
16-3112-29

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

۹,۳۴۰,۰۰۰
۹,۳۴۵,۰۰۰
۴,۷۶۰,۰۰۰

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

۲,۶۷۵,۰۰۰
1,81۰,۰۰۰

۹۵۵,۹۷۰

دالر
يورو
پوند

۳۳,۰۴۰
۳۷,18۰
۵1,۲۳۰

پژو ۲۰۶ تيپ ۵
پژو ۴۰۵ دوگانه

رانا

۳۶8,۰۰۰,۰۰۰
۳1۹,۰۰۰,۰۰۰
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تيبا
سايپا 111

مزدا ۳ تيپ ۳

۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰

1,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

E1 تندر ۹۰ مدل
ام وي ام ۵۳۰

کياسراتو 

۳81,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰

1,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

فرداامروز

در حاشیه طرح استمرار صالحیت نمایندگان مجلس نهم

خزان بهارستان

تقدیر جنتی از مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی 

استان کرمان

3

3

کشت پنهانی
»تریاک خانی« در 
فارس،  یزد و کرمان!

در سال 94
 از گردنه های توسعه 
عبور خواهیم کرد

2

7 سال هفتم  شماره پیاپی 378   دوره جدید شماره 9  سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 
روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان  8 صفحه  قیمت 500 تومان

پیشخوان

حبس دانش آموزان حادثه 
عالمه حلی در بیمارستان

دو هفتـه قبـل انفجـار یـک ماشـین شـیمیایی در مدرسـه عالمـه 
حلـی کرمـان باعـث مجـروح شـدن دو دانـش آموز شـد. سـینا دلشـاد 
و امیرحسـین منجـم زاده دو دانـش آمـوزی بودنـد کـه در ایـن حادثه 
آسـیب دیدنـد و به بیمارسـتان مهرگان کرمان منتقل شـدند. انگشـت 
شسـت پـای چـپ سـینا قطـع شـد و پـای راسـت امیـر حسـین هـم 
آسـیب شـدیدی دیـد. در شـماره 4 دوره جدیـد پیـام مـا گـزارش این 
حادثـه همـراه بـا مصاحبـه بـا پـدران ایـن دو دانـش آمـوز چاپ شـد.  
دیـروز و 12 روز پـس از رخ دادن ایـن حادثـه زمان مرخص شـدن این 
دانـش آمـوزان بود ولـی این اتفاق نیفتاد. دلیل مرخص نشـدن سـینا و 
امیرحسـین هـم چیزی نیسـت جـز هزینه درمـان. مادر امیرحسـین به 

»پیـام مـا« مـی گوید: امروز )دوشـنبه( قـرار بود بچه ها مرخص شـوند 
ولـی االن هیـچ کـدام از مسـئوالن اداره آمـوزش و پـرورش و مدرسـه 
جـواب مـا را نمـی دهنـد و خبری از آن ها نیسـت. وی ادامـه داد: چند 
روز قبـل گفتـه بودنـد بچـه ها روز دوشـنبه مرخـص می شـوند و قرار 
بـود هزینـه درمـان را مدرسـه و یـا اداره آمـوزش و پـرورش از طریـق 
بیمـه دانـش آموزی بپـردازد. اما متاسـفانه هیچکدام شـان حتی جواب 
تلفـن هـای ما را نمـی دهند. مادر امیرحسـین افزود: خیلـی جالب بود 
کـه بـا مدیـر مدرسـه هم کـه تمـاس گرفتیـم به مـا گفت هیـچ کاری 

از دسـتش برنمـی آید. 
صفحه 3

آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
    اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـراي پروژه هاي ذیـل را ازطریق مناقصه 
عمومـي بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صالحیـت دعـوت 
مي شـود جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه اداره پیمـان و رسـیدگي و یا سـایت عمومـي مناقصات 

کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعـه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
در مناقصه)ریال(

مدت انجام 
پروژه )روز(

نوع 
تضمین

فهرست 
بهاء

نوع 
مناقصه

94-2-30/2

تکمیل وبهسازي محور 
رفسنجان – هرمزآباد 
وبهسازي محور انار – 

تراب آباد

000180ر400ر94433ر987ر936ر8

کي
 بان

مه
ت نا

مان
ض

94
ال

دس
وبان

اه 
ي ر

میع
تج

د(
جدی

 )ت
اي

له 
رح

و م
ي د

موم
ع

94-2-31/3

تکمیل زیرسازي 
وآسفالت محور سرزه 
– فلفل آباد – تلمبه 

دادعباس درشهرستان 
ریگان

000360ر500ر73847ر085ر665ر13

94-2-32/4
روکش آسفالت 

محور بروات – کروك 
شهرستان بم

000120ر300ر39918ر061ر908ر3

بازگشایي محور 94-2-33/5
000180ر400ر52030ر407ر947ر7استخروئیه کرمان

94-2-34/6
بهسازي وتعریض 

محور انار- امین شهر 
درشهرستان انار

000180ر000ر62713ر480ر020ر2

محـل و مهلـت دریافت اسـناد: خیابـان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمان - اداره 
پیمان و رسـیدگي از تاریـخ 02/23/ 94 لغایت 94/02/28

محـل و مهلـت تحویـل پاکات: خیابـان آیت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمان- دبیر 
خانـه مدیریـت حراسـت حداکثر تا سـاعت 10 صبح روز چهارشـنبه مـورخ94/03/06

محل و تاریخ بازگشـایي پاکات: اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کــــرمان سـاعت 12روز چهارشـنبه 
مـورخ 94/03/06

مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.
ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

در گفتگو با  سلطانی سرمایه گذار معدن سنگ رودفرق عنوان شد

خطر در کمین 
 سرمایه گذاری
30 میلیاردی  
 می گویند مسیر دسترسی را عوض کنید. درحالیکه در طی یک سال و نیم ما حدود هفت 

میلیارد تومان فقط برای مسیر دسترسی خرج کردیم و آن زمان کسی چیزی به ما نگفت.
 30 میلیارد سرمایه گذاری ما در کرمان متوقف مانده در حالی که معدن ما در کاشان که 

همزمان با معدن کرمان شروع به فعالیت کرده حاال به مرحله صادرات رسیده است.  
 ما در پیچ و خم مراحل اداری رها شدیم.

  اگر کارخانه راه افتاده بود االن نام جیرفت و عنبرآباد به عنوان یکی از منابع سنگ تزئینی 
ایران می درخشید.

 متاسفانه کسی جواب ما را نمی دهد. میراث اصال جوابگو نیست.
 ما برای مرحله به مرحله کارمان مجوز داریم.

 آبشار رودفرق را هم احیا می کنیم تا به گردشگری منطقه هم کمک شود.

یک سال حمایت شفاهی 
استاندار کرمان از 

توسعه و سرمایه گذاران 
به روایت اخبار

---------  صفحه 4 ---------

تکذیب ظهور
بابک زنجانی دوم

---------  صفحه 2 ---------

نسل پنجم اینترنت در ایران!
---------  صفحه 6 ---------

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد

افزایش تیم های لیگ برتری 
کرمان

---------  صفحه 7 ---------

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

www.roghanshop.ir

روغن خالص شترمرغ

تمام محصوالت کامال طبیعی اتزه و گیاهی

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

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

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

معجزه تسکین دردهای مفصلی
تخفیف ویژه به مدت محدود
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 چه می خوانید...کاغذ اخبار
نامـه 706 اسـتاد دانشـگاه به سـران سـه قـوه، ظهور بابک زنجانـی دوم و تکذیب ایـن خبر، ماجرای دیپلـم های جعلی و کشـت تریاك »خانی« 
در برخـی اسـتان هـا از خبرهـای منتشـره در روز گذشـته بودنـد. اگـر مـی خواهید مشـروح این خبرهـا را بخوانید صفحـه » کاغذ اخبـار« را از 

دسـت ندهید.

