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پیشخوان

جناب آقای مهندس علی بابایی
نوید مسرت بخش انتخاب شایسته ی جنابعالی را به عنوان 
شهردار کرمان تبریک و تهنیت عرض می نمایم. از درگاه 

ایزدمنان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور 
و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی 

کرمان مسالت دارم. 
امید فدایی مدیر عامل شرکت نمایشگاه های جنوبشرق

جناب آقای مهندس علی بابایی
انتخاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان شهردار کرمان 
که بیانگر تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی  های بر جسته 

شما در صحنه های خدمت صادقانه به شهر کرمان است 
تبریک عرض نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه 

خداوندمنان مسئلت داریم.
روزنامه پیام ما

جناب آقای مهندس علی بابایی
بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت 
شهردار کرمان تبریک عرض نموده و آرزومندم 

در سایه تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و 
پیشرفت شهر کرمان باشیم.

امیر کارآموز
کانون تبلیغاتی برتر

جناب آقای مهندس علی بابایی
بدینوسیله انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت 
شهردار کرمان تبریک عرض نموده و آرزومندم 

در سایه تجارب ارزنده جنابعالی شاهد موفقیت و 
پیشرفت شهر کرمان باشیم.

سرپرستی روزنامه گسترش صمت  در استان کرمان

شورای شهر با اکثریت مطلق شهردار کرمان را انتخاب کرد

کلید شهر به 
بابایی رسید

باالخـره دود سـفید از دودکـش شـورای شـهر کرمـان خـارج 
شـد و پس از سـه ماه شـهر کرمان شـهردارش را شـناخت. سـه 
مـاه پیـش بـود کـه ابوالقاسـم سـیف الهـی بـه بهانه خسـتگی از 
شـهرداری کرمـان اسـتعفا کـرد اما شـورا مخالفت کـرد و یکی از 
اعضای شـورای شـهر کرمان گفت اسـتعفای سـیف الهی مشـقی 
بـود. بـه یـک ماه نرسـید کـه مجددا سـیف الهـی از سـمت خود 

اسـتعفا کـرد و بـه گـوش شـورای شـهری هـا رسـاند کـه آنقـدر 
سـرکار نمی رود که شـورا مجبور شـود اسـتعفایش را بپذیرد. در 
یک صبح تابسـتانی اعضای شـورا جلسـه ای را به صرف صبحانه 
ای کاری برگزار کردند و اسـتعفای سـیف الهی را قبول. استعفایی 

کـه ایـن بار مشـقی نبـود و شـورا آن را قبـول کرد. 
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,390,000
9,410,000
4,710,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,470,000
1,680,000

958,740

دالر
يورو
پوند

 34,670
38,700
53,200

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

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

پژو 206 تیپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

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

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

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

فرداامروز

مقایسه وضعیت صادرات کرمان با دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان

صادرات در سراشیبی

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

www.roghanshop.ir

معجزه تسکین دردهای مفصلیروغن خالص شترمرغ

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(



شماره پیاپی 477  
دوشنبه 4 آبان ماه 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 : 
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر
استاندار کرمان:

 طرح همیاران آب در استان 
کرمان پدافند غیرعامل است 
بزرگداشـت  در جلسـه سـتاد  کرمـان  اسـتاندار 
هفتـه پدافنـد غیرعامـل در اسـتانداری کرمـان بـا 
بیـان اینکـه جلسـات اطـاع رسـانی و نقـش صـدا 
و سـیما در زمینـه پدافنـد غیرعامل اهمیـت زیاد و 
موثـری دارد، اظهـار کـرد: خوشـبختانه در دهه اول 
محرم و تاسـوعا و عاشـورای حسـینی هیچ مشـکل 

امنیتـی در اسـتان کرمـان نداشـته ایـم.
پدافنـد  کـرد:  اظهـار  حسـینی  رزم  علیرضـا 
غیرعامـل یـک امـر بدیهـی و روشـن اسـت کـه بـا 
کمتریـن هزینـه بیشـترین بهـره وری را در حـوزه 
امنیـت کشـور مـی تـوان داشـت و کار مسـتمر و 

دائمـی اسـت .
وی بـا بیـان اینکـه سـتاد پدافنـد غیرعامـل در 
اسـتانداری کرمـان فعـال شـده اسـت تصریـح کرد: 
بـه یـک فرهنـگ  بایـد پدافنـد غیرعامـل تبدیـل 
عمومـی شـود و ایـن امـر از بسـیاری هزینـه هـا در 
بـروز مشـکل، جلوگیـری می کنـد و بایـد همکاری 
بیـن مدیـران کل بیشـتر شـده و یـک طـرح کامـل 
در اجرای پدافندغیرعامل در اسـتان داشـته باشـیم.

هـر  اقدامـات  بایـد  گفـت:  کرمـان  اسـتاندار 
دسـتگاه مشـخص شـده و بودجـه و امکانـات مـورد 
نیـاز اعـام شـود تـا بدانیـم وضعیـت نقشـه کامـل 
پدافنـد غیرعامـل اسـتان چگونه اسـت و این نقشـه 
را بایـد بـه تناسـب هـر دسـتگاه داشـته باشـیم و 
واقعیـت هـا گفته شـود تا مشـکات رفـع و عملکرد 

بهبـود ببخشـیم. را  پدافندغیرعامـل 
وی افـزود: مسـوولیت پذیـری امـر مهمی اسـت 
ضمـن آنکـه مدیـران، مسـوول اداره خـود هسـتند 
و هـر اتفاقـی بیفتـد، بـه دنبـال خـود بحـران ایجاد 
کـرده و بایـد همـه موارد حتـی مسـائل جزئی مورد 

توجـه واقع شـود.
رزم حسـینی تصریح کـرد: نگهداری اسـناد ملی 
و بایگانـی های دسـتگاه های اجرایـی دارای اهمیت 
هسـتند و در مـواردی در ایـن زمینـه دچار مشـکل 

شـده ایم.
اسـتاندار کرمـان در پایـان بیـان داشـت: طـرح 
همیـاران آب در اسـتان کرمـان پدافنـد غیرعامـل 
اسـت کـه از مهاجرت و بسـیاری از تبعات اجتماعی 
غیرعامـل  پدافنـد  هـدف  و  کنـد  مـی  جلوگیـری 

اسـت. همین 
مصونیت مردم در برابر فقر اقتصادی نمونه ای 

از پدافند غیرعامل است
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار 
کرمـان در ایـن جلسـه اظهار داشـت: اگـر بخواهیم 
پدافنـد غیرعامـل را بـه طور خاصـه توضیح دهیم، 
عملیاتـی که بـرای پدافند غیرعامل انجام می شـود، 

مسـاوی بـا پیشـگیری برای هـر نوع تهدید اسـت.
حمیـد ذکا اسـدی بـا تأکیـد بـر اینکـه پدافنـد 
غیرعامـل فقـط بسـتگی بـه مسـائل امنیتی نـدارد، 
بیـان داشـت: اگـر اقتصـاد مقاومتی مـورد نظر مقام 
معظـم رهبـری و مثلـث توسـعه اسـتاندار کرمان را 
پیگیـری کنیـد و مـردم را در برابـر فقـر اقتصـادی 
مصـون کنیـد، این یک نـوع پدافند غیرعامل اسـت 
و زمانـی کـه فقـر اقتصـادی از بیـن رفـت، می توان 
امنیـت را بـه نحـو مطلوبی در سـطح جامعه داشـت 
کمتـر  جنایـت  و  جـرم  و  اجتماعـی  مشـکات  و 

می شـود.
وی افـزود: منطقـی سـت قبـل از اینکـه اتفاقـی 
بیفتـد، تهدیـدات را مدیریـت کنیـم و اگر کشـوری 
پدافنـد غیرعامـل را در بخش هـای مختلـف اجـرا 
نخواهـد  بخش هـا  سـایر  در  نگرانـی  دیگـر  کنـد، 

داشت.
معـاون سیاسـی، امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار 
پیشـگیری،  بـا  امیدواریـم  داشـت:  اظهـار  کرمـان 
پیش بینـی و کسـب آمادگی های الزم دیگـر نگرانی 

بـرای تهدیـدات دشـمن نداشـته باشـیم.
بـرای  تروریسـتی  تهدیـدات  از  همچنیـن  وی 
تاسـوعا و عاشـورا در شـرق کشـور سـخن بـه میان 
آورد و ابـراز داشـت: شـورای تامیـن اسـتان کرمـان 
بـه ریاسـت اسـتاندار برنامه هایـی را در ایـن زمینـه 
پیش بینـی کـرد، لـذا مشـکل خاصـی را در تاسـوعا 
امـری  ایـن مطلـب در هـر  و  نداشـتیم  و عاشـورا 

می توانـد، صـادق باشـد.

بازدید استاندار کرمان 
از پرورشگاه صنعتی 
در روز عاشورا

روز  در  کرمـان  اسـتاندار 
از  جمعـی  همـراه  بـه  عاشـورا 
پرورشـگاه  محـل  در  مدیـران 
صنعتـی کرمـان حضـور یافـت و 
در عـزاداری ایـن مـکان شـرکت 
کـرد. به گـزارش روابـط عمومی 

اسـتانداری کرمـان، علیرضـا رزم حسـینی عصـر شـنبه پـس از اقامـه نمـاز 
مغـرب و عشـاء در جمـع بچـه هـای ایـن پرورشـگاه، ضمـن بازدیـد از بخـش 
هـای مختلـف پرورشـگاه صنعتـی از جمله خوابگاه هـا، مسـجد و درمانگاه، در 
عزاداری حسـینیه این مکان هم حضور یافت. پرورشـگاه صنعتی سـال 1295 
هجـری شمسـی و در مسـاحتی حـدود 45 هـزار متر مربع توسـط حـاج علی 
اکبـر صنعتی تاسـیس شـد و به گفته مسـئول آمـوزش این پرورشـگاه تاکنون 
چهـار هـزار نفـر تحت مراقبـت و نگهـداری قرار گرفتـه و به اجتماع بازگشـته 
انـد، مثـل افـراد بزرگـی همچـون پروفسـور رجبعلی پور کـه بزرگ شـده این 
پرورشـگاه اسـت. در ایـن مـکان کـودکان دبسـتانی، راهنمایـی و دبیرسـتانی 
در خوابـگاه هـای جداگانـه تحـت آمـوزش هـای علمـی و هنـری و همچنیـن 
رشـته هـای مختلف ورزشـی قـرار می گیرنـد. اسـتاندار کرمان در ایـن بازدید 
کـه مدیرکل بهزیسـتی اسـتان و فرمانـدار کرمان نیز حضور داشـتند، دسـتور 

سـاخت تندیـس حـاج علـی اکبـر صنعتـی را صـادر کـرد.

آگهي مزایده نوبت اول
دادگاه  اول  از شـعبه  اجرائیـه شـماره 9310423444100093 صـادره  اجـراي  در 
آقـاي هـادي  آبادیخـواه فرزنـد عّبـاس و علیـه  لـه مرضیـه  راور  عمومـي حقوقـي 
علي آبـادي فرزنـد مجیـد دایـره اجراي احکام دادگسـتري شهرسـتان راور درنظـر دارد قطعه 
زمینـي واقـع در شهرسـتان راور روسـتاي تقي آباد کوچه مسـجد ابوالفضل فرعي آخر سـمت 
راسـت بـه شـماره پـاک ثبتـي 11 فرعـي از 2184 اصلـي بـه مسـاحت 255/2 مترمربع به 
قیمـت پایـه 63/800/000 ریـال از طریـق مزایـده به فروش برسـاند جلسـه مزایـده در روز 
سه شـنبه مـورخ 1394/09/03 سـاعت 8:30 صبـح در محـل اجـراي احـکام مدنـي راور بـا 
حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مي گـردد. لـذا طالبیـن خریـد مي تواننـد ظـرف مـدت 5 
روز تـا قبـل از روز برگـزاري مزایـده از ملـک مذکـور بازدید نمایند و شـخصي برنـده مزایده 

خواهـد شـد کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد نمـوده باشـد.261م/الف
مصطفي آبادیجو ـ دفتر اجراي احکام مدني

تصمیم نهایي
پرونده کاسـه 9409983445000275 شـعبه دادگاه انقاب دادگسـتري شهرستان 

راور تصمیم نهایي شـماره 9409973444500171
شاکي: دادستان عمومي و انقاب راور به نشاني راور دادسراي عمومي و انقاب

متهم: آقاي اسمعیل شهریاري کوتک فرزند یعقوب ـ مجهول المکان
اتهام: حمل مقدار صد و بیست و شش گرم تریاک و سیزده گرم شیره تریاک

بـه تاریـخ 1394/07/26 در وقـت مقـرر جلسـه دادگاه انقاب اسـامي راور بـه تصدي امضا 
کننـده ذیـل تشـکیل اسـت و پرونـده کاسـه فـوق تحـت نظـر قـرار دارد. دادگاه با بررسـي 
مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگي را اعـام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه 

صـدور رأي مي نمایـد.
***رأي دادگاه***

در خصوص اتهام آقاي اسـماعیل شـهریاري کوتک فرزند یعقوب، 35 سـاله، به شـماره ملي 
3161115392، شـغل مغـازه دار، متأهـل، فاقـد سـابقه محکومیـت کیفـري، دائـر بـر حمل 
مقـدار یکصدوبیست وشـش گـرم تریـاک و سـیزده گـرم شـیره تریـاک، بـا توجه بـه مجموع 
اوراق و محتویـات پرونـده، گـزارش مرجـع انتظامي، صورتجلسـه کشـف مواد، کیفرخواسـت 
صـادره از سـوي دادسـراي عمومي و انقاب راور بـه شـماره 9410433444000194 مورخ 

1394/04/25، اقـرار صریـح و مقـرون بـه واقـع متهم در کلیـه مراحل تحقیـق و عدم حضور 
متهـم در جلسـه دادگاه، بزه انتسـابي محرز و مسـلم اسـت. لذا دادگاه با اسـتناد بـه مواد 1- 
و 5 از قانـون اصـاح قانـون مبـارزه با مـواد مخدر و الحاق مـوادي به آن مصـوب 76/08/17 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام، متهـم موصـوف را بـه پرداخـت مبلـغ شـش میلیون ریال 
جـزاي نقـدي در حـق صنـدوق دولـت و تحمل بیسـت و پنج ضربه شـاق تعزیـري محکوم 
مي نمایـد. ضمنـاً مـواد مکشـوفه جهـت مصـارف مجـاز به نفـع دولت ضبـط مي گـردد. رأي 
صـادره غیابـي و ظـرف مـّدت بیسـت روز پـس از ابـاغ قابـل واخواهـي در همیـن شـعبه و 
سـپس ظـرف بیسـت روز پـس از آن قابـل اعتـراض در محاکـم محتـرم تجدیدنظـر اسـتان 

کرمـان مي باشـد.262م/الف
رئیس شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي راور، ماذون در رسیدگي به پرونده هاي دادگاه 
انقاب
محمود محّمدي

آگهي مزایده نوبت اول
دادگاه  اول  از شـعبه  اجرائیـه شـماره 9310423444100101 صـادره  اجـراي  در 
عمومـي حقوقـي راور لـه فرانـک شـاپوري فرزنـد محّمدابراهیـم و علیـه آقـاي یـدا... 
تیکـدري فرزند حسـین دایـره اجراي احـکام دادگسـتري شهرسـتان راور درنظر دارد 
منـزل مسـکوني واقـع در شهرسـتان راور خیابان امـام کوچه 19 و 21 به شـماره پاک ثبتي 
11 فرعـي از 575 اصلـي بـه مسـاحت عرصـه 299/6 مترمربـع بـه قیمـت 455/392/000 
ریـال و اعیانـي شـامل زیرزمیـن تقریباً تکمیـل حـدود 73 مترمربع معـادل 313/900/000 
ریـال همکـف حـدود 200 مترمربـع معـادل 100/000/000 ریال حیاط سـازي حصارکشـي 
و امتیـازات آب و بـرق معـادل 40/000/000 ریـال کـه ارزش پـاک فـوق جمعـاً بـه مبلـغ 
909/292/000 بـر اسـاس نظریـه کارشـناس بـرآورد گردیـده اسـت را از طریـق مزایـده به 
فـروش برسـاند. جلسـه مزایـده در روز سه شـنبه مـورخ 1394/09/10 سـاعت 8:30 صبـح 
در محـل اجـراي احـکام مدنـي راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مي گـردد. لـذا 
طالبیـن خریـد مي تواننـد ظـرف مـدت 5 روز تا قبـل از روز برگـزاري مزایـده از ملک مذکور 
بازدیـد نماینـد و شـخصي برنـده مزایده خواهد شـد کـه باالترین قیمـت را پیشـنهاد نموده 

باشد.263م/الف
مصطفي آبادیجو ـ دفتر اجراي احکام مدني

نیاز 555 میلیارد ریال 
برای اصالح 140 نقطه 
حادثه خیز استان

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمان گفت: هنوز 555 
میلیـارد ریال بـرای اصاح 140 
نقطـه حادثـه خیـز در اسـتان 
مـورد نیـاز اسـت. بـه گـزارش 
ایسـنا خداداد مقبلـی دیروز در 

جلسـه کمیسـیون ایمنـی و سـوانح رانندگـی کـه در محـل دفتـر معاونـت 
عمرانـی اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد اظهار کـرد: اسـتقرار نیروهـای هال 
احمـر و همچنیـن سـازمان حمـل و نقـل و پایانه هـا موجـب تامیـن ایمنی 
جاده هـا و کاهـش تلفات شـده اسـت. وی سـپس با اشـاره به اینکـه 9 هزار 
کیلومتـر راه آسـفالته و پنـج هزار کیلومتر راه خاکی در اسـتان کرمان وجود 
دارد افـزود: طـول راه های شـریانی حوزه اسـتحفاظی اسـتان کرمـان 2950 
کیلومتـر اسـت کـه بایـد بـه 3000 کیلومتـر برسـد. مقبلـی تصریـح کـرد: 
همچنیـن هـزار کیلومتـر گردنـه  برفگیـر و 600 کیلومتـر گردنـه  شـن گیر 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد. مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان 
یـادآوری کـرد: براسـاس  میانگیـن جهانـی بـرای نگهـداری راه های اسـتان 
کرمـان سـاالنه 450 میلیـارد تومـان اعتبـار نیـاز داریـم، اما در سـال جاری 

81 میلیـارد تومـان از منابـع ملـی بـرای ایـن امـر اختصـاص یافته اسـت.

