـر مربـع  که مـوازی  107/85   متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد  به ادرس کرمـان بلـوار ازادگان  خیابان جواد االئمه  )ع( شـرقی  

۶   خریـداری از محـل مالکیـت  سـید کاظم طباطبایـی  - ردیف  5۴22
 18۴۶۴  فرعـی از 178۳  اصلـی -  اقـای محمـد رضـا پـور غریـب شـاهی   فرزند  غامرضا  به شناسـنامه شـماره  ۳59  صادره 
از  شـهر بابـک   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت   205 متـر مربع  که مـوازی  ۶8  متر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد  بـه ادرس کرمان بلـوار ازادگان  خیابـان جواد االئمه  )ع(  نبش شـرقی 

1  خیابـان جدیـد االحـداث  ۳5 متـری  منزل سـوم سـمت چپ  خریـداری از محل مالکیت  حسـین دانایـی  - ردیف  ۴۴۴9
۴1۴8 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  وحیـد خالقـی  فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره  ۳08  صـادره از کرمـان  در 

ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه  فوقانـی  بـه مسـاحت   8۴/20  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  خیابان  شـهید 
مصطفـی خمینـی  قبـل از کوچـه  7  خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج محمـود پـورزاده حسـینی   - ردیـف  5008

21558 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  کرامـت پناهـی  فرزنـد  غامرضـا   به شناسـنامه شـماره  995  صـادره از جیرفت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه مسـاحت   270/۴7  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابـان  باقـدرت  غربـی بعـد از مسـجد 

دوازده امـام  نرسـیده بـه پـل  خریـداری از محـل مالکیت  ربابـه مصبـاح    - ردیف  ۶07۶
21۶۳۴ فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  علـی عسـکری کرمانـی   فرزنـد  قاسـم   به شناسـنامه شـماره  ۴ صادره از رفسـنجان   
در ششـدانگ  یکبـاب  مغـازه  بـه مسـاحت   80  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بزرگـراه   امـام   جنـب پـل ابـوذر  بطـرف هتـل 

گواشـیر  خریـداری از محـل مالکیـت  حاج  حسـن لنگـری    - ردیـف  11777
21۶۳5 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  علـی عسـکری کرمانـی   فرزنـد  قاسـم   به شناسـنامه شـماره  ۴ صادره از رفسـنجان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   2۶۴/75  متـر مربع  بـه ادرس کرمان خیابان ابوذر  کوچـه 2 قطعه 11  جنوبی 

خریـداری از محـل مالکیـت  حاج  حسـن لنگـری    - ردیف  11778
22197 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  محمـود فدائـی  فرزنـد  حسـن جـان  بـه شناسـنامه شـماره  ۶۴۳  صادره از بردسـیر  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   15۴/57  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان ابـوذر جنوبی  کوچـه ۴0 نبش جنوبی 

۳  خریـداری از محـل مالکیـت  محمـود پـورزاده حسـینی  - ردیف  77۶1
22۳11 فرعـی از  2787   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانی    به مسـاحت   1۴7/۶0  متـر مربع  به ادرس کرمـان خیابان ابوذر 

جنوبـی  انتهـای کوچـه ۳۶  خریـداری از محـل مالکیـت علی اکبر رمضـان زاده باغینـی  - ردیف  ۳895
129 فرعـی از  28۳۳   اصلـی - اقـای  محمـد منظـری توکلـی   فرزنـد  محمود   به شناسـنامه شـماره  102 صـادره از زرند  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان    بـه مسـاحت   209/75  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان بلـوار ابوالفضـل )ع(  -  کوچـه ابو الفضل 

)ع(  یـک  - فرعـی  دوم سـمت  چـپ  خریـداری از محـل مالکیـت  حاج شـیخ ابوالقاسـم هرنـدی   - ردیف  ۳7۳7
1۳0 فرعـی از  28۳۳   اصلـی - اقـای  مسـعود توکلـی   فرزنـد  محمـود   بـه شناسـنامه شـماره   5095 صـادره از بافـت   در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه مسـاحت   1۳۴  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  شـهرک مطهری  

بلـوار ابوالفضـل )ع(  -  کوچـه  یـک   - خریـداری از محـل مالکیـت  حـاج شـیخ ابوالقاسـم هرنـدی   - ردیـف  ۳7۳8
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

۴72۶  فرعـی از  5   اصلـی -  اقـای  امیـر رضـا کاربخـش  راوری   فرزنـد  محمد  به شناسـنامه شـماره  12۴  صـادره از  کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   ۳51/۶1   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلـوار امیـر کبیـر کوچـه ۳ فرعی دوم 

سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیت  مهـدی نظریـان  - ردیف  ۴055 
272   فرعی از  8   اصلی -  اقای  ماشـااله همدم نژاد کرمانی   فرزند  غامحسـین   به شناسـنامه شـماره  ۳ صادره از  کرمان   
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   ۴71   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلـوار امیـر کبیـر کوچه شـماره 2  فرعی  

اول  سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیـت  اکبر نیک پـو.ر  - ردیف۴222  
۶9۶0  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری کارگاه   بـه مسـاحت   152/۴۶  متر مربـع  به ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعد از شـرکت ایـران گاز خریـداری از محل مالکیـت محمد ثریا - ردیـف  92/2۳۶
۶9۶1  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری مغـازه  بـه مسـاحت   ۶1/1۴  متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعـد از شـرکت ایـران گاز خریـداری از محـل مالکیت محمـد ثریا - ردیـف  92/2۳7
۶9۶2  فرعـی از  11   اصلـی - اقـای  غامرضـا موالئـی  فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره  587 صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـا اسـتفاده کاربـری  مغـازه  بـه مسـاحت   ۶۳/70  متـر مربع  بـه ادرس کرمان  جـاده تهران  ) 

بلـوار خلیـج فـارس (  بعـد از شـرکت ایـران گاز خریداری از محـل مالکیت محمـد ثریا - ردیـف  92/2۳8
۴۳7۶  فرعـی از  ۳1   اصلـی - خانـم طلعـت علینقـی پـور لنگـری   فرزنـد  ماشـااله   بـه شناسـنامه شـماره  ۴9صـادره از لنگر 
کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   2۶۴/۶۴  متـر مربـع  به ادرس کرمـان  اختیار اباد  خیابـان امام  کوچه 

شـماره 19 خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر حسـینی  اختیار ابـادی - ردیف  7۶52
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1772  فرعـی از  20   اصلـی -  اقـای حسـین ضیـاء فروغـی   فرزنـد  اسـداله  به شناسـنامه شـماره  777  صـادره از کرمان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   201/20   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  قائـم  ابـاد خیابـان  مولـوی   کوچـه 18  

فرعـی دوم سـمت راسـت  خریـداری از محـل مالکیـت  علـی  ایاقـی  - ردیف  ۴092
امالك تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

۴9  فرعـی از  1۴۴   اصلـی -  اقـای  مجیـد عسـکری راوری   فرزنـد  تیمـور    بـه شناسـنامه شـماره  ۴۴ صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب سـاختمان  مشـتمل  بـر طبقـه  فوقانـی   بـه مسـاحت   ۳۶0/07 متـر مربـع  بـه ادرس  کوهپایه  وامـق  اباد  

بعـد از مسـجد علـی ابـن ابیطالـب )ع(  خریـداری از محـل مالکیت  علی   نجـارزاده - ردیـف  92/۴0۶0
2  فرعـی از  181   اصلـی -  اقـای محمـد فربـی درختنجانـی   فرزنـد  علـی   بـه شناسـنامه شـماره  ۶  صـادره از  کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  خانـه و بـاغ   بـه مسـاحت   ۴5۴/۳0   متـر مربع که مـوازی  1۳0 متر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضا 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد  به ادرس کوهپایه  روسـتای ده شـعیب - باالتر از مسـجد الزهراء )س(  کوچه شـماره 

10 خریـداری از محـل مالکیـت  علی  قربـی - ردیف  1108۴
اگهی اصالحی مر حله 6 

در اجـرای  مقـررات  قانـون مذکـور و اییـن نامـه اجرایـی مربوطه  بدینوسـیله  اماکـی  که برابـر اراء هیئت نظارت و یـا هیاتهای  
حـل اختـاف  یـا دسـتور رییـس ثبـت  اگهـی انها تجدیـد  گردیده اسـت  ) اگهـی اصاحـی ( به ترتیب شـماره پـاک فرعی از 
اصلـی  و بخـش محـل وقـوع ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکین ) متقاضیـان ثبـت ( واقع در بخشـهای حوزه ثبتی شهرسـتان 
کرمـان  بشـرح ذیـل اگهـی  میشـود تـا  در صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار نوبـت اول ایـن آگهـي بـه مـدت  یک ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت در 
صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و 

تسـلیم سـند مالکیـت بر اسـاس قانـون مذکور مانـع مراجع متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود
1۳895  فرعـی از ۳9۶8 مجـزی شـده از 881 فرعـی از ۳9۶8  اصلـی - خانـم مریـم حسـینی گوکـی   فرزنـد  سـید جـواد  بـه 
شناسـنامه شـماره  82  صـادره از گلبـاف در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   2۳۴/۴۶  متر مربع  بـه ادرس کرمان  
میـدان بیـرم ابـاد  بلـوار شـهید ماهانی کوچـه 15  انتهای کوچه سـمت چپ خریـداری از محـل مالکیت  میرزا عبـاس ابراهیمی 
پـور فرسـنگی بـا ایـن توضیـح کـه در اگهی قبلی مسـاحت مـورد تقاضای ثبت اشـتباه چـاپ و منتشـر گردیده که بدیـن ترتیب  

اصـاح میگـردد  - ردیف  ۳1۳0
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۳9۴/09/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳9۴/10/09
 کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان  امین رضا قوام 

اگهی مرحله 6 
اداره کل ثبت اسناد و امالك استان کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
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خودرو

خبرخبر

رفع ممنوعیت ترخیص 
خودروهای وارداتی با 

استاندارد کشورهای حاشیه 
خلیج فارس

از  خـودرو  واردکننـدگان  انجمـن  رئیـس 
رفـع ممنوعیـت ترخیـص خودروهـای موجـود 
حاشـیه  کشـورهای  اسـتاندارد  بـا  گمـرک  در 
خلیج فـارس خبـر داد و گفـت: خودروهایـی که 
قبـض انبـار آنها تا 15 آذرماه صادر شـده باشـد، 

امـکان ترخیـص دارنـد. 
فرهـاد احتشـام زاد با اشـاره به مصوبـه جدید 
خارجـی  خودروهـای  ترخیـص  بـرای  گمـرک 
اظهار داشـت: براسـاس مصوبه هایـی که در زمان 
تحریم ها توسـط سـتاد ویـژه تدابیـری اقتصادی 
بـا  خـودرو  واردات  امـکان  بـود،  شـده  صـادر 
اسـتاندارد آالیندگـی پایین تـر از اسـتانداردهای 
ایـران فراهـم شـده بـود. براین اسـاس بـا توجه 
بـه تحریـم صنعت خـودروی ایـران، خودروهایی 
حاشـیه  کشـورهای  اسـتاندارد  بـا  مطابـق  کـه 
خلیج فـارس بودنـد نیـز می توانسـتند بـه ایـران 
ایـن  اسـتاندارد  داد:  توضیـح  شـوند.وی  وارد 
خـودرو سـبب آالیندگـی این خودروهـا یک پله 
پایین تـر از اسـتاندارد ایـران بود و طبـق مصوبه 
دولـت منع واردات آنها برداشـته شـده بود.  وی 
بـا بیـان اینکه از سـال گذشـته مصوبـه جدیدی 
اباغ شـد کـه براسـاس آن خودروهـای وارداتی 
باید تمـام اسـتانداردهای اروپایی را دارا باشـند، 
گفـت: مصوبـه اول، تا شـهریور 9۳ قابل اجرا بود 
و از ایـن تاریـخ بـه بعـد امـکان سـفارش گذاری 
بـرای ایـن خودروهـا وجـود نـدارد. احتشـام زاد 
تصریـح کـرد: بـه ایـن ترتیـب خودروهـای وارد 
شـده براساس اسـتانداردهای کشـورهای حاشیه 
امـکان  و  بـود  مانـده  گمـرک  در  خلیج فـارس 
مصوبـه  طبـق  افـزود:  وی  نداشـتند.  ترخیـص 
جدیـد دولـت قرار شـد خودروهایی کـه تا تاریخ 
15 آذر مـاه امسـال قبض انبار دریافـت کرده اند 
در صـورت نداشـتن چراغ مه شـکن عقـب امکان 
ترخیـص از گمـرک را داشـته باشـند. وی ادامـه 
داد: بـه ایـن ترتیب سـازمان اسـتاندارد ترخیص 
ایـن خودروهـا را منـوط به نصب چراغ مه شـکن 
عقـب کـرد کـه البتـه این اقـدام بایـد بـه تایید 
شـرکت نمایندگی خودروسـاز نیز برسـد.  رئیس 
انجمـن واردکننـدگان خودرو با بیـان اینکه آمار 
جدیـدی از تعداد خودروهـای موجود در گمرک 
نداریـم، گفـت: ترخیـص ایـن خودروهـا تاکنون 
متوقـف شـد امـا بـا مصوبـه جدیـد و بخشـنامه 
گمـرک ایـن ممنوعیت برطرف شـده اسـت. وی 
بـا بیـان اینکـه از ایـن بـه بعـد واردات خودروها 
گواهـی  و   5 یـورو  اسـتاندارد  براسـاس  بایـد 
خودروهـای  گفـت:  گیـرد،  صـورت  سیاسـی 
وارداتـی بـه محض ورود بـه انبار گمـرک، قبض 
بخشـنامه  طبـق  کـه  می کننـد  دریافـت  انبـار 
جدیـد اگـر این قبض تـا 15 آذر ماه صادر شـده 

باشـد،اجازه ترخیـص خواهند داشـت. 