یادداشت
تایید شورای امنیت یعنی 

پایان مخالفت ها 
 

 داوود هرمیداس باوند * 
 مذاکـرات هسـته ای بـه ایسـتگاه آخـر خـود یعنـی 
آغـاز نـگارش توافـق نهایـی رسـیده اسـت. قطعـا توافق 
در شـرایطی بـه دسـت خواهد آمـد که تمام نقـاط مورد 
اختـالف از میـان برداشـته شـود و بـه عبارتـی، دیگـر 
پرانتـزی وجود نداشـته باشـد. بر اسـاس شـواهد و آنچه 
از گفته هـای مقامـات مذاکره کننـده ازجمله سـیدعباس 
تیـم  ارشـد  عضـو  و  خارجـه  وزیـر  معـاون  عراقچـی، 
مذاکره کننـده ایـران برداشـت می شـود، می تـوان گفـت 
در راه رسـیدن بـه متـن نهایـی گشـایش هایی حاصـل 
شـده و روند مذاکرات رو به جلوسـت و در این میان تنها 
یـک هدف وجود دارد؛ برداشـتن اختالفات و رسـیدن به 
توافقـی عادالنـه کـه منافـع دو طـرف را تضمیـن کنـد. 
آنچـه مسـلم اسـت اراده هـا بـر ایـن اسـاس قـرار گرفته 
تـا بر سـر پرونده هسـته ای ایـران توافقی صـورت گیرد؛ 
توافقـی که عالوه بر به رسـمیت شـناختن حقـوق ایران 
و حفـظ منافـع ملـی کشـور، نگرانی هـای طـرف مقابـل 
را نیـز مرتفع سـازد کـه در چنین شـرایطی بایـد اذعان 
داشـت چنیـن توافقـی قطعـا به سـود جامعـه بین الملل 
امنیـت  شـورای  قطعنامه هـای  هرچنـد  بـود.  خواهـد 
علیـه ایـران موجب خشـنودی برخـی کشـورهای عربی 
و رژیم صهیونیسـتی شـد امـا ایـن واقعیتـی اسـت کـه 
جامعـه بین الملـل موافـق ادامـه چنین وضعیتی نیسـت 
و پرواضـح اسـت کـه این توافـق برای منطقـه خاورمیانه 
نیـز می تواند آثـار مثبتی به دنبال داشـته باشـد. ناگفته 
نمانـد در طـول مذاکرات تحـرکات و سـنگ اندازی هایی 
از سـوی مخالفـان توافق در دو طرف مشـاهده می شـود 
فـردی  اظهارنظرهـای  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم  امـا 
به ویـژه از سـوی اعضـای کنگـره آمریـکا در رابطـه بـا 
توافقنامـه چنـدان مثمرثمـر نیسـت چراکه ایـن صدای 
اکثریـت نیسـت و از آنجایـی کـه وحـدت اسـتراتژیک 
وجـود دارد اگـر توافقنامـه بـه کنگـره بـرود کنگـره آن 
را تنفیـذ خواهـد کرد. به هـر حال 150نماینـده از روند 
نیـز گروه هـای  ایـران  مذاکـرات حمایـت کرده انـد. در 
منتقـد رویـه دولـت که چنـدان دیـدگاه مثبتی نسـبت 
بـه مذاکـرات ندارنـد و به نوعـی آن وحدت اسـتراتژیک 
را بـا دولـت ندارنـد سـعی در ایجـاد سـوال و تردیـد در 
رونـد مذاکـرات را دارنـد کـه بـه نظـر می رسـد چنیـن 
رفتارهایـی هرچنـد باعـث می شـود تا نوعی گسسـت به 
وجـود آیـد امـا نهایتـا این تصمیـم مجموعه نظام اسـت 
کـه در آخـر مشـخص می کنـد بـه چـه سـمتی حرکت 
کنیـم. لذا اقدامات حاشـیه ای دیگر در رسـیدن به توافق 
چنـدان موثر نیسـتند هرچند بعد از توافق ممکن اسـت 
واکنش هـای متفاوتی مشـاهده شـود. الزم به ذکر اسـت 
کـه ظاهـرا ایـن توافقنامـه باید بـه تایید شـورای امنیت 
برسـد و تحریم هـا در نتیجـه تاییـد شـورای امنیـت لغو 
شـود کـه در ایـن رابطـه شـورای امنیت بـا صحه گذاری 
کنگـره  عمـل  آزادی  حـدودی  تـا  توافقنامـه  ایـن  بـر 
آمریـکا و دیگـران را محـدود می کنـد. بنابرایـن می توان 
گفـت اصـل، رسـیدن به توافق اسـت کـه اگر ایـن مهم 
محقـق شـود تا حـدود زیـادی مخالفـان چـه در کنگره 
آمریـکا و چـه در سـایر کشـورها مـات خواهند شـد. لذا 
بـه نظـر می رسـد در چنیـن شـرایطی نوعـی تجدیدنظر 
در مواضـع مخالفـان داخلـی تاحـدودی منطقـی به نظر 

برسد.
* کارشناس مسائل بین الملل

یکشـنبه خبرگزاری مهـر در خبری مدعی 
شـد شـرکت ملی نفت ایران قـراردادی با یک 
واسـطه نفتـی برای فـروش میعانـات گازی به 

یـک پاالیشـگاه اماراتـی منعقد کـرده و نکته 
قابـل توجـه آنکه گفته می شـود هنـوز بدهی 
بیـش از پنـج میلیـارد دالری نفتـی خـود را 

تسـویه نکرده اسـت. ایـن خبر روز گذشـته با 
عنـوان »ظهـور بابـک زنجانـی دوم« بـه طور 
گسـترده ای در نشـریات کشـور نشـر شـد. 
حـاال مدیر امـور بین الملل شـرکت ملی نفت 
ایـران بـا انتقاد از ادعـای ظهور بابـک زنجانی 
دوم، گفـت: وجـود واسـطه در خریـد نفـت 
امـارات از ایـران صحـت نـدارد. بـه گـزارش 
ایرنـا، سیدمحسـن قمصـری مدیـر امـور بین 
الملـل شـرکت ملی نفـت ایران دربـاره فروش 
میعانـات گازی بـه امـارات و نحـوه دریافـت 

پـول از ایـن شـیخ نشـین، گفـت: قـرارداد ما 
بـا امـارات متحده عربی مسـتقیم بـوده اما به 
دلیـل تحریـم هـا، این کشـور حاشـیه خلیج 
فـارس تـا پایـان سـال 2013 میـالدی نمـی 
توانسـت پـول محمولـه هـای نفتـی را مرتب 
پرداخـت کند. روابـط عمومـی وزارت نفت به 
نقـل از قمصـری اعـالم کـرد: از ابتدای سـال 
2014 بـا تمهیداتی که اندیشـیده شـده پول 
هـا در حـال دریافـت بـوده و بدهـی پیشـین 
دیگـری بـه ایـن مبلـغ اضافـه نشـده اسـت. 

مصـری پیـش از در خصـوص ایـن موضـوع 
گفتـه بـود: عملکـرد ایـن شـرکت و مالک آن 
شـبیه عملکـرد بابـک زنجانـی نبـوده اسـت. 
دلیـل ایـن امر آن اسـت که ما با این شـرکت 
در سـال 2014 همـکاری را ادامـه دادیـم و 3 
میلیـارد دالر از آنهـا پـول گرفتیـم امـا روش 
پرداخـت و عملیـات را تغییـر دادیم بـه گونه 
ای کـه میعانـات گازی از ایـران می برد و پول 
آن را تحویـل مـی دهـد و فقـط بدهـی قبلی 

آن باقـی مانده اسـت.

تکذیب ظهور بابک زنجانی دوم

706  اسـتاد دانشـگاه  بـا انتشـار نامه ای 
قـوه،  سـه  سـران  بـه  خطـاب  سرگشـاده 
دانشـگاه«  حریـم  از  »صیانـت  خواسـتار 
شـدند. بـه گـزارش »ایـران« امضا کننـدگان 
ایـن نامـه با اشـاره به تحـرکات و تالش های 
غیـر قانونـی چنـد مـاه گذشـته، بـرای بـه 

مجـوزدار  مراسـم  و  زدن سـخنرانی ها  هـم 
قـوا  رؤسـای  از  کشـور،  دانشـگاه های  در 
و  نابجـا«  »مداخـالت  مانـع  خواسـتند 
دسـتگاه ها  سـایر  فراقانونـی«  »فشـارهای 
در سـاحت دانشـگاه شـوند. در ایـن نامه که 
بـه همـت شـورای مرکـزی انجمن اسـالمی 

دانشـگاه های کشـور تهیه شـده، آمده است: 
جامعـه  پیشـرفت  و  قـدرت  رمـز  »دانایـی 
ماسـت و دانشـگاه نیـز نقـش بی بدیلـی در 
تولیـد دانش نویـن و آگاهـی اجتماعی دارد. 
ایفـای نقـش مؤثـر در توسـعه دانش بنیـان 
از  دانشـگاه  کـه  می کنـد  ایجـاب  کشـور 
تصمیم گیـری؛  بـرای  کافـی  اسـتقالل 
و  اندیشـه ورزی  بـرای  الزم  امنیـت  از 
بـرای  مناسـب  فرصـت  از  و  آزاداندیشـی 
مشـارکت در عرصه سیاسـتگذاری برخوردار 

باشـد.
بـه  اعمـال برخـی فشـارها و مداخـالت 
ظاهـر قانونـی یـا فراقانونـی در امـور داخلی 

