
وزیر نفت خبر داد

تکذیب گم شدن 
دومین دکل نفتی

فرماندار جیرفت:

بسیج بازوی توانمند 
مدیران است

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان:

اختالف اعضا و 
تعاونی های مسکن به 
دلیل نبود قانون است

در صفحه سبک زندگی بخوانید
در زندگی های

پرخرج امروزی چگونه
 پس انداز کنیم؟
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پیشخوان

بیـن  اسـتادان  از  تعـدادی 
ششـمین  در  حاضـر  المللـی 
سـازه  بین المللـی  کنفرانـس 
و زلزلـه کـه بـه همـت جهـاد 
حـال  در  کرمـان  دانشـگاهی 
برگـزاری اسـت، دیشـب از باغ 
فتـح آبـاد بازدیـد کردنـد. این 
اسـتادان بیـن المللـی کـه از 
12 کشـور دنیـا از جمله ایران، 
آرژانتیـن،  انگلسـتان،  آلمـان، 
آمریکا، مجارسـتان، لهسـتان، 
دانمارک، کـره جنوبی، ترکیه، 
کرمـان  بـه  ژاپـن  و  اسـپانیا 
آمـده انـد، شـب خوشـی را در 
پرفسـور  بـاغ گذراندنـد.  ایـن 
»تانچـر« کـه از کشـور ترکیـه 
بـه کرمـان آمـده بـه خبرنگار 
بـاغ  ایـن  گفـت:  مـا«  »پیـام 
بـرای مـن خیلـی جالـب بود. 

چـرا کـه فکـر نمـی کـردم در منطقـه ای خشـک چنیـن باغ 
خـوش آب و هوایـی وجـود داشـته باشـد. پروفسـور »مـارک 
گریگوریان« اسـتاد دانشـگاه لوس آنجلس آمریـکا و بنیانگذار 
دانشـکده مهندسـی عمـران دانشـگاه صنعتـی شـریف هم به 
خبرنـگار »پیـام مـا« گفت: متاسـفانه معماری باغ فتـح آباد را 
بهـم زدنـد. قبـل از آن کـه بـه این بـاغ بیایـم فکر مـی کردم 
بـا یـک بـاغ قدیمـی و بکـر روبرو شـوم اما بـاغ را بـه محیطی 
شـلوغ تبدیـل کردنـد. وی افـزود: اشـتباه دیگـر منـور کردن 

درختـان بـوده اسـت. در هیـچ 
کجـای دنیـا چنیـن کاری نمی 
کننـد چـرا کـه حشـراتی که در 
درخـت زندگـی مـی کننـد بـا 
ایـن کار مـی میرنـد و درخـت 
هـم آسـیب می بیند.  پروفسـور 
»کلودیـو گوریـی« رییـس دوره 
بوینـس  دانشـگاه  نمادشناسـی 
 50 از  بیـش  مولـف  و  آیـرس 
کتـاب و مقاله کـه در این بازدید 
حضـور داشـت هـم گفـت: بـاغ 
فتـح آباد نمونـه ای از بـاغ های 
اصیل ایرانی اسـت که متاسـفانه 
رهـا شـدن آن در طـول سـال 
ها آسـیب هـای بسـیاری به آن 
بازسـازی  افـزود:  وی  بـود.  زده 
صـورت گرفته قابل تقدیر اسـت 
ولـی ایراداتـی نیـز بـه آن وارد 
اسـت. پروفسـور »ناگـی« که از 
مجارسـتان بـه کرمـان آمده بـود هم گفـت: تعریف بـاغ های 
ایرانـی را زیاد شـنیده بـودم و دربـاره آن ها مطالعاتی داشـته 
ام. خیلـی خوشـحالم کـه بـرای اولین بـار یکـی از نمونه های 
برجسـته ایـن بـاغ هـا را از نزدیـک می بینـم. وی افـزود: باغ 
شـاهزاده ماهـان هم نمونه تحسـین برانگیز دیگری اسـت که 
در کرمـان مـی باشـد. وی در پایـان گفـت: بـا توجه بـه زلزله 
خیـز بـودن اسـتان کرمـان، بایـد بـرای مقـاوم سـازی علمی 

اینگونـه ابنیـه تدبیـری اندیشـیده شـود.

23 تیـر سـال جـاری بود کـه تمام شـد. مذاکرات نفسـگیر 
ایـران و شـش قـدرت جهانـی بـا موفقیـت بـه پایـان رسـید. 
پایانـی کـه البتـه سـرآغاز بسـیاری از مسـائل دیگر بـود.  حاال 
مردم انتظار داشـتند تا اوضاع اقتصادی بهتری داشـته باشـند. 
البته اینکه انتظار داشـته باشـیم مشـکالت اقتصادی کشورمان 
بـه سـرعت پـس از ایـن توافـق حـل شـوند همـان قدر سـاده 
انگارانـه اسـت کـه تمـام مشـکالت اقتصادی ایـران را بـه پای 
تحریـم هـا بگذاریـم.  بـه هـر ترتیـب امـا پـس از توافـق وین، 

اولویـت اول دولـت اقتصاد بود و هسـت. نشـانش هم سـفرهای 
پرشـمار هیـات هـای اقتصـادی خارجی بـه ایران اسـت. هیات 
هایـی کـه هـر کـدام به هـدف هـای متفاوتی پـا به ایـران می 
گذارنـد.  محمـد علـی نجفـی مشـاور اقتصادی رئیـس جمهور 
البتـه در گفـت و گـو بـا ماهنامه اندیشـه پویا هـدف اول دولت 
در در ارتبـاط بـا این سـفرها را جذب سـرمایه گـذار خارجی و 

البتـه ارتبـاط ایـران با بـازار جهانـی عنوان کـرده بود.
صفحه 2

در صفحه تاریخ بخوانید 

تغییر نرخ کرایه 
تاکسی پس از 20 سال

---------  صفحه 4 ---------

رفع بیش از 2500 فقره حوادث 
شبکه و انشعابات در بم

---------  صفحه 3 ---------

برگزاری جلسه هم اندیشی 
سرپرست امور آبفا کهنوج

---------  صفحه 3 ---------

مرور اخبار هفته گذشته را در  
صفحه »هفته خوانی« بخوانید

---------  صفحه 5 ---------

5 عدد از بهترین 
گوشی های هوشمند 

---------  صفحه 6 ---------

»حق« در وضعیت 
پست مدرن

یادداشتی از شهرام پارسا مطلق

---------  صفحه 8 ---------

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای به شماره 42/6/8/94

شبکه بهداشت و درمان شهرستان راوردستگاه مناقصه گزار

واگذاری امور خدمات عمومی )نظافت، منشی گری، لنژری و بیماربری( و فضای موضوع مناقصه
سبز بیمارستان علی ابن ابیطالب )ع( شهرستان راور

3/790/601/472 ریال- سه میلیارد و هفتصد و نود میلیون و ششصد و یک هزار و برآورد سالیانه
چهارصد و هفتاد و دو ریال 

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 17/900/000 ریال

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد:  از تاریخ درج آگهی 
لغایت ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 

1394/7/25

http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری، چهار راه شفا، دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه )اداره 
تدارکات(

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 
14:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/8/6

محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسالمی، چهار راه شفا، دانشگاه علوم 
پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 15:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/8/6گشایش پیشنهادها:
ضمناً جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1394/7/29 در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه 

برگزار خواهد شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

وضعیت کرمان در پساتحریم چگونه خواهد شد؟

سهم کرمان
از اجرای برجام

استاندار کرمان روز گذشته در زرند:

در بازخوانی وقایع عاشورا  
اغراق صورت نگیرد

   صفحه  2

شب گذشته اتفاق افتاد

اساتید برتر معماری جهان
در باغ فتح آباد

 ما
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پیامک : 
50002203034 2

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

https://telegram.me/payamma

خبر

آبرسانی سیار به 40روستای 
فصلی کوهبنان 

ماهانـه  گفـت:  کوهبنـان  آبفـار  امـور  مدیـر 
تانکـر  وسـیله  بـه  شهرسـتان  ایـن  در  40روسـتا 
روابـط  گـزارش  بـه  شـوند.  مـی  سـیار  آبرسـانی 
عمومـی آبفـار کرمـان، حسـین ابراهیمی با اشـاره 
بـه سـفر مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان 
بـه ایـن شهرسـتان گفـت: در جلسـه ای کـه بـا 
حضـور فرمانـدار و مدیرعامـل آبفار برگزار شـد در 
خصـوص تامیـن آب مجتمـع ده علـی و روسـتای 

رتـک  تبـادل نظـر شـد.
وی افـزود: همچنیـن در خصـوص تعویـض لوله 
هـای فصلـی خـط انتقـال آب خانمـکان وشـبکه 
هـای فرسـوده آب روسـتایی ایـن شهرسـتان نیـز 
تبـادل نظـر شـد. ابراهیمـی بـا اشـاره بـه اینکـه 
25روسـتا در ایـن شهرسـتان تحـت پوشـش امـور 
آبفـار هسـتند کـه 12روسـتا بـاالی 20خانـوار و 
بقیـه زیـر 20خانـوار جمعیـت دارنـد، اظهـار کرد: 
روسـتاهایی که آبرسـانی سـیار می شـوند عمدتا از 

نـوع روسـتاهای سـکونت فصلـی هسـتند. 
در ایـن نشسـت علی رشـیدی مدیرعامـل آبفار 
اسـتان نیـز گفـت: آبفار اسـتان بـرای آبرسـانی به 
تمـام روسـتاهای اسـتان بـا مشـکالت مالـی روبرو 
اسـت. وی تاکیـد کـرد: نیازمنـد توجـه فرمانداران 
از محـل اعتبـارات مـاده 180 بـه  بـه تخصیـص 

پـروژه های آبرسـانی هسـتیم.
رشـیدی خاطرنشـان کرد: در صـورت تخصیص 
اعتبـار الزم بـرای پـروژه های آبرسـانی ذکر شـده 
بـه  کمـک  آمادگـی  آبفـار  شـرکت  کوهبنـان  در 
اجـرای این پـروژه ها را دارد. در پایان این نشسـت 
کلنـگ احداث سـاختمان بهـره برداری امـور آبفار 
کوهبنـان بـا حضـور فرمانـدار، بخشـدار مرکـزی و 

دیگـر مدیـران بـه زمین زده شـد.

حوادث دومین عامل مرگ و میر 
کودکان جیرفتی

خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
از  بعـد  گفـت:  جیرفـت  درمانـی  و  بهداشـتی 
ناهنجاری هـای مـادرزادی، حـوادث دلیـل اصلـی 
مـرگ و میـر در کـودکان اسـت. به گـزارش فارس 
محمدرضـا محمدی در حاشـیه عیـادت از کودکان 
بسـتری در بخش اطفال بیمارسـتان امـام خمینی 
بـه مناسـبت هفتـه کـودک اظهـار داشـت: هفتـه 
کـودک بـه صـورت ویـژه مربـوط بـه یـک نهـاد 
خـاص نیسـت و تمـام ارگان هـای ذی ربـط بـا این 

مسـئله در آن دخیـل هسـتند. 
را  خاصـی  هفتـه  هیـچ  داشـت:  بیـان  وی 
نظـر  در  کـودک  هفتـه  عنـوان  بـه  نمی شـود، 
گرفـت، بلکـه تمـام روزهـا را بایـد بـه عنـوان روز 
کـودک بدانیـم، زیـرا کـودکان امـروز بزرگسـاالن 
فـردا هسـتند، اگـر مـا امـروز انتظـار داشـتن یـک 
بایـد  داریـم،  را  بااخـالق  و  فعـال  شـاد،  جامعـه 
بـرای ایـن سـرمایه ها برنامه ریـزی داشـته باشـیم 
تـا بتواننـد، انتظارهایـی را کـه مـا از جامعه سـالم 
داریـم، در آینـده بـرآورده کننـد. محمـدی تصریح 
بـه  نیـز  جیرفـت  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  کـرد: 
مناسـبت ایـن هفتـه یـک سـری برنامه هـا توسـط 
و  درمـان  ویـژه  بـه  خـود  مختلـف  معاونت هـای 
بهداشـت برگـزار کـرد که بیشـتر یک تلنگـر برای 
مـا بزرگسـاالن اسـت تا به کـودکان خود بیشـتر از 

ایـن توجـه کنیـم.
 وی خاطرنشـان کـرد: هـر کودکـی حـق دارد 
از حداقـل امکانـات بهداشـتی و درمانـی برخوردار 
باشـد، بـرای اینکـه سـالم بـه دنیـا بیاید، مسـائلی 
ماننـد مشـاوره ژنتیـک بایـد انجـام شـود و بـرای 
بـه  آموزشـی  مسـائل  خـوب  و  سـالم  تغذیـه 
خانواده هـا توسـط معاونت بهداشـت ارائه می شـود. 
خدمـات  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
بهداشـتی و درمانـی جیرفـت گفـت: کـودکان باید 
واکسیناسـیون مناسـبی داشـته باشـند و از نظـر 
رشـد و تکامـل پایش هـای خـوب و منظمـی برای 
آن هـا انجـام شـود و ایـن موضـوع سـقف نـدارد و 
گسـترده اسـت. هرچـه به کـودکان توجـه کنیم و 
آن هـا را خـوب آمـوزش و پرورش دهیـم، در آینده 
و  روحـی  روانـی،  نظـر  از  سـالم تری  انسـان های 

داریم. هوشـی 

افزایش ضریب 
انتقال پایدار گاز در 
تاسیسات تقویت 
فشار گاز سیرجان

عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
منطقه شـش عملیات انتقال گاز، 
رئیـس تاسیسـات تقویـت فشـار 
گاز سـیرجان از اقدامـات صـورت 
گرفتـه در ایـن تاسیسـات جهـت 

انتقـال پایـدار و مسـتمر گاز طبیعـي در فصل زمسـتان خبر داد. رضا نـادري پور 
در ایـن بـاره گفت: با تالش کارکنان متخصص و متعهد تاسیسـات سـیرجان گام 
مهمـي در بـاال بـردن افزایش ضریب انتقال پایدار و مسـتمر گاز طبیعي و کاهش 
هـدر رفـت گاز انجام شـد. نادري پور بـاال بردن ضریب ایمني تأسیسـات با نصب 
8 عـدد ولـو 4 اینـچ، که از ابتداي راه اندازي تأسیسـات تـا کنون عملکرد صحیح 
نداشـته انـد، را از جملـه ایـن اقدامات برشـمرد و گفـت: ولوهاي قبلـي در هنگام 
فرمـان و گازدار بـودن واحـد و در زمـان بحرانـي، بـا توجه به تخلیـه گاز به دلیل 
ایمنـي، کارکـرد نداشـتند کـه بـا تـالش واحدهـاي مرتبـط، ولوهـاي جایگزین، 
تسـت، بازرسـي و تأییـد شـد. رئیـس تاسیسـات تقویت فشـار گاز سـیرجان در 
بخـش دیگـري از سـخنان خود، بـه تعویض و برنامـه ریزي ماژول هاي سیسـتم 
هاي plc تأسیسـات اشـاره کرد و نقش این سیسـتمها را بعنوان مغز تاسیسـات 
در بـاال بـردن اطمینـان از بهـره برداري و پایـداري در انتقال مسـتمر گاز طبیعي 

بسـیار مهم برشمرد.

بسیج بازوی 
توانمند مدیران 
است

گفـت:  جیرفـت  فرمانـدار 
بسـیج بـازوی توانمنـد مدیـران 
اسـت و توانمنـدی هـای بسـیج 
در ادارات بایـد بصـورت فرهنگ 
نهادینـه شـود. بـه گـزارش ایرنا 
دیـدار  در  روش  امینـی  احمـد 

رییـس سـازمان بسـیج ادارات اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه نقـش بسـیج در 
حفـظ و حراسـت از ارزش هـای اسـالمی افـزود: 18 پایـگاه بسـیج ادارات در 
ایـن شهرسـتان فعالیـت دارد. وی بیـان کرد: بسـیج یادگار امـام خمینی )ره( 
تاکنـون بـه رسـالتی که بـر دوش آن نهاده شـده بـه خوبی عمل کرده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه درخشـش بسـیج در هشـت سـال جنـگ تحمیلـی گفـت: 
فرهنـگ بسـیج و بسـیجی در جامعـه باید نهادینـه و این نهـاد در همه عرصه 
هـا به عنـوان الگو معرفی شـود. فرمانـدار جیرفت گفت: همکاری ما با بسـیج 
ادارات بسـیار خـوب اسـت و در صـورت نیـاز در هـر بخشـی آمـاده همکاری 
هسـتیم. وی بـا اشـاره بـه نامگـذاری امسـال از سـوی رهبـر معظـم انقـالب 
اسـالمی بـه نـام دولت و ملت همدلـی و همزبانی افزود: اهداف بسـیج منطبق 
بـا سـخنان امـام راحـل و رهبر معظم انقـالب اسـالمی بـوده و در ادارات باید 

شـعار سـال را سـرلوحه کار خـود قـرار دهیـم.

اختالف اعضا و 
تعاونی های مسکن به 
دلیل نبود قانون است

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
بـه  اشـاره  بـا  کرمـان  اسـتان 
و  اعضـا   میـان  اختالفـات 
تعاونی هـای مسـکن گفـت: ایـن 
اختالفـات بـه دلیـل نبـود قانون 
مسـکن  تعاونی هـای  زمینـه  در 
اسـت.  خـداداد مقبلـی در سـتاد 

هماهنگی و توسـعه تعاون اسـتان در محل سـالن پیامبر اعظم )ص( اسـتانداری 
کرمـان بـا اشـاره به فعالیت 170 تعاونی در حوزه مسـکن اسـتان اظهار داشـت: 
34 هـزار واحـد مسـکن مهـر در شـمال اسـتان کرمان احـداث شده اسـت. وی 
افـزود: 17 هـزار و 700 واحـد از مسـکن های مهر توسـط تعاونی ها ساخته شـده 
کـه 70 درصـد آنهـا تمام و مابقی با پیشـرفت 70 تا 75 درصـدی در حال انجام 
اسـت. مقبلـی با اشـاره به برخـی از مشـکالت تعاونی ها عنـوان کـرد: اختالفات 
زیـادی میـان اعضا  و تعاونی های مسـکن داریم که به دلیل نبـود قانون در زمینه 
تعاونی های مسـکن اسـت. وی بیان داشـت: در بحث شـرکت های پیمانکاری ما 
قوانیـن خیلـی خوبـی داریـم و در صـورت کوتاهـی پیمانـکار می تـوان از آنها به 
عنـوان ابـزار خوبی برای اجرای کار اسـتفاده کنیم. مقبلی ادامـه داد: اما در مورد 
شـرکت تعاونی هـا اینگونه نیسـت و بعضـا در دادگاه که ما نیز شـاکی شـده ایم، 

دسـتمان خالـی اسـت و ضمانت نامـه و قانونـی نداریـم.

پیش بینی تولید 
بیش از 20 هزار تن 
سبزیجات در جیرفت

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
گفـت:  جیرفـت  شهرسـتان 
سـال  در  می شـود  پیش بینـی 
زراعی جاری حـدود 21 هزار تن 
تولید سـبزیجات تولید می شـود. 
به گـزارش فـارس علی سـاالری 

در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: با توجه به فصل کشـت سـبزیجات برگی 
پیش بینـی می شـود در سـال زراعـی جـاری، کشـت ایـن محصـول بـه بیـش 
از 600 هکتـار افزایـش یابـد. وی بیـان داشـت: بـا توجه بـه درآمـد اقتصادی، 
تقاضـا و تولیـد محصـول باکیفیـت، 20 درصـد افزایش کشـت انجام می شـود. 
ایـن مسـئول بـا اشـاره بـه اینکـه کاشـت سـبزیجات برگـی در شهرسـتان 
جیرفـت از 20 شـهریورماه آغـاز شـده و تـا پایـان مهرمـاه ادامـه دارد، اضافـه 
کـرد: همچنیـن از دهـه سـوم آبان ماه برداشـت این محصوالت آغاز می شـود و 
تـا اردیبهشـت ماه پایـان می یابد. سـاالری متوسـط عملکرد محصول »سـبزی 
تـازه« را 35 تـن در هـر هکتـار ذکـر و تصریـح کـرد: پیش بینـی می شـود، در 
سـال زراعـی جـاری حـدود 21 هزار تن تولید سـبزیجات داشـته باشـیم. وی 
افـزود: انـواع سـبزیجات مانند جعفری، تره، شـاهی، ریحان، شـوید، شـنبلیله، 
کرفـس، کاهـو، کلـم، گشـنیز، مـرزه، پیازچـه و ... بـرای مصرف تازه خـوری و 

خورشـی در ایـن منطقـه کشـت می شـوند.