DS برند لوکس فرانسوی
 وارد ایران شد

مدیـر بازاریابـی و فروش شـرکت DS از آغاز 
واردات محصـوالت ایـن شـرکت بـه ایـران خبر 

داد. 
آرنـو ریبـو در بازدیـد خبرنـگاران ایرانـی از 
ایـن شـرکت در فرانسـه اظهـار کـرد: گـروه پژو 
- سـیتروئن بعـد از دو برنـد پـژو و سـیتروئن، 
محصـوالت  برنـد  عنـوان  بـه  را  دی اس  برنـد 
بـا  وی  اسـت.  کـرده  ر اه انـدازی  خـود  لوکـس 
بیـان اینکـه تولیـد محصـوالت دی اس از سـال 
1955 در فرانسـه آغـاز شـد، خاطرنشـان کـرد: 
محصـوالت دی اس در دو کشـور فرانسـه و چین 
تولیـد می شـود و صـادرات بـه ایـران نیـز از این 
تولیـد صـورت خواهـد گرفـت. مدیـر  خطـوط 
بازاریابـی و فـروش شـرکت دی اس ادامـه داد: 
فعالیـت مرکـز فـروش ایـن شـرکت بـه زودی 
در ایـران آغـاز می شـود و چهـار مـدل خودروی 
cross back 4، دی اس 5  ۴، دی اس  دی اس 
اس ال و دی اس ۶ در ایـران عرضـه خواهد شـد. 
وی دربـاره راه انـدازی خطـوط تولیـد در ایـران، 
اظهـار کـرد: مـا در مرحلـه اول تنهـا بـه دنبـال 
ایـران هسـتیم  بـه  صـادرات محصـوالت خـود 
و فعـا برنامـه ای بـرای راه انـدازی خـط تولیـد 
نداریـم. ریبـو همچنیـن دربـاره اثـرات تحریـم 
بـر رونـد فعالیـت ایـن شـرکت در ایـران، گفت: 
ثبـت نمایندگـی مـا در ایـران به نام گـروه آرین 
صـورت گرفتـه و در حـال ایجـاد زیرسـاخت ها 
بـرای آغـاز فعالیـت فـروش در ایـران هسـتیم، 
بنابرایـن نگرانـی در ایـن رابطـه نداریـم. وی بـا 
بیـان اینکـه 29 درصد بـازار خودروهـای لوکس 
بـه محصـوالت دی اس اسـت،  فرانسـه مربـوط 
تصریـح کـرد: 25 درصـد محصـوالت تولیدی ما 
نیز در کشـور چیـن عرضه می شـود. در گام اول 
در ایران در سـال 201۶ کمتر از 1000 دسـتگاه 
از ایـن محصـوالت عرضـه خواهـد شـد. در ایـن 
بازدیـد داریوش بی ریـا – مدیرعامـل آرین موتور 
نیـز اظهارکـرد: توافقنامـه همـکاری بـا شـرکت 
دی اس امضـا شـده و اوایل بهمن ماه شـعبه این 
شـرکت در ایـران راه انـدازی خواهـد شـد .وی با 
بیـان اینکـه اولیـن نمونه های خـودروی دی اس 
5 نیـز وارد ایـران شـده اسـت، خاطرنشـان کرد: 
قیمت گـذاری ایـن محصـوالت در زمـان عرضـه 

صـورت خواهـد گرفت. 

طراحـی پلتفـرم ملی گام بلندی در صنعت خودروسـازی 
ایـران خواهـد بـود کـه ایـران را بـه جمـع تولیـد کنندگان 

جهانـی خـودرو وارد خواهـد کرد.
پـروژه کان پلتفـرم ملـی خـودرو بـرای نخسـتین بار در 
کشـور طراحـی و اجرایـی می شـود و رهبـری طراحـی این 
پـروژه بـزرگ را دانشـکده و پژوهشـکده مهندسـی خـودرو 

دانشـگاه علـم و صنعـت بر عهـده دارد.
سـواری صندوقـدار np01 محصـول نخسـت ایـن طـرح 
اسـت کـه فـردا در محـل دائمـی نمایشـگاه بیـن المللـی 
رونمایـی مـی شـود ، گفتنـی از نسـل نخسـت ایـن پلتفرم 
، یـک محصـول صنـدوق دار، یـک محصـول هـاچ بک، یک 
محصـول وانـت و یـک محصـول SUV تولیـد خواهد شـد 
.دکتـر ابوالفضـل خلخالـی، دبیـر کمیتـه ی راهبـری طـرح 
کان ملـی طراحـی پلتفرم ملـی خودرو با تاکیـد بر اهمیت 
در اختیـار داشـتن پلتفـرم در صنعـت خودروسـازی اظهـار 
داشـت : یکـی از افق های اقتصادی کشـور جـدای از صنعت 
نفـت، صنعت خودرو اسـت کـه صنعتی اقتصادی بـا مزایای 

ویـژه محسـوب می شـود. کـه بـا توجـه بـه ایـن شـرایط و 
نیـازی که در مشـتریان بـرای اسـتفاده از خودروهای متنوع 
بـه وجـود آمـده، بـه نظـر می رسـد خودروسـازان بایـد بـا 
عزمـی جـدی در ایـن عرصه وارد شـوند. بازار خـودرو داخل 
در شـرایط فعلـی نیازمنـد تنـوع محصوالت اسـت؛ انتظاری 
کـه در صـورت راه انـدازی پلتفرم های جدید در شـرکت های 
خودروسـازی کشـور بـرآورده خواهد شـد.پلتفرم ، سـاختار 
زیربنایـی خـودرو از جملـه شاسـی ، موتـور، گیربکـس و 
اکسـل اسـت کـه بـر روی آن اتاق هـای مختلـف و متنـوع 

خـودرو نصـب می شـود.
 تاکنـون طراحـی وسـاخت پلتفـرم هیـچ خودرویـی در 
کشـور انجـام نشـده و تمـام پلتفرم هـا وارداتـی بوده اسـت، 
همچنیـن دانـش فنـی آن نیز در داخـل کشـور وجودندارد 
کـه ایـن محرومیـت از بیـن مـی رود.اسـتادیار دانشـکده 
مهندسـی خـودرو دانشـگاه علـم و صنعـت گفت:  در سـال 
2015م تویوتـا حداقـل 21 محصـول جدیـد، هیونـدای 1۳ 
محصـول جدیـد و فـورد 22 محصـول جدیـد تولیـد کـرده 

اسـت اما متاسـفانه کشـور مـا موفق به ارائـه محصول جدید 
نشـده و اعتقـاد مـا در طراحـی کان پلتفـرم ملـی بـر ایـن 
اسـت کـه طراحـی خانـواده محصـوالت متفـاوت بـر پایـه 
طراحـی پلتفرم مشـترک، راهـکاری برای موفقیـت در بازار 
رقابتـی بـه شـمار می رود.خلخالی افـزود: از مزایـای طراحی 

پلتفـرم بـه کاهـش قابـل  توجـه زمـان، هزینـه و افزایـش 
کیفیـت تولیـدات می توان اشـاره کـرد و دسـتیابی به دانش 
طراحـی پلتفـرم خـودرو یکی از اهـداف طـرح کان پلتفرم 
براسـاس آن می تـوان سـاالنه مدل هـای  ملـی اسـت کـه 

جدیـدی طراحـی کرد.

رونمایی از محصول اصلی پلتفرم ملی
  خودروسازی ایران

G90 دستور نعمت زاده برای تعلیق نماینده جزئیات بیشتر درباره جنسیس
رسمی »پورشه« در ایران  فنـی  مشـخصات  اکنـون  اولیـه،  رونمایـی  از  پـس 

جنسـیس G90، مـدل جانشـین هیونـدای ایـکاس، بـه 
اسـت.  منتشـر شـده  کامـل  صـورت 

G90 بـه انـدازه 5205 میلی متـر طـول دارد، عرضش 
1915 میلی متـر اسـت و ارتفـاع و فاصلـه محـوری آن 
نیـز بـه ترتیـب برابـر 1۴95 و ۳1۶0 میلی متـر هسـتند. 
بسـته بـه تجهیزاتـی کـه در هر کـدام از مدل هـای آن به 
کار گرفتـه می شـود، ایـن خـودرو وزنـی بیـن 2۴20 تـا 
2595 کیلوگـرم خواهـد داشـت. در هـر حـال، ظرفیـت 
بـرای  اسـت.  لیتـر   ۴8۴ برابـر   G90 عقـب  صنـدوق 
چرخ هـای خـودرو، جنسـیس امـکان انتخـاب از بیـن دو 
گزینـه آلیـاژی 18 و 19 اینچی را در دسـترس مشـتری 

قـرار می دهـد. 
 G90 در زمینـه پیشـرانه، سـه موتـور مختلـف بـرای
درنظـر گرفتـه شـده اسـت؛ در اولین سـطح، یـک موتور 
8/۳ لیتـری GDI قـرار دارد و پس از آن، موتور متوسـط 
۳/۳ لیتـری T-GDI و موتـور سـطح بـاالی 5 لیتـری 
بـه  قدرتـی  لیتـری   8/۳ موتـور  می شـوند.  ارائـه   GDI
میـزان ۳10 اسـب بخار و گشـتاور حداکثـری بـه میـزان 
رسـاندن  بـرای  کـه  می کنـد  تولیـد  نیوتن متـر   ۳97
سـرعت خـودرو در عـرض 9/۶ ثانیـه بـه سـرعت 100 
کیلومتـر بـر سـاعت کافـی اسـت. در همیـن حـال، اگـر 
G90 را بـه سـطح باالتـر موتـور ۳/۳ لیتـری  پیشـرانه 
توربـو ارتقـا دهیـم، خروجـی ای برابـر ۳۶5 اسـب بخار و 
510 نیوتن متـر نصیـب مـا می گـردد کـه باعث می شـود 
ایـن سـدان بـزرگ لوکـس در 2/۶ ثانیه به سـرعت 100 
کیلومتـر بر سـاعت برسـد. موتـور V8 نیز بـا قدرت ۴18 
باالتریـن سـطح  نیوتن متـر،  و گشـتاور 520  اسـب بخار 
پیشـرانه را بـرای G90 بـه همـراه دارد و در ایـن حالـت، 
شـتاب خـودرو تـا 100 کیلومتـر بـر سـاعت برابـر 7/5 

اسـت. ثانیه 
 ایـن موتورهـا بـا همـکاری یـک گیربکـس 8 سـرعته 
اتوماتیـک کـه از یـک مبـّدل گشـتاور قفل شـونده بهـره 
چرخ هـای  بـه  آنهـا  قـدرت  و  می کننـد  عمـل  می بـرد، 
عقـب انتقال داده می شـود. البته یک آپشـن دیفرانسـیل 
در  نیـز   H-TRAC AWD متحـرک  تمام چـرخ 
دسـترس قـرار می گیـرد. جنسـیس همچنیـن بـه ایـن 
تعلیـق  سیسـتم  ترکیـب  کـه  کـرده  اشـاره  موضـوع 

بـا  مولتی -لینـگ  تنظیمـات  یـک  از  متشـکل 
دامپرهـای بـا عملکرد باال اسـت که 

نـد  می توا

امـکان یک سـواری نرم را فراهم کنـد. در همین حال، 
جنسـیس«  انطباقـی  تعلیـق  »کنتـرل  سیسـتم  آپشـن 
نیـز می توانـد تأثیـر بیشـتری بـر سـواری G90 داشـته 
باشـد. کاهـش سـر و صـدای بیرونـی )NVH( یکـی از 
و  بـوده   G90 توسـعه  در  مهـم مهندسـان  اولویت هـای 
بـر ایـن اسـاس، »صدهـا سـاعت زمـان صـرف تنظیم هر 
گونـه عامـل کاهـش نویز و بهبود راحتی سرنشـین شـده 

است«. 
»بهتریـن  نهایـی،  نتیجـه  جنسـیس،  گفتـه  مطابـق 
آرامـش و سـکوت داخـل کابیـن در کاس خـود« بـوده 
اسـت. در داخـل کابیـن، صندلـی راننـده ایـن قابلیـت را 
دارد کـه بـه صـورت الکترونیکـی در 22 جهـت مختلـف 
راننـده  نشسـتن  موقعیـت  بهتریـن  کـردن  پیـدا  بـرای 
فراگیـر  تنظیـم شـود. همچنیـن یـک سیسـتم صوتـی 
تجّملـی Lexicon وجـود دارد کـه با سیسـتم اطاعات 

و سـرگرمی بـا نمایشـگر ۳/12 اینچـی همـراه اسـت.
یـک  بـه  می تـوان   G90 داخـل  تجهیـزات  دیگـر  از 
بی سـیم،  شـارژ  سـه گانه،  هـوای  کنتـرل  سیسـتم 
جهـت،   1۴ در  قابلیت تنظیـم  بـا   VIP صندلی هـای 
طراحـی چرمـی شـبیه بـه انیلیـن و تریـم چـوب واقعـی 
اشـاره کـرد . بـرای ایمنـی جنسـیس G90 مـدل 201۶ 
مجموعـه ای گسـترده از سیسـتم ها درنظـر گرفتـه شـده 
اسـت؛ از جمله یک سیسـتم دسـتیار نور باالی هوشمند، 
ترمـز اضطـراری خودکار، تشـخیص عابر پیاده، تشـخیص 
هوشـمند نقطـه کـور و سیسـتم هشـدار توجـه راننـده. 
همچنیـن یـک دوربیـن یک مگا پیکسـل نمـای عقب 
نیز اسـتفاده شـده کـه نمایشـگر آن با سسیسـتم مانیتور 
۳۶0 درجـه »نمـای پیرامونی« مشـترک اسـت. این مدل 
در اوایـل سـال آینـده میـادی، در کره جنوبـی بـا نـام 
»جنسـیس EQ900« در معـرض فـروش قـرار می گیرد. 
مدتـی پـس از آن، مـدل بین المللـی G90 در بازارهـای 
ایـاالت متحـده، چین، روسـیه و خاورمیانـه از راه خواهد 
رسـید. 5 مـدل بعـدی برنـد جنسـیس در طـول 5 سـال 

آینـده ارائـه خواهند شـد. 