کیـان  بـا  آشـکار  تعـارض  در  دانشـگاه ها 
دانشـگاه و مسـئولیت های خطیـر آن قـرار 
می گیـرد.« امضا کننـدگان نامـه در ادامه لغو 
سـخنرانی علـی مطهری در شـیراز و مشـابه 
ایـن اتفـاق در دانشـگاه فردوسـی را یـادآور 
شـده و تأکیـد کردنـد: »از جمله فشـارهای 
بـه ظاهـر قانونـی در پایـان سـال 1393 دو 
اتفـاق ناخوشـایند بـود که هـر دو به رنجش 
و ناخشنودی گسـترده دانشگاهیان انجامید: 
یکـی مداخلـه بی سـابقه مقام هـای قضایـی 
یـک  اجـرای  از  جلوگیـری  بـرای  مشـهد 
در  قانونـی  مجـوز  دارای  فرهنگـی  برنامـه 
دانشـگاه فردوسی مشـهد و دیگری ممانعت 

سـؤال  برانگیـز شـورای تأمین اسـتان فارس 
از اجـرای برنامه سـخنرانی نماینـده مجلس 
سـوی  از  آن  مجـوز  کـه  اسـالمی  شـورای 
مراجـع قانونـی دانشـگاه شـیراز صادر شـده 
فراقانونـی  فشـارهای  براینهـا،  مزیـد  بـود. 
افـراد و گروه هـای  سـازمان یافته ای توسـط 
ذی نفـوذ به طـور مداوم بـر دانشـگاه ها وارد 
می شـود کـه همگـی ُمخـل مسـئولیت های 
و  نومیـدی  و  یـأس  موجـب  و  دانشـگاه 
دانشـگاهیان  نداشـتن  امنیـت  احسـاس 
اسـت.« در پایـان ایـن نامـه امضـا کنندگان 
دانشـگاه  حریـم  از  صیانـت  بـر  نامـه  ایـن 

تاکیـد کردنـد.

درخواست استادان برای صیانت از حریم دانشگاه

داستان
این دو وزیر
و آن دو نماینده

ارتباط دو وزیـر کابینه دولت 
نماینـده  دو  بـا  امیـد  و  تدبیـر 
در  کرمـان  شـهر  اصولگـرای 
مجلـس شـورای اسـالمی باعث 
شـده برخی طرفـداران دولت از 
ایـن دو وزیـر انتقـاد کننـد. این 

انتقادهـا بعـد از مطـرح شـدن احتمـال تغییـرات در دولـت از فرمانـداران تا 
وزرا شـدت بیشـتری گرفتـه اسـت. آنطور که سـایت خبری تحلیلـی خرداد 
از سـایت هـای نزدیـک بـه اصـالح طلبـان گـزارش داده اخبـاری مبنـی بر 
روابـط نامتعـارف وزرای صنعـت و کار بـا محمـد مهـدی زاهـدی، وزیر علوم 
احمدی  نـژاد و محمدرضـا پورابراهیمـی که یکی از مخالفان سرسـخت دولت 
در مجلـس اسـت، به گـوش می  رسـد و نعمـت زاده و ربیعـی امتیازاتی ویژه 
را بـرای ایـن دو نماینـده مجلـس قائل هسـتند. زاهـدی خـود در گفت وگو 
بـا ایسـنا تائیـد کـرده کـه امتیـاز ویـژه ای را از محمدرضا نعمـت زاده گرفته 
اسـت. داسـتان از ایـن قرار اسـت که طی هفته گذشـته محمد جـالل مآب، 
مدیـر عامل شـرکت سـنگ آهن گل گهر سـیرجان بعـد از 20 ماه از شـروع 

کار دولـت یازدهـم برکنار شـد.
زاهـدی در گفت وگـو بـا ایسـنا سـخنانی قابـل تامـل بـه زبـان آورده 
اسـت؛ »بعـد از ارسـال نامـه 9 نماینـده اسـتان کرمـان بـه وزیـر مبنـی بر 
ابقـای »جـالل مـآب« در مدیـر عاملی شـرکت گل گهر سـیرجان، به بنده 
اطمینـان داده شـد کـه بـه دنبـال ارتقای جایـگاه آقای »جالل مـآب« این 
جابجایـی صـورت خواهـد گرفت.« وی گفتـه که وزارت صنعـت و وزیر این 
مجموعـه بـه او ماموریـت داده  انـد تـا از سـوی دولت سـه پسـت در سـطح 
ملـی بـه همکالسـی و یـار قدیمـی محمـود احمدی نـژاد پیشـنهاد دهد تا 
»در صـورت پذیرفتـن از سـوی آقـای »جالل مآب« حکم شـان سـریعا زده 
شـود.« امـا داسـتان بـه همینجـا ختـم نمـی شـود. بـه گـزارش گفتـار نو 
معـاون سیاسـی امنیتـی اسـتاندار کرمـان گفت: فشـار نماینـدگان مجلس 
موجـب شـده اسـتاندار کرمـان در تغییـر یکی از مدیـران کل اسـتان ناکام 
بمانـد. آنطور که سـایت خرداد نوشـته حسـن رحمانی مدیـرکل کار  رفاه و 
تامیـن اجتماعـی اسـتان کرمـان یکـی از مدیرانی اسـت که گفته می شـود 
هـر گاه زمزمـه تغییـر او مطـرح شـده نماینـدگان اسـتان بـا ایـن مسـاله 

مخالفـت کرده انـد. 
از طـرف دیگـر پورابراهیمـی هـر چنـد اکنون به عنـوان طراح اسـتیضاح 
علـی ربیعـی،  وزیـر کار در مجلـس مطـرح اسـت اما ابقـای مدیـرکل تامین 
اجتماعـی اسـتان که از مدیـران محمود احمدی  نـژاد بوده، یکـی از امتیازات 

وزیـر در جهـت پس گرفتـن طـرح اسـتیضاح ارزیابی می  شـود. 
ایـن گزارش در حالی منتشـر شـده کـه قبال غالمعلی جعفـرزاده، نماینده 
مجلـس گفتـه بـود که برخـی وزرا حتـی جلسـات منظمی با اعضـای جبهه 

پایـداری دارند.

کشت پنهانی 
»تریاک خانی« در 
فارس،  یزد و کرمان!

تریـاك »خانـی« نـه از مـزارع 
افغانسـتان می آیـد و نـه توسـط 
پیچیده ترین باندهـای موادمخدر 
آزمایشـگاه های  و  میانمـار  از 
تریـاك  قاچاقچیـان.  پیشـرفته 
خانـی را در اسـتان فـارس عمـل 

می آورنـد، در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد، خوزسـتان، یـزد یـا کرمـان.  بـه 
گـزارش روزنامـه شـهروند، کشـاورزان خالفکار ایرانـی می کارند و می فروشـند، 
در ارتفاعـات، البـه الی مـزارع گنـدم یا هر کجا که دور از چشـم ماموران باشـد. 
می کارنـد و بهترینـش را بـه اسـم تریـاك »خانـی« می فروشـند؛ یـک برنـد 
معـروف ایرانـی کـه طرفـداران بسـیاری هـم دارد، آنقـدر که یک مقام مسـئول 
کـه نمی خواهـد نامـش فاش شـود، می گویـد: »با وجود شـدت مبـارزات پلیس 
و نیروهـای امنیتـی با کاشـت غیرقانونی خشـخاش، متاسـفانه این نوع کشـت 
در حال افزایش اسـت«. مقام های ارشـد کشـور هنوز درباره کشـت خشـخاش 
در ایـران چنـدان صحبـت نکرده انـد و حتی هشـداری هـم در این بـاره نداده اند 
امـا هـر از چنـد گاهـی در البه الی اخبـار، این نـوع کشـت را تأییـد کرده اند. از 
جملـه باالتریـن مقام هایـی کـه تاکنـون دراین باره سـخن گفته اند، می تـوان به 
فرمانـده سـابق پلیس کشـور اشـاره کـرد که چندی قبـل از شناسـایی تعدادی 
مزرعـه کشـت خشـخاش به وسـیله ماهـواره خبـر داده بود. شـش مـاه قبل هم 
حجت االسـالم اسـماعیل مالکریمـی، دادسـتان میانـدرود از کشـت مکانیزه در 
مزارع خشـخاش خبر داد که به گفته او، در افغانسـتان هم به این شـکل انجام 
نمی شـود.   کشـاورزان محلی به سـادگی در محفل های خصوصی خود از مکان 
ایـن مـزارع سـخن می گوینـد. آنهـا معمـوال کازرون در اسـتان فـارس، پیچاب، 
گچسـاران و باشـت در اسـتان کهگیلویه، نقاطی از دشت های خوزستان، مناطق 
شـرقی اسـتان کرمـان و بیشـتر نقـاط یـزد را مناطـق عمـده کشـت می دانند. 
بخـش عمـده ای از ایـن مناطق پیـش از انقالب نیـز زیر 33  هزار هکتار کشـت 
قانونـی تریـاك بـوده اسـت کـه همین امـر بسـیاری از کشـاورزان ایـن مناطق 
را با شـیوه کاشـت، داشـت و برداشـت خشـخاش آشـنا کرده اسـت.  البته که 
این روزهـا هیـچ بـرآورد دقیقی از میزان زمین های زیرکشـت در دسـت نیسـت 
امـا نـام محصـول این زمین هـا در تمام ایـن مناطق نامی آشـنا اسـت؛ »تریاك 
خانـی« محصـول موردعالقـه قاچاقچیـان اسـت و از نقاط مختلف کشـور برای 
خریـد آن می آیند و سـودهای کالنـی را نصیب کشـاورزان و مرتع داران متخلف 
می کننـد.  طبـق آنچه قانون گذار نوشـته، جرم خشـخاش کاران در ایـران به این 
ترتیـب اسـت: بـار اول، 10 تـا صد  میلیـون جریمه نقـدی، بـار دوم، 50 تا 500  
میلیـون و 30 تـا 70 ضربـه شـالق. بار سـوم، صـد  میلیون تا یک  میلیـارد، یک 
تـا 70 ضربـه شـالق و 2 تا 5  سـال حبـس. بار چهـارم، متخلف اعدام می شـود.  
نگهـداری بـذر یـا گـرز خشـخاش و شـاهدانه هـم یک تـا 30  میلیـون به عالوه 
یـک تـا 70 ضربه شـالق را به عنوان جریمـه در پی دارد. البته باید توجه داشـت 

