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ورود
رییس جمهور 
به مسئله رد 
صالحیت ها
 فرماندار کرمان:

 به همه رد صالحیت شدگان 
اعالم شده است

 قائم مقام هیات نظارت بر انتخابات استان: 

صالحیت 132 داوطلب 
انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در کرمان تایید شد
 حسین مرعشی:

 در خیلی ازحوزه ها حتی 
یک کاندیدا هم برای ما باقی 
نمانده است

بیانیه امام جمعه و استاندار کرمان
به مناسبت اجرای برجام:

اجرای برجام، جوانه زدن 
تدبیر خرد و امید ملت است

------------------------------------------------------  صفحه 2

برگزاری شورای راهبری 
با هدف كاهش پیک مصرف 

شركت توزيع نیروی برق جنوب
------------------------------------------------------  صفحه 2

شرایط معافیت مشموالن 
غایب اعالم شد

------------------------------------------------------  صفحه 3

منتظر معجزه برای طول عمر 
باتری پوشیدنی نباشید

------------------------------------------------------  صفحه 5

رضا یزدانی:
با اندیشه فوالدوند حرف  مي زدم

که ناگهان موسیقي
»سیگار پشت سیگار« را ساختم

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

سکه نيم
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 9,215,000
4,660,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

 2,540,000
1,720,000

940,300

دالر
يورو
پوند

36,250
39,600
51,800

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

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

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

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

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000
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موسسه مطبوعاتی پیام آوران استخدام می کند 
- خانم مجرد حداکثر سن 27 سال لیسانس 

مسلط به نرم افزار حسابداری هلو  ساعت کار 8/30 صبح تا 16/30 بعد از ظهر
با حقوق  اداره کار و بیمه با اخذ تعهد 5 ساله محضری برای همکاری

- روزنامه نگار زن یا مرد مجرد 

زیـر 2۹ سـال بـا حداقل مدرک لیسـانس تمـام وقت بـا حقـوق اداره کار بیمـه و دوره 
آموزشـی کامـل )تعهـد 5 سـاله محضـری جهت همـکاری اخـذ می گردد(

افـراد جهـت شـغل روزنامـه نـگاری باید حتمـا  سـابقه مطالعه مسـتمر مطبوعـات را 
داشـته باشـند و بـه ایـن شـغل جدا عالقـه مند باشـند.

۰         از ساعت ۱۴ تا ۱8 ۹ ۳ ۵ ۵ 2 ۵ ۰ ۰ ۰ ۵ تماس 

گزارش پیام ما از نتیجه بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در کرمان

نه از »تاك« نشان ماند، نه از »تاك نشان«

قابلیت تبدیل کمپین 
مجازی به سازمان 

مردم نهاد
یاسر سیستانی نژاد
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برگزاری شورای راهبری با هدف 
کاهش پیک مصرف شرکت 

توزیع نیروی برق جنوب 

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت توزیـع بـرق 
جنوب اسـتان کرمان، این جلسـه در 23 دی ماه سال 
جـاری بـا حضور مدیر عامـل، معاونت بهره بـرداری و 
دیسـپاچینگ ؛  ومجریان کاهش پیک برگزار شد. در 
ایـن جلسـه، مدیـر عامل شـرکت توزیع بـرق جنوب 
اسـتان کرمـان از عملکـرد و پـی گیـری مسـئولین 
جهـت کاهـش پیـک بـار تابسـتان  در سـال جـاری 
قدردانی کرد و ابراز داشـت: شـرکت در سـال جاری از 
عملکـرد خوبـی به منظور عبور از چالـش افزایش اوج 
مصـرف برق در بـازه های زمانی پر مصـرف برخوردار 
بـوده اسـت. وی بـا اشـاره به لغـو تحریم ها در سـال 
جـاری و تاثیـر آن در صنعت برق کشـورخاطر نشـان 
سـاخت: ورود واحد های صنعتی جدید در دوره پسـا 
تحریـم، مصرف بـرق در کل کشـور روند صعـودی را 
طـی خواهـد نمـود. مهدوی نیـا با تاکید بر سـهم 40 
درصـدی بخـش کشـاورزی از مصـرف بـرق در حوزه 
هـای تحت پوشـش این شـرکت، اجـرای راهکارهای 
مناسـب جهت کنترل مصرف را ضروری دانسـت. وی 
در راسـتای فعالیـت هـای کاهش پیک به خاموشـی 
4 سـاعت مشـترکین کشـاورزی اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت: ایـن اقدام عـاوه بر بهینه شـدن مصرف برق 
بـه کاهـش برداشـت از منابـع آب نیز کمـک خواهد 
کـرد. مدیـر عامل شـرکت توزیـع برق جنوب اسـتان 
کرمـان کـه در جمـع مجریـان کاهش پیک شـرکت  
صحبـت مـی کـرد تصریح نمـود: الزم اسـت فرهنگ 
سـازی و الگـوی صحیح مصـرف برق و اطاع رسـانی 
بصورت گسـترده بـرای رسـانه های خبـری، مقامات 
اسـتان ها و مشترکین شـرکت  جز ارجعیت اقدامات 
ایـن شـرکت قـرار بگیـرد. وی بـه برنامه هـای پیش 
روی در سـال آتـی اشـاره کرد وخاطر نشـان کـرد: با 
توجـه به نیـاز مدیریت مصرف  در تابسـتان سـال95 
بایـد اقدامات  مجدانه ای  با حضور مشـاورانی مجرب 
داشـته باشـیم، وی پیشـنهاد  تشـکیل گـروه هـای 
ممیـزی انـرژی ادارات برای کاهـش مصرف برق بطور 
گسـترده تـررا ارائه داد و تاکید کـرد این روند نیازمند 
برنامـه ریزی های مناسـب می باشـد. مهـدوی نیا در 
پایـان سـخنان خـود تصریح کـرد: برنامه ریـزی دوره 
هـای ویـژه دانـش آمـوزان در منطقـه هـای تحـت 
پوشـش شـرکت، می تواند کمـک بسـزایی در بهینه 
کردن مصرف برق داشـته باشـد و از آن جا که اطاع 
رسـانی بایـد پایـه ای و اصولی باشـد تاکید کـرد این 

فعالیـت بایـد از مدارس آغاز شـود.

صدور مجوز تاسیس صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی 

کشور در استان کرمان
موسـوی، مسـئول  صنـدوق حمایـت از توسـعه 
منابـع طبیعـی کشـور در اسـتان کرمان اعـام کرد 
که در سـفر روز پنجشـنبه مـورخ 94/10/24 نظری 
معاونت شـرکت مـادر تخصصـی حمایت از توسـعه 
سـرمایه گـذاری هـا در بخـش کشـاورزی کشـور و 
لعلـی نیـا مسـئول تشـکیل صنـدوق هـای حمایت 
از توسـعه منابـع طبیعـی کشـور و طـی جلسـه ای 
کـه بـه همین منظـور با حضـور نامبـردگان و مدیر 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان کرمـان و 
روسـای ادارات منابع طبیعی شهرسـتانهای اسـتان 
برگـزار شـد افتخـار صـدور مجـوز تاسـیس دومین 
صنـدوق حمایـت از توسـعه منابـع طبیعـی کشـور 
نصیـب اسـتان کرمـان شـد و ایـن موفقیـت بزرگ 
را مرهـون و مدیـون اعتمـاد بهـره بـرداران عرصـه 
هـای منابـع طبیعـی، تـاش و همدلـی مسـئولین 
منابـع طبیعی اسـتان و شهرسـتانها و حمایت های 
بـی دریغ مسـئولین اسـتان و حسـن نظـر و اعتماد 

مسـئولین شـرکت مـادر تخصصی دانسـت.

امضای تفاهم 
نامه همکاري 
علمي،آموزشي و 
پژوهشي شرکت 
توزیع برق شمال و 
دانشگاه آزاد کرمان  
بـه گـزارش روابـط عمومـي 
بـرق  نیـروي  توزیـع  شـرکت 

شـمال اسـتان کرمـان، در راسـتاي اهـداف و سیاسـت هـاي کلـي نظـام 
جمهـوري اسـامي ایران، بـه منظور بهره گیـري از خرد جمعـي تفاهم نامه 
همـکاري علمـي،  آموزشـي و پژوهشـي مابین دانشـگاه آزاد اسـامي کرمان 
و شـرکت توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمان با هـدف ارتقـاء کمي و 
کیفـي هدفهـا و برنامه هاي مشـترك دو سـازمان امضا شـد. محمود شـهبا، 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال اسـتان کرمان هـدف از انعقاد 
تفاهـم نامـه مذکـور را عـاوه بر گسـترش همـکاري هـا و تبـادل اطاعات، 
اسـتفاده از توانایـي هـاي علمـي و فنـي دو طـرف، توسـعه همـکاري هـاي 
آموزشـي و تحقیقاتي و زمینه سـاز اشـتغال و کارآفریني دانسـت و گفت: با 
انعقـاد تفاهـم نامـه همکاري میان دو سـازمان علمـي و فني شـاهد افزایش 
تعامـات دو جانبـه و در نتیجـه بهره گیـري متقابل از ظرفیـت هاي موجود 
و توسـعه کمـي و کیفـي خدمات بـه گروه هـاي مخاطب خـود خواهیم بود.

20 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری در 
حوزه معادن کرمان

اسـتاندار کرمـان با اشـاره به 
اینکـه در حـال حاضـر حـدود 
سـرمایه  دالر  میلیـارد   20
گـذاری در حـوزه معـدن کرمان 
صـورت گرفتـه اسـت، گفـت: از 
ایـن مجمـوع بخشـی افتتـاح و 

بخشـی دیگـر آمـاده بهره بـرداری و افتتاح اسـت. بـه گـزارش روابط عمومی 
اسـتانداری کرمـان علیرضـا رزم حسـینی در دیـدار سـرمایه گذاران شـرکت 
کرونـا واگـن کشـور سـوئد، افزود: اسـتان کرمـان رتبـه اول معدنی کشـور را 
دارد و ایـن در حالـی اسـت کـه اکتشـافات معدنـی مـا مربـوط به 40 سـال 
گذشـته اسـت و اکتشـافات جدیـدی کـه در دسـت انجام اسـت، سـهم ما را 
بسـیار افزایـش مـی دهـد. اسـتاندار کرمـان با اشـاره بـه اینکه تحریـم های 
ظالمانـه علیـه ایـران منجـر بـه این شـد که بـازار کشـورهای اروپایـی جای 
خـود را بـه بـازار کشـور چیـن دهنـد، یادآور شـد: بـا آغـاز مذاکـرات و رفع 
تحریـم هـا، فضای رقابتی برای سـرمایه گـذاری در کرمان بین شـرکت های 
اروپایـی و چینـی به وجود آمده اسـت. رزم حسـینی خاطر نشـان کرد: دولت 
ایـران عاقمنـد اسـت کـه مناسـبات اقتصادیش را پـس از برجام بـه صورت 
بسـته اقتصـادی فاینانـس، سـاخت و انتقـال تکنولوژی همراه داشـته باشـد.

دستگیری 
قاتل فراری پس از 
13سال در
 قلعه گنج

انقـاب  و  عمومـی  دادسـتان 
از  گنـج  قلعـه  شهرسـتان 
دسـتگیری یک قاتل در دهستان 
رمشـک از توابع شهرسـتان قلعه 
گنـج توسـط ماموریـن انتظامـی 

ایـن شهرسـتان خبـر داد. به گـزارش روابط عمومی دادگسـتری اسـتان کرمان، 
مسـلم سـاالری درتشـریح جزئیـات ایـن خبر اظهـار کرد: قاتـل )م. ه( در سـال 
13۸1 در منطقـه یوسـف آبـاد شهرسـتان منوجـان اقدام به یک قتل مسـلحانه 
مـی کنـد و پـس از آن بـه مدت 13 سـال متواری بوده اسـت. وی اعام داشـت: 
در سـال ۸۶ توسـط دادگسـتری شهرسـتان کهنـوج حکم غیابـی قصاص متهم 
صادر شـده اسـت و پرونده برای اجرای حکم قصاص در اجرای احکام دادسـرای 
عمومـی و انقاب کهنوج مفتوح اسـت. سـاالری عنـوان کـرد: مامورین انتظامی 
شهرسـتان قلعـه گنج با گرفتن نیابـت قضائی و طی یکسـری اقدامات اطاعاتی 
بصورت شـبانه روزی محل اختفاء قاتل در دهسـتان رمشـک را شناسایی و پس 
از یـک تعقیـب و گریـز چند سـاعته وی را دسـتگیر مـی کنند. دادسـتان قلعه 
گنـج تاکید کرد: دسـتگاه قضائی با هـر گونه عوامل ناامنی و کسـانی که آرامش 

و امنیـت مـردم را برهـم مـی زننـد، برخـورد قاطـع قضائی خواهـد کرد.

کشف 770 
کیلوگرم مواد مخدر 
در کرمان

دادسـتان عمومـی و انقـاب 
کرمـان از کشـف 770 کیلوگرم 
تریـاك  نـوع  از  مخـدر  مـواد 
کل  اداره  مامـوران  توسـط 
اطاعـات اسـتان کرمـان خبـر 
داد. بـه گـزارش روابـط عمومی 

دادگسـتری اسـتان کرمـان، دادخدا سـاالری افزود: با عنایـت خداوند متعال 
و اقدامـات اطاعاتـی و عملیاتـی انجـام شـده توسـط سـربازان گمنـام امام 
زمـان )عـج( بـر روی یکـی از شـبکه های فعـال قاچـاق موادمخـدر، اعضای 
ایـن باند شناسـایی شـدند و در محور کرمان به رفسـنجان مـورد ضربه قرار 
گرفتنـد. وی گفـت: قاچاقچیـان قصد انتقال مـواد مخدر را از پهنای اسـتان 
کرمان به سـایر اسـتان های کشـور داشـتند که با هوشـیاری ماموران اداره 
کل اطاعـات اسـتان کرمان شناسـایی و دسـتگیر شـدند. دادسـتان کرمان 
بیـان کـرد: در ایـن عملیـات دو نفـر متهـم دسـتگیر شـده انـد کـه یکی از 
متهمـان تبعـه افغانسـتان اسـت و متهـم دیگر نیز اهـل کرمان نیسـت. وی 
افزود: متهمان دسـتگیر شـده با صدور قرار بازداشـت روانه زندان شـده اند. 
سـاالری گفـت: یـک دسـتگاه خـودرو و دو دسـتگاه تلفن همراه نیـز در این 

عملیـات توقیف شـد.

استانداریبرق شمال دادستان کرماندادستان قلعه گنج

كرمان ويچ

روز گذشـته اخبـاری مبنـی بـر رد 
صاحیـت و یـا عـدم احـراز صاحیـت 
برخـی کاندیداهـای انتخابـات مجلـس 
دهـم در کرمـان منتشـر شـد. در میـان 
احـراز  عـدم  و  شـدگان  صاحیـت  رد 
صاحیـت شـدگان نـام هـای شـاخصی 
همچـون محمـد علـی کریمـی، ابراهیم 
جهانگیـری، محمـد فرشـاد، محمد تقی 
بختیاری، مجید دبسـتانی، رضا تاجیک، مهدی سیاوشـی، علی 
اسـامی پنـاه و علی هاشـمیان به چشـم مـی خـورد. اغلب این 
افـراد عضو شـورای راهبردی و یا شـورای مرکـزی جمعیت تازه 
تاسـیس توسـعه و آزادي کرمـان یا همان تاك کـه مجموعه ای 

از افـراد طیف مرعشـی اسـت، هسـتند.
تنور انتخابات داغ تر می شود

تنـوری کـه از بیسـت و هشـتم آذر مـاه سـال جاری بـا آغاز 
نام نویسـی از داوطلبـان دهمین دوره انتخابات مجلس شـورای 
اسـامی گرم شـده بـود، حاال بـا گـذر از مرحله دوم تشـخیص 
صاحیت ها گرم تر شـده اسـت. شـنبه گذشـته مهلت بررسـی 
صاحیـت داوطلبـان در هیـات هـای نظـارت بـر انتخابـات بـه 
پایـان رسـید و روز گذشـته بـه صـورت محرمانه به کسـانی که 
رد صاحیـت شـده بودنـد، دلیل رد صاحیت شـان اعام شـد. 

فرماندار کرمان:
به همه رد صالحیت شدگان اعالم شده است

فرمانـدار کرمـان در ارتبـاط با پایان مهلت بررسـی صاحیت 
داوطلبـان مجلس شـورای اسـامی بـه »پیام ما« گفت: شـنبه 
هیـات نظـارت نتایـج را بـه فرمانـداری هـا اعـام کـرد و از اول 
وقـت روز یکشـنبه فرمانـداری هـای مراکـز انتخابیـه بـه همـه 
داوطلبـان، نتیجـه بررسـی صاحیـت هـا در هیـات نظـارت را 
اعـام کردنـد. محمـد علی توحیـدی افـزود: فرمانـداری کرمان 
هـم بـا رد صاحیت شـدگان تمـاس گرفـت اسـت و داوطلبان 
بـا مراجعـه به فرمانـداری می توانند از نتیجه بررسـی صاحیت 
شـان در هیات نظارت آگاه شـوند. وی در پاسـخ به این پرسـش 
که به همه رد صاحیت شـدگان اطاع داده شـده اسـت، گفت: 

تـا پایـان وقت روز یکشـنبه بـه همه اطاع داده شـده اسـت.
قائم مقام هیات نظارت بر انتخابات استان:

 صالحیت ۱۳2 داوطلب انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در کرمان تایید شد

روز گذشـته قائـم مقـام هیـات نظـارت بـر انتخابـات کرمان 
از تاییـد صاحیـت 132 داوطلـب انتخابـات مجلـس شـورای 
اسـامی در کرمـان خبـر داد. محمـد علمـی بـه ایرنـا گفت که 
2۶7 داوطلـب نامـزدی انتخابـات دهمین دوره مجلس شـورای 
اسـامی در اسـتان کرمان نام نویسـی کرده بودند که 1۶ نفر از 
ایـن تعـداد انصراف دادنـد و 251 نفر باقی ماندنـد و از میان این 
افـراد، 132 نفـر تاییـد صاحیـت شـدند. ئیـس دفتر نظـارت و 
بازرسـی انتخابات اسـتان کرمان گفت: 3۸ نفر نیز معادل 15.1 
درصـد در هیـات نظـارت و هیـات مرکزی رد صاحیت شـدند.  
وی افـزود: 25 داوطلـب نامزدی در اسـتان کرمان در هیات های 
اجرایـی رد صاحیـت شـدند کـه 9.9 درصد اسـت. علمی بیان 
کـرد: صاحیـت 5۶ داوطلب انتخابات مجلس شـورای اسـامی 
در اسـتان کرمـان نیـز احـراز نشـد کـه حـدود 22.3 درصـد را 

شـامل می شود.
حسین امیری خامکانی 

تنها کاندیدای تایید صالحیت شده از حزب تاك
اگرچـه طبـق گفتـه قائم مقـام هیـات نظـارت بـر انتخابات 
کرمـان، صاحیـت بیـش از 50 درصـد داوطلبـان انتخابـات 
مجلـس شـورای اسـامی در کرمـان تاییـد شـده اسـت، اما در 
میان رد صاحیت شـدگان و کسـانی که صاحیت شـان احراز 
نشـده اسـت، نـام های شـاخصی به چشـم می خورد. نـام هایی 
کـه بیشـتر در مجموعـه طیـف نزدیـک به حسـین مرعشـی و 
حـزب تـازه تاسـیس تـاك قـرار مـی گیرنـد. بـه طوریکـه یک 
کانـال خبـری در تلگـرام کـه بـه ایـن طیـف و حـزب نزدیـک 
اسـت از باقـی ماندن نامـزد مورد نظـر این حزب تنهـا در حوزه 
انتخابیـه زرنـد و کوهبنـان از میـان 9 حـوزه انتخابیـه اسـتان 
کرمان خبر داده اسـت. حسـین امیری خامکانـی نماینده فعلی 
مـردم زرنـد در مجلـس و از اعضای شـورای راهبـردی جمعیت 
توسـعه و آزادی کرمـان تنهـا چهـره شـاخص نزدیـک به طیف 
مرعشـی در کرمـان اسـت که طبـق نوشـته این کانـال خبری، 

صاحیتـش تایید شـده اسـت.
نه از تاك نشان ماند نه از تاك نشان!

جـدای از حسـین امیـری خامکانی، شـنیده می شـود دیگر 
چهـره هـای شـاخص طیـف مرعشـی در کرمـان رد صاحیـت 
شـدند و یا صاحیت شـان احراز نشـده اسـت. سـایت گفتار نو 
که از رسـانه های نزدیک به طیف مرعشـی و حزب تاك اسـت، 
روز گذشـته نوشـت: »اغلب چهـره های اصاح طلب در اسـتان 
کرمـان ردصاحیـت شـده انـد. بـه گـزارش گفتارنـو؛ خبرهای 
دریافتـی حکایـت از رد صاحیـت اغلـب چهـره هـای اصـاح 
طلب در اسـتان کرمان دارد.  محمدعلی کریمی، محمدفرشـاد، 
مهدی سیاوشـی و علی کمسـاری، جزو کسـانی هسـتند که یا 
صاحیـت آن ها احراز نشـده یا رد صاحیت شـده اند. براسـاس 
خبرهـای دریافتـی کلیـه نامزدهـای شـاخص اصاح طلـب در 
سراسـر اسـتان رد صاحیـت شـده اند کـه از آن جملـه می توان 
بـه محمدتقـی بختیاری، امیرقلـی پژمان در بافـت، رضا تاجیک 
در کهنـوج، علـی اسـامی پنـاه در جیرفـت، علی هاشـمیان در 
رفسـنجان، ابراهیـم جهانگیـری در سـیرجان و جعفر توسـلی و 

اصغـر مـکارم در بم اشـاره کرد. 

