
استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر:

 پروژه های عمرانی 
را سیاسی نکنید

توسط رهبر انقالب صورت گرفت

اعطای نشان فتح 
به فرماندهان 
نیروی دریایی 
سپاه که نظامیان 
متجاوز آمریکایی 
را بازداشت کردند

درباره ی عرضه ی داروهای ترک اعتیاد 
در بعضی از سوپر مارکت ها و مغازه های دیگر

سوپر متادون
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معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اجرای 
طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی خبر داد

افزایش خدمات بهداشتی 
نسبت به سال های قبل 

------------------------------------------------------  صفحه 2
نماینده مردم بم در مجلس:

توضیح رییس جمهور درباره ارتباط 
ستاد انتخاباتی اش با موسسه ثامن 

به نفع ایشان است
------------------------------------------------------  صفحه 3

یوسف انصاری مطرح کرد؛

»گهواره مردگان« برای یک سال 
ادبیات داستانی ایران کافی است

------------------------------------------------------  صفحه 4

صادرات قالی دستباف به 
آمریکا از سرگرفته می شود

فرش قرمز 
زیر پای 
قالی کرمان
 رئیس مرکز ملی فرش ایران : 
بازرگانان آمریکایی برای خرید قالی 
دستباف ایرانی، اشتیاق دارند
 معاون صنعت، معدن و تجارت کرمان:
تجار آمریکایی به کرمان می آیند
 یک تولید کننده قالی کرمانی:

از سرگیری صادرات به آمریکا باعث 
رونق قالی کرمان می شود
 یک فعال صنعت فرش: 
بیشترین ضربه به صنعت فرش در 
دوران تحریم ها وارد شد
   صفحه  2

4- تا 217- تا 18

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,450,000
9,455,000
4,760,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,710,000

964,100

دالر
يورو
پوند

36,300
39,600
51,750

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

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

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

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

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

پست ارتباط ماندگار

آگهی مزایده عمومی شماره 94/1  ک . ن
اداره کل پسـت اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعداد2 دسـتگاه مزدا مازاد 
قابـل شـماره گذاری را بر اسـاس مشـخصات مندرج در لیسـت شـماره 
یـک پیوسـت شـرایط عمومی ومطابق بـا طرح قـرار داد از طریق مزایده 
ی عمومـی بـه فـروش رسـاند. لـذا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
میتواننـد بـا در دسـت داشـتن فیش واریـزی و رعایت شـرایط وموارد ذ 
یـل بـا مراجعـه به نشـانی بلوار شـهید صدوقی نرسـیده به پـل راه اهن 
اداره کل پسـت اسـتان کرمـان  واحـد دبیر خانه مراجعه واسـناد مزایده 

را دریافـت  نمایند:
1-مهلـت دریافـت اسـناد وبازدیـد: به مـدت 7 روز از تاریـخ اولین درج 

اگهی روز دوشـنبه مـورخ 94/11/12 لغایـت 94/11/18
2-تحویـل پاکات:بـه مدت 10 روز از تاریخ دو شـنبه مـورخ 94/11/19 
لغایـت اخـر وقت اداری روز چهار شـنبه مـورخ 94/11/28 پس از موعد 

مقـرر هیچ گونه پیشـنهادی پذیرفته نخواهد شـد.
3-فیـش خریـد اسـناد: معـادل 163.500 ریـال مـی باشـد کـه مبلـغ 
150.000 ریـال ان بابـت خریـد اسـناد ومبلـغ 13500 ریـال  ان بابت 
مالیـات بـر ارزش افـزوده. مـی بایسـت بـه باجـه مرکـزی قبـول پسـت 
)واقع در اداره کل پسـت اسـتان کرمان( به حسـاب در امد واریز گردد.
4-سـپرده شـرکت در مزایده: مبلغ سـپرده شـرکت در مزایده به شـرح 

ارائه شـود. ذیل 
4/1- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی صـادره توسـط یکـی از بانـک هـا یـا 
موسسـات مالـی تحـت نظـارت بانک مرکـزی با اعتبـار 3 ماهـه و قابل 

. ید تمد
4/2-فیـش واریـزی بابت سـپرده شـرکت در مزایده به حسـاب شـماره 
2174773816001 نـزد بانـک ملـی ایران بابت وجه سـپرده پسـت به 

نـام خزانـه معین اسـتان کرمان.
5-زمـان بـاز گشـایی پـاکات )الـف وب و ج(: سـاعت 10صبـح روزپنـج 

شـنبه مـورخ 94/11/29 
6-هزینـه کارشناسـی واگهـی روزنامـه وکلیـه هزینـه هـای مربـوط بـه 
سـند وشـماره گـذاری خـودرو )شـماره کوبـی موتـور واخـذ پالکـت 

مشـخصات وغیـره ( بـر عهـده ی خریـدار مـی باشـد.
7-این اداره کل در رد یا فبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

اداره کل پست استان کرمان

پست ارتباط ماندگار

آگهی مزایده عمومی شماره 94/2  ک . ن
اداره کل پسـت اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـوال مـازاد واسـقاط 
خود را بر اسـاس مشـخصات مندرج در لیسـت شـماره یک پیوسـت 
شـرایط عمومـی ومطابـق بـا طـرح قـرار داد از طریـق مزایـده ی 
عمومـی بـه فـروش رسـاند. لـذا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی 
میتواننـد با در دسـت داشـتن فیـش واریزی و رعایت شـرایط وموارد 
ذ یـل بـا مراجعـه به نشـانی بلوار شـهید صدوقی نرسـیده بـه پل راه 
اهن اداره کل پسـت اسـتان کرمان  واحد دبیر خانه مراجعه واسـناد 

مزایـده را دریافـت  نمایند :
1-مهلـت دریافـت اسـناد وبازدیـد : بـه مـدت 7 روز از تاریـخ اولیـن 

درج اگهـی روز دوشـنبه مـورخ 94/11/12 لغایـت 94/11/18
مـورخ  شـنبه  دو  تاریـخ  از  روز   10 مـدت  بـه  پـاکات:  2-تحویـل 
94/11/19 لغایـت اخر وقت اداری روز چهار شـنبه مورخ 94/11/28 
پـس از موعـد مقـرر هیـچ گونـه پیشـنهادی پذیرفتـه نخواهد شـد.

3-فیـش خریـد اسـناد: معـادل 163.500 ریال می باشـد کـه مبلغ 
150.000 ریـال ان بابـت خریـد اسـناد ومبلـغ 13500 ریـال  ان 
بابـت مالیـات بـر ارزش افـزوده . می بایسـت بـه باجه مرکـزی قبول 
پسـت )واقـع در اداره کل پسـت اسـتان کرمـان( بـه حسـاب در امد 

گردد. واریـز 
4-سـپرده شـرکت در مزایـده : مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده به 

شـرح ذیـل ارائه شـود.
4/1- ارائـه ضمانـت نامـه بانکـی صـادره توسـط یکـی از بانـک هـا 
یـا موسسـات مالـی تحـت نظـارت بانـک مرکـزی بـا اعتبـار 3 ماهه 

تمدید. وقابـل 
4/2-فیـش واریـزی بابـت سـپرده شـرکت در مزایـده بـه حسـاب 
شـماره 2174773816001 نـزد بانـک ملی ایران بابت وجه سـپرده 

پسـت به نـام خزانـه معیـن اسـتان کرمان
5- زمـان باز گشـایی پـاکات )الف وب و ج(: سـاعت 10صبح روزپنج 

مورخ 94/11/29  شنبه 
6-هزینه کارشناسی واگهی روزنامه بر عهده ی خریدار می باشد.
7-این اداره کل در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

اداره کل پست استان کرمان

رئیس جمهور در حرم مطهر امام خمینی )ره(:

بقای نظام در گرو پشتیبانی مردم است

هر
س: م

عک

   صفحه  3

چرا ناراحت 
هستید؟

   صفحه  2یاسر سیستانی نژاد

دهه فجر انقالب اسالمی گرامی باد
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ابتالی ساالنه سه هزار 
نفر به سرطان در کرمان

یـک متخصـص داخلـی گفـت: سـه هـزار نفر 
در اسـتان کرمـان در سـال بـه سـرطان مبتـال 
می شـوند. بـه گـزارش ایسـنا دیـروز در همایـش 
بـه مناسـبت هفتـه  از سـرطان کـه  پیشـگیری 
فرهنگسـرای  در  بهمن مـاه(   15 تـا  سـرطان)8 
کوثـر برگـزار شـد اظهـار کـرد: سـاالنه 70 هـزار 
نفـر در ایـران بـه سـرطان مبتـال می شـوند کـه 
تعـداد ایـن افراد در اسـتان کرمان سـه هـزار نفر 

در سـال اسـت. 
وی سـپس بـا اشـاره بـه یکـی از سـرطان های 
شـایع در خانم هـا افزود: سـن ازدواج، سـن اولین 
قاعدگی، سـن نخسـتین زایمان و مصرف سـیگار 
از جملـه عوامـل تاثیرگـذار در ابتـال بـه سـرطان 

پسـتان هستند.
محمـدزاده بیـان کرد: بـا غربال گـری می توان 
سـرطان پسـتان، دهانه رحـم، کولون، پروسـتات 
و اخیـرا نیـز ریـه را بـه موقـع تشـخیص داد. این 
متخصـص داخلـی بـا اشـاره بـه نـکات مهـم در 
بـروز سـرطان پسـتان گفـت: مشـاهده هرگونـه 
پسـتان،  درد  پسـتان ها،  انـدازه  در  تغییـرات 
ترشـحات نوک پسـتان، احسـاس توده در پستان 
و تغییـرات پوسـتی اطـراف پسـتان زنـگ خطـر 

ابتـال به سـرطان هسـتند.
اگزمـای  قرمـزی،  ورم،  زخـم،  داد:  ادامـه  وی 
پوسـت، افزایش صخامت پوسـت و پوست پرتقالی 
رنـگ  تغییـر  نشـانه های  همگـی  پسـتان  شـدن 
ظاهـری پسـتان بـه شـمار می رونـد. محمـدزاده 
افـزود: فقط 15 درصد سـرطان های پسـتان همراه 
بـا درد هسـتند و در این مـوارد درد در یک منطقه 
مشـخص اسـت، البتـه اغلـب علـت درد پسـتان 
متخصـص  ایـن  می باشـد.  خوش خیـم  بیمـاری 
داخلـی خاطرنشـان کـرد: تـوده در پسـتان مهـم 
اسـت به شـرطی کـه ضایعـه واحد، سـفت و ثابت 

باشـد و حـدود نامنظمی داشـته باشـد.

افتتاح
 49  پروژه کشاورزی

 در جنوب کرمان
جنـوب  کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس 
کرمـان گفـت: همزمـان بـا دهـه فجـر 49 پروژه 
کشـاورزی در ایـن منطقـه افتتـاح می شـود. بـه 
گـزارش روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی 
جنـوب کرمـان، دکتـر سـید یعقـوب موسـوی با 
تبریـک آغـاز دهـه فجـر اظهـار داشـت: در ایـن 
دهـه مبارک تعـداد 49 پـروژه در منطقـه افتتاح 
می شـود. وی میـزان سـرمایه گذاری بـرای اجرای 
میلیـون  میلیـارد و 380  را 342  پروژه هـا  ایـن 
ریـال دانسـت و بیـان داشـت: پروژه هـای قابـل 
بهبـود  خـاک،  و  آب  زیربخش هـای  در  افتتـاح 
هفـت  در  صنایـع  و  دامـی  و  گیاهـی  تولیـدات 

شهرسـتان جنوبـی کرمـان اجـرا می شـوند.
موسـوی بـا اشـاره بـه اینکه بـا بهره بـرداری از 
ایـن طرح هـا بـرای 440 نفـر به صورت مسـتقیم 
کـرد:  تصریـح  می گیـرد،  صـورت  اشـتغالزایی 
همچنیـن تعـداد 324 خانوار از اجـرای طرح های 
بهره منـد  فجـر  مبـارک  دهـه  در  شـده  افتتـاح 
کشـاورزی  جهـاد  سـازمان  رئیـس  می شـود. 
جنـوب کرمـان گفـت: در بخـش آب و خـاک 26 
طـرح سیسـتم آبیـاری تحـت فشـار و دو طـرح 
احـداث خـط انتقـال آب بـا اعتبـار 89 میلیـارد 
نفـر و  و 100 میلیـون ریـال، اشـتغالزایی 240 
108 خانـوار بهره منـد اجـرا می شـود. وی افـزود: 
همچنیـن در بخـش تولیدات گیاهی یـک مزرعه 
الگویـی گنـدم بـا اعتبـار 450 میلیـون ریـال بـه 
بهره بـرداری می رسـد که بـرای دو نفـر به صورت 

مسـتقیم اشـتغالزایی می کنـد. 
موسـوی عنوان کرد: در بخـش دام و طیور نیز 
هفـت طرح پرواربندی بره، سـه طـرح پرواربندی 
گوسـاله و دو واحـد پرورش طیور و سـایر ماکیان 
و یـک مجتمع گاو شـیری با سـرمایه گذاری 126 

میلیـارد و 145 میلیون ریال افتتاح می شـود.

تولید یک هزار و 
480 لیتر آب شرب 
روستایی در
 آبفار کرمان

مدیرعامـل  رشـیدی  علـی 
اسـتان کرمـان  آبفـار  شـرکت 
گفـت: از ابتدای الحاق شـرکت 
آبفـار بـه وزارت نیـرو تاکنون با 

حفـر و تجهیـز 203 حلقـه چـاه و بهسـازی 54 بـاب چشـمه و 22رشـته 
قنـات حـدود یـک هـزار و 480 لیتـر بـر ثانیه آب سـالم بهداشـتی جهت 
آب شـرب روسـتائیان اسـتان کرمـان تولیـد شـده اسـت . وی در خصوص 
سـاخت ابنیـه فنـی این شـرکت نیـز در ایـن 13سـال اظهار کـرد: احداث 
تعـداد 7 بـاب مخـزن هوایـی بـا ظرفیـت 280 متـر مکعـب و 296 بـاب 
مخـزن بتنـی زمینـی بـا ظرفیـت 82 هـزار و 150 متـر مکعـب ،احـداث 
64 بـاب ایسـتگاه پمپـاژ بـا ظرفیـت 602 لیتـر در ثانیـه از دیگـر اقدامات 
پرسـنل سـاعی این شـرکت بود. مدیرعامل آبفار اسـتان تاکید کرد : برای 
جلوگیـری از هـدر رفـت آب و کاهـش هزینه های نگهداری سیسـتم های 
کنتـرل از راه دور راه انـدازی شـده و برخـی از شـبکه هـا وطـرح هـای در 
دسـت بهـره بـرداری نیز مهندسـی مجدد شـده اسـت ونتایج خوبـی برای 

شـرکت به ارمغـان آورده اسـت.

ارائه خدمات 
دامپزشکی رایگان 
در روز 21 بهمن ماه 
اداره  عمومـی  روابـط  مدیـر 
کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان 
از ارائـه خدمـات رایگان توسـط 
هـای  شـبکه  و  کل  اداره  ایـن 
تابعـه به مناسـبت ایـام اهلل دهه 
فجـر در روز 21 بهمـن ماه خبر 

داد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان، دکتـر 
جـواد نگارسـتانی در ایـن خصـوص گفـت: یکـی از اهـداف بـزرگ انقـالب 
اسـالمی در سـال 57 حمایـت از محرومیـن و گسـترش خدمـات رسـانی به 
مناطـق محـروم بـوده اسـت، کـه امـروز نیـز جـزء الویت هـای نظـام مقدس 
جمهـوری اسـالمی مـی باشـد. مدیـر روابـط عمومـی اداره کل دامپزشـکی 
اسـتان کرمان گفت: خدمات رسـانی به دوردسـت ترین روسـتاها، صیانت از 
سـرمایه هـای دامـی و کمک بـه اقتصـاد دامپـروری از طریق کاهـش هزینه 
هـای درمانـی دامـداران که غالباً قشـر محـروم جامعـه هسـتند، از افتخارات 
مجموعـه دامپزشـکی مـی باشـد. وی در پایان تصریـح نمود: طـی مذاکراتی 
کـه بـا مراکـز بخـش خصـوص صـورت گرفتـه اسـت مقـرر گردیـد در روز 
مذکـور ارائـه خدمـات توسـط کلیـه مراکـز بخـش خصوصـی بصـورت  50 
درصـد )نیـم بهـاء ( انجـام و در محل شـبکه های دامپزشـکی کلیـه خدمات 

بـه صـورت رایـگان خواهـد بود .

بهره مندی 19 هزار و 
700 خانوار کرمانی از 
نعمت گاز طبیعی در 
دهه فجر 
محمـد علـی ودیعتـی مدیر 
اسـتان  گاز  شـرکت  عامـل 
کرمـان بیـان کـرد: دهـه فجـر 
بـرای  وبرکـت  خیـر  از  مملـو 
انقـالب و ایـران اسـالمی اسـت 

و باتوجـه بـه نامگـذاری سـال دولـت و ملـت همدلـی و همزبانـی و تحقـق 
ایـن شـعار رهبـر فرزانه انقالب آیـت اهلل خامنـه ای و با اعتبـارات خوبی که 
در بنـد ق تخصیـص یافتـه ،  3 شـهر و 34 روسـتا را در سـالگرد پیـروزی 
انقـالب اسـالمی مـورد بهـره بـرداری و افتتاح قـرار خواهد گرفـت . با تالش 
و کوشـش کارکنـان ایـن مجموعـه و لطف خداونـد متعـال  ،  در حدود 19 
هـزار و 700 خانوار شـهری و روسـتایی از نعمـت گاز طبیعی   بهره مند می 
شـوند و ان شـا ا.. در سـالهای آتـی بـا رونـد اجـرای پـروژه های  گازرسـانی 
، مـردم شـهرها و  روسـتاهای دیگـر ایـن اسـتان پهنـاور نیـز از ایـن نعمت 
خـدادادی بهـره منـد  خواهند شـد.  وی در ادامه در خصـوص عملیات های 
اجرایـی پـروژه های دهـه مبارک فجر،  از جملـه 136 کیلومتر خط انتقال و 
43 کیلومتـر خـط تغذیه و بیش از 465 کیلومتر شـبکه در شـهرهای راین،  

کهنـوج ، گلبـاف و روسـتاهای اسـتان صحبـت کـرد.

توسعه فرهنگ و 
هنر در کرمان با تهیه 
سند و چشم انداز

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی اسـتان کرمـان گفـت: 
طـرح تهیـه سـند توسـعه هنـر 
از  کرمـان  اسـتاندار  تاکیـد  بـا 
اواخـر دی مـاه طـی تفاهـم نامه 
بـا مشـاور طـرح در حـال برنامه 
ریـزی اسـت و در صـورت قطعی 

شـدن آن نیازها و چشـم انداز مشـخص خواهد شـد. به گزارش ایرنا محمدرضا 
علیـزاده افـزود: اسـتاندار کرمـان فعالیت هایـی را از اداره کل فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان درخواسـت کردند و در ایـن چارچوب قول همـکاری داده اند. 
علیـزاده بـا بیان اینکه اسـتاندار شـخصیت عملگرایی اسـت گفت: در سـند 
توسـعه هنـر وضعیـت موجـود و مطلـوب و تمامـی نیازهـا دیـده شـده اسـت 
و اسـتاندار در دیـدار اخیـر بـا هنرمنـدان تئاتـر قـول حمایـت از فعالیت های 
هنـری را داده انـد. وی تاکیـد کرد: اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
و هنرمنـدان تالش دارند همسـو با سیاسـت هـای مقام عالی دولت در اسـتان 
فعالیـت و حرکـت کننـد. مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان 
همچنیـن گفـت: در دوره اخیـر مشـارکت فعـال و جدی هنرمنـدان در عرصه 
هنـر را مـی بینیـم و شـور و نشـاط و امیـد در هنرمنـدان افزایـش یافتـه و 

امیدواریـم بـه فضای موجـود کمـک نماییم.

دامپزشکیآبفار فرهنگ و ارشادشرکت گاز

کرمان ویچ

خبرهایـی  اخیـر  روزهـای  طـی 
صـادرات  سـرگیری  از  بـر  مبنـی 
آمریـکا  بـه  ایـران  دسـتباف  قالـی 
منتشـر شـده اسـت. براسـاس قانونی 
کـه کنگـره آمریـکا در سـال 2010 
تصویـب کـرده بـود، صـادرات قالـی 
کشـور  ایـن  بـه  ایرانـی  دسـتباف 
ممنوع شـده بود. این در حالی اسـت 
کـه آمریکایـی هـا از خریـداران اصلـی قالی دسـتباف ایران 
بودنـد و قالـی دسـتباف کرمـان به نسـبت دیگـر قالی های 
دسـتباف ایـران، در این کشـور از اقبـال بیشـتری برخوردار 
بـود. حـاال بـا از سـرگیری صـادرات قالـی ایرانی بـه آمریکا، 
کرمـان مـی توانـد سـهم زیـادی در این مهم داشـته باشـد.

