
پیام سپاس ابوذر نوذری رییس ستاد دکتر نوذری 
کاندیدای اصالحات کرمان:

همسفر باز بمان
راه کمی طوالنی است

محمدرضا خانی معاونت خدمات 
شهری شهرداری در بازدید از 
محل نگهداری و عقیم سازی 
حیوانات بال صاحب:

 ضارب سگ ها 
به دست 
قانون سپرده 
می شود

مدیرکل اطالعات استان کرمان در جلسه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد:

پر خطر شدن مسیر 
کرمان برای قاچاقچیان
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www.payamema.ir  روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 1000 تومان

احتمال حذف چینی ها از بازار 
خودروی ایران شدت گرفت

پایان ماه عسل 
خودروسازان 
چینی در کرمان
  معاون وزیر صنعت:

اگر چینی ها توسعه ساخت 
داخل محصوالت شان را مدنظر 
قرار ندهند، از بازار ایران 
حذف می شوند

 معاون امور صنایع کرمان:

باید 40 درصد تکنولوژی های 
خارجی، بومی شود

 کرمان موتور:

تابع سیاست های 
وزارت صنعت هستیم

مطبوعـات را رکـن چهـارم دموکراسـی مـی نامنـد. بیشـتر از صد 
سـال اسـت کـه اولین مطبوعـات وارد ایران شـده انـد و در حوادث 
بـزرگ اجتماعـی نقـش داشـته انـد. از انقـاب مشـروط گرفتـه تا 
نهضـت ملـی شـدن صنعـت نفـت و پیـروزی انقـاب اسـامی در 

سـال 1357.
روزنامـه هـا نماینـده افکار عمومی هسـتند و انعـکاس دهنده پیام 
هـای مـردم به مسـؤوالن و پیگیری مطالبات جمهـور ملت و تنویر 

عمومی.  افکار 
هـای  رسـانه  از  را  مطبوعـات  و  مکتـوب  ای  رسـانه  کـه  آنچـه 
الکترونیکـی )رادیـو، تلویزیـون و شـبکه های مجـازی( متمایز می 
کنـد، ماندگاری آن هاسـت. زمینه تعمیق و تحلیـل و مرور با دقت 
مطالب توسـط مخاطب هم تنها در رسـانه های مکتوب مهیاسـت. 
قصـد آن نـدارم کـه در ایـن نوشـتار کوتـاه از برتـری هـای رسـانه 
مکتـوب بـر دیگر رسـانه ها داد سـخن بدهـم که جای آن نیسـت. 
روزگاری روزنامـه نـگاران، فرهیختـگان جامعـه بـه حسـاب مـی 
آمدنـد. چشـم بینـا و گـوش شـنوای جامعه. واسـطه بین مـردم و 

مسـؤوالن. 
امـا دیـر گاهـی اسـت که هـر رسـانه مکتوب محملی شـده اسـت 
بـرای رسـاندن آگهـی هـای خصوصـی و دولتی بـه گوشـه و کنار 

کشور. 
دیرگاهـی اسـت کـه بازاریـاب یـک روزنامـه قـدر و منزلتـش از 
نویسـنده بیشـترتر اسـت. دیرگاهی اسـت کـه یـک کادر آگهی در 
یـک نشـریه بیشـتر تـر از مقالـه فان تحلیـل گر مخاطـب جذب 

مـی کنـد. دیـر گاهی اسـت... 
درسـت اسـت کـه آگهـی و رپورتـاژ بـرای بقای یـک نشـریه الزم 
اسـت و اگر نباشـد حقوق همان نویسـنده هم تأمین نخواهد شـد. 
امـا درد آنجاسـت کـه همـه ایـن ها فـدای اقتصاد نشـریه شـود و 
هـدف از روزنامه داری پول در آوردن باشـد! درد آنجاسـت که برای 
ایـن پـول در آوردن، برخـی مدیران نشـریه ها دسـت بـه هر کاری 
مـی زننـد. درد آنجاسـت که یـک پیرمرد که خود را مدیر مسـئول 
نشـریه مـی دانـد و بـه قول خودش، سـال هـا تدریس کرده اسـت 
در جلسـه رسـمی سـتاد انتخابـات اسـتان کرمـان کـه به ریاسـت 
اسـتاندار تشـکیل شـده اسـت، به جـای اینکـه پرسـش هایش در 
زمینـه نحـوه برگـزاری انتخابـات کـه سرنوشـت سـازترین اتفاقی 
اسـت کـه در یـک کشـور دموکـرات اتفـاق مـی افتـد، از اسـتاندار 
مطالبـه عیـدی می کند و دیگر خبرنگاران حاضـر و غایب را نیز در 
ایـن مطالبه خود شـریک می کنـد. این نهایت مطالبه یک نشـریه 
از عالـی تریـن مقـام اجرایی اسـتان اسـت. وقتی که نماینـده افکار 
عمومـی مطالبـه خـود را در ایـن حد تنـزل دهد دیگر چـه توقعی 
مـی توان داشـت کـه همین نشـریه در بازتـاب نظـرات و مطالبات 

مردم موفق باشـد. 
ایـن افـراد روزنامه نگار واقعی هسـتند یـا به اشـتباه در دل خانواده 
مطبوعـات نفـوذ کرده انـد؟ امروز دیـوار مطبوعات بسـیار کوتاه تر 
از دیگـر مشـاغل اسـت. هر کسـی کـه آخر شـب خاطـرات روزانه 
خـود را مـی نویسـد خود را نویسـنده می پنـدارد. آن هایـی که از 
روی کنجـکاوی مـی تواننـد اخبار مربـوط به این و آن را اسـتخراج 
کننـد خـود را مسـتعد خبرنـگاری مـی داننـد. البته نمـی خواهم 
خـدای ناکـرده زحماتی را که همکاران عزیزم در مطبوعات اسـتان 
کرمان می کشـند را نادیده بینگارم. سـخن از معدود افرادی اسـت 
که هیچ سـنخیتی با کار مطبوعاتی ندارند اما سـال هاسـت که به 

روزنامـه داری در همین اسـتان مشـغول اند. 
امـا روی سـخنم از ایـن جا به بعد با اسـتاندار محترم کرمان اسـت. 
جناب آقای اسـتاندار! پیشـاپیش عیدتان مبارک باشـد. ما از شـما 
عیـدی نمـی خواهیـم. حداقـل بـه نمایندگـی از طرف بچـه های 
روزنامـه پیـام مـا حضـور شـما عرض مـی کنـم کارت هدیـه های 
50 هـزار تومانـی و 100 هـزار تومانـی دردی از مطبوعـات کرمان 
دوا نمـی کنـد. بیایید و به حرمـت قلم و به احتـرام روزنامه نگاران، 
خبرنـگاران، طراحـان و... واقعـی مطبوعـات- کـه جمـع کثیـری 
از همـکاران مـن در سراسـر اسـتان کرمـان را شـامل مـی شـود و 
مـن دسـت و قلـم تـک تـک آن را مـی بوسـم- از عیـدی دادن به 
خبرنـگاران خودداری کنید. بگذارید نویسـندگان به همان ماسـت 
و نیمـرو خـوردن معـروف باشـند و عـده ای در شـکل و شـمایل 
خبرنـگار و سـردبیر و مدیـر مسـئول آبـروی جامعـه مطبوعـات را 

بـر بـاد ندهند. 

آگهی فراخوان شماره 1/94/1001/ق )نوبت اول(
چون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان در نظر دارد اجرای نمایشـگاه صنایع دسـتی 
و سـوغات نـوروز 95 را در مرکـز اسـتان و شهرسـتانهای تابعـه به اشـخاص حقوقی واجد شـرایط واگذار نمایـد. لذا کلیه 
متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ درج آگهـی بـه مـدت 3 روز مـدارک درخواسـتی و قیمت پیشـنهادی خـود را در پاکت 

سربسـته بـه دبیرخانـه اداره کل واقـع در بلوار جمهوری اسـامی سـه راه هوانیـروز تحویل نمایند. 
مدارک درخواستی:

1- مدارک مستند در ارتباط با اجرای نمایشگاه و رزومه کار )اساسنامه( 
2- ارائه تاییدیه مالی توسط بانک عامل )گردش مالی شش ماهه آخر(
3- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به میزان 5 درصد قیمت پیشنهادی 

4- کارفرما در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد. 
هزینه درج آگهی به عهده برنده فراخوان می باشد.

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان
م الف 751
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1 تا 213 تا 14

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

10,020,000
9,990,000
5,110,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,750,000
1,860,000
1,018,950

دالر
یورو

درهم

34,597
38,282
9,407

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

جناب آقای حبیب اهلل نیکزادی
 انتخاب بجا و شایسـته ی شـما که نشـانه ی شـعور و تعقل سیاسـی 
مـردم شهرسـتان هـای بـم- فهـرج -ریـگان و نرماشیراسـت را بـه 
تهنیـت  و  تبریـک  پـرور  دالور  نواحـی  آن  مـردم  و  حضرت عالـی 
می گویـم و سـعادت خدمتـی طوالنـی و دسـتیابی به قله هـای رفیع 

توسـعه بـرای را خواسـتارم.
آگهی مناقصه عمومیعلیرضا ریاضي شهردار بم

شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پـروژه هـای زیـر اقدام نمایـد لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی 
ردیفهـای زیـر جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خـود بـه نشـانی بـم ، بلـوار شـهید صدوقـی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها 

نمایند. مراجعـه 
اجرای ساختمان پالتواجرای پارک بسطامیاجرای پارک نارنجستاننام پروژه

24/780/744/9759/134/963/8012/637/685/703برآورد اولیه براساس فهرست بهای ابنیه 94}ریال{

1/240/000/000460.000.000132.000.000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه }ریال{

6ماه8 ماه15 ماهمدت انجام کار }ماه{
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 300،000 ریـال بـه حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم 

نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه هر یـک از پـروژه های فـوق اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- شرکت کنندگان باید به طور جداگانه در مناقصه هر پروژه که مایلند شرکت نمایند.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- ارائه رزومه  کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 94/12/27 می باشد.
8- متقاضیان جهت اطاع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

علیرضا ریاضی - شهردار بم

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

جناب استاندار! لطفا به 
خبرنگاران عیدی ندهید!

یاسر سیستانی نژاد

 »پیام ما« گزارش می دهد

سونامی دانش آموختگان بیکار
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

آبفا

تعویض بیش از 390 دستگاه 
کنتور خراب در سیرجان 

طـی بهمـن ماه 391 دسـتگاه کنتـور خراب 
در شهرسـتان سـیرجان تعویـض شـد. مجیـد 
میرشـاهی مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره 
سـیرجان  فاضـاب شهرسـتان  و  آب  شـرکت 
گفـت: طـی بهمـن مـاه بـه منظـور محاسـبه 
میزان دقیق ّآب مصرفی مشـترکین، جلوگیری 
از پـرت آب و کاهـش آب بـدون درآمـد، 391 
دسـتگاه کنتـور خراب در شهرسـتان سـیرجان 
تعویـض شـد. وی افـزود: کنتورهای ذکر شـده 
در شـهرهای بلـورد )11(، پاریـز )14(، زیدآباد 
و   )44( نجـف شـهر   ،)261( سـیرجان   ،)42(

هماشـهر )19( دسـتگاه تعویـض گردیـد.

انجام 150 مورد نمونه
 آزمایش آب شرب در 
آزمایشگاه آبفای کرمان

مـاه 149  اسـفند   8 لغایـت    2 تاریـخ  از   
مـورد نمونـه آزمایش آب شـرب در آزمایشـگاه 
آبفـای کرمـان انجـام شـد.   از تاریـخ 2  لغایت 
8 اسـفند مـاه 149 مـورد نمونـه آزمایـش آب 
شـرب در آزمایشـگاه آبفـای کرمان انجام شـد.   
شاهسـوار کارشـناس آزمایشـگاه بـا اعـام این 
میکروبـی  نمونـه  مـدت  ایـن  گفـت:در  خبـر 
)81مـورد(، نمونـه EC و TDS )63 مـورد( 5 
و نمونه شـیمیایی )5مورد( توسـط کارشناسان 
مربوطـه در آزمایشـگاه انجـام شـده و شـرایط 
مـی  مطلـوب  حـد  در  آشـامیدنی  آب  کیفـی 

. شد با

واگذاری190  فقره انشعاب 
آب در شهرستان کرمان 

طـی ماه گذشـته 190 فقره انشـعاب آب در 
شهرسـتان کرمـان واگـذار شـد. غامرضـا زین 
الدینـی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
کرمـان گفـت: طـی مـاه گذشـته بـه منظـور 
 190  ، جدیـد  مشـترکین  بـه  خدمـت  ارائـه 
فقره انشـعاب آب در شهرسـتان کرمـان واگذار 
شـد. وی افـزود: از ایـن انشـعابات 147 فقـره 
در شـهر کرمـان و 43 فقـره در شـهرهای تابعه 
)اندوهجـرد، باغیـن، چتـرود، راور، رایـن، زنگی 
آبـاد، شـهداد، گلبـاف، ماهـان و محـی آبـاد( 

شـد. واگذار 

شست و شوی 12 هزار  
مترمکعب از مخازن ذخیره 

آب شهرستان بردسیر 
بـه منظور ارائـه خدمات مطلوب تر آبرسـانی 
و بـاال بـردن کیفیـت آب مصرفـی شـهروندان 
در شهرسـتان بردسـیر نسـبت بـه شستشـوی 
مخـازن ذخیـره آب، بـه گنجایـش 12000متر 
مکعـب اقدام گردیـد. خبرنار آبفـا کرمان- اکبر 
افضلـی مدیـر امـور آب و فاضـاب شهرسـتان 
بردسـیر بـا بیـان اینکـه شستشـو و الیروبـی 
نگهـداری  محـل  عنـوان  بـه  ذخیـره  مخـازن 
از  شـهروندان  مصرفـی  شـرب  آب  توزیـع  و 
در  گفـت:  اسـت  برخـوردار  ویـژه ای  اهمیـت 
مخـازن  از  مترمکعـب  راسـتا 12000  همیـن 
ذخیـره آب شهرسـتان در شـهرهای بردسـیر 
)5000 مترمکعـب(، نـگار ) 5000 مترمکعب(، 
اللـه زار )1000 مترمکعـب( و گلـزار )1000 
مترمکعـب( برابـر دسـتور العمـل و ضوابط موج 
مـورد شستشـو و الیروبـی قـرار گرفـت که این 
مهـم عاوه بـر موثر بـودن در ارتقای بهداشـت 
آب، در کیفیـت آن نیـز تا حـد قابل ماحظه ای 

اسـت. موثر 

تعمیر خودروهای 
نجات فرودگاه 
های استان توسط 
کارشناسان ماهر اداری

مبحـث  تحقـق  منظـور  بـه 
اساسـی اسـتاندارد سـازی و بـه 
روز رسـانی در تمامـی حـوزه ها، 
خودروهـای  سـاماندهی  طـرح 
ایمنـی وآتش نشـانی بـا تکیه بر 

دانـش بومـی و بـدون اعـزام بـه تعمیـرگاه هـای خـارج از فـرودگاه به دسـت 
کارشناسـان فنـی ومتبحر ایسـتگاه ایمنی وآتش نشـانی چند سـال اسـت که 
ادامـه دارد و موجـب کاهـش هزینـه ها شـده اسـت. محمـد نخعـی مدیر کل 
فـرودگاه های اسـتان ضمـن تقدیـر از اهتمـام و خبرگی کارشناسـان مربوطه 
اظهـار داشـت : تعمیـرات خودروهـای فـوق تمامـا توسـط همـکاران  مرتبـط 
صـورت پذیرفتـه  کـه در مـواردی کـه هزینه شـده  تعویض قطعاتـی همچون 
مانیتـور  و سـایر لـوازم گیربکـس  بـوده کـه  انجـام وهزینـه هـای تعمیـر  در 
ایـن مـوارد بـرای اداره کل  رایـگان بوده وتوسـط این نفرات انجام شـده اسـت 
. گفتنـی اسـت  هزینـه خریـد قطعـات  و نیـز  بخشـی از تعمیـرات خـارج از 
فـرودگاه ، بـا  اعتبـاری بالغ بر 4میلیـارد و 50 میلیون ریال بوده اسـت که اگر 
قـرار بـود در تعمیر گاه های سـطح شـهر انجام شـود قطعا  هزینه های بسـیار  
باالتـری  داشـت کـه بـا همیاری کارشناسـان  ایسـتگاه  عملیات آتش نشـانی 

وایمنـی زمینـی   بـدون هزینـه  تعمیـر شـده اسـت و ادامـه دارد.

برگزاری همایش 
تجلیل از »نوآوران و 
مخترعین بسیجی« 
به میزبانی مجتمع 
کک سازی زرند

مدیـر مجتمـع کک سـازی و 
پاالیـش قطـران زرند: اگـر تفکر 
بسـیجی و اتـکا بـه کارشناسـان 
کارخانجـات  بیـن  در  داخلـی 

و صنایـع نهادینـه شـود بـه دسـتاوردهای بزرگـی در زمینـه اقتصـاد مقاومتی 
خواهیـم رسـید. بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع کک سـازی و پاالیـش 
قطـران زرنـد: حسـین متصـدی در همایـش تجلیـل از »نـوآوران و مخترعین 
بسـیجی« اسـتان کرمـان در تاالر اجتماعـات مجتمع کک سـازی زرند، حضور 
جوانـان مبتکـر و خـاق در عرصـه صنعت را نعمـت بزرگی دانسـت و افزود: با 
اتکا به نیروی جوان و نشـر و گسـترش تفکر کار و تاش، کشـور از وابسـتگی 
بیـرون خواهـد آمـد ، همـان طـور کـه امـروز در عرصـه هسـته ای، صنایـع 
موشـکی و قـدرت دفاعـی بـه پیشـرفت قابـل ماحظـه ای دسـت یافتـه ایـم.  
درپایـان مراسـم بـا حضـور مسـئولین ومشـاور امـور ایثارگـران ومشـاور عالی 
مدیـر عامـل شـرکت تهیه وتولیـد مواد معدنـی ایـران از مخترعین و نـوآوران 
بسـیجی درعرصه صنعـت و همچنین ایثارگران مجتمع کک سـازی و پاالیش 

قطـران زرنـد بـا اهـداء لـوح و هدایـا تقدیـر به عمـل آمد.

کاهش 20 درصدی 
حقوق دولتی معادن 
جنوب کرمان

رئیس سـازمان صنعـت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان گفـت: 
حقـوق دولتی معـادن کرومیت در 
جنـوب کرمـان 20 درصد کاهش 
یافتـه اسـت. بـه گـزارش روابـط 
عمومـی سـازمان صنعـت، معدن 

و تجـارت جنـوب کرمـان محمـود اسکندری نسـب اظهـار داشـت: حقـوق دولتی 
معـادن، سـهم دریافتی دولت از معادن اسـت که بر اسـاس میزان مجوز برداشـت 
سـاالنه معـدن، عیـار مـاده معدنـی و مبلغ حقـوق پایـه آن ماده معدنی محاسـبه 
شـده و معـدن کاران موظـف به پرداخـت این مبلغ به خزانه دولت هسـتند. رئیس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان بیـان کـرد: جنوب کرمـان به 
عنـوان قطب کرومیت کشـور، حدود 70 درصد از اسـتخراج این مـاده معدنی را با 
تولید سـاالنه 250 هزار تن به خود اختصاص داده اسـت. وی گفت: در سـال های 
گذشـته همزمـان بـا کاهش قیمـت جهانی مـواد معدنـی و کاهش تقاضـای مواد 
معدنـی شـاهد افـت قیمـت در ایـن مـواد معدنـی بودیـم کـه در صـورت عـدم 
چاره اندیشـی، احتمـال رکـود ایـن بخـش در آینـده وجـود دارد. اسکندری نسـب 
ادامـه داد: در پـی تاش هـای بی وقفـه ایـن سـازمان کاهش حقـوق دولتی معادن 
کرومیـت را خواسـتار شـدیم تـا از رکـود احتمالـی در ایـن بخش مهـم اقتصادی 

جلوگیری شـود.

چهارشنبه؛ 
اختتامیه نخستین 
سوگواره عکس 
عاشورایی ده زیار 
نخسـتین  اختتامیـه  آئیـن 
عاشـورایی  عکـس  سـوگواره 
بـا  کرمـان  زیـار  ده  روسـتای 
موضـوع تعزیـه برگـزار می شـود. 
بـه گـزارش ایرنـا دبیـر اجرایـی 

نخسـتین سـوگواره عکـس عاشـورایی روسـتای ده زیـار گفـت: آئیـن اختتامیه 
و تجلیـل از برگزیـدگان سـوگواره عکـس عاشـورایی با حضور اسـتاندار کرمان و 
جمعی از مسـئوالن این اسـتان چهارشـنبه 12 اسـفند در پژوهشـکده تعلیم و 
تربیـت کرمـان برگزار می شـود. ثـاراهلل انکوتی افـزود: فراخوان سـوگواره عکس 
عاشـورایی روسـتای ده زیار، اول بهمن همزمان با سـالروز وفات حضرت فاطمه 
معصومـه )س( منتشـر شـد. وی بیـان کـرد: 491 اثـر از اسـتان هـای تهـران، 
خراسـان رضـوی، اصفهـان و یـزد و همچنیـن شهرسـتان هـای اسـتان کرمان 
بـه دبیرخانـه سـوگواره عکـس عاشـورایی روسـتای ده زیار ارسـال شـد. انکوتی 
تصریـح کـرد: آثـاری کـه در روسـتای ده زیار تصویر بـرداری شـده بودند امکان 
شـرکت در سـوگواره را پیدا کردند. وی گفت: 30 اثر شایسـته چاپ در نمایشگاه 
و سـه اثـر در بخـش حرفـه ای برگزیـده و چهـار اثر نیـز در بخـش عکس تلفن 

همـراه شایسـته تقدیر شـدند.

