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پیشخوان

فروشی مینی بوس هیوندا مدل 81 قیمت 63 میلیون بفروش می رسد. 
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فروش زمين
قابل توجه تعاونی های مسکن سازمان ها و انبوه سازان 
تعداد 55 قطعه زمین 8 قصبی دارای سند مالکیت واقع 
در خیابان مهدیه کرمان به فروش می رسد. )فروش به 

صورت تک یا چند قطعه ای نیز انجام می پذیرد(.
تلفن تماس: 09139438959 جمالی زاده

نکیسـا خدیشـی- نام گذاری جازموریـان به علت وجـود گیاه جاز 
در ایـن منطقـه بـوده اسـت . مـن بـرای اولیـن بار از سـمت ایرانشـهر 
بـه ایـن منطقـه سـفر کـردم. پروفسـور کردوانـی بـا توضیـح در مورد 
شـرایط منطقـه جازموریـان گفـت:آب ریزمناطـق »رود بـم پـور« از 
شـرق ، »بزمـان«از شمال،»ایرانشـهر« وَ »هلیـل رود« از جنـوب غرب 
وارد چالـه جازموریـان می شـد.از طرفی کف چاله جازموریـان را خاک 
رس خالـص تشـکیل مـی دهـد. وی ادامـه داد: جازموریـان بـه حیات 
خـود ادامـه مـی داد تـا اینکه سـد بافت سـاخته شـد و آب هلیـل رود 
مسـدود شـد. در زمـان پهلـوی از دهـه پنجـاه آقـای مهنـدس هومن 
فـرزاد پیشـنهاد داد از خلیج فـارس آب را به چاله جازموریان و سـپس 
بـه بیابـان لوت ببندیم و از آنجا به دشـت کویر برسـانیم و بـا انجام این 
کار ایـن منطقـه شـبیه دریـا خواهد شـد و دریا که شـد بـرای رفتن از 
تهـران بـه قـم با ماشـین نرویم و با کشـتی بریـم. که این پیشـنهاد ها 
را مـن در کتاب»خشکسـالی و راههای مقابله بـا آن در ایران« رد کردم.

لـذا من آب بسـتن به چالـه جازموریـان را سـال 55 رد کردم.
کردوانـی در مـورد تاثیر خشـک شـدن تـاالب جازموریـان بر اقلیم 
منطقـه اضافه کـرد: دریاچه و تاالب روی اقلیم تاثیـر ندارند ، تاثیر آنها 
بـر روی میکروکلیـم هـا اسـت. هـوای منطقه پرفشـار اسـت.بر خالف 
مناطـق کـم فشـار کـه آب یـک فنجـان روی هوایـش تاثیـر دارد. در 
حالـی که در مناطق پرفشـارمانند جازموریان رطوبت پخش می شـود. 
لـذا طـرح هایـی کـه مطـرح مـی شـود مبنـی بـر آبرسـانی یـا 
بارورکـردن ابرهـا امـکان تغییـر در شـرایط جازموریـان را ندارنـد.  این 
اسـتاد دانشـگاه در خصوص »حق آبه« هلیل رود و سـدهای باالدستی 
بـه جازموریـان تشـریح کرد:هلیل رود مگـر آب دارد کـه بخواهد »حق 
آبـه« بـه جازموریان بدهد؟مناطق کشـاورزی که از هلیل رود اسـتفاده 

می کنند خودشـان کمبود آب دارند.یک زمانی و در گذشـته آب همه 
ایـن مناطـق بـه جازموریان مـی ریخت. امروز انسـان همه ایـن آب ها 

را گرفته اسـت . 
آبـی وجـود ندارد که به جازموریان »حق آبه ای« تعلق بگیرد.شـاید 
در زمسـتان میزان بارندگی باال برود و سـدها سـرریز داشـته باشـند و 
ایـن اتفـاق بیفتـد. پروفسـور کردوانـی ادامـه داد:تـاالب جازموریـان را 
فرامـوش کنیـد. مگـر اینکه تمـام کشـاورزی منطقـه و کارخانـه ها را 
تعطیـل کنیـد و تمـام آب را بـه جازموریـان بریزیـم. این امـکان پذیر 
اسـت؟ متاسـفانه عـده ای از حامیـان محیط زیسـت افراطی هسـتند. 
اگرشـدنی هسـت طرفداران محیط زیسـت نامه بنویسـند به اسـتاندار 

کـه مـا آب نمی خواهیـم همه را بـه جازموریـان بدهید. 
ایشـان افزود: آب نیسـت. اسـتاندار شـما مصاحبه کرده که از 700 
کیلومتـری مـی خواهـد آب را بـه کرمـان منتقـل کند.حـاال چطور به 
فکر»حـق آبه« دادن به جازموریان هسـتند؟که چی بشـه؟ جازموریان 
چیـزی نـدارد. در ارایـه طـرح هـا بایـد فکـر کننـد. کردوانـی در پایان 
گفت:بـرای جلوگیـری از ایجـاد ریزگرد هـم تا آنجا که مـی توانند باید 

منطقه را پوشـش بدهند.
با پوشـش شـن و ماسـه می توان با همین بارندگی حداقلی جلوی 
ایجـاد ریزگـرد را گرفـت. حتـی می شـود تخـم گیـاه را در ایـن ریگ 
وماسـه هـا قاطـی کرد و بـه دلیل خـاک شـیرین جازموریان پوشـش 
گیاهـی ایجاد نمود و اکوسیسـتم آبی را به اکو سیسـتم گیاهی تبدیل 
کـرد. خودبـه خـود حیـوان بـه آن اضافـه مـی شـود و بـه یـک پارک 
گیاهـی حیوانـی تبدیل خواهد شـد و راهـی غیر این در شـرایط فعلی 

کم آبـی وجود نـدارد.
ادامه در صفحه 2

پروفسور پرويز كردوانی پدر كوير شناسی ايران در گفت و گو با پيام ما:

تاالب جازموريان 
را فراموش كنيد

 ودیعتی مدیر عامل شرکت گاز استان خبر داد

بهره مندی 492 هزار مشترک در 
استان کرمان از نعمت گاز طبیعی
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سخنگوی وزارت امور خارجه کشور:

گزارش وضعیت حقوق بشر در 
ایران فاقد وجاهت قانونی است

---------  صفحه 3 ---------

تعداد مفقودان ايرانی
حادثه منا 307 نفر

---------  صفحه 3 ---------

تحریم های دریایی برداشته شد
---------  صفحه 5 ---------

سوسک جاسوس
---------  صفحه 5 ---------

جوابیه هیات کاراته
---------  صفحه 7 ---------

برگزاری بزرگترین مانور غیرنظامی 
تاریخ ایران در جیرفت

---------  صفحه 8 ---------
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,215,000
 9,215,000
4,680,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,580,000
1,710,000

943,520

دالر
يورو
پوند

34,300
38,780

 52,450

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 
پژو 405 

پژو پارس 

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

خاندان بزرگ اميرتيموری
بدیـن وسـیله ضمـن ابراز تاسـف و تالـم قلبی عمیق درگذشـت جانـکاه داماد بزرگوارمـان مرحوم 
منوچهـر امیرتیمـوری که عمربا ارزشـش در راه حفظ میهن اسـالمی عزیزمـان گذراند را صمیمانه 
بـه یـکا یک شـما عزیـزان علی الخصـوص فرزندان بزرگـوارش بردیـا و آرش امیرتیموری تسـلیت 

عـرض مینمایم.
علیرضا حشمت زاد
مدیرعامل موسسه حمایت از ایثارگران کشور و رییس کمیته ایثارگران ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در کشور
وعضو شورای هماهنگی بنیاد تدبیر و امید ایرانیان

جناب آقای برديا اميرتيموری
درگذشـت پـدر بزرگوارتـان چنـان سـنگین و جانسـوز اسـت کـه بـه دشـواری بـه بـاور 
می نشـیند، ولـی در برابـر تقدیـر حضرت پـروردگار چـاره ای جز تسـلیم و رضا نیسـت. این 
ماتـم جانگـداز را بـه خانـواده محترم تان صمیمانه تسـلیت عـرض نموده و بـرای آنان صبر 

و اجـر و بـرای آن عزیـز سـفرکرده علـو درجـات طلـب می کنم.
محمد صنعتی

خانواده محترم اميرتيموری
فقـدان پـدر بزرگوارتان ما را سـخت اندوهگین سـاخت غفران و رحمت الهی بـرای آن عزیز از 

دسـت رفته و سـالمتی و طـول عمر با عزت برای جنـاب عالی از پـروردگار متعال خواهانم.
دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

جناب آقای اميرتيموری
از درگاه خداونـد سـبحان بـرای آن مرحـوم غفران و 
رحمـت الهی و بـرای حضرتعالـی و دیگر سـوگواران 

صبـر و شـکیبایی مسـئلت می نمایم.
نقی عظیمی زاده
مدیر روابط عمومی استانداری کرمان

جناب آقای بهرام اميری
فرماندار محترم فارياب

تسـلیت واژه کوچکیسـت در برابر غم بزرگ شـما، از 
خداونـد صبر برای شـما و خانواده محتـرم خواهانیم 

امیدواریـم کـه غم آخر زندگیتان باشـد.
میرزایی شهردار فاریاب - شکوهی بخشدار هور

هنرمندان گرامی
نعيمه دانشی و زهرا يوسف زاده

درگذشـت مرحـوم میثـم یوسـف زاده را خدمـت شـما و 
بازمانـدگان تسـلیت عـرض مـی نماییـم.

حافظی رییس  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فاریاب
ابراهیم تاجیک خبرنگار و نماینده هنرمندان فاریاب

جناب آقای برديا اميرتيموری
در غـم از دسـت دادن عزیـزان به سـوگ نشسـتن صبری 
میخواهـد عظیـم ، بـرای شـما و خانـواده محترمتان صبر 
و شـکیبایی و بـرای آن عزیز در گذشـته غفـران و رحمت 

واسـعه الهی را خواسـتارم.
پیام خسروی سعید

جناب آقای بهرام اميری
فرماندار محترم فارياب

بـا نهایـت تاسـف مصیبـت وارده را تسـلیت عـرض 
نمـوده و از خداونـد متعال بـرای آن مرحوم رحمت و 

غفـران و بـرای شـما طـول عمـر مسـئلت داریم.
مهندس فالح- موسی تاجیک - حسن صادقی

جناب آقای بهرام اميری
فرماندار محترم فارياب

انـدوه در غم از دسـت دادن آن عزیز بزرگـوار در واژه ها نمی 
گنجـد تنهـا مـی توانـم از خداونـد برایتـان صبـری عظیم و 

بـرای آن مرحـوم روحـی شـاد و آرام طلب کنم.

ابراهیم تاجیک خبرنگار و نماینده هنرمندان فاریاب

به یک نفر منشی مسلط 
به کار اصالح و براشینگ

 با روابط عمومی باال جهت کار 
در سالن زیبایی لیمو 

نیازمندیم.
میدان کوثر
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اداره ارتباطات و ناوبری استان در 
رتبه اول فرودگاه های کشور

محمـد امیرانـی مدیـر کل ارتباطـات و ناوبـری از 
محمـد نخعـی در ارتباط با حفظ و نگهداری وتوسـعه 
زیـر سـاخت سـامانه هـای هوانـوردی)CNS( تقدیر 
کـرد . در ایـن متـن آمـده :یکـی از اساسـی تریـن 
فعالیتهـا در برقـراری امنیـت وایمنی پروازهـا واصلی 
بـوده  وناوبـری  ارتباطـات  کا  اداره  ماموریـت  تریـن 
وکارکنـان ارزنـده متخصـص الکترونیـک هواپیمائـی 
فـرودگاه هـای آن اسـتان در تحقـق ایـن امـر نقـش 
اساسـی وبـی بدیـل ایفـا نمـوده انـد . مفتخـرم کـه 
اعـالم نمایـم اداره ارتباطات وناوبری اسـتان کرمان بر 
اسـاس ارزیابـی هـای بعمل آمـده حائز رتبـه برتر در 
بیـن فـرودگاه های کشـور گردیده اسـت .لـذا مراتب 
قـدر دانـی وتشـکر خـود از زحمـات وتـالش هـای 
ارزنـده یکایک آن عزیـزان ابراز نموده وتوفیق ایشـان 
در اعتـالی مسـتمر مادی ومعنوی شـرکت فـرودگاه 
هـای کشـور را از درگاه احدیـت مسـئلت مـی نمایم.

تامین بدون وقفه آب شرب 
رفسنجان

بهـرام طاهـری مسـئول آزمایشـگاه شـرکت آب و 
فاضـالب رفسـنجان طـی گزارشـی اعـالم نمـود : بـا 
پیگیریهـای انجام شـده و با تالش مضاعـف همکاران 
واحـد بهـره بـرداری 5 کیلومتـر از خـط انتقال سـایز 
400میلی مترآب ورودی به مخزن شـماره یک شـهر 
رفسـنجان شستشـو شـد.  طاهری افزود : شرکت آب 
و فاضـالب رفسـنجان بـا پیگیـری و تـالش شـبانه 
روزی توانسـته اسـت در تابسـتان سـال جـاری آب 
شـرب و بهداشـتی شهر رفسـنجان را بدون هیچگونه 
وقفـه ای تامیـن نماید . مسـئول آزمایشـگاه شـرکت 
آب و فاضـالب رفسـنجان از مـردم شـریف و بزرگـوار 
بـا صرفـه جویـی در  نمـود  رفسـنجان درخواسـت 
مصـرف آب ، ایـن شـرکت را در ارائـه خدمـات یـاری 

نمایند.

بهره مندی 492 هزار مشترک در 
استان کرمان از نعمت گاز طبیعی

محمـد علـی ودیعتـی مدیـر عامـل شـرکت گاز 
اسـتان کرمان از پذیـرش 492 هزار مشـترک گاز در 
بخـش خانگـی ، صنعتی و عمده خبـر داد و گفت : از 
این تعداد 412 هزار مشـترک در شـهر ها و 80 هزار 
مشـترک در روستاهای اسـتان به شبکه سراسری گاز 
وصل و اسـتفاده کننده این سـوخت پاک می باشـند 
و در بخـش صنایـع نیز 606 صنعـت کوچک و بزرگ 
و 73 جایـگاه هـای عرضه گاز طبیعـی )CNG( تک 
منظـوره و چنـد منظـوره در حـال ارائـه سـرویس به 
خودروهـا مـی باشـند. در سـالجاری بیـش از 5600 
انشـعاب نصب شـده اسـت و تعـداد  8500مشـترک 
جذب خدمات شـرکت گاز اسـتان کرمان شـده است. 
بـر ایـن اسـاس هـم اکنـون 57 درصـد مردم اسـتان 
تحـت پوشـش خدمـات شـرکت گاز قـرار دارنـد که 

رقـم بسـیار قابل قبولی اسـت.

اصالح10 کیلومتر ازشبکه های 
برق راین با حضور13 گروه کاری

بـه گـزارش روابـط عمومي شـرکت توزیـع نیروي 
برق شـمال اسـتان کرمان بـا حضور 13 گـروه کاري 
و انجـام تعمیـرات بر روي فیدرهاي شـیرخدا و شـهر 
رایـن، 10 کیلومتـر از شـبکه هـاي توزیع بـرق راین، 
اصـالح و بهینـه سـازي شـدند. مهنـدس انصـاري، 
رئیـس اداره بـرق رایـن هـدف از برگـزاري مانورهاي 
فـوق را کاهـش تلفـات و کمـک بـه پایـداري شـبکه 
هـاي بـرق دانسـت و گفت: با برگـزاري 2 مانـور فوق 
عـالوه بـر اصالح اتصاالت سسـت و کاهش خاموشـي 
هـاي ناخواسـته، ظرفیـت و دانش نیروي انسـاني نیز 
افزایـش خواهـد یافـت. انصاري خاطرنشـان کـرد: در 
مانـور اول کـه بـر روي فیـدر شـیر خدا اجرایي شـد، 
5 گـروه کاري از شـهرهاي گلبـاف، شـهداد و رایـن 
نسـبت به اصالح 4 کیلومتر از شـبکه هاي برق اقدام 
نمودنـد و در مانـور دوم کـه بـر روي فیدر شـیرخدا و 
شـهر راین )خـط دوبل( و بـا همکاري 8 گـروه کاري 
از شـهرهاي باغیـن، شـهداد، ماهـان، گلبـاف، غـرب 
کرمـان و رایـن انجـام شـد، 6 کیلومتر از شـبکه هاي 

بـرق شـهر راین اصالح شـد.

اختصاص 
75.5 میلیون ریال 
تسهیالت به
 جنوب کرمان

امـور  و  برنامه ریـزی  معـاون 
جهـاد  سـازمان  اقتصـادی 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
در سـال جـاری مبلـغ 75 هـزار 
و 600 میلیـون ریـال تسـهیالت 

سـرمایه ای و سـرمایه در گـردش بـه ایـن منطقـه اختصـاص یافتـه اسـت. به 
گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان، احمـد 
مشـایخی اظهـار داشـت: بـه منظـور تأمیـن به موقـع نهاده هـای کشـاورزی و 
افزایـش بهـره وری آب در سـال جـاری مبلـغ 75 هـزار و 600 میلیـون ریـال 
تسـهیالت سـرمایه ای و سـرمایه در گـردش بـه ایـن منطقـه اختصـاص یافته 
اسـت. وی تأمیـن ایـن اعتبـارات را از محـل صندوق توسـعه ملی سـال 94 با 
عاملیـت بانـک کشـاورزی خواند و بیـان داشـت: این تسـهیالت در بخش های 
گلخانـه ای،  کشـت های  توسـعه  کشـاورزی،  فـرآوری  و  تبدیلـی  صنایـع 
بهینه سـازی مصرف آب و سـرمایه در گردش کشـت محصوالت زراعی و باغی 
بـه جنـوب کرمـان اختصـاص یافته اسـت. مشـایخی تصریـح کرد: با تشـکیل 
کارگروه سـرمایه گذاری و اقتصادی سـازمان افراد واجد شـرایط شناسـایی و به 

بانـک کشـاورزی بـرای دریافـت تسـهیالت فـوق معرفـی شـده اند.

استان کرمان نقش 
موثری در دوران 
دفاع مقدس داشت

سـپاه  فرمانـده  جانشـین 
گفـت:  کرمـان  اسـتان  ثـاراهلل 
شـش  تقدیـم  بـا  اسـتان  ایـن 
هـزار و 700 شـهید، یکهـزار و 
800 جانبـاز و یکهـزار و 200 
دوران  در  موثـری  نقـش  آزاده 

دفـاع مقـدس داشـت. بـه گـزارش ایرنـا سـردار محمـد مطهـری در آییـن 
تودیـع و معارفـه فرماندهـان ناحیـه مقاومـت بسـیج سـپاه بافـت و ارزوئیـه 
افـزود: بایسـتی از ایـن نظـر به خـود ببالیم کـه چنین تفکر عظیم بسـیجی 
و والیتمـداری را بـه عنـوان سـرمایه انسـانی داریـم. وی بـا اشـاره بـه آغـاز 
جنـگ تحمیلـی در 31 شـهریور سـال 59 گفـت: عملیات ثامـن االئمه یکی 
از عملیـات هایـی بـود کـه رزمنـدگان اسـتان کرمـان با اعـزام دو گـردان از 
مجمـوع 16 گردان بیشـترین سـهم را در این عملیات غرور آفرین داشـتند. 
وی با اشـاره به اینکه 173 هزار شـهید در دوران هشـت سـال دفاع مقدس 
یـادآور دالورمـردی ملت ایران اسـت افـزود: در این جنگ نابرابـر هفت هزار 
و 50 مفقـود، 335 هـزار جانباز و 42 هزار و 618 آزاده از دیگر آماری اسـت 
کـه یـادآوری آن نشـان از جـان برکفی ملتی اسـت کـه برای دفـاع از آرمان 

هایـش کوچـک، بـزرگ، پیـر و جـوان نمـی شناسـد.

شهدا آیات خداوند 
بر روی زمین 
هستند

مدیـرکل بنیاد حفـظ آثار و 
نشـر ارزش هـای دفـاع مقدس 
در  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
عصـری که ابـزار شـیطان همه 
جـا وجـود دارد و بـه مقابلـه با 
برخاسـته اند،  خـدا  فرهنـگ 

شـهدا آیـات خداونـد بـر روی زمیـن هسـتند. به گزارش ایسـنا  سـرهنگ 
محمدمهدی ابوالحسـنی در نخسـتین یادمان پدران آسـمانی که در محل 
اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان برگزار شـد اظهار کـرد: در جنگی که 
سـال 59 به کشـور ما تحمیل شـد بسـیاری از کشـورهای جهان صدام را 
حمایـت کردنـد کـه ایـن حمایت یـا از روی ترس بـود، یا حسـادت و یا از 
روی کبـر و غـرور، در ایـن طـرف اما کشـور ما تـازه از زیر یوغ ستمشـاهی 
خـارج شـده بـود. وی افـزود: در جنگ هشـت سـاله که حـدود 2800 روز 
طـول کشـید اتفاقـات بیشـماری رخ داده اسـت کـه می تـوان میلیاردهـا 
صفحـه در مـورد حـوادث آن نوشـت و تاکنـون هرچـه نوشـته شـده عمال 
هیچ اسـت. ابوالحسـنی بیـان کرد: صدام سـوادی فتح یک روزه خرمشـهر 
و آبـادان را در سـر داشـت و حتـی در جاهایـی اشـاره کـرده بـود که هفته 

دیگـر در تهـران سـرود پیـروزی سـر خواهـد داد!