فرماندار جیرفت شرکت گاز جهاد کشاورزی راه و شهرسازی 

کرمان ویچ

23 تیـر سـال جـاری بـود کـه تمام شـد. مذاکرات نفسـگیر 
ایـران و شـش قـدرت جهانی بـا موفقیت به پایان رسـید. پایانی 
که البته سـرآغاز بسـیاری از مسـائل دیگر بود. حاال مردم انتظار 
داشـتند تـا اوضاع اقتصـادی بهتری داشـته باشـند. البته اینکه 
انتظار داشـته باشـیم مشـکالت اقتصادی کشـورمان به سرعت 
پس از این توافق حل شـوند همان قدر سـاده انگارانه اسـت که 
تمام مشـکالت اقتصادی ایـران را به پای تحریم هـا بگذاریم. به 
هـر ترتیـب اما پـس از توافق وین، اولویـت اول دولت اقتصاد بود 
و هسـت. نشـانش هم سـفرهای پرشـمار هیات هـای اقتصادی 
خارجـی بـه ایـران اسـت. هیـات هایـی که هـر کدام بـه هدف 
هـای متفاوتـی پـا بـه ایـران مـی گذارنـد. محمـد علـی نجفی 
مشـاور اقتصـادی رئیس جمهـور البته در گفت و گـو با ماهنامه 
اندیشـه پویـا هـدف اول دولـت در در ارتبـاط بـا این سـفرها را 
جـذب سـرمایه گـذار خارجـی و البتـه ارتبـاط ایـران بـا بـازار 
جهانـی عنـوان کـرده بود. در ایـن میان با توجه بـه دیدگاه های 
اقتصـادی اسـتاندار کرمـان و اعتقـاد وی مبنـی بر پهـن کردند 
فـرش قرمـز پیش پای سـرمایه گـذاران، کرمـان پـس از توافق 
ویـن و در دوران پسـاتحریم تاکنـون چقدر توانسـته از شـرایط 
ایجـاد شـده اسـتفاده کند؟ خصوصـا که رئیـس اتـاق بازرگانی 
کرمـان و رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران محسـن جالل پور اسـت 

ایـن می توانـد امتیاز ویژه ای بـرای کرمان باشـد. از طرف دیگر 
ظرفیت هـای کشـاورزی و معدنـی باعـث مـی شـود تـا کرمان، 

یکـی از نقطه هـای هـدف برای کشـورهای خارجی باشـد.
سفر عمانی ها به کرمان

پـس از مذاکـرات ویـن کـه رنگ و بـوی توافقات هسـته ای 
بیشـتر شـد؛ عمان ازجمله کشـورهایی بود که اسـتان کرمان 
را بـرای دیدارهـای اقتصـادی و توافقـات تجاری انتخـاب کرد. 
در ابتـدا نشسـت هیاتی از انجمـن تجـاری و بازرگانی عمان با 
جمعـی از اعضـای هیات نماینـدگان و دبیرکل اتـاق بازرگانی، 
صنایـع، معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان برگـزار شـد. این 
یکی از خبرهایی بود که در دوران پسـاتحریم به گوش رسـید 
و راهـی بـرای ورود دیگـر هیات های تجاری به این اسـتان بود. 
در ایـن دیـدار مدیـر هیـات تجـاری عمـان در تشـریح اهداف 
حضـور ایـن هیـات در کرمـان، گفت: هیـات تجاری عمـان در 
حوزه هـای صنعـت، سـرمایه گذاری و تجـارت در ارتبـاط بـا 
کشـورهای همسـایه فعالیـت دارد. همچنیـن ارتبـاط خوب و 
نزدیکـی بین اتاق مشـترک ایران و کرمان وجود دارد. حسـین 
بـن سـلمان در ادامـه تالش های رییـس اتاق مشـترک ایران و 
عمـان را بـرای توسـعه همـکاری بین 2 کشـور قابل تحسـین 
دانسـت و تصریـح کـرد: بررسـی فرصت هـای تجاری، توسـعه 

صـادرات و حضـور در پروژه هـای سـرمایه گذاری دالیـل اصلی 
حضـور ایـن هیـات در کرمـان اسـت. حسـین بن سـلمان در 
ایـن سـفر از پـروژه تجـاری مرکـز خرید بـزرگ کرمـان که با 
سـرمایه گذاری عمانی هـا در حـال احـداث اسـت بازدیـد کـرد 
و مدیـر هیـات تجـاری عمـان در آن زمـان بـا جزییـات ایـن 
پروژه از دیدگاه کارشناسـی و تکنیکی آشـنا شـد و گفت باید 
وضعیت مدیریـت سـرمایه گذاری، فرصت های سـرمایه گذاری 
و اولویت هـا را بررسـی کنیـم. سـلمان در پایـان ایـن سـفر به 
اسـتان کرمـان؛ ایـران را مانند بسـیاری از کشـورهای در حال 
توسـعه و پیشرفت دانست و در این باره توضیح داد: فرصت های 
بسـیار خوبـی برای توسـعه و سـرمایه گذاری در کرمـان وجود 
دارد و از سـفر به ایران و کرمان بسـیار راضی هسـتم. البته در 
پایـان ایـن نشسـت طرف ایرانی و عمانی به بررسـی و تشـریح 

ظرفیت هـای تجـاری و معدنـی اسـتان پرداختند.
گفتنـی سـت در هنگام مذاکـرات وزیـر امور خارجـه ایران 
بـا 6 قـدرت جهانـی بـود کـه سـفیر عمـان بـه اسـتان کرمان 
سـفر کـرد. در ایـن دوره سـعود احمـد البروانـی، سـفیر عمان 
کـه در ایـن سـفر از جاذبه هـا و ظرفیت هـای صنعتـی، معدنی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان بازدیـد و در نشسـتی بـا حضـور 
رییـس اتـاق ایـران، رییـس اتـاق مشـترک ایـران و عمـان، 
هیـات رییسـه، دبیـرکل و کادر اجرایـی اتـاق کرمـان و برخی 
از مسـئوالن اقتصـادی دولـت، بـه منظـور افزایـش مـراودات 
اقتصـادی بـا کشـور عمـان، شـرکت کرد. پـس از ورود سـفیر 
عمـان به اسـتان کرمـان، دبیـر هیات رییسـه و دبیـرکل اتاق 
کرمان در روسـتای صخره ای میمند شـهربابک پذیرای سـفیر 
عمـان بـود. البروانی سـپس بـه مجتمع مس سرچشـمه رفت 
و با شـیوه کار در معدن مس سرچشـمه از نزدیک آشـنا شـد. 
بازدیـد از نمایشـگاه صنایع دسـتی، دیـدار با رییس اتـاق ایران 
و شـرکت در نشسـتی بـا حضـور رییـس مشـترک اتـاق ایران 
و عمـان، اعضـای هیات رییسـه، دبیـرکل و کادر اجرایـی اتـاق 
و برخـی مسـئوالن اقتصادی دولـت ازجمله برنامه های سـفیر 

عمـان در دومیـن روز سـفر بـه اسـتان کرمـان بود.
بازگشت فولکس واگن به ایران

اگـر سـفر عمانـی ها به کرمان بیشـتر بـه خـود کرمانی ها 
مربـوط بـود، خبر بارگشـت فولکس واگن به کرمان اما بیشـتر 

خبـری سراسـری بـود. یـک هفتـه پـس از توافق ویـن بود که 
خبـر مذاکـرات شـرکت فولکـس واگـن با شـریک قبلـی خود 
کـه همـان بـم خـودرو، از زیرمجموعه هـای کرمان موتـور بود 
منتشـر شـد. بـر طبق ایـن مذاکـرات قرار شـد فولکـس واگن 
محصـوالت جدیـدی را در ایـران داشـته باشـد. پـس از اعـالم 
توافـق هسـته ای ، هئیتی از آلمـان به منظور انجـام مذاکرات 
بازرگانـی بـه ایـران آمدنـد کـه مذاکـرات خودرویی بخشـی از 
دیـدار بـود. همراهـی مدیر روابـط بین الملل شـرکت فولکس 
واگـن بـا وزیـر اقتصـاد آلمان در سـفرش بـه ایـران، امیدهای 
زیـادی بـرای شـروع بـه کار دوباره و گسـترده این شـرکت در 
ایـران را پـر رنـگ کـرد.  گفتـه مـی شـود ایـن شـرکت بـا دو 
بـازوی خـود یعنی شـعبه فولکس واگـن برزیل کـه همکار بم 
خـودرو اسـت و اشـکودا که بـه دنبال شـریک جدیـد در ایران 
بـرای تولیـد اسـت در بازار ایـران حضور خواهد داشـت. در این 
میـان نـام محصـوالت جدیـد هـم در رسـانه ها منتشـر شـد. 
ارزان تریـن مـدل فولکس واگن مدل آپ، حصولـی از تولیدات 
فولکـس واگن در برزیل اسـت که voyage نـام دارد و خودرو 
جتـا.  در گذشـته هـم بم خـودرو و فولکس واگـن برنامه های 
جـدی را بـرای بـازار ایـران مطـرح کـرده بودنـد. ایـن برنامـه 
شـامل تولیـد 200 هـزار خـودرو فولکس واگـن در ایـران بود 
کـه هیچ گاه به سـرانجامی نرسـید و تنها در تولیـد نه چندان 
انبوه فولکس گل طی چند سـال در ایران خالصه شـد پس از 
تغییـر دولـت در ایران و روی کار آمـدن دولت محمود احمدی 
نـژاد بـه تندی رابطـه بم خـودرو و فولکس واگـن رو به تیرگی 
گذاشـت و در نهایـت رابطـه این دو شـرکت قطع شـد. کرمان 
موتـور هـم اکنون با شـرکت های لیفـان چین و ِجی ای سـی 
چیـن ، رایـن خـودرو با گریـت وال چیـن و مدیران خـودرو با 

چـری چیـن همکاری مـی کند.
استاندار کرمان: پس از توافق، فرصتی تاریخی برای 

کرمان بوجود آمده است
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان هـم در جشـنواره 
فرهنگـی اقتصـادی کرمـان با اشـاره بـه توافق وین گفتـه بود: 
امـروز یـک فرصت تاریخی برای اسـتان ما اسـت. زیـرا ما یک 
کابینـه متخصـص، کارآمد و دنیا دیده را بـه خدمت گرفته ایم 
و همـه کرمانی ها باید برای داشـتن کرمانـی آباد تالش کنند.

وضعیت کرمان در پساتحریم چگونه خواهد شد؟

سهم کرمان
از اجرای برجام

 رضا عبادی زاده

اسـتاندار کرمـان صبـح دیروز برای شـرکت در آیین بیسـت 
و ششـمین گردهمایی مسـئولین هیات های مذهبی اسـتان 
بـه شهرسـتان زرند رفـت. علیرضا رزم حسـینی با اشـاره به 
تاکیـدات مقـام معظم رهبـری مبنی بـر اینکـه در بازخوانی 
وقایـع عاشـورا نبایـد اغـراق صـورت بگیـرد و حقیقـت باید 
گفتـه شـود، افـزود: مداحـان بایـد بـا این شـیوه مـردم را به 
یـاد واقعـه کربال و عاشـورا بیاندازنـد و مداحان و سـخنرانان 
بایـد در پـی احیـای نهضـت امـام حسـین باشـند. گزیـده 

صحبـت هـای اسـتاندار کرمـان را به نقـل از روابـط عمومی 
اسـتانداری کرمـان در زیـر مـی خوانید:

از  انقـالب اسـالمی برگرفتـه   سلسـله حرکـت پیـروزی 
در  معرفـت  مخـزن  ماننـد  کـه  بـود  عاشـورایی  فرهنـگ 
دوران انقـالب،دوران دفـاع مقـدس وهـم اکنـون در نهضـت 

اسـت. جـاری  و  مقاومت،سـاری 
 در عصـر پیامبـر چـه اتفاقـی رخ داد که هنوز بـوی پیامبر 
در فضـای شـهر مدینـه و در جهـان اسـالم وجود داشـت اما 

بـه فرزنـدان و نـوه هـای پیامبر اعظـم)ص( تجـاوز و به نحو 
فجیعـی آن ها را به شـهادت رسـاندند. و آنـان را ذبح کردند.

 فرهنگ عاشـورا یعنی امام حسـین)ع( بـرای تعالی جامعه 
از جان خود و عزیزانش گذشـت.

 سلسـله حرکـت هـای انقـالب اسـالمی ایـران از پیـش از 
انقـالب اسـالمی برگرفتـه از نهضـت و فرهنـگ عاشـورایی 
بـوده و ایـن فرهنـگ همچـون مخـزن معرفت چـه در زمان 
پیـروزی انقـالب اسـالمی، چـه در زمـان دفاع مقـدس و چه 
در زمـان حـال و در زمـان مقاومـت و پایـداری ایـن فرهنگ 
جـاری و سـاری بـوده و یکـی از مصادیـق بـارز آن فرهنـگ 
شـهادت سـرداران رشـیدی همچـون سـردار حـاج حسـین 

اسـت. همدانی 
 در حـال حاضـر بـه برکـت خـون شـهدای انقـالب و دفاع 
مقـدس و تبیین فرهنگ عاشوراسـت و مداحان و سـخنوران 

هیـات هـای مذهبـی پیش قـراوالن این نهضت هسـتند.
 جلسـاتی کـه بـا نـام امـام حسـین)ع( برگـزار می شـوند 
تنهـا جلسـاتی هسـتند کـه مـردم بـدون دعـوت و فقـط با 

شـور و شـوق وعالقه مضاعف و فطرت پاک در این جلسـات 
شـرکت مـی کنند.

 همانطـور کـه نظـم و انضبـاط در مسـائل هیـات مذهبـی 
مهـم اسـت، اسـتفاده از سـخنرانان آگاه و عالـم و توجـه بـه 
تعالـی فرهنگـی برای هیـات هـای مذهبی یک اصل اسـت.

 همـه مـردم و روحانیـون و خردمنـدان بایـد آگاه و مطلع 
باشـند که با اسـتفاده از شـعار والیت و توسـعه در راسـتای 
تعالی فرهنگ و توسـعه و پیشـرفت اسـتان گام های موثری 

برداشـته می شود.
 امـروز آرامـش و عقالنیت سیاسـی در اسـتان برقرار شـده 
و بـر خالف گذشـته که همـواره در آسـتانه انتخابات شـاهد 
دعواهـا و بعضـاً بـد اخالقـی هـای سیاسـی بودیـم، امـروز 
وحـدت و همدلـی بـا همـکاری همـه گـروه هـا پدیـد آمده 

ست. ا
 امیـد اسـت بـا وجود همـه درگیری هـا و اتفاقـات منطقه 
ای بـا همدلـی و هـم گرایـی امـت اسـالمی شـاهد رشـد و 

توسـعه اقتصادی باشـیم.

استاندار کرمان در زرند:

در بازخوانی وقایع عاشورا  اغراق 
صورت نگیرد

استانداری
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اخبار آبفا
کاهش 20 درصدی حوادث شبکه 
آبرسانی و انشعابات در رفسنجان 
حـوادث شـبکه و انشـعابات کرمـان طـی شـش 
مـاه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه مـدت زمـان 
مشـابه سـال قبـل بیـش از 20 درصد کاهـش یافت. 
عبـاس سـاالری مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیـره 
شـرکت آب و فاضـالب شهرسـتان رفسـنجان گفت: 
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان شـهریور مـاه 3716 
فقـره حـوادث شـبکه آبرسـانی و انشـعابات شـامل 
حـوادث اصلـی شـبکه )382 فقـره(، حـوادث فرعـی 
شـبکه )1022 فقـره( و حـوادث انشـعابات )2312 
فقـره( رفـع گردیـد. وی افزود:حـوادث ذکر شـده در 
شـهرهای انـار )459 فقـره(، بهرمـان )281 فقـره(، 
حسـین آباد گلشـن )349 فقره(، رفسـنجان )2261 
فقـره(، سرچشـمه )127 فقـره( ،صفائیـه )103 فقره 
( و کشـکوئیه )136 فقـره( برطرف شـد. سـاالری در 
ادامـه بیان داشـت: این تعـداد حوادث در مقایسـه با 
آمـار حـوادث در مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل که 
4651 فقـره مـی باشـد بیـش از 20 درصـد کاهـش 
اذعـان  پایـان  در  رفسـنجان  آبفـا  مدیرعامـل  دارد. 
داشـت: طـی همیـن مـدت 8 فقـره حـوادث خطوط 
انتقـال در شـهرهای حسـین آبـاد گلشـن، صفائیه و 

کشـکوئیه رفـع گردید.

کاهش حوادث شبکه آبرسانی و 
انشعابات در کرمان

حـوادث شـبکه و انشـعابات کرمان طی شـش ماه 
نخسـت سـال جـاری نسـبت به مـدت زمان مشـابه 
سـال قبـل بیـش از 5 درصد کاهش یافـت. غالمرضا 
کرمـان  شهرسـتان  آب  امـور  مدیـر  الدینـی  زیـن 
ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان شـهریور  گفـت: از 
مـاه 5206 فقـره حوادث شـبکه و انشـعابات شـامل 
حـوادث اصلـی شـبکه )513 فقـره(، حـوادث فرعـی 
شـبکه )2857 فقـره( و حـوادث انشـعابات )1836 
فقـره( در شهرسـتان کرمان رفـع گردیـد. وی افزود: 
3851 فقـره از حوادث فوق در شـهر کرمان و 1355 
فقـره در شـهرهای تابعـه کرمـان شـامل اختیارآباد، 
اندوهجـرد، باغیـن، جوپـار، چترود، رایـن، زنگی آباد، 
شـهداد،کاظم آبـاد ،کرمـان، گلبـاف، ماهـان و محی 
آبـاد برطرف شـد. زیـن الدینی در ادامه بیان داشـت: 
ایـن تعـداد حـوادث در مقایسـه بـا آمـار حـوادث در 
مـدت زمـان مشـابه سـال قبـل کـه 5473 فقـره 
مـی باشـد کاهـش 5 درصـدی دارد. مدیـر امـور آبفا 
شهرسـتان کرمـان در پایـان گفت:همچنیـن طـی 
مدت زمان شـش ماه نخسـت سـال جـاری 18 فقره 
حـوادث خطـوط انتقال در شـهر کرمان رفـع گردید.

برگزاری جلسه هم اندیشی 
سرپرست امور آبفا کهنوج و 

روسای شهرهای تابعه
فاضـالب  و  آب  امـور  سرپرسـت  بهرامـی  رضـا 
بررسـی مسـائل و  بـه منظـور  شهرسـتان کهنـوج 
مشـکالت شـهرهای تابعـه بـا روسـای ادارات ایـن 
شـهرها گفتگـو کـرد. در جلسـه هـم اندیشـی که به 
همیـن منظـور برگزار شـد، هر یک از روسـای ادارات 
تابعـه ضمـن بیـان مسـائل و مشـکالت حـوزه کاری 
خود، پیشـنهادات خـود را نیز ارائه نمودنـد. در پایان 
سرپرسـت امور آب و فاضالب شهرسـتان کهنوج نیز 
پیگیـری مشـکالت از طریـق شـرکت آبفـا کرمـان و 

تـالش در جهـت رفـع آنهـا قـول مسـاعد داد.

رفع بیش از 2500 فقره حوادث 
شبکه و انشعابات در بم

امـور آب شهرسـتان  انـداز مدیـر  حسـن چـرخ 
بـم گفـت: از ابتـدای سـال جـاری تـا پایان شـهریور 
اصلـی شـبکه )391  فقـره شـامل حـوادث   2543
فقـره(، حـوادث فرعی شـبکه )755 فقـره( و حوادث 
رفـع  بـم  شهرسـتان  در  فقـره(   1397( انشـعابات 
گردیـد. وی افـزود: ایـن حـوادث در شـهرهای بروات 
)409 فقـره(، بـم )1528 فقـره(، رحمـت آبـاد )4 
فقـره(، ریـگان )48 فقره(، فهـرج )95 فقره(، گنبکی 
)407 فقـره(، نرماشـیر )38 فقـره(، نظـام شـهر )14 
فقـره( برطرف شـد. مدیر امـور آب شهرسـتان بم در 
پایـان بیان داشـت: طی همین مـدت 2 فقره حوادث 

خطـوط انتقـال نیـز در شـهر فهـرج رفـع گردید.

شورای نگهبان 
طرح »برجام« را 
تائید کرد

شـورای نگهبـان طـرح اقدام 
دولـت  متقابـل  و  متناسـب 
در  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
اجـرای برجـام را تاییـد کرد. به 
گـزارش ایسـنا طـرح برجام که 
در مجلـس بـه تصویـب رسـید 

بـرای اعـالم نظر شـورای نگهبان به این شـورا ارسـال شـد. شـورای نگهبان 
در جلسـه دیـروز خـود این طـرح را مورد بررسـی قـرار داد و آن را مغایر با 

شـرع و قانـون اساسـی ندانسـت.
گفتنی سـت روز یکشـنبه کلیـات برجام به تصویب مجلس رسـید و روز 
سـه شـنبه جزئیـات برجام هـم در مجلس تصویب شـد. در ایـن میان نکته 
جالـب تصویـب 20 دقیقـه ای جزئیـات برجـام در مجلـس بـود کـه صدای 
برخـی نماینـدگان منتقـد را درآورد. جزییـات طـرح مجلس دربـاره برجام، 
بـا 161 موافـق و 59 مخالـف و 12 ممتنـع بـه تصویـب رسـید. در جلسـه 
روز یکشـنبه )19 مهـر ( امـا 100 نفـر مخالـف تصویب برجـام بودند و 12 
نفـر نیـز رای ممتنـع دادنـد. حاال بـا تصویب برچـام در مجلـس و تایید آن 
توسـط شـورای نگهبـان، برنامـه جامـع اقـدام مشـترک در مسـیر اجرایـی 

شـدن قرار مـی گیرد.