همچنیـن خبرهای دریافتـی حکایـت از رد صاحیت جعفر 
رضـا زاده از شـهربابک دارد. صاحیـت محسـن بـرازوان دبیـر 
حـزب نـدای ایرانیـان در اسـتان کرمـان کـه در هیات اجرایـی 
رد شـده بـود در هیـات نظارت تاییـد نگردیـد. همچنین احمد 
حسـن زاده و بتـول ایزدپنـاه از حـوزه انتخابیـه کرمـان احـراز 
صاحیـت نشـدند.« نکته جالب این اسـت کـه اغلب ایـن افراد 
یـا در طیـف مرعشـی قـرار دارنـد و یـا از اعضـای حـزب تـازه 

تاسـیس تاك هسـتند.
محمـد تقـي بختیـاري و مجیـد دبسـتانی عضـو شـورای 
راهبـردی حـزب تـاك هسـتند. محمد فرشـاد، رضـا تاجیک، 
محسـن بـرازوان و ابراهیـم جهانگیـري هـم عضـو شـورای 
مرکـزی ایـن حـزب هسـتند. بنابرایـن اغلـب کسـانی کـه از 
حـزب تـاك بـرای انتخابـات مجلـس پیـش رو نـام نویسـی 
کـرده بودنـد، رد صاحیـت شـده انـد و یـا صاحیـت آن هـا 

احـراز نشـده اسـت. دیگـر افـراد هـم اگرچـه عضـو حـزب 
تـاك نیسـتند امـا از نزدیـکان بـه طیف مرعشـی به حسـاب 

می آینـد. 
از دیگر کاندیداها چه خبر؟

سـایت صـدای زرند هم در ارتباط با نتیجـه احراز صاحیت 
هـا نوشـت: »بـر اسـاس اطاعـات دریافت شـده سـه عضو رد 
صاحیـت شـده در حـوزه انتخابیـه زرنـد و کوهبنـان آقایـان 
بـال اکبـر زاده احمـد آبـادی، جـواد زمانـی بابگهـری و علـی 
علویـان مـی باشـند و داوطلبانـی که با عـدم احـراز صاحیت 
در لیسـت کاندیداهـای تاییـد شـده قـرار نگرفتـه انـد آقایـان 
احمدرضـا سـلطانی و محمدمهـدی عـرب نـژاد مـی باشـند.« 
سـایت گفتارنـو هـم در ارتبـاط بـا دیگـر کاندیداها نوشـت: » 
شـنیده شـده نام رحیم ابوسـعیدی و افضل السـادات رضوی  از 
حـزب اعتـدال و توسـعه نیز در فهرسـت رد صاحیت شـدگان 

وجـود دارد. 
علـی کارنما مدیرکل اسـبق میراث فرهنگی و عضو پیشـین 
شـورای شـهر نیز از جمله کسـانی اسـت که صاحیت وی برای 
ورود بـه مجلـس مـورد تاییـد قـرار نگرفتـه اسـت.« شـنیده ها 
همچنیـن حاکـی از رد صاحیـت و یـا عـدم احـراز صاحیـت 
رفیعـی پـور در بافـت، حجت االسـام وزیری در کهنـوج و علی 

بهرامـی، غضنفـری و بابایی در کرمـان دارد. 
همچنیـن زمزمـه هایـی مبنـی بـر رد صاحیـت و یـا عـدم 
احـراز صاحیـت یکـی از نماینـدگان فعلـی اسـتان کرمـان در 
مجلـس بـه گوش می رسـد امـا پیام مـا نمی توانـد صحت این 

خبـر را تاییـد یا تکذیـب کند. 
گفتنـی اسـت داوطلبانـی کـه صاحیتشـان احـراز نشـده و 
یـا رد صاحیـت شـده اند تا سـه شـنبه فرصـت اعتـراض دارند 
و شـورای نگهبـان در مهلـت معیـن شـده  براسـاس قانـون بـه 

اعتراضـات رسـیدگی مـی کند.

گزارش پیام ما از نتیجه بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات مجلس در کرمان

نه از »تاك« نشان ماند نه از »تاك نشان«

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و اسـتاندار کرمـان در 
بیانیـه ای مشـترك به مناسـبت اجرای برجام بیـان کردند: 
از امـروز فصـل هـای جدیـد و نوینـی در سـپهر سیاسـی و 

اقتصـادی ایـران اسـامی رقـم خواهـد خورد.
 بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمـان در بیانیه 

مشـترك آیـت اهلل سـید یحیـی جعفـری و علیرضـا رزم 
حسـینی آمـده اسـت: افـق سـپید رویـش امید و خـرد در 
قـاب زمـان بـی شـک یکـی از ماندگارتریـن تصاویـر زرین 
صحیفـه انقاب اسـامی اسـت و امـروز همزمان بـا اجرای 
برنامـه جامـع اقـدام مشـترك، جوانـه زدن تدبیـر، خـرد و 

امیـد مردمان ایران اسـامی اسـت که سـربلندی روزافزون 
آنهـا را بـه دیـده تمامـی مـردم جهـان مهمـان مـی کنـد. 
ایـن بیانیـه ادامـه داده اسـت: به گل نشسـتن نهـال برجام 
بی شـک حاصـل پایـداری ملت صبـور، مقـاوم و والیتمدار 
ایـران اسـامی اسـت کـه نشـان مـی دهـد اراده و عـزت 
یـک ملـت بـا دسـت همـت دولتمردانـی بـه موفقیـت می 
رسـد کـه همـواره در مسـیر والیـت گام برداشـته و بـر می 
دارنـد و بـا همیـن همـت اسـت کـه طومـار تحریـم هـا و 
کارشـکنی هـای دشـمنان در هـم مـی پیچـد. امـام جمعه 
و اسـتاندار کرمـان افزودنـد: بـه یقیـن تک تک ملـت ایران 
بـه ابعـاد ایـن پیـروزی بـزرگ و نقـش خـود در تحقـق آن 
واقفنـد و مـی داننـد که از امروز بـا اراده دولتمـردان، فصل 
هـای جدیـد و نوینـی در سـپهر سیاسـی و اقتصـادی ایران 

اسـامی رقـم خواهـد خورد. 
در ایـن بیانیـه آمـده اسـت: جـا دارد کـه در ایـن مجال 
بـر حمایـت هـای راهگشـا و مدبرانـه رهبـر معظـم انقاب 
اسـامی و پشـتیبانی هـای ملـت ایـران ببالیـم و بدانیـم 

کـه بـا دسـت همـت همـه ایرانیـان اسـت کـه این مـرز پر 
گهر روز به روز در مسـیر پیشـرفت و سـربلندی با سـرعت 
بیشـتری پیـش مـی رود. امـام جمعـه و اسـتاندار کرمـان 
بیـان کردنـد: تاش هـای مدبرانه و امید آفریـن دولتمردان 
دولـت تدبیـر و امیـد خاصـه رئیس جمهـور محتـرم و تیم 
مذاکـره کننـده هسـته ای جـای تقدیـر ویـژه دارد که این 
موفقیـت را بـه مقـام معظـم رهبـری، ملـت بـزرگ و غیور 
ایـران و ایـن فرزنـدان خلـف ایـران اسـامی تبریـک مـی 

. ئیم گو
گفتنـی اسـت شـامگاه شـنبه بـا انتشـار گـزارش آژانس 
بیـن المللـی انـرژی اتمـی درباره انجـام تعهدات هسـته ای 
ایـران در برنامـه جامـع اقـدام مشـترك )برجـام(، اجـرای 
تعهـدات طـرف مقابـل )گـروه 1+5( یعنی رونـد لغو تحریم 
ها علیه ایران آغاز شـد و پس از 12 سـال مناقشـه هسـته 
ای بیـن ایـران و کشـورهای غربـی کـه منجـر بـه اعمـال 
تحریـم هـای ظالمانه علیـه جمهوری اسـامی ایران شـده 

بـود، پایـان پذیرفت.

بیانیه امام جمعه و استاندار کرمان به مناسبت اجرای برجام:

اجرای برجام، جوانه زدن تدبیر
خرد و امید ملت است

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

مرعشی: در خیلی ازحوزه ها حتی یک کاندیدا هم برای ما باقی نمانده است
حسـین مرعشـی گفـت: امیدوارم با ورود شـورای نگهبـان، رییس جمهور و رایزنی بـا مقام معظم رهبری 
شـاهد اصـالح عملکـرد هیـات هـای نظـارت در بررسـی صالحیـت هـا باشـیم. رییـس کارگـروه اسـتان هـای 
شـورای عالـی سیاسـتگذاری اصـالح طلبـان در گفـت و گـو بـا خبرآنالین، مدعي شـد: بر اسـاس اخبـاری که 
بـه مـا رسـیده هیـات های نظارت شـورای نگهبان در اسـتان هـا در بررسـی صالحیت کاندیداهـا بعضا خارج 
از ضوابـط قانونـی برخـورد کـرده و شـاهد رد صالحیـت و عدم احـراز صالحیت طیف گسـترده ای از نامزدها 
بوده ایـم. بـه طـوری کـه در خیلـی از حوزه هـای انتخابیـه حتی یک نفـر از کاندیداهـای اصالح طلـب را تایید 
نکـرده انـد.  مرعشـی ادامـه داد: ایـن کار از نظر ما بر خالف سیاسـت های کلی نظام و سیاسـت های رهبری 
معظـم در برگـزاری انتخابـات باشـکوه اسـت و امیـدوارم بـا عکـس العمـل مقامات عالـی رتبه کشـور مواجه 
شـود.  سـخنگوي حـزب کارگـزاران، مدعـي شـد کـه هیات هـای نظارت، بـر خالف سیاسـت های کلی نظـام، با 
تنـگ نظـری دایـره انتخابـات را در برخـي از حـوزه هـای انتخابیـه محـدود کـرده اند.  مرعشـی گفـت: انتظار 
مـا ایـن اسـت کـه در فرصـت باقی مانـده؛ با ورود شـورای نگهبـان و رییس جمهـور به عنوان مجـری قانون 
اساسـی و رایزنـی بـا مقـام معظـم رهبـری و حمایـت ایشـان شـاهد برخورد بـا این نـوع عملکرد هیـات های 

نظارت در اسـتان ها باشـیم.

محمد علی کریمی

رضا تاجیک

بتول ایزدپناه

ابراهیم جهانگیری

مهدی سیاوشی

علی کارنما

محمد فرشاد

علی اسالمی پناه

عباس بابایی

محمد تقی بختیاری

 علی هاشمیان

رحیم ابوسعیدی

مجید دبستانی

علی علویان

محسن برازوان
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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

كاغذ اخبار

حجـت االسـام حسـن روحانـی کـه بـرای ارائـه الیحـه 
بودجـه 95 و برنامـه ششـم توسـعه بـه مجلـس رفتـه بـود، 
سـخنان خـود را بـا تشـریح ابعـاد رفـع تحریم هـا پـس از 
اجـرای برجـام آغاز کرد. گزیـده صحبت هـای روحانی را در 

ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن بخوانیـد:
  آنچـه مـا در برجـام به دسـت آوردیم دسـتاورد ملت و 

همـه قوا بـود نه تنهـا دولت.
  اگـر نیروهـای مسـلح مـا ثبـات و امنیـت را در کشـور 
حفـظ نمی کردند و کشـور مـا آرام نبود ، امـکان موفقیت در 

مذاکـرات بـه وجـود نمی آمد.
 در برجـام جناحـی بـر جناحـی پیـروز نشـد بلکه ملت 
ایران اسـت که پیروز شـده اسـت. در برجام کسـی شکسـت 
نخـورد؛ نه در داخل کشـور ونه کشـورهایی که بـا ما مذاکره 

می کردنـد. از برجـام همه خوشـحالند جز صهیونیسـت ها.
انقـاب،  رهبرمعظـم  پشـتیبانی  و  حمایت هـا  از   
ویـژه  بـه  و  مجلـس  رئیسـه  هیـات  مجلـس،  نماینـدگان 
رئیـس مجلـس تشـکر می کنـم. رهبـری معظم انقـاب در 
تمـام مراحـل مذاکـرات راهنمـا، حامـی و هادی مـا بودند و 
چارچـوب هـای مذاکرات را مشـخص کـرده و همـواره ناظر 

دقیقـی بـر ایـن حرکـت مهـم تاریخـی بودنـد.
 مذاکـرات هسـته ای صـورت حقیقتـاً یکـی از برگ های 
زریـن تاریخ کشـور اسـت. ما طـی ایـن مذاکرات توانسـتیم 
قدرت هـای بـزرگ را وادار کنیـم تا حقوق هسـته ای ما را به 
رسـمیت بشناسـند، پروژه ایران هراسـی را با شکسـت مواجه 
کنیـم و چهـره مخدوشـی کـه از مـا در جهـان ایجـاد کرده 

بودنـد، بازسـازی کنیم.

 موفقیـت به دسـت آمـده در مذاکرات هسـته ای اعتماد 
بـه نفـس ملـی را افزایش داد و سـرمایه سیاسـی و اجتماعی 
بزرگـی بـرای دولت ایجـاد کرد کـه محصول افزایـش اعتبار 

داخلـی و بین المللی اسـت.
 بـه ثمـر رسـیدن مذاکرات نشـان داد کـه بهره برداری 

شـفاف و همـراه بـا اعتمادسـازی از توانمنـدی هسـته ای 
و  تحریم هـا  شـدن  برداشـته  بـا  مغایرتـی  هیچ گونـه 
بهره گیـری از امکانـات و ظرفیت هـای جهانی در دسـتیابی 
بـه رشـد اقتصـادی و توسـعه و همچنیـن اشـتغال بـرای 

جوانـان نـدارد.

رئیس جمهور در مجلس:

همه از برجام خوشحال هستند
جز صهیونیست ها

  دولت

بـه گـزارش خبرآناین بهـروز کمالوندی سـخنگوی 
سـازمان انـرژی اتمـی ضمـن تاییـد خبـر سـفر آمانـو 
بـه تهـران اهـداف سـفر مدیـر کل آژانـس بیـن المللی 

انـرژی اتمـی را شـرح داد. 
سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی در گفـت وگـو بـا 
برنامـه »رویـداد« رادیـو گفتگو با اشـاره به اغـاز اجرای 
برجـام گفـت: جمهـوری اسـامی ایـران در آینـده بـه 
منظـور ثبـات بیشـتر منطقه نقـش آفرین خواهـد بود. 
در  برجـام  اجـرای  داخلـی  تبعـات  کمالونـدی  بهـروز 
حـوزه سیاسـی و اقتصـادی را موثـر دانسـت و گفـت: 
قـرار  جهـش  سـکوی  در  ایـران  اسـامی  »جمهـوری 
گرفتـه و ان شـاهلل شـاهد تعالـی روز افزون ]کشـورمان 
خواهیـم بـود[ و خوشـحالیم کـه صنعـت هسـته ای پر 

نشـاط و بالنـده به سـوی یـک آینده روشـن در حرکت 
اسـت.« معـاون سـازمان انـرژی اتمی کشـورمان یادآور 
شـد: »ما یـک طرف مذاکـره بودیم و تمـام قدرت های 
دنیـا در طـرف دیگر میز نشسـته بودند و ایـن اولین بار 

بـود کـه چنیـن معادلـه ای ایجـاد می شـد.« 
و  گذشـته  هـای  تـاش  بـه  اشـاره  بـا  کمالونـدی 
همچنیـن قـدرت ذاتـی جمهـوری اسـامی ایـران بـر 
اسـاس اعتقـادات ایدئولوژیـک و موقعیـت ژئوپلیتیـک 
کشـور تاکیـد کـرد و افـزود: »کشـورمان در آینـده بـه 
منظـور ثبـات بیشـتر منطقـه نقـش خواهـد داشـت؛ 
امـروز بـا دیـروز تفـاوت بسـیار دارد و ]از ایـن پـس[ 
قـدرت هـای جهانـی روی وزنه ایران حسـاب بیشـتری 
بـاز خواهنـد کـرد.« وی بـا تاکیـد بـر سیاسـت عدالت 

گسـتر جمهوری اسـامی ایـران، این رویکـرد را موجب 
رفـاه و امنیـت بـرای همـگان و ایجـاد تغییـر در نظـام 
بیـن الملـل دانسـت و تصریـح کـرد: »بـا رفـع تحریـم 
هـای ظالمانـه در موقعیـت بسـیار خوبی قـرار خواهیم 
گرفـت و تنهـا دشـمنان نظـام از ایـن وضعیـت ناشـاد 
خواهنـد بـود.« کمالونـدی همچنیـن از اهـداف ورود 
آمانـو بـه کشـورمان )یکشـنبه شـب( سـخن گفـت و 
خاطرنشـان سـاخت: »]برای[ رسـیدن بـه نتیجه گیری 
گسـترده و اینکـه اعام شـود همـه فعالیت هـای اعام 
شـده و اعـام نشـده ]کشـورمان[ صلـح آمیـز اسـت، 
]کارهـای گشـته بـا آژانـس را[ پیگیـری مـی کنیـم و 
]بر اسـاس[ فعالیت حسـاب شـده و برنامه ریزی شـده 

پیـش مـی رویم.«

چرایی سفر آمانو به تهران 
 بین الملل

فریاد »مبارکه«، 
»مبارکه« نمایندگان 
خطاب به روحانی

بـرای  کـه  رئیـس جمهـور 
و  ششـم  برنامـه  لوایـح  ارائـه 
بودجـه 95 بـه مجلـس آمـده 
پررنـگ  اسـتقبال  بـا  بـود، 
بـه  شـد.  روبـرو  نماینـدگان 
ابتـدا  او  خبرآنایـن،  گـزارش 

شـرح مفصلـي از تصویـب و اجراي برجـام ارائه داده و سـپس جزئیاتي از 
ایـن دو الیحـه اقتصـادي را تشـریح کرد. سـرآغاز سـخنان رئیس جمهور 
و نقطـه پایـان آن تشـکر رئیس مجلـس از همتایش در دولت بـود. پایان 
سـخنان روحانـي با فریادهـاي »مبارکـه«، »مبارکـه« نماینـدگان همراه 
شـد کـه هـم از او در ارائـه دو الیحـه اقتصـادي تشـکر مي کردنـد و هم 
بـه او اجـراي برجـام را تبریک مي گفتنـد. علي الریجانـي رئیس مجلس 
نیـز پـس از تقدیـم لوایـح برنامـه و بودجـه بـار دیگـر از روحانـي تشـکر 
کـرده و فرمـان تکثیـر ایـن لوایـح و ارائـه آن به نماینـگان را صـادر کرد. 
بـه گفتـه او کمیسـیون ها 15 روز فرصـت بررسـي ایـن لوایـح را دارنـد و 
بعـد لوایـح بـه کمیسـیون تلفیـق ارائـه مـي شـود تـا ظـرف دو هفته آن 

را بررسـي کنـد.

شرایط معافیت 
مشموالن غایب 
اعالم شد

الیحـه بودجـه سـال 1395 
تـا  می دهـد  اجـازه  دولـت  بـه 
کلیه مشـموالن خدمـت وظیفه 
عمومی را که بیش از پنج سـال 
غیبـت دارند بـا پرداخت جریمه 
مدت زمـان غیبت، معـاف کند. 

بـه گـزارش ایسـنا، براسـاس آنچه کـه در تبصـره )11( قانون الیحـه بودجه 
سـال آینـده تعیین شـده اسـت بـاز هم شـرایطی بـرای معافیت مشـموالن 
دارای غیبـت از خدمـت وظیفـه سـربازی فراهـم شـد. برایـن اسـاس میزان 
دوره زمانـی بـرای معافیـت، بیـش از پنج سـال غیبت بـوده و جریمه ها بین 
10 تـا 50 میلیـون تومـان براسـاس میـزان تحصیـات متغیر اسـت. این در 
حالـی اسـت کـه طبـق قانـون بودجه سـال جاری کلیـه مشـموالن خدمت 
وظیفـه عمومـی کـه بیش از هشـت سـال غیبت داشـتند مشـمول معافیت 
مـی شـدند. طبـق الیحـه بودجـه، پایـه جریمه بـرای مشـموالن بـا بیش از 
پنـج سـال غیبـت بـا تحصیـات زیردپیلـم 10 میلیـون تومـان، دیپلـم 15 
میلیـون، فـوق دیپلـم 20 میلیون، لیسـانس 25 میلیون، فوق لیسـانس 30 
میلیـون، دکتـرای غیرپزشـکی 35 میلیـون، دکترای پزشـکی 40 میلیون و 

پزشـکان متخصـص و باالتـر 50 میلیـون تومان خواهـد بود.

روایت کرباسچی 
از دلیل انصراف 
محسن هاشمی از 
کاندیداتوری در 
انتخابات مجلس

آیـت اهلل هاشـمی  اینسـتاگرام 
در پسـتی، خبر از انصراف محسـن 
هاشمی از کاندیداتوری در انتخابات 
مجلس شـورای اسـامی دهـم داد. 