آمریکا؛ بزرگترین بازار صادراتی قالی 
دستباف ایرانی

هفتـم مهرمـاه سـال 89 بـود کـه کنگـره آمریـکا قانونی 
مبنـی بـر ممنوعیـت واردات هرنـوع قالـی دسـتباف ایرانی 
بـه ایـن کشـور تصویـب کـرد. بر اسـاس ایـن قانـون حتی 
قالـی دسـتباف  امـکان ورود  از طریـق کشـور سـوم هـم 
ایرانـی بـه آمریـکا وجود نداشـت. ایـن امر در حالـی بود که 
آمریـکا همـواره به عنـوان بزرگ تریـن بـازار صادراتی قالی 
دسـتباف ایرانـی مطـرح بوده اسـت. بـه طوری که تا سـال 
88 و قبـل از اجرایـی شـدن قانـون ممنوعیـت ورود قالـی 
ایرانـی بـه این کشـور، آمریـکا رتبـه نخسـت واردکنندگان 
قالـی ایـران بـا سـهمی بیـش از 16.5 درصـد و بـه ارزش 
نزدیک به 82 میلیون دالر داشـته اسـت و از سـال 89 و با 
قانـون کنگـره آمریـکا، ایـران از این بـازار مهم محروم شـد. 
البتـه دولـت آمریـکا از چنـد دهـه پیـش واردات قالـی 
ایرانـی را ممنـوع کـرده بـود، ولـی دولـت بیـل کلینتون در 
اقدامـی برای نشـان دادن حس نیـت، واردات قالی، پسـته، 
بـازار  و  کـرد  آزاد  را  ایـران  و خشـکبار محصـول  خاویـار 
صادراتـی قالـی دسـتباف ایرانی در این کشـور بـه راه افتاد 
و آمریـکا بـه اصلـی ترین وارد کننـده قالی دسـتباف ایرانی 
تبدیـل شـد. در این میـان تاجران آمریکایی اقبال بیشـتری 
بـه قالـی دسـتباف کرمـان به نسـبت قالـی های دسـتباف 
دیگـر شـهرهای ایران نشـان مـی دادنـد و قالـی کرمان در 
آن کشـور شـناخته شـده بود. حاال و با گذشـت شـش سال 
از تصویـب قانـون ممنوعیت صـادرات قالی دسـتباف ایرانی 
بـه آمریـکا، بـا اجـرای برجـام قـرار اسـت ایـن مهم از سـر 
گرفتـه شـود. بدیـن ترتیـب صنعـت فـرش کرمـان کـه در 
دولـت تدبیـر و امیـد تا حـدودی سـامان گرفته، مـی تواند 
مجـددا بیشـترین میزان صادرات قالی دسـتباف بـه آمریکا 

را در میـان دیگـر قالی های دسـتباف ایرانی بدسـت آورد و 
رونـد احیای قالی دسـتباف کرمان، شـتاب بیشـتری بگیرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران : 
بازرگانان آمریکایی برای خرید قالی دستباف 

ایرانی، اشتیاق دارند
رئیـس مرکـز ملـی فـرش ایـران اولین نفـری بـود که از 
سـرگیری صـادرات قالـی دسـتباف ایـران به آمریـکا را خبر 
داد. آنطـور کـه مهـر نوشـته حمیـد کارگر روز شـنبه گفت: 
قالـی دسـتباف  از سـرگیری صـادرات  سـال 2016 سـال 
ایـران بـه آمریـکا خواهـد بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه 
سـیگنال های کنونـی از اشـتیاق بازرگانـان آمریکایـی بـرای 
خریـد قالی دسـتباف ایرانی، نشـان از ایـن دارد که صادرات 

بـه ایـن کشـور، بـه زودی از سـر گرفتـه می شـود.
 وی تصریـح کـرد: در چنـد سـالی کـه قالـی دسـتباف 
ایـران در بـازار آمریـکا حضـور فعـال نداشـته اسـت، رقبای 
مـا همچـون هنـد و پاکسـتان جایگزین شـده و توانسـته اند 
سـهم مناسـبی را از بـازار قالـی ایـاالت متحـده از آن خـود 
کننـد. وی گفـت: مذاکرات و گفتگوهایی بـا برخی از فعاالن 
قالـی دسـتباف ایـران در بـازار آمریـکا از سـوی مرکـز ملی 
قالـی ایـران بـه انجـام رسـیده و گزینه هایـی همچون سـفر 
بازرگانـان آمریکایـی به ایـران و اعـزام بازرگانـان قالی ایران 
بـه ایاالت متحده و شـرکت در نمایشـگاه های آن کشـوردر 

دسـت بررسـی است.
معاون صنعت، معدن و تجارت کرمان:

تجار آمریکایی به کرمان می آیند
معـاون بازرگانی سـازمان صنعت، معدن و تجارت اسـتان 
کرمـان در ارتبـاط بـا از سـرگیری صـادرات قالـی دسـتباف 
ایرانـی بـه آمریـکا، بـه »پیـام مـا« گفـت: ما هـم پیگیـر از 
سـرگیری صـادرات قالـی دسـتباف بـه امریـکا بـوده ایـم و 
در ایـن مـدت بـا مرکـز ملـی فـرش ایـران صحبـت هایـی 
داشـته ایـم. مصطفـی زریسـفی افـزود: آمریکایـی هـا بـه 
قالـی کرمـان بسـیار عالقمند هسـتند و در میـان قالی های 
دسـتباف ایرانـی، قالـی کرمـان را بیشـتر می پسـندند. وی 
تصریـح کـرد: بنابرایـن از سـرگیری صادرات قالی دسـتباف 
ایرانـی بـه آمریـکا بیش از هرجـا برای صنعت فـرش کرمان 
خبـر خوبـی اسـت و ایـن موضـوع به نفـع قالی کرمـان می 
شـود. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال که آیـا تجـار آمریکایی 
کـه رئیـس مرکـز ملـی فـرش ایـران از سـفر آن هـا بـه 
کشـورمان خبـر داده بـود، بـه کرمـان هم سـفر مـی کنند، 
اظهـار داشـت: در صحبـت هایـی کـه بـا مرکـز ملـی فرش 
داشـته ایـم، بـه ما گفتـه شـده تجـار و بازرگانـان آمریکایی 
تـا پایـان سـال جـاری بـه ایـران و کرمـان سـفر مـی کنند. 

البتـه زمـان سـفر قطعـی نیسـت. معـاون بازرگانی سـازمان 
صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان اضافه کـرد: ما در 
تالشـیم کـه تاجـران کرمانی هـم در این زمینه فعال شـوند 
و قالـی کرمـان مجـددا به بـازار آمریکا راه یابد. زریسـفی در 
پایـان بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر صنعت فـرش کرمان 
توانایـی بافـت قالی بـه هر میزانی که سـفارش داده شـود را 
دارد گفـت: بـا توجه بـه اینکـه آمریکایی ها شـدیدا طرفدار 
قالـی کرمـان هسـتند و در این چند سـال صنعـت فرش در 
کرمـان سـامان پیـدا کـرده، آینـده خوبـی پیـش بینـی می 

شود.
یک تولید کننده قالی کرمانی:

از سرگیری صادرات به آمریکا باعث رونق قالی 
کرمان می شود

یـک تولید کننده قالـی کرمانی در ارتباط با از سـرگیری 
صـادرات قالـی دسـتباف ایرانـی بـه آمریـکا، بـه »پیـام ما« 
گفـت: کشـور آمریـکا از مشـتری های قدیمـی قالـی کرمان 
بـوده و بازار این کشـور مناسـب قالی کرمان اسـت. همایون 
همتـی افـزود: آمریکایی ها به قالی کرمان عالقمند هسـتند 
و مـن فکـر می کنم ایـن اتفاق باعـث رونق قالـی کرمان می 
شـود. وی تصریـح کرد: قطعـا تولیدکنندگان قالی دسـتباف 

در کرمـان از ایـن موضوع اسـتقبال می کنند.

یک فعال صنعت فرش: بیشترین ضربه به صنعت 
فرش در دوران تحریم ها وارد شد

یـک فعال صنعت فرش در ارتباط با از سـرگیری صادرات 
قالـی دسـتباف ایرانـی بـه آمریکا، به »پیـام ما« گفـت: قالی 
ایرانـی یـک از کاالهـای غیرنفتی اسـت که در طـول تحریم 
هـا بیشـترین ضربـه بـه آن وارد شـد و حاال با لغـو تحریم ها 
امیـدی بـرای فعـاالن این صنعت بوجود آمده اسـت. سـمیه 
فتـح اهلل تبار ملکشـاه افزود: در سـال های اخیـر رقبای قالی 
ایرانـی توانسـته انـد جـای ایـران را بگیرنـد امـا بـا تبلیغات 
مناسـب و تولیـد  هدفمنـد و برنامه ریـزی شـده می توانیـم 
دوباره سـهم بیشـتری از بازار صادراتی قالی دسـتباف  داشته 
باشـیم. وی تصریـح کـرد: کاهش صادارت قالی در سـال های 
اخیـر متاثـر از برخی از  عوامل داخلـی و خارجی  بوده و تنها 
یـک عامـل کاهـش صـادرات قالی ایرانـی تحریم  بوده اسـت 
امـا بـه هر حـال این عامـل تاثیر منفـی ویژه ای بـر صادرات 
قالـی دسـتباف داشـته اسـت. ملکشـاه در پایـان با اشـاره به 
از سـرگیری صـادرات قالی دسـتباف ایرانی بـه آمریکا گفت: 
ایـن نویـد به خوبـی  از دموتکـس 2016 که چنـد روز پیش 
در هانوفـر آلمـان بـه پایـان رسـید، به وضـوح دیده شـد که 
نشـانگر اشـتیاق بازرگانـان آمریـکا بـه از سـرگیری تجـارت 

ایران اسـت. قالی 

صادرات قالی دستباف به آمریکا از سرگرفته می شود

فرش قرمز
 زیر پای قالی کرمان

معاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان با اشـاره 
بـه اجـرای طـرح تحول نظـام سـالمت در حوزه بهداشـتی، 
گفـت: بـا اجـرای ایـن طـرح شـاهد افزایـش بهتـر خدمات 
بهداشـتی نسـبت بـه سـال هـای قبل هسـتیم. دکتـر نوذر 
نخعـی در نشسـت بـا خبرنـگاران تصریح کرد : در گذشـته 
در بسـیاری از مراکـز پزشـک خانواده نداشـتیم و یـا از نظر 
مکمـل هـا و داروهـا کمبـود داشـتیم، اکنـون در دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان پزشـک خانـواده در تمامـی مراکـز 

بهداشـتی و درمانی مسـتقر اسـت.  بهبود اعتبـارات دولتی 
در بخـش بهداشـت نیـز اگـر چـه باعث شـده حجـم کاری 
همـکاران مـا در ایـن حـوزه افزایـش پیـدا کنـد امـا عامل 
افزایـش رضایتمنـدی مـردم از خدمـات حـوزه بهداشـتی 
افـزود : خدمـت رسـانی مـا در طـرح تحـول  اسـت. وی 
نظـام سـالمت در مناطـق روسـتایی و شـهرهای زیـر 20 
و  راور  و  ارزوئیـه  کوهبنـان،  شـامل  جمعیـت  نفـر  هـزار 
شـهربابک، شـهرهای بـاالی 50 هـزار نفـر شـامل زرنـد، 

سـیرجان و کرمـان اسـت. وی اضافه کـرد: از دیگر کارهایی 
کـه در بحـث تحـول نظـام سـالمت انجـام شـد، برگـزاری 
بهداشـتی منطقـه جنـوب  بـرای مدیـران  آموزشـی  دوره 
شـرق کشـور بـه میزبانی کرمـان بود کـه تاکنـون دو دوره 
آموزشـی 10 روزه برگـزار شـده و قرار اسـت سـومین دوره 
آموزشـی نیـز بـزودی برگـزار شـود. از دیگـر برنامـه هـای 
تحـول نظـام سـالمت در حـوزه بهداشـت اجـرای سـفیران 
سـالمت اسـت، بـه ایـن معنـی کـه آمـوزش هـای حـوزه 
بهداشـت و پیشـگیری از بیمـاری هـا در خانـه هـا انجـام 
می شـود. همچنین وب سـایت معاونت بهداشـتی دانشـگاه 
از نظـر ارائـه مطالـب آموزشـی و پیشـگیری از بیمـاری ها 
غنـی شـده اسـت و قـرار اسـت کلیـپ هـای 30 ثانیـه ای 
آموزشـی در حوزه بهداشـتی ساخته شـود و در شبکه های 

اجتماعـی بـه نمایش گذاشـته شـود.
15 برنامه و 10 پروژه رهاورد تحول نظام سالمت 

در حوزه بهداشتی
دکتـر سـاالری معـاون فنـی معاونت بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمان نیز در این نشسـت خبـری اعالم کرد: 
در طـرح تحـول نظـام سـالمت در حـوزه بهداشـتی برنامـه 
هـای خوبی اجرا شـده که در حال حاضـر دارای 15 برنامه و 

10 پروژه هسـتیم. یکـی از این برنامه هـا ارائه خدمات نوین 
خدمـات بهداشـت اولیـه بـه روسـتائیان شـهرهای زیـر 20 
هـزار نفـر جمعیت و عشـایر ماننـد  رابر، ارزوئیـه و کوهبنان 
اسـت کـه در حـال حاضـر  85 مرکـز بهداشـتی و درمانـی 
داریم که در این 85 مرکز شـهری و روسـتایی 130 پزشـک 
خانـواده و 102 مامـا خدمـات سـالمت را ارائـه و همچنیـن 
639 بهـورز مـرد و زن نیـز در 331 خانـه بهداشـت خدمات 
ارائـه مـی دهنـد. معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه 
علـوم پزشـکی کرمـان تحـت پوشـش قـرار دادن مراقبـت 
هـای اولیـه در جمعیـت شـهرهای بیـن 20 تا 50 هـزار نفر 
جمعیـت را از دیگـر طـرح هـای تحـول حـوزه بهداشـت نام 
بردکه در این شـهرها مراکز سـالمت جامعه راه اندازی شـده 
کـه 50 نیـرو مراقبـت های سـالمت را به صورت فعـال اجرا 
مـی کننـد.  دکتـر سـاالری افـزود : سـه شهرسـتان کرمان، 
سـیرجان و زرنـد بـاالی 50 هـزار نفـر جمعیـت دارنـد کـه 
یکـی از برنامـه هـای تحول سـالمت در حوزه بهداشـت ارائه 
خدمـات بـه ایـن شهرهاسـت که تـا پایان سـال شهرسـتان 
زرنـد تحت پوشـش خدمـات بهداشـتی اولیه فعـال قرار می 
گیـرد و در سـال آینـده شـهرهای کرمـان و سـیرجان تحت 

پوشـش ایـن برنامه هـا خواهنـد رفت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه بهداشتی خبر داد

افزایش خدمات بهداشتی نسبت به سال های قبل 

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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حجـت االسـالم حسـن روحانـی گفـت: حضـور مردم 
در انتخابـات کارسـاز خواهـد بـود، هیچ چیـز نباید امید 
را از مـا بگیـرد و در هیچ شـرایطی نبایـد به صند وق های 
آرا پشـت کنیـم. بـه گـزارش خبرآنالین رییـس جمهور 
دیـروز پـس از تجدیـد میثـاق بـا آرمـان هـای بنیانگذار 
اگـر  افـزود:  امـام خمینـی،  اسـالمی در حـرم  انقـالب 
حضـور مـردم پاي صنـدوق آرای خرداد 92 نبـود، امروز 
پیـروزی در مذاکرات هسـته ای و پایـان تحریم را تجربه 
نمـی کردیـم. بایـد همان راه ادامـه یابد. مـردم ما در هر 
شـرایطی باید پـای صندوق هـای آرا بشـتابند و بهترین 
هـا را بـرای مجلس شـورای اسـالمی و خبـرگان رهبری 
برگزیننـد.  رئیـس جمهور تاکیـد کرد: انتظار این اسـت 
کـه شـورای محتـرم نگهبان امید بیشـتری بـه جامعه ما 
برگردانـد و مـردم با فضـای بازتر، توان انتخاب بیشـتر و 
رقابـت گسـترده تـری در انتخابـات هفت اسـفند مواجه 

باشند.
اهم اظهارات رییس جمهور را در ادامه بخوانید:

 شـجاعت و ایسـتادگی امام)ره( در برابر اسـتبداد و 
قـدرت های بزرگ و اسـتعمار، شـهامت و شـجاعت امام 
در بازنگـری و تغییـر، در جنـگ و مقاومـت، در صلـح و 
اجرای شـرایط جدیـد پس از جنگ در کشـور، همه آنها 
بـرای مـا درس آمـوز بـود. امـروز هـم رهبـری شـجاع و 
مدبـر همـان مسـیر و راه را ادامـه مـی دهد و مـا دیدیم 
فتـوای سیاسـی ایشـان بـر حق النـاس بـودن رای مردم 
و فتـوای سیاسـی ایشـان در نرمش قهرمانانـه تا چه حد 
در ایجـاد شـرایط نویـن در کشـور راهگشـا و تاثیرگـذار 

بود.
 اسـاس راه امـام بازگشـت عـزت به این کشـور بود. 
انقـالب امـام و انقالب اسـالمی همـان آزادی، اسـتقالل 
و جمهـوری اسـالمی اسـت. آزادی نـه به معنـای هرج و 
مـرج بلکه بـه معنـای آزادی در بیان، تصمیـم، انتخابات 
و آزادی بـرای اداره کشـور و اسـتقالل نـه بـه معنـای 
انـزوا کـه بـه معنای نهـی اسـتیالی دیگران اسـت که ما 
نـه بیگانـه پرسـتیم و نـه بیگانـه سـتیز؛ نـه انـزوا را می 
پذیریـم و نـه هضـم در جامعـه غربی را قبـول می کنیم. 
امـام از روز اول بـه مـا یـاد داد کـه دین و دین سـاالری 

در کنـار مـردم سـاالری هسـت و خواهـد بود. 
 امـام از روز اول بـه خوبـی بـرای مـا تبییـن کـرد 
کـه بقـای نظـام در صورتـی امکان پذیر اسـت کـه مردم 
پشـتیبان ایـن نظـام باشـند و اداره کشـور بـا رای مردم 

شد. با
 امـام خـود در بیانـی دیگـر فرمـود کـه پایـگاه ملی 
داشـته باشـید، کاری کنیـد کـه دل مـردم را بـه دسـت 
آوریـد و بـا پشـتیبانی مـردم مـی توانیـد ایـن نظـام را 
حفـظ کنیـد. امـام صریـح بـه مـا گفـت کـه جمهـوری 
اسـالمی ایـران بـا رای مـردم بـوده و رئیـس جمهـوری 
و رئیـس مجلـس بـا رای مـردم بـوده و همـه امـور بـه 
دسـت مردم اسـت. ایـن جمله امـام برای ما روشـن می 
کنـد کـه پایـه ایـن نظـام در چارچـوب احـکام، مقررات 

اسـالمی و رای و نظـر مـردم اسـت.
 احتـرام بـه امـام)ره( احتـرام بـه راه، اصـول و بیت 
امـام)ره( اسـت. ایـن ایـام مبـارک را بـه این بیـت مکرم 

بویـژه یـادگار عزیـز، عالـم، دانشـمند و فرهیختـه امـام 
)ره(، حضـرت حجت السـالم و المسـلمین سـید حسـن 
خمینـی تبریـک مـی گویم. مـا در اینجـا در کنـار حرم 

امـام )ره( و ایـن مرقد مطهـر بار دیگر پیمـان می بندیم 
کـه راه امـام )ره( را ادامـه خواهیم داد و مسـیر برحق او 

را از یـاد نخواهیـم برد.

رئیس جمهورر در حرم مطهر امام خمینی )ره(:

بقای نظام در گرو پشتیبانی
 مردم است

   دولت

تروریست ها از 
میز مذاکره 
استفاده ابزاری نکنند

معـاون عربـی وآفریقـای وزیـر 
امـور خارجـه گفـت: بایـد دقـت 
تروریسـت  کـه  کـرد  مراقبـت  و 
هـا باچهـره ای جدیـد وارد گفـت 
میـز  از  و  نشـوند  ژنـو  و گوهـای 
مذاکـره اسـتفاده ابـزاری نکننـد. 

بـه گـزارش ایرنـا از مرکـز دیپلماسـی رسـانه ای وزارت امـور خارجـه، حسـین 
امیرعبداللهیـان دیـروز در گفت و گوی تلفنی با اسـتفان دمیسـتورا نماینده ویژه 
دبیـر کل سـازمان ملـل متحد آخرین وضعیـت گفت وگوهای طرف های سـوری 
در ژنـو را بررسـی کردنـد. امیرعبداللهیان بـا تاکید بر راه حل سیاسـی برای برون 
رفـت از بحـران جـاری سـوریه ، حمایـت کشـورمان را از گفـت وگوهای سـوری 
- سـوری در ژنـو اعـالم کـرد و گفـت: درنهایت مردم سـوریه هسـتند کـه درباره 
آینـده کشـورمان تصمیـم مـی گیرنـد. وی افـزود: باید دقـت و مراقبـت کرد که 
تروریسـتها باچهـره ای جدیـد وارد گفـت و گو نشـوند.  به گفتـه امیرعبداللهیان 
تروریسـم درآینـده سـوریه جایـی نخواهـد داشـت و فقط مـردم سـوریه تصمیم 
خواهنـد گرفت. همچنین اسـتفان دمیسـتورا نماینده ویژه دبیرکل سـازمان ملل 
در ایـن گفـت و گوی تلفنی، دسـتور کار گفت وگوی ژنو را شـامل روند سیاسـی 

، آتـش بـس، مسـائل انسـانی و مبـارزه باتروریسـم عنـوان کرد.

ماهواره مصباح را 
پس می گیریم

فنـاوری  و  ارتباطـات  وزیـر 
اطالعـات گفـت: تحریـم سـبب 
مصبـاح  ماهـواره  شـدن  بلوکـه 
در کشـور ایتالیـا شـد که بـا لغو 
تحریـم هـا ایـن ماهـواره را پس 
گـزارش  بـه  گرفـت.  خواهیـم 
ایرنـا، محمـود واعظی دیـروز در 

حاشـیه افتتاحیه مرکز توانمندسـازی و تسـهیل گری کسـب و کارهای نوپای 
فـاوا، افـزود: ایـن موضـوع را تـا حصول نتیجـه، پیگیـری خواهیم کـرد. وی با 
یـادآوری اینکـه در سیاسـت هـای کالن برنامـه ششـم، ابالغی از سـوی رهبر 
معظـم انقـالب، دو بنـد در ارتبـاط بـا تولیـد محتواسـت، افـزود: از ایـن پس، 
تولیـد محتـوا، خدمـات و اپلیکیشـن)نرم افـزار کاربـردی( از اولویـت های این 
وزارتخانـه اسـت و مـا این موضـوع هـا را دنبال خواهیـم کرد. وزیـر ارتباطات 
بـه آمـاده شـدن زیرسـاخت هـا در ایـن بخـش اشـاره کـرد و گفـت: اگـر می 
خواهیـم مـردم بـه راحتـی از خدمات اسـتفاده کنند و شـغل ایجاد شـود باید 
بـه ایـن موضـوع هـا تقویـت شـوند. وی در ادامه به ورود شـرکت هـای بزرگ 
فنـاوری بـه ویـژه اروپایی به کشـور اشـاره کرد و گفـت: در این زمینـه از چند 
مـاه گذشـته مذاکراتـی آغـاز شـده و با برداشـته شـدن تحریم ها فضـا در این 

زمینـه تغییـر یافته اسـت.

4۵ کشته در انفجار 
در نزدیکی حرم 
حضرت زینب )ع(

انفجـار  از  ای  رسـانه  منابـع 
حـرم  نزدیکـی  در  تروریسـتی 
حومـه  در  )ع(  زینـب  حضـرت 
 45 شـدن  کشـته  و  دمشـق 
از  بیـش  شـدن  زخمـی  و  نفـر 
100 نفـر دیگـر خبـر دادنـد. بـه 

گـزارش مهـر، المنـار در خبـری فـوری اعـالم کـرد کـه منطقـه سـیده زینب 
)ع( در حومـه دمشـق هـدف انفجارهای تروریسـت هـا قرار گرفت. ایـن انفجار 
تروریسـتی در خیابـان کـوع السـودان در نزدیکـی حـرم حضرت زینـب)ع( رخ 
داد. بـر اسـاس اطالعـات واصلـه ایـن انفجـار در منطقـه ای نزدیـک بـه حـرم 
حضـرت زینـب)ع( رخ داده اسـت.منابع آگاه اعالم کردند که انفجار نخسـت به 
شـکل خـودرو بمبگـذاری شـده و انفجـار دوم انتحاری بوده اسـت. ایـن انفجار 
45 شـهید و 110 زخمـی بـه جـا گذاشـته اسـت. رسـانه هـا اعـالم کردند که 
داعـش مسـئولیت ایـن انفجار را برعهده گرفته اسـت. شـبکه االخباریه سـوریه 
از وقـوع دو انفجـار تروریسـتی در منطقـه حـرم حضـرت زینـب)ع( در حومـه 
دمشـق ظهـر دیـروز بـه وقت محلـی خبـر داد. دولت سـوریه بـا صـدور بیانیه 
ای انفجارهـای تروریسـتی در نزدیکـی حـرم حضرت زینب )س( در دمشـق را 

بـه شـدت محکـوم کـرد.