اجرای طرح 
ایمن سازی بازار 
کرمان 70 درصد 
پیشرفت داشته است
آتـش  سـازمان  عامـل  مدیـر 
ایمنـی  خدمـات  و  نشـانی 
در  گفـت:  کرمـان  شـهرداری 
راسـتای اجـرای پـروژه بهسـازی 
بـازار بـزرگ کرمـان، طـرح ایمن 

سـازی بـازار بـا 70 درصد پیشـروی در حال انجام اسـت. به گزارش نشـانه نیوز، 
محمدحسـین مومنـی در گفت  وگـو یـی بـا بیـان اینکـه بایـد بـه آماری دسـت 
پیـدا کنیـم کـه ضریب ایمنی بـازار کرمـان را افزایـش دهیم اظهار داشـت: این 
طـرح ایمنـی با تعامـل با رئیس اتـاق اصناف و بازاریان و کسـبه انجام می شـود. 
مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی کرمـان بـا اشـاره به طـرح کپسـول دار کردن 
تاکسـی های شـهر کرمان خاطرنشـان کرد: سـازمان به دنبال تامین اعتبار برای 
بقیـه تاکسـی هاسـت تـا بـا مجهز شـدن بـه کپسـول آتـش نشـانی، در اطفای 
حریـق در خودروهـا و معابـر عمومـی شـهر نقـش ایفـا کننـد. مومنـی با اشـاره 
بـا تمـاس ناگهانـی اسـتاندار کرمـان بـا مرکـز 125 در روزهـای گذشـته گفت: 
اسـتاندار محتـرم و هیئـت همـراه طی بازدیدی از سـطح شـهر تصمیـم گرفتند 
بـا سـازمان تمـاس گرفته و تیم امداد سـازمان آتش نشـانی شـهرداری را محک 
بزننـد کـه نیروهـای سـازمان در زمـان 5 دقیقـه بـه محل اعـزام شـدند و مورد 

تحسـین و تشـکر اسـتاندار قـرار گرفتنـد.

سپاه ثاراهلل جهاد کشاورزی  آتش نشانی و خدمات ایمنی دفاع مقدس 

کرمان ویچ

در شرایط کنوني کشور؛ 
گردشگري حرف اول را مي زند

مدیـر کل میراث فرهنگي،صنایع دسـتي و گردشـگري 
کاالي  یـک  گردشـگري  امـروزه  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
لوکـس نیسـت بلکه یکـي از مهم تریـن و موثرتریـن ابزار 

توسـعه پایـدار و اقتصـاد هـر جامعه اسـت.
 بـه گـزارش ایسـنا محمود وفایـي در مراسـم افتتاحیه 
تاثیـر  بـه  جهانگـردي  روزجهانـي  در  هـا  تشـکل  خانـه 
گـذاري فعالیتهـاي انجمـن هـاي مـردم نهـاد در جامعـه 
اشـاره کـرد و افـزود: امـروز بیـش از هـر زمـان دیگري به 
همراهـي و همدلـي مـردم در جهـت حفـظ و حراسـت از 

آثـار ارزشـمند تاریخـي نیازمندیـم. 
وي بـه تعامـل و همـکاري دولـت و مردم اشـاره کرد و 
اظهـار داشـت: در صورتـي که ایـن تعامل بـه مرحله عمل 

برسـد مطمئنـا اهـداف عالیـه نظـام محقـق خواهـد شـد. وفایي با بیـان اینکـه انجمنهـاي مـردم نهاد بایـد تالش و 
تکثـر را در برنامـه خـود بگنجاننـد، بیان کرد: تعداد تشـکلهاي مردمي اسـتان بسـیار محدود اسـت بنابرایـن باید به 

تعـداد آنهـا اضافـه  شـود و در شـاخه هـاي مختلف بصـورت تخصصي عمـل کنند. 
وي در ادامـه اظهـار کـرد: بـا توجـه به فراوانـي و منحصر بفـرد بودن آثـار تاریخي اسـتان بنابراین هریـک از  این 
آثـار انجمـن حامـي و مردمي داشـته باشـد. مدیر کل میراث فرهنگي،صنایع دسـتي و گردشـگري اسـتان کرمان در 
ادامـه ضمـن تسـلیت درگذشـتگان حادثـه منـا به هفته دفـاع مقدس نیز اشـاره کرد و گفت: شـهداء میـراث عزت و 

شـرف مـا هسـتند کـه اگر آنهـا نبودند هیچ یـک از این آثـار تاریخـي و فرهنگي وجود نداشـت.

میراث فرهنگي،صنایع دستي و گردشگري

آغاز طرح جامع مالیاتی
در استان کرمان

مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان کرمـان گفـت: طـرح 
جامـع مالیاتـی در اسـتان کرمـان کـه جـزء اسـتان های 
فـاز سـوم کشـور اسـت، بـه اجـرا در آمـد و امیدواریم به 
خدمـات رسـانی بهتـر و جلـب اعتمـاد بیـن مودیـان و 

برسیم. سـازمان 
بـه گـزارش ایسـنا امـراهلل عابـدی در حاشـیه افتتـاح 
طـرح جامـع مالیاتی اسـتان کرمان اظهار کـرد: این طرح 
در راسـتای طـرح تحـول نظـام مالیاتـی در برنامـه سـوم 
توسـعه اسـت که اصالح ضعف سیسـتم و شـفاف سـازی 
اطالعـات مالیاتـی، برقـراری عدالـت مالیاتـی و تسـهیل 

خدمـات بـه اربـاب رجـوع از دنبـال مـی کند. 
وی افـزود: بـا ابـالغ اصالحیـه قانـون مالیـات هـای 

مسـتقیم کـه از سـال آینـده اجـرا می شـود، امیدواریـم کلیه خدمـات مالیاتـی از بیرون از سـازمان ارائـه و مودیان 
نیـازی بـه حضـور مسـتقیم نداشـته باشـند. عابـدی تصریـح کـرد: از مزایای ایـن طرح تسـهیل خدمات اسـت که 
بیشـتر بـه صـورت الکترونیکـی می باشـد و برقـراری عدالـت مالیاتـی از طریق اجرایی کـردن حسابرسـی برمبنای 

ریسـک را دنبـال مـی کند.
وی بیـان کـرد: در ایـن حسابرسـی، مبنا، قبول اظهارات مودی اسـت و ایـن ضعف قوانین قبلی بـود که اظهارات 
مـودی مـورد قبـول واقـع نمی شـد و در قانون جدیـد اکثر اظهارنامه ها را می پذیریم و اعتمادی اسـت که سـازمان 

مالیاتـی بیـن خود و مودیان برقـرار می کند.

امور مالیاتی استان کرمان 

رضـا عبـادی زاده - وقتی خبر از خشـک شـدن تاالب و 
دریاچـه در کشـورمان می شـود ناخودآگاه به یـاد دریاچه 
ارومیـه مـی افتیـم. دریاچـه ای کـه خبر خشـک شـدنش 
چنـان تاثیـری بر افـکار عمومی گذاشـت کـه کمپین های 
مختلفـی برای احیای این دریاچه در سـطح کشـور شـکل 
گرفـت و بسـیاری از فعـاالن زیسـت محیطـی هم نسـبت 
بـه آن واکنـش نشـان دادنـد. امـا در همیـن نزدیکـی هـا، 
تاالبـی کـه دو برابـر دریاچـه ارومیـه و یکـی از مهم تریـن 
حوضه های آبریز جنوب شـرق کشـور اسـت خشـک شـده 
اسـت. خشـک شـدنی کـه اگرچـه برخی رسـانه هـا به آن 

پرداختنـد امـا توجـه چندانی به آن نشـد.
هشدارهايی درباره خشک شدن جازموريان

اواخـر سـال 91 بـود کـه هشـدارهایی مبنی بر خشـک 
شـدن جازموریـان منتشـر شـد. در آن زمـان صحبـت از 
تبدیـل شـدن تـاالب جازموریـان بـه کویـری تشـنه بـود. 
اتفاقـی کـه چنـد سـال قبلـش بـرای دریاچـه ارومیـه رخ 
داده بـود و ایـن تـرس وجـود داشـت کـه جازموریـان هم 
بیابـان شـود. ایـن در حالـی بـود کـه تـا زمانـی کـه ایـن 
تـاالب هنـوز خشـک نشـده بـود تنهـا حـوزه آبریـز بزرگ 
اسـتان کرمان محسـوب می شـد و یکی از دسـت نخورده 
تریـن و بکرترین اکوسیسـتمهای طبیعی کشـور محسـوب 
مـی شـدد بطوریکـه در برخـی قسـمتهای آن هنـوز پـای 

انسـان بـاز نشـده بود.
اوایـل سـال 93 هـم مجـددا خبرهایـی در ایـن ارتباط 
منتشـر شـد. روزنامه جـام جم دربـاره جازموریان نوشـت: 
تـاالب جازموریـان کـه به عنـوان یکـی از بکرتریـن عرصه 
هـای طبیعـی، در جنـوب اسـتان کرمـان و هـم مـرز بـا 
تنهـا  اسـت،  واقـع شـده  بلوچسـتان  و  اسـتان سیسـتان 
حوضـه آبریـز اسـتان کرمـان محسـوب مـی شـود کـه به 
جهـت قـرار گرفتـن در منطقـه ای کم آب به عنـوان یکی 
از مهـم تریـن منابـع آبی اسـتان کویـری کرمان به شـمار 
مـی رود و عرصـه هـای مجـاور آبـادی هـای ایـن تـاالب 
نیـز بـه ذخیـره گاه اسـتراتژیک علوفـه دامی تبدیل شـده 
اسـت. آنچـه باعـث شـده امـروز دیگـر خبـری از عرصـه 
سرسـبز و زیبـای تـاالب جازموریـان نباشـد، خشکسـالی 
هـای 17 سـال اخیـر اسـتان هـای کرمـان و سیسـتان و 
بلوچسـتان از یـک سـو و احـداث سـدهای متعـدد روی 
رودخانـه هـای ایـن حوضـه آبریـز از جملـه هلیـل رود از 
را بسـته  راه گلـوی جازموریـان  سـوی دیگـر اسـت کـه 

اسـت. اکنـون بـزرگ تریـن سـد جنـوب شـرق کشـور در 
شهرسـتان جیرفـت اسـتان کرمـان روی رودخانـه هلیـل 
رود احـداث شـده و در مسـیر ایـن رودخانـه چنـد سـد 
خاکـی نیـز وجـود دارد کـه در نهایـت میـزان آبدهـی بـه 
تـاالب جازموریـان را محـدود کـرده اسـت. ایـن درحالـی 
اسـت کـه روی سرشـاخه هـای هلیـل رود نیـز چنـد سـد 
در حـال احـداث اسـت کـه ادامـه ایـن امـر نابـودی کامل 

جازموریـان را در پـی دارد.
ایـن خبرهـا در زمانـی منتشـر مـی شـد کـه هنـوز   
جازموریـان بـه طور کامل خشـک نشـده بـود و امیدهایی 

بـرای نجـات ایـن تـاالب وجـود داشـت.
تاالب جازموريان بيابان شد

امـا اواخـر سـال 93 تـراژدی جازموریـان کامـل شـد. 
تـاالب جازموریـان بـه بیابـان تبدیـل شـد. بـدون اینکـه 
را  عمومـی  افـکار  ارومیـه  دریاچـه  شـدن  خشـک  مثـل 
تحـت تاثیـر قرار دهـد. بیابان شـدن جازموریـان در حالی 
افتـاد کـه مسـئوالن محلـی هـم توجـه چندانـی  اتفـاق 
بـه ایـن موضـوع نکردنـد. دلیـل اصلـی بـروز خشکسـالی 
در باتـالق جازموریـان عـدم رعایـت حـق السـهم آب ایـن 
اکوسیسـتم منطقـه ای اسـت در واقـع بـه دلیـل احـداث 
سـد در باالدسـت این تاالب، آبـی برای تغذیـه جازموریان 
وارد ایـن عرصـه نمی شـود. هلیل رود اسـیر سـد جیرفت 
و سـد بافـت اسـت و چندیـن سـد نیـز هـم اکنـون بـر 
روی سـر شـاخه هـای هلیـل در حـال احـداث اسـت و بم 
پـور نیـز چنیـن سرنوشـتی دارد و برخـی سـدهای فصلی 
نیـز شـاهد احـداث سـدهای کوچـک آبخیـزداری حـوزه 
کشـاورزی هسـتند. برآینـد تمـام ایـن نمودارهای ترسـیم 
شـده بـه سـمت خشـکیدگی و فاجعـه زیسـت محیطی در 
جنـوب کرمـان پیـش مـی رود بـه طـوری که بخـش قابل 
توجهـی از جنـگل هـای حاشـیه هلیـل رود نیـز در کنـار 
علوفـه زارهـا و عرصـه هـای گیاهـی اطـراف جازموریـان 

خشـکیده اسـت.
راهکار استاندار برای احيای جازموريان

اسـتاندار کرمان حدود شـش ماه پس از خشـک شـدن 
جازموریـان در سـفری بـه جنـوب کرمـان گفـت: احیـای 
فقـط در  و  دارد  نیـاز  ملـی  بـه عـزم  تـاالب جازموریـان 
اسـتان قابـل حـل نیسـت. رزم حسـینی ادامـه داد: تاالب 
جازموریـان یکـی تـاالب هـای مهـم کشـور اسـت کـه در 
هـای  اسـتان  و  منطقـه  هـای  دام  علوفـه  قبـل  سـالهای 

همجـوار را تامیـن مـی کرده و امـروز به دلیل خشکسـالی 
هـای چندیـن سـاله خشـک شـده اسـت. اسـتاندار کرمان 
همچنیـن گفـت: یکـی دیگـر از راهکارهـای نجـات تاالب 
جازموریـان طـرح موضـوع در هیـات دولـت اسـت کـه بـا 
برنامـه ریـزی و تدبیـر آن را در هیـات دولـت مطـرح و 

بتوانیـم کار را دنبـال کنیـم. 
بـه نظـر مـی رسـد رزم حسـینی قصـد دارد اهمیـت 
تـاالب جازموریـان را بـه هیـات دولـت یـادآوری کنـد تـا 
بلکـه هماننـد دریاچـه ارومیـه، هیاتی هـم در هیات دولت 
بـرای احیـای تـاالب جازموریـان تشـکیل شـود. گرچه به 

نظـر مـی رسـد کمـی بـرای ایـن کار دیر شـده اسـت.
45 درصد ريزگردهای جنوب شرق كشور از 

جازموريان بلند می شود
فرمانـدار رودبـار جنـوب کـه در هفتـه های اخیـر بارها 
از نابـودی تـاالب جازموریـان صحبـت کـرده بـود بـه پیام 
مختلـف،  سـدهای  احـداث  بدلیـل  متاسـفانه  گفـت:  مـا 
تـاالب جازموریـان بـه طـور کامـل نابود شـده اسـت. عطا 
ناوکـی افـزود: در ایـن سـال ها سـدها حـق آبـه را ندادند 
و ایـن تـاالب خشـک شـد و طبق نظـر کارشناسـان جهاد 
کشـاورزی کـه بـه ایـن منطقـه سـفر کردنـد 45 درصـد 
ریزگردهـای اسـتان هـای کرمـان، هرمزگان و سیسـتان و 

بلوچسـتان از همیـن جازموریـان بلنـد مـی شـوند. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در جریان سـفر اخیر اسـتاندار 
ایـن تـاالب در هیـات  قـرار شـد مسـئله خشـک شـدن 
اسـتاندار  شـخص  کـرد:  تصریـح  شـود  پیگیـری  دولـت 
پیگیـر کار اسـت و کارشناسـان وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـه منطقـه سـفر کردنـد و اطالعاتـی را در این بـاره جمع 

کردنـد.  آوری 
ناوکـی اظهـار داشـت: امیدواریـم اعتباری بـرای احیای 
ایـن  تـاالب جازموریـان اختصـاص داده شـود. چـرا کـه 

تـاالب 2 برابـر دریاچـه ارومیـه مـی باشـد و زمانـی تامین 
کننـده علوفـه هرمـزگان و کرمـان بـوده اسـت  و 13 هزار 
نفـر شـتر در ایـن تـاالب پـرورش می یافته اسـت. فرماندار 
رودبـار جنـوب در پایـان گفـت: در اولیـن گام باید حداقل 
از عـوارض خشـک  تـا  نمنـاک شـود  تـاالب جازموریـان 

شـدن ایـن تاالب کاسـته شـود. 
مسئله جازموريان مثل درياچه اروميه

 بايد پررنگ شود
گفتنـی سـت هامـون جازموریـان از مناطـق مهـم در 
رونـق حیـات، اقتصـاد و کشـاورزی جنـوب شـرق کشـور 
اسـت کـه سالهاسـت دسـت تقدیـر روزگار و کـم توجهـی 
بـه آن، جـز زمینی خشـک از آن باقـی نگذاشـته و احیای 
آن عـزم ملـی را مـی طلبد.کـه متاسـفانه هیـچ توجهـی 
شـود.  ترمـی  روزخشـک  بـه  روز  و  اسـت  نشـده  آن  بـه 
علـی ادهمـی، فعـال محیـط زیسـت در ایـن بـاره معتقـد 
اسـت: اگـر بخشـی از حـق آبـه جازموریـان نیـز تعلق می 
گرفـت شـاهد ایـن وضعیـت تاسـف بـار در جنـوب کرمان 
در باتـالق جازموریـان نبودیـم. وی کـه بـا مهـر صحبـت 
زیسـت  محیـط  سـازمان  مسـئوالن  گفـت:  بـود  کـرده 
دریاچـه نمکـی ارومیـه را پـر رنـگ کـرده انـد و اعتبارات 
فراوانـی را بـه ایـن دریاچه نمکـی در جایی مـی دهند که 
بیشـترین میـزان آب جـاری و میـزان بارندگـی را دارد و 
تعـداد قابـل توجهـی رودخانـه نیـز در ایـن منطقـه وجود 
دارد امـا در اسـتان کرمـان کـه در خط قرمز بـی آبی قرار 
دارد ایـن تـاالب آب شـیرین فرصتـی قابـل توجـه بـرای 
منطقـه محسـوب مـی شـد کـه متاسـفانه در حـال حاضر 
بـه کانـون طوفـان هـای شـن تبدیل شـده اسـت. ادهمی 
از مسـئوالن اسـتان کرمـان خواسـت همچـون مسـئوالن 
آذربایجـان مسـئله جازموریـان را پـر رنـگ کننـد و چـاره 

ای بـرای حـل ایـن مشـکل بیندیشـند.

پروفسور پرويز كردوانی پدر كوير شناسی ايران در گفت و گو با پيام ما:

تاالب جازموريان 
را فراموش كنيد
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تعداد مفقودان ایرانی

حادثه منا 307 نفر
ایسـنا نوشـت: رییـس سـازمان حـج و زیـارت 
پزشـکی  و  امـداد  گروه هـای  این کـه  اعـالم  بـا 
حـج و زیـارت بـرای سرکشـی بـه بیمارسـتا های 
جـده، طائـف و مکـه اعـزام شـدند، گفـت: تعـداد 
مفقودشـدگان ایرانـی بـه 307 نفـر کاهـش یافتـه 
سـرعت  این کـه  بیـان  بـا  اوحـدی  سـعید  اسـت. 
شناسـایی مفقـودان و جان باختـگان بـا توجـه بـه 
اسـتقرار زائـران ایرانـی در هتل هـای مکـه بیشـتر 
جان باختـگان  تعـداد  داد:  ادامـه  اسـت،  شـده 
169 نفـر اسـت و تعـداد زائـران بستری شـده در 
بیمارسـتان ها بـه 48 نفـر رسـیده که از آمـار کلی 

شـده اند. مرخـص  تعـدادی  اعالم شـده، 

بعید می دانم فاجعه منا
عمدی باشد

ایرنـا نوشـت: دسـتیار و مشـاور عالـی فرمانـده 
فاجعـه  دانـم  مـی  بعیـد  گفـت:  قـوا  کل  معظـم 
منـا عمـدی بـوده باشـد امـا آنچـه مسـلم اسـت 
در ایـن فاجعـه عـدم کفایـت، عـدم صالحیـت و 
عـدم مدیریـت آل سـعود مشـخص اسـت. سـردار 
سرلشـکر پاسـدار سـیدیحیی صفـوی در حاشـیه 
آیین گرامیداشـت سـالروز عملیات ثامـن االئمه)ع( 
ـ شکسـت حصـر آبـادان ـ و رونمایـی از مجموعـه 
عکـس شـوق وصـال در بـاغ مـوزه دفـاع مقـدس 
و ترویـج فرهنـگ مقاومـت افـزود: در فاجعـه منـا 
بیشـتر از همـه مـوارد یـاد شـده این موضـوع مهم 
اسـت کـه رژیم آل سـعود حاضر نیسـت کـه حتی 
یـک عذرخواهـی از ملـت هـای اسـالمی کنـد. وی 
ادامـه داد: اینکـه آل سـعود حاضر نیسـت به دولت 
و مسـووالن مـا اجـازه دهـد کـه مجروحـان را از 
سـایر بیمارسـتان هـا نجـات دهنـد و یـا وضعیـت 
مفقـودان ایـن فاجعـه را مشـخص کنند نیز نشـان 
مـی دهـد که ایـن رژیـم از کمترین اخـالق و رفتار 

انسـانی و سیاسـی برخـوردار نیسـت.