قطران زرندفرودگاه اختتامیهصنعت، معدن و تجارت

کرمان ویچ

روز یکشـنبه معـاون وزیـر صنعت، 
معـدن و تجـارت از احتمـال حـذف 
ایـران  بـازار  از  چینـی  خودروهـای 
خبـر داد. بـا توجه بـه اینکـه کرمان، 
مهـم تریـن مرکز مونتـاژ و عرضه این 
خودروهـا در کشـور بـوده، ایـن خبـر 
بـرای کرمانـی هـا و فعـاالن صنعـت 
خـودروی کرمـان از اهمیـت ویژه ای 

اسـت. برخوردار 
باز شدن پای چینی ها به بازار خودروی ایران

 از راه کرمان
سـه سـال از رییـس جمهور شـدن محمـود احمـدی نژاد 
گذشـته بـود کـه خبرهایـی مبنـی بر حضـور خودروسـازان 
چینـی در بـازار ایـران بـه گـوش رسـید. خبری که بـا توجه 
بـه در اوج بـودن همـکاری هـای ایـران خـودرو و شـرکت 
فرانسـوی پـژو، بـه طـوری کـه مدیرعامـل ایـن شـرکت در 
سـال 87 بـرای جشـن گرفتن بیسـتمین سـال همـکاری با 
ایـران خـودرو بـه کشـورمان سـفر کرده بـود، جـدی گرفته 
نشـد. البتـه مذاکـرات ایران خودرو و شـرکت چـری چین به 
جایـی هم نرسـید و کسـی بـه ذهنـش خطور نمی کـرد که 
حضـور خودروسـازان چینـی در کشـور پررنگ شـود. حدود 
یـک سـال بعد و در سـال 88 امـا نه از طریق ایـران خودرو و 
تهـران، کـه از راه کرمـان پای خودروسـازان چینـی به داخل 
کشـور باز شـد. در این سـال شـرکت کرمان موتور قراردادی 
را بـا چینـی هـا امضا کـرد و نام لیفان بر سـر زبان هـا افتاد. 
در آن زمـان خودروسـازان داخلـی بـا اسـتفاده از درآمدهای 
سرشـار نفتـی و معرفـی خودروهـای ملـی مختلـف، چینـی 
هـا را در حـد رقابـت نمـی دانسـتند. امـا بـا مشـکاتی کـه 
در عرصـه جهانـی بـرای کشـورمان پیـش آمد، چینـی ها به 
سـرعت جـای خـود را در ایـران بـاز کردنـد و توانسـتند در 
کمتـر از پنـج سـال، بیـش از 10 درصد از تولیـد داخل را به 
خـود اختصـاص دهند و صنایع خودروسـازی کرمان به مرکز 
اصلـی عرضـه خودروهـای چینـی بـدل شـود. ایـن در حالی 
اسـت کـه در گذشـته خودروسـازانی نظیـر دوو، هیوندایی و 

فولکـس در کرمـان بـه تولیـد خـودرو می پرداختند.
برجام؛ بالی جان چینی ها

خودروهـای  غیـاب  در  شـدند  باعـث  هـا  تحریـم  اگـر 
وارداتـی، خودروهـای چینـی که کیفیت آن ها مورد شـک و 
تردید اسـت، در خیابان های ایران بیشـتر دیده شـوند، حاال 
همـان تحریم ها مـی توانند باالی جان خودروسـازان چینی 
شـوند. توافـق ایـران و قـدرت هـای جهانـی و اجـرای برجام 
باعـث شـده تـا پـای خودروسـازان اروپایـی مجددا بـه ایران 
بـاز شـود. اجـرای برجـام و بـه دنبـال آن ایجاد زمینـه برای 
ورود خودروهـای غربی و همچنین انعقـاد قراردادهایی مانند 
قـرارداد 400 میلیـون یورویی ایران خودرو با پژوی فرانسـه، 

زنـگ خطـر را بـرای خودروسـازان چینـی بـه صـدا درآورده 
و مـردم کشـورمان کـه از همـان قدیـم دیـد چنـدان مثبتی 
بـه محصـوالت چینـی موجود در بـازار ایران نداشـتند، بیش 
از پیـش بـا دیـده تردیـد بـه خودروهـای چینی مـی نگرند. 
خصوصـا که قرار اسـت از ابتدای سـال 96 محصوالت جدید 
پـژو وارد بـازار ایـران شـود و کارشناسـان صنعـت خـوردرو 
معتقدنـد چینـی هـا برای بقـای خود در بـازار ایـران خودرو 
بایـد کیفیـت محصـوالت خـود را بـه طـور قابـل توجهـی 

افزایـش دهند. 
احتمال حذف چینی ها از بازار خودروی ایران

اما کیفیت تنها مسـئله ای نیسـت که خودروسازان چینی 
با آن درگیر هسـتند. روز یکشـنبه محسن صالحی نیا معاون 
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت در حاشـیه افتتاح نمایشـگاه 
توانمندی هـای صنعـت خـودرو در پاسـخ به پرسشـی مبنی 
بـر سرنوشـت خودروسـازان چینـی در بـازار ایـران اظهـار 
کـرد: »بـا توجـه بـه تعرفه هـای تعییـن شـده چینی هـا باید 
به سـرعت توسـعه سـاخت داخـل محصوالت شـان را مدنظر 
قـرار دهنـد در غیر این صورت سـال آینده از بـازار خودروی 
ایـران حذف خواهند شـد.« بومی سـازی تکنولوژی سـاخت 
خودروهای چینی حاال سـد جدیدی در مقابل خودروسـازان 
چینـی شـده اسـت. موضوعـی کـه بیـش از همه بـر صنعت 
خودروسـازی کرمـان اثـر خواهـد گذاشـت. چـرا کـه کرمان 
خانـه امـن خودروسـازان چینی بـرای تولید خودروهایشـان 
بـوده اسـت. گـواه ایـن مدعـا هـم عرضـه بـاالی خودروهای 
چینی توسـط خودروسـازان کرمانی اسـت. آنطور که اقتصاد 
نیـوز نوشـته مدیـران خـودرو در 10 ماهـه اول سـال 94 ، 
25 هـزار و 585 دسـتگاه خـودروی چینـی تولیـد کـرده 
اسـت. کرمـان موتور هـم در 10 ماهه اول امسـال 35 هزار و 
191 دسـتگاه خـودروی چینـی تولید کـرده اسـت. بنابراین 
گزارش دو شـرکت خودروسـاز کرمان در 10 ماهه اول سـال 
جـاری 60 هـزار و 776 خـودروی چینـی وارد بـازار ایـران 
کـرده انـد. پس مشـخصا حـذف چینی هـا از بـازار خودروی 
ایـران بیـش از هرچیـز بـر صنعـت خودروسـازی کرمـان اثر 

خواهد گذاشـت.
معاون امور صنایع کرمان: باید 40 درصد تکنولوژی 

های خارجی، بومی شود
معـاون امـور صنایـع سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
کرمـان در ارتبـاط بـا احتمـال حـذف چینـی هـا از بـازار 
وزارت  سیاسـت  گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  ایـران  خـودروی 
صنعـت، اسـتفاده از تکنولـوژی هـای خارجـی بـر مبنـای 
توانمنـدی هـای داخلـی اسـت. امیـن غفـاری نـژاد افـزود: 
طبـق ایـن سیاسـت بایـد تکنولـوژی هـای خارجـی بعـد از 
مدتـی بومـی شـود و امـکان سـاخت در داخـل فراهم شـود. 
بـر ایـن اسـاس قـرار شـده 40 درصـد از تولیـدات خارجی و 
تکنولـوژی خارجـی که در کشـور عرضه شـده، بومی شـود و 

خودروسـازان چینی هم از این قائده مسـتثنی نیسـتند. وی 
در پاسـخ به این سـوال که تکلیـف خودروسـازان کرمانی در 
ایـن میان چیسـت، اظهار داشـت: خودروسـازان کرمانی هم 
از ایـن سیاسـت بایـد تبعیـت کننـد. اگر ایـن اتفـاق نیفتد، 
اجـازه تولیـد بـه آن هـا داده نمی شـود. غفـاری نـژاد اضافه 
کـرد: ایـن سیاسـت هـم به نفـع تولیـد داخل اسـت و هم به 

مـردم.  نفع 
کرمان موتور: تابع سیاست های وزارت صنعت هستیم

مسـئول روابـط عمومـی شـرکت کرمـان موتـور در ایـن 
ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: هرچیـزی کـه قانـون کشـور 
بگویـد مـا تابـع همـان قانـون و همان سیاسـت ها هسـتیم. 
عسـگریان افـزود: اگر سیاسـت کشـور بـر بومی کردن اسـت 
مـا هـم در همین مسـیر قدم بـر می داریـم. وی با اشـاره به 
بحـث هایـی که در مـورد کیفیـت خودروهای چینـی وجود 
دارد اظهـار داشـت: کیفیـت خودروهـای چینـی روز بـه روز 
بیشـتر مـی شـود و مطمئـن باشـید خودروسـازان چینی به 
راحتـی بـازار ایـران را از دسـت نمـی دهنـد. مسـئول روابط 
عمومـی کرمـان موتـور در پاسـخ به این سـوال که سیاسـت 
ایـن شـرکت در قبـال همـکاری بـا شـرکت هـای اروپایـی 
چیسـت و مذاکـرات ایـن شـرکت بـا فولکـس واگن بـه کجا 
رسـید، عنـوان کـرد: مـا از قبـل بـا شـرکت هـای اروپایـی 
همکاری می کردیم و شـرایط کشـور به گونه ای شـد که ما 
بـه سـمت چینی هـا رفتیم. اگـر بازهم شـرایط بـه گونه ای 
شـود کـه امـکان همـکاری بـا اروپایی هـا فراهم شـود، قطعا 
اسـتقبال مـی کنیـم. ضمنا مذاکـرات با فولکـس واگن هنوز 

بـه نتیجه نهایی نرسـیده اسـت.
کارشناسان چه می گویند؟

امیرحسـن کاکائـی، عضو هیـات علمی دانشـکده خودرو 
حـذف  احتمـال  بـا  ارتبـاط  در  صنعـت  و  علـم  دانشـگاه 
انتقـال  صـورت  در  ایـران  خـودروی  بـازار  از  هـا  چینـی 
نـدادن تکنولـوژی سـاخت بـه کشـورمان گفـت: بـا برقـرار 
شـدن روابـط ایـران بـا خارجی هـا مـا آمـاده یـک جهـش 
هسـتیم کـه این جهش خـود را در کیفیت، قیمت و سـطح 
تکنولـوژی نشـان خواهـد داد و صنعـت خـودرو مـا را بـه 
سـمتی می بـرد کـه بتوانیـم بـه همکاری خـود بـا برندهای 

معتبـر روی آوریـم کـه در چنیـن شـرایطی طبیعـی اسـت 
از خودروسـازان چینـی فاصلـه بگیریـم. به گـزارش اقتصاد 
آنایـن ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو افـزود: چینی ها در 
دوره تحریم هـا بـرای خـود جایگاهـی در صنعـت خـودرو 
ایـران بـه دسـت آوردنـد بـه طـوری کـه صاحـب سـهم در 
بـازار ایـران شـدند و بعیـد اسـت بـه راحتـی از ایـن بـازار 
خـارج شـوند چـرا کـه ورود خودروسـازان جدیـد و عرضـه 
محصـوالت آنهـا زمانبـر بـوده و دسـتکم دو سـال زمـان 
می بـرد. کاکایـی در خصوص اظهـارات معـاون وزیر صنعت 
تصریـح کـرد:: بـه نظـر می رسـد در دوره ای قـرار گرفته ایم 
کـه بایـد به سـمت داخلی سـازی قطعـات برخـی خودروها 
برویـم از ایـن رو هشـدار  معـاون وزیـر صنعت هوشـمندانه 
بـوده و بـه نظـر می رسـد کـه اگر چینی هـا قصـد ماندن در 
بـازار ایـران را دارند بهتر اسـت بـه تولید برخـی قطعات در 

داخـل ایـران روی آورنـد.
در همیـن زمینـه یـک کارشـناس دیگـر خـودرو گفـت: 
حضـور خودروسـازان چینـی در صنعت خـودرو ایـران رو به 
افزایـش اسـت و جـای خالی یـک اظهار نظر مناسـب و قوی 
در خصـوص ادامـه فعالیـت چینی ها حـس می شـد بنابراین 
اظهـارات معـاون وزیر صنعـت در این خصوص بـه موقع بود. 
فربـد زاوه افـزود: وقتی خودروسـازان ما در مذاکـره با بزرگان 
آنهـا می خواهنـد 30 درصـد صـادرات  از  صنعـت خـودرو 
محصـوالت تولیـدی و 40 درصـد سـاخت داخـل را بر عهده 
گیرنـد، پـس بهتـر اسـت کـه از چینی هـا هـم بخواهیـم که 
چنیـن راهـی را برگزیننـد و فقـط بـه فکـر تولید بـرای بازار 
ایـران نباشـند بلکـه از ظرفیت هـای کشـورمان بـرای تولیـد 
محصـول و صـادرات آن بـه بازارهـای منطقه اسـتفاده کنند.

پایان ماه عسل چینی ها در کرمان
در حالـی کـه در چنـد سـال گذشـته کرمـان بـه مـکان 
امنـی بـرای خودروسـازان چینی بدل شـده بـود و چینی ها 
در کرمـان بـه مـاه عسـل آمـده بودنـد، بـه نظر می رسـد با 
اجـرای برجـام و باز شـدن پای خودروسـازان معتبر جهانی و 
همچنیـن لزوم انتقال تکنولوژی سـاخت خودروهـا به ایران، 
ایـن ماه عسـل پایان یابـد و منفعت بـازار خـودروی ایران به 

سـمت چینی ها یـک طرفـه نماند.

احتمال حذف چینی ها از بازار خودروی ایران شدت گرفت

پایان ماه عسل خودروسازان 
چینی در کرمان

رییـس کمیسـیون قالـی و صنایع دسـتی اتـاق کرمان 
بـا بیـان اینکـه در دوره گذشـته فعالیـت ایـن کمیسـیون 
بیشـتر بـه مباحـث مربـوط بـه فـرش و رفـع مشـکات و 

مسـایل مربوط به آن پرداخته شـد، گفت: این کمیسـیون 
در دوره هشـتم فعالیـت هیـات نماینـدگان اتـاق کرمـان، 
تمرکـز خـود را بـر روی صنایـع دسـتی، بسـته بنـدی و 

توسـعه بـازار محصوالت ایـن صنعت قـرار خواهـد داد. به 
گـزارش ایسـنا فخـری اهلل توکلـی در نشسـتی بـه منظور 
توسـعه بـازار محصـوالت صنایـع دسـتی، افـزود: پـس از 
بازدیـد ماه گذشـته رییـس و مدیران بخش هـای مختلف 
اتـاق کرمـان از نمایشـگاه صنایـع دسـتی و بررسـی نقاط 
ضعـف و قـوت ایـن محصـوالت، توجـه جـدی بـه صنایـع 

دسـتی اسـتان مـورد تاکیـد قـرار گرفت. 
وی در ادامـه بـه بازدیـد از نمایشـگاه صنایـع دسـتی 
آلمـان اشـاره و بیـان کـرد: تغییـر کاربـرد فـرش از کاالی 
سـرمایه ای بـه کاالی مصرفـی، در این نمایشـگاه به وضوح 
مشـخص بـود اما خوشـبختانه فـرش ایرانی هنـوز جایگاه 
خـود را بـدون رقیـب حفـظ کـرده اسـت.  اهلل توکلـی، 
درصـد   50 کشـورها،  از  بسـیاری  در  کـرد:  خاطرنشـان 
هزینـه هـای شـرکت کننـدگان در نمایشـگاههای صنایع 
دسـتی توسـط دولـت هـا پرداخت می شـود امـا در ایران 
بـا واگـذاری ایـن امـر بـه شـرکت هـای مجـری، گاهـی 
اوقـات چندین برابـر هزینه های واقعـی از بازدیدکنندگان 
نمایشـگاه ها دریافـت مـی شـود. عضـو هیـات نماینـدگان 

اتـاق کرمـان، بـر مدیریـت تورهـای بازدید از نمایشـگاه ها 
بودجـه  بایـد  صنعـت  بخـش  در  گفـت:  و  کـرد  تاکیـد 
اختصاصـی بـه فـرش و صنایـع دسـتی بـه طـور دقیـق 
مشـخص باشـد و اتـاق کرمـان، اداره کل میـراث فرهنگی 
و سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان نیز بـرای راه 
انـدازی نمایشـگاه صنایـع دسـتی در اسـتان حمایت های 
الزم را انجـام دهنـد.  وی به ضعف در بسـته بندی صنایع 
دسـتی و عـدم بـازار مناسـب بـرای تولیـدات ایـن صنعت 
و تـاش بـرای رفـع آنها اشـاره کـرد و افزود: با شناسـایی 
بازارهـای جدیـد ماننـد هنـد، مـی تـوان انبارهـای ایـن 
محصـوالت را خالـی کـرد و بـه بـازار صنایع دسـتی رونق 

داد.
گفتنـی اسـت بـا توجـه بـه اجـرای برجـام و بهبـود 
شـرایط ایـران در جهـان، امیـد به برگشـتن اعتبـار فرش 
کرمـان در بازارهـای جهانـی بیـش از پیـش شـده اسـت. 
ایـن موضـوع در حالی اسـت که قرار شـده صـادرات فرش 
ایرانـی بـه امریـکا هـم از سـر گرفته شـود و قالـی کرمان 
از پرطرفدارتریـن قالـی هـای ایرانی در این کشـور اسـت.

لزوم تخصیص بودجه اختصاصی به فرش و 
صنایع دستی در بخش صنعت

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاغذ اخبار

اولیـن روز کاری مجلس نهم بعـد از انتخابات مجلس دهم 
چنان سراسـر حاشـیه بود که شـاید دور نباشـد کـه بگوییم، 
صحـن دیـروز مجلـس، از »متـن« خالـی بـود. بـه گـزارش 
ایلنـا هـر گوشـه گعـده ای شـکل گرفتـه، صندلی هـا خالی از 
نماینـده و راهروهـای میـان صندلی هـای مجلس پـر از تردد 
نماینـدگان؛ نمایندگانـی کـه دیـروز یـک اکثریت مغمـوم را 
تشـکیل می دادنـد و به هر سیاسـتی خود را سـردماغ نشـان 
می دادنـد و اقلیتی که سـعی داشـتند به هر سیاسـتی اندکی 
از شـعف ناشـی از پیـروزی شـان را پنهان کننـد و البته گروه 
انگشت شـمار سـومی کـه تنها متوجـه نطق پزشـکیان بودند. 
مسـعود پزشـکیان، نماینـده اصاح طلـب مـردم تبریـز کـه 
سـابقه وزارت در کابینـه اصاحـات را نیـز در کارنامـه دارد، 
پـس از پیـروزی مجـدد در انتخابـات 7 اسـفند، بـا نطقـی 
شـنیدنی اش به اسـتقبال مجلس اصاح طلب دهم رفت و در 
بخشـی از سـخنانش بـا انتقـاد از ردصاحیت های گسـترده، 
گفـت: قضـاوت بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه حتی دشـمن  ما 
از عدالتمـان ناامیـد نشـوند. افـراد ردصاحیـت شـده تنهـا 

حـق داشـتند یـک نامه بنویسـند کـه ایـن منصفانه نیسـت 
و نمی شـود کسـی را محکـوم کننـد، امـا بـه او نگوینـد بـه 
چـه جرمـی محکـوم شـده و بـه چـه گناهـی از ایـن رقابـت 

اسـت. بازمانده 
پزشـک  توسـط  آن  نطـق  مهم تریـن  کـه  روزی  در 
اصاح طلـب تبریزی انجـام گرفت، تذکرهای شـفاهی مهم را 
دو نماینـده ای مطـرح کردنـد کـه باوجود اختاف نظر شـدید 
بـا یکدیگـر، در یـک نقطـه اشـتراک داشـتند: ردصاحیـت 
شـدن! حمیـد رسـایی نماینـده عضـو جبهـه پایـداری مردم 
تهـران و کمال الدیـن پیرمـوذن نماینـده مـردم اردبیـل کـه 
بـه ویـژه در ماه هـای نزدیـک بـه انتخابـات بار هـا از خجالـت 
یکدیگـر درآمـده بودند، هر کـدام یک تذکر شـفاهی دادند و 
هـر دو نیـز از انتخاباتی حرف زدند که در آن غیبت داشـتند.  
درحالـی که رسـایی در تذکرش، مدعی شـده کـه »بازندگان 
حقیقـی این انتخابات آنهایـی بودند که وامـدار کانون های زر 
و زور و تزویـر هسـتند. آنهایـی که برای به دسـت آوردن رأی 
بیشـتر هویت گذشـته خود را به تاراج گذاشـتند و به آن لگد 

زدنـد«، پیرمـوذن از مجلـس نهم و از نماینـدگان این مجلس 
که دل در توسـعه کشـور داشتند، تشـکر کرد و گفت: از ملت 
بـه خاطـر حسـن انتخاب انسـان های پاکدسـت همـراه دولت 
قدردانـی می کنـم.  بـا ایـن حال شـاید جالب تریـن جمله در 
میـان هـر دو تذکر ایـن دو نماینـده ردصاحیت شـده، آن جا 
بـود کـه رسـایی مدعـی شـد: مـا در دولـت احمدی نـژاد بـا 
آن همـه خدمـات و خوبی هـا، بـه جایش سـؤال و اسـتیضاح 

می کردیم. مطـرح 
حدادعـادل کـه همچـون اکثـر جلسـات علنـی مجلـس 
در چندیـن مـاه اخیـر، بـا دقایقـی تاخیـر خـود را بـه صحن 
انتخاباتـی  گعده هـای  همـه  ثقـل  مرکـز  بی شـک  رسـاند، 
مجلـس اصولگـرای نهم و البتـه نقطه تمرکز عکاسـان صحن 
بـود.  سرلیسـت اصولگرایان تهران درحالی که سـعی داشـت 
نتیجـه انتخابـات تهـران را زیـر لبخندهایـی تصنعـی پنهان 
کنـد، هـر از  گاه مجبـور می شـد برخـاف میـل باطنـی از 
صندلـی اش بلنـد شـود و بـا همکارانش بگـو و بخنـد کند. با 
ایـن حـال هنگامـی که علیرضـا زاکانی خـود را به او رسـاند، 

انـگار تمـام نقـش بازی کردن هـا جـای خـود را بـه بحثـی 
عمیـق و بی توجـه به لنزهای عکاسـان و چشـمان خبرنگاران 

داد.
علـی مطهـری نفـر دوم انتخابـات تهـران نیـز بـه شـدت 
ازسـوی همکارانـش مـورد توجـه قـرار گرفـت و در غیـاب 
محمدرضـا عارف، سرلیسـت و نفر اول انتخابـات پایتخت، به 

نمـادی از پیـروزی اصاح طلبـان تبدیـل شـده بـود. 
مهـدی کوچـک زاده از نمایندگانـی بود که به شـدت مورد 

توجـه عکاسـان و البتـه خبرنگاران قـرار گرفـت. کوچک زاده 
بافاصلـه پـس از ورود بـه مجلس بـا حدادعادل احوالپرسـی 
کـرد و در ادامـه هنگامـی کـه قصـد داشـت از کنـار صندلی 
جعفـرزاده ایمن آبـادی عبـور کنـد، چنـد کامی بـا غامرضا 
تاجگـردون کـه اتفاقـاً در آن لحظـه کنـار نماینـده رشـت 
نشسـته بود، صحبـت کـرد؛ صحبتـی کـه آن چنان دوسـتانه 
بـه نظـر نمی رسـید و با ایـن وجود، بـا لبخنـد و البته تعجب 

تاجگـردون همراه شـد.

حاشیه های نخستین روز کاری مجلس نهم پس از انتخابات مجلس دهم

از خنده های تصنعی حداد عادل تا تشکر رسایی از احمدی نژاد

خانه ملت

پیام
پیام سپاس ابوذر نوذری رییس ستاد دکتر نوذری 

کاندیدای اصالحات کرمان:

همسفر باز بمان راه 
کمی طوالنی است

ابـوذر نـوذری رییـس سـتاد دکتـر نـوذری 
کاندیـدای اصـاح طلـب کرمـان و راور پیامـی 
را منتشـر کـرد. متـن ایـن پیـام بـه شـرح زیر 

ست: ا
بسم اهلل الرحمن الرحیم

همسفر باز بمان راه کمی طوالنی است
آسمان ابری و مغموم، هوا طوفانی است

هـای  شهرسـتان  قهرمـان  و  عزیـز  مـردم 
راور؛ و  کرمـان 

انتخابـات هفتـم اسـفندماه بـه پایان رسـید 
اما سـنگینی بـار تعهد اخاقی و انسـانی شـما 
مـردم عزیـز و وفـادار و دوسـتداران اصاحات، 

بـر گردن مـا باقـی ماند.
زبانمـان از بیـان همراهـی و همدلی و تاش 
هـای عاشـقانه و صادقانـه شـما قاصـر اسـت. 
قـدردان قـدوم مبـارک تک تـک شـما عزیزان 
هسـتیم کـه لحظـه لحظـه یـار و همراهمـان 

بودید.
بـه  ناتوانـی خـود نسـبت  بـه  اذعـان  بایـد 
و  مانـدگار  حماسـه  ایـن  خلـق  از  قدردانـی 
جاودانه توسـط شـما مـردم غیرتمنـد و نجیب 

نماییـم. دیـار کریمـان 
انتخابـات تمام شـد اما عرق شـرم از عظمت 
و همـت و غیـرت و شـهامت و صداقت شـما بر 

جبین مـا ماند؛
و راه همچنان ادامه دارد...