وزیر ارتباطات و فناوریامور خارجه خبر

خبر
توسط رهبر انقالب صورت گرفت

اعطای نشان فتح به فرماندهان نیروی 
دریایی سپاه که نظامیان متجاوز 

آمریکایی را بازداشت کردند
سـردار فـدوی فرمانـده نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی و چهـار تـن از فرماندهـان این نیـرو که در 
جریـان توقیف شـناورهای آمریکایـی و بازداشـت تفنگداران 
متجـاوز آمریـکا در محـدوده جزیره فارسـی، اقدام شـجاعانه 
و بهنـگام کـرده بودنـد، بـه افتخـار دریافـت »نشـان فتـح« 
از دسـت رهبـر معظـم انقـالب اسـالمی و فرمانـده معظـم 
کل قـوا نائـل شـدند. فرمانـده کل قـوا همچنیـن با تشـویق 
درجـه و ارشـدیت به سـایر فرماندهـان و کارکنـان مربوط به 
ایـن عملیات حسـب درخواسـت سـتاد کل نیروهای مسـلح 

کردند. موافقـت 

فهرست شرکت های خواهان 
همکاری با ایران

خبرگـزاری رویتـرز فهرسـتی از بزرگتریـن شـرکت های 
بیـن المللـی را کـه خواسـتار سـرمایه گـذاری یـا همـکاری 
بـا طـرف هـای ایرانـی هسـتند، منتشـر کـرد. فهرسـت این 
شـرکت ها بـا دو عنواِن »توافـق های نهایـی« و »تفاهم نامه 

یـا در حـال رایزنـی« بـه شـرح زیر اسـت: 
توافق های نهایی

ایرباس
ایـران سـفارش خریـد 118 فرونـد هواپیمـای ایربـاس از 
جملـه هواپیماهای A380 را بـه ارزش 27 میلیارد دالر امضا 
کـرده اسـت. شـرکت ایربـاس اعالم کرده اسـت کـه تحویل 
ایربـاس هـا پـس از دریافـت مجـوز از آمریـکا انجـام خواهد 
شـد؛ زیرا بیش از 10 درصد از قطعات ایرباس توسـط ایاالت 

متحـده تولید می شـود.
Condotte D’acqua

شـرکت ایتالیایـی Condotte D’acqua کـه در حـوزه 
زیرسـاخت هـا فعالیـت مـی کنـد، روز دوشـنبه از امضـای 
قـراردادی بـه ارزش 4.3 میلیارد دالر با شـرکت هـای ایرانی 

داد. خبر 
دانیلی 

شـرکت ایتالیایـی دانیلـی قراردادهایـی بـرای پـروژه های 
مشـترک بـا ایرانیـان امضـا کـرده اسـت کـه ارزش کل آنها به 
5.7 میلیـارد یـورو مـی رسـد. شـرکت »پرشـین متالیکـس« 
)Persian Metallics( بـا سـرمایه گـذاری مشـترک طرف 
ایتالیایـی و چندیـن سـرمایه گذار ایرانـی راه اندازی می شـود 
و 2 میلیـارد یـورو ارزش دارد. دانیلـی در حـال رایزنی اسـت تا 
بـرای صادرات ماشـین هـای صنعتی و تاسـیس کارخانه های 
فـوالد و آلومینیـوم با طرف های ایرانـی قراردادهایی امضا کند 

کـه احتمـاال ارزش آنها بـه 3.7 میلیـارد یورو خواهد رسـید.
هلنیک پترولیوم

هلنیک پترولیوم بزرگترین پاالیشـگر نفت در یونان اسـت 
و روز جمعـه بـا شـرکت ملی نفت ایـران توافق کـرد تا روابط 
خـود را بـا ایـران از سـر بگیـرد. هلنیـک پترولیوم نخسـتین 
شـرکت نفـت اروپایی اسـت که روابـط نفتـی اش را با تهران 
از سـر مـی گیـرد. این شـرکت تا پیـش از تحریم هـا یکی از 

خریـداران بزرگ نفت از ایـران رود.
نورینکو اینترنشنال

شـرکت چینی نورینکو اینترنشـنال روز چهارشـنبه اعالم 
کـرد قـراردادی بـه ارزش 350 میلیـون دالر بـرای یک پروژه 

راه آهـن بـا ایـران امضا کرده اسـت.
پژو سیتروئن

ایـن شـرکت فرانسـوی و ایران خودرو، شـرکتی با سـهام 
50-50 امضـا کـرده انـد. شـرکت جدیـد در ایـران کار تولید 
انجـام خواهد داد و قرار اسـت تا 5 سـال آینده، 400 میلیون 
یورو در بخش های تولید، پژوهش و توسـعه سـرمایه بگذارد.

سینو استیل 
شـرکت مهندسـی و فنـاوری سینواسـتیل اعـالم کـرد 
کـه یکـی از واحدهایـش بـا شـرکت »بافـق کسـرا« در ایران 
قـراردادی بـه ارزش 471 میلیـون دالر امضـا کـرده اسـت. 

تفاهم نامه یا در حال رایزنی 
آلستوم 

شـرکت آلسـتوم روز جمعه اعالم کرده که بـا طرف ایرانی 
تفاهـم نامـه ای در زمینـه گسـترش »شـاهراه هـا و ترابری« 

امضا کرده اسـت. 
آئودی 

شـرکت آلمانـی آئودی کـه سـهامش در اختیـار فولکس 
واگـن اسـت، از سـفر نماینـدگان بـه ایـران بـرای رایزنـی با 

واردکننـدگان ایرانـی خبـر داده اسـت. 
اتونم 

شـرکت سوئیسـی اتونـم کـه در زمینـه قطعـات خـودرو 
فعالیـت مـی کنـد در حـال رایزنـی با شـرکت فرانسـوی رنو 
اسـت تـا زمینـه را بـرای فعالیـت در ایـران فراهم کنـد. این 
خبـر را یـک روزنامـه سوئیسـی روز پنجشـنبه از مدیرعامل 

اتونـم نقـل کرد. 
بوچر 

شـرکت بوچر، سـازنده ماشـین های صنعتی در سوئیس، 
انتظـار دارد سـفارش کاالهایـش از ایـران در ماه هـای آینده 
رشـد چشـمگیری یابد. به گفته مدیرعامل بوچر، این شرکت 
انتظـار دارد درآمـد حاصـل از ایـن سـفارش ها بـه 20 تا 30 

میلیون دالر در سـال بالغ شـود. 
کومرتس بانک 

کومرتـس بانـک کـه دومیـن وام دهنـده بـزرگ در آلمان 
بـه شـمار مـی رود، گفته اسـت که بازگشـت بـه ایـران را در 
دسـت بررسـی دارد. ایـن اعـالم، در حالی صـورت گرفت که 
کمتـر از یـک سـال پیـش، کومرتـس بانک بـه خاطـر زیر پا 
گذاشـتن تحریـم ها ناچار شـد 1.42 میلیـارد دالر به آمریکا 

جریمه بپـردازد. 
دایملر 

شـرکت آلمانـی دایملـر از امضـای تفاهـم نامـه ای بـا 
شـریکان ایرانی اش خبر داده اسـت تا به بـازار تولید کامیون 

در ایـران بازگـردد. 
هرنک نخت 

شـرکت آلمانـی هرنـک نخـت در سـاخت تونـل فعالیت 
دارد و در دهـه 1990 میـالدی در سـاخت متـرو بـه تهـران 
کمـک کـرد. رئیـس هیـات مدیـره هرنـک نخـت از آمادگی 
ایـن شـرکت برای همکاری هـای جدید در پروژه هـای ایران 
خبر داده اسـت. او تصمیم دارد تا دو ماه آینده به ایران سـفر 
و با شـریکان سـابق بازرگانی خـود در ایران گفـت و گو کند. 

اینترنشنال ایرالینز گروپ 
مدیرعامـل شـرکت بریتیـش ایـر ویـز کـه موسسـه اش 
زیرمجموعـه اینترنشـنال ایرالینز گروپ اسـت، روز دوشـنبه 
گفـت امیـدوار اسـت بزودی پـرواز به تهـران را از سـر بگیرد. 

لوک اویل  
»آناتولـی یاناکوفسـکی« معـاون وزیـر انرژی روسـیه، روز 
جمعـه گفت: مدیر شـرکت روسـی لـوک اویل به ایـران رفته 
و توافـق کـرده اسـت کـه در اجـرای شـماری از پـروژه های 

نفتـی در ایـران مشـارکت کند.

نماینده مردم بم در مجلس:

توضیح رییس 
جمهور درباره ارتباط 
ستاد انتخاباتی اش با 
موسسه ثامن به نفع 
ایشان است

رضـا عبـادی زاده- روز گذشـته 
خبـری مبنـی بـر امضـای نامـه ای 
توسـط سیزده نماینده مجلس علیه 

رییـس جمهـور منتشـر شـد. نامه ای کـه در آن سـیزده نماینده مجلس مدعی شـده 
بودند با توجه به اسـتقرار سـتاد مرکزی انتخابات روحانی در سـال 92 در سـاختمان 
مرکـزی موسسـه ثامـن الحجـج واقـع در خیابـان کریمخان نرسـیده به میـدان هفت 
تیـر، ارتباطاتـی وجود داشـته اسـت. آنطور که ایسـنا نوشـته حکیمـی، کریمی، علی 
محمـدی، بیاتیان، سـالک،  طبیـب زاده،  محمد ابراهیـم رضایی، نوبـاوه،  غضنفرآبادی، 
عبـاس پـور، مرتضی حسـینی، طاهـری و بذرپـاش امضاکننـدگان این نامه هسـتند. 
موسـی غضنفرآبادی نماینده مردم بم در مجلس شـورای اسـالمی اسـت. وی در این 
ارتبـاط به پیام ما گفت: سـتاد ایشـان در سـاختمان مرکزی موسسـه ثامـن در تهران 
بـود و ما خواسـتار شـفاف سـازی رییـس جمهور هسـتیم. این به نفـع رییس جمهور 
و مـردم اسـت. شـایان ذکـر اسـت در تمـاس اولیـه ای کـه بـا ایـن نماینده داشـتیم، 

غضنفرآبـادی از محتـوای نامـه اظهـار بی اطالعـی کرد.
بخشـی از ایـن نامـه بـه نقـل از مهر بدین شـرح اسـت: اینجانبـان پس از بررسـی 
موضـوع پیچیـده هزینـه های سـنگین و سرسـام آور تبلیغات ریاسـت جمهـوری در 
کشـور بـا علـم بر اینکـه خود را یک مجتهـد حقوق دان معرفـی نموده ایـد و از طرف 
دیگـر ایـن روزهـا شـاهد تجمع سـپرده گـذاران موسسـه غیر مجـاز ثامـن الحجج در 
مقابـل خانـه ملـت و بانـک مرکـزی بـه صـورت روز افـزون مـی باشـیم و همچنیـن 
بـا عنایـت بـه بررسـی بـه عمـل آمـده با توجـه بـه اسـتقرار سـتاد مرکـزی انتخابات 
جنابعالـی در سـال 92 در سـاختمان مرکزی موسسـه ثامـن الحجج واقـع در خیابان 
کریمخـان نرسـیده بـه میدان هفـت تیر ارتباط فی ما بین موسسـه غیـر مجاز مذکور 
بـا سـتاد مرکـزی انتخابـات حضرتعالـی و سـرمایه هـای مـردم بـا هزینـه انتخابات و 
همچنیـن عـدم برخـورد بـا مدیـران و پرداخـت سـپرده های مـردم نزد این موسسـه 
غیـر مجـاز توسـط بانک ثالـث آن هم برای موسسـه ای کـه توان پرداخـت حتی یک 
سـپرده خـرد را نـدارد شـبهات زیـادی را در اذهـان عمومـی مـردم بـه ویژه سـرمایه 
گـذاران ایجـاد نموده اسـت. لذا شایسـته اسـت جهت تنویـر افکار عمومی و سـالمت 
هزینـه هـای سـتاد خـود کـه بـا پروازهـای چارتـر اختصاصـی گامـی بـزرگ در یک 
مبـارزه انتخاباتـی به رخ رقبا کشـیدید، این رابطه شـبه انگیز سـتاد مرکزی جنابعالی 
و سـپرده هـای مـردم در موسـه ثامـن الحجـج را بـرای همـگان به صورت مسـتند و 
شـفاف روشـن نمایید. ضمناً این توضیـح حضرتعالی گامی بزرگ بـرای تجدید میثاق 
مجـدد مـردم بـا جنابعالـی خواهد بـود. همچنین این موضوع می بایسـت در دسـتور 
کار نهادهـای نظارتی جهـت جلوگیری از اتفاقات یا رخدادهای مشـابه در انتخاباتهای 
آتـی قـرار گیـرد. شـایان ذکـر اسـت از دادسـتان کل محتـرم کشـور نیـز ورود به این 

پرونـده را هماننـد موارد قبلی خواسـتاریم.

خرید مشروط بنزین 
از پتروشیمی ها 
مدیـر  محجوبـی  سـعید 
بـر تولیـد  هماهنگـی و نظـارت 
شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش 
فـرآورده های نفتی ایـران گفت: 
اگـر بنزیـن تولیـدی در مجتمـع 
هـای پتروشـیمی کشـور منطبق 
و  دنیـا  روز  اسـتانداردهای  بـا 
ایران باشـد، خریداری می شـود. 

بـه گـزارش وزارت نفـت، محجوبـی درباره میـزان دریافـت بنزیـن تولیدی در 
پتروشـیمی هـای کشـور، گفـت: هم اکنـون تنها پتروشـیمی بندر امـام روزانه 
1.5 میلیـون لیتـر بنزیـن سـوپر )یـورو چهـار( با باالتریـن کیفیت به شـرکت 
ملـی پاالیـش و پخـش فـرآورده هـای نفتـی ایـران تحویـل مـی دهـد و هـر 
مجتمـع پتروشـیمی در کشـور کـه بتوانـد محصولـی بـا ایـن اسـتاندارد تولید 
کنـد مـا خریـد آن را تاییـد مـی کنیـم. وی بـا بیـان اینکـه یکـی از مخالفـان 
سـر سـخت اسـتفاده از ریفرمیت)باالبرنده اکتان( تولید شـده در مجتمع های 
پتروشـیمی کشـور در بنزیـن مصرفـی مـردم از گذشـته تاکنـون بـوده اسـت، 
افـزود: هـم اکنـون هیـچ گونـه ریفرمیتـی از پتروشـیمی هـا در بنزیـن عرضه 
شـده کشـور اسـتفاده نمـی شـود. مدیـر هماهنگی و نظـارت بر تولید شـرکت 
ملـی پاالیـش و پخـش فـرآورده هـای نفتی ایـران بـه افزایش کیفیـت بنزین 
تولیـدی در پتروشـیمی بنـدر امـام اشـاره کـرد و گفـت: در گذشـته در بنزین 
تولیـدی ایـن مجتمـع 10 درصـد بنـزن بـود در حالـی که امـروز ایـن عدد به 

یـک درصـد کاهـش یافته اسـت.
محجوبـی بـا بیـان اینکـه طـرح های بهبـود کیفیـت بنزیـن در پاالیشـگاه 
هـای بندرعبـاس و الوان در مراحـل نهایـی بـه سـر مـی برنـد، اضافـه کـرد: 
بنزیـن تولیـد شـده در پاالیشـگاه الوان از جنبـه محیـط زیسـتی منطبـق بـا 
اسـتانداردهای یـورو چهار اسـت، اما از نظر عـدد اکتان از این اسـتاندارد کمتر 
اسـت،  وی ادامـه داد: بـا توجـه به پیشـرفت 98 درصدی طرح بهبـود کیفیت 
بنزیـن در پاالیشـگاه بنـدر عبـاس بـر اسـاس برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه تا 
نیمـه نخسـت سـال آینـده ایـن طـرح نیز بـا ظرفیـت روزانـه 9 میلیـون لیتر 
بنزیـن یـورو چهـار بـه تولید می رسـد. بـه گـزارش ایرنا، سـابقه تولیـد بنزین 
در مجتمـع هـای پتروشـیمی ایـران بـه اجـرای طـرح تولیـد آزمایشـی بنزین 
در سـال 1389 بـاز مـی گـردد. در مرداد آن سـال و همزمان بـا تحریم بنزین 
توسـط غـرب، تولیـد بنزیـن در برخـی مجتمع هـای پتروشـیمی کشـور آغاز 
شـد. در آن مقطـع، ریفرمیـت تولیـدی در پتروشـیمی هـا بـرای تولیـد بنزین 
تحویـل داده مـی شـد و بنزیـن کامـل در ایـن مجتمع هـا تولید نمی شـد. در 
نهایـت بـه دلیـل آلودگـی بـاالی بنزیـن تولید شـده بـا ریفرمیت پتروشـیمی 
هـا، دولـت یازدهم در اردیبهشـت ماه 1393 اسـتفاده از ریفرمیت پتروشـیمی 

را در تولیـد بنزیـن ممنـوع کرد.

آغاز سفر 
خاورمیانه ای وزیر 
خارجه آلمان از فردا؛ 
تهران و ریاض میزبان

»فرانـک والتـر اشـتاین مایر« 
وزیـر خارجه آلمان اظهار داشـت 
هدف سـفر قریـب الوقـوع وی به 
خلیـج فـارس کـه قـرار اسـت از 
روز سـه شـنبه آینده آغاز شـود، 

کمـک بـه کاهـش تنـش بین تهـران و ریـاض می باشـد. به گـزارش ایرنـا وزیر 
خارجـه آلمـان دیـروز در گفـت وگو بـا روزنامه »ولـت« گفت: منافع مـا ایجاب 
مـی کنـد کـه تمامـی کوشـش هـای خـود را انجـام دهیم تا تشـدید اوضـاع به 
صـورت کنتـرل نشـده بـه پیـش نـرود. ما بایـد از همـه امکانـات خود بـرای باز 
نـگاه داشـتن کانـال هـای ارتباطـی اسـتفاده کـرده و بـه اعتمادسـازی بین دو 
طـرف کمـک کنیـم چراکـه هـر نـوع تشـدید جدیـد مناقشـه تهـران و ریاض، 

تـالش بـرای یافتـن راه حـل را سـخت تر خواهـد کرد.
»اشـتاین مایـر« در ادامـه گفـت: در تمامـی مناطـق خـاور نزدیـک و میانـه 
بحـران هـا و مناقشـه هـای خونیـن تحـت الشـعاع شـکاف عمیق مذهبـی قرار 
گرفتـه اسـت. مـا این امر را بـه طورملمـوس در مذاکرات صلح ژنو احسـاس می 
کنیـم. مـا امیـدوار هسـتیم که ایـن مذاکـرات باالخره منجر بـه پایـان دادن به 
خونریزی و ورود به مرحله راه حل سیاسـی شـود. این امر بدون فشـار مشـترک 
از بیـرون و بـدون هماهنگی قدرت های منطقه ای میسـر نخواهد شـد. اشـتاین 
مایـر اشـاره کـرد کـه در رابطه با یمن نیز کوشـش هـای میانجی گری سـازمان 
ملـل متحـد بـه بـن بسـت خـورده و نبردها دوبـاره تشـدید پیـدا کرده انـد. در 
عیـن حـال منابـع آگاه در گفـت و گـو بـا ایرنـا در برلین اظهـار داشـتند که در 
این سـفر از سـوی »اشـتاین مایر« درخواسـت مالقات با حسـن روحانی، محمد 
جـواد ظریـف و علـی الریجانـی، رییـس جمهـوری، وزیر امـور خارجـه و رییس 

مجلـس شـورای جمهوری اسـالمی ایران ارایه شـده اسـت. 
محـور مذاکـرات مسـایل خاورمیانـه و روابـط دوجانبـه ایران و آلمـان خواهد 
بـود. در ایـن سـفر عالوه بر این یـک هیـات اقتصادی-تجاری آلمانـی و نیز یک 
تیـم مطبوعاتـی وزیـر خارجـه ایـن کشـور را همراهـی خواهنـد کـرد. »مارتین 
شـفر« سـخنگوی وزارت خارجـه آلمـان روز جمعه گذشـته در کنفرانس خبری 
دولـت بـا خبرنـگاران در پاسـخ به پرسشـی در رابطـه با محورهـای گفت وگوی 
»فرانـک والتـر اشـتاین مایـر« در سـفرهای آتـی خود به تهـران و ریـاض گفته 
بـود کـه هـدف این سـفر پیشـبرد مذاکـرات صلـح سـوریه ازطریـق یافتن یک 
راه حـل سیاسـی و پایـان دادن بـه جنـگ در این کشـور می باشـد. سـخنگوی 
وزارت خارجـه آلمـان ضمـن بیـان ایـن مطلب، گفت: شـکی در این نیسـت که 
ایـران و عربسـتان دو کشـوری هسـتند که نفـوذ فراوانـی در طرفیـن درگیر در 

جنـگ سـوریه دارند.