خبـری کـه گرچـه تـا کنـون از سـوی منبعـی تایید نشـده اسـت، اما غامحسـین 
کرباسـچی دبیـرکل حزب کارگـزاران در گفتوگویی که خبرآناین داشـت، تلویحا به 
آن اشـاره کرده بود. کرباسـچی در این گفت و گو درباره احتمال سرلیسـتی محسـن 
هاشـمی عنـوان کـرد: نمـی دانـم اصل حضـور آقـای محسـن هاشـمی در انتخابات 
چقـدر ادامـه پیـدا کنـد. با توجه به حساسـیتی کـه بخشـی از گروه هـای افراطی به 
مجموعـه خانـواده آقـای هاشـمی و فرزندان ایشـان دارند، شـاید خود ایشـان به این 
نتیجـه برسـد که بـا حفظ روحیـه اعتـدال و میانـه روی در فضای انتخابـات معقول 
باشـد کـه انصـراف بدهنـد. وی تصریـح کـرد: در ابتـدای کار حضـور و کاندیداتوری 
شـخصیت های مختلـف و معتـدل برای تشـویق نیروهـای معتدل و کارشـناس برای 
ورود بـه عرصـه مفیـد بـود امـا االن که به تعـداد و مقـدار کافی نیروهـای متخصص 
وجـود دارنـد؛ شـاید اصا موضوع به اینجا منتهی شـود که برای کنتـرل آن روحیات 
افـراط گرایانـه و عـدم تحریـک آن نیروهـای افراطی، ایشـان تشـخیص بدهند عدم 

حضورشـان بـرای کار انتخاباتی مفیدتر باشـد.

پیشنهاد 
شرکت های خارجی 
به نفتکش ایران
ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
نفتکـش گفـت: برخـی شـرکت 
پیشـنهاد  خارجـی  هـای 
اختصـاص خـط اعتبـاری سـه 
شـرکت  بـه  دالری  میلیـارد 
نفتکـش ایران را ارائـه کرده اند. 

بـه گـزارش ایرنا، علی اکبر صفایی در حاشـیه شـصمتین سـالگرد تاسـیس 
شـرکت ملـی نفتکش ایران افـزود: تاکنون چند پیشـنهاد در زمینه فاینانس 
ارزان قیمـت بـه شـرکت ملی نفتکش ارائه شـده اسـت که در حال بررسـی 
آنهـا هسـتیم. مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش اضافـه کـرد: برای توسـعه 
نـاوگان نفتکـش، وجـود فاینانس ارزان قیمـت ضروری اسـت و حرف اصلی 
را مـی زنـد؛ اسـتفاده از منابـع خارجـی می تواند شـرایطی را بوجـود بیاورد 
تـا از منابـع داخلـی بـرای دیگر فعالیـت های اقتصادی اسـتفاده شـود.  وی 
ادامـه داد: بنابرایـن در ایـن شـرایط می تـوان از منابع خارجی برای توسـعه 
فعالیـت هـای بیـن المللـی اسـتفاده کـرد که ایـن موضـوع افزون بـر رونق 
اقتصـادی سـبب اشـتغال خواهـد شـد.  مدیرعامـل شـرکت ملـی نفتکـش 
دربـاره بازگشـت نفتکش هـای ایرانی بـه بازار اروپـا نیز گفت: شـرایط برای 

بازگشـت نقتکـش هـای ایرانـی بـه بـازار اروپـا فراهـم شـده اسـت.

نظام وظیفهمجلس شرکت نفتانتخابات

خبر

خشم سعودی ها از نامه وزیر 
خارجه ایران به وزرای خارجه 

کشورهای جهان
آنایـن عربسـتان دیـروز در  الوطـن  روزنامـه 
از  نوشـت:  الغامـدی  قینـان  قلـم  بـه  ای  مقالـه 
اینکـه نامـه وزیـر خارجه ایـران بـه وزرای خارجه 
از  اولیـه  سـاعات  همـان  در  جهـان  کشـورهای 
سـوی بیـش از 220 وزیـر خواننده، مورد تفسـیر 
و تاییـد قرار گرفت، بسـیار ناراحتم. این نویسـنده 
عربسـتانی کـه نتوانسـته خشـم خـود را کنتـرل 
کنـد در ایـن مقالـه افـزود: ایـن طبیعـی اسـت و 
مـی دانـم کـه در وزارت خارجـه ایـران، گروهـی 
متخصـص فعالیـت مـی کنند که نقـش مهمی در 

خلـق اینگونـه فرصـت هـا ایفـا مـی کنند.
در ایـن مقالـه آمـده اسـت: معلـوم اسـت کـه 
ایـران از توانایـی هـای عالی خود بـه خوبی و بجا 
اسـتفاده مـی کنـد، امـا آیـا مـا از انجـام اینگونـه 
تـاش هـای دیپلماتیک عاجـز هسـتیم. الغامدی 
از توانایـی و  افـزود: مـا اصـا عاجـز نیسـتیم و 
موانعـی  امـا  برخورداریـم،  هـم  خوبـی  امکانـات 
وجـود دارد کـه اجـازه نمـی دهـد ما از قـدرت و 
توانایـی هـای خـود در جهت پیشـرفت اسـتفاده 
کنیـم. وی سـپس از مراحـل انتخـاب و توانایی و 
کفایت سـفیران عربسـتان در خارج بشـدت انتقاد 
در  عربسـتان  سـفیران  برخـی  نوشـت:  و  کـرده 
سـفارتخانه هـا ناتوان بـوده و بی کفایت هسـتند.
ایـن نویسـنده عربسـتانی مـی افزایـد، از مـن 
مـی پرسـند کـه چرا بـه نامـه ظریف پاسـخ نمی 
دهـی، مـی گویـم ایـن باعث شـرف و یـک امتیاز 
بـرای مـن اسـت و پاسـخ دادن بـه آن بـرای مـن 
مشـقتی نـدارد اما مـی دانم که پاسـخ من تاثیری 
در سـطح گسـترده نخواهـد داشـت بلکـه اگر این 
پاسـخ از سـوی یـک سـفیر معـروف یا یـک وزیر 
صـورت بگیـرد تاثیـر بیشـتری خواهد گذاشـت و 
بیشـتر مورد قبـول قرار خواهد گرفـت و حتی در 
سـطح موضـع گیـری دولتـی بـه آن نـگاه خواهد 
شـد. محمـد جـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه 
ایـران هفته گذشـته در نامه هـای جداگانه ای به 
دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد، دبیر کل سـازمان 
وزرای خارجـه کشـورهای  و  اسـامی  همـکاری 
عضـو سـازمان ملـل متحـد، ابـراز امیـدواری کرد 
که عربسـتان نسـبت به پیمودن راه خـرد متقاعد 

. شود

دسترسی برخی کاربران 
ایرانی به یوتیوب!

دسترسـی برخی کاربران ایرانی از شـنبه شـب 
به سـایت خارجی یوتیوب ممکن شـد این سـایت 
پیـش از این در ایـران فیلتر بود. بـه گزارش مهر، 
در آخریـن سـاعات شـنبه برخـی کاربـران ایرانی 
سـرویس  اینترنتـی،  مختلـف  شـرکتهاي  از  کـه 
دریافـت مـی کننـد امـکان دسترسـی بـه سـایت 

خارجـی یوتیـوب را پیـدا کردند.
یوتیـوب یـک سـایت خارجی اشـتراك گذاری 
فیلـم اسـت کـه تاکنـون در ایـران فیلتـر بـوده 
اسـت.  دسترسـی بدون فیلتـر به سـایت یوتیوب 
بـا واکنش هایی از سـوی کاربران در شـبکه های 
اجتماعـی مجـازی همراه بوده و عـده ای توافقات 
نهایـی هسـته ای و لغـو تحریـم هـا علیـه ایـران 
را از دالیـل برداشـتن فیلتـر ایـن سـایت عنـوان 

اند.  کـرده 
این درحالی اسـت کـه طبق نظر کارشناسـان، 
سیسـتم فیلترینـگ روی پهنای بانـد اینترنت که 
وارد کشـور می شـود از طریق تجهیزات مختلفی 
اعمـال مـی شـود و ممکـن اسـت در مقطعـی به 
دالیـل فنـی ایـن تجهیـزات بـا مشـکاتی همراه 
باشـند و ایـن موضوع به صورت اتفاقی دسترسـی 
برخـی کاربـران را بـه بعضـی از سـایتهای فیلتـر 

شـده، فراهـم کند.
محمدرضـا فرنقی زاد، مدیـر کل روابط عمومی 
وزارت ارتباطـات در همیـن بـاره بـه مهـر گفـت: 
وزارت ارتباطـات در ایـن زمینه نقشـی نداشـته و 
برنامـه ای مبنـی بـر رفـع فیلتـر از یوتیـوب را در 

دسـتور کار ندارد.

اجرای برجام
خبر اول جهان

شـنبه شـب با انتشـار گـزارش 
آژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمی 
هسـته  تعهـدات  انجـام  دربـاره 
جامـع  برنامـه  در  ایـران  ای 
اقـدام مشـترك )برجـام(، اجـرای 
)گـروه  مقابـل  طـرف  تعهـدات 
تحریـم  لغـو  رونـد  یعنـی   )5+1
هـای هسـته ای غرب علیـه ایران 

آغـاز شـد و ایـن اتفاق به خبر اول اکثر رسـانه هـای معتبر جهان تبدیل شـد. در 
زیـر نگاهـی انداختـه ایم بـه بازتـاب اجرای برجـام در برخی رسـانه هـای جهان:

 تارنمای روزنامه گاردین در گزارشـی نوشـت: برداشـته شـدن تحریم ها تاثیر 
گسـترده ای را در ایـران و در خارج خواهد داشـت به طوری کـه بانک های ایرانی 
بـه زودی بـه سیسـتم مالیاتـی اروپـا وصل شـده و شـرکت های خصوصـی بدون 
واهمـه مجـازات های غربـی با ایران تجـارت خواهند کـرد. این روزنامه انگلیسـی 
افـزود: اگرچـه شـرکت هـای اروپایـی می تواننـد تجارت با ایـران را از سـر گیرند 

امـا همچنـان شـرکت های آمریکایـی به دلیل تحریـم های دیگـر گرفتارند.
روزنامـه ایندیپندنـت نیز در یادداشـتی، گرم شـدن روابط میان ایـران و آمریکا 
را در پـی توافـق هسـته ای مـورد توجـه قـرار داد. ایندیپندنـت نوشـت: در حالی 
کـه بـاراك اوباما روز شـنبه سـه تبعـه ایرانی-آمریکایـی را به دلیـل نقض تحریم 
هـای بیـن المللی علیه ایران بخشـید و ایـران نیز پنج ایرانـی دو تابعیتی از جمله 
جیسـون رضائیـان، خبرنـگار روزنامـه واشـنگتن پسـت را آزاد کـرد، بـه نظر می 

رسـد کـه یـخ روابط میان دو کشـور در حال آب شـدن اسـت.
دیلـی تلگـراف نیـز در همیـن رابطـه در یادداشـتی به قلـم دیوید بلر نوشـت: 
دقایقـی پـس از اعـام روز اجـرای برجـام، کاخ سـفید اعـام کـرد بـاراك اوبامـا 
دسـتور لغـو تحریـم هـا را صادر کـرده اسـت. این روزنامـه انگلیسـی تصریح کرد: 
اکنـون ایـران 75 میلیونـی بـا ذخائـر غنی نفـت دوباره بـه اقتصاد جهانـی باز می 

گردد.
روزنامـه فرانسـوی »لـو فیـگارو« لغـو تحریـم هـای ایـران را نشـانه پیـروزی 
»حسـن روحانـی« رئیـس جمهوری اسـامی ایران خوانـد. لو فیگارو در گزارشـی 
به قلم »ژرژ مالبرونو« خبرنگار و کارشـناس مسـائل خاورمیانه، نوشـت: برداشـته 
شـدن تحریـم هـای اقتصـادی از مهمتریـن وعـده هـای انتخاباتـی روحانـی در 
سـال 2013 میـادی بـود و بـه گفته یـک دیپلمـات غربی، وی نخسـتین رئیس 
جمهـوری ایـران اسـت کـه قادر بـه اجرای ایـن تعهد بـود. ایـن روزنامه با اشـاره 
به پیشـرفت های حاصل شـده در مذاکرات افزود: شـش ماه پس از توافق هسـته 
ای، لغـو تحریـم هـا در زمـان مناسـبی رخ مـی دهـد... اقتصـاد ایران با بازگشـت 
تدریجـی منابـع مسـدود شـده، مـی توانـد خـود را بازیابی کنـد، حتی اگـر روند 

آن طوالنی باشـد. 

چه کسانی تایید 
و چه کسانی رد 
صالحیت شدند؟

ایلنـا نوشـت: تـا کنون بر اسـاس 
اخبـاری کـه از چهره هـای مختلـف 
اصـاح  تعـداد  آمـده،  دسـت  بـه 
طلبانـی که تایید صاحیت شـده اند، 
بسـیار انـدك هسـتند و تعـداد رد 
صاحیت هـا بسـیار زیاد بوده اسـت. 
صاحیت شـده ها  تاییـد  میـان  در 

تاکنـون این اسـامی به چشـم می خورد: علیرضا محجـوب نماینده کنونی مـردم تهران، 
محمدرضـا عـارف معـاون اول دولـت اصاحـات، سـهیا جلـودارزاده نماینـده پیشـین 
مجلس، مصطفی کواکبیان نماینده پیشـین مجلس، یونس اسـدی نماینده فعلی مردم 
مشکین شـهر در مجلـس، جلیـل جعفـری بنه خلخـال نماینـده کنونی مـردم خلخال. 
در میـان اسـامی رد صاحیـت  شـده ها هـم مـي تـوان به داریـوش قنبری از اسـتان 
ایـام، ابراهیـم جهانگیـری بـرادر اسـحاق جهانگیـری از اسـتان کرمـان، محمدجـواد 
حق شـناس، محسن هاشـمی، فاطمه هاشـمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، رسول 
منتجب نیا،  محسـن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی، ابوالفضل شـکوری، سـمیه 

طهماسـبی، نصـرت اهلل تاجیـک از تهران اشـاره کرد.
 در همیـن حـال فـارس نوشـت: اخبـار غیررسـمی حاکـی اسـت کـه افـرادی چون 
محسـن رهامـی، جـواد اطاعـت، علـی صوفـی، فاطمه هاشـمی، علـی مطهـری، احمد 
پورنجاتـی، ابوالفضل شـکوری، الیاس حضرتی، مرتضی الویری، محمد اشـرفی اصفهانی 
و برخـی دیگـر از چهر ه هـای اصاح طلـب در تهـران و شهرسـتان ها جز افرادی هسـتند 

کـه صاحیـت آنهـا از سـوی هیات هـای نظارت تایید نشـده اسـت.
همچنیـن، صاحیـت مرتضـی اشـراقی نـوه بنیـان گـذار انقـاب اسـامی و فاطمه 
هاشـمی کـه بـرای نمایندگـی در انتخابات دهمین دوره مجلس شـورای اسـامی اعام 
کاندیداتـوری کـرده بودنـد، بـرای تصـدی ایـن سـمت احـراز نشـد. از سـوی دیگـر، یه 

گـزارش انتخـاب حکایـت از تکذیـب خبـر ردصاحیت محسـن هاشـمی دارد.
ایسـنا هـم نوشـت: تعدادی از نماینـدگان فعلی مجلس طبق نظر هیـات های نظارت 
بـر انتخابـات بر اسـتان هـای مختلف ردصاحیت شـده و یـا اینکه صاحیت آنهـا احراز 
نشـده اسـت. اسـامي این نماینـدگان از ایـن قرار اسـت: محمـد بیاتیان نماینـده بیجار، 
غامعلی جعفرزاده نماینده رشـت، سـاالر مرادی نماینده سـنندج، نعمت اهلل منوچهری 
نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آسـتارا، سـیدهادی 
حسـینی نماینده قائمشـهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسـعید انصاری 
نماینـده آبـادان، جواد سـعدون زاده نماینده آبادان، شـمس اهلل بهمئـی نماینده رامهرمز، 
عبـداهلل تمینـی نماینـده شـادگان، جـواد هـروی نماینـده قائنـات، محمدباقر شـریعتی 
نماینـده بهبهـان، محمدمهـدی پورفاطمی نماینده دشـتی و تنگسـتان، ارسـان فتحی 
پـور نماینـده کلیبـر، علـی مطهری نماینـده تهـران، حمیدرضا رسـایی نماینـده تهران، 
احمـد شـوهانی نماینـده ایام، حجـت اهلل درویش پور نماینـده ایذه و بـاغ ملک، مهدی 

موسـوی نژاد نماینده دشسـتان و محمـد دامادی نماینده سـاری.

رقبا با استفاده از 
رسانه ملی،متدینین 
را به اصالح طلبان 
بدبین کردند

عضـو مجمـع تشـخیص مصلحـت 
نظـام بـا اشـاره بـه نقـد منصفانـه 
ای  هسـته  مذاکـرات  زمینـه  در 
گفـت: تخطئه تیـم مذاکـره کننده 
هسـته ای زیـر سـوال بـردن امنیت 

ملـی کشـور اسـت. گزیده صحبت هـای محمد رضا عـارف در دیدار با اصحاب رسـانه 
و دانـش آموختـگان علـوم سیاسـی را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنایـن بخوانیـد:

   اعضای تیم مذاکره کننده شاهکار کردند.
   مـا بـه حضـور باالی مردم در انتخابات اسـفند ماه نیاز داریم، هم شـرایط منطقه و 
هم شـرایط کشـورمان ایجـاب می کند که مـردم در روز انتخابات حضوری با نشـاط و 
چشـم گیر داشـته باشـد که الزمه حضور حداکثری مـردم برگـزاری انتخاباتی رقابتی 

بـا حضور همه سـایق موجود در نظام اسـت.
   بـه دالیلـی ما نتوانسـتیم سـرمایه اجتماعی کسـب شـده در دوم خـرداد را حفظ 
کنیـم اکثـر فعـاالن جبهـه اصاحـات وارد دولـت و مجلس شـدند و عما از سـرمایه 
اجتماعـی کـه در دوم خـرداد خلق شـد غافل شـدیم و نتیجه این غفلـت در انتخابات 

۸4 بـروز کرد.
  رقیـب جریـان اصاحـات بـا ترفندهای مختلف تـاش می کرد به جامعـه القاء کند 
کـه اصـاح طلبـان از ارزش هـا فاصله گرفته انـد. رقیب اصاحـات با توجه بـه امکاناتی 
کـه در اختیـار داشـت از جمله صدا وسـیما تاش زیـادی کرد جامعه متدین کشـور را 

بـه اصـاح طلبـان بدبین کنـد در مقطعی هـم تا حدودی موفق شـد.
   در انتخابـات مجلـس هشـتم بـه دنبـال رد صاحیـت بسـیاری از اصـاح طلبـان 
توسـط هیات هـای اجرایـی انصـراف دادم. ایـن کار از سـوی مـن انجـام شـد ولـی 
برخـی دوسـتان در عرصـه ماندنـد اینکـه تـا چـه میـزان ایـن اقدام درسـت بـود باید 
آسیب شناسـی شـود.در انتخابـات مجلـس نهم  نیـز ما در گـروه امیـد ایرانیان معتقد 
بودیـم می تـوان اقلیتـی تاثیر گـذار در مجلس داشـته باشـیم ولـی در   نهایت تصمیم 
گرفته شـد لیسـتی از سـوی اصاح طلبان در آن انتخابات منتشـر نشـود و نتیجه این 

عملکـرد را در مجلـس نهـم می بینیـم کـه چگونـه در برابـر دولت قـرار دارد.
   بعـد از 24 خـرداد بسـیاری از دوسـتان مـا متوجه شـدند که راهبرد گذشته شـان 
صحیـح پاسـخگو نبـوده اسـت. اصـاح طلبـان نمی تواننـد از مسـئولیت شـانه خالی 
کننـد و کنار بکشـند. کنار کشـیدن و عافیـت طلبی در قاموس اصاح طلبی نیسـت.
  مقـام معظـم رهبـری فرمودند حتی کسـی هـم که نظـام و رهبری را قبـول ندارد 
بیایـد رأی بدهـد. ایـن سـخنان این امیـدواری را می دهـد که بررسـی صاحیت ها در 
چارچـوب قانـون باشـد و امیـدوارم همـه دسـت اندرکاران امـر انتخابـات بـا توجـه به 
شـرایط داخلـی و بیـن المللی بـه گونه ای عمل کننـد که حق هیچکـس در انتخابات 

از بیـن نرود.