اگرچه میوه به باغ امیدمان نرسید
اگرچه گل به بهار و عیدمان نرسید

ولی به لطف شما کوه پشت سر داریم
اگرچه قفل شد زمانه؛ کلید در داریم

چگونه جای تشکر که همراهی کردید
چگونه شکر کنیم اینکه یکدلی کردید
سپاس بی حد و اندازه از حضور شما

به هرکجا که روید؛ گل کند عبور شما
گرچه ما تجربه ای از نرسیدن هاییم
کوشش رود به دریا شدنش می ارزد

سالها گرچه که در پیله بمانیم اما
صبر این کرم به زیبا شدنش می ارزد

نوذری، باز همان آتش سردی که هنوز
حتم دارم که به احیا شدنش می ارزد

والسام علیکم و الرحمة اهلل
شاد و موفق و سربلند باشید

نهم اسفند 94- ابوذر نوذری
رییس ستاد انتخاباتی غامعباس نوذری

از سـوی وزارت  نتایـج رسـمی اعـام شـده  بـر اسـاس 
کشـور، هـر یـک از طیـف هـای سیاسـی بخشـی از کرسـی 

سـبز بهارسـتان را در انتخابـات از آن خـود کـرده انـد.
شناسـایي گرایش منتخبان بر اسـاس لیسـت هایي اسـت 
کـه از نامـزدي آنهـا حمایـت کـرده اند. بـا این حـال، ممکن 
اسـت گرایـش سیاسـي و فکري ایـن افراد متفاوت از لیسـت 
هایـي باشـد کـه در آن حضـور دارنـد. کمـا اینکـه عمـده 
نامزدهـاي اصولگـرا که در لیسـت ائتـاف اصولگرایـان جاي 

نگرفتنـد، در دیگـر لیسـت هـا قـرار گرفتند.
گرایـش سیاسـی نماینـدگان راه یافته به مجلـس دهم  را 

مـی تـوان بـه صورت کلـی این گونه دسـته بنـدی کرد:
اصـاح طلـب و لیسـت امیـد: 24 درصـد - اصولگـرا: 22 
درصـد- مسـتقل:24درصد- صدای ملت: 4 درصد- مشـترک 

3 لیسـت: یـک درصـد- مرحلـه دوم: 25 درصد
شـاید یکـی از مهمتریـن نکاتـی کـه در مـورد ترکیـب 
مجلـس  آینـده بایـد مـورد توجه قـرار بگیـرد عـدم راهیابی  
نزدیـک بـه 70 درصد از نمایندگان فعلی مجلس به سـاختان 
سـبز بهارسـتان اسـت. از 290  نماینـده فعلـی، نزدیـک بـه 

هفتـاد درصـد از ورود مجـدد بـه پارلمـان بازمانـده اند.
بـه طـور دقیق تر،  از میـان 290 نماینده که در سـال 90 
توانسـتند بـه مجلـس نهـم راه یافتـه و بر کرسـی خانه ملت 

تکیـه بزننـد، تـا ایـن لحظـه، 191 نماینـده مجلـس نهـم به 
طـور قطعـی از ورود دوباره بـه مجلس بازماندند کـه این رقم 
شـامل 66 درصـد از مجمـوع نمایندگان مجلـس خواهد بود.
البتـه پـس از برگـزاری مرحلـه دوم انتخابـات، احتمـال 
افزایـش تعـداد نماینـدگان مجلـس نهـم کـه از راهیابـی بـه 

مجلـس دهـم بازماندنـد وجـود دارد.
همچنیـن از بیـن 9 نماینـده زن مجلـس نهـم، 8 نماینده 
بـه طـور قطعـی از ورود بـه مجلـس دهـم بازمانـده و یـک 
نماینـده زن از حـوزه سـاوه و زرندیـه بـرای رقابـت دوبـاره 

راهـی مرحلـه دوم انتخابـات شـد.
براسـاس ایـن گـزارش بیشـترین »تعـداد« تغییـرات در 
حـوزه هـای انتخابیـه اسـتان اصفهـان صـورت گرفتـه که از 
بیـن 15 حـوزه انتخابیـه 12 حوزه بـا تغییر نماینـدگان نهم 

مواجه شـده اسـت.
امـا از حیـث »درصـد« در حـوزه هـای انتخابیـه اسـتان 
هـای اردبیل، بوشـهر، چهارمحال و بختیـاری و قزوین تمامی 
نماینـدگان)100 درصـد( حـوزه هـای انتخابیـه تغییـر کرده 
و چهـره هـای جدیـد بـر کرسـی هـای مجلـس دهـم تکیـه 

خواهنـد زد.
همچنیـن از بیـن 290 نماینـده مجلـس، سـید جـال 
یحیـی زاده نماینـده تفـت و میبد و علی اکبـر آقایی نماینده 

سـلماس در دوران حضـور خـود در مجلـس نهـم دارفانـی را 
وداع گفتنـد و علیرضـا مرنـدی نماینـده مردم تهـران هم به 
دلیـل محدودیت سـنی) بیش از 75 سـال( امـکان ثبت نام و 

حضـور در رقابـت هـای انتخاباتی را نداشـت.
عـاوه بـر 8 زنـی کـه در لیسـت امیـد تهـران موفـق بـه 
کسـب رای اکثریـت مردم تهران شـده اند چندیـن زن دیگر 
هـم از سراسـر کشـور بـه عنـوان نماینـده وارد مجلس شـده 

انـد. از جملـه زهره سـاالری از حـوزه انتخابیه کرمان، سـیده 
حمیـده زرآبـادی از حوزه انتخابیـه قزوین، هاجـر چنارانی از 
حـوزه انتخابیـه نیشـابور، سـکینه الماسـی از حـوزه انتخابیه 
کنـگان و زهـرا سـعیدی از حـوزه انتخابیـه مبارکـه موفق به 
کسـب اعتمـاد مـردم و راهیابـی به مجلس شـورای اسـامی 
شـده اند. ایـن امـر نشـان از حضور پررنـگ تر زنـان در عرصه 
قانـون گـذاری و مجلـس نسـبت بـه دوره قبـل دارد./انتخاب

بررسی گرایش سیاسی نمایندگان مجلس دهم
    خبر

1  لیست امید، پیروز مطلق انتخابات مجلس در تهران
وزیـر کشـور با اشـاره بـه اینکه شـمارش آراء تهران به پایان رسـید اما مـا از مرحله 
گرفتـن تأییدیـه هیأت هـای نظـارت و تنظیـم صورتجلسـه ها را طـی کرده ایـم، اظهار 
کـرد: همـان 30 نفـری کـه اسامی شـان اعـام شـد رأی تهـران را بـه دسـت آوردنـد. 
بـه گـزارش انتخـاب عبدالرضـا رحمانی فضلـی در محل سـتاد انتخابات کشـور، گفت: 
میـزان مشـارکت در تهـران 50 درصـد و در کل کشـور 62 درصـد اسـت.وی در ادامـه 
افـزود: خوشـبختانه امسـال انتخابـات با آرامش و با شـکوه برگزار شـد و همـه قانون را 
در همـه مراحـل رعایـت کردنـد. همـه جناح هـا و شـخصیت ها و حتی کسـانی که رد 
صاحیت شـدند هم بر رعایت قانون تأکید داشـتند. وزیر کشـور در ادامه خاطرنشـان 
کـرد: تـاش مـا ایـن اسـت کـه بـه سـرعت مرحلـه بعـدی کـه مرحلـه رسـیدگی به 
شـکایت اسـت را انجـام دهیـم. البته این مسـئولیت رسـیدگی به شـکایات با شـورای 
نگهبـان اسـت و مـا بـه آنها کمک می کنیـم. پس از اعـام نتایحـج دو روز فرصت برای 

شـکایت در نظر گرفته شـده اسـت.

2  نتایـج نهایـی و قطعی انتخابات »خبـرگان« در تهران؛هاشـمی اول، 
جنتـی آخر

سـتاد انتخابـات کشـور در اطاعیـه شـماره 91 خـود اسـامی منتخبـان انتخابـات 
پنجمیـن دوره مجلـس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه اسـتان تهـران را از کل چهار 
میلیـون و 500هـزار و 894 آرای ماخـوذه اعـام کـرد. بر اسـاس این اطاعیه اسـامی 

منتخبان به شـرح ذل اسـت: 
1- اکبـر هاشـمی بهرمانـی 2- محمدآقـا امامـی 3- حسـن روحانـی 4 - محسـن 
قمـی 5 - محمدعلـی موحـدی6 - قربانعلـی دری نجـف آبـادی 7 - سـید ابوالفضـل 
میرمحمـدی 8 - محمـد محمـدی نیـک)ری شـهری( 9 - ابراهیـم حـاج امینی نجف 
آبـادی10 - سـید محمـود علـوی 11 - نصراهلل شـاه آبادی 12 - محمدعلی تسـخیری 
13 - محسـن اسـماعیلی 14 - محمدحسـن زالی 15 - سـید هاشـمی بطحایی 16- 

احمـد جنتی 

3  زمان عرضه محصوالت جدید پژو در ایران
ایسـنا نوشـت:پژو 301 جدید و پژو 208 در سـال 2018 و پژو 208 در سال 2017 

وارد ایران خواهند شـد.
جـان کریسـتوف کمار - معـاون آفریقا و خاورمیانه شـرکت پژو - امروز در سـومین 
همایـش بین المللـی صنعـت خـودروی ایـران اظهار کـرد: همکاری مشـترک بـا ایران 
خـودرو از اواسـط سـال 2016 اجرایـی خواهـد شـد.  وی با بیـان این کـه در نیمه دوم 
سـال 2017 سـایت تولیـدی مشـترک ایـران خـودرو و پـژو در تهـران فعالیـت خـود 
را آغـاز خواهـد کـرد، خاطـر نشـان کـرد: بـه ایـن ترتیـب خودروهای پـژو بـا فناوری 
جدیـد در ایـران تولیـد خواهـد شـد.  معـاون آفریقـا و خاورمیانـه شـرکت پـژو ادامـه 
داد: همـکاری مشـترک ایـران خـودرو و پـژو در سـایت تهـران خواهـد بـود و شـامل 
محصـوالت پـژو خواهـد بـود.  وی بـا بیـان این که طـی پنج سـال آینـده 400 میلیون 
یـورو سـرمایه گذاری در همـکاری مشـترک بـا ایـران خـودرو صـورت خواهـد گرفـت، 
اظهـار کـرد: پژو سـیتروئن سـابقه همـکاری طوالنی مدت با ایـران دارد بـه گونه ای که 

سـال 2016، پنجاهمیـن سـال همکاری پژوسـتروئن و سـایپا اسـت.  معـاون آفریقا و 
خاورمیانـه شـرکت پـژو خاطر نشـان کـرد: خودروهای برقی پـژو نیز در آینـده نزدیک 

وارد ایـران خواهند شـد.

4  سـخنگوی وزارت خارجـه: دربـاره دیـه جـان باختـگان منا سـوء 
برداشـت شـده است

حسـین جابری انصاری سـخنگوی وزارت خارجه کشـورمان در نشست هفتگی خود 
بـا خبرنگاران در پاسـخ به سـوال خبرنگاری کـه از او در مورد اظهـارات اوحدی، رییس 
سـازمان حـج و زیـارت مبنـی بـر این که عربسـتان بـرای پرداخـت دیـه جان باختگان 
فاجعـه منـا اعـام آمادگـی کـرده اسـت پرسـید کـه انصـاری در پاسـخ گفـت: وزارت 
خارجـه از ابتـدای وقـوع ایـن فاجعـه پیگیـر ابعـاد حقوقی و انسـانی این موضـوع بوده 
اسـت. وی تصریـح کـرد: سـخنانی کـه بـه رییـس سـازمان حج و زیـارت نسـبت داده 
شـده، صحبـت دقیقـی نیسـت و ایشـان نیـز خـود اعـام کرده انـد کـه از صحبت های 
ایشـان سوءبرداشـت شـده و خبر منتشـر شـده دقیق نیسـت. این دیپلمات عالی رتبه 
کشـورمان بـا بیـان ایـن کـه پرونـده ایـن موضـوع مفتـوح و در حـال پیگیری اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: عربسـتان بایـد بـه تعهـدات قانونـی و اخاقـی خـود در مـورد ایـن 
فاجعـه بـه عنـوان کشـور میزبـان عمل کند و بـه طور طبیعـی اولین کار در مـورد این 
فاجعـه کـه هـزاران انسـان در آن کشـته شـدند، جبران خسـارت جانباختگان اسـت و 
همان طـور کـه پیـش از ایـن اشـاره کـردم پیگیـری ایـن موضـوع از ابعـاد مختلف در 

دسـتور کار وزارت خارجه اسـت.

5  ستاد »خبرگان مردم«: »تکرار می کنیم« دوره رقابت  تمام شد
همزمـان بـا اعـام نتایـج نهایـی انتخابـات مجلـس خبـرگان در اکثـر حوزه هـای 
انتخابیـه و پیـروزی قاطـع نامزدهـای مـورد حمایـت فهرسـت »خبـرگان مـردم« در 
تهـران و بیـش از نیمـی از کرسـی های مجلـس خبـرگان، ایـن سـتاد بیانیـه ای صادر 
کـرد. بـه گـزارش عصـر ایـران در بخشـی از ایـن بیانیـه آمده اسـت: هفتم اسـفند ماه 
بـرای همیشـه، به عنوان نقطه درخشـانی در تاریخ انقاب اسـامی ثبـت گردید؛ روزی 
کـه جمهـوری اسـامی بـه معنای حقیقـی خود ظهـوری کامـل یافـت و اراده جمهور 
مـردم در نظـام اسـامی نمودی درخشـان یافـت. در ادامه آمده اسـت: سـتاد خبرگان 
مـردم بـا پایان یافتـن فرایند انتخابـات، خاتمه فعالیت خـود را اعـام می نماید؛ اگرچه 
هفتـم اسـفند مـاه روز تولـد و آغازی بـرای حرکـت جامعه، بـا امید در مسـیر اعتدال، 
میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط اسـت. از یاد  نبریم که در گذشـته، شـهد شـیرین 
حماسـه های مردمـی بـا افراط و تفریـط، به تلخی ناکامی تبدیل شـده اسـت.  پیروزی 
وقتـی مانـدگار اسـت کـه در آن، بازنـده ای وجـود نداشـته باشـد؛ مـردم شـریفی که 
همـراه نخبـگان حماسه سـاز هفتم اسـفند بودنـد، به نیکی مـی دانند کـه نمایش ادب 
پیـروزی، زیباتریـن زینت این حماسـه اسـت و بـا پرهیـز از واژگان و رفتارهایی محقق 
می شـود کـه موجـب ایجاد ناراحتی و کـدورت دیگر شـهروندان می گـردد و مانع بروز 
تفرقـه، بزرگتریـن مانـع فراگیر شـدن وحدت ملی کـه میوه اصلی این حماسـه مردمی 
اسـت، خواهـد بود. سـتاد »خبـرگان مردم« با توجه بـه ایام سـوگواری حضرت صدیقه 
طاهـره، فاطمـه زهرا)س(، با اعـام عدم برگزاری مراسـم خاصی، »تکـرار می کند« که 

»دوره رقابتهـا تمـام شـده و دوران وحدت و همکاری فرا رسـیده اسـت.«

6  واکنـش حدادعـادل بـه شـوخی های انتخاباتـی بـا او:از اینکـه 
شـوخی های شـما بـه شـخصیت و خانـواده مـن نمی پـردازد ممنونم

بـه  خـود  توئیت هـای  تازه تریـن  در  عـادل  حـداد  بـه  منتسـب  توئیتـر  صفحـه 
شـوخی هایی کـه بـا او در شـبکه های اجتماعـی در خصـوص بیرون ماندنش از لیسـت 
سـی نفـره منتخبیـن تهـران در مجلـس می شـود واکنـش نشـان داد. بـه گـزارش 
خبرآنایـن در ایـن صفحـه در دو پسـت جداگانه نوشـته شـده اسـت: ظـرف چند روز 
گذشـته در فضـای مجـازی مطالـب جالـب و قابـل توجهـی درباره خـودم خوانـدم. از 
ذوق و خوشـحالی همشـهریان طرفدار جریان رقیب خرسـندم. در پسـت دیگری آمده 
اسـت: از اینکـه بخـش قابل توجهی از شـوخی های شـما به شـخصیت و خانـواده من 

نمـی پـردازد ممنونم.

7  عضوجبهـه پایداری:حتـی اصـالح طلبـان مجلـس دهـم ، مخالف 
! لتند و د

حجت االسـام نصـراهلل پژمان فر نماینده مردم مشـهد در مجلس شـورای ، با اشـاره 
بـه رأی مـردم بـه منتقـدان دولـت در انتخابات دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی 
گفـت: مـردم در انتخابـات بـه افـرادی رأی دادنـد کـه اکثریت آنهـا در واقع همسـو با 
دولـت نبودنـد. به گزارش خبرآنایـن وی افزود: اکثریت قاطع کسـانی که در انتخابات 
مجلـس دهـم رأی آوردنـد همسـو بـا دولـت نیسـت و چـه اصولگرایـان و چـه حتـی 
اصاح طلبانـی کـه بـه مجلس راه پیـدا کرده انـد منتقد دولت هسـتند. منتخـب مردم 
مشـهد در مجلـس دهـم اظهار داشـت: بعضی ها درصدد هسـتند تا این مسـئله را القاء 
کننـد کـه نـگاه مـردم در انتخابات اخیـر تغییر کرده کـه این موضوع کاما غلط اسـت 

و می تـوان آن را در رأی مـردم بـه نماینـدگان مشـاهده کرد.

8  کیهان:سـخن گفتـن از پیـروزی و شکست،پسـندیده نیسـت ولـی 
درانتخابـات شکسـت خوردند حامیـان دولـت 

کیهان نوشـت:اگرچه سـخن از پیروزی و شکسـت در انتخابات، سـخن پسندیده ای 
نیسـت ولـی بـه روال جاری و آنچه بر سـر زبان هاسـت، جریان یاد شـده)حامی دولت( 
در کلیـت انتخابـات هفتـم اسـفند شکسـت خـورده اسـت .   ضمـن آن کـه اکثریـت 
مجلـس دهـم در اختیـار اصولگرایـان اسـت، مجلـس خبرگان نیـز، اوال شـرح وظایفی 
کامـا متفـاوت با مجلس شـورای اسـامی دارد و ثانیا،  اکثریت نزدیک بـه تمامی آنها  
در سراسـر کشـور از لیسـت اصولگرایـان برخاسـته اند و عالمـان وارسـته و فرهیخته ای 
هسـتند کـه طـی سـال های متمـادی بارها نشـان داده انـد، تنها دغدغـه  آنان دفـاع از 
اسـام، انقـاب، رهبـری و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی بـوده و هسـت. بنابراین 
برخـی از ادعاهـای ایـن روزها تنهـا در قالب »الف گـزاف« قابل ارزیابی اسـت و بیرون 
از ایـن حـد و انـدازه، کمترین وزنـی ندارد. و مخصوصـا یکی دو تن از کسـانی که زبان 
بـه الف هـای گـزاف مورد اشـاره گشـوده اند، از ایـن واقعیت بیشـتر از دیگـران باخبرند 
و بـه نظـر می رسـد در پـی آننـد که بـا  اینگونـه توهم پراکنی هـا، به خیال خـود،  روی 

روحیـه حـزب اهلل  و توده هـای وفـادار اثر منفـی بگذارند.

9  وزیر آموزش و پرورش احمدی نژاد: اختالفات را کنار بگذاریم
محمـود فرشـیدی در گفـت و گـو بـا خردادنیـوز بـا انتقـاد از اختافـات اخیـر 
اصولگرایـان بعـد از شکسـت در انتخابـات هفتـم اسـفند، اعـام کـرد : االن زمـان 
مناسـبی بـرای طـرح ایـن مسـائل نیسـت کـه برخـی مطـرح کننـد حضـور یـاران 
احمـدی نـژاد در ائتـاف بـزرگ اصولگرایـان کارگشـا بود یا خیـر. البته بنـده خبری 
یـا حاشـیه ای در ایـن خصـوص ندیـدم ولـی هرچـه هسـت بایـد تمـام شـود. چون 
طـرح چنیـن موضوعاتـی منحصـر بـه ایـام انتخابـات بـوده و جنبـه رقابتـی دارد. به 
گـزارش خـرداد، وزیـر آمـوزش و پـرورش دولـت احمـدی نـژاد در ادامه تاکیـد کرد: 
در شـرایط کنونـی مهمتریـن مسـاله برای همـگان اعـم از پیروزشـدگان در انتخابات 
و حتـی بازنـدگان ایـن اسـت که مسـیر رشـد و تعالی کشـور را بعـد از اجابت دعوت 
مقـام معظـم رهبـری به شـرکت در انتخابـات دنبال کنند. او در پاسـخ به این سـوال 
کـه چـرا اصولگرایـان نمـی توانند شـرایط خـود را به موقعیـت اصلی جامعـه نزدیک 
کـرده و همچنـان در تشـکیل ائتـاف هـای انتخاباتی با مشـکاتی عدیـده ای همراه 
هسـتند ، اعـام کـرد : طـرح چنیـن سـوالی در ایـن مقطع زمانـی نمی توانـد نتیجه 
بخـش باشـد. بهتر اسـت کـه از حاال همگـی اختافات را کنـار بگذاریـم. البته ممکن 
اسـت در ایـام انتخابـات اختافاتـی بیـن جریان های سیاسـی چـه در اردوگاه اصاح 
طلبـان و چـه در اردوگاه اصولگرایـان شـکل بگیـرد ولـی اکنـون زمـان طـرح دوباره 

ایـن موضوعات نیسـت.
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سیاست نامه

انتخابات

واکنش هاشمی رفسنجانی به 
پیامک یکی از علمای قم بعد

از اعالم نتایج انتخابات 
مسـیح مهاجـری مدیـر مسـئول روزنامـه جمهـوری 
هاشـمی  اهلل  آیـت  بـا  اش  مذاکـره  از  بخشـی  اسـامی 

کـرد. منتشـر  رفسـنجانی 
به گزارش جمهوری اسامی، وی نوشت:

از آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی پرسـیدم حاالکـه رای 
اول مجلـس خبـرگان رهبـری - نـه تنهـا در اسـتان تهران 
بلکـه در مقیـاس کشـوری - به شـما اختصـاص یافته، فکر 
می کنیـد با مخالفانتان و کسـانی کـه برای رای نیـاوردن یا 
کاهـش یافتن آراء مردم به شـما در ایـن انتخابات هر کاری 
کـه از دستشـان بـر می آمـد علیـه شـما انجـام دادنـد چه 

برخـوردی بایـد کرد؟
گفـت: رقابت هـا تمـام شـده و اکنـون دوران همـکاری 
بـرای خدمـت به مـردم و اعتای کشـور و نظام و پیشـبرد 

آرمان هـای انقـاب اسـامی اسـت.
پرسـیدم: یکـی از علمـای قم بعـد از آنکه نام شـما را در 
صـدر لیسـت رای آوردگان مجلـس خبرگان رهبـری دید، 
بـا ارسـال یک پیامـک از من خواسـت این دو آیـه قرآنی را 
بـرای شـما بخوانم: »سـام علیکم بما صبرتـم فنعم عقبی 
الـدار« )سـوره رعـد آیـه 34( و »واصبـر وما صبـرک االباهلل 
و التحـزن علیهـم والتـک فی ضیـق ممایمکرون« )سـوره 

نحـل آیـه 127(، به ایشـان از قول شـما چـه بگویم؟
گفـت: »ان اهلل یدافـع عـن الذیـن آمنـوا...« )سـوره حج 

آیـه 38(
هـم اینبـار و هم بعـد از انتخابات خبرگان چهـارم و هم 
بعـد از رد صاحیت در انتخابات ریاسـت جمهـوری 1392 
و بعـد از آنکـه بـا یـک جملـه آقـای هاشـمی رفسـنجانی 
معـادالت تغییـر کـرد و آقـای روحانـی رئیس جمهور شـد، 
آیـت اهلل را عامـل واقعی به این آیه شـریفه دیـدم که »لکی 
التا سـواعلی مـا فاتکـم والتفرحـوا بماآتاکم« )سـوره حدید 
آیـه 23(. همواره یکسـان، صبور، با وقار، متحمـل و امیدوار 
بـه فضـل الهـی. تمکیـن بـه قانـون، احتـرام بـه حریم ها و 
حرمت هـا، دلسـوزی برای نظـام و انقاب و کشـور و تاش 
بـرای تقویت والیت فقیه و شـخص رهبـری، از ویژگی های 
ایـن اسـتوانه نظـام در سـختی ها و پیروزی ها و نشـیب ها و 

فرازهاست.
... به جزئیات آنچه مخالفان با آقای هاشـمی رفسـنجانی 
در ماه هـا و بـه ویـژه هفته هـا و روزهـای قبـل از انتخابـات 
هفتـم اسـفند کردنـد وارد نمی شـوم ولـی اشـاره به سـیل 
تهمت هـا، دروغ هـا، توسـل به بوق انگلیسـی و مفتـی دربار 
سـعودی و اسـتفاده از امکانـات بیـت المـال برای از چشـم 
مـردم انداختـن این عالـم مجاهد و انقابـی را الزم می دانم، 
نـه بـرای بازگشـت بـه دوران رقابت بلکه فقط بـا این هدف 
که یادآور شـوم عالم محضر خداسـت و باالتر از محاسـبات 
مـادی ما محاسـبه دیگری وجـود دارد که اگـر از آن غفلت 
کنیـم چـوب این غفلـت را خواهیم خورد. بـه همین دلیل، 
بایـد از آنچـه انتخابـات هفتم اسـفند به همه گوشـزد کرد 