نمایندهنفتخبر
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سیاست نامه

یادداشت

ورود غول های تجاری بزرگ ایتالیا و فرانسه

سفری که باعث احیای 
اقتصاد ایران می شود

 انیسه بصیری

سـفر حسـن روحانی به ایتالیـا و فرانسـه، اولین 
سـفر یـک رئیـس جمهـور ایـران بـه اروپـا در 17 
سـال گذشـته بـوده اسـت. بـه خاطـر زمـان بندی 
ایـن سـفر کـه 10 روز پس از اجـرای برجام صورت 
گرفـت، هیـأت ایرانـی دیدارهـای متعددی بـا تجار 

در رم و پاریـس داشـت.
علیـه  یکجانبـه  هـای  تحریـم  اعمـال  از  قبـل 
اروپایـی  کشـورهای   ،2010 سـال  در  تهـران 
بزرگتریـن شـرکای تجـاری ایـران بودنـد. ماشـین 
آالت، تجهیـزات حمـل و نقـل، کاالهـای صنعتـی 
و شـیمیایی اروپایـی، یـک سـوم واردات ایـران را 
تشـکیل مـی دادند. عـالوه بر ایـن تا سـال 2012، 
یعنـی زمانـی کـه تحریـم هـای نفتـی اعمال شـد، 
از  اروپـا روزانـه 600 هـزار بشـکه نفـت  اتحادیـه 
ایـران مـی خرید که ایـن میزان 90 درصـد واردات 

اتحادیـه اروپـا از ایـران را تشـکیل مـی داد.
را در  ایـران  اتومبیـل سـازی  فرانسـه، صنعـت 
هایـی همچـون  و شـرکت  انحصـار خـود داشـت 
رنـو و پـژو حضور قـوی در این کشـور داشـتند، اما 
بـه خاطـر تحریـم هـا و خروجشـان از ایـران، ایـن 
شـرکت هـا 10 درصـد از تولیـد خارجی شـان را از 

دادند. دسـت 
بنابرایـن حضـور هیأت تجـاری 120 نفری ایران 
و تعامـل مجـدد با تجـار اروپایی اتفاقی نیسـت. هم 
ایتالیـا و هـم فرانسـه بـا دقـت تحـوالت مربـوط به 
پرونـده هسـته ای را رصـد مـی کردنـد و هـر زمان 
کـه سـیگنالی مثبـت دیده می شـد کـه تحریم ها 
لغـو خواهد شـد، هیـأت هـای اقتصـادی بزرگی به 
تهـران مـی فرسـتادند تـا شـرایط را بـرای فرصـت 
هـای تجاری در آینده بررسـی کنند. فرانسـه حتی 
در ژانویـه 2014، یعنـی درسـت پـس از امضـای 
توافـق موقت هسـته ای، هیـأت تجـاری 116 نفره 
ای از شـرکت هـای بـزرگ فرانسـوی را بـه ایـران 
فرسـتاد. اقدامـی که موجـب اعتراض دولـت ایاالت 

متحـده در آن مقطع شـد.
ایـاالت متحـده در سـال 2010 با اعمـال تحریم 
های هسـته ای موجب شـد تـا کشـورهای اروپایی 
مجبـور بـه تـرک بـازار ایـران شـوند. هم اکنـون با 
اجـرای کامـل برجـام و لغـو تحریم های هسـته ای 
اتحادیـه اروپـا و ایـاالت متحـده، ایران بـرای اولین 
بـار در 6 سـال اخیـر مـی توانـد بـه طـور جـدی با 

ایتالیـا و فرانسـه وارد تجارت شـود.
هنـگام اقامت روحانی در رم، ایـران قراردادهایی 
هـای  شـرکت  بـا  دالر  میلیـارد   18.4 ارزش  بـه 
ایتالیایـی امضـا کـرد. ایـن قراردادها شـامل قرارداد 
4 میلیـارد دالری بـا شـرکت خدمات نفتی سـایپم 
و 6 میلیـارد دالری بـا شـرکت فـوالد دانیلـی مـی 

. شود
اتفاق مشـابهی هـم در هنگام اقامـت روحانی در 
پاریـس افتـاد. مدت کوتاهـی پـس از ورود روحانی 
بـه پاریـس، وی به همـراه تعـدادی از وزرای کابینه 
فرانسـه  کارفرمایـان  سـندیکای  نشسـت  در  اش 
شـرکت کـرد. در ایـن نشسـت بیـژن زنگنـه، وزیـر 
نفـت هـم که اخیراً گفتـه بود توتال عالقمند اسـت 
تـا 150 هـزار تـا 200 هـزار بشـکه نفـت در روز از 

ایـران بخـرد، حضور داشـت.
شـرکت پژو هم طرح مشـترکی با شـرکت ایران 
خـودرو بـه ارزش 600 میلیـون دالر بـرای تولیـد 
سـاالنه 200 هـزار دسـتگاه اتومبیـل امضـا کـرد. 
شـرکت پـژو بـا ایـن قـرارداد اولیـن شـرکت غربی 
اسـت کـه بعـد از لغـو تحریـم هـا قـراردادی الزم 

االجـرا بـا ایرانـی هـا امضـا مـی کند.
دو طـرف همچنیـن دربـاره قـرارداد خرید 114 
فرونـد هواپیمـای ایربـاس هـم مذاکره کردنـد، این 
114 فرونـد قسـمت کوچکـی از نـاوگان مـورد نیاز 
ایـران بـرای نوسـازی نـاوگان هوایـی اش در طـول 
چنـد سـال آینـده را تشـکیل مـی دهـد. روحانـی 
در پاسـخ بـه فشـارهای ایـاالت متحـده بـه تـالش 
هـای فرانسـه بـرای برقراری مجـدد روابـط تجاری 
بـا ایـران گفته بود: »فرانسـه بـرای تجارت بـا ایران 
نیـاز به کسـب اجـازه از هیچ کشـور دیگـری ندارد 
و از کسـی دسـتور نمی گیرد و این برای ما بسـیار 

اسـت.« مهم 

مصطفی داننده
و  اجتماعـی  بـه شـبکه های  کـه  کسـانی  تمـام  تقریبـا 
رسـانه ها دسترسـی دارنـد پیگیر اخبار مربوط به سیدحسـن 
خمینـی هسـتند و همیـن باعث شـده اسـت تا سیدحسـن 
خمینـی در کنـار حسـن روحانـی در صـدر اخبار ایـران قرار 

بگیرد. 
ایـن روزهـا وقتـی تقویـم سیاسـی ایـران را ورق می زنـی 
بـه نـام دو ویـژه بـر می خـوری کـه تمـام توجه ها و اخبـار را 
بـه خـود جلـب کرده انـد.  حسـن روحانی بـه عنـوان رئیس 
جمهـور و سـید حسـن خمینـی بـه عنـوان نامـزد احـراز 
صالحیـت نشـده مجلـس خبـرگان رهبـری در صـدر اخبار 
رسـانه ها و حتـی شـبکه های اجتماعـی قـرار دارنـد و همین 
باعـث شـده اسـت تا نگاه  مـردم ایـران متوجه »دو حسـن « 
شـود.  رئیس جمهـور روحانی بعد از اینکه توانسـت برجام را 
بـه فرجام برسـاند راهی ایتالیا و فرانسـه شـد تا درهـای بازار 

ایـران را بـر روی کشـورهای جهان بـه ویژه اعضـای اتحادیه 
اروپـا بـاز کنـد. سـفر روحانـی بـرای مـردم یـک پیـام مهـم 
داشـت و آنهـم اینکـه جامعه جهانـی ایران را بـه عنوان عضو 

رسـمی خـود پذیرفته اسـت. 
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وقتـی اسـناد اقتصـادی و تجـاری میـان ایران ، فرانسـه و 
ایتالیـا امضـا می شـد، لبخند بر لبـان رئیس جمهـور روحانی 
نقش بسـته بود و او خوشـحال ازاینکه توانسـته اسـت شـعار 
خـود در خـرداد 92 یعنـی »چرخیـدن سـانتریفیوژ در کنار 
چرخیـدن چرخ هـای اقتصـاد« را محقـق کنـد. بعـد از 12 
سـال تحریـم ظالمانـه، دولـت بـا هدایـت روحانـی و اجرای 
ظریـف توانسـت حـق ایران را کـه حاصل نگاه غلـط غرب به 
برنامـه هسـته ای ایـران و مدیریت غلط داخلی بـود، را رفع و 
امیـد را در کشـور جـاری کند. به زبان سـاده می شـود گفت 
کـه مهم تریـن کاری کـه حسـن روحانـی از آغـاز تـا امـروز 

انجـام داده انـد، تزریـق امیـد بـه جامعـه بـوده اسـت. تقریبا 
تمـام مـردم ایـران در دولـت یازدهـم نـگاه مثبتی بـه آینده 
دارنـد و بـر ایـن باور هسـتند کـه رفـع تحریم هـا و مدیریت 
داخلـی می توانـد ایـران را در مسـیر پیشـرفت قـرار دهـد. 
همیـن معنـا باعث شـده اسـت تا حسـن روحانـی تبدیل به 

مـرد شـماره یک ایـن روزهـای ایران شـود.
در کنـار روحانـی، سـید حسـن خمینـی نـوه بنیانگذار 
جمهـوری اسـالمی نیـز ایـن روزهـا در صـدر اخبار اسـت 
و بسـیاری از نگاه هـا را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. او 
باالخـره بعـد از سـال ها تصمیـم گرفـت وارد رقابت هـای 
انتخاباتـی شـود. نوه امـام خمینی بر اسـاس آنچـه تکلیف 
و خواسـت مـردم و چهره هـای سیاسـی عنـوان کـرده بود، 
از اسـتان تهـران نامزد انتخابـات مجلس خبـرگان رهبری 

. شد
طرفـداران او بعـد از ثبت نام اعتقاد داشـتند که صالحیت 

سـید حسـن بـدون هیچ تردیـدی از سـوی شـورای نگهبان 
تاییـد خواهد شـد. بسـیار ی از طرفداران سـید حسـن، او را 
یـادگار امـام می خواننـد و بر این بارو هسـتند کـه وی هم از 
نظـر چهـره، کاریزماتیک هم از نظر بیـان و هم قدرت علمی 

شـباهت فراوانی به پدربزرگ خـود دارد.
مخالفـان وی نیـز بـر ایـن بـاور بودنـد کـه تولیـت حـرم 
امـام بایـد بـرای تاییـد صالحیـت علمی امتحـان دهـد. آنها 
می گوینـد سـید حسـن را نـه بـه عنـوان نـوه امـام خمینـی 
بلکـه بایـد به عنوان یـک نامزد معمولـی انتخابات نـگاه کرد 
و نبایـد اجـازه داد کـه خمینـی از رانـت ویـژه خانـواده خود 

کند. اسـتفاده 
مدت هـا امتحـان دادن و یـا امتحـان ندادن سـید حسـن 
در صـدر اخبـار بـود تـا اینکـه شـورای نگهبـان اعـالم کـرد 

نتوانسـته اسـت صالحیـت وی را احـراز کنـد.
احـراز نشـدن صالحیـت سـید حسـن شـوک بزرگـی به 
جریـان طرفـدار »خمینـی جـوان« بـود. خـود سـید حسـن 
نیـز در سـخنانی به شـورای نگهبـان اعتراض کـرد و گفت:» 
اینکـه بعضـی از حضـرات آقایـان محتـرم فقهـای شـورای 
نگهبان نتوانسـتند از شـهادت علمای اعالم که بر بسـیاری از 
ایشـان سـمت اسـتادی دارند و اسـاتید معظم که قوام حوزه 
علمیـه بـه آنهاسـت و از نوشـته هـا و کتـاب هـای اینجانب، 
صالحیـت علمـی را احراز کننـد حداقل برای من و بسـیاری 

دیگـر جای تعجـب دارد.«
او بیـان اینکـه »بـر حسـب قانـون امـکان اعتـراض وجود 
دارد، ولـی جـداً معتقـدم کـه در ایـن میـان نکتـه نامعلوم و 
مبهمـی وجـود ندارد و بنده هم فردی ناشـناخته نیسـتم که 
اعضـای محتـرم با بررسـی مجـدد بتوانند هویت و یا سـندی 
را به دسـت آورند، لذا تلقی اینجانب آن نیسـت که شـکایت 
مسـیری جدیـد را بگشـاید و لـذا بـر آن باورم که اگـر آقایان 
نتوانسـتند از شـهادت مراجـع و علمـا و درس هـا و نوشـته 
هـا بـه احـراز برسـند، بعیـد اسـت بتواننـد در آینـده نیـز به 
چنیـن مهمـی دسـت یابنـد؛ اما تنها بـا توجه به درخواسـت 
عمومـی مـردم و برخـی بزرگان حوزه و سیاسـت بـه این امر 
اقـدام می کنم.« نشـان داد به شـدت از شـرایط بوجود آمده 

ناراضی اسـت.
و  اجتماعـی  بـه شـبکه های  کـه  کسـانی  تمـام  تقریبـا 
رسـانه ها دسترسـی دارنـد پیگیـر اخبـار مربـوط بـه سـید 
حسـن خمینـی هسـتند و همیـن معنا باعث شـده اسـت تا 
سـید حسـن خمینی در کنار حسـن روحانی در صـدر اخبار 
ایـران قـرار بگیرد. »دوحسـن« نقش مهمی در ایـن روزهای 
ایـران دارنـد و می تـوان گفت که می شـود زمسـتان 94 را به 

نـام » روحانـی و خمینـی« سـند زد./ عصـر ایران
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سـال  در  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
کار  روی  اعتـدال  شـعار  بـا   1392
آمـد. حل مسـأله هسـته ای از طریق 
دیپلماسـی اصلـی تریـن راهبـرد این 
دولـت بـود. از همـان ابتـدا و بـا رأی 
اعتمـادی که مجلس بـه دکتر ظریف 
داد، ایـن امیـد مـی رفـت که مسـأله 
هسـته ای قابـل حـل باشـد. امـا فراز 
و نشـیب هایـی کـه در طـول مذاکـرات پیـش آمـد هـر بـار 
ایـن امیـد را کـم و زیـاد کـرد؛ تـا این که ایـن توافـق نهایی 
بیـن ایـران و پنـج قـدرت جهانی شـکل گرفت و بنا شـد که 
برجـام اجرایـی شـود. مذاکراتی کـه بین ایـران و قدرت های 
جهانـی صـورت گرفـت از سـه منظر بـرای ملت ایـران مفید 

اسـت؛ بوده 

1- سیاسی  2- اقتصادی 3- روانی
1- سیاسـی: سـال هـا بود که کشـور مـا از نظر سیاسـی 
در انـزوا قـرار گرفتـه بـود. آخریـن سـفر رییـس جمهـور 
ایـران بـه اورپـا به هفده سـال پیش بـر می گـردد. پرونده 
هسـته ای آن چنـان بـر روابـط بیـن المللـی سـایه افکنده 
بـود کـه دیپلماسـی ایـران فقـط بـه چنـد کشـور درجـه 
چنـدم آفریقایـی و... خالصـه شـده بـود. کشـورهایی نظیر 
جیبوتـی کـه دولت قبـل از آن هـا تحت عنـوان متحد نام 
مـی بـرد امـا اخیراً بـر همه ثابت شـد کـه این کشـورها با 
یـک اشـاره عربسـتان سـعودی حاضرند بـه راحتـی رابطه 
خـود را بـا مـا قطـع کننـد. امـا بـه نتیجـه رسـیدن توافق 
قـوت  دنیـا  در  را  ایـران  دیپلماسـی  توانسـت  ای  هسـته 
بخشـیده و تـا حـدودی کشـورمان را بـه جایـگاه واقعـی 
خـود در عرصـه بیـن المللـی نزدیـک کنـد. هـم زمـان بـا 

ایـن موفقیـت هـا ناگهـان اقلیتـی تنـدرو کـه این شـرایط 
را بـا منافـع گروهـی و محفلـی خـود مغایـر مـی داننـد به 
بهانـه اعدام»شـهید نمـر« سـفارت عربسـتان در تهـران را 
بـه آتـش کشـیدند و بـا ایـن اقـدام خـود بـا یـک تیـر دو 
نشـان زدنـد. هـم دولـت ایـران را در عرصـه دیپلماتیـک 
اذهـان  بـا منحـرف کـردن  دچـار چالـش کردنـد و هـم 
عمومـی جهانیـان کـه در حـال موضع گیـری علیـه اعدام 
شـهید نمـر بودنـد به یـک باره تغییـر موضـع داده و حمله 

بـه سـفارت ایـران را محکـوم نمودند.
2- اقتصـادی: تحریـم های اقتصادی که توسـط شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل بـه خاطر پرونـده هسـته ای صورت 
گرفتـه بـود و اقتصـاد کشـور را در موضع ضعف قـرار داده 
بـود، بـا توافـق هسـته ای رفتـه رفتـه ذوب شـد و تحریـم 
هـای کشـتیرانی، بانکـی و... برداشـته شـد و سـفر رییـس 
و  فرانسـه(  اروپا)ایتالیـا،  بـه  او  همـراه  هیـأت  و  جمهـور 
بسـتن قراردادهـای اقتصـادی قابـل توجـه در زمینـه های 
و  علمـی  تبـادالت  تجـاری، صنعـت، کشـاورزی،  انـرژی، 
فرهنگـی، فـن آوری هـای جدیـد و... از آینـده ای روشـن 

در اقتصـاد ایـران خبـر مـی دهد.
 امـا بـاز هـم اقلیـت تنـدرو سـاکت ننشسـته و بـه توافـق 
هسـته ای کـه یـک دسـتاورد ملـی اسـت بـه چشـم یـک 
بُـرد جناحـی نـگاه می کننـد و خـود را بازنده ایـن میدان 
مـی داننـد. آن هـا در جراید خود ایـن قراردادهـا را ایجاد 
شـغل بـرای اروپاییـان قلمداد مـی کنند. همچنیـن خرید 
هواپیماهـای مـورد نیـاز نـاوگان هوایـی کشـور را مـورد 
انتقـاد قـرار مـی دهنـد در حالـی کـه از ضعـف نـاوگان 
هوایـی و فرسـودگی و سـقوط پی در پـی هواپیماها اطالع 
کافـی و وافـی دارند. بسـیار جالب اسـت کـه تندروها آزاد 

شـدن صـادرات فـرش ایـران را کـه سـال هـا در رکـود به 
سـر مـی بـرد را نادیـده مـی گیرنـد و علیـه قراردادهـای 
نفتـی کـه توسـط دولـت بسـته مـی شـود، تجمـع غیـر 

قانونـی راه مـی اندازنـد.
3- روانـی: تصـور کنیـد اهل کشـوری باشـید کـه مردم 
جهـان از آن کشـور هـراس داشـته انـد. تصـور کنیـد کـه 
همـه کانـال هـای تلویزیونـی دنیـا کـه سـال هـا شـما را 
حامـی تروریسـت، تنـدرو و... مـی نامیدنـد اکنـون مجبور 
شـوند رونـد مذاکـرات هسـته ای را پخـش کننـد و چهره 
خنـدان وزیـر خارجـه کشـورتان را بـه دنیـا نشـان دهند. 
آن وقـت همـه مردمـی کـه در انتظـار یـک جنـگ محـرز 
قـدر  آن  شـما  کشـور  دیپلماسـی  کـه  بشـنوند  هسـتند، 
قابلیـت دارد کـه دو سـال تمـام وزرای امور خارجه شـش 
کشـور قدرتمنـد جهـان را پشـت میـز مذاکره نگـه دارد و 
در آخـر هـم یـک صلـح جهانـی پیرامـون موضـوع هسـته 
ای کشـورتان شـکل بگیـرد. آن وقـت از نظـر روانـی چـه 
آسـودگی خاطـری پیـدا خواهیـد کـرد؟ مـردم کشـورمان 
هـای  خبرگـزاری  از  را  جدیـدی  تحریـم  خبـر  روز  هـر 
مختلـف جهـان مـی شـنیدند حـاال همـان خبرگـزاری ها 
خبـر از بـاز شـدن گـره تحریـم هـا مـی دهنـد. قطعـاً در 

روان مـردم تأثیـر مثبـت مـی گـذارد. 
امـا چـرا عـده ای قلیل کـه هیاهـوی زیادی هـم دارند، 
دوسـت ندارنـد کـه جامعـه آرام باشـد را بایـد از خـود آن 
هـا پرسـید. ایـن که چـه نفعی از تحت فشـار قـرار گرفتن 
ملـت از نظـر سیاسـی، اقتصـادی و روانـی عایـد آن ها می 
شـود را بـاز هـم از خـود آن هـا باید پرسـید. طبیعتـاً فرد 
یـا گروهـی کـه دلسـوز کشـور باشـد از هـر اتفـاق مثبتی 

توسـط هـر کسـی برای کشـور شـادمان خواهد شـد. 

چرا ناراحت هستید؟
سیاست نوشت

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012004622 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای ابراهیم شـول فرزند سـلمان بشـماره 
شناسـنامه 8085 صـادره از سـیرجان در یـک قطعـه باغ به مسـاحت 44879 متـر مربع پالک 8 
فرعـی از 3312 اصلـی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان روسـتای دارسـتان خریداری 
از مالک رسـمی آقای حسـینقلی دانشـگر محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای 

مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/12    تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/27

توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی بـه شـماره 94/27992 مـورخ 94/8/16 حـدود اربعـه و 
مسـاحت مـورد تقاضـا اصـالح گردیـد.

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی      
م الف 552            

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012005633 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد دهیـادگار فرزنـد منصور بشـماره 
شناسـنامه 6 صـادره از سـیرجان در یک باب خانه به مسـاحت 414/8 مترمربع پـالک 3 فرعی از 
1959 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان دهیادگار خیابـان گلهای 6 خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای اصغر دهیـادگاری محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد ازتاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه 

اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت درصـورت انقضای 

مـدت مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/12             تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/27

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی    
م الف 567              

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012004925 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم زهـرا خراسـانی خلیل آبـادی فرزند 
عبدالحسـین بشـماره شناسـنامه 6 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 213/32 
مترمربـع پـالک 55 فرعـی از 2060 اصلـی واقع در بخـش 35 کرمان به آدرس سـیرجان خیابان 
ابـن سـینا کوچه شـهید عـزت آبـادی خریداری از مالک رسـمی آقـای عباس باسـفهرجانی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی می شـود 
درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی 
تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دومـاه اعتـراض خودرابه ایـن اداره تسـلیم وپس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـودرا به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/12                            تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/27

توضیحـات: برابـر گـزارش کارشناسـی مـورد تقاضا داخـل در محدوده پـالک 36 فرعـی از 2060 
اصلـی بخـش 35 کرمان می باشـد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی    
م الف 564               

متن آگهی 
نظـر بـه اینکه عبدالرشـید اهلل بخش فرزند عبدالمجیـد در پرونده کالسـه931964به اتهام 
بـی احتیاطـی درامـر رانندگـی منجـر بـه صدمـه بدنـی غیرعمدی موضـوع شـکایت خانم 

بهـاره توکلـی نـژاد تحـت تعقیب میباشـد بدینوسـیله در اجـرای مـاده115 قانون آیین دادرسـی 
کیفـری مراتـب بـه نامبـرده ابـالغ تا ظـرف یکمـاه از تاریخ انتشـار آگهـی در شـعبه اول دادیاری 
دادسـرای عمومـی و انقـالب جیرفـت در دفـاع از خـود حاضـر شـود در صـورت عـدم حضور پس 
از یکمـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی غیابـی بـه اتهامش رسـیدگی و تصمیـم مقتضی اتخـاذ میگردد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب جیرفت- احسان ساالری 

آگهی فقدان سند مالکیت 1۵273-2787
آقـای علـی ارسـالنی فرزنـد قربانعلـی مالـک ششـدانگ پـالک فرعـی 15273 از 2787 
اصلـی بخـش 3 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 60827 صفحـه 63 
دفتـر 237 صـادر و تسـلیم گردیـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا 
شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده. لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت 
مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجود سـند مالکیـت نـزد خود می باشـد ظـرف مدت 
ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکور نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/12

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 3104

آگهی حصر وراثت 
آقـای عبـاس اسـتوار زاده راوری فرزنـد مرتضـی دارای شناسـنامه شـماره 146 بشـرح 
دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 1394/10/30 توضیح داده شـادروان حنانه اسـتوار زاده 
راوری فرزنـد عبـاس بشناسـنامه شـماره 3210094543 در تاریـخ 1394/8/3 در شـهر 
راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفـوت وی عبارتنـد از: 1- عبـاس اسـتوار زاده راوری بشـماره 

شناسـنامه 146 متولـد 1353 پـدر متوفـی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک 
مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد 

و هـر وصیـت نامـه ای از  جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجـه 
اسـت.  سـاقط  اعتبار 

نسرین خیراندیش- دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور 
م الف 351

آگهی تحدید حدود اختصاصی واقع در حوزه ثبتی راور بخش 18 کرمان 
نظـر بـه اینکـه ششـدانگ یـک بـاب خانـه پـالک شـماره 53 فرعـی مفـروز از یـک 
واقـع در  راوری  الهـه رضایـت بخـش  تقاضـای خانـم  اصلـی مـورد  از 2067-  فرعـی 
راور شـهرآباد بخـش 18 کرمـان بـه مسـاحت 231/65 مترمربـع باسـتناد رای شـماره 
139360319004002630 مـورخ 93/11/28 هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حوزه ثبتـی راور در مالکیت نامبـرده قرار گرفته 
و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی منتشـر و در موعد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته 
اسـت و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد لذا بـر حسـب درخواسـت وارده بـه شـماره 94/5178/و-
94/11/8 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ذیل مـاده 13 قانون مزبور 
منتشـر و عملیات تحدید حدود از سـاعت 9 صبح روز دوشـنبه مورخ 94/12/3 در محل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بدینوسـیله بـه مالک و یـا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مذکـور اخطار 
مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر گردنـد در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجام چنانچه شـخص یا اشـخاصی 
بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند بر طبـق مـاده 20 قانون ثبـت حداکثر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خـود را کتباً بـه این اداره 
تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمناً معتـرض بایسـتی به اسـتناد مـاده 86- آئین 
نامـه قانـون ثبـت حداکثر ظرف مدت یـک ماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواسـت 
الزم جهـت طـرح دعـوی بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد در غیر اینصـورت متقاضـی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی توانـد بـه دادگاه مراجعـه و گواهی عدم تقدیـم دادخواسـت را دریافت 
و بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک راور تسـلیم نمایـد اداره ثبت بـدون توجه به اعتـراض عملیات 

ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامه مـی دهد. 
تاریخ انتشار: 1394/11/12

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- محمود مهدی زاده 
م الف 350 

یاسر سیستانی نژاد



شماره پیاپی 556  
دوشنبه 12 بهمن ماه 1394 

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

پیامک : 
500022030345

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

یادداشت

درباره عزت و احترام 
ایرانی

محسن جالل پور

اي  امیدوارکننـده  روزهـاي  ایـران  اقتصـاد 
پیـش رو دارد.هـر روز خبـر پذیـرش یـا اعـزام 
هیأتـی را درخبرهـا مـي بینیـم ومـي شـنویم. 
سـفر اخیر به ایتالیا و فرانسـه و دسـتاوردهاي 
خـوب آن هنـوز روي سـایت هـا و خبرگـزاري 
هـا خـود نمایـي مي کند.همـه ایـن خبرهـاي 
و  مقاومـت  هـا  سـال  پشـتوانه  بـه  خـوش، 
ایسـتادگي مـردم و آحـاد اقتصـادی اسـت و 
معتقـدم، نتیجـه اش،امـروز و تنهـا در اقتصـاد 
بـه روز نخواهـد کـرد.  ایـن کـه کشـوری هـم 
چـون فرانسـه بـا ایـران قـراداد طوالنـی مدت 
می بنـدد، بیش از هرچیز، نشـان از آن دارد که 
آنهـا ایـران را کشـوری امـن و پایـدار می دانند 
کـه حاضرند بـا عقد قـرار دادی 20 سـاله،بین 
دو اقتصـاد در هـم تنیدگی ایجـاد کنند. امروز 
هـم در خبرهـا دیـدم کـه نخسـت وزیـر کانادا 
در  مخالفـش  تندروهـاي  بعضـي  مقابـل  در 
رابطـه بـا ایـران واکنـش نشـان داده اسـت. او 
در پاسـخ بـه آنهـا کـه مخالـف رابطه بـا ایران 
هسـتند و او را بـه خاطـر سیاسـت برقـراری 
ارتبـاط مجـدد زیرسـوال بـرده انـد، گفتـه :از 
بـوده  اشـتباه  ایـران  بـا  ارتبـاط  قطـع  ابتـدا، 
اسـت. قطعـا بـرای همـه مـا خوشـحال کننده 
اسـت کـه کشـورهای قدرتمنـد هـم بـه ایـن 
نتیجـه رسـیده انـد کـه قطـع رابطـه بـا ایران 
اشـتباه اسـت.  یـادم آمـد نزدیـک سـه سـال 
پیـش در آخریـن روزهـاي حضـور دیپلمـات 
هـاي کانادایـي درایـران، نفـردوم سـفارت این 
کشـور بـه کرمان سـفر کرد و درجلسـه اي که 
دراتـاق کرمـان با ایشـان داشـتیم بـه صراحت 
گفـت کـه من ماموریـت دارم ببینـم تحریم ها 
چقـدر توانسـته گلوي کشـور شـما را بفشـارد 
و مـن آن روز خطـاب بـه او گفتـم: مـا کرماني 
هـا مثالـي داریـم کـه مـي گوییـم »زمسـتان 
زغـال  بـرای  اش  سـیاهي  رو  ولـي  رود  مـي 
مـي مانـد«. بـه نظـرم امـروز، همان روز اسـت 
و بایـد یادمـان باشـد در تنظیـم قـرار دادهای 
اقتصـادی بـه گونـه ای عمـل کنیم کـه در هم 
تنیدگـی اقتصادها، مانع از بهانه تراشـی قدرت 
های بهانه گیر شـود. راسـتش ایـن روزها روی 
مسـائل حقوقـی قراردادهـا متمرکز شـده ام و 
خیلـی دوسـت دارم در بـاره مـدل هـای بهینه 
قراردادهای اقتصادی مطالعه بیشـتری داشـته 
طـرف  بـرای  هـم  کـه  قراردادهایـی  باشـم. 
خارجـی جـذاب باشـد و هـم عـزت و احترام و 

منفعـت مـا را بـه رسـمیت بشناسـد.

به پیشواز یک سال 
پر نوسان برویم

مرتضی ایمانی راد
در اقتصـاد جهـان پیـش بینـی مـی شـود 
کـه در سـال 2016 یـک سـال پـر از نوسـان 
کـه  تحقیقاتـی  اسـاس  بـر   . باشـیم  داشـته 
انجـام شـده نشـان میدهد کـه بازارهـای مالی 
جهـان در طـول سـال به میـزان بسـیار زیادی 
سـال  همـان  ژانویـه  شـده  تجربـه  الگـوی  از 
تبعیـت می کنـد.  یعنـی اگـر در سـال 2016 
در مـاه اول سـال ثبات تجربه شـود ، آن سـال 
بـه احتمـال بـاالی 65 درصـد همـراه بـا ثبات 
اسـت . ایـن پدیـده در بازارهـای مالـی بـه اثر 
ژانویه January effect موسـوم شـده اسـت 
. جالـب اسـت کـه مـاه ژانویـه امروز تمـام می 
شـود و از معـدود ماههـای ژانویـه اسـت کـه 
تمامـی بازارهـای جهـان ) چه بازار مـواد اولیه 
، چـه سـهام و چـه بـازار مبادلـه ارزهـای بین 
المللـی ( نوسـان عجیبـی را تجربـه کردنـد. از 
آن گذشـته تعیین تکلیف قیمـت دالر امریکا ، 
تردیـد در مـورد بـاال رفتن نرخ بهـره در امریکا 
، شـروع نـرخ بهـره منفـی در ژاپـن در هفتـه 
برنامـه  یـک  اجـرای  ، زمزمـه هـای  گذشـته 
انبسـاط پولـی دیگـر در اروپـا و اسـتمرار نـرخ 
رشـد کاهنـده در چیـن ، همـه نوید یک سـال 
می دهـد.   جهـان  بازارهـای  در  را  نوسـان  پـر 
ایـن نوسـانات مـی توانـد هـم بـه صـورت یک 
تهدیـد و یـا بـه صـورت یـک فرصـت بـرای 
شـما نمـود کنـد. ایـن بسـتگی بـه ایـن دارد 
کـه اسـتراتژی شـما در بازاهـای مالـی جهانی 
چیسـت .  همیـن شـرایط ولـی بـه گونـه ای 
دیگـر در ایـران هـم قابـل پیـش بینی اسـت . 
تقابـل هیجانهـای شـکل گرفتـه و تـالش های 
در حـال انجـام بـرای بهـره گیـری از شـرایط 
بوجـود آمـده ناشـی از اجرای برجـام در دوران 
پـس از تحریـم بـا موانـع جـدی موجـود در 
اقتصـاد ایـران میتوانـد نوسـانات بزرگـی را در 
اقتصـاد ایـران در سـال 95 ایجـاد نمایـد. آنها 
کـه نوسـان را میفهمنـد برنـده بـازی مالی در 
اقتصـاد ایـران و جهاننـد و آنهاییکه دنبال روند 
هسـتند ، بازنـده سـال 1395/2016 هسـتند.

نشسـت شـورای شـهر کرمـان با 
اسـتاندار شـامگاه شـنبه در محـل 
دفتر اسـتاندار برگزار شـد. استاندار 
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  کرمـان 
انقـالب  فجـر  دهـه  گرامیداشـت 
آرمـان  گفتمـان،  گفـت:  اسـالمی، 
هـا و رهبـری انقالب اسـالمی ایران 
بـا سـایر انقـالب هـای قرن بیسـتم 
قـرار  منطقـه ای  در  بـود.  متفـاوت 
داریـم که کشـورهای اطراف مـا را جنگ فـرا گرفته و ایران 
در امنیـت کامـل بـه سـر می بـرد وشـاهد این امر هسـتیم 

کـه تحریم هـا از اقتصـاد ایـران برداشـته می شـود.
اینکـه شـعار  بـه  اشـاره  رزم حسـینی ضمـن  علیرضـا 
دولـت همدلـی و همزبانـی دولـت و ملـت می باشـد، اظهار 
داشـت: رمـز موفقیـت مـا همدلـی و همزبانی مـردم کرمان 
بـا مسـئولین ما در کرمان اسـت و باید این همبسـتگی روز 

بـه روز افزایـش یابد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه مـا معتقدیـم انتقـاد ما را رشـد 
مـی دهـد گفـت: مـا انتقادپذیر هسـتیم وتا  زمانـی که می 
تـوان رو در رو بـه صحبـت پرداخـت، نبایـد اجـازه دهیـم 

اختالفـات بوجـود آید. 
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه حاشـیه نشـینی تصریـح 
کـرد: اقدامـات زیـادی بـرای مبـارزه بـا زمیـن خـواری و 
حاشـیه نشـینی صـورت گرفتـه کـه تا کنـون هزینـه های 
زیـادی را بـرای مـا بـه همراه داشـته اسـت، همچنین 750 
هکتـار از امـوال شـهرداری را بـه دولـت بازگردانـده و از 

شـد.  جلوگیـری  حاشیه نشـینی  از  ناشـی  تخریب هـای 
رزم حسـینی با اشـاره به حل مشـکل آب اسـتان کرمان 
در دولـت یازدهـم گفـت: هم اکنـون عملیات انتقـال آب از 
سـد شـهیدان امیرتیمـوری به شـهر کرمان با سـرعت قابل 
مالحظـه ای در حـال انجـام اسـت و 1400 میلیـارد تومان 
از منابـع مـاده 56 در ایـن دولت به تونل انتقال آب اسـتان 

کرمان تزریق شـد.
وی افـزود: خوشـبختانه بانـک هـای کشـور به سـوئیفت 
بایـد  بانکـی متصـل، تحریـم هـا برداشـت شـده و  هـای 
پذیرفـت کـه اتفـاق بزرگـی در تاریخ ایـران صـورت گرفته 

. ست ا
از سـخنان خـود  بخـش دیگـری  اسـتاندار کرمـان در 
بـه توافـق بـا وزیـر راه و شهرسـازی اشـاره کـرد و گفـت: 
توافقاتـی در دو هفتـه اخیـر بـرای ایجاد حمـل و نقل ریلی 
حومـه شـهر کرمـان انجـام داده ایـم و دولـت از بنـد »ق« 

منابـع مالـی آن را تامیـن مـی کنـد.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه وجـود قـرارگاه خاتـم 
االنبیـا )ص( در کرمـان یـک اتفـاق بـا برکـت اسـت، اظهار 
داشـت: در شـرایطی که طلبـکاری پیمانـکاران ازدولت رقم  
قابـل توجهـی اسـت قـرارگاه خاتـم االنبیـا)ص( در کرمـان 
بـا مـا همـکاری مـی کنـد و سـرعت انجام پـروژه هـا قابل 

مالحظـه می باشـد.
اسـتاندار کرمـان خواسـتار همکاری اعضای شـورا شـهر 
بـرای انجـام پـروژه ها شـد و گفـت:  پـروژه متـرو را جدی 
بگیریـد زیـرا ایـن پـروژه یـک امر حمـل و نقـل، اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی مـی باشـد و بـا تحقـق این پـروژه در 
آینـده از دسـت اندکاران اجـرای طرح به خوبـی یاد خواهد 
شـد. همچنیـن پـروژه میـدان آزادی بـه سـرعت در حـال 

اسـت. انجام 
رزم حسـینی از اعضای شـورا شـهر خواسـت همبستگی 
خـود را در راسـتای اجـرای پـروژه هـا حفـظ کننـد. پروژه 
هـای عمرانـی را سیاسـی نکنند و در جهت توسـعه اسـتان 
کرمـان تـالش کننـد زیـرا مـردم کرمـان لیاقـت دارنـد که 

شـبانه روز بـرای آن هـا کار شـود.
وی تاکیـد کـرد: مـا بـا هـم هسـتیم و بـا تـک تـک کار 
کـردن نمـی توانیـم موفـق شـویم.بنده بـه دنبـال اجـرای 

طـرح هـای عمرانـی بـه نـام خـود نیسـتم و اگر شـورا می 
خواهـد شـهر را بسـازد، بایـد از شـهردار و اجـرا کننـدگان 
پـروژه هـا حمایـت کنـد، تـا فضـا بـرای کسـانی کـه مـی 

خواهنـد کار کننـد آسـان شـود. 
در  شـهرداری  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
راسـتای اجـرای پـروژه بـام کرمان هیـچ اعتبـاری پرداخت 
نکـرده، گفـت: پـروژه 30 تـا 40 میلیـاردی در بـام کرمـان 
انجـام می شـود بـرای اینکـه اعتمـاد سـرمایه گذار متزلـزل 

نشـود و بیایـد کار را ادامـه دهـد.
رزم حسـینی اشـاره بـه برخی اقدامـات بعضـی از اعضای 
شـورای اسـالمی شـهر کرمـان در مخالفـت بـا پروژه هـای 
عمرانـی شـهر کرمان گفـت: احسـاس می کنم، اجـرای این 
میـزان پروژه هـای عمرانـی در شـهر کرمـان در حـد تحمل 
شـورا و شـهرداری نیسـت، بنابراین پروژه های شـهری را از 
جـای دیگـری پیگیـری و منابـع آن را تامیـن می کنیـم. تا 
کنـون 130 میلیـارد تومـان از طریـق اسـتانداری براسـاس 
مقـررات کـه می توانسـته بـه شـهرداری بـرای پـروژه هـای 

عمرانـی کمک شـده اسـت.
معاون سیاسی استاندار کرمان: 

در تصمیم گیری ها و اظهارنظرها باید حد و حدود 
را رعایت کرد 

معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعی اسـتاندار کرمان در 
نیـز در ایـن نشسـت با اشـاره بـه اینکـه شـجاعت در انجام 
عملیـات عمرانی در شـهر کرمـان مهم تر از انجـام عملیات 
اسـت، گفـت: فـردی ماننـد رزم حسـینی می توانـد چنین 

شـهامتی داشـته باشد.
حمیـد ذکا اسـدی با اشـاره بـه اینکـه بعضـی از اعضای 
شـورا از کمبـود بودجـه صحبـت می کننـد، اظهار داشـت: 
بـر اسـاس اطالعاتـی کـه از اعضـای شـورا کسـب کـردم، 
هنـوز هیـچ طرحـی بـرای جلوگیـری از حاشیه نشـینی و 
یـا ایجـاد اعتبـار و بودجـه برای شـهرداری از سـوی شـورا 
ارائـه نشـده اسـت. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه نمی خواهـم، 
ارزش اعضـای شـورای شـهر را پایین بیاوریـم، تصریح کرد: 
را  و حـدود  بایـد حـد  اظهارنظرهـا  و  در تصمیم گیری هـا 
رعایـت کـرد. فقـط نبایـد منتقـد و ناظـر بود و هیـچ کاری 
انجـام نـداد و از کارهایـی هـم که برای توسـعه شـهر انجام 

می شـود، انتقـاد غیرمنصفانـه کـرد.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان 
عناصـر  بـه  بایـد  شـورا  چیسـت،  شـورا  معنـی  افـزود: 

تصمیم گیرنـده کمـک کنـد و اسـتانداران نماینـده دولتـی 
هسـتند، میلیون هـا رای مـردم را بـا خـود بـه همـراه دارد 
و بیشـترین شـمار رای اعضـای شـورای شـهر برابـر بـا 30 

هـزار رای اسـت.
ذکا اسـدی از آرامـش ایجـاد شـده در اسـتان کرمـان 
خبـر داد و گفـت: با ابتکار اسـتاندار کرمان در زمینه شـعار 
والیـت و توسـعه شـاهد اتفاقـات خوبـی در اسـتان کرمـان 
هسـتیم. در حالـی تالش هـا بـرای تبدیـل شـهر کرمـان به 
یک شـهر آباد در حال انجام اسـت، بعضی ها سیاسـی کاری 

را وارد مسـائل توسـعه ای کرمـان می کننـد.
وی خطاب به اعضای شـورای شـهر تاکید کرد: نگذارید، 
حاشـیه در کنـار کارهـا ایجـاد شـود، بایـد حاشیه سـازی و 
سیاسـی کاری ها را کـم کنیـم و فرمـان رهبر معظـم انقالب 

اسـالمی مبنـی بـر همدلـی و همزبانی را محقـق کنیم.
معاون امور عمرانی استاندار کرمان: 

باید همه دست به دست هم داده تا بتوانیم عقب 
ماندگی مرکز استان را جبران کنیم

معـاون امـور عمرانـی اسـتاندار کرمـان گفت: شـهرداری 
کار طاقـت فرسـا و سـختی اسـت و شـورای شـهر انتخـاب 
خوبـی بـرای شـهرداری کرمان بـا انتخاب بابایـی انجام داد.

هـای  پیگیـری  بـا  داد:  خبـر  اللهـی  سـیف  ابوالقاسـم 
شـورای شـهر و اسـتاندار مـوزه صنعتـی تهران بازسـازی و 
در 22 بهمـن افتتـاح خواهـد شـد. وی بـا اشـاره بـه اینکه 
شـرایط اقتصـادی موجـود در شـهرداری، شـرایط خوبـی 
نیسـت، افـزود: بایـد گفت ما هیـچ وقت در شـهرداری پول 
نداشـتیم امـا بـا ایـن وجـود، در حـال حاضـر پـروژه هـای 

بسـیاری در سـطح شـهر کرمـان تعریـف شـده اسـت.
از  اسـتاندار  پشـتیبانی  داشـت:  اظهـار  اللهـی  سـیف 
شـهرداری و شـورای شـهر اثـر زیـادی را در اجرایی شـدن 
پروژه هـای سـطح شـهر کرمـان  داشـته و مـی توانـد گـره 
هـای بسـیاری را بـاز کنـد. بایـد همه دسـت به دسـت هم 
داده تـا بتوانیـم عقب ماندگـی مرکز اسـتان را جبران کرده 

و کارهـا را جلـو ببریـم.
شهردار کرمان: 

به ازای هر خانوار کرمانی فیش 50 هزار تومانی 
عوارض خدمات شهری صادر می شود

بودجـه  گفـت:  نشسـت  ایـن  در  نیـز  کرمـان  شـهردار 
شـهرداری کرمـان در سـال جـاری 380 میلیـارد تومـان 
بـوده کـه حـدود 48 درصد این بودجه محقق شـده اسـت.

علـی بابایـی با اشـاره بـه اینکه سـرانه شـهرداری کرمان 
نسـبت بـه سـایر شـهرهای اسـتان در رده ی پنجـم قـرار 
دارد، اظهـار داشـت: بـرای درآمدهـای پایـدار شـهری نیـز 
بـا همکاری شـورای شـهر بحـث عـوارض خـودرو، خدمات 
شـهری و ... برنامـه ریزی شـده کـه در زمینه اخـذ عوارض 
خـودرو کار بـه خوبـی پیـش رفـت ضمـن آنکه بـه ازای هر 
خانـوار کرمانـی فیـش 50 هـزار تومانـی عـوارض خدمـات 
شـهری صـادر می شـود در صورتـی کـه 82 هـزار تومـان 

بـرای هـر نفـر هزینـه می کنیم.
بـا اشـاره بـه حقـوق کارگـران شـهرداری کرمـان  وی 
گفـت: 3 هـزار و 841 نفر نیـرو در شـهرداری کرمان داریم 
و حقـوق کارکنـان اولویـت اول ماسـت و حقـوق کارمندان 
و  اسـت  بـه روز  کرمـان  شـهرداری  قـراردادی  و  رسـمی 

نیروهـای شـرکتی فقـط آذرمـاه حقـوق نگرفته انـد.
رییس شورای شهر کرمان: 

امسال بودجه شهرداری کرمان محقق نمی شود
رییـس شـورای شـهر کرمان نیز در این جلسـه با اشـاره 
بـه اینکـه امسـال بودجـه شـهرداری محقـق نمـی شـود، 
گفـت: امسـال بودجـه ای 380 میلیـارد تومانـی برای شـهر 
کرمـان در نظـر گرفتـه ایـم کـه محقـق نمـی شـود زیـرا 
همـواره درآمـد مـا نسـبت بـه بودجـه در همـه مـوارد 50 
درصـد اسـت. کل بودجـه ریالی شـهرداری از ابتـدای دوره 
شـهرداری کرمـان، از میـزان پروژه هـای در حـال اجـرای 

شـهر کمتر اسـت.
علـی اکبر مشـرفی افـزود: در زمینه اخذ منابـع از بانک ها 
نیـز چنـدان موفـق نبوده ایم زیـرا وثیقه های بسـیار معتبری 
پیگیـری  می خواهیـم،  کرمـان  اسـتاندار  از  می خواهنـد، 
بیشـتری بـرای جذب منابـع مالی شـهرداری کرمان داشـته 

باشـد تـا طرح هـا تکمیـل شـود و به مرحلـه اجرا برسـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکه تحوالت در وضع اقتصادی کشـور 
در نیمـه دوم سـال آینده اتفاق خواهد افتـاد و تاثیر اجرایی 
شـدن برجـام، زمان بر اسـت، تصریـح کرد: در حـال حاضر 
چهـار پل بسـیار بـزرگ و یک زیرگـذر در میـدان آزدی در 
حـال اجراسـت کـه 51 میلیـارد تومان پـول و زمیـن برای 

ایـن پروژه ها در سـال جـاری پرداخت کـرده ایم.
وی همچنیـن از ناتمـام مانـدن پل سـیدی شـهر کرمان 
هـم سـخن گفـت و افـزود: ایـن پـروژه بـا کمبـود جـدی 
اعتبـار مواجـه اسـت و 8 تـا 10 میلیـارد تومان اعتبـار نیاز 

دارد.