کـه تمـام ارقـام گفته شـده در قانـون به ریال اسـت.

دکتراهایی که 
»دیپلم« جعلی 
دارند

بورسـیه هاي  بحـث  هنـوز 
نخوابیـده  دکتـرا  غیرقانونـي 
اسـت که بحث از هـزاران دیپلم 
جعلـي پیـش مي آیـد. ابراهیـم 
نکـو، نماینده مجلـس در گفتگو 
گفتـه:»در  اعتمـاد  روزنامـه  بـا 

برخـي از مراکـز آمـوزش از راه دور در این هشـت سـال مـدارك جعلي براي 
برخـي افـراد صـادر شـده که رقـم آن بسـیار باال بـوده اسـت.« وی افـزود:» 
در مقطـع دبیرسـتان و مـدرك دیپلـم ایـن اتفاق افتاده اسـت. اما متاسـفانه 
شـاهد بوده ایـم کـه ایـن افـراد بـا همیـن مـدارك جعلـي دیپلـم حتـي بـه 
دانشـگاه ها نیـز راه پیـدا کرده انـد و از آنجایـي کـه رقـم ایـن مدارك بسـیار 
بـاال و قابـل توجه بوده اسـت، مجبور شـدیم که بررسـي ها را در دسـتور کار 
قـرار بدهیـم.« ایـن تخلف باز هـم به دوران ریاسـت محمود احمـدی نژاد بر 
قـوه مجریـه بـر مـی گردد. حـاال پنـج نماینده مجلس بـا تقاضـاي تحقیق و 
تفحص شـان از وزارت آمـوزش و پـرورش دو دولـت سـابق مي خواهند از یک 
تخلـف دیگـر پـرده بردارنـد. ابراهیـم نکو یکـی از نمایندگانی سـت که قصد 
تحقیـق و تفحـص از وزارت آمـوزش و پـرورش را دارنـد. آنطـور کـه نکـو به 
اعتمـاد گفتـه تعـداد ایـن مـدارك جعلی بسـیار بـاال اسـت و از سـال 84 تا 
92 ایـن تخلـف در ارایـه مـدرك دیپلم جعلي بارها تکرار شـده اسـت یعني 
رونـدي بـوده که بـه تدریج اتفاق افتـاده. البته ایـن نماینده تاکیـد کرده که 
پرونده هـاي زیـادي در قوه قضاییه در این مورد تشـکیل شـده اسـت و حجم 

ایـن پرونده هـا نیـز قابـل توجه اسـت.
ایـن تخلـف در کل کشـور صورت گرفته اسـت و بسـیاري از ایـن افرادي 
کـه دیپلـم جعلـي دارند بـه مقاطـع لیسـانس، فوق لیسـانس و حتـي دکترا 
هـم راه پیـدا کرده انـد. بسـیاري از این افراد در کشـورهاي همسـایه در حال 
تحصیـل در مقطـع دکترا هسـتند و چنـدي بعد با مـدرك دکترا بـه میدان 
مي آینـد. گفتنـی سـت اگـر ایـن تخلف ثابت شـود همـه مدارك بعـدي که 
ایـن افـراد گرفته انـد از درجـه اعتبـار سـاقط مي شـود چرا که شـرط گرفتن 

لیسـانس مـدرك دیپلـم اسـت و این رونـد قابل قبول نیسـت.
نکـو هـم بـر ایـن نکتـه تاکیـد دارد:»بـدون شـک اگـر ایـن تخلـف ثابت 
شـود در درجـه اول کلیـه مـدارك تحصیلـي ایـن افـراد لغـو خواهـد شـد.« 
ایـن نماینـده مجلـس در پایان گفتـه:» این موضـوع از اتفاقات نادري اسـت 
کـه در هشـت سـال گذشـته رخ داده اسـت و مي طلبد که برخـورد جدي با 
آنهـا صـورت بگیـرد. البتـه برخـي رسـانه ها فکـر مي کنند کـه ما بـه عنوان 
نماینـدگان حامـي دولـت به دنبـال بحث هاي سیاسـي هسـتیم و هدف مان 
از مطـرح کـردن بحـث دیپلم هـاي جعلـي هم سیاسـي اسـت اما مـا تنها به 
دنبـال ایـن هسـتیم که برخـورد جدي بـا رونـد غیرقانوني که در سـال هاي 

گذشـته در پیـش گرفته شـده بـود، صـورت بگیرد.«

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

برابـر رای شـماره 139460319007000810 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضی آقای مجتبی اسـدی زاده فرسـنگی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 881 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 184/17 مترمربـع تحـت پـالك 13808 فرعـی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالك 760 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 10 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای سـید علی حسـینی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 713

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

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007001457 هیـات اول/دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای علی جاویدی فرزند زلفعلی بشـماره شناسـنامه 203 صادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب کارگاه تجـاری بـه مسـاحت 684/28 مترمربـع تحت پـالك 122 فرعـی از 2841 اصلی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان جـاده تهـران بلـوار راه آهـن جنب پلیـس راه خریـداری از محل 
مالکیـت خانـم فریـده عامـری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 676

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

برابـر رای شـماره 139460319002000995 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای سـعید احمدی کهنعلی فرزند گلمحمد بشـماره شناسـنامه 300 صـادره از کهنوج 
در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 82662/31 مترمربـع پـالك 179 فرعـی از 492 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالك 1 الـی 7 و 9 فرعـی از 492 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در تاریکمـاه قلعـه گنـج بخش 
46 کرمـان مورثـی از مالـک رسـمی آقـای حسـین احمدی 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 تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

33 – رئیس ثبت اسناد و امالك – کهنوج – اصغر ناروئی
 

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

برابـر رای شـماره 139460319007000208 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا دریائـی گوکـی فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 280 صـادره از 
گلبـاف در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 224/94 مترمربـع کـه مـوازی 18/75 مترمربع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالك 170 فرعی از 2785 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه ادرس کرمـان شـرف ابـاد خیابـان امـام علـی )ع( 30 متـری کوچـه 1 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای حسـن ایرانمنش  محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم 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 اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 725

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

برابـر رای شـماره 139460319007000186 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای مجیـد لنجانـی نـژاد فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 12 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 261/26 مترمربـع تحـت پـالك 13639 فرعـی از 
4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایت اله خامنـه ای کوچـه 43 خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای سـیدجالل عمرانـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 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 نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 644

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

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007000555 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علی اسـدی زاده فرسـنگی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 31 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 283/41 مترمربع تحـت پـالك 13807 فرعـی از 3968 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالك 760 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان 
سراسـیاب خیابـان شـهید مغفـوری کوچـه 10 خریداری از محل مالکیت آقای سـید علی حسـینی فرسـنگی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در 

صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 715

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

برابر رای شـماره 139360319007030200 و رای اصالحی 139460319007002576 هیات اول 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه  ثبـت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضی آقـای رضا رجـب زاده تهـرودی فرزند علی 
بشـماره شناسـنامه 1101 صـادره از کرمان در ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت 295/90 مترمربع تحت 
پـالك 13396 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کمربنـدی شـرقی فرعـی چهـارم 
سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت جهانگیر کاویانی محـرز گردیده اسـت. با این توضیح کـه در اگهی 
قبلـی مسـاحت ملـک اشـتباه چاپ و منتشـر گردیده که بدیـن ترتیب اصالح می گـردد. لذا بـه منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در یـک نوبـت به فاصله 30 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار این آگهی بـه مدت یک 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 1394/02/22

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 599

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

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139360319007039054 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 اکبـر امیری گاز کهنـی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صـادره از کوهبنان در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 201/61 مترمربع تحت پـالك 21 فرعـی از 4254 اصلی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـهداء خانوك کوچـه 44 خریداری از محل مالکیت آقای شـهریار 
سروشـیان محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن 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 عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05
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شماره پیاپی 378   دوره جدید شماره 9
سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

3 کرمان ویج3 چه می خوانید...
ماجـرای انفجـار در مدرسـه عالمـه حلـی را یادتـان هسـت؟ دو دانش آموز در این حادثه آسـیب دیدنـد و حاال این دانـش آموزان نمی توانند از بیمارسـتان 
مرخـص شـوند. چرایـی ایـن موضـوع را در صفحه » کرمان ویج« بخوانید. تحلیل یاسـر سیسـتانی نژاد درباره طرح اسـتمرار صالحیـت نمایندگان مجلس 

نهـم و چنـد خبر کوتـاه از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

خبر
رییس انجمن موسیقی جنوب کرمان 

منصوب شد
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان گفت: طی 
حکمـی از سـوی مدیرعامـل انجمـن موسـیقی ایـران رییـس 
انجمـن موسـیقی جنوب کرمان منصوب شـد. حجت االسـالم 
سـید احمـد حسـینی افـزود: پـس از پیشـنهاد هیـات مدیـره 
انجمـن موسـیقی جنـوب کرمـان و بـه اسـتناد بند الـف ماده 
9 آییـن نامه تشـکیل شـعب اسـتانی انجمـن موسـیقی ایران، 
هوشـنگ کردسـتانی بـه عنـوان رییـس ایـن انجمـن منصوب 
شـد. وی بـا بیان اینکه حکـم انتصاب رییس انجمن موسـیقی 
جنوب کرمان در نشسـت انجمن موسـیقی به کردسـتانی اعطا 
شـد گفـت: انجمن موسـیقی جنـوب کرمان سـال گذشـته به 
ثبـت انجمـن موسـیقی ایران رسـیده اسـت. وی بیان کـرد: در 
هفت شهرسـتان جنوبی زیر پوشـش این اداره کل استعدادهای 
بسـیار خوبی در زمینه موسـیقی وجـود دارد که معرفی رییس 
انجمـن موسـیقی می تواند در شـکوفایی این اسـتعدادها نقش 
ایفـا کنـد. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان با 
بیـان ایـن که در این منطقه موسـیقی نواحی در سـطح کشـور 
حرف برای گفتن دارد خاطرنشـان کرد: متاسـفانه سال گذشته 
نیـز یکی از پیشکسـوتان موسـیقی نواحـی کشـور در جیرفت 
درگذشـت امـا اسـتعدادهای خوبی اسـت که باید شناسـایی و 

هدایت شـوند. 

خرید تضمینی 60 هزار تن گندم
در جنوب کرمان

مدیـر پـروژه خریـد گنـدم مدیریـت بانـک کشـاورزی جنوب 
اسـتان کرمـان گفـت: تاکنـون 60 هـزار تن از محصـول گندم 
جنـوب کرمـان بـه صـورت تضمینـی از کشـاورزان خریداری 
شـده اسـت. فـرزاد شـریفی افزود: امسـال نخسـتین بـار بانک 
کشـاورزی بـه عنوان بانـک عامل بـرای خرید محصـول گندم 
انتخاب شـده اسـت. وی بیان کرد: نخسـتین بار با اسـتفاده از 
سـامانه الکترونیکی بانک کشـاورزی پنج دقیقه پس از ارسـال 
مشـخصات کشـاورزان پـول گنـدم بـه حسـاب آنهـا واریز می 
شـود. وی تصریـح کـرد: تاکنـون 686 میلیـارد ریـال از پـول 
کشـاورزان گندم کار به حسـاب آنها واریز شـده اسـت. شریفی 
گفـت: طـرح خرید تضمینـی گنـدم از 20 فروردین ماه سـال 
جـاری آغـاز شـد و تـا خـرداد مـاه ادامـه دارد کـه در جنـوب 
کرمـان هفـت مرکز کار خریـد را عهده دار هسـتند. وی اظهار 
کـرد: در شهرسـتان های جیرفت و کهنوج هر کـدام 2 مرکز و 
بـه غیـر از شهرسـتان منوجان در سـایر شهرسـتان ها نیز یک 
مرکـز کار خریـد گنـدم را انجـام می دهنـد. وی افـزود: پیش 
بینـی می شـود تـا پایان فصل خریـد 10 هزار تـن گندم دیگر 

از کشـاورزان خریداری شـود. 

نصب دستگاه »ام.آر.آی« در بیمارستان 
جیرفت تا پایان امسال

معاون توسـعه و نیروی انسـانی دانشـگاه علوم پزشکی جیرفت 
گفـت: نصـب دسـتگاه ام.آر.آی در بیمارسـتان امـام خمینـی 
جیرفـت تا پایـان سـال جاری صورت می گیـرد. یدا... رشـیدی 
اظهار داشـت: جذب اعتبارات عمرانی سـال گذشـته دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفت در مقایسـه با چند سـال گذشته بیشتر 
بـوده و احـداث فضاهـای سـاختمانی هـم کـه آغـاز شـد بـا 
سـال های قبـل برابـری می کنـد. وی بـا اشـاره بـه در دسـتور 
کار بـودن تعمیر چند بخش دیگر در بیمارسـتان امام خمینی 
و احداث سـاخت سـاختمان پیراپزشـکی و پزشـکی دانشـگاه 
علوم پزشـکی جیرفت بیان داشـت: دسـتگاه سنگ شکن کمتر 
از یـک مـا آینـده در بیمارسـتان امـام خمینـی جیرفت نصب 
می شـود. معاون توسـعه و نیروی انسـانی دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفـت بیـان کـرد: همچنیـن یـک سی .تی. اسـکن آخریـن 
مـدل بـا اعتبـار 2 میلیـارد تومـان خریداری شـده کـه امکان 
سـی .تی آنژیـو نیـز وجـود دارد کـه طـی دو مـاه آینـده نصب 
الپاراسـکوپ  دسـتگاه  اینکـه  بیـان  بـا  رشـیدی  می شـود. 
خریـداری شـد و حـدود یـک ماه پیش یـک عمـل جراحی با 
آن انجام شـد، افزود: حدود 6 هزار مترمربع فضای سـاختمانی 
یـا بـه بهره بـرداری رسـیده و یا اینکه بخشـی از آن طی شـش 
مـاه آینده به بهره برداری می رسـد. وی با اشـاره به نصـب ام.آر.

آی در بیمارسـتان امام خمینی جیرفت تا پایان سـال جاری با 
پیگیری های انجام شده، خاطرنشـان کرد: بیمارستان عنبرآباد 
کلنگ زنـی و توسـعه اورژانـس بیمارسـتان امـام خمینـی هم 
850 مترمربـع تایید شـده و 150 مترمربع هم دانشـگاه اضافه 
می کنـد کـه بـه زودی کلنـگ آن زده می شـود. معاون توسـعه 
و نیروی انسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت گفـت: حدود 
10 میلیـارد تومـان طی هفت ماه گذشـته در راسـتای تجهیز 
بیمارسـتان های شهرسـتان جیرفت هزینه شـده است و تالش 
در راسـتای رسـیدن بـه بهتریـن دانشـگاه های علوم پزشـکی 
کشـور از برنامه های مسـئوالن این دانشـگاه اسـت که با تالش 

و همـکاری محقق می شـود.