عبـرت بگیریم و بـاور کنیم کـه »یداهلل فـوق ایدیهم.«
ایـن درس، فقـط بـرای کسـانی کـه در انتخابـات هفتم 
اسـفند بداخاقـی کردنـد و چـوب آن را خوردنـد نیسـت. 
کسـانی کـه احسـاس پیـروزی می کننـد نیـز باید بـه این 
واقعیـت توجـه کنند کـه اگر قدر نعمـت را نداننـد خدا آن 
را از آنهـا می گیـرد. آنهـا نباید مغرور شـوند و حتی بیش از 
رقبـای خـود باید به ایـن واقعیت که عالم محضر خداسـت 
توجه داشـته باشـند و خـود را به خدمت به مـردم و تقویت 
بنیان هـای اخاقـی و آرمان هـای انقابـی متعهـد بداننـد. 
ایـن، راهی اسـت که امـام خمینی پیـش پای ما قـرار داده 

اسـت، راهـی کـه عـزت و اقتدار مـا در پیمودن آنسـت.
صاحـب ایـن قلـم اگر بـه آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 
ارادت دارد بـه دلیـل اینسـت کـه در معاشـرت ها دریافتـه 
اسـت که او عالم را محضر خدا می داند، در نشـیب و فرازها 
از خدا غافل نمی شـود، جـواب بداخاقی هـای بدخواهان را 
بـا بداخاقـی نمی دهـد و بسـیار شـجاع اسـت و در نهایت 
مظلومیـت در کـوران حـوادث تند با احسـاس تکلیـف وارد 
قلـب حادثه می شـود. یـک نمونه از این شـجاعت مظلومانه 
اینکـه در هنگامـه سـونامی تهاجم هـای سـنگین روزهـای 
قبـل از انتخابـات هفتم اسـفند که به اومی شـد، با انتشـار 
بیانیـه ای تاریخـی خطـاب به مـردم اعـام کرد: »بـا توکل 
بـر خـدای الیزال، اعتقـاد به مبانی اسـام، تاکیـد بر اصول 
اسـامی، تعالیم اهل بیـت)ع( و با اعتمـاد کامل به صداقت 
انتخـاب افـکار عمومـی، پـس از سـال ها مسـئولیت های 
انتخابـی و انتصابـی، یـک بـار دیگـر - و شـاید آخریـن بار 
– خـود را در معـرض آرای شـما مردم بزرگـوار می گذارم تا 
هـم وزن عملکـرد و هم میزان درسـتی و نادرسـتی مواضع 
خـود را در ترازوی اندیشـه های عام بسـنجم و هـم اگر رای 
الزم و قانونـی را بـرای ورود بـه مجلـس خبـرگان رهبـری 
بـه دسـت آوردم، براسـاس تکالیفـی کـه قانون اساسـی به 
صراحـت از نماینـدگان این مجلس خواسـته، انجام وظیفه 

نمایم.«
تردیـدی نـدارم که در صدر فهرسـت آراء خبـرگان قرار 
گرفتـن آقای هاشـمی رفسـنجانی، پاسـخ مناسـب خدا به 
مظلومیـت او بـود و عمـل بـه وعـده قرآنـی »اّن  اهلل یدافـع 

عـن الذیـن آمنوا«

  عصـر ایران- سـیما پروانه گهر؛ انتخابـات دهمین دور مجلس 
شـورای اسـامی تمامـی معادله هـا و پیش بینی های سیاسـی را 

به هـم ریخت. 
  بـاز جامعـه هیجان و سـرزندگی روزهـای خـرداد 92 را دارد 
و مهـم تـر از تمامـی ایـن مسـائل تغییـر و تحولـی روانـی که در 
بـاب اعتمـاد بـه صنـدوق رای روی داد. تثبیت و عمیـق این بارو 
در بیـن مـردم کـه صنـدوق رای در سرنوشـت آنـان موثـر بوده و 
هسـت.   در این دوره از انتخابات مجلس شـورای اسـامی، برای 
نخسـتین بـار کـه بعـد از مجلـس ششـم اصـاح طلبان بـا تمام 
قـدرت وارد انتخابـات شـدند و از تمـام ظرفیـت خـود بـرای بـه 
پـای صنـدوق کشـیدن مـردم اسـتفاده کردنـد.   اصـاح طلبان 
در انتخابـات دور هفتـم مجلـس شـورای اسـامی بعـد از اینکـه 
تعـداد زیـادی از نیروهـای  این اردوگاه رد صاحیت شـدند، عما 
مجـال شـرکت در انتخابـات را نیافتنـد و در مجلـس نهـم نیـز 
بعـد از اینکـه تعـداد معـدودی شـرکت کردنـد و تعـدادی نیز رد 
صاحیت شـدند، شـرکت سـازماندهی شـده ای از جانب اصاح 
طلبـان صـورت نگرفت.   اصـاح طلبانی که وارد مجلس هشـتم 
و نهـم شـدند در واقع افـرادی بودند که به صـورت فردی تصمیم 
گرفتـه بودنـد تـا نماینده مجلس شـوند و این حضور تـا به حدی 
ُفـرادی ) ُفـرادا( بـود کـه در مجالـس هفتم ، هشـتم و نهم تعداد 
اعضـای فراکسـیون اصـاح طلبـان هرگـز از 20 نفر فراتـر نرفت.   
در انتخابـات مجلـس نهـم اصـاح طلبـان شـرکت کردنـد امـا 
مشـارکت نکردنـد. نقطه اوجی که امروز به تصویر کشـیده شـده 
اسـت حاصـل حرکتی بـود کـه در آن روزها دوربین یـک موبایل 

بـا کیفیـت درجـه 3 بـرای تاریخ ثبـت کرد.
 رییـس دولـت اصاحـات یـک تصمیـم اسـتراتژیک گرفـت 
و تعـداد زیـادی از هـواداران اصاحـات از شـرکت در انتخابـات 
سـرخورده بودنـد و در حالـی کـه هیـچ کـس را بـه شـرکت در 
انتخابـات تشـویق نکرده بود و هیچ اطاعیـه و بیانیه ای نیز نداده 
بـود بـه حوزه رای گیری یک روسـتا در دماوند رفـت در انتخابات 
شـرکت کـرد.   پیـام آن رای ایـن بـود که مـا از نظام قهـر نکرده 
ایـم و در هـر شـرایطی در انتخابـات شـرکت می کنیم و شـرکت 

در انتخابـات را یـک اصـل مـی دانیم.
ایـن پیـام رییس جمهـور  اسـبق در آن شـرایط اعتراضاتی را 
حتـی بیـن اندکـی از اصاح طلبان برانگیخت و حتـی برخی او را 

بـه مماشـات یا نادیـده گرفتن پـاره ای امور متهـم کردند.
  در انتخابـات سـال 92 یـک نامزداصاح طلب وجود داشـت. 
محمـد رضـا عـارف اصاح طلب بـود امـا کاندیدای همـه جریان 
اصاحـات شـناخته نمـی شـد و برخـی از طیـف هـای اصـاح 
طلـب وی را قبـول نداشـتند امـا در مجموع در بیـن کاندیدهای 
ریاسـت جمهـوری انتخابـات سـال 92 محمدرضا عـارف بیش از 
همه شـمایل اصاحات بـود. بعد از وی حسـن روحانی کاندیدای 
اعتدالـی بـود کـه رویکـرد سیاسـی وی به قـول یکـی از روزنامه 
نگاران شـاخص در آن زمان »برخاسـتن چپ از دنده راست بود.«  
در همـان مقطـع در روزهـای آخـر زمانـی کـه رهبـران جریـان 
اصاحـات دیدنـد کـه دو نامـزد نمـی تواننـد همزمـان شـانس 
داشـته باشـند و در شـرایطی که از اسـاس کسـی تصور نمی کرد 
هیـچ شانسـی بـرای نامزد جریـان اصاحات وجود داشـته باشـد 
از وی خواسـتند کـه کنار بکشـد و آن تصمیم تاریخـی در دقیقه 

90 کل معادلـه را تغییـر و سـبب شـد تـا نامزدی رای بیـاورد که 
اصـاح طلـب نبود امـا به دیدگاه هـای اصاح طلبـان احترام می 

گذاشـت و بـرای اصـاح طلبـان فضا و مجـال ایجاد مـی کرد.
  در شـرایط شـگفت انگیزی که نامزدهـای متکثر اصولگرا که 
برایشـان قابـل تصـور نبود تـک نامزد اصولگـرا رای بیـاورد با یک 
مشـارکت حداقلی حسـن روحانی با اختاف بسـیار ناچیز رییس 
جمهور شـد.   مردم در انتخابات 92 به این جمع بندی رسـیدند 
اگـر رای دهیـم نتیجـه مـی گیریـم و این نقطـه آغاز تغییـر بود. 
مهـم ترین مسـاله کنش و واکنش روانی جامعـه در خصوص رای 
دادن بـه نامـزدی بـود کـه هیـچ کـس وی را دارای شـانس نمی 
دانسـت چـرا کـه در آن روزها هیـچ کس تصور نمی کرد حسـن 
روحانـی رییـس جمهـور شـود. هیچ یـک از نماینـدگان مجلس 

نهـم در آن برهـه حامی روحانـی نبودند.
  در همـان زمـان فراکسـیون های مجلـس یا هـوادار قالیباف  
بودنـد یـا جلیلـی یا حـداد عـادل. اما حمایـت جریـان اصاحات 
و بخشـی از اصولگرایـان معتـدل روحانـی را رییس جمهـور کرد.
  اصولگرایان که در سـه سـال گذشـته پیروزی حسن روحانی 
را ناشـی از تشـتت اصولگرایان می دانسـتند از انتخابات سال 94 
بایـد درس بزرگـی بگیرنـد. این بـار اصولگرایان –حتـی پایداری 
هـای وحدت شـکن- به مفهوم واقعـی کلمه وحدت پیـدا کردند  
امـا نتیجـه ای حاصـل نشـد.   این جریان بـا توجه بـه اینکه می 
دانسـت فاصلـه و شـکاف علـی الریجانـی بـا برخـی طیـف های 
اصولگـرا آنقـدر عمیق اسـت که به طور حتم وی بـا آن ها ائتاف 
نمـی کنـد تاش کردنـد تا با ریش سـفیدی برخی بـزرگان مثل 
موحـدی کرمانـی از علـی الریجانـی بخواهند تـا در انتخابـات از 
ظرفیت کادرسـازی خـود به عنوان رییس مجلـس و رهبر فکری 
فراکسـیون اصولگرایـان رهـروان والیـت اسـتفاده نکنـد و عمـا 

لیسـت ندهد و مسـتقل وارد انتخابات شـود. 
  ایـن محاسـبات بـه ایـن قیمـت تمـام شـد کـه برخـی از 
نیروهـای اصولگـرا بـا محوریـت شـخص غامعلـی حـداد عـادل 
و برخـی چهـره هـای پایـداری ایـن میـزان حضـور وی را نیـز بر 
نتافتنـد و او را جزو کاندیدهای اصولگرایـان در قم نیز قرار ندادند 
تـا هزینـه کاندیدای مسـتقل شـدن را بـه وی تحمیل کننـد. اما 

نتیجـه بـرای اصولگرایـان چیـز دیگری شـد.
  لیسـت امیـد در تهران و بسـیاری از شهرسـتان هـا به دالیل 
روشـنی غوغـا کـرد. نخسـت صحبـت هـای تاریخـی هاشـمی 
رفسـنجانی و تکـرار لزوم حضـور مـردم در انتخابات بـرای تغییر 
بافـت فکـری مجلس بود تـا جایی که وی حتی فضا را احساسـی 
نیـز کـرد و با آن لبخند معروف همیشـگی و  باتکلیفـی که دارد 
بـه مـردم یـادآور شـد کـه  ایـن بـرای آخریـن بار اسـت کـه در 
انتخابـات کاندیدا می شـود.   حسـن روحانی به عنوان سـردمدار 
فعلـی جریـان اعتـدال هـر آنچـه در پیـام دادن و پیامـک دادن 
مـی توانسـت کـرد.   رییـس دولـت اصاحـات علی رغـم ممنوع 
التصویـری پیـام تصویـری داد و سـخنرانی کـرد و این ها سـبب 
شـد تـا جمعیـت موسـوم به الیـه هـای خاکسـتری جامعـه که 
تصمیـم بـه شـرکت در انتخابات نداشـتند بـا اعتماد بـه رهبران 
جریـان تحـول خـواه در انتخابـات حاضـر شـوند.   عـاوه بر این 
نـه تنهـا رییـس جمهور اصاحـات، روحانـی و هاشـمی تاکید بر 
رای دادن داشـتند بلکـه حتـی برخـی افراد در حصر کـه از آن ها 

خبـری منتشـر نمـی شـود به طـور غیر رسـمی ایـن پیـام را به 
هـواداران خـود مـی دهنـد کـه باید بـه هـر قیمتـی در انتخابات 

شـرکت کرد.
  رسـانه هـای جریـان اصـاح طلب بـا تمامی قـدرت وارد می 
شـوند تـا الیـه های خاکسـتری را متقاعد سـازند تـا در انتخابات 
شـرکت کننـد و به نظر می رسـد اگر سـاعت رای گیـری افزایش 
مـی یافـت ظرفیـت افزایـش مشـارکت بیـش از ایـن حداقل در 

شـهرهای بـزرگ مثل تهـران نیز وجود داشـت.
پیام های پیروزی لیسـت امید بسـیار زیاد اسـت. در شـرایطی 
در حالـی کـه برخـی به نادرسـت آن را انگلیسـی خطـاب کرده و 
افـراد رد شـده از فیلتـر شـورای نگهبان را خیانتـکار نامیدند، این 

فهرسـت پیروز انتخابات مجلس شـد.

در حقیقـت یـک تیـم دسـته چنـدم و آدم های ناشـناس که 
حتی سـعید حجاریـان گفته بود برخی از چهره های این لیسـت 

را نمـی شناسـد ، به اعتمـاد و اعتبار بـزرگان رای می آورد.
  نکتـه مهـم دیگـر در مـورد حضـور چهره هـای قابل توجهی 
از شـورای نگهبـان در ایـن انتخابـات بـود. بایـد توجه داشـت که 
شـورای نگهبانـی در ایـن انتخابات حضور داشـت که یـک نفر از 
حقوق دانـان و 5 نفـر از 6 فقیـه آن در این انتخابات کاندیدا بودند. 
  کسـانی کـه خـود دیگـران را تاییـد یـا رد صاحیـت کـرده 
بودنـد، هم زمـان خـود در معـرض آزمایـش مـردم قـرار گرفتند.

در نهایـت از نتایـج انتخابات این طور بـر می آید که صاحیت 
کسـانی کـه یک طیف سیاسـی را رد صاحیت کـرده بودند برای 

ورود به مجلس خبرگان تایید نشـد. پس شـد آنچه شـد...

چرا لیست امید در تهران غوغا کرد؟ 

در  مـردم  پیـام  گفـت:  اصاح طلـب  سیاسـی  فعـال  یـک 
انتخابات هفتم اسـفند، انتقاد از رد صاحیت هاشـمی در سـال 
92 و سـید حسـن خمینـی و سـایر نامزدهـای اصاح طلـب در 

94بود. سـال 
بـه گـزارش پایگاه اطاع رسـانی گفتارنو؛ عبـداهلل ناصری در 
تحلیـل نتایج انتخابات دهمین دوره مجلس گفت: از روز شـنبه 
کـه رونـد حضـور مـردم در انتخابـات اعام شـد، مشـخص بود 

کـه اتفاق جدیدی در کشـور رخ داده اسـت.
ایـن فعـال سیاسـی دربـاره واکنـش رسـانه های اصولگـرا 
بـه پیـروزی اصاح طلبـان گفـت: رسـانه های اصولگـرا در ایـن 
مـدت دو خـط را پیگیـری می کردنـد. اول اینکـه مدعـی بودند 

در شهرسـتان ها اصولگرایـان پیروز شـدند در صورتـی که اخبار 
ایـن مطلـب را تاییـد نمی کـرد. دومیـن خـط آن ها هم بـر این 
مبنـا بـود کـه در انتخابـات خبـرگان، لیسـت جامعه مدرسـین 
پیـروز شـده اسـت امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در انتخابـات 
خبـرگان، اصاح طلبـان بعـد از رد صاحیـت گسـترده امـکان 
انتشـار لیسـت قدرتمنـد را نداشـتند اما اتفاقی کـه در خبرگان 

افتـاد ایـن بـود که لیسـت امیـد رای باالیـی آورد.
دنبـال  بـه  فقـط  هـم  اول  از  اصاح طلبـان  افـزود:  وی 
برنامه ریـزی بـرای انتخابـات مجلـس شـورای اسـامی بودند و 
انتخابـات مجلـس خبرگان را به افـرادی دیگر سـپردند. در این 
انتخابـات بسـیاری از اصاح طلبـان روحانی مجتهد در سراسـر 

کشـور ثبـت نـام کردنـد و همـه رد شـدند.
ایـن فعـال سیاسـی ادامـه داد: در   نهایـت فهرسـت خبرگان 
مـردم منتشـر شـد و بـر خاف لیسـت منتشـر شـده از سـوی 
جامعـه مدرسـین، آیـت اهلل جنتـی، آیـت اهلل مصبـاح و آیـت اهلل 
یـزدی در آن قـرار نداشـتند امـا در   نهایـت ایـن لیسـت جامعه 

مدرسـین بـود کـه در انتخابـات خبـرگان تهـران رای نیاورد.
این اسـتاد دانشـگاه گفت: رای مردم در انتخابات روز جمعه 
حـاوی ایـن پیـام بود که نـه تنهـا در مجلس بلکـه در خبرگان 

هـم عاقه ای به حضـور تندرو هـا ندارند.
ناصـری عـدم رای دادن بـه ایـن سـه نفـر را پیامـی نسـبت 
بـه رد صاحیـت آقـای هاشـمی در سـال 92 و رد صاحیـت 
حـاج حسـن خمینی و آیت اله موسـوی بجنـوردی در انتخابات 
اصاح طلـب  سیاسـی  فعـال  ایـن  دانسـت.  امسـال  خبـرگان 
افـزود: اصولگرایـان در هیچکـدام از الیه هـای مختلـف اصـا 
تصـور نمی کردنـد کـه واکنـش مـردم بـه انتخابـات ایـن گونه 
باشـد. هـر چنـد در نتایـج اولیـه تهـران برخـی از نامزدهـای 
امـا وقتـی  بودنـد  اعـام شـده  اصاح طلـب در فهرسـت های 
کـه نتایـج شـمارش آرای مناطـق مرکزی و شـمال شـهر اعام 
شـد، ایـن افـراد از لیسـت افتادنـد. این افـراد نیروهـای خود را 
سـازماندهی کردنـد امـا رای مـردم بسـیار بیشـتر از رای هـای 
سـازمان یافتـه اصولگرایـان بـود. ناصـری بـا اشـاره بـه افرادی 
کـه فضاسـازی هایی را ایجـاد می کننـد، گفـت: اصاح طلبـان 
بایـد ایـن پیروزی را پیـروزی ملت بداننـد و نهادهای حاکمیتی 
تصمیم گیـر نیـز باید متوجه باشـند کـه مـردم در مقابل برخی 

رفتار هـا، تصمیـم بـه جایـی گرفتنـد.
ایـن فعال سیاسـی اصاح طلـب با تاکید بر اینکه رسـانه های 
اصاح طلـب بـه هیچ وجـه نباید تحت تاثیـر فضاسـازی ها قرار 
گرفتـه و بـه ادعاهـای اصولگرایـان پاسـخ دهنـد، گفـت: اتفاق 
بزرگـی در تاریـخ ایـران ثبـت شـده و از نظـر ماهیـت در تاریخ 
بی سـابقه اسـت چراکـه اصا تصور نمی شـد شـرکت مـردم در 

انتخابـات بـه این حد باشـد.
رد  چـون  کـرد:  تاکیـد  اصاح طلـب  سیاسـی  فعـال  ایـن 
انتخابـات  اعامـی  نتایـج  بـود،  نامزد هـا گسـترده  صاحیـت 
مجلـس، مثـل سـال 76 بـود. بـا ایـن تفـاوت کـه آن سـال 
رگه هایـی از پیـروزی دیـده می شـد امـا پیـروزی لیسـت امیـد 

را تـا جمعـه شـب نمی شـد پیـش بینـی کـرد.
برخـی  گرفتـن  قـرار  بـه  اشـاره  بـا  سیاسـی  فعـال  ایـن 
اصولگرایـان در لیسـت اصاح طلبـان تاکید کرد: رفتـار رهبران 
جبهـه  از  را  زیـادی  افـراد  چشـمگیری  طـور  بـه  اصاحـات 

بـه جبهـه اصولگرایـی کشـاند. اصاحـات 
عاریـه  یـار  را  اصولگرایـان  کـه  افـرادی  از  انتقـاد  بـا  وی 
اصاح طلبـان معرفـی می کننـد، گفت:   ایـن اصولگرایـان میانه 
رو بودنـد کـه بـرای بقـای حیات سیاسـی خـود ایسـتادن کنار 
اصاحـات را انتخـاب کـرده و ایـن هنـر جریـان اصاحـات بود 
کـه توانسـت اصولگریـان را جـذب جریـان اصاحـات کنـد و 
اصولگـرای سـنتی  از جریـان  بخشـی  بینـی می کنـم  پیـش 
تاریخی از فعالیت سیسـتماتیک خود دسـت برخواهد داشـت و 

بـه اصاح طلبـان روی خواهـد آورد.