تکذیب نقش مستقل 
برخی از مسئولین 
دفتر رهبری در 
بررسی برجام

غلـط  مطالـب  نقـل  پـی  در 
بـر نقـش  و خـالف واقـع مبنـی 
مسـتقل برخـی مسـئولین دفتـر 
رونـد  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
»اقـدام  طـرح  قانونـی  رسـیدگی 

متناسـب و متقابل دولت جمهوری اسـالمی ایران در اجرای برجام«، روابط عمومی 
دفتـر مقـام معظم رهبری در اطالعیـه ای اعالم کرد: این مطالب خـالف واقع و فاقد 
اعتبـار اسـت. بـه گزارش ایسـنا در ایـن اطالعیه آمده اسـت: »مقام معظـم رهبری 
)مـد ظلـه العالـی( در مـوارد متعـددی بـر طـی شـدن مسـیر قانونی بررسـی مفاد 
برنامـه جامـع اقـدام مشـترک )برجـام( تأکیـد داشـته اند و در اطالعیـه اخیـر دفتر 
مقـام معظـم رهبری در تاریخ 10/شـهریور/1394 نیز اعـالم گردید که مواضع رهبر 
معظـم انقالب اسـالمی درباره این موضوع، صریح، شـفاف و دقیق در سـخنرانیهای 
ماههـای اخیـر ایشـان اعالم شـده و در اختیار همگان قـرار دارد. لـذا هرگونه اطالع 
رسـانی و بیان مطالب غلط و مغشـوش مبنی بر نقش مسـتقل برخی از مسـئولین 
دفتـر معظم لـه در رونـد بررسـی طرح »اقـدام متناسـب و متقابل دولـت جمهوری 
اسـالمی ایـران در اجـرای برجام« خـالف واقع بوده و فاقد اعتبار اسـت و انتظار دارد 
صاحبـان تریبونهـا و رسـانه ها و سـایتهای خبـری، احتیـاط و دقـت الزم را در نقل 

مطالـب مربـوط بـه دفتر مقـام معظـم رهبـری بعمـل آورند.«

حمایت 220 نماینده 
مجلس از آزمایش 
موشک عماد

نماینـدگان  از  نفـر   220
مجلـس شـورای اسـالمی برای 
قدردانـی و حمایـت از ارتقـای 
بنیـه  تقویـت  و  سـامانه ها 
دفاعـی کشـور بیانیـه ای را بـه 
گـزارش  بـه  رسـاندند.  امضـا 

خبرآنالیـن، تعـدادی از نماینـدگان در نشسـت علنـی دیـروز بیانیـه ای را 
بـرای قدردانـی و حمایـت از آزمایش موشـک عماد صادر کردنـد، متن این 

از نماینـدگان رسـید. بیانیـه بـه امضـای 220 نفـر 
 در بخشـی از این بیانیه آمده اسـت: موشـک دوربرد عماد نسـل جدید 
موشـکل های بالسـتیک و نخسـتین موشـک دوربـرد بـا قابلیـت هدایت و 
کنتـرل تـا لحظه ثابـت و سـایر دسـتاوردهای صنعـت دفاعـی از ابزارهای 
قـدرت بازدارندگـی از تهدیـدات احتمالـی به شـمار می رود که الزم اسـت 
مـا نماینـدگان مجلس شـورای اسـالمی از تالش ها و پیشـرفت های صنایع 
دفاعـی کشـور بـا اتکا به جهـاد علمی و دفاعـی و خنثی سـازی تحریم های 
ظالمانـه و الگـوی موفـق در اقتصـاد مقاومتـی قدردانـی نمـوده و مجـدداً 
حمایـت همـه جانبـه خـود را از ارتقـای سـامانه ها و تقویـت بنیـه دفاعـی 

نماییم. اعالم  کشـور 

شهادت 2 تن 
از مدافعان حرم 
حضرت زینب )س(

سـپاه  کل  عمومـی  روابـط 
شـهادت  از  ای  اطالعیـه  در 
حـرم  مدافعـان  از  تـن  دو 
حضـرت زینـب )س( در حین 
مستشـاری  مأموریـت  انجـام 

در سـوریه خبـر داد. بـه گـزارش ایسـنا روابـط عمومـی کل سـپاه بـا 
صـدور اطالعیـه ای از شـهادت سـرهنگ پاسـدار فرشـاد حسـونی زاده 
و سـرهنگ پاسـدار حمیـد مختاربنـد از مدافعـان حـرم در حیـن انجام 
مأموریـت مستشـاری و کمـک بـه ارتـش و رزمندگان مقاومت اسـالمی 

سـوریه خبـر داد.
 بنابرایـن گـزارش پیکـر مطهـر ایـن دو شـهید گرانقـدر کـه طـی 
روزهـای اخیـر به شـهادت رسـیدند ،پس از انتقال به کشـور، در اسـتان 
خوزسـتان تشـییع و بـه خـاک سـپرده خواهد شـد. روابـط عمومی کل 
سـپاه در ایـن اطالعیـه ضمن تبریک و تسـلیت شـهادت این دو شـهید 
سـرافراز بـه محضـر حضـرت ولـی عصـر )عـج(، مقـام معظـم رهبـری 
)مدظلـه العالـی( و خانـواده شـهدا ، بـر تـداوم آرمـان شـهدای حرم در 
مقابلـه بـا تروریسـتهای تکفیری و دفع شـر از امت اسـالمی تأکید کرد.

برجامشورای نگهبان سپاهمجلس

کاغذ اخبار

رهبـر انقـالب اسـالمی صبـح دیـروز در دیـدار جمعی از 
دانشـجویان و اسـتعدادهای برتـر علمـی کشـور، توصیـه ها 
و هشـدارهای مهمـی بـه نخبگان و مسـئوالن بیـان کردند. 
گزیـده صحبـت هـای رهبـری را در ادامه به گـزارش پایگاه 

اطـالع رسـانی دفتر مقـام معظـم رهبـری بخوانید:
  از آنجـا کـه جمهـوری اسـالمی ایـران قـدرت خـود را 
درون زا مـی دانـد، جوانهای هوشـمند، متعهد و با اسـتعداد، 
از بزرگترین فرصت و ثروت این کشـور محسـوب می شـوند.

 ایـران اکنـون در حالـی بـه رتبه بـاالی علمی رسـیده 
اسـت کـه در طـول بیـش از سـه دهـه گذشـته، بـا جنـگ 
اقتصـادی  هـای  تحریـم  و  سیاسـی  فشـارهای  تحمیلـی، 

مواجـه بـوده اسـت.
  ایـن جایـگاه برتـر علمـی کـه بدسـت آورده ایـد بـه 

برکـت امنیت کشـور نیز بـوده اسـت، بنابراین بایـد قدردان 
تأمیـن کننـدگان امنیـت همچـون شـهید سـردار همدانـی 

. شید با
  اگـر امنیـت نباشـد، تحقیـق و پژوهـش و دانشـگاه و 

پیشـرفت علمـی نیـز نخواهـد بود.
 بجـای آنکـه خـود را در هاضمـه بـی رحـم و آزمنـد 
جوامع بیگانه، قرار دهید، سـازنده هندسـه صحیح سـالمت 
کشـور و تضمیـن کننـده مغز و سلسـله اعصاب و اسـتخوان 

بنـدی جامعـه خود باشـید.
فنـاوری  و  علمـی  مسـائل  در  هـا  غربـی  اگرچـه   
پیشـرفتهای زیـادی کرده انـد اما نباید مرعـوب این موضوع 
شـد زیـرا توانایـی بالقوه جـوان ایرانی بسـیار باالتر اسـت و 
اگـر قـرار بـر مقایسـه باشـد بایـد بیش از سـه دهـه کنونی 

ایـران بـا بیـش از سـه دهـه آن کشـور هـا بعد از اسـتقالل 
آنها، مقایسـه شـود.

* درخصـوص نحوه اجرا و پیشـرفت سیاسـتهای اقتصاد 
مقاومتـی، اکنـون زمینـه بحث نیسـت امـا از پیشـرفت این 

نیستم. سیاستها خشـنود 

 دشـمنان مـی گوینـد مقابلـه بـا ایـران تـا زمانـی کـه 
شـعارهای انقالبـی زنـده اسـت، مشـکل خواهـد بـود.

 اکنـون شـعار هـا واهـداف انقالبـی در جامعـه بگونـه 
ای زنـده اسـت کـه حتـی برخـی افـراد غیـر معتقد بـه این 

شـعارها، مجبـور بـه همراهـی ظاهری هسـتند.

رهبر انقالب:

ایران امروز با آمریکای 35 سال بعد از استقالل، 
زمین تا آسمان فرق دارد

  رهبری

رد درخواست آزادی 
معلمان با قرار وثیقه 

توسط امارات
معلمـان  بـود.  کوتـاه  خبـر 
ایرانی در امارات بازداشـت شـدند 
و حاال خبر رسـیده اسـت امارات 
حتـی آزادی این معلمـان به قید 
اسـت.  کـرده  رد  هـم  را  وثیقـه 
اگرچـه خلیـل اهلل بابالـو رئیـس 
مرکـز امـور بین الملـل و مدارس 
خـارج از کشـور سـه روز پیش بـه مهر گفت: 9 معلـم ایرانی در امـارات به دلیل 
داشـتن ویـزای دبـی و تدریس در العین بازداشـت شـده اند که تا فـردا آزاد می 

شـوند.  امـا هنـوز آن فردایـی کـه بابالـو گفته نرسـیده اسـت. 
وی گفتـه بـود: تعـداد 9 معلم ایرانی که در شـاخه های مختلـف تدریس می 
کنند و در یک مدرسـه در العین مشـغول فعالیت هسـتند بازداشـت شـده اند. 
وی افـزود: دلیـل بازداشـت این معلمان ایرانی در امارات داشـتن ویـزای دبی به 

جـای ویزای العین اسـت. در تالشـیم تـا هرچه زودتر آزاد شـوند.
امـا هنـوز ایـن معلمـان دربنـد هسـتند. دیـروز هـم  معـاون روابـط عمومی 
آمـوزش و پـرورش از اعـزام تیمـی از آمـوزش و پـرورش بـه »العیـن« بـرای 
پیگیـری ابعـاد مختلـف بازداشـت معلمـان خبر داد و بـه ایلنا گفـت: در صورتی 
کـه ویـزای ایـن تیـم صادر شـود، به العیـن خواهند رفـت و قرار اسـت؛ اقدامات 

الزم را بـرای آزادی معلمـان انجـام دهنـد. 
رسـول پاپایـی معاون روابط عمومی و اطالع رسـانی وزارت آمـوزش و پرورش 
دربـاره آخریـن پیگیری هـای آمـوزش و پـرورش در خصوص بازداشـت معلمان 
ایرانـی در العیـن اظهـار داشـت: در حال حاضر سرپرسـت معلمان نیـز در العین 
بازداشـت شـده و تعـداد معلمـان بازداشـتی در ایـن کشـور بـه 10 نفـر رسـید. 
پاپایـی ادامـه داد: زمانی که مطلع شـدیم که معلمان ایرانی در امارات بازداشـت 
شـده اند، بالفاصلـه بـرای آنهـا وکیـل گرفتیـم و وکیـل آنها امـروز به دادسـتان 
امـارات پیشـنهاد داد تـا زمـان رسـیدگی نهایـی به ایـن پرونده، معلمـان با قید 

وثیقـه آزاد شـوند، امـا متاسـفانه با این درخواسـت موافقت نشـد. 
وی همچنیـن از اعـزام تیمی از آموزش و پـرورش برای پیگیری ابعاد مختلف 
بازداشـت معلمـان خبـر داد و گفـت: در صورتی کـه ویزای این تیم صادر شـود، 
بـه العیـن خواهند رفت و قرار اسـت؛ اقدامـات الزم را بـرای آزادی معلمان انجام 

دهند.
گفتنـی سـت پیش از این باپایی به ایسـنا گفتـه بود: معلمان مـدارس ایرانی 
در امـارات سال هاسـت بـا ویـزای دبـی فعالیت می کننـد که تا کنـون هیچ گونه 
مشـکلی ایجـاد نشـده بود. بـه همین خاطـر اقدام اخیـر پلیس العین بیشـتر به 

یک بهانه تراشـی شـبیه است.

تکذیب گم شدن 
دومین دکل نفتی

برخـی  انتشـار  نفـت،  وزیـر 
اخبـار مبنی بر گم شـدن دومین 
دکل نفتـی ایـران را تکذیـب کرد 
آمـاده صـادرات  ایـران  گفـت:  و 
نفـت و ال. ان. جـی بـه اندونـزی 
بیـژن  بـه گـزارش مهـر،  اسـت. 
نامـدار زنگنـه دیـروز در حاشـیه 
دیـدار بـا وزیـر انـرژی اندونـزی، 
انتشـار برخـی اخبـار مبنی بر مفقود شـدن دومیـن دکل نفتی ایـران را تکذیب 

کـرد و گفـت: مطلبـی دربـاره مفقـود شـدن دکل دوم نگفتـه ام. 
وزیـر نفـت بـا اعـالم اینکـه آنچـه گفتـه ام وجـود مشـکالت دیگـری در 
حـوزه دکل هـای نفتـی اسـت کـه این مشـکالت را به معـاون رئیـس جمهور 
منعکـس کـرده ام، تصریـح کـرد: در زمینـه مشـکالت دکل هـای نفتـی ایـن 
وزارتخانـه بررسـی هایـی انجـام داده و نتایـج آن را بـه معـاون اول رئیـس 
جمهـور منعکـس کـرده ایـم. زنگنـه بـا تأکیـد بـر گسـترش همکاری هـای 
ایـران و اندونـزی در صنعـت نفـت، گاز و پتروشـیمی، گفـت: اندونـزی بـه 
عنـوان کشـور اسـالمی بـا 150 میلیـون نفـر جمعیـت از کشـورهای مهـم 
بـرای توسـعه همـکاری  بـا ایـران اسـت. ایـن عضـو کابینـه دولـت بـا اعـالم 
اینکـه ایـران عالقـه منـد بـه صـادرات نفـت خـام، میعانـات و گاز مایـع بـه 
و  گاز  نفـت،  اندونزیایـی در طرح هـای  و سـرمایه گـذاری طـرف  اندونـزی 
پتروشـیمی در ایـران اسـت، بیـان کـرد: همچنین عالقـه مندیم کـه در بازار 
رو بـه رشـد فـرآورده هـای نفتـی در اندونـزی در سـاخت تجهیـزات در این 

کشـور مشـارکت کنیـم و در کلیـات نیـز توافـق داریـم.
 وزیـر نفـت افزود: قرار شـد شـرکت های ایرانی و اندونزیایـی گفتگوهای خود 
را بـرای توسـعه همکاری هـا آغـاز کننـد و قدم به قـدم برای توسـعه همکاری ها 
حرکـت کنیـم. زنگنه با اشـاره بـه اینکه پیـش از تحریم های نفتـی، اندونزی در 
طـرح اوره در ایـران مشـارکت داشـت، افـزود: این مشـارکت به دلیـل تحریم ها 
متوقـف شـد که دوبـاره فعال خواهد شـد، همچنیـن اندونزی عالقـه دارد که از 

گاز LNG ایـران بـرای تولیـد برق در این کشـور اسـتفاده کند. 
وزیـر نفـت بـا تأکید بر فضـای خوب بـرای توسـعه همکاری ها میـان ایران و 
اندونـزی، اظهارداشـت: اندونـزی در سـال های قبل عضو سـازمان اوپـک بود اما 
بـه دالیلـی از ایـن سـازمان خـارج شـد و اخیـراً عالقـه دارد کـه بـار دیگر عضو 
سـازمان اوپـک شـود و امیدواریـم که بـا حمایت مـا، اندونزی به سـازمان اوپک 
بازگـردد و در چارچـوب ایـن سـازمان با یکدیگـر همکاری ها را ادامـه دهیم. در 
همیـن حـال، وزیر انـرژی اندونزی، رایزنی هـای خود با همتـای ایرانی را مثبت 

ارزیابـی کـرد و گفـت: عالقـه مند به توسـعه همکاری هـا با ایران هسـتیم.

دفن 17 ایرانی 
در مکه

و  حـج  سـازمان  رئیـس 
اسـاس  بـر  کـرد:  اعـالم  زیـارت 
پزشـکی  در  کـه  پرونده هایـی 
مکـه  اسـتانداری  در  و  قانونـی 
دیدیم، مشـخص شـد که 17 نفر 
فاجعـه  ایرانـی  جان باختـگان  از 
منـا در میـان آن 450 نفـر دفـن 
شـده در مکه هسـتند. به گزارش 
ایسـنا، سـعید اوحـدی در رابطـه با جلسـه سه شـنبه شـب بـا مقامات سـعودی 
کـه بـه منظـور پیگیری وضعیـت مفقـودان ایرانی حادثـه منا برگزار شـد گفت: 
روز سه شـنبه دو جلسـه نسـبتا طوالنی با مسئولین اجرایی عربسـتان داشتیم و 
ایـن جلسـات را ادامـه خواهیـم داد تا به جمع بندی روشـنی نسـبت به وضعیت 
مفقودیـن حادثـه منـا دسـت یابیـم. وی افـزود: در این جلسـه در ابتـدا موضوع 
دفـن مفقودیـن حادثـه منـا در میـان آن 450 زائـر دفـن شـده در مکـه مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت کـه بـر اسـاس پرونده هایـی کـه در پزشـکی قانونـی و در 
اسـتانداری مکه دیدیم، مشـخص شـد که تـا این لحظه 17 نفـر از جان باختگان 

فاجعـه منـا در میـان آن 450 نفـر هسـتند. 
رئیـس سـازمان حـج و زیارت در این باره به خبر 21 شـبکه اول سـیما گفت: 
از ایـن 17 زائـر ایرانـی، 12 نفـر بـا تشـخیص هویت کامـل یعنی ملیـت ایرانی 
بـودن و مشـخصات فـردی دفـن شـده اند، امـا 5 نفـر از آنـان تنها ملیـت ایرانی 
بـودن آنـان مشـخص اسـت و هویـت فـردی آنـان مشـخص نیسـت کـه البتـه 
دربـاره آن 12 نفـر اطالع رسـانی کامـل بـه خانواده هـای بزرگوارشـان صـورت 

خواهـد گرفت. 
اوحـدی بیـان کرد: شـواهدی هم که دیدیم و مسـتنداتی که طرف سـعودی 
بـه مـا نشـان داد نشـان از ایـن دارد کـه از همـه آن 17 نفـر اثر انگشـت گرفته 
شـده و ناخن هـای اینهـا را بـرای آزمایش هـای بعـدی برداشـتند و محـل دفـن 
آنها نیز کامال مشـخص اسـت و همچنین سـعودی ها تأکید کردند که انشـاءاهلل 
بـا حضـور تیمـی که از پزشـکی قانونی عازم عربسـتان خواهد شـد و بـا دریافت 
اثـر انگشـت ها از طـرف ایرانـی، به دلیـل اینکه محـل دفن اینها کاماًل مشـخص 
اسـت، بر اسـاس خواسـته خانـواده جان باختگان عمـل خواهند کـرد. وی اظهار 
کـرد: در رابطـه بـا 48 تـن دیگـر از مفقودان ایرانـی فاجعه منا نیـز که همچنان 
اطالعاتـی از آنهـا در دسـت نداریـم، قـرار شـد موضـوع از طریـق کنسـولگری 
جمهـوری اسـالمی ایـران در جـده بصورت رسـمی طی نامـه ای بـه وزارت امور 
خارجه و وزارت کشـور و وزارت بهداشـت عربسـتان اعالم شـود که البته ما نیز 
بـه عنـوان سـازمان حج و زیارت بـا وزارت حج عربسـتان مکاتبـه می کنیم تا به 

صـورت جـدی پیگیـر تعیین وضعیـت این 48 نفر باشـند.

حج و زیارت  وزیر نفت خبر

اتمـام  اعـالم  روسـیه ضمـن  خارجـه  وزیـر  معـاون 
آمادگـی هـای الزم بـرای تحویـل سـامانه های موشـکی 
اس-300 بـه ایـران از آغـاز مذاکـرات احداث تأسیسـات 
هسـته ای در منطقـه »فـردو« تـا چنـد ماه آینـده خبر 
داد. بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از میـدل ایسـت مانیتور، 
»سـرگئی ریابکـوف« معـاون وزیـر امـور خارجه روسـیه 
اعـالم کـرد که تمامـی آمادگی هـای الزم بـرای تحویل 
سـامانه های موشـکی اس-300 بـه ایران، بـا موفقیت به 
اتمام رسـیده اسـت. وی در بیانیه مطبوعاتی خود گفت: 
همه مشـکالت مربـوط به اسـناد و دیگر مسـائل مرتبط 
بـا ایـن موضـوع حـل و فصـل شـده اسـت. همچنیـن، 
فراینـد آمادگـی هـای الزم بـرای ایـن کار نیـز تکمیـل 

شـده اسـت. بنابرایـن، بـه هیـچ وجـه مانعـی نمی بینم. 
البتـه در خصـوص ضـرب االجل هـا، باید بگویم کسـانی 
کـه مسـتقیماً در این زمینه مشـارکت دارند، بایـد آن را 
اعـالم کننـد. ریابکـوف در ادامـه افـزود: مذاکـرات برای 
احـداث نیـروگاه هسـته ای در منطقـه »فـردو« ایـران 
تـا چنـد مـاه دیگـر آغـاز خواهد شـد. ایـن مذاکـرات به 
مراحل مقدماتی بسـیار حساسـی نیـاز دارد و گروه 5+1 
نیـز از آن آگاه اسـت. قـرارداد تحویـل سـامانه پیشـرفته 
دفاع موشـکی اس-300 به ایران در سـال 2007 منعقد 
شـد. بر اسـاس این قرارداد، مسـکو متعهد شـده بود که 
5 سـامانه دفاع موشـکی میان بـرد اس – 300 به ارزش 
800 میلیـون دالر بـه ایـران بفروشـد. امـا برنامه تحویل 

ایـن موشـک ها در سـال 2010 و به بهانـه اعمال تحریم 
هـای سـازمان ملـل متحد لغـو شـد. در واکنش بـه این 
اقـدام، ایـران با درخواسـت غرامـت 4 میلیـارد دالری از 
روسـیه، به دیـوان بین المللی داوری در ژنو شـکایت کرد 
تـا ایـن کـه روز دوشـنبه 13 آوریـل والدیمیـر پوتیـن، 
رئیـس جمهـوری روسـیه، بـا امضای حکمـی ممنوعیت 
تحویل سـامانه های موشـکی زمیـن به هـوای اس-300 
بـه ایـران را لغو کرد. گفتنی اسـت این سـامانه موشـکی 
قـادر اسـت هواپیماهـا را در ارتفـاع 30 کیلومتـری و در 
فاصلـه 150 کیلومتـری هدف قرار دهد، گفته می شـود 
ایـن سـامانه همچنین قابلیت رهگیـری 100 هدف را به 

صورت همزمـان دارد.