659 هکتار از 
اراضی ملی در شهر 
کرمان رفع تصرف شد

انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
هکتـار   659 گفـت:  کرمـان 
زمیـن  از  اعـم  ملـی  اراضـی 
هـای منابـع طبیعـی، متعلـق به 
شهرسـازی  و  راه  و  شـهرداری 
کرمـان  شـهر  در   93 سـال  در 
رفـع تصـرف شـد. بـه گـزارش 

ایرنـا دادخـدا سـاالری افـزود: در دادگسـتری اسـتان کرمان به دلیـل اهمیت 
موضـوع، پرونـده هـای زمیـن خـواری خـارج از نوبـت رسـیدگی می شـود و 
قانـون بـا مسـببان پدیـده زمین خـواری بدون اغمـاض برخورد مـی کند. وی 
تصریـح کـرد: اراضـی کـه در اختیـار زمیـن خـواران قـرار گرفته بود بـه بهانه 
هـای مختلـف تغییـر کاربـری داده شـده بودند و بر اسـاس قانون ایـن اراضی 
رفـع تصرف شـد. دادسـتان کرمـان گفت: دسـتگاه های متولی بایـد در زمینه 
حفاظـت از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی اهتمـام جـدی داشـته باشـند تا از 
دسـت درازی و تعـدی افـراد سـودجو نسـبت به ایـن اراضی جلوگیری شـود. 
وی بـا بیـان اینکـه دسـتگاه قضا در زمینـه صیانـت و حفاظـت از اراضی ملی 
گام هـای موثـر و بلنـدی برداشـته اسـت افـزود: سـال 93 در اسـتان کرمـان 
یکهـزار و 200 هکتـار از اراضـی ملـی و منابـع طبیعـی رفـع تصـرف شـد.

سال 94 سال 
نهضت آسفالت 
معابر بم

رییـس شـورای اسـالمی بـم در 
حاشـیه مراسـم تجلیل از اعضای 
شـورای اسـالمی این شهرسـتان 
از شـوراها بعنـوان خانـه مـردم 
یاد کرد و گفت:شـوراها براسـاس 
وظیفـه قانونـی خـود خدمـت به 
ملـت را در دسـتور کار خود قرار 

داده انـد. علـی طاهریـان هـم اندیشـی و اسـتفاده از افـکار اعضـای دوره های 
قبـل را در دسـتور کار ایـن شـورا بیـان کـرد و گفـت:در ایـن مراسـم تعـداد 
زیـادی از اعضـای شـوراهای ادوار قبـل حضـور داشـتند تـا از نظراتشـان برای 
عمـران شـهری اسـتفاده کنیـم. وی افزود:خواسـته هـای مردم هم در دسـتور 
کار قـرار دارد و سـاماندهی ورودی شـهر نیـز از خواسـته هـای اصلـی مـردم 
بـم بـود کـه بـه مـراه احـداث پارکینگ اسـتقبال بـا ظرفیـت 300 خـودرو به 
انجـام رسـید. علـی طاهریـان سـاماندهی میدان والیـت در ورودی شـهر بم را 
بـا صـرف اعتبـاری حـدود 7 میلیـارد تومـان را از دیگر اقدامات شـورای شـهر 
برشـمرد و گفت:تکمیـل ایـن طـرح در حـال انجـام اسـت. وی سـال 94 را 
سـال نهضـت آسـفالت معابـر بـم بیـان و ابراز امیـدواری کـرد تا پایان سـال با 
مشـارکت 30 درصـدی شـهروندان و اولویـت بندی طرحها, بخـش عظیمی از 

معابـر خاکی شـهر آسـفالت شـوند. 

دشمن درصدد 
مقابله با
اخالقیات است

جلسـه  در  بـم  فرمانـدار 
جوانـان  امـور  سـاماندهی 
شهرسـتان بـا تاکید بر اسـتفاده 
هرچه بیشـتر از ظرفیت جوانان 
اعتمـاد  جوانـان  بـه  گفت:بایـد 
کنیـم و برخـی امـور را بـه آنهـا 

واگـذار کـرد. اشـک افـزود: دشـمن بـا نسـل اول انقـالب توانایـی مبـارزه را 
نـدارد و درصـدد اسـت نسـل جدیـد جامعـه را از مسـیر اخالقیـات دور کند 
و از طریـق فضـای مجـازی و ماهـواره آنهـا را گمـراه کننـد. فرمانـدار بـم بـا 
بیـان اینکـه در جامعـه مـا میـان جوانـان مشـکالت اخالقـی زیـادی وجـود 
دارد، تصریـح کرد: مسـئوالن کشـوری به ویـژه رئیس جمهـور و وزیر ورزش 
و جوانـان بـه دنبـال رفع مشـکالت جوانان هسـتند کـه یکی از ایـن راه ها پر 
کـردن اوقـات فراغـت جوانان و جـذب جوانـان در حوزه فرهنگـی ، اجتماعی 
و ورزش اسـت. وی عنـوان کـرد: هـدف از تشـکیل این جلسـات برنامه ریزی 
بـرای جـذب جوانـان جامعه بـه امور فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی اسـت و 
سـعی داریـم ایـن امـور را بـه خـود جوانان واگـذار کنیم. اشـک اضافـه کرد: 
مـا بایـد اخـالق اسـالمی را در جامعـه پـرورش دهیـم و به عنوان مسـئوالن 

شهرسـتان جوانـان را بـه سـمت ورزش هدایـت کنیـم.

تقدیر جنتی از 
مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی کرمان

و  فرهنـگ  وزیـر  علـی جنتـی 
از  پیامـی  در  اسـالمی  ارشـاد 
فرشـید فالح مدیـرکل فرهنگ 
و ارشـاد اسالمی اسـتان کرمان 
بـرای آنچـه وی تالش مسـتمر، 
خسـتگی ناپذیـر و مخلصانه در 
امـر ترویـج نمـاز عنـوان کـرده 

اسـت، تقدیـر کـرد. بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی اسـتان کرمان در بخشـی از این پیام آمده اسـت: خدمت در عرصه 
ای کـه فتـح بـاب عبودیـت و وصـول به مقـام صحو و محـو بنـدگان خدا را 
رقـم مـی زنـد توفیقـی اسـت کـه بی علـت رفیـق هر کـس نخواهد شـد، و 
حاصـل نشـود اال بـه تـالش و مجاهدتـی دائـم که لطـف ذات اقـدس ربوبی 
و وصـول بـه مقـام مصلیـن را در پی داشـته باشـد. توفیق یارمان شـد تا در 
چندمیـن سـال پیاپـی با احراز مقام شایسـته تقدیـر در ترویـج و تبلیغ نماز 
توجـه دسـت انـدرکاران امـر اقامه ی نماز کشـور را جلب کنیم بدون شـک، 
ایـن موفقیـت حاصـل همراهـی و همکاری مجدانـه جنابعالـی در این تالش 
گروهـی بوده اسـت. بر این اسـاس وظیفه خـود می دانیم از تالش مسـتمر، 
خسـتگی ناپذیر و مخلصانه شـما در امر ترویج نماز قدردانی و تشـکر کنیم. 

شوراجوانانفرهنگ و ارشادقانون

در حاشیه طرح استمرار صالحیت نمایندگان مجلس نهم

خزان بهارستان
 یاسر سیستانی نژاد

متنـی کـه اخیـراً روی خبرگـزاری هـای مختلـف 
قـرار گرفتـه خبـر از پیشـنهاد طرحـی توسـط برخی 
نماینـدگان مجلـس شـورای اسـالمی و تصویـب آن 
رأی   8 و  مخالـف  رأی   54 موافـق،  رأی   125 بـا 
ممتنـع مـی دهـد. طرحی کـه توسـط محمدرضا پور 
ابراهیمـی بـه نمایندگی از جمعـی از همقطاران خود 

در مجلـس مطـرح کـرده اسـت.
مطابـق ایـن طرح»در صـورت ثبت نـام نمایندگان 
بعـد  دوره  بـرای  اسـالمی  شـورای  مجلـس  فعلـی 
صالحیـت آنـان بـرای نمایندگـی اسـتمرار مـی یابد؛ 
مگـر آن کـه شـورای نگهبان در جلسـه رسـمی خود 
بـه  انتخاباتـی  تبلیغـات  از شـروع  تـا 15 روز قبـل 
اسـتناد اسـناد و مـدارك معتبـر عـدم احـراز را اعالم 
نماینـد. بـر ایـن اسـاس  سـایر عوامـل اجرایـی یـا 
نظارتـی حـق اظهار نظـر در خصـوص صالحیت افراد 

را ندارند.«)سـایت الـف، 8 اردیبهشـت 1394(
ایـن خبـر بـه ویـژه ذکر نـام دکتـر پـور ابراهیمی 
نماینـده مـردم کرمـان و تأییـد ایشـان مبنـی بر این 
که:»بـه ایـن مصوبـه رأی مثبـت داده ام.« ) روزنامـه 
پیـام ما،15 اردیبهشـت 1394( بـرای کرمانیان حائز 

اسـت.  اهمیت 
و  زبـان  خـوش  نامـزد  همـان  ابراهیمـی  پـور 
سـخنوری اسـت که بـرای نمایندگی مجلس هشـتم 
اعـالم نامـزدی کـرد و بـا احاطـه ای کـه بـر مسـائل 
اقتصـادی و تسـلطی کـه بـر سـند توسـعه اسـتان 
کرمـان داشـت و بـه خاطـر منـش دانشـگاهی اش 
توانسـت طیف وسـیعی از جوانان گـروه های مختلف 
قالـب  در  هایـی  سـخنرانی  کنـد.  خـود  جـذب  را 
دیسـکت در اطـراف و اکنـاف شهرسـتان در سـطح 
وسـیع توزیع شـد. سـخنرانی هـای مهیـج انتخاباتی 
کـه خبـر از حضور نامـزدی با چهره جدیـد و تفکری 
صرفـاً اقتصـادی در کرمـان مـی داد. تفکـری کـه نه 
از جانـب اصـالح طلبـان بلکـه از سـوی اصولگرایـان 
اقتصـادی  ادبیـات  مـورد نقـد شـدید قـرار گرفـت. 