عبداهلل ناصری:

هنر اصالح طلبان جذب اصولگرایان بود
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اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

آگهی حصر وراثت
 97 شـماره  بشناسـنامه  راوری  دهوجـی  سـکینه  خانـم 
باسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و رونوشـت شناسـنامه 
ورثـه، درخواسـتی بشـماره فـوق تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن 
اشـعار داشـته اسـت که شـادروان علی یزدی زاده راوری بشناسـنامه 
شـماره 50 در تاریـخ یکشـنبه 25 مـرداد 1394 در گذشـته و ورثـه 
وی در هنـگام درگذشـت عبارتنـد از: 1- سـکینه دهوجـی راوری 
فرزنـد علـی بشـماره شناسـنامه 97 زوجـه متوفـی 2- محمـد علی 
یـزدی زاده راوری فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 250 فرزند متوفی 
3- مصطفـی یـزدی زاده راوری فرزند علی بشـماره شناسـنامه 148 
فرزنـد متوفـی 4- حلیمـه یـزدی زاده راوری فرزنـد علـی بشـماره 
شناسـنامه 2414 فرزنـد متوفـی 5- طیبـه یـزدی زاده راوری فرزند 
علـی بشـماره شناسـنامه 198 فرزنـد متوفـی 6- فاطمه یـزدی زاده 
راوری فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 110 فرزند متوفـی. 7- احمد 
یـزدی زاده راوری فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 210 فرزند متوفی 
8- مجتبـی یـزدی زاده راوری فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 170 

متوفی.  فرزنـد 
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامـه از متوفی نزد 
اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حل 
اختـاف تقدیـم نمایـد واال گواهـی صـادر خواهد شـد و هـر وصیت 
نامه ای جز رسـمی و سـری که بعد از این موعد ابراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط است. 
نسرین خیراندیش

دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور 
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جلسـه شـورای هماهنگـی مبارزه 
در  دیـروز  اسـتان  مخـدر  مـواد  بـا 
پیامبـر  سـالن  اسـتانداری  محـل 
اسـتاندار  حضـور  بـا  )ص(  اعظـم 
اسـتان  اطاعـات  مدیـرکل  کرمـان، 
، دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه با 
موادمخـدر اسـتان و فرمانده انتظامی 

اسـتان برگـزار شـد.
اسـتاندار کرمـان در این جلسـه با 
اشـاره بـه اینکـه آسـیب هـای اجتماعـی بیشـتر از اقدامات 
پیشـگیرانه مـی باشـد، گفت: اگـر همین تـاش و همکاری 
اعضـای شـورای هماهنگی مبـارزه با مواد مخـدر نبود قطعا 

بحران های بیشـتری داشـتیم.
 علیرضـا رزم حسـینی بـا اشـاره بـه بهـره منـدی افـراد 
بیمـار از مزایـای طـرح تحـول نظام سـامت اظهار داشـت: 
منطـق، عقـل، شـرع و قانـون قبـول دارد که ما بایـد کاری 
کنیـم تـا معتـادان ماننـد افـراد بیمـار دسترسـی راحـت و 

ارزان بـه مراکـز تـرک اعتیـاد داشـته باشـند.
وی تصریـح کـرد: باید برآوردی در اسـتان کرمـان انجام 
تـا مشـخص شـود، اگـر بخواهیـم مراکـزی را دایـر کنیـم 
کـه همـه معتادیـن درمـان شـوند به چـه میـزان امکانات و 
اعتبـارات نیـاز داریم؟ هرچند که دراسـتان بسـیاری فضای 

فیزیکـی بااسـتفاده بـه ویـژه در تابسـتان ها وجـود دارد.
معتـادان  از  بازگشـت 20 درصـد  رزم حسـینی گفـت: 
درمـان شـده در مراکـز درمـان مـاده 16 بـه زندگـی سـالم 
و بـه دور از اعتیـاد نیـز تـا حـدودی قابل قبول اسـت و باید 

زمینـه ای فراهـم شـود کـه ایـن میـزان افزایـش یابد.
اسـتاندار در خصـوص تغییـر نـگاه جامعـه و خانـواده بـه 
فـرد معتـاد اظهـار داشـت: بـا تغییـر نـگاه بـه معتـاد، نگاه 
جامعـه و خانـواده هـا بـه اعتیـاد و فـرد معتـاد نیـز تغییـر 
کـرده و همزمـان بـا آن، روش هـای مبـارزه، نـوع برخـورد 

نیـز تغییـر خواهـد کرد.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه سـرعت عبـور مـواد 
مخـدر سـریعتر از حرکـت هـای مقابلـه ای اسـت، اظهـار 
داشـت: آسـیب هـای اجتماعـی نیـز بـا سـرعت بیشـتری 
نسـبت بـه اقدامـات پیشـگیرانه حرکـت مـی کند کـه باید 

ایـن کنـدی هـا برطـرف شـود.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد کاری کنیـم تـا جایـی که 
امـکان دارد قاچـاق افـول کنـد، افـزود: چـرا کـه بـروز این 

مسـاله بـه دلیـل اعمـال محدودیت اسـت.
رزم حسـینی بـا اشـاره به طـرح ترک اعتیاد در شـهر ک 
صنعتـی، تصریـح کـرد: مـا بایـد بـه سـمت بهبـود وضعیت 
معتادیـن و مـردم با اسـتفاده از ظرفیت سـازمان های مردم 

نهـاد برویم.
هـای  دسـتگاه  همـکاری  بـا  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
اطاعاتـی در راسـتای برخـورد بـا سـران باندهـای قاچـاق 
مـواد مخدر اقدام شـده اسـت زیرا اصل کار افرادی هسـتند 

کـه در پشـت پـرده فعالیـت مـی کننـد.
مدیـرکل اطاعـات اسـتان کرمـان نیـز در ایـن نشسـت 
خبـری بـا اشـاره بـه افزایش کشـت پاییـزی موادمخـدر در 
افغانسـتان گفـت: قیمـت موادمخـدر افزایـش و هزینه های 

سـوخت ایـن کشـور کاهش داشـته اسـت.
جباری اظهار داشـت: نسـبت به سـال گذشـته کشت در 
افغانسـتان 12 درصد افزایش داشـته و باتوجـه به تحریکات 
مختلف، برای نخسـتین بار امسـال کشت سـوم را در برخی 

والیات افغانسـتان شـاهد بوده ایم. 
وی افـزود: قاچاقچیـان بالـغ بـر 14 میلیـارد تومـان در 
حـوزه هـای مختلف متضرر شـده انـد و اگر ایـن روند ادامه 
یابـد باندهایـی کـه فعالیـت مـی کننـد از سلسـله اقدامات 
تـرددی خـود دسـت خواهنـد کشـید و چنانچه عقبـه مالی 

آنهـا ضربـه بخـورد دیگر اقـدام نخواهنـد کرد.
مدیـرکل اطاعـات اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه 
عمـده ضربـات ایـن باندهـا در خارج از اسـتان کرمـان و در 

سیسـتان و بلوچسـتان انجام شـده اسـت، تصریح کرد:طبق 
آخریـن گزارش بسـیاری از باندها کار خـود را تعطیل کرده 
انـد و ما شـاهد هسـتیم که مسـیر کرمـان تقریبا بـرای آنها 

پرخطر شـده اسـت.
 تصویب دو طرح اشتغال زا به منظور ایجاد اشتغال 
برای افراد درمان شده در مراکز درمان ماده 16 

دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان 
کرمـان نیـز در ایـن جلسـه بـا اشـاره بـه کشـفیات صورت 
گرفتـه تـا پایـان بهمـن مـاه سـال جـاری اظهـار داشـت:  
بیـش از 94 هـزار و 700 کیلوگـرم انواع مواد مخدر کشـف 
شـد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته کشـف ایـن مـواد سـه 

درصـد افزایـش داشـته اسـت.
سـردار چناریـان  بـا اشـاره بـه اقدامـات انجـام شـده در 
راسـتای مقابلـه همـه جانبـه بـا بنیـان هـای اقتصـادی و 
پولشـویی باندهـای مواد مخـدر گفت: اقدامـات تاثیرگذاری 
در اسـتان کرمـان انجـام شـده کـه در ایـن رابطـه بایـد از 

اقدامـات اداره کل اطاعـات تقدیـر کـرد.
وی اظهـار داشـت: میـزان درصـد اعتیاد به محـرک ها و 
روان گـردان هـا بـه ویـژه در زنان در سـال جاری سـه برابر 

یافته اسـت. افزایش 
سـردار چناریـان افـزود: پاکسـازی نقاط آلوده شـهری و 
برخـورد با خرده فروشـان مـواد مخدر نیز در اسـتان کرمان 
در آسـتانه نـوروز بـه صورت ویـژه مد نظر قرار گرفته اسـت 
همچنیـن اسـتان کرمـان قبـا در زمینـه برخورد بـا خرده 
فروشـان مـواد مخدر رتبه 12 کشـور را دارا بـود که به رتبه 

سوم رسـیده ایم.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا موادمخـدر اسـتان 
کرمـان بـه اثرگـذاری مراکـز درمان مـاده 16 اشـاره و بیان 
کـرد: تاکنـون 350 نفـر از بهبـود یافتـگان ایـن مراکـز در 

ردیـف اطاعـات اشـتغال و کار قـرار گرفتـه انـد.
سـردار چناریـان  به پاکسـازی نقاط آلوده حاشـیه شـهر 
بـا اولویـت شـهرک صنعتـی اشـاره و گفـت: در ایـن رابطـه 

اقدامـات مداخلـه گـر اجتماعـی بـا ایجـاد و توسـعه مراکـز 
بهداشـتی و درمانـی)DIC( بـا ظرفیـت حداقـل 10 تیـم 
سـیار مـد نظـر قـرار گرفته کـه مجـوز راه انـدازی دو مرکز 

در ایـن خصـوص صادر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اولویـت مـا بایـد بحـث اعتیـاد 
باشـد، اظهـار داشـت : در ایـن طـرح کـه شـهرک صنعتـی 
بـه عنـوان پایلـوت انتخـاب شـده اسـت افـراد با مشـارکت 
خودشـان شـرکت مـی کننـد و در مراحل بعـدی در جهت 

بهبـود، درمـان و توانمنـد سـازی اقـدام مـی شـود.
سـردار چناریـان با اشـاره بـه اینکه در حـال حاضر 200 
نفـر آمـاده سـاماندهی در گرمخانـه هـا هسـتند، افـزود: بـا 
همـکاری شـهرداری کرمـان دو گرمخانـه بـرای نگهـداری 
معتـادان بهبـود یافته در مراکز کاهش آسـیب ایجاد شـده، 
تـا از ورود مجـدد آنها بـه چرخه اعتیاد جلوگیری شـود. هر 
گرمخانـه بـا ظرفیـت نگهداری و سـاماندهی روزانـه 35 نفر 
در هـر سـال 450 میلیـون ریال نیـاز دارد کـه دراین رابطه 

در حـال حاضـر بـا خاء اعتبـاری روبرو هسـتیم.
دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخدر اسـتان 
کرمـان گفـت: دو طـرح اشـتغال زا نیـز بـه منظـور ایجـاد 
اشـتغال بـرای افـراد درمان شـده در مراکز درمـان ماده 16 

تصویب شـده اسـت.
 60 هزار نفر معتاد تحت درمان در مراکز ترک 

اعتیاد استان کرمان وجود دارد
فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان در ایـن جلسـه گفـت: 
در ایـام انتخابـات خوشـبختانه هیچ گونه مشـکل خاصی را 
در اسـتان نداشـتیم و بـا مدیریـت خوب هیچ شـبهه ای به 
وجـود نیامـد و در نهایـت این رویـداد به خوبـی و در کمال 

بـی طرفی برگزار شـد.
رضـا بنـی اسـدی بـا اشـاره بـه افزایـش سـه درصـدی 
کشـف موادمخـدر بـا همـکاری اداره کل اطاعـات اسـتان 
کرمـان، اظهـار داشـت: هرچنـد کـه مـا در کشـفیات سـال 
جـاری نسـبت به سـال قبـل کاهـش 10 درصدی داشـتیم 
امـا در مجمـوع در اسـتان سـه درصـد افزایـش را شـاهد 

بودیم.
وی تصریـح کـرد: 90 هـزار معتـاد در کل اسـتان کرمان 
 5 ، نقطـه روسـتایی   124 ، آلـوده شـهری  نقطـه   379 ،
هـزارو 800 خـرده فـروش و 2 هـزارو 800 معتـاد پرخطـر  
وجـود دارد.  فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره به 
وجـود  60 هـزار نفـر معتاد تحـت درمان اظهار داشـت: این 
معتادیـن در 400 مرکـز تـرک اعتیـاد در سـطح اسـتان به 

سـر مـی برند.
بنـی اسـدی گفـت: در سـنوات گذشـته کمتـر کاروانـی 
وارد اسـتان کرمـان شـده کـه ضربـه نخـورده باشـد و بـه 
همیـن دلیـل درصـد قابـل توجهـی تغییـر جهـت داده اند، 
امسـال نیـز خسـارت وارده بـه قاچاقچیـان 10 نفر کشـته، 
یـک هـزارو 162 دسـتگاه خـودرو توقیف و 64 قبضـه انواع 

سـاح مکشـوفه بود.

مدیرکل اطالعات استان کرمان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان عنوان کرد:

پر خطر شدن مسیر کرمان برای قاچاقچیان

آگهـي موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتي و اراضي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي 
در اجرای  مواد مذکور   بدینوسـیله  اماکی  که برابر اراء هیاتهای  
حـل اختـاف  موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـي اراضي 
و سـاختمانهاي فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتـي کرمان  
تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق 
قانـون مذکـور تجویز گردیده اسـت بـه قرتیب شـماره پاک فرعی 
از اصلـی  و بخـش محـل وقوع ملک و مشـخصات مالـک یا مالکین 

) متقاضیـان ثبـت ( واقع در بخشـهای ) 6-4-3-2-1 (
حـوزه ثبتـی شهرسـتان کرمان  بشـرح ذیـل اگهی  میشـود تا  در 
صورتي که  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند بتواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن 
آگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـي تقدیم نمایند.بدیهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 
مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور و 
تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانون مذکـور مانـع مراجع متضرر 

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

اقـای  محمـد علـی کارگـر   از  4657  اصلـی -   418  فرعـی 
فرزنـد  قربانعلـی   بـه شناسـنامه شـماره  519  صـادره از کرمـان  
و خانـم  مریـم کارگـر سـیمکی  فرزنـد شـعبانعلی  بـه شناسـنامه 
شـماره   2701 صادره از  کرمان  بالمناصفه  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   351/70  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمان  
خیابـان کارگـر  کوچـه شـماره 13  شـرقی 5  خریـداری از محـل 
مالکیـت  غامعلـی و حسـینعلی  رئوفـی  - ردیـف هـای   5484 

و 5034
13925  فرعـی از  4776  اصلـی مجـزی شـده از  92  فرعـی از 
4776  اصلی -  اقای   حسـن صادقی  پاسـیبی   فرزند  رمضان  به 
شناسـنامه شـماره  14  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  ساختمان  
بـه مسـاحت   245  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمان بزرگـراه ایت اله 
خامنـه ای  کوچـه 23 خریـداری از محـل مالکیـت  جلیـل رشـید 

فرخـی   - ردیـف  4671
ابراهیمـی  اقـای  حسـین  اصلـی-   از  4776   14010  فرعـی 
دارسـینویی   فرزنـد  محمـد   بـه شناسـنامه شـماره  218  صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  سـاختمان  بـه مسـاحت   202/19  متر 
مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای  کوچه  21  

خریـداری از محـل مالکیـت  ورثـه عمرانـی   - ردیـف  6351
14030  فرعـی از  4776  اصلـی-  اقـای  علیرضـا شـمس الدینی 
فرسـنگی  فرزند  محمد حسـین   به شناسـنامه شماره  27  صادره 
از  کرمـان  در ششـدانگ  سـاختمان  بـه مسـاحت   468  متـر 
مربـع  بـه ادرس  کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای  کوچه  41  
خریـداری از محـل مالکیـت  شـاهپور کیانیان   - ردیـف   11616

1715  فرعـی از  4811  اصلـی-  اقـای  صفـر اریـان پـور   فرزنـد  
رمضان   به شناسـنامه شـماره   5  صادره از  کرمان  در ششـدانگ  
سـاختمان  بـه مسـاحت   213/70  متـر مربـع  بـه ادرس  کرمان  

خیابان سـده کوچه  11 سـمت راسـت  خریداری از محل مالکیت  
منوچهـر شـهریاری- ردیف   4376

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان
13530  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 
3968  اصلـی -  اقـای رضـا ثمـره گلسـتانی    فرزند   ماشـااله   به 
شناسـنامه شـماره  143  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   3428/25   متـر مربع  بـه ادرس کرمان  
کمربندی  شـهرک صنعتی  سراسـیاب  جنب باسـکول   خریداری  
از محـل مالکیـت  بـی بـی فاطمه پور حیـدری   - ردیـف   3457

13694  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 
3968  اصلـی -  اقـای  میثـم جـال ابـادی    فرزنـد   محمـد   به 
شناسـنامه شـماره  2980451312  صادره از کرمان  در ششدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   160/80   متـر مربـع  به ادرس 
کرمـان  سراسـیاب کوچـه باغ کسـری خریداری  از محـل مالکیت  

نصـرت شـفیعی    - ردیـف   7827
13899  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  891  فرعـی 
از 3968  اصلـی -  اقـای  منصـور قربانـی    فرزنـد   اصغـر   بـه 
شناسـنامه شـماره  635  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  ) انبـار (  بـه مسـاحت   44/75   متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  خیابـان سـرباز  کوچـه 52  خریـداری  از محـل مالکیـت  

طلعـت  سـید  فریزنـی  - ردیـف   553
13989  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  273  فرعـی از 
3968  اصلی -  اقای  مجید جهری   فرزند   محمد   به شناسـنامه 
شـماره  1  صادره از  شـهداد  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به 
مسـاحت  351/25  متر مربع  به ادرس کرمان  سراسـیاب  فرسنگی  
خیابـان شـهید مغفوری  کوچـه قدمگاه  کوچه بختیـاری  خریداری  

از محل مالکیت  حسـن عسـکری   - ردیف   128
14410  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 
3968  اصلـی -  خانـم  تـوران عبدالهـی خراسـانی  فرزنـد  نصراله  
به شناسـنامه شـماره  14   صادره از  بافت  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   168/94   متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
خیابـان سـرباز  کوچـه بانک  ملـی  12 متری صحرا  خریـداری  از 

محـل مالکیت  اسـفندیار  دانشـگر   - ردیـف   10301
14411  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی 
از 3968  اصلـی -  خانـم فریبـا شـاه خسـروی جوپـاری    فرزنـد   
محمد   به شناسـنامه شـماره  343  صادره از کرمان  در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   95/55   متـر مربـع  بـه ادرس 
کرمـان  شـهرک  امـام حسـن  )ع(  کوچه حسـینی   خریـداری  از 

محـل مالکیـت  اسـفندیار دانشـگر  - ردیـف   10302
14439  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  494  فرعـی از 
3968  اصلـی -  اقـای  حمیـد حفیظـی صدوقی     فرزند   عیسـی   
بـه شناسـنامه شـماره  34 صـادره از کرمان  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان   بـه مسـاحت   270/80   متـر مربـع  بـه ادرس کرمان  
خیابـان سراسـیاب  خیابـان شـهید ابراهیمی  جنوبی ضلع  شـرقی  
میـدان حسـین خانـی  خریـداری  از محـل مالکیـت  اکبر  اشـرف 

گنجوئـی   - ردیـف   1040
14441  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 

3968  اصلـی -  خانـم عالیـه  زارع باغابـری    فرزند   سـهراب   به 
شناسـنامه شـماره  435  صـادره از کرمـان  در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   155/79 متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
شـهرک صنعتـی  کوچـه شـماره 14  خریـداری  از محـل مالکیت 

بـی بـی فاطمه پـور حیـدری  - ردیـف   8997
14496  فرعـی از 3968  اصلـی مجـزی شـده از  899  فرعـی از 
3968  اصلـی -  اقـای مـراد بخـش دهقـان      فرزنـد   گل محمد   
به شناسـنامه شـماره  2  صادره از بخشـان  در ششـدانگ  یکباب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   171/23  متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  
شـهرک  امـام حسـن عسـکری  )ع(  خیابـان داروگر کوچه شـهید 
قاسـمی  شـرقی 9  خریداری  از محل مالکیت  مهین دخت عیش 

ابـادی    - ردیـف   3585
5335  فرعی از 3982  اصلی مجزی شـده از  14  فرعی از 3982  
اصلـی -  اقـای  مسـعود مشـایخی  فرزنـد   موسـی  به شناسـنامه 
شـماره  18 صادره از  گلباف  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به 
مسـاحت   243/15  متر مربع  به ادرس کرمان  خیابان دسـتغیب  
کوچـه 38  سـمت چـپ   درب  اخـر خریـداری  از محـل مالکیـت  

عبدالـه عـدل اسـفندیاری   - ردیف   9895
5410  فرعـی از 3982  اصلـی مجـزی شـده از  109  فرعـی از 
3982  اصلـی -  اقـای  علـی ضیغمـی نـژاد   فرزنـد   محمـد علی   
بـه شناسـنامه شـماره  379  صـادره از  ماهـان   در ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   155/70  متـر مربـع  به ادرس 
کرمان  خیابان  نگارسـتانی  کوچه  شـرقی  11 خریداری  از محل 

مالکیـت  اکبـر وحـی   - ردیـف   5391
5517  فرعـی از 3982  اصلـی مجـزی شـده از  112  فرعـی از 
3982  اصلـی -  شـرکت تعاونـی صنـف  الکتریـک کرمـان  بـه 
شناسـه  10630051253  در ششـدانگ  یکباب  مغازه  مشـتمل 
بـر  طبقـات  فوقانـی  به مسـاحت   269/42   متر مربـع  به ادرس 
کرمـان  بلـوار  22 بهمـن  روبروی امـور اب و فاضاب   نبش کوچه 
گلسـتان والیـت  خریـداری  از محـل مالکیـت  محمـد رضا منتظر  

وزیـری    - ردیـف   3944
5518  فرعـی از 3982  اصلـی مجـزی شـده از  112  فرعـی از 
3982  اصلـی -  شـرکت تعاونـی صنـف  الکتریـک کرمـان  بـه 
شناسـه  10630051253  در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان ) 
سـوله (   بـه مسـاحت   636    متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  بلوار  
22 بهمـن  روبـروی امـور اب و فاضـاب   نبـش کوچـه گلسـتان 
والیـت  کرمـان خریـداری  از محـل مالکیـت  محمـد رضـا منتظر  

وزیـری    - ردیـف   3945
220  فرعـی از  4219   اصلـی  -  خانـم  زهـرا ابوالحسـنی سـعد 
ابـادی   فرزنـد   محمـود   بـه شناسـنامه شـماره  1581  صادره از  
شـهداد  در ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  به مسـاحت   246/80   
متـر مربـع  بـه ادرس کرمـان  خیابان سـرباز  کوچـه 30  چهار راه 
دوم  سـمت راسـت  کوچه شـرقی  3   خریداری  از محل مالکیت  

عیسـی  جزائـی  - ردیـف   452
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان

18476  فرعـی از  1783   اصلـی -  اقـای  مهـدی غامرضائـی 
زابلـی   فرزنـد  حسـین   بـه شناسـنامه شـماره   16 صـادره از  بم   

در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  176/91   متـر 
مربـع  کـه مـوازی  63/60  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد 
تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد  به ادرس کرمان  
خیابـان 24 اذر  خیابـان هاشـم  نـادری  قطعـه نهـم سـمت چـپ   
خریـداری از محـل مالکیـت  سـید علیجـان  مرتضـوی    - ردیـف   

3619
10  فرعـی از  2203   اصلـی -  اقـای  احمـد توسـلی فـر فرزنـد  
ماشـااهلل   به شناسـنامه شماره   59 صادره از  ماهان  در  ششدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی   بـه  مسـاحت  
261/50  متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان شـهاب کوچـه 
45 فرعـی اول سـمت چـپ  خریـداری از محـل مالکیـت  اسـداهلل 

جوانمـرد- ردیـف  962
18  فرعـی از  2219   اصلـی -  خانـم شـهناز  ابراهیمـی  فرزنـد  
لطفعلـی   بـه شناسـنامه شـماره   3558  صـادره از  رایـن   در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان   بـه  مسـاحت  157/50  متر مربع 
بـه ادرس کرمان  خیابان شـهید نگارسـتانی  غربـی 16   خریداری 

از محـل مالکیـت   یحیـی  توکلـی - ردیـف   1705
114  فرعـی از  2225   اصلـی -  اقـای  محسـن  صابـری   فرزنـد  
اکبـر  بـه شناسـنامه شـماره    9 صـادره از  کرمان  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان  بـه  مسـاحت  189/70  متـر مربـع بـه ادرس 
کرمـان  خیابـان شـهید مصطفـی خمینی  کوچـه 57  بعد از سـه 
راهـی  منـزل پنجـم سـمت چـپ   خریـداری از محـل مالکیـت  

محمـد علـی جـوادی   - ردیـف   167
191  فرعـی از  2785   اصلـی -  خانـم فاطمـه جامـی   فرزنـد  
عباس  به شناسـنامه شـماره   854   صادره از  زابل   در  ششدانگ  
یکباب  سـاختمان   به  مسـاحت  169/19   متر مربع   که موازی  
14/09  متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضـا متعلق بوقف و 
در اجـاره نامبـرده قـرار دارد   بـه ادرس کرمان  شـرف ابـاد  کوچه  
31  بلـوار امـام رضـا )ع(  کوچـه  3  خریـداری از محـل مالکیـت  

اصغـر باغخانـی  - ردیف  2773
1978  فرعی از  2787   اصلی -  اقای  حسـین خیر ابادی  فرزند  
حسـن   بـه شناسـنامه شـماره   11 صـادره از  بـم  در  ششـدانگ  
یکبـاب  سـاختمان بـه  مسـاحت  213/80  متـر مربـع بـه ادرس 
کرمـان  خیابـان شـهید مصطفـی خمینـی  ) شـهاب (  کوچـه 9 
پـاک  24 خریـداری از محـل مالکیـت   ماشـااهلل ثمـره هدایـت 

زاده  - ردیـف  1003
7350  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای  رضـا ملکـی   فرزنـد  
غامرضـا   بـه شناسـنامه شـماره   52   صـادره از  رایـن   در  
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان بـه  مسـاحت  206/43  متـر مربع 
بـه ادرس کرمـان  انتهـای خیابـان بهـزاد  بعـد از چهـار راه شـیخ 
احمـد کافـی  نرسـیده  بـه بزرگـراه امام  سـمت  چپ  پـاک   30  
خریداری  از محل مالکیت  غامحسـین  فروزی   - ردیف   8173

16716  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای  محمـد جـواد شـاه 
محمـدی فرزنـد  اسـداله  به شناسـنامه شـماره   1601   صادره از  
کرمـان  در  ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان بـه  مسـاحت  70/15  
متـر مربـع بـه ادرس کرمـان  خیابـان  ابـوذر شـمالی   نبش کوچه  
18 خریـداری  از محـل مالکیـت  اختـر جـوادی    - ردیف   1026