برجامانتخاباتخبر
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سیاست نامه

ِسَیُرالُملوک

آیین کشورداری
سـیر الملـوک تالیـف خواجـه نظـام الملـک 
توسـی اسـت. خواجـه نظـام الملک وزیـر آلب 
ارسالن سـلجوقی اسـت. ملکشاه سـلجوقی در 
پایـان عمـر از وزیـران خود مـی خواهـد که در 
باب کشـورداری و رسـوم پادشـاهان گذشـته از 
آل سـلجوق، و نیـک و بد امور جـاری و کمبودها 
بیندیشـند و تامالت خود را روشـن بنویسـند و 
عرضـه کننـد تـا پادشـاه در آن ها تامـل کند و 
نقایـص را دریابـد و کارهـا را بـه قاعـده خویش 
و طبـق فرمـان ایزدتعالـی انجـام دهـد. همـه 
نوشـتند و از میـان آن هـا نوشـته خواجـه نظام 
الملـک را پسـندید و او را بـه اتمـام آن مأمـور 

 . خت سا
متـن زیر یکـی از فصـول کتاب مذکور اسـت 
کـه خواجـه نظـام الملـک طبـق عقایـد خـود 
نگاشـته اسـت. ایـن کتـاب در حـال حاضـر در 
رشـته زبـان و ادبیات فارسـی در دانشـگاه های 

سراسـر کشـور تدریـس می شـود؛

حرمت داشتن فرمان ها
نامـه هـا از درگاه بسـیار مـی نویسـند، و هر چه 
بسـیار گـردد حرمتـش بشـود. بایـد کـه تـا مهمی 
نُبـَود، از مجلـس عالـی چیـزی ننویسـند؛ و چـون 
بنویسـند، بایـد کـه حشـمتش آن چنـان بُـَود کـه 
کـس را زهره آن نباشـد که آن را از دسـت بنهد تا 
فرمـان را پیـش نبـرد، و اگر معلوم گردد که کسـی 
در آن فرمـان بـه چشـم حقارت نگریسـته اسـت و 
انـدر پیش شـدن بـه سـمع و طاعت کاهلـی کرده 
اسـت، آن کـس را گـوش مـال کامـل دهنـد و اگر 
چـه از نزدیـکان بُـَود. فـرق میـان پادشـاه و دیگـر 

مقطعـان و مردمـان، فرماِن روا باشـد.
گوینـد زنـی از نیشـابور به تظلم بـه غزنین رفت 
و پیش سـلطان محمـد گله کرد که»عامل نشـابور 
ضیاعی)زمیـن زراعـی( از مـن بسـتده اسـت و در 
تصـرف خـود آورده.« نامـه ای دادنـد کـه »ضیـاع 
بـدو بـاز ده.« ایـن عامـل مگـر ضیـاع را حجتـی 
داشـتته بـود گفت:»ایـن ضیاع من اسـت و حالش 
بـه درگاه بـاز نمایـم.« دگربـاره ایـن زن بـه غزنین 
رفـت و تظلـم کـرد. غـام فرسـتادند و ایـن عامل 
را از نشـابور بـه غزنیـن بردنـد و هـزار چـوب بر در 
سـرای، بزدنـدش، از پس آن که او ایـن چوب را به 
امید شـفیع به بیسـت هزار دینار نشـابوری باز می 
خریـد و بنفروختنـد؛ و گفتند:»اگـر چـه این ضیاع 
تـو را درسـت بـود، چـرا بـه حکـم فرمـان نرفتی و 
بعـد از آن حـال ننمـودی، تا آن چـه واجب آیدی، 

انـدر آن بفرمودیمی؟«
و ایـن از بهـر آن بـوده اسـت تـا چـون دیگـران 
ایـن حال بشـنوند، کس زهـره ندارد کـه در فرمان 
پادشـاه تقصیـر کنـد و هـر چیـزی همچنیـن کـه 
بـه پادشـاه تعلـق دارد و او را رسـد کـه آن کنـد 
و یـا فرمایـد. چـون مالـش دادن و گـردن زدن و 
دسـت و پای بریـدن و خادم کردن و هر سیاسـتی 
کـه باشـد؛ و اگر کسـی بی اجـازه و فرمان پادشـاه 
چنیـن چیـزی کنـد حتـی چاکـر و درم خریـده 
خویـش را، همداسـتان نبایـد بود و او را گوشـمال 
و  بشناسـند  را  خویشـتن  دیگـران  تـا  داد،  بایـد 

گیرند. عبـرت 
پرویز و بهرام چوبین

چنیـن گوینـد کـه پرویـز بهـرام چوبیـن را در 
ابتـدا نیکـو مـی داشـت، چنـان کـه یـک سـاعت 
بـی او نبـودی، و در شـراب و شـکار و خلـوت از 
خویشـتنش جـدا نداشـتی. و ایـن بهـرام چوبیـن 
سـواری یگانـه بود و مبـارزی بی همتـا. مگر روزی 
ملـک پرویـز را عمـال هـرات و سـرخس سـیصد 
اشـتر سـرخ مـوی آوردنـد، بـر هـر یکی خـرواری 
بـار از حوایـج و دیگـر متـاع. بفرمـود تـا همچنـان 
بـه سـرای بهـرام چوبیـن بردنـد تـا او را در مطبخ 

بود. فراخـی 
دیگـر روز پرویـز را خبـر آوردنـد کـه »دوش، 
بهـرام چوبین غامی را فروکشـید از آِن خویشـتن 
و بیسـت چـوب بزد.« پرویز را خشـم آمـد و فرمود 
کـه بهرام را حاضر کنند. چـون بهرام بیامد، بفرمود 
تـا از سـاح خانه، تیغی پانصـد بیاوردند. گفت:»ای 
بهـرام، هـر چـه از ایـن تیـغ هـا بهتـر اسـت جـدا 
کـن.« بهـرام همـی گزیـد. و بعـد از آن گفت:»آن 
چـه بهتـر اسـت، از ایـن گزیـده هـا بیـرون کـن.« 
پـس بهـرام از ایـن گزیـده هـا ده تیـغ جـدا کـرد. 
پرویـز گفـت:»از ایـن تیـغ دو تیـغ بهتـر بگزین.« 
بگزیـد. گفت:»اکنـون بفرمـای تا این هـر دو تیغ را 
در یـک نیـام بسـپارند.« بهـرام گفت:»یـا ملِک، دو 
تیـغ در یـک نیام نیایـد.« پرویز گفـت:»دو فرمانده 
در یـک شـهر چون نیکـو آیـد!« بهـرام در وقت به 
جـای آورد و بدانسـت کـه خطا کرده اسـت. زمین 
را بوسـه داد و عفـو خواسـت و پرویـز گفت:»اگر نه 
آن اسـتی کـه تـو را بـر مـن حـق خدمت اسـت و 
برکشـیده خویـش را نمـی خواهم کـه بیفکنم، واال 
از تـو در نگذشـتمی. خـدای عـز و جـل مـا را بـر 
زمیـن داور کـرده اسـت نه تـو را. هر کـه را داوری 
باشـد، حـال مـا را بر باید داشـت تا آن چـه واجب 
کنـد انـدر آن، بـه راسـتی بفرماییـم؛ و اگـر بعد از 
ایـن از زیردسـتی و درم خریـده ای گناهـی دیـدار 
آیـد، نخسـت بایـد کـه معلـوم مـا گردانـی، تـا آن 
چـه واجـب کنـد از تأدیـب، مـا بفرماییم، تـا هیچ 
کـس را بـه ناواجـب رنجـی نرسـد. ایـن بـار تـو را 

کردیم.« عفـو 
بهـرام چوبیـن کـه سپاهسـاالر او بود، بـا او این 

خطـاب رفـت، با دیگـری خود چـه رود! 

حسـن روحانـی روز گذشـته در گفـت و گویـی مسـتقیم 
بـا مـردم و رسـانه هـا دربـاره مسـائل مختلفـی از برجـام 
تـا مسـئله رد صاحیـت هـا صحبـت کـرد. وی  گرفتـه 
دربـاره رد صاحیـت هـا گفـت: اخبـار رد صاحیـت هـا 
خوشـحال کننـده نیسـت. او همچنیـن گفـت:  از همـه 
خواهـم  اسـتفاده  رئیـس جمهـور  بعنـوان  اختیاراتـم  ی 
کـرد. روحانـی در پاسـخ بـه سـوال خبرنـگاری مبنـی بر 
اینکـه در ارتبـاط بـا رد صاحیـت هـا چـه اقدامـی مـی 
کنـد هـم گفـت: ظاهـرا مـدل برجـام را بایـد در داخـل 
کشـور پیـاده کنیـم. رئیس جمهور کشـورمان از شـورای 
نگهبـان خواسـت کـه این شـورا نگـذارد دلواپسـی بوجود 
بیایـد. اهـم صحبـت هـای حسـن روحانـی را در ادامه به 

نقـل از خبرآنایـن بخوانیـد:
برخی دیدند که می توان مذاکره ای کرد

 که به نفع ملت باشد.
 امـروز بـه نقطـه عطفـي دسـت یافته ایـم. به جـاي اینکه 
برنامـه هسـته اي مـا بهانه اي در دسـت بدخواهان باشـد، از 
امـروز برنامـه هسـته اي ما به عنـوان برنامه اي بـراي روابط 

علمـي، فناوري تجـاري و اقتصـادي خواهد بود.
 از امـروز دیگـر برنامـه هسـته اي ایـران بـا بهانـه هـاي 
واهـي تهدیـدي بـراي صلح امنیـت جهان تلقي نمي شـود، 
بلکه وسـیله اي براي فناوري نوین در مسـیر توسـعه کشـور 

و ثبـات و امنیـت منطقـه خواهـد بود.
 از امـروز ایمنـي هوایـي مـا بـراي مسـافرین مـا بیشـتر 

خواهـد شـد.
 از امـروز مشـخص شـد کـه سیاسـت بـرد- بـرد درسـت 
اسـت، آنهـا کـه فکـر مـی کردنـد بایـد سـر دیگـران کاه 
گذاشـت در غیـر اینصورت سـر مـا کاه می گذارنـد، دیدند 
کـه مـی تـوان مذاکـره ای کرد کـه به نفـع ملـت، منطقه و 

باشـد. جهان 

 اگـر حمایت هـا و هدایت هـای رهبـر و چتـر والیـت فقیه 
بـر سـر ملـت نبـود و اگـر چارچوب هایـی کـه ایشـان برای 
مذاکـرات تعییـن نمودنـد و تذکـرات بجایـی کـه در مواقع 
الزم مـی دادنـد و اگـر حمایـت ایشـان از مذاکـره و مذاکره 
کننـدگان نبـود امـروز در ایـن موقعیـت موفقیـت نبودیـم. 
ایـن موفقیـت را در سـایر دیپلمات هـای باتجربـه به دسـت 

آوردیم.
 تاکنـون عـده ای مـی گفتنـد »بـاور نکنیـد!، اشـتباه می 
کنیـد!«، امـا مـا بـه موفقیـت بـاور داریم. امـروز کـه توافق 
هسـته ای اجرایـی شـده اسـت، تحـوالت دیده می شـود و 

حتـی بانـک سـپه هـم امـروز از تحریم خارج شـد.
اگر الزم باشد به برخوردهای نادرست

 عربستان پاسخ می دهیم
 فرقـي نمـي کند کـه چه گروهـي در آمریکا دولـت را در 
اختیـار بگیرنـد، چـون تعهد امریـکا در برجـام، تعهد دولت 
آمریـکا اسـت و هـر دولتـی بیایـد متعهـد اسـت کـه برجام 

را اجـرا کند.
 درسـت اسـت که تندروهای داخل امریکا و صهیونیست 
هـا علیـه برجـام حرکت مـی کنند؛ امـا دنیا به ایـن نتیجه 
رسـیده کـه راه تحریـم راه باخـت -  باخـت اسـت و راه 
صحیحـی نیسـت. در برنامـه هـای پـی ام دی ثابـت شـد 
کـه ایـران کشـور اخاقـی اسـت، راسـت گفته و از مسـیر 
فعالیـت هـای خـود منحـرف نشـده اسـت. اعتمـادی کـه 
امـروز دنیـا بـه مـا دارد، بـه مراتـب از سـال هـای قبـل 

است. بیشـتر 
 برجـام مـی توانـد بـه عنوان یـک مدل برای حـل و فصل 

مسـائل منطقـه ای هم مورد اسـتفاده قـرار بگیرد.
 مشـکل عربسـتان از خـود آنها ناشـی شـده اسـت. امروز 
کـه روز اجـرای برجـام بود، یکـی از مقامات سـعودی اظهار 
تاسـف کـرد کـه مشـکات ایران حل شـده اسـت! در حالی 

کـه یـک همسـایه و یـک مسـلمان هیـچ وقـت ایـن کار را 
نمـی کنـد و از راحتـی همسـایه خـود ناراحـت نمی شـود. 
آنچـه مـی خواهیـم حـل و فصـل مسـائل منطقـه از طریق 
گفـت و گـو اسـت، امـا در عیـن حـال رفتـار نادرسـت را 
ملـت مـا نخواهـد پذرفـت و اگـر الزم باشـد بـه بعضـی از 

برخوردهـای نادرسـت پاسـخ الزم خواهیـم داد.
 قـرار نیسـت مـا به آمریـکا اعتماد کنیـم. اگر آنهـا برجام 
را نقـض کننـد بر اسـاس سـازوکارهاي دیده شـده در متن 
برجـام، پاسـخ متقابـل را به آنهـا خواهیم داد. دیگر شـرایط 

بازگشـت تحریم ها نیسـت.
بزرگ ترین وعده ام محقق شد

 مانعـی بـرای سـرمایه گذاری آمریکایـی در ایـران وجـود 
ندارد.

 شـما اگـر بخواهیـد بـا دوسـتتان سـر مسـئله ای توافـق 
کنید خیلی سـخت اسـت، چه برسـد با یک کشـور خارجی 
و چـه برسـد بـه اینکه با چند کشـور خارجی کـه هیچکدام 

بـا دیگری هـم همـراه نبودند.
 بزرگ ترین وعده ای که دادم، محقق شد.

ورود روحانی به مسئله رد صالحیت ها
 بـه عنـوان رئیس جمهـور از همه اختیاراتـم در زمینه رد 

صاحیت هـا اسـتفاده می کنم. 

 در داخل هم باید مدل برجام را اجرا کنیم.
 اخبـاري کـه بـه مـن رسـیده خیلـي خوشـحال کننده 
از  خوبـي  بسـیار  اسـتقبال  نـام  ثبـت  مرحلـه  در  نبـود. 
سـوي مـردم شـد. در هیـات هـاي اجرایـي هـم بررسـي 

صاحیـت هـا امیـدوار کننـده بـود.
در هیـات هـاي اجرایـي بسـیاري از افـراد احـراز صاحیت 
احـراز صاحیـت نشـدند کـه  اکنـون برخـی  امـا  شـدند. 
امیدواریـم شـورای نگهبـان بـه آن ها رسـیدگی کنـد و اگر 
کسـی احـراز صاحیـت نشـده، شـورا دخالـت کنـد و مـن 
نیـز بـه عنـوان رییـس جمهـور از همـه اختیاراتـم در ایـن 
زمینـه اسـتفاده مـی کنـم. امیدواریـم شـوراي نگهبـان بـه 
ایـن موضـوع به خوبي رسـیدگي کـرده و با دخالـت در این 

مـوارد، صاحیـت افـراد را احـراز کنـد.
 شـوراي نگهبان که پاسـدار قانون اساسـي اسـت با بنده 
کـه رئیـس جمهور هسـتم در ایـن پاسـداري و نگهباني از 
قانـون اساسـي، وظیفـه مشـترك دارد. امیـدوارم شـوراي 
ایـن  دارد،  دوش  بـر  کـه  سـنگیني  رسـالت  بـا  نگهبـان 
مسـاله را حـل و فصـل کند تا بـه گفته رهبـري، انتخابات 
پرشـوري داشـته باشـیم. امیـدوارم شـوراي نگهبـان ایـن 
دغدغـه قاطـع را حـل کنـد و نگـذارد دلواپسـي بـه وجود 

. ید بیا

ورود رییس جمهور
به مسئله رد صالحیت ها

همـراه  هـای  تلفـن  شـیوع  بـا 
افزارهـای  نـرم  ابـداع  و  هوشـمند 
فراگیـر  آن  تبـع  بـه  و  ارتباطـی 
شـدن امکانـات ایـن نـرم افزارهـا از 
قبیـل گـروه، کانـال و... اسـتفاده از 
ایـن امکانـات بـرای تبلیغـات هـای 
و...  انتخاباتـی  بازرگانـی،  مختلـف 
بسـیاری را بـر آن داشـته اسـت تـا 
از ایـن امکانـات در جهـت اهـداف فـردی و جمعـی خـود 

کننـد. اسـتفاده 
یکـی از مـوارد اسـتفاده گـروه هـا ایجـاد کمپیـن هـای 
مختلـف برای رسـیدن بـه هدفی خـاص اسـت.مثل »کمپین 
نخریـدن خودرو صفر کیلومتر«،»کمپیـن حمایت از فان فرد 

بـرای احـراز فان پسـت« و... 

امـا کمپینـی  کـه در هفتـه هـای اخیـر بـه شـدت پیگیر 
هـدف خود بوده اسـت و سـر و صـدای زیادی هـم ایجاد کرده 
» کمپیـن مردمـی و غیـر سیاسـی  نجـات کوه هـای صاحب 
الزمـان« اسـت. ایـن کمپیـن بیـش از ۸00 عضـو دارد که هر 
کـدام از اعضـا به فراخور اطاعات خـود، نظراتی را در خصوص 
ایجـاد هتـل بر فـراز کوه هـای صاحب الزمـان ابراز کـرده اند.

اغلـب اعضـای ایـن کمپیـن افـرادی فرهنگـی و یـا الاقـل 
حسـاس به مسـائل فرهنگی و زیسـت محیطی اسـتان کرمان 
هسـتند. اعتراضـات اعضـای ایـن کمپین بـه روزنامـه هایی از 
جملـه پیام مـا، اعتمـاد، ابتکار و... بازتاب داشـت تـا جایی که 

واکنـش مقامـات اسـتانی را برانگیخت.
اسـتاندار کرمـان بـا انتقـاد از سـنگ انـدازی عـده ای در 
مسـیر سـازندگی اسـتان گفت:»اجازه نمـی دهیم عـده ای با 
عـوام فریبی مانع آبادانی اسـتان شـوند. متاسـفانه عـده ای به 

خاطر رأی و باندبازی کارهایی می کنند که شایسـته نیسـت. 
اطاعـات آن موجود اسـت اما نمـی خواهیـم آبروریزی کنیم. 

ولـی اگر الزم باشـد شـفاف سـازی مـی کنیم.«
نیـز  کرمـان  اسـتانداری  امنیتـی  سیاسـی-  معـاون 
زننـد.« مـی  سـنگ  سـازندگی  قطـار  بـه  گفت:»برخـی 

معـاون عمرانـی اسـتانداری اما بـا صراحت تمـام و با بیانی 
فنـی تـر اعام کرد:»ایـن پروژه ها بـا کوه خواری تفـاوت دارد 
و امکانـات ایجـاد شـده برای اسـتفاده عمـوم اسـت... موافقت 
اصولـی هتـل توسـط میـراث فرهنگـی در بـام کرمان بـه نام 
شـهرداری  صادر شـده و زمین بام کرمان متعلق به مسـکن و 
شهرسـازی اسـت و زمینی فروخته نشده اسـت.« سیف اللهی 
هـم چنیـن اطمینـان داد:»آنچه که انجام می شـود تـا زمانی 
کـه زیـر نظر محیط زیسـت و کارشناسـان ایـن اداره نباشـد، 
گامـی برداشـته نمـی شـود و بهـره بـرداری از این نقطـه زیر 

نظر مسـووالن اسـتان است.«
امـا با همه این تفاسـیر کمپین همچنان بـه کار خود ادامه 
مـی دهد و مدعی اسـت کـه کوه خواری در کـوه های صاحب 
الزمـان در حـال شـکل گیری اسـت یـا نظر دیگـری مبنی بر 
وجـود »سـایه نـگاری« در کوه هـای مذکور موجود اسـت که 

بـا احـداث پـروژه هتل این سـایه ها از بین مـی رود.
حتـی در رهگـذر مخالفـت بـا اجـرای پـروژه هتـل، برخی 
تقـدس کـوه صاحـب الزمـان و اشـراف آن بر مسـجد صاحب 
الزمـان و مـزار شـهدا را دسـتمایه قـرار داده و بـا تمسـک بـه 
باورهـای مذهبی، سـاختن هتل بـر بلندای این کـوه را تقبیح 

مـی کنند.
کمپینـی هـا دامنه فعالیت هـای خود را گسـترده تر کرده 
و طومـار 200 نفـره ای را بـه امضـا رسـانیده انـد و در آن بـه 
نحـوه واگـذاری ایـن پروژه به موسسـه عسـکریه انتقـاد کرده 

انـد و ایجـاد ایـن پـروژه را مغایـر بـا اصـول 45 و 50 قانـون 
اساسـی برشـمرده اند.

البتـه تجمـع در دامنـه این کوه و تشـکیل زنجیره انسـانی 
نیـز از دیگـر اقدامـات کمپیـن بـود کـه نشـان از جدیـت و 
حساسـیت دوسـتداران محیـط زیسـت کرمـان اسـت. طـرح 
هـای ابتـکاری مانند طراحی پوسـتر نجات کـوه های صاحب 
الزمـان توسـط یکی از هنرمندان اسـتان نیز اقـدام دیگری در 

جهـت تقویت ایـن کمپیـن بود.
امـا در سـویی دیگـر نیز تفکـری وجـود دارد کـه از اجرای 
ایـن پـروژه عمرانی حمایت می کند و دسـت بـر قضا هنرمند 
دیگـری نیـز در آن سـو با طرح یـک کارتـون از کمپین انتقاد 

کرده اسـت.
جـدای از ایـن کـه طرفیـن ماجـرا چـه نظراتـی را دنبال 
مـی کننـد و چـه اتهاماتـی به هـم مـی بندنـد و از یکدیگر 
تحـت عنوان»کـوه خـوار« یـا »عـوام فریـب« و... نـام مـی 
برنـد، یـک موضـوع قابـل اهمیـت اسـت و آن هـم ایجـاد 
مـردم  برابـر  در  را  مسـووالن  کـه  اسـت  هایـی  کمپیـن 

پاسـخگوتر کـرده اسـت.
امـا کمپیـن هـای ایـن چنینـی قابلبـت NGO شـدن را 
دارنـد. ایـن کمپیـن هـا مـی توانـد مقدمـه ای برای تشـکیل 
گروه های شناسـنامه دار و تخصصی محیط زیسـتی و...  باشد 
کـه بـا نگاهی علمـی و بیانی منطقـی در اداره هـر چه صحیح 
تـر اسـتان به کمـک مسـووالن مربوطـه  بیاینـد و هم چنین 
بـا آمـوزش های مرتبـط و مـداوم مـردم و خصوصـا نوجوانان 
حساسـیت هـای منطقی و علمـی را در آنان نیـز ایجاد کنند. 
آن گاه مـی تـوان امیدوار بود که اعتراضـات، انتقادات و نظرات 
مخالفان اقدامات مسـووالن اسـتانی جنبه ایجابی و سازنده به 

خـود بگیـرد نه سـلبی و تخریبی.

