
16-3112-29

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

947.500
949.000
500.500

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

277.500
186.500
96.866

دالر
يورو
پوند

3.319
3.763
5.088

پژو 206 تيپ 2
پژو 405 دوگانه

رانا

32.800.000
31.500.000
32.500.000

تيبا
سايپا 111

مزدا 3 تيپ 3

24.300.000
21.000.000

132.000.000

J5 جک
ام وي ام 530

سراتو 1600

48.700.000
43.000.000
75.000.000

فرداامروز

در حاشیه نظرسنجی های جعلی تغییرنام خلیج فارس

به خلیج فارس
رای ندهید

انتصاب جديد در اداره كل 
منابع طبیعي و آبخیزداري 

جنوب كرمان

گزارش اختصاصی »پبام ما« از ممنوعیت پارک خودرو در حاشیه خیابان شريعتی 

پارک بی پارک
 رضا عبادی زاده

اگـر از خیابـان شـریعتی عبـور کنیـد اولیـن چیـزی 
کـه بـه چشـمتان می آیـد خلوت تر شـدن ایـن خیابان 
اسـت. دلیـل کم شـدن بـار ترافیکـی هم چیزی نیسـت 
جـز ممنوعیت پارک در این خیابـان. از ازادی تا چهارراه 
طهماسـب آبـاد هیـچ ماشـینی در خیابـان نمـی توانـد 
پـارک کنـد و در ادامـه قرار اسـت از چهارراه طهماسـب 
آبـاد تـا ولیعصـر هـم پـارک ممنوع شـود. هـدف از این 
کار هـم کـم شـدن بـار ترافیکـی در این خیابان نیسـت 
و قـرار اسـت خـط ویـژه ای بـرای اتوبـوس هـای میدان 
آزادی تـا میدان مشـتاق )شـهدا( ایجاد شـود. خط ویژه 
ای جـدا از خـط ویـژه قبلـی. در حـال حاضـر اتوبـوس 
هـای مشـتاق بـه آزادی از خـط ویـژه تـردد مـی کننـد 

امـا مسـیر برعکـس را اتوبـوس هـا بایـد همراه بـا دیگر 
خودروهـا حرکت کنند. بـا ایجاد این خـط ویژه احتمال 
افزایـش اسـتفاده از ایـن وسـیله حمـل و نقـل عمومـی 
بیشـتر مـی شـود امـا ممنوعیـت پـارک در ایـن خیابان 
باعث بروز مشـکالتی شـده و سـاکنین ایـن منطقه فعال 
چنـدان راضـی نیسـتند. هـر کدام هـم دلیلی بـرای این 

دارند. نارضایتـی 
یکـی از سـاکنین مـی گویـد: آرامـش را از مـا گرفته 
انـد. کوچـه ها خیلی شـلوغ شـده اند. او که بـه نظر می 
رسـد حول و حوش 40 سـال سـن دارد ادامه می دهد: 
ترافیـک را از خیابـان گرفتـه انـد و انتقـال داده انـد بـه 

کوچـه هـا. مگر مـا چـه گناهی کـرده ایم؟ 
صفحه 2

5

3

فرماندار جیرفت :

دولت برنامه های خوبی
برای بهبود وضعیت
معلمان دارد

نقش پر رنگ
غفلت در
پديده كودک آزاری

3
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یادداشت

دو راه به هیچستان!
 یاسر سیستانی نژاد

 بازدیـد ریاسـت محتـرم جمهـور جنـاب حجـت االسـالم حسـن روحانـی 
از تخـت جمشـید و انتشـار عکـس یـادگاری ایشـان در ایـن بنـای باسـتانی 
شـگفت انگیـز، کامال در شـأن رییـس جمهور یک سـرزمین باسـتانی بود. این 
کـه مـردی بـا لبـاس روحانیت و در کسـوت ریاسـت جمهـور در مکان شـهیر 
تخـت جمشـید بـا لبخنـدی بر لب عکـس یادگاری بگیـرد، خود بیـان گر یک 

حقیقـت تاریخی اسـت.
ایـران تنهـا امپراتـوری باسـتانی اسـت کـه به محض ورود اسـالم بـه مردم 
از دل و جـان پذیـرای اسـالم شـدند و در طـول یـک قـرن موجبـات تقویـت 
یکدیگـر را فراهـم آوردنـد. اسـتاد شـهید مرتضـی مطهـری خدمـات اسـالم و 
ایـران را نـه یـک طرفـه بلکه متقابـل می داند و تاریـخ هم این قضیـه را اثبات 
کـرده اسـت. ایـن کـه تفکراتـی چه بـه نام ملیـت و چه در پوشـش اسـالم در 
پـی رویارویـی اسـالمیت و ایرانیـت و حـذف هر کـدام به نفع دیگری هسـتند 
نـا خواسـته بـه هـر دو مقوله ضربـه وارد می کننـد. تجربه تاریخـی ثابت کرده 
کـه ملـت ایـران همـواره بـا حفظ سـنت های ایرانی کوشـیده تا شـرع اسـالم 

را نیـز در امـور زندگـی خـود جاری و سـاری کند.
آینـه و شـمعدانی که سـر سـفره تـازه عروس هـا و نـو دامادهـا خودنمایی 
مـی کنـد بازمانده دوران ایران باسـتان اسـت و کتاب آسـمانی کـه در برابر آن 

نهاده می شـود ارمغان اسـالم اسـت.
ادامه در صفحه 6

 »آیـا مـن از میـزان تحصیـالت خـود راضی هسـتم ؟ آیا مشـاغلی 
کـه مـورد عالقـه مـن اسـت تحصیـالت دانشـگاهی نیـاز نـدارد ؟ آیـا 
کارفرمایـان در حیطـه کاری مـن داشـتن مـدرک دانشـگاهی را یـک 
امـر مهـم میداننـد ؟ آیـا رقبای شـغلی من مـدارک دانشـگاهی دارند 
؟ بـا توجـه بـه اینکـه من سالهاسـت در یـک مجموعه مشـغول به کار 
هسـتم و دارای سـابقه طوالنـی هسـتم ، اگـر روزی بخواهـم تغییـر 
شـغل بدهـم آیـا کارفرمـای جدیـد ، سـوابق کاری مـن را خواهـد 
پذیرفـت ، یـا اینکـه از من یک مدرک دانشـگاهی خواهد خواسـت ؟« 
ایـن سـواالت و مشـابه این سـواالت را در سـایت های فـروش مدرک 

یـا بـه قـول خودشـان » تبدیل سـوابق کاری بـه مدارک دانشـگاهی« 
مـی توانیـد ببینیـد. سـایت هایـی که فیلتـر هسـتند اما بـه راحتی با 
یـک فیلتـر شـکن مـی تـوان وارد آن شـد و مـدرک دلخـواه را خرید. 
موسسـات فـروش مـدرک بدلیل آنکـه امکان تبلیـغ ندارنـد، از طریق 
فضـای مجـازی خود را بـه خریداران مـدرک معرفی مـی کنند. کافی 
اسـت کمـی در اینترنـت جسـتجو کنیـد تـا با یکـی دو سـایت فروش 
مـدرک روبـرو شـوید. جالـب اینجاسـت ایـن موسسـات کار خـود را 

غیرقانونـی نمـی دانند. 
صفحه 4

آگهي مناقصه عمومي )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان در نظــر دارداجراي پروژههــاي ذیــل را ازطریــق 
مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد. از کلیــه شــرکت هاي داراي 
صالحیــت دعــوت مــي شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه اداره پیمان و رســیدگي 

و یــا ســایت عمومــي مناقصــات کشــور بــه آدرس iets.mporg.ir مراجعــه نماییــد.

شماره 
مبلغ برآورد)ریال( موضوع اگهي

مبلغ تضمین 
شركت در 

ینمناقصه)ریال(
ضم

ع ت
نو

ت 
رس

فه
هاء

ب

صه
ناق

ع م
نو

بهسازي کمربندي 94-2-23
000ر000ر68754ر111ر631ر15غربي زرند

کي
 بان

مه
ت نا

مان
ض

تجمیعي 
راه و باند 
سال94

عمومي 
دو مرحله 

اي
94-2-24

بهسازي محور 
زرند – کوهبنان 

)حد فاصل 
ده زوئیه – 
طغرالجرد(

000ر000ر728154ر107ر926ر48

ــي اداره کل راه و شهرســازي ــت ا...صدوق ــان آی ــت اســناد: خیاب ــت دریاف  محــل و مهل
ــت 94/02/17 ــخ94/02/16 لغای ــیدگي از تاری ــان و رس ــان - اداره پیم ــتان کرم اس

ــازي ــي اداره کل راه و شهرس ــت ا...صدوق ــان آی ــاکات :خیاب ــت تحویل پ ــل و مهل  مح
 اســتان کرمان- دبیــر خانــه مدیریــت حراســت حداکثــر تــا ســاعت 10صبح روز

ــورخ 94/02/27 ــنبه م یکش
 محــل و تاریــخ بازگشــایي پــاکات: اداره کل راه و شهرســازي اســتان کـــــرمان

94/02/27 مـــورخ  ساعت12روزیکشــنبه 
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان

گزارش اختصاصی »پیام ما« از بازار پر رونق فروش مدرک دانشگاه

3  ماهه دكترا بگیريد
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پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

خبر

در پیچ وخم پرونده هسته ای 
 دكتر سیدعلی خرم* 

 هنـوز پس لرزه هـای بیانیـه لـوزان، جوامـع سیاسـی 
ایـران، آمریـکا و منطقـه را فـرا گرفتـه اسـت و آنهـا کـه 
بـر مـوج ایـن پس لرزه هـا سـوار شـده اند، مایل نیسـتند 
آرامـش بـر پرونـده هسـته ای ایـران سـایه افکنـد. همـه 
جناح هـا و قدرت هـا بـر یـک چیـز توافـق دارنـد و آن 
اینکـه بیانیـه لـوزان کـه شـاخص توافـق ایـران و گـروه 
1+5 بعـد از 18 مـاه بـود، بـه عمـل درنیایـد و مقدمه ای 
بـرای پایـان پرونـده هسـته ای ایـران نباشـد. هجمـه ای 
کـه از زوایـای مختلـف بـه پرونـده هسـته ای ایـران وارد 
عناویـن  تحـت  و  غیرمسـتقیم  اغلـب  اگرچـه  می آیـد، 
مختلـف اسـت ولـی روند کلـی نشـان می دهـد توافقات 
احتمالـی در پرونـده هسـته ای چقـدر شـکننده اسـت. 
مذاکـرات هسـته ای درحالی شـروع شـده و روی نگارش 
متـن تکیـه دارد کـه توافقات بیانیـه لـوزان در هاله ای از 
ابهـام قـرار دارد و دکتـر ظریـف از اینکـه هنـوز توافقـی 
صـورت نگرفتـه، سـخن می گوید. ایـن تعبیر یـادآور این 
اسـت هنگامـی که ایـران خـود توافقـات بیانیه لـوزان را 
الـزام آور و تعهـدآور نمی دانـد، گـروه 1+5 نیز بعـد از آن 
تعهـدی به توافقات نخواهد داشـت و همـه چیز می تواند 
شـکننده بـوده و بعضـا از صفـر شـروع شـود. مانع جدی 
دیگـر دررونـد مذاکرات تندروهای کنگره آمریکا هسـتند 
کـه در سـایه تردید ایـران، درصـدد دوباره نویسـی بیانیه 
لوزان انـد. هجمه هایـی که رژیم صهیونیسـتی به سـاختار 
نمـوده، ظاهـرا در حـال جـواب  وارد  آمریـکا  سیاسـی 
گرفتـن اسـت. بـا نگاهـی بـه یـک سـال و نیـم گذشـته 
توانسـت  هسـته ای  پرونـده  چگونـه  دریافـت  می تـوان 
بـه  کنـد  طـی  را  دیپلماتیـک  و  مسـالمت آمیز  مسـیر 
ترتیبـی کـه حـاوی دسـتاوردهای گوناگـون بـرای ایران 
باشـد امـا بعد از بیانیه لوزان، تفسـیرها و تعبیرها شـروع 
شـد تـا سـرآغاز روندهـای جدیـد در پرونـده هسـته ای 
ایـران شـود. بی شـک هیـچ یـک از بازیگـران گـروه 5+1 
بـه انـدازه ایـران، تالش هـای 18ماهـه پرونده هسـته ای 
را نبایـد ارزشـمند بدانـد و دولـت آمریـکا بعـد از ایـران 
بازیگـر دوم اسـت. ایـران به خوبی می دانسـت دشـمنان 
مترصـد اولیـن فرصت هسـتند کـه توافقـات را در لوزان 
بـه هـم ریختـه و شـکل جدیـدی از توافقـات بـه وجـود 
آورنـد کـه دسـتاورد کمتـری بـرای ایران داشـته باشـد. 
توافقـات نانوشـته بیـن رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان از 
طریـق تندروهـای کنگـره آمریـکا بـرای درهـم ریختـن 
توافقـات لـوزان از طریق به هم ریختن اوضـاع خاورمیانه، 
روزبـه روز شـکل واقعی تـر بـه خـود می گیرد. همـه اینها 
بـرای این اسـت که به تعبیـر نتانیاهو، ایـران نتواند از راه 
توافـق ژنو به اقتدار سیاسـی و هسـته ای خـود ادامه دهد 
و عربسـتان شـاهد اعمـال نظـر ایـران در مسـائل جهان 
عرب و جهان اسـالم باشـد. درنهایت رژیم صهیونیسـتی و 
عربسـتان و بقیه چون ترکیه درصددند اسـتراتژی جدید 
آمریـکا در خاورمیانـه کـه بـه اعمـال نقش بیشـتر ایران 
می توانـد منتهی شـود، هیچگاه عملی نشـود و آمریکا دو 
بازیگر رژیم صهیونیسـتی و عربسـتان را نیز در اسـتراتژی 
جدیـد خـود مدنظـر قـرار دهـد. در چنیـن شـرایطی، 
هوشـمندی و کیاسـت ایران بسـیار مهم اسـت تـا بتواند 
شـرایط بیانیـه لـوزان را در همـان حـد خود مـورد توجه 
قـرار دهـد و از طریـق دیپلماتیـک و گفت وگو بـا آمریکا 
مانـع تاثیـر زیاده طلبی هـای رژیم صهیونیسـتی و دیگـر 

حامیـان منطقه اش شـود.
* سفیر و نماینده دائم اسبق ایران
در سازمان ملل متحد- ژنو

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007037776 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد صادقـی نیـا فرزنـد یاراحمد بشـماره شناسـنامه 15 صـادره از اللـه زار در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 109/65 مترمربـع تحت پـالک 736 فرعـی از 2942 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه ادرس کرمان خیابـان میرزا آقاخان کوچـه 66 پالک 23 خریداری از محـل مالکیت آقای 
یحیـی هدایـت محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 396

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

اول  هیـات   139360319007040203 و   139360319007040206 هـای  شـماره  اراء  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه  ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای عباس قریـه میرزائـی فرزند 
اصغـر بشـماره شناسـنامه 18 صـادره از ماهـان و خانـم صغری سـکنجی فرزند محمد به شناسـنامه شـماره 
414 صـادره از ماهـان بالمناصفـه در ششـدانگ یک باب سـاختمان بـه مسـاحت 288 مترمربع تحت پالک 
524 فرعـی از 4220 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به ادرس کرمان خیابان سـرباز کوچه گلسـتان شـرقی 
5 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای مهـدی صفـری فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 415  

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

تعییـن  قانـون  اول موضـوع  برابـر رای شـماره 139460319011000012 - 1394/1/6 هیـات 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای جـواد بازمانـده پلوی فرزند نصراله بشـماره شناسـنامه 
18 صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 333/91 مترمربع پـالک 525 فرعـی از 864 اصلی 
واقـع در بردسـیر بخـش 20 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای سـیف الـه خسـروی مشـیزی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه  نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10037

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319011003308 - 1393/12/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک بردسـیر 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقـای حسـینعلی حیدرآبادی پور فرزند قربانعلی بشـماره شناسـنامه 
8 صـادره از بردسـیر در سـه دانـگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 16/78 مترمربع پـالک 2 فرعی از 50 
اصلـی واقـع در بردسـیر بخـش 20 کرمـان جهـت الحاق به پـالک 1 فرعـی از 49 اصلی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای مهـدی اسـدی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
و گواهـی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه  نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10032

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319011003309 - 1393/12/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای عبـداهلل حیدرآبـادی پـور فرزنـد قربانعلـی بشـماره 
شناسـنامه 2 صـادره از بردسـیر در سـه دانـگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 16/78 مترمربـع پـالک 
2 فرعـی از 50 اصلـی واقـع در بردسـیر بخـش 20 کرمـان جهـت الحـاق بـه پـالک 1 فرعـی از 49 اصلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مهـدی اسـدی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10033

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319011003311 - 1393/12/19 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک بردسـیر 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـود حیدری نـژاد فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 121 
صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 189/98 مترمربع پـالک 189 فرعـی از 318 اصلی واقع 
در بردسـیر بخـش 20 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حمیـد سـعید محـرز گردیـده اسـت. لـذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره 
ارائـه  نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10036

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319011000153 - 1394/01/22 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای محسـن سـرخوش فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 79 
صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانه به مسـاحت 233/85 مترمربـع پالک 6 فرعـی از 791 اصلی خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـود خسـروی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه  نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10028

سفارش آگهی
09399744226

هفته گذشته حسـن روحانی گفت: پلیس 
موظـف به اجرای قانون اسـت نه اسـالم. این 
گفتـه روحانـی حاشـیه هـای زیادی داشـت. 

توصیـه هـای مراجـع و اعتـراض منتقـدان 
روحانـی باعـث شـد دولت تحـت فشـار قرار 
گیـرد. حـاال معـاون پارلمانی رییـس جمهور 

گفتـه از سـخنان روحانی برداشـت صحیحی 
در  انصـاری  مجیـد  اسـت.  نگرفتـه  صـورت 
جلسـه شـورای اداری شهرسـتان فسـا گفت: 
در واقـع سـخن اصلی رییس جمهـور این بود 
کـه نیـروی انتظامـی کـه اسـلحه در دسـت 
دارد در برخـورد بـا جرایـم قانـون را مـد نظر 
قـرار دهد و اجتهاد شـخصی نکند کـه از این 
صحبـت سـوءتعبیر شـد و عـده ای آن را بـه 
نحـوه ای دیگـر پوشـش دادنـد و یا برداشـت 

نادرسـتی از آن شـد.

واكنش برخی از مراجع
 آیـت اهلل ناصـر مکارم شـیرازی: اخیراً یکی 
از مسـؤوالن محترم گفتـه بودند وظیفه نیروی 
انتظامـی اجرای قانون اسـت نه اجرای اسـالم؛ 
این سـخن از سـه جهت اثر منفی داشـت و به 
هیج وجه مناسـب نبود. قوانیـن ما چیزی غیر 
از قوانین اسـالمی اسـت؛ در حالـی که همه بر 
گرفته از اسـالم اسـت و همه افراد اعم از پلیس 
و غیـر پلیـس موظف بـه اجرای قوانین اسـالم 

هستند.