روسیه آماده تحویل اس-300 به ایران
معاون وزیر خارجه روسیه 
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در این شماره روزنامه از خاطرات آقای محمد صنعتی به تشکیل اتاق اصناف در کرمان می پردازیم 

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 تغییر نرخ کرایه تاکسی در شهر کرمان پس از 20 سال
 بخش شصت و نه

تاریخ

اتاق اصناف کرمان
اتـاق  کیهـان،  روزنامـه  گـزارش  اسـاس  بـر 
 1352 سـال  مـاه  فروردیـن  در  کرمـان  اصنـاف 
شـروع بـه فعالیـت نمـود: »اتـاق اصنـاف کرمـان 
بـا حضـور روسـای اتحادیه هـای صنفی به وسـیله 
اتحادیه هـای صنفـی بـه وسـیله آقـای درخشـش 

یافـت. اسـتاندار گشـایش 
و  اسـتانداری  معـاون  بهـزادی  امیـر  آقـای 

نحـوه  از  گزارشـی  ضمـن  کرمـان  فرمانـداری 
انتخابـات اتحادیه هـای صنفـی کرمـان گفـت: از 
مـرداد تـا پایـان آبـان مـاه گذشـته انتخابات سـی 
اتحادیـه صنفـی در کرمـان انجـام شـده و تا کنون 
28 اتحادیه صنفی به ثبت رسـیده اسـت. اسـتاندار 

گفـت: اعضـای اتـاق اصنـاف بایـد بـرای تثبیـت 
اصنـاف  رفـاه  و  قیمت هـا  بـر  نظـارت  و  نرخ هـا 

کوشـش کننـد. 
طـرف  از  صنعتـی  محمـد  آقـای  سـپس 
اصنـاف  اتـاق  گشـایش  از  صنفـی  اتحادیه هـای 
سـپاس گزاری کـرد و در پایان بـرای انتخاب هیئت 
رییسـه و بازرسـان رأی گرفته شـد و منتخبین به 
شـرح زیر معرفی شـدند: محمدعلی رشـیدفرخی؛ 

رییـس ـ محمدحسـین پناه پـور؛ نایـب رییـس ـ 
جلیل مظهری؛ منشـی ـ محمـد صنعتی؛ خزانه دار 
ـ حسـن داودی؛ عضوـ  نصـراهلل ثمره کرمانی، علی 

متدیـن و اکبـر محمـودی؛ بـازرس« )1(.
در گـزارش خبرگزاری پـارس در خصوص اولین 

سـال روز تشـکیل اتاق اصنـاف کرمان آمده اسـت: 
سـال روز  مناسـبت  بـه  دیـروز  »سـاعت 30/ 18 
تشـکیل اتـاق اصنـاف کرمان، مراسـمی بـا حضور 
آقـای مهنـدس تیرانـداز اسـتاندار کرمـان در تاالر 
سـپاس حـزب ایـران نویـن برگـزار شـد. در ایـن 
مراسـم کـه اعضـای حـزب ایـران نویـن، هیئـت 
رییسـه اتـاق اصنـاف کرمـان و واحدهـای صنفـی 
شـرکت داشـتند، ابتـدا آقـای صنعتی کفیـل اتاق 

اصنـاف کرمـان در زمینه فعالیت هـا و اقدامات اتاق 
اصنـاف طـی یـک سـال گذشـته مطالبـی گفت و 
افـزود: در اجـرای قانـون نظام صنفی، اتـاق اصناف 
کرمـان توانسـته اسـت در جهـت رفـاه و آسـایش 
مـردم  مختلـف  طبقـات  و  صنفـی  واحدهـای 

قدم هایـی بـردارد ... وی همچنیـن اظهـار داشـت، 
اتاق اصناف کرمان در 29 اسـفند ماه سـال 1351 
رسـماً آغـاز به کار کـرده اسـت و در جهت خدمت 
بـه مـردم گام بـر مـی دارد. آن گاه آقـای مهنـدس 
تیرانـداز اسـتاندار کرمـان ضمـن تشـریح اهمیـت 
کار واحدهـای صنفـی و رفـاه بیشـتر مـردم اظهار 
داشـت، در اجـرای قانـون نظـام صنفـی اتاق هـای 
اصنـاف تشـکیل گردیـد و تصویـب قانـون نظـام 
صنفـی فلسـفه اش تأمیـن رفـاه هـر چـه بیشـتر 
مـردم اسـت و در حقیقـت سرنوشـت اقتصـادی 
بـه خودشـان سـپرده شـده اسـت و اساسـی ترین 
وظیفـه اتـاق اصنـاف این اسـت که در جهـت رفاه 
هـر چه بیشـتر واحدهـای صنفی و مـردم قدم های 

مؤثـری بـردارد ... « )2(.   
محمـد صنعتـي در خصـوص اهـم وظایـف اتاق 
اصنـاف مي گویـد: »در آن زمـان، عمـده فعالیـت 
اتـاق اصنـاف بـر دو محـور بـود: نخسـت کنتـرل 
اصنـاف و صـدور پروانـه بـراي واحدهـاي صنفـي 
و دوم کنتـرل نـرخ بـازار. از آنجایـي کـه بنـده در 
انجمـن شهرسـتان نیز فعالیت داشـتم و سـال ها با 
معضـالت و مشـکالت مربوطه آشـنایي داشـتم، به 
کمـک همـکاران خـود توانسـتیم گام هـاي موثري 

در ایـن زمینـه برداریم.
بـد نیسـت در اینجـا نظـر خواننـدگان محترم را 
بـه نمونـه اي از قیمت گـذاري کـه در آن سـال ها 

انجـام مي شـد، جلـب نمایـم. 
تغییر نرخ کرایه تاکسی در شهر کرمان پس 

از 20 سال
نکتـه جالب و قابل توجه این اسـت که در سـال 
1355 در جلسـه اي کـه موضـوع تعییـن افزایـش 
نـرخ تاکسـی هاي شـهر کرمان مـورد بررسـي قرار 

نـرخ  ایـن  افزایـش  دالیـل  در خصـوص  گرفـت، 
شـد:  عنوان 

»بـا توجـه بـه این کـه هزینـه زندگي بـه میزان 
قابـل مالحظـه اي افزایـش یافتـه و کرایـه تاکسـي 
متجـاوز از بیسـت سـال اسـت که در شـهر کرمان 
تغییـري ننموده اسـت« نـرخ جدید وضـع گردید؛ 
یعنـي از سـال 1335 تـا 1355 ش. نـرخ کرایـه 

تاکسـي در شـهر کرمـان ثابـت مانده بـود« )3(.
  ]متن سند[:

حزب رستاخیز ملت ایران 
استان کرمان
صورت جلسه

 35/12/11 روز  ظهـر  از  بعـد   6 سـاعت  در 
]1355[ امضـاء کننـدگان زیـر بـر حسـب دعـوت 
شـماره 7283 حـزب در دفتـر کار دبیـر اسـتان 

گردیدنـد. حاضـر 
بـا توجـه بـه این کـه هزینـه زندگـي بـه میزان 
قابـل مالحظـه اي افزایـش یافتـه و کرایـه تاکسـي 
متجـاوز از بیسـت سـال اسـت که در شـهر کرمان 
تغییـري ننمـوده، که ایـن خود موجب دل سـردي 
راننـدگان تاکسـي گردیده اسـت، از ایـن جهت به 
کمیسـیون نظـارت بر نرخ هـا توصیـه مي نماید که 
در مـورد نرخ تاکسـي در شـهر کرمـان تجدید نظر 
نمـوده و بـراي هـر یـک نفـر 10 ریـال، دو نفر 15 

ریـال و سـه نفـر 20 ریـال پیشـنهاد مي گردد.
]امضاءکننـدگان[: جلیـل رشـیدفرخي )رئیـس 
انجمـن شـهر کرمـان( ـ محمـد صنعتـي )رئیـس 
اسـالمي  مهـدي  ـ  کرمـان(  شهرسـتان  انجمـن 
)رئیـس سـازمان امـور اصنـاف(ـ  علـوي )شـهردار 
کرمـان( ـ ابراهیـم شـجاعي )مسـئول تشـکیالت 
حـزب رسـتاخیز ملـت ایـران در اسـتان کرمـان(.

)3( ـ برگرفته از متن مصاحبه محمد صنعتي، آذر 1392.)2( ـ خبرگزاری پارس، پنجشنبه 1/ 1/ 1353، بولتن شماره 558.)1( ـ روزنامه کیهان، چهارشنبه 8 فروردین 1352، شماره 8913.پی نوشت:
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هفته خوانی

آدینهخبر

مذاکرات با آمریکا ممنوع!
 محمدکاظـم انبارلویـی: برخی بر 
ایـن گمـان هسـتند »برجـام« فصـل جدیـدی از 
مناسـبات مـا بـا آمریـکا و غـرب می گشـاید، لـذا 
انجـام  نبایـد هـر حرفـی را زد و هـر عملـی را 
بـه  برجـام  بـا  مـا  می کننـد  فکـر  اینـان  داد. 
سـمت تشـنج زدایی بـا آمریـکا پیـش می رویـم. 
ایـن تصـور صددرصـد غلـط اسـت. همیـن تصور 
فکـر  داشـتند،  امـام)ره(  زمـان  در  برخـی  را 
بـه  مـا   598 قطع نامـه  پذیـرش  بـا  می کردنـد 
سـمت عادی سـازی بـا غـرب و رفع تشـنج پیش 
می رویـم. در حالی کـه امـام)ره( چنیـن تحلیلـی 
قطع نامـه  پذیـرش  بیانیـه  همـان  در  نداشـتند. 
ادبیـات امـام علیه نظام سـلطه و آمریـکا تندتر از 
شـرایط قبـل از پذیرش بـود. امـام)ره( از واژگانی 
علیـه آمریـکا و نظـام سـلطه اسـتفاده کردنـد که 
در طـول حیـات مبارزاتـی خـود سـابقه نداشـت. 
قاعدتـا امـام)ره( براسـاس »نبایـد هـر حرفـی را 
زد و هـر عملـی را انجـام داد« نبایـد آن عبـارات 
آشـتی ناپذیر را علیـه آمریـکا و صـدام و تبهکاران 
هیـچ  امـام  امـا  می گفتنـد  فهـد  نظیـر  منطقـه 
تردیـدی در اعـالم آن مواضـع صریـح و آشـکار 

ند. نکرد

مدیرعامل سایپا:

هیچ تصمیمی برای ارزانی 
خودرو نداریم

سـایپا  مدیرعامـل  جمالـی،  مهـدی   
مدیـران  جلسـات  در  تصمیـم  هرگونـه  اتخـاذ 
خودروسـازی بـا وزیر صنعت بـرای کاهش قیمت 
خـودرو بـا شـیب مالیـم را رد کرد و گفـت: کدام 

کاال ارزان شـده اسـت کـه خـودرو ارزان شـود.

اورانیوم غنی شده
 نخود و لوبیا نیست

فـرض  شـریعتمداری:  حسـین   
یعنـی  ایـران  تعهـدات  انجـام  از  بعـد  کنیـد 
20 هـزار  از  سـانتریفیوژها  آبشـار  جمـع آوری 
در  بتن ریـزی  هـزار،  شـش  سـطح  تـا  دسـتگاه 
قلـب رآکتـور اراک، انتقـال 9 هـزار و 700 کیلو از 
اورانیـوم غنی شـده، برهـم زدن مرکـز تحقیقاتـی 
فـردو، انبارکـردن سـانتریفیوژها و... آمریکا، یکی 
نادیـده  را  آنهـا-  یـا همـه  و  تعهـدات خـود-  از 
گرفـت، در آن صـورت ایـران کـه بـه قـول آقایان 
داور اسـت چـه کاری از دسـتش برمی آیـد؟ در 
پاسـخ می گوینـد مـا هم تعهـدات خـود را نادیده 
می گیریـم! آقایـان شـوخی می کننـد یـا شـعور 
آن گونـه  مگـر   گرفته انـد؟!  دسـت کم  را  مـردم 
یادداشـت قبلـی آورده ایـم- جمـع آوری  کـه در 
سـانتریفیوژها ماننـد جمع کـردن جعبه های میوه 
در یک میوه فروشـی اسـت که شـب  هنـگام جمع 
شـوند و فـردا صبـح ماننـد اول چیده شـوند؟! به 
قـول خودتان جمع آوری سـانتریفیوژها دسـت کم 
بـه 50 درصـد آنهـا آسـیب می رسـاند. رآکتـور 
یـا دربـاره خـروج  و  اراک چـه؟!  بتن ریزی شـده 
9700کیلـو اورانیوم غنی شـده چه نظـری دارید؟ 
کـه  نیسـت  لوبیـا  و  نخـود  غنی شـده  اورانیـوم 
به آسـانی از اولیـن بقالـی قابل خریـد و جایگزین 
باشـد؟! و... امـا، طـرف مقابـل چـه چیـزی را از 

هیـچ!  بی تردیـد،  می دهـد؟  دسـت 

 عبور ایران از خط قرمز 
جمعیتی

 محمـد اسـحاقی، معـاون برنامه ریزی 
و هماهنگی شـورای عالی انقـالب فرهنگی، گفت: 
کاهـش جمعیـت در ایـران منجر به عبـور از خط 
قرمـز جمعیتـی براسـاس نرخ بـاروری دنیا شـده 
اسـت. وی افـزود: نـرخ بـاروری در دنیـا زیـر 2.1 
نرسـیده و هیچ کشـوری شـاهد کاهش جمعیتی 
امـا در  اسـت  نبـوده  میانگیـن  ایـن  از  پایین تـر 
ایـران در سـال های اخیـر از ایـن خـط قرمز عبور 
کرده ایـم و نـرخ بـاروری را بـه 1.7 رسـاندیم که 

ایـن خـود زیر حـد جایگزینی اسـت. 

رونمایي از سند تأیید 
بابک زنجاني توسط 
احمدي نژادي ها

پالیـزدار«  »کاظـم  شـرق: 
مشـاور معـاون اول رئیس جمهـور 
و دبیـر سـتاد هماهنگـی مبـارزه 
بـا مفاسـد اقتصـادی در نشسـتی 
موضوعـات  برخـی  بـه  خبـری 
ماننـد »بابک زنجانی« و تأسـیس 

»دانشـگاه ایرانیـان« در دولـت گذشـته پاسـخ داد. شـاید مهم تریـن قسـمت این 
نشسـت خبـری رونمایـی از سـند تخلـف بابـک زنجانی باشـد کـه در آن امضای 
سـه وزیـر احمدی نـژاد و رئیـس   کل بانـک مرکـزی وقت به چشـم می خـورد. به 
گـزارش »فـارس« او دربـاره پرونـده زنجانی گفـت: »رابطه دولت یازدهـم با آقای 
زنجانـی رابطـه شـاکی و متشـاکی می باشـد. دولـت یازدهـم مردادمـاه سـال 92 
سـکان دولـت را در دسـت گرفـت... بابـک زنجانـی بـا پیگیری های ایـن دولت و 
اقـدام مناسـب و قابـل تقدیـر قـوه قضائیه در دی ماه همان سـال دسـتگیر شـد. 
در اینجـا جـا دارد بنـده از دسـتگاه قضائـی به خصـوص آیـت اهلل آملی الریجانی و 
دادسـتان تهـران کـه تعامـل بسـیار خوبی بـا دولت در رسـیدگی بـه پرونده های 
مفاسـد اقتصادی دارند تشـکر کنـم«. پالیزدار افـزود: »با توجه به مسـتنداتی که 
در دادگاه ارائـه و قیـد شـده، نشـان می دهـد کـه ارتباطـی بیـن آقـای زنجانی و 
مسـئوالن دولـت قبلـی وجود داشـته و زنجانی نیز بنـا بر حمایت دولت گذشـته 

اقداماتـش را انجـام داده اسـت.

رایزني جبهه مستقلین 
براي برگزاري جلساتي 
با ناطق نوري و آیت اهلل 
هاشمي رفسنجاني

حشـمتیان،  قدرتعلـي 
دبیـرکل جبهـه مسـتقلین در 
تشـکل  برنامه هـاي  تشـریح 
انتخابـات  بـراي  متبوعـش 
داشـت:  اظهـار   94 اسـفندماه 

فراکسـیون مسـتقلین و اعتدالگرایـان خانـه احـزاب در حـال رایزنـي بـا 
شـخصیت هاي معتـدل و طیـف نزدیـک بـه آیـت اهلل هاشمي رفسـنجاني، 
حجـج  اسـالم ناطـق نوري، حسـن خمینـي و حسـن روحاني اسـت. ما در 
جبهـه مسـتقلین براي برگزاري جلسـاتي بـا آیت اهلل هاشمي رفسـنجاني و 
سـایر شـخصیت هاي داراي تفکـر معتـدل تـالش مي کنیـم. نایب رییـس 
خانـه احـزاب در گفت وگـو بـا باشـگاه خبرنـگاران جـوان گفـت: در جبهه 
مسـتقلین، احـزاب مسـتقل متمایل بـه اصالح طلبـان و اصولگرایان حضور 
دارنـد و در مجمـوع، شـخصیت هاي معتـدل در صحنه سیاسـي کشـور در 
جریـان مسـتقلین تعریف مي شـوند، امـا مي توان گفـت که تفکـر اعتدالي 
بـه اصالح طلبـان نزدیک تـر اسـت امـا همـواره از اصولگرایـان مسـتقل هم 

اسـتقبال کـرده و خواهیـم کـرد. 

ائتالف اصالح طلبان 
و اعتدالیون

اسـالمي  جامعـه  دبیـرکل 
فرهنگیـان کشـور گفـت: آنچه 
توجـه  مـورد  بیشـتر  همـه  از 
اسـت ائتـالف میـان اعتدالیون 
کـه  اسـت  اصالح طلبـان  و 
قابـل  قبـل  از  موضـوع  ایـن 
پیش بینـي بود. تاکنـون ائتالف 

جدیـدي میـان اصولگرایـان بـراي انتخابـات آینـده صـورت نگرفتـه کـه 
امیدواریـم ائتالف شایسـته اي شـکل بگیرد. عـزت اهلل دهقـان در گفت وگو 
بـا ایرنـا افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه رهبـري جبهـه اصولگرایـي بـا جامعه 
روحانیـت مبـارز اسـت، امیدواریم با درایـت این مجموعه ائتالف مناسـبي 
صـورت گیـرد. اگـر ائتالف مناسـبي صـورت نگیـرد دود آن به چشـم همه 
اصولگرایـان خواهـد رفـت. دبیـرکل جامعـه اسـالمي فرهنگیـان اظهـار 
داشـت: در جلسـه اخیـر ایـن تشـکل موضوعـات مربـوط بـه برنامه ریـزي 
انتخابـات مطـرح و مقـرر شـد، هفتـم آبـان مـاه نیـز برخي موضوعـات در 
جلسـه شـوراي مرکـزي مـورد بحث و بررسـي قـرار گیرد. جامعه اسـالمي 
فرهنگیـان یکـي از 18 تشـکل جبهه پیـروان خط امام و رهبري اسـت که 

اگـر ائتالفـي صـورت گیـرد در آن راسـتا حرکـت خواهـد کـرد.

در چهار سال اتفاق افتاد
800میلیارد تومان 
پرونده کالهبرداري در 
حوزه واردات خودرو

تاکنـون  از سـال گذشـته   
پنـج هـزار مالباختـه در حوزه 
شناسـایي  خـودرو  واردات 
شـده اند و بیـن 700 تـا 800 
چهـار  طـي  تومـان  میلیـارد 

سـال گذشـته کالهبـرداري شـده اسـت. میثـم رضایـي بـا اشـاره بـه 
فعالیـت انجمـن صنفـي واردکننـدگان خـودرو طـي یـک سـال گذشـته 
گفـت: ایـن انجمـن متشـکل از 50 شـرکت واردکننـده خـودرو اسـت و 
سـعي دارد تـا پیشـنهادات خـود را در قالـب یـک کمیتـه تخصصـي در 
خصـوص مشـکالت شـرکت هاي واردکننـده غیررسـمي خـودرو مطـرح 
کنـد. وي افـزود: در حـال حاضـر 70 درصـد از خودروهـاي وارداتـي اعم 
از بنـز، هیونـدا، تویوتـا و... فاقـد نمایندگـي هسـتند و کالهبرداري هـاي 
زیـادي در ایـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت. رضایـي بـا تاکید بـر اینکه 
واردات خـودرو همچنان انحصاري اسـت، گفت: سـازمان اسـتاندارد براي 
خودروهـاي مختلـف ایـرادات گوناگونـي را بیـان مي کند. به عنـوان مثال 
بـراي بنـز C200 مـدل 2016 تـا شـش مـاه منتظـر مجـوز اسـتاندارد 

بودیـم زیـرا مي گفتنـد اسـتانداردهاي ایـران را نـدارد. 

خبرخبر خبرخبر

اسـتان  بیسـت ودومین  مازنـدران  اسـتان   
میزبـان رئیس جمهـوری، در قالـب سـفرهای اسـتانی بـود. 
وارد  دیـروز  صبـح  روحانـی«  »حسـن  حامـل  هواپیمـای 
ایـن  گذشـته  شـب  و  شـد  سـاری  »دشـت ناز«  فـرودگاه 
فـرودگاه را بـه قصـد تهـران تـرک کـرد. در ابتـدای ورود، 
»روحانـی« از سـوی نماینده ولی فقیه در اسـتان، اسـتاندار 
و جمعی از مقامات و مسـئوالن ارشـد محلی اسـتقبال شـد 
و پس از آن راهی ورزشـگاه »شـهید متقی« سـاری شـد تا 

در جمـع مـردم سـاری سـخنرانی کنـد. 
اشـاره  بـا  رئیس جمهـوری  خبرگزاری هـا،  گـزارش  بـه 
بـه اینکـه »پیـروزی در انقـالب، دفـاع مقـدس و موضـوع 
هسـته ای نتیجـه تأسـی بـه فرهنگ محـرم و عاشـورا بود«، 
گفـت: »امـروز بایـد برجام وسـیله ای بـرای انسـجام ملت و 

سـکویی بـرای جهش اقتصـادی جوانان غیور ایران اسـالمی 
باشـد و مـا در ماه هـای آینـده بـا رفـع تحریم هـا، نشـان 

می دهیـم کـه ملـت ایـران پیـروز صحنـه اسـت«. 
روحانـی بـا قدردانـی از مجلـس شـورای اسـالمی کـه 
کلیـات طـرح برجـام را طبـق خواسـت ملت ایـران تصویب 
کـرد، گفـت: »برجام باید جهشـی برای انسـجام و سـکویی 
فضـای  در  و  باشـد  اشـتغال  و  اقتصـادی  نشـاط  بـرای 
پس از توافـق، مـا نیاز بیشـتری به اتحاد و همبسـتگی داریم. 
انتقادهـا قابـل احتـرام اسـت؛ امـا رأی اکثریت طبـق قانون 
اساسـی بایـد محتـرم باشـد«. رئیس جمهـوری افـزود: »مـا 
چـرا دنبـال مذاکـره رفتیـم؟ بعضی هـا فکـر می کننـد مـا 
عالقـه داشـتیم به غـرب نزدیک شـویم؛ غرب و شـرق برای 
مـا فـرق نمی کنـد. مـا دنبـال منافـع ملـت و مصالح کشـور 

هسـتیم. آنچـه برای ما مهم اسـت، اشـتغال جوانـان و رونق 
اقتصـادی کشـور اسـت. من به عنـوان نماینده و خادم شـما 
چطـور رضایـت بدهـم که بـه خاطـر تحریم هر جنسـی که 
وارد کشـور می شـد و می شـود، 15 تـا 20 درصـد اضافـه از 

جیـب مـردم پرداخت شـود«. او ادامـه داد: »ما حـق نداریم 
از جیـب مـردم شـعار بدهیـم؛ هرکـس می خواهـد شـعار 
بدهـد، از جیـب خـودش شـعار بدهـد، نـه از زندگـی فقـرا 

و محرومیـن«.