با هیچ رسانه ای در باره الجبیر 
و ظریف مصاحبه نکردم

علـی جنتـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 
ادعـای  بـاره  در  ای  رسـانه  هیـچ  بـا  کـه  گفـت 
درخواسـت مالقـات وزیـر امـور خارجـه کشـورمان 
بـا همتـای سـعودی وی مصاحبـه نکرده اسـت. به 
گـزارش ایرنـا، خانه ملـت دیـروز در مصاحبه ای به 
نقـل از وزیـر ارشـاد از قـول وی نقل کرد کـه وزیر 
خارجـه عربسـتان مالقات بـا ظریـف را نپذیرفته و 
درعیـن حـال دولـت عربسـتان در صـدور ویـزا بـه 
هیـات منتخـب دولـت همـکاری نمی کنـد. فاجعه 
منـا پنـج شـنبه هفته گذشـته همزمان بـا روز عید 
قربـان و هنـگام حرکت زائـران برای رمـی جمرات 
مسـووالن  کفایتـی  بـی  و  سـوءمدیریت  اثـر  بـر 

سـعودی رخ داد. 

حجاج در حادثه منا با گاز 
مسموم شده اند؟

تسـنیم نوشـت:وزیر بهداشـت درباره ادعایی که 
مطـرح شـده اسـت کـه حجاج بـه دلیل گاز سـمی 
دچـار حادثه و مسـمومیت شـوند، گفـت: در چنین 
مواقعـی شـایعات زیاد مطرح می شـود ولی مسـلماً 
ایـن ادعـا نیـز می توانـد بررسـی شـود کمـا اینکـه 
ِمنـا  حادثـه  در  سـعودی ها  بی تدبیـری  معتقدیـم 

مشـهود بوده اسـت.

تکذیب شایعه مفقود شدن وزیر 
سابق علوم دولت روحانی در 

حادثه منا
ایلنا نوشـت: بـه دنبال انتشـار اخبار غیررسـمی 
در خصـوص اینکـه دکتـر فرجـی دانـا وزیر سـابق 
علـوم جـزو مفقـودان حادثـه مناسـت، خبرگـزاری 
کار ایـران )ایلنـا( کسـب اطـالع کـرد کـه این خبر 

شـایعه ای بیش نیسـت.

کاغذ اخبار

مقـام معظـم رهبری، فرافکنی حکام عربسـتان و سـر باز 
زدن از پذیـرش مسـئولیت این فاجعه را نادرسـت و اقدامی 

عقیـم و بی اثـر خواندند.
 بـه گـزارش پایـگاه اطـالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم 
رهبـری، حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقالب 
ابتـدای جلسـه درس  اسـالمی صبـح دیروز)یکشـنبه( در 
خـارج فقـه در سـخنانی بـا اشـاره بـه فاجعـه بـزرگ منـا، 
ایـن  در  زیـادی  سـؤاالت  اسـالم  دنیـای  کردنـد:  تأکیـد 
خصـوص دارد و حـکام عربسـتان بجـای فرافکنـی، بایـد 
داغـدار،  خانواده هـای  و  اسـالمی  امـت  از  بـا عذرخواهـی 
مسـئولیت خـود را در ایـن حادثـه سـنگین بپذیرنـد و بـه 

لـوازم آن عمـل کننـد. 
حضـرت آیـت اهلل خامنـه ای، حادثـه تلـخ منـا و تبدیـل 
شـدن عیـد قربان بـه عزای امـت اسـالمی را یادآور شـدند 

و افزودنـد: انسـان لحظـه ای نمی توانـد خـود را از ایـن غـم 
فـارغ بدانـد و ایـن غـم در چنـد روز اخیـر بـر دلهـای ما و 

همـه مسـلمانان سـنگینی مـی کند. 
رهبـر انقـالب، فرافکنی حکام عربسـتان و سـر بـاز زدن 
از پذیـرش مسـئولیت ایـن فاجعـه را نادرسـت و اقدامـی 
عقیـم و بـی اثـر خواندنـد و گفتند: دنیای اسـالم سـؤاالت 
زیـادی دارد و جـان باختـن بیش از هزار نفـر در این حادثه 
مسـئله کوچکـی نیسـت، بنابرایـن جهان اسـالم بایـد برای 

این مسـئله فکـر کند. 
ایشـان همچنیـن تأکیـد کردنـد: ایـن قضیـه فرامـوش 
نخواهـد شـد و ملتهـا به طـور جـدی آن را دنبـال خواهند 
کـرد و سـعودی هـا نیـز بایـد بـه جـای فرافکنـی و متهـم 
کـردن ایـن و آن، مسـئولیت خـود را بپذیرنـد و از امـت 

اسـالمی و خانواده هـای داغـدار عذرخواهـی کننـد.

حکام عربستان بجای فرافکنی
باید عذرخواهی کنند

   رهبری

سخنرانان روز اول 
سازمان ملل چه 
کسانی هستند؟

نشسـت اصلی مجمـع عمومی 
بـا  امـروز  ملـل  امسـال سـازمان 
سخنرانی سـران کشورهایی چون 
آمریـکا، ایـران، روسـیه، چیـن و 
انتظـار  و  آغـاز می شـود  فرانسـه 
می رود توافق هسـته ای و مسـئله 
مبـارزه بـا تروریسـم از محورهای 
اصلـی سـخنرانی ها باشـد. تـاالر مجمـع عمومـی سـاختمان سـازمان ملـل در 
نیویورک در جریان نشسـت امسـال که با شـعار »سـازمان ملل در هفتاد سـالگی، 
تعهـد تـازه ای بـرای اقدام« برگزار می شـود، میزبان سـران کشـورهای متعددی از 
جملـه رئیـس جمهـوری اسـالمی ایران اسـت. هفتادمین نشسـت سـاالنه مجمع 
عمومـی بـه واسـطه حضور سـران کشـورهایی چـون چیـن و روسـیه و همزمانی 
سـخنرانی آن هـا بـا سـخنرانی رئیس جمهـور آمریـکا و ایـران، از سـوی بسـیاری 
از رسـانه ها، »هیجان انگیز تریـن« نشسـت مجمـع عمومـی در یـک دهه گذشـته 
توصیف شـده اسـت. این نشسـت اولین گردهمایی سـران کشـورها پس از اعالم 
جمع بنـدی مذاکـرات هسـته ای ایـران و گروه موسـوم بـه 1+5 اسـت و به همین 
جهـت انتظـار مـی رود نمایندگان بسـیاری از کشـورها بخشـی از سـخنرانی خود 
را بـه ایـن مسـئله اختصاص دهند. عـالوه بر ایـن، تحوالت هفته های گذشـته در 
سـوریه، از جملـه گسـترش حضـور نظامـی روسـیه در این کشـور که بـا واکنش 
آمریـکا مواجـه شـده، مجمـع عمومـی را بـه فرصتی بـرای اظهار نظـر نمایندگان 
کشـورها در ایـن رابطـه بـدل کـرده اسـت. بـه غیـر از سـخنرانی رئیس جمهـور 
ایران، از جمله مهمترین سـخنرانی ها در نشسـت امسـال مجمـع عمومی، مربوط 
بـه والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهـور روسـیه خواهـد بـود. ایـن اولیـن بـار در یک 
دهـه گذشـته اسـت که پوتیـن شـخصا در مجمع عمومـی حاضر می شـود. گفته 
می شـود کـه احتمـال دارد وی در ایـن سـخنرانی طرح خـود برای ایجـاد ائتالفی 

جدیـد بـرای پایـان دادن بـه بحران سـوریه را مطـرح کند. 
بـر اسـاس آخریـن نسـخه از برنامه ای که سـازمان ملل منتشـر کرده، نشسـت 
اصلـی مجمـع عمومـی امسـال، پـس از نطـق بـان کـی مـون دبیـر کل سـازمان 
ملـل، مطابـق معمول 70 سـال گذشـته، با سـخنرانی رئیس جمهـور برزیل و پس 
از آن رئیس جمهـور آمریـکا در صبـح روز 6 مهـر )28 سـپتامبر( آغـاز می شـود. 
سـخنرانی ها نهایتـا با نطـق نماینده پاالئو در ظهـر روز 11 مهـر )3 اکتبر( خاتمه 
می یابـد. عـالوه بـر رئیس جمهـور آمریـکا، شـین جی پینـگ رئیس جمهـور چین 
)کـه اولیـن حضـورش را تجربـه می کند(، والدیمیـر پوتین رئیس جمهور روسـیه، 
حسـن روحانـی رئیس جمهور ایران و فرانسـوا اوالند رئیس جمهور فرانسـه همگی 
قـرار اسـت در نشسـت صبـح روز افتتاحیه سـخنرانی کنند، که همین مسـئله به 

روز اول ایـن نشسـت اهمیت دوچندان بخشـیده اسـت.

شناسایی اولین مورد 
وبا در ایران

علـی اکبر سـیاری دیـروز این 
برگـزاری  در حاشـیه  را  مطلـب 
در  کرونـا  از  پیشـگیری  سـتاد 
جمـع  در  و  بهداشـت  وزارت 
خبرنـگاران بیان کـرد. به گزارش 
خبرگـزاری خبرآنالیـن به نقل از 
روابـط عمومی وزارت بهداشـت، 
سـیاری در رابطـه بـا خطـر ورود 
بیمـاری وبـا از عـراق، اظهارداشـت: بـر اسـاس آخرین آمـار، بیـش از 120 تن 
در عـراق بـه بیمـاری وبـا مبتـال شـده اند کـه هفته گذشـته یک ایرانـی که از 
نجـف بـه قـم آمـده بـود بـا ابتال بـه وبا شناسـایی شـد؛ بـه همین علـت تمام 
دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی بـرای پیشـگیری از این بیمـاری در آمـاده باش 
هسـتند. ایـن مقـام مسـوول در وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی 
ادامـه داد: بیمـاری عفونـی وبـا از طریق مصـرف آب و غذای آلـوده منتقل می 
شـود؛ بنابرایـن اسـتفاده از آب و غـذای مطمئـن بـه خصـوص در سـفر را بـه 
مـردم توصیـه مـی کنیم. معاون بهداشـت وزارت بهداشـت ، درمـان و آموزش 
پزشـکی همچنیـن از مشـاهده کرونا در مکـه ، مدینه و طائف خبرداد.سـیاری 
گفت : سـتاد پیشـگیری ازکرونا دروزارت بهداشـت و پیش از مسـافرت حجاج 
به عربسـتان تشـکیل شـده و آموزش های الزم را به تیم پزشـکی و بهداشـتی 

کاروان هـا ارایـه کرده اسـت.
وی اضافـه کـرد: با توجه به مشـاهده مـواردی از ویروس کرونا در عربسـتان 
کـه عامـل بیمـاری خطرناک و کشـنده مرس اسـت تمام دانشـگاه هـای علوم 
پزشـکی و بیمارسـتان هـای تحـت پوشـش آن ها بـه خصوص در 19 اسـتانی 
کـه فـرودگاه هـای آن هـا پذیـرای حجـاج هسـتند بـرای پیشـگیری از ورود 

ویـروس کرونـا به کشـور بـه حالت آمـاده بـاش درآمدند. 
سـیاری اظهارداشـت: ویـروس کرونـا از طریق دسـتگاه تنفسـی منتقل می 
شـود بنابرایـن از همـه مـردم مـی خواهیـم کـه از روبوسـی، دسـت دادن و 
ارتبـاط بـا فاصلـه کمتـر از یـک متر بـا حجاج خـودداری کننـد. معـاون وزیر 
بهداشـت اضافـه کـرد: تا امـروز موردی از ویـروس کرونا را بین حجاج نداشـته 
ایـم امـا خطـر ایـن بیمـاری جـدی اسـت و حتـی یـک مـورد از ایـن بیماری 
مـی توانـد ماننـد کـره شـمالی خسـارات هـای جبـران ناپذیـری را به کشـور 

کند. وارد 
گفتنـی سـت پیـش از این رئیس مرکـز مدیریت بیماری هـای واگیر وزارت 
بهداشـت، از هموطنـان خواسـت از سـفرهای غیرضـروری به عـراق خودداری 
کـرده و در غیـر اینصـورت جـداً از سـفرای غیرکاروانـی و شـخصی اجتنـاب 

. کنند

فاصله بین ایران و 
امریکا زیاد است

رئیـس جمهور با بیـان اینکه 
عربسـتان همـه فکـر و ذکـرش 
را بـرای حملـه و کشـتار مـردم 
یمـن گذاشـته اسـت و توجهـی 
خـودش  داخلـی  امنیـت  بـه 
در  عربسـتان  گفـت:  نـدارد، 
در  اخیـر  حـوادث  خصـوص 
پاسـخگو  بایـد  مسـجدالحرام 
باشـد. به گـزارش خبرگزاری مهر، حجت االسـالم حسـن روحانـی در گفتگو 
بـا سـی ان ان بـا بیـان اینکـه گفتگـوی مسـتقیمی بـا امریـکا در خصـوص 
سـوریه نداریم،گفـت: از طریـق اتحادیـه اروپـا و سـازمان ملـل به شـکل غیر 
مسـتقیم تبـادل نظـر داریـم. وی تاکیـد کـرد: اگـر تعهـد جـدی در اجـرای 
توافقـات هسـته ای و لغـو کامـل تحریـم هـا ببینیم، شـاید امـکان گفتگو در 
سـایر مسـائل هـم فراهـم شـود. رئیس جمهـور همچنین با اشـاره به مسـائل 
سـوریه گفـت: اولویـت در سـوریه تقویت حکومـت مرکزی بـرای پایان دادن 
بـه تروریسـم و خونریـزی، بازگشـت آوارگان و اصالحات سیاسـی اسـت. وی 
در ادامـه ایـن گفتگـو با اشـاره بـه ناراحتـی ملت ایـران از سیاسـتهای دولت 
آمریـکا، تصریـح کـرد: ناراحتـی ملت ایران از سیاسـتهای دولـت آمریکا نظیر 
مداخـالت سیاسـی و حتـی نظامـی طبیعـی و منطقـی اسـت؛ امـا در عیـن 
حـال خواسـتار ایـن هسـتند کـه در چارچـوب روابطـی درسـت و سـازنده 
و مبتنـی بـر احتـرام متقابـل تنـش هـا کاهـش یابـد. روحانـی فاصلـه میان 
ایـران و  آمریـکا را زیـاد دانسـت و گفـت: مسـایل زیـادی باید جبران شـود. 
مهـم ایـن اسـت کـه نگـرش و رفتار عـوض شـود. ملت ایـران نمـی خواهند 
در گذشـته بماننـد امـا نمـی پسـندند که گذشـته ادامـه یابـد. وی همچنین 
در خصـوص حادثـه منـا، گفت: ظاهـرا عربسـتان همه فکر و ذکـرش را برای 
حملـه و کشـتار مـردم یمـن گذاشـته اسـت و توجهـی بـه امنیـت داخلـی 
خـودش نـدارد. رئیـس جمهـور تاکیـد کـرد: عربسـتان در خصـوص حوادث 
اخیـر در مسـجدالحرام و منا و کشـته و مجروح شـدن تعـداد زیادی از زائران 
خانـه خـدا و از جملـه هموطنـان مـا از نظر حقوقی و سیاسـی باید پاسـخگو 
باشـد و مـا حقـوق زائرانمـان را پیگیـری خواهیم کـرد. گفتنی سـت پیش از 
ایـن هـم حسـن روحانـی در مصاحبـه با شـبکه سـی بـی اس امریـکا درباره 
رابطـه ایـران و امریـکا گفتـه بـود: آمریـکا اشـتباهات فراوانی در قبـال ایران 
داشـته کـه بایـد ایـن اشـتباهات را جبران کنـد. مردم ایـران به سیاسـتهای 
دولـت آمریـکا اعتمـاد نداشـته و ندارنـد لذا برای رسـیدن به اعتمـاد نیازمند 
زمـان طوالنـی هسـتیم، امـا اجـرای دقیـق تعهـدات بر مبنـای توافق هسـته 

ای مـی توانـد حرکـت در مسـیر اعتمـاد را تقویـت کنـد.

دولت وزارت بهداشت سازمان ملل

آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی با هفته نامه طلـوع صبح مصاحبه 
ای خواندنـی داشـته اسـت. رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام در این مصاحبه درباره مسـائل مختلفـی از جمله انتخابات 
88 صحبـت کـرده اسـت کـه گزیـده ای از آن را در ادامـه مـی 

خوانید:
و  ندیـده می گرفـت  را  رقیب هـای خـودش  نـژاد  احمـدی   
می گفـت کـه رقیـب مـن فالنی)هاشـمی رفسـنجانی( اسـت و 
مسـأله را بـه این طـرف آورده بود کـه حرف ناحقی بـود. من در 
انتخابـات 88 از کسـی حمایـت نکـرده بودم که ایشـان این گونه 

می گفـت.
 درباره نامه قبل از انتخابات 88:  می خواسـتم قبل از انتخابات 
منتشـر شود. برای رهبری فرسـتادم که اگر نظری دارند، بدهند. 
عصـر هـم با ایشـان مالقات داشـتم. وقتی بـه مالقـات رفتم، به 
ایشـان گفتـم که شـما جـواب مـرا ندادید. ایشـان گفتنـد: االن 

کـه آمـدی، داشـتم از روی کامپیوتر می خواندم. گفتـم: روی آن 
نظـری داریـد؟ گفتند: روی محتـوا هیچ نظری نـدارم، ولی روی 
زمـان آن نظـر دارم و اگـر از مـن می پرسـیدی، می گفتم که بعد 
از انتخابـات باشـد. گفتم: من که پرسـیدم و شـما جـواب ندادید 
و وقت هم تمام شـد و رسـانه ها فردا نمی توانند بنویسـند و باید 
همیـن امشـب بدهم کـه جوابـم را چاپ کننـد. ایشـان گفتند: 
کـه اگـر بعـد از انتخابات منتشـر می کردید، چه می شـد؟ گفتم: 
اگـر احمدی نـژاد پیـروز شـود، خـوب نیسـت که بـا انتشـار این 
جـواب دوبـاره دعوایـی را شـروع کنـم. چـون تمـام شـده بود و 
اگـر هـم شکسـت، بخـورد کـه ایـن دیگر شـبیه چـوب زدن به 
مـرده اسـت و بهتـر ایـن اسـت کـه همیـن حـاال کـه ایشـان با 
هـدف انتخاباتـی گفته، مـن هم با همان هدف جوابـش را بدهم. 
ایشـان گفتنـد: حـق شـما بـود و مـن بایـد دفـاع می کـردم که 

بـرای بعد از انتخابات گذاشـتم.

 صـدا و سـیما پیـش از انتخابـات و حتـی یـک سـال قبـل از 
انتخابـات 84 دربسـت در اختیـار آن جریان بود. احمـدی نژاد و 

ضرغامی هـم پیمـان بودند.
  احمـدی نـژاد در انتخابات 84 وقتی که من اسـم نوشـتم، به 
محسـن گفتـه بـود کـه اگر ایشـان مایل باشـند که من نباشـم، 

من کنـار می روم.
 یکـی از اعضـای خبـرگان بـه من خبـر داد کـه مصلحی در 
جلسـه آنهـا گفتـه کـه ما صبـح و ظهر و شـب به طـور مرتب 
آرای آقـای هاشـمی را رصـد می کنیـم که سـاعت به سـاعت 
بـاال مـی رود و االن بـه هفتـاد درصـد رسـیده اسـت و در این 
چنـد روز تـا انتخابـات اگـر همین طـور بـاال بـرود، ایشـان از 
90 درصـد باالتـر مـی رود و مـا مصلحـت نمی دانیـم. چـون 
اگـر ایشـان بیایـد، همـه ی رشـته های دوره هـای مـا را پنبـه 

می کنـد.

مصلحی گفت هاشمی رئیس جمهور شود رشته های ما پنبه می شود
وزیر امور خارجه

استیضاح آخوندی 
اعالم وصول شد

راه  وزیـر  اسـتیضاح  طـرح 
امضـا   13 بـا  شهرسـازی  و 
اعـالم وصول شـد. بـه گزارش 
دهقـان  محمـد  خبرآنالیـن، 
عضـو هیـات رئیسـه مجلـس 
وصـول  اعـالم  را  طـرح  ایـن 
کـرد و گفـت: ایـن طـرح کـه 

دارای محورهـای طوالنـی اسـت از جمله »عدم انجام تعهـدات زمان اخذ 
رای اعتمـاد«، »مشـکالت حـوزه عمومـی وزارتخانه«، »مشـکالت حوزه 
زمین و مسـکن شـهری و روسـتایی«، »مشـکالت حوزه حمل و نقل« و 
»مشـکالت حوزه مالـی وزارت خانه«. زمزمه اسـتیضاح عبـاس آخوندي 
از مـاه هـا پیش در راهروهاي مجلس شـنیده مي شـد اما هفته گذشـته 
سـیدمهدي هاشـمي نماینده تهران، گفت که براي اسـتیضاح وي جدي 
اسـت. ایـن در حالي اسـت کـه اغلـب نمایندگان مجلـس بر ایـن باورند 
کـه مشـکل اصلـي ایـن وزارتخانـه »بـي پولـي« اسـت و ایـن ربطـي به 
کفایـت وزیـر نـدارد. بـا این حال طـرح اسـتیضاح وي اعالم وصول شـد 
تـا ظـرف 10 روز آینـده آخونـدي بـه مجلـس بیایـد و در صحـن علني 

مجلـس پاسـخگوي سـواالت نماینـدگان باشـد.