22409  فرعـی از  2787   اصلـی -  خانـم زهـرا سـجادیان  فرزند  
سـید حمـزه   بـه شناسـنامه شـماره   1088 صـادره از  حـوزه 2 
بافت   در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان  مشـتمل بر طبقه فوقانی  
بـه  مسـاحت  164/55  متـر مربع به ادرس کرمان  بزرگراه  شـیخ 
احمـد کافـی جنوبـی  بعد از کوچـه 1  خریـداری  از محل مالکیت  

مطهـره محمـدی سراسـیابی    - ردیف   176
22429  فرعـی از  2787   اصلـی -  اقـای  محمـد جـواد رعائـی  
فرزنـد  غامحسـین   بـه شناسـنامه شـماره   1     صـادره از  بافت   
در  ششـدانگ  یکباب  سـاختمان به  مسـاحت  175/30  متر مربع 
بـه ادرس کرمـان  بزرگـراه امـام خمینـی کوچه  58  خریـداری  از 

محـل مالکیـت  عباس بانـک توکلی   - ردیـف  4585
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

306  فرعـی از  1  اصلـی -  خانـم  نرجـس  قزلبـاش چشـمک    
فرزند  اسـمعیل   به  شناسـنامه شـماره  381   صادره از   جیرفت  
در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   160/21  متـر 
مربـع   کـه مـوازی  70/43  متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد  به ادرس کرمان  
شـرف ابـاد  کوچـه قائـم شـهرک صیـاد شـیرازی  اولیـن سـه راه  
کوچـه سـمت چـپ  کوچـه مسـجد  خریـداری از محـل مالکیـت  

علـی  رسـتمی  -  ردیـف   7900
8963  فرعـی از  6  اصلـی -  خانـم  مینـا عارفـی   فرزند  اصغر  به  
شناسـنامه شـماره  3   صـادره از   کهنـوج   در ششـدانگ  یکبـاب  
سـاختمان  بـه مسـاحت   838/03    متـر مربع   بـه ادرس کرمان  
خیابان هزار و یک  شـب کوچه  11  شـمالی  1 خریداری از محل 

مالکیـت  سـید  جواد دیبـا   -  ردیف   4290
2353  فرعـی از  8  اصلـی -  اقـای  میثم اکبر زاده   فرزند   محمد  
بـه  شناسـنامه شـماره  2980081914     صـادره از   کرمـان  در 
ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  بـه مسـاحت   341    متـر مربـع   
بـه ادرس کرمـان  بلـوار جمهـوری اسـامی  خیابان کمیـل  کوچه 
شـماره  5  خریـداری از محـل مالکیـت  اکبـر نیـک پـور -  ردیف   

11407
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 6 کرمان

1808  فرعـی از 20  اصلـی -  اقـای محمد یحیـی نظریان   فرزند  
علـی  اکبـر   بـه  شناسـنامه شـماره  2980330345   صـادره از   
کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی  بـه مسـاحت   242 متر مربع   بـه ادرس کرمان  قائم اباد  
خیابـان مولـوی  کوچـه   12  خریداری از محـل مالکیت  غامعلی 

نظریـان     -  ردیـف   3196
1809  فرعـی از 20  اصلـی -  اقـای محمد یحیـی نظریان   فرزند  
علـی  اکبـر   بـه  شناسـنامه شـماره  2980330345   صـادره از   
کرمـان   در ششـدانگ  یکبـاب  سـاختمان  مشـتمل بـر طبقـه 
فوقانـی  بـه مسـاحت   258/32  متـر مربـع   بـه ادرس کرمـان  
قائـم ابـاد  خیابـان مولوی  کوچه   12  خریـداری از محل مالکیت  

غامعلـی نظریـان     -  ردیـف   3197
تاریخ انتشار نوبت اول :  سه شنبه 1394/12/11
تاریخ انتشار نوبت دوم :  سه شنبه 1394/12/25
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جـادوی کلمـات آن قـدر همـه ی مـا را اغـوا 
کـرده اسـت کـه گاهـی کلمـات بـی صـدا را مـا 
فرامـوش کـرده ایـم مفاهیم شـاید تعـداد اندکی 
باشـند کـه حتـی بـه آن فکر مـی کند مگـر آنان 
سـاکت  ی  صحنـه  در  را  کلمـات  جـادوی  کـه 
زبـان بـدن بهتـر و ژرف، درک مـی کننـد و بـا 
دنبـال معانـی هسـتند. عمیـق و خیلـی از اوقات 
ناخواسـته، در ایـن مجال شـاید نگاهـی به دنیای 
زبـان بـدن بـی لطـف نبـوده باشـد شـاید جالـب 
باشـد کـه خاطـر نشـان کنیـم کـه بـا توجـه بـه 
اینکه سـال و شـاید بیشـتر از تکامل بشر گذشته 
تنهـا از دهـه 60 میـادی نشـانه هـای بدنـی و 
رفتـار غیـر کامـی و یـا همـان زبـان بـدن مورد 
مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت و حتـی بعـد از آن 
زمـان هـم عمـوم مـردم توجـه چندانـی بـه این 
مقـال نداشـته و شـاید از تأثیـر شـگرف آن عاجز 

اند.  بـوده 
بـه طـور عمومـی مـا هـر زمانـی که به کسـی 
صفتـی چـون داشـتن یـا شـم مـی دهیم اشـاره 
ای غیـر مسـتقیم داریـم با اینکه این فـرد توانایی 
باالیـی در درک زبـان بدن دارد بدیـن ترتیب که 
مثـًا ممکـن اسـت او نتوانـد از روی رفتـار فـرد 
تشـخیص دهـد کـه آیـا فـرد دروغ مـی گویـد یا 
نـه، البته داشـتن این شـم در زنـان و به خصوص 
زنانـی کـه مـادر شـده کامـًا مشـهود اسـت زیرا 
مـادران مـدت ها یـاد مـی گیرند که بـدون کام 
بـا زبـان بـدن کـودک خـود، کـه هنـوز توانایـی 
حـرف زدن را نـدارد پاسـخ دهنـد و در بیشـتر 
اوقـات هم پاسـخ هـا کامًا درسـت بـوده و باعث 
آرامـش کـودک خواهد شـد و نتیجـه بخش بوده 
ابـزار  تریـن  طبیعـی  و  نخسـتین  »بـدن  اسـت 

انسـان بـرای ارتباط اسـت«. 
بـدن  زبـان  بـا  آشـنایی  شـک  بـدون 
ارتباطـی  داشـتن  در   )badlylanguage(
تاثیرگـذار مـی توانـد مفیـد واقـع شـود و هـم 
ناخواسـته  از سـیگنال هـای  تـوان  چنیـن مـی 
ای کـه زبـان بـدن مـا بـه مخاطـب مـی دهـد و 
مـا به دنبـال فرسـتادن یـا فهمانـدن آن عامات 
نیسـتیم و حتـی گاهی عکـس هدف ها را نشـان 

کـرد.  هـم جلوگیـری  دهنـد  مـی 
گونـه  هـر  و  خدمـات،  فـروش،  صنعـت  در 
فعالیتهایـی کـه نیـاز فـراوان تـری بـه ارتبـاط و 
بالطبـع ارتباط تأثیر گذار داشـته باشـد اسـتفاده 
از زبـان بـدن مـی توانـد کلیـد قفـل های بسـته 
ای باشـد کـه بـه کمـک کلمـات یـا هرگـز و یـا 
بـه راحتـی باز نمـی شـوند در این رابطه نوشـته 
دارد  وجـود  زیـادی  هـای  کتـاب  و  مقـاالت  و 
کـه مـی تـوان بـا مطالعـه آنهـا بـا عامـت های 
بـدن بیشـتر آشـنا شـد و هـم چنین گسـتره ی 
عامـت و اشـارات بدن بسـیار بیشـتر و حتی در 
مـواردی بسـیار چنـد بعدی تـر از کلمـات ظاهر 

شـوند.  می 
بـه عنوان مثـال چنانچـه کودک پنج سـاله به 
والدیـن خـود دروغ بگویـد، بافاصلـه پـس از آن 
دهانـش را عمـداً بـا یـک یـا هـر دو دسـت مـی 
پوشـاند، حرکـت گرفتـن دهـان، مـی توانـد در 
بسـیاری از مـوارد والدیـن در مـورد دروغ گفتـن 
کـودک هشـدار مـی دهـد. یـا لبخنـد زدن، در 
بیشـتر اوقـات انسـان هـا لبخنـد زدن را نشـانه 
تائیـد یـا حساسـیت تشـخیص مـی دهنـد، امـا 
تجربـه نشـان داده اسـت تنهـا لبخنـدی واقعـی 
اسـت کـه عضـات چشـم را هـم درگیـر کنـد و 
هـم چنیـن بیشـتر از 50 ثانیـه هـم طول نکشـد 
و در آخـر،  تمـام تـاش ایـن چنـد خـط ایـن 
بـود کـه همگـی مـا را کنجکاوانـه وا دارد، توجـه 
کـردن، زبـان بـدن، زبانـی کـه بیشـتر از کلمات 
تأثیـر مشـترکی را خواهـد گذاشـت و مشـترک 
اسـت شـاید بیـن بسـیاری از مردمـان ایـن کـره 
ی زمیـن کـه حتـی زبـان نوشـتاری و گفتـاری 

متفاوتـی دارنـد. 
1- جامعه شناسی بدن- داوید سوبروتون 

2- زبان بدن- آلن پیز

هـا  آگهـی  قسـمت  بـه  نگاهـی 
کـرد و بلنـد شـد، به سـمت باجه ی 
خریـد فـرم ثبـت نـام رفت،  پشـت 
باجـه مـرد میان سـالی گفـت: مثل 
اینکـه فقـط دیپلـم و زیـر دیپلـم، 
الکـی منتظـر نشـینید. نگاهـی بـه 
اطـراف کرد هـم چنان منتظـر ماند 
تـا نوبتـش شـود، پـول را روی پیـش خـوان گذاشـت و 
فـرم ثبـت نـام را برداشـت  و بـه سـرعت از باجـه جـدا 
شـد احسـاس یک شکسـت خـورده تمـام وجـودش را فرا 
گرفتـه بـود، مجبـور بـود ... و این شـاید تنهـا و بزرگترین 
دلیلـی بـود کـه اورا وا داشـت که مـدرک دکتـری خود را 

پنهـان کنـد .
معضلی به نام بیکاری فارغ التحصیالن

بیـکاری بـا توجـه بـه تمـام وجـوه آن در هـر صـورت 
باعـث ایجـاد مشـکات ومعضـات اقتصـادی و اجتماعی 
اسـت و آسـیبی بر پیکـره اقتصاد واجتمـاع خواهد زد.این 
بـار اقتصـادی و فشـار روانـی در چندیـن سـال اخیر رنگ 
جدیـدی را بـر مجموعـه ی قبلـی خود داشـته اسـت که 
مثـل یـک ویـروس جهـش یافتـه، شـاید تاثیـری بسـیار 
مخـرب تـر از مشـکات قبلـی این معضـل به بـار بیاورد، 
دانشـگاهی  بـاالی  مـدارج  بیـکاری  افـزون  روز  افزایـش 
مشـکل بزرگـی اسـت کـه رسـیدگی و مـورد توجـه قـرار 
دادن، این معضل وآسـیب شناسـی آن یک ضرورت کامل 
اقتصادی و اجتماعی اسـت، خارج شـدن از دانشـگاه ها با 
مـدارج بـاال و نبودن نیاز و شـاید بسـتر مناسـب بـرای به 
اشـتغال گرفتـن این قشـر که هـر کدام بیـش از یک دهه 
را صـرف تحصیـات دانشـگاهی خـود کـرده انـد عـاوه 
بـر ایـن کـه بـر فشـار هـای روانـی، اجتماعـی، خانوادگی 
ایشـان مـی افزایـد و صـد البتـه هزینـه هـای کـه جهـت 
پرورش این قشـر توسـط کشـور  پرداخت شـده، برپیکره 
اقتصـاد تحمیـل شـده و متاسـفانه بـی ثمـر بـوده اسـت 
.ایـن خیـل عظیمـی کـه بـا تحصیات بـاال به دنبـال کار 
در جامعـه میگردنـد و هـر سـال بـه تعـداد آنهـا و بالطبع 
بـه تعدادبیـکاران اضافـه میشـود .معضل بیکاری را شـاید 

پررنـگ تـر و دردنـاک تـر به اجتمـاع نشـان دهد.
براسـاس آمـار هـای ارائه شـده طی سـال هـای آینده 
حـدود 580 هـزار نفـر بـا مـدرک فـوق لیسـانس و 73 
هـزار نفـر بـا مـدرک دکتـری تخصصـی بـه جمـع فـارغ 
میشـوند.  اضافـه  کار  جویـای  دانشـگاهی  التحصیـان 
ولـی آیـا بـازار کار موجـود در ایـران جوابگـوی این قشـر 
تحصیـل کـرده را خواهـد داشـت. علـی رضـا محجـوب 
اسـامی  شـورای  مجلـس  کارگـری  فراکسـیون  رییـس 
دانشـگاه  آموختـگان  دانـش  هجـوم  گفتگویـی  در  هـم 
بـه بـازار کار را نگـران کننـده دانسـت .محجـوب افـزود: 

شـدت بیـکاری بیـن دانـش آموختـگان نسـبت بـه دیگر 
اقشـار بیشـتر اسـت. در خوشـبینانه تریـن حالـت از بین 
1/2میلیـون دانـش آموختـه 250هـزار نفر وارد بـازار کار 

میشـوند.
از رفتن به هنرستان راضی هستم

علـی رضـا 29 سـاله دیپلم میگویـد: من در هنرسـتان 
بـه  اون موقـع کـه مـن تصمیـم گرفتـم  درس خونـدم 
بودنـد  مخالـف  هـم  ام  خانـواده  حتـی  بـرم،  هنرسـتان 
و میگفتنـد کـه آینـده ام را خـراب میکنـم. بعـد از فـارغ 
التحصیلـی بـه فنـی حرفـه ای رفتـم و جوشـکاری یـاد 
گرفتم چند سـال اول توی کارگاه یکی از اسـتاد هایم کار 
میکردم االن دوسـال اسـت کـه کارگاه زدم و خداروشـکر 
راضـی هم هسـتم. مـن فکر می کنـم اول باید دانشـجوها 
یـا دانـش آمـوزان تکلیفشـون با خودشـون معلوم بشـه و 
فقـط بـه دنبـال ایـن نباشـند کـه وارد دانشـگاه شـوند و 

وقـت وزندگـی خـود را بـی هـدف هـدر بدهند.
تمایل 80 درصدی جامعه به ادامه تحصیل

مسـعود شـفیعی رییـس دانشـگاه فنـی حرفـه ای هـم 
در گفتگویـی گفـت :هـم اکنـون 80 درصـد افـراد جامعه 
تمایـل بـه ادامـه تحصیـل دارنـد و همیـن موضـوع باعث 
شـده تـا شـاهد افـرادی با مـدرک بـاال امـا بیکار باشـیم.

در حالیکـه در کشـور هـای پیشـرفته 70 درصـد فـارغ 
التحصیـان پـس از کسـب نخسـتین مـدرک دانشـگاهی 
زندگـی  آن  از  پـس  و  میشـوند  کار  بـازار  وارد  خـود 
مشـترک را شـروع میکننـد. امـا در ایـران 80 درصدافراد 
ادامـه تحصیـل مـی دهنـد و همیـن موضـوع باعث شـده 
تـا شـاهد افـرادی با مـدارک بـاال و دکتـری اما بیـکار در 
جامعـه باشـیم.  او تاکیـد کـرد: نبـود تناسـب بیـن بـازار 
کار، نیازهـای جامعـه و رشـته هـای دانشـگاهی از دالیلی 
اصلـی بیـکاری فـارغ التحصیان دانشـگاهی اسـت. مراکز 
دانشـگاهی به دنبـال توسـعه تحصیات تکمیلی هسـتند 
بـدون اینکـه توجـه شـود کـه بـه رشـته هـای و بـا چـه 

تعـداد فـارغ التحصیـل نیاز اسـت.
رییـس فراکسـیون کارگـری مجلـس شـورای اسـامی 
هـم بیـان کـرد کـه تعـداد زیـادی از فـارغ التحصیـان و 
دانـش آموختـگان مهـارت و دانـش الزم بـرای ایجـاد و 
انجـام یـک شـغل را ندارنـد. هم چنیـن علی ربیعـی وزیر 
کار هـم در ایـن رابطـه اشـاره میکنـد کـه تنهـا حـدود 4 
درصـد از دانـش آموختـگان کشـور تحصیـات مناسـب 
دانـش  انـد. 96 درصـداز  کـرده  را کسـب  کار  بـازار  بـا 
آموختـگان دانشـگاهی بـدون هـر مهارت الزم بـرای ورود 

بـه بـازار کار میباشـند .
بیکاری باعث شد دکتری بگیرم

خصـوص  در  مدیریـت  دکتـری  دانشـجوی  محمـد 
بیـکاری تحصیـل کـرده هـای دانشـگاهی میگویـد: یکـی 

از دالیلـی کـه مـن خـودم بـه ادامـه تحصیـل تشـویق و 
یـا بهتـر بگویـم مجبور شـدم .پیـدا نکـردن کار بـود، من 
مـدرک لیسـانس خـود را در سـال 84 گرفتـم چند سـال 
دنبـال کار بـودم، فشـار روانـی و فشـار اقتصـادی را با هم 
تحمـل میکـردم بـرای مـن و تعـداد زیـادی از دوسـتانم 
ادامـه تحصیـل آزاد شـدن از زیـر فشـار روانـی ای بود که 
تحمـل مـی کردیـم وراهـی بـرای  فـرار از بیـکاری بـود 
وقتـی کـه درس میخوانـم و یـا حتـی برای کنکـور بعدی 
آمـاده میشـوم، حتـی خانـواده ام بـه چشـم بیـکار به من 
نـگاه نمـی کننـد و البتـه هـم چنان  امیـد هـم دارند که 
بـا گرفتـن مـدرک بعـدی وارد بـازار کار شـوم امـا هرچه 
کـه میگـذرد ایـن امیـد را بیشـتر از دسـت میدهنـد. من 

هـم دیگـر امیدی نـدارم .
تاثیر فشار خانواده ها در ادامه تحصیل

شـیخ اسـدی کارشـناس روابـط عمومـی فنـی حرفـه 
ای کرمـان و یکـی از مدرسـین ایـن مرکـز در رابطـه بـا 
بیـکاری فـارع التحصیـان در مقاطـع باالگفـت: یکـی از 
دالیلـی کـه دانشـجویان مـا بـه سـمت دریافـت مـدارج 
بـاال تر کشـیده میشـوند فشـار خانـواده هاسـت .خانواده 
هـا آن هـا را بـه سـمت ادامه تحصیـل سـوق میدهند تا 
بیـکار نباشـند. امـا اگـر یـک فـرد دیپلم یـا فـوق دیپلم 
بـه فنـی حرفـه ای مراجعـه کنـد و مهارت هـای مختلف 
را بـه صـورت رایگان را فـرا بگیرند و با توجـه به مهارتی 
کـه یـاد گرفتـه اسـت دیگر بیـکار نخواهـد بـود. اینگونه 
وهـم  کننـد  ایجـاد  شـغلی  خـود  بـرای  میتواننـد  هـم 
مـی توانـد ادامـه تحصیـل بدهـد و مـا دیگـر شـاهد این 
نخواهیـم بـود کـه یـک آگهـی اسـتخدام داشـته باشـیم 

کـه در آن 4 مهنـدس و 400 تکنیسـین بخواهـد امـا در 
ثبـت نـام بیـش از 400 نفر مهندس و فقط 4 تکنیسـین 

دیپلـم شـرکت کنند.
ایجاد سونامی دانش آموختگان بیکار

متاسـفانه هـم اکنـون کـه این موضـوع تبدیـل به یک 
کاف سـر در گم  شـده اسـت. نـگاه صرفا دانـش محورانه 
کـه سـایه بزرگـی بـر نظـام دانشـگاهی مـا افکنده اسـت 
شـاید یکـی ازدالیلـی باشـد که فـارغ التحصیـان مهارت 
کافـی بـرای پیـدا کردن شـغل را نداشـته باشـند و دانش 
بـدون مهـارت، توانایـی فـرد تحصیـل کـرده را تبدیـل به 
خـودروی بـدون سـوخت کـرده اسـت کـه یک سـانت را 
هـم بـه راحتی نخواهـد پیمود. متاسـفانه با توجـه به آمار 
هـای ارئـه شـده ی اخیر تنها چیـزی که به دنبال داشـته 
اسـت خطـر ایجـاد یک سـونامی بیـکاری  تحصیـل کرده 

هاسـت کـه میتواند پیکـره جامعـه را بلرزاند .
شـاید تغییرنـگاه و تغییـر مسـیر در جهـت کاربـردی 
کـردن رشـته های تحصیلـی با توجه بـه بـازار کارموجود 
و ارتبـاط تنـگا تنـگ دانشـگاه های این کشـور بـا وزارت 
کار وهمـه ی ارگان هایـی کـه بـه نوعی بـازار کار را تحت 
تاثیـر قـرار مـی دهند، بسـیار الزم باشـد تا بتوانند رشـته 
هـای مـورد نیـاز را معرفی و از لحاظ مهارتـی تغذیه کنند 
و ادامـه تحصیـل در مقاطـع باالتـر فقـط و فقـط بـه ایـن 
دلیـل باشـد کـه مهـارت و دانـش فرد افـزوده شـود  و در 
حیـن حرکـت او در مسـیر اشـتغال باشـد تا هـم بازدهی 
بـازار کار بـا توجـه بـه اعضایـی تحصیـل کرده و بـا دانش 
بیشـتر شـود وهم شـاهد شـغلی جدیـد به نـام تحصیات 

در جامعه نباشـیم .