رئیس جمهوری در مازندران:

از جیب خود شعار بدهید نه مردم
  دولت

اجراي قانون امر به معروف و نهي 
از منکر کلید خورد

ورود ستاد امر به 
معروف به شبکه هاي 

اجتماعي، تورهاي 
گردشگري و مفاسد 

اقتصادي
هنـوز یـک مـاه از الزم االجرا 
شـدن قانـون امـر به معـروف و 
نهـي از منکـر و ابـالغ آن نگذشـته اسـت کـه دبیـر ایـن سـتاد در نشسـت 

خبـري خـود عمـال از شـروع اجـراي آن خبـر داد.
و  قانـون  ایـن  تصویـب  مراحـل  مـورد  در  ابتـدا  برزگـر  سـیداحمد 
چالش هایـي کـه در ایـن مسـیر بـا آن روبـه رو بودنـد، گفـت و سـپس بـه 
سـواالت پاسـخ داد؛ او در پاسـخ بـه سـوالي در ایـن رابطه که آیـا رباخواري 
بانک هـا و گران فروشـي نیـاز بـه امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر نـدارد و 
آیـا فقـط بدحجابـي نیـاز بـه امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر دارد، گفت: 
»مـا نگفتیـم کـه بحـث حجاب فقـط نیاز بـه امر به معـروف و نهـي از منکر 
دارد. به طورمثـال در ایـن قانـون ما به بحث شـبکه هاي اجتماعـي، تورهاي 
گردشـگري و بازي هـاي کامپیوتـري ورود خواهیـم کرد.«البتـه دبیر سـتاد 
امـر معـروف و نهـي از منکـر در شـرایطي از تورهـاي گردشـگري گفت که 
سـال گذشـته نصـراهلل پژمان فـر، نماینده مجلـس پیش از تصویـب و نهایي 
شـدن قانـون حمایت از آمـران به معـروف و ناهیان از منکر گفتـه بود: »در 

قانـون در دسـت بررسـي »امـر به معروف«، کسـي اسـتثنا نیسـت.
 گردشـگران خارجـي نیز با »گشـت ارشـاد« روبـه رو خواهند بـود و باید 

قبل سـفر بـه ایران دربـاره حجـاب و قوانین آمـوزش ببینند.«
قانـون امـر بـه معروف و نهـي از منکـر از ابتدا با حواشـي زیـادي روبه رو 
بـود، از همـان روزهایـي کـه شـوراي نگهبـان برخـي از بندهاي طـرح ارایه 
شـده را مخالـف قانـون اساسـي و شـرع تشـخیص داد و آن را بـراي اعمال 
اصالحاتـي بـه مجلـس بازگردانـد تـا نامـه اي کـه حسـن روحانـي خطـاب 
بـه رهبـري نوشـت و درخواسـت توقـف اجـراي این قانـون را داشـت، البته 
حاشـیه هاي ایـن قانـون همچنـان هـم ادامـه دارد، دولـت معتقـد اسـت 
اجـراي ایـن قانـون بـه معنـاي دخالـت در حیطـه مسـوولیت پلیس اسـت 
و اختیـارات بعضـي از افـراد را افزایـش مي دهـد، انتقادهایـي کـه در زمـان 
بررسـي ایـن قانـون در مجلـس هـم مطـرح شـد و حتـي رحماني فضلـي، 
وزیـر کشـور در نامـه اي بـه علـي الریجانـي خواسـتار توقـف بررسـي طرح 

در مجلس شـد.

طرح اجرای برجام 
به تصویب مجلس 

رسید
بـه  راحتـی  شـد.  تصویـب 
کـه  واژه ای  دو  همیـن  گفتـن 
سـاعت 8:50 دقیقه صبح دیروز 
توسـط علی الریجانی از تریبون 
مجلس اعالم شـد، طـرح اجرای 
هـم  بهارسـتان  پیـچ  از  برجـام 
گذشـت و دسـت مخالفـان این طرح از ادامـه بازی در زمین توافق هسـته ای 
کوتـاه مانـد. دیـروز وقتـی رأس سـاعت 8:20 دقیقـه صبـح، جلسـه علنـی 
مجلـس پـس از تـالوت آیاتـی از قـرآن کـه بـه مؤمنیـن توصیـه می کـرد با 
یکدیگـر نـزاع نکننـد، آغـاز شـد، همـه بـرای آغـاز ماراتنـی سـنگین آمـاده 
بودنـد. نزدیـک بـه 200 پیشـنهاد آمـاده شـده بـود تـا در نوبـت سـخنرانی 
موافقـان و مخالفـان هر پیشـنهاد، سـناریوی مخالفـان برجام یک فـاز جلوتر 

برود.
 فراتـر از ایـن هـم اخبـاری شـنیده می شـد؛ گویا قـرار بود هـرگاه ظریف 
به عنـوان نماینـده دولـت بـرای مخالفـت بـا هریـک از پیشـنهادها پشـت 
تریبـون مـی رود، از شـعار مـرگ بـر آمریـکا تـا ادامـه حمالتی کـه نمونه اش 
را روز یکشـنبه دیـده بودیـم، در دسـتور کار قـرار بگیـرد. نهضـت تذکـر و 
اخطـار کـه روز یکشـنبه در دسـتور کار مخالفـان برجـام بود حـاال به نهضت 
پیشـنهادهاي بی نهایـت تبدیـل شـده بود و همه چیـز برای کـش دادن ماجرا 

تـا چند جلسـه آینـده مهیـا بود.
 خروجـی نهایـی ایـن نهضـت هـم تصویب نشـدن طـرح اجرای برجـام در 
موعـد مقـرر و به هم ریختـن همـه معـادالت دولـت و طرف هـای خارجـی 
دربـاره اجـرای توافق بود، اما یک شـب قبل، ورق برگشـته بود. جلسـه ای که 
بـا حضـور علـی الریجانـی رئیـس مجلس، علـی شـمخانی دبیر شـورای عالی 
امنیـت ملـی، کاظـم جاللـی و عالء الدیـن بروجـردی رؤسـای کمیسـیون 
امنیـت و فراکسـیون رهـروان و البتـه دو عضـو مخالـف برجام از فراکسـیون 
اصولگرایـان یعنـی زاکانـی و زارعـی برگـزار شـد، حجـت را تمام کـرده بود.

 جلسـه ای شـبانه در یکـی از نهادهـای عالـی نظام. محل جلسـه دبیرخانه 
شـورای عالی امنیـت ملـی اعـالم شـده و آنچـه جلسـه را از دیگر جلسـه های 
موافقـان و مخالفـان متمایـز می کـرد، حضـور یـک چهـره شـاخص از دفتـر 
مقـام معظـم رهبـری یعنـی حجت االسـالم اصغـر حجـازی بـود. نـام او روز 
یکشـنبه توسـط علـی الریجانـی به عنـوان رابـط دفتـر رهبـری بـا رئیـس 
مجلـس بـرده شـد، اما دیـروز، همه چیز به جلسـه ای بـا حضور او ختم شـده 

و تصمیـم گرفتـه شـده بود.

بازهم پناهندگی 
قایقران ها

 باز هـم قایقرانی، 
بـاز هـم پناهنده شـدن پاروزنان 
دومـاه  هنـوز  اروپـا.  در  ایـران 
شـروین  پناهندگـی  خبـر  از 
پاکـدل، عضو تیم ملـی قایقرانی 
نگذشـته  پرتغـال  در  جوانـان، 
کـه حـاال گفتـه می شـود نایـب 
قهرمـان بازی هـای آسـیایی 2014 اینچئـون کره جنوبـی هـم بـار سـفر را 

بسـته اسـت. 
سـعید  پناهندگـی  اختصاصـی،  خبـری  انتشـار  بـا  گذشـته  روز  ایسـنا 
فضل اولـی، عضـو تیم ملـی آب های آرام بزرگ سـاالن کشـورمان، را در آلمان 
اعـالم کـرد. ایسـنا پیـش از ایـن نیـز از مهاجـرت فضل اولـی بـه آلمـان خبر 
داده بـود امـا برخـی رسـانه ها بـا رد ایـن خبـر مقصـد او را انگلیـس اعـالم 
کردنـد.  خبـر پناهندگـی کایاک سـوار ایـران در اروپا در حالی منتشـر شـده 
کـه فدراسـیون قایقرانـی نسـبت بـه آن اظهـار بی اطالعـی می کنـد و معتقد 
اسـت فضل اولـی دیگـر عضـو تیـم ملـی نبـوده اسـت. نبـوده اسـت«.. مـوج 
پناهندگی ورزشـکاران ایرانی در کشـورهای خارجی طی 10، 15 سـال اخیر 
در حالـی رو بـه افزایـش بوده اسـت کـه دراین میان قایقرانی سـهم بیشـتری 
از ورزشـکاران پناهنده را نسـبت به سـایر رشـته ها داشته اسـت. چراکه اکثر 
مسـابقات جهانـی ایـن رشـته در قـاره اروپـا برگـزار می شـود و ملی پوشـانی 
هـم کـه عرصـه فعالیـت در داخـل را بر خـود تنـگ می بینند از ایـن فرصت 

اسـتفاده می کننـد. 
آرزو حکیمـی، قهرمـان آسـیا، سه سـال پیـش بعـد از اینکـه نتوانسـت در 
مسـابقه انتخابـی ورودی الزم را بیـاورد، از حضـور در المپیـک 2012 لنـدن 
بازمانـد و بـه آمریـکا رفـت و پناهنـده شـد. مینـا علیـزاده نیز پـس از حضور 

در مسـابقات آلمـان در ایـن کشـور مانـد و بـه ایران بازنگشـت.
ملی پـوش  ورزشـکاران  کـه  نیسـت  ایـران  در  رشـته  اولیـن  قایقرانـی   
و عنـوان دار آنهـا بـه خـارج از کشـور مهاجـرت می کننـد. کشـتی، جـودو، 
شمشـیربازی، تکوانـدو، نجات غریـق، کاراتـه و شـطرنج از جملـه رشـته هایی 
بـوده کـه ورزشـکاران شناخته شـده آنها در پنج سـال اخیر از ایـران رفته اند و 
تابعیـت کشـورهای اروپایـی را گرفته اند. کوچ ورزشـکاران به سـایر کشـورها 
از مهم تریـن معضالتـی اسـت کـه ورزش ایـران بـا آن روبه رو بـوده و تاکنون 
راهـکاری از سـوی مسـئوالن مربوطـه بـرای مقابلـه بـا آن اندیشـیده نشـده 
اسـت. مشـکل مالـی و نادیده گرفتـن ورزشـکاران ایرانـی از سـوی متولیـان 
ورزش تنهـا دلیلـی اسـت کـه آنها را مجبور کرده تا دسـت به ایـن کار بزنند.

پناهندگی برجام امر به معروف 

محسـنی اژه ای،  والمسـلمین  حجت االسـالم 
سـخنگوی قـوه قضائیـه، دربـاره شـکایت احمدی نژاد 
گفـت  رئیس جمهـور  معـاون اول  جهانگیـری،  علیـه 
کـه درخصـوص ایـن شـکایت از سـوی دادسـرا قـرار 
منـع تعقیـب صادر شـده اسـت«.. طبق این شـکایت، 
اتهاماتـی کـه از سـوی رئیـس دولت های نهـم و دهم 
بـه معـاون اول دولـت یازدهـم وارد شـده، شـامل 12 
مـورد بـود کـه از سـخنان »جهانگیـری« اسـتخراج 
شـده بودنـد: »بیشـترین و بزرگ ترین فسـادهای قرن 
در دوره گذشـته اتفـاق افتـاد«، »فسـاد 22 میلیاردی 
بی سـر و صدای  خـروج  و  قبـل  دولـت  در  ارزی 

دهـم«،  دولـت  در  کشـور  از  ارز  دالر  میلیـارد   22
»نامشـخص بودن مصـرف 118 میلیـارد دالر درآمـد 
نفتی کشـور در سـال 1390«، »دولت گذشته در اوج 
درآمـد نفتـی، دولـت را بـا اوج بدهـی بـه بخش هـای 
 950 فرصـت  »هدررفـت  داد«،  تحویـل  مختلـف 
میلیـارد دالری در دولـت گذشـته«، »حسـاب ذخیـره 
شـد،  تبدیـل  ملـی  توسـعه  صنـدوق  بـه  کـه  ارزی 
موجـودی اش صفـر بود«، »دولـت قبـل 700 میلیارد 
دالر صـرف اشـتغال چینی ها کرد«، »نامشـخص بودن 
سرنوشـت بیـش از صـد میلیـارد دالر پـول حاصـل از 
واگـذاری شـرکت ها و کارخانه هـا در دولت گذشـته«، 

»بدتریـن عملکـرد نیم قـرن گذشـته در سـال آخـر 
دولـت قبـل بـا رشـد اقتصـادی منفـی پنـج درصـد و 
نـرخ تـورم 41 درصـد و نرخ تـورم مواد غذایـی باالی 
60 درصـد«، »کشـور در زمـان شـروع کار دولـت تـه 
دره بـود، امـا ما کشـور را 10 پلـه باال آوردیـم«، »اگر 
طبـق قانون عمل می شـد بایـد 300 میلیـارد دالر در 
صنـدوق توسـعه، ارز می داشـتیم« و درنهایت »کسـی 
کـه تصمیـم گرفتـه برخـالف قانـون 45 هـزار تومان 
پرداخـت کنـد و مـردم و حکومـت را این گونـه گرفتار 
کنـد؛ امـروز هـم احسـاس کنـد قهرمان اسـت و بقیه 

کـه گرفتـار شـدند مشـکل دار هسـتند«.

شکایت احمدی نژاد از جهانگیری رد شد
دفتر سخنگوي قوه قضائیه
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خبر

ساخت سلول   های خورشیدی 
ارزان نیمه شفاف و با بازده باال

بـه کارگیـری فنـاوری  افزونـی کـه  بـا گسـترش روز 
سـلول   های خورشـیدی پیـدا کـرده اسـت بـه کارگیـری 
ایـن سـلول   ها بـه نحوی کـه کمتـر در دید باشـند اهمیت 
بیشـتری پیدا کرده اسـت. سـلول   های خورشـیدی شـفاف 
یـا نیمه شـفافی که بتواننـد ویژگی   هایی همچـون انعطاف 
پذیـری را نیـز در عیـن زیبایـی ظاهـری در خـود داشـته 
باشـند یکـی از آرزوهـای کاربـران ایـن فنـاوری اسـت که 
البتـه بازدهـی پاییـن و قیمـت بـاال دو مانع اصلـی در این 

بیـن بـه شـمار می    آیند.
دانشـمندان در هنـگ کنـگ ایـن بـار خبـر از سـاخت 
سـلول خورشـیدی نیمه شـفافی دادند کـه از الکترودهای 
گرافنـی بهـره می    بـرد و ضمـن ارائـه   ی بـازده بـاال قیمـت 

اندکـی نیـز دارند.
برپایـه   ی  کـه  خورشـیدی  سـلول   های  نخسـت  نسـل 
تبدیـل انرژی فتوولتاییـک سـیلیکونی کار می    کرد، اگرچه 
پایـداری و بـازده مناسـبی داشـتند ولـی فاقـد شـفافیت 
و قیمـت مناسـب بودنـد کـه آن   هـا را بـرای کاربردهایـی 
می    سـاخت.  نامناسـب  مـدرن  سـاختمان   های  همچـون 
البتـه نسـل دوم ایـن سـلول   ها هـم اگرچـه ویژگی   هایـی 
همچـون وزن پاییـن و انعطـاف پذیـری را دارا بودنـد ولی 
قیمـت بسـیار باالیی هم داشـتند چـرا که از مـواد اولیه   ای 
بسـیار کمیـاب و در فراینـدی انرژی بر سـاخته می    شـدند.

فیلم   هـای  بـه کارگیـری مـوادی همچـون  بـا  اکنـون 
نـازک perovskite نسـل سـوم سـلول   های خورشـیدی 
پـا بـه عرصـه گـذارده انـد که بـه نظـر می    رسـد می    توانند 
ویژگی   هـای مناسـب و الزم را بـا قیمتـی پاییـن در اختیار 
مـا قـرار دهند. در همین راسـتا این دانشـمندان نسـخه   ی 
خود از نسـل سـوم سـلول   های خورشـیدی را سـاخته اند 
کـه بسـیار باریـک، بـا رسـانش بـاال و البتـه ارزان اسـت و 
بـه کارگیـری گرافن در آن باعث شـده اسـت که شـفافیت 
سـلول نیـز تـا حد زیـادی حفظ شـود. بـه باور سـازندگان 
ایـن سـلول   ها ایـن توانایـی را دارنـد کـه در پنجـره هـا، 
نماهـا و سـقف سـاختمان   ها بـه کار بـرده شـوند تـا بتوان 
از تمـام سـطوح در دسـترس بـرای تولیـد انـرژی ارزان و 

زیسـت محیطـی بهـره برد.
سـلول  ایـن  کـه  درصـدی   12 بازدهـی  ادعـای  بـا 
انـرژی  وات  بـر  دالر   0.06 قیمـت  و  دارد  خورشـیدی 
تولیـدی از آن می    تـوان ایـن گونـه گفـت که این سـلول   ها 
می    تواننـد تـا 50 درصد نسـبت به سـلول   های خورشـیدی 
سـیلیکونی معمولـی ارزان تر تمام شـوند کـه در نوع خود 

اسـت. جالبی  رکـورد 
رسانشـی  ویژگی   هـای  آنکـه  بـرای  پژوهشـگران  ایـن 
گرافـن را کـه از مدت   هـا پیـش شـناخته شـده بـوده و در 
دسـترس قـرار داشـته بـه اسـتانداردهای مـورد نیـاز خود 
نزدیـک کننـد، از بسـپاری بـه نـام PEDOT:PSS بهره 
بردنـد کـه در سـاخت LED   هـا بسـیار بـه کار مـی    رود و 

می    توانـد نقـش الیـه   ی چسـباننده را نیـز بـازی کنـد.
بـرای آن کـه بتـوان از ایـن سـلول   ها بـازده باالیـی نیز 
بـه دسـت آورد نیـز پژوهشـگران دریافتند که بـا چند الیه 
سـازی گرافـن بـه روش رسـوب نشـانی بخـار شـیمیایی 
می    تـوان مقاومـت الکتریکـی گرافـن را کاهـش داد و در 
عیـن حـال شـفافیت آن را حفـظ کـرد. در نهایـت بـرای 
دسـتیابی بـه بازدهـی هرچه بیشـتر آن   ها از بهینه سـازی 
زاویـه تمـاس بیـن الیه   هـا بهـره بردنـد تـا بتـوان بهترین 

سـلول خورشـیدی را تولیـد کرد.
بـه گفتـه   ی پژوهشـگران ایـن طـرح، انعطـاف پذیـری 
بـی نظیـر گرافـن و سـادگی سـاخت ایـن سـلول می    تواند 
آن را بـه گزینـه   ای مطلـوب بـرای تولیـد انبوه بدل سـازد 
تـا بتـوان بـازار ایـن دسـته از دسـتگاه   ها را با سـلول   هایی 

شـفاف و بـا بـازده بـاال جایگزیـن کرد.
 Advanced جزییـات این پژوهش در نشـریه   ی علمی

Materials به چاپ رسـیده است.

 ،2015 اکتبـر   7 یعنـی  پیـش،  روز  چنـد 
قـرار بـود بـر اسـاس اعالم فرقـه ای مسـیحی در 
فیالدلفیـای آمریـکا، دنیـا بـه پایـان برسـد. امـا 
انـگار کـه برخالف ایـن پیش بینی، مـا همچنان 
بـه حیات خـود بـر روی زمیـن ادامـه می دهیم.

بـه همیـن بهانـه چنـد مـورد از وعده هایـی کـه 
یـاد آوری  را  جهـان  پایـان  بـرای  داده بودنـد 

می کنیـم:

1. سال 1000 میالدی
مسـوولین کلیسـا در آن تاریـخ باور داشـتند 
کـه هـزاره جدیـد بازگشـت دوبـاره مسـیح را به 
همـراه خواهـد داشـت. در انتظـار ایـن واقعـه، 
بسـیاری از مـردم متعلقـات، شـغل و حتی خانه 
خـود را رهـا کردنـد. هنگامـی کـه زمـان رخداد 
فرا رسـید و هیـچ اتفاق خاصی نیافتـاد، آن هایی 
کـه گمـان می بردنـد کـه پایـان نزدیـک اسـت، 

دریافتند دچار اشـتباه محاسـباتی شدند و اعالم 
کردنـد دنیـا بالواقـع در سـال 1033 میـالدی 
پایـان می یابـد. تـا آن جا کـه ما می دانیـم باز هم 

دچـار اشـتباه محاسـباتی بزرگـی شـده بودند!.
2. 1۹ می 1۹10

در اوایـل قـرن بیسـتم، منجمـان پـی بردنـد 
گازی  حـاوی  دار  دنبالـه  سـتاره های  انتهـای 
سـمی بـه نـام سـایانوژن اسـت. ایـن اکتشـاف 
در  فـراوان  دلهـره ای  و  تـرس  ایجـاد  باعـث 
بیـن مـردم در سـال 1910 شـد، هنگامـی کـه 
دریافتنـد زمیـن ممکـن اسـت از بیـن دنبالـه ی 
طوالنـی سـتاره دنبالـه دار هالی بگـذرد. با وجود 
آن که دانشـمندان اعالم کردند سـاکنان زمین را 
خطـری تهدیـد نمی کند امـا روزنامه هـا از جمله 
عمـل  خرافاتـی  صورتـی  بـه  تایمـز  نیویـورک 
کردنـد کـه موجـب شـد افـکار عمومـی متقاعد 
شـوند پایان کار نزدیک اسـت. البته هیچ نگرانی 
واقعـی وجـود نداشـت. ایـن دنباله گازی سـمی 
هیـچ وقت امکان نداشـت کـه از نزدیکـی زمین 

عبـور کنـد و حتـی اصـال مقـدار گازهای سـمی 
هـم بـه مقداری نبـود کـه بتواند باعث هـر گونه 

صدمـه جدی شـود.
1۹14 .3

در سـال 1876، چارلـز تیـز راسـل، بنیانگذار 
کـه  کـرد  پیش گویـی  یهـوه،  شـاهدان  فرقـه 
وقتـی  از  بازمی گـردد.  مسـیح در سـال 1914 
جامعـه  درآمـد،  آب  از  غلـط  پیش گویـی  آن 
مقلـدان فرقـه حداقـل هفـت مرتبـه دیگـر نیـز 
رخـداد  مـورد  در  مشـابهی  پیش گویی هـای 
بـه  همچنـان  امـا  دنیـا  داشـته اند.  آخرالزمـان 
آخـر نرسـیده اسـت و ایـن گـروه اکنون بیشـتر 
بـرای توزیـع جـزوات درب منزل هـا و همچنین 
رد دریافـت فرآورده هـای انتقـال خون، شـناخته 

می شـود.
4. سـال دو هـزار )یـک ژانویـه سـال 

میـالدی( دوهـزار 
واقعـا هیـچ کـس مطمئـن نبـود کـه یـک 
ژانویـه سـال دو هـزار چـه اتفاقـی خواهـد افتاد، 

تنهـا چیـزی کـه مشـخص بـود لـزوم ذخیـره 
بـود. اسـلحه  و  باتـری  آب،  بطری هـای 

بیش تـر واهمـه از آن جـا نشـات میگرفت که 
گمـان می رفـت کامپیوترها نتوانند سـال »00.« 
بـه جـای 2000،  را  آن  و  را تشـخیص دهنـد 
امـر  ایـن  می رفـت  احتمـال  بخواننـد.   1900

موجـب سـقوط دنیـای تکنولوژیـک شـود.
هزاره جدید از راه رسید و همه سالم بودند!