قابلیت تبدیل کمپین مجازی به سازمان مردم نهاد
 یادداشت

افقی
1 - استنشـاق بخـار آب گـرم یـا داروی جوشـانده بـه 
منظور رفع سـرماخوردگی و باز شـدن مجاری تنفسـی 
- وسـیله ای بـرای دیدن اجـرام فضایـی دور به صورت 

واضـح و دقیق
2- همدم - نامی دخترانه - شش ضلعی

3- دیرك خیمه - نقل کننده - محل ذخیره کاال
4- بازیگر فیلمهای خنده دار - حرف ربط - جاندار

5- کلمـه شـگفتی - غـرور - لقـب حضـرت علـی )ع( 
- عنـاد

۶- با پریدن آن برق می رود - پادشاهان - لباس
همـه   - فریبنـده   ، نادرسـت   - 7- سـوغات گجـرات 

گیـری
۸- فیلتر - نوعی یقه - جوانمردی

9- نشانی - مقاوله نامه - ماتم
10- فلز جهره - پاپوش سنتی - ضد حمله

11- مـی خورنـد و ناراحـت مـی شـوند - صنعتـی در 
شـعر - آمـاده شـده - چـوب خوشـبو

12- عروس به خانه می برد - خرده سنگ - ملس
13- داروها - جهان - مرکز چک

14- باطن - ازتقسیمات ارتشی - عاقبت و سرانجام
15- لجوج - هنگام اعتراض و اظهار نارضایتی گویند

عمودی
1- نوعـی از نـان شـیرینی خشـک - سـرخ مایـل بـه 

بنفش
2- پایان - صدمه دیده - زندان مسعود سعد

3- داخل شدن - گریزان - از القاب امام نهم شیعیان
4- بچـه ! - صـدای خالـی شـدن باد تیـوپ دوچرخه و 

اتومبیـل - پرش

5- نوعی ساز - فیلمی از جال فاطمی - معصیت
۶- اشـاره بـه نزدیـک - قورباغـه - ایـن سـبزی را بـه 

صـورت خـام نیـز مـی خورنـد - مخفـف گاه
7- بینش - فرهنگ لغت فرانسه - مخفف اگر

۸- شیرینی سنتی تبریز - ناپسند شرعی - زاری
9- نگاه خیره - شیرینی - به پایان رسیده
10- پایین و قعر - زینت - توده - نومیدی

11- کم - سازگار و نرم - برج جدولی
12- جانور نسوز - فتنه جو - ماشین نویسی

13- جمع کاسب - گیشه - رفتن با ناز
14- کتـاب مقـدس هنـدوان - کشـوری در جنـوب 

آفریقـا - نـواش
15- کارتون به یاد ماندنی - توریسم
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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

تكنولوژی

گزارش
سامسونگ اپلیکیشن پیام رسان 

»Chat Hub« را برای
 Gear S2 منتشر کرد

در بیـن سـاعت های هوشـمند، گیـر اس 2 یکی 
از بهتریـن و زیباتریـن ابزارهـای پوشـیدنی اسـت 
کـه به بـازار عرضـه شـده و از محبوبیـت باالیی نیز 
برخـوردار اسـت. متاسـفانه گیـر اس 2 از اندرویـد 
ور پشـتیبانی نمی کنـد و تعـداد اپلیکیشـن های آن 
بسـیار کـم اسـت. بـا ایـن حـال سامسـونگ برنامه 
پیام رسـان جدیـدی را امـروز برای آن منتشـر کرده 
اسـت.برنامه پیام رسـان جدید سـاعت هوشمند گیر 
نـام Chat Hub شـناخته  بـا  اس 2 سامسـونگ 
ایـن  بـا  ارتبـاط  برقـراری  اسـت  قـرار  و  می شـود 
کند.خوشـبختانه  آسـان تر  همیشـه  از  را  دسـتگاه 
Chat Hub از چندیـن برنامـه پیام رسـان معـروف 
 Whatsapp. و Facebook Messenger مثـل
پشـتیبانی می کنـد تـا به راحتـی بتـوان از روی مچ 
دسـت هـم بـا دوسـتان خـود ارتبـاط برقـرار کنید.
نکتـه جالـب دیگـر دربـاره Chat Hub بـرای دو 
هوشـمند،  سـاعت های  و  موبایـل  عامـل  سیسـتم 
توانایـی همـگام سـازی آن هـا در صورتی اسـت که 
سـاعت به گوشـی متصـل باشـد.برای کار کـردن با 
ایـن برنامـه الزم نیسـت برخـاف دیگـر برنامه های 
پیام رسـان ثبـت نـام خاصـی انجـام دهیـد و ایـن 
برنامـه هـم بـرای سیسـتم عامـل موبایـل و هـم 
سـاعت ها رایـگان عرضـه شـده اسـت. اگـر صاحب 
 Gear گیـر اس 2 هسـتید با مراجعـه به فروشـگاه
Store می توانیـد ایـن برنامـه را برای سـاعت خود 

دانلـود و نصـب کنید.

اطالعات بیشتری از هلولنز 
مایکروسافت منتشر شد

هلولنز، هدسـت واقعیت افزوده مایکروسـافت در 
طـول سـه ماهـه ابتـدای سـال 201۶ در دسـترس 
توسـعه دهندگان قـرار می گیـرد، البتـه هنـوز تاریخ 
مشـخصی از ارائه این هدسـت برای کسب و کار ها و 
عموم مردم منتشـر نشـده اسـت. با این حـال امروز 
اطاعـات بیشـتری به واسـطه یکی از شـرکت هایی 
کـه بـه تازگی بـا این دسـتگاه کار کـرده، در اختیار 
داریـم. یکـی از سـوال های مهمـی کـه در رابطـه با 
هدسـت واقعیت افزوده مایکروسـافت وجود داشـت، 
در مـورد عمـر باتری این دسـتگاه بـود و اینکه برای 
چـه مـدت بـه صـورت مـداوم باتـری این دسـتگاه 
جـواب کار کـردن بـا آن را خواهـد داد. گزارش هـا 
حاکـی اسـت کـه این هدسـت با هـر بار شـارژ قادر 
اسـت تـا 5.5 سـاعت کار کند کـه البته ایـن میزان 
بـرای اسـتفاده معمولـی از این هدسـت اسـت و اگر 
کاربـر اسـتفاده های سـنگینی از آن داشـته باشـد، 
عمـر باتـری هلولنز از 2.5 سـاعت هـم کمتر خواهد 
شـد.هلولنز هدسـتی کامـا بی سـیم اسـت و هیـچ 
ارتبـاط سـیمی بـرای آن تاکنـون طراحـی نشـده 
اسـت. این دسـتگاه جالب و خاقانه مایکروسافت از 
وای فـای و بلوتوث دسـتگاه هایی کـه در محدوده آن 
هسـتند پشـتیبانی می کند. هدسـت مایکروسـافت 
بـدون اتصال بـه هیچ کامپیوتـری می تواند کار خود 
را انجـام دهد. طراحی هلولنز بدون فن اسـت اما در 
عمـل مشـخص شـده حتی پـس از چندین سـاعت 
کار، ایـن هدسـت گـرم نخواهـد شـد. خبـر خـوب 
امـا پشـتیبانی از تمـام اپلیکیشـن های یونیورسـال 
وینـدوز 10 بـر روی هلولنز اسـت که روز بـه روز بر 
تعـداد آن هـا افزوده می شـود. امـا کار کـردن با این 
دسـتگاه شـبیه بـه ایسـتادن در فاصلـه ۶0 سـانتی 
متری یک نمایشـگر 15 اینچی اسـت. مایکروسافت 
هنـوز در حـال کار روی محـدوده تماشـای تصاویـر 
و همچنیـن افزایـش طـول عمـر باتـری اسـت. این 
هدسـت بـا اینکـه توسـط مایکروسـافت در حـال 
سـاخت اسـت اما برخاف سـرفیس هاب، در ایاالت 
متحـده سـاخته نمی شـود .نسـخه در حال توسـعه 
هلولنـز در طول سـه ماهه ی جاری بـا قیمت 3000 

دالر بـه فـروش خواهد رسـید.

جامـع  )برنامـه  برجـام  باالخـره 
مشـترك( بـه فرجـام رسـید و تحریم هـا 
امـا  شـد.  خواهـد  برداشـته  ازامـروز 
فضـای  بـر  تاثیـری  تحریم هاچـه  لغـو 
ایـران خواهنـد  بازی هـای ویدیویـی در 
تحریم هـا  شـدن  برداشـته  داشـت؟ 
جامعـه  بـه  ایـران  دوبـاره  پیوسـتن  و 
جهانـی مفـاد بسـیاری خواهـد داشـت 
امـا نکتـه ای کـه در ایـن بین بـرای ما و 
شـما کاربرانـی کـه عاقه منـد بـه حوزه 
بازی و سـرگرمی هسـتید، مهم تر اسـت، 
اطاعـات  تبـادل  زمینـه  در  گشـایش 
وارد  همینطـور  و  دیگـر  کشـورهای  بـا 
و  سـرمایه  بـزرگ،  کمپانی هـای  شـدن 
نیـروی آمـوزش دیـده بـه کشـور اسـت.

اخیـر  سـال  چنـد  در  مـا  از  بسـیاری 
تهیـه  زمینـه  در  را  زیـادی  مشـکات 
بـازی، کنسـول و سـرویس های مرتبـط 
بـه آن هـا داشـته ایم امـا حـال نوبـت به 
سـر رسـیدن ایـن محدودیت هـا اسـت. 
نوبـت بـه ایـن رسـیده تـا کمپانی هـای 
مایکروسـافت  سـونی،  ماننـد  بزرگـی 
دفاتـر  و  شـده  ایـران  وارد  نینتنـدو  و 
رسـمی خـود را در کشـورمان تاسـیس 
کننـد. مـا اطاعاتـی داریم کـه نیروهای 

مایکروسـافت چنـد وقتـی هسـت در ایـران حضـور دارند و 
در حـال آمـاده کـردن شـرایط برای تاسـیس دفتر رسـمی 
در ایـران هسـتند. امـا ایـن موضـوع چـه تاثیـری بـر رونـد 
سـرگرمی و بازی هـای ویدیویـی در ایـران خواهـد داشـت؟

تاسـیس دفاتـر شـرکت های بزرگ حـوزه بـازی می تواند 
موجـب تثبیـت و سـامت بـازار شـود. ایـن گشـایش در 
روابـط بـا کشـورهای خارجـی می توانـد موجـب این شـود 
تـا بازی هـا و کنسـول ها سـریع تر و بـا قیمتـی بهتـر بـه 
گیمرهـای ایرانی عرضه شـوند و ما را از شـر فروشـنده های 
ایـن  اگـر  کنـد.  رهـا  بی کیفیـت  فروشـگاه های  و  ناشـی 
اتفـاق بیافتـد و ایـن شـرکت ها کـه بـدون حتـم از بـازار 
فعـال و پرسـود ایـران آگاه هسـتند، وارد آن شـوند، مـا نیز 
می توانیـم بازی هـا و دسـتگاه های مرتبـط بـا بـازی را بـا 
قیمتـی مناسـب تر تهیـه کنیـم و البتـه از خدمـات پـس 
از فروشـی کـه هیچـگاه نتوانسـتیم مـزه آن را در ایـران 

بچشـیم، اسـتفاده کنیـم.
توافق هسته ای می تواند منجر به اشتغال زایی در 

حوزه بازی های ویدیویی شود
خواهـد  اتفاقـی  چـه  آنایـن  بازی هـای  در حـوزه  امـا 
افتـاد؟ بـا رفـع تحریم هـا می توانیـم شـاهد بـه رسـمیت 
باشـیم.  ویدیویـی  بازی هـای  بـازار  در  شـدن  شـناخته 
اینکـه هنـگام ثبـت نـام یـا خریـد بازی هـا در شـبکه هایی 
ماننـد پلی استیشـن و ایکس باکـس الیـو، بـه عنـوان یـک 
ایرانـی وارد شـویم. در نهایـت بتوانیـم کارت هـای از پیـش 
پرداخـت شـده را بـا قیمتـی متعـادل و تثبیـت شـده تهیه 

کنیـم. در کنـار ایـن مـوارد، بـا بـاز شـدن فضـای سیاسـی 
بیـن کشـورمان و کشـورهای اروپایـی و آمریـکا، می توانیـم 
شـاهد ورود کارت هـای اعتبـاری ماننـد ویزا یا مسـترکارت 
بـازی  سـاخت  بـه  عاقه منـدان  کـه  کارت هایـی  باشـیم. 
می تواننـد از آن بـرای تهیـه ابـزار مـورد نیـاز خـود اقـدام 
کنند.امـا این تمام ماجرا نیسـت. اسـتودیو های بازی سـازی 
و افـراد مطـرح در ایـن حـوزه می تواننـد پـس از توافـق و 
رفـع تحریم هـا وارد ایـران شـده و دانش خـود را در اختیار 
عاقه منـدان و بازی سـازان ایرانی قـرار دهنـد. می توانند به 
برگـزاری کارگاه هـای آموزشـی بپردازنـد و تکنولوژی هـای 
روز بازی هـای ویدیویـی را در اختیـار بازی سـازان مسـتقل 
و غیرمسـتقل ایرانـی قـرار دهنـد. در ایـن صورت اسـت که 
مـا نیـز می توانیـم بـه بـازی به چشـم یـک صنعت پرسـود 
و اشـتغال زا نـگاه کنیـم. همـه مـا می دانیـم کـه چـه افراد 
بـا  و  دارنـد  کشـورمان حضـور  داخـل  در  اسـتعدادی  بـا 
وجـود فضـای بسـته و بی توجهـی که نسـبت بـه بازی های 
ویدیویـی وجـود دارد، در حـال فعالیـت هسـتند. در آینـده 
ایـن  برتـر  بازی سـازهای  و  تکنولوژی هـای روز  بـا ورود  و 
کـردن  شـکوفا  بـه  نسـبت  می تواننـد  افـراد  ایـن  حـوزه، 
اسـتعدادهای خـود بپردازنـد و حتـی بـا سـاخت بازی های 
طـراز اول و بومـی، بـه ارزآوری بپردازند.بـا رفـع تحریم هـا 
و بازشـدن فضـای مـراودات مالـی و فرهنگـی، بازی سـازان 
مطـرح خارجـی می توانند بـه کنکاش در فرهنگ باریشـه و 
قدیمـی ایـران بپردازنـد و بازی هایی در خور ایـران و ایرانی 
تولیـد کننـد و مـا را آن طور که واقعا هسـتیم، بـه جهانیان 

دهند. نشـان 

طـول عمـر باتـری، پاشـنه ی آشـیل پوشـیدنی ها اسـت. 
کمپانی هـای مختلـف در تاش هسـتند تا طـول عمر باتری 
ایـن گجت هـا را افزایـش دهنـد؛ اما شـواهد نشـان می دهند 
کـه نبایـد منتظـر معجـزه باشـیم و قـرار نیسـت بـه ایـن 
زودی هـا طـول عمر باتـری گجت ها افزایـش یابد.اگـر اخبار 
نمایشـگاه CES  را دنبـال کـرده باشـید متوجـه شـده اید 
کـه در CES 2016 چندیـن گجـت پوشـیدنی جدیـد از 
سـاعت های هوشـمند تا دسـتبندهای سـامت معرفی شـد. 
امـا آنچه بین گجت های پوشـیدنی امسـال و سـال گذشـته 
مشـترك اسـت، همـان مشـکل طول عمـر کم باتری اسـت.

گجت هـای پوشـیدنی روز به روز خواسـتنی تر می شـوند؛ اما 
همچنـان نقطـه  ی تاریـک در ایـن محصـوالت، طـول عمـر 
باتـری اسـت. کمتـر کسـی عـادت دارد کـه سـاعت خـود را 
هـر روز یـا هـر دو روز یـک بـار شـارژ کنـد. تغییـر عـادت 
بیـن کاربـران نیـز کار آسـانی نیسـت. سـال ها اسـت عادت 
کرده ایـم کـه هـر یکی دو سـال یک بـار باتری سـاعت مچی 
خـود را تعویـض کنیـم؛ امـا اگـر بخواهیم سـاعت هوشـمند 
داشـته باشـیم بایـد بـه شـارژ کوتـاه مـدت ایـن ابزارهـا نیز 
عادت کنیم. هرچند باتری تنها مشـکل پوشـیدنی ها نیسـت 
و پردازنـده ی ضعیف، موجب اجرای کند اپلیکیشـن ها شـده 
و از طرفـی تنـوع اپلیکیشـن ها نیـز چنـدان زیاد نیسـت؛ اما 
هیچ کـدام از این هـا بـه اندازه ی طـول عمر باتـری آزاردهنده 
کمپانی هـای  بـه  امیدشـان  چشـم  بود.بسـیاری  نخواهـد 
مختلـف اسـت تـا بتواننـد طـول عمـر باتـری گجت هـای 
پوشـیدنی را افزایـش دهنـد؛ امـا آنچـه در CES امسـال 
متوجـه ی شـدیم آن اسـت کـه قرار نیسـت به ایـن زودی ها 
طـول عمـر باتری گجت های پوشـیدنی دسـتخوش تغییرات 
جدی شـود. فیت بیت یکی از رهبران دسـتبندهای سـامت 
دنیـا از Blaze بـا صفحه نمایـش بسـیار خـوب و طول عمر 
باتـری 5 روزه رونمایـی کرد و کاسـیو نیز سـاعت هوشـمند 
اندرویـدی خـود را مـاه گذشـته معرفـی کرد که طـول عمر 
باتـری یـک ماهـه را در اختیـار کاربـران قـرار می دهـد. امـا 
 GPS فیت بیـت بـرای طـول عمـر 5 روزه مجبـور به حـذف
داخلـی شـده اسـت کـه بـرای ابزارهـای پوشـیدنی قابلیتی 
جذاب و ضروری به نظر می رسـد. سـاعت هوشـمند کاسـیو 
نیـز اگر قرار باشـد به عنوان یک سـاعت هوشـمند اسـتفاده 

شـود، تنها یـک روز دوام مـی آورد.

از   موتـو 3۶0 جدیـد کـه دارای GPS داخلـی اسـت 
صفحه نمایـش هیبریـدی بهـره می بـرد تـا طول عمـر باتری 
در آن بیشـتر شـود؛ بـا این حال بـاز هم بیش از یـک روز پر 

اسـتفاده را دوام نمـی آورد.
تـا زمانـی کـه فنـاوری باتری ها دسـتخوش تحول نشـود 
نمی تـوان انتظـار افزایش طول عمر باتری را داشـته باشـیم؛ 
چـرا کـه ابعـاد پوشـیدنی ها کوچـک اسـت و نمی تـوان در 
آن هـا باتـری بزرگتـری جـا داد. چشـم امیـد تولیدکنندگان 
نرم افـزار  بهینه سـازی  و  پردازنده هـا  در  پیشـرفت  بـه  نیـز 

اسـت تـا بتوانـد طـول عمـر باتـری را افزایـش دهند.
مدیرعامـل فیت بیـت در گفتگویـی بـا ورج گفتـه اسـت 
کـه طـول عمـر باتـری سـخت ترین بخـش تکنولـوژی برای 
ارتقـاء اسـت. وی معتقد اسـت که هر سـال باتری های لیتوم 
یونـی کمـی بهتر از قبل می شـوند؛ اما حقیقت آن اسـت که 
نمی تـوان انتظار یک گام بزرگ در پیشـرفت علم شـیمی در 
باتری هـا و تکنولوژی هـای پیرامـون آن هـا را داشـته باشـیم. 
بهینه تـر  و  قوی تـر  پردازنده هـا  وی مـی گویـد هـر سـال 
می شـوند و مصـرف انـرژی کمتـری طلب می کننـد. مصرف 
انـرژی سنسـورها نیـز کمتر می شـود و همه ی اینهـا در کنار 
بهینه سـازی در نرم افزارهـا موجـب طـول عمر بیشـتر باتری 

می شـود.
مشکل بر سر محدودیت علم شیمی نیست، هزینه ی 

باتری های مدرن زیاد است
اندریـو چنـگ - بنیـان گـذار المـو بـادی تـک کـه در 
دپارتمـان انـرژی آمریـکا مشـغول بـه کار اسـت می گویـد 
کـه خاقیت هـای بسـیاری را در زمینه ی طـول عمر باتری 
شـاهد بـوده اسـت؛ امـا مشـکل اصلـی در رایـج شـدن این 
فناوری هـا، قیمـت بـاالی آن هـا اسـت، نـه علـم شـیمی. 
و  هسـتند  کوچـک  و  باریـک  بسـیار  باتری هـا  از  برخـی 
خیلـی سـخت شـارژ خـود را از دسـت می دهنـد، امـا بـه 
دلیـل قیمـت باالی ایـن فناوری هـا امکان اسـتفاده از آن ها 

نـدارد. وجود 
مدیرعامـل فیت بیـت کـه از افزایـش ظرفیـت باتری هـا 
ناامید شـده اسـت می گوید آن هـا در تاش هسـتند تا طول 
عمـر باتری گجت های پوشـیدنی خـود را به 10 روز برسـاند 
و بـرای رسـیدن بـه این مهـم، به بهینه سـازی تراشـه ها فکر 

. می کنند

منتظر معجزه برای طول عمر باتری پوشیدنی نباشیدبازی های ویدیویی در ایران پس از برجام و رفع تحریم ها

آغاز تولید آزمایشی 
 2 Apple Watch
در هفته های آتی

در صـورت صحـت شـایعاتی 
کـه در هفته های اخیر منتشـر 
شـده کمپانی اپـل در ماه مارس 
در برنامـه ای بـه معرفـی نسـل 
خـود  هوشـمند  سـاعت  دوم 
 2 Apple Watch موسـوم به

در کنـار آیفـون 4 اینچـی جدیـد که نام هـای مختلـف ۶c ،5e و 7c به آن 
 ctee نسـبت داده شـده اسـت خواهد پرداخت. به گزارش وبسـایت تایوانی
ایـن کمپانـی تولیـد آزمایشـی Apple Watch 2 را از اواخـر مـاه ژانویـه 
آغـاز خواهـد نمـود تـا پـس از معرفـی این محصـول در مـاه مـارس، عرضه 
 Quanta در مـاه آوریـل آغاز گردد. گفته شـده اسـت کـه کمپانی تایوانـی
Computer مسـئولیت تولید نسـل دوم سـاعت های هوشـمند اپـل را بر 
عهـده خواهد داشـت، در واقع آقـای Barry Lam رئیس هیئت مدیره این 
 2 Apple Watch کمپانـی در مـاه نوامبـر سـال 2015 آغـاز کار بـر روی
را تأییـد نمـود. از جملـه امکانـات احتمالی این سـاعت می توان بـه دوربین 
FaceTime و حسـگرهای بیشـتر و قوی تر از قبل اشـاره نمود. همچنین 
انتظـار مـی رود کـه این دیوایس نسـبت به نسـل پیشـین از بدنـه ای نازك 

تـر بهـره بـرده و مانند آن دارای صفحه ای مسـتطیل شـکل باشـد.