حضـرت آیت اهلل حسـین نـوری همدانی: 
بایـد بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه اوال 
موازیـن  از  برگرفتـه  مـا  اساسـی  قانـون 
اسـالمی اسـت، ثانیـا ایـن کـه گفتـه مـی 
اجـرای  انتظامـی  نیـروی  وظیفـه  شـود 
احـکام اسـالمی نیسـت، یعنـی در جامعـه 
نشـود؛  از منکـر  نهـی  و  بـه معـروف  امـر 
در حالـی کـه امـر بـه معـروف وظیفـه ای 
همگانـی اسـت و همـه باید ملزم بـه اجرای 

باشـند. آن 

دفاع انصاری از روحانی

انتخابـات مجلس دهم یکـی از مهمترین 
ایـران  اخیـر  سـال  چنـد  هـای  انتخابـات 
اسـت. مجلـس نهـم یکـی از اصولگراتریـن 
مجلـس هـای ایـران بـوده و همیـن موضوع 
دولـت  بـا  زیـادی  اختالفـات  شـده  باعـث 
تدبیـر و امیـد بوجـود بیاید. حسـن روحانی 

اصـالح  حمایـت  نتیجـه  اش  پیـروزی  کـه 
طلبـان و برخـی اصولگرایـان معتـدل بـود 
بـرای اسـتمرار برنامـه هایـش بـه مجلـس 
دارد.  نیـاز  خـودش  دولـت  بـا  همسـوتری 
پـس  هـم  طلبـان  اصـالح  دیگـر  از طـرف 
بـا  قـدرت،  عرصـه  از  دوری  هـا  سـال  از 

تاثیرگـذاری در انتخـاب روحانـی امیدوارنـد 
پررنگـی  نقـش  دهـم  مجلـس  در  بتواننـد 
داشـته باشـند. حـاال چـه بـا ایجـاد اقلیتـی 
قدرتمنـد و چه کسـب اکثریت کرسـی های 
مجلـس. اصولگرایـان سـنتی و معتـدل هـم 
قصـد دارنـد شکسـت در انتخابـات 92 را بـا 
پیـروزی در انتخابـات مجلـس دهـم جبران 
کننـد و از همیـن حاال صحبـت هایی مبنی 
بـر لزوم وحـدت اصولگرایـان از برخی چهره 
هـای ایـن جریان شـنیده می شـود. در این 
میـان امـا گروهی وجـود دارد کـه با کوچک 
تریـن تصمیمـات دولـت روحانـی مخالـف 
اسـت و آبـش بـا اصولگرایـان سـنتی هم در 

یـک جـوی نمـی رود. جبهـه پایـداری کـه 
تمـام  ریاسـت جمهـوری 92  انتخابـات  در 
توانـش را بـرای انتخـاب سـعید جلیلـی بـه 
کار بسـت و شکسـت بدی خورد در دو سال 
اول دولـت تدبیـر و امیـد از هـر راهـی برای 
انتقاد از دولت اسـتفاده کـرد و قطعا مجلس 

بـرای ایـن جبهـه اهمیـت زیـادی دارد.
تجربـه نشـان داده ایـن جبهه چنـدان به 
وححـدت اصولگرایـان پایبنـد نیسـت. حاال 
برخـی سـایت هـا خبـر از سـرمایه گـذاری 
مجـدد پایـداری هـا روی جلیلـی داده انـد. 
اعضـای جبهـه  کـه  داده  نیـوز خبـر  نامـه 
بـه  یـزدی  مصبـاح  مدیریـت  بـه  پایـداری 

دنبـال فرسـتادن جلیلی به مجلس هسـتند. 
را  جلیلـی  روز  دیگـر  و  قـم  از  را  او  روزی 
آنهـا  می کننـد.  پارلمـان  راهـی  مشـهد  از 
جلیلـی را فـردی مـی دانند کـه می تواند در 
مجلـس آینـده نقش مهـم بازی کنـد. دیدار 
مصبـاح یـزدی بـا وی در هفتـه گذشـته نیز 
می رسـد  نظـر  بـه  بـود.  راسـتا  همیـن  در 
آنهـا بـر جلیلـی قبـای ریاسـت مجلـس را 
دوخته انـد و مـي خواهنـد او را بـه کرسـی 
ریاسـت مجلـس بنشـانند. باید دیـد تا زمان 
باقـی مانده تـا انتخابات مجلس سیاسـتمدار 
خجالتـی ایـران چـه تصمیمـی بـرای آینده 

سیاسـی خـود خواهـد گرفـت.

جلیلی، گزینه پایداری ها برای ریاست مجلس آینده

نرخ سود روز 
شمار فعال 10 درصد

بـرای  بانکـی  سـپرده گذاران 
دریافـت نـرخ سـود باالتـر دو روز 
فرصـت  گـذاری  سـپرده  بـرای 
سـود  نـرخ  همچنیـن  دارنـد، 
کوتـاه  حسـاب های  روزشـمار 
قبلـی  توافـق  براسـاس  مـدت 
و  می شـود  پرداخـت  بانکـداران 
نشـده  صـادر  جدیـد  بخشـنامه 

اسـت. بـه گزارش مهر براسـاس بخشـنامه بانک مرکـزی به بانک ها و موسسـات 
اعتبـاری مجـوزدار، نـرخ سـود بانکـی از فـردا )سـه شـنبه( اجرایـی می شـود و 
بنابرایـن سـپرده گـذاران تنهـا یـک روز برای سـپرده گـذاری با نرخ هـای فعلی 
فرصـت دارنـد و افرادی که از روز سـه شـنبه آتی اقدام به سـپرده گـذاری کنند، 
نرخ هـای سـود 20 درصـدی بـرای آنها اعمـال خواهد شـد. اعضای شـورای پول 
و اعتبـار در جلسـه روز سـه شـنبه هفتـه پیش نرخ سـود سـپرده هـای بانکی را 
2 درصـد کاهـش دادنـد و نـرخ آن را از 22 بـه 20 درصـد تقلیـل دانـد. بنابراین 
اعمـال نـرخ سـود 20 درصـدی از فـردا اجرایـی خواهـد شـد و سـپرده گـذاران 
مـی تواننـد بـرای دریافـت نرخ هـای 22 درصـد امـروز اقـدام کننـد. همچنیـن 
گزارشـات میدانـی  از شـعب برخـی بانک هـا حاکـی از ایـن مطلـب اسـت کـه 
هنـوز هیـچ تغییـری بـا مصوبـه جدیـد بانـک مرکـزی در ارتبـاط بـا نرخ سـود 
روز شـمار بانک هـا چـه خصوصـی و چه دولتی ایجاد نشـده اسـت و همـان نرخ 
قبلـی بـه قـوت خود باقی اسـت.   بانک هـا و موسسـات اعتباری در حـال حاضر 
همـان نـرخ سـود روزشـمار 10 درصـد را به مشـتریان مـی پردازند کـه این نرخ 
براسـاس همـان تفاهـم نامـه قبلـی مدیـران بانک هـا و تائیـد و ابالغ آن توسـط 
بانـک مرکـزی در سـال 93 اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه بانکـداران پیـش از 
اجرایـی شـدن مصوبـه پرداخـت نـرخ سـود روزشـمار 10 درصد به حسـاب های 
کوتـاه مـدت نرخ هـای غیررقابتـی بـرای ایـن نـوع حسـاب ها بـه مشـتریان می 
پرداختنـد کـه بعضـا تـا 24 درصـد هـم مـی رسـید و ایـن امـر باعـث ایجـاد 
آشـفتگی در پرداخـت هـای نرخ سـود بانکی ها در نرخ سـود روزشـمار حسـاب 

هـای کوتـاه مـدت شـده بود. 
بررسـی ها از شـعب برخـی بانک هـا حاکـی اسـت کـه باجـه نشـینان بـا یک 
سـردرگمی در ایـن زمینه مواجه هسـتند و هنوز نسـبت به اینکـه بانک مرکزی 
و مدیـران بانکـی چـه تصمیـم جدیدی در ایـن زمینه اتخـاذ کرده انـد، ندارند و 
بـه مشـتریان اعـالم مـی کنند کـه بخشـنامه جدیـدی به ما ابالغ نشـده اسـت 
و همـان نـرخ سـود 10 درصـد بـه مشـتریان پرداخـت می شـود.   به هـر حال، 
بانـک مرکـزی اعـالم کرده اسـت که قرار اسـت هر سـه مـاه یکبار یـک بازنگری 
در نرخ هـای سـود مصـوب شـورای پـول واعتبار بر اسـاس شـرایط بـازار صورت 
گیـرد و ایـن مرحلـه اولیـن مرحلـه کاهـش نـرخ سـود اسـت و بـا رصـد بازارها 
دوبـاره بـرای نـرخ سـود تصمیـم گیری خواهـد شـد. همچنین براسـاس مصوبه 
شـورا نـرخ سـود تسـهیالت بانکی برای عقـود مشـارکتی 24 درصد و نرخ سـود 
عقـود مبادلـه ای 21 درصـد تعییـن شـده اسـت، بر این اسـاس نرخ سـود عقود 
مشـارکتی کـه پیـش از ایـن 28 درصـد بـوده اسـت، بـا 4 درصد کاهـش همراه 
شـد و نـرخ سـود عقـود مبادلـه ای با کاهـش یک درصـدی از 22 بـه 21 درصد 

رسـید کـه از دو روز دیگـر در نیمـه اردیبهشـت اجرایی خواهد شـد.

توقیف كشتی 
متعلق به جزایر 
مارشال قانونی بود

دریایـی  نیـروی  فرمانـده 
ارتـش جمهـوری اسـالمی ایران، 
گفـت: امنیـت در خلیـج فـارس،  
تنگـه هرمـز و دریـای عمـان بـا 
حضور همیشـگی نیـروی دریایی 
برقـرار  کامـاًل  سـپاه  و  ارتـش 

اسـت؛ بنابرایـن نیـاز نیسـت آمریکایی هـا کشـتی های خـود را در ایـن منطقه 
اسـکورت کننـد. آنطـور کـه ایسـنا گـزارش داده امیردریادار حبیب اهلل سـیاری 
در حاشـیه مراسـم بزرگداشـت روز معلم در دانشـگاه فرماندهی و سـتاد ارتش 
)دافـوس( گفـت: امنیـت در خلیـج فارس صددرصـد برقرار اسـت و خلیج عدن 
و باب المنـدب امنیـت کافـی نـدارد، بنابرایـن آمریکایی هـا باید در ایـن منطقه 
کشـتی های خـود را اسـکورت کننـد. امیـر سـیاری دربـاره توقیف یک کشـتی 

متعلـق بـه جزایـر مارشـال، گفـت: ایـن توقیـف کامـاًل قانونـی بـوده اسـت.
مقامـات نظامـی آمریـکا بعـد از توقیـف کشـتی متعلـق بـه جزایر مارشـال 
توسـط کشـورمان اظهـار کـرده بودنـد کـه کشـتی های آمریکایـی را در خلیج 

فـارس اسـکورت خواهنـد کرد.
 امیـر سـیاری همچنیـن دربـاره نجـات کشـتی هنـگ کنگـی از حملـه 
دزدان دریایـی نیـز گفـت: ایـن کشـتی در شـب مـورد تجـاوز قـرار می گیـرد 
و بـا بی سـیم چندیـن بـار تقاضـای کمک می کنـد، امـا کشـتی های نظامی در 
منطقـه هیـچ پاسـخی به کشـتی هنگ کنگـی نمی دهند تـا ناوشـکن البرز که 
در فاصلـه دورتـری قـرار داشـته بـا سـرعت خـود را به منطقـه رسـانده و پس 
از درگیـری بـا دزدان دریایـی ایـن کشـتی را نجـات می دهد. پـس از آنکه این 
کشـتی نجـات پیـدا کـرده و مسـیر خـود را ادامـه می دهـد ناوگروه های سـایر 
کشـورها بـا بی سـیم اعـالم می کننـد که چـه کشـتی در منطقه نیـاز به کمک 

دارد؟
 فرمانـده نیـروی دریایـی با اشـاره به این که نیـروی دریایی در جهـت ارتقای 
نیـروی انسـانی، تجهیـزات، تاکتیک هـا و تکنیک هـای خـود تـالش می کنـد در 
نیمـه دوم امسـال نیـروی دریایـی رزمایـش برگزار می کنـد. وی در پایـان افزود: 

مـا تـالش می کنیـم دقـت و برد موشـک های خـود را افزایـش دهیم.
گفتنـی سـت سـخنگوی وزارت خارجـه هـم دربـاره توقیـف یـک فرونـد 
کشـتی تجـاری بـا پرچـم جزایرمارشـال در آب های ایـران گفته بود: ایـن اقدام 
درچهارچـوب قوانیـن و مقـررات ایـران و مطابـق بامقـررات ورویـه هـای بیـن 
المللـی انجـام شـده اسـت. امیدواریـم مطابـق رویـه هـای مشـابه پـس از حل و 
فصـل بدهـی مالـی ، کشـتی یاد شـده رفع توقیف شـده و به مسـیر خـود ادامه 
دهـد. افخـم بـا اظهـار اینکـه توقیف کشـتی بر اسـاس حکـم قبلـی دادگاه و به 
درخواسـت شـاکی خصوصی صـورت گرفته اسـت گفت : کشـتی مذکورمتعاقب 
توقیـف بـه بندر شـهید باهنـر در بندرعباس منتقل شـده و کلیـه  24 خدمه آن 
کـه از اتبـاع کشـورهای مختلـف هسـتند و در سـالمت کامـل بسـر مـی برند و 

محدودیتـی در ارائـه دسترسـی کنسـولی بـه ایشـان وجود نـدارد .
هفتـه گذشـته یـک فرونـد کشـتی تجـاری بـا پرچم جزایرمارشـال توسـط 

نیروهـای ایرانـی و هدایـت آن بـه سـمت بنـدر عبـاس توقیف شـد.

ركورد صادرات نفت 
ایران شکسته شد

مانـدن  برجـا  پـا  وجـود  بـا 
تحریم هـای بین المللـی، ایـران بـا 
صـادرات 7 میلیـون بشـکه نفـت 
در حالـی یـک رکـورد جدیـد ثبت 
افزایـش  از  گزارش هـا  کـه  کـرده 
500 هزار بشـکه ای حجم صادرات 
نفـت در طـول یـک مـاه گذشـته 
تاکنـون حکایـت دارد. بـه گـزارش 

مهـر، مدیریـت امـور بین الملـل شـرکت ملی نفت ایـران ایـن روزها بـه محل رفت 
و آمـد مشـتریان و مدیـران پاالیشـگاه های نفـت در نقـاط مختلـف جهـان تبدیـل 
شـده بـه طوری کـه در طول چنـد روز گذشـته مذاکرات جدیدی با مسـئوالن چند 
پاالیشـگاه مهـم نفت جهان انجام گرفته اسـت. بر این اسـاس پـس از آغاز مذاکرات 
فـروش نفـت ایـران بـه آفریقـای جنوبـی، چند پاالیشـگاه نفـت از هند، پاکسـتان، 
سـریالنکا، چیـن و برخـی از کشـورهای اروپایی هم مشـتری طالی سـیاه صادراتی 
ایـران شـده انـد. سـید محسـن قمصری مدیـر امـور بین الملل شـرکت ملـی نفت 
ایـران هـم بـا اشـاره بـه آغـاز مذاکـرات نفتـی ایـران و آفریقـای جنوبـی از فروش 
فـرآورده نفتـی، گاز، نفـت خـام، محصوالت پتروشـیمی بـه عنوان محـور مذاکرات 
دو جانبـه یـاد کـرد و گفت: آفریقای جنوبی خواسـتار دریافت نفت برای پاالیشـگاه 
اینجیـن اسـت امـا بنـدر ایـن کشـور در اختیار شـل بـوده و آنهـا نمـی توانند نفت 
را بـه آنجـا ببرنـد. همزمـان بـا آغـاز چانـه زنی ها بـرای افزایش فـروش و صـادرات 
و امضـای قراردادهـای جدیـد نفتـی بـا پاالیشـگرهای بـزرگ نفتی جهـان، رکورد 
صـادرات نفـت خـام ایران پس از پیروزی انقالب شکسـته شـده اسـت. سـیدپیروز 
موسـوی مدیرعامـل شـرکت پایانه های نفتی بـا بیان اینکـه ایران بهار سـال جاری 
نخسـتین بـار موفـق بـه ثبت رکـورد صـادرات هفـت میلیون بشـکه نفـت در یک 
روز و در سـقف سـهمیه اوپـک شـده اسـت، گفـت: در طـول چنـد هفتـه گذشـته 
هشـت پهلـوگاه در پایانـه نفتـی خـارگ بـه طور همزمـان درگیـر شـدند و پس از 
10 سـال امـکان صـادرات هفـت میلیـون بشـکه در یـک روز فراهم شـد. این مقام 
مسـئول بـا اعـالم اینکه این میزان صادرات در سـقف سـهمیه سـازمان کشـورهای 
صـادر کننـده نفـت )اوپـک( صـورت گفتـه اسـت، تصریـح کـرد: پیـش از ایـن در 
پایانه هـای ایـران در خلیـج فـارس رکورد 6 میلیون بشـکه صـادرات نفـت در روز را 
بـه جـا گذاشـته شـده و اکنون ایـن رقم را ارتقا داده شـده اسـت. از سـوی دیگر در 
حالـی یـک رکـورد جدید بـرای صـادرات نفت خام ایـران در طول یـک روز به ثبت 
رسـیده اسـت که رسـانه های بین المللی همچـون رویترز از افزایـش ضربتی تولید و 
صـادرات نفـت خـام ایـران در طول یک ماه گذشـته تاکنـون خبر می دهنـد. از این 
رو حجـم صـادرات روزانـه نفـت ایـران در مـاه آوریل سـال جـاری میـالدی با 500 
هزار بشـکه افزایش به یک میلیون و 180 هزار بشـکه در روز رسـیده که ناشـی از 
افزایـش واردات هنـد اسـت کـه یک مـاه قبـل از آوریل از ایـران نفت نخریـده بود. 
افزایـش صـادرات ایـران بـه ژاپـن و هند باعـث افزایش صـادرات نفت ایـران در ماه 
آوریـل شـده؛ اگرچـه واردات چیـن از تهـران در این مـاه قدری کاهش یافته اسـت. 
در همیـن حـال، بیـژن زنگنه وزیر نفـت ایـران از افزایش دو برابری حجـم صادرات 
نفـت ایـران در طـول چنـد مـاه و در صورت لغـو کامـل تحریم ها خبـر داد و گفت: 
اقدامـات بازرگانـی، عملیاتی و مدیریتی برای افزایش ضربتی تولیـد و صادرات نفت 
در سـطح وزارت نفت و شـرکت های تابع شـرکت ملی نفت ایران انجام شـده اسـت.

چه می خوانید...
دفـاع معـاون پارلمانـی حسـن روحانـی از وی و احتمـال ورود سـعید جلیلی بـه انتخابات مجلس دهم سـوژه هـای امروز صفحه »کاغـذ اخبار« 

هسـتند. در حاشـیه یادداشـتی از سـفیر و نماینـده دائـم اسـبق ایران در سـازمان ملل متحد- ژنـو درباره مذاکرات هسـته ای را مـی خوانید. 
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برپایی نمایشگاه گروهی 
نقاشی در رفسنجان

همـکاری  بـا  روزمعلـم  و  اسـتانه 12اردیبهشـت  در 
اداره فرهنـگ و ارشاداسـالمی نمایشـگاه گروهی نقاشـی 
و چـاپ درنگارخانـه کویـر رفسـنجان برپـا گردید.دراین 
نمایشـگاه 16 تابلـو از 4 هنرمنـد جـوان آقایـان اشـکان 
زاد و صفـا  رامتیـن  زاده،  عبدلـی، محمدرضاشـاهرخی 
الدیـن امامـی درمعـرض دیـد عالقـه منـدان قرارگرفت.

همچنیـن نمایشـگاه دیگـری درهمین نگارخانه ازدسـت 
سـاخته هـا برپـا گردید کـه شـامل 16قطعه سـفال، 30 
اثرچـاپ روی پارچـه و30 قطعه زیورآالت ازسـه هنرمند 
)خانـم ها نفیسـه خلج،رعنا حبیـب زاده وژیمامعصومی( 
بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت. نمایشـگاه فـوق تا21 
درنگارخانـه  سـاعت17  از  عصرهـا  فقـط  اردیبهشـت 
کویرواقـع درجواربزرگترین خانه خشـتی جهان درقاسـم 
منـدان  بازدیدعالقـه  بـرای  رفسـنجان  حاجـی  آبـاد 

دایرخواهدبـود.

دولت برنامه های خوبی برای 
بهبود وضعیت معلمان دارد

فرمانـدار جیرفـت گفـت: دولـت تدبیـر و امیـد برنامـه 
هـای خوبـی برای بهبود وضعیت معیشـتی معلمـان دارد. 
احمد امینی روش با گرامیداشـت 12 اردیبهشـت سـالروز 
شـهادت اسـتاد مطهـری و روز معلـم افزود: بـا رتبه بندی 
معلمـان بخـش مهمـی از ایـن برنامـه هـا اجرا می شـود. 
وی بـا بیـان این کـه ماهیت آمـوزش و پـرورش بر هویت 
دینـی و ملی اسـتوار اسـت گفت: نیروی انسـانی متعهد و 
متخصـص نقـش کیلدی در پیشـبرد برنامه هـای آموزش 
و پـرورش دارد. وی افـزود: بـا توجـه بـه نقـش کلیـدی 
معلمـان در آمـوزش و پـرورش بایـد سـعی شـود منزلـت 
این قشـر زحمت کـش و تاثیرگذار در جامعه حفظ شـود. 
فرمانـدار جیرفـت بـا بیـان ایـن کـه کانـون شـکل گیری 
همـه پیشـرفت هـای علمـی از آمـوزش و پـرورش اسـت 
تصریـح کـرد: امروز اگـر دانشـمندان ما در علـوم مختلف 
بـه دسـتاوردهای مهمی رسـیده اند نتیجه تالشـی اسـت 
کـه معلمـان بـرای آمـوزش این افـراد در سـنین مختلف 
کشـیده و زمینـه شـکوفایی آنهـا را فراهـم کرده انـد. وی 
بیـان کـرد: بعد از پیـروزی انقالب اسـالمی و در چند دهه 
اخیـر تحـوالت زیـادی در بخـش آمـوزش و پـرورش رخ 
داده و سـعی شـده تعلیـم و تربیـت با هم باشـند زیرا این 
مقولـه هـا دو بـال هدایـت دانش آمـوزان هسـتند. امینی 
روش فضـای فیزیکـی را در یادگیـری و توسـعه فعالیـت 
هـای آموزشـی موثـر دانسـت و گفـت: بـا وجـود اینکـه 
تـالش هـای زیادی برای سـاخت مـدارس صـورت گرفته 
و فضاهای اسـتانداردی در شهرسـتان احداث شـده است 
امـا هنـوز تا رسـیدن بـه نقطه مطلـوب فاصلـه داریم که 
نیاز اسـت خیـران حضور بیشـتری در این بخش داشـته 
باشـند. وی بـا بیـان ایـن کـه اگـر عملکـرد آمـوزش و 
پرورش شهرسـتان در سـال گذشـته را مورد بررسی قرار 
دهیـم کارنامـه قابـل قبولـی خواهد داشـت گفـت: یکی 
از کارهایـی کـه در دسـتور کار قـرار دارد رفـع مشـکل 
زمیـن هـای فرهنگیان اسـت که در سـنوات گذشـته به 
ایـن قشـر واگـذار شـد و این مشـکل پـس از سـال ها با 
همـکاری مسـووالن مربوط در حال مرتفع شـدن اسـت. 
فرمانـدار جیرفـت ادامـه داد: روز و هفتـه معلـم فرصـت 
از یـک عمـر تـالش معلمـان  بـرای قدرانـی  مناسـبی 
دلسـوزی اسـت کـه جوانـی و عمر خـود را بـرای تربیت 
فرزنـدان مـا بـکار گرفته انـد و امروز هم به خوبی شـاهد 
بـه ثمـر رسـیدن ایـن زحمـات در عرصـه هـای مختلف 

علمـی، آموزشـی، هسـته ای و غیره هسـتیم.