5. 7 دسامبر 2012
تقویـم  کهـن  پیش بینی هـای  اسـاس  بـر 
مایایـی گمان می رفت دنیا در 7 دسـامبر 2012 

بـه پایان برسـد.
امـا زمیـن جـان سـالم بـه در بـرد و احتماال 
دلیـل اصلـی اش هـم این بود کـه قـوم مایا اصال 
چنیـن پیشـگویی نداشـته اند. شـاید ایـن تاریخ 
تنهـا زمانـی بـوده اسـت کـه آن هـا از یادداشـت 
ایـام خسـته شـده بودنـد و دیگـر ادامـه نسـخه 
طوالنـی مـدت تقویـم 5172 سـاله ی خـود را 

متوقـف کـرده بودند!

5 موعدی که قرار بود دنیا به آخر برسد
خبر

5 عدد از بهترین گوشی های هوشمند بازار با قیمت زیر 600 هزار تومان 
 به کوشش عرفان زارعی

گوشـی های هوشـمند متنوعـی بـا پلتفرم هـا، مشـخصات 
فنـی، ویژگی هـای ظاهـری و بسـیاری فاکتورهـای دیگـر 
در بازه هـای مختلـف قیمتـی بـه بـازار عرضـه شـده اند. 
همیـن تنـوع در بیـن گوشـی های مختلف باعث می شـود 
تـا در زمـان خریـد، سـردرگم شـویم و نیـاز بـه راهنمایی 
خـوب و جامـع پیـدا کنیم.در همین راسـتا بحـث انتخاب 
بخش هـای  بـه  را  خریـد  بـرای  هوشـمند  تلفن هـای 
مختلـف تقسـیم کرده ایـم تـا در تصمیـم گیـری بهتـر به 

شـما کمـک کنیم.
آنر 4C هواوی

مشخصات فنی:
Chipset Octa- 620 HiSilicon Kirin پردازنده ی

core CPU
صفحه نمایش 5 اینچ با رزولوشـن 1280 × 720 پیکسـل 

- تراکم پیکسـلی: 294 پیکسـل بر اینچ
حافظه ی داخلی 8 گیگابایت   حافظه ی رم 2 گیگابایت
دوربین 13 مگاپیکسل-فالش دوربین جلو 5 مگاپیکسل

سیستم عامل اندروید 4.4 کیت کت
باتری 2550 میلی آمپر ساعت

وزن 162 گرم  ابعاد: 143 در 71.9 در 8.8 میلی متر
بـازار  در   3C  Honor تلفـن  کـه  آن  از  پـس  هـواوی 
موفقیت هـای زیـادی را از آن خـود کـرد، نسـخه ی جدید 
ایـن تلفـن را بـا نـام 4C Honor روانـه بـازار کـرد. ایـن 
تلفـن حافظـه ی داخلـی و حافظـه ی رم بهتـری دارد و 
دوربیـن ان ارتقـاء پیـدا کـرده اسـت. ایـن تلفـن یکـی از 
بهتریـن  پایین رده هـای بـازار محسـوب می شـود. بـه نظر 
می رسـد بـا توجـه بـه ایـن سـخت افزار و قیمـت بسـیار 
خـوب گوشـی یـک بـار دیگـر بایـد شـاهد موفقیـت این 

محصـول باشـیم.

Leon ال جی

مشخصات فنی:
 410  Qualcomm Snapdragon پردازنـده ی 
CPU  Chipset Quad Core Cortex-A53

 480  ×  854 رزولوشـن  بـا  اینـچ   4.5 صفحه نمایـش 
اینـچ بـر  پیکسـل   218 پیکسـلی:  تراکـم   - پیکسـل 

حافظه ی داخلی 8 گیگابایت
حافظه ی رم 1 گیگابایت

دوربین 8 مگاپیکسل - فالش
دوربین جلو 0.3 مگاپیکسل

سیستم  عامل اندروید 5 آب نبات چوبی
باتری 1900 میلی آمپر ساعت

وزن 149 گرم
ابعاد: 129.9 در 64.9 در 10.9 میلی متر

Leon یکـی از جدیدتریـن میـان رده هـای ال جی اسـت 
کـه بـه تازگـی وارد بـازار کشـور شـده اسـت. ایـن تلفـن 
مزیـت بهره گیـری از اندرویـد 5 آبنبـات چوبـی را دارد. 
اینچـی   4.5 نمایـش  صفحـه ی  یـک  از  لئـون،  ال جـی 
پیکسـل در هـر  پیکسـلی 220  تراکـم  بـا   FWVGA
اینـچ بهـره می بـرد. ال جـی سـعی می کنـد رابـط کاربری 
تلفن هـای پرچمـدار و قابلیت هـای نرم افـزاری آنهـا را بـه 
 Gesture تلفن هـای میـان رده خود بیاورد. مثـال ویژگی
Shot در سـه ثانیـه و به سـادگی با حرکت دسـت عکس 
سـلفی می گیـرد. قابلیـت Glance View حتـی زمانی 
کـه نمایشـگر خامـوش اسـت به سـرعت اجازه دسترسـی 
یـا  پیامک هـا  آخریـن  سـاعت،  نظیـر  اطالعاتـی  بـه 

می دهـد. را  بی پاسـخ  تماس هـای 

اکسپریا E4 سونی

مشخصات فنی:
Chipset Quad- Mediatek MT6582 پردازنـده ی

CPU core Cortex-A7
صفحه نمایـش 5 اینـچ با رزولوشـن 960 × 540 پیکسـل 

- تراکـم پیکسـلی: 220 پیکسـل بر اینچ
حافظه ی داخلی 8 گیگابایت

حافظه ی رم 1 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسل - فالش

دوربین جلو 2 مگاپیکسل
سیستم عامل اندروید 4.4 کیت کت

باتری 2300 میلی آمپر ساعت
وزن 144 گرم

ابعاد: 137 در 74.6 در 10.5 میلی متر
شـهر  در   2015 MWC نمایشـگاه  شـروع  از  پیـش    
بارسـلونا، سـونی اکسـپریا E4 را معرفـی کـرد. گوشـی 
هوشـمندی میـان رده کـه از نمایشـگری بزرگ بـه اندازه 
5 اینـچ بـا رزولوشـن 960 در 540 پیکسـل بهـره می برد. 
این گوشـی هوشـمند اگرچـه کیفیت تصویر مناسـبی در 
بخش نمایشـگر در اختیار شـما نمی گـذارد و دوربین های 
قـوی در بخـش جلویـی و پشـت با خـود به همـراه ندارد، 
امـا از صفحه نمایشـی بـزرگ بـه همـراه باتری بـا ظرفیت 
بـاال برخوردار شـده اسـت. به هـر حال محصوالت سـونی 
همـواره طرفـداران زیـادی دارند و سـونی بـا اینکه مدتی 
اسـت در بیـن محصـوالت پاییـن رده گوشـی زیـادی وارد 
بـازار نکـرده، همچنـان اکسـپریا ای 4 می توانـد یکـی از 

گزینه هـای خریـد ما باشـد.

Ascend Y550 هواوی

مشخصات فنی:
 Snapdragon Qualcomm MSM8916 پردازنده ی
 bit-64 Chipset Quad-Core Cortex-A53 410

CPU
 480  ×  854 رزولوشـن  بـا  اینـچ   4.5 صفحه نمایـش 

اینـچ بـر  پیکسـل   218 پیکسـلی:  تراکـم   - پیکسـل 
حافظه  ی داخلی 4 گیگابایت

حافظه ی رم 1 گیگابایت
دوربین 5 مگاپیکسل - فالش

دوربین جلو 2 مگاپیکسل
سیستم عامل اندروید 4.4 کیت کت

باتری 2000 میلی آمپر ساعت
وزن 153 گرم

ابعاد: 133 در 68 در 9.5 میلی متر
لیسـت  گوشـی های  جذاب تریـن  از  یکـی  بی تردیـد 
ایـن مـاه، اسـند وای 550هـوآوی اسـت کـه بـا قیمتـی 
بسـیار مناسـب امکانـات قابـل توجهـی چـون پردازنده ی 
4 هسـته ای 64 بیتـی بـا پشـتیبانی از شـبکه 4G  را در 
اختیـار شـما قـرار می دهد کـه در این محـدوده ی قیمتی 
کامال بی رقیب اسـت. گوشـی های سـری Y هـوآوی جزء 

محصـوالت پاییـن رده و ارزان قیمـت ایـن کمپانـی چینی 
بـه شـما می رونـد کـه خیلـی نمی تـوان روی طراحـی و 
کیفیـت سـاخت آنهـا حسـاب ویژه ای بـاز کـرد؛ ولی وای 

550 را می تـوان در مجمـوع راضی کننـده دانسـت.
اگـر قصـد نداریـد زیـاد بـرای خرید گوشـی هزینـه کنید 
ازای هزینـه ای کـه می پردازیـد  و دلتـان می خواهـد در 
یـک گوشـی بـدون مشـکل و کنـدی، بـا نمایشـگر خوب 
و امکانـات قابـل توجـه در کنـار قیمت مناسـب خریداری 
کنیـد، بـدون شـک گوشـی وای 550 هـوآوی یکـی از 
بهتریـن گزینه هـای موجـود در بازار اسـت. فقط ای کاش 

حافظـه ی داخلـی آن 8 گیگابایـت بـود.پ

Ascend Y635 هواوی

مشخصات فنی:
GHz 1.2 Quad-Core پردازنده

صفحه نمایـش سـایز 5 اینـچ بـا رزولوشـن 854 × 480 
پیکسـل - تراکـم پیکسـلی: 196 پیکسـل بـر هراینـچ

حافظه  ی داخلی 4 گیگابایت
حافظه ی رم 1 گیگابایت

دوربین 5 مگاپیکسل - فالش
دوربین جلو 2 مگاپیکسل

سیستم عامل اندروید 4.4 کیت کت
باتری 2000 میلی آمپر ساعت

وزن 178 گرم
ابعاد: 10.2 در 72.9 در 144 میلی متر

ایـن گوشـی تقریبـا مشـخصاتی مشـابه وای 550 دارد بـا 
ایـن تفـاوت کـه از یک نمایشـگر 5 اینچی بهـره می برد و 
بـه یـک پردازنـده ی 32 بیتی مجهز شـده اسـت. اگر فکر 
می کنیـد امکانـات وای 550 بـرای شـما کافـی اسـت، اما 
نمایشـگر آن کمـی کوچـک اسـت، می توانیـد سـراغ وای 
635 هـواوی بـا نمایشـگر 5 اینچـی برویـد که نسـبت به 

وای 550 کمـی گران تـر اسـت.
از نظـر طراحـی و مشـخصات فنـی، وای 635 نیز نکته ی 
کامـال جـزء محصـوالت  و  نـدارد  گفتـن  بـرای  خاصـی 
پاییـن رده قـرار می گیـرد. شـاید همچـون وای 550 بایـد 
یکـی از مزایـای مهـم آن را پشـتیبانی از اینترنـت نسـل 
قـرار  گوشـی هایی  ارزانتریـن  جـزء  کـه  بدانیـم  چهـارم 
می گیـرد کـه از این شـبکه پرسـرعت پشـتیبانی می کند.

آگهی مزایده مال غیر منقول
کالسـه  اجرائـی  پرونـده  موضـوع  شـماره 82/02/10-76/1340  بانکـی  قـرارداد  بموجـب 
9300092 له: بانک کشـاورزی شـعبه جیرفت علیه: شـرکت تعاونی باغداران و غیره تشـکیل 
و نظـر بـه اینکـه مدیونین نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدام ننمـوده اسـت ،  برابر مقـررات آئین 
نامـه اجـراء مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا قانـون ثبت و امالک کشـور بنا به درخواسـت بسـتانکار از 
اموال معرفی شـده ارزیابی الزم توسـط کارشناسـان رسـمی دادگسـتری انجام و پس از قطعیت ارزیابی 
بسـتانکار تقاضـای ادامـه عملیـات اجـرای نسـبت بـه مالکیت موازی دویسـت و هفتاد و شـش سـهم 
مشـاع از نهصد و شـصت هزار سـهم از96سـهم یکبابخانه پالک184 فرعی از706- اصلی به مسـاحت 
ششـدانگ 31318354مترمربـع ذیـل ثبـت42383 صفحه 4 دفتر 229 به شـماره جلـدی 347652 
ملکی سـیدخلیل حسـینی بـه آدرس جیرفت، جـاده کمربندی به طرف دانشـگاه حدود و مشـخصات 
: شـماالً مرزیسـت 7280متـر بـه شـماره 3875فرعـی از706 اصلی شـرقاً در چهار قسـمت اول بطول 
7100متـر بـه شـماره4478فرعی از 706 اصلی دوم بطول1400متر به رودخانه سـوم بطول 1550متر 
بـه رودخانـه چهـارم بطـول 1516متر به رودخانه جنوباً در نوزاده قسـمت که قسـمت نهم آن شـمالی 
که قسـمتهای اول و دوم و سـوم وپنجم ششـم و هشـتم و دهم وسـیزدهم و چهاردهم آن غربی اسـت 
اول بطـول 3178متـر بـه شـماره198فرعی از705 اصلـی دوم مرزیسـت به طـول 709متر به شـماره 
هفـت هزار و نهصدوشـصت و هشـت فرعی از هفتصدو پنج اصلی سـوم مرزیسـت بطـول 1051متر به 
شـماره یکصـدو نـود وهشـت فرعی از هفتصـدو پنج اصلـی چهارم مرزیسـت بطول380متر به شـماره 
یکصـدو نـود وهشـت فرعـی از هفتصدو پنـج اصلی پنجـم مرزیسـت بطول399متر به شـماره یکصدو 
نـود وهشـت فرعی از705 اصلی ششـم مرزیسـت بطـول 348متر به شـماره یکصدونود وهشـت فرعی 
از 705 اصلـی هفتـم مرزیسـت بطـول 219متـر بـه شـماره یکصدونود وهشـت فرعـی از هفتصدوپنج 
اصلـی هشـتم مرزیسـت بطول715متـر بـه شـماره 198فرعـی از705 اصلـی نهـم بطـول 168متر به 
شـماره 198فرعـی از 705 اصلـی دهـم بطـول 293متـر بـه شـماره 198فرعـی از705 اصلـی یازدهم 
بطـول 28متـر به پـالک 198فرعـی از705 اصلی دوازدهم بطـول 160متر به پـالک 198فرعی از705 
اصلـی غربـاً در دو قسـمت قسـمت که قسـمت اول آن جنوبی اسـت اول مرزیسـت بطـول 1093 متر 
بـه حریـم رودخانه دوم مرزیسـت بطـول 2130متر به حریم رودخانه به اسـتثنای مالکیـت علی آباد و 
بنـد سـراجی برابر نظریه کارشناسـی :1- ملـک موردنظر فاقد هر نـوع اعیان احداثی بـوده عرصه مورد 
اشـاره قطعـه زمینـی به مسـاحت 10800مترمربع مـع الوصف ارزش مـورد مزایده با کلیـه متعلقات و 
منصوبـات جمعـاً 1/450/000/000ریـال میباشـد. که مبنـا و پایه مزایـده نیز تعیین میگردد، جلسـه 
مزایده از سـاعت 9 الی12 صبح روز یکشـنبه مورخه94/08/10 در محل شـعبه اجراء اداره ثبت اسـناد 
و امالک جیرفت برگزار »مزایده از مبلغ مذکور شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد 
شـد. ضمنـاً فـروش نقدی بـوده و پرداخت کلیه قبـوض آب و برق و غیـره تا تاریخ انجام مزایـده اعم از 

اینکـه رقـم قطعـی آن معلوم شـده یا نشـده بـه عهده برنـده مزایده می باشـد.
تاریخ انتشار:94/07/23

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت- جواد فاریابی     

آگهی مناقصه شماره 13/ج/2-93 م )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـرای 5000 متـر لولـه گـذاری  125 و 160 میلیمتـر جهت نصب انشـعابات فاضالب شـهر کرمان 
و 200 متـر لولـه گـذاری لولـه 200 پلـی اتیلـن مربـوط بـه بلـوار جهاد کوچه هـای 6 را بـا بـرآورد  3/348/908/000 ریـال از  محل اعتبـارات داخلی و 
براسـاس  فهرسـت بهـای  سـال 94 از طریـق   برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکاری واجد شـرایط  واگـذار نماید  لـذا  از کلیه  شـرکت هـای پیمانکاری که 
دارای رتبـه بنـدی  در  رشـته آب مـی باشـند و گواهـی صالحیـت ایمنـی اداره کار را دارا باشـند دعوت می شـود جهـت دریافت اسـناد مناقصه حداکثر 

تـا پایـان  وقـت اداری  94/7/28  بـه دفتـر امـور قراردادهـای شـرکت آبفـا کرمان واقـع در بلوار 22 بهمـن ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:  16/600/000 به صورت ضمانتنامه بانکی 

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/8/9 
افتتاح  پاکتهای الف وب: ساعت 9 مورخ 94/8/10

افتتاح پاکت ج )پیشنهاد قیمت(: بعد ارزیابی
)ضمنا هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد(.

روابط عمومی آموزش همگانی



شماره پیاپی 470  
پنجشنبه 23 مهرماه 1394 

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

پیامک : 
500022030347

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:
https://telegram.me/payamma

پـس انـداز کـردن یکـی از کارهایـی اسـت کـه هـر فردی 
بایـد در زندگـی اش به فکر آن باشـد و پولـی را به عنوان پس 
انداز داشـته باشـد. پس انداز کردن پول از کارهایی اسـت که 
گفتنش از عمل کردنش بسـیار سـاده تر می باشـد. همه می 
داننـد کـه باید پول شـان را پس انداز نمایند ولی بیشـتر افراد 

در انجـام آن با مشـکل روبرو می شـوند.
نـکات زیـر به شـما کمـک می کند کـه بهتـر بتوانید پس 

انـداز کنید :
برای پس انداز کردن زیر بار قرض نروید

بعضـی از قـرض ها غیـر قایل اجتناب هسـتند مانند وقتی 
کـه مـی خواهید خانـه بخرید. تعـداد افراد کمی هسـتند که 
بـه انـدازه کافـی پـول دارنـد تا به یـک بـاره خانـه ای بخرند. 
اکثـرا بایـد از بانـک و یـا فـردی قـرض گرفتـه و آن را کم کم 

بازپرداخـت نماینـد. بـه هـر حـال، در حالـت کلـی، اگـر می 
توانیـد زیـر بـار قـرض نروید، پـس نرویـد. و اگر هم بـه ناچار 
پولـی را قرض گرفتید سـعی کنید در اسـرع وقـت و به مقدار 

زیـاد، آن را برگردانید.
برای پس انداز کردن
 هدف داشته باشید

اگـر بـرای پـس انداز کـردن پول، هدف داشـته باشـید، در 
شـما انگیـزه بـه وجـود آمـده و بـه راحتـی و بـا اشـتیاق می 
توانیـد پـس انداز نماییـد. البته بسـتگی دارد هدف شـما چه 
باشـد؟ بـه عنـوان مثـال خریـد خانه باشـد و یـا بـرای دوران 
بازنشسـتگی خـود مـی خواهیـد پول پـس انداز کنیـد. طبق 
هـدف و طـول مـدت رسـیدن بـه آن، بـرای پس انـداز کردن 

برنامـه ریـزی نمایید.

برای پس انداز کردن باید اهداف تان معقول باشد
بـه طور مثـال اگر شـما ماهیانه یک میلیون تومـان درآمد 
داریـد نمـی توانیـد انتظـار داشـته باشـید کـه بعد از 2 سـال 
بتوانیـد خانـه ای بخریـد امـا مـی توانیـد برای خرید ماشـین 
اقـدام نماییـد. پـس اهـداف خـود را بـرای پـس انـداز کردن، 

معقوالنـه انتخـاب کنید.
برای رسیدن به هدف خود زمان مشخص کنید

نمـی تـوان هدفی داشـت و زمانی برای رسـیدن بـه آن در 
نظـر نگرفـت. زیـرا رسـیدن به هـدف در زمان مشـخصی می 

توانـد لـذت بخش و مفید باشـد .