راه و شهرسازیاستانداری

کرمان ویچ

باالخـره دود سـفید از دودکش شـورای 
شـهر کرمـان خـارج شـد و پس از سـه ماه 
شـهر کرمـان شـهردارش را شـناخت. سـه 
مـاه پیـش بـود کـه ابوالقاسـم سـیف الهی 
از شـهرداری کرمـان  بهانـه خسـتگی  بـه 
کـرد  مخالفـت  شـورا  امـا  کـرد  اسـتعفا 
و یکـی از اعضـای شـورای شـهر کرمـان گفـت اسـتعفای 
سـیف الهـی مشـقی بـود. بـه یک مـاه نرسـید کـه مجددا 
سـیف الهی از سـمت خود اسـتعفا کرد و به گوش شـورای 
شـهری هـا رسـاند کـه آنقـدر سـرکار نمـی رود کـه شـورا 
مجبور شـود اسـتعفایش را بپذیرد. در یک صبح تابسـتانی 
اعضـای شـورا جلسـه ای را بـه صـرف صبحانـه ای کاری 
برگـزار کردند و اسـتعفای سـیف الهـی را قبول. اسـتعفایی 
کـه ایـن بـار مشـقی نبـود و شـورا آن را قبول کـرد. قبول 

اسـتعفایی بـا طعـم کله پاچه. در همان جلسـه علـی بابایی 
بـه عنوان سرپرسـت شـهرداری کرمـان معرفی شـد. بابایی 
پیـش از ایـن قائـم مقـام سـیف الهـی شـهردار سـابق بود. 
حـاال شـورا وقتـی سـه ماهـه داشـت تـا شـهردار جدید را 

کند.  معرفـی 
حساسـیت هـا بـرای انتخـاب شـهردار بـاال بود. چـرا که 
تعـداد زیـادی پروژه در شـهر کرمـان رو به آغاز بـود. پروژه 
هایـی کـه اسـتاندار کرمـان و معـاون عمرانـی جدیدش که 
همـان شـهردار سـابق بـود در آن هـا نقش زیادی داشـتند. 
همیـن حساسـیت هـا را بیشـتر مـی کـرد. شـورا تصمیـم 
جدیـدی گرفـت. مویـدی رئیـس سـابق شـورا گفـت کـه 
هرکـس می خواهد شـهردار شـود، به شـورا بیایـد و برنامه 
هـای خـود را ارائـه کنـد. مانعـی امـا در میـان بـود. شـورا 
بـه پایـان سـال دوم خـود نزدیـک مـی شـد و بـرای سـال 

سـوم مـی بایسـت انتخابات هیـات رئیسـه برگزار شـود. به 
همیـن جهـت انتخـاب شـهردار تـا انتخـاب هیـات رئیسـه 
انتخابـات هیـات  بیفتـد.  بـه تعویـق  بایسـت  جدیـد مـی 
رئیسـه شـورا امـا طوالنـی تـر از حد معمـول شـد و پس از 
چندیـن آبستراکسـیون و غش رئیس سـابق در محل شـورا 
سـرانجام بـا تهدیـد فرماندار، رئیس جدید شـورا بـا حداقل 
رای الزم کـه 8 رای بـود انتخـاب شـد. نزدیـک بـه یـک 
مـاه پـس از زمـان قانونـی انتخابـات هیات رئیسـه شـوراها 
کـه 12 شـهریور بـود، هیـات رئیسـه شـورای شـهر کرمان 

شـدند.  انتخاب 
یـک هفتـه پـس از انتخاب هیات رئیسـه هم بـه انتخاب 
اعضای کمیسـیون ها گذشـت و وقت برای انتخاب شـهردار 
تنـگ تر شـد. هیـات رئیسـه جدید وقـت چندانی نداشـت 
و در اولیـن اقـدام مـی بایسـت بـا رای اعضـا، شـهردار را 
انتخـاب کنـد. حاال وقـت آن بود که کاندیداهای شـهرداری 
کرمـان بـه شـورا بیاینـد و برنامـه های خـود را ارائـه کنند. 
14 نفـر بـه عنـوان گزینـه هـای شـهرداری کرمـان مطرح 
شـدند. حـاال یـا خودشـان ابـراز وجـود کـرده بودنـد و یـا 

کسـی نـام آن هـا را بـه اعضـای شـورا داده بود. 
چهـار نفر همان ابتدا از شـهرداری کرمـان انصراف دادند 
و برنامـه ای ارائـه ندادنـد. از ده نفـر باقـی مانده هم هشـت 
نفـر بـه شـورا آمدند و برنامـه های خـود را با اعضای شـورا 
در میـان گذاشـتند. علـی بابایـی و مظفـر داوری بـه عنوان 
قدرترین کاندیداهای شـهرداری محسـوب می شـدند. البته 
افـرادی مثل خدادادی شـهردار منطقه سـه هـم در صورتی 
کـه اتفاقـات عجیـب و غریبـی رخ مـی داد مـی توانسـت 
شـهردار شـود. اتفاقاتـی کـه از شـورای شـهر کرمـان بعید 
نبود. جلسـه یکشـنبه هفته پیش شـورا اما آبسـتن حوادث 
تـازه ای شـد. بـه روزی رای گیـری کـه رسـیدیم امـا بازی 
عـوش شـد. کاندیداهـا از هشـت نفـر بـه نـه نفـر افزایـش 
یافتنـد. منصور ایـران منش اعـام کاندیداتـوری کرد. همه 
چیـز بـه هـم ریخـت. حاال سـه گزینـه قـدر وجود داشـت. 
ایـران منش، بابایـی و داوری. طرفداران بابایی آچمز شـدند 
و طرفـداران داوری بـه ایـران منـش میـل کردنـد. امـا یک 
رای مخـدوش باعث شـد شـهردار در جلسـه هفته گذشـته 
انتخـاب نشـود. ایـران منـش هفـت رای آورد و بابایـی هـم 
هفـت رای. همـه چیـز بـه جلسـه دیشـب کشـیده شـد. 
جلسـه ای کـه گمـان مـی رفـت رقابتـی تنگاتنـگ بین دو 
گزینـه نهایـی باشـد. اما با شـروع جلسـه مشـخص شـد که 
در طـول هفتـه ای کـه گذشـت، بازی بـاز هم عوض شـده 
اسـت. ایـران منش کنـار کشـید و بابایی با صلـوات اعضای 

شـورا، شـهردار کرمان شـد.
گزارش جلسه دیشب شورا را در ادامه بخوانید:

 مشـرفی در ابتـدای جلسـه بـا اعـام اینکـه اعضـای 
شـورا بایـد سـاعت 19:30 بـه اسـتقبال شـهید مدافع حرم 

در فـرودگاه برونـد از اعضـا خواسـت بـا سـرعت بیشـتری 
جلسـه را به پایان برسـانند. مشـرفی سـپس برخـاف روال 
معمـول خطـاب به اعضای شـورا گفت: هرکـس نظری دارد 
قبـل از دسـتور جلسـه کـه انتخـاب شـهردار اسـت بگوید.
بنا به توصیه هایی که انشااهلل دلسوزانه بود کنار 

کشیدم
 بـا این حـرف مشـرفی، ایـران منش درخواسـت کرد 
حـرف بزنـد. وی گفـت: هفتـه قبـل بنـده بنـا بـه تکلیفی 
کـه احسـاس شـد کاندیـدای شـهرداری شـدم و بنـا بـه 
طـی  رسـید.  جلسـه  ایـن  بـه  شـهردار  انتخـاب  دالیلـی 
هفتـه گذشـته پیرامـون بحـث هـا و گفـت و گوهایـی که 
با دوسـتان شـد بنا بـه توصیه هایی که انشـااهلل دلسـوزانه 
بـود بـه ایـن نتیجه رسـیدم کـه مصلحـت نیسـت کاندیدا 
باشـم. وی ادامـه داد: مـن رای هم داشـتم و بنـا به دالیلی 
کـه مـی دانیـد هفتـه قبـل رای گیـری تمـام نشـد و بنـا 
بـه صحبـت هایـی کـه در طـول هفتـه شـد و مـن نمـی 
خواهـم بـاز کنـم، تکلیـف از گـردن مـن برداشـته شـد و 

کنـار می کشـم.
مویدی: ایران منش به خواست من کنار کشید

 پـس از صحبـت هـای ایـران منـش، مشـرفی و ربانی 
از وی تشـکر کردنـد. مویـدی هـم گفـت: از آقـای ایـران 
منـش تشـکر می کنم کـه بنا به خواسـت بنـده حقیر کنار 
کشـیدند. پـس از صحبـت های مویـدی، گیانی پیشـنهاد 

داد اعضـا بابایـی را بـا صلـوات انتخـاب کنند.
بابایی با 15 رای شهردار شد

صلـوات  شـورا  اعضـای  هـا،  صحبـت  ایـن  از  پـس   
فرسـتادند و دسـت هـای خـود را بـه نشـانه موافقـت بـا 
شـهردار شـدن بابایـی بـاال بردنـد. پـس از ایـن زهـرا لری، 
یوسـف  و  زاده  پنجعلـی  یاسـین  ربانـی،  االسـام  حجـت 
جعفـری از ایـران منـش تشـکر کردنـد. ایران منـش هم در 
پایـان گفـت: مـردم بداننـد مـن معاملـه نکـردم و در جهت 

مصلحـت شـهر انصـراف دادم.
ایران منش: بنا به مصلحت شهر کنار کشیدم

پـس از جلسـه دیشـب شـورا منصـور ایـران منـش بـه 
»پیـام مـا« گفـت: مـن قبا هـم کاندیـدا بـودم. نهایتـا بنا 
بـه دالیلـی کـه گفته شـد شـاید ایـران منش رای نداشـت 
و صحبـت بـود کـه بعضی هـا مخالف شـهردار شـدن ایران 
منـش هسـتند، مـن انصـراف دادم. بعـد صحبت هایی شـد 
کـه مـوردی نـدارد و هرکـس شـهردار شـود بـا او همکاری 
مـی شـود و مـن کاندیدا شـدم. بعد هم من احسـاس کردم 
بنـا بـه مصلحـت شـهر کنـار بکشـم. وی در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه بـرای کنـار کشـیدن فشـاری به شـما وارد شـد 
اظهـار داشـت: فشـار کـه نمـی شـود گفـت و نمـی شـود 
اسـمش را فشـار گذاشـت. بـه هـر جهـت بنـا بـه مصلحت 

شـهر کنار کشـیدم.

حجـت االسـام عبـاس اسـامی کـه روز پنـج شـنبه از 
سـمت مدیرکلی سیاسـی اسـتانداری کرمان برکنار شده بود، 
در نامه ای خطاب به رزم حسـینی اسـتاندار کرمان از حمایت 
هـای اسـتاندار تقدیـر و تشـکر کـرد و ماندنـش در اداره کل 
سیاسـی را به صاح ندانسـت. طی ماه گذشـته انتشـار عکس 
ماقـات اسـامی بـا رئیـس دولـت اصاحات سـبب حاشـیه 
هـای زیـادی برای اسـتانداری کرمان شـده بـود و اصولگرایان  
خواسـتار برکنـاری اسـامی بودنـد و اصاح طلبـان برکناری 

وی را بـه کوتـاه آمدن اسـتاندار در مقابل جنـاح منتقد دولت 
تعبیـر مـی کردنـد. پـس از گذشـت 27 روز از ایـن حواشـی 
اما طی مراسـمی اسـامی از اداره کل سیاسـی رفت و معاون 
سیاسـی امنیتی اسـتاندار دلیل رفتن وی را تخلف تشکیاتی 
و عـدم صداقـت عنوان کرد. عباس اسـامی امـا در گفت و گو 
بـا پیـام ما عـدم صداقتش را تکذیـب کرد و گفـت تنها دلیل 
برکنـاری اش همـان عکـس بـا رئیـس دولت اصاحـات بوده 
اسـت و همیـن باعـث شـد حامیان اسـامی پـس از برکناری 

وی، انتقـاد زیـادی را به رزم حسـینی وارد کننـد. با این حالی 
که اسـامی به پیام ما گفته بود مسـئولین اسـتانداری تسلیم 
فشـارها شـدند، در نامه اش به اسـتاندار اما نوشـته که ماندن 

در اداره کل سیاسـی را بـه صـاح نمـی داند.
متـن نامـه اسـامی به اسـتاندار کرمـان به شـرح ذیل می 
باشـد: سـرور ارجمنـد جنـاب آقـای مهنـدس رزم حسـینی 
اسـتاندار محترم کرمان سـام علیکم با احتـرام، ضمن عرض 
تسـلیت به مناسـبت ایام سـوگواری سـرور و سـاالر شهیدان 
حضرت اباعبداهلل الحسـین)ع( همان طور که مسـتحضرید در 
چنـد روز اخیر در فضاهای مجازی و سـایر تریبون ها مطالبی 
مطـرح شـد که خدمـات حضرتعالی به نوعی زیر سـوال رفت، 
بنـده ضمن عذرخواهی از شـما برادر ارجمند الزم دانسـتم به 
اسـتحضار برسـانم؛ بنـده از روز اول بـه دعوت جنابعالـی وارد 
مجموعه اسـتانداری شـدم و عهدی که با شـما داشـتم مبنی 
بـر مشـی دولـت محتـرم دکتـر روحانـی بـر اعتـدال، وحدت 
و همدلـی در جامعـه بویـژه در بیـن احـزاب پایبنـدم و تمـام 
تـاش هـای صـورت گرفتـه نیـز در همین راسـتا بوده اسـت 

ولـی بـا توجه بـه برخی حساسـیت هـای بوجود آمـده راجع 
بـه اینجانـب و از طرفـی بدلیل اینکه در آسـتانه انتخابات می 
باشـیم، الزم اسـت ایـن مهم در فضـای آرام بدون حساسـیت 
برگـزار شـود و بـرای اینکـه فضای وحـدت و همدلی بیشـتر 
شـود و دولـت در کمـال آرامـش بتواند اهـداف بلنـدش را به 
پیـش ببـرد، بنـده مانـدن خـودم را در اداره کل سیاسـی بـه 
صـاح خـودم نمـی دانـم و هر روز هم شـایعات مطـرح و این 
جابجایـی و تفسـیر را مربـوط بـه ماقـات و عکـس اینجانب 
بـا برخـی از مقامـات مـی کننـد و از طرفـی بنـده بـه تاش 
و صداقـت، ایمـان داشـته درخواسـت مـی نمایـم نسـبت بـه 
جابجایـی اینجانب اقدام و بنده سـرباز نظام، رهبـری و دولتم 
و در هـر کجا صاح دانسـتید آماده خدمتگذاری هسـتم و در 
پایـان از حمایـت های حضرتعالـی در طول مـدت خدمت در 

اسـتانداری کمـال تقدیر و تشـکر دارم.
بـه نظـر می رسـد بـا انتشـار ایـن نامـه از طرف اسـامی، 
منتقـدان اسـتاندار در این موضـوع دیگر بهانه ای برای فشـار 

به رزم حسـینی نداشـته باشند.

مدیرکل سابق استانداری خطاب به استاندار نامه نوشت:

ماندن خود را در اداره کل سیاسی به
صالح نمی دانم

خبر

شورای شهر با اکثریت مطلق شهردار کرمان را انتخاب کرد

کلید شهر به بابایی رسید
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خبر
احضار وزیر علوم به کمیسیون 

آموزش و تحقیقات مجلس
وزیر علوم امروز برای پاسـخگویی به سـؤاالت چند 
نماینـده مجلـس بـه کمیسـیون آمـوزش و تحقیقات 
مجلـس مـی رود. بـه گزارش مشـرق، محمـد فرهادی 
وزیـر علـوم، تحقیقات و فنـاوری برای پاسـخگویی به 
سـؤاالت چند نماینده مجلس به کمیسـیون آموزش و 
تحقیقات مجلس مـی رود. عبدالوحید فیاضی، محمود 
نگهبـان سـامی، امیرعبـاس سـلطانی، آریایی نـژاد، 
کاتـب بـه نمایندگـی از 5 نماینـده، محمد سـلیمانی 
بـه نمایندگـی از 30 نماینـده و عبـداهلل سـامری از 
جملـه نمایندگانـی هسـتند که فرهـادی امـروز برای 
پاسـخگویی بـه سـؤاالت آنهـا بـه جلسـه کمیسـیون 

آمـوزش و تحقیقـات مجلـس خواهـد رفت.

آمادگی بشار اسد برای شرکت در 
انتخابات ریاست جمهوری سوریه

یکـی از نماینـدگان پارلمان روسـیه که به دمشـق 
سـفر کـرده از آمادگـی رئیـس جمهـور سـوریه برای 
شـرکت در انتخابـات زودهنـگام خبـر داد. بـه گزارش 
مهـر بـه نقـل از روسـیا الیـوم، یـک هیئـت پارلمانی 
روسـیه روز جمعه بـا هدف انجام ماموریت سیاسـی و 
انسان دوسـتانه وارد دمشق شد. »الکساندر یوشینکو« 
نماینـده پارلمـان روسـیه اظهـار داشـت کـه هیئـت 
روسـی روز گذشـته بـا »محمـد جهاد اللحـام« رئیس 
پارلمان سـوریه دیدار و سـپس با »بشـار اسد« رئیس 
جمهـوری سـوریه دیـدار و گفتگـو کرد. یوشـینکو در 
ایـن رابطـه بـه نقل از بشـار اسـد اعـام کرد کـه وی 
آمـاده بررسـی اصـاح قانـون اساسـی سـوریه و اعام 
انتخابـات پارلمانی این کشـور را دارد. وی گفت: بشـار 
اسـد در دیـدار با هیئت روسـی اعام کـرد در صورتی 
انتخابـات ریاسـت  کـه ملـت سـوریه بخواهنـد، در 
جمهـوری شـرکت خواهـد کـرد. گفتنی اسـت بشـار 
اسـد هفته گذشـته در نخسـتین سـفر خارجـی خود 
پـس از آغـاز بحران سـوریه در سـال 2011 تاکنون به 
روسـیه سـفر و با »والدیمیر پوتیـن« رئیس جمهوری 
روسـیه دیدار کرد. در همین حال »سـرگئی الوروف« 
وزیـر امـور خارجـه روسـیه تاکید کـرده بـود برگزاری 
انتخابات پارلمانی و ریاسـت جمهوری در سـوریه باید 

بخشـی از روند سیاسـی این کشـور باشـد.