استاندار کرمان خطاب به اعضای شورای شهر:

 پروژه های عمرانی را سیاسی نکنید

اثـری  را  مـردگان«  »گهـواره  رمـان  انصـاری  یوسـف 
دانسـت کـه بـرای یـک سـال ادبیـات فارسـی کافی اسـت. 
بـه گـزارش مهـر، نشسـت تخصصـی نقـد و بررسـی رمـان 
»گهـواره مـردگان« نوشـته مهـدی بهرامی داسـتان نویس با 
همـکاری کانون داستان نویسـان کرمان، نشـریه ی »بیداری« 
در سـالن شـماره یـک سـینما شهرتماشـای کرمـان برگـزار 
شـد. یوسـف انصـاری یکی از منتقـدان مدعـو در ابتدای این 
نشسـت در توضیـح چرایـی آمدنـش بـه ایـن جلسـه گفت: 
زمانـی کـه بـرای اولین بـار این رمان به دسـتم رسـید طبق 
معمـول می خواسـتم چند صفحـه  اول ایـن رمـان را بخوانم 
تـا ببینـم چه قدر کشـش دارد امـا ناگهان متوجه شـدم صد 
صفحـه ازآن را باصـدای بلند خوانده ام ودیگر نتوانسـتم رمان 
رهـا کنـم. وی در ادامـه افـزود: گهـواره  مـردگان از فرم های 

تکـراری در رمان نویسـی مـا اسـتفاده نکرده اسـت.
وی بعـد از تشـریح رونـد داسـتان رمـان و سرگذشـت دو 
بـرادر کـه شـخصیت های اصلـی گهـواره  مـردگان هسـتند، 
سـاختار رمـان را بـه سـیم تلفن تشـبیه کـرد کـه مرتب در 
رونـد داسـتان ایـن پیچش در رمـان چه از نظـر فرمی و چه 

از نظـر مضمونـی ظاهر می شـود.
نویسـنده رمـان ابـن الوقـت در ادامـه  گفته هـای خـود با 
مثـال آوردن از رمـان دن کیشـوت اثـر سـروانتس گفـت که 
تـا قبـل از ایـن رمـان، رمانـس تنهـا گونـه مهـم در ادبیـات 
غـرب بـود ولی سـروانتس با خلق دن کیشـوت و اسـتفاده از 
نقیضه پـردازی رمانـس گونـه  جدیـدی خلـق کرد کـه رمان 
نام گـذاری شـد و نقیضه پـردازی شـد یکـی از تکنیک هـای 
مهـم رمـان از دن کیشـوت تـا بـه امـروز کـه بهرامـی از این 

تکنیـک بـه نحو احسـن در رمان خود اسـتفاده کرده اسـت. 
انصـاری در پایـان صحبت هـای خود گفت: »رمـان در خیلی 
نویسـنده های  می دهـد.  توضیـح  را  خـودش  قسـمت ها  از 
داخـل متن یا همان نویسـنده  ضمنی -که نویسـنده ضمنی 
بیشـتر از هـر نویسـنده ای بـه خود مولـف نزدیک تر اسـت - 
سـاختار رمـان را توضیـح می دهد و با توضیـح دادن خودش 
مـا را از نقـد ایـن اثـر بی نیاز می کنـد. این تکنیـک در رمان 
اروپایـی توسـط نظریه پردازان زیادی بررسـی شـده اسـت و 
رمان نویس هـای امـروز از این تکنیک زیاد اسـتفاده می کنند 
چـرا که بین نظریـه ی رمان و رمان فاصله ای نیسـت. چیزی 
که در رمان فارسـی خیلی کم اسـت. خوشـحال هسـتم که 
مهـدی بهرامـی در شـهرکرمان رمانـی نوشـته که در سـطح 

اول ادبیات فارسـی اسـت.
رمانی فراتر از جغرافیای ایران

در ادامـه  ایـن جلسـه احمـد ابوالفتحـی دیگـر منتقـد 
حاضـر در مـورد قهـر مخاطـب ایرانـی با داسـتان فارسـی 
نوعـی  عمـال  گفـت:  مـردگان  گهـواره ی  رمـان  نقـش  و 
قهـر مخاطـب بـا داسـتان رخ داده اسـت و می توانیـم در 
ایـن فضـا رمانـی را معرفـی کنیـم کـه هـم توانایـی ایـن 
را دارد کـه هـم حرفـی نـو بـرای ارائـه بـه فضـای ادبـی 
ایـران داشـته باشـد و هـم بتوانـد بـه راحتـی بـا مخاطب 
در  پل هـا  کتـاب  نویسـنده   کنـد.   برقـرار  ارتبـاط  خـود 
ادامـه  گفـت: ایـن رمـان دو روایـت مـوازی عمـده دارد 
کـه یکـی از خـالل یادداشـت های روزانـه دو بـرادر درباره 
سرگذشت شـان ارائـه می شـود و یکـی هـم بـا روایتـی که 
یـک افسـر پلیـس با در هـم آمیختـن روایـت زندگی خود 

بـا روایـت زندگـی دو بـرادر و رمانـی کـه یک نویسـنده با 
الهـام از آن یادداشـت ها نوشـته ارائـه می دهـد. در این جـا 
عمـال بـا چندیـن رمـان و متـن روبـرو می شـویم. جایـی 
کـه افسـر می خواهـد در مورد اینکـه کار آن نویسـنده که 
بـر مبنـای یادداشـت هـا رمانـی را نوشـته سـرقت نبـوده 
اسـت جملـه ای دارد بـه ایـن صـورت کـه: اگـر دفتـرآن 
هـا بـه همـان شـکل چـاپ می شـد یک نسـخه هـم نمی 
فروخـت. مـا در ایـن رمـان بـا همـان یادداشـت ها مواجه 
بـه همـان  را  یادداشـت ها  بهرامـی  بـه عبارتـی  هسـتیم. 
صـورت کـه برادرها نوشـته اند داخـل اثـرش آورده و حاال 
از زبـان افسـر پیش بینـی می کنـد کـه در ایـن حالت یک 
نسـخه از رمـان هم فروش نمـی رود. این به نوعی شـوخی 
بهرامـی بـا خـودش و رمانـش هـم محسـوب می شـود و 
داده  رمـان  بـه  طنزآمیـزی  جذابیـت  بازی هـا  این گونـه 
اسـت. احمـد ابوالفتحـی همچنیـن در ادامـه  جلسـه گفـت: 
ترس خوردگـی گهـوارۀ مـردگان در بهـره بـردن از روایـت و 

تـرس از ارائـۀ سرراسـت روایت و پنهـان کـردن روایت خود 
در روایت هـای دیگـران و تـالش بـرای ردگم کـردن کـه در 
روایت افسـر مشـاهده می شـود همگـی ما بـه ازای اجتماعی 
دارنـد. از ایـن جهـت ایـن عمـل رمـان را از یـک اثـر تنهـا 
فـرم محـور بـه یک اثـر اندیشـه ورز و اثری که بسـیار متعهد 
بـه نـگاه دقیـق و انتقـادی به وضعیـت های اجتماعی اسـت 

تبدیـل می کنـد.
وی در انتهـا گهـوارۀ مـردگان را از جملـه آثـاری دانسـت 
که در صورت وجود سـازوکار درسـت برای ارائۀ آثار فارسـی 
بـه فضاهـای ادبـی جهانـی بـا توجـه به بداعـت فرمـی و در 
عیـن حـال درگیـری اش بـا مضامیـن مسـئله زا بـرای تمـام 
محـدودۀ  از  فراتـر  سـطوحی  در  می توانسـت  فرهنگ هـا، 

جغرافیایـی ایـران نیز بدرخشـد.
الزم به ذکر اسـت در پایان این نشسـت مجید درخشـانی 
نوازنـده و آهنگسـاز برجسـته ی کشـور به همراه گـروه خود 

بـه اجرای برنامـه پرداخت.

یوسف انصاری مطرح کرد؛

»گهواره مردگان« برای یک سال ادبیات 
داستانی ایران کافی است
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مدیر ارشد بلک  بری: 

آینده پلتفرم گوشی های ما با 
اندروید است

بخواهـد  بلک بـری  اینکـه  از  قبـل  حتـی 
اندرویـد  بـه  را  خـود  هوشـمند  گوشـی های 
نـام  بـا  خـود  اختصاصـی  پلتفـرم  کنـد،  مجهـز 
BlackBerry 10 را در اختیـار داشـته امـا ایـن 
اندرویـد  یافتگـی  توسـعه  بـه  پلتفـرم هیچوقـت 
می گوینـد  بلک بـری  مسـئوالن  حـاال  و  نرسـید 
کـه آینده در دسـتان اندروید اسـت. سـال 2015 
اندرویـدی  هوشـمند  گوشـی  وقتـی  بلک بـری 
تولیـد کـرد، متوجـه شـد که ایـن دسـتگاه چقدر 
بـه سیسـتم  پتانسـیل فـروش بیشـتری نسـبت 
عاملـی دارد کـه بـرای مدتـی طوالنـی در حـال 
توسـعه آن بـوده اسـت.جان چـن، مدیـر عامـل 
بلک بـری، اواخـر پارسـال گفت که در سـال آینده 
بروزرسـانی های   10.3 بلک بـری  عامـل  سیسـتم 
امنیتـی و بهبود هایـی مربـوط بـه مسـائل حریـم 
بـرای  تـا  کـرد  خواهـد  دریافـت  را  شـخصی 
دسـتگاه های سـازمانی از همیشـه بهینه تر باشـد. 
امـا بلـک بـری دسـتگاه های اندرویـدی دیگـری 

نیـز تولیـد خواهـد کـرد.
بلک بـری  آسـیای  محصـوالت  ارشـد  مدیـر 
چنـدی پیـش، پـس از اینکـه گوشـی بلک بـری 
Priv در هنـد رونمایـی شـد، حرف هـای جدید و 
جالـب  توجهی زده و اشـاره های روشـنی به آینده 
پلتفرم گوشـی های بلک بـری کرده است:دسـتگاه 
اکوسیسـتم  بـه  مـا  انتقـال  از  نشـانه ای   Priv
اندرویـد اسـت. مـا مـدت زمانـی را صـرف امـن 
کـردن اندرویـد کرده ایـم و در آینده قصـد نداریم 
داشـته  هوشـمند  گوشـی های  بـرای  پلتفـرم  دو 
باشـیم. امـا در حـال حاضـر مـا بلک بـری 10 و 
اندرویـد را به عنوان پلتفرم گوشـی های هوشـمند 
خـود در نظـر گرفته ایـم، با ایـن حال آینـده واقعا 
بـا اندرویـد اسـت. مهاجرت مـا به اندرویـد بخاطر 

اکوسیسـتم اپلیکیشـن های آن بـوده اسـت. 
بـه عـالوه، تمـام راه حل هـای سـازمانی کـه ما 
تاکنـون در حـال انجـام آن هـا بوده ایم بـه صورت 
بیـن پلتفرمـی بـوده اسـت.بر اسـاس گفته هـای 
چـن، مدیر عامـل بلک بـری، بروزرسـانی جدیدی 
کـه سیسـتم عامـل بلـک بـری در سـال 2016 
ایـن  شـدن  امـن  بیشـتر  بـه  می کنـد  دریافـت 
سیسـتم عامـل بـرای اسـتفاده در کسـب و کار ها 
و دولـت کمـک خواهـد کرد. شـماره مـدل جدید 
ایـن سیسـتم عامـل 10.3.4 خواهـد بـود که این 

پلتفـرم را بیشـتر از همیشـه امـن می کنـد.

تعویض گوشی معیوب تا 48 ساعت 
پس از خرید اجباری است 

اگـر خریـداران موبایـل تـا 48 سـاعت پـس از 
خرید گوشـی بـا مشـکلی مواجه شـدند، می توانند 
بـه فروشـنده مراجعه کننـد و فروشـنده موظف به 
تعویـض گوشـی اسـت. در ایـن مـوارد فروشـنده 
نبایـد خریـدار را بـه گارانتی یـا تعمیرکننده رجوع 
دهد.برخـی مواقـع پـس از خریـد تلفـن همـراه، 
وقتـی بـه خانـه بـر می گردیـم هنـوز دو روز از کار 
گوشـی نمی گـذرد کـه موبایـل مـا دچـار مشـکل 

می شـود. 
مـا می مانیـم و یک گوشـی معیوب و فروشـنده. 
در ایـن مواقع فروشـندگان سـودجویی وجود دارند 
کـه یـا مـا را بـه سـمت گارانتـی سـوق می دهنـد 
یـا پـول تعمیـر را از مـا می گیرنـد؛ در حالـی کـه 
بـر اسـاس قوانیـن صنفـی، فروشـندگان موبایـل 
موظفنـد در صـورت ایـراد پیـدا کـردن موبایـل تا 
48 سـاعت پـس از خریـد، گوشـی تلفـن همـراه 
مشـتریان را بـدون هیـچ چـون و چرایـی تعویـض 

 . کنند
بسـیاری از مشـتریان چنین قانونی را نمی دانند 
و  مالـی شـده  زیـان  بـه همیـن خاطـر دچـار  و 
می شـود.  تلـخ  تجربـه ای  بـه  منجـر  خریدشـان 
مسـئوالن اتحادیـه ی دسـتگاه های مخابراتـی نیـز 
بـه کـم اطالعـی خریـداران از ایـن قانـون اذعـان 
دارند.کارشـناس اتحادیه ی دسـتگاه های مخابراتی 
بـا اشـاره بـه اینکـه مشـتری ها در بـازار موبایـل 
بـه دلیـل بی اطالعـی از حقوقشـان متحمـل ضـرر 
می شـوند، اعـالم کـرد طبـق قوانیـن اگـر بـه هـر 
دلیلـی گوشـی خریداری شـده تا 48 سـاعت دچار 
ایـراد شـود، فروشـنده موظـف بـه پـس گرفتـن 

است. گوشـی 
میثـم دادخـواه، کارشـناس رسـمی اتحادیـه ی 
دسـتگاه های مخابراتـی گفت:طبـق دسـتورالعمل 
قانونـی که بـه صنف دسـتگاه های مخابراتـی ابالغ 
شـده، اگـر گوشـی خریـداری شـده تا 48 سـاعت 
بـه هـر دلیل دچـار ایـراد شـود، فروشـنده موظف 
بـه تعویـض گوشـی با یک گوشـی نـو و در صورت 
تمایـل مشـترک موظـف بـه پـس گرفتن گوشـی 
و بازگردانـدن وجـه آن بـه خریـدار اسـت. بـه این 
ترتیـب در بـازه ی زمانـی 48 سـاعت اول پـس از 
خریـد، مشـتری نیـازی بـه مراجعـه بـه شـرکت 
گارانتـی بـرای اصالح ایراد گوشـی یا تعمیـر ندارد 
و فروشـنده خـود موظـف بـه پیگیـری اقدامـات 

مربـوط بـه گوشـی معیوب اسـت.
بـه گفتـه ی دادخـواه اگـر فروشـنده مشـتری 
را بـه علـت خرابـی گوشـی در 48 سـاعت پـس 
از خریـد بـه شـرکت گارانتی بـرای تعمیـر ارجاع 
ایـن  و  کـرده  عمـل  مقـررات  برخـالف   دهـد، 
مـواردی  در چنیـن  اسـت.  غیرقانونـی  کار  یـک 
و  حقشـان  احقـاق  بـرای  می تواننـد  خریـداران 
شـکایت از فروشـنده بـه اتحادیـه ی دسـتگاه های 

مراجعـه کننـد. مخابراتـی 

یـک گـروه بین المللـی از فیزیکدانـان در حـال آزمایـش 
فرضیـه ای ساختارشـکنانه درباره ی پروتون هـا به عنوان یکی 
از پایه ای ترین ارکان جهان هسـتی هسـتند و گفته می شـود 
در صـورت اثبـات ایـن فرضیـه احتمـاال شـاهد بازنویسـی 
گسـترده ی کتاب هـای رشـته ی فیزیـک اتمی خواهیـم بود.

آزمایش هایـی کـه در حال حاضـر در ایاالت متحـده در حال 
انجـام اسـت قرار اسـت تـا در صـورت اثبات نشـان دهند که 
سـاختار پروتون هـای موجـود در هسـته ی یـک اتـم تحـت 
شـرایط ویـژه ای می توانـد دچـار تغییراتـی شـود. اگـر ایـن 
گفتـه صحـت داشـته باشـد آنـگاه بایـد منتظـر بازبینـی در 
بسـیاری از آزمایش هـا و تکـرار آنهـا باشـیم. آنتونـی توماس 
)Anthony Thomas( از دانشـگاه آدالیـد اسـترالیا کـه 
یکـی از اعضـای ایـن گـروه پژوهشـی اسـت در ایـن رابطـه 
می گوید:بـرای بسـیاری از دانشـمندان، ایـن ایده  کـه امکان 
دارد سـاختار درونـی پروتون هـای یـک اتـم تحـت برخـی 
شـرایط محیطـی دچار تغییر شـود ممکن اسـت خنـده آور و 
یـا حتی ساختارسـتیزانه بـه نظر برسـد. ولی برخـی دیگر از 
دانشـمندان همانند مـن، پس از انجام برخی آزمایشـات، این 
تغییـر درونـی را مشـاهده کردیم و احتماال با این مشـاهدات 
بتوانیـم برخـی ناسـازگاری های موجـود در فیزیـک تئـوری 
را تشـریح کنیـم. البتـه اگـر یافته هـای اخیر دانشـمندان به 
معنـی تغییـر سـاختار درونـی پروتون ها باشـد، لزومـا به این 
معنـی نیسـت کـه پروتون ها همـواره و در شـرایط عادی هم 
دچـار ایـن تحـول می شـوند. شـاید بهتـر باشـد بـرای درک 
و دریافـت بهتـر موضـوع اندکـی بـا سـاختار پروتـون آشـنا 
شـویم. نخسـت بایـد ببینیـم پروتـون از چـه سـاخته شـده 
اسـت؟هرچند که پروتون هـا خود یکی از ریزترین سـازه های 
موجـود در جهـان هسـتی هسـتند، با ایـن حال هـر پروتون 
از چندیـن ذره ی کوچک تر موسـوم به کوارک سـاخته شـده 
و ایـن کوارک هـا بـه وسـیله ی گلوان هـا کنار هم نگه داشـته 
می شـوند.یافته ی اخیـر مـا ایـن اسـت کـه پروتون هایـی که 
درون سـاختار هسـته ی یـک اتـم قـرار دارند دقیقـا از همان 

سـاختار برخوردارنـد که پروتون هـای آزاد دارند. اما از سـویی 
ایـن فرض بـه طور کامـل بـا کرومودینامیـک کوانوتومی )به 
فراینـد همبسـت کـردن کوارک ها توسـط گلوان هـا و تولید 
پروتون هـا گفتـه می شـود( سـازگار نیسـت. بـر اسـاس ایـن 
تئـوری، پروتون هـای درون هسـته ی یـک اتـم از نظر تئوری 
بایـد تحـت سـطوح انـرژی خاصـی دچـار تغییـرات شـوند.

پیـش از ایـن ابـزار الزم بـرای آزمایـش پدیده ی فـوق وجود 
نداشـت؛ امـا بـه کمـک ابزارهای جدیـدی که در سـاختمان 
شـتاب دهنده ی ملـی توماس جفرسـون ایالـت ویرجینیا این 

آزمایش ها میسـر شـده اسـت. 
تومـاس در ایـن زمینـه می گوید:با پرتاب کردن دسـته ای 
از تابش هـای الکترونـی بـر روی هسـته های اتمـی می توانیم 
بگیریـم  انـدازه  را  تابش  شـده  الکترون هـای  انـرژی  تفـاوت 
تغییـر  واقـع نشـان دهنده ی  انـرژی در  ایـن اختـالف  کـه 
حالـت آنهاسـت. مـا در حـال انجـام پیش بینی هـای نسـبتا 
قاطعـی دربـاره ی دسـتاوردهای آزمایش هـا و نمایش هـای 
اندازه هـای  بـه  بتوانیـم  کـه  داریـم  امیـد  و  آنهـا هسـتیم 
سرنوشت سـازی دسـت یابیم.تومـاس و گروهـش پیـش از 
شـروع آزمایش هـا، حدس هـا و پیش بینی هـای خـود را در 
Physicl Review Letters منتشـر کرده انـد. صرف نظـر 
از اینکـه پیش بینی هـای دانشـمندان تـا چـه حـد درسـت 
باشـد، نتایـج آزمایش هـا به عنـوان یـک رویداد مهـم و قابل 
توجـه در زمینـه ی فهـم و دریافـت مـا از برخـی از مهم ترین 
بلوک هـای سـاختاری جهان هسـتی بـه شـمار خواهد رفت 
و مـا امیدواریـم کـه این مسـیر به یـک فهم بهتـر از فیزیک 
منجـر شـود؛ چـون علـم فیزیـک بـه نوعـی روی همـه ی 
تاثیـر  مـا  پیرامـون  پدیده هـای  تمامـی  برهم کنش هـای 
می گـذارد. توماس در پایان اشـاره می کنـد که:پیامدهای کار 
مـا بـرای دنیـای علمی چشـم گیر خواهد بـود. ایـن اتفاق در 
واقـع ماننـد نیزه ای اسـت که قرار باشـد در پیکره ی سـاختار 
علمـی فعلـی فـرو رود. امکان دارد تا شـاهد ارائـه ی الگوهای 

نوینـی در زمینـه ی فیزیک هسـته ای باشـیم.

همـواره درباره ی احتمال وجود حیات در سـایر کرات نظرات 
مختلفی پیشـنهاد شـده اسـت. اما تا کنون هیچ نشـانه ی قابل 
اسـتنادی مبنـی بـر وجـود حیـات فرازمینی بـه دسـت نیامده 
اسـت. گروهی از پژوهشگران اسـترالیایی درباره ی احتمال وجود 
حیـات فرازمینی دیدگاه نسـبتا متفاوتی را ارایـه داده اند. زندگی 
روی سـیاره های دیگـر ممکـن اسـت در یک بازه ی کوتـاه وجود 
داشـته و به سـرعت هم ناپدید شـده باشـد. در واقـع این نظری 
اسـت که زیست شناسـان سـتاره ای دانشگاه ملی اسـترالیا به آن 
اعتقـاد دارنـد. دانشـمندان در پژوهشـی که به منظـور پی بردن 
بـه چگونگی گسـترش حیات روی یک سـیاره شـکل گرفت به 
ایـن نتیجـه رسـیدند که ممکن اسـت حیـات روی یک سـیاره 
اندکـی پـس از پیدایشـش در آن سـیاره به صورت ناخواسـته و 
در اثـر سـرمایش یـا گرمایش شـدید روی سـیاره از میـان رفته 
باشـد. دکتـر آدیتیـا چوپـرا )Aditya Chopra( از دانشـگاه 
ملـی اسـترالیا و سرپرسـت گـروه پژوهشـی کـه نتایج کارشـان 
هـم در مجلـه ی اسـتروبیولوژی انتشـار یافتـه در ایـن رابطـه 
می گوید:احتمـاال جهـان هسـتی سـیاره های فراوانی با شـرایط 
مناسـب برای وجود حیات دارد. بسـیاری از دانشـمندان اینگونه 
فکـر می کننـد کـه این جهـان بایـد پـر از موجـودات فرازمینی 

گوناگون باشـد. 
امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد این اسـت که حیـات در مراحل 
آغازیـن پیدایشـش روی یـک سـیاره تـا حـدودی شـکننده و 
آسـیب پذیر اسـت؛ بنابرایـن مـا بـاور داریـم کـه در بسـیاری از 
مـوارد حیـات به وجود آمـده فرصت کافی را بـرای تکامل و بقاء 
روی آن سـیاره نداشـته و از میان رفته اسـت. اغلب محیط های 
سـیاره ای اولیـه ناپایـدار هسـتند و ثبـات کافـی را ندارنـد. برای 
اینکـه یـک سـیاره ی زیسـت پذیر بـه وجـود بیایـد، نیـاز اسـت 
کـه سـاختارهای حیاتـی بتواننـد گازهـای گلخانـه ای همچون 
بخـار آب و کربن دی اکسـید را تنظیـم کننـد تـا به ایـن ترتیب 
دمای سـطح سـیاره پایـدار بماند.احتمـال می رود کـه در حدود 
4 میلیـارد سـال پیش سـیاره های زهـره، مریـخ و زمین همگی 
زیسـت پذیر بـوده باشـند. بـا ایـن همه پس از سـپری شـدن 1 
میلیـارد سـال از هنـگام شـکل گیری،  این سـیاره ها رفتـه رفته 
دچـار دگرگونـی شـده اند و مریخ به یک سـیاره ی سـرد و یخی 

و همچنیـن زهـره بـه یـک فضـای داغ بدل شـده اند. پروفسـور 
چارلـی الینویـور )Charley Lineweaver( یکـی از اعضـای 
ایـن گـروه پژوهشـی می گوید:اگر فرض کنیم که در سـیاره های 
زهـره و مریـخ زندگـی میکروبـی وجـود داشـته اسـت، در ادامه 
می تـوان بـه ایـن نتیجه رسـید که حیات نتوانسـته بـا تغییرات 
سـریع محیطـی روی آن سـیاره ها خـود را سـازگار کنـد و در 
نتیجـه به ثبـات الزم برای تداوم نرسـیده اسـت. احتماال حیات 
روی کـره ی زمیـن توانسـته اسـت در پایدارسـازی آب وهـوای 
سـیاره نقـش تاثیرگـذاری را بـازی کنـد و بـه این ترتیـب خود 
را تثبیـت سـازد. دکتـر چوپرا بـاور دارد که تئـوری آنها می تواند 
بـه یک پرسـش مبهـم در این زمینه پاسـخ دهـد. وی می گوید: 
شـاید دلیـل اینکـه ما تا کنـون هیچ نشـانه ی قابل اسـتنادی از 
موجـودات فرازمینـی نیافته ایـم این باشـد که ما همواره بیشـتر 
بـه بررسـی احتمال سرچشـمه ی حیـات و موجودات هوشـمند 
روی سـیاره ها پرداخته ایـم و هیـچ گاه بـه ایـن نکتـه توجـه 
نداشـته ایم کـه احتمـال پدیـداری سـریع تنظیم هـای زیسـتی 
حاصـل از چرخه هـای بازخوردی روی سـطوح سـیاره ها بسـیار 
 )Enrico Fermi( کـم اسـت.همان گونـه کـه انریکـو فرمـی
فیزیکدان در سـال 1950 به آن اشـاره کرد، سـیاره های سـنگی 
مرطـوب بـا منابع آلی و منابع انرژی تقریبا بـه فراوانی در کیهان 
وجـود دارنـد؛ با ایـن حال تا کنون هیچ نشـانه ای از وجود حیات 
فرازمینـی یافـت نشـده اسـت.به عقیـده ی پژوهشـگران یکی از 
پاسـخ های محتملی که برای تناقض عنوان شـده توسـط فرمی 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه حیـات در آن سـیاره ها پیـش از این 
 Gaian( »نابـود شـده باشـد. آنهـا از عبـارت »تنگنـای جایـان
Bottleneck( بـرای نامگـذاری ایـن انقـراض جهانی اسـتفاده 
کرده انـد. اسـتادیار الینویـور در ایـن بـاره گفتـه اسـت:یکی از 
پیش بینی های بسـیار کنجکاوکننده ی مـدل تنگنای جایان این 
اسـت کـه بر طبق آن اکثریت غالب فسـیل هایی کـه در پهنه ی 
جهـان هسـتی وجـود دارد بـه جـای اینکـه متعلـق بـه گونه ی 
چندسـلولی و پرسـلولی هماننـد دایناسـورها یـا انسـانواره هایی 
باشـد که میلیاردها سـال زمان برای فرگشتشـان سـپری شـده 
اسـت؛ متعلـق به حیات هـای میکروبـی منقرض شـده در نقاط 

مختلف خواهنـد بود.