رییـس سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان در ادامـه 
ایـن نامه با اشـاره به دسـتور نعمـت زاده وزیـر صنعت در 
هامـش نامه آبـان ماه، از قائـم مقام وزیر صنعت خواسـته 
اسـت ضمـن تعلیـق نماینـده رسـمی پورشـه در ایـران، 
نتیجـه را بـرای لحـاظ در اقدامـات بعـدی ایـن سـازمان 
منعکـس کنـد. یکی از برنامه های مهـم و اقدامات موثری 
کـه دولـت یازدهـم در خصـوص مدیریـت واردات انجـام 
داده اسـت، نظـام منـد کـردن ورود خودروهـای سـواری 
خارجـی بـه داخـل کشـور اسـت کـه اگرچـه در مرحلـه 
اجـرا، بـا نقدهـا و اعتراضاتی همـراه بود اما همـگان متفق 
القـول بودنـد کـه بایـد فکـری در ایـن زمینـه مـی شـد. 
طبق دسـتورالعمل مصوب شـهریورماه، همچنین مواردی 
مهمـی چـون »تعییـن مسـئولیت رسـیدگی و داوری در 
مـوارد بـروز اختاف با سـازمان حمایت مصـرف کنندگان 
و تولیدکننـدگان و پیـش بینـی اقدامات تعزیـری، تعلیق 
و ابطـال گواهـی نمایندگـی بـا متخلفیـن« نیز ذکر شـده 
اسـت که مـی تواند سـاز و کار 
مناسـبی بـرای برخورد 
متخلفیـن  بـا 

. شد با

بـر اسـاس همیـن مجوزهـای قانونـی، بـه نظـر مـی 
رسـد اولیـن مصـداق برخـورد بـا متخلفیـن را بایـد در 
نمایندگـی برنـد مشـهور و لوکـس »پورشـه« در ایـران 
پیـدا کـرد چراکـه طبق نامه سـید محمـود نوابـی رییس 
سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان خطاب به خسـروتاج 
قائـم مقـام وزیـر صنعت در امـور تجارت که نسـخه ای از 
آن بـه دسـت صبحانه رسـیده، خبـر از »تعلیـق« نماینده 
رسـمی پورشـه در ایـران داده شـده اسـت. نوابـی در این 
نامـه با اشـاره بـه تکالیـف قانونی سـازمان حمایت مصرف 
کننـدگان بـرای رخـورد با شـرکت هـای متخلـف، از نامه 
نـگاری هـای متعـدد با شـرکت »معیـن موتـور« نماینده 
رسـمی خودروی پورشـه در کشـورمان برای پاسخگویی و 
اراده دالیـل عـدم همکاری با اشـخاص حقیقـی و حقوقی 
شـده  یـاد  واردات  متقاضـی  رسـمی  نمایندگـی  فاقـد 
و افـزوده اسـت کـه در آبـان مـاه نیـز اخطـار نهایـی بـه 
شـرکت مذکـور اعام شـده که متاسـفانه، این شـرکت از 

هرگونـه همـکاری خـودداری کرده اسـت.
 رییـس سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان در ادامه با 
اشـاره به دسـتور نعمـت زاده وزیر صنعـت در هامش نامه 
آبـان مـاه، از قائم مقام وزیر صنعت خواسـته اسـت ضمن 
تعلیـق نماینـده رسـمی پورشـه در ایـران، نتیجـه را برای 
لحـاظ در اقدامـات بعـدی ایـن سـازمان منعکـس کنـد. 
بـا توجـه بـه اینکـه بـی توجهـی بـه دسـتورات سـازمان 
حمایـت مصـرف کننـدگان، می توانـد از تعلیق تـا ابطال 
نمایندگـی رسـمی را اجرایـی کند، باید دیـد در نهایت، 
برخـورد ایـن سـازمان با برنـدی که اکنـون چند وقتی 
اسـت به جز مدل »مـاکان« نمونه دیگـری را در ایران 
عرضـه نمـی کنـد، چه خواهـد بـود. از سـوی دیگر، با 
توجـه بـه بـروز شـکایاتی از تکـرار این رفتارها توسـط 
شـرکت »سـتاره ایـران« نمایندگـی مرسـدس بنـز در 
کشـورمان کـه وابسـته به ایـران خودرو اسـت، بایـد دید 
آیـا دولـت فقـط بـه برخـورد بـا بخـش خصوصی بسـنده 
مـی کنـد یـا در تنبیـه متخلفـان واردات خـودرو، فرقـی 

میـان دولتـی هـا و بخـش خصوصی قائل نیسـت. 

عضـو انجمـن خدمـات پـس از فـروش خـودرو از 
فـروش برخـی قطعـات تقلبـی خودروها بـا برندهای 
مطـرح در بـازار خبـرداد و گفـت: نامه نگاری هایـی بـا 
دولـت انجـام شـده اسـت تـا بـرای ایـن افـراد جرایم 

سـنگین در نظـر گرفته شـود.
رامیـن پیمان فـر از فروش گسـترده قطعات تقلبی 
خودروها با برند و بسـته بندی کمپانی های خودروساز 
در بـازار خبـرداد و گفـت: برخـی مراجعه کنندگان به 
تعمیرگاه هـای مجـاز خودروسـازان تصورشـان بر این 
اسـت که قطعـات یدکی مـورد اسـتفاده در تعمیرات 
از سـوی تعمیرگاه هـا، قیمتـی باالتـر از بـازار دارد و 
بنابرایـن معتقدنـد کـه مراجعـه بـه نمایندگی هـای 
مجـاز، هزینـه آنها را بـرای تعویض قطعـات و تعمیر، 

می برد. بـاال 
فـروش خـودرو  از  پـس  انجمـن خدمـات  عضـو 
افـزود: این در شـرایطی اسـت که برخی فروشـندگان 
لـوازم یدکـی در بـازار، قطعـات یدکـی تقلبـی را بـا 
بسـته بندی برندهـای مطـرح و خودروسـازان در بازار 

بـه فـروش می رسـانند کـه قیمتـی کمتـر از قیمـت 
قطعـات اصلـی عرضـه شـده در نمایندگی هـا دارنـد، 
در حالـی کـه برخـی نمایندگی های خودروسـازان، از 
تعویـض قطعات حاشـیه سـود اندکی دارنـد و ترجیح 
می دهنـد که بخـش تعمیر و خدمـات را از نمایندگی 
خـود حـذف کننـد، در حالـی کـه ایـن یـک اجبـار 
اسـت کـه در کنـار فروش خـودرو، بایـد خدمات پس 

از فـروش نیـز داده شـود.
صنفـی  انجمـن  طریـق  از  کـرد:  تصریـح  وی 
خدمـات پـس از فـروش پیگیـر ایـن هسـتیم کـه 
افـرادی کـه  بـرای  بیاندیشـد کـه  تدبیـری  دولـت 
قطعـات تقلبـی خودروهـا را بـه جای قطعـات اصلی 
و در بسـته بنـدی و بـا برنـد خودروسـازان عرضـه 
می کننـد، جرایـم سـنگینی در نظـر گرفتـه شـود 
تـا قطعـات بـی کیفیـت، بـه نـام تولیدکننـدگان و 

نشـود. تمـام  خودروسـازان 
بـه گفتـه پیمان فـر، میانگیـن مراجعـه خودروهـا 
بـه تعمیرگاه هـا 2،8 اعـام شـده و البتـه هدفگذاری 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت ایـن اسـت کـه این 
رقـم ظـرف مـدت ۴ سـال بـه یـک برسـد، ایـن عدد 
بر اسـاس تعـداد خودروهای مراجعه شـده نسـبت به 
کل تولیـد خـودرو در بـازه زمانی خاص محاسـبه می 
شـود و البتـه مـا برنامـه ریـزی کرده ایـم کـه ظـرف 

مـدت کمتـر از ۴ سـال بـه رقـم یک برسـیم.
در  خـوب  شـرکت های  داشـت:  اظهـار  وی 
زمینـه خـودرو، تنهـا بـه جایـگاه تولیـد بـا کیفیـت 
فـروش  از  پـس  خدمـات  بـه  بلکـه  نمی اندیشـند، 
مناسـب و بـه دلخـواه مشـتری هـم فکـر مـی کنند. 
بنابراین اگر خودروسـازی می خواهـد حضور پایداری 
در بـازار ایـران داشـته باشـد، باید به خدمـات پس از 
فـروش هـم فکر کنـد؛ چراکه خرید خـودرو فرآیندی 
زمـان بـر نیسـت، امـا اسـتفاده از آن فرآینـدی 5 تـا 
10 سـاله دارد کـه در طـول این مدت بایـد به نحوی 
پشـتیبانی شـود، بنابرایـن یکـی از اقدامـات جدیـد 
خودروسـازان بـه ویـژه خودروسـازان چینی، سـرمایه 

گـذاری در حـوزه قطعـات یدکـی اسـت.

جرایم سنگین در انتظار فروشندگان قطعات یدکی تقلبی
فروش خودرو 



شماره پیاپی 517  
چهارشنبه 25 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 : 
50002203034 6

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

حقوق و حوادث

خبر

دستگیري عامل بار گذاري محتواي 
غیرمجاز در فضاي مجازي 

فرمانـده انتظامي«بم« از دسـتگیري عامـل بارگذاري مطالب 
غیراخاقـي در فضـاي مجـازي در عملیـات مامـوران پلیس فتا 

این شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ«محمد رضـا فـداء« گفـت: در پـي رصـد و پایـش 
شـبکه هاي اجتماعي در تلفن همراه توسـط کارشناسـان پلیس 
فتا این شهرسـتان، گروهي با عنوان«شـبگرد تنها« رویت شـد.  
وي افزود:بـا توجـه به فعالیت این گروه در انتشـار و در دسـترس 
قـرار دادن محتویـات آموزشـي علیـه فضـاي تولیـد و تبـادل 
اطاعـات از قبیـل دور زدن فیلترینـگ کشـوري و همچنیـن 
بـار گـذاري و ارسـال محتویـات مستهجن،شناسـایي عامـل یـا 
عامـان آن در دسـتور کار قـرار گرفت.  سـرهنگ »فـداء« بیان 
داشـت: بـا انجـام اقدامـات فني گسـترده و مهندسـي اجتماعي 
صـورت گرفتـه عامل اصلي دایـر کننده این گروه شناسـایي و با 
هماهنگـي مقـام قضایي دسـتگیر شـد.  فرمانده انتظامـي بم با 
اشـاره به اینکه شـبکه هاي اجتماعي توسـط کارشناسان پلیس 
فتـا رصـد و در صـورت مشـاهده اقدامـات مجرمانـه بـا کاربران 
برخـورد خواهـد شـد از جوانان خواسـت به طور جـد از عضویت 
در شـبکه هـاي اجتماعي بـا مصادیـق مجرمانه اجتنـاب کنند.  
ایـن مسـئول انتظامـي همچنیـن بـا تاکیـد بـر نظـارت جـدي 
والدیـن بـر نحـوه اسـتفاده فرزنـدان از امکانـات فضـاي مجازي 
یـادآور شـد: طبـق قانـون مبـارزه بـا جرایـم رایانـه اي افـراد در 
صـورت ارتـکاب جرایـم رایانه اي ازطریق تشـکیل گروه شـامل 

تشـدید مجـازات نیز خواهند شـد.