 »پیام ما« گزارش می دهد

سونامی دانش آموختگان بیکار

سـخنگوی وزیـر بهداشـت در مـورد خطاهـای پزشـکی 
کـه طـی هفتـه هـای گذشـته رسـانه ای شـد توضیحاتی را 
ارائـه کـرد. بـه گـزارش خبرآناین  دکتـر ایـرج حریرچی در 
نشسـت خبـری خـود در مـورد خطاهـای درمانـی کـه طـی 
چند هفته گذشـته رسـانه ای شـد گفـت: خطاهـای درمانی 
یکـی از موضوعـات مهـم و جـدی اسـت کـه در دنیـا مطرح 
اسـت و کشـورهای دیگـر برنامـه هایـی کـه تاثیـر بـر میزان 
سـامت و مـرگ و میـر ناشـی از خطاهـای درمانـی دارند را 
ارائـه داده انـد. او ادامـه داد: این خطاها فقط مختص پزشـک 
و پرسـتار نیسـت و خیلی از آن ها سیسـتماتیک و ناشـی از 
نظامـی اسـت کـه وجـود دارد. حریرچی گفـت: در این مدت 
اخیـر میـزان گـزارش از خطاهـای پزشـکی باال رفتـه که دو 
علـت دارد. اول بـه دلیـل بیشـتر شـدن و بـه وجـود آمـدن 
شـبکه هـای مجـازی که ایـن گونه اخبار سـریعا انتشـار پیدا 
مـی کنـد و صحـت و سـقم خبـر توسـط خبرنگار سـنجیده 
نمـی شـود. او به انتشـار اخبار مربـوط به سـوختگی کودکی 

در صومعـه سـرا اشـاره کـرد و گفـت: گفتـه می شـد که این 
کـودک دچـار سـوختگی شـده اماهمانطـور کـه از عکـس 
مشـخص اسـت احتمال سـوختگی ایـن نـوزاد وجود نـدارد. 
سـخنگوی وزیـر بهداشـت گفـت: از شـب گذشـته تـا کنون 
3 متخصـص ایـن نـوزاد را ویزیـت کـرده انـد که سـوختگی 
را کامـا رد کـرده اند و مشـکل بیماری پوسـتی بوده اسـت. 
او گفـت: خیلـی از مـوارد هم اشـتباه پزشـکی وجود داشـته 
کـه ایـن اتفـاق در همـه کشـورهای دنیـا رخ می دهـد. یک 
دلیـل آن هـم این اسـت کـه اصول ایمنـی بیمار انجـام نمی 
شـود. حریرچـی در ایـن بـاره که چـرا انتشـار اخبـار مربوط 
بـه خطاهای پزشـکی این قـدر بازتـاب دارد گفـت: از نظر ما 
علـت آن اول زیاد شـدن و گسـترده شـدن فضای رسـانه ای 
اسـت و دلیـل دوم حساسـیت شـخص وزیـر بهداشـت و کل 
وزارتخانـه اسـت. وزیـر بهداشـت در جلسـه شـورای معاونین 
همـواره توصیـه مـی کننـد که بـا این مـوارد طـوری برخورد 
کنیـد کـه انـگار بـرای نزدیکان خود شـما ایـن اتفـاق افتاده 

اسـت. او ادامـه داد: قسـمت قابـل توجهـی از ایـن خطاهـا را 
مـی توانیـم بـا اقدامات پیشـگیرانه جلوگیری کنیـم که البته 
تعـداد ایـن خطاهـا هم کاهـش پیدا کرده اسـت. سـخنگوی 
وزارت بهداشـت همچنیـن در مورد درمـان موثر گفت: وقتی 
یـک درمـان موثر اسـت کـه یا به طـول عمر فـرد اضافه کند 

یـا کیفیـت زندگی فـرد را افزایـش دهد.
او ادامـه داد: اگـر درمانـی بـر میـزان بقـای بیمـاران تاثیر 
نداشـته باشـد و کیفیـت زندگـی بیمـاران را بهبـود نبخشـد 
گیـرد.  صـورت  ای  هزینـه  آن  بـرای  کـه  نیسـت  درسـت 
حریرچـی گفـت: اگـر در جامعـه ای میـزان امیـد بـه زندگی 
70 سـال باشـد و بیماری باعث شـود که فرد در 40 سـالگی 
از دنیـا بـرود، او 30 سـال را از دسـت داده اسـت. بنابرایـن 
ایـن بحـث دو جـزء دارد. یکی سـال های از دسـت رفته عمر 
و دیگـری سـال های از دسـت رفتـن عمـر بـه دلیـل زندگی 
کـردن بـا یـک بیمـاری. او ادامـه داد: قبـل از ایـن مطالعات 
کسـی بـه بیمـاری هـای روانـی توجـه نمی کـرد امـا االن با 

مطالعاتـی که انجام شـده مشـخص شـده کـه از 10 بیماری 
اصلـی دنیـا 2 تایـش بیمـاری روانـی اسـکیزوفرنی و اختال 
دو قطبـی اسـت. سـخنگوی وزارت بهداشـت گفـت: علمـای 

اقتصـاد حسـاب مـی کنند به ازای یک سـال عمـر با کیفیت 
یـک تـا سـه برابـر سـرانه در آمـد ناخالـص ملـی اگـر هزینه 

شـود می ارزد.

وزارت بهداشت

نجمه سعیدی
امـا  نبـود  دلچسـب  مـن  بـرای  دادگاه  همیشـه  مثـل 
داسـتان های دادگاه من رو به سـمت خود میکشـید، انگار 
تمـام کـردن تلـخ یـک زندگـی بـود کـه مـن را به سـمت 
ایـن روایـت هـا مـی کشـید سـالن دادگاه خانـواده شـلوغ 
بـود همراهـان خیلـی زیـاد بودنـد و هـر کـدام هـر چنـد 
لحظـه یـک بـار بـه هـم نـگاه مـی کردنـد و بـه نشـانه ی 

افسـوس سـرتکان میدادنـد توجـه مـن بـه سـمت خانواده 
ای جلـب شـد کـه زن هـا روسـری محلـی بـه سـر کـرده 
بودنـد وخیلـی بلند حـرف میزدنـد، صحبت معمولی شـان 
مثـل فریـاد زدن بود از کنار سـالن به آن ها نزدیک شـدم. 
خیلـی راحـت می توانسـتم از البـه الی حرف هـای بلندی 
کـه مـی زدنـد روابطشـان را درک کـرد. تشـخیص دادم 
کـه مـادر دختـر کیسـت او کـه خیلـی زیـاد عصبانـی بود 

و از همـه بیشـتر داد و بیـداد میکـرد و هـم گریـه میکـرد. 
نمـی دونسـتم چگونـه وارد دایره بسـته ی خانوادگی آن ها 
شـوم، گریـه هـای مادر بیشـتر از چنـد لحظه طول کشـید 
بلنـد شـدم، بطـری آب را از کیفـم در آوردم و بـه سـمت 
زن گرفتـم و گفتـم خانـم کمـی آب بخوریـد بطـری را از 
دسـتم گرفـت و گفت سـبز بخت بشـی دختـرم، نگاهی به 
صـورت اشـک آلـودش کـردم و گفتـم ممنـون. بـه صورتم 
نگاهـی انداخـت و گفـت گلـوم خشـک شـده بـود، سـریع 
گفتـم چـی شـده چـرا اینقدر خودتـون رو اذیت مـی کنید 
دوبـاره سـیل اشـک از چشـمانش سـرازیر شـد و گفت ای 
دختـر کاش مـی مـردم، دختـرم رو بـه خیال خـودم دادم 
بـه دسـت خواهـرم، به دسـت کسـی کـه مثل خودم باشـه 
و بـا  دسـت اشـاره کـرد بـه زنی کـه روی صندلی نشسـته 
بـود بعـد ایـن خواهـر، خواهـری رو در حق من تمـام کرد. 
خـون بچـه ام رو کـرد تو شیشـه، بچـه ی مثل دسـته گلم 
رو بـه اسـیری گرفتـن چـکار میتونسـته بکنـه کـه نکرده، 
خـب اگـه خـدا نخـواد واقعـا اگـه خـدا نخـواد مگه میشـه 

بـه جنـگ خـدا رفت. 
گفتـم مگـه چـی شـده گفـت: دختـرم رو دادم به پسـر 
خواهـرم کـه راحـت زندگـی کنه و خیالـم راحت باشـه، به 
خـدا قسـم ده تـا خواسـتگار داشـت، خواهـرم اومـد گفـت 

پسـرم از بچگـی دخترت رو میخـواد. گفت عاشـق دخترته 
گفـت اگـه دختـرم رو بهـش نـدم خـودش رو میکشـه بـه 
قـرآن پـدرش راضی نبـود. دامادم گفت: خـودش رو از کوه 
پـرت مـی کنه امـا حاال بعـد چهار سـال که بچـه ام حامله 
نشـده، همـون عاشـق، همونی کـه می خواسـت خودش رو 

بکشـه، هـرروز بچـه ی مـن رو میزنه.
همیـن خالـه اش کـه میگفـت دختـرت مثـل دخترمـه 
هـی دختـر مـن رو ازایـن دعـا نویسـی بـه اون دعـا نویس 
مـی بـره همیـن خالـه هرشـب بچـه اش رو چنان بـا حرف 
پـر مـی کنـه، کـه میوفتـه بـه جـون دختـر مـن، بـه خدا 
وقتـی بردیمـش پزشـک قانونی گفـت: این چه جـور آدمی 
بـوده بـا یه زن ایـن کار کرده مگه انسـانیت نداشـته،  حاال 
همـه ی اینـا بـه درک، بـه درک.مـی خـواد بچه مـو طاق 
بـده بـه خـدا مـا فقـط میخواسـتیم بترسـونیمش، گفتیـم 
بریـم ازش شـکایت کنیـم تا بچه مـون رو نزنـه، حاال پاش 
رو کـرده تـو یـه کفـش که من زنـی که هـم نازا باشـه هم 

ازم شـکایت کنـه نمیخوام .
بـه خـدا خانـم ایـن حـق بچـه ی مـن نیسـت، اخـه 
مـن چـه طـور ایـن دختـر رو دوبـاره ببـرم توخونـه به 
بیـاد  شـیطون  خـر  از  تـا  ببوسـم  پاشـو  حاضـرم  خـدا 

... پاییـن 

عاشق نامهربان
در دادگاه

نجمه سعیدی

احساس افزایش خطای پزشکی به دلیل 
شبکه های مجازی است
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انگلیسـی:  )بـه  ماشـینی  هـوش  یـا  مصنوعـی  هـوش 
Artificial Intelligence( هـوش مصنوعـی بـه هوشـی که 
یـک ماشـین در شـرایط مختلـف از خود نشـان می دهـد، گفته 
می شـود. بـه عبـارت دیگـر هـوش مصنوعـی بـه سیسـتم هایی 
گفتـه می شـود کـه می تواننـد واکنش هایـی مشـابه رفتارهـای 
هوشـمند انسـانی از جملـه درک شـرایط پیچیده، شبیه سـازی 
فرایندهای تفکری و شـیوه های اسـتداللی انسانی و پاسخ موفق 
بـه آنهـا، یادگیری و توانایی کسـب دانش و اسـتدالل برای حل 
مسـایل را داشـته باشـند. بیشـتر نوشـته ها و مقاله هـای مربوط 
بـه هـوش مصنوعـی، آن را به عنوان »دانش شـناخت و طراحی 

عامل هـای هوشـمند« تعریـف کرده انـد.
هـوش مصنوعـی را بایـد عرصـه پهنـاور تاقـی و ماقـات 
بسـیاری از دانش هـا، علـوم، و فنـون قدیـم و جدیـد دانسـت. 
ریشـه ها و ایده هـای اصلـی آن را باید در فلسـفه، زبان شناسـی، 
تئـوری  فیزیولـوژی،  روان شناسـی، عصب شناسـی،  ریاضیـات، 
کنتـرل، احتمـاالت و بهینه سـازی جسـتجو کـرد و کاربردهای 
گوناگـون و فراوانـی در علـوم رایانـه، علـوم مهندسـی، علـوم 
زیست شناسـی و پزشـکی، علـوم اجتماعـی و بسـیاری از علـوم 

دیگـر دارد.
از زبان هـای برنامـه نویسـی هـوش مصنوعـی مـی تـوان بـه 

لیسـپ، پرولـوگ، کلیپـس و ویپـی اکسـپرت اشـاره کرد.
یـک »عامـل هوشـمند« سیسـتمی اسـت کـه بـا شـناخت 

محیـط اطـراف خـود، شـانس موفقیـت خـود را پـس از تحلیل 
واژه هـوش  کـه  مکارتـی  افزایـش می دهـد. جـان  بررسـی  و 
مصنوعـی را در سـال 1956 اسـتفاده نمـود، آن را »دانـش و 
مهندسـی سـاخت ماشـین های هوشـمند« تعریـف کرده اسـت.

هـوش مصنوعـی در علم پزشـکی امـروزه به دلیل گسـترش 
دانـش و پیچیده تـر شـدن فراینـد تصمیـم گیـری، اسـتفاده از 
هـوش  سیسـتم های  خصـوص  بـه  اطاعاتـی  سیسـتم های 
مصنوعـی در تصمیـم گیـری، اهمیـت بیشـتری یافتـه اسـت. 
هـوش مصنوعی گسـترش دانش در حوزه پزشـکی و پیچیدگی 
تصمیمـات مرتبـط بـا تشـخیص و درمـان - بـه عبارتـی حیات 
از سیسـتم های  اسـتفاده  بـه  را  انسـان - توجـه متخصصیـن 
پشـتیبان تصمیم گیری در امور پزشـکی جلب نموده اسـت. به 
همیـن دلیـل، اسـتفاده از انواع مختلف سیسـتم های هوشـمند 
در پزشـکی رو بـه افزایـش اسـت، بـه گونه ای کـه امـروزه تأثیر 
انـواع سیسـتم های هوشـمند در پزشـکی مـورد مطالعـه قـرار 

اسـت. گرفته 
اسـتنفورد،  دانشـگاه  پژوهشـگران  از  تیمـی  اکنـون  هـم 
کـه  سـاخته اند  مصنوعـی  هـوش  آمـوزش  بـرای  سـامانه ای 
می توانـد عکس العمل هـای آدم هـا را پیشـبینی کنـد، اسـم این 
سـامانه دانش بنیـان را Augur گذاشـته اند. امـا پایـگاه داده ای 

کـه Augur بـه کمـک آن مجـرب شـده اسـت، چیسـت؟
ایـن سـامانه به یـک جامعـه انجمـن نویسـندگی آناین که 

در آن 600 هـزار داسـتان ثبـت شـده اسـت، متصل اسـت. این 
اطاعـات به الگوریتم هـا یادگیری آن کمـک می کنند تا بتوانند 
عکس العمـل آدم هـا را در مقابل محرک های مختلف پیشـبینی 
کنـد. بـر ایـن اسـاس الگوریتـم بـرای مثـال یادمی گیـرد کـه 
یـک انسـان در شـرایط عـادی، عادت نـدارد که در یک جلسـه، 
پاسـخ گوشـی موبایل اش را بدهـد یا اینکه نرمال اسـت که یک 
آدم بعـد از ورود بـه یـک اتـاق در شـبانگه، باالفاصلـه المـپ را 

روشـن کنـد یـا اینکـه در قبـال انتقـاد، برانگیخته شـود. بدون 
داشـتن چنین سیسـتم های هوشـمندی کـه شـناخت کافی از 
رفتـار طبیعی انسـان ها داشـته باشـند، روبات هـا و کامپیوتر ها، 
نمی تواننـد بـه خوبـی بـه مـا خدمـت کننـد. در آزمایشـی کـه 
بـرای Augur ترتیـب داده شـد، ایـن سـامانه توانسـت در 71 
درصـد مـوارد، حرکـت بعـدی آدم هـا را به درسـتی، پیشـبینی 

. کند

هوش مصنوعی رفتار انسان ها را با خواندن کتاب ها 
پیشبینی می کند!

خبر

جامعه

دیـروز مطلبی با عنوان سـه شـنبه ها 
روز پاکـی کارتـن خوابهـا در روزنامـه ی 
پیام ما منتشـر شـد و در ابتـدای مطلب 
متذکـر شـدیم کـه مـردم کرمـان بارها 
کمـک  دغدغـه ی  کـه  کرده انـد  ثابـت 
بـه همنـوع و دلسـوزی بـرای همـه ی 
اجـرای  بـا  و  دارنـد  زنـده را  موجـودات 
و  مهربانـی  دیـوار  مثـل  پروژه هایـی 
مسـولیت  و...  خیریـه   بازارچه هـای 
پذیـری خـود را به عنوان شـهروندانی بـا فرهنگ و اهل اندیشـه 
بارهـا و بارهـا بـه اثبـات رسـانده اند، امـروز هم شـاهد عمل خیر 
و خداپسـندانه ی دیگـری از مـردم کرمـان بودیـم، سـامان دهی، 
و عقیم سـازی سـگ های  واکسیناسـیون، نگهداری  جمـع آوری، 
بـدون صاحب در کرمان، بگذارید داسـتان را از ابتـدا روایت کنم:

امـروز یکـی از دوسـتان بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت: تـو 
کـه روی ایـن مسـائل کار می کنـی بیـا تا جـای جالبـی را به تو 
نشـان بدهـم! تـا وقتـی کـه ماشـین وارد جـاده ی کوهپایه شـد 
نمی دانسـتم کـه بـه کجـا می رویـم فقـط گفتـه بـود می رویـم 
تـا شـاهد کاری از یـک سـمن و شـهرداری باشـیم، وقتی کـه به 
محـل دفن زباله نزدیک شـدیم به سـمت راسـت جـاده پیچید و 
ماشـین را تـا روبـه روی در بزرگـی برد کـه تابلویی بـاالی در این 

کلمـات را بـر خود داشـت:
 سازمان مدیریت پسماند  

محل نگهداری و عقیم سازی سگ های با صاحب
شهرداری کرمان

باورم نمی شـد کـه کرمان هـم باالخره صاحـب چنین مکانی 
شـده و دیگـر صـدای دردنـاک گلولـه خـوردن هیـچ سـگی را 
نمی شـنویم. وقتـی کـه وارد محوطـه شـدیم بـا صدای سـگ ها 
مواجـه شـدیم و مردمـی که بـه صدای سـگ لبخنـد می زدند و 
چنـد نفری هم مشـغول رسـیدگی و غـذا دادن به سـگ ها بودند 
و دو نفـر هـم یکـی از کیوسـک های فلـزی کـه قبـا شـهرداری 
بـرای روزنامه فروشـی یا کارهـای اینچنینی اسـتفاده می کرده را 
سـرو سـامان می دادنـد تـا بتوانند سـه توله سـگ کوچـک را که 
معلوم بود زمان زیادی از تولدشـان نمی گذرد را در آن کیوسـک 
نگهـداری کننـد و از گزند سـرما و گرما حفظ  شـان کنند. تقریبا 
در میانـه ی محوطه  فنسـی کشـیده شـده بود و محوطـه را به دو 
بخـش تقسـیم کرده بود و پشـت فنس سـگ های بالـغ و تقریبا 
از آب و گل در آمـده مشـغول بـازی و بازی گوشـی بودنـد و هر از 
چنـدی هـم پوزه شـان را از الی فنـس بیـرون می آوردنـد تـا بـه 

دسـت ناجیان شـان بوسـه بزنند.
بـا خانمـی آشـنا شـدم بـه نـام موفـق و وی شـروع کـرد بـه 
گفتـن: مـن خودم یک سـگ کوچک دارم و همیشـه دوسـت دار 
حیوانـات بـوده ام و نمی توانسـتم ناراحتـی آن هـا را ببینـم تـا 
اینکـه بـا چند نفـر دیگـر از هم فکران اقدام به تاسـیس سـازمان 
مردم نهـادی کردیـم) کـه هنـوز هـم مراحـل قانونـی اش تمـام 
نشـده( تـا بتوانیـم بـه شـکلی کامـا قانونـی و در عیـن حـال 
گروهـی آنچـه از دسـت مان بـر می آید بـرای این زبان بسـته های 
بـی گنـاه انجـام بدهیـم. همانطـور کـه مي دانید  قبا سیاسـت 
شـهرداری ها در مقابلـه بـا ایـن حیوانـات بـه گونـه ی برخـورد با 
آفـات بـوده و برای پیشـگیری از انتشـار بیماری هـای خطرناکی 
مثـل هـاری برخـی ارگان هـا اقدام بـه کشـتن این موجـودات با 
سـاح گـرم می کردنـد و گاهـی هم متاسـفانه بین تعداد بسـیار 
اندکـی از مـردم خـرده فرهنگ هـای نـا مناسـبی دیـده می شـد 
کـه یکـی از آنها آسـیب رسـاندن و آزار دادن حیوانات اسـت و ما 
خواسـتیم جلـوی ایـن کارها گرفته شـود تـا هم ایـن مخلوقات 
زیبـای خداونـد زجر و عذابی نکشـند و هم بهداشـت شـهری به 
خطـر نیافتـد، در نتیجه “حامیان حیوانات آزاد اسـتان کرمان” را 
پایـه گذاری کردیم.تـا بتوانیم با تشـکیل کارگروه های مختلف از 
امـداد و نجـات و جمـع اوری حیوانات گرفته تا بهداشـت و تغذیه 
را گروه هـای مختلفـی از دوسـتداران حیوانـات به عهـده بگیرند 
و بتوانیـم وظیفـه ی انسـانی و شـهروندی خـود را بـه خوبـی بـه 

انجام برسـانیم. 

بـا همکاری هـای بسـیار زیـاد و خـوب شـهرداری و مدیریـت 
پسـماند توانسـیم بـرای ایـن حیوانـات صاحـب چنیـن مکانـی 
بشـویم و بتوانیم بـه جای آخرین راهکاری که معموال آرام کشـی 
بـوده راهـکار دیگـری در پیش بگیریـم و امیدواریم کـه روزی در 
سراسـر اسـتان و پس از آن در سراسر کشـور چنین مراکزی دایر 
شـود و هیچ وقت شـاهد برخوردی ددمنشـانه با هیچ مخلوقی از 
خدا در این سـرزمین نباشـیم که ایران سـر آمد تاریخ و فرهنگ 
و هنـر اسـت و به هیچ وجه شایسـته نیسـت که بگوینـد ایرانیان 
و کرمانیـان حیوانـات بـا صاحـب را می کشـند و ایـن مخلوقات 

صدایشـان جـز بـه خالق به کـس دیگری نمی رسـد.
هنوز سـرگرم شـنیدن صحبت هـای فعالین این حـوزه بودیم 
و بـا زوج هایی آشـنا می شـدیم که پرسـان پرسـان اینجـا را پیدا 
کـرده بودنـد و آمـده بودنـد تـا کمکـی بکننـد و یـا مسـولیت 
نگهـداری یکـی از سـگ ها را بپذیرنـد و بـا خودشـان ببرنـد کـه 
کسـی گفـت آقایـان آمدنـد و بـه طـرف در ورودی اشـاره کـرد، 
دکتـر محمدرضاخانـی معاونـت خدمـات شـهری شـهرداری و 
وارد  جهانشـانی مدیـر سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری 
محوطـه ی نگهـداری وعقیم سـازی حیوانات شـدند، محمد خانی 
پـس از سـام و احوال پرسـی گفت : شـاید باور نکنیـد اما عده ی 
زیـادی مـرا مسـخره می کننـد و می گوینـد دکتـری که سـال ها 
در دانشـگاه تدریـس می کـرد حـاال سـگ ها را نگه مـی دارد، مـن 
امـا افتخـار می کنـم ایـن وظیفـه ی مـن اسـت از نظـر اخاقـی، 
شـرعی و قانونـی بایـد ایـن اقدامـات را انجـام بدهم،)بـه یکی از 

پرسـنل شـهرداری کـه به حیوانـات غذا مـی داد اشـاره می کند( 
مـن ایشـان را از جـای دیگـر کـه مشـغول جوشـکاری بودند به 
اینجا آوردم هرچند که شـهرداری به جوشـکار و تابلوساز احتیاج 
دارد امـا ترجیـح دادم حاال که تمایل دارند کسـی را در این مکان 
بـکار بگیـرم کـه عاقمند باشـد. مـن نمی خواهم ایجا به دسـت 
فراموشـی سـپرده شـود ) به ما اشـاره می کند( این روزنامه نگاران 
کـه همیشـه از ما شـکایت دارنـد اگر همـکاری کننـد و از مردم 
دعـوت کننـد کـه وارد این ماجرا بشـوند و خودشـان اقدام کنند 
تـا اینجا به هیچ وجه تعطیل نشـود، شـما می توانیـد کاری کنید 

کـه این جـا تعطیل نشـود.
وی در پاسـخ بـه اینکـه آیـا اعتبـار خاصـی بـرای ایـن ماجرا 
در شـهرداری مـد نظـر گرفتـه شده اسـت؟ گفت: متاسـفانه خیر 
امـا بایـد در نظـر گرفـت کـه مـا روزی 400 تـن زبالـه را دفـن 
می کنیـم و ایـن یعنی یـک میلیارد و دویسـت ملیـون تومان در 
مـاه هزینـه ی دفـن زباله اسـت و 12 میلیـارد تومان هـم در ماه 
شـهرداری حقـوق بـه پرسـنل خـود می پـردازد که این هـم رقم 
کوچکی نیسـت. ما امروز با شـخصی آشـنا شـدیم کـه در زمینه 
بازیافـت فعالیـت می کند انشـاهلل همیـن زمین های پشـت را به 
ایشـان می سـپاریم و ماهانه 7 میلیون تومان از ایشـان می گیریم 
و همیـن پـول را مسـتقیما در اختیـار ایـن مرکـز می گذاریم، تا 
با بررسـی دقیق از صفر تا صد حسـاب هم مشـخص باشـد و به 
گونـه ای مدیریت بشـود که حرف و حدیثی درانتهای کار نباشـد 
و هزینه هـای رسـیدگی های بهداشـتی و واکسیناسـیون و غیـره 

هـم از همین حسـاب تامین شـود.
بـه خـدا قسـم کـه هیـچ وقـت نگـران ایـن موضـوع نبودیـم 
کـه بگوینـد شـهرداری سـگ ها را می کشـد چـرا کـه قبـا هـم 
را می کشـد  نوشـتند کـه شـهرداری هـا سـگ ها  هـر چقـدر 
هیـچ وقـت هیـچ ارگانـی بـا شـهرداری ها برخـورد نکـرد کـه 
چـرا سـگ ها را می کشـند؟ و کسـی بازخواسـت نشـد. امـا بـه 
قـول آقـای جهانشـاهی حیوانی کـه خدا بـه او جـان داده را من 
چگونـه می توانـم بـه خودم حـق بدهم کـه جانش را بسـتانم؟ و 
مـن بارها گفتـه ام که تحت هیچ شـرایطی اگر بفهمم که کسـی 
یـک شـلیک به سـگ ها کرده مـن هیچ وقت رهایـش نمی کنم و 
اصـا برایـم اهمیتی ندارد که چه کسـی و یا در چـه موقعیتی از 
شـهرداری مرتکـب چنین کاری شده اسـت من به شـخصه تمام 
تاشـم را می کنـم تـا وی را تحویل مقامات قضایی بدهم و اشـد 