گزارش اختصاصی »پبام ما« از ممنوعیت پارک خودرو در حاشیه خیابان شريعتی 

پارک بی پارک

 رضا عبادی زاده
اگـر از خیابـان شـریعتی عبـور کنیـد اولیـن چیزی 
ایـن  کـه بـه چشـمتان مـی آیـد خلـوت تـر شـدن 
ترافیکـی هـم  بـار  خیابـان اسـت. دلیـل کـم شـدن 
چیـزی نیسـت جـز ممنوعیـت پـارک در ایـن خیابان. 
از ازادی تـا چهـارراه طهماسـب آبـاد هیچ ماشـینی در 
خیابـان نمـی تواند پارک کنـد و در ادامه قرار اسـت از 
چهـارراه طهماسـب آبـاد تا ولیعصـر هم پـارک ممنوع 
شـود. هـدف از ایـن کار هم کم شـدن بـار ترافیکی در 
ایـن خیابـان نیسـت و قـرار اسـت خـط ویـژه ای برای 
اتوبـوس های میـدان آزادی تا میدان مشـتاق )شـهدا( 
ایجـاد شـود. خط ویـژه ای جـدا از خط ویـژه قبلی. در 
حـال حاضـر اتوبـوس هـای مشـتاق بـه آزادی از خـط 
ویـژه تـردد مـی کنند اما مسـیر برعکـس را اتوبوس ها 
بایـد همـراه بـا دیگـر خودروها حرکـت کنند. بـا ایجاد 
ایـن خط ویـژه احتمال افزایش اسـتفاده از این وسـیله 
حمـل و نقـل عمومـی بیشـتر می شـود امـا ممنوعیت 
پـارک در ایـن خیابـان باعـث بـروز مشـکالتی شـده و 
سـاکنین ایـن منطقـه فعال چنـدان راضی نیسـتند. هر 

کـدام هـم دلیلی بـرای ایـن نارضایتـی دارند.
یکـی از سـاکنین مـی گویـد: آرامش را از مـا گرفته 
انـد. کوچـه هـا خیلـی شـلوغ شـده انـد. او که بـه نظر 
می رسـد حـول و حوش 40 سـال سـن دارد ادامه می 
دهـد: ترافیـک را از خیابان گرفته انـد و انتقال داده اند 
بـه کوچـه هـا. مگـر ما چـه گناهـی کـرده ایم؟ بـا فرد 
دیگـری کـه سـاکن این منطقه اسـت هـم صحبت می 
شـوم. امیـن کـه 28 سـال سـن دارد می گویـد: هر بار 
یـک ماشـین جلـوی پارکینـگ خانـه توقـف مـی کند 
بایـد کلـی منتظـر بمانیـم تـا راننـده بیایـد. وی ادامـه 
مـی دهـد: البتـه این دیگـر به فرهنـگ هر فـرد بر می 
گـردد اما ایـن کار)ممنوعیت پارک در شـریعتی( باعث 
شـده کوچـه هـا با ترافیـک شـدیدی روبرو شـوند. اول 
بایـد فکـری بـه حـال جای پـارک ایـن ماشـین ها می 
کردنـد بعـد ممنوعیـت پـارک در شـریعتی را اجرا می 
کردنـد. مغـازه داران هـم چنـدان از ایـن طـرح راضـی 
نیسـتند. پسـر جوانـی که بعـد از سـه راه 24 آذر مغازه 

دارد مـی گویـد: مشـتری هـای مـا کم شـده. چـرا که 
اکثـر مشـتریان ما عبوری هسـتند و وقتـی اینجا پارک 
ممنوع باشـد کسـانی که مـی خواهند نگاهـی به مغازه 
هـا بیندازنـد بـه جاهای دیگر مـی روند. این مغـازه دار 
ادامـه مـی دهد: اگر مـی خواهند طرحـی را اجرا کنند 
بایـد همـه را در نظر بگیرند نه فقط سـازمان خودشـان 
را. مغـازه دار دیگـری بـه بحـث اضافه می شـود: پارک 
ممنـوع شـریعتی و دو خطه شـدن اتوبـوس ترافیک را 
زیادتـر از قبـل مـی کند و چند سـال دیگـر مجبور می 

شـوند طرح دیگـری را اجـرا کنند.
راننـدگان خودروهـای شـخصی امـا نظـر متفاوتـی 
دارنـد. محمـد 37 سـاله مـی گوید: همین کـه ترافیک 
را کـم کـرده انـد کلی خوب اسـت. بـرای افـرادی مثل 
مـن کـه هـر روز بایـد از ایـن مسـیر بگذرم کم شـدن 
حجـم ترافیـک راضـی کننـده سـت. وقتـی مـی گویم 
قـرار اسـت بـه جـای ایـن جـای پـارک هـا خـط ویژه 
ای بـرای اتوبـوس هـا در نظـر گرفته شـود، مـی گوید: 
حـاال تـا آن خـط ویژه را ایجـاد کنند ما از شـر ترافیک 

شـدیم.  راحت 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

حركت اتوبوس ها سريع تر می شود
معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری کرمان به 
روزنامـه پیـام ما مـی گوید: کرمـان در طی گـذر زمان 
رشـد کـرده ولـی متاسـفانه ایـن رشـد نامتـوازن بوده. 
اکثـر فضاهـای خدماتـی و تجـاری کرمـان در محدوده 
خیابـان شـریعتی شـکل گرفتـه انـد امـا سـکونت گاه 
هـای مـردم از ایـن منطقـه دور شـده اسـت. عـالوه 
بـر ایـن رشـد جمعیـت هـم چنـد برابـر شـده و اکثـر 
خانـواده ها بیشـتر از یک خـودرو دارند. ایـن ها تبعات 
شهرنشـینی سـت. جـالل محمـدی افـزود: مـا بایـد با 
راهکارهایـی از ایـن تبعـات بکاهیم و سـاماندهی حمل 
و نقـل عمومـی در همیـن راستاسـت و اهمیـت زیادی 
بـه وسـائط حمل و نقـل عمومی می دهیـم. وی درباره 
ممنوعیـت پـارک در خیابـان شـریعتی مـی گویـد: بـا 
حـذف پـارک حاشـیه ایـن خیابـان مـی خواهیـم خط 
ویـژه ای بـرای اتوبـوس ایجـاد کنیـم تـا اتوبـوس هـا 

سـریع برونـد و برگردنـد. ایـن طـرح در راسـتای توجه 
بـه وسـائل نقلیـه انبـوه بـر اسـت. ایـن مسـئول ادامـه 
داد: از میـدان آزادی تـا چهـارراه طهماسـب اباد حدود 
سـی و پنج جـای پارک وجود داشـته و الباقی ماشـین 
هـای پارک شـده خـالف می کردنـد. قسـمت دوم این 
خیابـان یعنـی از طهماسـب ابـاد تا ولیعصـر هم همین 
حـدود جـای پـارک وجـود دارد کـه حذف می شـوند. 
از آزادی تـا طهماسـب ابـاد حدود 473 جـای پارک در 
پارکینـگ هـا وجـود دارد و مشـکلی از ایـن نظر وجود 

ندارد. 
معـاون حمـل و نقـل و ترافیک شـهرداری کرمان  با 
اشـاره بـه مشـکالت ترافیکـی خیابـان شـریعتی گفت: 
اکثـر مجتمـع هـای اداری، پزشـکی و تجـاری در ایـن 
خیابـان شـکل گرفته انـد که در آینـده باید بـه تدریج 
جابه جا شـوند. محمـدی ادامه داد: طـرح های دیگری 
هـم داریـم بـرای کم شـدن ترافیـک. مثال از هـر نقطه 
کرمـان بـه آزادی ماشـین هسـت و بایـد آزادی از ایـن 
حالـت پایانـه بـودن در آیـد. وی دربـاره طـرح های در 
نظـر گرفتـه شـده بـرای تقاطـع هـای شـلوغ کرمـان 
گفـت: طـرح هایـی وجـود دارد کـه در حـال بررسـی 
اسـت و ایـن طـرح هـا االن در مراحـل پایانـی بررسـی 
هسـت. ترافیـک شـهری مثـل بـاران اسـت و بایـد در 
هرنقطـه ای ترافیـک را حـل کنیـم تـا سـیالب بـه راه 

نیفتـد و تقاطـع هـا همیـن نقـش را دارنـد. محمـدی 
افـزود: هـدف ما از بیـن بردن ترافیک نیسـت بلکه حل 
کـردن گـره هـای ترافیکـی سـت. ترافیک حل شـدنی 
نیسـت و نبایـد هـم حل شـود چرا کـه به نفـع مردم و 
تجـار هسـت اما گـره های ترافیکی مشـکل زاسـت که 

بایـد حل شـوند.
پ.ن : ایـن طـرح ماننـد هـر طـرح دیگـری نقـاط 
قـوت و ضعفـی دارد امـا اگـر با ایجـاد خط ویـژه برای 
اتوبوس اسـتفاده مردم از وسـائل نقلیه عمومی بیشـتر 
از  اسـتفاده  دالیـل  از  یکـی  دارد.  را  ارزشـش  شـود، 
خـودروی شـخصی اوضـاع نـه چنـدان مطلـوب حمل 
و نقـل عمومـی سـت و وقتـی مردم بـا اتوبوس سـریع 
تـر بـه مقصد برسـند قطعـا به تدریـج حداقـل در این 
مسـیر قید  اسـتفاده از خودروی شـخصی را می زنند. 
البتـه در ایـن میـان شـهرداری کرمـان می بایسـت با 
ایجاد پارکینگ های مناسـب، مـردم را به پارک کردن 
خودروهایشـان در پارکینگ های عمومی تشـویق کند 
تـا مزاحمتی برای سـاکنان کوچه های اطـراف خیابان 
شـریعتی ایجاد نشـود. در غیـر اینصورت ایـن طرح نه 
تنهـا نتیجـه مثبتی دربـر نخواهد داشـت بلکـه نتیجه 
منفـی مـی دهـد. چـرا کـه نتیجـه طـرح هـا و پـروژه 
هـای هـر نهـادی بایـد در نهایـت باعث رضایـت مردم 

شود.

انتصاب جدید
در اداره كل منابع 
طبیعي و آبخیزداري 
جنوب كرمان

بـه گـزارش روابط عمومـی اداره 
کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
منابـع  کل  اداره  کرمـان  جنـوب 
طبیعـي و آبخیـزداري جنـوب، در 
انتصابـات  معارفـه  جریـان جلسـه 
جدیـد که در سـالن اجتماعات اداره 

کل برگـزار شـد مهنـدس کردسـتانی مدیـرکل منابع طبیعـي و آبخیـزداری جنوب 
کرمـان ضمـن اعـالم ایـن مطلب کـه جابجایي ها یـک امر طبیعي در هر سیسـتمي 
مـي باشـد و آنچه که ماندگار اسـت خدمات صادقانه و رضایت خداونـد خواهد بود ، از 
زحمات سـرکارخانم مهندس معصومه مشـایخی مسـئول سـابق امور قراردادها تقدیر 
و تشـکر نمـوده و مهندس محمد حاتمی را به عنوان مسـئول جدید امـور قراردادهای 
اداره کل منصـوب کـرد.  محمـد حاتمـی از جملـه نیروهای جوان و با آتیه ایسـت که 
در سـنوات گذشـته سـابقه مسـئولیت واحـد برنامـه ریـزی و بودجـه اداره کل منابع 
طبیعـی وآبخیـزداری جنـوب کرمـان را در کارنامـه خـود ثبـت دارد. مدیـرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری جنـوب کرمـان در ادامـه ضمن خـوش آمدگویی بـه مهندس 
محمدحسـن رئیسـی به عنـوان همکار جدیـد وی را -  بـا نظر به تجـارب ارزنده اش 
در طـی 18 سـال خدمـت صادقانـه در سـمت هـای مختلـف مدیریتـی - بـه عنوان 
مشـاور مدیـرکل و دبیرشـورای معاونیـن و شـورای اداری ایـن اداره کل منصوب کرد.

پوشش رادیویی 
بم در دستور كار 
قرار می گیرد

مدیـر کل صدا و سـیمای مرکز 
رادیویـی  کرمـان  گفـت: پوشـش 
بـم و راه انـدازی سـامانه دیجیتـال 
دسـتور  در  دهبکـری  منطقـه 
ابوالحسـن  می گیـرد.  قـرار  کار 
ظهـر  از  پیـش  صادقی جهانـی 

امـروز در جلسـه شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان بم اظهار کرد: بـا  ارزش ترین 
سـرمایه اسـتان کرمـان وجـود انسـان های فهیـم و وارسـته ای اسـت کـه نجابـت 
و بزرگـی خاصـی در آنهـا وجـود دارد. وی لقـب دارالصابریـن را مـدال افتخـاری 
بـرای مـردم بـم دانسـت و گفـت: مقـام معظـم رهبـری در سـخنان خـود در اول 
فروردین مـاه امسـال مطالـب مهمـی را مطـرح کردنـد کـه می طلبـد ایـن مطالب 
از جملـه سـبک زندگی اسـالمی در شـورای فرهنـگ عمومی مطرح شـده و مورد 
بررسـی قـرار گیـرد. صادقی جهانـی هـدف از سـفر بـه بـم را خداقوت بـه اصحاب 
فکـر و اندیشـه ایـن شهرسـتان مطرح کـرد و خواسـتار ارائه نظرات و پیشـنهادات 
اعضـای شـورای فرهنـگ عمومی برای پیشـبرد اهـداف نظام و همچنین سـازمان 
صـدا و سـیما شـد. وی تصریـح کـرد: بایـد فرهنـگ پرسـش گری در بین مـردم و 
تقویـت سـعه صـدر در بین مسـئوالن از طریـق صدا و سـیما انجام شـود، چرا که 

ایـن مـوارد توسـعه را دنبـال دارد. 

مردم در زیباسازی 
شهر كرمان 
مشاركت دارند

معاون خدمات شـهری شهردار 
کرمـان گفـت: مـردم کرمـان در 
مشـارکت  شـهر  ایـن  زیباسـازی 
دارنـد. علـی بابایـی اظهار داشـت: 
ایـن امـر مهمـی اسـت کـه مردم 
ترغیـب  شـهر  زیباسـازی  بـرای 

شـده اند و در ایـن زمینـه همـکاری می کننـد و امیدواریـم تـا پایـان سـال جـاری 
شـهر کرمـان را از نظـر منظـر شـهری بـه وضعیـت مطلوب تـری برسـانیم. معاون 
خدمات شـهری شـهردار کرمـان خاطرنشـان کرد: فرهنگ سـازی برای مشـارکت 
مردم در زمینه پسـماندهای خانگی و بهداشـت شـهر در حال انجام اسـت. وی با 
بیـان اینکـه مدتی قبل اسـتاندار کرمـان بازدیـدی را از خیابان های مختلف شـهر 
کرمـان انجـام داد، خاطرنشـان کـرد: با دسـتور اسـتاندار کرمـان اقداماتی توسـط 
ارگان هـای ذی ربـط و شـهرداری برای نورپردازی مناسـب شـهر کرمان آغاز شـده 
اسـت. معـاون شـهردار کرمان اضافه کرد: طـرح جامع پسـماند در معاونت عمرانی 
اسـتانداری کرمـان در حـال بررسـی اسـت و اگر این طـرح مصوب شـود، کارهای 
خوبـی می توانیـم در شـهر کرمـان انجـام دهیـم. بابایـی همچنین کبـود آب خام 
بـرای آبیـاری فضای سـبز شـهر کرمـان را یـک معضل اساسـی برشـمرد و افزود: 
در تابسـتان با مشـکل تامین آب برای فضای سـبز شـهر کرمان مواجه هسـتیم و 

بایـد اعتبـار ویـژه تامیـن آب خـام مـورد نیـاز در نظر گرفته شـود.

دولت عنایت 
خاصی به حوزه 
سالمت دارد

رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
گذشـته  سـال  گفـت:  کرمـان 
عنایـت  امیـد  و  تدبیـر  دولـت 
خاصـی بـه حوزه سـالمت داشـته 
بـه  نیـز  ویـژه ای  بودجه هـای  و 
ایـن حـوزه اختصـاص داده اسـت. 

دکترعلی اکبـر حقدوسـت افـزود: در هفتـه سـالمت امسـال مراکز جامع سـالمت 
افتتـاح شـد کـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی را بـرای یکسـری کارگـران، مردم 
حاشـیه شـهر و ... ارائـه خواهـد کرد ضمن اینکـه مراکز بهداشـتی و درمانی فعالی 
هـم در شهرسـتان هایی همچـون زرنـد نیـز مـورد بهره بـرداری قرار گرفته اسـت. 
حقدوسـت گفـت: بـه عـالوه کلنـگ اورژانـس و بلـوک زایمانـی مرکـز آموزشـی 
درمانـی افضلـی پـور با حضور اسـتاندار بـه زمین زده شـد که امیدواریـم ظرف دو 
سـال آینـده سـاختمان این اورژانـس را در زمینی به مسـاحت پنج هـزار مترمربع  
احـداث و مشـکالت مربـوط بـه آن را حـل کنیـم. رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان یـادآور شـد: همچنیـن در ادامه گام سـوم طـرح تحول نظام سـالمت و در 
هفتـه سـالمت، خانه هـای بهداشـتی در چهـار منطقـه چتـرود شهرسـتان کرمان 
افتتاح شـد. وی خاطرنشـان کرد: خوشـبختانه امروز شـاهد رضایتمندی مردم در 
خدمـات حوزه سـالمت هسـتیم اما هنوز تا رسـیدن بـه نقطـه اوج و رضایتمندی 

مـردم  فاصلـه داریـم  کـه بایـد بـه تـالش خـود ادامـه دهیـم.

تقی زاده مدیر جدید گل گهر؟
بـه نظـر می رسـد پـس از کش و قـوس های فـراوان مدیـر عامل گل 
گهـر تغییـر کـرده و جـالل مآب جـای خـود را به تقـی زاده داده اسـت. 
آنطـور کـه وبسـایت گفتار نـو به نقـل از یک منبـع آگاه خبـر داده ناصر 
تقـی زاده بـه عنـوان مدیرعامـل جدید این شـرکت انتخاب شـده اسـت. 
در هفته هـای گذشـته خبر انتخاب تقـی زاده و اسـتعفای جالل ماب بارها 
در رسـانه ها مطـرح شـده بـود اما به دلیـل مخالفت برخـی اعضای هیات 
مدیـره گل گهـر ایـن تغییـر هـر بار بـه تاخیر افتـاده بـود.  نامه نـه نفر از 
نماینـدگان اصولگـرای اسـتان خطـاب به معـاون اول رییـس جمهور که 
در آن تلویحـا از مدیرعاملـی جالل مآب حمایت شـده بـود یکی از دالیل 

تاخیـر در انتخابـات مدیرعامـل جدید به شـمار می رود. ایـن مخالفت نمایندگان نارضایتی اسـتاندار کرمـان را هم در 
پی داشـت. رزم حسـینی  گفته بود: ما موضع مان مشـخص اسـت بهتر اسـت از نمایندگان محترم اسـتان بپرسید که 
چـرا در کار دولـت دخالـت می کنند. نقش شـهباز حسـن پور نماینده سـیرجان و بردسـیر در ایـن مخالفت ها بیش از 
سـایر نماینـدگان بـود. حسـن پور تالش می کـرد جایگزین جالل مـآب یکی از چهره های موردپسـند او باشـد. چنانکه 
او چنـد مـاه قبـل در محافل عمومی از گزینه هایی چون محمدرضا بنی اسـدی، مدیرعامل شـرکت فـوالد کاوه جنوب 
بـه عنـوان گزینـه الیـق مدیرعاملـی گل گهر نام بـرده بـود. همچنین برخـی خبرهای تایید نشـده از مخالفت سـید 
عبدالحمیـد ثمـره هاشـمي عضـو جامعه اسـالمی مهندسـین و عضو هیات مدیـره گل گهر بـا مدیر عاملـی تقی زاده 
حکایـت داشـت امـا حـاال تقـی زاده موفـق شـده اسـت کـه رای اکثریت هیـات مدیـره را به دسـت آورد.  هنـوز خبر 
رسـمی ای دربـاره ترکیـب آرای اعضای هیات مدیره گل گهر اعالم نشـده اسـت. ناصر تقی زاده پیـش از این مدیرعامل 
شـرکت فـوالد بنـاب بوده اسـت. شـرکت فـوالد بنـاب از شـرکت های زیر مجموعـه »گروه مالی گردشـگری« اسـت. 