مجوز اعدام »شیخ نمر« صادر شد
وزیـر کشـور و ولی عهـد عربسـتان حکمـی صـادر 
کـرد کـه بـر اسـاس آن اجرای حکـم اعدام شـیخ نمر 
بدون هشـدار قبلی امکان پذیر شـده اسـت. به گزارش 
خبرگـزاری فـارس، وزارت کشـور عربسـتان با امضای 
»محمـد بـن نایـف« ولی عهد این کشـور حکـم اعدام 
شـیخ »نمر باقر النمر« روحانی مبارز شـیعه عربستانی 
را تأییـد کـرده کـه بـه معنای مجـوز به وزارت کشـور 
بـرای اجـرای حکـم اعـدام او بـدون هشـدار قبلـی 
اسـت. »محمـد النمـر« برادر شـیخ نمر ]که از سـوی 
رژیـم آل سـعود بـه اتهـام عـدم اطاعـت از ولی امـر به 
اعـدام محکوم شـده[ اعـام کـرد دادگاه تجدید نظر و 
دادگاه عالـی عربسـتان به وزارت کشـور مجـوز اجرای 
حکـم اعـدام را داده اسـت و ایـن مجوز باید بـه دیوان 
پادشـاهی ایـن کشـور ارجـاع  شـود و »سـلمان بـن 

عبدالعزیـز« پادشـاه عربسـتان نیـز آن را امضا کند.

معاون جدید وزیر نفت
 پس از یک ماه منصوب شد

منصـور  اسـتعفای  قبـول  از  پـس  زنگنـه  بیـژن 
معظمـی، معـاون برنامه ریـزی و نظـارت بـر منابـع 
حکمـی  صـدور  بـا  نفـت،  وزارت  هیدروکربـوری 
محمدمهـدی رحمتـی را در این سـمت منصوب کرد.  
بـه گـزارش فارس بیـژن زنگنـه پس قبول اسـتعفای 
منصـور معظمی معاون برنامه ریـزی و نظارت بر منابع 
هیدروکربـوری وزارت نفـت، بـا صـدور حکمی محمد 
مهـدی رحمتـی را بـه عنـوان معـاون جدید خـود در 
امـور برنامـه ریـزی و نظارت بـر منابـع هیدروکربوری 
منصـوب کـرد. معظمـی از یـک مـاه پیش اسـتعفای 
خـود را تقدیـم زنگنـه کرده بـود که ظاهرا دیـروز این 
اسـتعفا مـورد قبول زنگنـه قرار گرفته اسـت. معظمی 
بیشـتر با وجهه کارشناسـی در صنعت نفت شـناخته 
می شـد و پس از اسـتعفا از سـمت مهم معاونت برنامه 

ریـزی بـه تدریـس در دانشـگاه ادامه خواهـد داد.

کاغذ اخبار

رئیـس کمیسـیون اصـل نـود مجلـس شـورای اسـامی 
محتـوای نامـه رئیـس قـوه قضائیه بـه مقام معظـم رهبری 
را تشـریح کـرد.   محمدعلـی پورمختـار رئیس کمیسـیون 
اصـل نـود مجلـس شـورای اسـامی، بـا اشـاره بـه نامـه 
رئیـس قـوه قضاییـه بـه رهبـر انقـاب در خصـوص پرونده 
بورسـیه ها، گفـت: نظـر آیت اهلل آملی این اسـت کـه مصوبه 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی در خصـوص عـدم ارجـاع 
پرونـده بورسـیه ها بـه قـوه قضاییـه بایـد اصـاح شـود و 
ایـن  در خصـوص  قضاییـه  قـوه  بـه  مراجعـه  محدودیـت 

پرونـده برداشـته شـود.
نماینـده مـردم کبودرآهنـگ در مجلـس گفـت: طبـق 
مصوبـه شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی باید کمیتـه ای در 
شـورا بـرای بررسـی شـکایت بورسـیه ها تشـکیل شـود که 
بـه نظـر من هم ایـن مصوبه شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
ناقـض قانـون اساسـی اسـت.  رئیـس کمیسـیون اصل 90 
مجلـس بـا بیـان اینکـه قانـون اساسـی، دادگسـتری ها را 

مرجـع تظلم خواهـی قـرار داده اسـت، گفـت: اگـر چنیـن 
قانونـی را مجلـس تصویـب می کـرد، شـورای نگهبـان رد 
می کـرد.  پورمختـار اظهـار داشـت: مصوبـه شـورای عالـی 
انقـاب فرهنگـی بـه ایـن دلیـل تصویـب شـد کـه آرایـی 
از سـوی دیـوان عدالـت در بعضـی پرونده هـای مربـوط بـه 
بورسـیه ها صادر شـده بود و شـورای عالی انقـاب فرهنگی 
معتقـد بـود دیـوان عدالـت نبایـد بـه جزئیـات ورود کنـد 

چـون صاحیـت ایـن ورود را نـدارد.
انقـاب  عالـی  شـورای   630 مصوبـه  اسـاس  ایـن  بـر 
فرهنگـی در مـواردی کـه مربـوط بـه موضوعـات علمـی 
و آموزشـی باشـد قـوه قضائیـه نمی توانـد ورود کنـد زیـرا 
صاحیـت ایـن کار بـر عهـده نهادهـای علمـی و آموزشـی 
اسـت ولی اگـر مسـئله ای در حوزه علمی آموزشـی نباشـد 
قـوه قضائیـه می توانـد ورود داشـته باشـد.  بـا توجـه بـه 
ایـن مصوبـه دانشـجویان بورسـیه نمـی تواننـد در خصوص 
وضعیـت خـود و نحوه عملکـرد وزارت علوم به قـوه قضائیه 

شـکایت کننـد. ایـن دانشـجویان اخیرا نیـز در نامـه ای به 
رئیـس قـوه قضائیـه خواسـتار ابطال ایـن مصوبـه و مصوبه 
 هـای غیـر قانونـی و خـارج از حدود دیگر شـدند تـا زمینه 

شـکایت ایـن دانشـجویان بـه مراجـع قضایـی فراهم شـود. 
آیـت اهلل آملـی الریجانی هم نامـه ای را در خصوص مصوبه 

شـورا بـه مقـام معظـم رهبـری نوشـته اسـت. / مهر

نامه رئیس قوه قضاییه به رهبری درباره چه بود؟
  نامه به رهبری

وقِت نواختِن مارِش 
پیروزی بابت توافق 

هسته ای است
مراسـم  در  اطاعـات  وزیـر 
عـزاداری شـب شـام غریبـان در 
حـرم مطهـر امـام راحـل تأکیـد 
کـرد: دولـت راه خـود را راه امـام 
و  اسـت  داده  قـرار  حسـین)ع( 
درجهـت خدمـت به مـردم عزیز 
ایـران اسـامی تـاش مـی کنـد. گزیـده سـخنان حجت االسـام و المسـلمین 

سـید محمـود علـوی را در ادامـه بـه نقـل از ایرنـا بخوانیـد:
 امـام راحـل در شـرایطی کـه امید به فراگیـری مبارزه وجود نداشـت و فعاالن 
سیاسـی می گفتند کسـی از مبارزه حمایت نمی کند، از امام حسـین)ع( درس 

گرفـت، بر مسـیر خـود ادامه داد و انقـاب را فراگیر کرد.
 امـام حسـین)ع( نشـان دادنـد کـه دنبـال جنـگ نبـوده، بلکـه مـی خواهند 
اصاحاتـی ایجـاد کننـد و دین جد خویـش را نجات دهند و بـا خطری که دین 

را تهدیـد مـی کرد مقابلـه کنند.
 امـروز دولـت خدمتگـزار تدبیر وامید در مذاکرات هسـته ای از این تاکتیک امام 
حسـین)ع( بهـره گرفـت؛ دولـت بـا تدبیر خـود میـدان را به صحنـه نمایش ظلم 
یـک طـرف علیـه طـرف دیگـر تبدیل کـرد و بـه جـای آنکـه علیه طـرف مقابل 
شـاخ و شـانه بکشـد و شـعارهای هیجانی بدهد و صحنه را به صحنه برخورد دو 
طـرف تبدیـل کنـد، تعدی یک طرف علیه دیگری را ترسـیم کرد و نشـان داد که 
جمهـوری اسـامی ایـران می خواهـد در چارچوب مقـررات بین المللـی از انرژی 
صلـح آمیز هسـته ای اسـتفاده کند که تعدی قـدرت بزرگ و زورگـو می خواهند 
ایـران را از ایـن حـق محـروم کننـد؛ با این رفتار صحنـه به تقابل یک عـده زورگو 

بـا یک مظلـوم به نـام جمهوری اسـامی ایران تبدیل شـد.
 وقتـی عملیاتـی ایـن میـزان از موفقیـت را بـه دسـت مـی آورد، آیـا رادیو و 
تلویزیـون بـه خاطـر پیـروزی بـه دسـت آمـده و زمین هـای آزاد شـده مارش 
پیـروزی مـی نواختنـد یا به خاطر شـهادت عـده ای از رزمنـدگان عزیز مارش 
عـزا پخـش مـی کردنـد؟ در مذاکـرات هسـته ای هـم ایـن اتفـاق افتـاد؛ 80 
درصـد از اهـداف محقـق شـده اسـت و وقـت نواختـن مـارش پیروزی اسـت، 
امـا متأسـفانه مـی بینیـم کـه هیـأت مذاکره کننـده تبدیـل به خائن و سـاده 

لـوح می شـوند.
 دولـت بـه دنبال تضعیف و زدن بر سـر کسـی نیسـت، چـرا عـده ای با دولت 
اینگونـه رفتـار مـی کننـد؟ چـرا نمـی گذارنـد دولـت در این شـرایط سـخت با 
اعصـاب آرام بـه فکر حل مشـکات کشـور باشـد؟ با ایـن وجود دولـت راه خود 
را راه امـام حسـین)ع( قـرار داده اسـت و در جهـت خدمت به مـردم عزیز ایران 

اسـامی تاش مـی کند.

برای احراز صالحیت 
به تحقیقات محلی 

نیاز داریم
اهلل  نجـات  نوشـت:  ایرنـا 
ایـن  بـه  پاسـخ  در  ابراهیمیـان 
خبـری  نشسـت  در  کـه  سـوال 
خـود گفته ایـد شـورای نگهبان، 
مراجـع چهارگانـه را بـرای احراز 
صاحیـت هـا کافـی نمـی دانـد 
و از معتمـدان محلـی هـم اسـتفاده مـی کنـد، آیـا شـورای نگهبـان چیـزی 
فراتـر از مـوارد مصـرح در قانـون انتخابـات را بررسـی مـی کنـد؟ گفـت: برای 
احـراز برخـی از موانـع قانونـی چـاره ای جـز تحقیقـات محلـی نیسـت و باید 
از ایـن طریـق، اطاعـات جمع آوری شـود. وی توضیـح داد: مراجـع چهارگانه 
در حیطـه وظایـف خودشـان اظهـار نظـر مـی کننـد. به طـور مثـال از وزارت 
اطاعـات مـی تـوان دربـاره پرونـده امنیتی اسـتعام گرفـت. اگر قرار شـد در 
مـورد ایـن که کسـی سـوء یـا حسـن شـهرت دارد سـوال کنند، جـزء وظایف 
نیـروی انتظامـی یـا وزارت اطاعـات نیسـت؛ چون از نظـر قانونـی ارتباطی به 
آنهـا نـدارد یـا دادگسـتری هم کسـی را بـه خاطر سـوء شـهرت محاکمه نمی 

کنـد کـه سـوابقی داشـته باشـد.
ابراهیمیـان از دیگـر مـواردی را کـه نمی تـوان از طریق مراجـع چهارگانه 
احـراز صاحیـت هـا بـه نتیجـه رسـید، موضـوع التـزام بـه شـرع و قانـون 
اساسـی دانسـت و ادامـه داد: از نظـر حقوقـی کسـی را در ایـران بـه خاطـر 
عـدم التـزام بـه شـرع و قانـون اساسـی محاکمـه نمـی کننـد و یـا پرونـده 
تشـکیل نمـی دهنـد کـه سـابقه ای در مراجـع چهارگانـه شـود. وی تصریح 
کـرد: بنابرایـن شـورای نگهبـان بـا توجـه بـه اختیـاری کـه دارد، در مـورد 
اظهارنظـر در مـورد صاحیـت هـا، از سـایر دالیـل اثباتـی همچـون تحقیـق 
از مطلعـان و معتمـدان محلـی، اظهـارات داوطلبـان، سـخنرانی ها، آثـار و یا 

کتـاب هایشـان اسـتفاده مـی کند. 
عضـو شـورای نگهبـان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه مگر می شـود کسـی 
مشـهور بـه فسـاد یـا متجاهـر بـه فسـق باشـد و سـابقه ای در یکـی از مراجع 
چهارگانـه ثبـت نشـده باشـد؟ اظهـار داشـت: سـوء شـهرت بـا فسـق و فجـور 
فـرق مـی کنـد. کسـی را همـه به بـد نامی مـی شناسـند و در محلی شـهرت 
دارد کـه ایـن سـوء شـهرت محسـوب مـی شـود، ممکن اسـت پرونـده ای هم 
نداشـته باشـد. ابراهیمیـان یـادآور شـد: عـدم التـزام هـم اینگونـه اسـت. اگر 
کسـی واجبـات را تـرک کند جرم اسـت یا نیسـت؟ اگر شـما از مراجع پیگری 
کنیـد کـه آنها به شـما چیـزی نمی گویند. وی خاطرنشـان کرد: ممکن اسـت 
بگوینـد در ایـن بین کسـی سـوء نیتی به یک داوطلب داشـته باشـد و بخواهد 

بـا ایـن فراینـد اذیـت کند کـه این مسـایل بعدی اسـت.

وام 25 میلیونی 
خودرو شرایط بازار
را تغییر می دهد؟

انجمـن  مدیـره  هیـات  عضـو 
معتقـد  خـودرو  قطعه سـازان 
میلیونـی   25 »وام  کـه  اسـت 
بـازار  بـرای  محرکـی  خـودرو 
خواهـد بـود و بـه طـور طبیعـی 
بـازار تـکان می خـورد.« در حالی 
بنـا بـه گفتـه مقامـات دولتـی 100 هـزار خـودرو در انبارهـا خاک می خـورد و 
تقاضـا بـرای خریـد در بـازار خودرو حـدود 50 درصـد کاهش یافته کـه به نظر 
می رسـد سیاسـت جدیـد دولـت بـرای پرداخـت وام 25 تومانـی خریـد خودرو، 
محرکـی بـرای تغییـر شـرایط بـازار باشـد. محمدرضـا نجفی منش، عضـو هیات 
مدیـره انجمـن قطعه سـازان خـودرو در گفت وگـو بـا خبرگـزاری خبرآناین در 
ایـن بـاره می گویـد: »سیاسـت جدیـد دولـت بـرای پرداخـت وام 25 میلیـون 
تومانـی خریـد خودرو، سیاسـتی اسـت که در اکثر کشـورهای دنیا برقرار اسـت. 
بـرای مثـال در آلمـان، نصـف محصوالت فولکـس را 4 بانـک آلمانـی خریداری 

می کننـد و بـا اقسـاط بـه مـردم واگـذار می کننـد.«
از  از کشـورها، دو کاالی خـودرو و مسـکن   وی می افزایـد: »در بسـیاری 
محـل درآمدهـای آتـی و بـا دریافـت وام خریداری می شـود، بنابرایـن جای این 
سیاسـت در اقتصـاد مـا خالـی بـود و حـاال بـا حرکـت تـازه ای که دولت شـروع 
کـرده، اقشـاری کـه پس انـداز ندارنـد و می خواهنـد صاحـب خـودرو شـوند، در 
اقسـاط بلندمـدت خـودرو خریـداری خواهند کـرد.« عضو هیات مدیـره انجمن 
قطعه سـازان خودرو در پاسـخ به این پرسـش که برخی از کارشناسـان معتقدند 
کـه هم اکنـون مشـکل مـردم نبـود نقدینگی بـرای خرید خـودرو نیسـت، بلکه 
کیفیـت و عـدم اعتمـاد بـه تولیـدات داخلی اسـت، تصریـح کرد: »این درسـت 
نیسـت؛ در حـال حاضـر بـه خاطر شـرایط اقتصادی، رکـود در همـه بخش های 
اقتصـادی حکم فرماسـت و دولـت نیـز می خواهـد بازارهـا را تحریـک کنـد.« 
نجفی منـش عنـوان کـرد: »اگـر بـه خاطـر داشـتید، در سـال 1390 نیـز یـک 
چنیـن مشـکلی وجود داشـت؛ به طوری که در سـال 1390 حـدود یک میلیون 
و 650 هـزار خـودرو تولید شـد که در سـال 1391 تعداد تولیـدات به 990 هزار 
خـودرو کاهـش یافـت، چون آن زمـان قدرت خریـد وجود نداشـت. هیچ اتفاقی 
هـم نیفتـاده بـود، کسـی هـم سـر و صـدا نکرده بـود و بحـث کیفیـت و قیمت 
مطـرح نبـود، امـا تولیدات بـه دلیل شـرایط اقتصادی کاهـش پیدا کـرده بود.« 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه وام 25 میلیونـی خریـد خـودرو، چـه تعداد 
از 100 هـزار خودرویـی کـه در حـال حاضـر دارد در انبارهـا خـاک می خورد را 
از انبارهـا خـارج خواهـد کـرد؟ متذکـر شـد: »بـا این سیاسـت بخش زیـادی از 

خودروهـا از انبارهـا خارج می شـود.«

خودرو شورای نگهبان وزیر اطالعات

ایـران کـه در سـال هـای تحریـم بـه ناچـار از بـازار 
جهانـی نفـت به حاشـیه رانده شـده بـود، قصـد دارد در 
پسـاتحریم بـا اسـتفاده از روش هـای جدیـد، مشـتریان 

نفتـی را جـذب و سـهم خـود را بازپـس بگیـرد. 
بـه گـزارش ایرنا، با نزدیک شـدن به زمـان لغو تحریم 
هـای نفتـی ایـران، گمانـه زنـی هـا دربـاره برنامـه ایران 
بـرای فـروش نفـت در پسـاتحریم افزایش یافتـه و براین 
اسـاس، میـزان افزایـش صادرات و شـیوه هـای بازاریابی 
ایـران از مهـم تریـن موضوعـات در ایـن زمینه به شـمار 
مـی روند. در حـال حاضر ایـران روزانه به طـور میانگین 
یـک میلیـون بشـکه نفـت خـام صـادر مـی کند کـه در 
نظـر دارد تا یک سـال آینـده این میزان را تـا دو میلیون 
بشـکه افزایش دهد. براسـاس گفته های مقامـات وزارت 

نفـت، ایـران یـک هفتـه پـس از لغـو تحریـم هـا، میزان 
تولیـد و صـادرات نفـت خـود را 500 هـزار بشـکه و تـا 
یـک سـال پـس از رفـع تحریـم ها، یـک میلیون بشـکه 
در روز افزایـش خواهـد داد. در سـال هایـی کـه ایـران با 
معضـل تحریم دسـت به گریبان بود، سـهم بازار توسـط 
سـایر تولیدکنندگان اشـغال شـده اسـت، بنابراین ایران 
بـرای افزایـش فروش نفـت نیاز به اسـتفاده از روشـهای 

نویـن بازاریابی دارد. 
سیدمحسـن قمصـری مدیـر امور بین الملل شـرکت 
ملـی نفـت ایـران در ایـن بـاره مـی گویـد: ابتـدا بایـد 
روش موجـود بـرای فـروش نفـت خـام حفـظ شـود و 
چیـزی را از دسـت ندهیـم و پـس از آن بایـد در فکـر 
روشـهای نویـن بـرای افزایـش صـادرات بـود. وی بـا 

تاکیـد بـر اینکـه روشـهای موجـود فـروش نفـت خـام 
پـس از لغـو تحریـم ها بایـد حفظ شـود، تصریـح کرد: 
پـس از تثبیـت جایگاه ایـران در بازارهـای جهانی برای 
فـروش نفـت خـام مـی تـوان از روشـهای نویـن بـرای 

فـروش بیشـتر اسـتفاده کرد.
قمصـری بـا تائیـد اینکـه در ایـن زمینـه گفتگوهایی 
بیـن مدیـران ارشـد نیـز انجام شـده اسـت، تاکیـد کرد: 
روشـهای نوین خیلی متفاوت از روشـهای سـنتی نیست 
ولـی انعطـاف بیشـتری در بازاریابـی ایجـاد مـی کنـد. 
قمصـری تصریـح کرد: پیـدا کـردن مشـتریان جدید در 
واقـع بـا اسـتفاده از روشـهای نویـن انجـام خواهـد شـد 
ولـی معنـای آن این نیسـت که نفت خـام را حراج کنیم 

یـا بـه مزایـده بگذاریم.