طرح شوراي معتمدین محله سطح 
امنیت اجتماعي را ارتقا مي دهد 

معـاون اجتماعـي فرماندهـي انتظامي اسـتان گفـت: طرح 
شـوراي معتمدین محله سـطح امنیـت اجتماعـي را ارتقا مي 
دهـد و در پیشـگیري از وقـوع جرایـم نقـش بسـزایي خواهد 

داشت. 
بـه گزارش پایـگاه خبري پلیس، سـرهنگ »علیرضـا پریور« 
در نشسـت تعاملي با روسـاي کانتري شهرسـتان کرمان که با 
محوریـت طـرح شـوراي معتمد محلـه برگزار شـد، گفت: هدف 
از تشـکیل شـوراي معتمدیـن محلـه ایـن اسـت کـه بتوانیم از 
پتانسـیل هاي موجود انسـاني و غیر انسـاني در راسـتاي کاهش 
دخالـت هـاي پلیـس اسـتفاده کنیـم.  وي تصریح کـرد: در این 
طـرح افـراد معتمد، بسـیجیان، بازنشسـتگان، مدیـران مدارس، 
اعضـاي انجمـن اولیا و مربیان و جوانان و دیگر اقشـار عاقه مند 
محلـه با تشـکیل شـورایي تامین بهتـر امنیت محلـه را بر عهده 
مـي گیرنـد. سـرهنگ پریور بیـان داشـت: البته در نظر داشـت 
کـه در ایـن طـرح نبایـد توقعـات نامشـروعي از جانب مـردم به 
وجـود ایـد و اعضاي این شـورا بـه دنبال دخل و تصـرف در امور 
قانوني باشـند بلکه آنان در راسـتاي اجراي هـر چه بهتر قانون و 
تامیـن امنیت و آسـایش خـود فعالیت خواهند کـرد.  وي گفت: 
منفعـت امنیت یک منفعت جمعي اسـت و مـا معتقدیم اجراي 
ایـن طـرح در پیشـگیري از وقـوع جرایـم نقش بسـزایي خواهد 
داشـت.  معـاون اجتماعـي فرماندهـي انتظامـي اسـتان کاهش 
آسـیب هـاي اجتماعي مرتبط بـا جرایم را نتیجه مسـتقیم این 
طـرح دانسـت و افـزود: بـا توجـه به امکانـات فعلـي پلیس نمي 
توانـد بـر سـر هـر کوچـه و محلـه یـک پلیـس بگـذارد و بدون 

مشـارکت مردمـي تامین مطلـوب امنیت میسـر نخواهد بود. 

در طرح شوراي معتمدین محله: 

حل مسائل باید با محوریت مردم
 انجام شود 

جانشـین فرمانده انتظامي شهرسـتان کرمان گفـت: در طرح 
شـوراي معتمدیـن محلـه حـل مسـائل باید بـا محوریـت مردم 
انجـام شـود و روسـاي کانتـري تنها یـک عضو عادي هسـتند. 
بـه گزارش پایگاه خبري پلیس، سـرهنگ »علي کشـاورزي« 
ظهـر امـروز در نشسـت تعاملي با روسـاي کانتري شهرسـتان 
کرمـان کـه بـا محوریت طرح شـوراي معتمد محله برگزار شـد، 
گفـت: طـرح شـوراي معتمد محله از سـال ها پیش با پیشـنهاد 
معاونـت اجتماعـي اسـتان کرمـان در کشـور آغاز بـه کار کرد و 
امـروز پلیـس بیـش از گذشـته بـا ابعاد مختلف آن آشـنا شـده 
اسـت.  وي افـزود: اگـر چه در ابتدا مشـکل توجیه ایـن طرح به 
روسـاي کانتـري هـا وجـود داشـت اما امـروز دیگر این مسـاله 
قابل قبول نیسـت و باید فرهنگ اجراي طرح شـوراي معتمدین 
محـل به وجـود آید.  سـرهنگ کشـاورزي اسـتفاده از پتانسـل 
خانـم هاي محلـه در کنار آقایان را مورد تاکید قـرار داد و گفت: 
در ایـن طـرح همه اقشـار سـاکن مـي توانند به نوبه خود سـهم 
شـان را در تامیـن امنیـت انجـام دهنـد و مـا تنها باید مسـوول 
خـط دهـي بـه آنـان باشـیم.  وي در ادامـه اضافه کـرد: در طرح 
شـوراي معتمدیـن محلـه حـل مسـائل باید بـا محوریـت مردم 
انجـام شـود و روسـاي کانتـري تنها یـک عضو عادي هسـتند.  
جانشـین فرمانـده انتظامـي شهرسـتان کرمان جلب مشـارکت 
مردمـي را راهـکاري بـراي افزایـش بازدهي کانتـري ها معرفي 
کـرد و گفـت: امیدواریـم شـاهد بهبـود سـطح امنیـت جامعه و 

افزایـش رضایـت مندي عمومـي از عملکرد پلیس باشـیم.

انقـاب  بازپـرس ویـژه ی قتـل دادسـرای عمومـی و 
کرمـان، جزئیات قتل فجیج مرد ۴0 سـاله توسـط خانواده 

همسـر در کرمـان را تشـریح کـرد.
 حسـین میـرزا بیگـی پیـش از ظهـر سـه شـنبه در 
نشسـت خبـری با اصحاب رسـانه گفـت: در مـورخ 22 آذر 
9۴ در پـی تمـاس شـهروندان مبنی بر مشـاهده آثار خون 
در یکـی از محـل هـای شـهر کرمـان،  بازپرس ویـژه قتل 

در صحنـه ی جـرم حاضـر شـد و پـس از بررسـی موضوع 
مشـخص شـد کـه آقـای و. ش توسـط اعضـای خانـواده 
همسـرش در منزل به قتل رسـیده اسـت؛ تحقیقـات اولیه 
از متهمـان انجـام گرفـت و در نهایـت بـه انجام قتـل اقرار 

کردند.  
 وی ادامـه داد: مرتکبیـن بـه قتـل به دلیـل اینکه برای 
حمـل جسـد بـا مشـکلی مواجه نشـوند نسـبت بـه قطعه 

قطعـه کردن جسـد متوفـی اقدام و بـا جدا کـردن اعضای 
بـدن، جسـد را سـوزانده و در اطراف کرمـان رها می کنند. 
 میـرزا بیگـی اظهـار کـرد: کلیـه متهمـان ایـن پرونده 
دسـتگیر و با قرار بازداشـت موقـت آنها، پرونـده در مرحله 
تحقیقـات اسـت. علـت این درگیـری اختافـات خانوادگی 

بـوده  و قتـل در چنـد روز گذشـته اتفـاق افتاده اسـت. 
 وی تصریـح کـرد: مقتـول توسـط بـرادر همسـرش بـه 
قتـل رسـیده و همسـر وی نیـز در مخفـی کردن جسـد و 

سـوزاندن آن نقش داشـته اسـت.
 بازپـرس ویـژه قتل دادسـرای عمومی و انقـاب کرمان 
ادامـه داد: مقتول باالی ۴0 سـال سـن داشـته و تحقیقات 
در پـی اینکـه آیـا همسـر مقتول در قتـل وی مقصـر بوده 

اسـت یا خیر ادامـه دارد. 
 قتل صاحب محموله 5 تنی پسته 

 وی در ادامـه بـه تشـریح یـک پرونـده ی قتـل دیگـر 
پرداخت و گفت: در زمسـتان سـال گذشـته شـاهد سرقت 
25 تـن پسـته بـه ارزش پنـج میلیـارد ریـال بودیـم کـه 
متاسـفانه سـارقان پـس از سـرقت، اقـدام بـه قتـل راننده 
ی کامیـون بـا اسـلحه کـرده و جسـد وی را در بیابان های 

اطـراف کرمـان رهـا مـی کنند.  
میـرزا بیگـی اظهـار کـرد: تحقیقـات فنـی و اطاعاتـی 
بـرای شناسـایی عوامـل این جنایـت فجیح صـورت گرفت 
و در نهایـت پنـج نفـر متهـم توسـط اداره اطاعـات و بـا 
همـکاری کارکنـان آگاهـی اسـتان شناسـایی و دسـتگیر 
شـدند.  وی تصریـح کـرد: متهمـان بـه قتـل راننـده و ۳0 
فقـره سـرقت، بـه آتـش کشـیدن عمـدی اتومبیـل یکـی 
از پزشـکان متخصـص، آدم ربایـی و حمـل سـاح جنگـی 
غیرمجـاز اقـرار کرده و با صـدور قرار بازداشـت موقت روانه 

زنـدان شـده اند.  
بازپـرس ویـژه قتـل دادسـرای عمومی و انقـاب کرمان 
گفـت: آنچـه که با بررسـی ایـن پرونده حائز اهمیت اسـت 
و بایـد مـورد توجـه مردم قـرار گیرد،  این اسـت کـه غالبا 

در وقـوع جنایـات نقـش بزه دیـده و قربانی مهم اسـت. 
 وی اظهـار کـرد: در ایـن پرونـده حضور راننـده متوفی 
بـه تنهایـی برای حمـل چنین بـار ارزشـمندی در انتخاب 

وی بـرای ارتـکاب جـرم موثر بوده اسـت.  
میرزابیگـی تصریـح کـرد: وقـوع قتـل های سـریالی در 

شهرسـتان کرمـان شـایعه ای بیش نیسـت.

قتل های سریالی تکذیب شد
از سیر تا پیاز  قتل  فجیع خانوادگی درکرمان

بازپرس

در گفت و گوی اختصاصی  پیام ما با دادیار اظهار نظر دادسرای کرمان بررسی شد: 

 معتاد مجرم است
یا بیمار؟

این  روزها شـاهد دسـت و پنجه 
زدن جامعـه بـرای ریشـه کـن کردن 
خانـواده  هسـتیم.  اعتیـاد  معضـل 
هـا و دولـت تـا کنـون سیاسـت های 
اعمـال  مـورد  ایـن  در  را  مختلفـی 
کـرده انـد. نـگاه امـروز جامعـه بـه 
ایـن پدیـده ی اجتماعـی چگونـه تعبیـر مـی شـود؟ 
در ایـن حیطـه بـا محبوبه میرزا بیگـی دادیار اظهار 
نظـر دادسـرای کرمـان به گفـت و گو نشسـته ایم 

کـه در ادامـه خواهیـد خوانـد.
خانـم میـرزا بیگـی آیـا اعتیـاد واسـتعمال مـواد 
مخـدر دو مفهـوم جداگانـه محسـوب می شـوند؟ 
طبـق تعریـف سـازمان ملـل متحـد از اعتیـاد بـه مـواد 
مخـدر، اعتیـاد عبـارت اسـت از مسـمومیت تدریجـی یـا 
حـادی که به علت اسـتعمال مداوم یـک دارو اعم ازطبیعی 
یـا ترکیبـی ایجاد شـده وبـه حال شـخص زیان آور اسـت. 
اعتیـاد بـه مواد مخـدر به عنـوان یکی از معضات اساسـی 
جوامـع بشـری بـوده کـه درسـطح جامعـه گرفتـاری های 
زیـادی ایجـاد نموده اسـت. به همیـن دلیل چاره اندیشـی 
اساسـی در مـورد ایـن معضـل بـه اشـکال مختلـف ، بـروز 
پیـدا مـی کنـد. در غالـب کشـورها،  مصرف،  سـوء مصرف 
و اعتیـاد بـه مـواد مخـدر به صـورت خاصـی جـرم انگاری 
و  تعییـن   ، مجـازات  آن  مرتکبـان  بـرای  و  اسـت  شـده 
اعمـال مـی گـردد. دیـدگاه غالب در ایـران تا قبل از سـال 
1۳89 برخـورد سـرکوب گرانـه نسـبت به ایـن معضل بود. 
بـه  طـوری کـه در قوانیـن مربـوط بـه مـواد مخدر شـاهد 
جـرم انـگاری اعتیـاد به مـواد و اسـتعمال آن بودیم. وصف 
اسـتعمال به این معناسـت که فرد وابسـتگی جسـمانی به 
مـواد مخـدر پیـدا نکـرده  و در حقیقـت مصرف بـه صورت 

تفننـی می باشـد. 
اعتیـاد در حال حاضـر در قوانین ما جرم محسـوب 

شود؟  می 
بـا گذشـت چنـد سـال از موضـوع  و علـی رغـم صـرف 
معضـل  ایـن  از  گیـری  پیـش  جهـت  دالر  هـا  میلیـون 
اجتماعـی  و برخـورد هـای کیفـری بـا موضـوع ، بـه دلیل 
شکسـت سیاسـت هـای کیفـری در ایـن حـوزه، مقنـن با 
رویکـرد بسـیار صحیـح و مدبرانـه ای مبـادرت بـه جـرم 
زدایـی از موضـوع نمـوده و در مـاده ی 15 قانـون اصـاح 
قانـون مبـارزه بـا مواد مخـدر، معتـادان را مکلف نمـوده تا 
بـا مراجعـه به مراکز مجـاز دولتی، غیر دولتـی یا خصوصی  
تـرک اعتیـاد، اقـدام بـه  درمـان نماینـد.  هر معتـادی که 