تقـی زاده در دولـت اصالحـات هم بـرای دوره ای مدیرعامل شـرکت گل گهر بوده اسـت.

شهید مطهری در بیداری جامعه نقش بسزایی داشت
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان و امـام جمعـه کرمـان گفـت: شـهید 
مطهـری در بیـداری جامعـه نقش بسـزایی داشـت و تالیفـات وی هنوز 
در جامعـه مطـرح اسـت. آیت اهلل سـید یحیی جعفری در دیـدار معاون 
پژوهـش و برنامـه ریزی آموزشـی وزیر آمـوزش و پرورش بـا وی افزود: 
نقش شـهید مطهـری در پیروزی انقالب اسـالمی نیز بسـیار ارزشـمند 
اسـت. وی بیـان کـرد: انقـالب اسـالمی بـه نوعـی شکسـت هیمنـه 
اسـتکباری آمریکا بود. وی گفت: 36 سـال قبل انقالب اسـالمی توسـط 
حضـرت امـام خمینـی )ره( در ایـن کشـور بـه وجـود آمـد و دلیـل بـه 
وجـود آمـدن ایـن انقـالب کـه شـبیه معجـزه اسـت این بـود کـه امام 

راحـل در همـه جهـات انسـانی نمونـه و کامل بـود. نماینده ولی فقیه در اسـتان کرمـان ادامه داد: تزکیـه و تهذیب 
نفـس امـام خمینـی )ره( موجـب پیروزی انقالب اسـالمی شـد. وی گفت: دشـمن از هـر راهی وارد و به هر وسـیله 
ای متوسـل مـی شـد تـا مانـع از پیـروزی انقالب شـود ولـی خداوند متعـال پیـروزی انقالب اسـالمی را خواسـت. 
آیـت اهلل جعفـری بـه تحمیـل جنگ هشـت سـاله به ایـران اسـالمی در بدو پیـروزی انقالب اسـالمی اشـاره کرد و 
افـزود: کشـور مـا در آن زمـان از سـپاه، ارتش و بسـیج قدرتمنـدی بهره مند نبود زیرا امور کشـور در رژیم گذشـته 
بـر اسـاس دسـتور بیگانـگان انجـام مـی شـد. وی از امدادهـای الهی بـه ملت ایـران به عنـوان نمونـه ای از عظمت 
خداونـد یـاد کـرد و گفـت: خداونـد در واقعـه طبس می خواسـت نظام جمهـوری اسـالمی را حفظ کند لـذا توفان 
شـن از پیـروزی دشـمن جلوگیـری کـرد. امـام جمعـه کرمـان تصریح کـرد: بـرای پیـروزی انقالب اسـالمی تالش 
هـای زیـادی صـورت گرفتـه و جـان هایـی نیز تقدیم شـده اسـت. وی همچنیـن قرائت و تدبـر در قـرآن را موجب 
برکـت خانـه دانسـت و بـه نقـل از پیامبر مکرم اسـالم حضرت محمـد )ص( گفت: خانـه ای که قـرآن در آن مطرح 

نباشـد خیر انـدک دارد.

چه می خوانید...
امـروز در صفحـه »کرمـان ویـج« به ممنوعیت پارک در خیابان شـریعتی پرداخته شـده اسـت و معـاون حمل و نقل و ترافیک شـهرداری کرمان 
توضیحاتـی را در ایـن ارتبـاط بـه پیام ما ارائه کرده اسـت. تغییر مدیرعامل شـرکت گل گهر سـیرجان هم از دیگر سـوژه های این صفحه اسـت. 
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 رضا عبادی زاده
 »آیـا من از میـزان تحصیالت 
خود راضی هسـتم ؟ آیا مشـاغلی 
اسـت  مـن  عالقـه  مـورد  کـه 
تحصیالت دانشـگاهی نیـاز ندارد 
؟ آیـا کارفرمایان در حیطه کاری 
مـن داشـتن مـدرک دانشـگاهی 
؟  میداننـد  مهـم  امـر  یـک  را 
آیـا رقبـای شـغلی مـن مـدارک 
دانشـگاهی دارنـد ؟ بـا توجـه به 
یـک  در  سالهاسـت  مـن  اینکـه 
مجموعـه مشـغول به کار هسـتم 
و دارای سـابقه طوالنـی هسـتم ، 
اگـر روزی بخواهـم تغییـر شـغل 
 ، جدیـد  کارفرمـای  آیـا  بدهـم 
خواهـد  را  مـن  کاری  سـوابق 
مـن  از  اینکـه  یـا   ، پذیرفـت 
یـک مـدرک دانشـگاهی خواهـد 
و  سـواالت  ایـن  ؟«  خواسـت 
مشـابه این سـواالت را در سـایت 
هـای فـروش مـدرک یـا بـه قول 
خودشـان » تبدیل سـوابق کاری 
مـی  دانشـگاهی«  مـدارک  بـه 
توانیـد ببینیـد. سـایت هایـی که 
راحتـی  بـه  امـا  هسـتند  فیلتـر 
بـا یـک فیلتـر شـکن مـی تـوان 
وارد آن شـد و مـدرک دلخـواه را 
خریـد. موسسـات فـروش مدرک 
بدلیـل آنکه امکان تبلیـغ ندارند، 
از طریـق فضـای مجـازی خود را 
معرفـی  مـدرک  خریـداران  بـه 
مـی کننـد. کافـی اسـت کمـی 
کنیـد  جسـتجو  اینترنـت  در 
فـروش  سـایت  دو  یکـی  بـا  تـا 
جالـب  شـوید.  روبـرو  مـدرک 
کار  موسسـات  ایـن  اینجاسـت 
خـود را غیرقانونـی نمـی داننـد. 
موسسـات  ایـن  از  یکـی  سـایت 
ایـن  خواسـته  بازدیدکننـده  از 
سـوال را از خـود بپرسـند:« اگـر 
مفیـد  کاری  سـابقه  مـن  واقعـا 
دارم و دوره هـای مختلـف غیـر 
و  ام  گذرانـده  نیـز  آکادمیـک 
نیـز  تقدیرنامـه  و  جوایـز  حتـی 
برخـی  در  حتـی  شـاید  و  دارم 
مـدرک  دارای  افـراد  مـوارد 
دانشـگاهی را تعلیـم داده ام پس 
چـرا هرچـه سـریعتر از طریق ... 

اقـدام بـه دریافت مـدرک معتبر 
دانشـگاهی نکنـم ؟« و بـا طـرح 
ایـن سـوال قصـد دارد اینطور به 
مخاطـب القـا کند که اگـر تجربه 
کافـی داریـد ولـی علمـش را نه، 
نیـازی بـه درس خواندن نیسـت 
و خریـدن مدرک بدلیـل توانایی 

هـای شـما اشـکالی نـدارد.
متقاضـی خریـد مـدرک پـس 
از گذرنـدان مراحـل ثبـت نـام و 
ارسـال رزومـه خـود، بایـد نـوع 
مـدرک خـود را انتخـاب کند. هر 
جداگانـه  قیمتـی  هـم  موسسـه 
اخـذ  بـرای  موسسـه  یـک  دارد. 
مـدرک از دانشـگاه هـای امریکا، 

اسـترالیا، کانـادا و انگلسـتان در 
مقاطع کارشناسـی 9 هـزار دالر، 
کارشناسـی ارشد 12 هزار دالر و 
دکتـر 16 هـزار دالر دریافت می 
کنـد و ظـرف 3 هفتـه مـدرک را 
بـه دسـت خریـدار مـی رسـاند. 
بـه  موسسـه  ایـن  هـای  هزینـه 
اقشـار  همـه  کـه  ایسـت  گونـه 
توانایـی خرید مـدرک را ندارند و 
بیشـتر بدرد پولدارهـا می خورد. 
امـا یـک موسسـه دیگر بـه گونه 
ای عمـل مـی کند که هر کسـی 
مـی توانـد مـدرک دلخواهـش را 
بخـرد. ایـن موسسـه دانشـگاه ها 
را در مقایسـه بـا دانشـگاه هـای 
امریـکا بـه 4 سـطح رده پاییـن، 
رده  و  بـاال  رده  متوسـط،  رده 
عالـی تقسـیم مـی کنـد و قیمت 
مدارکـش به تومان اسـت. هزینه 
خرید مـدرک دانشـگاه های رده 
پاییـن بـرای دیپلم،فـوق دیپلـم، 
لیسـانس، فوق لیسـانس و دکترا 
یـک  تـا  هزارتومـان   320 بیـن 

میلیـون و 700 هزارتومان اسـت. 
برای دانشـگاه های رده متوسـط 
ایـن رقـم بیـن 640 هـزار تومان 
تـا 5 میلیون و 358 هـزار تومان 
اسـت. ایـن هزینه برای دانشـگاه 
هـزار   850 از  بـاال  رده  هـای 
تومـان شـروع می شـود و مدرک 
 700 و  میلیـون   9 دکترایـش 
بـرای  و  ارزد  مـی  تومـان  هـزار 
هزینـه  بـاال  رده  هـای  دانشـگاه 
مـدرک در مقاطـع مختلـف بین 
تـا  هـزار   700 و  میلیـون  یـک 
12 میلیـون و 900 هـزار تومـان 
دو  هـر  در  جالـب  نکتـه  اسـت. 
موسسـه ایـن اسـت کـه همـراه 
بـا مـدرک، ریزنمـرات و معدل و 
تاریـخ فارغ التحصیلـی هم صادر 

شـود. می 
موسسـات دیگری هم هسـتند 
کـه کار فـروش مـدرک را انجـام 
مـی دهنـد و اتفاقـا ایـن روزها و 
بـا توجـه بـه رواج مـدرک گرایی 
نـان  مـدرک  فـروش  ایـران،  در 

خوبـی هـم دارد. طبـق گـزارش 
مـاه  بهمـن  در  ایـران  روزنامـه 
سـال گذشـته در کرمـان پلیـس 
از سـه هـزار گواهینامه آموزشـی 
غیـر  صـورت  بـه  کـه  مهارتـی 
قانونـی صـادر شـده اسـت، خبـر 
کل  رئیـس  موحـد  یـداهلل  داد. 
دادگسـتری اسـتان کرمـان نیـز 
در آن زمـان اعـالم کرد: »جمعی 
دریافـت  متهمـان  عنـوان  بـه  
گواهینامـه آموزشـی و جمعـی از 
کارکنـان ادارات ذیربط و مدیران 
مؤسسات آموزشـی تحت  تعقیب 
قـرار گرفتنـد.« ایـن پرونـده در 
کرمـان  بازپرسـی  سـوم  شـعبه 
همچنان در حال بررسـی است و 

ایـن ماجرا طی سـه سـال جریان 
از  سوءاسـتفاده  بـا  و  داشـته 
غفلت هایـی که در برخـی ادارات 
صـورت گرفتـه اسـت، اسـامی را 
وارد فهرسـت ایـن سـازمان ها و 
ادارات کرده انـد. بـه گفتـه موحد 
ایـن مؤسسـات آنقـدر گسـترش 
برخـی  از  کـه  کرده انـد  پیـدا 
اسـتان های دیگـر ماننـد تهـران، 
سـمنان و کرمانشـاه به مؤسسات 
مذکـور مراجعـه کـرده و از ایـن 
کرده انـد.  سوء اسـتفاده  جریـان 
خریـد  متقاضیـان  از  یکـی 
مـدرک بـه روزنامـه ایـران گفتـه 
ام  تحصیلـی  »مـدرک  بـود:» 
دیپلـم تجربـی اسـت.هم اکنـون 
می کنـم  کار  آن  در  کـه  اداره ای 
اگـر  اعـالم کـرده اسـت  بـه مـا 
تحصیـالت عالیـه داشـته باشـید 
می توانیـد ارتقای شـغلی بگیرید. 
چطـور  سـال  و  سـن  ایـن  بـا 
می توانـم سـر کالس بـروم و بـا 
دانشـجویانی که همسن فرزندانم 
هسـتند سـر یک کالس بنشینم، 
بنابرایـن تصمیـم گرفتم از همین 
تحصیلـی  مـدرک  مؤسسـات 
بخـرم.« ایـن فـرد وقتـی بـا ایـن 
می توانـد  چطـور  کـه  پرسـش 
مدرکـی بخرد که در آن سـوادی 
نـدارد؟ جـواب داده: »مگر آنهایی 
سـواد  گرفته انـد  مـدرک  کـه 
باالیـی دارند؟  متأسـفانه به علت 
مشـغله کاری فرصتی بـرای ادامه 
تحصیل نـدارم، امـا از طرفی باید 
بـرای حفـظ سـمت فعلـی ام پایه 
مـدرک دانشـگاهی را ارتقا دهم و 
ایـن امر یکـی از پیش شـرط های 
سـوی  از  مـن  اشـتغال  ادامـه 

کارفرمـا اعـالم شـده اسـت.«
نبـود  در  پیداسـت  آنچـه 
ایـن  کافـی،  و  دقیـق  نظـارت 
روزهـا فـروش مـدرک دانشـگاه 
هـای خارجی به تجارتی پرسـود 
تبدیـل شـده و متقاضیـان مـی 
توانند راه دشـوار حداقل 4 سـاله 
را طـی 2 یـا 3 مـاه طـی کننـد 
البتـه اگـر کمـی جیـب خـود را 

شـل کننـد.

گزارش اختصاصی »پیام ما« از بازار پر رونق فروش مدرک دانشگاه

3  ماهه دكترا بگیريد

قانون
بهمن کشاورز حقوقدان می گوید: در ایران قانون 

گذار سختگیری ویژه ای برای جعل مدرک تحصیلی 
در نظر گرفته است تا حرمت آن محفوظ بماند.  

مطابق ماده 275 قانون مجازات اسالمی، هرکس 
مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی 

یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی  و تحقیقاتی داخل یا خارج 

از کشور یا ارزشنامه های تحصیالت خارجی را جعل 
کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده 
قرار دهد عالوه بر جبران خسارت ، به حبس از 

یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که 
مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها 

و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا 
نهادهای انقالب  اسالمی باشد یا به نحوی از انحا در 
امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت 

داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می شود./ 
نقل شده از روزنامه ایران

شرع
متن استفتاء: نظر به اینکه الزمه استخدام در تمام 
شرکتها مدرک تحصیلی باال میباشد .لذا با داشتن 
تجربه و تخصص کافی در حرفه ای چنانچه فاقد 
مدرک درخواستی باشیم میتوانم با خرید مدرک 
بصورت غیر متعارف مدرک رابدست آورده و در 
شرکت مورد نظر مشغول بکار شوم .چنانچه مشغول 
به کار شوم درآمد آن برای خانواده او چه حکمی دارد؟
 آیت اهلل سیستانی: خریدن مدرک حرام است.

 آیت اهلل مدنی تبریزی: کسب درآمد با مدرک جعلی 
جایز نمی باشد و باید طبق مقررات عمل شود

  آیت اهلل مکارم شیرازی: این کار جایز نیست. 
  آیت اهلل صافی گلپایگانی: تقلب جایز نیست.بلی اگر 
کسی خدای ناکرده مرتکب این گناه شده باشد و در 
جایی او استخدام کرده باشندچنانچه از عده وظایف 
مربوطه بر می آید . حقوق او مانعی ندارد./ به نقل از 
قدس آنالین

چه می خوانید...
آیـا شـما هـم بـا تبلیـغ اخذ مـدرک در کمتر از 4 ماه روبرو شـده اید؟ اگر مـی خواهید در جریان چگونگی فعالیت سـایت هـای اینترنتی فروش 

مـدرک قـرار بگیرید صفحه »ویژه« را از دسـت ندهید.
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

5 دنیای مجازی5

 MWC  شـرکت لنـوو در کنفرانـس خبـری
اسـفند93  چندیـن محصـول و از جملـه چندین 
تبلـت، دو اسـمارت فون و یـک ویدیـو پروژکتـور 
معرفـی کـرد ولـی هیچ کـدام از ایـن محصـوالت 
ماننـد گوشـی تلفـن Vibe Shot جلـب توجـه 
و سـروصدا نکـرد. دسـتگاهی کـه در نهایت معلوم 
دوربیـن  یـا  اسـت  اسـمارت فون  یـک  نیسـت 

کامپکتـی از شـرکت سـونی!
بعـد از نوکیـا و سامسـونگ کـه گوشـی هایی 
عرضـه  بـازار  بـه  کامپکـت  دوربین هـای  شـبیه 
کردنـد، اکنـون نوبـت لنوو اسـت کـه روی ویژگی 
دوربیـن در گوشـی موبایـل تمرکـز کنـد و راه کار 
گوشـی  یـک   Vibe Shot بدهـد.  را  خـودش 
آندرویـدی معمولی با دوربین 16 مگاپیکسـلی در 
پنـل عقب اسـت. از یک روکش بدنـه آلومینیومی 
بهـره می بـرد کـه ایـن دسـتگاه را بیشـتر شـبیه 
دوربین های سـری point-and-shoot سـونی 

می کنـد. لنـوو بـرای جلـب رضایـت دوربین بازهـا 
روی گوشـی تلفـن، یـک دکمـه فیزیکـی دوربین 
تعبیه کرده اسـت که کارکـردی دو مرحله ای دارد 
و بـا نگـه داشـته دسـت روی آن و تـا نیمه فشـار 
دادنـش، فوکـوس خـودکار را نیـز انجـام می دهد. 
این ویژگی روی اسـمارت فون ها غیرمعمول اسـت. 
همیشـه کلیـد دوربیـن روی صفحه نمایـش و بـه 
صـورت نرم افزاری تعبیه شـده اسـت. امـا تنها این 
ویژگـی متمایز کننده نیسـت. یک غلتانـک یا نوار 
لغزنـده نیـز در پنل کناری گوشـی قرار داده شـده 
اسـت تـا کاربـران بـه سـرعت و بـه طور خـودکار 
بتواننـد میان مود Smart و Pro سـوییچ کنند. 
ایـن نـوار شـبیه فعالیـت سـوییچ Mute روی 
گوشـی های آیفـون اسـت با ایـن تفاوت کـه رابط 
کاربـری دوربیـن را به طـور کامل تغییـر می دهد. 
در مود هوشـمند عکاسـی بـه طور خـودکار انجام 
می شـود ولـی در مـود Pro تنظیماتـی در اختیار 

کاربر اسـت تا سـطح ISO را تغییر دهد، سفیدی 
عکـس را باالنس کند، نور مسـتقیم روی سـوژه را 
تنظیـم کنـد و چیزهـای دیگـری کـه بـرای یک 
عکاسـی غیرخودکار الزم اسـت. رابـط کاربری مود 
Pro شـبیه نرم افزارهای دوربین های گوشـی های 

لومیای مایکروسـافت اسـت.
در آزمایش هـای اولیـه ای کـه از این تنظیمات 
صـورت گرفتـه اسـت، نشـان می دهـد فوکـوس 
خـودکار بـدون فعـال بـودن قابلیت هـای لمسـی 
 16 دوربیـن  اسـت.  سـخت  صفحه نمایـش 
مگاپیکسـلی روی ایـن گوشـی، بهتریـن دوربیـن 
بـازار بـرای تلفن های همراه نیسـت اما لنوو سـعی 
کـرده اسـت ویژگی هـا و قابلیت هایی بـه آن اضافه 
کنـد تا جبران کرده باشـد. مثـاًل روی این دوربین 
تثبیت کننـده عکـس اپتیـکال )OIS( فلش چند 
رنگه افزوده شـده اسـت. در پنل جلویی گوشی نیز 
یـک دوربین هشـت مگاپیکسـلی می بینیـم. خود 

گوشـی مشـخصات سـخت افزاری از قرار پردازنده 
صفحه نمایـش   ،615 اسـنپ دراگون  کـوال کام 
پنـج اینچـی Full HD و 32 گیگابایـت حافظه 
ذخیره سـازی در کنـار سـه گیگابایـت حافظـه رم 
اصلـی و سیسـتم عامل آندرویـد آب نبـات چوبـی 
فقـط  گوشـی  ایـن  ضخامـت  دارد.   )5 )نسـخه 
7/3میلی متـر اسـت و هـم صفحه نمایـش و هـم 
پنل پشـتی از شیشـه Gorilla Glass تشکیل 
 MicroSD شـده اند. امکان افزودن کارت حافظه
را دارد و از یـک باتـری 2900 میلی آمپرسـاعتی 
انـرژی می گیـرد. عـالوه بـر شـبکه های وای فـای، 

از شـبکه های موبایـل LTE نیـز بهـره می بـرد 
لنـوو  دارد.  را  سـیم کارت  دو  افـزودن  قابلیـت  و 
می گویـد Vibe Shot را ژوئـن بـا قیمـت 349 
دالر وارد بـازار خواهـد کـرد. همان طور که گفتیم، 
ایـن شـرکت یـک اسـمارت فون دیگـر هم بـه نام 
A7000 معرفـی کـرد. یـک 5/5 اینچـی بسـیار 
باریـک ولـی ارزان قیمـت ) فقـط 170 دالر(. ایـن 
گوشـی از یک پردازنده هشـت هسـته ای مدیاتک، 
دو گیگابایت حافظه رم و هشـت گیگابایت حافظه 
ذخیره سـازی بهـره می برد و اواخر همیـن ماه وارد 

بـازار می شـود.