مخالفت ایران با حراج و مزایده نفت
پساتحریم

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

برابـر رای شـماره 139460319007004376 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی خانم راحله شـمس الدینی دزدان فرزند دادعباس بشـماره شناسـنامه 577 
صـادره از رابـر در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 197/20 مترمربع تحت پـاک 13712 
فرعـی از 4776 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک 32 فرعی از 4776 اصلی واقـع در بخش 1 کرمان 
بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 39 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای شـاهپور 
کیانیـان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2637                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007016249 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای منصور علـی آبادی پـور فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از 
فهـرج در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 294/02 مترمربـع تحـت پـاک 13970 فرعی 
از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان 
بـه ادرس کرمـان بزرگـراه امـام خمینـی شـهرک امام حسـن عسـکری )ع( ورودی بلـوار تره بـار انتهای 
کوچـه جنـب کـوره اهک پـزی کوچه سـوم منزل سـوم خریـداری از محل مالکیـت آقای احمـد مقتدر 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 

بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 
صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2644                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007015129 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محسـن کـوزهء هشـتادانی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 83 صادره 
از گلبـاف در ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 97/37 مترمربـع تحت پـاک 13986 فرعی 
از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان به 
آدرس کرمـان بزرگـراه امـام بلـوار شـهرک صنعتـی نبش کوچه شـماره 18 خریـداری از محـل مالکیت 
آقـای حـاج علـی احمـدی نـژاد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 2646                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007005909 هیـات اول موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای عبدالکریم یوسـفی شـاهرخ آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 257/90 مترمربع تحت پـاک 2448 
فرعـی از 2787 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان شـهید مصطفـی خمینـی 
کوچـه 4 غربـی خریـداری از محل مالکیـت آقایان حاج محمود پورزاده حسـینی و محمـد حائری محرز 

گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت 

صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام   م الف 2658                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007015132 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت ملـک کرمان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مهدی زینـل آبادی فرزند مرتضی بشـماره شناسـنامه 39 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 146/40 مترمربع تحـت پـاک 13805 فرعی 
از 3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان 
بـه آدرس کرمـان شـهرک صنعتی کوچـه 10 جهاد کوچه دوم سـمت چـپ خریـداری از محل مالکیت 
آقـای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام    م الف 2651                 

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای حجـت خواجوئـی احـد از ورثـه مرحـوم محمـد خواجوئـی مالک ششـدانگ پـاک 1412 
فرعـی از 5209 اصلـی بخـش 1 کرمـان کـه سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 1726 صفحه 
8 دفتـر 110 صـادر و تسـلیم گردیـد ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـاک مزبـور بعلت جابجائـی مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنی نمـوده لذا 
باسـتناد اصـاح تبصـره یـک اصاحی مـاده 120 آئیـن نامه قانـون ثبت مراتـب در یک نوبـت در تاریخ 

منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیت نزد خود میباشـد ظـرف مدت ده روز پس از انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان 
کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد و اال 

پـس از مـدت مذکور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد./م
تاریخ انتشار : 94/8/4

امین رضا قوام - کفیل ثبت شهرستان کرمان  م الف 2750

آگهی حصر وراثت
خانـم هاجـر رایـگان دارای شناسـنامه شـماره 1224 بشـرح دادخواسـت به کاسـه 1/94-353 
از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده که شـادروان عباس 
رایـگان بشناسـنامه 1166 در تاریـخ 94/7/11 اقامتـگاه دائمـی خود بـدرود زندگی گفتـه ورثه آنمرحوم 
منحصـر اسـت بـه 1- هاجرپـور مایـی کدملـی 3160673324 صـادره از کهنـوج همسـر متوفـی 2- 
لیلـی رایـگان کدملـی 3161285621 فرزنـد متوفی 3- سـهیا رایـگان کدملـی 3150274850 فرزند 
متوفـی 4- سـعیده رایـگان کدملـی 3150520428 صـادره از کهنـوج فرزنـد متوفی 5- سـمیه رایگان 
کدملـی 3150274850 فرزنـد متوفـی 6- فاطمـه رایـگان کدملـی 3150593877 فرزنـد متوفـی 7- 
محمدحسـین رایـگان 3150692963 صـادره از کهنـوج فرزنـد متوفی 8- امیرحسـین رایـگان کدملی 
3020755298 صـادره از جیرفـت فرزنـد متوفـی 9- یاسـمن زهـرا رایـگان کدملـی 3150838460 
صـادره از کهنـوج فرزنـد متوفـی . اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبور را یـک مرتبه 
آگهـی مـی نمایـد تـا هر کسـی اعتراضـی دارد و یا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر آگهی 

ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صادر خواهد شـد.
رئیس شورای حا اختاف مرکزی فاریاب 

آگهی حصر وراثت
بـه  دادخواسـت  بشـرح  شـماره 3150317614  شناسـنامه  دارای  زاده  تاجیـک  نظـام  آقـای 
کاسـه352-1/94 از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده 
کـه شـادروان حمـزه تاجیـک زاده بشناسـنامه 3150120098 در تاریـخ 93/11/20 اقامتـگاه 
دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه آنمرحـوم منحصـر اسـت بـه 1- جـواد تاجیـک زاده کدملـی 
3161106199 پـدر متوفـی 2- فاطمه تاجیـک کدملی 3160922431 مادر متوفـی 3- حدیثه جوکار 
کدملـی 3150489776 همسـر متوفـی . اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را یک 
مرتبـه آگهـی مینمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر 

آگهـی ظـرف یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهد شـد.
رئیس شورای حل اختاف شماره 3 فاریاب



شماره پیاپی 477  
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پیامک : 
50002203034 4

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

در ادامه خاطرات و فعالیت های آقای محمد صنعتی در این شماره به ادامه ماجراهای کشک و بادمجان در سال 1359 شمسی خواهیم پرداخت.

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

 رییس جمهور را دستگیر کنید و به دادگاه انقالب معرفی نمایید
 بخش هفتاد و شش

تاریخ

بـه هـر تقدیـر، در بیـان توضیـح بیشـتر علـت صـدور حکم 
بازداشت شـدگان، همـان گونـه کـه ذکـر  آزادی  و  برائـت 
نمـودم، از دفتـر بنی صـدر دسـتور داده شـده بـود تـا کلیه 
بازداشت شـدگان توسـط هواپیمایـی کـه بـه کرمـان آمـده 
بـود بـه تهـران فرسـتاده شـوند. امـا بـا تحقیـق و بررسـی 
سیاسـی  ای  قضیـه  قضیـه،  ایـن  کـه  می گـردد  مشـخص 
اسـت و جریـان توطئـه و کودتا دروغ اسـت. حجت االسـام 
مرتضـی فهیـم، رییـس دادگاه وقـت دادگاه کرمـان در این 
فـرودگاه  بانـد  روی  هواپیمـا  اآلن   ... اسـت:  آورده  مـورد 
نشسـته اسـت و باید همه این ها را آماده کنید و بفرسـتید. 
گفتـم آن کسـی کـه گفتـه، برای خـودش گفته اسـت. من 
اینجـا اسـتقال قضایـی دارم، نمی فرسـتم. اگـر خواسـتید 
این هـا را بفرسـتید آنجـا، دادگاه را منحـل کنیـد من را هم 
عـوض کنیـد، آن وقـت آن هـا هـر کاری خواسـتند بکننـد 
ولـی مـادام کـه مـن اینجـا باشـم، نمی فرسـتم. هواپیمـای 
فرسـتاده شـده از طـرف بنی صـدر را کـه خالـی بـه کرمان 
فرسـتاده بـود این آقایان را بـه تهران بیـاورد، بنده مخالفت 

کـردم و هواپیمـا را خالـی برگردانـدم )1(.
بـه هـر تقدیـر پـس از یـک هفتـه همگی مـا آزاد شـدیم و 
پـس از بررسـی و تحقیـق کافـی مسـئولین در نهایت حکم 

برائـت همگـی صـادر گردید«.
در اینجـا جهـت اطـاع کامـل خواننـدگان از متـن برائـت 
دستگیرشـدگان در مراسـم مذکور، به رونوشـت حکمی که 
از طـرف دادسـرای انقاب اسـامی 1363 بـرای این جانب 

)محمـد صنعتـی( صـادر گردیـده، اشـاره می گردد:
»] متن سند[

اسـامی  انقـاب  دادسـرای  ـ  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
کرمـان

شماره: 405/417/59  تاریخ: 63/7/24
بسمه تعالی 

بـرادر آقـای محمـد علی ثمـره طالبـی دبیر محتـرم کمیته 
جنـگل قائم

با ارسـال سـه برگ رونوشـت قـرار منع تعقیـب در خصوص 
پرونده کاسـه 307/59، متمنی اسـت رونوشـت فوق را به 

اطـاع کلیـه متهمین پرونده ذکر شـده برسـانید.
با تشـکر: مدیر دفتر دادسرای انقاب اسامی کرمان

زنگی آبادی ـ 63/7/24
]حاشیه[:

جنـاب آقای حاج محمد صنعتی
رونوشـت بـه ضمیمـه سـه بـرگ فتوکپـی از قـرار صـادره 
جهـت اطاع آن جنـاب تقدیم می گـردد. با تقدیـم احترام: 

محمـد علـی ثمـره طالبی
در تاریـخ 1/ 7/ 63]13[ پرونـده تحـت نظـر اسـت و بـا 
توجـه بـه محتویـات آن بـه شـرح زیـر اتخـاذ تصمیـم بـه 
انقـاب  پاسـداران  سـپاه  پرونـده  ایـن  در  می آیـد.  عمـل 
کرمـان ملخصـاً اعام نموده اسـت کـه در تاریـخ 59/3/20 

عـده ای در محـل جنـگل قائم تحـت عنوان مهمانی کشـک 
و بادمجـان اجتمـاع نموده و به طوری که از صورت اسـامی 
دستگیرشـدگان و ماهیـت آنـان بـر می آیـد، برنامـه ای در 
جهـت مخالفـت بـا نظـام جمهـوری اسـامی ایـران دارنـد 
و بـه اجتمـاع قریـب بـه یقیـن بـا توطئه خنثی شـده شـب 
پنجشـنبه )نـوژه( در ارتبـاط باشـند، کـه دادسـرا ضمـن 
تحقیقـات معمولـه و اسـتنطاق از افـراد دسـتگیر شـده بـه 
ترتیـب حـروف الفبا به اسـامی ذیـل: 1ـ حسـن آگاه فرزند 
محمـد 2ـ محمـد اخبـاری فرزنـد محمد 3ـ ارسـطو ایرانی 
کرمانـی فرزنـد علـی 4ـ محمـود ایرانی کرمانـی فرزند علی 
5ـ مهـدی امینایـی فرزنـد جـواد 6ـ علـی ارجمنـد کرمانی 
فرزنـد حسـین 7ـ هوشـنگ ارجمنـد کرمانی فرزنـد محمد 
بقایـی  مظفـر  دکتـر  9ـ  علـی  فرزنـد  امینـی  حسـین  8ـ 
کرمانـی فرزنـد میرزا شـهاب ... 81ـ ماشـاءاهلل مجیدی زاده 

فرزنـد رجب علـی.

کـه بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده و مدافعـات متهمیـن 
بدیـن خاصه که به مناسـبت سـالگرد مشـروطیت حسـب 
معمـول سـنواتی عـده ای از مـردم در محـل پـارک جنـگل 
قائـم دعـوت شـده و با غـذای سـنتی کرمانی یعنی کشـک 
و بادمجـان از آن هـا پذیرائـی می گردد و علـت تعویق زمان 
مهمانـی از 14 مـرداد به بیسـتم مـرداد مصـادف بودن 14 
مـرداد بـا مـاه مبـارک رمضـان بـوده اسـت و موضـوع هیچ 
گونـه ارتباطـی بـا توطئـه علیـه نظـام جمهـوری اسـامی 
نداشـته اسـت، بنـا بـه مراتب بـه علت فقـد دلیـل کافی بر 
وقـوع اتهـام انتسـابی بـه متهمین مذکـور، قرار منـع پیگرد 

صـادر و اعـام می گـردد.  
دادسـتان انقاب اسامی کرمان ـ فاح

بـه دادگاه  و  رییـس جمهـور را دسـتگیر کنیـد 
نماییـد انقـالب معرفـی 

خاطـرات  از  قسـمتی  در  فهیـم  مرتضـی  حجت االسـام 
خویـش در خصـوص جریـان »کشـک و بادمجـان« آورده: 
»... یـک روز متـن تلگرامـی را از دسـت اسـتانداری محترم 
وقـت به دسـت مـن دادند کـه جملـه ای بدیـن مضمون در 

آن نوشـته بـود: طبق گزارشـات محرمانه قرار اسـت روز .... 
)روزش یـادم نیسـت( در ایـران کودتایـی بـه نـام کودتـای 
»فارسـت« )جنـگل( شـکل بگیـرد و برابر اطاعـات واصله، 

شـاخه ای از ایـن کودتـا در کرمـان خواهـد بود.
پـس از آن کـه متـن تلگرام مطلع شـدم، از من درخواسـت 
شـد، بایـد نیروهـای کمیتـه و سـپاه بـرای برخـورد بـا این 
مسـئله بـه حـال آمـاده بـاش درآینـد!! راسـتش تلگرامـی 
بسـیار شـگفت انگیز و بهـت آور بـود. هر چه به خودم فشـار 
آوردم تـا بفهمـم کودتـا در کرمـان، یک شـهر دور افتاده از 
مرکـز چـه مفهومـی دارد نفهمیـدم. اما در عیـن حال چون 
زمـان، زمـان پـر تهیـج و هیجـان زده ای بـود، آدم هیـچ 
احتمالـی را نمی توانسـت قاطعانـه نادیـده بگیـرد، از طرفی 
چـون محاسـباتی کـه بـه عمـل آوردیـم، دیدیـم کودتـای 
جنـگل درسـت منطبـق بر همـان روزی اسـت کـه مرحوم 
)لیـدر حـزب زحمتکشـان(  کرمانـی  بقایـی  دکتـر مظفـر 
همـه سـاله اعضـای حـزب خـود را از تمـام کشـور دعـوت 
کـه  ـ  صاحب الزمـان  مسـجد  قائـم  جنـگل  در  و  می کنـد 
خـودش مؤسـس آن بود ـ بـه همه ناهار کشـک و بادمجان 
می دهـد. بـر این اسـاس بنده به عنوان حاکم شـرع اسـتان 
کرمـان بـه مسـئول کمیتـه آن زمـان دسـتور دادم در روز 
موعـود نیروهای شـما بـه طور نامحسـوس در اطراف جنگل 
حضـور داشـته باشـند تـا اگـر حرکـت مشـکوکی مشـاهده 
کردنـد، فـرد یـا افـراد مشـکوک را دسـتگیر و بـه دادگاه 

انقـاب اسـامی معرفـی نمایند.
پـس از آن اطاعـی بـه مـا داده نشـد تـا این که حـدود دو 
سـاعت به غروب دیدم دو اتوبوس وارد محوطه دادگاه شـد 
کـه پـر از دستگیرشـدگان بـود و شمارشـان حدود هشـتاد 
نفـر می رسـید!! در آن ضیـق وقـت و عـدم امکانـات و نبود 
بیـش از یـک بازپـرس، امـکان بازجویی و رسـیدگی به یک 
یـک آن هـا نبـود و چون بـدون تفهیم اتهـام نمی توانسـتیم 
همـه را بـه زنـدان بفرسـتیم، لـذا دسـتور داده شـد فقـط 
چنـد نفـر ـ در حـدود پنـج یـا شـش نفـر از آن هـا ـ را 
بازجویـی نماینـد و بـه عنـوان ادامـه تحقیقات آن هـا را در 
همـان محـل دادگاه نگـه دارنـد و بقیـه را بـا قـرار التـزام ـ 
کـه راحت تریـن راه بـرای آزادی متهـم اسـت ـ آزاد کننـد 
کـه هـر وقـت دادگاه الزم دانسـت و احضـار کرد خودشـان 