پـور ابراهیمـی و جوانـی و دکتـرای مدیریـت مالـی 
باعث شـد که از او نامزدی دوسـت داشـتنی سـاخته 

شـود و حتـی برخـی تحلیلگـران او را با سیدحسـین 
مرعشـی مقایسـه کننـد. امـا در شـرایطی کـه مـی 
رفـت هـواداران او بـا تـک رأی هـای خـود عنـوان 
جـوان تریـن نماینده مجلـس را نصیـب او کنند و در 
سـن 37 سـالگی بر کرسـی های بهارسـتان بنشانند، 
بـا یـک رد صالحیـت کامـاًل غیـر متعـارف از صحنه 

رقابـت هـا حذف شـد.
پـور ابراهیمـی پنـج شـنبه  قبـل از انتخابـات در 
نبـود  اعتراضـی  فرصـت هیـچ گونـه  شـرایطی کـه 
و کمتـر از بیسـت و چهـار سـاعت بـه آغـاز فراینـد 
اتخابـات باقـی مانـده بود رد صالحیت شـد تـا طومار 
رؤیـای هـواداران او را در هـم بپیچـد و از دیگـر سـو 
بـا بازمانـدن دکتـر فدایـی از راه یابـی بـه مجلـس، 
ترکیـب شـگفت انگیـز )کریمـی- کرمـی( نمایندگی 

مـردم کرمـان و راور را در اختیـار بگیـرد.
ایـن در حالی بـود که پور ابراهیمـی از لحظه ثبت 
نـام تـا شـب انتخابـات بارهـا رد و تأییـد صالحیـت 
شـده بـود. امـا همیـن نامـزد در دوره نهـم انتخابات 
مجلس شـورای اسـالمی بـا تأیید صالحیـت از جانب 
شـورای نگهبـان بـا کسـب بیـش از 102 هـزار رأی 

معـادل 36/69 درصـد آرا بـه همـراه محمـد مهـدی 
زاهـدی بـه مجلـس راه یافت.

از  ابراهیمـی یکـی  پـور  ایـن خبـر کـه  شـنیدن 
نمایندگانـی شـده کـه اسـتمرار صالحیت خـود را از 
شـورای نگهبـان بخواهنـد عجیب به نظر نمی رسـد. 
چـرا کـه او خـود را قربانی نظارتی مـی بیند که چهار 
سـال نمایندگـی مجلـس را از رزومـه اش بازگرفتـه 
اسـت. امـا ایـن کـه آیـا نماینـده  مجلسـی کـه باید  
از کیـان ملـت دفـاع کنـد یـا فقـط در خصـوص حق 

خـود و گرفتـن امتیـاز بیش تـر چانه زنی کنـد نکته 
ای اسـت کـه بایـد بـه آن پرداخته شـود.

طبـق اصـل نوزدهـم قانـون اساسـی»مردم ایـران 
از هـر قـوم و قبیلـه کـه باشـند از حقـوق مسـاوی 
برخوردارنـد«. حـال چـه شـده کـه نماینـدگان ملت 
قانونـی متفـاوت و خـالف قانـون اساسـی را بـر خود 
مـی پسـندند؟ کاش ایـن امـکان وجـود داشـت تا از 
تـک تـک ایـن 125 نماینـده موافـق طـرح اسـتمرار 
پرسـید کـه چـه دلیلـی باعـث تصویـب ایـن قانـون 

تبعیـض آمیـز شـده اسـت؟
البتـه بخـش دوم ایـن پیشـنهاد مبنـی بـر ایـن 
که:»شـورای نگهبان در جلسـه رسمی خود تا 15 روز 
قبـل از شـروع تبلیغات انتخاباتی به اسـتناد اسـناد و 
مـدارك معتبـر عـدم احراز را اعـالم نمایند...« اشـاره 
بـه حقـی اسـت که نـه تنهـا در خصـوص نمایندگان 
کنونـی کـه در حق همـه نامزدهـا باید اجرایی شـود 
تـا هـم فرصـت اعتـراض بـه رأی شـورای نگهبـان 
باقـی باشـد و هـم نامـزد رد صالحیت شـده حد اقل 

متحمـل ضـرر مالی نشـود.
امـا تافتـه جـدا بافتـه بـودن و تقسـیم قوانین به 
قانـون »مـا« و »دیگـران« خـالف شـرع و قانـون 
اساسـی و آرمـان هـای انقـالب اسـت و اگـر ایـن 
گونـه رفتارها در مجلس ادامه داشـته باشـد، خدای 
ناکـرده بایـد گفت:»خـزان بهارسـتان« فرا رسـیده 

ست. ا

شنیدن این خبر که پور ابراهیمی یکی از نمایندگانی شده که 
استمرار صالحیت خود را از شورای نگهبان بخواهند عجیب به 

نظر نمی رسد. چرا که او خود را قربانی نظارتی می بیند که چهار 
سال نمایندگی مجلس را از رزومه اش بازگرفته است. اما این 

که آیا نماینده  مجلسی که باید  از کیان ملت دفاع کند یا فقط در 
خصوص حق خود و گرفتن امتیاز بیش تر چانه زنی کند نکته ای 

است که باید به آن پرداخته شود.

ماشـین  یـک  انفجـار  قبـل  هفتـه  دو 
کرمـان  حلـی  عالمـه  مدرسـه  در  شـیمیایی 
شـد.  آمـوز  دانـش  دو  شـدن  مجـروح  باعـث 
دو  زاده  منجـم  امیرحسـین  و  دلشـاد  سـینا 
دانـش آمـوزی بودند کـه در این حادثه آسـیب 
دیدنـد و به بیمارسـتان مهـرگان کرمان منتقل 
شـدند. انگشـت شسـت پـای چـپ سـینا قطع 
شـد و پـای راسـت امیـر حسـین هـم آسـیب 
شـدیدی دیـد. در شـماره 4 دوره جدیـد پیـام 
مـا گـزارش ایـن حادثـه همـراه بـا مصاحبـه با 
پـدران ایـن دو دانـش آمـوز چاپ شـد.  دیروز 
و 12 روز پـس از رخ دادن ایـن حادثـه زمـان 
مرخـص شـدن دانـش آمـوزان بـود ولـی ایـن 
نشـدن  مرخـص  ایـن  دلیـل  نیفتـاد.  اتفـاق 
سـینا و امیرحسـین هـم چیـزی نیسـت جـز 
»پیـام  بـه  امیرحسـین  مـادر  درمـان.  هزینـه 
مـا« مـی گویـد: امـروز )دوشـنبه( قـرار بـود 
بچـه هـا مرخـص شـوند ولـی االن هیـچ کدام 
از مسـئوالن اداره آمـوزش و پرورش و مدرسـه 

جـواب مـا را نمـی دهنـد و خبـری از آن هـا 
نیسـت. وی ادامـه داد: چنـد روز قبـل گفتـه 
بودنـد بچـه ها روز دوشـنبه مرخص می شـوند 
و قـرار بـود هزینـه درمان را مدرسـه و یـا اداره 
دانـش  بیمـه  طریـق  از  پـرورش  و  آمـوزش 
آمـوزی بپـردازد. اما متاسـفانه هیچکدام شـان 
حتـی جـواب تلفـن هـای مـا را نمـی دهنـد. 
مـادر امیرحسـین افـزود: خیلـی جالـب بود که 
بـا مدیـر مدرسـه هـم کـه تمـاس گرفتیـم بـه 
مـا گفـت هیـچ کاری از دسـتش برنمـی آیـد. 
بیمارسـتان  خانـم دیگـری هـم کـه دائـم در 
بـود و مـی گفـت بچـه هـای شـما مثـل بچـه 
خـودم هسـتند، جـواب مـا را نـداد و وقتـی بـا 
شـماره ای ناشـناس بـا او تمـاس گرفتیـم بـه 
نزدیـک  اقـوام  از  یکـی  کـرد.  قطـع  راحتـی 
امیرحسـین بـه »پیـام ما« مـی گوید:مـن روز 
سـومی کـه بچـه هـا در بیمارسـتان بودنـد بـا 
مسـئوالن آمـوزش و پـرورش تمـاس گرفتـم 
در  باشـند.  بیمـه  بحـث  پیگیـر  کـه  گفتـم  و 