گزارش وضعیت حقوق 
بشر در ایران فاقد 
وجاهت قانونی است

سـخنگوی وزارت امور خارجه 
کشـورمان در خصـوص گـزارش 
اخیـر دبیـرکل سـازمان ملـل در 
خصـوص وضعیـت حقـوق بشـر 
در جمهـوری اسـالمی ایـران کـه 
مجمـع  اجـالس  هفتادمیـن  بـه 

عمومـی ارائه شـده اسـت، اظهار داشـت : جمهوری اسـالمی ایران همـواره اعالم 
داشـته قطعنامـه ای کـه بر اسـاس آن ایـن گزارش تهیه شـده در جهـت اهداف 
سیاسـی برخـی کشـورهای خـاص صـادر شـده اسـت و فاقـد وجاهـت قانونـی 
اسـت. بـه گزارش ایسـنا مرضیه افخم بـا تاکید بر اینکـه اینگونه گزارشـات باید 
براسـاس منابـع معتبـر و مسـتند تهیه شـود، اضافه کـرد: این گـزارش در موارد 
متعـددی بـه منابـع غیـر بی طـرف، جهـت دار و حتی مغرض اسـتناد نمـوده در 
حالی کـه ایـران بـه پیش نویـس ایـن گـزارش پاسـخ های مسـتند و متقـن ارائه 
نمـوده بـود و انتظـار می رفـت پاسـخ ارائـه شـده ایـران بـه پیش نویـس گزارش 
کـه بـا هـدف آگاه سـازی تهیه کننـدگان گـزارش از واقعیت هـای حقوق بشـری 
ایـران و کمـک بـه گـردآوری متنی متـوازن و منصفانه تدوین شـده بـود به نحو 
شایسـته ای در متـن نهایـی مورد توجـه قرار می گرفـت لیکن گـزارش نهایی به 
قضـاوت نادرسـت از وضعیـت حقوق بشـر در ایـران پرداخته و فرصـت ارزیابی و 

تحلیـل بیطرفانـه را از دسـت داده اسـت.

رشد 4درصدی 
گردشگری ایران
در جهان

و  مدیریـت  سـازمان  رئیـس 
اختصـاص  از  کشـور  برنامه ریـزی 
1500 میلیـارد تومـان از صنـدوق 
گردشـگری  بـه  ملـی  توسـعه 
خبـر داد. نوبخـت گفـت: دو سـال 
گذشـته بسـترهای مناسـب برای 

گردشـگری فراهـم نبـود و بـا این حـال 4 درصد رشـد گردشـگری در جهان ثبت 
شـد و در مقابـل سـازمان میـراث فرهنگـی موفـق شـد رشـد 12 درصـدی را در 
کارنامـه گردشـگری ایـران ثبـت کنـد. وی با بیـان اینکـه امروز ترافیک سـنگینی 
از شـخصیت های ممتـاز سیاسـی وجـود دارد کـه می خواهنـد با ایران همـکاری و 
مشـارکت داشـته باشـند، تصریح کرد: بـدون تردید ایـن اعتماد از سـوی دولت به 
سـازمان میراث فرهنگی وجـود دارد که آنها بتوانند از فرصت های موجود اسـتفاده 
کننـد. امـا باید در نظر داشـت که گردشـگری بدون حمل و نقل میسـر نمی شـود 
و ایـن جـزو برنامه هـای ویژه ماسـت که بایـد در این زمینه حمایتی صـورت گیرد. 
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور گفـت: باید در طی 5 سـال هتل ها 
و امکاناتی بسـازیم که بتوانند گردشـگر خارجی را به نحو شایسـته ای پذیرا شـوند. 
همچنیـن فـردا جلسـه ای در برنامـه ششـم داریـم و امیدواریـم در اینـده نزدیـک 
گـزارش دقیقـی از برنامـه ششـم با محوریت گردشـگری بـه جراید بدهیـم؛ دولت 

تدبیـر و امیـد، امید بـه گردشـگری دارد.

کرونا پشت 
دروازه های ایران

منـا  حادثـه  از  سـه  روز 
مـدت  ایـن  در  می گـذرد. 
نگرانی هـا دربـاره ورود کرونـا بـه 
ایـران بیشـتر شـده اسـت. وزیـر 
بهداشـت دیـروز دربـاره افزایش 
کرونـا  ویـروس  ورود  احتمـال 
بـه کشـور هشـدار داد. در همین  

چنـدروز و درحالی کـه توجه هـا بـه احتمـال انتقـال کرونـا از طریـق حجاج به 
ایـران جلب شـده، در سـوی دیگر مرزهـا احتمـال ورود وبا نیز به ایـران وجود 
دارد.  بـه گـزارش فـرارو، وزارت بهداشـت در پـی حادثه منا آمادگی بیشـتری 
بـرای مقابلـه با ویـروس کرونـا دارد. این را وزیر بهداشـت می گویـد. قاضی زاده 
بیمارسـتان های عربسـتان در پـی حادثـه  بـه  انتقـال مجروحـان  هاشـمی 
رمی جمـرات را دلیـل ایـن آمادگـی بیشـتر دانسـته اسـت. چـرا کـه احتمـال 
ابتـالی مجروحـان در بیمارسـتان هـای عربسـتان به کرونـا وجـود دارد. خطر 
ورود کرونـا موجـب شـده اسـت کـه وزیر بهداشـت از تشـکیل سـتادی فوری 
پـس از حادثـه منـا خبـر دهـد. او فعالیـت ایـن سـتاد را بـرای جلوگیـری از 
ویـروس کرونـا به کشـور و کمک بـه انتقال مجروحان موثـر می داند. همچنین 
طبـق گفتـه مسـئولین وزارت بهداشـت هـر روز طـی جلسـاتی موضـوع ورود 

کرونـا بـه کشـور از عربسـتان مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

وزارت امور خارجه مجلس وزارت بهداشت سازمان مدیریت و برنامه ریزی
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نمی توان كارگران را از نان خوردن باز داشت
 بخش پنجاه و چهار

 انتقاد شديد از كمبود مواد غذايی
شهرسـتان  انجمـن  جلسـات  از  یکـی  در 
کرمـان )آذر 1355( کـه بـا حضـور فرمانـدار 
و مدیـر کل بازرگانی تشـکیل گردیـد، کمبود 
و گرانـی برخـی از اقـالم غذایـی و ... مـورد 
بحـث و بررسـی قـرار گرفـت: »جلسـه اخیـر 
انجمن شهرسـتان کرمان شـاهد انتقاد شـدید 
از کمبـود مـواد غذایـی در کرمان بـود و یکی 
تعطیلـی  بـه  اعتـراض  ضمـن  نماینـدگان  از 
بـه  گفـت:  شـهر  هـای  نانوایـی  از  تعـدادی 
کارگـری کـه روزی 8 سـاعت کار مـی کنـد 
مـی تـوان گفت کـه تخم مـرغ نخور، امـا نمی 
وان او را از نـان خـوردن هم بازداشـت. محمد 
از طـرف  قیمـت گـذاری  ادامـه  صنعتـی در 
مرکـز بررسـی قیمت هـا را ناعادالنـه خواند و 
اضافـه کـرد: نرخ یـک کپسـول گاز در کرمان 
را 190 ریـال تعییـن کـرده انـد در حالـی که 
در ماهـان ایـن قیمـت 175 ریـال اسـت و بـا 
توجـه بـه نـرخ کرایـه حمـل تـا ماهـان ایـن 

قیمـت نمـی تواند درسـت باشـد.
آقـای نعمـت زاده یکـی دیگـر از نمایندگان 
انجمـن بـه کمبودهـای کرمان بـرای پذیرایی 
مسـافران اشـاره کرد و گفت: معلوم نیسـت با 
شـرایط موجـود چگونـه خواهیـم توانسـت در 
اسـفند و فرودیـن از 200 هـزار نفری که وارد 

ایـن شـهر خواهند شـد پذیرایـی کنیم. 
هـم  انجمـن  دیگـر  عضـو  مهـدوی  آقـای 
گفـت: هـر کیلـو سـیب زمیـن را کـه قیمـت 
آن ده ریـال اسـت در کرمـان 30 ریـال مـی 
فروشـند معلـوم نیسـت وزارت بازرگانی که به 
قدر کافی سـیب زمینـی دارد چرا آن را توزیع 
نمـی کنـد. آقـای اسـفندیاری نماینـده بخش 
مرکـزی هـم از وضع نامطلوب شـیالت جنوب 
در کرمـان انتقـاد کـرد و آن را بـی خاصیـت 
دانسـت و گفـت: در حالـی که کرمـان نزدیک 
غنـی تریـن دریـای جهـان واقع شـده اسـت، 
معلـوم نیسـت چرا مـردم این شـهر ماهی گیر 
نمـی آورند و هر موقـع بخواهند ماهی بخورند 
بایـد نگاهشـان به دسـت کشـورهای خارجی 
ام  شـنیده  گفـت:  اسـفندیاری  آقـای  باشـد. 
دولـت قصـد دارد از کشـورهای خارجی ماهی 
وارد کنـد اگـر ایـن موضـوع حقیقـت داشـته 
باشـد بایـد پرسـید ماهـی های جنوب کشـور 
خودمـان کجـا مـی رونـد؟ وی هـم چنیـن از 
گرانـی تـن ماهـی در کرمـان انتقـاد کـرد و 

خواسـتار رسـیدگی بـه ایـن موضوع شـد.
 کمبـود تخـم مـرغ یکی دیگـر از مـواردی 
بـود که آقـای ادهمـی یکی از اعضـای انجمن 
از آن انتقـاد کـرد و از مسـئوالن خواسـت بـه 
معلمان که نسـبت به سـایرین حقوق کمتری 
می گیرنـد سـهمیه بیشـتری داده شـود. آقای 
سـید جـواد حسـینی )1( عضـو دیگـر انجمن 
ناطـق بعدی بـود گفت: نان در کرمان مسـئله 
ای شـده و مدتـی اسـت کـه در این شـهر نان 
10 ریالی به فروش می رسـد و معلوم نیسـت 
ایـن نـان ده ریالی را چه کسـی اختـراع کرده 
و چـه مقامـی روی آن قیمت گذاشـته اسـت. 
کمبـود ماهـی هـم در ایـن فصـل بـه چشـم 
مـی خـورد و اگـر ماهـی وارد مـی شـد هرگز 
قیمـت گوشـت بـاال نمـی رفـت و بایـد بـرای 
وارد کـردن ماهـی به کرمـان اقدام شـود زیرا 
در فصـل تابسـتان کـه ماهی یافت نمی شـود 

در ایـن هـم کمیـاب اسـت پـس ایـن همـه 
ماهـی جنـوب در کجـا مصرف می شـود. 

در ادامـه آن جلسـه صنعتی گفـت: موضوع 
دیگـری کـه اخیـراً دیـده مـی شـود، وضع بد 
توزیـع سـیمان اسـت مثـاًل کسـانی کـه قصد 
ساختمان سـازی دارنـد و صد کیسـه سـیمان 
احتیـاج دارنـد، این 100 کیسـه را یک مرتبه 
بـه آن هـا نمـی دهنـد بلکـه در 10 نوبـت 

تحویـل مـی دهند.
مدیرعامـل  کـرد:  اضافـه  چنیـن  هـم  وی 
فروشـگاه تعاونـی بـرق منطقـه-ای کرمـان به 
انجمـن شهرسـتان گفتـه که 3 مـاه قبل پول 
10 تـن برنـج بـه حسـاب شـرکت معامـالت 
خارجـی واریز کرده ایم و پس از گذشـت سـه 
مـاه به مـا نامه نوشـته اند: چـون کامیونی که 
بایـد برای شـما برنج بیـاورد یازده تنی سـات 
مـا هـم یـازده تـن می فرسـتیم و شـما فـوراً 

بقیـه پـول را به حسـاب مـا واریز کنیـد. جای 
تعجـب اسـت پـس از سـه مـاه به جـای برنج 
نوشـته انـد پـول یـک تـن دیگـر را بفرسـتید 
و چـرا همـان روز نامـه ای ننوشـتند. باالخـره 
هنـوز کـه هنوز اسـت خبـری از برنج نیسـت. 
اسـتان  بازرگانـی  مدیـرکل  وثوقـی  آقـای 
انجمـن  اعضـای  هـای  خواسـته  پاسـخ  در 
شهرسـتان گفـت: حـرف هـای شـما در تمام 
مـوارد بـه جاسـت ولـی فعالیـت بـرای رفـع 
مشـکالت اسـت و این مشـکالت را که آقایان 
عنـوان کردند منحصـر به کرمان نیسـت بلکه 
مربـوط به سـطح مملکت اسـت. مشـکل تخم 
مرغ، گوشـت، سـیمان و حبوبات وجود دارد و 
مـا هـم می کوشـیم کـه آن هـا را حـل کنیم. 
در مـورد گرانـی نـرخ گاز مایـع حـرف شـما 
را تأییـد مـی کنـم چـون ایـن قیمت گـذاری 
نادرسـت بـوده و مـورد اعتراض خـود من نیز 
هسـت البتـه بـا پیگیری کـه از طـرق مقامات 
وزارت بازرگانـی می شـود در نـرخ گذاری گاز 

مایـع تجدیدنظـر خواهد شـد. 
در مـورد نـان بایـد بگوییـم مـا در کرمان 2 
آسـیاب داریـم که روزانـه 76 تـن آرد تحویل 
مـی دهنـد و 30 تـن سـهمیه نـان نانوایـان 
کرمـان اسـت کـه مـا مـی دهیـم و اخیـراً بر 

سـهمیه آرد آن هـا اضافـه شـده اسـت. 
مدیـرکل بازرگانـی افـزود: قـرار بـود وزارت 
بازرگانـی مقـداری سـیب زمینی بخـرد و من 
اطالعـی نـدارم، طبـق نامـه-ای کـه رسـیده 
مقداری سـیب زمینی از طرف سـازمان تعاون 
روسـتا خریده شـده اسـت کـه می خواسـتند 
ایـن سـیب هـا را بـه تهـران حمـل کننـد مـا 
تقاضـا کردیـم جلـو ایـن کار گرفتـه شـود و 
شـد، مقـداری از آن را در موقـع مقتضی روانه 
بـازار مـی کنیـم ولـی از نظـر سیاسـت کلـی 
بـازار مـا نمـی توانیـم اکنـون سـیب زمینـی 
را روانـه بـازار کنیـم چـون نوسـان شـدیدتر 
خواهـد شـد و اگـر مـا بخواهیـم همـه سـیب 
زمینـی را اکنـون روانـه بـازار کنیـم میـدان 
بـرای محتکـران و گـران فروشـان بازتـر مـی 
شـود. امـا توقـع نداشـته باشـید همـه تخـم 
مـرغ هایـی کـه بـه کرمـان وارد می شـود به 
کارمنـدان بدهیـم؛ بقیه مردم هـم حقی دارند 
و نکتـه دیگـری کـه قابـل ذکـر اسـت این که 
مـا نمـی توانیـم همراه همه مشـتریان باشـیم 
کـه فـالن آقـا کـم تخـم مـرغ گرفته یـا فالن 

کارمنـد گیـرش نیامـده اسـت. مـن در ایـن 
جـا می-گویـم کـه باید شـکر کنیم کـه فقط 
همیـن کمبودهـا را داریـم اگـر بیـش از ایـن 

کمبـود داشـتیم چـه مـی کردیم.
سـپس نوبـت بـه آقـای محمـودی فرماندار 
کرمـان رسـید کـه گفـت: بـه نظـر مـن بایـد 
اول کشـاورزان را تشـویق کنیـم کـه بـه کار 
کـه  آن  نـه  بپردازنـد،  و کشـاورزی  دام داری 
بگوییـم در روسـتای مـا تخـم مـرغ نیسـت. 
در 10 سـال قبـل مگر بـرای اهالـی گلباف از 
آلمـان تخم مـرغ وارد مـی کردنـد کـه امـروز 
شـما مـی خواهیـد به بخـش ها و روسـتاهای 
اطـراف تخم مرغ فرسـتاده شـود؟ اگر درسـت 
فکـر کنیـم تخم مـرغ کرمـان را هـم همیـن 
روسـتاها تأمیـن می کردنـد. آیـا شـما توقـع 
داریـد توزیـع صحیـح صـورت گیـرد؟ هیـچ 
وقـت وضـع تخـم مرغ اصـالح نمی شـود و ما 
وعـده بی جـا نمی-دهیـم تا موقعـی که عرضه 

و تقاضـا بـا هـم مطابقـت کند.
 آقـای محمـودی گفـت: نکتـه دیگـری که 
بایـد بـا کمال تأسـف بگویم در مـورد کارخانه 
نان ماشـینی اسـت کـه هنـوز کارش به جایی 
نرسـیده اسـت و با این که دو سـال می گذرد 
در کرمـان بـا سـایر شهرسـتان هـا و اسـتان 
تأسـیس  داوطلـب  کـس  هیـچ  دیگـر  هـای 
مشـکل  چـون  اسـت  نشـده  نانوایـی  مغـازه 
کارگـر و نیـروی انسـانی بیـش از حـد اسـت 
و بعضـی از آقایـان هـم در مورد وضـع نان در 

شـهر کرمـان تـا انـدازه ای غلـو کـرده اند. 
مدیرعامـل فروشـگاه شـرکت تعاونی مصرف 
کارمنـدان بـرق منطقـه ای گله منـد هسـتند 
پولـی بـه حسـاب شـرکت معامـالت خارجـی 
واریـز و هنـوز سـه ماه اسـت که برنـج آن ها را 
تحویـل نـداده اند، باید عـرض کنم چیز جالبی 
نیسـت، هنـوز پولی که در اسـفندماه گذشـته 
کسـبه کرمان بـرای خرید پیاز و سـیب زمینی 
بـه حسـاب شـرکت معامـالت خارجـی واریـز 
کـرده انـد تا به حـال مبلغ 30 هـزار تومان آن 
را شـرکت معامـالت خارجـی نپرداختـه و هـم 
چنیـن 36 هـزار تومـان از همین بابـت مربوط 
بـه کسـبه شهرسـتان رفسـنجان را پرداخـت 
نکـرده و 80 تـا 90 هـزار تومـان هـم سـازمان 
تعـاون شـهر و روسـتا بـه کسـبه رفسـنجان 
بدهـکار هسـت و چـه موقـع پول آن هـا را می 

دهند معلـوم نیسـت ...« )2(.