را بـه دادگاه معرفـی کننـد.
فـردای آن روز در حالـی کـه بازپـرس مشـغول بازجویـی 
از بازداشـت کنندگان بـود، بـه مـا خبـر دادنـد یـک نفـر از 
ادای  و  ورود  از  پـس  را می خواهـد.  و شـما  آمـده  تهـران 
مراسـم الزم بـه مـن گفـت: مـن از تهـران آمـده ام و به من 
نیـز  تهـران  در  داده انـد چـون دستگیرشـدگان  مأموریـت 
پرونـده دارنـد، شـما بایـد آن هـا را در اختیـار مـن بگذارید 

ببرم! تهـران  بـه 
]گفتـم[: چـه کسـی ایـن مأموریت را به شـما داده اسـت؟ 
]گفـت[: از مقامـات بـاال. ]گفتـم[: مقامات باال چه کسـانی 
هسـتند؟ حقیقـی هسـتند یـا حقوقـی؟ ]گفـت[: نـه، مـن 
و  اسـم  ]گفتـم[:  مأمـورم!  بـاال  مقامـات  طـرف  از  فقـط 
مشـخصات شـما چیسـت؟ ]گفت[: مـن ... مصدقی هسـتم 
و از طـرف رییـس جمهـوری )بنی صـدر( آمـده ام، عـاوه بر 
آن از طـرف دادسـتان انقـاب جنـاب آقای »قدوسـی« نیز 

حکـم دارم.
نخسـت حکـم دادسـتان کل را تقاضـا کـردم، دیـدم هیـچ 
ارتباطـی بـا موضـوع مـورد ادعـا نداشـت. زیـرا در آن نامـه 
خـود ایشـان از آقـای قدوسـی تقاضـا کـرده بـود در مـورد 
مشـکوکی کـه در شـهر تهـران مشـاهده می شـود بتوانـد 
اقـدام کنـد. مرحـوم قدوسـی هم نوشـته بـود اگر در شـهر 
تهـران چنیـن مـواردی مشـاهده شـد بتواننـد اقـدام کنند، 
غیـر از ایـن دیگـر چیـزی در آن نامـه نبـود. بنـده پـس 
از خوانـدن نامـه آقـای قدوسـی، بـدون ایـن کـه بازتابـی 
نشـان دهـم، پرسـیدم: خوب از آقـای بنی صدر چـه حکمی 
داریـد؟ بلیـط دربسـت هواپیمـا و سـاکی پـر از دسـتبند 
را نشـان داد و گفـت: ایـن هواپیمـا و ایـن دسـتبندها را 
در اختیـار مـن گذاشـته اسـت کـه بتوانـم در اسـرع وقـت 

بازداشت شـدگان را بـه تهـران منتقـل کنـم.
سـخن کـه بـه این جا رسـید بـه او گفتم: شـما بهتر اسـت 
برگردیـد و بـه رییـس جمهـور بگویید دادگاه کرمـان با من 

همـکاری نکرد! 
آن مأمـور نـادان و نپختـه هنوز متوجه نشـده بـود که طرح 
اربابـش لـو رفتـه و حنایـش رنگی نـدارد. لذا خیلـی صریح 
و بـا قـدرت گفـت: نخیـر، مـن باید ایـن کار را انجـام دهم! 
وقتـی ایـن گونـه موضع گیری کرد، بـه او گفتـم: ببین، این 
جـا حـوزه قضایی من اسـت و مادام کـه مرا عـزل نکرده اند 
هیـچ مقامـی حـق دخالـت در قلمرو قضایـی مرا نـدارد، نه 
بنی صـدر و نـه غیـر بنی صـدر، تـو هـم اگـر بخواهـی بیش 
از ایـن پافشـاری کنـی دسـتور می دهـم بـه عنـوان یکی از 
عوامـل توطئه گـر بازداشـتت کننـد. وقتی فهمیـد بد جایی 
قـرار گرفتـه اسـت، فـرار را بـر قرار ترجیـح داد و به سـوی 

کرد. پـرواز  اربابش 
در همـان ایـام زلزله نسـبتاًُ شـدیدی شـهر گلبـاف )گوک( 
آورد،  بـار  بـه  فراوانـی  مالـی و جانـی  تلفـات  و  لرزانـد  را 
فرمانـداری  و  اسـتانداری  بـه  تلگرامـی  جمهـوری  رییـس 
بـه مـردم گلبـاف  از طـرف مـن  بـود کـه  مخابـره کـرده 
تسـلیت بگوییـد و بگوییـد رییـس جمهوری شـما به زودی 

بـه سـوی شـما می شـتابد.
بسـیار  نامـه ای  شـدم،  آگاه  تلگـرام  از  مـن  کـه  وقتـی 
محرمانـه بـه کمیتـه انقاب نوشـتم؛ به مجـردی که رییس 
جمهـوری در فـرودگاه کرمـان پیـاده شـد، او را دسـتگیر 
کنیـد و بـه دادگاه انقـاب معرفـی نمایید، که خوشـبختانه 
نـه او فرصـت آمـدن بـه کرمـان را پیـدا کـرد و نـه نامـه 
مـا زمینـه ای بـرای اجـرا، زیـرا در همـان ایام مجلـس عدم 
صاحیـت رییـس جمهـوری را تصویـب کـرد و او نیـز پا به 

گذاشـت. فرار 
اکنـون  کـه  غیـره  و  مسـایل سیاسـی  پـاره ای  بـه خاطـر 
وقـت گفتنـش نیسـت، علی رغـم میـل باطنـی خـودم، من 
بـا  و  کـردم  دوره ای مجلـس شـرکت  میـان  انتخابـات  در 
اعتمـادی کـه مـردم آن روز بـه مـن داشـتند بـه مجلـس 
شـورای اسـامی راه یافتم، در آن جا با شـماری از معاریف 
می فرمـود:  ایشـان  آشـنا شـدم.  آیـت«  »دکتـر  ویـژه  بـه 
بنی صـدر در نظـر داشـت از او )دکتـر آیـت(، بقایـی و چند 
نفـر دیگـر کـه نامشـان در پرونـده »افشـار طـوس« بـوده 
اسـت، انتقـام بگیـرد، بـه همیـن منظـور، توطئـه کودتـای 
جنـگل را بهانـه کـرده بـود کـه بتواند عـده ای را بـه جوخه 
او  برابـر  در  مـرا  موضع گیـری  کـه  وقتـی  بسـپارد.  اعـدام 
]بنی صـدر[ متوجـه شـد، بی انـدازه برایـش تحسـین آفرین 

بـود ...« )3(.
آری، بدیـن ترتیـب پرونـده ی مفصـل ماجـرای جنجالـی و 
کذایـی میهمانـی کشـک و بادمجان تابسـتان سـال 1359 

ش. بـا تمـام حواشـی مفصل آن بسـته شـد. 
در پایـان بـه روح پـر فتـوح تمـام دوسـتان و بزرگوارانـی 
کـه از ابتـدای تأسـیس کمیتـه جنـگل قائم )عـج( کرمان و 
پیشـرفت ایـن طـرح نقـش و فعالیتی داشـتند و اکثـر آنان 

اکنـون بـه دیـار باقـی شـتافته اند، درود می فرسـتم.
آن چه رفته اسـت، بد و خوب، به یک لحظه گذشـت 

و آن چه مانده اسـت، به یک لحظه ی دیگر گذرد« )4(

پی نوشت:
)1( ـ اظهـارات حجت االسـام مرتضـی فهیـم در دفـاع از اعتبارنامـه خـود 

در جلسـه 204 مجلـس شـورای اسـامی، دوم شـهریور 1360، بـه نقـل از: 
محمـدی، محمـد: تاریخچـه جنـگل قائـم کرمـان، ص 29.

 )2( ـ عکـس مزبـور در مجلـه خـط فاصلـه، شـماره 31، تیـر مـاه 1392، 
منتشـر گردیـده اسـت.

فهیـم  مرتضـی  شـیخ  حـاج  مصاحبـه ی حجت االسـام  از  برگرفتـه  ـ   )3(
کرمانـی )ایـن ُملـک خدایـی دارد( بـا مجلـه ی خـط فاصلـه، ص 12.
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دریک

مبهمانخبر

توسـعه  اصلـی  عامـل  عنـوان  بـه  صـادرات 
تجـارت خارجـی در توسـعه اقتصـادی کشـورها 
نقـش زیـادی دارد. صـادرات مـی توانـد عـاوه 
تـوان  افزایـش  موجـب  اقتصـادی،  رشـد  بـر 
رقابت پذیـری کشـورها درعرصه هـای بین المللی 
شـود و کشـورهای مختلـف سـعی مـی کننـد بـا افزایش صـادرات 
رشـد اقتصـادی خـود را افزایـش دهنـد. در کشـور ما هـم از دیرباز 

صـادرات وجـود داشـته امـا بدلیـل نفـت خیز بـودن ایـران همواره 
صـادرات کشـور مـا زیـر سـایه ایـن مـاده ارزشـمند بـوده اسـت 
امـا بدلیـل پایـان پذیـر بـودن منابـع نفتـی و همچنیـن تغییـرات 
قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی، اهمیت صـادرات غیـر نفتی در 
کشـورهای نفـت خیـز بیـش از پیش به چشـم آمده اسـت. شـکی 
نیسـت کشـوری کـه اقتصـاد آن بـر محور تـک محصولی باشـد در 
تحـوالت اقتصادی بیشـتر در معرض خطر بـوده و در این بحران ها 
و تحـوالت ضربـه پذیرتـر خواهد بـود. از ایـن رو توجه بـه صادرات 
غیرنفتـی و توسـعه آن در بخـش هایـی نظیـر صنعـت، معـدن، 
کشـاورزی و خدمـات مـی توانـد کشـورمان را در جریـان تحـوالت 
و بحـران هـای مختلـف و ابتـا بـه بیماری اقتصـادی نجـات دهد. 
چـرا کـه همانطور که گفته شـد اتـکا بـه درآمدهای نفتـی و تداوم 
ایـن رویکـرد موجـب ناپایـداری در بهبود شـاخص ها و نوسـان در 
رشـد اقتصـادی می شـود. بـه عنوان مثـال افزایـش ناگهانی قیمت 
نفـت در دولـت هـای نهـم و دهم که در طول هشـت سـال چیزی 
حـدود 780 میلیـارد دالر بـود نـه تنها باعث رشـد اقتصادی نشـد 
بلکـه در پایـان دولـت دهم، رشـد اقتصادی کشـور از مثبت شـش 
درصد سـال 84 به منفی نه درصد در سـال 92 رسـید و یا کاهش 
شـدید قیمـت نفـت در اواخر سـال 93 و ادامـه آن در سـال جاری 
بـرای بودجـه دولت تدبیر و امید حسـابی مشـکل سـاز شـد. از این 
رو اهمیت صادرات غیرنفتی بیش از پیش آشـکار شـده و مسئوالن 

تصمیـم گیرنـده در کشـور هـم سیاسـت هـای کشـور را بـه ایـن 
سـمت سـوق مـی دهند. 29 مهـر 1376 بود که با تصویب شـورای 
فرهنـگ عمومی کشـور، این روز به عنـوان روز ملی صادرات تعیین 
شـد و چهارشـنبه گذشـته روز ملی صـادرات بود. بـه همین جهت 
بـد ندیدیـم بـه وضعیـت صـادرات و واردات کرمـان در شـش مـاه 
نخسـت سـال جـاری بپردازیـم و بـا پنج اسـتان دیگر مقایسـه ای 

باشیم. داشـته 
کاهش 29 درصدی صادرات از کرمان

بنـا بـه گفته مدیـرکل گمراکت اسـتان کرمـان میزان صـادرات 
کاال در شـش مـاه نخسـت سـال جـاری حـدود 29 درصـد کاهش 
داشـته اسـت. این آمـار را محمدرضا قـادر ارائه می کنـد. وی افزود: 
میـزان صـادرات کاال در 6 مـاه نخسـت امسـال از طریـق گمرکات 
اسـتان، 248 میلیـون و 162 هـزار و 98 دالر بـا ارزش وزنـی یـک 
میلیـون و 530 هـزار و 936 تـن بـوده اسـت که این مقدار نسـبت 
بـه مـدت مشـابه سـال قبـل از نظـر ارزشـی 29 درصـد و از نظـر 
وزنی 8 درصد کاهش داشـته اسـت. محمدرضا قـادر اظهار می کند: 
دلیـل کاهـش صـادرات گمـرکات اسـتان، کاهـش صادرات پسـته 

نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل اسـت. 
افزایش 16 درصدی واردات به کرمان

وی می افزاید: آمار واردات اسـتان کرمان در نیمه نخسـت سـال 
جـاری نیـز به ارزش 338 میلیـون و 666 هـزار و 16 دالر و به وزن 

62 هـزار و 679 تـن بـوده اسـت کـه ایـن مقـدار نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال قبـل از نظـر ارزشـی 16 درصـد و از نظـر وزنـی 27 
درصد رشـد داشـته اسـت.  همچنین درآمد گمرکات اسـتان در 6 
ماهـه امسـال نیـز بیـش از 91 میلیـارد تومان بـوده که ایـن مقدار 
نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل 18 درصد کاهش داشـته اسـت.  
مدیـرکل گمـرکات اسـتان کرمـان تصریـح می کنـد: عمده تریـن 
کاالی صادراتـی از ایـن گمـرک عبارتنـد از پسـته و مغـز پسـته، 
مصنوعـات مسـی، کاشـی و سـرامیک، خرمـا، سـیمان و مهم ترین 
کاالی وارداتـی نیـز شـامل اجـزا و قطعـات خودرو، لـوازم صنعتی و 
برقی، سـایر لوازم و ماشـین آالت صنعتی مکانیکـی و لوازم صنعتی 

و برقی اسـت.
وضعیت دیگر استان ها در مقایسه با کرمان

بـرای اینکـه وضعیـت کرمـان در صـادرات غیرنفتـی کشـور را 
بهتـر بفهمیـم بـا چند اسـتانی که تقریبا به اسـتان کرمـان نزدیک 
هسـتند و آمـار صـادرات آن ها توسـط سـازمان صنعـت و معدن و 
تجارت آن اسـتان ها منتشـر شده اسـت، صادرات کرمان را مقایسه 

کـرده ایم.
سیستان و بلوچستان؛ افزایش 33 درصدی

صـادرات سیسـتان و بلوچسـتان در شـش مـاه نخسـت سـال 
جـاری در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل از لحـاظ وزنی 44 
درصـد و از لحـاظ ارزش 33 درصـد افزایـش داشـته اسـت. اقـام 

عمـده صادراتی این اسـتان مصالـح ساختمانی)سـیمان(، گاز، قیر، 
تخـم گشـنیز، سـیب درختـی و محصـوالت شـیمیایی و صنعتـی 
هسـتند کـه افغانسـتان، پاکسـتان، ترکیـه، کویت و امـارات مقصد 
اصلی این صادرات هسـتند. گفتنی اسـت کل صـادرات از گمرکات 
و بازارچه هـای مـرزی ایـن اسـتان اسـتان در شـش مـاه نخسـت 
امسـال بـه وزن 677 هزار و 233 تـن و ارزش دالری 236 میلیون و 
859 هزار و 823 دالر اسـت.  صادرات این اسـتان به نسـبت سـال 

گذشـته رشـد داشـته اسـت. با این وضعیت صادرات اسـتان کرمان 
در شـش ماهـه نخسـت سـال جـاری حـدود ؟؟؟ درصـد بیشـتر از 

میـزان صادرات اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بوده اسـت.
اصفهان؛ کاهش 9 درصدی

صـادرات اسـتان اصفهان هم در شـش ماه نخسـت سـال جاری 
در مقایسـه بـا مدت مشـابه سـال قبـل اگرچـه از لحـاظ وزنی پنج 
درصـد افزایـش داشـته امـا از نظـر ارزشـی کاهـش 9 درصـدی را 
تجربـه مـی کنـد. عمده ترین کاالهـای صادراتی از گمـرک اصفهان 
را مـواد پتروشـیمی بـا 31درصـد، آهـن آالت و فوالد بـا 29درصد، 
فـرش با 14درصـد و محصوالت سـرامیکی با 5درصد تشـکیل می 
دهند و کشـورهای عراق، افغانستان، پاکستان و ترکمنستان مقصد 
بـوده انـد. اگرچه ارزش دالری صادرات اسـتان اصفهـان با 9 درصد 
کاهـش مواجه شـده اسـت امـا ارزش ایـن صـادرات 527میلیون و 
664هـزار دالر بـوده کـه حدود ؟؟؟ درصد از صادرات کرمان بیشـتر 

می شـود.
گفتنـی سـت میـزان صـادرات اسـتان هـای کرمـان، اصفهان و 
سیسـتان و بلوچسـتان در سـال های 92 و 93 براسـاس آمار ارائه 
شـده در سـایت اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی اسـتان 
تهـران و میـزان صـادرات ایـن سـه اسـتان در شـش ماهه نخسـت 
سـال جـاری هـم براسـاس آمـار ارائـه شـده در نشـریه گسـترش 

صمـت می باشـد.