وفـق این ماده، نسـبت بـه درمان خود اقدام کنـد و گواهی 
تحـت درمـان و کاهش آسـیب را دریافت نمایـد، چنان چه 
تجاهـر بـه اعتیـاد ننمایـد، از تعقیـب کیفـری معـاف مـی 
شـود. در ایـن مـاده اشـاره شـده اسـت کـه معتادانـی کـه 
مبـادرت بـه درمان یا تـرک اعتیاد ننمایند، مجرم هسـتند. 
در حقیقـت معتادیـن بـه مـواد مخـدر و روان گـردان کـه 
فاقـد گواهـی درمـان از مراکـز مخصـوص بـوده و متجاهـر 
بـه اعتیـاد باشـند، بـا دسـتور مقـام قضایـی بـرای مـدت 
یـک مـاه تـا سـه مـاه در مراکـز دولتـی و مجـاز درمـان و 
کاهـش آسـیب، نگهداری می شـوند و تمدیـد مهلت برای 
یـک دروه ی سـه ماهـه بـا درخواسـت مراکز، امـکان پذیر 
اسـت. همچنیـن قضـات مـی تواننـد برای یـک بار بـا اخذ 
تامیـن مناسـب و تعهد بـه ارائـه ی گواهی درمان، نسـبت 
بـه تعلیـق تعقیـب به مدت شـش ماه، اقـدام و معتـاد را به 
یکـی از مراکـز خاص معرفـی کنند. مراکز موظف هسـتند، 
گـزارش رونـد درمـان را به نظـر مقام قضایی رسـانده  و در 
صـورت تائیـد درمـان و تـرک اعتیـاد، پرونـده بایگانی می 
شـود. مقنـن پیـش بینـی نموده اسـت کـه معتـادی که از 
تکالیـف مزبـور خودداری کنـد، به حبس از نـود و یک روز 
تـا شـش ماه محکوم می شـود. بـا توجه به مراتـب مذکور، 
قانـون گـذار  رویکـرد خاصـی را از سـال 89 مـورد لحـاظ 
قـرار داده اسـت تـا در وهلـه ی اول، معتادیـن متجاهـر، 
نسـبت بـه تـرک اعتیـاد خـود و درمان اقـدام نماینـد و در 
آخریـن مرحلـه، ضمانـت اجرای کیفـری بـرای موضوع در 
نظـر گرفته شـده اسـت. در حقیقـت، با بیمـار تلقی کردن 
فـرد معتـاد، درمـان وی اهتمـام مـی شـود. امـا در مـورد 
اسـتعمال مـواد مخـدر، مقنـن بـا همـان سیاسـت سـخت 
گیرانـه سـعی درپیـش  گیری کیفری داشـته و پیش بینی 
نمـوده اسـت که افـراد غیـر معتاد که مـواد مخدر یـا روان 
گـردان صنعتـی و غیـر دارویـی اسـتعمال مـی کننـد، بـه 

مجـازات شـاق و جـزای نقـدی محکوم می شـوند.
دالیل عمده ی اعتیاد ازنظر شما چیست؟ 

بـا نگـرش بـه وضعیـت جوامع در مـی یابیم کـه اعتیاد، 
خانوادگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  فـردی،  هـای  پیامـد 
زیـادی دارد. دالیـل گرایـش بـه مصـرف مـواد مخـدر، در 
یـک تقسـیم بنـدی کلـی به سـه دسـته ی اصلی فـردی ، 
خانوادگـی و اجتماعی تقسـیم می شـود. مشـکات روحی 
و روانـی افـراد، نـا بهنجاری شـخصیت، کنجـکاوی، کمبود 
محبـت در خانواده، تبعیـض میان فرزنـدان، آزادی بی حد 
و حصـر و بـی توجهـی والدین بـه فرزندان، فقـر و نا برابری 
هـای اقتصـادی و اجتماعـی، محیـط جغرافیایـی و محیط  

نامناسـب زندگـی و معاشـرت هـای غیـر اصولی مـی تواند 
از عمـده دالیـل گرایـش بـه مصـرف مـواد مخـدر باشـد و 
شناسـایی هـر یـک از ایـن عوامـل جهـت پیـش گیـری، 
بسـیار مهـم اسـت و در ایـن زمینـه نقـش خانـواده از مهم  

تریـن عوامـل پیـش گیرانه می باشـد.
چنـد درصد فروشـنده هـا و توزیع کننـدگان، خود 

مصـرف کننده ی مواد هسـتند؟
بـر اسـاس شـواهد عینـی منـدرج در پرونـده هـا، مـی 
تـوان گفـت کـه درصـد قابـل توجهـی از فروشـنده هـا و 
توزیـع کننـدگان مـواد مخـدر، خـود در دام اعتیـاد گرفتار 
مـی شـوند و در حقیقـت مصـرف کننده ی حرفـه ای مواد 

مخـدر، محسـوب می شـوند.
چه نوع سیاسـت هایـی در مقابل مصـرف کنندگان 

مـواد مخدر در پیش گرفته شـده اسـت؟
عمـده ی فعالیـت هـا در حیطـه ی پیـش گیـری از 
اعتیـاد بـه مـواد مخـدر نمود پیـدا می کنـد. در ایـن میان 
مـی تـوان، بـه راه کارهـای پیش گیـری از اعتیـاد در قالب 
رویکـرد هـای متفـاوت اشـاره نمـود. در ایـن زمینـه بـا 
شناسـایی علـل گرایـش افـراد بـه اعتیـاد سـعی در پیـش 
گیـری مـی گـردد. آمـوزش بـه خانـواده هـا، تقویـت علقه 
هـای خانوادگـی، افزایش محبـت و نشـان دادن عاقه بین 
افـراد خانـواده، توجـه به تعالیم اسـامی و باال بـردن ارزش 
هـای خانوادگی، پیش گیـری از افـراط و تفریط درمحبت، 

توجـه بـه رفـاه اقتصـادی اشـخاص، تعیین موقعیـت های 
شـغلی بـرای جوانـان، نظارت بـر وضعیت تحصیل و شـغل 
فرزنـدان، جلوگیـری از دسترسـی آسـان بـه مـواد مخـدر، 
ارتقـای سـطح فرهنگـی جامعـه، حمایـت از افـراد معتـاد 
درمـان شـده جهـت  جلوگیـری از بازگشـت بـه سـمت 
اعتیـاد و غیـره مـی تـوان اشـاره نمـود. بـه عـاوه این که 
دولـت به سیاسـت هـای درمانـی در قالب اجبـار معتادین 
بـه بازپـروری گرایـش داشـته کـه در قانـون اصـاح قانون 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر بـه آن توجه شـده اسـت.
اعتیـاد در چـه صورت مـی تواند از موجبات سـلب 

صالحیـت از حضانت فرزند باشـد؟
در قانـون مدنـی در ماده 117۳ اشـاره شـده اسـت که 
هـر گاه در اثـر عـدم مواظـب یـا انحطـاط اخاقی پـدر یا 
مـادری کـه طفل تحت حضانت اوسـت، صحت جسـمانی 
و یـا تربیـت اخاقـی طفل در معرض خطر باشـد، محکمه 
مـی توانـد بـه تقاضـای اقربـای طفـل یا بـه تقاضـای قیم 
یـا مدعـی العمـوم، هـر تصمیمـی را کـه بـرای حضانـت 
طفـل مقتضـی بدانـد، اتخاذ کنـد. یکی از مـوارد مصادیق 
انحطـاط اخاقـی، اعتیـاد زیـان آور به مواد مخـدر، اعام 
شـده اسـت. توجـه بـه این موضـوع، نشـان می دهـد، در 
صورتـی کـه هـر یـک از والدینـی کـه حضانـت طفـل بـا 
اوسـت، اعتیـاد زیـان آور داشـته باشـد، موجـب سـلب 

حضانـت فرزنـد خواهد شـد.

بحران آب را جدی بگیریم

آگهی مناقصه عمومی شماره 55/الف/9-94 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد قرائـت کنتور، توزیع قبـوض، وصول مطالبات معوقه و اپراتوری مشـترکین آب شهرسـتان کهنوج 
و توابـع را از محـل اعتبـارات داخلـی، بـا بـرآورد تقریبـی 1/787/971/200 ریال و از طریـق برگزاری مناقصه بـه پیمانکار واجد شـرایط واگذار نماید. 
لـذا از کلیـه شـرکتهای خدماتـی کـه دارای گواهـی صاحیـت ایمنـی و مجـوز از اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی می باشـند دعوت می شـود ضمن 
ارائـه مجـوز مزبـور و ارائـه رسـید واریـز مبلـغ ۳00/000 ریـال بـه حسـاب شـماره 18۶0808۳/5۳ به نام شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمان نزد 
بانـک ملـت شـعبه کرمـان، حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 9۴/9/۳0 جهـت دریافت اسـناد مناقصه به دفتـر قراردادهای شـرکت واقع در کرمـان بلوار 

22 بهمـن مراجعه نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 11/900/000 ریال می باشد. 

آخریـن مهلـت تسـلیم پاکـت هـای الـف، ب و ج )حـاوی مـدارک مناقصـه و پیشـنهاد قیمـت( بـه دبیرخانـه شـرکت: حداکثر تـا سـاعت 1۳ مورخ 
 9۴/10/10

تاریخ افتتاح پاکت پیشنهادات: ساعت 9 صبح شنبه مورخ 9۴/10/12
)ضمناً هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(.

روابط عمومی آموزش همگانی 

سارقان داخل 
خودرو با 20 فقره 
سرقت دستگیر 
شدند 
فرمانده انتظامي شهرسـتان 
زرنـد از دسـتگیري دو سـارق 
حرفـه اي لـوازم داخـل خودرو 
بـا بیـش از 20 فقره سـرقت در 

زرند خبـر داد. 
سـرهنگ نـور علـي چوگانـي« گفـت: در پـي سـرقت هـاي سـریالي 
محتویـات داخـل خودرو در سـطح شهرسـتان و شهرسـتان هـاي همجوار 
،تیمـي از مامـوران پلیس آگاهي موضوع رادر دسـتور کار خـود قرار دادند. 
وي ادامـه داد: کار آگاهـان بـا بررسـي دقیـق سـرقت هـا، ، فـردي را 
شناسـایي و پـس از اخـذ دسـتورات قضائـي بـا کمـک مامـوران پلیـس 
آگاهـي،  وی رادر مخفیـگاه اش در یکـي از روسـتاهاي توابـع شهرسـتان 
زرند،  دسـتگیر و یک دسـتگاه خودرو پراید مسـروقه را نیز کشـف کردند.
ایـن مقـام انتظامـي تصریح کـرد: متهـم در بازجویـي هاي انجام شـده 
بـه یـک نفـر همدسـت و به بیـش از 20 فقـره سـرقت از داخـل خودروها 
اعتـراف کـرد و در این راسـتا سـارق ردیف دوم پس از شناسـایي دسـتگیر 

و تحویـل مقامـات قضایي شـد. 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده خبر
13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 1۳9۴۶0۳190۶2000700هیات 
اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتی حوزه ثبت ملک گلبـاف تصرفات مالکانه 
بامعـارض متقاضی خانـم زهرا خدائـی گوکی فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 1۳1 صـادره از گلبـاف در 
یـک باب خانه بـه مسـاحت ۴70/12 مترمربع پاک 
2 فرعـی از 2۴79 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 
واقـع در گلبـاف خیابـان جمهـوری  2۴79 اصلـی 
کوچـه شـماره 7 خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
اکبـر خدائـی فرزنـد فـرج الـه محـرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به 
فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1۳9۴/09/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1۳9۴/09/25

رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی  
م الف 28۶۶                

مرضیه کاربخش
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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

بـه نقـل از پیامبـر اکـرم ) ص ( ، سـودمند ترین مردم 
کسـی دانسـته شـده اسـت که دیگران از دسـت و زبان او 
ایمـن باشند.احسـاس امنیت روانی در تعامـات اجتماعی 
هدیـه ای اسـت کـه از دیگـران دریافـت مـی کنیـم و در 
پرتـو ایـن احسـاس اسـت کـه بسـتر مناسـبی بـرای بروز 
توانمنـدی هـا و ارضـای نیـاز هـای اجتماعـی فراهـم می 
گـردد . نقطه شـروع چنین احساسـی و نیز شـاخص های 
رفتـاری آن متشـکل از صدهـا و بلکـه هـزاران مهـارت و 
صـورت  بـه  مـوارد  از  بسـیاری  در  کـه  اسـت  ظرافـت 

ناخـوداگاه نقـش خـود را ایفـا مـی کنند.
چنـد مثـال بـرای اعمـال نیکویـی کـه می توانیـم در 

مقابـل همشـهریان داشـته باشـیم ذکـر می کنیـم:
اَهـل مطالعـه باشـیم... دانـش و اگاهـی هـای خـود را 
افزایـش دهیـم و در مکالمـات روزمـره بـا دلیـل و منطق 

بگوییم. سـخن 
نـه تنهـا با فرهنـگ باشـیم، بلکه فرزنـدان خـود راَ نیز 
بـا فرهنـگ تربیت کنیـم! آنگونه کـه اگر روزی اشـخاصی 
مطـرح و تاثیـر گذار شـدند، به تربیتشـان افتخـار کنیم...

اگـر آدرسـي را خـوب بلد نیسـتیم، بـا دلسـوزي بیجا، 
فـرد پرسـش کننـده را گمـراه نکنیم.