 گوشی تلفنی که بیشتر شبیه دوربین است!

Lenovo Vibe Shot را بیشتر بشناسید

اینستاگرام
در این سـتون پربازدیدترین عکس ها ی نشـر 

شده در اینسـتاگرام را می بینید.
1. بنیامیـن  وبارانـا در شـب تولـد بارانـا عکـس از 

صفحـه موسـیقی مـا

2. عکسـی از حامـد بهـداد بـا ایـن متـن: یوسـف می 
دانسـت تمـام درهـا بسـته هسـتند، امـا بـه خاطـر خدا 
حتـی به سـوی درهای بسـته دویـد و تمام درهـا برایش 
بـاز شـد... اگـر تمـام درهـای دنیـا هـم بـه رویت بسـته 
شـدند، دنبـال درهـای بسـته بـدو.. چـون خـدای تـو و 

یوسـف یکی اسـت

3. بازدیـد رییس جمهـوری از مجموعه تاریخی تخت 
جمشـید ایرنا - شـیراز - حجت االسـالم حسـن روحانی 
رییس جمهوری در  سـفر دو روزه خود به اسـتان فارس 
روز پنجشـنبه بـرای بازدیـد از مجموعـه جهانـی و آثـار 

باسـتانی تخت جمشـید بـه ایـن مجموعه رفت

4- احسـان حـاج صفـی، هافبک تیم فوتبال سـپاهان 
و تیـم ملـی عکسـی از خـود و محمـد علیـزاده خواننده 
سرشـناس موسـیقی پـاپ کشـورمان در اینسـتاگرامش 
منتشـر کـرد و نوشـت: یـک شـب بـه یـاد ماندنـی بـا 

علیزاده محمـد 

در حاشیه نظرسنجی های جعلی تغییرنام خلیج فارس

به خلیج فارس
رای ندهید

 عطیه بهره بر
مطمئنـا شـما هم تـا بحال با ایـن پیام روبرو شـده اید: 
»لطفـاً بخونید پـای آبروی کشـورمون در میانه. لطفاً کپی 
کنیـد... فـوری فوری فـوری ایران دوباره به شـرکت گوگل 
اعتـراض نمـوده بخاطـر اسـم خلیـج فـارس که در نقشـه 
گـوگل خلیـج عربـی ثبت شـده اسـت. بـرای همیـن هم 
شـرکت گـوگل اعتراض ایـران را قبول کـرده وگفته راجع 
بـه ایـن دو رای گیـری اینترنتی انجام میگیـره که رای هر 

کدام بیشـتر شـد به اسـم همان ثبت مشـود. 
سـریع اقـدام کنیـد همیـن اآلن 90درصـد عربهـا رای 
دارنـد. 10درصـد ایرانـی هـا تـا وقـت رای گیـری تمـام 
نشده،بشـتابید. اگـر همـت نکنی اسـم خلیج فـارس برای 
همیشـه بـه فراموشـی میـرود. وارد سـایت شـوید سـمت 
راسـت دو دایـره هسـت روی خلیج فارس کلیـک کنید و 
بعـد بـر روی vote کلیـک کنید بـا موفقیت و پیـروزی... 

اینم آدرس سـایت:
http://www.persianorarabiangulf.

 com/index.php
کمتـر از یـک دقیقـه وقتتونـو میگیـره... لطفـاً هر کی 

ایرانیـه اطـالع رسـانی کند.«
میتـوان گفـت کـه طـی چنـد سـال اخیـر همـه ی ما 
حداقـل یکبـار بـا چنین پیامـی روبرو شـده ایـم و در این 
نظرسـنجی شـرکت کرده ایم. آیا این نظرسـنجی تاثیری 
دارد و آنطـور کـه در متـن فـوق آمـده سـایت گـوگل این 

نظـر سـنجی را ایجاد کرده اسـت؟
سـایتی کـه ایـن نظر سـنجی را انجام مـی دهد متعلق 
بـه فـردی سـوریه ای-مالزیایی سـت. صاحب این سـایت، 
یـک جوان 27سـاله اهل سـوریه به نـام »ُهمام القـُـرانی« 
اسـت کـه در مالـزی به کار در چند شـرکت اشـتغال دارد 
و هـر موقـع اراده کنـد نتایـج را دسـتکاری مـی کنـد تـا 
ایرانیـان بیشـتری بـه رأی گیـری تشـویق شـوند و اگـر 
بخواهـد نتیجـه مورد نظر خـودش را برنـده اعالم می کند 
اما این در حالی اسـت که به احتمال بسـیار زیاد، نسـبت 
آرای داده شـده نیـز جعلـی اسـت. عـالوه بـر ایـن، همـام 
القرانـی نظرسـنجی های زیـادی را دربـاره موضوعـات و 
مسـائل مـورد مناقشـه دو یا چند کشـور برگـزار کرده که 

از جمله این مسـائل، می توان به مناقشـه درباره حاکمیت 
کشـمیر توسـط هنـد و پاکسـتان، مناقشـه میـان چین و 
تایوان و مسـأله فلسـطین و رژیم صهیونیسـتی اشاره کرد.

گفتنی سـت  هیچ سـازمان یا شرکتی توانایی یا اختیار 
تغییـر نـام یک مـکان بیـن المللی چـون خلیج فـارس را 
نـدارد ، آنهـم بـا یـک نظرسـنجی اینترنتـی. ایـن  وبگاه ها 
هیـچ اعتبـار و وابسـتگی بـه سـازمانهای رسـمی ندارند و 
تنهـا از احساسـات وطـن  دوسـتانه ایرانیـان سوءاسـتفاده 
می کننـد و هدفشـان اثبـات ارجحیـت نـام خلیـج فارس 
بـه نامـی دیگـر نیسـت و تنهـا به کسـب درآمـد فکر می 
کننـد. صاحـب ایـن سـایت از طریـق تبلیغـات گوگلـی 
میلیـون میلیون پـول در می آورد و ما دل خوش هسـتیم 
کـه داریم اسـم خلیج فـارس را تصویب می کنیـم. بازدید 
کننـدگان از ایـن سـایت با بـا باال بـردن آمار بازدیـد آن و 
کلیـک  روی تبلیغـات و لینک هـا ، پول را به جیب کسـی 
وارد می کننـد که از احساسـات آنها اسـتفاده ابـزاری کرده 
اسـت . . اگـر بـه مطالـب این سـایت توجه کنیـد، در می 
یابیـد که این سـایت مملو از آگهی و تبلیغـات بوده و فاقد 
هـر گونه اطالعات مفید می باشـد. لینک هـای موجود در 
ایـن سـایت تبلیغـات سـایت هـای دیگر بـوده که هـر بار 
کلیـک بـر روی آن، منجـر به کسـب درآمد بـرای صاحب 
سـایت مـی گـردد. در نتیجه این سـایت تنها یک سـایت 
شـخصی بوده و ارزش دیگری ندارد. عالوه بر این شـرکت 
کـردن در ایـن نظرسـنجی ها نـام مجعول خلیـج عربی را 
رسـمیت می بخشـد. شـاید بپرسـید چگونه؟ پاسخ خیلی 
راحـت اسـت. از طریق بهینه سـازی موتور جسـتجوگر یا 
همـان SEO. SEO بـه فرآینـد یا تکنیـک هایی اطالق 
مـی گـردد که موجـب بهبود رتبـه بندی یک وب سـایت 
بـه هنـگام جسـتجوی آن از طریق موتورهای جسـتجوگر 

نظیـر گـوگل، یاهـو، بینگ و ... مـی گردد.
 : SEO مثالی از عملکرد

بـرای مثـال اگـر عبـارات »فرهنـگ ایرانـی« و »تاریخ 
ایرانـی« وحتـی لغـت »ایرانـی« را بـه زبـان انگلیسـی در 
گـوگل جسـتجو کنیـد، سـایتی بـا نـام »ایرانیـان عـرب 
نیسـتند« )PersiansAreNotArabs ( در صفحـه 
اول گـوگل مشـاهده خواهیـد نمـود. در واقـع اسـتفاده از 

تکنیـک SEO بـه شـما کمـک مـی کنـد تـا بـه هنگام 
جسـتجوی عبـارات مورد نظـر در موتورهای جسـتجوگر، 
وب سـایت شـما نسـبت بـه سـایر وب سـایتها جایـگاه 
باالتـری داشـته باشـد. بـه عبـارت دیگـر این امـر موجب 
وجـود بازدیـد کننـده بیشـتر و در نتیجه ترافیک بیشـتر 

سـایت می گـردد.
:SEO نحوه عملکرد

در مـورد هـر موضوع مشـخص، هر سـایت لینک های 
متعـددی از وب بـالگ هـا و سـایت هـای دیگـر دریافـت 
نمـوده کـه این یکـی از فاکتورهـای رتبه بنـدی و اولویت 
بنـدی صفحـات وب سـایت هـا در موتورهای جسـتجوگر 

می باشـد.
چگونـه SEO«« میتوانـد بـه »خلیـج فـارس« 

كند؟ كمـک 
بسـیاری از ایرانیان در مـورد چگونگی برخورد گوگل با 
عبـارت »خلیـج فـارس« نگران بـوده و اعتراضـات خود را 
در قالـب صفحاتی علیه واژه »خلیج عربی« در وب سـایت 
هـای مختلف منتشـر کـرده انـد. آنهـا از طریق تمـاس با 
 ،tweeting ،یکدیگـر، وبـالگ نویسـی، ارسـال ایمیـل
فیـس بـوک و ... سـعی در افزایـش رتبـه عبـارت »خلیج 
فـارس« در موتورهـای جسـتجوگر نظیـر گـوگل دارند.اما 
مشـکل اینجاسـت کـه در وبالگ هـای مختلـف، ایرانیان 
سـایت  در  فـارس«  »خلیـج  عبـارت  بـه  دادن  رای  بـه 
PersianOrArabianGulf . com تشـویق شـده 

انـد، زیرا این گمان اشـتباه وجـود دارد کـه الگوریتم رتبه 
بنـدی گـوگل براسـاس نظرسـنجی هـای ایـن سـایت بنا 
شـده اسـت.در حالی که ایرانیان باشـرکت در نظرسـنجی 
، بـه ایـن سـایت لینـک داده نـد در نتیجه ارائـه لینک به 
یـک سـایت موجب افزایـش رتبه آن سـایت در موتورهای 
جسـتجوگر مـی شـود، افزایـش تعـداد لینـک ها بـه این 
سـایت، موجـب گردیـده اسـت کـه در هنـگام جسـنجو 
سـایتPersianOrArabianGulf .com در رتبـه 

باالیـی قـرار گیرد. 
الزم بـه ذکر اسـت کـه رتبه بنـدی گوگل نه براسـاس 
رای هـای مـردم بلکـه مبتنـی بـر عوامـل SEO مثـل 
واژگان کلیـدی منـدرج در عنـوان یـک صفحـه، متـا تگ 
هـا، تعـداد دفعات تکـرار واژگان کلیـدی در صفحه ،تعداد 

لینـک هـای صفحـه و ... می باشـد.
متاسـفانه بسـیاری از هـم میهنان از روی احساسـات 
و عجوالنـه، بـدون اینکـه هیـچ بررسـی یـا کنـدوکاوی 
پیـش از شـرکت در رای گیـری بکننـد و دریابند که چه 
کسـانی پشـت پرده این سـایت میباشـند، نخست چشم 
بسـته رای داده و سـپس دوسـتان خـود را نیـز دعـوت 
بـه شـرکت میکننـد کـه دوستانشـان نیـز بنوبـه خود و 
بـه همـان روش چشـم و گوش بسـته دنبالـه روی کرده 
و بـدون هیـچ آگاهـی در رای گیـری شـرکت میجوینـد 
در حالـی کـه ایـن کار هیـچ ربطـی بـه خلیـج فـارس و 

نـدارد.  گوگل 

چیپ های 
كوچک بینایی را 
برای نابینایان به 
ارمغان می آورد

زمانـی که دانـش و تکنولوژی 
همـگام بـا هـم پیشـرفت کنـد، 
شـد  خواهیـم  روزگاری  شـاهد 
کـه برخی بیمـاری هـا و ناتوانی 
هـا دیگـر بـرای بشـر تبدیـل به 

معضلـی بـزرگ نخواهنـد شـد. تحقیقـات جدید دانشـمندان به حدی رسـیده 
کـه حاال می توانند با شـانس اندکـی، بعضی از نابینایـان را بینا کنند.ایمپلنتی 
که در پشـت شـبکیه چشـم قـرار می گیـرد، از نور فروسـرخ اسـتفاده کرده تا 
تصاویـر را درون مغـز تشـکیل داده و البتـه از همیـن منبع، قدرت خـود را نیز 
تامیـن کنـد. شـرکت Pixium Vision ایـن چیـپ کوچـک را بـا موفقیت 
روی مـوش های آزمایشـگاهی تسـت کرده.نتیجه اینکه از هـر 250 موش، 20 
مـوش قـادر بـه پذیـرش چیـپ بـوده و بینایی را به دسـت آورده اسـت. شـاید 
رقـم خـارق العـاده ای نباشـد و نخواهیـد ایـن راه حـل را برای انسـان ها تائید 
شـده بدانیـد امـا در هـر صورت پیشـرفت قابـل توجهی به حسـاب مـی آیند.

در حقیقـت، نتایـج آنقـدر امیدوارکننـده بوده که قرار اسـت به زودی در سـال 
آینـده، در دوره ای آزمایشـی در ایـاالت متحـده برگزار شـود. 

اكتیویژن تریلر 
رسمی را 
منتشر كرد

اکتیویـژن از تریلـر و اطالعات 
 Call of Duty: رسـمی بـازی
تاریـخ  در   ،Black Ops III
کـرد رونمایـی  آپریـل   26

Black Ops III همچنـان بـه 
ابرسـربازهایی سـر و کار دارد کـه 

بـا دانش بیوتکنولوژی، مجهز به تجهیزات فراانسـانی شـده اند. سـربازها لباسـی 
بـه تـن دارنـد کـه فراتـر از یک لبـاس عادی اسـت و مـی توانند حـرکات جدید 
 Call of Duty و خـارق العـاده ای به وسـیله آن انجام دهند.اکتیویژن توسـعه
بـرای نسـل قبـل کنسـول هـا را رهـا کـرده و ایـن عنـوان فقـط برای پی سـی، 
پلـی استیشـن 4 و اکـس باکـس وان عرضه خواهد شـد. بخش داسـتانی 4 نفره 
اسـت. بـه ایـن معنـی کـه از ابتـدا تـا انتهـای داسـتان بـازی را مـی توانیـد بـه 
صـورت آنالیـن و بـا 3 نفر دیگر از دوسـتان خود انجام دهید، بـدون کوچکترین 
اسـتثنایی.به بخـش مالتـی پلیـر یا آنالیـن هـم 4 کالس جدید افزوده شـده که 
هـر کـدام قابلیـت هـای مختلفی بـه همـراه دارنـد. البته هنـوز مراحل سـاخت 
بـازی تکمیـل نشـده و منتقدیـن و ژورنالیسـت ها تنها به نسـخه پیـش نمایش 
بـازی دسترسـی داشـته انـد . در تاریـخ 6 نوامبـر )15 آبـان( بـرای پلتفرم های 

پـی سـی، پلـی استیشـن 4 و اکـس باکـس وان عرضه شـود.

معرفی پرینتر 
جیبی برای 
گوشی های هوشمند

Polaroid Zip یـک پرینتر 
جیبـی سـاده و کوچـک اسـت که 
تصاویـر موجـود در گوشـی شـما 
ممکـن  زمـان  سـریع ترین  در  را 
پرینـت می گیرد. ایـن پرینتر 186 
گرمـی کـه فقـط 2.5 سـانتی متر 

باریکی دارد توسـط کمپانی Ammunition سـاخته شـده اسـت.این پرینتر به 
گوشـی هوشـمند شـما توسـط بلوتوث وصل می شـود و عکس هایی 2*3 اینچی 
کـه بـرای شـما پرینـت می گیـرد از کیفیت بسـیار مناسـبی بهـره می برند.بدنه ی 
ایـن پرینتـر از پالسـتیک سـاخته شـده و به خط و خش های حسـاس می باشـد..

 Micro-USB تنهـا پورتـی کـه بـر روی این پرینتـر مشـاهده می شـود پـورت
 Polaroid Zip بـرای شـارژ باتری آن اسـت. بـه گفته ی ایـن شـرکت، پرینتـر
قابلیـت پرینـت گرفتـن 25 عکس با یک بار شـارژ شـدن را دارا اسـت. این پرینتر 
بـا بـه کار گیـری کاغذ هـای مخصـوص بی رنـگ کریسـتالی عکس هـای رنگی را 
بـرای شـما چـاپ می کنـد.  جالـب اسـت بدانید کـه تنها خریـد جانبی کـه برای 
ایـن پرینتـر نیـاز داریـد همیـن کاغذ می باشـد و نیـازی بـه کارتیج جوهـر و … 
بـرای ایـن پرینتـر نیسـت چـرا کـه در ایـن پرینتـر اصـال جوهـری بـه کار گرفته 

نمی شـود.

پرواز تلفن همراه 
امکانپذیر شد

فنـاوری پهپادهـا روز بـه روز 
در  و  اسـت  توسـعه  حـال  در 
صـورت  ابتکارعمـل  تازه تریـن 
گرفتـه در ایـن عرصـه، محققان 
یـک  تلفیـق  بـا  توانسـته اند 
دسـتگاه تلفـن همراه هوشـمند 
بـا پهپـادی سـاده، بـه سیسـتم 

هوشـمند تصویربـرداری و ثبـت اطالعـات ارزان از طریـق آسـمان دسـت 
یابنـد. در ایـن فنـاوری جدیـد کـه PhoneDrone نـام دارد می تـوان از 
تلفن هـای همـراه هوشـمند آیفـون S 4 و باالتـر از آن و همچنیـن اکثـر 
تلفن هـای همـراه هوشـمند مجهـز به سیسـتم عامـل اندروید اسـتفاده کرد. 
محققـان، ایـن فنـاوری جدیـد را بـه گونـه ای طراحـی کرده اند کـه می توان 
از یـک تلفـن همـراه هوشـمند یـا تبلـت روی زمین، مراحـل پـرواز پهپاد را 
کنتـرل کـرد. همچنیـن بـا اسـتفاده از وای فـای این امـکان وجـود دارد که 
پهپـاد و تلفـن همـراه هوشـمند یـا تبلـت روی زمیـن روی یـک فرکانـس 
مشـخص قفـل شـوند تـا در این وضعیـت پهپاد به طـور خـودکار در نزدیکی 
کنتـرل کننـده خود به پـرواز ادامه دهد. مشـاهده زنده تصاویـرو ویدئوهایی 
کـه پهپـاد تهیـه می کنـد از طریـق تلفـن همـراه هوشـمند یـا تبلـت روی 

زمیـن امـکان پذیـر اسـت. 

چه می خوانید...
Lenovo Vibe Shot گوشـی نسـل جدیـد لنـوو اسـت و در صفحـه »دنیـای مجازی« نگاهی بـه این گوشـی انداخته ایم. سـوژه اصلی امروز 
امـا مربـوط بـه پیام هایی سـت که در شـبکه اجتماعـی افراد را بـه رای دادن به خلیج فارس ترغیـب می کنند. عکس های پربیننده اینسـتاگرام 

و تـازه هـای فنـاوری از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.
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 یاسر سیستانی نژاد
ایـن روزهـا کـه گـزارش تصویـری رونـد 
سـایت  کرمـان،  آبـاد  فتـح  بـاغ  بازسـازی 
هـای خبـری و فضـای مجـازی را پـر کـرده 
فیزیکـی  پیشـرفت  از  خبـر  خبرنـگاران  و 
کمتـر  دهنـد،  مـی  آن  بهسـازی  عملیـات 
ایـن رخـداد شـادمان  از  کسـی اسـت کـه 
نباشـد. تصور این که باغ شـاهزاده ای در آن 
سـوی شـهرمان و بـاغ فتـح آبادی در سـوی 

دیگـر دیارمـان داشـته باشـیم قند تـوی دل 
آدم آب مـی کنـد.