فرضیه ای که ممکن است سبب بازنویسی 
کتاب های مرجع شود

حیات روی سیاره های دیگر ممکن است قبل 
از گسترش از میان رفته باشد

آگهی حراج  نوبت اول
آگهی حراج شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 

شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی وابسـته بـه وزارت جهاد کشـاورزی در نظر دارد نسـبت به فروش حـدود 169 تن مواد حاصل از بوجـاری بذور را به صـورت یک مرحله 
ای و از طریـق حـراج حضـوری اقـدام نمایـد. لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسـناد حراج از روز دوشـنبه مـورخ 94/11/12 لغایت روز چهارشـنبه 94/11/14 
)سـه روز کاری( بـه آدرس: کرمـان- بلـوار شـهید صدوقـی- نرسـیده بـه پـل راه آهـن- شـرکت خدمـات حمایتی کشـاورزی اسـتان کرمـان- دبیرخانه کمیسـیون معامالت 
مراجعـه نماینـد. ضمنـاً تاریـخ برگزاری حراج رأس سـاعت 11 روز شـنبه مـورخ 94/11/17 به آدرس فوق االشـاره دفتر مدیریت شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی کرمان 
مـی باشـد. و مـورد معاملـه بـه خریـداری که باالترین قیمت پیشـنهاد نمایـد فروخته شـده و در قبال فروش موضوع حـراج، وجه آن دریافـت می گردد. ارائه کارت شناسـایی 

معتبـر )ترجیحـاً کارت ملی( از سـوی برنده الزامی اسـت. 
هر گونه مالیات و عوارض طبق شرایط حراج بعهده خریدار خواهد بود.

جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید ضمن تماس با شماره تلفن 32111025-034 به آدرس اینترنتی شرکت www.assc.ir نیز مراجعه فرمائید. 
م الف 676

خسـارت خدمـات اینترنـت بـر اسـاس کیفیت یا سـرعت 
نامناسـب بـر اسـاس قـرارداد، پس از سـال ها انتظـار باالخره 
بـه مشـترکان پرداخـت می شـود. بـر اسـاس اعـالم رئیـس 
رگوالتـوری تا کنـون مقادیـری از این جرایم بـه صورت نقدی 
و حجمـی بـه کاربـران اینترنـت شـرکت ها پرداخـت شـده 

اسـت. پـس از سـال ها ارائـه اینترنـت بـدون کیفیـت یـا بـا 
سـرعت کمتر از سـرویس مقـرر، ظاهرا قرار اسـت که جرایم 
مشـخص شـده در موافقت نامـه ی سـطح خدمـات )SSS( به 
کاربـران شـرکت های اینترنتـی پرداخـت شـود. بـر اسـاس 
اظهـار نظـر رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات 

رادیوئـی، ایـن خسـارت مطابـق بـا شـرایط موافقت نامـه ی 
سـطح خدمـات )SLA( از سـوی اپراتورهـای ارائه دهنـده 
اینترنـت بـه صـورت نقـدی و حجمی بـه کاربـران زیان دیده 
سـازمان  رئیـس  عمیدیـان،  می شـود.علی اصغر  پرداخـت 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی در ایـن  بـاره اعـالم 
کرد:بـا نظارت بـر اجرای مصوبه 177 کمیسـیون درخصوص 
خدمـات  سـطح  موافقت نامه هـای  چارچـوب  و  »ضوابـط 
)SLA( خدمـات ارتباطـات داده ها« از سـوی رگوالتوری، در 
شـش ماهـه ی اول سـال 94 حـدود 2 میلیـارد ریـال معادل 
200 میلیـون تومـان بصورت نقـدی و حدود 7 هـزار و 409 
گیگابایـت بصـورت حجمـی از سـوی اپراتورهـای PAP و 
Wimax در قالـب موافقت نامه ی سـطح خدمات  به کاربران 
این شـرکت ها پرداخت شـده اسـت.به گفته عمیدیـان، برای 
مقـررات  تنظیـم  کمیسـیون  مصوبـه 177  اجرائـی شـدن 
و ارتباطـات و جلـب رضایـت مـردم از خدمـات ارائـه شـده 
در بخـش سـرویس های فنـاوری اطالعـات، سـازمان تنظیم 
مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اپراتورهـا را ملزم کرده اسـت 
تـا سـامانه سـنجش سـرعت را در پایـگاه اطالع رسـانی خود 
ایجـاد کننـد. البتـه امـکان دسترسـی بـه سـامانه سـنجش 
سـرعت تمـام اپراتورهـا بصورت متمرکـز در پورتال سـازمان 

تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئی نیز فراهم شـده اسـت.
عمیدیـان تصریـح کـرد: »بـا توجـه بـه تعیین شـاخص های 
شـامل  رگوالتـوری  سـوی  از  مشـترکان  سـرویس  کیفـی 
سـرعت دانلـود و آپلـود، زمـان تاخیـر و میـزان گم شـدن 
سـامانه سـنجش  در  خـارج شـبکه،  و  داخـل  در  بسـته ها 
سـرعت، امکان نظـارت مطلوب تر بـر ارائه خدمـات اینترنتی 
از سـوی اپراتورها فراهم شـده اسـت.«بر این اسـاس، تمامی 
اپراتورهـا ملـزم شـده اند ضمـن اطالع رسـانی دقیـق دربـاره 
میـزان مجـاز شـاخص های کیفیت سـطح خدمـات و مراحل 
بـه مشـترکان، سـامانه ای را جهـت ثبـت  اندازه گیـری آن 
خسـارت از سـوی مشـترکان براسـاس مقادیـر اندازه گیـری 
شـده، در پورتـال خـود ایجاد کنند. این مـورد در حال حاضر 
از سـوی شـرکت های آریا رسـانه تدبیر)شـاتل(، داده گسـتر 
عصـر نوین)های وب(، پارسـان لین ارتباطات )پـارس آنالین(، 
انتقـال داده هـای آسـیاتک، نداگسـتر صبا)صبانـت(، رهـام 
داتـک و الیـزر اجـرا شـده اسـت و سـایر شـرکت ها نیـز در 
حـال پیاده سـازی این سـامانه هسـتند.امید می رود بـا ایجاد 
ایـن سـامانه ها در سـایت شـرکت های ارائـه دهنـده اینترنت 
از میـزان افـت سـرعت و کاهش کیفیت خدمـات اینترنتی ها 

شود.  کاسـته 

خسارت خدمات اینترنت به کاربران پرداخت می شود 
 خبر
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ک درمانگـر اعتیـاد بـا اشـاره بـه اینکـه متـادون مـاده موثری 
بـرای تـرک هروئیـن و کراک اسـت، گفـت: مصرف متـادون برای 

تـرک اعتیـاد انتخـاب میان بـد و بدتر اسـت.
مجیـد گل رضایـی، بـا بیـان اینکـه تـرک اعتیـاد بـه وسـیله 
متـادون بـه سـن بیمار و نـوع مخدری کـه مصرف کرده بسـتگی 
دارد، اظهـار کـرد: مصـرف کـراک، هروئیـن و شیشـه و امثال این 
مـواد قطعـا از مصـرف متـادون پرخطرتـر اسـت، زیرا آسـیب های 

زیـادی بـه شـخص و جامعـه وارد می کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بیشـتر مـوارد اعتیـاد بـه دو روش 
سـم زدایـی و درمـان نگه دارنـده انجام می شـود، افزود: روش سـم 
زدایـی بـه دو روش تدریجـی و اسـتاندارد تفکیک می شـود که در 
روش تدریجی سـم زدایی در یک روز و در روش اسـتاندارد، سـم 
زدایـی در 14 روز انجـام می شـود. ایـن درمانگـر اعتیـاد ادامه داد: 
در روش نگه دارنـده از دارو بـرای تـرک اعتیاد اسـتفاده می شـود و 
در مراحـل تـرک بـا ایـن روش دوز دارو بـا توجه به شـرایط بیمار 
کـم می شـود و پـس از بهبـودی نسـبی بیمار، سـم زدایـی انجام 
می شـود. گل رضایـی ادامـه داد: در بیشـتر موارد افـراد برای تهیه 
مـواد دسـت بـه سـرقت می زننـد و از سـوی دیگـر مـواد مخدری 
کـه اغلـب معتـادان اسـتفاده می کنند ناخالص اسـت، امـا مصرف 
متـادون اشـتها و خـواب ایـن افـراد را تنظیـم می کنـد و مصـرف 
صحیـح ایـن دارو ظاهـر فـرد را نیـز بهبـود می بخشـد. وی اضافه 
کرد: در کل متادون بد اسـت، اما در مقایسـه با مواد مخدر بسـیار 
عالـی اسـت زیـرا رفتارهای اعتیـاد گونه معتـاد را کاهش می دهد. 

ایـن پزشـک با اشـاره بـه اینکـه داروهایـی مانند شـربت تریاک و 
قرص هـای بوپرنورفیـن نیـز بـرای ترک اعتیاد اسـتفاده می شـود، 
افـزود: بوپرنورفیـن بـرای شـخصی کـه می خواهـد بـه روش سـم 
زدایـی اعتیـاد را درمـان کنـد بهتریـن روش اسـت زیرا ایـن دارو 
مخـدر نیسـت و می تواند جایگزیـن خوبی برای مواد مخدر باشـد 
و هم چنیـن عوارض کمی نسـبت به متادون داشـته و سـم زدایی 
بـا اسـتفاده از ایـن دارو در مـدت زمـان کمتـری انجـام می شـود. 
گل رضایـی بـا بیـان اینکـه کـه مصـرف بوپرنورفیـن بـرای ترک 
اعتیـاد فوق العـاده اسـت، گفـت: در همـه مراکـز ترک اعتیـاد این 
دارو موجـود اسـت و به بیماران ارائه می شـود. ایـن درمانگر اعتیاد 
بـا بیـان اینکـه مصـرف صحیـح متـادون کمـک موثری بـه ترک 
اعتیـاد می کنـد،  تصریـح کـرد: مصرف کنترل نشـده متـادون آثار 
روان شـناختی منفـی بـر مغـز دارد و موجب فراموشـی می شـود. 
همچنیـن مصـرف زیـاد ایـن دارو سـبب افزایـش آنزیم هـای کبد 
شـده و بر کلیه و سیسـتم دسـتگاه گوارشـی نیز آثار مخربی دارد 
و هم چنیـن چهـره افـراد را زرد می کنـد. گل رضایـی با اشـاره به 
اینکـه هـر دارویـی بـرای درمـان نوعـی از اعتیاد مناسـب اسـت، 
افـزود: بـرای کـراک و هروئیـن، متـادون، بـرای شـیره و تریـاک، 
شـربت تریـاک و بـرای قرص ها و سـایر مـواد مخـدر، بوپرنورفین 
تجویـز می شـود. ایـن پزشـک بـا بیـان اینکـه تـالش بـرای ترک 
اعتیـاد نبایـد تنها جسـمانی باشـد، تصریح کـرد: اگرچـه متادون 
وابسـتگی های جسـمانی ایجـاد می کنـد، امـا رفتارهـای معتـاد 

گونـه و اختـالالت رفتـاری بیمـاران را از بیـن می برد.

شخصی که متادون مصرف می کند به یک دارو 
وابسته می شود

گل رضایـی افـزود: شـخصی کـه متـادون مصـرف می کنـد به 
یک دارو وابسـته می شـود و هـر روز صبح باید ایـن دارو را مصرف 
کنـد کـه بتوانـد به فعالیت هـای روزانـه خـود ادامه دهـد، اما این 
فـرد از لحـاظ رفتـاری ماننـد یـک فـرد عـادی اسـت و از لحـاظ 

روانـی نیز متـادون تاثیرات بسـیار خوبی داشـته اسـت.
وی اضافـه کـرد: رفتـار افـرادی کـه متـادون مصـرف می کنند 
ماننـد یـک فـرد عـادی اسـت و ایـن دارو بـر خـواب و اشـتهای 
ایـن افـراد تاثیـر مثبتـی دارد؛  پرخاشـگری آن هـا کم می شـود و 

بـه آغـوش خانـواده بـاز می گـردد، بنابراین اگـر به متـادون مانند 
داروهـای دیابـت و یـا آلزایمـر نـگاه شـود، مصـرف آن مشـکل 

نـدارد. چندانی 
ایـن درمانگـر اعتیـاد با بیـان اینکـه در مراکز متـادون درمانی، 
بـه جـای مـواد مخـدر کـه عارضه هـای گوناگـون دارد متـادون 
جایگزیـن می شـود، گفـت: افـرادی کـه خواهـان مصـرف متادون 
بـه صـورت مـادام هسـتند که بـرای آن هـا دوزی تنظیم می شـود 
کـه بـه کبـد و کلیه هـا آسـیبی نرسـاند و چنانچه فـردی بخواهد 
ایـن دارو را تـرک کنـد هـر هفته از مقدار تجویز شـده آن کاسـته 

می شـود تـا مصـرف آن به طـور کلـی قطع شود./ایسـنا

پیامدهای مصرف متادون از نظر یک درمانگر اعتیاد!

بد و بدتر 

خبر

جامعه

دیـدم  را  مغـازه  کـه  بیـرون  از 
بقیـه ی  مثـل  بـود  مارکتـی  سـوپر 
سـوپرمارکت ها و تنهـا تفاوتـش ایـن 
بـود کـه یـک ملـک تجـاری بـا مرکز 
تـرک سـومصرف مـواد فاصله داشـت 
کـه شـاید بـه نظـر شـما چیـز جالـب 
و نـادری نباشـد چـرا کـه بـه تازگـی 
ایـن مراکـز در کرمـان  شـاهد رشـد 
بوده ایـم. وقتـی وارد مغـازه شـدم راه 
باریکـی از بیـن اجناس کشـیده شـده بـود تا انتهـای مغازه که 
از آنجـا می توانیـد نوشـابه و نوشـیدنی های دیگـر را از یخچال 
برداریـد و بـا دقـت از همـان راه باریـک برگردیـد و با صاحب 
مغـازه حسـاب کنیـد و بروید)مثـا همـه ی سـوپر مارکت هـا( 
امـا خـوب مـن قصد خریـد نوشـابه نداشـتم و دنبـال مطاعی 
زیان بـار تـر بـودم در نتیجـه وقتـی کـه به مغـازه دار رسـیدم 
بـی مقدمـه گفتـم چـی داری؟ نگاهی با شـک و تردیـد به من 
انداخـت و گفـت: چی می خـوای؟ توضیـح دادم کـه دنبـال 
متـادون می گـردم و طـرف تبلیغـات را اینگونـه آغـاز کـرد: 
شـربت دارم و قـرص هـم هسـت امـا قرص های سـفیدم تموم 

شـده فقـط از اون خوبـا بـرام مونـده.
پرسیدم: کدوم خوب ها

گفـت: ببیـن هـم قهـوه ای داریـم و هـم سـفید امـا ایـن 
سـفیدها مالـی نیسـتن و همـه دنبـال قهـوه ای می گـردن که 

اصـال یه چیـز دیگـه اس.
از قیمـت پرسـیدم و تعـدادی کـه می فروشـد کـه اندکـی 
مشـکوک شـد امـا گفـت تـو پـول همرات باشـه تـا اونجـا که 
می خـوای بهـت مـی دم و بعد هـم اضافـه کرد شـانس آوردی 

سـرم خلوتـه وگرنـه عمـرا این همـه فک نمـی زدم.
گفتـم اجـازه بـده تماسـی بگیـرم و بپرسـم کـه دوسـتم 
قهـوه ای بجـای سـفید می خواهـد؟ بعد بـر می گـردم و خرید 
می کنـم، بـه همیـن بهانـه از مغـازه اش بیـرون آمـدم و چون 
ظاهـر خـالف کاری هـم داشـت بـا تـرس و لـرز گوشـی را در 
آوردم و بـا رفیـق فرضـی مشـغول صحبت شـدم و آرام سـوار 
وسـیله ی نقلیه شـدم و تقریبـا بـا موفقیـت گریختـم از منبـع 
خبـری پرسـیدم خـوب دیگـر کجاهـا همیـن برنامـه بـه راه 
اسـت؟  کـه گفـت تـا دلـت بخواهد تـوی ایـن خیابـان از این 
سـوپر مارکت هـا    سـیگار فروش هـا هسـت ولـی اگـر جایـی 
را می خواهـی کـه همـه دور همدیگـه باشـند بایـد برویـم بـه 
آن میـدان کـه یکـی از خروجی هـای شـهر هسـت. پـس از او 
خواسـتم کـه بـه سـمت آن میدان برانـد و وقتی که رسـیدیم 
بـه آن بـا تعـدادی کانکـس مواجـه شـدیم کـه مغازه هایـی 
نزدیـک بهـم را شـکل داده بودند و از کبابـی و جگرکی گرفته 
تا سـوپری و خنزر پنزر فروشـی زیر پیشـخوان یا پشـت ترازو 
و یـا  گوشـه و کنار دیگـری از مغـازه را تبدیل بـه مکانی برای 
پنهـان کـردن دارو نمـوده  بودنـد و سـرنگی کثیـف را هـم در 
کنـار شیشـه ی شـربت گذاشـته اند شـربت هایی کـه اکثـرا از 

سـر تـا میانـه ی بدنه شـان را شـکرک گرفتـه و اوضاع شـان به 
شـدت رقـت بـار بـود خالصـه خـودم را بـه مغازه هـا رسـاندم 
و هرچنـد بـا شـک و تردیـد بـه ظاهـرم نـگاه می کردنـد امـا 
یکـی از فروشـندها اعتمـاد کـرد و گفـت: چی می خـوای ؟ که 
پرسـیدم: چـی داری؟ و پاسـخ داد: مـن فقـط شـربت متادون 
میـارم ولـی شـربتم اصلـه و عمرا هـم آب توش نیسـت. گفتم 
از کجـا مطمئـن باشـم کـه آب توش نیسـت؟ که جـواب داد: 
ایـن پول هـا خوردن نـداره و من یکـی از این پولهـا نمی خورم 
و اگـر هـم می ترسـی آب داشـته باشـه بـرو از کـس دیگـری 
بخـر. خـوب بهانـه را داد دسـتم تـا بروم بـه مغـازه ی بعدی و 
او هـم دقیقـا همیـن شـرایط را داشـت و شـربت را بـا همین 
وضعیـت ارائـه می کـرد و هـر از چنـدی هـم کسـی می آمد و 
بـا یکـی از بسـته های سـس کـه همراه بـا سـاندویچ می دهند 
و ماننـد لیوان های یکبار مصرف مینیاتوریسـت اندکی شـربت 
می گرفـت و همانجـا یـا چنـد قدمـی آن طرف تر می نوشـید و 
می رفـت. و مـن هم بواسـطه ی ظاهری که خیلی مناسـب آن 
محیـط نبـود قبـل از اینکه بیشـتر از این جلب توجـه کنم آن 
میـدان را تـرک کـردم و دوبـاره بـه منبـع محتـرم گفتـم آقا 
دیگـه کجـا ؟ کـه گفت حتـی سـاندویچی هایی را سـراغ دارم 
کـه از ایـن قـرص و شـربت ها می فروشـند و اگر هم دسـتگیر 
شـوند طولـی نمی کشـد که کسـی در همان حوالـی جایگزین 
ایشـان می شـود و می خواسـت ایـن معنـی را منتقـل کند که 

تـا تقاضـا هسـت، عرضه هـم خواهـد بود .
در ایـن بیـن می گفت خیلی هـم این قضیه بد نیسـت چرا 
کـه شـاید خیلی هـا سـاقی را رها کننـد و بیاینـد از همین ها 
متـادون بخرنـد و الگـوی مصرفشـان تغییـر کنـد، امـا مـن 
کماکان معتقدم که دارو بدون نظارت پزشـک سـم اسـت و از 
این گذشـته تولید کننده و کیفیت این دارو مشـخص نیسـت 
و از همـه ی اینهـا گذشـت ایـن آقایـان کـه دارو را فقـط در 
اختیـار معتادانـی کـه قصد ترک کـردن دارند قـرار نمی دهند 
بلکـه دقیقـا بـا همان سیاسـت کاسـب کارانه تمام تالش شـان 
را هـم می کننـد تـا تعـداد و مقـدار مصرف کننـده را افزایـش 
بدهنـد و مثـل هرکاسـب دیگـری سـود را در افزایـش فروش 
و وفـادار کـردن مشـتری می بیننـد که خـوب عمل وفـاداری 
مشـتری را نـه شـکل کاسـبی و مدیریـت کسـب و کارشـان 
کـه همـان جنسـی کـه می فروشـند تضمیـن می کنـد و از 
ایـن گذشـته هرچقـدر مـوادی راحت تـر در دسـترس عمـوم 
قرارگیـرد احتمـال ابتـالی افـراد بیشـتر را باالتـر می بـرد چه 