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

برابـر رای شـماره 139460319007013835 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مصطفی سیسـتانی خنامان فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 182 صادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 73/85 مترمربـع تحت پـالک 21630 فرعی از 2787 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان میدان رسـالت بلوار 24 مهر کوچه شـماره 12 خریـداری از محل مالکیت آقای 
ربابـه مصبـاح ایراندوسـت محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/23                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/7/6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره 139460319007014035 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محسـن کاظمیه نسـب پـور فرزند رمضان بشـماره شناسـنامه 14462 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 127/17 مترمربع تحت پـالک 14039 فرعی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1034 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب بلـوار شـهید مغفوری- مغفوری شـماره 10 خریـداری از محل مالکیت خانم فاطمه میر حسـینخانی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در 
صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/23                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/7/6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2423                      

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

برابـر رای شـماره 139460319007008285 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نیـره محمـدی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 30 صـادره از ماهان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 330/48 مترمربع تحت پـالک 14 
فرعـی از 2216 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابـان گوهری کوچه شـماره 12 غربی 6 

سـمت چـپ منـزل دوم خریـداری از محـل مالکیت خانـم کیاندخـت ثریا محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/23                                 تاریخ انتشار نوبت دوم:94/7/6

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2402                     

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

برابـر رای شـماره 139360319012012550 و رای اصالحـی شـماره 139460319012001291 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 
در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمـد محموداقائی 
فرزنـد برهـان بشـماره شناسـنامه 4577 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 195 مترمربع 
پـالک 206 فرعـی از 629 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان بـه آدرس سـیرجان اباده خیابان تخت جمشـید 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد مهدی یـزدی اباده محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/6/23
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/7/6

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 2328         

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

و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  هیـات   94/6/4-4353 شـماره  رای  برابـر 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک بـم تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه خدابخشـان فرزنـد فرج الـه بشـماره شناسـنامه 86 صـادره از در ششـدانگ یک باب 
خانـه و باغچـه بـه مسـاحت 867 مترمربـع پـالک 27 فرعـی از 2 فرعـی از4572 اصلـی واقـع در شهرسـتان 
نرماشـیر روسـتای گلشـن بخـش 32 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عباس سـعادت آبـادی محرز 
گردیـده اسـت . لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 

تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/6                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم- محمد امیری خواه
م الف 57

آگهی حصر وراثت 
در خصـوص ورثـه مرحـوم یاسـر سـهرابی نظـر بـه اینکـه مرحوم یاسـر سـهرابی فرزنـد مـراد در تاریخ 
94/4/26 در اثـر تصـادف فـوت نموده اسـت و ورثه مرحوم بشـرح ذیل می باشـد: 1- مراد سـهرابی پدر 

متوفـی 2- عصمت رسـتمی مـادر متوفی. 
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیراالنتشـار محلی آگهـی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد اشـخاصی باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این موعـد ابراز 

شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت.
رئیس شورای حل اختالف شماره دو فاریاب- عباس تاجیک 

دادنامه
پرونـده کالسـه 9409983444100123 شـعبه اول دادگاه عمومـی )حقوقـی( دادگسـتری شهرسـتان 
راور تصمیـم نهایـی شـماره 9409973444100448 خواهـان: آقای علی اسـمعیلی طـرزی فرزند جواد 
بـه نشـانی شهرسـتان راور روسـتای طرز منـزل پدری خوانـده: خانم عصمـت فتح آبادی فرزنـد علی به 
نشـانی مجهـول المـکان خواسـته: تقاضـای صدور اجـازه اختیار همسـر دوم بـه لحاظ تـرک خوانـده )زوجه( از 
زندگی مشـترک. بتاریخ 1394/6/19 در وقت فوق العاده جلسـه شـعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور بتصدی 
امضـا کننـده ذیل تشـکیل اسـت دادگاه بـا بررسـی اوراق و محتویات پرونده ختم رسـیدگی را اعالم و به شـرح 

ذیـل مبادرت به صـدور رای مـی نماید.
رای دادگاه

در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی آقـای علـی اسـماعیلی فرزنـد جواد بـه طرفیت خانـم عصمت فتـح آبادی 
فرزنـد علـی بـه خواسـته صـدور گواهـی ازدواج مجدد، بدین شـرح کـه خواهان اعالم داشـته به موجب سـند 
ازدواج شـماره 4191 صـادره از دفترخانـه 79 راور در تاریـخ 1369/12/8 بـا خوانده عقد دائم نموده اسـت که 
حاصـل ایـن وصلـت پنـج فرزند مشـترک می باشـد لیکن بـا توجه به اینکـه خوانـده از تاریـخ 1390/01/03 
زندگـی خانوادگـی را رهـا نمـوده و در جـای نامعلومی به سـر می برد از ایـن رو تقاضای فـوق را مطرح نموده 
اسـت. لـذا دادگاه بـا عنایـت بـه مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده، فتوکپی مصدق رونوشـت ثبـت ازدواج و 
احـراز علقـه زوجیـت دائـم بیـن طرفیـن و توجهـاً بـه تحقیقات انجام شـده از سـوی شـورای حـل اختالف و 
اینکـه هیچگونـه ایـراد و دفاعـی از سـوی خوانـده بـه عمـل نیامـده و اظهـارات خواهـان از هر گونـه تعرضی 
مصـون مانـده اسـت، دعـوی مطروحـه را وارد تشـخیص و بـا توجـه بـه بنـد 7 از قانـون حمایـت از خانـواده 
مصـوب 15 بهمـن 1353 بـه خواهـان اجـازه می دهد برای یـک نوبت دیگـر ازدواج دائم نماید. دفاتر رسـمی 
ثبـت ازدواج در صـورت وقـوع نـکاح دائـم ثانـوی مکلف بـه ثبت واقعه مزبـور می باشـند ضمنـاً چنانچه نکاح 
ثانـوی دائـم واقـع شـود زوج مکلـف اسـت بیـن همسـران خـود رعایـت عدالـت اسـالمی در جمیع جهـات از 
جملـه در قسـم و بیتوتـه را بنمایـد. رای صـادره غیابـی و ظرف مهلت بیسـت روز پس از ابـالغ قابل واخواهی 

در همیـن دادگاه و سـپس ظـرف مهلـت بیسـت روز پـس از آن قابـل اعتـراض در محاکم محتـرم تجدیدنظر 
اسـتان کرمان خواهـد بود. 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- محمود محمدی 
م الف 228

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9300305
نظـر بـه اینکه آقای سـعید شـعاعی فر و خانم ربابه چاوشـیان بدهکار و راهن نسـبت بـه پرداخت بدهی 
خـود در مهلـت تعییـن شـده اقـدام ننمـوده اند لـذا در اجـرای مقررات مـاده واحـده قانون اصـالح ماده 
34 اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک شـماره 564 فرعی 
از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان بلـوار ادیب کوچه شـماره 3 )شـهید مرتضی نشـاط( 
نبـش غربـی 8 کدپسـتی 7616883598 که سـند مالکیت آن ذیل ثبـت 49870 و 49869 صفحـه 531 و 528 
دفتـر 181 امـالک ثبـت و صادر شـده اسـت با حدود اربعه: شـماالً بطـول 18/80 متـر درب و دیورایسـت بکوچه 
شـرقاً بطـول 13/40 متـر دربهـا و دیواریسـت بـه کوچه جنوبـاً بطـول 17/70 متر دیوار بـه دیوار خانـه پالک 43 
فرعـی از 2787 اصلـی غربـاً بطـول 13/30 متـر دیـوار بـه دیـوار خانـه پـالک 252 فرعـی از 2787 اصلـی که بر 
طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی در زمینـی دو نبش به مسـاحت 244/3 متر مربع سـاختمانی قدیمـی که طبقه 
همکـف آن سـاختمان حمـام بـوده و بـر روی آن یک طبقه سـاختمان با مصالح بنایی با قدمت بالغ بر سـی سـال 
و فاقـد هـر گونـه شـناژ گـذاری وجود دارد بخشـی دارای سـقف گنبدی و بخشـی سـقف طاق ضربـی دارد طبقه 
همکـف متروکـه می باشـد ولی قسـمتی از فضـای داخلی طبقـه اول اخیراً بازسـازی شـده اسـت و دیوارهای این 
قسـمت تـا حدود یک متر ارتفاع سـرامیک گردیده اسـت بخشـی نیز سـقف شـیروانی دارد ملـک دارای امتیازات 
آب )یـک کنتـور(، بـرق تک فـاز )2 کنتور(، گاز )2 کنتور(، تلفن می باشـد طبقه اول بصورت یک واحد مسـکونی 
با سیسـتم سرمایشـی کولر آبی و گرمایشـی بخاری گاز سـوز اسـت عایق پشـت بام هم کاهگل می باشد مساحت 
اعیان طبقه همکف 244/3 و مسـاحت اعیان طبقه اول 184 مترمربع اسـت ارزش عرصه 1/710/100/000 ریال 
و ارزش اعیـان 214/150/000 ریـال و ارزش امتیـازات و انشـعابات 110/000/000 ریـال کـه بـا توجـه به جمیع 
جهـات موثـر و مطالب صدر الذکر ارزش ششـدانگ پالک مذکور با جمیع متعلقات و منصوبـات 2/034/250/000 
ریـال اعـالم مـی گـردد و عمـر تقریبـی بنـا 30 سـال می باشـد ملکی آقای سـعید شـعاعی فر طبق سـند رهنی 
شـماره 8617-90/9/30 دفترخانـه 222 کرمـان در رهـن بانـک مهـر اقتصـاد واقع می باشـد از سـاعت 9 الی 12 
ظهـر روز یکشـنبه مورخـه 1394/7/26 اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان کرمان )شـعبه اجـرا( واقع در ضلع 
شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایده بفروش می رسـد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسـی ریـال که قطعی گردیده 
اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شـد فروش کاًل نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعم از حق انشـعاب یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی کـه مورد مزایده 
از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتی و عـوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایـده اعم از 
اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد بعهده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجـام مزایده در 
صـورت وجـود مـازاد وجـوه پرداختی بابت هزینـه های فوق از محل مـازاد به برنده مزایده مسـترد می گردد ضمناً 
چنانچـه روز مزایـده بـا تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام خواهد شـد طالبین 

مـی تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره ثبت اسـناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: 1394/7/6

کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام م الف 2522

کـه پی نوشت: بـود  کرمـان  خورشـید  کارخانـه  سـابق  کارگـران  از  وی  ـ  )2( ـ روزنامه کیهان، دوشنبه 29 آذر 1355، شماره 10045.نمایندگـی قشـر قالی بـاف کرمـان را عهـده دار بـود )محمـد صنعتی(.1( 

تاریخ
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پساتحریم

خبر

سودآوری معادن فلزی و غیرفلزی 
پس از اجرای برجام مشکلی با 

سازمان انرژی اتمی نداریم

عضـو هیـات مدیـره خانـه معـدن گفت: بـا توجه 
بـه اینکـه پروانه بهره  بـرداری معادن تا 25 سـال در 
اختیـار بهـره  بـرداران قـرار می گیـرد، قانـون معادن 
در ایـران بایـد بـرای بیـش از یـک دهه تنظم شـود 
تـا فعـاالن معدنـی بتواننـد بـرای دوره ای بلندمـدت 

کنند. برنامه ریـزی 
بـا  پنـاه در گفـت و گـو  محمدجعفـر صادقـی 
اقتصادنیـوز در واکنـش بـه اظهـارات روز گذشـته 
وزیـر صنعـت کـه بایـد تکلیـف معدنـکاران از نظـر 
سـاله   10 دوره  در  برنامه ریـزی  و  سـرمایه گذاری 
مشـخص شـود، اظهار کـرد: فعالیت در هـر حوزه ای 
از معـدن سـودآور اسـت و اگـر بسـتر الزم در دوره 
پسـاتحریم برای سـرمایه گذاری فراهم باشـد، مسلما 

سـود حاصـل از آن بیشـتر اسـت. 
او دربـاره نتیجه گـزارش جدید مرکز پژوهش های 
مجلـس که سـودآوری مـس را پس از اجـرای برجام 
پیش بینـی کـرده اسـت، گفـت: ایـن روزهـا فعـاالن 
در  و  می  بیننـد  روشـن  را  مـس  آینـده  معدنـی 
چشـم انداز این صنعت نگـرش خوشـبینانه دارند اما 
نمی تـوان گفت تنها مس سـودآور اسـت زیـرا عالوه 
بـر فلزهای اسـتراتژیک معادن غیرفلزی هم هسـتند 
کـه بـه دلیـل کاربـرد آنهـا سـودآوری باالیـی از آنها 
می تـوان حاصـل کرد. رئیـس کمیته اکتشـاف خانه 
معـدن ایـران افـزود: مولفه تاثیرگـذار در سـودآوری 
ایـن اسـت کـه هـر چقـدر میـزان سـرمایه گذاری 
بیشـتر باشـد، سـود حاصل از آن بیشـتر خواهد بود 
و در درازمـدت امیـدواری بیشـتر در چرخـه تولیـد 
شـکل می گیـرد امـا ایـن امر مسـتلزم این اسـت که 
فعالیت های تخصصی در زمینه اکتشـاف، اسـتخراج، 
بهره بـرداری و فـرآوری صـورت بگیـرد و از سـویی 
دیگـر قوانیـن بـا ثبـات در این بخـش وجود داشـته 
باشـد. ایـن فعـال حـوزه معـدن با بیـان اینکـه برای 
افـزاش سـودآوری در این بخش باید سـرمایه گذاری 
بـزرگ مقیـاس انجام شـود، گفت: در شـرایط حاضر 
اصـالح قانون معادن برای 20 سـال آینده و یکپارچه 
شـدن مالیات هـای مختلفـی ماننـد حقـوق دولتی و 
حـق انتفـاع می توانـد برنامه ریز ی هـای معـدن داران 
را بـرای ایجـاد ارزش افـزوده بیشـتر ثبـات بخشـد و 

سـود ده کند. 
اکتشـافات  افـزود: در مقطـع کنونـی میـزان  او 
معدنـی توسـط بخـش خصوص در شـش ماهـه اول 
سـال بسـیار کاهـش پیـدا کـرده و دلیـل آن هـم 
افزایـش هزینـه حـق االرض اسـت کـه بـرای یـک 
معـدن دار بـه ازای هـر کیلومتر مربع 2 تـا 5 میلیون 
تمـام می شـود و بیشـتر فعـاالن بخـش خصوصـی 
بـه دلیـل همیـن مالیـات در محدوده های اکتشـافی 
تاکنـون جذب نشـده اند. در حالی که بیشـتر فعاالن 
معدنـی معتقدنـد نباید حـق االرض طی این سـال ها 

10 برابـر افزایـش می یافـت.
مشکلی با سازمان انرژی اتمی نداريم

صادقی پنـاه در خصـوص تبصـره 5 الحاقـی ماده 
24 قانـون معـادن کـه اخیـرا سـازمان انـرژی اتمی 
و سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت را از شـمول 
ایـن تبصـره مسـتثنی کـرده، گفـت: تا ایـن لحظه 
هیـچ معـدن داری مشـکلی با سـازمان انـرژی اتمی 
نداشـته و اگـر در محـدوده ای مـواد پرتـوزا وجـود 
داشـته باشـد، خـود معدنـکار حاضـر نیسـت در آن 
قسـمت از محـدوده فعالیـت معدنـی انجـام دهد از 
این رو نباید سـازمان انرژی اتمی و سـازمان محیط 
زیسـت خـود را شـمول این تبصـره می کردند. عضو 
هیـات مدیـره خانـه معدن پیشـنهاد کـرد: در تمام 
اسـتان ها بایـد سـازمان هایی ماننـد محیط زیسـت، 
از  را  معدنـی  محدوده هـای  و...  طبیعـی  منابـع 
محدوده هـای غیرمجـاز تفکیـک  کنـد تـا بهره بردار 
تکلیـف خـود را بدانـد و وابسـته به آن قوانیـن وارد 

فعالیت هـای معدنـی شـود.

روز گذشـته یانـوش خوچینسـکی، معاون نخسـت وزیر 
و وزیـر اقتصـاد لهسـتان، راهـی اتـاق بازرگانی ایران شـد 
و در دیـدار بـا محسـن جـالل پـور، رئیـس اتـاق ایـران، 
خواسـتار تشـکیل اتاق بازرگانی مشـترک ایران و لهسـتان 

تـا پایان سـال 2015 شـد.
در  لهسـتان  اقتصـاد  وزیـر  و  وزیـر  نخسـت  معـاون 
ایـن دیـدار ضمـن اشـاره بـه اعـالم آمادگـی شـرکت های 
لهسـتانی بـه منظـور توسـعه روابـط همـه جانبه بـا ایران، 
از برقـراری پـرواز مسـتقیم ورشـو- تهران تا اواسـط سـال 
2016 نیـز خبـر داده انـد. ایـن مقام عالـی رتبه لهسـتانی 
همچنیـن بـا اشـاره به اراده مقامات این کشـور در توسـعه 
روابـط اقتصـادی و انجـام سـرمایه گـذاری های مشـترک 
بـا ایـران گفـت: مـا آماده ایم تا سـال آینـده حجـم روابط 
اقتصـادی ایـران و لهسـتان را به سـه برابر افزایـش دهیم. 
وزیـر اقتصاد لهسـتان درعین  حال از آمادگـی هزارو 500 
شـرکت لهسـتانی برای سـفر به ایـران خبـر داده و متذکر 
شـده اسـت: در ایـن سـفر فقط صد نفـر از تجـار و فعاالن 
اقتصـادی طـراز اول لهسـتان حضـور دارنـد و در ماه های 
آینـده هیـأت هـای دیگری نیـز بـرای دیـدار و مذاکره به 

ایـران سـفر خواهنـد کرد.
در ادامـه »آنـدره پیـالت«، نایـب رئیس اتـاق بازرگانی 
لهسـتان، بـه امضـای تفاهم نامه همـکاری بیـن اتاق های 

دو کشـور در سـال 2000 اشـاره کرد و گفت: در 15 سال 
گذشـته مذاکـرات و همـکاری هـای خوبـی بیـن دو اتـاق 

انجـام گرفته اسـت.
نایـب  رئیـس اتـاق بازرگانـی لهسـتان گفـت: در نظـر 
داریـم بـا تبـادل اطالعـات و هیـأت هـای تخصصـی بیـن 
دو کشـور از طریـق اتاق های مشـترک، نقش بسـزایی در 
اقتصـاد دو کشـور ایفـا کنیـم. او همچنیـن در ایـن دیدار 
ایـران مراتـب همـدردی دولـت و ملـت  اتـاق  در محـل 
لهسـتان را در ارتباط با کشـته شـدن بیش از 130 نفر از 

حجـاج ایرانـی در واقعـه منـا عربسـتان ابـراز کرد. 
ایـن  ایـران، هـم در  اتـاق  محسـن جالل پـور، رئیـس 
دیـدار  بـر ضـرورت برقـراری روابـط اقتصـادی و تجـاری 
پایـدار و درازمـدت بـا لهسـتان تأکید کرد و گفـت: انتظار 
مـی  رود تـا پایـان سـال میالدی جاری شـورای مشـترک 
بازرگانـی بیـن دو کشـور فعالیـت خـود را آغـاز کنـد. وی 
اظهـار کـرد: تهـران - ورشـو سـابقه دیپلماسـی چنـد صد 
سـاله دارنـد و اکنـون بـه منظـور ارتقـای سـطح مبادالت 
تجـاری بایـد بـرای تأسـیس شـرکت  هـا و برند مشـترک 
اقـدام کنند.  لهسـتانی ها در ادامه سـراغ وزیـر نفت ایران 
رفتنـد. ایـن طـور که بیـژن زنگنه مـی گوید: لهسـتان در 
بخش هـای مختلـف انـرژی بـرای همـکاری با ایـران اعالم 
آمادگـی کـرده اسـت. او تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اینکه 

پاالیشـگاه هـای لهسـتان نوسـازی شـده اند، مـی توانند از 
نفـت خـام ایـران اسـتفاده کننـد و برهمین  اسـاس، ایران 
مرحلـه  نخسـتین  در  کشـور  ایـن  اسـت  داده  پیشـنهاد 
اقـدام بـه خریـد نفـت خـام از ایـران کنـد. وی همچنیـن 
محـور دیگـر مذاکـرات را فـروش ال.ان.جی عنـوان کرد و 
بـا بیـان اینکـه در ایـن زمینـه در گذشـته نیـز مذاکراتـی 
انجام شـده اسـت، افزود: در لهسـتان ترمینـال هایی برای 

واردات ال. ان. جـی سـاخته و قرار شـد ایران به این کشـور 
ال. ان. جـی صـادر کند.

پروژه هـای  تکمیـل  بـا  اینکـه  یـادآوری  بـا  زنگنـه 
ال. ان. جـی در کشـور، ایـران اقـدام به صـادرات آن خواهد 
کـرد، بـه عالقـه منـدی لهسـتان بـرای حضـور در بخـش 
پتروشـیمی اشـاره کـرد و یـادآور شـد: در این زمینـه آنها 

مـی تواننـد بـا بخـش پتروشـیمی ایـران مذاکـره کننـد.

حوصله هـا سـر رفتـه و کاسـه صبـوری خیـل منتظرها 
و گـوش بـه زنگ هـا، هرچنـد بی سـروصدا امـا بـه وضـوح 
در حـال سـررفتن اسـت. از 4 تیـر 94 کـه توافـق تاریخی 
و بی نظیـر میـان ایـران از یک سـو و 5 کشـور قدرتمنـد 
اقتصـادی و اعضـای ثابـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد بـه عـالوه آلمـان فـدرال قطعـی و در قالـب برجام 
مکتـوب و رسـمی شـد نزدیـک بـه 3 ماه گذشـته اسـت.

تحریم هـای وضع شـده علیـه ایـران بـه ویـژه از سـال 
2011 بـه این سـو هرچنـد محدودیت هـای فراوانـی برای 
ایـن کشـور ایجـاد کـرد و اقتصـاد آن نیـز تا همیـن امروز 
متحمل زیان های بسـیار سـنگینی شـده اسـت اما به نظر 
می رسـد انبـوه سـرمایه گذاران، فعـاالن اقتصـادی، تاجران 
محصـوالت  متقاضـی  خارجـی  مشـتریان  همچنیـن  و 
ایرانـی، البتـه به طـور عمده خریـداران نفت خـام، از مردم 

و دولـت ایـران بیشـتر بی تابـی می کننـد. 
حـذف  مرحلـه  نخسـتین  اگرچـه  میـان،  ایـن  در 
تحریم هـای ایرانیـان بـه احتمـال زیـاد از بهـار سـال آتی 
)1395 ـ 2016م( کلیـد خواهـد خـورد ولـی در میـان 
دولت هـا و کشـورهای مشـتاق برقـراری ارتبـاط و حضـور 
در بـازار ایـران کـه در طـول 3 ماه گذشـته، به خوبی اعالم 
حضـور کرده انـد، یـک ملـت و دولـت به طور خـاص وجود 
دارنـد کـه آشـکارا از سـایرین مشـتاق ترند و این اشـتیاق 
آنهـا به ویـژه دربـاره برداشته شـدن موانع تحریـم از اطراف 
ایـران بـه وضـوح آشـکارتر اسـت؛ بلـه، صحبـت از کشـور 
افریقـای جنوبی اسـت، دومیـن اقتصاد بزرگ قـاره افریقا.

مشتری قديمی و ثابت قدم 
بـا  و  قاطعانـه  را  ایـران  مقامـات  بـا  مذاکراتمـان  مـا 
صراحـت و روشـنی تمـام انجـام داده ایـم و مشـتقانه در 
انتظـار روزی هسـتیم کـه موانـع تحریـم برطـرف شـده و 
واردات نفـت خود از ایران را از سـر بگیریـم. برای افریقای 
جنوبـی اگر دربـاره این اقدام الزم اسـت فرآینـدی قانونی 
و مشـروع طـی شـود، ما همین فـردا آن را انجـام خواهیم 
داد، البتـه اگـر موانعـی سـر راه انجـام ایـن پروسـه وجود 

باشد.  نداشـته 
فکتـو  ام  ایندیـا  »نومـا  سـخنان  عیـن  ایـن جمـالت 
امـور  وزیـر  قائم مقـام   »Nomaindiya Mfeketo
اسـت کـه هفتـه گذشـته در  افریقـای جنوبـی  خارجـه 
رابطـه بـا وضعیـت و شـرایط کشـورش بـه عنـوان یکی از 
مشـتریان همیشـگی نفـت خـام ایـران بـر زبـان آورد. 