مقایسه وضعیت صادرات کرمان با دو استان اصفهان و سیستان و بلوچستان

صادرات در سراشیبی
  اقتصاد

چرا بازار پسته
نامساعد است؟

محسن جالل پور
رئیس اتاق بازرگانی ایران و کرمان

هـم صحبتـی بـا اسـتاد گرامـی ام آقـای مهـدی آگاه 
همـواره برایـم لذت بخـش و آموزنده بوده اسـت. این بارهم 
توفیـق دیدار ایشـان در سـفر کرمـان فراهم شـد و دقایقی 
ازهم صحبتـی ایشـان بهره مند شدم.شـرایط نامسـاعد این 
روزهای بازار پسـته باعث شـد بیشـتر صحبت هایمان روی 
ایـن موضـوع متمرکز شـود.از آن جا که برخی از دوسـتانم 
در اینسـتاگرام بارهـا ایـن پرسـش را مطـرح کـرده اند که 
چـرا بـازار پسـته به این شـرایط دچار شـده اسـت؟ سـعی 
مـی کنـم ایـن جمـع بنـدی پاسـخی به پرسـش آنهـا نیز 
باشـد. چند دلیل اساسـی رامی تـوان علت نابسـامانی بازار 

پسـته در حال حاضر دانسـت.
تولیـدی  پسـته  درصـد  حـدود80  چـون  اوال 
کشـورصادراتی اسـت، پس رابطه مسـتقیم و قابل توجهی 
بـا وضعیـت آینـده ارز دارد.ازآن جـا که پیـش بینی قیمت 
طـی مـاه هـای پیـش رو چنـدان مقـدور نیسـت و تحلیل 
هـای متفاوتـی برای نـرخ ارز پـس از اجرای برجـام مطرح 
اسـت، وضعیـت تـا حـدودی مبهـم اسـت و ایـن ابهـام، 
ریسـک صـادرات را باالبـرده اسـت. هم چنیـن ازآن جا که 
قیمـت ارز طـی یکی دوسـال اخیر همـراه با مابـه التفاوت 
نـرخ تورم خارجـی و داخلی خود را تنظیـم نکرده، احتماال 
بـا افزایـش هزینـه هـای تولیـد که هماهنـگ با نـرخ تورم 
داخلـی اسـت، قـدرت رقابـت پذیـری بـرای محصـوالت 
صادراتـی از جمله پسـته کاهـش یافته اسـت. عامل دیگر، 
نـرخ بـاالی بهره در مقایسـه بـا رقبای خارجی اسـت.عما 
مـا حـدود شـش برابر رقبایمان نـرخ بهره مـی پردازیم چرا 
که متوسـط نرخ بهره در دیگر کشـورها چهار درصد اسـت 
.حـال آن کـه نـرخ بهره مـا 24 درصد اسـت و از آن جا که 
نـرخ ارز در ایـران تقریبـا ثابـت مانده، عما مثل این اسـت 

کـه روی دالر24 درصـد بهـره مـی پردازیم.
از آن جـا کـه با شـرایط فعلـی جهش نـرخ ارز در پیش 
بینـی هـا احتمـاال غیرممکـن اسـت، یـک دلیـل دیگر که 
می تواند در این وضع تاثیر جدی داشـته باشـد این اسـت 
کـه بـا اعطـای سـودهای باال بـه سـپرده هـای ریالی حتی 
کسـانی کـه امـکان اخذ تسـهیات ارزی از خـارج یا داخل 
کشـور را دارنـد، بهتـر مـی بیننـد که بـا تبدیل آن بـه رالر 
وسـپرده گـذاری بـا نرخ باال بـدون هیچ زحمت و ریسـکی 
بیـش ازصـادرات منتفـع شـوند. البتـه در مـورد بیشـتر 
کاالهـای صادراتـی وضع به همین روال اسـت اما شـاید به 
دلیـل درصد بیشـترمصرف داخلی آن کاالها بازارشـان این 

چنین نابسـامان نیست.

دوازده مهـر مـاه سـال جـاری بـود کـه علـی طیـب نیـا، 
محمدرضـا نعمـت زاده، علـی ربیعـی و حسـین دهقـان وزرای 
اقتصـاد، صنعـت، کار و دفاع به حسـن روحانـی، رئیس جمهور 
کشـورمان نامه نوشـتند که در آن با انتقاد از برخی تصمیمات 
اگـر  دادنـد  هشـدار  دسـتگاه ها،  ناهماهنـگ  سیاسـت های  و 

تصمیـم ضرب االجـل اقتصـادی گرفته نشـود، رکـود تبدیل به 
بحـران خواهـد شـد. هرچنـد در ایـن نامـه، به صـورت رسـمی 
راهـکاری ارائـه نشـده بـود، امـا در میـان خطـوط نانوشـته آن 
می تـوان رد پـای دیدگاهـی را مشـاهده کـرد که به طـور ویژه 
سیاسـت های پولـی در دو سـال اخیـر را عامل رکـود اقتصادی 

می دانـد. فـارغ از ترکیـب غافلگیرکننـده نویسـندگان و شـیوه 
غیرمعمـول انتشـار ایـن نامـه، نکته ای کـه در آن جلـب توجه 
می کنـد، تجویـز ضمنـی تغییـر رویکـرد سیاسـت گذار پولی از 
مهـار تـورم بـه رکودزدایـی اسـت. این موضـوع کـه در صورت 
اجـرای ضرب االجلـی می تواند یکـی از مهم ترین دسـتاوردهای 

دولـت یازدهـم، یعنـی کاهش تـورم را تحت تاثیر قـرار دهد، به 
معنـای تکرار اشـتباهات گذشـته و بازگشـت اقتصـاد به فضای 
غیرکارآمـد تولیـد خواهد بـود. در اینفوگرافی کـه ماحظه می 
کنیـد بـه 9 عاملـی کـه باعـث شـد وزرای دولت تدبیـر و امید 

بـه رئیـس جمهور نامه نوشـتند اشـاره شـده اسـت.

رضا عبادی زاده

ماجرای نامه 4 وزیر دولت 
یازدهم به رییس جمهور
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اخبار برند

سه ماهه ی پردرآمد
 برای گوگل

آلفابـت نتایج فعالیت هایش در سـه ماهه ی سـوم سـال 
2015 را منتشـر کـرد کـه از اوضـاع مالـی رو بـه رشـد و 

افزایـش درآمدهـای گـوگل خبـر می دهد.
نتایـج مالـی سـه ماهه ی سـوم قـدرت گـوگل را به ویژه 

در جسـت و جـوی موبایلـی نشـان می دهد.”
آمـاری کـه آلفابـت از اوضـاع مالـی و درآمدهـای ایـن 
نشـان می دهـد کـه سـه  اسـت،  شـرکت منتشـر کـرده 
ماهه ی سـوم مالی سـال 2015 یکـی از موفقیت آمیزترین 
دوره هـا بـرای گـوگل بـود. درآمـد گوگل بـرای ایـن دوره 
18،7 میلیـارد بـوده و نسـبت به سـال گذشـته 13 درصد 
سـود بیشـتری داشـته اسـت. وب سـایت گـوگل به تنهایی 
13 میلیـون دالر از آن درآمـد را تولیـد کـرده کـه بـه این 
ترتیـب، درآمـد حاصـل از این وب سـایت نسـبت به سـال 

گذشـته 16 درصـد افزایـش یافته اسـت.
سـود خالـص این شـرکت هـم 3،98 میلیـارد دالر بود، 
این در حالی اسـت که در سـه ماهه ی سـوم سـال 2014 
سـود خالـص گـوگل 2،74 میلیـارد دالر برآورد شـده بود. 
درآمـد گـوگل در بخش هـای تجاری دسـتگاه ها و تبلیغات 
افزایـش یافتـه اسـت. دیگـر منابـع درآمـد مثـل فـروش 
سـخت افزارها هـم 1،89 میلیـارد دالر بـرای ایـن شـرکت 
درآمـد حاصـل کـرد. گذشـته از ایـن، میانگیـن درآمـد 
گـوگل بـه ازای هـر کلیک 23 درصد بیشـتر شـده اسـت.

مالـی  ارشـد  مدیـر   ،)Ruth Porat( پـورت«  »روت 
آلفابـت و گـوگل از ایـن آمـار و ارقـام کامـا خوشـحال و 
راضـی بـود: “نتایـج مالی سـه ماهه ی سـوم قـدرت گوگل 
را به ویـژه در جسـت و جـوی موبایلـی نشـان می دهـد. ما 
بـا شـش محصول که بیـش از یـک میلیـارد دالر کاربر در 
سـطح جهـان دارنـد، از فرصت هـای پیـش  روی گـوگل و 

آلفابـت هیجان زده هسـتیم.”
سـود عملیاتـی هـم نسـبت بـه سـال گذشـته از 6،1 
میلیـارد دالر بـه 6،93 میلیـارد دالر افزایـش یافته اسـت. 
عـاوه برایـن، آلفابـت اعـام کـرد کـه در سـه ماهـه ی 
بعـدی بیـش از 5 میلیـارد دالر از بـورس سـهام را مجـددا 

خریـداری خواهـد کـرد.

 Priv بلک بری پیش فروش گوشی
را آغاز کرد

 شـرکت بلک بـری پیـش فـروش گوشـی Priv را در 
کشـورهای آمریـکا، انگلسـتان و کانـادا آغـاز کـرده اسـت. 
ایـن تلفـن همراه هوشـمند بـا قیمـت 899 دالر در کانادا، 
پیـش  آمریـکا  در  و 699 دالر  انگلسـتان  در  یـورو   559

فـروش می شـود.
براسـاس اطاعـات منتشـر شـده، مدلـی کـه از ایـن 
تلفـن همـراه در کشـور آمریـکا بـه فـروش می رسـد، از 
نمی کنـد.  پشـتیبانی   CDMA رادیویـی  اسـتاندارد 
و   Verizon ماننـد  آمریـکا  اپراتورهـای  از  بسـیاری 
Sprint از ایـن اسـتاندارد رادیـوی اسـتفاده می کننـد و 
بـه همیـن دلیـل ایـن گوشـی بـا ایـن اپراتورهـا را کار 
نخواهـد کـرد. بـه احتمـال زیـاد بلک بـری یک نسـخه  ی 
مخصـوص از گوشـی Priv را بـرای ایـن اپراتورهـا عرضه 
 15 تاریـخ  در   Priv بلک بـری  گوشـی  کـرد.  خواهـد 
آبـان در آمریـکا و کانـادا و در تاریـخ 18 آبـان در کشـور 

انگلسـتان عرضـه خواهـد شـد.
بـا  بلک بـری  محصـول  اولیـن   Priv همـراه  تلفـن 
اندرویـد اسـت کـه بـه شـکل کشـویی  سیسـتم عامـل 
سـاخته شـده و صفحـه نمایشـی خمیـده روی آن دیـده 
سـمت  بـه  نمایـش  دادن صفحـه  حرکـت  بـا  می شـود. 
بـاال، می تـوان بـه صفحـه کلیـد فیزیکـی ایـن محصـول 
ایـن  بـه  زیـادی  امیـد  بلک بـری  پیـدا کـرد.  دسترسـی 
بـا   Priv گوشـی  اگـر  کـه  گفتـه  و  دارد  همـراه  تلفـن 
سـاخت  صنعـت  از  احتمـاال  نشـود،  مواجـه  موفقیـت 

شـد. خواهـد  خـارج  هوشـمند  تلفن هـای 

غافلگیرکننـده  اظهارنظـری  در  سـونی 
و  طراحـی  احتمـال  کـه  کـرد  اعـام 
تـر  قـوی  و  یافتـه  بهبـود  نسـخه  عرضـه 
PlayStation 4 وجـود دارد . سـونی در 
 PS4 نسـل هشـتم بارهـا اظهار داشـته که

قـوی تریـن کنسـول جهـان اسـت امـا بـا 
ایـن وجـود بـه نظـر می رسـد بایـد منتظر 
اخبـار جدیـدی در رابطـه بـا سـخت افـزار 
کنسـول نسـل هشـتمی سـونی باشـیم .

گـزارش  بـه  رابطـه  همیـن  در 

»ماسایاسـو  آقـای   ،Gamespot
 Sony Computer معـاون  ایتـو« 
بـا  مصاحبـه  در   Entertainment
4Gamer ، اعـام داشـت کـه بدلیل بهره 
منـدی PS4 از معمـاری X86 ) برخـاف 
PS3 کـه بـر پایـه Cell بـود ( در طـول 
زمـان مـی تـوان در صـورت نیـاز عملکـرد 
کنسـول را بهبـود بخشـید . از دیـد اقـای 
ایتـو بـا ایـن وجـود سـونی هنـوز تصمیـم 
قطعـی را بـرای سـاخت مدلـی قـوی تر از 

 . اسـت  نگرفتـه   PS4
خـود  مصاحبـه  ادامـه  در  ایتـو  آقـای 

بـودن  بـه ممکـن   ، ای  بـا گفتـن جملـه 
ایـن احتمـال دامـن زد . خبرنـگار ژاپنـی 
مضمـون  ایـن  بـا  را  سـوالی   4Gamer
مطـرح سـاخت : بـا ایـن اوصـاف آیـا شـما 
ایـده سـاخت مدلی قـوی تـر از PS4 کنار 
مـدل کنونـی را در نظـر داریـد . در ایـن 
زمـان آقـای ایتـو در پاسـخ گفـت چنیـن 
ایده ای ممکن اسـت در نظر گرفته شـود .

بـه طـور کلی سـاخت دو مـدل از لحاظ 
کنسـول  یـک  از  افـزاری  سـخت  قـدرت 
طـول  در  امـا  اسـت  غیرمتعـارف  امـری 
تاریـخ چنیـن چیزی سـابقه داشـته اسـت. 

مدلـی  نینتنـدو  شـرکت   2013 سـال  در 
جدیـد از 3DS را معرفـی کـرد کـه قدرت 
پـردازش باالتـری در قیـاس با مـدل اصلی 
داشـت و این مـدل جدید عرضـه موفقی را 

. داشـت  نیز 
 البتـه انجـام چنیـن کاری بـرای یـک 
نظـر  بـه  سـخت  کمـی  خانگـی  کنسـول 
مـی رسـد و یکسـان نبـودن قدرت سـخت 
افزاری یک کنسـول، باعـث اختاف تجربه 
بیـن دارنـدگان آن کنسـول مـی شـود و 
عرضـه بازی روی PS4 را نیز ممکن اسـت 

دشـوارتر کنـد.

اظهارنظر عجیب سونی :

 PS4 احتمال ساخت مدلی قوی تر از 
وجود دارد

بازی های رایانه ای

  ADSL راهنمای خرید مودم/روتر
 به کوشش آرین اسدی

امـروزه دسترسـی بـه اینترنـت تقریبـا بـرای همـه ی 
افـراد جامعـه بـه یـک نیـاز ضـروری تبدیـل شـده اسـت. 
شـاید بـه همیـن دلیل باشـد کـه پیوسـته شـاهد طراحی 
و تولیـد خیـل عظیمـی از محصـوالت مرتبـط بـا برقراری 
و دسترسـی بـه اینترنـت هسـتیم. از طـرف دیگر بـا وجود 
تنـوع مودم هـای موجود در بـازار، انتخاب سـختی خواهیم 
داشـت. بنابرایـن به نظر می رسـد شناسـایی و اولویت بندی 
نیازهای مـان بـرای دسترسـی بـه اینترنـت، ایـن انتخـاب 
را آسـان کنـد. ازجملـه مولفه هـای اصلـی کـه در خریـد 
نـوع  بـه  می تـوان  می کنـد،  کمـک  مـا  بـه  مودم/روتـر 
کاربـری، اسـتاندارد، محـدوده ی پوشـش، تعـداد و قـدرت 
آنتـن، امنیـت و سـرعت اشـاره کـرد. در سـال های اخیـر، 
اکثـر مودم هـای تولیـد شـده قابلیت هـای یک مـودم، یک 
روتـر و یـک اکسـس پوینت را در یـک دسـتگاه واحـد ارایه 
می دهنـد. بنابرایـن در ایـن مطلـب از واژه ی مودم/روتـر 
اسـتفاده می کنیـم. در ایـن مقالـه سـعی داریـم اطاعـات 
الزم بـرای خریـد یـک مودم/روتـر ADSL مناسـب را در 

اختیـار شـما بگذاریم.
   انتخاب نوع کاربری

توجـه بـه نـوع کاربـری، یک اصل کلـي هنـگام انتخاب 
مـودم و خریـد هـر نـوع کاالیـی اسـت. به عنـوان مثـال 
بـرای کاربـری کـه قصـد دارد تنها بـا یک لپ تـاپ در یک 
خانـه ی کوچـک به اینترنت متصل شـود، خریـد یک مودم 
وایرلـس دو بانـده با سـطح پوشـش باال، چنـدان منطقي و 
مقرون به صرفـه نیسـت. از طـرف دیگـر، بـراي کاربـري که 
قصـد دارد چندین دسـتگاه دیجیتال نظیـر لپ تاپ، تبلت، 
گوشـی موبایـل را در یـک فضاي بزرگ بـه اینترنت متصل 
کنـد، خرید مودمـی با یک درگاه LAN، مناسـب نخواهد 

بود.

تفاوت استانداردهای بی سیم مودم/روتر های 
ADSL

ADSL تهیـه کـرده  تاکنـون یـک مودم/روتـر  اگـر 
باشـید، حتمـا بـه اسـتانداردهای درج شـده روی جعبـه 
توجـه کرده ایـد. اسـتاندارد سـری 802.11a و اسـتاندارد 
بی سـیم  اسـتاندارد  نـوع  قدیمی تریـن   802.11b سـری 
هسـتند. محـدوده ی پوشـش دهی این مودم هـا حدود 20 
متر اسـت. اسـتاندارد 802.11g نسـبت به اسـتانداردهای 
محـدوده ی  و  اسـت  جدیدتـر   802.11b و   802.11a
پوشـش دهی مودم/روترهـای ایـن گـروه، حـدود 60 متـر 
اسـت. سـرعت انتقـال اطاعـات در ایـن سـری معـادل 
و   802.11n اسـتاندارد  اسـت.  ثانیـه  بـر  مگابیـت   54

802.11ac جدیدتریـن اسـتانداردهای ارایه شـده تاکنون 
هسـتند و تقریبـا همـه مودم هـای امـروزی در ایـن گروه 
بـرای  گزینـه  بهتریـن  مودم هـا  ایـن  جای گرفته انـد. 
اسـتفاده ی کاربـران خانگـی، کاربـران تجاری، شـرکت ها، 

بـزرگ  هسـتند. محیط هـای 
 مودم/روتر +ADSL2، بی سیم و دوباند تی 

D2 پی-لینک مدل آرچر
در اسـتاندارد سـری n، نـرخ انتقـال اطاعـات بـه 248 
مگابیت می رسـد و پوشـش داخلی این سـری معادل با 70 
متـر اسـت کـه در قیاس با دسـتگاه های اسـتاندارد سـری 
قبلی، بسـیار باالتر اسـت. مودم/روتر های اسـتاندارد سـری 
تقسـیم بندی   N300Mb و   N150Mb بـه دو گـروه   n
 N300Mb سـری  مودم/روترهـای  معمـوال  می شـوند. 
دارای 2 یـا 3 آنتـن هسـتند. درحـال حاضـر، جدیدتریـن 
اسـتاندارد موجـود، اسـتاندارد 802.11ac اسـت. در ایـن 
اسـتاندارد از پهنـای باند رادیویی تا 160 مگاهرتز اسـتفاده 
 ،MIMO جریـان  بیشـتر  فضـای  عاوه برایـن  می شـود. 
پهنـای بانـد بسـیار بیشـتری را در اختیـار می گـذارد. در 
اسـتاندارد 802.11ac از مدالسیون انتقالی 256 کیو ای ام 
)QAM( اسـتفاده شـده کـه می تواند در هـر لحظه حجم 
اطاعات بیشـتری را روی سـیگنال رادیویی ارسـال کند. از 
طـرف دیگر، اسـتفاده از چنـد آنتن در اکسـس پوینت های 
مجهـز بـه ایـن اسـتاندارد و دسـتگاه های گیرنـده باعـث 
می شـود سـرعت انتقـال اطاعـات بـه 73/1 گیگابیـت بـر 

ثانیه برسـد.