برسـد کـه حـاال کار بـه مغازه هـای مختلـف هـم کشـیده و 
هرچنـد قبـال ایـن مسـاله توسـط نیـروی انتظامـی مطـرح 
شـده بـود کـه میانگیـن دسترسـی بـه مـواد در اقصـی نقـاط 
کشـور چیـزی حـدود 12 دقیقه اسـت امـا این شـکل فروش 
متـادون احتمـاال ایـن زمـان را هـم کاهـش بدهـد و همانطور 
کـه چنـدی پیش اشـاره شـد جوانـان زیادی بـرای اولیـن بار 
نـه بـا مـواد مخـدر کـه بـا اینگونـه دارو ها آشـنا می شـوند و 
همانطـور کـه در صفحه هـای اینترنتـی و روزنامه های مختلف 
بـه  محصلیـن  و  دانشـجویان  از  زیـادی  عـده ی  می خوانیـم 
واسـطه ی بیـدار مانـدن در شـب امتحان و یا باال بـردن تمرکز 
و بـا پیشـنهاد دوسـتانی نابـاب به دام ایـن داروهـا می افتند و 
متاسـفانه بیـرون کشـیدن خـود از ایـن ورطه بسـیار سـخت 
و پیچیـده می شـود و چـون اطالعـات کافـی را خانواده هـا و 
جوانـان از مصیبت هایـی کـه ایـن داروها بـه همـراه می آورند 
ندارنـد، ممکن اسـت بـه راحتـی از کنار ایـن ماجراهـا بگذرند 
حـال آنکـه اعتیـاد بـه ایـن جنـس یـا آن دارو فرقـی بـا هـم 
ندارنـد و نتیجـه ی یکسـانی می دهد. مسـاله ی بعـدی هم باال 
رفتـن مقاومـت بدن در برابر داروسـت که وقتی شـخصی مثال 
دارویـی را مصـرف کنـد پـس از یـک دوره ی مصـرف بدنـش 
نسـبت به آن دوز گذشـته دیگـر مقاوم می شـود و باید داروی 
بیشـتری مصـرف کنـد و معموال کسـانی که دارویشـان را این 

گونـه تهیـه می کننـد بـه ایـن عارضـه هـم دچار می شـوند.
 یکی از دوسـتانم که پزشـک اسـت و در یکی از کمپ های 
تـرک اعتیـاد مشـغول بکار شـده می گفت چند نفر از کسـانی 
کـه آنجـا بسـتری هسـتند صبح هـا 45 میلی لیتـر و شـب ها 
هـم 45 میلی لیتـر متـادون مصـرف می کننـد و ایـن قضیـه 

باعـث تعجب همـه ی اهالی کمپ شـده اسـت.
بـرای چندمیـن بـار ذکـر می کنم کـه دارویی کـه در ایران 
تولیـد می شـود و مـارک و لوگوی شـرکت داخلـی را هم دارد 
چطـور بـا ایـن ابعـاد وسـیع در جامعـه پخـش می شـود و تـا 
کـی بایـد شـاهد خود کشـی تدریجی جوانـان و آینده سـازان 
کشـور باشـیم آن هـم بوسـیله ی داروهایی که همیـن جوانان 
و در راسـتای خـود کفایـی و بـی نیازی از بیگانـگان در همین 
کشـور تولیـد شـده اند و در آغـاز مایه مباهـات مـا بوده اند که 
دیگـر ایـن چنیـن داروهایـی را وارد نمی کنیم اما حـاال باید از 
همیـن داروهـا هـم بترسـیم و نگران آینـده ی کشـور و آینده 
سـازانی باشـیم که در سـوپر مارکت هـم متادون در دسـترس  

ایشـان است.

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص 
مصلحت نظام: 

300  هزار ایرانی
به شیشه اعتیاد دارند

 2  هـزار و 274 معتـاد در 9 مـاه گذشـته فـوت 
کرده انـد.

مـرگ  و  شیشـه  بـه  ایرانـی  300 هـزار  اعتیـاد 
2 هـزارو274 معتـاد در 9ماهی که از امسـال گذشـت؛ 
اینهـا مهم تریـن خبرهایـی اسـت کـه دیـروز رئیـس 
کارگـروه کاهـش تقاضـای اعتیـاد مجمـع تشـخیص 
مصلحـت نظـام اعـالم کـرده اسـت. او ماننـد گذشـته 
انتقادهایـی هـم دربـاره برنامه هـا و برخـورد بعضـی 
مسـئوالن بـا حـوزه اعتیـاد داشـته؛ صفاتیـان گفتـه 
مـا از کشـورهایی هسـتیم کـه برنامـه و قانـون خوبـی 
درخصـوص مبـارزه بـا موادمخـدر داریـم، امـا مشـکل 
مـا اجـرای برنامه هـا و نـوع نـگاه برخـی مسـئوالن بـه 
حـوزه اعتیاد اسـت. او در واکنش به مـرگ 2 هزارو274 
معتـاد در 9ماهـه  سـال جـاری با بیـان این کـه در ابتدا 
باید کاری پژوهشـی در این زمینه با همکاری سـازمان 
پزشـکی قانونـی و وزارت بهداشـت انجـام شـود، گفت: 
»ایـن تحقیـق باید مشـخص کند آیـا این اتفـاق میان 
معتادانـی افتـاده کـه سـال ها مصرف کننـده بوده اند یا 
آنـان کـه در ابتـدای مصرفند. همچنین باید مشـخص 
شـود کـه مرگ ومیـر بیشـتر درمیـان مصرف کنندگان 
محرک هـا اتفاق افتاده اسـت یا مخدرهـا و دیگر آن که 
باید مشـخص شـود؛ آیـا هرویین همچنان جایـگاه اول 
را به عنـوان عامـل مرگ ومیر معتـادان را دارد یا خیر؟«

مرگ ومیـر،  درعلـل  این کـه  بیـان  بـا  صفاتیـان 
مسـمومیت حـاد، مسـمومیت مزمـن،  مصـرف چنـد 
مـاده ای و ناخالصی هـای موجـود در مـواد را داریـم و 
در ایـران بحث مسـمومیت حـاد مهم اسـت، ادامه داد:  
»مسـمومیت حـاد یعنـی میـزان زیـادی از یـک مـاده 
ماننـد هروییـن وارد بـدن می شـود و بایـد مشـخص 
شـود؛ آیـا هروییـن خالص باعـث مـرگ مصرف کننده 

شـده یـا ناخالصی هـای موجـود در آن.«
بـه گفتـه او، وقتـی ناخالصـی  وارد مـواد می شـود، 
»ایـن  کنـد:  تغییـر  آن  شـکل  و  رنـگ  بـو،  نبایـد 
ناخالصی هـا می توانـد از نـوع دارویـی، شـیمیایی یـا 
عـادی باشـند که مسـمومیت شـیمیایی بدتریـن نوع 
مسـمومیت اسـت به عنوان مثال برای سـاخت شیشـه 
از ترکیباتی مانند فسـفر و آمونیاک اسـتفاده می شـود 
کـه درشـرایط خـاص ماننـد وجـود زمینه بیمـاری در 
فـرد معتـاد می توانـد باعـث نارسـایی قلبـی یـا مغزی 

شـده و منجـر بـه مـرگ شـود.«
رئیـس کارگـروه کاهـش تقاضـای اعتیـاد بـا بیـان 
این کـه مرگ ومیـر فقـط مخصـوص ایـران نیسـت و 
درهمـه جـای دنیـا وجـود دارد و هرقـدر برنامه هـای 
کاهـش آسـیب درکشـوری موفـق باشـد؛ تاثیرگذارتـر 
اسـت، گفت: »کاهش آسـیب برای گروهـی از معتادان 
اسـت کـه مواد مصـرف می کنند و بحث پیشـگیری در 
ایـن برنامه هـا مطرح نیسـت. کاهش آسـیب بـه معتاد 
می آمـوزد که درسـت تزریق کنند و مصـرف خود را به 
مـواد خوراکـی یا کشـیدنی تغییر دهند و یـاد می دهد 
کـه از مصرف مـواد پرخطر دوری کنند. ضروری اسـت 
برنامه های کاهش آسـیب را درکشـور فعـال کنیم، زیرا 
متاسـفانه ایـن برنامه هـا طی چند سـال اخیر درکشـور 

به شـدت ضعیف شـده اسـت.«
بـا  مبـارزه  قانـون   15 »مـاده  گفـت:  صفاتیـان 
موادمخـدر و بنـد 5 و 6 سیاسـت های کالن نظـام بـه 
برنامه هـای کاهش آسـیب اشـاره می کنند و رشـد این 
برنامه هـا درکشـور خـوب بـود، امـا درچند  سـال اخیر 
کمتـر بـه آن توجه شـده کـه زمینه سـاز افزایـش آمار 

مرگ ومیـر معتـادان شـده اسـت.«
رئیـس کارگـروه کاهـش تقاضـای اعتیـاد بـا بیـان 
این که در بسـیاری از کشـورها برای کنتـرل مرگ ومیر 
و بحـث ناخالصی هـا، ارایـه مـواد بـه گـروه خاصـی از 
معتـادان انجـام می شـود، گفـت: »بـه عنـوان مثـال 
پیش بینـی  امـن  اتاق هـای  سـنگین  معتـادان  بـرای 
می شـود که علـت ایـن اقدام عـدم مصـرف موادمخدر 
توسـط معتـادان درمقابل مـردم و همچنیـن کمک به 
مصـرف اسـتریل درمیان ایـن افراد اسـت. برخی گمان 
می کننـد معنـای چنیـن اقدامـی آزادکـردن مصـرف 
مـواد بـرای مـردم اسـت درحالـی  کـه چنیـن نیسـت 
و ایـن اقـدام تنهـا بـرای گروهـی از معتـادان هرویینی 

تزریقـی و بنابـر تشـخیص پزشـک انجـام می شـود.«
صفاتیـان ادامـه داد: »بایـد برنامه هـای پیشـگیرانه 
میـزان  تـا  گیـرد  صـورت  آسـیب  کاهـش  درحـوزه 
مرگ ومیر هـای ناشـی از اعتیـاد کاهـش یابـد.« رئیس 
کارگـروه کاهـش تقاضـای اعتیـاد بـا بیـان این که طی 
چند سـال گذشـته آمـار مرگ ومیر زنان معتـاد افزایش 
یافته اسـت، گفت: »یکی از دالیل این موضوع شـرایط 
فیزیکـی خاص زنان اسـت که در برابر مسـمومیت های 
ناشـی از مـواد آسـیب پذیرتر هسـتند. همچنیـن زنان 
دیرتـر بـه مراکزدرمانـی مراجعـه می کننـد، از طـرف 
دیگـر در سـال های اخیر سیسـتم غربالگـری ما خوب 
کار می کنـد و میـزان گزارش دهـی از ایـن موضوعـات 

افزایـش یافته اسـت.«
او دربـاره تأثیـر گران شـدن قیمـت شیشـه و مـواد 
محـرک بـر کاهـش مصـرف موادمخـدر هـم گفـت: 
»بحـث گران شـدن و ارزان شـدن مـواد پیچیـده اسـت 
و کامـال به حـوزه اجتماعـی و اقتصادی نزدیک اسـت. 
طـی چنـد مـاه گذشـته قیمـت ماده شیشـه بـا تدبیر 
سـتاد مبارزه با موادمخدر و وزارت بهداشـت 4برابر شد 
و از 19 میلیـون تومـان بـه نزدیـک 70 میلیـون تومـان 
رسـید.« صفاتیـان بـا اشـاره بـه وجـود 300 هزارنفـر 
مصرف کننـده شیشـه درکشـور بـه طـرح ایـن سـوال 
پرداخـت کـه آیـا بـه محـض گران شـدن قیمـت ایـن 
می کشـد،  دسـت  آن  مصـرف  از  معتـاد  فـرد  مـاده 
گفـت:  »چنیـن نیسـت زیـرا آنـان نیـاز دارنـد؛ حـس 
مصـرف مـواد و شـادابی پـس از آن را بـه دسـت آورند 
کـه مصـرف تریـاک ایـن موضـوع را بـرای آنهـا تأمین 
نمی کننـد، لـذا به سـمت مصـرف هروییـن تزریقی یا 
شیشـه ارزان قیمـت می رونـد کـه قاچاقچیـان ازچنین 

می کننـد.« سوء اسـتفاده  شـرایطی 

درباره ی عرضه ی داروهای ترک اعتیاد در بعضی از سوپر مارکت ها و مغازه های دیگر

سوپر متادون

خبر

افقی
1-نوعـی گل شـیپوری شـکل - آبـزی معـروف بحـر 

ر خز
2-عضـو گـوش - کشـوری در غـرب آفریقـای مرکزی 

- معبد ترسـا
3-ناگهان - نوازش کننده و مهربان - بزرگ

4-لقـب مردان - پرنده سـعادت - جمـع رای - زادگاه 
نیما

5-شوخی - نام دخترانه - حرف نفی
6-مزه خرمالو - رنجور و مریض - تصویب شده

7-جایـگاه سـوره فاتحـه در قـرآن - نمایش غـم انگیز 
- نژاد روسـی

8-زدودن - معادل فارسـی آن بازاریاب اسـت - کشور 
گیگز

9-تصور - دوستی و محبت - ضمیر مفعولی
10-از اعداد ترتیبی - از توابع نایین - منقار کوتاه

11-قیمت بازاری - امان - ملعون تاریخ
12-اریکه - عزم قوی - سروده - شایسته

13-مترسک - بچه ترسان معروف - دقت بیمارگونه
حضـرت  همسـر   - فـارس  اسـتان  در  14-شـهری 

خـوراک خـوش  پرنـده   - )ع(  ابراهیـم 
15-کشور هفتاد و دو ملت - پادشاه هخامنشی

عمودی
1-آواز رسا - شخص با تجربه و متین

2-سزاوار - تاالر - صندوق قدیم
3-امداد غیبی - اتاق قطار - نافرمانی

4-ناگهانـی - زرنـگ ، زیـرک - شـهری تاریخـی در 
جنـوب اسـتان فـارس - مقعـر

5-خطاب بی ادب - از اسباب نانوایی - به اندازه

6-صحـرای خشـک - گلـی خوشـبو - کالم بیهـوده و 
معنی بـی 

7-شکلک - آرمان و مراد - دختر کوروش
8-صندلی راحتی - نگهبان خانه - گودال

9-پایان کار - از گازها - پر نمک
10-پارسنگ ترازو - جمع ودیعه - دویار بلند قد!

11-عـدد گلـر - گروهی از یـاران پیامبر اسـالم )ص( 
ذخیره  -

12-رشـته - خواهـش نفس - قسـمتی از سـوره های 
قـرآن - بـا داد آید

13-از رنگ ها - کریستال - قلندر
14-نگهبان چماقدار - همین حاال - پوچ ، خیالی

15-محصل - جزوه دان
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روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

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

عکس: ياسر خديشي

آخرين پرنده هم راها کرده ام

اما هنوز غمگینم

چیزي

در اين قفِس خالي هست

که آزاد نمي شود

گروس عبدالملکیان

عکس نوشت

تماشا موسیقی

شمعدانی ها
نویسنده: ایوب آقاخانی-کارگردان: معین امین و فائضه پاک طینت

مکان:چهارراه طهماسب آباد، اداره ارشاد اسالمی، پالتو نمایش
زمان: از 18 بهمن ساعت 18

رضا یزدانی در حافظیه شیراز
رضا یزدانی با انتشار این عکس نوشت:

اومدیم شیراز، حافظیه... کنسرت فردا میترکونیم... دوستون دارم

تیاتر

خدای کشتار
زمان : 4 الی 20 بهمن ماه      ساعت : 18

مـکان : حـد فاصـل چهـارراه طهماسـب آبـاد و باغملـی ، مجموعـه 
یـادگاران صنعتـی ، پالتـوی همایـون صنعتـی

در حاشیه

رکوردداران کاندیداتوری در انتخابات
بـا بررسـی انتخابات هـای برگـزار شـده در طـول عمـر جمهـوری 
اسـالمی ایـران اعم از ریاسـت جمهـوری، خبرگان رهبـری و مجلس 
شـورای اسـالمی، بـه چهـره هایـی برخوردیم کـه می تـوان گفت در 

کاندیداتـوری در انتخابـات هـا بیشـترین حضور را داشـته اند.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی
هاشـمی  اهلل  آیـت  گفـت  می تـوان  فهرسـت وار  صـورت  بـه 
رفسـنجانی در 4 دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی، 4 دوره 
انتخابـات  دوره   4 ایـن  از  پیـش  و  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
مجلـس خبـرگان ثبـت نام کـرده اسـت و شـرکت وی در پنجمین 
دور انتخابـات خبـرگان رهبری سـیزدهمین مرتبه اسـت که وی در 

انتخابـات شـرکت مـی کنـد.
حسن روحانی

حجت االسـالم حسـن روحانی رئیـس جمهور کنونی کشـورمان 
در سـال 1359 به نمایندگی مجلس شـورای اسـالمی انتخاب شـد؛ 
وی سـابقه پنـج دوره نمایندگـی مردم در مجلس شـورای اسـالمی 
را دارد و نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی در دوره چهـارم و 

دوره پنجـم، بوده اسـت.
روحانـی در انتخابات میان دوره  ای سـومین دوره مجلس خبرگان 
رهبـری در 29 بهمـن 1378، از حـوزه انتخابیه اسـتان سـمنان به 
نمایندگـی مجلـس خبـرگان رهبـری انتخاب  و در سـال 1385 نیز 
بـه عنـوان نماینـده اسـتان تهـران بـه عضویـت دوره چهـارم ایـن 

مجلـس برگزیده شـد .
سـرانجام وی بـا شـرکت در انتخابات ریاسـت جمهـوری یازدهم 
بـا اعـالم وزارت کشـور بـا کسـب 18،613،329 رأی رسـماً در یک 

انتخـاب دیگـر یعنی ریاسـت جمهـوری نیز پیروز شـد.
علی اکبر ناطق نوری

علـی اکبـر ناطـق نـوری در دوره هـای اول، دوم، سـوم، چهارم و 
پنجـم نماینـده و دوره هـای چهـارم و پنجم رییس مجلس شـورای 
اسـالمی بـوده اسـت. او همچنیـن عضـو مجمع تشـخیص مصلحت 
نظام و هیئت موسـس دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت. او در انتخابات 
دور هفتـم ریاسـت جمهـوری کاندیدای انتخابات ریاسـت جمهوری 

. شد
محسن رضایی

وی در انتخابـات هـای زیـادی شـرکت کـرد: محسـن رضایی در 
سـال 1378 خـود را کاندیـدای نمایندگی مجلس شـورای اسـالمی 
رهبـری«  و  امـام  خـط  »ائتـالف  فهرسـت  در  و  کـرد  تهـران  در 
)معـروف بـه جنـاح راسـت( و جامعـه روحانیـت مبارز قرار داشـت، 
امـا موفـق بـه کسـب آرای الزم نشـد. او همچنیـن در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری 1384 نیـز حضـور یافـت، امـا دو روز پیـش از 
برگـزاری انتخابـات کناره گیـری خـود را اعالم کرد. رضایـی یکی از 
نامزدهـای دوره دهـم ریاسـت جمهوری ایـران نیز بـود. رضایی نیز 
جـزو 8 نفـری بـود که صالحیـت آنها بـرای انتخابـات دوره یازدهم 

ریاسـت جمهـوری توسـط شـورای نگهبـان تأیید شـد.
محمدرضا باهنر

محمدرضـا باهنـر نماینـده مردم شـهرهای بافت، کرمـان، تهران 
ری شـمیرانات و اسالمشـهر در مجلس شورای اسالمی در دوره های 

دوم، سـوم، چهـارم، پنجم، هفتم و هشـتم و نهم بوده اسـت. 
محمد باقر قالیباف

ریاسـت  انتخابـات  در   1384 سـال  در  قالیبـاف  محمدباقـر 
جمهـوری ایـران وارد صحنـه انتخابـات شـد وی در تاریـخ 21 
نـام  ثبـت  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در   1392 اردیبهشـت 

 . د کر
احمد ناطق نوری

احمـد ناطـق نـوری نمایندگی حـوزه انتخابیـه شهرسـتان نور و 
محمودآبـاد در مجلـس شـورای اسـالمی در دوره هـای اول، سـوم، 
چهـارم، پنجـم، ششـم، هفتـم و هشـتم از انتخابـات میـان دوره ای 
مجلـس در سـال 1360 کـه جانشـین بـرادرش عباس علـی ناطـق 
نـوری شـد. وی بـرادر بزرگ تـر علی اکبـر ناطـق نوری اسـت. احمد 
ناطـق نوری بـا سـابقه ترین نماینـده ادوار مجلـس در انتخابات نهم 
مجلـس شـورای اسـالمی شـرکت کـرد امـا از راهیابـی بـه مجلس 

بازماند. نهـم 
مصطفی معین

مصطفـی معین سـابقه سـه دوره نمایندگی از حوزه هـای تهران، 
شـیراز و اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی، را در کارنامـه خود 
دارد. وی همچنیـن کاندیـدای انتخابات ریاسـت جمهـوری در دوره 

نهـم و سـال 1384 بود.
محمدرضا خباز

و  ششـم  پنجـم،  چهـارم،  دوره  چهـار  در  خبـاز،  محمدرضـا 
هشـتم بعنـوان نماینـده مـردم شهرسـتان های کاشـمر و خلیل آباد 
و بردسـکن در مجلـس شـورای اسـالمی انتخـاب گردیـد و پیـش 
انتخـاب به عنـوان اسـتاندار سـمنان قصـد داشـت در دهمیـن  از 
دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی نیـز شـرکت کنـد. وی در 
انتخابـات مجلـس نهم شـرکت کرد امـا از راه یافتن بـه این مجلس 

بـاز مانـد و رای نیـاورد.
احمد پیش بین

در هفـت دوره از حـوزه انتخابیـه بافـت کاندیـدا شـده اسـت. بـا 
احتسـاب ایـن دوره، او بـرای هشـمین بـار کاندیـدا شـده اسـت.

علی زادسر جیرفتی
او بـا احتسـاب ایـن دوره، نهمیـن دوره ای اسـت کـه از جیرفت  

کاندیدا شـده اسـت.

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب پیش از چاپ روزنامه را 
بخوانید و از 50 میلیون ریال جوایز نقدی و فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن  هر شب ساعت 8
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
۵0 جلد کتاب هرکدام به ارزش ۵0 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن  دوست دار زمین باشیم

نمایشگاه

نمایشگاه نقاشی
بـه منظـور حمایـت وترویج فرهنـگ وهنر اثـار عرضه شـده در این 
نمایشـگاه شـامل 30در صد تخفیف می باشـد. جمعه 9 بهمـن ماه 94 
بـه مدت 10 روز )19 بهمن( سـاعت 16الی 19 رفسـنجان، قاسـم اباد 

حاجـی، کوچـه امام حسـین 20 درب دوم از راسـت، نگارخانه کویر