در جایـگاه دومیـن اقتصـاد بـزرگ اقلیـم خـود و قـاره 
رسـمی  آمـار  مطابـق  جنوبـی  افریقـای  کشـور  افریقـا، 
باالتریـن نـرخ مصـرف انـرژی در قـاره سـیاه را نیـز به نام 

خـود ثبـت کـرده اسـت. 
خـام  نفـت  مصـرف  دربـاره  قطعـی  گـزارش  آخریـن 
آفریقـای جنوبـی حاکـی از آن اسـت کـه ایـن کشـور در 

سـال 2014م در مجمـوع نزدیـک بـه 425 هـزار بشـکه 
واردات نفـت خـام داشـته و آن طـور کـه سـوابق آمـاری 
بـازار  در  ایـران  کـه  سـال 2011م  تـا  می دهنـد  نشـان 
صادرکننـدگان نفـت جهـان حضـور داشـت، بـه عنـوان 
جنوبـی  افریقـای  خـام  نفـت  تامین کننـده  بزرگتریـن 
شـناخته می شـد و این کشـور افریقایی سـاالنه حدود 25 
درصـد از نیازهـای نفتـی خـود را از طریـق ایـران تامیـن 
می کـرد. امـا بـه هر حـال در سـال 2012م اوضـاع به طور 
کلـی دگرگون شـد، هنگامـی که ایاالت متحـده و اتحادیه 
اروپـا به یکبـاره شـدیدترین تحریم های اقتصـادی را علیه 
ایـران وضـع کردنـد. بـا ایـن رویـداد، افریقـای جنوبـی به 
ناچـار مجبـور شـد واردات نفـت خـام خـود را در غیـاب 
اوپـک ماننـد عربسـتان  بـازار  بازیگـران  از سـایر  ایـران، 

سـعودی، نیجریـه و آنگـوال تامیـن و خریـداری کنـد.
براسـاس آمار موجود، در سـال 2014م کشـور افریقای 
جنوبـی به منظـور تامین نیاز داخلـی در مجموع 49 درصد 
از نفـت خـام وارداتـی خـود را از قـاره آفریقـا و 47درصد 
را از منطقـه خاورمیانـه در قـاره آسـیا تهیـه کـرده اسـت. 
همچنیـن از 4درصـد باقیمانده نیز، 3درصد از کشـورهای 
آمریـکای مرکـزی و جنوبـی و یک درصـد هم از قـاره اروپا 
تامیـن شـده اسـت. در قـاره افریقـا، 3 کشـور نیجریـه، 
آنگـوال و سـایر کشـورهای آفریقایـی، از 49درصد سـهمی 

کـه در تامیـن نفـت خـام افریقـای جنوبـی داشـته اند بـه 
ترتیـب دارای سـهم های 31، 12 و 6 درصـدی بوده انـد 
و از 47 درصـد سـهمی کـه منطقـه خاورمیانـه در ایـن 
رابطـه داشـت عربسـتان سـعودی بـه تنهایی بـا 38درصد 
سـهم بیشـترین فروش نفت بـه افریقای جنوبی را داشـته 
و سـایر کشـورهای خاورمیانـه نیـز 9درصـد باقیمانـده را 
تامیـن کرده انـد. سـوالی کـه در اینجا مطرح می شـود این 
اسـت کـه رفـع موانع تحریمـی ایـران چگونه بر سـرزمین 

و منطقـه افریقـای جنوبـی اثـر خواهد گذاشـت؟ 
بـه ایـن جمـالت دقـت کنیـد: مـا بایـد نفـت خـود را 
بفروشـیم، حـال چـه قیمت آن بـه بـاالی 100دالر در هر 

بشـکه برسـد و یـا بسـیار کمتـر از این باشـد.  
»هرچنـد مـا تمایـل داریم که نفـت خـام صادراتی مان 
را بـه باالتریـن قیمـت ممکن بـه فروش برسـانیم ولی این 
بـازار جهانـی نفـت اسـت کـه تعیین کننـده قیمـت خرید 
و فـروش آن اسـت و مـا هـم بایـد از بازار تبعیـت کنیم. «

»بـه محـض رفـع موانـع تحریـم، ایـران آمادگـی کامل 
دارد تـا تولیـد و عرضـه نفـت خـام خـود را بالفاصلـه بـه 
میـزان یـک میلیـون بشـکه در روز افزایش دهـد و جایگاه 
و سـهم پیشـین خود در بـازار صادرکننـدگان نفت منطقه 

را دوبـاره بازپـس گیرد. «
اینهـا سـخنان بیـژن نامدارزنگنه، وزیر نفـت جمهوری 

اسـالمی ایران اسـت که در توصیـف شـرایط کنونی بازار 
می کنـد  و خاطرنشـان  کـرده  اظهـار  و کشـورش  نفـت 
کـه کشـورش بـه محـض رفـع تحریم هـا و بـدون فـوت 
وقـت، تولیـد و عرضـه نفـت خام خـود را در گام نخسـت 
خواهـد  افزایـش  روز  در  بشـکه  هـزار   500 میـزان  بـه 
داد و ایـن رونـد بـا افزایـش تولیـد 500 هـزار بشـکه ای 
در مرحلـه دوم ادامـه پیـدا خواهـد کـرد. آخریـن آمـار 
اسـتخراج نفـت خـام ایـران باتوجه بـه وجـود دیواره های 
تحریـم، بـه میـزان 2میلیـون و 870هـزار بشـکه بود که 
در مـاه ژوئیـه 2015 ثبت شـده اسـت و در صـورت رفع 
تحریم هـا، ایـن مقـدار بالفاصلـه امـکان رسـیدن بـه 3 

میلیـون و 800هـزار بشـکه را دارد.
از صـادرات نفـت خـام  همچنیـن آخریـن گزارش هـا 
نشـان  اسـت   2011 ژوئـن  مـاه  بـه  مربـوط  کـه  ایـران 
بـه  ایـران  نفـت  خریـدار  عمـده  کشـور   10 می دهـد 
)ژاپـن  تـا 10درصـد  از 100درصـد )سـریالنکا(  ترتیـب 
و کره جنوبـی( نیـاز نفتـی خـود را از ایـن کشـور تامیـن 
می کرده انـد کـه در میـان آنهـا پس از سـریالنکا بـا خرید 
100درصـدی نفـت مـورد نیـاز خـود از ایـران، ترکیـه بـا 
تامیـن 51درصـد و افریقـای جنوبـی بـا خریـد 25درصد 
از نیازهـای نفتـی خود از ایـران بزرگترین خریـداران نفت 
ایـن کشـور محسـوب می شـده اند. یونـان بـا 14 درصـد، 
ایتالیـا و اسـپانیا بـا 13درصـد و چیـن و هندوسـتان نیـز 
بـا خریـد 11درصـد نفـت مـورد نیازشـان از ایـران دیگـر 

خریـداران عمـده نفـت ایـن کشـور بوده انـد. 
روابـط )تجـاری( افریقـای جنوبـی و ایـران، رابطه برد- 
بـرد بـرای هـر 2 ملت محسـوب می شـود. عالوه بـر اینها، 
آفریقـای جنوبـی تمایـل و عالقـه خـود بـرای خریـد گاز 
طبیعـی از ایـران را نیـز ابـراز کـرده و در کنار ایـن میل و 
عالقـه، آمادگـی خـود بـرای سـرمایه گذاری در پروژه های 
تولیـد گاز مایع شـده )ال پی جـی( در ایـران را هـم اعـالم 

اسـت.  کرده 
امـا البتـه در ایـن میـان، همه کشـورهای اشاره شـده از 
رفـع تحریم هـای ایـران منتفع و خوشـحال نخواهند شـد، 
بـا رفع تحریم هـا سـهم واردات 12درصدی نفـت افریقای 
جنوبـی از آنگـوال بـه شـدت کاهـش خواهد یافـت و نفت 
ایـران جایگزیـن آن خواهـد شـد. همچنیـن در قاره آسـیا 
نیـز مشـابه این اتفاق برای هندوسـتان و چیـن رخ خواهد 
داد و ایـن 2 کشـور هـم که در غیاب ایران بخشـی از نفت 
خـام مورد نیازشـان را از آنگوال وارد می کردند با بازگشـت 
دوبـاره ایـران به بازار منطقـه، نفت صادراتی این کشـور را 
از دسـت نخواهنـد داد و بـه این ترتیب آنگـوال به احتمال 
زیـاد مغبون تریـن و ناراحت تریـن کشـوری خواهـد بـود 
کـه تاثیرات بازگشـت ایران بـه بازار صادرکننـدگان عمده 

نفـت را به طـور کامل احسـاس خواهـد کرد.

لهستان مشتری نفت و LNG ایران شد

برندگان و بازندگان بازگشت ايران به بازار نفت

خبر

آزاد سازی
21 میلیارد دالر از 
وجوه بلوکه شده

پایـگاه خبـري بلومبـرگ بـه 
نقل از معـاون ارزي بانک مرکزي 
ایـران اعـالم کـرد: بـا توجـه بـه 
توافـق مـاه ژوییـه )تیـر( ایـران و 
قدرت هـاي جهانـي در ویـن، در 
حـدود 29 میلیـارد دالر از وجـوه 

بلوکـه شـده ایـن کشـور در ژانویـه 2016 )دي( آزاد شـده و به ایـن بانک برمی 
گـردد. غالمعلـي کامیـاب اظهـار داشـت: زمـان آزاد شـدن ایـن وجـوه حـول و 
حـوش مـاه ژانویـه اسـت. کنفرانـس سـرمایه گذاري ژنو، نخسـتین کنفرانسـي 
اسـت کـه پـس از تصویـب توافق هسـته اي ایران توسـط کنگـره آمریـکا برگزار 
مي شـود. آزاد شـدن ایـن وجـوه به کانون اصلـي انتقاد مخالفان توافق هسـته اي 
ایـران در آمریکا تبدیل شـده اسـت. برخي از نمایندگان کنگـره آمریکا معتقدند 
ایـران از ایـن وجوه براي تقویت دشـمني بـا متحدان آمریکا در منطقه اسـتفاده 
خواهـد کـرد اما ایران مي گویـد از این وجوه بـراي سـرمایه گذاري در زمینه هاي 
پتروشـیمي و صنایـع گاز طبیعـي، معـدن، جاده و سـاختمان اسـتفاده مي کند. 
ایـن منابـع هم اکنون در کشـورهاي مختلفـي نگهداري مي شـوند و مجموع آنها 

مي توانـد در نهایـت از 29 میلیـارد دالر بیشـتر باشـد. 

جزئیات جلسه 
کمیسیون برجام با 
الریجانی

به گـزارش مهـر نایب رئیس 
کمیسـیون برجـام در خصـوص 
بـا  کمیسـیون  اعضـای  دیـدار 
رئیـس مجلـس گفت: طـرح دو 
فوریتـی و گـزارش کمیسـیون 

برجـام مـورد مشـورت بـا رئیس مجلس قـرار گرفـت. نماینده مـردم اردبیل 
گفـت: گزارشـی از بررسـی هـای کمیسـیون برجام به ایشـان تقدیم شـد و 
در خصـوص طـرح نهایـی و گـزارش کمیسـیون برجـام نیـز مشـورت هایی 
صـورت گرفـت. نایب رئیس کمیسـیون برجام گفت: طـرح دو فوریتی طبق 
مشـورت هـای صورت گرفته بر اسـاس سیاسـت هـای نظام تنظیـم خواهد 
شـد. وی گفـت: مقـرر شـد ابتـدا گـزارش کمیسـیون برجـام قرائت شـده و 
سـپس طـرح دو فوریتـی ارائـه شـود. بـه گـزارش مهر، پیـش از ایـن نقوی 
حسـینی سـخنگوی کمیسـیون برجـام خبـرداده بـود کـه تـا فـردا گزارش 
کمیسـیون برجـام آمـاده مـی شـود تا در روز سـه  شـنبه در صحـن مجلس 
قرائـت شـود.وی افـزود: کمیسـیون برجـام پیشـنهاد دارد کـه برجـام بـه 
صـورت مشـروط پذیرفتـه شـود و این شـرط ها در قالـب طـرح دو فوریتی 

بـه تصویـب مجلس برسـد.

تحریم های دریایی 
برداشته شد

وزیر راه و شهرسـازی با بیان 
اینکـه تحریم  ها علیـه ایران در 
حـوزه دریایی برداشـته شـده و 
16 الینـر بین  المللـی در بنادر 
کننـد  مـی   پهلوگیـری   ایـران 
گفـت: آمـاده صـدور مجوزهای 
الزم بـرای حضور شـرکت های 

هواپیمایـی لهسـتان در فـرودگاه  هـای بیـن المللـی ایران هسـتیم. عباس 
آخونـدی  گفـت:در زمینـه حمل و نقـل دریایی پیش نویـس موافقت  نامه  
ای تدویـن و تهیـه شـد کـه البتـه هنـوز بـه امضـا نرسـیده اسـت در عین 
حـال ایـران ایـن آمادگـی را دارد کـه این موافقـت  نامه را نهایـی کند. وی 
افـزود: شـش ماه اسـت که بیـش از 16 الینـر بین المللی به طور مسـتقیم 
در بندرعبـاس- بنـدر چابهـار و بنـدر امام )ره( پهلوگیـری می کنند و عمال 
تحریـم در حـوزه دریایـی برداشـته شـده اسـت. وی از تمایـل بـرای فعال 
کردن و توسـعه کریدور شـرقی-غربی و شـمالی-جنوبی گفت و ادامه داد: 
چنانچـه نیاز باشـد ایـن آمادگی وجـود دارد برای رقابتی شـدن فضا تعرفه  
هایـی بـه امضا برسـانیم؛ امـروز زمان آن رسـیده که حمل  و نقـل ترکیبی 

در منطقـه ایجاد شـود.

جزئیات جدید از 
افزایش قیمت آب

معـاون وزیـر نیـرو بـا بیـان 
افزایـش  پیشـنهاد  از  جزئیاتـی 
قیمـت آب بـه شـورای اقتصـاد 
گفـت: درخواسـت دادیم حداقل 
قیمـت آب مشـترکان پرمصرف 

4 تـا 5 برابـر افزایـش یابـد.
مهـر،  خبرنـگار  گـزارش  بـه 

رحیـم میدانـی در خصـوص دالیـل مخالفـت شـورای اقتصـاد بـا پیشـنهاد 
وزارت نیـرو بـرای افزایـش قیمـت آب، گفـت: مـا طـرح و نظرات خـود را به 
ایـن شـورا ارائـه کـرده و تاکنون چند نشسـت هم برگزار شـده امـا در نهایت 

شـورای اقتصـاد بایـد تصمیـم گیـری کند.
معـاون وزیـر نیـرو در امـور آب و آبفـا اظهارداشـت: درخواسـت حداقلـی 
مـا از شـورای اقتصـاد این اسـت که اجـازه بدهند مشـترکان پرمصـرف، 4 تا 
5 برابـر باالتـر از تعرفـه بـرای مصـرف آب هزینـه کننـد و مـا در هـر صورت 

ناچاریـم قیمـت آب را تغییـر دهیم.
وی بـا بیـان اینکـه با قیمت های فعلی آب، سـرمایه گـذاری در این حوزه 
نمـی توانـد صـورت پذیـرد، گفـت: سـرمایه گـذاران خارجـی در پسـاتحریم 
آمـاده فعالیـت در صنعـت آب و فاضـالب کشـور هسـتند امـا ایـن سـئوال 

مطـرح اسـت کـه آیا سـرمایه هـای آنهـا بازخواهد گشـت؟

برجامبانک مرکزی وزارت نیروراه و شهرسازی
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کمک به همنوع یا خرید گوشی 
با کالس تر، مسئله این است ؟

 عرفان زارعی
آیـا می دانیـد دقیقـا چقـدر قـدرت سـی پـی یـو آیفون 
 GPU جدیـد از ورژن قبلـی بیشـتر اسـت؟آیا می دانیـد
دارد؟آیـا  نقشـی  چـه  گوشـی های جدیـد  در  و  چیسـت 
می دانیـد کـدام سیسـتم عامـل رمز گـذاری پیچیده تری را 

می گـذارد؟ مکالمه هـا  روی 
خیلـی از ماهـا جـواب ایـن سـواالت را نمی دانیـم امـا 
همـه مـا میدانیـم کـه مثال اپـل کی چـه مدلی از گوشـی 
را معرفـی کـرده یـا شـایعات دربـاره تولیـدات آینـده ایـن 
کمپانـی چیسـت خیلـی از ماهـا روز خـود را بـا خوانـدن 
اخبـاری از تولیـد گجت هـای بزرگ تـر باکیفیت تـر و بـه 
قـول معـروف خفن تـری آغـاز می کنیـم امـا آیـا می دانیـد 
اولین انسـانی که پا روی سـطح ماه گذاشـت از پشـتیبانی 
ابـر کامپوتـری در ناسـا برخـوردار بـود کـه در حـال حاضر 
مـا حتـی بـرای شـوخی هـم چنیـن پردازنـده ای را روی 
انسـان  کـه  روزگاری  در  نیسـتیم؟  پذیـرا  خـود  گوشـی 
بیشـتر از همیشـه در خطر اسـت در زمانه ای که حماقت و 
جنگ طلبـی یکـی از حاکمـان دیکتاتور جهان امـکان دارد 
حیـات انسـانی روی کـره زمیـن را بـه کلـی از بیـن ببـرد 
چطـور می توانیـم اولین صفحـه سـایت ها و خبرگزاری های 
بـزرگ جهان را پر از گوشـی ها و تبلت هـای رنگ و وارنگ و 
کوچـک و بـزرگ ببینیم؟آیا وقت آن نرسـیده که بیشـتر از 
ابزارهـای دیجیتـال به انسـانی بپردازیم که بایـد از آن ابزار 
اسـتفاده کنـد؟ بـه ایـن حقیقـت بپردازیـم کـه اگـر نصف 
وقتـی را کـه بـه صفحـه تلفـن همراهمـان خیره می شـویم 
بـه کودک مـان نـگاه می کردیـم او در شـبکه های مجـازی 
دنبـال هم صحبـت و هـم دل نمی گشـت؟آیا سـهم زیـادی 
زناشـویی بخاطـر همیـن کم توجهی هـا و  از خیانت هـای 
بـی مهری هـا رخ نمی دهد؟بگذاریـد مثـال سـاده ای بزنـم 
دوسـتی دارم کـه مدتهاسـت مبتـال بـه سـندرم اپل شـده 
و همیشـه پیگیـر خبر هـا و تازه های اپل هسـت و همیشـه 
و هـم تـا فرصتـی پیـدا می کنـد داد سـخن سـر می دهـد 
کـه اپـل چنین اسـت و سامسـونگ کپی برداری روسـتایی 
پسـند بیـش نیسـت و از همیـن صحبت هـا کـه همیشـه 
می شـنویم چنـدی پیش از وی پرسـیدم واقعا این گوشـی 
جدیـد کـه بـا پولش می شـد هزینـه تحصیل چنـد کودک 
کار و خیابـان را فراهـم کنـی چقـدر بـرای تـو کار انجـام 
روی  را  پیچیـده  شـغل ات  محاسـبات  واقعـا  می دهد؟آیـا 
نقشـه ای طرحـی روی  مثـال  یـا  انجـام می دهـی  گوشـی 
صفحه بزرگ اش می کشـی؟واقعا بیشـترین کاربرد گوشـی 
بـرای تـو چیست؟دوسـت ما برایـش کمی  سـخت بـود که 
بـا خـودش و من صـادق باشـد اما پـس از اندکـی صحبت 
گفـت در واقـع مـن بیشـتر بـا گوشـی بـازی می کنـم و 

مسـائل کاری را بـا همـان کامپیوتـر انجـام می دهـم.
فـدر واقـع ایـن نگاهی اسـت کـه مـا بـه گوشـی هایمان 
نداریـم مـا پـول زیـادی را هزینه می کنیـم بـرای خریـد 
گوشـی هوشـمند در حالـی کـه در واقـع مـا ایـن هزینه را 
گوشـی  ایـن  کـه  می دهیـم  بازی هایـی  داشـتن  بـرای 
باایـن سـی پی یو و رم تـوان اجـرای آن را دارد نـه قـدرت 
پـردازش گوشـی و نـه تراکـم پیکسـلی صفحـه نمایش در 
واقـع این گوشـی ها حاصـل تولیـد نیاز هایـی هسـتند کـه 
کارخانه هـای تولیـد کننـده بـا صـرف هزینه هـای زیـاد در 
رسـانه های مختلـف انجـام دادنـد و حـاال کار را بـه جایـی 
رسـانده اند کـه بـه قـول اسـتیو وزنیـاک مغـز متفکـر اپـل 
پـر شـده  دنیـا  مـک:  عامـل  اصلـی سیسـتم  مختـرع  و 
دیگـر  و  دارنـد.  هوشـمند  گوشـی  کـه  کوته فکرانـی  از 
مهم نیسـت کـه آیـا مـن نیـاز داشـتن فـالن سـخت افـزار 
دارم و آیـا ایـن گوشـی بـرای مـن کاربـردی هسـت و مـن 
نیـاز دارم بـه این تـوان پردازش گـر یا خیر؟ به قـول همان 
دوسـت اهـل اپل مـا مـردم عقل شـان به چشم شـان اسـت 
و بایـد یـک گوشـی دسـتت باشـد کـه آبـروی تـورا بخرد.