   تفاوت مودم /روترهای تک باند و دو باند
قابـل  فرکانسـی  باندهـای  بـا  رابطـه  در  کـه  نکتـه ای 
پشـتیبانی توسـط مـودم  بایـد بـه آن توجه کرد این اسـت 
کـه آیـا بانـد فرکانسـی دسـتگاه های بی سـیمی کـه قـرار 
اسـت به این مودم متصل شـوند با باند فرکانسـی اسـتفاده 
شـده در دسـتگاه های هوشمند شـما همخوانی دارد یا نه؟ 
بانـد 4/2 گیگاهرتـز و 5 گیگاهرتـز فرکانس هایـی هسـتند 
کـه دسـتگاه های بی سـیم از آن هـا بـرای ارتبـاط اسـتفاده 
بانـد  از   802.11b اسـتاندارد  مودم/روترهـای  می کننـد. 
فرکانسـی 4/2 گیگاهرتـز اسـتفاده می کننـد. درحالی کـه 
مودم/روترهـای اسـتاندارد 802.11n و 802.11ac امـکان 

اسـتفاده از هـر دو بانـد را دارنـد.

 مودم/روتر ADSL/VDSL بی سیم و دوبانده 
DSL-AC68U ایسوس مدل

بانـد فرکانسـی 5 گیگاهرتـزی از بانـد فرکانسـی 4/2 
گیگاهرتـز به اصطـاح خلوت تراسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه 
تجهیـزات کمتـری در ایـن بانـد کار می کننـد؛ بنابرایـن 
بـرای انتقـال فایل هـای حجیـم و بازی هـای تحت شـبکه، 
عملکـرد بهتـری خواهنـد داشـت. البتـه بـه ایـن نکته هم 
توجـه داشـته باشـید کـه بانـد 5 گیگاهرتـزی در مقایسـه 
بـا باندهـای دیگـر پوشـش کمتـری دارد. فنـاوری دوبانده 
بـودن ایـن امـکان را به شـما می دهد که در باند فرکانسـی 
4/2 گیگا هرتـز بـه مـرور صفحـات وب و ایمیل هـای خـود 
بپردازیـد و به طـور همزمـان در باند فرکانسـی 5 گیگاهرتز 
بـه انجـام بازی هـای آنایـن، تماس های اینترنتـی و پخش 

فایل هـای صوتـی و تصویـری خـود بپردازیـد.
تعداد آنتن

آنتـن یـک مودم/روتـر می تواند داخلی یا خارجی باشـد. 
تعـداد آنتن هـای دسـتگاه، هیـچ ارتباطـی بـا محـدوده ی 
پوشـش دهی مـودم نـدارد، بلکه تفـاوت در سـرعت انتقال 
اطاعـات، آن هـم در هنـگام اضافـه شـدن تعـداد کاربـران 
همزمـان، اسـت. اسـتفاده از مودم/روترهایی با تعـداد آنتن 
بیشـتر، فقـط در حالتی که دسـتگاه های متصـل به صورت 
همزمـان افزایـش پیـدا کننـد، ضـرورت خواهـد داشـت. 
همزمـان،  به صـورت  متصـل  دسـتگاه های  تعـداد  هرچـه 
بیشـتر باشـد سـرعت کمتری هم به هر دسـتگاه اختصاص 

می کند. پیـدا 
درگاه های ورودی

 LAN درگاه هـاي  از  مودم هـا  اکثـر  در حـال حاضـر 
یـا USB بـراي برقـراري شـبکه ی داخلـي خـود اسـتفاده 
مي کننـد. مودم هـاي معمولـي معمـوال یـک درگاه دارنـد 
کـه بـراي کاربـر خانگي کافـی خواهد بـود. معمـوال درگاه 
LAN سـرعت انتقـال باالتـري نسـبت به اتصال بي سـیم 
دارد؛ پـس درصورتی کـه از نظـر فاصلـه مشـکلي نداریـد، 
بهتـر اسـت کامپیوتـر خـود را بـا کابـل LAN بـه شـبکه 
متصـل کنیـد. قیمـت مـودم چند پـورت تقریبـا دو برابـر 
مودم هـاي تک پـورت اسـت. عـاوه  بـر ایـن، برخـی مودم/

روتر هـای جدیـد مانند مـدل 2890AL-DSL بـه درگاه 
USB 2.0 و USB 3.0 مجهـز شـده اند که اتصال پرینتر، 
اشـتراک گذاری فایل هـا، ویدیـو، موسـیقی، عکـس و غیره 
را امکان پذیـر می کننـد. ایـن مودم/روتر هـا قابلیـت اتصـال 
بـه اینترنـت بـا اسـتفاده از دانگل هـای 3G را هـم خواهند 
داشـت و از ایـن طریـق قـادر خواهیـد بـود کـه اینترنـت 

سـیم کارت خـود را بـه اشـتراک بگذارید.
 امنیت

در حـال حاضـر امن تریـن اسـتاندارد امنیتـی بی سـیم، 
از  برخـی  اسـت  ممکـن  ولـی  اسـت؛   WPA2 روش 
 WAP2 .از آن پشـتیبانی نکننـد دسـتگاه های قدیمـی 
تکامل یافته ی اسـتاندارد WAP1 اسـت و از امنیت باالیی 
برخـوردار اسـت. در حـال حاضـر تمامی تولیدکننـدگان از 
ایـن اسـتاندارد حمایـت می کننـد. WAP2 از اسـتاندارد 
رمزگـذاری پیشـرفته ی AES اسـتفاده می کند کـه دارای 
الگوریتم هـای پیشـرفته اسـت و امنیت باالیـی را به ارمغان 

اسـاس روش  بـر    WAP رمزنـگاری  مـی آورد. سـاختار 
 AES بـر اسـاس پروتـکل WAP2 اسـت ولـی TKIP
 TKIP رمز نـگاری می کنـد کـه به مراتـب قوی تـر از روش
اسـت. عـاوه بـر ایـن برخـی مودم  ها ایـن ویژگـی را دارند 
مختلـف  کاربـران  بـرای   SSID چندیـن  می تـوان  کـه 
ایجـاد کـرد؛ در این صـورت کنتـرل فعالیـت هـر کـدام از 
دسـتگاه های متصـل از نظـر امنیتـی امکان پذیـر خواهـد 
بـود. یکـی از مهم تریـن قابلیت هـای مودم هـای حرفـه ای ، 
اسـت. مودمـی کـه   QOS یـا  Quality of Service
ایـن قابلیـت را دارد امـکان اولویت بنـدی، تفکیک و کنترل 
بسـته های دریافتی و ارسـالی را در شـبکه بی سـیم به شما 

می دهـد.

مودم روتر بی  سیم +ADSL2 ابری دی-لینک 
2770L-DSL مدل

کـردن  فیلتـر  آتـش،  دیواره هـای  نظیـر  قابلیت هـای 
و جلوگیـری از دسترسـی برخـی سیسـتم های خـاص و 
غیـره از امکاناتی اسـت کـه مودم هـای ADSL می توانند 
داشـته باشـند. برخـی از مودم هـا هـم بـه فایـروال فعـال 
 2770L-DSL .مجهـز شـده اند SPI و NAT دوگانـه ی
و 2890AL-DSL ازجملـه دسـتگاه هایی هسـتند کـه از 
ایـن فنـاوری بهـره می برنـد. مدل هـای جدیـد دی-لینک، 
ازجملـه همیـن مدل هـای مذکـور، از فناوری فضـای ابری 
هـم بهـره می برنـد کـه امـکان کنتـرل رفتـار فرزنـدان در 
اینترنـت و مـرور صفحـات مشـاهده شـده توسـط افـراد 

متصـل بـه دسـتگاه را بـرای شـما فراهـم خواهنـد کرد.
سخن پایانی

بـرای یـک ایجـاد اتصـال خـوب و مطمئـن، در مرحلـه 
اول نـوع کاربـرد خـود را مشـخص کنید. اسـتاندارد ارتباط 
بی سـیم ایـن دسـتگاه ها هـم مـورد توجـه داشـته باشـید. 
و   802.11n اسـتانداردها  جدیدتریـن  حاضـر  حـال  در 
802.11ac هسـتند کـه مودم/روترهـای مطابـق بـا ایـن 
اسـتانداردها، سـرعت و پوشـش قابل توجه ای در اختیارتان 
قـرار می دهنـد. همان طـور کـه گفتیـم مجهـز شـدن بـه 
فنـاوری دوبانـد ایـن امـکان را بـه شـما خواهـد داد کـه 
همزمـان روی یـک بانـد بـه مـرور صفحـات وب بپردازیـد 
و در بانـد دیگـر، تماس هـای تصویـری و بازی هـای آناین 
داشـته باشـید. اگـر می خواهیـد در جایی مثل کافی شـاپ 
و یـا کافی نـت از مودم/روترتـان اسـتفاده کنید بهتر اسـت 
از مـودم دو آنتـن یـا سـه آنتـن اسـتفاده کنیـد، چـون 
تعـداد کاربرانـی کـه به صورت همزمـان به دسـتگاه متصل 
می شـوند زیـاد خواهنـد بـود. بـه نظر می رسـد بـا توجه به 
مولفه هـای مذکـور، تـا حـدی انتخـاب راحت شـده باشـد.

اصالحیه آگهی ارزیابی کیفی ) 94-93(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملی اشـخاص حقوقـی ایرانی مـی تواننـد از زمـان درج اولین نوبت آگهـی با ارائـه معرفی نامـه کتبی در 
سـاعات اداری )شـنبه تا سـه شـنبه 7 - 16 و چهارشـنبه هـا 7 - 15 ( به دفتر امـور قرارداد هـا واقع در کرمـان - بلوار 22 بهمن - حد فاصل سـه 
راه ادیـب بـا چهارراه شـعبانیه - شـرکت گاز اسـتان کرمان جهت اعـالم آمادگی مراجعـه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافت و با توجه بـه مفاد آن 
مـدارک مـورد نیـاز را تهیـه ، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تـا 10 روز تقویمی پـس از تاریخ چـاپ آخرین نوبـت آگهی بـه ، دبیرخانه کمیتـه فنی و 
بازرگانـی / هیئـت انتخـاب مشـاور ) اتاق 105( تسـلیم نماینـد. بدیهی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منـوط به ارزیابـی کیفی مناقصه گران توسـط 
کمیتـه فنـی و بازرگانـی مـی باشـد. ) نوع تضمیـن شـرکت در مناقصه : ضمانـت نامه بانکـی / رسـید بانکی ( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب 
اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی مناقصـات http://iets.morg.ir مراجعه و نسـبت بـه ثبت نام در 

سـایت پایـگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.
مبلغ تضمین ) ریال (مدت زمان اجرا ) روز (شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکد فراخوانردیف

تهیه مصالح و اجرای حدود 71 کیلومتر 11/542914
02120/000/000 روز 93-94یکیکشبکه توزیع روستاهای نارپ بردسیر

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

آگهی مزایده اموال غیر منقول) سند رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول

بـه موجـب پرونـده اجرائـی کاسـه9200094 مـوازی یکصـد و بیسـت و یـک 
سـهم مشـاع از یکهـزارو نهصـد و بیسـت و هفـت سـهم از نـود و شـش سـهم زمیـن مزروعی 
پـاک8- اصلی ملکی طاوه رئیسـی طبق سـند رهنـی شـماره 135-82/04/22 دفترخانه69- 
جیرفـت در قبـال مبلـغ 975/000/000 ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی قـرار گرفتـه و طبق 
نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ 3/781/550/000 ریـال ارزیابـی شـده و پاک فـوق دارای 
4600مترمربـع گلخانـه قدمـت حـدوداً 7سـال کـه برابـر گـزارش مامور اجـرا در تصـرف ورثه 
نامبرده می باشـد ، پاک فوق از سـاعت9 الی 12روز شـنبه مورخ94/08/23 در شـعبه اجراء 
اداره ثبـت جیرفـت از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ3/781/550/000 
ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروختـه مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت 
پرداخـت بدهـی هـای مربـوط بـه آب ، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیـز در صورت وجـود مازاد، وجـوه پرداختی بابـت هزینه های 
فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایـده نقـداً وصول می 
گـردد ضمنـاً چنانچـه روز مزایـده تعطیل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در 

همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد.
تاریخ انتشار:94/08/04

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان جیرفت- جواد فاریابی
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مشـکات  و  تحریم هـا  گذشـت  کـه  سـال هایی  در 
اقتصـادی بیـش از پیـش صدماتـی جبـران ناپذیر بـه طبقه 
کارگـر ایرانـی وارد کـرد و هرقـدر هـم کـه زمـان می گذرد 
زخم هـای دردنـاک جدیـدی یکی پس از دیگـری نمود پیدا 
می کننـد از اعتیـاد کـودکان و فراگیـری اعتیاد بیـن زنان و 
مسـائلی کـه بحث شـان پیـش از ایـن در همیـن مطبوعـه 
شـده بخاطـر کثـرت تکـرار می گذریـم و توجهتـان را بـه 
زخـم جدیـدی جلـب می کنیـم: علی اکبـر سـیاری، معـاون 
بهداشـت وزیـر بهداشـت بـه نتایج بررسـی که در  سـال 89 
تـا 90 بـا موضـوع اختـاالت روانـی انجام شـد، اشـاره کرد: 
»براسـاس ایـن گـزارش، 44 درصـد افـرادی که بـه خدمات 
روانپزشـکی نیاز داشـته اند، مراجعه و 41 درصـد آنها حداقل 
درمـان مناسـب را دریافـت کرده انـد، از سـوی دیگـر 66.6 
 درصـد از مبتایـان به اختاالت روانی به صورت سـرپایی در 
مراکـز خصوصـی درمـان شـده اند و 51 درصد نیـز به صورت 
بسـتری در بخـش خصوصی خدمـات دریافـت کرده اند.« به 
گفتـه او، افـرادی که دچار اختاالت روانپزشـکی می شـوند، 
جـزو افـراد کم درآمد و محروم هسـتند: »نتایج این بررسـی 
همچنین نشـان داد افرادی که خدمات روانپزشـکی دریافت 
پرداخـت  خـود  جیـب  از  تومـان  کرده انـد،  هزار میلیـارد 
کرده انـد کـه حـدود 30 درصـد درآمد سـرانه آنها را شـامل 
می شـود.«دردناک این جاسـت کـه تقسـیم نا صحیـح ثروت 

همیـن مردمـان را به حاشـیه نشـینی و گرایش به مشـاغل 
سـخت و کـم درآمـد واداشـته و دقیقا همین سـبک زندگی 
دشـوار آنهـا را دچار مشـکات عدیده ی روان رنجـوری کرده 
ومتاسـفانه قوانیـن بیمـه  وخدمـات درمانـی هـم مراجعه به 
در  کـه خوشـبختانه  نمی کردنـد،  سـاپورت  را  روانپزشـک 
دولـت تدبیـر و امیـد بـه صـورت پایلـوت اختـاالت روانـی 

در3 شـهر تبریـز، کرمان و مشـهد بررسـی می شـود.
 براسـاس اعـام وزارت بهداشـت در صورتـی کـه نتایـج 
بررسـی مثبت باشـد، می تواند الگویی برای سـایر بیماری ها 
و اختـاالت مزمـن باشـد.امید مـا و کلیـه دلسـوزان طبقـه 
کارگـر این اسـت کـه هرچه سـریعتر این طرح ملی شـود و 
حداقـل مرهمـی بـر درد های بی حسـاب دسـتانی باشـد که 

پیامبـر برآنها بوسـه زدند.
معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت بـا تاکیـد بـر این کـه 
یکـی از گروه هایـی کـه بایـد در طـرح تحـول سـامت در 
اولویـت قـرار گیـرد، مبتایـان بـه اختـاالت روانپزشـکی 
هسـتند، گفـت: »ایـن افـراد در مناطـق محـروم، حاشـیه 
شـهرها و روسـتاها که آسـیب های اجتماعی بیشـتر است، 
بـه چشـم می خورنـد.« بـه گفتـه سـیاری، 10 میلیـون و 
300 هـزار نفـر در برنامـه ارایـه خدمـات روانپزشـکی در 
حاشـیه شـهرها تحـت پوشـش قـرار گرفته انـد و تـا امروز 
وارد  سیسـتم  ایـن  در  آموزش دیـده  روانشـناس   180

شـده اند و تـا پایان  سـال تعـداد ایـن روانشناسـان به 660 
نفـر خواهد رسـید.

او بـا بیـان این کـه مبتایان بـه اختاالت روان شـناختی 
و روانپزشـکی معمـوال بـه مصـرف سـیگار، مـواد مخـدر، 
قلیـان و الـکل نیـز پنـاه می برنـد، تاکیـد کـرد: »متاسـفانه 
میـزان مصـرف مـواد مخـدر به ویـژه مـواد صنعتـی در ایـن 
افـراد بیشـتر اسـت و در برخـی واحدهایـی که قلیـان ارایه 
می دهنـد نیـز مـواد روان گـردان صنعتـی بـه قلیـان اضافـه 
می شـود کـه بـرای جامعـه خطرآفریـن اسـت.« سـیاری با 
بیـان اینکـه بخـش عمـده ای از ابتـا بـه اختـاالت روانـی 
کـرد:  تاکیـد  اسـت،  اجتماعـی  آسـیب های  بـه  مربـوط 

»براسـاس گـزارش  سـال 90-89، 23.6 درصد افـراد جامعه 
مـورد مطالعـه که بین 15 تا 64 سـال بوده انـد، به اختاالت 
اختـاالت  بوده انـد، همچنیـن شـیوع  مبتـا  روانپزشـکی 
روانـی در زنـان بیشـتر از مـردان بـوده اسـت.« بـه گفته او، 
طبـق گزارش  سـال 90، 26.5 درصـد زنـان و 20.8 درصد از 
مـردان بـه اختاالت روانپزشـکی مبتـا بوده انـد، همچنین 
شـایع ترین اختـال، افسـردگی بوده اسـت کـه 12.7 درصد 
افـراد بـه آن مبتـا بوده انـد کـه در ایـن مـورد نیـز میـزان 
ابتای زنان بیشـتر از مردان گزارش شـده اسـت و براسـاس 
آن زنـان 10.4 درصـد و مـردان 10.2 درصـد بـه افسـردگی 

مبتـا بوده انـد.