وقتـي بـا کسـی مشـورت مـی کنیم و یـا از شـخصي، 
نظـر مـي گیریم، بـه نظر او احتـرام بگذاریـم و اگر نظرش 
را قبـول نداریـم، حداقـل او را بـه خاطر نظـرش، نکوهش 

و سـرزنش نکنیم.
در رفتـار و گفتارمـان فقـط مطابق میل شـخصي عمل 
نکنیـم، بـه اصول و قواعد شـناخته شـده در جامعه مان و 

ارزش هاي انسـاني مشـخص شـده متعهد باشیم.
قبـل از سـوار شـدن بـه وسـایل نقلیه عمومـي، فرصت 
دهیـم آنهایـی کـه مـي خواهنـد پیـاده شـوند، اول پیاده 

شـوند، بعد ما سـوار شـویم.
در تاکسـي، صندلـي جلـو را در اختیـار افـراد مسـن 
و خانـم هـا قـرار دهیـم تـا احسـاس راحـت تري داشـته 

. شند با
در هنـگام پـارک اتوموبیل، به شـکلي پـارک نکنیم که 
فضـاي پـارک کـردن دیگـران را از بین ببریـم و یا محدود 

و سـخت کنیم.
در حفـظ و نگهـداري وسـایل نقلیـه عمومي شـهرمان 
کوشـا باشـیم! زیرا که این وسـایل متعلق به یک سـازمان 
خـاص نیسـت، بلکه متعلق به تک تک شـهروندان اسـت. 
مطمئنـاً دیـدن صندلـي هـاي پـاره و یـا خوانـدن دسـت 

نوشـته هـای روي صندلـي و بدنـه ي اتوبـوس شـهرمان 
بـراي هیـچ شـهروندي دلنشـین نخواهد بـود !!!

ازتوقف سـرپیچ ،پشـت چهـار راههاوچـراغ خطر پرهیز 
کنیـم!!! کامـا واضح اسـت با ایـن کار مسـیر خودروهایي 
کـه قصـد پیچیـدن بـه سـمت راسـت را دارنـد، مسـدود 
خواهیـم کـرد. یادمـان نـرود: رانندگانی که مـی خواهند، 
سـمت راسـت برونـد، مجبـور نیسـتند ماننـد خودروهاي 
پشـت چراغ قرمز معطل سـبز شـدن چـراغ باشـند!!! زیرا 
کـه بایـد مسیرشـان باز باشـد. لطفاً بـراي زودتر رسـیدن، 

فقـط خودمـان را نبینیم !
در هنـگام انجـام عبـادت، چـه نمـاز، چـه دعـا و چـه 
زیـارت خواندن بـه حقوق دیگران احتـرام بگذاریم، حقوق 
دیگـران را پایمـال نکنیـم و مرتکـب حـق الناس نشـویم. 
ایـن هـا همـه گنـاه به حسـاب مي ایـد ! مثـل رعایت این 
نکتـه سـاده کـه : بـا ایجـاد سـر و صـدای بلنـد و چـه بـا 
پـارک نمـودن نامناسـب خودرویمـان و یـا مسـالي از این 
دسـت مزاحـم عبور و مـرور و ارامش دیگران نشـویم! خدا 

دعـاي مـا را اگـر در دل هـم خوانده شـود، مي شـنود!!!

شهروندی نمونه باشیم
خبر

فرهنگ شهروندی

 سـخنگوی وزارت ارشـاد در نشسـت هفتگـی خـود با 
خبرنـگاران حضـور پیـدا کـرد و طبق معمـول چکیده ای 
از خاصـه خبرهـای طول هفتـه را مرور کرد. ایـن انتقاد 
در ایـن مـدت همـواره بـه حسـین نوش آبـادی وارد بوده 
کـه بـه جای تبییـن جزییات ماجـرا، اخبار هفتـه را مرور 
می کنـد. ایـن هفتـه او دراین بـاره نیـز صحبـت کـرده و 
حضـور  بـه  راجـع  صحبت هایـش  از  بخشـی  در  البتـه 
کمپانـی فاکـس قـرن بیسـتم گفتـه: »از جزییـات ماجرا 
اطاعـی نـدارم«. هرچنـد کـه سـخنگوی ایـن وزارتخانه 
در  شـاید  و  نیسـت  جزییـات  بـه  پاسـخگویی  مسـئول 
مـواردی اجـازه چنیـن کاری را نیـز نداشـته باشـد، امـا 
بـه نظـر می رسـد بایـد بـه تفاوت هـای سـخنگوی یـک 
وزارتخانـه بـا گوینـده خبـر نیـز فکـر کـرد. چـون تقریبا 
هـر آنچـه نوش آبـادی در ایـن هفته هـا ارایـه می دهـد، 
همـان خبرهایـی اسـت که در طـول هفتـه خبرگزاری ها 
و روزنامه هـا آن را رصـد کرده انـد. البتـه امـروز دسـت کم 
نظـر وزارت ارشـاد دربـاره »شـهرزاد« خواندنـی اسـت؛ 
همچنیـن توضیحـات او دربـاره هیـأت انتخاب جشـنواره 

فجر. فیلـم 

استعفای پی در پی
حسـین نوش آبـادی در پاسـخ بـه پرسشـی پیرامـون 
اسـتعفای پـی در پی اعضای شـورایعالی سـینما و مواضع 
وزارت ارشـاد پیرامون این مسـاله، گفت: »سـاختاری که 
بـرای ایـن شـورا تعریـف شـده، حضـور رئیس جمهـوری 
حـوزه  اهمیـت  دلیـل  بـه  مجموعـه  راس  به عنـوان 
سینماسـت. قانون گـذار در ایـن شـورا پیش بینـی کـرده 
کـه ترکیـب اعضا باید در بهترین و ارزشـمندترین شـکل 
خـود چیـده شـود تـا نظـارت تأثیرگـذاری بـر مسـائل 
عنـوان  ادامـه  در  او  باشـد.«  داشـته  کشـور  سـینمای 
کـرد: »موضـوع اسـتعفا اساسـاً چیـز جدیدی نیسـت؛ اما 
به هرحـال ایـن کشـور دارای نخبه هـا و افـراد صاحبنظـر 
زیـادی اسـت کـه می تواننـد جای افـراد اسـتعفا دهنده را 
پـر کننـد؛ البتـه مـا به طـور طبیعـی از موضـوع اسـتعفا 
اسـتقبال نمی کنیـم ولـی بعضـی از افـراد هسـتند کـه با 
بهانه هـای غیرجـدی گاهـي از عضویـت در شـورا انصراف 
و اسـتعفا می دهنـد و بـه هـر ترتیـب نمی تـوان مانع این 
فضـا شـد؛ امـا من بـر ایـن عقیـده ام آنهایـی که دلشـان 
بـرای سـینما می تپـد بایـد تحمـل و تـاش کننـد تـا 

مشـکات حـل شـود. گرچه مـن باز هـم به ایـن موضوع 
اشـاره می کنـم که افـراد دیگری هسـتند کـه از وظیفه و 
تجربیـات آنهـا می توانیـم اسـتفاده کنیـم. به هـر ترتیب 
شـورایعالی سـینما آن قـدر جایـگاه ارزشـمندی دارد کـه 
فعالیـت  شـورا  ایـن  رئیـس  به عنـوان  رئیس جمهـوری 
می کنـد.« سـخنگوی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی 
همچنیـن دربـاره پرداخـت بـه جزییـات گفـت: »بنـده 
و سیاسـت های کلـی  برنامه هـا  فقـط  ایـن جلسـات  در 
را مطـرح می کنـم و پرداختـن بـه جزییـات وظیفـه مـن 
نیسـت. اصـوالً هم قرار نیسـت دربـاره تمامـی جزییات و 
حـوادث مربـوط بـه زیرمجموعـه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
نداشـته  انتظـار  از مـن  باشـم. پـس  پاسـخگو  اسـامی 
باشـید کـه اطاعـات جزیـی را پیرامـون حوزه ها به شـما 
از شـورایعالی  اگـر کسـی  بنابرایـن  اطاع رسـانی کنـم. 
سـینما اسـتعفا داده بایـد از فـرد مسـتعفی بپرسـید کـه 
دلیـل ماجـرا چـه بـوده اسـت.« او در پاسـخ بـه سـوالی 
تئاترشـهر  مجموعـه  بازسـازی  اتمـام  تاریـخ  بـر  مبنـی 
گفـت: »بخـش اعظـم بازسـازی مجموعـه تئاتر شـهر در 
فرآینـد جدیـد خـود انجـام شـده و مـا تمام تـاش خود 
را انجـام خواهیـم داد تـا مراحـل تکمیلـی بازسـازی نیـز 
انجـام شـود تـا از این پـس شـاهد اسـتفاده حداکثری از 

ظرفیـت سـالن ها   باشـیم.«
مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد 

هفته آینده معرفی می شود
دفتـر  مدیـر  انتخـاب  تاریـخ  دربـاره  نوش آبـادی 
موسـیقی وزارت ارشـاد هـم گفـت: همان طـور کـه قبـًا 
هـم اشـاره شـده بـود، مـدت حضـور قانونـی سرپرسـت 
آینـده  هفتـه  قطعـاً  و  شـده  سـپری  موسـیقی  دفتـر 
مدیرکل دفتر موسـیقی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـامی 
معرفـی خواهـد شـد. او در بخـش دیگری از این نشسـت 
خبـری بـه فعالیت هـای صنـدوق اعتبـاری هنـر اشـاره 
کـرد و توضیـح داد: »تـا هفتـه گذشـته ۳7  هـزار و ۶50 
نفـر عضـو صنـدوق اعتبـاری هنـر تحـت حمایـت بودند 
کـه از ایـن تعـداد 2  هـزار و 1۴7 نفـر مشـمول بیمـه 
بیمـه  مشـمول  نفـر   ۳00 و  12 هـزار  تأمین اجتماعـی، 
تکمیلـی شـده اند. به طورکلـی ما تـا پایان  سـال 50  هزار 
نفـر را تحـت پوشـش فعالیت هـای صنـدوق قـرار دادیـم 
کـه بـه اعتقـاد من کار بسـیار بزرگی اسـت و امیدوارم در 
ماه هـای آینـده نیز شـاهد فعالیت هـا و کارهای بیشـتری 

از صنـدوق اعتبـاری هنـر بـرای هنرمنـدان باشـیم.«

معـاون پارلمانـی و حقوقـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی بـا اشـاره بـه ابهامـات و حاشـیه های پیش آمـده 
پیرامون مجموعه »شـهرزاد« به کارگردانی حسـن فتحی 
توضیـح داد: »طـی روزهـای اخیـر خبرها و حاشـیه هایی 
مبنـی بـر توهیـن ایـن سـریال بـه مردم شـریف اسـتان 
کرمـان منتشـر شـده  و موجب پدیـد آمدن شـائبه هایی 
نیـز شـده اسـت. به هرحـال آنهایـی کـه در جریـان ایـن 
سـریال هسـتند، می دانند کـه در این سـریال توهینی به 
مردم شـریف کرمان نشـده اسـت و به اعتقاد من سـریال 
باکیفیت تریـن  و  پرمخاطب تریـن  از  یکـی  »شـهرزاد« 
سـریال هایی اسـت کـه در شـبکه نمایـش خانگـی توزیع 
شـده اسـت. البتـه در بعضـی از نقدهایـی هم کـه مطرح  
شـده، کارگـردان پاسـخ داده کـه منتقدان عجلـه نکنند؛ 
زیـرا در قسـمت های آینـده ایـن سـریال شـاهد تعریف و 
تمجیدهایـی از مردم دوست داشـتنی کرمـان خواهیم بود 
کـه شـائبه توهیـن را به طـور کامـل از بین خواهـد برد.« 
او در ادامـه گفـت: »آنچـه موجب شـائبه توهین شـده به 
هیـچ عنـوان عمـدی نبـوده بلکـه بیـان یک موضـوع در 
یـک زمـان تاریخی توسـط یکی از شـخصیت ها بـوده که 
مـن معتقـدم سـازندگان سـریال بـه هیچ عنـوان قصدی 
مـردم شـریف  اگـر  بنابرایـن  نداشـته اند.  توهیـن  بـرای 
کرمـان صبـر کننـد، خواهنـد دیـد کـه در قسـمت های 

آینـده نیـز از آنهـا تجلیـل نیـز به عمـل خواهـد آمد.«
نوش آبـادی دربـاره رعایـت چارچوب هـای مربـوط بـه 
حجـاب و شـائبه های ایجـاد شـده پیرامـون ایـن موضوع 
مـن  اعتقـاد  »بـه  گفـت:  نیـز  »شـهرزاد«  سـریال  در 
رعایـت  »شـهرزاد«  سـریال  در  حجـاب  چارچوب هـای 
شـده اسـت. اتفاقـاً در مجـوزی هم کـه برای پخـش این 
سـریال بـه صاحبـان اثـر ارایـه شـده، تأکیـد بـر رعایـت 
شـئونات دینـی و حجاب بـه عوامل سـازنده این مجموعه 
اعـام شـد؛ ضمن این که بهتر اسـت دنبـال حداکثرها در 
فیلم هـا نباشـیم؛ چون دنیـای هنر جایی نیسـت که همه 
ایـن اندیشـه های ارزشـمند را بتوانیـم در قالـب یک فیلم 
بگذاریـم. مطمئـن باشـید کارگـردان سـریال »شـهرزاد« 
آگاه بـه مسـائل شـرعی اسـت و هنرمنـدان مجموعه نیز 
خـوب می داننـد که بایـد حداقل ها را در مسـائل شـرعی 
رعایـت کننـد؛ گرچه مطلـوب ما همـان حداکثرهاسـت، 
امـا همیـن کـه بتوانیـم حداقل هـا را رعایت کنیـم، خود 
می توانـد هدایت کننـده خوبـی بـرای تحقـق آرمان هـای 