در زندگی های پرخرج امروزی چگونه 
پس انداز کنیم؟

خبر

سبک زندگی

افقی
1-نامحـدود - کشـور قهرمـان جـام ملتهـای آسـیا 2015 

میـالدی
2-پهلوانان - پیرو و سالک - زیردست

3-سـختی و صالبـت - مجلـس روسـیه - دسـته ورزشـی - 
یادداشت

4-کـف دریـا - صحـرای مصر - هافبـک آرژانتینی منچسـتر 
یتد یونا

5-همه دارند - خبره و وارد - حرکت و جنبش
6-نوعی قمری - ذره حاوی بار الکتریکی مثبت

7-امـر بـه آمدن - کسـی کـه نمی تواند فرزند داشـته باشـد 
- رمـق آخر

8-افسـرده و نومیـد - حکمـت ارسـطویی - گـذر گاه - گـرم 
سوزان و 

9-غوزه پنبه - از سیارات کوتوله - اجرت کار
10-نابینا - کم هوش

11-سرگرمی - نوکر و غالم - معدن
12-از بوسـتانهای بـزرگ تهـران - مـرد بی ریـش - پادگاني 

تهران در 
اروپـا - محصـول  13-عنصـر تیروئیـد - رشـته کوهـی در 

سـینما - شـهری در آلمـان
14-چارقد - خودروی جدید ایرانی - امتداد یافته

15-چهـارراه تقاطـع خیابـا نهـای فردوسـی و جمهـوری در 
تهـران - هـر دوازده مـاه یکبـار

عمودی
1-وقاحت - دباغ

2-شب بلند سال - از وسایل آشپزخانه - بهشت
3-توقـف فیلمبـرداری - از فرشـتگان شـب اول قبـر - حیله 

گـر - واحـد بـازی تنیس
4-رودی در فرانسـه - از همسـران حضرت ابراهیم - پایتخت 

سلیمان جزایر 
5-بـی مطالعـه و بـدون تحقیـق - از حبـوب - پسـر فریدون 

شاهنامه در 
6-امپراطور دیوانه روم - اختراعی از هود

7-از شـاعران تبریـزی - همیشـه و دائـم - مایـه پیشـرفت 
ها بعضـی 

8-نظریـات و عقایـد - خبرگـزاری اتریـش - فرشـته - واحد 
فـروش گردو

9-روشـنایی انـدک - فیلمـی از همایـون اسـعدیان - رودی 
در آلمـان

10-سالح جنگهای قدیم - شیره چغندر قند
11-پوسیده - وسیله ماهیگیری - بزرگوارتر

12-میلگرد بتون - چند ماده - صابون خیاطی
13-قدم یک پا - بنیاد و اساس - اندوه زده - قید تأکید

14-شـهری در کنگـو - پادشـاه افشـاری - یافتـن و پیـدا 
کـردن

15-والی - رنگین کمان

جدول ۴۷۰
جدول ۴۵۹

حل جدول شماره 46۹

جدول شماره 470
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15    14    13   12    11    10    9      8      7     6      5      4      3     2     1

نشسـت های اجتماعی بخش مهمی از کار را تشـکیل 
مـی دهنـد. در ایـن گردهمایی هاسـت که می تـوان به 
همـراه دوسـتان تفریـح کـرد،  بـا مشـتری هـای جدید 
آشـنا شـد و قراردادهـای مختلـف بسـت. امـا از سـویی 
دیگـر این نشسـت هـا مـی تواننـد دام هایـی خطرناک 
باشـند. کافی اسـت بیش از حـد احسـاس راحتی کنید 
و خودمانـی شـوید، قوانیـن پنهـان اجتماعـی را زیـر پا 
بگذاریـد و در نتیجـه بـه راحتـی خود را نابـود کنید، در 

حالـی کـه هیـچ وقت نمـی فهمیـد چرا؟
در متن زیر چند دسـتور آداب معاشـرت آورده شـده، 

کـه توصیـه می کنیم بـه دقت آنهـا را بخوانید :
در  کـه  شـخصی  از  برگردانـدن  روی  توجـه:  عـدم 
حـال صحبـت با شماسـت، نشـانه بـی ادبی اسـت. بذل 
توجـه یکـی از اصلـی ترین نشـانه های آداب معاشـرت، 
و بهتریـن تمجیـد از طـرف مقابـل اسـت. بـرای کسـب 
نتیجـه بهتـر، مـی توانید بـا حالت هـای مختلف صورت 
و بـدن حـرکات بـدن نشـان دهیـد کـه به بحـث عالقه 

هسـتید. مند 
ـُـل دسـت دادن: ایـن حرکـت نشـان دهنـده عدم  ش
اطمینـان شـما بـه خود اسـت. بـه نرمی دسـت بدهید. 
ایـن کار بیانگـر اعتمـاد بـه نفـس، خونگرمـی،  گشـاده 
رویـی و صداقـت اسـت. ولـی مراقب باشـید زیـاده روی 
نکنید و دسـت طـرف مقابـل را خیلی محکم نفشـارید، 
چـون آن وقـت فکـر می کند که شـما آدمی سـلطه جو 

و طالـب برتری هسـتید.
پشـت کـردن بـه دیگـری: زبـان بـدن )ایما و اشـاره 
هـا( شـما مـی توانـد شـخصیتتان را نشـان دهـد. اگـر 
بـه خوبـی بـا همـکار خـود برخـورد نکنید، اعـالم کرده 
ایـد کـه هیـچ عالقـه ای بـه صحبـت نداریـد. ایـن کار 
بـه نوعـی توهیـن اسـت و مـی توانـد منجـر بـه ایجـاد 
احساسـات و تفکـرات منفـی و حتـی خصمانـه دیگران 

نسـبت به شـما شـود. 
سـیگار کشـیدن: امـروزه، در بیشـتر قرارمالقات های 
عمومی از سـیگار کشـیدن به شـدت اجتناب می شـود. 
امتحانـش مجانی اسـت؛ در جمع سـیگار آتـش بزنید تا 
چـه غیر سـیگاری ها و چه سـیگاری هـای مطیع قانون 

از شـما بیزار شوند!
برداشـتن ظرف نوشـیدنی با دسـت راسـت: همیشـه 
نوشـیدنی خـود را بـا دسـت چـپ برداریـد. ایـن طوری 
مـی توانیـد هنـگام برخـورد بـا دیگـری، بدون دردسـر 
و ریختـن نوشـیدنی روی لبـاس هـای خـود یـا طـرف 
مقابـل، بـا او دسـت بدهیـد. بـه عالوه دسـت راسـتتان 
گـرم مـی مانـد، چـرا کـه نگهـداری نوشـیدنی بـا یـخ، 

دسـتتان را سـرد و مرطـوب مـی کنـد.
نپوشـیدن کـت: هیـچ وقـت لباسـی مانند کـت را در 
نیاوریـد یـا اگر فرضاً برای کالس گذاشـتن کـراوات زده 

ایـد، گـره کـراوات خـود را شـل نکنیـد مگـر ایـن کـه 
میزبـان پیـش از شـما، چنین کاری بکند. بـه طور کلی، 
لبـاس نامرتـب در نشسـت های عمومی بسـیار ناپسـند 

است.
بیـش از حـد نزدیـک ایسـتادن: هـر یـک از مـا برای 
خـود یـک »حـد آسـودگی« داریـم و دوسـت نداریـم 
دیگـران بـدون اجـازه بـه ایـن فضـای شـخصی تجـاوز 
کننـد. اگـر هـم کسـی ایـن کار را بکنـد سـعی داریم از 
او دوری کنیـم و از متجـاوز بـه خاطـر نزدیکـی بیش از 

حـد بیـزار می شـویم.
بلنـد صحبـت کـردن: با صـدای بلند صحبـت نکنید. 
ایـن کار شـما را مغـرور و از خود راضی جلـوه می دهد. 
صدایتـان بایـد آرام و یکنواخـت باشـد و لحنتـان باید با 

زمـان و موقعیـت حاضر در آن هماهنگ باشـد.
زمـان پایـان میهمانـی: یـک مهمانـی رسـمی هیـچ 
وقـت نباید بیشـتر از دو سـاعت طول بکشـد. سـاعت 6 
بعدازظهـر شـروع شـود و حداکثر تا سـاعت 8 بـه پایان 
برسـد. تا نیم سـاعت پس از سـاعت پایـان مهمانی باید 

آنجـا را تـرک کرده باشـید.
صحبـت همزمان: وقتی شـخص دیگـری صحبت می 
کنـد، بهتریـن روش اهانـت کـردن پریدن وسـط حرف 
اوسـت! قبل از پاسـخ دادن، اجازه دهید حرفش را تمام 
کنـد. بـه ایـن ترتیـب نشـان می دهیـد که فـرد مؤدبی 
هسـتید و طـرف مقابـل هـم بهتر مـی توانـد گفته های 
شـما را بشـنود و بفهمـد. در ضمـن راز سـخنور خـوب 

شـدن، خوب گـوش کردن اسـت.

مهمانـی رفتـن هماننـد دیگـر روابط اجتماعـی آداب 
خـاص خـودش را دارد. چگونگـی  رفتـار شـما در یـک 
مهمانـی شـخصیت شـما را نشـان مـی دهـد. رعایـت 
نـکات زیـر بـه شـما کمـک مـی کنـد مهمـان خوبـي 

 . شید با
1 -تشکر یادتان نرود:

تشـکر از میزبـان به خاطر پذیرایـي اش ضرورت دارد. 
ایـن کار را مي توانیـد در پایـان مهمانـي انجـام بدهیـد. 
امـا روش بهتـري هـم وجـود دارد؛ مي توانیـد فـرداي 
مهمانـي بـه میزبـان تلفـن بزنیـد و بـه او بگوییـد فقط 

زنـگ زده ایـد بابـت تشـکر از پذیرایـي دیـروز؛ همین.
2- سرزده نروید مهماني:

ایـام عید، بـازار مهمانـي و دید و بازدید حسـابي داغ 
اسـت. پیـش از این کـه به قصـد مهماني از منـزل خارج 
شـوید، تلفـن بزنیـد و از حضـور میزبـان در منـزل و از 
آمادگـي اش بـراي پذیرایـي از شـما اطمینـان حاصـل 
کنیـد. شـاید مهمانـان زیـادي در منزل میزبـان حضور 

داشـته باشـند و او موقـع پذیرایـي بـه زحمـت بیفتد.
3- سر وقت بروید :

منـزل  بـه  معینـي  زمـان  گذاشـته اید  قـرار  اگـر 
میزبـان برویـد، دیـر نکنیـد. زود هـم نرویـد در روز هاي 
شـلوغ عیـد، هـر خانـواده اي بـراي خـودش برنامه ریزي 
فشـرده اي دارد و تأخیـر شـما ممکـن اسـت برنامه یک 

جمـع را مختـل کنـد.
هـم  دور  وقتـي   : نکنیـد  بحـث  بزنیـد،  گـپ   -4
متنوعـي  بحث هـاي  کـه  ایـن  احتمـال  نشسـته اید، 
دربـاره مسـائل اجتماعـي، سیاسـي، شـخصي و... پیش 
بیایـد، زیـاد اسـت. فرامـوش نکنید کـه شـما مهمان اید 
و مجلـس مهمانـي جـاي بحث و جـدل نیسـت. به یک 
گـپ خودمانـي بسـنده کنیـد و مجلـس مهمانـي را بـه 
میـدان جنـگ تبدیـل نکنیـد. از ایـن فرصت بـراي تازه 
کـردن دیدار هـا و لـذت بـردن از مصاحبـت همدیگـر 
اسـتفاده کنیـد و خودتـان و اطرافیانتـان را با بحث هاي 

آنچنانـي  خسـته نکنیـد. 

5 - به میزبان کمک کنید :
را  کار  ایـن  ایرانـي،  بیشـتر خانم هـاي  خوشـبختانه 

خـوب بلدنـد. 
پذیرایـي کمـک کنیـد: موقـع  امـر  بـه میزبـان در 
چیـدن میـز غـذا، مرتب کردن آشـپزخانه بعـد از صرف 
غـذا و شست وشـوي ظـروف. بـا ایـن کار، نـه تنهـا بـه 
میزبـان کمـک مي کنیـد، بلکـه فرصتـي پیـدا مي کنید 
تـا رابطه تـان را هـم صمیمي تـر کنید و احیانـا چیزهاي 

جدیـدي هـم یـاد بگیرید.
6 - شنونده خوبي باشید :

تـوي مهمانـي به همـان میزان که صحبـت مي کنید، 
بـه دیگـران هم اجـازه صحبت بدهید و خالصـه این که 

شـنونده خوبي باشید.
7 - گاهي به ساعت نگاه کنید: 

گـه گاه، نگاهـي بـه سـاعت تان بیندازید. سـاعات بعد 
از صـرف شـام، جـان مي دهـد بـراي گپ هـاي طوالني، 
ولـي حواسـتان باشـد که ایـن گپ ها خیلي هـم به درازا 
نکشـد. گاهـي میزبـان قـرار اسـت صبـح روز بعـد برود 
سـر کارش یـا برنامـه مسـافرتي در پیش داشـته باشـد 
و بـه خاطـر رودربایسـتي  بـا شـما حسـابي بـه زحمـت 

. بیفتد
8 - غم و غصه تان را با خودتان نبرید :

وقتـي بـه مهمانـي مي رویـد، غصه هایتـان را در خانه 
جـا بگذاریـد حتمـا. مهمانـي جـاي خوبـي بـراي طرح 
مسـائل و مشـکالت نیسـت. مسـلما میزبـان هـم مثـل 
شـما مشـکالت خاص خـودش را دارد. یادتان باشـد که 
ایـن دیـد و بازدیدهـا قـرار اسـت فرصتـي باشـند براي 

شـاد بـودن و فرامـوش کـردن گرفتاري هـا.
10- حواستان به بچه  هم باشد: 

اگـر بچه هـاي شـیطان و باهوشـي داریـد کـه از فرط 
باهوشـي دلشـان مي خواهد از همه چیز سـر در بیاورند 
و از در و دیـوار برونـد بـاال، حتمـا هوایشـان را داشـته 
باشـید. بـه هـر حـال آن جـا خانـه خودتـان نیسـت و 

احتمـاال قواعـد و قوانیـن خـودش را دارد. 

غایب بزرگ
هدی ایزدی

آلـوده یـک سـریال شـده ام. چشـم کـه بـاز می کنـم، 
نخسـتین کارم چپانـدن سـی دی بعـدی تـوی دسـتگاه 
و دنبـال کـردن قصـه سـریال اسـت؛ قهرمـان سـریال، 
بی فکـر، شـوخ  بی مسـئولیت، خوشـگذران،  نویسـنده ای 
طبـع و البتـه الابالـی اسـت که نـه دلش به حـال زندگی 
خـودش می سـوزد و نـه به حـال زندگـی زن و فرزندش.

از همـان دقایـق اول سـریال تـا انتهـا مـدام در حـال 
»از دسـت دادن« اسـت؛ از پـول و ماشـین و خانه گرفته 
تـا زن و فرزنـد و حیثیـت و اعتبـار و آبـرو. او بـا تـالش 
و دقـت ویـژه اي، بـه زندگـي اش گنـد مي زنـد و بـراي 
خرابـکاري کـردن هیـچ حـد و مـرزي را نمي شناسـد. او 
تمـام مرزهـا را رد مي کنـد و ته  بازندگـي را درمـي آورد. 
بلـه، او یـک »بازنده حرفـه اي« اسـت. شـروع بـه خواندن 
دربـاره ایـن سـریال مي کنم. به یک نظرسـنجي مي رسـم 
مبنـي بـر اینکـه آدم ها دوسـت دارنـد جاي کـدام یک از 
کاراکترهـاي اصلـي سـریال هاي بـزرگ تاریـخ تلویزیـون 
باشـند. کاراکتـر اصلـي ایـن سـریال، مقـام اول را دارد! 
همـان »بازنـده حرفـه اي و لعنتـي« کـه باعث شـده این 
سـریال بـا نمره گـذاري بسـیار باالیـي، در رده بهترین هـا 
قـرار بگیـرد و کلـي جایـزه معتبـر درو کند. اما تماشـاي 
چـه چیزي از یـک نویسـنده خودویرانگر، آشـفته و نیمه 
مجنـون، اینقـدر لذتبخـش اسـت؟ چـرا آدم هـا دوسـت 
دارنـد جـاي یک فلـک زده اعصـاب خردکن باشـند؟ من 

فکـر مي کنـم جـواب را بدانـم.
دنیـاي امـروز، دنیـاي »متوسط«هاسـت. دیگـر مثـل 
دیگـر  آورد.  دنیـا سـربرنمي  در  غولـي  پیـش،  50سـال 
و  نمي کنـد  یکه تـازي  و  نمي شـود  متولـد  اسـطوره اي، 
»افسـانه اي بـودن«، در انحصـار هیچ کسـي نیسـت. بـه 
همیـن دلیـل اسـت کـه وقتي کسـي در هـر زمینـه اي تا 
تـه خـط را تختـه گاز مي رانـد، جـذاب مي شـود. در اصل 
مهـم نیسـت چقـدر گند بزني یـا چقدر موفقیـت و فایده 
بـه بـار بیـاوري. در دنیـاي امـروز مهـم این اسـت که در 
هـر کار و شـرایطي قدم مي گـذاري، بـه »حرفه اي«ترین 
شـکل ممکـن انجامـش دهـي و تـا خـط پایان بتـازي. از 
قـرار معلـوم کاراکتـر اصلـي این سـریال هـم در گندزدن 
و باختـن و از دسـت دادن، تـا تـه خـط را رفتـه اسـت و 
همیـن از او یـک کاراکتـر محبـوب و دوسـت داشـتني 

مي سـازد.
همـه مـا در روزهایـي کـه »متوسـط«ها حـرف اول 
کـه  »درجـه یک«هایـي هسـتیم  به دنبـال  مي زننـد،  را 
روبـان  و  مي رونـد  فراتـر  مرزهـا  از  مي کننـد،  ریسـک 
خـط پایـان را بـا بي پروایي شـان بـه زمیـن مي اندازنـد. 
و  تحمـل  قـدرت،  کنونـي،  شـرایط  در  مـا  از  هیچ یـک 
جـرأت اینکـه تـا تـه خطـي را برویـم، نداریم. بـه همین 
دلیـل اسـت کـه دیـدن کسـاني کـه زندگي شـان را بـه 
نقطـه اي مي رسـانند کـه دیگـر چیـزي بـراي از دسـت 
دادن یـا چیـزي بـراي به دسـت آوردن ندارنـد، برایمـان 
لذتبخـش اسـت. ایـن »ته خط« رسـیدن، به ما احسـاس 
رهایـي مي دهـد. مـا نـه در کار، نـه در کسـب مهـارت، 
نـه در عشـق، نـه در تحصیـل و نـه در هیـچ زمینـه اي، 
صبـوري و توانایـي تـا تـه خـط رفتـن را نداریـم و بـراي 
همیـن هیـچ وقـت احسـاس رهاشـدن نداریـم. احسـاس 
زندگـي  در  بـزرگ  غایبـان  از  یکـي  شـاید  »رهایـي«، 

انسـان هاي امـروز باشـد. نظـر شـما چیسـت؟

سینما
محمود قلی پور

زن گفـت: »پوسـیدیم بـه خـدا تـو خونـه، پـول سـفر 
نداریـم قبـول، تـا پارک سـر کوچـه و سـینما و قدم زدن 
را  روزنامـه اش  نمی تونیم؟«مـرد  بریـم،  می تونیـم  کـه 
بسـت و انداخـت روي میز، اخـم کرد و کنتـرل تلویزیون 
را برداشـت و شـروع کرد به بـاال و پایین کـردن کانال ها. 
زن دیگـر چیـزي نگفـت. مـرد تلویزیـون را خاموش کرد 
و کنتـرل را هـم انداخـت کنـار روزنامـه، پسـر 7سـاله و 
دختـر 8سـاله اش کمـي آن طرف تـر مشـق مي نوشـتند. 
صـداي برخـورد کنتـرل به شیشـه میـز که آمد سرشـان 
را برگرداندنـد سـمت پدر. مـرد با اخم گفت: »مشـق تون 
رو بنویسـید«. بلند شـد و رفت توي آشـپزخانه. زن روي 
سـینک بیهـوده دسـتمال مي کشـید. مـرد در یخچـال را 
بـاز کـرد و بسـت و بعـد رو بـه زن گفـت: »تـو بگـو کجا 
بریـم؟ یـه چیـزي مي گـي بعـد نمي شـه جمعـش کرد«. 
زن دسـتمال را آویـزان کـرد و گفت: »تنبلـي نکن، بهونه 
نیـار، بیـا ببریم شـون سـینما.« مرد سـري تـکان داد و از 

سـر ناچـاري پذیرفت.
جلوي در سـینما شـلوغ بود. مـرد گفـت: »بیاین بریم 
پـارک، اینجـا خیلـي شـلوغه«. بچه هابـه مادرشـان نـگاه 
کردنـد و بغـض کردنـد. زن گفـت: »خب بریم پـارک اما 
بچه هـا بـه امیـد سـینما اومـدن«. مـرد نفـس عمیقـي 
کشـید و گفـت: »گرفتـار شـدیم بـه خـدا. بریـم بلیـت 
بخریـم.« چنـد دقیقـه بعـد وارد سـینما شـدند. بچه هـا 
خوشـحال بودنـد. زن آرام در گـوش مـرد گفـت: »خـدا 
خیـرت بـده«. مـرد پخـي خندیـد و جـواب زن را نـداد.

فیلـم کـه تمـام شـد، زن آرام بـه مـرد گفـت: »خیلي 
طوالنـي بـود، حوصلـه ات سـر نرفـت؟« چراغ هاي سـالن 
که روشـن شـدند، نـم اشـک را روي گونه هاي مـرد دید. 
مـرد گفـت: »نـه اصال طوالنـي نبـود. خیلي خـوب بود«. 
بـا روي خـوش بـه بچه هـا گفـت: »سـینما پیشـنهاد کي 
بـود؟« پسـر از صندلـي اش بلند شـد و گفت: »پیشـنهاد 
فاطمـه«. خواهـر امـا گفـت: »نـه پیشـنهاد مـن و حامـد 
بـا هـم بـود«. پدر دسـتي به سـر بچه ها کشـید. پسـر و 
دختـر دسـت پـدر را گرفتنـد و از سـالن همـراه جمعیت 
خـارج شـدند. زن بـه پرده سـینما نـگاه کـرد و لبخندي 

زد.
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پروژه بزرگ چین برای یافتن آدم فضایی
پـروژه بزرگتریـن رادیـو تلسـکوپ جهـان بـه نـام »فاسـت« در چیـن در حـال 
تکمیـل اسـت. قطـر این تلسـکوپ معـادل 30 ورزشـگاه فوتبال اسـت. قرار اسـت 
این رادیو تلسـکوپ در سـال 2016 تکمیل شـود، پس از آن دانشمندان می توانند 
سـیگنال هایـی را از حیـات هـای احتمالـی موجود تا 12 میلیون سـتاره و سـیاره 
دریافـت نمایـد. بزرگتریـن رصدخانه جهـان در زمـان حاضر رصدخانه »ارسـیپو« 
در »پورتوریکـو« بـا قطـر 305 متر می باشـد. از فاسـت می توان به عنـوان مکانی 
بـرای ماموریـت هـای فضایـی در آینده و یافتن نشـانه هـای زندگی در خـارج کره 

زمین اسـتفاده نمود.