بزرگ ترین افت 
تاریخ کامپیوتر در 
سال 2015

نهـاد هـای تحقیقـات بـازار 
IDC و Gartner آمـار هـای 
کامپیوتـر  فـروش  بـه  مربـوط 
ماهـه  سـه  در  شـخصی  هـای 
جمـع  و   2015 سـال  چهـارم 
بنـدی مربـوط بـه فـروش ایـن 

سـال را منتشـر نمـوده اند. بر اسـاس گـزارش IDC، فـروش کامپیوترهای 
شـخصی در سـه ماهه چهارم 2015 به 71،9 میلیون دسـتگاه رسـیده است 
کـه 10،۶ درصـد کمتـر از دوره مشـابه در سـال قبـل اسـت. Gartner هم 
 Mikako ایـن رقـم را 75،7 میلیـون دسـتگاه تخمین زده اسـت. به گفتـه
Kitagawa کارشـناس گارتنـر ایـن پنجمیـن سـه ماهه متوانی اسـت که 
شـاهد افت فروش کامپیوتر های شـخصی هسـتیم و فروش این محصوالت 
در کل سـال 2015 بـه 2۸۸،7 میلیون دسـتگاه رسـیده کـه ۸ درصد کمتر 
از سـال 2014 اسـت. از دیـدگاه IDC هـم ایـن افـت معـادل 9،۸ درصد و 
بـزرگ تریـن افـت تاریـخ کامپیوتـر بوده اسـت. پیش بینی شـده اسـت که 
در سـال 201۶ و بـه خصـوص در نیمـه دوم آن بـا شـناخته شـدن و رفـع 
مشـکات اولیـه وینـدوز 10 و جلـب اعتمـاد کاربـران، وضعیـت بـازار ثبات 

بیشـتری پیـدا کـرده و افـت فـروش تـا حـدی کنترل شـود.

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
واراضي وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره 1394۶0319012004۸45 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بامعارض متقاضی آقای حسـن اسـکندری نسـب سـیاهکویی فرزند 
حسـین بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از سـیرجان در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 154 مترمربع 
پـاك 241 فرعـی از ۶29 اصلـی واقـع در بخـش 3۶ کرمـان بـه آدرس سـیرجان ابـاده خیابـان 
مرودشـت خریـداری از مالـک رسـمی آقای احمـد علی یزدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت به فاصله 15روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت 
بـه صدورسـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهي 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یکماه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نماینـد. بدیهي اسـت 
در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/10/2۸     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/11/13

رئیس ثبت اسناد و اماك- عباس ملکی م الف 454        

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب سـاختمان پـاك ۶ فرعـی از 1۸0 اصلـی مجـزی شـده از 
اصلـی مزبـور واقع در بخش هشـت کرمان به مسـاحت 497/9 مترمربع واقـع در کوهپایه 
روسـتای ده شـیب علیا کوچه جنب مسـجد ابوالفضـل )ع( مورد تقاضای آقـای محمدرضا چمنی 
نائینـی تاکنـون تحدیـد حـدود نشـده و نیاز به تحدیـد حـدود دارد و اعمال تبصره ذیـل ماده 15 
قانـون ثبـت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 94/10/2۶-39259 
بدینوسـیله آگهـی تحدید حدود اختصاصی به اسـتناد تبصـره ذیل ماده 13 قانـون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر و عملیات تحدیدی از سـاعت 
۸ صبـح روز 94/11/19 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالـک یـا مالکیـن اماك 
مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقـرر در ایـن اعـان در محـل وقـوع ملک 
حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانون ثبت 

حداکثـر ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم صورتمجلس تحدیـدی اعتراض خـود را کتباً به این 
اداره اعـام نمایـد و ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ اعـام اعتراض مهلـت دارند تا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام بـه تقدیـم دادخواسـت نمـوده و رسـید تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به 
ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یـاد شـده و ارائه گواهی عـدم تقدیم 
دادخواسـت توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنام وی ادامـه خواهد یافـت و هیچگونه ادعایی 

مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/10/2۸

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 3047

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در پرونـده اجـرای کاسـه 
940192/7 لـه آقـای اکبـر زنگـی آبـادی علیـه آقـای حسـین زنگـی آبـادی مـوازی 7/5 
سـهم از 9۶ سـهم پـاك ثبتـی شـماره45 اصلی بخـش 4 کرمان واقـع در زنگـی آباد چاه 
تلمبـه هـای مشـهور به علـی محمدی متعلق بـه محکوم علیـه فوق الذکـر را از طریـق مزایده به 
فروش برسـاند. اراضی مذکور مشـتمل بر دو قطعه باغ مشـجر با آب اسـتحصالی از چاه با شـماره 
صحرایـی 723 و 939 بـا مجمـوع آبدهی 27 لیتر در ثانیه آبیاری می شـوند)قطعه اول باغ پسـته 
ای بـا درختـان 20 سـال بـه بـاال بمیـزان 12200 مترمربع و قطعه دوم باغ پسـته ای بـا درختان 
قدیمی تازه پیوند شـده بمسـاحت 54۶00 مترمربع( که از سـوی کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
4/۸00/000/000 ریال ارزشـگذاری شـده اسـت. جلسـه مزایده روز سـه شـنبه 94/11/20 راس 
سـاعت 10 صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری کرمان بـا حضور نماینـده محترم 
دادسـتان برگـزار مـی گردد متقاضیـان شـرکت در مزایده بایسـتی 10 درصد قیمت پیشـنهادی 
خـود را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانـک ملـی واریـز و قبـض آن را به همراه پیشـنهاد 
کتبـی در پاکـت در بسـته تـا سـاعت مقـرر روز مزایـده به ایـن اجرا تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت 
بـه پیشـنهاداتی کـه بعد از سـاعت اعام شـده واصـل گردیده ترتیب اثـر داده نخواهد شـد. برنده 
مزایـده کسـی اسـت که قیمـت باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده بایـد مابقی وجـه مزایده 
را حداکثـر یـک مـاه پـس از برگزاری مزایده به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز نمایـد. در غیر 
اینصـورت 10 درصـد سـپرده وی بـه نفـع دولت ضبـط خواهد شـد. متقاضیان جهـت بازدید می 

تواننـد بـا هماهنگـی اجـرای احکام بـه آدرس ملک مراجعـه نمایند.
مدیر اجرای احکام شعبه هفتم حقوقی دادگستری کرمان- یعقوبی م الف 2371

کامپیوتراپل

شرکت های آمریکایی برای تجارت با 
ایران مجاز شدند؛ یک گام تا حضور 
اپل، گوگل و مایکروسافت در کشور

بـا به سـرانجام رسـیدن برجـام و لغو تحریم ها، شـعبه های 
خارجـی شـرکت های آمریکایـی می تواننـد از ایـن بـه بعـد با 
ایـران تجارت کننـد. ممنوعیت فعالیت شـرکت های آمریکایی 
بـا ایران از سـال 2012 توسـط کنگره وضع شـده بـود.وزارت 
خزانـه داری ایـاالت متحـده اعـام کـرد در چارچـوب کاهش 
تحریم هـا علیـه ایـران، بـه شـعبه های خارجـی شـرکت های 
آمریکایـی اجـازه تجـارت با ایـران را خواهـد داد.بدین  ترتیب 
شـعبه های اروپـا و دیگـر نقـاط شـرکت های مطـرح آمریـکا 
همچـون مایکروسـافت، اپـل، گوگل، جنـرال موتـورز و دیگر 
شـرکت های مطـرح ایـن کشـور می تواننـد بـا ایـران تجارت 
کـرده و دفاتر خود را در ایران افتتـاح کنند.وزارت خزانه داری 
آمریـکا اضافـه کرد:مقامـات آمریکا همچنیـن محدودیت های 

مربـوط بـه خریـد نفـت ایـران از سـوی نهادهـای غیرآمریکایـی و همچنین فـروش کاال و خدمات بـه بخش انـرژی ایران را 
از میـان برداشـته اسـت. لغـو ممنوعیـت تجـارت غیر آمریکایی هـا با بخش نفتـی ایران یک گشـایش مهـم در تحریمی بود 
کـه مناسـبات غـرب بـا دارنـده یکـی از بزرگتریـن ذخایر نفـت جهـان را قطع کـرده بود.بـه گزارش کمیسـیون اروپـا، این 
تحریم هـا صـادرات ایـران بـه کشـورهای اتحادیـه اروپـا راعمدتـاً در ارتبـاط با انـرژی در فواصـل سـال های 2012 و 2013 
تـا ۸۶ درصـد کاهـش داد.درحالـی کـه شـرکت های امریکایـی هنوز درمـورد خرید نفـت ایران یـا تأمین تجهیـزات صنعت 
نفـت ایـن کشـور محدودیـت دارنـد، اروپا بـه این بازار دسترسـی خواهـد داشت.شـعبه های خارجـی شـرکت های آمریکا تا 
سـال 2012 اجـازه فعالیـت در ایـران را داشـتند ولـی بعـدا تحریم های کنگـره امریکا گسـترش یافـت و مجازات هایی برای 

شـرکت های آمریکایـی در صـورت معاملـه واحدهـای خارجـی آنهـا با ایـران در نظر گرفته شـد.

برجام

 Rise of The Tomb کارگردان بازی
 Call of به جمع سازندگان Raider
Duty پیوست
بـازی  کارگـردان   )Brian Horton( هورتـون«  برایـان 
(«از   Rise of the Tomb Raider  ( توم ریـدر  »خیـزش 
شـرکت اسـکوئر انیکـس جـدا شـد. امروز مشـخص شـد کـه او 
بـه اسـتودیوی Infinity Ward، سـازنده ی مجموعه بازی های 
پیوسـته اسـت.کارگردان   )Call of Duty( »نـدای وظیفـه« 
 Infinity به اسـتودیوی Rise of the Tomb Raider بازی
 Modern Warfare سـازنده ی مجموعـه بازی هـای Ward
 Linkdin پیوسـت.هورتون اطاعـات خـودش را در توییتـر و
بروزرسـانی کـرده و در اطاعـات جدیـد مشـخص شـده کـه او 
به اسـتودیوی Infinity Ward سـازنده ی مجموعـه بازی های 
Modern Warfareپیوسـته اسـت. او در سـمت کارگـردان 
هنـری در ایـن اسـتودیو فعالیـت می کنـد و مشـخص شـده که 

کار روی یـک بـازی معرفـی نشـده را آغـاز کـرده کـه بـه احتمال زیـاد نسـخه ی جدید مجموعـه بازی هـای ندای وظیفـه خواهد 
بود.مجموعـه بازی هـای نـدای وظیفـه توسـط سـه اسـتودیوی مختلف سـاخته می شـوند و هر کدام از این اسـتودیوها سـه سـال 
زمـان بـرای سـاخت بـازی خودشـان در اختیـار دارند. امسـال نوبت معرفی بـازی جدید اسـتودیوی Infinity Ward اسـت و به 
 Call( »3 همیـن دلیـل ایـن اسـتودیو افـراد جدیـدی را به تیم خـودش اضافه کرده اسـت. بازی »نـدای وظیفـه: عملیات سـری
of Duty: Black Ops 3( که چند ماه پیش منتشـر شـد، توسـط اسـتودیوی Treyarch سـاخته شـد. در سـال 2014 هم 
 Infinity Ward را سـاخته بود.اسـتودیوی Call of Duty: Advanced Warfare بـازی Sledgehammer اسـتودیوی
کـه در سـال 2013 بـازی نـدای »وظیفـه: ارواح« )Call of Duty: Ghosts( را راهـی بـازار کـرده بود گفته که در سـال 201۶ 
 )Darrell Gallagher( »یـک بـازی شـگفت انگیز پیـش روی بازی کننده هـا قـرار می دهـد.الزم به ذکر اسـت کـه »دارل گاالگـر

از شـرکت اسـکوئر انیکـس هـم چنـد مـاه پیش بـه اکتیویژن پیوسـت.

گیم
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https://telegram.me/payamma

اطالع رسانی

آگهی مزایده عمومی شماره ۹۴-۳6
نام مزایده گزار: مدیریت بانک سپه منطقه کرمان

موضوع مزایده : ملک مازاد بر نیاز متعلق به بانک سپه

ماحظاتنحوه فروشقیمت پایه کارشناسی به ریالمرحلهمتراژ اعیانمتراژ عرصهنوع کاربریآدرس ملکشماره پاك ثبتیردیف

1
1321 و 1323 و 1325 لغایت 1337 فرعی 
از 4279 اصلی مفروز از 7 فرعی از 4 فرعی 

بخش 31 کرمان

کرمان- شهرستان بم منطقه ارگ جدید 
بم- فاز چهار- ملک ۶0 )شصت( واحدی 

ارگ جدید بم 
کد پستی 7۶711-3519۶ 

اول۸111/747225/2مسکونی
۶3/۸09/197/۶92 ریال )شصت و سه 
میلیارد و هشتصد و نه میلیون و یکصد 

و نود و هفت هزار و ششصد و نود و 
دو ریال(

نقد یا نقد و اقساط
توضیح اینکه اولویت اول فروش به صورت یکجا و آپارتمانی. 
اولویت دوم بلوکی و اولویت سوم تک واحدی خواهد بود و 
ملک موصوف فاقد سند تفکیکی برای هر واحد می باشد.

موضوع مزایده : ملک مازاد بر نیاز متعلق به بانک سپه
عاقمنـدان بـه شـرکت در مزایـده مـی تواننـد پـس از نشـر آگهـی جهـت دریافـت بـرگ شـرایط مزایـده با در دسـت داشـتن فیش واریزی بـه مبلـغ 50/000 ریال به حسـاب شـماره 47701009۸ نزد بانک سـپه شـعبه کرمان بنام سـایر درآمدهای بانک سـپه بـه آدرس کرمان – خیابان شـریعتی – نرسـیده بـه قدمگاه – 

سـاختمان مدیریـت بانـک سـپه منطقـه کرمـان- طبقـه اول – واحد پشـتیبانی و سـاختمان مراجعـه نمایند. شـماره تلفـن 322۶0235-034 ضمنا هزینه کارشناسـی و آگهـی روزنامه بر عهـده برنده مزایـده خواهد بود.
الف( مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/11/3

ب( مهلت تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 94/11/14
فرم مشخصات ملک مورد مزایده

شماره 
نوع ملکشماره پاك ثبتیبلوك

متراژ )مترمربع(
قیمت پایه آخرین کارشناسی آدرستعداد طبقاتکاربری مسکونی

تاریخ آخرین کارشناسی)ریال(
مشاعاتمتراژ اعیانمتراژ عرصه

1

ملکی4279/1332/7/4

4۸5

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸74 )پاك2(

1/211/۸75/0001394/09/15
1/1۸7/۶37/5001394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1332/7/4
1/175/51۸/7501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1332/7/4
1/151/2۸1/2501394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1332/7/4

4/72۶/312/5001394/09/15قیمت کل بلوك:

2

ملکی4279/1333/7/4

507

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸75 )پاك4(

1/204/112/2501394/09/15
1/179/7۸۶/7501394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1333/7/4
1/155/4۶1/2501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1333/7/4
1/143/29۸/5001394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1333/7/4

4/۶۸2/۶5۸/7501394/09/15قیمت کل بلوك:

3

ملکی4279/1334/7/4

500/50

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸7۶ )پاك۶(

1/202/۸25/2501394/09/15
1/1۶۶/740/4921394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1334/7/4
1/154/22۶/2501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1334/7/4
1/142/07۶/5001394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1334/7/4

4/۶۶5/۸۶۸/4921394/09/15قیمت کل بلوك:

4

ملکی4279/1335/7/4

507

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸77)پاك۸(

1/204/112/2501394/09/15
1/179/7۸۶/7501394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1335/7/4
1/155/4۶1/2501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1335/7/4
1/143/29۸/5001394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1335/7/4

4/۶۸2/۶5۸/7501394/09/15قیمت کل بلوك:

5

ملکی4279/133۶/7/4

500/75

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸7۸)پاك10(

1/204/112/2501394/09/15
1/179/7۸۶/7501394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/133۶/7/4
1/155/4۶1/2501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/133۶/7/4
1/143/29۸/5001394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/133۶/7/4

4/۶۸2/۶5۸/7501394/09/15قیمت کل بلوك:

۶

ملکی4279/1337/7/4

۶94

همکف شمالیمسکونی12۸/40۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸79)پاك12(

1/241/13۸/2501394/09/15
1/21۶/0۶4/7501394/09/15همکف جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1337/7/4
1/190/991/2501394/09/15اول شمالیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1337/7/4
1/17۸/454/5001394/09/15اول جنوبیمسکونی12۸/40۶0/75ملکی4279/1337/7/4

4/۸2۶/۶4۸/7501394/09/15قیمت کل بلوك:

7

ملکی4279/1331/7/4

5۶7/50

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی115/30۶0/75
کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸79)پاك13(

991/575/0001394/09/15
991/575/0001394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی4279/1331/7/4
971/743/5001394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی115/30۶0/75ملکی4279/1331/7/4
971/743/5001394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی4279/1331/7/4

3/92۶/۶37/001394/09/15قیمت کل بلوك:

۸

ملکی 4279/1330/7/4

497/75

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸1)پاك15(

9۸2/15۸/7501394/09/15
9۸2/15۸/7501394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1330/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1330/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی 4279/1330/7/4

3/۸۸9/34۸/۶501394/09/15قیمت کل بلوك:

9

ملکی 4279/1329/7/4

501/49

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸2)پاك17(

9۸2/15۸/7501394/09/15
9۸2/15۸/7501394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1329/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1329/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی 4279/1329/7/4

3/۸۸9/34۸/۶501394/09/15قیمت کل بلوك:

10

ملکی 4279/132۸/7/4

502/75

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸3)پاك19(

9۸2/15۸/7501394/09/15
9۸2/15۸/7501394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/132۸/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/132۸/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی 4279/132۸/7/4

3/۸۸9/34۸/۶501394/09/15قیمت کل بلوك:

11

ملکی 4279/1327/7/4

499

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸4)پاك21(

9۸2/15۸/7501394/09/15
9۸2/15۸/7501394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1327/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1327/7/4
9۶2/515/5751394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی 4279/1327/7/4

3/۸۸9/34۸/۶501394/09/15قیمت کل بلوك:

12

ملکی 4279/132۶/7/4

۶۸9/50

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸5)پاك23(

1/00۸/045/0001394/09/15
1/00۸/045/0001394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/132۶/7/4
9۸7/۸۸4/1001394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/132۶/7/4
9۸7/۸۸4/1001394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی115/30۶0/75ملکی 4279/132۶/7/4

3/991/۸5۸/2001394/09/15قیمت کل بلوك:

13

ملکی 4279/1321/7/4

5۸7

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸۶)پاك14(

994/207/5001394/09/15
994/207/5001394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1321/7/4
974/323/3501394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1321/7/4
974/323/3501394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1321/7/4

3/937/0۶1/7001394/09/15قیمت کل بلوك:

14

ملکی 4279/1323/7/4

500/50

همکف شمالی مسکونی 113/50۶0/2۸

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸۸۸)پاك1۸(

1/077/025/0001394/09/15
1/055/4۸4/5001394/09/15همکف جنوبی مسکونی 113/50۶0/2۸ملکی 4279/1323/7/4
1/044/714/2501394/09/15اول شمالی مسکونی 113/50۶0/2۸ملکی 4279/1323/7/4
1/023/173/7501394/09/15اول جنوبی مسکونی 113/50۶0/2۸ملکی 4279/1323/7/4

4/200/397/5001394/09/15قیمت کل بلوك:

15

ملکی 4279/1325/7/4

572

دوبلکس 1 شمال شرقیمسکونی 115/30۶0/75

کرمان-شهرستان بم- ارگ جدید فاز4 – قطعه ۸90)پاك22(

992/1۸2/5001394/09/15
992/1۸2/5001394/09/15دوبلکس 2 شمال غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1325/7/4
972/33۸/۸501394/09/15دوبلکس 3 جنوب شرقیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1325/7/4
972/33۸/۸501394/09/15دوبلکس 4 جنوب غربیمسکونی 115/30۶0/75ملکی 4279/1325/7/4
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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