حداکثـری مـا باشـد.« منبـع: شـهروند نیوز

هشدار نسبت به پدیده چاقی 
دانش آموزان

معـاون تربیـت  بدنی و سـامت وزیر آموزش و پـرورش، از 
اسـتقبال دانش آمـوزان از فعالیت های فوق برنامه ای ورزشـی، 
المپیادهای درون مدرسـه ای، نرمش صبحگاهی و حیاط پویا 

خبر داد.
مهـرزاد حمیـدی در برنامه پیشـخوان خبر شـبکه خبر با 
هشـدار بـه خانواده ها درخصـوص پدیده چاقـی دانش آموزان 
اظهارکـرد:  فعالیت هـای حرکتـی مختلفـی بـرای مقابلـه 
بـا پدیـده چاقـی در مـدارس همچـون المپیادهـای درون 
مدرسـه ای، نرمـش صبحگاهـی، کانون هـای ورزشـی درون و 

بـرون مدرسـه ای و حیـاط پویـا پیش بینی شـده اسـت.
او بـا تأکیـد بـر شـعار »بـه مدرسـه بازگردیـم« تصریـح 
کـرد:  جمعیـت هـدف ایـن شـعار، دانش آمـوزان سراسـر 
کشـور هسـتند؛ لذا فعالیت دانش آموزان را به حیاط مدرسـه 

معطـوف کردیـم.
حمیـدی بـا تأکیـد بـر این کـه مـدارس تازه سـاخت بایـد 
سـالنی بـرای انجـام فعالیت ورزشـی در نظـر بگیرنـد، افزود:  
در کنـار درس تربیـت بدنـی فعالیـت فـوق برنامـه را طوری 
افزایـش داده ایـم کـه دانش آموزان ۳ سـاعت در هفته فعالیت 

ورزشـی به عنـوان فعالیـت فوق برنامه داشـته باشـند.
معـاون تربیـت  بدنـی و سـامت وزیـر آمـوزش و پرورش 
بـه اضافـه شـدن سـاعات تربیـت بدنـی مـدارس اشـاره کرد 
و افـزود:  اضافـه شـدن سـاعت ورزش دانش آمـوزان منـوط 
بـه کاهـش سـاعات دروس دیگر نیسـت؛ در سـوم متوسـطه 
ودوره پیش دانشـگاهی دو سـاعت بـرای فعالیت های ورزشـی 
دانش آمـوزان در هفتـه تصویـب شـد؛ امـا می توانیـم فعالیت 
فـوق برنامـه را برگـزار کنیـم که جامعـه هدف وسـیعی را در 

برمی گیـرد.
حمیـدی دربـاره اسـتقبال دانش آمـوزان از طـرح فـوق 
برنامـه تربیت بدنی افـزود: ۳  میلیون و 500  هـزار دانش آموز 
در المپیادهای ورزشـی درون مدرسـه ای  سال گذشته حضور 
داشـتند و امسـال جمعیـت هـدف بـه ۴  میلیـون دانش آموز 

خواهد رسـید.
او بـا اشـاره به اجـرای طرح حیـاط پویا در مـدارس گفت:  
بـا اجـرای طرح پویا در حیاط مدرسـه، دانش آمـوزان به انجام 

فعالیت های ورزشـی ترغیب می شـوند.
بـه گـزارش مرکـز اطاع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش، معـاون تربیـت  بدنـی و سـامت وزیـر 
آمـوزش و پـرورش افـزود: امـروز ۳۳ هزار معلـم تربیت بدنی 
با مدارک کارشناسـی، کارشناسی ارشـد و دانشجوی دکتری 
در مـدارس سراسـر کشـور آمـوزش فعالیت هـای ورزشـی 

دانش آمـوزان را برعهـده دارنـد.
حمیـدی دربـاره نرمـش صبحگاهـی در مـدارس گفـت: 
70 درصـد مـدارس از طـرح نرمـش صبحگاهـی اسـتقبال 
کرده انـد و در ایـن طـرح دانش آموزان به مـدت 5 تا 7 دقیقه 

در روز ورزش صبحگاهـی انجـام خواهنـد داد.

اخبار کوتاه  سینمایی
انیمیشـن سـینمایی »شـاهزاده روم« که تاکنون عاوه بر 
ایران در لبنان و عراق اکران شـده و در کشـورهای عربسـتان، 
کویت، سـاحل عـاج و بحرین اکران محدود داشـته اسـت در 

انگلسـتان هم روی پرده نقره ای سـینماها رفت.
جدیدتریـن فیلم برد پیت که »ماشـین جنگ« نـام دارد، 
مراحـل فیلمبـرداری اش را پـس از 22 روز در امـارات متحده 

عربی به پایان رسـانده اسـت.
مراسـم حـراج بزرگتریـن پرده »عاشـورا« که قـرار بود 22 
آذر در بـرج آزادی برگـزار شـود بـه درخواسـت هموطنانـی 
کـه در دهـه آخـر صفـر در کربـا حضـور داشـتند بـه زمان 

مناسـب تری موکـول شـد.
سـخنگوی شـورای سیاسـت گذاری نمایشـگاه بین المللی 
کتـاب تهـران از افزایـش تصدی گـری تشـکل های نشـر در 

دوره بیسـت ونهم ایـن نمایشـگاه خبـر داد.
از  الهـه کاظم پـور مجموعـه ای  اثـر  کتـاب »الالیی هـا« 
الالیی هـای ایرانـی سـروده شـده در فضـای سـنتی و کهـن 
فارسـی اسـت که به کوشـش نویسـنده و با اسـتفاده از متون 
کهن موجود در این زمینه سـروده شـده اسـت. ایـن کتاب از 

سـوی نشـر آموت منتشـر شد.
اسـداهلل امرایـی، مترجـم از تجدیـد چـاپ دوبـاره کتـاب 
»بیسـت بیسـت« به عنـوان یکـی از ترجمه هـای اخیـر خود 
خبـر داد و گفـت: ایـن کتـاب بـه تازگـی توسـط انتشـارات 

گل آذیـن بـه چاپ هشـتم رسـیده اسـت.
مسـتند »من ناصـر حجازی هسـتم« در نخسـتین اکران 
عمومـی اش در اولیـن شـب از نهمیـن جشـنواره بین المللی 
فیلـم مسـتند ایـران، »سـینما حقیقـت«، بـا اسـتقبال زیاد 

مـردم و ورزشـکاران و حجازی دوسـتان روبـه رو شـد.
نـادر برهانی مرنـد تمرین نمایـش »در خواب دیگـران« را 
بـرای اجـرای عمومی آغاز کـرد. این نمایش قرار اسـت از 20 

بهمن مـاه در تاالر شـمس )اکـو( به روی صحنـه برود.

حسین نوش آبادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی:

در سریال شهرزاد از مردم کرمان
تجلیل خواهد شد

خبر

افقی
1-میمنت و خجستگی - پایتخت هلند

2-کیمیـای جدیـد - تـر و تازگـی - واحـد پـول قدیمی 
ایران

۳-گرفتـاری - فصـل پاییـز - بهبـود یافتـن مریـض - 
نوعـی زغـال

۴-برهنه - بخت و اقبال - تزیین ناخن
5-گل نومیدی! - ستاره شناس - قدرت و توان

۶-مورد نیاز نیمرو - بوی رطوبت - شکلک
حـق  فارسـی  معـادل   - چکـش  خـور  سـری  7-تـو 

سـر روییدنـی   - التدریسـی 
8-نیـروی حیـات - مـزه اسـیدی - پسـوند شـباهت - 

ن معد
9-شامل شدن - خیال کردن - طاق وایوان

10-از عوامل بیماری زا - ناگهانی
11-فـاش کـردن خبـر - آلبومـی از محمـد اصفهانـی - 

مقـام مـدال طا
12-پیشکش - پادشاه افشاری - طایفه

1۳-دل آزار کهنـه - تنـه درخـت - مـوزه پاریـس - پـا 
فزار ا

1۴-فراغ و سکون - نوعی کینه - گردنکش
15-سرد و گرم روزگار چشیده - بنگاه و تشکیات

عمودی
1-باهم شریک شدن - ساخت مدارک دروغین

2-نمـره عالـی دانـش آمـوز - شـهری در اسـتان گیان 
- واحـد پـول هلند

۳-دسـتور و حکم - سـمت راسـت - حکمت ارسـطویی 
- حـرف ندا

۴-دوازده کیلوگـرم - بلنـد مرتبـه - معـادل فارسـی تله 
تکست

5-زیانکار - کم پشت - بزرگتر
۶-فریزر - از آثار دیدنی سمنان

7-رسم کننده - رایزنی - از افعال ربطی
8-بـی خطـر - گهـواره - دندانـه شـانه - تکـه پارچـه 

کهنه
9-نوعـی پیشـونده فعـل ماضـی - کیفـر - محـل پخت 

ن نا
10-وعـده غذایـی شـب - عالـی تـر و بلندتـر - گـرگ 

ب عر
11-بدبو شدن - مادر ترکی - چارچوب

12-سارق - شکیبا و بردبار - ترش و شیرین
1۳-بیماری - مرزبان - از انواع ماهی - دهان

1۴-امتیاز انگلیسی - خبره و وارد - از درختان جنگلی
15-بلندگو - دست و پای خود را گم کردن

حل جدول شماره 516

جدول شماره 517
1

2

۳

۴

5

۶

7

8

9

10

11

12

1۳

1۴

15

15    1۴    1۳   12    11    10    9      8      7     ۶      5      ۴      ۳     2     1

آگهی مزایده
بـه موجب پرونده اجرائی کاسـه 920002۴ شـش دانگ یـک باب خانه 
پـاک یـک فرعی از ۴181- اصلـی بخش 29 کرمان ملکـی آقای محمد 
شـجاع حیـدری فرزنـد علـی نسـبت به سـه دانگ و خانـم زهـرا بهرامی 
فرزنـد ماشـااله نسـبت بـه سـه دانـگ منتقـل شـده اسـت، طبـق سـند رهنـی 
شـماره 8979-90/12/2۳ دفترخانه 10۳ کرمان در قبال مبلغ 120۳500000 
ریـال در رهـن موسسـه مالـی اعتبـاری ثامـن الحجج حـوزه کرمان قـرار گرفته 
و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 20۶5۶00000 ریال ارزیابی شـده و 
پـاک فـوق دارای 28۳/۶5 مترمربـع اعیانـی در دو طبقـه و خـر پشـته کـه تـا 
پایـان بتـن ریـزی سـقف طبقـات و دیـوار چینـی بـا تمـام رسـیده و در همین 
مرحلـه متوقـف و فاقـد راه پلـه از طبقـه همکـف بـه طبقـه اول میباشـد، پاک 
فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز چهارشـنبه مـورخ 9۴/8/27 در اداره ثبت اسـناد 
و امـاک شهرسـتان بـم واقـع در بم- بلـوار جمهوری اسـامی از طریـق مزایده 
بـه فـروش می رسـد. مزایـده از مبلغ 20۶5۶00000 ریال شـروع و بـه باالترین 
قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروختـه مـی شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخـت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب، بـرق اعـم از حق انشـعاب و یا حـق اشـتراک و مصرف در 
صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهـی های مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا 
نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صـورت وجود مـازاد، وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه های فـوق از محل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد 
شـد و نیـم عشـر و حق مزایـده نقداً وصول می گـردد ضمناً چنانچـه روز مزایده 
تعطیل رسـمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان 

مقـرر برگزار خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: چهارشنبه 9۴/9/25    تاریخ مزایده:یکشنبه 9۴/10/1۳

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بم- محمد امیری خواه
م الف 2885

جدول ۴۹۹
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در حاشيه

صفحه اینستاگرام سید حسن خمینی
هک شد

صفحـه اینسـتاگرام ویدئوهای سـید حسـن خمینـی دقایقی هک 
و از دسـترس خـارج شـد. بـه گـزارش ایسـکانیوز در ایـن صفحـه 
کـه بـا عنـوان )Video_hassankhomeini(  راه انـدازی شـده 
اسـت، بخش هـای کوتاهـی از سـخنرانی های سـید حسـن خمینـی 
و حضـور وی در مجامـع و مراسـم مختلـف به اشـتراک گذاشـته می 
شـود. ادمیـن ایـن صفحـه در همیـن رابطه با صـدور اطاعیـه ای از 
پیگیـری قضایـی ایـن حادثـه خبـر داد. پیـش از این شـبکه مجازی 
آسـتان وابسـته بـه معاونـت فرهنگـی حرم مطهـر امام خمینـی )ره( 
از راه انـدازی یـک صفحـه رسـمی در اینسـتاگرام بـرای بـه اشـتراک 
گذاشـتن ویدئوهـای مربـوط بـه یـادگار امـام راحـل خبـر داده بود..
 )Video_hassankhomeini( عنـوان  بـا  کـه  صفحـه  ایـن  در 
راه انـدازی شـده اسـت، بخش هـای کوتاهـی از سـخنرانی های سـید 
بـه  مختلـف  مراسـم  و  مجامـع  در  وی  و حضـور  خمینـی  حسـن 

اشـتراک گذاشـته می شـود.