اختالالت روانی کرمانی ها بررسی خواهد شد
خبر

جامعه

افقی
مبتنـی  سیاسـت   - گرفتـن  محکـم  و  زدن  1-چنـگ 
بـر توسـعه و بسـط نفـوذ و تجـاوز قـوای یـک کشـور بـر 

دیگـر کشـورهای 
2-کاستی ها - ابر - شهری در ایتالیا

3-ورم کرده - از پادشاهان اشکانی - جلوه
4-چیـن و چـروک پوسـت - مـرض ریوی - آشـپزخانه - 

پشـت سـر و عقب
5-نشـانه مفعولـی - شـهری در اسـتان آذربایجان شـرقی 

- سـتون خیمه
6-پادگان - گل همیشه بهار - پرستیدنی مشرکان

7-ستاره - مافیای ژاپن - تنبل جالیزی
8-جوش و خروش وشور و غوغا - ساح زنبور - کزاز

9-خواب سبک - خودپسندی - پرنده شبیه کبک
10-یار غم - آدم آهنی - پیشوایی کردن

11-کشوری در غرب آفریقا - ناز و غمزه - یکدندگی
12-مادر باران - پایتخت کشـور توگو - ناشـنوا - پسـوند 

آلودگی
13-زیـن و بـرگ اسـب - میـان و وسـط - همیشـه و 

پیوسـته
14-صندوقـی کـه در آن یـخ بگذارنـد - مقابـل کوچـک 

- آشـوب و بلـوا
15-فیلمـی ایرانـی محصـول 1384 بـه کارگردانـی ایـرج 

طهماسـب - عضـو مشـترک انسـان و خـودرو
عمودی

1-مرمت کردن خرابی - فیلمی از خسرو سینایی
2-فرشته مهر و محبت - آب نیمه گرم - بعضی
3-پایتخت فیجی - نشانه رضایت است - داداش

4-غرور - پایتخت افغانستان - رودی در فرانسه - اندازه
دو  از  یکـی   - آدم  فرزنـدان حضـرت  از   - 5-کشـتارگاه 

جنـس

6-حرف ناز یها - یار داستانی مجنون - خباز
7-دوستدار - شهری در استا ن فارس - غیر منفی

8-شبه جزیره ای در قطب جنوب - دشمنی - خمیازه
9-کاروان سرا - زرنگ و باهوش - از القاب انگلیسی

10-اسب خسرو پرویز - از میوه ها - پهلوان
11-باالی فرنگی - اعمال حسنه - مرد بی ریش

12-گـودال و مغـاک - برکـت برنـج - باقیمانده - سـخت 
تر

13-رودی در اردن - وسـیله ای بـرای پـرواز - از عناصـر 
گازی شـکل

14-حیـوان بدبـو - نوعـی بیمـه خـودرو - از شـهرهای 
اسـتان فـارس

15-موزه دیدنی شهر لندن - جوجه تیغی

جدول ۴۷۷

پاسخ جدول ۴۷۶
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اعتیـاد بـه مـواد مخـدر در ذات خـود 
یـک اتفـاق تلخ اسـت. معتاد مـواد مخدر، 
در بهتریـن شـرایط حتي، رقـت انگیزترین 
لحظـات عمرش را سـپري میکنـد و وقتي 
باشـد  کـودک  یـک  مخـدر  مـواد  معتـاد 
تماشـاي شـیوه سـپري شـدن عمـرش به 
مراتـب، دردناکتـر خواهد بـود. به گـزارش روزنامه اعتماد 
امـا اعتیـاد کـودکان، تصـور و وهـم نیسـت. کـودکان در 
سراسـر ایـن دنیـاي پهنـاور معتـاد میشـوند و مانند یک 
مـرد یـا زن بزرگسـال از کمبود ماده مصرفیشـان خماري 
میکشـند و لذتـي کاذب را در نشـئگیهاي کوتـاه مـدت 
تجربـه میکننـد. سـهم کـودکان ایرانـي از روایـت اعتیاد 

چندان مشـخص نیسـت.
پدیـده  هـر  ماننـد  هـم  ایرانـي  کـودکان  اعتیـاد 
غیرقانونـي، آنقـدر پنهـان و زیرزمینـي اسـت کـه حتـي 
تـاش نهادهـاي مدنـي فعـال در حـوزه کـودک بـراي 
شناسـایي تـک تـک کـودکان قربانـي اعتیـاد ابتـر مانده 
اسـت. نتایـج تحقیقاتـي کـه در ایـن صفحـه میبینیـد، 
بخـش بسـیار کوچکـي از واقعیـت اعتیـاد کـودکان ایـن 

اسـت. سـرزمین 
سـتاد  کشـور،  بهزیسـتي  سـازمان  بهداشـت،  وزارت 
مبـارزه بـا مـواد مخـدر و جمعیت امـداد دانشـجویي امام 
علـي )ع( از معـدود نهادهـاي دولتي و غیردولتي هسـتند 
کـه موفق شـده اند با تحقیقاتـي پراکنده، پـرده از همین 

بخـش کوچـک بردارند.
کـودک  حـوزه  فعـاالن  از  بسـیاري  کـه  حالـي  در 
گمـان دارنـد کـه ابعـاد اعتیـاد کـودکان در همـان خفیه 
گاههـاي دور از دسـترس چشـمهاي غیـر مسـلح میتواند 
بـا میـزان آشـکاري اعتیـاد بزرگسـاالن در سـطح جامعه 
برابـري کنـد و در شـرایطي کـه گـرده کـودکان ایرانـي 
هـم هـر روز بیشـتر از روز قبـل زیـر فشـار پنجـه هـاي 
اعتیـاد فشـرده میشـود، نظام مشـخص درمـان و حمایت 
از ایـن کـودکان یـک عامت سـوال اسـت کـه تـا امروز، 
نـه متولـي جوابگویـي به آن دسـت بـاال برده و نه سـفره 
درمانـي مجهـزي گسـترده شـده کـه کـودکان معتـاد بر 
سـر آن بنشـینند و بـا تناول طعام سـالم از چنـگ اعتیاد 

شـوند. رها 
تجربـه مسـووالن جمعیت امـداد دانشـجویي امام علي 
کـه مجـري نخسـتین تحقیـق بخـش غیردولتـي دربـاره 
اعتیـاد کـودکان بوده انـد حکایت از ایـن واقعیت دارد که 
نـه تنهـا قوانین موجـود، بـه مهمتریـن ابزارهاي انسـداد 

مسـیر درمـان اعتیـاد کـودکان بدل شـده بلکه طـي این 
سـالها که اعتیاد کودکان، آهسـته و پیوسـته نشـت کرده 
تـا امـروز یـک چالـه عمیـق بسـازد، تخصصـي هـم براي 
درمـان اعتیـاد کـودکان کـه از آن بـه پیچیـده ترین نوع 

اعتیـاد تعبیر میشـود تعریف نشـده اسـت.
پیـام ما گفـت و گویی با ذوالعلی یکـی از فعالین حوزه 
کـودکان کار و اعتیـاد کـودکان داشـته کـه بخش هایی از 
ایـن گفـت و گـو را پیش کش نظرتـان می کنیـم الزم به 
ذکـر اسـت کـه وی بیش از سـه سـال هسـت کـه درگیر 
مسـائل کـودکان بـوده و از تهـران تـا کرمان با مشـکات 

آشناست: این قشـر 
یـا  بودیـن  ارتبـاط  در  بچه هـا  بـا  بیشـتر 

؟ ه هـا د ا نو خا

 در واقـع بـا هـردو هـم بـا خانواده هایـی کـه معضـل 
داشـتند و هـم بـا بچه هـا کیس هـای مختلفـی روهـم به 
بهزیسـتی معرفـی کردیـم و بعـد از تـرک دادن بچه هـا 
بهزیسـتی مسـئولیت نگهـداری بچه هـا را پذیرفته اسـت.

شما بچه ها را ترک دادین؟
 بلـه در واقـع بـا پولی کـه از کمک هـای مردمی فراهم 
و  پرداختیـم  بچه هـارو  درمـان  هزینه هـای  کرده بودیـم 

بعـد بـه بهزیسـتی معرفی شـون کردیم.
 سن بچه های اعتیاد در کرمان چقدره؟ 

مـن یـک آمـار دقیـق نـدارم امـا بچه هایـی کـه مـا با 
آنهـا برخوردیم بین هشـت تا دوازده سـال، در واقع سـن 
آشـنایی بچه هـا بـا مـواد با توجـه بـه وضعیت خانـواده و 
اعتیـاد پدر،مـادر یا هـردو نفر والدیـن باهم فـرق میکند.

 در مـورد بچه هـای بـاالی 17سـال و جوانـان 
یکـی از دالیـل ابتـال بـه اعتیـاد می تونه دوسـت 
نابـاب باشـه امـا در مـورد بچه هـای 8 سـاله کـه 
فکـر نمی کنـم دوسـت نابابـی درکار باشـه چـه 

اتفاقـی می افتـه پـس؟
 مسـبب اعتیـاد بچه هـا معمـوال والدیـن هسـتن کـه 
حـاال اونهـا بـه دالیـل مختلفی دسـت بـه اینـکار می زنن 
گاهـی بچـه از شـکم مـادر معتـاد به دنیـا مـی آد و بعد از 
تولـد اگـر در مجـاورت مصـرف مـواد قـرار نگیـرد کودک 
نشـانه های تـرک رو از خـودش نشـون  می ده و تـب و لرز 
و تشـنج و دیگـر خطـرات تهدیـدش می کنـه در نتیجـه 
قـرار می دهـد  اعتیـاد  راه  را در  باالجبـار کـودک  مـادر 
گاهـی هـم صرفـا بواسـطه سـاکت کـردن و خاصـی از 
گریـه و بهانـه گیـری بچـه مـادر و پـدر دسـت بـه دامان 
مـواد افیونـی می شـوند و از همـه بدتـر اینکـه کـودک 
معتـاد غـذای کمتـری می خورد و احسـاس نیـاز کمتری 

بـه مـواد پروتئینـی و معدنـی می کنـد.
 فکـر می کنیـد اعتیاد بیشـتر بین کـودکان کار 
افغـان رواج دارد یـا کـودکان هـم وطن هـم دچار 

هسـتند؟ معضل  این 
 واقعـا مـن اطـاع دقیقـی نـدارم و حتـی نمی توانـم 
تخمیـن بزنـم کـه چند  کـودک کار ایرانـی و چند کودک 
افغـان در حـال حاضـر در اسـتان داریـم امـا می دانـم که 
بچه هایـی که سـر چهارراه هـا و میادین مشـاهده می کنید 
بچه هـای  امـا  ایرانی نیسـتند  و  مهاجر هسـتند  معمـوال 
ایرانـی بیشـتر در مغازه هـا و کارگاه هـا و کوره های اطراف 
شـهر مشـغول به کارهسـتند و مـا بچه هـای کار خودمـان 
را کمتر می بینیـم و بیش تـر شـاهد کار بچه هـای افغـان 

هستیم 
راسـتای  در  دولـت  و  مـردم  نظرشـما  بـه 
ریشـه کنی ایـن مشـکل چـه می تواننـد بکننـد؟

قبـل از هرچیـز کمـک بـه NGO هـا و همـکاری بـا 
ایشـان و بعـد هـم برخورد مناسـب با ایشـان بایـد با این 
پدیـده بـه عنوان یـک بیماری مواجه شـد نه یـک بزه در 
واقـع کـودک در گیـر اعتیـاد قربانـی مضاعـف محسـوب 
می شـود و نیازمنـد همدلـی و همکاری مردم و مسـؤلین 
هسـت. از مـردم عزیـز هم خواهـش می کنم کـه وقتی با 
کـودکان کار و خیابـان مواجـه می شـوند )سـر چهارراه ها 
و یـا میدان ها(اگـر عاقـه ای بـه کمـک  کـردن و یـا هـم 
زبان شـدن بـا ایـن بچه هـا را نداریـد، خواهش می کنـم از 

آزار و اذیـت بچه هـا حتمـا بپرهیزیـد.

5 باور غلط
درباره کار کودکان

پاتریـک کویـن، کار شـناس کـودکان کار در سـازمان 
بیـن المللـی کار می گویـد اولیـن گام بـرای کاهش رواج 
کار کـودکان ایـن اسـت کـه مـردم بداننـد کار کـودک 

؟  چیست
سـازمان بین المللی کار، کار کودک را اینگونه تعریف 
می کنـد: کاری کـه کـودک را از کودکـی کردن،شـان و 
منزلـت و توان هـای بالقـوه خـود محـروم می سـازد و به 

رشـد روحـی و جسمیشـان آسـیب می زند. 
می توانـد  کـودک  کار  آن،  اشـکال  افراطی تریـن  در 
موجـب بهـره کشـی و اسـتثمار کـودکان شـود، آن هـا 
را از خانواده هایشـان جـدا کنـد، و در معـرض خطـرات 
و بیماری هـای مختلفـی قـرار دهـد و یـا سـبب شـود 

کـودکان بـه تنهایـی در خیابان هـا   رهـا شـوند. 
درک  را  کـودکان  کار  بـودن  جـدی  معمـوال  مـردم 
اسـت تصـور کننـد کار کـودکان  و ممکـن  نمی کننـد 

اسـت.  بزرگسـالی  در  کار  بـه سـوی  گذرگاهـی 
کویـن می گویـد: تمرکـز مـا بـر ایـن اسـت کـودکان 

بـرای دسترسـی بـه تحصیـل آزاد باشـند. 
 اینجـا مـا پنـج تصـور غلـط دربـاره کار کـودکان و 

قـرار می دهیـم:  بررسـی  مـورد  را  آن  تاثیـرات 
1- هر شکلی از کار کودکان بد است

تصـور غلطـی وجـود دارد مبنـی بـر اینکه همـه انواع 
کار کـودکان بایـد کنـار گذاشـته شـود، در حالیکـه بـه 
عنـوان مثـال اگـر یک کـودک یا نوجـوان درگیـر کاری 
شـود کـه تاثیر منفـی بر سـامت او ندارد و یـا از حضور 
او در مدرسـه جلوگیـری نمی کنـد عموما بـه عنوان یک 

کار قابـل قبـول در نظـر گرفته می شـود. 
حتی تشـخیص داده شـده اسـت که این نوع از کار به 
واسـطه کمک به رشـد شـخصی و رفـاه خانواده هایشـان 
می توانـد حتـی تاثیـرات مثبتـی بـر روی کودک داشـته 
باشـد. مادامی که زیسـتن بچه وابسـته به آن کار نباشـد 

و تاثیر آموزشـی بیشـتری داشته باشد 
کار  کارخانه هـا  در  کار  کـودکان  بیشـتر   -2

می کننـد
برآوردهـای جهانـی سـازمان بیـن المللـی کار نشـان 
می دهـد 6. 58 درصـد کـودکان کار در سـنین بیـن 5 
تـا 17 سـال در بخـش کشـاورزی کار می کننـد 9. 6 
درصـد کار خانگـی می کننـد، 2. 7 درصـد در بخش های 
صنعتـی از جملـه معـدن، تولیـد و سـاخت و سـاز کار 
می کننـد و 4. 25 درصـد در بخـش خدمـات از جملـه 
خـرده فروشـی، رسـتوران و حمـل و نقـل کار می کنند. 
3- کـودکان کار تنهـا در کشـورهای فقیـر وجود 

رند دا
کویـن می گویـد: کار کـودکان یـک مسـئله جهانـی 
در  کار  کـودکان  تعـداد  بیشـترین  می شـود.  محسـوب 
آسـیا و اقیانوسیه هسـتند )7. 77 میلیون(. در کشورهای 
جنـوب صحـرای افریقـا 21 درصـد کـودکان سـنین 5 تا 
17 سـال درگیـر کار هسـتند امـا بـا ایـن حال سـوای از 
ایـن مناطـق از 168 میلیـون کـودک کار، 12 میلیون در 

کشـورهای بـا درآمـد بـاال یـا متوسـط قـرار دارند. 
بـرای  ضـروری  شـر  یـک  کـودکان  کار   -4
اقتصادهـای در حـال رشـد بـه حسـاب می آیـد

یـک طـرز تفکـر وجـود دارد کـه اقتصاد هـای بـزرگ 
بـا اتـکا بـر بهره کشـی از کـودکان کار سـاخته شـده اند 
ارزان یـک ضـرورت بـرای  اینکـه دسترسـی بـه کار  و 
امـا  می آیـد.  حسـاب  بـه  رشـد  حـال  در  اقتصادهـای 
سـازمان بیـن المللـی کار اظهـار می کنـد اقتصاد های در 
حـال رشـد بـه آمـوزش بـا کیفیـت و نیـروی کار ماهـر 

بـرای رشـد نیـاز دارند. 
اگـر شـما به تعـدادی از کشـور ها در آسـیا و آمریکای 
را  اقتصادهایـی  کنیـد  نـگاه  دیگـر  جاهـای  و  جنوبـی 
طرح هـای  اینکـه  خاطـر  بـه  کـه  می کنیـد  مشـاهده 
حمایت هـای اجتماعـی و آموزشیشـان در اولویـت بـوده 

اسـت، رشـد قابـل توجهـی داشـته اند. 
5- کار کـودکان مسـیر گـذار افـراد کـم سـن و 

سـال بـه کار در بزرگسـالی اسـت
گـزارش سـازمان بیـن المللـی کار در سـال 2015، 
مـدت  طوالنـی  آثـار  کار،  کـودکان  وضعیـت  دربـاره 
آن بـر روی نیـروی کار را بررسـی می کنـد از جملـه، 
پیامدهـای اسـتخدام کـودکان کار در بزرگسـالی نشـان 
می دهـد افـرادی کـه در کودکـی کار می کردنـد معموال 
در بزرگسـالی در شـغل های بـا درآمـد پایین مشـغول به 
کار می شـوند و همچنیـن افـرادی کـه در سـنین پاییـن 
مدرسـه را تـرک کردند و یـا آموزش های عالـی ندیده اند 
احتمـال بیشـتری مـی رود که کار مناسـبی پیـدا نکنند.

مسبب اعتیاد کودکان والدین هستند

عرفان زارعی
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