امـا واقعیـت تلخـی کـه سـال های سـال 
اسـت شـهر کریمان با آن دسـت و پنجه نرم 
مـی کند، فرسـودگی بافـت قدیـم و از دیگر 
سـو حاشـیه نشـینی های گسـترده است. ما 
کرمانیـان دیرگاهی اسـت که با سـخاوت هر 
چـه تمام تـر »قلـب« شـهرمان را در اختیار 
افاغنـه قـرار داده ایـم و هموطنـان ایرانـی را 

ایـم. دیرگاهـی  داده  در حاشـیه شـهر جـا 
اسـت کـه هویـت شـهرمان در اجـاره افغانی 
نشـین« شـهرک  و خـود »خـوش  هاسـت 
هـای نوظهور در بیابان های سـابق شـهرمان 
شـده ایم. نمـی خواهم واقعیت هـای زندگی 
امـروزی را نادیـده بگیـرم و دل بـه خاطرات 
گذشـته ببنـدم کـه ایـن نوشـتار جـای آن 
نیسـت. اما بـرای پی بـردن به عمـق زخمی 
که بر قلب شـهر نشسـته سـاعتی قـدم زدن 

در بافـت تاریخـی شـهر کفایـت مـی کند.
»میـدان ارگ« یکـی از میادیـن تاریخـی 
شـهر ماسـت کـه قریب یـک قـرن از برپایی 
بناهـای آن مـی گـذرد و بخـش وسـیعی از 
تاریـخ معاصـر کرمان را نمایندگـی می کند، 
حـال بـه جـای آن کـه مکانـی بـرای تفریح 
شـهروندان و محیطـی جهـت امـور فرهنگی 
شـهر باشـد، محلـی بـرای شسـت و شـوی 
»پشـم گوسـفند« و انبار کردن »پـرز قالی« 

و  ضـرب المثـل بـی نظمـی و بـی قاعدگـی 
شـده است. حتماً شـما هم شـنیده اید افراد 
بـی نظـم و شـلخته و ناهنجـار را بـه »الت 

هـای میـدان ارگ!« تشـبیه مـی کنند.  
میـراث  جانـب  از  هایـی  حرکـت  البتـه 
اماکـن  فرهنگـی، صـورت گرفتـه و برخـی 
تاریخـی بـا کاربری سـفره خانه، مـوزه مردم 
شناسـی و... احیـا شـده؛ اما هنوز تا رسـیدن 
بـه نقطـه ای کـه از نشـان دادن ایـن میدان 
بـه گردشـگران داخلـی و خارجـی خجالـت 
نکشـیم فاصلـه دارد. آن هم گردشـگرانی که 
خوشـبختانه بـه تازگـی شمارشـان بـه گونه 

ای محسـوس بیـش تر شـده اسـت.
کـه   - و...  هـا  مسـافرخانه  کاروانسـراها، 
بـر  شـاهدی  شـان  زده  زنـگ  هـای  قفـل 
سـالیان  بـرای  بناهـا  ایـن  مانـدن  خالـی 
متمـادی اسـت- مـی توانند رونـق فرهنگی 
و اقتصـادی را بـه »قلب نیمه جـان« کرمان 

بناهایـی  میـدان  همیـن  در  گرداننـد.  بـاز 
وجـود دارد که مـی توان از آن هـا به عنوان 
تـاالر نمایش تئاتـر و نگارخانه بـرای نمایش 
آثـار هنری اسـتفاده کرد. هنرمنـدان کرمان 
هـم پیشـتر ایـن کار را تجربـه کـرده انـد. 
کرمـان  عامیانـه  هـای  نمایشـنامه  اجـرای 
توسـط یـک گـروه تأتـر در حمـام ابراهیـم 
خـان در مهرمـاه سـال 93 مهـر تأییـدی بر 
اجرایـی شـدن این دیـدگاه اسـت. این مهم 
نیـز همـکاری همـه ارگان هـای مرتبط اعم 
از میـراث فرهنگـی، اوقاف،فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی، شـهرداری، اسـتانداری و... را مـی 
طلبـد و تـا زمانـی کـه بافـت تاریخی شـهر 
دغدغـه مشـترک مـردم و مسـؤوالن نشـود 
اجنـاس  فـروش  بـرای  مرکـزی  همچنـان 
اسـقاطی باقـی مـی مانـد و شـاهد چشـم 
تاریخـی  میـدان  ایـن  در  زشـت  انـدازی 

خواهیـم بـود.

گشایش قفل های زنگ زده
خبر

تدریس »قصه های مجید« 
در مدارس خصوصی تركیه 

حوزه هنری کرمان- ویصل باشـچی،مترجم و ایرانشـناس 
بـا تاکیـد بـر اسـتقبال مـردم ترکیـه از کتاب هـای فارسـی 
گفـت: قصه هـای مجیـد در مـدارس خصوصـی مهـم ترکیه 

تدریـس می شـود. 
 نشسـت نقـد، بررسـی و آسیب شناسـی ترجمه سـه دهه 
ادبیـات انقـالب اسـالمی در ترکیـه بـا حضـور دکتـر ویصـل 
باشـچی در بیسـت ودوم فروردیـن 1394 در سـالن سـلمان 

هراتـی حـوزه هنـری برگزار شـد. 
دکتر ویصل باشـچی بـه فعالیت های ایران شناسـی بعد از 
انقـالب اسـالمی ایـران در کشـور ترکیه اشـاره کـرد و گفت: 
ایـران و ترکیـه بـه عنـوان دو همسـایه بـزرگ در منطقـه، 
در طـول تاریـخ فـراز و نشـیب های زیـادی در روابطشـان 
داشـته اند امـا همـواره سـعی کرده انـد رابطه را حفـظ کنند.

وی گفـت: بعـد از انقـالب اسـالمی ایـران، در ترکیـه 
هـم نسـبت بـه ایـن واقعـه اسـتقبال به عمـل آمـد و امام 
خمینـی )ره( بـه عنـوان تئوریسـین انقـالب مطرح شـد و 
اندیشـه های ایشـان مورد توجـه قرار گرفـت. جوامع علمی 
و فرهنگی ترکیه سـعی داشـتند ریشـه های ایـن انقالب را 
پیـدا کننـد و بررسـی و تحلیـل کننـد کـه چه شـد چنین 
اولیـن  بنابرایـن  ابعـاد گسـترده رخ داد،  ایـن  اتفاقـی در 
کتبـی کـه از فارسـی بـه ترکی اسـتانبولی ترجمه شـد در 
زمینـه اندیشـه های امـام راحـل، شـهید مطهـری، شـهید 

بهشـتی، دکتـر شـریعتی و ... بـود. 
ایـن مترجم اظهـار کرد: در دهه دوم انقالب اسـالمی، آثار 
دیگـری از نویسـندگان ایرانـی ترجمه شـدند از جمله صادق 
هدایـت، صـادق چوبک، فروغ فرخزاد، احمد شـاملو، سـهراب 
سـپهری و ... امـا هنوز ادبیـات انقالب ترجمه نشـده بود و ما 
تصمیـم گرفتیم ادبیـات انقالب را ترجمه و بـه جامعه ترکیه 
معرفـی کنیـم. تصمیم گرفتیـم کتاب هایـی را انتخاب کنیم 
کـه یـک وجهی نباشـند و تعداد زیادی از مـردم ترکیه از آنها 

کنند.  استقبال 
باشـچی ادامـه داد: سـعی کردیـم از معرفـی کتاب هـای 
کـودک و نوجـوان شـروع کنیم و بـا ترجمه، آنهـا را به مردم 
ترکیـه معرفـی کنیـم که ایـن کار بسـیار هم مورد اسـتقبال 
واقـع شـد. در آن روزهـا صمـد بهرنگـی در ترکیـه شـناخته 
شـده بـود و کتاب هـای او بـه عنـوان کتب کمک درسـی در 
مـدارس تدریـس می شـد، مـا به سـراغ آثار هوشـنگ مرادی 
کرمانـی رفتیـم و بعـد از ترجمـه، در تمـام مـدارس ترکیـه 
پخـش شـد و اکنـون قصه های مجیـد در مـدارس خصوصی 
مهـم ترکیـه تدریـس می شـود. ادبیـات کـودک و نوجـوان 
زمینـه کار بسـیار خوبـی بـرای ترجمه آثار فارسـی بـه زبان 
ترکی اسـت چرا که در کشـور ما به اندازه شـما روی موضوع 
کـودک و نوجـوان کار نشـده و ایـن خالء احسـاس می شـود.

 وی بـا تاکیـد بـر اهمیت زبـان فارسـی در ترکیه گفت: 
علـوم  زمینـه  در  بخواهـد  ترکیـه  در  هـر کسـی  اکنـون 
انسـانی کار کنـد، نیـاز بـه زبـان و ادبیـات فارسـی دارد.  
جامعه شناسـی، تاریـخ، الهیـات و ... همـه نیازمند دانسـتن 
زبـان فارسـی اسـت. از 325 هـزار نسـخه خطـی موجـود 
در کتابخانه هـای مـا، 123 هـزار نسـخه بـه زبـان فارسـی 
اسـت و ایـن اهمیـت دانسـتن این زبـان را نشـان می دهد. 
وضعیـت زبـان فارسـی در ترکیـه روزبـه روز بهتر می شـود 
و دانشـجویان بیشـتری بـرای دانسـتن ایـن زبان اشـتیاق 

نشـان می دهنـد. 
ایـن ایران شـناس در پایـان گفت: زبـان و ادبیات فارسـی، 
جهانی اسـت. از هر کس پرسـیده شـود از ایران چه می دانی، 
می گوید شـعر و شـاعری. وقتی در بوداپسـت مجسـمه خیام 
نصـب می شـود یا در آلمان انسـتیتوی حافظ  شناسـی برقرار 
می شـود، نشـان دهنده ایـن اسـت کـه نقطـه قـوت ایـران 

ادبیاتـش اسـت و ادبیـات ایران یـک ادبیات جهانی اسـت.

نقش پر رنگ غفلت
در پديده كودک آزاری

در ســال 1898 مـادربـزرگی از ایـالـت ویـرجـیـنـیـا 
کــه نــوه 15 مـاهـه اش در اثــر شــدت ضـربـات مـادر 
در آغـــــوش او جــان سـپـرد، اولیـــن کسـی بـود کـه 
بــا نصـــب روبـان آبــی بــر مـاشـیـن خــود اعتـراض 
خـود را ابـراز کــرد و اولیــن اقـدامـات را بـرای آگـاهـی 
رسـانـدن بـه مـردم و لـزوم بـرنـامـه هـای پیشــگیـری از 
کـودک آزاری عنــوان کــرد، رنـگ آبـی بــرای او یـادآور 

کبـودی های بــدن نـوه اش بــود.
یکـی از انـواع کـودک آزاری»غفلـت« اسـت. کـه خـود 

نیـز انواعـی دارد.
غفلت

تعریف : فراهم نکردن نیازهای اولیه کودک
انواع غفلت :

1- جسمانی 2- تحصیلی 3- عاطفی
غفلت جسمانی

تعریف : فراهم نکردن نیازهای جسمانی کودک
انواع غفلت جسمانی :

1- تغذیـه و منـزل نامناسـب، لبـاس نامناسـب بـا فصل یا 
سـن 2- نداشـتن نظـارت 3- اخـراج از منزل یـا نپذیرفتن 
مجـدد کودکـی کـه فـرار کـرده اسـت 4- بـی توجهـی یا 

تاخیـر در مراقبتهای پزشـکی
غفلت تحصیلی

1- بـی توجهـی بـه ثبـت نـام کـودک در مدرسـه یـا عدم 
فراهـم کـردن امکانـات ویـژه آموزشـی 2- بـی توجهی به 

غیبـت هـای بیـش از انـدازه کودک از مدرسـه
غفلت عاطفی

تعریف : کمبود حمایت عاطفی و ابراز عشق
انواع غفلت عاطفی :

1- بـی توجهـی به نیازهـای عاطفی کودک، ماننـد نیاز به 
محبـت  2- فراهـم نکـردن و بـی توجهی بـه مراقبت های 
روانشاسـانه الزم  3- اعمـال خشـونتهای خانگی در حضور 
کـودک از جملـه همسـر آزاری 4- اسـتفاده از الکل و مواد 
مخـدر در حضـور کـودک یـا اجازه بـه کودک در اسـتفاده 

از مـواد مخدر یـا الکل.
كودک آزاری عاطفی

تعریـف : هـر گونـه نگـرش یـا رفتار کـه سـالمت روانی یا 
رشـد اجتماعی کـودک را بـه مخاطـره اندازد.

انواع آزار عاطفی :
1- غفلـت، بـی توجهـی یا طرد کـردن کـودک 2- کمبود 
محبـت جسـمانی مثـل در آغـوش گرفتـن 3- داد و فریاد 
مقایسـه   -5 کـودک   ترسـاندن  یـا  تهدیـد   -4 کـردن 
بـا سـایرین 6- تحقیـر کـودک و او را »بـد« یـا »بـه درد 
نخـور« خوانـدن 7- سـرزنش و وجـه المصالحه قـرار دادن 
کـودک 8- عـدم تشـویق و تقویت مثبت کـودک یا نگفتن 

»دوسـتت دارم« 9- زندانـی کـردن یـا بسـتن کـودک
»غفلت« و »بی توجهی« در صدر كودک آزاری ها

بـه گفتـه معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
اجتماعـی  اورژانـس  تماس هـای  درصـد  هفـت  کشـور، 

سـال گذشـته درخصـوص انـواع کودک آزاری ها )جسـمی، 
جنسـی، روانـی و غفلـت و بی توجهی( بوده اسـت؛ در حال 
حاضـر نیـز در تمـام دنیـا و همچنیـن ایـران، بیـش از 70 
درصـد کودک آزاری هـا را »غفلـت« و »بی توجهـی« در بـر 

می گیـرد. 
در  فریـد  )ایسـنا(، حبیـب اهلل مسـعودی  گـزارش  بـه 
نشسـتی خبری که در راسـتای هفته سـالمت برگزار شده 
بـود، افـزود: غفلـت و بی توجهـی مانند غفلت در بهداشـت 
و غیـره کـودک نوعـی کـودک آزاری بوده و قطعـا این عدم 
توجـه حتـی اگـر در دوران کودکـی آثـار و تبعـات خود را 
نشـان ندهـد، در بزرگسـالی آسـیب های ناشـی از خـود را 

بروز خواهـد داد. 
معـاون امور اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور ضمن 
بیـان اینکـه در سـال 93 بیـش از 600 هـزار تمـاس بـا 
اورژانس اجتماعی برقرار شـده اسـت که حـدود یک چهارم 
تماس هـا مرتبـط بوده انـد گفت: ایـن اورژانس از سـال 87 
آغـاز بـه کار کـرده و به مـرور زمان توسـعه یافته اسـت به 
طـوری کـه در حـال حاضـر بیـش از 300 خـودرو و 370 
مرکـز مداخلـه در بحران در اقصی نقاط کشـور وجود دارد. 
وی ادامـه داد: همچنیـن در سـال 93، شـش درصـد 
تماس هـا نیـز مربـوط به همسـرآزاری بـوده که بیشـترین 
نوع آن همسـرآزاری جسـمی اسـت، زیرا به نظر می رسـد 
را  گفت وگـو  مهارت هـای  هنـوز  زوجیـن  از  بسـیاری 
نیاموخته انـد.  معـاون امـور اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی 
تماس هـای  درصـد   17 کـرد:  عنـوان  همچنیـن  کشـور 
اورژانـس اجتماعـی نیـز دیگر مسـائل خانوادگـی همچون 

مشـکالت فرزندپـروری، فرهنگـی و... بـوده اسـت. 
مسـعودی فرید ادامـه داد: ایـن 17 درصـد رقـم بسـیار 
قابـل توجهـی اسـت و بایـد مداخالتـی در ایـن خصـوص 
صـورت گیـرد و 12.5 درصـد تماس هـا نیـز در ارتبـاط بـا 

موضـوع طـالق بوده اسـت. 
وی ضمـن بیـان اینکـه بیشـترین تماس ها بـا اورژانس 
از  یکـی  گفـت:  اسـت،  بـوده  کالنشـهرها  در  اجتماعـی 
رویکردهـای سـازمان بهزیسـتی کشـور در سـال جـاری، 
آگاه سـازی مـردم در مـورد کارکـرد اورژانـس اجتماعـی 
گرفتـه، حـدود  بررسـی های صـورت  زیـرا طبـق  اسـت، 
20 25 درصـد مـردم از خدمـات ارائـه شـده ایـن اورژانس 

آگاهـی دارنـد و یکـی از اقداماتـی کـه در این راسـتا انجام 
شـده، تولیـد یک سـریال تلویزیونی بـا این موضوع اسـت. 
کشـور  بهزیسـتی  سـازمان  اجتماعـی  امـور  معـاون 
همچنیـن از راه انـدازی اورژانـس اجتماعـی در شـهرهای 
بـاالی 50 هـزار نفـر در سـال جـاری خبـر داد و گفـت: 
خدماتـی  مراکـز  سـایر  ماننـد  اجتماعـی  اورژانـس 
سـطح بندی شـده اسـت و در ابتـدا در شـهرهایی کـه این 
اورژانـس راه انـدازی خواهـد شـد، سـطح سـه در خدمـات 

می شـود.  ارائـه 
مسـعودی فرید در ادامـه تصریح کرد: مراکز سـطح سـه 
اورژانـس اجتماعـی روزانـه بـوده و بـا حضور کارشـناس و 
مـددکار خدمـات خـود را ارائـه می دهنـد و در صورتـی 
کـه تشـخیص داده شـود کـه شـهر موردنظـر آسـیب های 
متعددی را داراسـت، سـطح 2 و یا سطح 1 این اورژانس در 
آن راه انـدازی خواهد شـد که مراکز سـطح دو شـبانه روزی 
بـوده و سـطح یـک نیز بـا تیمی بسـیار حرفـه ای در مراکز 
اسـتان ها راه اندازی می شـود.  وی همچنین از آمار رسـمی 
پزشـکی قانونـی درخصـوص خودکشـی خبـر داد و گفت: 
براسـاس آمـار رسـمی پزشـکی قانونـی از هـر 100 هـزار 

مـرگ 5.5 مـرگ براثـر خودکشـی اتفـاق می افتد. 
معـاون اجتماعی سـازمان بهزیسـتی کشـور درخصوص 
کـودک آزاری تاکید کـرد: کودک آزاری جرم عمومی اسـت 
و نیـاز بـه شـاکی خصوصـی نـدارد و هـر فردی که شـاهد 
کـودک آزاری باشـد بایـد این موضـوع را به مراتـب قضایی 
اطـالع دهـد و در غیراینصـورت مرتکب جرم شـده اسـت. 
بررسـی های  طـی  گفـت:  همچنیـن  مسـعودی فرید 
صـورت گرفتـه متوجـه شـده ایم کـه در مراکـز اورژانـس 
اجتماعـی سـایر کشـورها براسـاس قانون قـدرت زیادی به 
مـددکاران داده می شـود و آنهـا می تواننـد بسـیار قاطعانه 
بـا مـوارد مختلـف برخـورد کننـد در حالـی کـه در ایـران 
اورژانـس اجتماعـی ضابـط قضایـی نیسـت و نمی تواند در 

ایـن خصـوص مسـتقل عمـل کند. 
وی همچنیـن تاکیـد کـرد: بـا قاطعیت می تـوان گفت: 
اورژانـس اجتماعـی در میان کشـورهای خاورمیانه با چهار 
بخـش 123، خودروهای سـیار، مراکز مداخلـه در بحران و 

پایگاه هـای خدمـات اجتماعـی، مدلی بی نظیر اسـت. 
کارکنان اورژانس اجتماعی استخدام رسمی نیستند.

دو راه به 
هیچستان!