عجیـب اینجاسـت کـه در حـال حاضـر فرد نـه بـا اعمالی 
کـه انجـام داده و موفقیت هایـی کـه کسـب کـرده کـه بـا 
داشـته هایش سـنجیده می شـود و متاسـفانه آنچنـان هـم 
مهم نیسـت برای عده زیادی از دوسـتان که این داشـته ها 
حاصـل چـه تالش هایـی اسـت و از چـه راهی آمده اسـت؟ 
و بـه قـول معـروف خـر مـال همان کسـی اسـت که سـوار 
اسـت و اهمیتـی چندانـی هـم نـدارد کـه برای مثـال منی 
کـه دبیرسـتان راهـم تمـام نکـرده ام بـا ایـن گوشـی جـز 
بـازی وعضویـت در گروه هـای طنـز و ... وایبـر و تلگرام کار 
دیگـری نمی توانـم انجام بدهـم . سـرتان را درد نیاورم عده 
زیـادی معتقدنـد کـه می شـود از همیـن امـروز کاالیی که 
واقعـا نیـاز مبرمی بـه داشـتن آن نداریم خریـد نکنیم و به 
جـای خرج کردن همیـن پولها فرزاندان سـرزمین مان را از 

بیمـاری و دوری از تحصیـل نجـات دهیـم.

بـازار توجـه به حفره هـای امنیتـی و راه های 
نفـوذ ترمیـم نشـده بـه نرم افزارهـای مختلف تا 
حدی داغ اسـت که یک شـرکت فروشـنده این 
روش هـا تصمیـم گرفتـه بـه فـردی کـه بتواند 
راهـی برای نفـوذ به دسـتگاه های iOS 9 بیابد 

مبلـغ یک میلیـون دالر جایـزه بدهد.
Zerodium شـرکتی اسـت کـه تضمیـن 
کـرده یک میلیون دالر بـه محققانی که بتوانند 

روشـی انحصاری، برپایه مرورگـر وب و در قالب 
بـرای سیسـتم  بـدون محدودیـت  جیلبریـک 
دسـتگاه های  جدیدتریـن  و   9  iOS عامـل 
تولیـدی ایـن شـرکت عرضـه کننـد پرداخـت 
خواهـد کـرد. در حـوزه دسـتگاه های مجهـز به 
سیسـتم عامل iOS، جیلبریک بـه عملی گفته 
می شـود کـه محدودیت هـای امنیتی قـرارداده 
شـده بـر روی سیسـتم عامل را به منظـور نصب 

برنامه هایـی کـه مـورد تاییـد اپل نیسـتند و از 
طریق فروشـگاه رسـمی نرم افزاری این شـرکت 
عرضـه نشـده اند برطـرف می کنـد. این پروسـه 
و چنـد حفـره  از چندیـن  اسـتفاده  بـه  نیـاز 
موجـود در سیسـتم عامـل به منظور دسترسـی 
بـه باالترین سـطح دسترسـی بر روی سیسـتم 
دارد. تنهـا تفـاوت میـان جیلبریـک و حمـالت 
بدخواهانـه، بـه محمولـه کدنویسـی شـده کـه 
بـر روی سیسـتم اجـرا می شـود بسـتگی دارد. 
جیلبریک هـای سـنتی معمـوال یـک فروشـگاه 
نرم افـزاری جایگزیـن را نیـز بـر روی دسـتگاه 
حمـالت  خصـوص  در  امـا  می گیرنـد  بـه کار 
دولت هـا و یـا نفوذگـران ممکن اسـت از همان 
حفـره به منظـور نصـب تروجان هـا، بدافزارهـا 
و یـا نرم افزارهـای نظارتـی اسـتفاده شـود. این 
اسـت  نفوذهایـی عالقمنـد  بـه  تنهـا  شـرکت 
پنهانـی  کامـال  به صـورت  اعتمـاد،  قابـل  کـه 

و بـدون نیـاز بـه تعامـل خـاص کاربـر و فقـط 
از طریـق بازدیـد وی از یـک صفحـه وب و یـا 
ایـن  انجـام می شـوند.  خوانـدن یـک پیامـک 
در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن نیـز شـاهد 
به عنـوان  بوده ایـم.  اینچنینـی  جیلبریک هـای 
مثـال وب سـایت JailbreakMe.Com کـه 
بین سـال های 2007 تـا 2011 مورد اسـتفاده 
ایـن  آیفـون  کاربـران  بـه  گرفـت  مـی  قـرار 
امـکان را مـی داد تا با فشـار سـاده یـک دکمه، 
دسـتگاه های خـود را جیلبریـک کننـد. بـا این 
اوصـاف سیسـتم عامل عرضه شـده توسـط اپل 
در ایـن مـدت بـا تغییـرات زیـادی روبرو شـده 
اسـت. حتـی محققـان Zerodium نیـز ایـن 
نکتـه را تصدیـق کرده انـد کـه در حـال حاضـر 
دسـتگاه های  سیسـتم عامل  امن تریـن   iOS
در   Zerodium اسـت.  جهـان  در  همـراه 
 Chaouki Bekrar توسـط  و  سـال جـاری 

حـوزه  در  حاضـر  قدیمـی  شـرکت  موسـس 
 Vupen Security امنیـت سـایبری بـه نـام
اسـت کـه در زمینه تولیـد و فـروش حفره های 
دولت هـای  بـه  سیسـتم عامل ها  در  موجـود 
مختلـف شـهرتی جهانی داشـت و البتـه اکنون 
دیگـر ادامـه فعالیـت نمی دهد. به نظر می رسـد 
عملکـرد شـرکت فعلـی نیـز مشـابه با شـرکت 
قبلـی باشـد اما بـه جای تولیـد روش هـا، آن ها 
را از محققـان و برنامه نویسـان طلـب کـرده و 
بـه فـروش می رسـاند. مشـتریان ایـن شـرکت 
شـامل شـرکت های بزرگ از صنایـع تکنولوژی، 
دفاعـی و مالـی هسـتند. Zerodium اعـالم 
کـرده ایـن شـرکت خواسـتار روشـی انحصاری 
بـرای نفوذ بـه iOS 9 بوده تـا در صورت خرید 
آن توسـط ایـن شـرکت، دیگـر محققـان ایـن 
اجـازه را نداشـته باشـند تـا آن  را در اختیـار 

طـرف ثالـت و حتـی خـود اپـل قراردهند

تعیین جایزه یک میلیون دالری از سوی یک موسسه 
امنیتی برای هک و جیلبریک iOS 9 اپل

خبر

با نرم افزار آزاد بيشتر آشنا شويم
 به کوشش عرفان زارعی

نرم افـزار آزاد نرم افـزاری اسـت کـه به همـراه کـد منبع 
توزیـع شـده و بـا قوانینـی منتشـر می شـود کـه آزادی 
اسـتفاده، مطالعـه، ویرایـش و انتشـار مجـدِد کاربـران را 
تضمیـن می کنـد. نرم افزارهـای آزاد معمـوالً بـا همـکاری 
برنامه نویس هـای داوطلـب به عنـوان یـک پـروژه به وجـود 
می آینـد. ایدهٔ اصلـی نرم افزار آزاد این اسـت که کاربران 
نـه  باشـند،  خـود  دیجیتالـی  دسـتگاه های  مالـک  بایـد 
سـازندگان دسـتگاه ها. نرم افزارهـای آزاد بـا نرم افزارهـای 
مالکیتـی )ماننـد مایکروسـافت وینـدوز( کـه آزادی کاربر 
در اسـتفاده، مطالعـه، ویرایـش یـا انتشـار مجـدد را در 
درجه هـای مختلـف محـدود می کنند، متفاوت اسـت. این 
محدودیت هـا بـا در نظـر گرفتـن مجازات هایـی قانونـی 
می کننـد،  نقـض  را  آن هـا  قوانیـن  کـه  کاربرانـی  بـرای 
بـه  عمومـاً  مالکیتـی  نرم افزارهـای  می آینـد.  به وجـود 
صـورت بسـته های اجراپذیـر باینـری و بـدون دسترسـی 
بـه کـد منبـع فروختـه می شـوند کـه جلـوی ویرایـش و 
را  او  و  را می گیـرد  کاربـر  توسـط  نرم افـزار  وصله کـردن 
بـه شـرکت نرم افـزاری  بـرای به روزرسـانی و پشـتیبانی 
از  آزاد  نرم افزارهـای  می کننـد.  وابسـته  کننـده  تولیـد 
نرم افزاری هـای رایـگان کـه بـرای اسـتفاده، از کاربر پولی 
دریافـت نمی کننـد، نیـز متفاوت انـد. ایـن نـوع نرم افزارها 
نیـز معمـوالً تمامی حقـوق نرم افـزار را بـرای تولیدکننده 
آن محفـوظ داشـته و جلوی مهندسـی معکـوس، ویرایش 
و یـا توزیـع مجـدد توسـط کاربـر را می گیرنـد. بنابرایـن 
موضـوع اصلـی نرم افـزار آزاد، موضـوع آزادی اسـت و نـه 
قیمـت آن: کاربـران آزادنـد کـه هـر چـه می خواهنـد بـا 
نرم افـزار انجـام دهنـد. ایـن آزادی شـامل انتشـار مجـدد 

نرم افـزار به صـورت رایـگان و یـا بـا سـود نیـز می شـود. 
یعنـی نرم افـزار آزاد می توانـد بـه صـورت رایـگان و یـا در 
ازای دریافـت مبلغـی پـول در اختیـار کاربـر قـرار بگیرد.

ریچارد اسـتالمن در سـال 1985 در زمانی که در حال 
آغـاز پـروژه گنو و به وجـود آوردن بنیـاد نرم افزارهای آزاد 
بـود، بـرای اولیـن بار از عبـارت »نرم افـزار آزاد« اسـتفاده 
کـرد. براسـاس تعریـف بنیـاد نرم افزارهـای آزاد کاربـران 
یـک نرم افـزاِر آزاد، آزاد هسـتند؛ چـون بـه اجـازه گرفتن 
انجـام کارهـای دل خواهشـان  ندارنـد؛ آن هـا در  نیـازی 
)ماننـد حـق نشـر و کپی بـرداری( محدود نیسـتند؛ نیازی 
بـه موافقـت با هیچ توافق نامـه ای ندارنـد؛ و در همان ابتدا 

نیـز با نداشـتن کـد منبـع محـدود نبوده اند.

تعريف
طبـق تعریـف نرم افـزار آزاد توسـط بنیـاد نرم افزارهای 
آزاد، هـر نرم افـزاری کـه آزادی های زیر را بـرای کاربرانش 
شـناخته  آزاد  نرم افـزار  یـک  عنـوان  بـه  کنـد  فراهـم 

می شـود.
کاربـران بایـد اجازه داشـته باشـند کـه نرم افـزار مورد 

نظـر را بـرای هر قصـد و منظـوری اجـرا کنند.
 کاربران باید اجازه داشـته باشـند نرم افـزار را مطابق با 
نیازهـای خـود تغییـر دهند. برای رسـیدن بـه این هدف، 

کدهـای منبـع نرم افـزار بایـد در اختیار کاربر قـرار گیرد.
کاربـران بایـد اجـازه داشـته باشـند نرم افـزار را مجدداً 
منتشـر کـرده و در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد. ایـن کار 

می توانـد بـه صورت رایـگان و یـا در ازای دریافـت مبلغی 
پـول صـورت گیرد.

اگـر کاربـری نرم افـزار را تغییـر داد، باید اجازه داشـته 
باشـد آن را مجدداً منتشـر کرده و در اختیار دیگران قرار 
دهـد. )در مـورد نرم افزارهـای کپی لفـت، الزم اسـت تـا 
کدهـای منبـع نرم افـزار تغییریافته نیز در اختیـار کاربران 

گیرد( قـرار  دیگر 
تعریـف  هـم  متن بـاز  پیشـگامان  موسسـه  همچنیـن 
مشـابهی از نرم افـزار آزاد ارائـه می دهد. طبـق تعریف این 
موسسـه، نرم افـزار بازمتـن تنهـا بـه معنـی در دسـترس 
بایـد  مجـوز  آن  بـر  عـالوه  نیسـت.  کدمنبـع  سـاختن 

ویژگی هـای زیـر را هـم داشـته باشـد
بـه  باشـد )چـه  توزیـع مجـدد  قابـل  بایـد  نرم افـزار   
پـول( مبلغـی  دریافـت  ازای  در  چـه  رایـگان،  صـورت 

 نرم افـزار بایـد شـامل کـد منبع باشـد و این کـد منبع 
را بایـد بتـوان تغییر داد و مجدداً منتشـر کرد.

 مجـوز نبایـد در برابـر افـراد یـا گـروه خاصـی تبعیض 
شـود. قائل 

مجـوز نبایـد کاربـر را بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف 
خـاص محـدود کنـد.

مجوز نباید مختص به یک محصول خاص باشد.
همـراه  بـه  کـه  دیگـری  نرم افزارهـای  نبایـد  مجـوز   
نرم افـزار مـورد نظـر عرضـه شـده اند را محـدود کـرده و 
تحـت تاثیـر قـرار دهـد. بـرای مثال اگـر چند نرم افـزار بر 
روی یک دیسـک منتشـر شـدند، مجـوز نباید اصـراری بر 

روی متن بازبـودن آنهـا داشـته باشـد.
مجوز نباید تکنولوژی خاصی را محدود کند.

دختر 12 ساله 
بریتانیایی بهره 
هوشی باالتری از 
اینشتین و استیفن 
هاوکینگ دارد

سـاله  دختـر 12  بـار  نیکـول 
سـاکن بریتانیـا به نـام نیکـول بار 
بـا کسـب امتیـاز 162 در تسـت 

بهـره ی هوشـی در ایـن تسـت از آلبـرت اینشـتین و اسـتیفن هاوکینـگ پیشـی 
گرفت. او تسـت Mensa IQ را با درخواسـت پدر خـود گذراند. میانگین امتیازات 
در ایـن تسـت در حـدود 100 بـوده و افـراد نخبـه در آن امتیاز باالی 140 کسـب 
می کننـد. البتـه کسـب امتیاز بیشـتر را نمی توان دلیـل باهوش تر بـودن نیکول بار 
از هاوکینـگ و اینشـتین دانسـت چـرا کـه محققـان اثبـات کرده اند که ایـن نتایج 
تنهـا بخشـی از هـوش را بـه نمایـش می گذارنـد. با این حـال نتایج تسـت ضریب 
هوشـی یـا IQ همـواره در جامعه مورد اسـتقبال بوده اسـت و پیشـی گرفتن از دو 
فرد باهوش مشـهور می تواند بسـیار شـگفت انگیز باشـد. مـادر نیکـول می گوید: او 
از همـان کودکـی اشـکاالت مختلـف روزنامه ها و مجـالت را می یافت. نیکول شـاد 
و دوست داشـتنی اسـت و همواره به دنبال انجام کارهای بیشـتر اسـت. نماینده ی 
Mensa ان کالرکسـون می گوید: امتیاز کسـب شـده توسـط نیکول او را در بین 

یـک درصـد برتـر جمعیـت دنیـا در زمینـه ی ضریب هوشـی قـرار می دهد.

اندروید را با طعم 
و امنیت فایرفاکس 
تجربه کنید

بلـک   عامل هـای  سیسـتم 
بـری، وینـدوز فـون و فایرفاکـس 
نیـز هماننـد اندرویـد و آی اواس 
بـازار  از  توجهـی  قابـل  سـهم 
دارنـد.  را  گوشـی های هوشـمند 

حـال اگـر قصد داشـته باشـید تجربه ای از سیسـتم عامـل نوپـای فایرفاکس را 
 b2gdroid داشـته باشـید، می توانیـد به کمـک یک اپلیکیشـن جدیـد با نـام
ایـن سیسـتم عامـل را در گوشـی اندرویـدی خود نصـب کنید. این اپلیکیشـن 
یـک النچـر اندرویـدی اسـت کـه 70 مگابایـت حجـم دارد. بـا نصـب ایـن 
اپلیکیشـن ، برخـی قسـمت های گوشـی از جملـه تقویـم، ایمیـل، گالـری و 
تنظیمـات تغییـر خواهنـد کـرد. همچنین پـس از نصب، اپلیکیشـن جدیدی با 
نـام Marketplace بـه صفحـه اول گوشـی اضافـه می شـود کـه بـا کمک آن 
می تـوان اپلیکیشـن های جدیـدی دانلـود کـرد.  پـس از نصب دکمـه ی هوم به 
صـورت مجـازی بـه قسـمت پایین صفحـه نمایش اضافـه می شـود. ویژگی های 
هسـته ی سیسـتم عامـل فایـر فاکـس ماننـد سـوئیچینگ بیـن برنامه هـا بـا 
کشـیدن لبـه ی سـمت چپ یا راسـت در ایـن النچر وجـود دارد. ایـن برنامه در 
حـال حاضر نسـخه ی پیـش نمایش سیسـتم عامـل فایرفاکس بـوده و احتماال 

حیـن اجـرا بـا مشـکل کنـدی و لـگ مواجه شـوید.

تبدیل حرفه ای عکس ها به نقاشی با 
XnSketc اپلیکیشن
XnSketch اپلیکیشـنی بـرای تبدیـل عکس هـای شـما بـه نقاشـی و 
طراحی هـای دسـتی اسـت کـه بـرای گوشـی های اندرویـد و iOS منتشـر 
شـده اسـت. بـا وجـود آنکه ایـن روزهـا تکنولـوژی با سـرعت سرسـام آوری 
در حـال پیشـرفت و حرکـت رو به جلو اسـت، هنـوز هم برخـی از موضوعات 
آن هـا  جـای  امـروزی،  امکانـات  کـه  دارنـد  وجـود  قدیمـی  یـا  کالسـیک 
را نخواهنـد گرفـت. بـرای مثـال نقاشـی ها یکـی از مـواردی هسـتند کـه بـا 
وجـود آنکـه ایـن روزها مـی توانید هـر منظره یا چهـره ای را بـا دوربین های 
فوق العـاده بـا کیفیـت بـه تصویر بکشـانید، هنوز هـم رنگ و بـوی دیگری را 
بـه همـراه خـود دارنـد؛ به طوری که شـاید یک نقاشـی درسـت و اسـتاندارد 
از یـک منظـره یـا چهـره، دارای زیبایـی چنـد برابری نسـبت بـه عکس های 
سـاده و تکـراری داشـته باشـد. امـا موضوعـی کـه در ایـن بیـن وجـود دارد 
تخصصـی بـودن حرفـه ی نقاشـی اسـت؛ به طـوری که هر شـخصی قـادر به 
کشـیدن چنیـن تصاویـر زیبایی نیسـت. اگر شـما هـم از افرادی هسـتید که 
عالقـه ی زیـادی بـه تصاویـر نقشـی شـده داریـد، امـا خودتان تخصـص این 
کار را نداریـد، XnSketch پیشـنهادی مناسـب بـرای شـما خواهـد بـود. 
ایـن اپلیکیشـن وظیفـه ی تبدیل خـودکار عکس های شـما به نقاشـی دارد و 
بـا وجـود آنکـه ایـن کار را بـا دقـت یـک نقـاش واقعی انجـام نمی دهـد، باز 
هـم اسـتفاده از آن خالـی از لطـف نخواهد بـود. در XnSketch سـبک های 

مختلفـی از نقاشـی وجـود دارد کـه مـی توانیـد متناسـب بـا تصویـر ورودی 
خـود، نـوع آن را از بیـن مـواردی همچون نقاشـی با مـداد، سـایه زنی، رنگ 

روغـن و ... انتخـاب کنید. 
پیشـنهاد مـی کنیـم بـرای هر تصویـر، تمامـی مـوارد را امتحـان کنید تا 
بـه زیباتریـن نتیجـه ی ممکـن دسـت پیـدا کنیـد. بـا کمـی وقـت و حوصله 
مـی توانیـد تصاویـر بسـیار زیبایی را توسـط این اپلیکیشـن تولید کـرده و با 
اشـتراک گذاری تصاویر نقاشـی شـده ی خود، دوسـتانتان را غافلگیر نمایید. 

بـرای دانلـود می توانیـد از لینک هـای زیـر اسـتفاده کنید.