مجـازات قانونـی درمـورد وی اجرا شـود.
پـی نوشـت:عالقمندان می تواننـد بـا ایـن شـماره جهت 
همـکاری با حامیـان حیوانات تمـاس بگیرنـد 09139460219

متخصص ژنتیک با اشاره به باال بودن ازدواج های 
فامیلی درکشور:

 اختالالت مادرزادی در ایران 2 
برابر کشورهای دیگر است

معـاون مرکـز تحقیقـات ژنتیـک دانشـگاه علـوم 
مـادرزادی  اختـاالت  »میـزان  گفـت:  بهزیسـتی 
درجهـان بیـن 2 تـا 3 درصـد اسـت، امـا در ایـران 
2برابـر  فامیلـی  ازدواج هـای  علـت  بـه  عـدد  ایـن 
بیشـتر اسـت.« بـه گـزارش ایرنـا، کیمیـا کهریـزی 
در نشسـت خبـری همایش بین المللـی نوروژنتیک، 
صحبت هـای دیگـری کـرد و گفـت: »بـرای بـروز 
بیمـاری نهفتـه ژنتیکی نیـاز به 2 ژن معلول اسـت 
کـه بـا ازدواج هـای فامیلـی ایـن احتمـال بیشـتر 
می شـود و دربرخـی نقـاط کشـور میـزان احتمـال 
آن تـا 70 درصـد افزایـش می یابد.« او افـزود:  »دور 
از انتظـار نیسـت کـه ایـران بـه علـت ازدواج هـای 
فامیلی سـهم بیشـتری از بیمارهـای نهفته ژنتیکی 
نسـبت بـه اروپـا را داشـته باشـد.« معـاون مرکـز 
تحقیقـات ژنتیـک دانشـگاه علـوم بهزیسـتی گفت: 
ازجملـه  توسـعه  درحـال  کشـورهای  بیشـتر  »در 
ایـران بعـد از بـه دنیـا آمدن یـک کـودک معلول از 
بـارداری بعـدی جلوگیـری نمی شـود و تولد کودک 
اسـترس،  ماننـد  مختلفـی  عوامـل  بـه  را  معلـول 
کـه  درحالـی   می دهنـد،  نسـبت  دارو  و  پارازیـت 
درکشـورهای پیشـرفته بـه دقـت علـت معلولیت را 

می کننـد.« مشـخص 

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته:

جراحی ترمیمی بیماران
 سوخته رایگان شد

محمدجـواد فاطمـی، رئیـس انجمـن حمایت از 
بیمـاران سـوخته در دومیـن همایـش حمایـت از 
بیمـاران سـوختگی اعـام کـرد کـه با کمـک مرکز 
تخصصـی جراحـی پاسـتیک و ترمیمـی ایـران در 
بیمارسـتان حضـرت فاطمه، جراحـی ترمیمی برای 
تمـام بیمـاران سـوختگی کـه بـه ایـن درمـان نیاز 
دارنـد، بـا هزینـه دولتـی و رایـگان انجـام خواهـد 

. شد
سـوخته  بیمـاران  از  حمایـت  انجمـن  رئیـس 
دراین بـاره گفـت: »ایـن انجمـن بـا کمـک مرکـز 
تخصصـی جراحـی پاسـتیک ترمیمـی ایـران کـه 
در بیمارسـتان حضـرت فاطمـه واقـع اسـت، تمـام 
بـه عمـل جراحـی  نیـاز  را کـه  بیمـاران سـوخته 
بـا هزینـه دولتـی و بـه صـورت  ترمیمـی دارنـد، 

می دهنـد.« قـرار  جراحـی  عمـل  مـورد  رایـگان 
 او گفـت: »هـر بیمـاری در هرجـای کشـورمان 
ترمیمـی پاسـتیک  بـه عمـل جراحـی  نیـاز  کـه 
بـرای سـوختگی دارد، می توانـد بـا انجمـن حمایت 
از بیمـاران سـوخته کـه واقـع در مرکـز تحقیقـات 
سـوختگی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران هسـت، 
ارتبـاط برقـرار کنـد و مـورد حمایـت انجمـن  قرار 

» . گیرد

فروش خیابانی آجیل، ممنوع
کارشـناس اداره غذا در سـازمان غذا و دارو تاکید 
کـرد:  خشـکبار بایـد در مکان مناسـبی در مغازه ها 
عرضـه شـود، بنابرایـن نبایـد بیـرون مغـازه و کنار 

خیابـان فروخته شـود.
بـه گـزارش سـازمان غـذا و دارو، مینـو حاجیان 
آلودگی هـای  خیابـان،  کنـار  افـزود: خشـکبارهای 
زیـادی را بـه خـود جـذب می کننـد و بـه همیـن 
شـوند.  عرضـه  مغازه هـا  از  بیـرون  نبایـد  علـت 
حاجیـان گفت: آجیل شـب عید یکـی از خریدهای 
ایـن روزهـای مـردم اسـت امـا بایـد در خریـد این 

محصـول دقـت کافـی داشـت.
 او بـا تاکیـد بـر ضرورت بسـته بندی خشـکبارها 
تـا  کـرد  توصیـه  قنادی هـا  دسـت اندرکاران  بـه 
محصـوالت خشـکبار خـود را به صورت بسـته بندی 
و از مراکـز معتبـر تهیـه و بـه پروانـه سـاخت آن 
توجـه کننـد. کارشـناس اداره غـذا در سـازمان غذا 
و دارو گفـت: آجیـل بایـد ظاهری یکدسـت و رنگ 
مناسـب داشـته باشـد و بـوی نامناسـب و ماندگـی 

. ندهد

رئیس شبکه هپاتیت ایران:
 40 درصد ایرانی ها به کبد چرب 

مبتال هستند
ابتـای  از  ایـران  هپاتیـت  شـبکه  رئیـس 
داد.  خبـر  چـرب  کبـد  بـه  ایرانیـان  40 درصـدی 
بـه گـزارش مهـر، مویـد علویـان کـه در چهارمیـن 
همایـش باشـگاه سـامتی امیـد بـا موضـوع کبد و 
سـامتی صحبـت می کرد، با اشـاره به آمـار ابتای 
ایرانیـان بـه کبـد چـرب توضیـح داد: »متاسـفانه 
کم تحرکـی،  شـهرها،  صنعتی شـدن  بـا  امـروزه 
اسـتفاده از تغذیـه نامناسـب، کاهـش مصـرف مواد 
مغـذی همچـون گوشـت ماهـی و میگـو، میوه هـا 
افزایـش  نیـز  و  لبنـی  فرآورده هـای  و سـبزیجات، 
روغن هـای  نشاسـته ای،  و  قنـدی  مـواد  مصـرف 
ناسـالم و مصـرف بیـش ازحـد نمـک از عوامل موثر 
در بـروز بیماری هـای غیرواگیـر همچـون چاقـی، 
دیابـت، فشـارخون، پوکـی اسـتخوان و کبـد چرب 
هسـتند کـه اینهـا جز بـا اتخـاذ رژیم غذایی سـالم 
و متعـادل، انجام ورزش روزانـه و پرهیز از دخانیات 
و مشـروبات الکلـی قابـل کنترل و درمـان نخواهند 

» بود.
ایـن فوق تخصـص گـوارش و کبـد بـا یـادآوری 
لـزوم  سـی،  و  بـی  هپاتیـت  انتقـال  راه هـای 
همچـون  خطـر  معـرض  در  افـراد  واکسیناسـیون 
پزشـکان، پرسـتاران و کسـانی کـه بـا افـراد مبتـا 
بـه هپاتیـت زندگـی می کننـد را ضـروری دانسـت.

محمدرضا خانی معاونت خدمات شهری شهرداری در بازدید از محل نگهداری و عقیم سازی حیوانات بال صاحب و در جمع فعالین حقوق حیوانات:

 ضارب سگ ها به دست قانون سپرده می شود

تازه ها

افقی
1-حرف مفعولی- پایتخت ماداگاسکار
2-نوعی قایق- قفل قدیمی- گوشه ها

3-هدف- زد و خورد- اذیت
4-جمله قرآنی- سودای ناله- مرفق- رسوب

5-نـام حلوایی اسـت- یکی از نشـانه های میگـرن- مرکز 
قطر

6-هستی دادن- اندوه- جعد مو
7-نوعی جواهر- کشتزار خربزه- مذکر

8-امپراتـور دیوانـه روم- شـهری در اسـتان هرمـزگان- 
لیل ذ

9-بله آلمانی- پدر شعر فارسی- مقابل
10-فرد، ذات- آحاد- جمع مسآله

11-زیـن سـاز- سـریال معروفی بـا بازی مهـدی پاکدل- 
کاکل

سـابق  فوتبالیسـت  میخـوش-  ربیـع-  12-درخشـان- 
یونایتـد منچسـتر  ایرلنـدی 

13-دستیازی- خوش قامت- دشنام
14-عامل بیماری- سردسته- روغن نفتی

15-تابلویی از پل سزان- داغ کردن
عمودی

1-لقب طغرل- شهری صنعتی در چین
2-گنجینـه اسـنا- چاهـی متبـرک در مدینـه- بازیچـه 

کودکانـه
3-فر و شکوه- پارسایی- کریدور

4-ضمیـر اشـاره بـه نزدیک- بـی حرکتی- زمیـن آذری- 
بادام

5-فرشـته آویختـه شـده در چـاه بابـل- پلـکان زیـن- 

نمایـش صحنـه 
6-بی یار- شتر قربانی- رویارویی

7-نـام دلـون- آزده شـدن- از ترکیـب آن بـا اکسـیژن 
اسـید اوریـک تولیـد میشـود

8-طفلی که تازه به دنیا آمده- سرب- درجه ارتشی
9-از میـوه هـای درختـی- بـا نرمـی رفتـار کـردن- از 

جنـس نـی
10-بلبل- پدر زال- ادات تشبیه

11-افزون خواهی هر چیزی- رخصت- مشاور
12-جایز- مخلوط کردن- خود شخص- فاضاب

13-عدد دورقمی- جایزه معروف- کم کردن
14-میل شدید زن حامله- گریز- از علوم

15-رودی در یونان- متدولوژ
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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                 دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

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

تحریریه: 32436035         دورنگار: 32435827
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

همکاران تحریریه: 
شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد، عرفان زارعی، محسن رجب پور، 
هادی کاربخش، نجمه سعیدی، جاوید مومنی، عباس صفا، عطیه بهره بر، 

آرین اسدی، سپیده ایران منش و احمد امیرتیموری

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(

شهرستان کرمان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

500/000سالن صخره نوردی راین 1/000/00014سالن ورزشي اندوهجرد1
15/000/000سالن ورزشی ماهان 800/00015سالن ورزشي کوهپایه 2
2/500/000چمن مصنوعی گل هندبالی ماهان 1/000/00016سالن بدنسازی گلباف3
60/000/000سالن ورزشی فجر کرمان 2/000/00017 سالن ورزشي چند منظوره گلباف4
70/000/000استخر شنا بشری کرمان 18 500/000سالن ورزش رزمی گلباف 5
70/000/000استخر شنا نشاط کرمان 1/000/00019 چمن مصنوعی گل هندبالی گلباف 6
8/000/000چمن مصنوعی گل هندبالي امام علي 2/000/00020 سالن ورزشی شهداد1  7
5/000/000چمن مصنوعی گل هندبالی شاهزاده محمد 2/500/00021سالن ورزشي والیت شهداد 8
2/000/000چمن مصنوعی فوتبال سراسیاب 800/00022سالن ورزشی علمدار باغین 9
2/000/000سالن ورزشی سراسیاب 500/00023  زمین چمن طبیعی باغین 10
2/000/000سالن ورزشی شرف اباد 5/000/00024چمن مصنوعی شهید تدین 11
2/000/000چمن مصنوعی فوتبال زنگی اباد 2/500/00025سالن ورزشی چترود 12
2/000/000سالن ورزشی اختیار اباد 2/500/00026سالن ورزشی راین 13

شهرستان رفسنجان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/500/000زمین چمن نوق 10 3/000/000 سالن ورزشي کشکوئیه 12
15/000/000سالن ورزشي تختي رفسنجان 4/000/00011 سالن ورزشی کشکوئیه 21
20/000/000سالن ورزشی تاش رفسنجان 2/500/00012 سالن ورزشی علی اباد شهید کشکوئیه 3
5/000/000چمن مصنوعی گل هندبال تختی 1/500/00013زمین چمن کشکوئیه 4
7/000/000زمین چمن تختي رفسنجان 2/500/00014سالن ورزشی احمد اباد کشکوئیه 5
4/000/000چمن مصنوعی گل هندبال شهید زینلی 2/500/00015 سالن ورزشی شریف اباد کشکوئیه 6
10/000/000سالن ورزشی عدالت 3/000/00016سالن ورزشي نوق7
2/500/000سالن ورزشی حمید اباد 2/500/00017سالن ورزشی جوادیه فاح نوق 8
2/500/000سالن ورزشی احمدیه نوق 9

شهرستان سیرجان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/000/000 خانه بوکس سیرجان 2/500/0009 چمن مصنوعی گل هندبالی شهدا 1
1/000/000 خانه کشتی سیرجان 2/500/00010چمن مصنوعی فوتبال تختی 2
1/500/000 سالن ورزشی نجف شهر 11 10/000/000سالن ورزشی امام علی )ع(3
1/500/000سالن ورزشی شهر پاریز 5/000/00012 سالن ورزشی شماره 2  امام علی )ع(4
1/500/000سالن ورزشی زید اباد 5/000/00013سالن ورزشی امام رضا سمنگان 5
1/000/000سالن شطرنج 4/000/00014 سالن ورزشی انقاب مکی اباد 6
1/000/000سالن تخصصی ژیمناستیک4/000/00015 سالن ورزش رزمی رزمندگان 7
1/500/000 سالن سقف کوتاه امام سجاد 8

شهرستان جیرفت
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

3/000/000سالن ورزشی اسماعیل اباد 2/000/0008سالن ورزشي اسفندقه1
2/500/000سالن ورزشی جبالبارز 10/000/0009سالن ورزشی چند منظوره  شهید مجیدی فر  2
2/500/000چمن مصنوعی جبالبارز 5/000/00010چمن مصنوعی فوتبال شهیدمعاضدی 3
2/000/000سالن سقف کوتاه رزمی تمدن 4/000/00011چمن مصنوعی گل هندبالی  شهید زحمتکشان4
2/000/000 خانه بوکس 12/000/00012سالن چند منظوره شهید زحمتکشان5 
500/000خانه کشتی 2/000/00013 چمن طبیعی فوتبال  تختی 6
2/500/000سالن ورزشی درب بهشت 7

شهرستان بردسیر
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

6/000/000 سالن ورزشي کوثر 1/000/0005زمین چمن طبیعی 1
500/000سالن ورزشی بخش الله زار6/000/0006سالن ورزشي شهدا 2
800/000سالن ورزشی بخش گلزار 2/500/0007 چمن مصنوعی گل هندبالی 3
800/000سالن ورزشی بخش نگار 6/000/0008سالن ورزشي ابوالفضل 4

شهرستان بافت
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

500/000سالن وزنه برداری 2/000/0007سالن ورزشی بزنجان بافت 1
1/000/000سالن سقف کوتاه فجر5/000/0008سالن ورزشی نبی اعظم 2
1/000/000خانه ووشو شهید شهابی 4/000/0009سالن ورزشي شهید شهابی 3
2/500/000چمن مصنوعی گل هندبالی 5/000/00010سالن چند منظوره شهید اسکندر زاده 4
3/000/000سالن ورزشی خلیج فارس 2/000/00011 سالن ورزشي المپیک کاراته 5
2/000/000سالن ورزشی گوغر 6

شهرستان زرند
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

8/000/000سالن ورزشي حجاب4/000/0004  سالن ورزشي مرحوم جعفرزاده 1
4/000/000سالن ورزشي غدیر ریحانشهر 4/000/0005سالن ورزشي  امام علی خانوک2
25/000/000مجموعه ورزشی 22بهمن 4/000/0006 چمن مصنوعی یزدانشهر 3

شهرستان راور 
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

20/000/000استخر شنا2/500/0006سالن ورزشی فیض اباد  1
1/500/000 استادیوم چمن طبیعی 6/000/0007سالن ورزشی مرحوم قطبی  2
1/500/000چمن مصنوعی گل هندبالی 3/000/0008سالن ورزشي مهر اور  3
1/000/000سالن ورزشی روستا هجدک5/000/0009سالن ورزشی حجاب  4
1/000/000  خانه کشتی  5

شهرستان شهربابك
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

2/500/000سالن ورزشي رزمي2/500/0005سالن ورزشي پیرجل 1
15/000/000استخر شنا شهید اعتمادي2/500/0006 سالن ورزشي دهج2
3/000/000 چمن مصنوعی گل هندبال 5/000/0007سالن چند منظوره فجر 3
2/000/000چمن مصنوعی فوتبال 5/000/0008 سالن فوتسال شهید حسینی 4

شهرستان بم
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

3/000/000استادیوم شهید بیگلری 1/000/0005زمین چمن دهشتر1
3/000/000سالن ورزشي فجر بروات60/000/0006مجموعه فجر بم 2
2/000/000چمن مصنوعی فوتبال بروات 2/000/0007سالن ورزشی خواجه عسکر 3
2/000/000سالن ورزشی کروک3/000/0008چمن مصنوعی گل هندبالی سید طاهر 4

شهرستان کهنوج
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/000/000خانه کشتي کهنوج2/000/0005زمین چمن شهید میثم 1
1/500/000چمن مصنوعی گل هندبالی شهسواری 6 7/000/000سالن ورزشی شهدا کهنوج 2
5/000/000سالن ورزشی شهید میثم 3/000/0007سالن شهید شهسواری کهنوج 3
15/000/000استخر شنای کهنوج2/000/0008سالن رزمی شهدا کهنوج 4

شهرستان کوهبنان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/000/000چمن مصنوعی گل هندبالی تختی2/000/0005 سالن ورزشي کیانشهر1
2/000/000 سالن ورزشی رهبری 2/000/0006 سالن ورزشي تختي2
500/000سالن ورزشی دهستان جور 1/000/0007چمن مصنوعی کیانشهر 3
2/500/000سالن ورزشي 22بهمن 4

شهرستان انار
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

4/000/000 سالن ورزشي ازادگان 2/500/0004چمن مصنوعی گل هندبالی شهدا 1
2/000/000سالن شهید بیرمی 1/500/0005زمین چمن طبیعی شهید سلیمانی 2
2/000/000سالن ورزشی ولیعصر امین شهر 2/000/0006سالن ورزشی قمربنی هاشم گلشن3

شهرستان رودبار
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

2/000/000زمین چمن فوتبال شهدا غدیر 500/0004زمین چمن مصنوعی گل هندبالی 1
1/000/000سالن سقف کوتاه 9 دی 1/500/0005 سالن ورزشی بانوان رودبار2
1/000/000 سالن ورزشي شهدا رودبار 1/500/0006سالن ورزشی اقایان رودبار3

شهرستان قلعه گنج
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/000/000سالن ورزشی اقایان علی اباد 1/000/0004 سالن ورزشي شهید تفضلی 1
500/000 چمن مصنوعی فوتبال گلدشت 500/0005زمین فوتبال چمن مصنوعی2
1/500/000سالن ورزشی سقف کوتاه 3

شهرستان عنبرآباد
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

1/000/000 سالن ورزشی 9 دی 1/000/0004سالن ورزشی شهید عمرانی 1
2/000/000 سالن ورزشی شهید مختاری 1/000/0005 سالن والیبال حسین اباد 2
500/000سالن ورزشی مردهک 500/0006چمن مصنوعی گل هندبالی 3

شهرستان منوجان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

500/000 سالن ورزشی حسین اباد 1/000/0006سالن ورزشي والیت 1
1/000/000 سالن ورزشی نودژ 2/000/0007سالن ورزشی امام علی )ع(2
1/000/000 چمن مصنوعی گل هندبالی نودژ8 1/000/000 سالن ورزشی سقف کوتاه 3
1/000/000 چمن مصنوعی گل هندبالی محمد اباد 1/000/0009 سالن ورزشی کوثر 4
1/000/000 چمن مصنوعی گل هندبالی چشمه 1/500/00010 سالن ورزشی ماهکنگان 5 

شهرستان رابر
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

2/000/000 سالن ورزشي تختی 2/000/0003 سالن ورزشي استقال رابر 1
1/000/000سالن ورزشی کنجان 1/000/0004 چمن مصنوعی  گل هندبالی رابر 2

شهرستان فهرج
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

500/000سالن والیبال برج اکرم 1/500/0003 سالن ورزشي فهرج1
500/000سالن ورزشی سکهور بخش نگین کویر 1/500/0004زمین چمن مصنوعی فوتبال2

شهرستان ریگان
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

500/000 زمین چمن مصنوعی ریگان 2/000/0002 سالن ورزشي ریگان 1
شهرستان ارزوئیه 

مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف
2/000/000 سالن ورزشی ارزوئیه 1

شهرستان نرماشیر 
مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف

2/500/000 سالن ورزشی نرماشیر 1
شهرستان فاریاب 

مبلغ پایه  ریالنام مکان ردیفمبلغ پایه ریالنام مکانردیف
2/000/000 سالن ورزشی فاریاب  1

شایان ذکر است که زمان بازگشایي پاکات افراد تایید صاحیت شده به شرح ذیل مي باشد.
الف ( شهرستانهای کرمان ،رفسنجان و سیرجان روز دوشنبه مورخ 94/12/24 راس ساعت 8 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان                                                                           

ب ( سایر شهرستانها روز سه شنبه مورخ 94/12/25  راس ساعت 8 صبح در محل اداره کل ورزش و جوانان استان  کرمان 
بـه اطـاع مـی رسـاند چنانچـه در مزایـده هـر کـدام از اماکـن ورزشـی تنها یک شـرکت کننده ، شـرکت نمایـد که صاحیت آن تائید شـده باشـد و هیـچ گونه نقصی در ارسـال 

مـدارک وجـود نداشـته باشـد  نامبـرده پـس از باز گشـائی پاکات از سـوی کمیته تعئیـن برنده بعنـوان برنـده مزایده معرفی مـی گردد.
روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

آگــــــــهی مزایده
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان در نظــر دارد در راســتای اهــداف دولــت جمهــوری اســالمی ایــران مبنــی برکاهــش تصــدی گــری و اســتفاده از تــوان  بخــش خصوصــی در اداره اماکــن دولتــی  و مطابــق بــا مــاده 88 قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات 
مالــی دولــت ،اداره اماکــن ورزشــی ذیــل را در شهرســتانهای کرمــان ، رفســنجان ، ســیرجان، جیرفــت، بردســیر، بافــت، زرنــد، شــهربابک، بــم ، کهنــوج، کوهبنان ، انــار، رودبــار ، قلعه گنــج، عنبرآبــاد، منوجــان، رابــر، فهــرج ، ریــگان ، راور، نرماشــیر ، فاریاب، 

ارزوئیــه  را بــه مــدت یکســال از مــورخ 95/1/1 لغایــت 95/12/29 . و ازطریــق مزایــده واگــذار نمایــد .
لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ 94/12/11 لغایــت 94/12/22 بــا مراجعــه بــه ادارات  ورزش و جوانــان مســتقر در شهرســتانهای مذکــور و یــا ســایت www.kermanvarzesh.ir  اســناد مزایــده را دریافــت و پــس از تکمیــل و تنظیــم مــدارک مــورد نیــاز آنهــا 
را در پــاکات مربــوط بــه خــود قــرار داده  و حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 94/12/22 بــه دبیرخانــه اداره کل ورزش و جوانــان اســتان کرمــان واقــع در بلــوار جمهــوری اســالمی ایــران بعــداز ســه راه هوانیــروز جنــب دانشــکده تربیــت بدنــي 

تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. بدیهــي اســت بــه پاکاتــي کــه بعــد از ایــن تاریــخ تحویــل داده شــود ترتیــب اثــري داده نخواهــد شــد. ضمنــا هزینــه درج آگهــي و کارشناســی بــر عهــده برنــدگان مزایــده مــي باشــد.