 ادامه از صفحه اول

سـفره هفـت سـین یـادگار 
نیـاکان آریایی ماسـت و دعای 
تحویـل سـال و تـالوت آیـات 

آسـمانی هدیـه اسـالم بـه این ملـت بافرهنـگ اسـت. ذوالقرنینـی که در 
قـرآن از او بـه نیکـی یـاد شـده، کـوروش بـزرگ ماسـت و هـر زمـان هر 
کسـی بـا هـر انگیـزه ای تالش کـرده تا به خیـال خود بـرای تقویت یکی 

دیگـری را تضعیـف کنـد آب در هـاون کوبیده اسـت!
نیـازی نیسـت ژسـت ملی گرایانـه بگیریم و دیـن را به سـخره بگیریم 
و یـا هیبتـی مذهبی از خود بسـازیم و دسـترنج نیاکان آریایـی خود را به 

بـاد دشـنام و انـکار بگیریـم که هـر دو راه به هیچسـتان می برد.
بـه عقیـده بنـده، رییـس جمهـور روحانـی پیونـد بیـن اسـالم و ایران 
را در ایـن برهـه تاریخـی بـه زیبایـی بـه نمایـش گذاشـت و آن کـرد که 

برازنـده رییـس یـک جمهـوری ایرانـی- اسـالمی بود.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابر رای شـماره 139460319011000276 - 1394/02/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک بردسـیر 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمدرضا شـیبانی بردسـیری فرزند امان اهلل بشـماره شناسـنامه 
8 صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 318/20 مترمربـع پـالک 23 فرعـی از 693 اصلی واقع 
در بردسـیر بخـش 20 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای اسـماعیل صانعی محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10027

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319011000149 - 1394/01/22 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری کارزاری فرزنـد خـداداد بشـماره شناسـنامه 2 
صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 383/6 مترمربع پـالک 1 فرعـی از 1132 اصلـی واقع در 
بردسـیر بخـش 20 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای احمـد خسـروی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10030

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319011000160 - 1394/01/23 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم سـکینه ماهونکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 540 
صـادره از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 301/18 مترمربع پـالک 4 فرعـی از 787 اصلـی واقع در 
بردسـیر بخـش 20 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای حمید سـعید محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10031

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319011003102 - 1393/12/6 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای مجید ذوالعلـی فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 2 صادره 
از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 422/58 مترمربع پالک 7 فرعـی از 3432 اصلی واقع در بردسـیر 
بخـش 20 کرمـان خریداری از مالک رسـمی خانم رخسـاره تفرشـی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10034

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319011000013 - 1394/1/6 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک بردسـیر 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حامد مظفری فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 2 صادره از بردسـیر 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 393/84 مترمربـع پـالک 4 فرعـی از 3426 اصلـی واقـع در بردسـیر بخش 
20 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن کوپـاه محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10035

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319011000005 - 1394/01/6 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
بردسـیر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقای تیمور نظری فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 2 صادره از 
بردسـیر در یـک بـاب خانه باغچه به مسـاحت 4291/46 مترمربع پـالک 4911 اصلی واقع در بردسـیر بخش 
20 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای ماشـااله زمانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/28

رئیس ثبت اسناد و امالک -بردسیر- محمد رمضانی سربندی
م الف 10029

چه می خوانید...
کودک آزاری سوژه امروز صفحه »جامعه« است. یادداشتی درباره توجه به بافت فرسوده شهر کرمان دیگر مطالب این صفحه است.

 یاسر سیستانی نژاد
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7

حسـین هدایتـی در حالـی در مزایـده 
کـه  کـرده  شـرکت  پرسـپولیس  باشـگاه 
ممکـن اسـت موانـع قانونـی بـه وی اجازه 

خریـد باشـگاه را ندهـد.
حسـین هدایتی که سالهاسـت مشـتری 
اسـت  پرسـپولیس  خریـد  پاقـرص  و  پـر 
در مزایـده سـوم باشـگاه شـرکت کـرد و 
نزدیکانـش نیـز از پیروزی قطعـی وی خبر 

دادند.
وزارت  از  انتقـاد  بـا  وی  اطرافیـان  امـا 
از  غیرقانونـی  حمایـت  بحـث  ورزش 
تـا  کردنـد  مطـرح  را  رقیب)گلرخسـار( 
ایـن شـائبه مطرح شـود کـه هدایتـی قرار 

برسـد. اش  قدیمـی  هـدف  بـه  نیسـت 
در مـاه هـای خیـر همـواره صحبـت از 

موانـع قانونـی برای واگـذاری پرسـپولیس 
بحـث  شـاید  و  بـود  مطـرح  هدایتـی  بـه 
بدهـی بانکـی دلیل اصلی این موانع باشـد.

علـی پـوری حسـینی رئیـس سـازمان 
خصوصی سـازی چنـدی پیش در خصوص 
مزایـده گفـت: اگـر فـرد منتخـب بدهـکار 
سیسـتم بانکی باشـد مـا حق نداریـم به او 
سـهم بفروشـیم. در واقع ما هیچ شـناختی 
از فـردی کـه در مزایـده شـرکت می کنـد 
نداریـم، فقـط پاکـت او را بـاز می کنیـم و 
ممکـن اسـت بنـا بـه دالیلـی حـق انعقـاد 
قـرارداد بـا او را نداشـته باشـیم، در ایـن 
می کنیـم.  مراجعـه  دوم  نفـر  بـه  شـرایط 
رسـماً  نمی توانیـم  زنـده  برنامـه  در  مـا 
اعـالم کنیـم که کدامیـک از افـراد به طور  

قطـع برنـده مزایـده اسـت و تنهـا مزایـده 
صورتجلسـه شـده و نفر اول، دوم و سوم را 

می کنیـم. انتخـاب 
جالـب اینکـه پـس از انتشـار اخبـاری 
مبنـی بـر بدهـی هـای کالن هدایتـی بـه 
مصاحبـه  یـک  در  وی  بانکـی،  سیسـتم 
اعـالم کـرد کـه ارقام منتشـر شـده صحت 
نـدارد و بدهـی وی کمتـر اسـت و مدعـی 
شـد بـه خاطـر فعالیـت هـای اقتصـادی و 
بـه  کـه  اسـت  کارخانـه طبیعـی  داشـتن 

بانـک هـا بدهـکار باشـد.
وی در ایـن گفتگـو در پاسـخ بـه ایـن 
دارد  بانکـی  بدهـی  چقـدر  کـه  سـوال 
از جلسـاتی  امیـر خـادم در یکـی  گفـت: 
می گوینـد  گفـت  مـن  بـه  داشـتیم  کـه 

بدهـکاران  بزرگ تریـن  از  یکـی  شـما 
بانکـی کشـور هسـتید کـه مـن در جـواب 
گفتـم شـما می توانیـد بـا زدن یـک نامـه 
بـه بانـک مرکـزی میـزان بدهی هـای مـن 
را بـه سـاده ترین شـکل ممکـن اسـتعالم 
کنیـد. کل بدهی هـای بانکـی مـن زیر صد 

اسـت. تومـان  میلیـارد 
حـال باید دیـد برگزار کننـدگان مزایده 
سـازی  خصوصـی  سـازمان  مسـئوالن  و 
آیـا در خصـوص بدهـکاران بانکـی سـقف 

بدهـی در نظـر گرفتـه انـد یـا خیـر چـرا 
کـه طبعـا بدهـی صـد میلیـارد تومانـی به 
سیسـتم بانکـی نیـز رقـم کمـی نیسـت و 
ایـن احتمـال وجـود دارد کـه صالحیـت 
هدایتـی بـرای خریـد پرسـپولیس احـراز 
باعـث  مسـئله  همیـن  شـاید  و  نشـود 
شـده کـه حامیـان وی )از جملـه مجتبـی 
محرمـی و بهـروز رهبـری فـرد( در شـبکه 
هـای اجتماعـی در خصـوص تخلـف رقیب 

جریـان سـازی کننـد!

بدهی به سیستم بانکی حسین هدایتی
را از پرسپولیس دور می كند؟!

یادداشت

توهین به یک هوادار
اوج فساد فوتبال ایران است؟

 شـاید تصـور شـود کـه توهیـن یـک فوتبالیسـت به 
یـک هـوادار بدتریـن اتفاقی اسـت کـه در فوتبـال ایران 
رخ داد. در حالـی کـه هنوز عمق فسـاد فوتبال رخ نشـان 

اسـت. نداده 
بـود  هم تـراز  »اخـالق«  بـا  ایـران  ورزش  روزگاری 
و جایـی نبـود کـه از ورزش حـرف زده شـود و نامـی از 
اخـالق و جوانمـردی به میـان نیاید، همیشـه در محافل 
ورزشـی یـاد جوانمردان و پهلوانان برده می شـد و الگوها، 
از میـان تختی هـا و پوریـای ولی هـا انتخاب می شـد. آن  
روزهـا پهلوانـان نمی مردنـد؛ بی اخالق ها بودند کـه از یاد 

می رفتنـد.
اگـر اکنـون از مـردان و زنـان کهنسـال بپرسـید کـه 
چنـد ورزشـکار بی اخـالق قدیمـی را نـام ببرند، سـخت 
می تواننـد پاسـخ درخـوری دهنـد چون اساسـا سـالیان 
سـال قبـل، ورزش و اخـالق دو برادر دو قلـو و تنی بودند 

و قهرمانـان وطنـی همـان پهلوان هـا.
حـاال اما سال هاسـت کـه هرجا بحـث ورزش و فضای 
آن مطرح می شـود، آه و افسـوس اسـت که بلند می شود. 
اخـالق، گم شـده و کسـی دنبالـش نمی گـردد، آن هایی 
هـم کـه می گردنـد، در جایـی اشـتباه در جسـت وجوی 

گـم شده شـان می گردند.
اتفـاق بـد این اسـت کـه بد اخالقـی در ورزش ریشـه 
دوانـده، بدتر آن اسـت که این پدیده شـوم در هر رشـته 
ورزشـی دیـده می شـود. شـاید پیش تـر فقط در حاشـیه 
فوتبـال، درگیـری و حاشـیه و ناهنجـاری دیـده می شـد 
ولـی امـروز در هـر سـالنی کـه پـا بگذاریـم از فوتسـال 
و والیبـال و بسـکتبال گرفتـه تـا هندبـال و کشـتی و 
سـایر رشـته ها ممکن اسـت بـا صحنه هـای ناخوشـایند 
درگیری هـای لفظـی و فیزیکـی یـا هیاهـوی بی مـورد 

شـویم. روبه رو 
دربـاره  بحـث  قابـل  مـورد  تاسـف آورترین 
بـا  ورزشـکاران  برخـورد  ورزش، شـیوه  بی اخالقی هـای 
هـواداران و مـردم اسـت؛ اتفاقـی کـه چنـد روز قبـل در 
دوحـه رخ داد و بازیکـن پرسـپولیس بـا بدتریـن واژه هـا 
و بـه بدتریـن شـکل ممکـن با یک هـوادار برخـورد کرد، 
تنهـا گوشـه ای از دریـای ناهنجاری فوتبال ایـران بود که 
مثـل چشـمه از آن سـر دنیـا سـرباز کـرد و نمایان شـد.

چشـمه ای کـه اینجـا باز شـده، آبش مسـموم اسـت. 
باشـد  پاکـی  و  خوبـی  نویدبخـش  اسـت  قـرار  ورزش 
امـا اینجـا ایـن طـور نیسـت. اگـر از مـردم بپرسـید کـه 
نظرشـان نسـبت به فوتبال ایـران و بازیکنـان و مربیانش 
چیسـت، چـه خواهنـد گفت؟ چنـد درصد آن هـا پاکی و 
اخـالق و چنـد درصد دیگـر پول های کالن و بی حسـاب، 
بی اخالقی هـا، تبانی هـا، اعتراض هـای بی دلیـل و فسـاد 

را در فوتبـال می بیننـد؟
متاسـفانه سـهم آدم هـای خوب و اتفاق هـای خوب در 
فوتبـال ایـران کـم اسـت و این هـا در برابر آنچـه »بدی« 

تلقی می شـود تـوان کمتـری دارند.
بهتریـن راه بـرای حـل یک مشـکل یا برطـرف کردن 
یـک اشـکال پیـدا کـردن ریشـه شـکل گیری آن اسـت. 
یـک کنـکاش مختصـر در فوتبـال ایـران نشـان می دهد 
کـه نـوع مدیریت نقش زیـادی در بروز این مسـائل دارد.

در لیـگ برتـر فوتبـال ایـران چندیـن مـورد ناهنجـار 
دیـده شـده کـه در اکثـر مـوارد در باشـگاه هایی بـوده 
کـه از نظـر مدیریتی دارای اشـکال هسـتند. همیشـه در 
چنیـن باشـگاه هایی اسـت که ممکن اسـت یـک بازیکن 
از خطـوط قرمـز اخالقـی عبـور کنـد. در چنیـن مکانـی 
اسـت کـه خوانش افـراد از اخـالق با آنچه واقعا هسـتند، 

فـرق دارد./ ایسـنا

نگاهي به 2 هفته پاياني لیگ

هیجان به اوج رسید!

روزهـاي   بـه  کشـورمان  برتـر  لیـگ  رقابت هـاي 
حسـاس و نفس گیـر خـود رسـیده  و شـاید واژه هاي 
آدرنالیـن و هیجـان بتواننـد بـه خوبـي فضـاي ایـن 
کننـد ؛  توصیـف  را  کشـورمان  فوتبـال  روزهـاي 
هفته هایـي کـه تـالش و زحمـات یک تیـم در طول 
فصـل را بـه سـرانجام مي رسـاند. در ایـن 2 هفتـه 
تکلیـف قهرمـان لیـگ، تیم هایـي کـه مجـوز حضور 
در لیـگ قهرمانـان آسـیا را کسـب مي کننـد، تیمـي 
کـه بـه پلـي آف لیـگ دسـته اول مـي رود تـا بـراي 
بقـا بـه مصـاف برنده مس کرمـان   - مس رفسـنجان 
بـرود و 2 تیـم سـقوط کننده بـه لیـگ دسـته اول 
مشـخص مي شـود. بررسـي جدول مسـابقات و روند 
بازي هـاي باقـي مانـده ، مویـد ایـن موضـوع اسـت 
کـه به خاطـر فشـردگي مسـابقات و از دسـت رفتن 
امتیـازات حسـاس ایـن هفته ها همچنـان 3 تیم اول 

شـانس قهرمانـي دارنـد.
 هر چنـد  ذوب آهـن و فـوالد 6 امتیاز بـا صدر جدول 
فاصلـه دارنـد امـا با توجـه به این کـه تراکتورسـازي 
و نفـت تهـران در هفتـه آخـر برابـر هـم بـه میـدان 
مي رونـد و یکـي از ایـن 2 تیم امتیـاز مي گیرد، پس 
عمـال ایـن 3 تیـم دیگـر نمي تواننـد شانسـي بـراي 
قهرمانـي داشـته باشـند و به همراه اسـتقالل در این 
2 هفتـه براي کسـب سـهمیه لیگ قهرمانـان تالش 
خواهنـد کـرد. ایـن 2  هفتـه پایانـي بـراي تیم هـاي 
بسـیار سرنوشت سـاز خواهـد  هـم  انتهـاي جـدول 
بـود. در حالـي بـه ایسـتگاه شـماره بیسـت و نه لیگ 
رسـیدیم کـه هنـوز 6 تیـم در منطقـه سـقوط قـرار 
دارنـد و بـراي بقـا در لیـگ بایـد در 2 هفتـه پایانـي 

هر چـه کـه دارنـد رو کنند.
در انتهـاي جـدول نفـت مسجد سـلیمان، راه آهـن و 
پیـکان از گزینه هاي اصلي سـقوط به شـمار مي آیند 
امـا شـرایط جـدول به گونه اي  اسـت که پیـروزي در 
3 دیـدار پیـش رو همچنـان امیدهـاي آنـان را بـراي 
بقـا زنـده نگـه مـي دارد. در ادامـه نـگاه دقیق تـري 

خواهیـم داشـت بـه روزهـاي سرنوشت سـاز لیـگ؛ 
روزهایـي کـه تـا 25 اردیبهشـت مـاه ادامـه خواهـد 
داشـت و در ایـن 11 روز فوتبال دوسـتان هیجـان را 

بـه معنـاي واقعـي احسـاس خواهنـد کرد.
هفته بیست و نهم  - 20 اردیبهشت)ساعت 18(

پیکان  راه آهن
ذوب آهن ملوان

استقالل تراکتورسازي
گسترش فوالد پرسپولیس

سایپا  استقالل خوزستان
فوالد  خوزستان  پدیده خراسان

نفت تهران صبا
نفت مسجد سلیمان  سپاهان

اسـتقالل  و  تراکتورسـازي  و نهـم  بیسـت  در هفتـه 
مهم تریـن بـازي هفتـه را در تهران برگـزار مي کنند. 
تیم هـاي نفـت و سـپاهان امیدوارنـد اسـتقالل براي 
نزدیـک شـدن بـه سـهمیه آسـیایي بـا قـدرت بـه 
مصـاف نماینده تبریـز برود. توقف تراکتـور در تهران 
فرصـت بسـیار خوبي بـراي نفـت و سـپاهان خواهد 
بـود تـا شـاید در یـک هفتـه مانـده بـه پایـان لیـگ 

خـود را بـه صدر جـدول برسـانند.
تراکتورسـازي قبل از بازي حسـاس مقابل اسـتقالل 
بایـد بـه امـارات بـرود تـا آخریـن بـازي خـود در 
مرحلـه گروهـي لیگ قهرمانان آسـیا را برگـزار کند. 
هر چنـد کـه تراکتـور شانسـي بـراي صعـود نـدارد و 
تونـي اولیویـرا مي توانـد در ایـن بـازي تشـریفاتي به 
بازیکنـان اصلـي خـود اسـتراحت بدهـد اما سـفر به 
امـارات و بعـد از آن حضـور در تهـران دردسـرهاي 
خـاص خـود را بـراي تراکتوري ها خواهد داشـت. در 
روزي کـه تراکتوري هـا بـازي سـختي در اسـتادیوم 
آزادي دارنـد، نفـت تهـران در خانـه میزبـان صبـاي 

اسـت. قم 
جـدول  میانـه  در  را  خـود  جایـگاه  نفـت  حریـف 
احتمالـي  بي انگیزگـي  و  مي بینـد  شـده  تثبیـت 

بازیکنـان ایـن تیـم مي تواند بـرگ برنـده منصوریان 
و تیمـش در هفتـه بیسـت و نهـم باشـد. در دیگـر 
بـازي حسـاس ایـن روز سـپاهان بایـد بـه مصـاف 
نفـت مسجد سـلیمان بـرود. در ایـن بـازي سـپاهان 
بـراي مانـدن در کـورس قهرمانـي مي جنگـد و نفت 

لیـگ. بقـا در  بـراي  مسجد سـلیمان 
هفته سي ام -25 اردیبهشت)ساعت 18(

راه آهن  گسترش فوالد
ملوان  نفت مسجد سلیمان
تراکتورسازي  نفت تهران
استقالل خوزستان پیکان
صباي قم   فوالد خوزستان
پدیده  خراسان  ذوب آهن

پرسپولیس استقالل
سپاهان سایپا

جـدول لیـگ در پایـان هفتـه بیسـت و  هشـتم بـه 
گونـه اي اسـت کـه مي تـوان از همیـن حـاال یـک 
یـادگار  را در ورزشـگاه  فینـال جـذاب و تما شـایي 
امـام)ره( تصـور کـرد. شـاید در هفتـه پایانـي نفت و 
تراکتورسـازي در یک شـبه  فینال در یادگار امام)ره( 
تبریـز بـه مصـاف هـم برونـد و در پایـان تیـم برنده 
جـام قهرمانـي لیـگ چهاردهـم را از آن خـود کنـد. 
قطعـا ایـن بـازي حسـاس ترین بـازي هفتـه پایانـي 
لیـگ خواهـد بـود. در ایـن بـازي حسـاس تراکتـور 
میزبـان نفتـي اسـت کـه خـودش مدعـي قهرمانـي 

اسـت و در بـازي آخـر با چنـگ و دنـدان مي جنگد.
هم زمـان بـا ایـن بـازي سـپاهاني ها بایـد در اصفهان 
بـه مصـاف سـایپا برونـد کـه در بـازي رفـت و در 
ورزشـگاه انقـالب کـرج بـه تسـاوي 2 - 2 رسـیده 
بودنـد. سـپاهان بـراي قهرمانـي باید از 2 بـازي آخر 
خـود 6 امتیـاز کامـل را بگیـرد و دلخـوش بـه نتایج 
بازي هاي تراکتور و نفت تهران باشـد. شـاید تسـاوي 
تراکتـور و نفـت در هفته پایاني جشـن قهرماني را از 
تبریـز به اصفهـان ببرد. اما در هفته پایاني مسـافران 
آسـیایي لیـگ چهاردهم هم مشـخص خواهند شـد. 
فـوالد، ذوب آهـن و اسـتقالل تیم هایـي هسـتند که 
در ایـن  2 هفتـه با کسـب امتیازات کامـل مي توانند 
شـانس رسـیدن به سـهمیه لیگ قهرمانان را داشـته 
باشـند. در هفتـه پایاني در انتهاي جدول هم شـاهد 

همیـن حساسـیت ها خواهیـم بود.
درحـال حاضـر نفـت مسجدسـلیمان بیـش از سـایر 
تیم هـاي  و  دارد  قـرار  سـقوط  خطـر  در  تیم هـا 
راه آهـن، پیـکان، اسـتقالل اهـواز، ملـوان بندرانزلـي 
و گسـترش فـوالد دیگـر تیم هایـي هسـتند کـه در 
ایـن 2 هفتـه بـراي بقـا بایـد بجنگنـد. بـا توجـه به 
اختـالف 3 امتیـازي بیـن راه آهـن رده پانزدهمـي با 
گسـترش فـوالد رده یازدهمـي، بـا یـک بـرد یا یک 
باخـت مي تـوان شـاهد تغییـرات گسـترده در پایین 
جـدول بـود و بایـد منتظر بروز هر اتفاتـي در2 هفته 

پایانـي ماند./خراسـان ورزشـي

نوجوان گنبدی 
در بارسلونا

سـردار  درخشـش  از  بعـد 
آزمـون در لیـگ روسـیه و تیم 
ملـی ایـران، حاال یـک نوجوان 
آکادمـی  در  هـم  گنبـدی 
بارسـلونا حضـور دارد کـه مـی 
آینـده حـرف هـای  در  توانـد 
بسـیاری بـرای گفتـن داشـته 

باشـد. نوجوانـی 12 سـاله بـه نـام مهیمـن صحتی. سـردار آزمـون را می 
توان مشـهورترین ورزشـکار گنبد نامید. مهاجمی 20 سـاله که در ترکیب 
روسـتوف و تیم ملی ایران به یک بازیکن کلیدی بدل شـده اسـت. بعد از 
سـردار آزمـون، حـاال یک نوجوان گنبـدی به نام مهیمن صحتی خبرسـاز 
شـده و در آکادمـی بارسـلونا و زیر نظـر مربیان این آکادمی مشـغول بازی 
اسـت. مهیمـن صحتـی می توانـد بعـد از سـردار، دومین اسـتعداد بزرگ 
شـهر گنبـد لقب بگیرد. شـهری که بـا این اسـتعدادها البته تیـم فوتبالی 
در سـطح اول فوتبـال ایـران نـدارد و ایـن مایـه تاسـف اسـت. صحتی اگر 
بتوانـد پلـه هـای ترقـی را طی کند قطعـا می توانـد در فوتبـال اروپا برای 
خـود اسـم و رسـمی پیـدا کنـد. تصاویر و عکس ها نشـان می دهـد که او 

شـماره 10 آکادمی بارسـلونا اسـت.