مفهـوم »حقـوق بشـر بین الملـل« از سـال 1945 موجب 
انقابـي در رشـته حقـوق بین الملـل گشـت. ایـن انقـاب 
بسـیاري از نظـم حقوق بیـن الملل قبل از سـال 1945 را به 
چالـش کشـاند. در واقع حقوق بشـر بین الملل بـراي حمایت 
از منافـع افـراد و گروه هـا، اقلیت ها و اکثریت مردم توسـعه 
 )RtoP یـا  R2P ( یافـت. مسـئولیت حمایـت  یا حفاظـت
مخفف Responsibility to Porotect   یکی از  اشـکال 
حمایت بشـر دوسـتانه سـازمان ملل  از اتباع برخی کشـورها   
در برابـر نسـل کشـی ، جنایـات علیـه بشـریت ، جنایـات 
جنگـی  و پـاك سـازی قومـی مـی باشـد ، ایـن مسـئولیت 
اسـتثنایی بـر اصولـی چـون »حـق حاکمیـت« ، »برابـری 
دولـت ها« و » عـدم مداخله « است.مسـئولیت مذکور بدین 
معناسـت که حکومت اساسـا یک مسـئولیت اسـت و نه یک 
امتیـاز  ، بـر ایـن اسـاس دولـت ها حـق  کشـتار و آزار اتباع 
خـود را ندارنـد چنـان چـه حکومتـی مرتکـب ایـن اعمـال 
شـود جامعـه بیـن المللـی از طریـق نهادهـای بیـن المللی ) 
شـورای امنیـت( حـق دخالت و حمایت از مردم آن کشـور را 
دارد. برمبنـای  دکتریـن مسـئولیت حمایت هـر دولتی تعهد 
دارد دارد تـا از شـهروندان خـود در مقابـل اعمـال و وضعیت 
هـای ناقـض حقـوق بشـر حمایـت کنـد. بـا توجـه بـه ایـن 
کـه هر مسـئولیتی پیامـد نقض یک تعهد اسـت؛ مسـئولیت 
حمایـت در صـورت نقـض مـداوم، سیسـتماتیک و گسـترده  
ی حقـوق بشـر و البته حقوق بشردوسـتانه ایجـاد می گردد. 
بـر اسـاس دکتریـن مسـئولیت حمایـت، هـر دولتـی دارای 
مسـئولیت حمایتـی از جمعیـت خـود در برابر نسـل کشـی، 
جرائـم جنگـی، پـاك سـازی نـژادی و جنایت علیه بشـریت 
مـی باشـد. جامعـه بیـن المللی نیز با بـه کارگیـری ابزارهای 
دیپلماتیـک، بشردوسـتانه و سـایر روش های مسـالمت آمیز 
مسـئول اسـت و زمانـی کـه مقامـات ملی بـه طورآشـکار در 
حمایـت از جمعیـت خـود در برابـر چنین جرائمـی کوتاهی 
منتقـل  المللـی  بیـن  جامعـه  بـه  مسـئولیت  ایـن  کننـد، 
مـی شـود. ایـن مسـئولیت ممکـن اسـت ناشـی از تعهـدات 

قـراردادی، عـرف یـا قواعد آمره باشـد.  
مداخلـه ی بشردوسـتانه نیازمند احراز مسـئولیت حمایت 
اسـت و احـراز مسـئولیت حمایـت بسـتگی بـه نقـض هـای 
فاحـش، گسـترده، مـداوم و سیسـتماتیک حقوق بشـر دارد. 
احـراز مسـئولیت حمایـت موجـب تحدیـد حاکمیـت دولت 
مـی گـردد چـرا کـه حاکمیـت دولـت هـا را بـه چالـش می 
کشـد. ایـن چالـش مربـوط بـه آن اسـت کـه حقـوق بشـر 
نیسـت.  مـوارد داخـل در صاحیـت دولـت هـا  از  امـروزه 
مسـئولیت حمایـت شـامل سـه مسـئولیت خاص می باشـد 
که عبارتند از : مسـئولیت پیشـگیری،  مسـئولیت واکنش و 

مسـئولیت بازسـازی.  
مسـئولیت پیشـگیری: در خصـوص وجـود دالیـل ریشـه 
ای و عوامـل مسـتقیم، منازعـات داخلی و سـایر بحران های 
سـاخته ی بشـر کـه مـردم را بـه خطـر مـی انـدازد مطـرح 

گـردد. می 
.   مسـئولیت واکنـش: در پاسـخ بـه موقعیت هایی اسـت 
کـه نیـاز مبرم برای اقدام احســاس می شــود کـه می تواند 
شــامل اقدامـات ســرکوبگرانه مانند تحــریم هـا و محاکمه 

ی بیـن المللـی و در مـوارد حـاد مداخله ی نظامـی  گردد.
.   مسـئولیت بازسـازی: فراهـم نمـودن همیـاری کافی به 
خصـوص بعـد از مداخلـه ی نظامـی بـرای بهبود، بازسـازی، 
آشـتی و مواجهـه بـا دالیـل منازعه کـه مداخلـه باعث توقف 

آن شـده است.
اصل مسـئولیت حمایت از زمان نسـل کشـی سال 1994 
در روآنـدا مـورد توجـه سـازمان ملـل قـرار گرفـت و کوفـی 
انـان دبیـرکل وقـت سـازمان ملـل بـرای اجـرای آن تـاش 
زیـادی کـرد و نهایتا در سـال 200۶ توسـط شـورای امنیت 

سـازمان ملـل تصویب شـد.
نمونـه هـای دخالت بشـر دوسـتانه بـر مبنای مسـئولیت 
حمایـت در بالکان و کشـتار سربرنیتسـا در زمان میلوسـویچ 
و وقایـع لیبـی انجـام گرفـت کـه طـی آن ناتـو بـه وکالت از 
شـورای امنیـت در ایـن کشـورها دخالـت کرد البتـه دخالت 
سـازمان ملـل در این مـوارد لزوما قهر آمیز )نظامی ( نیسـت 
بلکـه ابتـدا مـی توانـد بـه شـکل حقوقـی و تنبیهـی باشـد.

مسـئولیت حمایـت از اصـول مناقشـه آمیز نظام بیـن المللی 
اسـت و منتقـدان آن بـر ایـن باورنـد کـه شـورای امنیت در 
ایـن مـورد گزینشـی عمـل مـی کنـد و منافـع قـدرت های 
بـزرك را لحـاظ مـی کنـد مثا  بـه کشـتار مردم فلسـطین 
و بحریـن عکـس العمـل نشـان نمـی دهـد. ار ایـن رابطـه 
پـس از ناکامـی هـای پی در پـی در اجـرای اصـول مداخات 
بشردوسـتانه در عمـل، کوفـی عنـان، در سـخنرانی سـال 
1999 در مجمـع عمومـی و بـه دنبـال آن در گـزارش هزاره 
خـود در سـال 2000 میـادی بـه مجمـع عمومـی، چالـش 
بزرگـی را در اذهـان سـران کشـورها ایجـاد کـرد و گفـت : 
»مـن بـه قـوت و اعتبـار و اهمیـت این مسـائل واقفـم و نیز 
می پذیـرم اصـول حاکمیت و عـدم مداخلـه، حمایتی حیاتی 
در اختیـار کشـورهای کوچـک و ضعیـف قـرار می دهند ولی 
ایـن سـوال را بـرای منتقـدان مطـرح می کنـم: اگـر مداخله 
بشردوسـتانه در واقـع تهاجـم غیرقابـل قبولـی بـه حاکمیت 
تلقـی شـود، در آن صـورت چگونـه بایـد در مقابـل وقایـع 
روانـدا و سربرینیتسـا، یعنـی نقـض فاحش حقوق بشـر که به 
تمامـی قواعـد اخاقـی بشـریت مشـترك ما صدمـه می زند، 
واکنش نشـان داد. دخالت بشردوسـتانه یک موضوع حساس 
و مـازم با مشـکات سیاسـی اسـت و جواب سـاده ای ندارد 
ولـی قطعـاً هیـچ اصـل حقوقـی، حتـی حاکمیـت، نمی تواند 
سـپر جنایـات علیـه بشـریت باشـد. در مـواردی کـه چنیـن 
جنایاتـی اتفـاق می افتـد و اقدامـات صلح جویانه بـرای پایان 
دادن بـه آن بـه اتمام رسـیده باشـد، شـورای امنیـت وظیفه 
اخاقـی دارد کـه از طـرف جامعـه جهانی وارد عمل شـود.« 
ایـن سـخنرانی موجب گردیـد تا کشـور کانادا، »کمیسـیون 
طـرح  بـرای  را  کشـور«  حاکمیـت  و  مداخلـه  بین المللـی 
هنجـاری نـو در نحـوه مداخـات بشردوسـتانه و ایجـاد پلی 
میـان تفکـر حامـی اصـل حاکمیـت کشـورها و تفکـر حامی 
حق مداخات بشردوسـتانه، شـتار و آزار رسـانیدن مداخات 
و  »مسـئولیت حمایت«  اصطـاح  خلـق  بـا  را  بشردوسـتانه 
جایگزینـی آن بـه جـای »مداخات بشردوسـتانه«، طی یک 
گـزارش حدوداً 90 صفحه ای منتشـر نمود. کمیسـیون برای 
عـدول از اصطـاح مداخات بشردوسـتانه سـه دلیـل عمده 

ذکـر می کنـد کـه قابل تأمـل اند: نخسـت آنکـه واژه »حق« 
اصـوالً ناظر اسـت بـر امتیازات دولـت مداخله گـر، در حالیکه 
مـراد از مداخـات بشردوسـتانه حمایـت از انسـان هایی کـه 
حقـوق اساسـی آنهـا بطـور گسـترده در حـال نقـض اسـت 
می باشـد، ثانیـاً مسـئولیت حمایت اوالً و بالـذات متوجه همه 
دولت هـای میزبـان اسـت و اساسـا هیـچ مداخلـه ای در پـی 
آن صـورت نمی گیـرد، ثالثـاً مسـئولیت حمایت منحصـر بـه 
مداخلـه نیسـت بلکـه قبـل از آن مرحلـه، شـامل مسـئولیت 
پیشـگیری و پـس از آن، دربرگیرنـده مسـئولیت بازسـازی 

نیز هسـت.
دبیـرکل ملل متحد، در سـال 2003 میادی شـانزده نفر 
حقوقـدان و سیاسـتمدار را بـا تفکـرات مختلـف، بـه عنـوان 
هیأتـی عالی رتبـه منصـوب کـرد تـا آنهـا راجع بـه تهدیدات 
و  عملـی  پیشـنهادات  صلـح،  علیـه  موجـود  چالش هـای  و 
صریحـی را بـرای انجـام اقدامات مؤثـر جمعی طـرح نمایند. 
یافته هـای ایـن هیـأت، طـی گزارشـی بـا عنـوان »جهانـی 
منتشـر   2004 سـال  مـا«در  مشـترك  مسـئولیت  امن تـر: 

را  مسـئولیت حمایت  نظریـه  عالی رتبـه،  هیـأت  ایـن  شـد. 
بـه صـورت جداگانـه، در دو بخـش از گـزارش خـود مـورد 
اشـاره قـرار می دهـد؛ نخسـت، در ذیـل عنـوان »حاکمیـت 
و مسـئولیت« از ایـده مسـئولیت حمایت، بـه عنـوان ابـزاری 
بـرای تقویت نظـام امنیت دسـته جمعی مّد نظر منشـور، یاد 

می کنـد و سـپس بـرای بـار دوم، ذیل عنـوان »فصـل هفتم 
منشـور ملـل متحد، تهدیـدات داخلی و مسـئولیت حمایت«، 

ظهـور هنجـار مسـئولیت حمایت را تأییـد می نمایـد.
شـصتمین  در  جهـان،  کشـورهای  سـران  نشسـت 
سـالگرد تأسـیس سـازمان ملـل متحـد و در سـال 2005، 
تاریـخ در حـوزه  بزرگتریـن گردهماییهـای طـول  از  یکـی 
حقـوق و روابـط بین الملـل اسـت کـه در آن، حـدود 170 
کشـور جهـان، بـه منظـور بـه دسـت آوردن اجمـاع بـر سـر 
نظریـه  از جملـه  و سیاسـی،  موضوعـات مختلـف حقوقـی 

سـند  رسـانیدند.  هـم  بـه  حضـور  مسـئولیت حمایت، 
نهـا یـی نشسـت، در بنـد هـا ی 13۸ تـا 140، بـه طـور 
تـاش  و  می پـردازد  مسـئولیت حمایت  مسـئله  بـه  کامـل 
می کنـد تـا ضمـن ارائـه شـالوده ای از گزارشـات قبلـی، بـا 
بین المللـی  اجمـاع  پیشـین،  نظـرات  در  اصاحاتـی  ایجـاد 
نهایـی،  سـند  آورد.  به دسـت  مسـئولیت حمایت  بـرای  را 
چهـار تعهـد اصلـی را بـرای مسـئولیت حمایت پیش بینـی 
می کنـد: نخسـت، تمـام کشـورها، تصدیـق کردنـد کـه در 
قبـال شهروندانشـان در برابـر نسـل زدایی، جرایـم جنگـی، 
پاکسـازی قومی و جرایـم علیـه بشـریت، مسـئولیت حمایت 
دارنـد؛ دوم، کشـورها موافقـت کردند تا در تهیـه کمک برای 
ایجـاد ظرفیتـی کـه کشـورها بـرای برآمـدن از عهده مسـئو 
لیـت هایشـان، بـه آنهـا نیازمندند، مسـاعدت نمایند؛ سـوم، 
در وضعیتـی کـه کشـور میزبان، بـه صورتی آشـکار در انجام 
مسـئولیت هایـش نـاکام می ماند، کشـورها موافقـت نمودند 
تـا از تمـام روش هـای صلح آمیـز بـرای حمایـت از جمعیـت 
آسـیب پذیر، اسـتفاده کننـد؛ چهـارم، این اقدامـات )اقدامات 
صلح آمیـز( بایـد نـاکام بماننـد یـا نامناسـب فـرض شـوند تا 
شـورای امنیت آماده اسـتفاده از تمام روش هـای ضروری، از 

جملـه اسـتفاده ازنیـروی قهـری، گردد.
 2001 سـال های  بیـن  امنیـت،  شـورای  آنکـه  از  پـس 
عناوین«حمایـت  از  اسـتفاده  بـا  و  تلویحـاً   ،200۶ تـا 
امنیـت  و  صلـح  افتـادن  خطـر  »بـه  یـا  غیرنظامیـان«  از 

بین المللـی«، از مفاهیـم موجود در نظریه مسـئولیت حمایت 
اسـتفاده می کرد، در سـال 200۶، بعد از انتشـار سـند نهایی 
نشسـت سـران جهان در ملل متحد، قطعنامة شـماره 1۶74 
مـورد تصویـب شـورای امنیت قـرار گرفت. در ایـن قطعنامه، 
صریحـاً مقـررات بندهـای 13۸ و 139 سـند نهایی نشسـت 
سـران جهـان در سـال 2005 دربـاره مسـئولیت حمایت از 
مـردم در مقابـل نسـل زدایی، جرایم جنگی، پاکسـازی قومی 
و جرایـم علیـه بشـریت مورد تأییـد مجدد قـرار می گیرد. در 
سـال 200۶، شـورای امنیـت بـار دیگـر در قطعنامة شـماره 
170۶، در مـورد وضعیـت دارفور در سـودان، صریحاً بندهای 
13۸ و 139 سـند نهایـی نشسـت سـران را مـورد اشـاره و 

تأکیـد قـرار می دهد.
دبیـرکل ملـل متحـد، در فوریـه سـال 200۸، پروفسـور 
ادوارد الك را بـه منصـب جدیـد التأسـیِس »مشـاور ویـژه 
دبیـرکل در زمینـه نظریـه مسـئولیت حمایت« برگزید و بر او 
تکلیـف کـرد تـا در مورد توسـعه مفهـوم این نظریـه و ایجاد 
اجمـاع پیرامـون آن در سـطح بین المللـی، تـاش نمایـد. در 
راسـتای ایـن وظیفـه، دبیـرکل ملـل متحـد گزارشـی را در 
ابتـدای سـال 2009، بـا مشـاوره پروفسـور الك، بـا عنـوان 
»اجـرای مسـئولیت حمایت« منتشـر نمـود. در ایـن گزارش، 
جامعـه  و  کشـورها  مسـئولیتهای  سـاختار  شـرح  بـه  وی 
بین المللـی در خصـوص مسـئولیت حمایت، مطابـق بـا سـند 
نهایی نشسـت سـران جهان در سـال 2005 می پـردازد. وی 
در بیـان قلمـرو مسـئولیت حمایت، نـه تنهـا آن را عاملـی 
تأکیـد  بلکـه  نمی دانـد  حاکمیـت  بـرای  کننـده  مخـدوش 
مجـددی بر اصـل حاکمیت کشـورها می دانـد؛ وی همچنین 
رکـن  در  اساسـی ترین  را  مسـئولیت حمایت  در  پیشـگیری 

برمی شـمارد. اجـرای آن 
مجمـع عمومـی ملـل متحد، در سـال 2009 ، در شـصت 
و سـومین نشسـت سـالیانه خویـش، بـرای اولیـن بـار پـس 
بـه  راجـع  را  خـود  ماحظـات   ،2005 سـال  توافقـات  از 
مسـئولیت حمایت ادامـه داد. طـی نشسـت هایی کـه مجمـع 
عمومـی بـرای تبـادل نظـر حـول محـور مسـئولیت حمایت 
پیش بینـی کرده بـود، جمعاً 94 کشـور به بیـان دیدگاه های 
خـود پرداختنـد. نخسـتین و مهمتریـن موضوعـی کـه در 
نشسـت مجمـع عمومـی، مـورد وفـاق عـام کشـورها قـرار 
داشـت ، توافقات حاصل از نشسـت سـران سـال 2005 بود.

در واقـع، جـز جمعی محدود و معدود از نمایندگان کشـورها 
و شـخص رئیـس مجمـع، غالب هیأتهـای نمایندگـی بر این 
موضـوع کـه سـند نهایی نشسـت سـران سـال 2005، دیگر 
نبایـد مـورد مذاکـرات مجـدد واقـع شـود، تأکید داشـتند و 
معتقـد بودنـد کـه وظیفـه کنونـی مجمـع عمومـی، بحث و 
بررسـی چالش هـا و ایده هـای جدیـد در اجـرای آنچـه کـه 
در سـال 2005 بـا آن موافقـت  شـده اسـت، می باشـد. ایـن 

مباحثـات در نهایـت منجـر بـه صـدور نخسـتین قطعنامـة 
مجمـع عمومـی دربـاره مسـئولیت حمایت گردیـد. در ایـن 
قطعنامـه کـه نمایندگـی گواتمـاال بـا مشـارکت ۶7 کشـور 
دیگـر آن را طـرح نمـود، مجمـع عمومـی اِشـعار داشـت که 
بـه گـزارش سـال 2009 دبیـرکل و مباحثـات سـال 2009 
مجمـع عمومـی توجه کامـل دارد و تأکید می کنـد تا مجمع 
عمومـی بـه ماحظاتش نسـبت بـه نظریه مسـئولیت حمایت 

بـورزد. مداومت 
مداخلـه بشردوسـتانه در حقـوق بیـن الملل یـک موضوع 
مـورد مناقشـه از نظـر عملی و تئـوری می باشـد.تعاریف ارائه 
شـده بـه شـکل مرتبطـی صریـح مـی باشـند و بیـان ج. ل. 
هالزگریـف در ایـن خصـوص کامـًا جامع و شـامل بسـیاری 

از ایـن تعاریف اسـت:
»ایـن اصطـاح مربـوط بـه تهدیـد یـا اسـتفاده از نیروی 
نظامـی بـر ضـد تمامیـت ارضـی یـک دولـت توسـط دولتی 
دیگر)یـا گروهـی از دولتهـا( بـا هـدف ممانعـت یـا پایـان 
و گسـترده ی حق هـای  نقـض هـای شـدید  بـه  بخشـیدن 
بـدون  از شـهروندان خـود،  غیـر  افـرادی  انسـانِی  اساسـِی 
رضایـت کشـوری که نیـروی نظامـی در داخل سـرزمین آن 
اِعمـال شـده، مـی باشـد. بـا این وجـود مفهـوم ایـن تعریف 
در حقـوق بین الملل بشـدت محـل اختاف اسـت. تحت چه 
شـرایطی چنیـن مداخاتـی قانوناً مجاز اسـت؟ چه شـخصی 
بایـد آنهـا را احـراز نمایـد، بـر اسـاس کـدام مجـوز و بـا چه 
حـدودی؟ بـه همـان انـدازه کـه ایـن سـؤاالت اساسـی مـی 
باشـند، حقـوق بیـن الملـل در حـال حاضـر یـک مبنـای 
مسـتحکم بـرای فیصلـه دادن بـه ایـن اختافـات ارائـه نمی 
نمایـد تا بر اسـاس آن پاسـخ این سـؤاالت را بدهـد یا بگوید 
چگونـه در شـرایط خـاص اِعمـال می شـود. مهمترین سـند 
حقـوق بیـن الملـل، منشـور سـازمان ملـل متحـد، متضمن 
معیارهـای معینـی بـرای پاسـخ بـه این سـواالت می باشـد. 
بـا ایـن حال، منشـور به سـختی راه گشاسـت،زیرا مسـتقیماً 
توضیحـی در مـورد مداخلـه بشردوسـتانه ارائـه نداده اسـت. 