تجاوز دو مرد افغان به یک استاد دانشگاه
بـاز هـم وقـوع حادثـه ای وحشـتناک نام منطقه سـعادت آبـاد تهران را بر سـر 
زبـان هـا انداخـت. به گـزارش جام نیـوز، این بار دو مـرد افغان زن جوانـی را که در 
حـال عبـور از یـک پل عابـر پیاده بود با تهدید چاقو مـورد آزار و اذیت قـرار دادند و 
اموالـش را سـرقت کردنـد. این حادثه وقتی به پلیس گزارش شـد کـه خانواده زنی 
بـه نام سـیما بعد از سـاعتی بـی خبری از او، بـدن نیمه جانـش را در نزدیکی خانه 
اش در کـوی فـراز، واقـع در سـعادت آبـاد پیـدا کردنـد. آثـار متعدد ضـرب و جرح 
روی بـدن زن جـوان بـه خوبی مشـهود بود و نشـان مـی داد حادثه تلخـی برایش 
رخ داده اسـت. سـاعتی پـس از ایـن حادثـه وقتی سـیما شـرایط بهتری پیـدا کرد 
گفـت در حالـی کـه از روی پـل عابر پیاده نزدیـک خانه اش عبور می کـرد دو مرد 
افغـان بـا تهدیـد چاقو او را مورد آزار و اذیت قرار داده و سـپس به سـاختمانی نیمه 
کاره در آن حوالـی گریختـه انـد. بـه این ترتیب مأموران پلیـس پایتخت تحقیقات 
خـود را در ایـن بـاره آغـاز کردنـد. زمانی کـه مأموران به سـاختمانی کـه دو متهم 
در آن جـا پنـاه گرفتـه بودنـد رفتنـد بـا 30 مرد افغان روبه رو شـدند و معلوم شـد 
آن جـا مدتـی اسـت به محلی بـرای اقامت افغانی ها تبدیل شـده اسـت. در همین 
حال قربانی این حادثه دو متهم را در بین سـاکنان سـاختمان نیمه کاره جسـت و 
جـو کرد اما نتوانسـت آن ها را شناسـایی کند. شـواهد نشـان می داد 4 نفـر از این 
افـراد دو متهـم را فـراری داده انـد. به همیـن دلیل 4 نفر به عنوان متهم بازداشـت 
شـدند و پرونده اتهامی آن ها به شـعبه 1156 مجتمع قضایی بعثت ارسـال شـد.

برای مائده حجاری پاپوش درست کردند!
در روزهـای گذشـته جنجالـی در رسـانه های خبری شـکل گرفـت که حکایت 
از نظـر هتاکانـه یک کارشـناس آشـپزی در رابطه با خبر شـهادت سـردار همدانی 
مـی داد. نظـری کـه در صفحه اینسـتاگرام یک عکاس درج شـده بـود و خیلی زود 
تبدیل به خبری داغ در سـطح رسـانه ها شـد. اصل ماجرا چه بود؟ فردی حسـاب 
کاربـری بـه نـام »مائـده حجـاری« در اینسـتاگرام بـاز مـی کنـد و افراد بسـیاری 
نیـز صفحـه وی را دنبـال مـی کننـد. ایـن فـرد گاهـا در صفحـات دیگـران نیـز با 
سوءاسـتفاده از نـام ایـن مجـری تلویزیـون اقـدام بـه نظـردادن مـی کند و دسـت 
بـر قضـا یکـی از این نظـرات باعث خشـم بسـیاری از کاربـران می شـود. خبر این 
هتاکـی! به رسـانه هـای جمعی درز می کنـد و در کمتر از سـه روز مصاحبه هایی 
انجـام مـی شـود و این کارشـناس اخراج و ممنـوع التصویر می شـود. نظر مربوطه 
در آن صفحه پاک شـد و صفحه منتسـب به این آشـپز نیز از دسـترس خارج شـد. 
بعـداز دو روز مجـددا تصاویـری از سـردار همدانـی در همان صفحه منتشـر شـد و 
معـذرت خواهـی از خانـواده شـهید و مردم صورت گرفـت.  در این بین نیز کسـی 
بـه خـود زحمتی نـداد تا چند و چون ماجـرا را از زبان این شـخص به ظاهر هتاک 
بپرسـد! اما »مائده حجاری« در صفحه اصلی اینسـتاگرام خود ضمن تعجب از این 
اتفـاق نوشـت: دیـروز با صدای زنـگ تلفن از خـواب پریدم. یکی از دوسـتانم گفت 
بـرو ببیـن چـه اتفاقـی در اینسـتاگرامت افتاده اسـت.  صفحه که باز شـد خشـکم 
زد. عـده ای غوغاسـاالر و هتـاک بـه جـرم توهین، برایم پاپوش درسـت کـرده و به 
صفحـه ام هجـوم آورده و یـک مشـت دروغ و اکاذیـب را به من نسـبت داده بودند. 
البتـه قبـال هـم به صـورت پرادکنـده این هتاکـی را دیـده بـودم ولی این بـار پای 
رسـانه هـا هـم وسـط کشـیده و حتـی خبرگـزاری هـا هـم که موظـف انـد اخبار 
مسـتند بـه اطالع مردم برسـانند بـه این تقلید کورکورانـه دامن زندنـد.  به صورت 
خیالـی مـرا کارمند صداوسـیما فرض کرده و بـه صورت خیالی هم اقـدام به اخراج 
کـرده انـد در حالیکه من هرگز کارمند یا کارشـناس صداوسـیما نبـوده ام این خبر 
کـذب را انتشـار داده انـد!!!! مـن به خـدا واگذارتان می کنم و تصفیه حسـاب ما در 
روز قیامـت. شـهدا ضامـن بقـای این کشـورند و توهین بـه آن شـهید و توهین به 

خـودم را در ایـن روزها نمی بخشـم.
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یادداشت های بدون مرز

»حق« در وضعیت
پست مدرن

از  بـاور و اعتقـاد بـه »حـق« در جهـان امـروز 
باورهـای اساسـی بشـر در حوزه ی روابـط اجتماعی 
می باشـد. انسـان امـروز بیش از آنکه خـود را مکلف 

بدانـد محـق می دانـد، پیچیدگی هـای روز افزون زندگـی اجتماعی و 
وجـود کشـمکش هـای گوناگون میـان افراد با هـم، افراد بـا حکومتها 
و حکومتهـا بـا هـم موجـب مطرح شـدن هر چه بیشـتر بحـث مذکور 

گردیـده و بـه دغدغـه ی مهـم انسـان معاصر تبدیل شـده اسـت. 
در تفکـر سـنتی »حـق« از طرف موجـودی غیر از انسـان به او عطا 
مـی شـود. مثاًل در یونان باسـتان حق از طرف طبیعت و در مسـیحت 
از طرف خداوند و کلیسـا به آدمی داده شـده اسـت. و در نتیجه انسـان 
در برابـر اعطـا کننـده ی حـق بـه او )خدا یـا طبیعـت( دارای تکالیفی 
اسـت. انسـان سـنتی بیشـتر مکلـف اسـت تـا محـق بنابرایـن مفهوم 
کالسـیک »حـق« بیشـتر بـه معنـای »حق بـودن« اسـت بـه عبارت 
بهتـر »حـق بودن« به معنـای خوب بـودن، نیکو بـودن، اخالقی بودن 
و بـر حـق بـودن اسـت و ایـن مفهـوم حـق در برابـر باطل بـه کار می 
رود. و عمدتـاً در زمینـه هـای اخالقـی و سیاسـی کاربـرد دارد. پـس 
از قـرون وسـطا دوران جدیـد بـا رنسـانس آغـاز می شـود، به حاشـیه 
رانده شـدن حاکمیت کلیسـا و تفکر آن طلیعه ی دوران مدرن اسـت؛ 
در ایـن دوران انسـان محـور تمـام جهـان هسـتی مـی گردد و انسـان 
محـوری )اومانیسـم( مبنـای تفکـرات فلسـفی و اجتماعـی قـرار مـی 
گیـرد و بـه تبـع آن در ایـن تفکر مفهوم حق نسـبت بـه دوران ماقبل 
مـدرن دسـتخوش تغییـر می گـردد. در دوران مدرن »حـق« از جانب 
موجـودی غیـر از انسـان )خـدا یـا طبیعـت( بـه او اعطا نمی شـود که 
تکلیفـی در برابـر اعطـا کننـده ی آن برایش متصور باشـد بلکه منشـا 
یـا مبنـای حـق خود انسـان اسـت و مفهـوم مـدرن »حق« بیشـتر به 
معنـای »حـق داشـتن« اسـت و آدمـی در جهـان مدرن بیشـتر محق 
اسـت تـا مکلـف. این تعریـف از »حـق« در برابر تکلیف قـرار می گیرد 
یعنـی دیگـران مکلف به رعایت حِق صاحب حق هسـتند. حق انسـان 
جهـان مـدرن در اعالمیه ای جهانی حقوق بشـر نمـود مهمی پیدا می 
کنـد و حقـوق مختلفی بـرای او به وجود می آیـد از جمله حق تعیین 

سرنوشـت، حـق رای، حـق آزادی بیان و...
پس از جنگ جهانی دوم پسـت مدرنیسـم به صورت سـیر تحوالت 
گسـترده ای در نگـرش انتقادی بـه ادبیات، فرهنگ، فلسـفه، معماری 
و هنـر بـه وجـود آمـد. کـه در واقـع از بطـن مدرنیسـم و در واکنش و 

انتقاد بـه آن بود.
پسـت مدرنیسـم فاقـد سلسـله مراتـب مرکـزی یـا اصول سـاخت 
یافتـه ی مشـخص اسـت و در برگیرنـده ی پیچیدگی مفـرط، تناقض، 
ایهـام و عـدم انسـجام درونـی اسـت. عـدم قطعیـت، تکثـر گرایـی 
)پلورالیسـم(، مـرگ خـرد و نقـد مدرنیتـه از ویژگـی هـای پسـت 
مدرنیسـم اسـت ایـن مکتـب یـک نظریـه نظـام مند بـا فلسـفه های 
جامـع و فراگیـر نیسـت. بلکـه پیکـره ای پیچیـده و درهـم تنیـده و 
متنـوع از اندیشـه ها، دریافت ها، شـناخت ها، برداشـت هـا و نظریات 
متفاوتـی از فرهنـگ رایـج و ترسـیم نمایـی از کثـرت پدیـده هـای 
مرتبـط بـه هـم مـی باشـد. در وضعیت پسـت مـدرن مفهـوم »حق« 
سـیالیت مـی پذیـرد، متکثـر و متحـول مـی گـردد، از حالـت جهـان 
شـمولی و کلیـت خـارج، جزئی نگر و خـاص می گـردد در این مکتب 
اولویـت هـای »حـق« از بین مـی رود و ایـن مفهوم، خـاص، ناهمگن، 
نامتجانـس و در حـال تغییـر مـی باشـد. به باور پسـت مدرنیسـت ها 
در بطـن اصطـالح »حـق« نیـز عالمـت سـوال وجـود دارد. در پسـت 
مدرنیسـم بـه نقـادی مفهـوم »حـق« پرداخته می شـود و ایـن امر از 
نـگاه تـک بعـدی، دو بعـدی )دکارتی(، قالبـی و کلیشـه ای خارج می 
شـود و بـه مفهومـی متکثر، چند بعدی و نسـبی تبدیل مـی گردد که 
قابـل ارزش گـذاری نیسـت و تمـام برداشـت هـا از ایـن آن صرفاً یک 
تفسـیر اسـت و بـه قول معـروف پسـت مدرنیسـت ها هیچ تفسـیری 
بـر تفسـیر دیگر برتـری ندارد. شـاید بتوان گفت مفهوم کیفی، نسـبی 
و چنـد بعـدی حـق در وضعیت پسـت مـدرن مفهومی تراژیک اسـت 
چـرا کـه جهان تـراژدی آدم هایی اسـت کـه فکر می کننـد »حق« با 
آنهـا اسـت. در حالـی که »حـق« با آنها هسـت ولی »حق« بـا دیگران 

هم هسـت. 

نوشـت:حضور  نیـوز  اقتصـاد 
قدرتمنـد چیـن در صنعـت کفـش 
بـود  ایـران سـبب شـده  پوشـاک  و 
تـا برخـی از تولیـد کننـدگان اصیـل 
پوشـاک در کشـور نتواننـد محصولی 
بـا شـرقی هایـی کـه  قابـل رقابـت 
سـرعت شـان در فتـح بازارهـا غیـر 
کننـد.  تولیـد  بـود،  کنتـرل  قابـل 
خودروسـازان چینـی در شـش مـاه 
دسـتگاه  هـزار   45 امسـال  نخسـت 
انـواع خودرو سـواری در کارخانه های 
بدیـن  تـا  کرده انـد  مونتـاژ  کشـور 
تولیـد  کل  از  درصـد   10 صـورت 
خـودرو در ایـران را طـی ایـن مـدت 
بـه نـام خـود کننـد. آخریـن ماه های 
مدیریـت منوچهـر منطقـی بـر ایران 
خـودرو بـود کـه نـام چیـن بـر سـر 
جـاده   14 کیلومتـر  اهالـی  زبـان 

افتـاد. کـرج  مخصـوص 
آن روزهـا پـژو در اوج قـدرت خود 
محصوالتـش را در ایـران بـه تولیـد 
می رسـاند و در 1387 بـا فرسـتادن 
جشـن  ایـران،  بـه  عاملـش  مدیـر 
بیسـتمین سـالگرد همـکاری خود با 
ایرانیان را جشـن گرفـت. طبیعی بود 
کـه در ایـن میان باز شـدن پـای تازه 
واردهـای چینـی بـه صنعت خـودرو 
ایـران یـک شـوخی تلخ بیشـتر نبود.  
درآمدهـای  افزایـش  بـا  روزهـا  آن 
نفتـی، انبوهـی از کاالهـای چینی به 
بازار کشـور سـرازیر شـده بود مناطق 
را تحـت سـیطره خـود  آزاد کشـور 

قـرار داده بـود.
 حضـور قدرتمنـد چین در صنعت 
کفـش و پوشـاک ایران سـبب شـده 
تولیـد کننـدگان  از  برخـی  تـا  بـود 
نتواننـد  کشـور  در  پوشـاک  اصیـل 

شـرقی  بـا  رقابـت  قابـل  محصولـی 
فتـح  در  شـان  سـرعت  کـه  هایـی 
بازارهـا غیـر قابـل کنترل بـود، تولید 
کننـد. در آن زمـان مدیری از صنعت 
خـودرو شـاید جـرات نمـی کـرد بـه 
چینی هـا  بـا  همـکاری  از  وضـوح 

سـخن بـه میـان آورد.
خـودرو  ایـران  وقـت  مدیریـت 
معتقـد بـود کـه خودروسـازی چیـن 
دارای توانمندی هایـی اسـت کـه اگر 
بـا توانایی هایـی کـه ایـران در عرصه 
ایـن صنعـت بـه دسـت آورده، ادغام 
شـود، اتحاد اسـتراتژیک مستحکمی 
شـکل مـی گیـرد. حتـی ایـن بحـث 
خـودرو  کـه  آمـد  وجـود  بـه  نیـز 
بـا  هـا  را چینـی  پیـکان  جایگزیـن 
کمـک ایران خودرو خواهند سـاخت. 
ایـران  روزهـای  آن  مذاکـرات 
خـودرو بـا شـرکت چـری چیـن بـه 
جایی نرسـید و این شـرکت که رفته 
رفتـه جـای خـود را در میـان غربـی 
هـا بـاز مـی کـرد توانسـت در انـدک 
زمانـی بـا افزایـش تولیـد خـودرو در 
مـدل هـای مختلف نامـی را در میان 

خـودرو  صنعـت  بـزرگ  برندهـای 
جهـان از آن خـود کنـد.

اینجـا بـود کـه شـرکت مدیـران 
 خـودرو بـه عنـوان خودروسـاز بخش 
خصوصـی با این شـرکت وارد مذاکره 
شـد و خـودرو ام وی ام کـه از آن بـه 
عنـوان ماتیـز چینـی یـاد می شـد را 
بـه تولیـد رسـاند. سـر و کلـه لیفـان 
هـم بعـد از چـری پیـدا شـد. چینی 
هـا این شـرکت را بـه عنوان سـازنده 
موتور سـیکلت مـی شناسـند. روزی 
کمتـر  شـد  ایـران  وارد  لیفـان  کـه 
کسـی فکـر مـی کـرد ایـن شـرکت 
نوپـا کـه از موتور سـیکلت سـازی به 
خودروسـازی روآورده بـود در عـرض 
5 سـال بتواند شـعبات تولیـد خودرو 
را در نقـاط مختلـف دنیـا از جملـه 
اروپـا تاسـیس کنـد. اولین بـاری که 
نـام ایـن لیفـان بر سـر زبان هـا افتاد 
بـه سـال هـای 87 و 88 برمـی گردد 
کـه طی قـراردادی با شـرکت کرمان 
عرصـه خودروسـازی  بـه  پـا  موتـور 

کشـورمان گذاشـت.
آن روزهـا فضـا بـه گونـه ای بـود 

کـه کمتـر کسـی حاضـر مـی شـد 
خودرویـی  خریـد  دربـاره  حتـی 
چینـی فکـر کنـد. در ایـن شـرایط 
دو خودروسـاز بـزرگ ما کمـکاکان با 
اسـتفاده از درآمدهـای سرشـار نفتی 
در نیمـه دوم دهـه 80 بـه فکر تولید 
خودروهـای ملـی بودنـد و روز به روز 
مراسـم هایـی را بـه پـا مـی کردند و 
پـرده ای از محصولـی ملـی را کنـار 
مـی زدنـد. تـا آن زمـان شـاید کمتر 
کسـی متوجـه حرکت خزنـده چینی 
هـا در صنعـت خـودرو بـود و گمـان 
نمـی کـرد این صنعـت بـا نزدیک به 
نیـم قرن سـابقه پس از آنکـه از ژاپن 
و کـره و مالـزی عقـب افتـاد از چین 
تـازه وارد نیـز عقـب تر بیافتـد. حال 
چینی هـا رسـما وارد صنعـت خودرو 
ایـران شـده انـد و تقریبـا در تمـام 
ایـران  خودروسـازی  کارخانه هـای 

خـط تولیـد بـه راه انداخته انـد.
آنهـا 10 درصـد از تولیـد داخل را 
بـه خود اختصاص داده اند و در شـش 
ماه نخسـت امسـال 45 هـزار خودرو 
در ایـران مونتـاژ کرده انـد. چینی هـا 
در  خودروسـازی  صنایـع  حالـی  در 
خـود  تولیـد  مرکـز  بـه  را  کرمـان 
گذشـته  در  کـه  کرده انـد  تبدیـل 
خودروسـازانی نظیـر دوو، هیوندایـی 
و فولکـس در ایـن اسـتان بـه تولیـد 

می پرداختنـد. خـودرو 
در  کـه  اینجاسـت  سـوال  حـال 
دوران پسـاتحریم، تاکتیـک چینی ها 
بـرای بقـا در بـازار خـودرو ایـران چه 
خواهـد بـود و آنهـا چگونـه خواهنـد 
توانسـت سـهم خـود از بـازار خودرو 
ایـران را کـه بـه سـختی بـه دسـت 

آورده انـد، حفـظ کننـد.

عکس: محسن رجب پور

هی!  برو!  ماه

ماه ، ماه !

کولی ها اگر سر رسند

از دلت

انگشتر و سینه ریز می سازند

)لورکا - ترجمه: احمد شاملو(

عکس نوشت

موزه

موزه تاریخی شهر کرمان
مـوزه تاریخی شـهر کرمان 24 مهر افتتاح می شـود. گفتنی اسـت 
کار مرمـت و بهسـازی مدرسـه  حیاتـی تمام شـده و به مـوزه تاریخ و 

فرهنگ شـهر کرمـان تغییر کاربری داده اسـت.

رالی

رالی بزرگ کویر
رالـی بـزرگ کویـر بـا حضـور 19 خـودرو آفـرود چهار ویـل که از 
اروپـا وارد ایـران شـدند  و قصـد دارنـد طـی حـدود دو هفتـه مناطق 
بیابانـی ایـران را تجربـه کنند، برگزار می شـود. این گـروه 27 مهرماه 
وارد کویـر لـوت می شـوند و در مسـیرهای از پیش تعیین شـده خود 
را بـا چالش هـا و زیبایی هـای گرم تریـن نقطه جهان تالقـی  می دهند.

مناسبت

پرواز جا نمی ده
ظرفیـت پـرواز تکمیل اسـت . این پیغـام هفته هاسـت که هنگام 
رزرو بلیـط هواپیمـا از کرمـان بـه تهـران و بالعکـس از اپراتورهـای 
ماهـان شـنیده مـی شـود و یـا بـر روی تارنمـای آن دیده می شـود.

هواپیمـای ماهـان بصورت انحصـاری پروازهای خط کرمـان - تهران 
را در اختیـار دارد.ماهـان روزانـه سـه پـرواز را در ایـن مسـیر انجـام 
مـی دهـد. امـا متاسـفانه ایـن پروازهـا پاسـخگوی تقاضـای کرمانی 
هـا نیسـت . از شـرکت هواپیمایی ماهـان که زادگاه ایـن خط هوایی 
اسـت انتظـار مـی رود بـه ایـن درخواسـت هـا پاسـخ بدهد تـا تعلق 

خـود را بـه اسـتان پهنـاور کرمان نشـان دهد.

کنگره

گشایش کنگره شهدای هنرمند
کنگـره شـهدای هنرمنـد تجسـمی در کرمـان از روز سـه شـنبه 
گشـایش یافته اسـت. تاکنون 130 شـهید هنرمند در اسـتان کرمان 
شناسـایی شـده انـد کـه بالـغ بـر 35 نفـر از آنهـا هنرمنـدان عرصه 

تجسـمی هستند

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

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

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
شمارگان: 7000 نسخه

دفتر سردبیر: 32435827
تحریریه: 32436035

امور اداری: 32435908
اموربازرگانی و حسابداری:32435911 

دورنگار: 32435827

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم
با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 

پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

کرمان، خانه امن خودروسازان چینی

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

www.roghanshop.ir

روغن خالص
شترمرغ

معجزه تسکین دردهای مفصلی

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لکه جوش و 
جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،

 شفاف کننده صورت و تسکین هرگونه درد
ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت

ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لکه های قرمز دست  
)100درصد گیاهی(

شهرام
 پارسا مطلق 