نرم افزارسیستم عاملهوش

تیمـی از محققـان روسـی موفـق بـه توسـعه ی روبـات 
جاسوسـی شـدند کـه ظاهـر و نحـوه ی حرکـت آن شـبیه 
به سوسـک اسـت. توسـعه دهندگان این روبات در دانشـگاه 
کالینینگـراد امیدوارنـد تـا بـا بهره گیـری از ایـن روبـات به 
جسـتجوی مجروحـان و افـرادی بپردازنـد کـه در شـرایط 
دانشـگاه  در  محققـان  مانده انـد.  باقـی  آوار  زیـر  بحرانـی 
کالینینگـراد موفـق بـه تولیـد روباتـی شـده اند کـه ظاهر و 
نحوه ی حرکت آن شـبیه به سوسـک اسـت. یکـی از اهداف 
اصلـی اسـتفاده از ایـن روبـات بکارگیـری آن در زمان وقوع 
حوادثـی نظیـر زلزله اسـت که بـا اسـتفاده از آن می توان به 
جسـتجویی افـرادی پرداخـت کـه زیـر آوار قـرار گرفته اند. 
آلکسـی بلـوزوف، رهبر تیم توسـعه دهنده ی ایـن روبات در 
ایـن خصوص چنین اظهار نظر کرده اسـت: دانشـگاه برکلی 
در چهار سـال گذشـته تالش هـای زیادی را برای توسـعه ی 
روبـات سوسـکی خـود به انجام رسـانده اسـت. محققان این 
دانشـگاه مجبـور بـه توسـعه ی روباتـی که بسـیار شـبیه به 
حشـره باشـد، نبوده انـد، از ایـن رو در ظاهـر روبـات برکلی 
سـریع تر و چابک تـر از روبـات ما اسـت. اما شـرایط برای ما 

ایـن چنیـن نبود. ما بـا در اختیـار گرفتن بودجـه ی خاصی 
مجبـور بودیـم تـا روباتـی را کـه بسـیار شـبیه به سوسـک 
اسـت طراحـی کنیـم. ایـن سوسـک 10 سـانتی متر طـول 
دارد و قـادر اسـت بـا سـرعت 30 سـانتی متر در ثانیـه کـه 
یک سـوم سـرعت یک سوسـک واقعی اسـت، حرکـت کند. 
از جملـه ی سـایر قابلیت هـای این سوسـک باید بـه قابلیت 
حمـل بار به وزن 10 گرم توسـط آن اشـاره کـرد که امکان 
مناسـبی بـرای حمل یـک دوربین کوچک اسـت. همچنین 
بایـد بـه تجهیـز ایـن روبات بـه یک سنسـور نـوری در کنار 
سنسـور لمسـی و غیر لمسـی اشـاره کرد که این سوسک را 
قـادر می کنـد تـا با مواجهـه موانع بـه راحتـی از آن ها عبور 
کنـد. دانیـل بورچوکین، مهندس ارشـد تیم روسـی در این 
خصـوص چنیـن اظهـار نظر کرده اسـت: مـا مجبـور بودیم 
تـا بسـیاری از مـوارد را از ابتـدا ایجـاد کنیـم. بـرای مثـال 
یـک کمپانـی در اسـترالیا دنده هایـی را بـرای اسـتفاده در 
پـای سوسـک مصنوعی تولیـد می کرد که هزینـه ی تهیه ی 
هـر دسـتگاه نزدیک بـه 9000 دالر اسـت، در حالی که کل 

بودجـه ی مـا 22500 دالر بود.

چنیـن  آیـا  چیسـت؟  خصـوص  ایـن  در  شـما  نظـر 
ربات هایـی قادرنـد در مـوارد لـزوم به یاری انسـان ها آمده و 
بـرای مثـال در شـرایطی نظیر زلزلـه به کنکاش زیـر آوارها 

بپردازنـد یـا هـدف از سـاخت ایـن سوسـک ها جاسوسـی 
و کسـب اطالعـات مـورد نظـر سـازمان های  دولتـی اسـت 

نظـرات تـان را بـرای پیـام مـا پیامـک کنیـد.

سوسک جاسوس
   تکنولوژی
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رئیـس هیـات کاراتـه اسـتان کرمـان جوابیـه ای را 
بـرای روزنامـه پیـام مـا پیـرو مطلـب منتشـر شـده با 
عنوان بازگشـت سیاسـی فتاحـی به تاتامی در شـماره 

436 ارسـال کـرده اسـت کـه در زیـر مـی آید:
مدیر مسئول روزنامه پیام ما

قصـد  شـود  مـی  مدعـی  کـه  مطالـب  نگارنـده   -
حاشـیه سـازی نداریـم و دنبـال حاشـیه نیسـتیم باید 
بگویـم کـه کامـاًل برعکس و دقیقـاً هم چنیـن قصدی 
کامـاًل هویداسـت و در ادامـه بایـد عـرض کنیـم کـه 
ایشـان کامـاًل از آمـار و ارقـام و فعالیـت هـای انجـام 
شـده در هیئـت کاراته اسـتان کرمـان کاًل یـا بیخبرند 
یـا اطـالع کمی در اختیـار دارند و یا خـود را به خبری 
مـی زننـد. در ایـن مطلـب عنوان شـده هیئـت کنونی 
فعالیـت هایـش در حـد یـک هیئـت نوپـا و تـازه کار 
اسـت. سـوال: آیـا هیئـت نوپا در سـطح کشـور در بین 
31 هیئـت کاراتـه مقـام چهـارم را کسـب مـی کنـد؟ 
)هیئـت کاراته اسـتان کرمـان طبق آخریـن رده بندی 
فدراسـیون کاراتـه رتبـه چهـارم را در کشـور کسـب 

اسـت(. نموده 
گذشـته  در  شـود  مـی  اظهـار  بعـدی  مطلـب   -2

شهرسـتان هـا فعـال تـر بودنـد ولـی حـال در رکودند. 
بـه عـرض مـی رسـاند 26 آکادمـی کاراتـه در سـطح 
اسـتان تشـکیل شـده کـه بیشـترین آکادمـی در بیـن 
تمامـی هیئـت های اسـتان می باشـد که از ایـن تعداد 
20 آکادمـی آن در شهرسـتان هـا و مناطـق اسـتان 
فعـال مـی باشـند کـه در نـوع خـود کـم نظیـر اسـت 
و شهرسـتان هـا بیـش از گذشـته فعـال و پویـا و بـه 
روز مـی باشـند. )حضـور تیـم شـهرداری سـیرجان در 
سـوپر لیـگ کشـور حضـور تیـم رفسـنجان در لیـگ 
جوانـه هـا، برگـزاری کالس هـای اسـتاژهای داوری و 
مربیگـری بـه محوریـت شهرسـتان جیرفـت، دعوت از 
مربیان برجسـته کشـور در پایـگاه های جنوب اسـتان 

و تشـکیل چندیـن پایـگاه قهرمانـی و اسـتاژها...( 
3- بایـد بـه اطـالع برسـانیم کـه حضـور داوران در 
مسـابقات قهرمانـی کشـور طبـق ضوابطی صـورت می 
گیـرد کـه در تمامـی مسـابقات قهرمانی کشـور هیئت 
کاراتـه طبـق سـهمیه فدراسـیون داور بـه مسـابقات 

اعـزام کرده اسـت.
4- عنـوان گردیده اسـت کلیه هزینه هـای اعزام در 
گذشـته پرداخت گردیده اسـت ولی در حال خودشـان 

بایـد پرداخـت کنند کـه چنین چیزی واقعیـت ندارد و 
هیئـت کاراتـه اسـتان کلیه تیم هـا را بـا هزینه هیئت 
بـه مسـابقات قهرمانـی کشـور اعـم از بانـوان و آقایان، 

کنترلـی و غیـر کنترلی اعزام نموده اسـت. 
و امـا سـردار فتاحـی )کـه بـا امدنـش بارقـه ای از 
افقـی  و  انداخـت  کاران  کاراتـه  تمامـی  امیـد در دل 
روشـن را پیـش روی مـا قـرار داد مردیکـه هدفـش 
خدمـت به خانـواده بزرگ کاراتـه بـود( اقدامات جدی 
و رو بـه جلویـی را فراسـوی ما قـرار داد چـه در بخش 
مدیریتـی و نیـز اجرایـی ولـی بدخواهـان بـا ایشـان 
چـه کردنـد؟ مـورد هجـوم انـواع بـد اخالقـی هـای و 
نامهربانـی هـا قـرار دادند. یک سـوال: ایشـان چه بهره 
بـرداری مـادی و یـا تبلیغاتـی و سیاسـی و یـا... کـرده 
انـد؟ جـز اینکه بـه نیـت خدمت آمـده اند کـه آثارش 
کامـال هویداسـت ولـی تعـدادی در تالشـند کـه هرگز 
ایـن عملکردهـا دیـده نشـود. مـا کـه مدعـی هسـتیم 
ورزش کاراتـه اسـتان بیـش از 40 سـال قدمـت داد در 
ادوار گذشـته چـکار بـرای کاراتـه کـرده ایـم کـه خود 
را در مدینـه فاضلـه سـال هـای گذشـته القابـی چـون 
سـوگلی و قطـب کاراته ایـران و موفقیت های بیشـمار 
و بهتریـن میبینیـم. بـدون ارائـه یـک آمـار از گذشـته 
یـا بررسـی وضعیـت حال منکـر موفقیت های گذشـته 
نمـی شـویم ولـی حـرف ما این اسـت کـه آیا مقایسـه 
ای کـرده ایـم و یا موفقیـت های کنونـی را اجازه دیده 

ایم؟ داده  شـدن 

امـا در بخش سـخت افـزاری با تالش سـردار فتاحی 
خانـه کاراتـه کـه خود یک حرکـت رو به جلـو که مایه 
خیـر و برکـت در مسـیر پیش رو خواهد بـود این واقعه 
بـزرگ را تبدیـل بـه پتک و نقطـه ضعفی برای ایشـان 
کـرده انـد. حـال آنکـه خـود حرکـت بزرگیسـت و در 
سـطح کشـور مـی توان گفـت کـم نظیر می باشـد که 
بیـش از 8 میلیـارد ریـال تاکنـون هزینـه شـده بـدون 
آنکـه ریالـی از بخـش کاراته اسـتان باشـد. کـه در 40 
سـال گذشـته مانند نداشته اسـت. حال آنکه خوشحال 
باشـیم و دسـت در دسـت یکدیگر دهیم و با عشـق به 
پایانـش برسـانیم ابـزارش کـرده ایـم کـه چنین اسـت 
و چنـان اسـت و قـول داده و غیـره... مـا همگـی یـک 
خانـواده بـزرگ هسـتیم به نـام خانـواده بـزرگ کاراته 
کـه بـه جـای حاشـیه و بـه چالـش کشـانده خانـواده 
خـود ایـده هـای نـو و راهکارهـای عملـی بدهیـم کـه 
بـه رشـد و تعالـی تمامـی فرزندانمـان بینجامـد. چـرا 
کـه همگـی بـر یک کشـتی سـوار هسـتیم که اگـر به 
سـاحل رسـد همگـی مـا رسـیده ایـم و اگر غرق شـود 
همگـی مـا غریـق آن کشـتی خواهیم بود. پـس بیایید 
بـا یکدلـی و هـم رنگـی ید واحد شـویم و بر مشـکالت 
فائـق آییم. نـه اینکه به دنبـال بزرگنمایی مشـکالت و 
سـبب و عامـل باشـیم چـرا که خدمـت بـه فرزندانمان 
در هـر جایگاهی که باشـیم سـزاوار اسـت و نـه نیاز به 
پشـت هیئتـی دارد نـه حکـم کاغـذی. چـرا کـه همـه 

مسـئول هستیم.

جوابیه هیات کاراته 
جوابیه کاراته 

ورزش

اسکوربورد

مـس  گـذاری  سـرمایه  فوتسـال  یـم 
کرمـان در رقابـت هـای لیـگ دسـته دوم 
فوتسـال کشـور تالش فراوانی بـرای صعود 
بـه لیـگ یـک ایـن رقابـت هـا بـه خـرج  
داد و نتایـج ایـن تیـم در دور نهایـی و بـه 
خصـوص در دور برگشـت بـه گونـه ای بود 
کـه همـگان در کرمـان صعـود ایـن تیم را 

قطعـی مـی دانسـتند.
در روز آخـر بازی های لیگ دو فوتسـال 
کشـور در حالـی که تیم فوتسـال سـرمایه 
گـذاری بـا یک تسـاوی و حتی یـک باخت 
خفیـف برابـر آتیه شـهریار جـواز حضور در 
رقابـت هـای لیگ یک را کسـب مـی کرد، 
امـا این تیـم ناباورانـه 5 گل را برابر حریف 
خـود دریافـت کـرد تـا فوتسالیسـت هـای 
تیـم سـرمایه گـذاری بـه خاطـر تفاضـل 
گل کمتـر از حریـف، در اوج نابـاوری جواز 
صعـود خـود را تقدیم حریف کرده باشـند.
امـا بالفاصلـه بعـد از ایـن اتفـاق تلخ در 
حالـی کـه مقامـات تیـم فوتسـال سـرمایه 
گـذاری ایـن حـذف خـود را باور نداشـتند 
بالفاصلـه ادعـای صعود سـر دادنـد و علت 
را هـم در اتفاقـات خـارج از زمیـن و احکام 
تیـم  مقامـات  کردنـد.  عنـوان  انضباطـی 
فوتسـال سـرمایه گـذاری در تمـاس هـای 
خـود بـا کرمـان عنـوان کردنـد کـه تیـم 
حریـف از بازیکـن محـروم اسـتفاده کـرده 
اسـت و بـه همین علت سـه بر صفـر بازنده 
شـده اسـت و تیم سـرمایه گذاری به لیگ 

یـک صعـود کرده اسـت.
برخـی  سـوی  از  حالـی  در  خبـر  ایـن 
شـد  منتشـر  نیـز  کرمانـی  هـای  رسـانه 

کـه اعـالم سـریع نتیجـه سـه بر صفـر آن 
هـم قبـل از برگـزاری جلسـه انضباطـی به 
ایـن  البتـه مقامـات  بـود!  شـدت عجیـب 
تیـم اعـالم کردنـد که اعضـای فدراسـیون 
تلویحـا تائیـد نمودند که حریـف از بازیکن 
محـروم اسـتفاده کـرده اسـت و بر اسـاس 
همیـن تائید تلویحـی صعود خـود را اعالم 

! کردند!

ایـن در حالـی اسـت کـه سـایت هـای 
معتبـر فوتسـال کشـور در ایـن زمینه هیچ 
خبـری را منتشـر نکردند و در جـدول این 
مراجـع خبـری نیـز همچنـان تیـم آتیـه 
شـهریار بـه عنـوان تیـم صعود کـرده درج 

است. شـده 
بـه  گـذاری  سـرمایه  فوتسـال  تیـم 
دلیـل اتفاقاتـی کـه در رفسـنجان برایـش 

رقـم زدنـد تبدیـل بـه یکـی از تیـم هـای 
و  شـد  نیـز  کرمـان  ورزش  پرسـروصدای 
هـواداران ایـن تیـم پـس از نرسـیدن بـه 
لیـگ یـک آن هـم بـا وجـود تالش بسـیار 
ایـن تیـم حسـابی سـرخورده خواهند شـد 
از همیـن رو شـاید آن ها به شـدت چشـم 
بـه اتفاقی خـوب در خارج از زمین داشـته 

باشـند.

کـه  مسـابقه  زمیـن  از  خـارج  اتفاقـات 
البتـه خیلـی بـه نـدرت سـبب صعـود یک 
تیـم می شـود و معموال دسـت تیـم بازنده 
را خیلـی نمی گیرد درسـت همانند اتفاقی 
کـه در جـام ملـت های آسـیا رخ داد و تیم 
ملـی فوتبـال کشـورمان بعد از حـذف برابر 
عـراق بـه دنبـال ماجراهای خـارج از زمین 

بـود کـه البتـه ره بـه جایی نیـز نبرد.
در حالی که فوتسالیسـت های سـرمایه 
گـذاری مـی توانسـتند بـا یک بـازی بهتر 
و کسـب یـک نتیجه مناسـب تـر در بازی 
آخـر صعـود خـود به لیـگ یـک را قطعی 
کننـد امـا حـاال بایـد چشـم بـه اتفاقاتـی 
بدوزنـد کـه در خـارج از زمیـن رخ مـی 
احتمـال  تریـن  پائیـن  در  شـاید  و  دهـد 

خـود حکـم بـه صعـود ایـن تیـم بدهد.
تاکنـون هیچ خبـری مبنی بـر برگزاری 
جلسـه در رابطه بـا این موضـوع در کمیته 
انضباطی فدراسـیون فوتبال منتشـر نشـده 
سـرمایه  نهایـت  در  دیـد  بایـد  و  اسـت 
گـذاری عوامـل تیـم سـرمایه گـذاری در 
خـارج از زمیـن چـه نتیجـه ای را برای آن 

ها رقـم خواهـد زد.
فدراسـیون  انضباطـی  کمیتـه  البتـه 
فوتبـال صبـح دیـروز یـک نتیجـه سـه بـر 
صفـر در فوتسـال بـرای تیـم مـس حکـم 
داد کـه البتـه ایـن نتیجـه بـرای تیـم مس 
فدراسـیون  سـایت  خبـر  و  بـود  سـنگون 
مبنـی بـر سـه بـر صفـر شـدن یـک بازی 
بـه سـود فوتسـال مـس، فقـط چنـد ثانیه 
خوشـحال  را  فوتسـال  کرمانـی  هـواداران 

کـرد! می 

سرمايه گذاری خارج از زمين سرمايه گذاری فعال جواب نداده است

حذف ناباورانه فوتساليست های سرمايه گذاری
 سعید قرایی

افقی
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طعـام - دیـوار کوتاه
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خبر آخر

برگزاری بزرگترین مانور غیرنظامی
تاریخ ایران در جیرفت

رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی و درمانـی 
جیرفـت گفـت: بزرگتریـن مانور غیرنظامـی تاریخ ایران بـه محوریت 
محمدرضـا  فـارس  گـزارش  بـه  می شـود.  برگـزار  دانشـگاه  ایـن 
محمدی سـاردو اظهـار داشـت: با هـدف حفـظ توانمنـدی و آمادگی 
همـه جانبـه دانشـگاه های علـوم پزشـکی جنـوب شـرق کشـور در 
مقابلـه بـا حـوادث غیـر مترقبـه مانـور بزرگـی برگـزار می شـود. وی 
بیـان داشـت: این مانـور در 21 و 22 آبان ماه سـال جاری به میزبانی 
دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و درمانی جیرفت برگزار 
می شـود.  محمدی سـاردو تصریـح کـرد: ایـن مانـور از نظـر ماهیـت 
بزرگتریـن مانـور غیرنظامی کشـور محسـوب می شـود و در نوع خود 
بی نظیـر اسـت. رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و 
درمانـی جیرفـت ادامـه داد: بـا توجه بـه اینکـه هفت دانشـگاه علوم 
پزشـکی منطقـه با تجهیـزات کامل در ایـن مانور شـرکت دارند، این 
فرصـت مناسـبی بـرای معرفـی بیشـتر  ظرفیت هـای جنـوب کرمان 
محسـوب می شـود.  همچنیـن ابراهیـم محمـدی مدیـر حـوادث و 
فوریت هـای پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی و 
درمانـی جیرفـت در ایـن زمینـه اظهـار داشـت: هفت دانشـگاه علوم 
پزشـکی زابـل، زاهدان، ایرانشـهر، بـم، جیرفت، کرمان، رفسـنجان و 
دانشـکده علـوم پزشـکی سـیرجان در ایـن مانـور شـرکت دارند. وی 
اضافـه کـرد: بیـش از یک هـزار نفـر نیـروی عملیاتـی، 50 دسـتگاه 
آمبوالنـس و هفـت اتوبـوس آمبوالنسـی بـه همـراه یـک بالگـرد و 
دو بیمارسـتان صحرایـی بـا اعـالم زلزلـه فرضـی شـش ریشـتری در 
شهرسـتان جیرفـت مسـتقر می شـوند.  محمـدی بـا بیـان اینکه این 
مانـور در چهـار نقطـه شـهر جیرفـت بـه اجـرا در می آیـد، عنـوان 
کـرد: 134 نیـروی عملیاتـی و فرماندهی، هفت دسـتگاه آمبوالنس و 
یـک اتوبـوس آمبوالنسـی از دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفـت در این 
مانـور شـرکت می کننـد. وی افـزود: شـخصیت های عالـی رتبـه ای از 
وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و تعـدادی از رؤسـای 
دانشـگاه های علـوم پزشـکی کشـور میهمـان ویـژه مانـور جیرفـت 
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عکس: آيدا عباسي

خاطره اش،

پیچیده در غبار بي امان زمان

گه گاه که زمان را،

زير و ِزبَر مي کند،

زير و ِزبَر مي شود.
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سینما

فیلم محمد رسول اهلل )ص(
در سینما شهر 

تماشا
کارگردان: مجید 

مجیدی
شروع سانس ها:

10 صبح، 5 
بعدازظهر، 8 

شب، در سالن 
شماره 2

6:30 بعدازظهر و 
9 شب در سالن 

شماره 1

تیاطر

تئاتر ماهرخ
نویسـنده، طراح و کارگردان: سعید قاسمی

4 الی 8 مهرماه 1394، سـاعت 19
کرمان، فرهنگسرای کوثر

سوژه

هندزفری عجیب یک نماینده
نـادر قاضـی پـور، نماینـده مـردم ارومیـه در مجلـس شـورای 
عجیـب  هندزفـری  ایـن  از  مجلـس  علنـی  صحـن  در  اسـالمی 

کـرد. اسـتفاده 

همایش

همایش همراه 
با شما در گذر از فراموشی

شناخت و 
پیشگیری از 

آلزایمر با حضور 
پزشکان مجرب و 

متخصص
به همراه غرفه 

های مشاوره 
پزشکی، تست 

غربالگری حافظه 
و مسابقه

زمان:9 مهرماه 
ساعت 9 صبح

مکان: فرهنگسرای 
کوثر شهرداری، 
جنب کتابخانه 

ملی