جـدای از ایـن، ممکـن اسـت گروهـی چنیـن ادعـا نماینـد 
کـه ایـن واقعیـت خـود بـه تنهایـی نشـان دهنـده مطلـق 
بـودن ممنوعیـت حقوقـی اسـتفاده از زور بـا انگیزه مسـائل 
بشردوسـتانه )از منظر منشـور( می باشـد. در واقع، دولتهای 
عضـو شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد - کـه بر اسـاس 
منشـور رکن سیاسـی دارای صاحیـت حقوقی بـرای تجویز 
توسـل بـه نیـروی نظامـی بـه نفـع جامعـه بین المللـی مـی 
باشـند - متمایـل نبوده انـد کـه  مداخلـه بشردوسـتانه را به 
سـادگی نامشـروع تفسـیر کننـد. در راسـتای نقـش اعطایی 
و  گفتـار  در  کشـورها  ایـن  امنیـت،  شـورای  بـه  منشـور 
اعمالشـان نادیـده گرفتـن شـدید حقهـای بشـری را بـا حق 
توسـل بـه زور جهـت حفـظ صلـح و امنیـت بیـن المللـی 
مرتبـط سـاخته اند. عـاوه بـر ایـن، تعالـی جایـگاه حقـوق 
بین الملـل بشـر پـس از ایجـاد منشـور، پذیـرش ممنوعیـت 
حقوقی مطلق مداخله بشردوسـتانه را دشـوار سـاخته است .

اهمیـت مفهـوم مداخلـه بشردوسـتانه بـه ویـژه در دوران 
جنگ سـرد، سـؤاالتی را در خصوص توجیه حقوقی مناسـب 
برای اسـتفاده از نیروی نظامی را که ظاهراً منشـور در سـال 
1945 بـه دنبـال بیـان آن بود، مطـرح نمود. بـرای دوره ای 
در دهـه 1990، دولـت هـای عضو شـورای امنیت توانسـتند 
تـا مباحـث و بررسـی ها در خصـوص مشـروعیت مداخلـه 
بشردوسـتانه را از طریـق موافقـت بـا موارد متعـدد،  منحرف 
سـازند. قطعنامـه هـای شـورای امنیـت بـه سـادگی نمونـه 
هـای مشـخصی از توسـل بـه زور را در مـواردی کـه تنهـا با 
منافـع سیاسـی و اخاقی کشـورهای عضو قریـن می گردید، 
بـه حکـم خود مشـروع قلمـداد نمود. بـرای نمونه مـی توان 
سـومالی،  فـارس،  خلیـج  جنـگ  نخسـتین  از  پـس  عـراق 
یوگسـاوی و تیمور شـرقی را نـام برد ولی در مـوارد اندکی، 
مشـروعیت ایـن اقدامـات و احـراز دالیـل موجـه بـا یکدیگر 
منطبـق گردیدنـد. بـا ایـن حـال بحـث برانگیـز تریـن موارد 
آنهایـی هسـتند کـه بسـیاری آنهـا را مداخلـه بشردوسـتانه 
غیرمجـاز نامیده انـد در ایـن مـوارد دولـت هـا بـدون وجـود 
قطعنامـه ایـی از سـوی شـورای امنیـت در خصـوص اهداف 
بشردوسـتانه، مبـادرت به اسـتفاده از نیروی نظامـی نمودند. 
بمبـاران صربسـتان توسـط دولتهـای عضو ناتو جهـت مقابله 

بـا نقض حـق های بشـری در کوزوو در سـال 1999، نشـان 
داد کـه مبانـی حقوقـی مداخلـه بشردوسـتانه همچنان حل 
نشـده و منشـأ اختافـات شـدید باقـی مانـده اسـت. در این 
توسـط  بشردوسـتانه  )مناسـب(  پاسـخگویی  عـدم  راسـتا، 
شـورای امنیـت بـه نسـل کشـی در روآنـدا در سـال 1994، 
هرگونـه فرضیـه ای مبنـی بـر اینکـه دولـت هـای قدرتمند 

مداخلـه را یـک وظیفـه کامـل )دارای ضمانـت اجـرا( تحـت 
حقـوق بین الملـل مـی داننـد،   منتفی سـاخت. وقایـع جنگ 
سـرد نیـز نه تنها این مسـئله را حـل ننمود بلکـه باعث بدتر 
شـدن ابهامـات حقوقی و ماهیـت اختاف برانگیـز مداخات 

گردید. بشردوسـتانه 
در نظـر گرفتـن مداخلـه بشردوسـتانه بـه عنـوان یـک 
توجیـه مناسـب بـرای بـه کاربـردن نیـروی نظامـی بوسـیله 
عامـان آن، ناکافـی و محکـوم بـه ایـن اسـت کـه در غیـاب 
یـک مبنـای محکم برای چنیـن عملی در حقـوق بین الملل، 
همـواره منشـأ اختـاف باشـد. نتیجـه ایـن امر آن اسـت که 
معضـل مداخلـه بشردوسـتانه بـه طـور بالقـوه ایـده برقراری 
یـک نظـم حقوقی بین المللـی و امـکان آن را از بین می برد. 
ایـن اتفـاق از طریـق افزایـش گرایـش کشـورها در اسـتفاده 
از نیـروی نظامـی بـه صـرف اینکـه آن را مفیـد یـا ضـروری 
بیابنـد و بـدون وجـود محدودیـت هـای حقوقی،واقـع مـی 
گـردد. چنیـن تمایلـی قطعـاً بـه نفـع کشـورهای قدرتمنـد 
و در نهایـت بـه ضـرر مشـروعیت کلِّ نظـام حقوقـی خواهد 
بـود. بـه هر حـال، تمرکز صـرف بـر روی توجیهـات اخاقی 
در اسـتفاده از نیـروی نظامـی، مفهـوم کلـی اجـرای الزامـی 
اهـداف عمومـی ضروری در نظـم جهانی را با مشـکل مواجه 
خواهـد نمـود، وظیفـه ای کـه فراتـر از منافـع اخاقـی یـا 
شـخصی کشـورهای مداخلـه کننده اسـت. بر همین اسـاس 
بـود کـه حرکـت بـه سـمت ترویـج دکتریـن »مسـئولیت 
حمایـت بـر اسـاس عنـوان گـزارش 2001)سـازمان ملـل( 
پدیـدار گردیـد. ایـن دکترین عمدتاً توسـط دبیـر کل مجمع 
عمومـی و کشـورهای نیمـه قدرتمنـدی چون کانـادا رهبری 
می شـود، اسـتدالل های آن مبتنـی بر تنظیم دوبـاره رابطه 
میـان مداخلـه بشردوسـتانه در جهـت ادغام مفهـوم اخاقی 
کمـک بـه دفـاع از قربانیـان سـوء اسـتفاده های گسـترده و 
امتیـازات ویـژه حقوقی دولت ها بر اسـاس منشـور سـازمان 
ملـل، مـی باشـد. در نهایـت، بـه هر حـال این دکتریـن قادر 
نیسـت مشـکل مطروحـه را حـل نماید زیـرا اصـوالً متمرکز 
بـر سـنت جنـگ مشـروع بـه عنـوان دلیـل منطقـی اِعمـال 
زور مـی باشـد. در واقـع، علیرغـم حمایـت رسـمی از نظریه 
مسـئولیت حمایـت در نشسـت جهانی سـازمان ملـل متحد 
در سـال 2005، مبانـی حقوقی مورد اختـاف همچنان حل 

نشـده باقـی مانده اسـت.
از طـرح دکتریـن»  از گذشـت یـک دهـه  امـروز، پـس 
مسـئولیت حمایت « و پذیرش آن در سـند پیامد کمیسیون 
بیـن المللـی مداخلـه و حاکمیت دولت ها  در اجاس سـران 
کشـورها در سـال 2005 ، دیگـر جاي هیچ تردیدي نیسـت 
کـه جامعـه بین المللـی وجود ایـن دکترین را یـک ضرورت 
تشـخیص داده اسـت؛ بـه ایـن امیـد کـه آن را یـک الـزام 
حقوقـی تلقـی  و بـا تبعیـت از آن بـه تدریـج بتـوان وقـوع 

مجـدد فجایـع انسـانی را بـه حداقـل رسـاند . این 
دکتریـن بـه دنبـال شکسـت پـی د رپـی جامعـه جهانـی 
در پاسـخ بـه جرائـم گسـترده اي اسـت کـه منجر به کشـته 
شـدن میلیـون هـا انسـان بـی گناه شـده اسـت، سـعی دارد 
بـا نگرشـی جدیـد بـه موضوعـات چالـش برانگیـزي چـون 
مسـئله حاکمیـت، عدم مداخله و منع توسـل بـه زور، ضمن 
احتـرام بـه تمامـی ایـن مفاهیـم و حتـی تائیـد مجـدد آنها، 
توجـه جامعـه جهانی را از کشـورها به سـمت قربانیان اصلی 
مخاصمـات جلـب کنـد. همچنیـن توجـه را از کشـورها بـه 

سـمت قربانیـان اصلـی مخاصمـات جلـب کند. .
»مسـئولیت حمایـت« هنـوز در ابتـداي راه خود اسـت و 
بـا توجـه به حساسـیت حـوزه پیرامـون آن ، طبیعی اسـت 
کـه در راه تکامـل بـا چالـش هـاي زیـادي روبـرو شـود . 
تـا  اسـت،  نیازمنـد حمایـت جامعـه جهانـی  امـروز خـود 
بتوانـد فـردا بـا گسـتراندن چتـر حمایتـی خـود در تمامـی 
نقـاط دنیـا، بـه خصـو ص مناطقی که آبسـتن وقـوع بحران 
هسـتند، از تکـرار مجـدد فجایـع جهانی جلوگیـري کرده و 
یـا حداقـل از درد و رنـج ناشـی از ایـن فجایع کاسـته و آن 

کند. متوقـف  را 

حقوق

 مسئولیت حمایت
در حقوق بشر بین الملل شهرام 

 پارسا مطلق 

در نظر گرفتن مداخله بشردوستانه 
به عنوان یک توجیه مناسب برای 
به کاربردن نیروی نظامی بوسیله 

عامالن آن، ناکافی و محکوم به 
این است که در غیاب یک مبنای 
محکم برای چنین عملی در حقوق 
بین¬الملل، همواره منشأ اختالف 
باشد. نتیجه این امر آن است که 

معضل مداخله بشردوستانه به 
طور بالقوه ایده برقراری یک نظم 

حقوقی بین المللی و امکان آن 
را از بین می¬برد. این اتفاق از 
طریق افزایش گرایش کشورها 
در استفاده از نیروی نظامی به 

صرف اینکه آن را مفید یا ضروری 
بیابند و بدون وجود محدودیت های 

حقوقی،واقع می گردد.

مداخله ی بشردوستانه نیازمند 
احراز مسئولیت حمایت است و 

احراز مسئولیت حمایت بستگی به 
نقض های فاحش، گسترده، مداوم 

و سیستماتیک حقوق بشر دارد. 
احراز مسئولیت حمایت موجب 

تحدید حاکمیت دولت می گردد 
چرا که حاکمیت دولت ها را به 

چالش می کشد. این چالش مربوط 
به آن است که حقوق بشر امروزه 
از موارد داخل در صالحیت دولت 

ها نیست. مسئولیت حمایت شامل 
سه مسئولیت خاص می باشد که 

عبارتند از : مسئولیت پیشگیری،  
مسئولیت واکنش و مسئولیت 

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

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمايید

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

عکس: امید علوي

همیشه دير میشود 

دير،

تا چراغ بیاوري ،

صداي پشت کاج دور میشود

عکس نوشت

جشنواره

اولین جشنواره مد و لباس ایرانی اسالمی
افتتاحیه سه شنبه 29 دی ماه

این جشنواره تا 2 بهمن ماه ادامه دارد
ساعت : 10 صبح

مکان : اداره فرهنگ وارشاد اسامی زرند

ويژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخاب صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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خبر  ويژه
رییس شرکت غله و خدمات بازرگانی استان کرمان: 

هدف از طرح جامع نان سالم، ارتقاء 
سطح کمی و کیفی نانوایی ها است

در راسـتای اجـرای سـند امنیـت غذایـی اسـتان کرمـان و طـرح 
جامـع نـان سـالم، بـه دو نانوایـی کرمـان با حضـور اسـتاندار کرمان و 
رئیـس شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان کرمان نشـان طایی 
و نقـره ای اهـدا شـد. رییـس شـرکت غله و خدمـات بازرگانی اسـتان 
کرمـان در مراسـم اهـدای اولیـن نشـان طایـی بـه نانوایـی بـی بـی 
گنـدم بـا اشـاره به آغـاز طـرح جامع نـان سـالم از شـهریورماه گفت:  
کارگـروه هـای نظارتی در شـرکت غله تشـکیل و حـدود 43 نفر ناظر 
افتخـاری در زمینـه نظـارت در اسـتان بـا مـا همـکاری دارنـد. مجید 
نـژاد بیگلـری افـزود: 14 اقـدام ابتدایـی در ایـن زمینـه در راسـتای 
هـدف پنجـم طـرح ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی نانوایـی هـا انجـام 
شـد. اقدامـات خوبـی در زمینـه های بهینه سـازی کاشـت، داشـت و 
برداشـت، تجهیـز مراکز ذخیره سـازی گنـدم و سـاماندهی نانوایی ها 
انجـام شـده اسـت. وی تصریـح کـرد: در طـرح درجـه بنـدی، نانوایی 
هـا هـر شـش مـاه در 31 شـهریور و 29 اسـفندماه هـر سـال، مـورد 
پایـش مـی شـوند تـا صاحیت کسـب درجه را داشـته باشـند و رتبه 
هـای درجـه طایـی، نقـره ای و برنـزی را داریـم. رییس شـرکت غله 
و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه کیفیـت نان 
امری مهم اسـت، اظهار داشـت: براسـاس طـرح و درجه بـرای نانوایان 
دولتـی تسـهیات و سـهمیه در نظـر گرفتـه مـی شـود و در نانوایـی 
هـای آزاد قیمـت نـان براسـاس درجـه نانوایـی تعیین می شـود. نژاد 

بیگلـری افـزود: ارتقـای کمـی و کیفـی نانوایـی هـا را یکـی از اهداف 
مهـم اجـرای طـرح جامع نان سـالم مـی باشـد و نانوایی هـای دولتی 
بـا رنـگ هـای آبی و سـفید و نانوایـی های آزادپـز با رنگ هـای قرمز 
و سـفید طراحـی، لبـاس نانواهـا بـا رِوبـان زرد و بقیـه بـا روبـان آبی 
مزیـن شـده اسـت و در تابلوهـای این واحدهـا درجه نانوایـی ذکر می 
شـود. وی اظهار داشـت: در راسـتای اهداف دیگر سـند امنیت غذایی 
نیـز در جهـاد کشـاورزی تـاش های زیـادی صورت گرفتـه و کیفیت 
گنـدم خـوب اسـت و باالتریـن نمـره کیفی نان اسـتان در سـال های 
گذشـته ۶9 بـوده و امسـال 79.۶ اسـت و تـا اسـتاندارد ملـی ایـران 
فاصلـه کمـی داریـم. رییس شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانی اسـتان 
کرمـان خاطر نشـان کرد: سـیلوی ذخیره گندم شهرسـتان سـیرجان 
21 بهمـن مـاه سـال جـاری بـه بهـره بـرداری می رسـد که ایـن امر 
در افزایـش کیفیـت نـان به دلیل خواب گنـدم تاثیر بسـزایی دارد. در 
این مراسـم توسـط اسـتاندار کرمان به حمیدرضا رسـتمی مدیر عامل 
مجتمـع نان سـبوس دار بی بـی گندم و محمد کارنمـا رئیس اتحادیه 

نانوایـان کرمـان نشـان نانوایـی طایی اهدا شـد. 
استاندار کرمان: 

سند امنیت غذایی استان کرمان در سال گذشته تدوین شد
اسـتاندار کرمـان در مراسـم اعطـای نشـان نقـره ای بـه نانوایـی 
محمـد حسـین پورنامـداری در بلوار جمهوری شـهر کرمان با اشـاره 
بـه تهیـه پیش نویس سـند امنیـت غذایی اسـتان کرمان در اسـفند 
سـال گذشـته، گفـت: یکـی از اهداف این سـند ارتقاء کمـی و کیفی 
نـان اسـتان اسـت و بـا اعطای درجـه طایی و نقـره ای بـه نانوایی ها 
سـعی می کنیـم سلسـله کیفیـت را ارتقـاء دهیـم ضمن آنکـه بحث 
تامیـن نـان، گوشـت و مـواد غذایـی سـالم را نیـز در اسـتان دنبـال 
می  کنیـم. علیرضـا رزم حسـینی افـزود: سـند امنیـت غذایی اسـتان 
کرمـان در سـال گذشـته تدویـن شـد و وی افـزود: بـرای نانوایی ها 
اسـتانداردهایی تعریف شـده و مـردم نیز باید عادت کـرده، از نانوایی 
هـای طایـی نقـره ای خریـد نمـوده و هر نانـی را قبـول نکنند. وی 
اظهـار داشـت: محصـوالت غذایی در سـند تامیـن امنیـت غذایی بر 
اسـاس اسـتانداردهای تعییـن شـده تهیـه و در واحدهـای مجـوزدار 
عرضـه مـی شـوند. اسـتاندار کرمان گفـت: در ارتقـاء کیفـی نانوایی 
هـا سـعی شـده عملیاتـی کار کنیـم و تنهـا بازدید و سرکشـی کافی 
نیسـت و بازرسـی اسـتانداری مرتبـا از نانوایـی هـا بازدید مـی کند. 
اسـتاندار کرمـان در این مراسـم به آقـای محمدحسـین پورنامداری 

نشـان نانوایـی نقره ای اهـدا کرد.

حاشیه

رضا یزدانی:
با اندیشه فوالدوند حرف مي زدم که ناگهان 

موسیقي »سیگار پشت سیگار« را ساختم
رضـا یزدانـی می گویـد: بـا اندیشـه فوالدونـد در مـورد یـک کار 
دیگـر مشـغول بحـث بـودم کـه ناگهـان مثـل جن زده هـا سـراغ 
گیتـارم رفتـم و از او پرسـیدم شـعر »سـیگار پشـت سـیگار« را 
همراهـش دارد؟ خانـم فوالدونـد دفتـرش را بـاز کـرد و شـروع بـه 
خوانـدن کـرد. از زمانـی کـه گیتـار را دسـتم گرفتـم تـا زمانی که 

سـاخت آن کار تمـام شـد، شـاید 5 دقیقـه طـول نکشـید.

خواننده ماهواره ای مجاز شد
دومیـن آلبـوم رسـمی نریمـان بـا عنـوان »خاطره هـا« در حالی 
روانـه بـازار موسـیقی کشـور شـد کـه این خواننـده پس از هشـت 
سـال بـار دیگـر بـه فضـای رسـمی موسـیقی در کشـور بازگشـته 
آثـار  علیـاری«  »بهـروز  تنظیـم  بـا  »خاطره هـا«  آلبـوم  اسـت. 
پرطرفـدار ایـن خواننـده را در همـه سـال های فعالیـت هنـری اش 
شـامل می شـود. خاطره هـا« از شـش پـارت بـا نام هـای: آدمک ها، 
نـاز نکـن، قلـب، بـاور، بـه حـد کافـی، تک وتنهـا، تفاهـم، تنهایی، 
دریـای چشـمات تشـکیل شـده اسـت. همچنیـن نشسـت خبـری 
ایـن آلبـوم روز جمعـه در پردیـس چارسـو بـا حضـور هنرمندانـی 
)خواننـده(،  عسـگری  حمیـد  )خواننـده(،  زینعلـی  ناصـر  چـون: 
خلیلـی  ماه چهـره  تنظیم کننـده(،  و  )آهنگ سـاز  علیـاری  بهـروز 
)بازیگـر(، هومـن سـزاوار )خواننـده(، فرشـید نصـری )خواننـده(، 
مهـدی مـدرس )خواننده(، احسـان حق شـناس )خواننـده( و عارف 
محمـدی )خواننـده(، سـعید سـام )تنظیم کننـده(، علـی اسـتیری 

)ترانه سـرا( و... برگـزار شـد.

فیلم ناصر ملک مطیعی چقدر فروخت؟
فیلـم »نقش نـگار« به کارگردانـی و تهیه کنندگی علی عطشـانی 
در دو روز اول اکـران خـود 22 میلیـون تومان فروخـت. به گزارش 
سـتاره هـا، »نقـش نگار« کـه پـس از مدت هـا سـرانجام در فاصله 
کمـی تا شـروع جشـنواره فیلـم فجر بر پرده سـینماها رفته اسـت، 
بـا 13 سـالن سـینمایی که در تهـران در اختیـار دارد، در 23 و 24 
دی مـاه)دو روز اول اکـران( بـه فـروش 22 میلیـون تومانی رسـید. 
داریـوش باباییان، مدیـر دفتـر »شـکوفا فیلـم« در گفت و گویی بیان 
کـرد: »نقـش نـگار« در حالـی 22 میلیون تومان فروش داشـته که 
هیـچ گونـه تبلیـغ و تیـزری چـه در داخـل کشـور و چه خـارج از 

کشـور نـدارد و بـدون سـرگروه هم اکران می شـود.

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

قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن  هر شب ساعت 10
جوایز:

1 عدد تبلت سامسونگ
1 عدد اطلس سخنگو

جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد
50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

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

كتاب

»داود نوابی« با ترجمه دو رمان
 فرانسوی می آید

رمان هـای »من اگر شـما بـودم« نوشـته ی ژولین گریـن و »راهی 
بـرای رهایی« از فرانسـوا موریـاك، به زودی با ترجمـه ی »داود نوابی« 
مترجم پیش کسـوت کرمانی و از سـوی نشـر نون منتشـر می شـوند.

سوژه

بوسه بر پیشانی ظریف
عکـس فـوق را خبرگزاری ایرنـا از حضور روز گذشـته محمد جواد 

ظریف در مجلس منتشـر کرده اسـت.