مس كرمان برای 
حضور در جمع 
تیم های لیگ برتری 
آماده می شود

مـس  باشـگاه  مدیرعامـل 
ایـن  بـاالی  آمادگـی  از  کرمـان 
تیـم بـرای صعود مجـدد به لیگ 
برتـر فوتبـال خبـر داد. امیررضـا 
سـیف الدینی اظهارداشـت: مس 

کرمـان بـر خـالف نیـم فصـل نخسـت در نیـم فصـل دوم نتایـج مقتدرانـه ای 
کسـب کـرد و توانسـت بـه عنـوان تیـم دوم گـروه بـه مرحلـه پلـی آف بـرای 
حضـور در لیـگ برتـر فوتبـال راه یابـد و هـم اکنـون تیـم هـای مـس کرمـان 
و مـس رفسـنجان از گـروه دیگـر مسـابقات لیـگ دسـته اول مقابـل یکدیگـر 
صـف آرایـی مـی کننـد. وی افـزود: ما خوشـحال هسـتیم کـه از این مسـابقه 
یـک تیـم از خانـواده مس و اسـتان کرمـان به مرحلـه بعد صعـود خواهد کرد. 
مدیرعامـل باشـگاه مـس کرمـان ادامـه داد: برخـی کـه نتوانسـتند در مقابـل 
بازیکنـان مـس کرمـان در زمین مسـابقه عملکرد قابل قبولی داشـته باشـند و 
در رده پاییـن تـر گـروه قـرار گرفتنـد حاال دارند دسـت به حاشـیه سـازی می 
زننـد و ایـن کار از اخـالق حرفـه ای بـه دور اسـت و به طور قطـع تهمت هایی 
کـه از سـوی ایـن افـراد بـه فوتبـال کرمان زده مـی شـود را از طریـق حقوقی 

پیگیـری خواهیـم کرد. 

تیم شترسواری 
فهرج قهرمان 
مسابقات 
كشوری شد

و جوانـان  اداره ورزش  رئیـس 
تیـم  گفـت:  فهـرج  شهرسـتان 
فهـرج  شهرسـتان  شترسـواری 
به عنـوان نماینـده اسـتان کرمان، 

قهرمان ششـمین دوره مسـابقات شترسـواری قهرمانی کشور شـد. حسین برشان 
اظهـار داشـت: ششـمین دوره مسـابقات شترسـواری قهرمانـی کشـور امـروز در 
روسـتای مصـر از توابع خـور و بیابانک در اسـتان اصفهان برگزار شـد. رئیس اداره 
ورزش و جوانـان شهرسـتان فهـرج بیـان کـرد: تیم شترسـواری شهرسـتان فهرج 
به عنـوان نماینـده اسـتان کرمـان در این دوره از مسـابقات حضور داشـت. برشـان 
افـزود: در ایـن دوره از مسـابقات 12 شترسـوار از اسـتان های کرمـان، اصفهـان، 
یزد، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبی حضور داشـتند و با طی مسـافتی 
بـه طـول چهـار کیلومتـر بـا هم بـه رقابـت پرداختنـد. وی عنـوان کـرد: در پایان 
حسـن طایفه رشـیدی از فهـرج کرمان، احمـد درودگر از اصفهان و رضا شـهولی بر 
از فهـرج کرمـان بـه ترتیـب اول تـا سـوم شـدند. رئیـس اداره ورزش و جوانـان 
شهرسـتان فهـرج گفـت: دوره پنجـم این مسـابقات بـه میزبانی طبس در اسـتان 
خراسـان جنوبـی برگزار شـد و تیم شترسـواری فهـرج قهرمانـی دوره پنجم را نیز 

از آن خـود کـرده بـود./ فـارس

 نظر علی دایی 
درباره علت خشک 
شدن دریاچه ارومیه

آقـای گل فوتبـال جهـان گفت: 
آبـی  منابـع  نامناسـب  مدیریـت 
بیشـترین تاثیر را در خشـک شدن 

دریاچـه ارومیـه داشـته اسـت.
علی دایـی در برنامـه تلویزیونی 
اولـدوز شـبکه اسـتانی آذربایجـان 
غربـی، در پاسـخ بـه سـوال نظـر 

سـنجی ایـن برنامـه درباره خشـک شـدن دریاچـه ارومیه، اظهـار کرد: بـه نظر من، 
مدیریـت نامناسـب منابـع آب بیشـترین تاثیـر را داشـته اسـت چـرا کـه مدیریـت 
نامناسـب منابـع آبی، سـبب اسـتفاده بـی رویه مـردم و بهـره وران  از آب می شـود.

آقـای گل فوتبـال جهـان بـا اشـاره بـه فرهنگ سـازی و ارائـه آموزش هـای الزم 
بـه مـردم دربـاره یـک موضوع خـاص، افـزود: مدیریت باید تکنولـوژی را به کشـاورز 
انتقـال دهـد تـا وی بتوانـد از آن اسـتفاده کنـد و در ایـن راسـتا باید همه دسـت به 
دسـت هـم بدهنـد. وی گفـت: البته در کنـار این کار، بایـد صرفه جویـی در مصرف 
را نیـز فرامـوش نکنیـم و از اسـتفاده بـی رویـه از منابـع آبـی بپرهیزیم. دایـی که به 
همـراه محمـد پنجعلـی و سـیروس دین محمـدی در این برنامه شـرکت کـرده بود، 
دربـاره بـازی خاطـره انگیـز ایـران بـا اسـترالیا و آمریکا نیز گفـت: این بـازی ها جزو 
ماندگارتریـن بـازی هـای تاریخ فوتبال ماسـت که شـادی بـی نظیری را بـرای مردم 

ایـران از کوچـک تا بـزرگ به ارمغـان آورد.

چه می خوانید...
لیـگ برتـر بـه ایسـتگاه پایانـی خود نزدیک شـده و بررسـی بـازی های 2 هفتـه پایانی سـوژه امروز صفحه »ورزش« اسـت. در حاشـیه یادداشـتی دربـاره رفتار 
زننـده مدافـع پرسـپولیس بـا یـک هـوادار را می خوانید. نتیجه برنده مزایده خرید باشـگاه پرسـپولیس امروز یا فردا مشـخص می شـود و نگاهی بـه موانع پیروز 

شـدن هدایتـی در ایـن مزایـده انداختـه ایـم. خصوصا کـه هدایتی بین پرسپولیسـی ها محبوب تـر از خریدار دیگر اسـت.
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2- در ایـن دسـتگاه جدیـد ) ار - اف سـوزنی اینفینـی ( خیلی سـریع و در 
مـدت زمـان بسـار کمـی ) در کسـری از ثانیـه ( امـواج رادیویـی را بـه الیه 
هـای میانـی و زیریـن پوسـت وارد میکنـد و دمـای الزم برای تاثیـر درمانی 
)چهـل درجـه ( مطلـوب سـریعا ایجاد میشـود ، و این بر خالف دسـتگاهای 
قبلـی اسـت که باید پزشـک مدت زیـادی کار کند و امواج خیلـی ارام و ارام 
از سـد پوسـت بگـذرد و بتوانـد یـا نتواند بـه الیه هـای میانی و زیر پوسـت 
وارد شـود تـا بتوانـد بطور مطلـوب و موثر اثر کنـد. ولی در ار اف فراکشـنال 
سـوزنی این مشـکل وجود ندارد و سـریعا و مسـتقیم سـوزن ها وارد پوسـت 
میشـود و امـواج رادیوفرکانـس از سـوزن بـه الیـه هـای مختلف پوسـت در 
یـک زمـان بسـیار کوتاهـی وارد میشـود ، فلـذا تعـداد جلسـات درمانـی در 
ایـن دسـتگاه جدیـد حداکثـر چهـار جلسـه کافـی اسـت و مثـل لیزرهـای 
تهاجمـی تاثیـرات الزم را بگـذارد بـدون انکـه عوارضی ) سـوختگی یا زخم( 

بـه پوسـت وارد کند .
3- بـر خـالف تصـور ذهنـی هـر انسـان که ممکن اسـت تصـور شـود ورود 
سـوزن هـا با خونریزی پوسـت همراه هسـت نوع تکنولوژی بـکار رفته بگونه 
ای هسـت کـه هیچ گونـه خونریزی و خـون مردگی در محـل ورود و خروج 
سـوزن هـا ایجـاد نمیشـودو حتـی قرمـزی پوسـت کـه بعـد از بسـیاری از 
لیزرها بسـیار شـایع هسـت ، بعد از انجام ار - اف فراکشنال اینفینی قرمزی 
پوسـت نهایتـا بعـد از چند سـاعت کامـال از بین مـی رود و تنها مـوردی که 
بعـد از کار بـا این دسـتگاه چند روزی مشـاهده میشـود خشـکی مختصر یا 
متوسـط پوسـت هسـت که بـا اسـتفاده از کرم هـای مرطوب کننده سـریعا 

خشـکی پوسـت هم از بیـن می رود
4- کارایی و تاثیرات ار – اف فراکشـنال سـوزنی اینفینی بسـیار متنوع است 
، و عـالوه بـر اثـرات ضـد چروک بـر کاهش و جمع شـدن منافذ باز پوسـت 
، کاهـش قابـل مالحظـه عمـق اسـکارهای فرو رفتـه ) چاله یا گـودی ( بعد 
از جـوش ، کاهـش و بهبـودی قابـل مالحظـه لکـه هـای قهـوه ای و حتـی 
لکـه هـای قرمـز بعد از جوش ) بهبودی جوشـگاه ( ، شـفاف شـدن پوسـت 
هـای کـدر یـا تیر ، کاهش ترشـح چربی پوسـت در پوسـت بعضـی افراد که 
بسـیار چـرب هسـت و دچاره سـبوره چرب هسـتند ، نکته جالـب و در واقع 
مزیـت این دسـتگاه اینسـت کـه عالوه بـر تاثیر درمانـی مطلـوب در درمان 
اسـکارهای فـرو رفتـه در بهتـر شـدن اکنـه و جـوش هـای قرمـز فعـال هم 
کامـال موثـر اسـت و این برخـالف لیزر فراکشـنال co2 هسـت کـه معموال 
نـه تنهـا جـوش هـا را بهتر نمیکنـد بلکه بعضا جـوش های نهفتـه و خفیف 

را بدتـر و بیشـتر می کند.

* كلینیک پزشکی زيبايی دكتر صفا :
كرمان، خیابان شفا، ساختمان پزشکان شفا، طبقه 3، واحد 3052                                    

تلفن: 09354773822 و 034-2478203 
پیامک: 10009353412500

www.drsafa.org

عکس نوشت :

ایینجا که ماییم سرزمین سرد سکوت است،

و آوار تخته سنگهای بزرگ تنهایی

مرگ ما را به سرا پرده ی

 تاریک و یخ زده ی خویش برد 

 بهانه ها مهم نیست

مدتـی اسـت عنوانـی بـه نـام محافـظ 
شـخصی یـا بادیـگارد خصوصـی و امثـال 
آن بـرای ایرانیـان هم جذابیت پیـدا کرده 
سـلبریتی ها  کـه  مراسـم هایی  در  اسـت. 
در  می شـود  شـوند،  مـی  حاضـر  آن  در 
بلنـد  مـرد  چنـد  معروفترین شـان  کنـار 
قـد بـا اندامـی ورزیـده را پیـدا کـرد که با 
عینکـی آفتابـی بـر چشـم ادعـا می کنند 
وظیفـه محافظـت از آن فـرد مشـهور را 
بـر عهـده دارنـد. عـالوه بـر سـلبریتی ها 
بـرای  عمدتـا  هـم  ثروتمنـدان  برخـی 
خودنمایـی از افـرادی بـا ایـن مشـخصات 
در کنار خود اسـتفاده می کننـد، اما معلوم 
نیسـت مسـوولیت ایـن بادیـگارد نماهـا 
بـا کجاسـت و چـه موسسـاتی بـا مجـوز 
از کـدام نهـاد چنیـن اقداماتـی را انجـام 
می دهنـد؟ سـردار تقـی مهـری، رییـس 
پلیس پیشـگیری نیـروی انتظامـی درباره 
فعالیـت افـرادی تحت عنـوان بادیـگارد یا 
محافـظ شـخصی و شـرایط آن اظهارکرد: 

در کشـورما اگـر کسـی بخواهـد کـه از او 
محافظـت شـود بایـد مراحـل مختلفـی 
را طـی کـرده و مجوزهـای الزم در ایـن 
خصـوص اخـذ شـود و اینطور نیسـت که 
هرکسـی که خواسـت بـرای خـودش یک 
محافـظ یا تیم حفاظت داشـته باشـد. وی 
در توضیح بیشـتر شـرایط داشتن محافظ 
اظهارکرد: در صورتی که اشـخاص نیازمند 

محافظ تشخیص داده شـوند، موضوع باید 
بـر حسـب موقعیـت فـرد و تهدیـدی که 
ممکـن اسـت وی در معرضـش باشـد یـا 
بایـد در شـورای امنیـت کشـور بررسـی 
شـود یـا به دسـتور مقام قضایی و شـورای 
تامیـن اسـتان باشـد و در آنجا بـا توجه به 
رده بندی هایـی کـه وجـود دارد در ایـن 
خصـوص و نحوه محافظـت تصمیم گیری 

می شـود که البته این دسـتور نیـز موقتی 
اسـت و داشـتن محافظ یک دستور دائمی 
نخواهـد بـود. رییـس پلیـس پیشـگیری 
نیـروی انتظامی در پاسـخ به اینکه ممکن 
ایـن  تحـت  موسسـات  از  برخـی  اسـت 
عنـوان کـه زیرمجموعـه مرکـز انتظامـی 
پلیـس پیشـگیری فعالیـت کننـد، گفت: 
در جمهـوری اسـالمی بـا توجه بـه امنیت 
باالیـی که وجـود دارد برای افـراد بادیگارد 
شـخصی و خصوصـی نداریـم و مـا نیـز 
همچنین چیـزی نداریـم، البتـه همانطور 
کـه گفتـم ممکـن اسـت بـرای فـردی بـا 
دسـتور قضایـی یا حکـم شـورای تامین یا 
شـورای امنیت کشـور برای مدتی محدود 
فـردی بـه عنـون محافـظ فعالیـت کنـد. 
مهـری درباره اینکـه آیا تنها پلیس موظف 
گفـت:  محافظ هاسـت؟  ایـن  تامیـن  بـه 
سلسـله مراتبـی در ایـن خصـوص وجـود 
مسـئوول  انتظامـی  نیـروی  تنهـا  و  دارد 
نیسـت؛ امـا ما نیـز مسـوولیت هایی داریم.

با توجه به امنیت باالی ايران نیاز به باديگارد شخصی نیست

معلم، كرامت، اقتصاد
غالمرضا كمالی پناه

اوال اینکـه همـه بایـد بپذیرند که اکنون مشـکل اصلی معلمـان »وضعیت 
رفاهـی و اقتصادی« آنان اسـت.  شـعارهای دهان پر کـن نظیر اینکه معلمان 
در پـی »حفـظ کرامـت« خـود هسـتند و کرامـت فراتـر از وضعیـت واقعـی 
زندگـی آنـان تعریـف شـود، حقیقتـا فـرار از واقعیـت اسـت نـه پرداختن به 
حقیقـت ماجـرا. »کرامت« چیز خوبی اسـت، امـا این چیز خـوب در صورتی 
حاصـل مـی شـود کـه اقدامـات و راهکارهـای عملی خوبـی بـرای تحقق آن 
صورت گیرد. اجازه دهید برای روشـن شـدن ماجرا به داسـتانی اشـاره کنم. 
نقـل اسـت که در دسـتگاه حکومـت یکی از پادشـاهان فردی بـود که در 
نوشـتن بسـیار ماهر و تیزهوش بـود. نامه هایی را از طـرف حاکم به حاکمان 
سـایر والیـات مـی نوشـت. چنـان دقیق کلمـات را انتخـاب می کـرد و کنار 
هـم قـرار مـی داد کـه موجـب تحسـین همگان بـود. یـک روز که داشـت از 
طـرف فرمانـروای خـود به حاکم دیگـری نامه می نوشـت و فکـرش را کامال 
متمرکـز کـرده بـود، ناگهـان کنیز او وارد شـد و گفـت: »آرد نمانـد«. این دو 
کلمـه کامـال تمرکـز و هوش و حـواس او را به هم ریخت. ناخواسـته در میان 
کلمـات نوشـته بـود: »آرد نمانـد«. نامـه را تمـام کـرد و به دسـت فرمانروای 
خـود داد تـا بخوانـد. حاکم وقتی به وسـط نامه رسـید، تعجب کـرد. دید که 
ایـن دو کلمـه »آرد نمانـد« هیـچ ارتباطـی بـه قبـل و بعـد از این دو نـدارد. 
تصـور کـرد که عالمتی اسـت رمزآلـود میان نویسـنده و حاکمی کـه نامه به 
او نوشـته شـده بـود. دسـتور داد کـه نویسـنده را به دربار فـرا خواندنـد؛ از او 
راجـع بـه ایـن دو کلمه سـوال کرد. نویسـنده عذرخواهـی کرد و داسـتان را 
بـرای حاکـم تعریف نمـود. حاکم دسـتور داد تا تمام نیازهای آن نویسـنده را 
بـر طـرف کردنـد و گفت حیف اسـت که ذهن شـما دسـتخوش نیازهای بی 
ارزش روزمـره شـود.  تصـور بفرماییـد ذهـن و خاطـر یک نویسـنده صرفا به 

خاطر نبودن آرد مشـوش شـد. 
کار معلـم صـد برابر بیشـتر از نویسـنده با فکر و ذهـن و روان ارتباط دارد. 
آری معلم کرامت می خواهد و آن زمانی اسـت که پزشـکان و دندانپزشـکان 
بـرای داشـتن بیمـاری کـه شـغل معلمـی دارد افتخـار کننـد، نه ایـن که با 
اکـراه بپذیرنـد از تـرس ایـن کـه مبـادا جیبـش خالـی باشـد. کرامـت معلم 
زمانـی اسـت کـه امالکـی هـا و مالکان سـاختمان ها بـرای این که مشـتری 
آپارتمـان آنان معلمان باشـند سـر و دسـت بشـکنند نـه این که به سـواالت 
معلمـی کـه مشـتری اسـت سرسـری جـواب بدهنـد.  کرامـت معلـم زمانی 
اسـت کـه همه مـدارس برتـر دولتی و غیـر دولتـی آرزوی پذیـرش فرزندان 
معلمـان را داشـته باشـند نه اینکه از نوشـتن فرزنـدان فرهنگی طفـره بروند 
و در ثبـت نـام آنـان هـزار امـا و اگـر بیاورنـد.  کرامـت معلم زمانی اسـت که 
فرزنـدان معلمـان سـر خـود را باال بگیرنـد که پدر ما معلم اسـت نـه این که 
در مدرسـه گاهـی بـه دروغ روی بیاورنـد و پـدر خـود را بـازاری معرفی کند. 
کرامـت معلـم زمانـی اسـت کـه آقای معلـم هر هفتـه با لباسـی متفـاوت و 
شـیک و کفـش هـای براق وارد کالس شـود، نه این که سـالی یـک بار پیش 
بیایـد کـه کـت و شـلوار یـا کفـش و پیراهنـش عـوض شـود. کرامـت معلم 
زمانـی اسـت کـه بانکهـا بـه اعتبـار نـام معلم بـه او بـا روی بـاز مبلـغ مورد 

نیـازش را وام بدهند

آخر