افزایش قیمت پسته در آستانه شب یلدا
رئیـس اتحادیـه آجیـل و خشـکبار کشـور گفـت: قیمـت پسـته و 
بـادام زمینـی در آسـتانه شـب یلـدا افزایش یافته اسـت. بـه گزارش 
و  اتحادیـه آجیـل  ارزانـی ممقانـی رئیـس  سـتاره هـا؛ محمدرضـا 
خشـکبار کشـور اظهار داشـت: امسـال متاسـفانه با وجود اینکه شب 
یلـدا در ایـام ربیـع االول قـرار گرفتـه امـا بـاز هم بـازار بسـیار راکد 
اسـت. رئیـس اتحادیـه آجیـل و خشـکبار کشـور بـا اشـاره بـه اینکه 
قیمـت پسـته و بـادام زمینـی در آسـتانه شـب یلـدا افزایـش یافتـه 
اسـت گفـت: قیمت هـا در مـاه محـرم و صفـر تـا حـدودی کاهـش 
یافتـه بـود. ارزانـی ممقانـی بـا اشـاره بـه اینکـه متاسـفانه نقدینگی 
قابـل توجهـی در اختیـار تجـار آجیل و خشـکبار قـرار نـدارد، افزود: 
رکـود هـم در بحـث داخلـی وجـود دارد و هـم در زمینـه صـادرات؛ 
تضمین هـای کافـی متاسـفانه بـرای تجار فعـال در ایـن بخش وجود 

ندارد.

کتاب مرتضی پاشایی رسید!
مرتضـی  کتـاب  از  تصاویـری 
مجـازی  فضـای  در  پاشـایی 
پاشـایی  مرتضـی  شـد.  منتشـر 
گرافیـک  رشـته  دانشـجوی 
بـوده و از کودکـی بـه موسـیقی 
موسـیقی  داشته اسـت.  عاقـه 
را از چهارده سـالگی بـا نواختـن 
از دوران  گیتـار آغـاز کـرد، وی 
بـه  نسـبت  همیشـه  کودکـی 
موسـیقی حس خـاص و مبهمی 
داشـت و از سـال 1۳89 با انتشار 
اینترنتـِی قطعات خود شـروع به 

کار کـرد. وی بـا قطعـه »یکـی هسـت« بـه شـهرت رسـید.  مرتضی 
پاشـایی در 1۳ آبـان 1۳9۳ به علـت شـرایط وخیـم بیماری سـرطان 
معـده در بیمارسـتان بهمـن تهـران بسـتری شـد و صبـح روز جمعه 
بیست وسـوم آبـان 1۳9۳ بـر اثـر بیمـاری سـرطان درگذشـت. اخیرا 

تصاویـری از کتـاب وی در فضـای مجـازی منتشـر شـده اسـت.

حسام نواب صفوی به پوتین نامه نوشت!

به گزارش سـتاره ها؛ حسـام نـواب صفوی، بازیگـر، نامه ای خطاب 
بـه والدیمیـر پوتیـن رییـس جمهور روسـیه نوشـت و از او خواسـت 
تـا اجـازه دهد مـردم ایـران بدون ویـزا به جزایـر کریمه سـفر کنند. 
او از مقامـات روس خواسـته تـا گردشگران شـان را بـه جـای آنتالیا و 
دوبـی به کیش و قشـم بفرسـتند. او در قسـمتی از نامه خود نوشـته 
اسـت: دسـتوری اعمـال فرماییـد مـردم ما بـدون ویزا به مردم شـما 
در کریمـه بپیوندنـد الاقـل میدانیـم دالر و ارز مملکت دسـت رفقای 
خودمـان می آیـد . قسـمتی دیگر از نامه حسـام نواب صفـوی خطاب 
بـه مـردم ایـران اسـت. او از مردم خواسـته تا به روسـیه سـفر کنند. 

متـن نامـه حسـام نواب صفوی به این شـرح اسـت:
سـام آقـاي پوتیـن :مـردم گردشـگر مـا نیـز میتوانند بـه کریمه 
بیاینـد؟؟؟ دسـتوري اعمـال فرماییـد مـردم مـا بـدون ویزا بـه مردم 
شـمادر کریمـه بپیوندنـد الاقـل میدانیـم دالر و ارز مملکـت دسـت 
رفقـای خودمـان مي آیـد . هموطنـان :اگـه مقامـات مـا اجـازه دادند 
چنـد هتـل در اختیـار گردشـگران در جزیـره کیش بـرای یک فصل 
دسـت گرداشـگران روس قـرار گیـرد، آنهـا کیـش را ببیننـد دیگـر 

سـمت دوبـی و آنتالیـا نمـي روند.
اینجـوری مقامـات روسـي هـم می دانند ارز کشورشـان در دسـت 
رفیشـان اسـت، از ایـن بهتر شـما بگیـد دوسـتان قبول کنیـد آنتالیا 
دیگـه بسـه، بریـم پیـش رفقـاي روس خودمـان در ادامـه مثل طرح 
سالمسـازی چنـد هتـل تعیـن میشـه بـراي توریسـتها، تـازه همیـن 
االن می شـود کیـش وقشـم دریـا رفت واگر یـک فـرودگاه در منطقه 
شمشـک و دیزیـن احـداث شـود، بـا یک سـاعت پـرواز می تـوان در 
منطقـه بی نظیـر دیزیـن اسـکي کـرد، وهـم توریسـت اولیـن نشـانه 
هـای تمـدن بشـری در تخـت جمشـید و.....چـرا اینهمـه دالر بایـد 
بـره تـو جیـب اینا وقتـي مي شـود در زیباتریـن و بزرگتریـن جزیره 
جهـان .قشم.سـرمایه گـزاري کـرد چـرا آناتلیا چـرا امـارات ؟؟دیدید 
کـه چطـور اماراتیهـا پـول مردمـو بـاال کشـیدن !! آنالیـا هـم بدتر از 
اونهـا . .میپرسـن روس از کـي تـا حاال با ایران دوسـت بـوده ؟جواب 
از همیـن امـروز . مگـه عـراق بـا ما خـوب بـود  االن با هم دوسـتیم 
ببینیـد چقـدر راحـت میریـم کربـا پـس ایـران امـروز یـک ایـران 
قدرتمنـد اسـت و در کنـار بـرادران روسـي، سـوري، عراقـي لبناني، 
یمنـي و...بـا همـه بـرادر میشـویم بجـز یـک کشـور خاصه مـن اگر 
بخواهـم یـک سـفر کوتـاه داشـته باشـم میـرم پیـش بـرادران روس 
بلـه بـاز هـم تمـدن ایـران زمین تـا چهارگوشـه جهان خواهـد رفت.

عکس: حمید رضا امیري

انتظار زيبايیست،

وقتي سايه ي تو ،

از پشت در سرك مي کشد

عکس نوشت

یارانه

تاریخ واریز یارانه آذر ماه
سـازمان هدفمندسـازی یارانه هـا اعـام کـرد، پنجـاه و هشـتمین 
مرحلـه پرداخـت یارانه نقدی مربوط به اذر 9۴ روز پنجشـنبه 2۶ آذر 
سـاعت 2۴ به حسـاب سرپرسـتان خانوار و به ازای هر نفر ۴55 هزار 

ریـال واریـز و قابل برداشـت خواهد بود.

تلگرام

چند پیشنهاد برای بودجه
محسن جالل پور

جـوزف شـومپیتر، اقتصـاددان 
معـروف و نویسـنده کتاب معروف 
تاریـخ تحلیل اقتصـاد ، می گوید: 
وضعیـت،  شـرایط،  چیـز  »هیـچ 
منزلـت و جایـگاه یـک کشـور را 
کـه  مالـی  از سیاسـت های  بهتـر 
توسـط نظـام سیاسـی آن کشـور 
تنظیـم می شـود بیـان نمی کند.« 

ایـن روزهـا دولـت مشـغول تدویـن بودجـه سـال 1۳95 اسـت. 
هرچنـد درتنظیـم بودجـه نـکات متفاوتـي بایـد مـد نظرقرارگیرد 
ولـي بـه عنـوان نماینـده بخـش خصوصـي برچنـد موضـوع تأکید 

دارم. 
الـف/ براي شـفافیت دربودجه بهتر اسـت دولت مبلغ مشـخصي 
بـه عنـوان سـهم نفـت در بودجـه سـاالنه درنظرگرفتـه و بودجه را 
بـر اسـاس آن تنظیـم کنـد. به ایـن معني کـه دربودجه، بـه میزان 
فـروش نفـت وقیمـت آن و قیمـت ارز پرداختـه نشـود بلکـه مبلغ 
مشـخصی کـه بـا واقعیـات بـازار و ظرفیـت فـروش نفـت وحـدود 
قیمـت ارزمنطبـق اسـت را محاسـبه کـرده وبودجـه را براسـاس 
ان تنظیـم کننـد. بدیهـي اسـت کـه میـزان کمبـود یا مـازاد مبلغ 
حاصـل از فـروش نفـت، بایـد درصندوقـي ماننـد صنـدوق توسـعه 

ملـي برداشـت یا واریزشـود
ب/ پرداخـت بدهـي دولـت بـه پیمانـکاران بایـد جـزو اولویـت 
هـاي اصلـي در بودجـه سـال آتي باشـد. نحـوه پرداخت مـي تواند 
متفـاوت باشـد امـا بـه نظر من یکـي ازبهتریـن راه ها صـدور اوراق 
قرضـه ارزي یـا ریالـي اسـت کـه بازپرداخـت آن بیـن یک تـا پنج 
سـال آینـده طـوري برنامه ریزي شـود که نرخ سـود و تـورم درآن 

لحاظ شـده باشـد.
ج/ دربخـش بودجـه عمرانـي، اصـل بـر اتمام پـروژه هـاي نیمه 
تمـام قرارگرفتـه و درایـن اصـل، واگـذاري پـروژه هـا بـه بخـش 
خصوصـي بـه عنـوان یـک اولویت، تعریـف و براي اسـتان هایي که 
درایـن امـر موفـق عمل کننـد درمیـزان اختصاص بودجـه عمراني 

نیـز سیسـتم تشـویقي درنظرگرفته شـود.
د/ تخصیـص بودجـه درزمینه هاي مختلف، بسـته بـه عملکرد و 
برمبنـاي بهبـود عملکـرد و افزایـش بهره وری باشـد بـه طوري که 
همـه درحرکـت بـه سـمت حداکثري کـردن بهینـه سـازي و بهره 

وري ازهـم سـبقت گیرند.
ه/ بـه همـه ذینفعانـي کـه درکوچـک کـردن مجموعـه خـود 
عملکـرد مثبتـي داشـته باشـند بـا سیسـتمي کـه موجـب افزایش 

انگیـزه باشـد، مشـوق هـاي قابـل توجـه اختصـاص یابـد.

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

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

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

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

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

. کنید
www.kermanconcert.com
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یادداشت مهمان

آقای فردوسی پور آیا پنجاه سال پیش 
کرمان بوی پهن میداد؟*

محمد پورعسگری روزنامه نگار کرمانی

یـا تهـران شـمایی کـه برای یـک لقمـه نـان ... نه جنـاب تویی 
کـه از کرمونـی بـودن هـر از گاهـی  مسـخره گرفتن لهجـه اش را 
داری، اینجـا بـوی مردانگـی میدهـد نـه پهـن. اینجـا بـوی غیـرت 
میدهـد کـه یکـدل چشمانشـون را بـه آقامحمدخـان دادن ولـی 
پشـت هم ایسـتادن. اینجا بوی شـرافت میدهد که شـهید باهنر را 
در شـهر شـما تقدیـم نظام کـرد. اینجا بـوی سـازندگی میدهد که 
هاشـمی رفسـنجانی را فرسـتاد تا شـهر شـما را از زیر خرابه های 
جنـگ بسـازد. اینجا بـوی غیرت میدهد که سرلشـکر سـلیمانی را 
فرسـتاد تـا از نامـوس ایـن کشـور دفاع کنـد .بر خاف بسـیاری از 
هـم اسـتانی هایم از شـهرزاد رنجیده نشـدم چون میدانم شـهرزاد 
بیچـاره دسـتخوش باندبازیهـای کثیـف فیلمسـازی شـد تـا نتواند 
رقیبـی برای معمای تحریف شـده شـاه باشـد و از طرفـی به خوبی 
درک میکنـم هنـر بـه ذات خـود عیـب نـدارد و هـر عیب اسـت از 
برداشـت ماسـت. به همین دلیل از تمام دسـت اندرکاران شـهرزاد 
کـه مـا را بـه فکـر تاریـخ شـهرمان انداختنـد و باعـث شـدند طی 
این چند روز نجابت و حساسـیت همشـهریانم را درک کنم تشـکر 
میکنـم. ولی تـو عادل در کارت عدالت نداشـتی اوال از بزرگترهایت 
بیشـتر راجـب کرمـان و کرمانی بپـرس. دوما خودشـیرینی کردنت 
بـرای چه بـود؟ سـوما خوشـحالیم که هیـچ زمانی کرمـان نبودی.
* گفتنـی اسـت دوشـنبه شـب عـادل فردوسـی پـور در برنامـه نـود 
نسـبت بـه انتقـادات کرمانـی هـا از سـریال شـهرزاد واکنش نشـان داد.