روزهـای ابتدایـی هـم از آموزش و پـرورش به 
بیمارسـتان می آمدنـد و مـی گفتنـد مـا مقابل 
هـم نیسـتیم و پشـت هـم هسـتیم ولـی االن 
کـه موقع تسـویه حسـاب بچه ها شـده خبری 
از هیـچ کـدام از مسـئوالن آمـوزش و پـرورش 
نیسـت و تمـاس هـای مـا را بـی پاسـخ مـی 
گذارنـد. جهانشـاهی ادامـه داد: مـی خواهنـد 
هزینـه درمـان را خانـواده هـا بپردازنـد و بعـد 
سـه  سـقفش  آمـوزی  دانـش  بیمـه  بگوینـد 
میلیـون اسـت و بـا همین سـه میلیـون تومان 
سـر و تـه قضیـه را بهـم آورنـد در حالـی کـه 
هزینـه درمـان بچـه هـا خلـی بیشـتر از ایـن 
هـا شـده اسـت. وی اظهـار داشـت: مسـئوالن 
آمـوزش و پـرورش بـه مـا گفتنـد یـک نفـر را 
مامـور پیگیـری در امـر بیمـه کردیـم امـا االن 
فهمیدیـم کـه ایـن اداره هیچ کاری بـرای بچه 
هـا نکرده اسـت. بـا ایـن وضعیت بچه هـا باید 
در بیمارسـتان بماننـد تـا مسـئوالن آموزش و 

پـرورش اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.

هزینه ها از طریق بیمه حوادث
 دانش آموزی پرداخت می شود

مسـئول روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
ایـن ماجـرا را  بـه »پیـام مـا« گفـت:  کرمـان 
بیشـتر آمـوزش و پـرورش ناحیـه یـک پیگیری 
مـی کنـد. تقی زاده افـزود: هزینه درمـان دانش 
آمـوزان از طریـق بیمـه حـوادث دانـش آموزی 
پرداخـت می شـود و سـعی ما در این اسـت که 
ایـن بیمـه کل هزینـه درمـان را تحـت پوشـش 

دهد. قـرار 

در حال پیگیری کارها هستیم
مسـئول روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
ناحیـه یـک کرمـان بـه »پیـام مـا« گفت: مـن با 
مدیـر مدرسـه صحبـت کـردم و بـه مـن گفتنـد 
کـه پیگیـر کارهـای ترخیص بچـه ها بوده اسـت. 
عبـاس زاده افـزود: مـا پیگیـر کارهـا هسـتیم و 
مطمئن باشـید آمـوزش و پـرورش در این موضوع 
کوتاهـی نکـرده اسـت. وی در پایـان بـا اشـاره به 
گـزارش پیـام مـا در شـماره 4 دوره جدیـد گفت: 
شـما بـه صحـت حرف مـا اعتماد داشـته باشـید.

حبس دانش آموزان حادثه عالمه حلی در بیمارستان
 رضا عبادی زاده 
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44 چه می خوانید...ویژه
اولیـن صفحـه »ویـژه« امـروز بـه جایـگاه توسـعه در سـخنان اسـتاندار کرمـان دارد. دلیـل پرداختـن بـه ایـن مطلـب مصاحبه ایسـت که در 

صفحـه روبـرو چاپ شـده اسـت.

برای سرمایه گذاران فرش 
قرمز پهن کرده ایم 

اعتماد گمرك به صاحب کاال و بالعکس سـرمایه 
بزرگی اسـت و باعث افزایش تعـداد فعاالن اقتصادی 
خواهـد شـد./ آییـن رونمایـی از سـامانه جامـع امور 

گمرکی 93/12/2
دولـت تدبیـر و امیـد در حـوزه هـای سیاسـی، 
اقتصـادی و اجتماعی سـعی کرده سیاسـی بـازی و 
باندبازی را که آفت پیشـرفت و توسـعه استان است، 

کنـار بگـذارد/ در جمـع مـردم راور 93/12/10
در کشـورهای توسـعه یافته دولت ها ابزار توسعه 
هسـتند نه فرمان توسـعه لذا باید اختیـارات الزم به 
اسـتان ها واگذار شـود./ جلسـه هم اندیشی و مثلث 

توسعه اقتصادی شهرسـتان راور 93/12/10
مصمـم هسـتیم مزاحمـت دولـت را در بخـش 
هـا  دولتـی  اگـر  زیـرا  دهیـم  کاهـش  خصوصـی 
توانسـتند برای مـردم مزاحمت ایجاد نکنند، کشـور 
آبـاد می شـود./ جلسـه جمع بندی سـفر به اسـتان 

93/12/12 یـزد 
بـرای سـرمایه گـذاران فـرش قرمـز پهـن کـرده 
ایـم و ایـن تفکر باید جـا بیفتد که تفکری اسـالمی 
و خدایـی اسـت/ آییـن آغاز عملیـات اجرایـی طرح 

هـای 9 گانـه 93/12/13
فرمانداران باید توسـعه گرا باشـند که با برگزاری 
نشسـت های مثلث توسـعه اقتصادی ایـن امر اتفاق 
می افتد/ سـفر یکروزه به بخش شـهداد 93/12/17

شـرایط خوبـی بـرای حضور سـرمایه گـذاران در 
اسـتان کرمان فراهم شـده اسـت و همه برای ایجاد 
توسـعه هم دل شـده انـد./ آییـن افتتـاح بزرگترین 
کشـور  شـرق  جنـوب  سرپوشـیده  بـازی  شـهر 

93/12/18

یک سال حمایت شفاهی استاندار کرمان 
از توسعه و سرمایه گذاران به روایت اخبار

در مصاحبه ای که با حبیب ا... سـلطانی سـرمایه گذار معدن سـنگ رودفرق داشـتیم مشـاهده 
کردیـم کـه نـه تنهـا برای این سـرمایه گذار فـرش قرمزی پهن نشـده بلکه موانع زیـادی هم پیش 
پای او گذاشـته شـده اسـت. با این اتفاق برآن شـدیم نگاهی بیندازیم به اهمیت سـرمایه گذاری 
و توسـعه در سـخنان اسـتاندار کرمـان  در سـال 93 عنوان عالـی ترین مقام عالی دولـت در کرمان. 
رزم حسـینی از روزی که سـکان اسـتانداری کرمان را بدسـت گرفت هدفش را توسـعه اقتصادی 
ایـن اسـتان قـرار داد و تقریبـا در اکثـر سـخنرانی هایـش اشـاره ای به توسـعه، سـرمایه گـذاری و 
یـا دیگـر واژه هـای مرتبط با توسـعه اسـتان کرده اسـت. نکتـه جالب در سـخنان اسـتاندار این بود 
کـه هرچـه به پایان سـال نزدیک شـدیم سـهم توسـعه و سـرمایه گـذاری در کرمان کمتر شـد. حاال 
یـا اسـتاندار در پهـن کـردن فـرش قرمـز بـرای سـرمایه گـذاران با مانـع روبرو شـد و یـا اختیارات 
محـدود باعـث شـد نگاهـش کمـی از توسـعه و جـذب سـرمایه گـذار دور شود.اسـتاندار کرمـان از 
روزی که سـکان اسـتانداری کرمان را بدسـت گرفت هدفش را توسـعه اقتصادی این اسـتان قرار 
داد و تقریبـا در اکثـر سـخنرانی هایـش اشـاره ای به توسـعه، سـرمایه گـذاری و یا دیگـر واژه های 
مرتبط با توسـعه اسـتان کرده اسـت. در این مطلب نگاهی گذرا انداخته ایم به سـخنان اسـتاندار 

در سـال 93 که به توسـعه و سـرمایه گذاری اشـاره کرده اسـت.

من از وزیران
 انتظار دارم موانع توسعه 

استان را برطرف کنند 
توسـط  کرمـان  جنـوب  در  توسـعه  حـور 
شـرکت های غیردولتـی کـه امکان آنهـا در جنوب 
وجـود دارد در حـال انجام اسـت و چنـد ماه آینده 
کار آنهـا آغاز می شـود./ در جمع زرتشـتیان شـهر 

کرمـان 93/2/1
نقـش روحانیـون و علمـا در فرهنـگ سـازی 
اقتصـاد مقاومتـی و توسـعه اقتصادی بسـیار حایز 
اهمیـت اسـت./ فتتاحیـه نوزدهمیـن اجالسـیه 
مجامـع محبیـن اهـل بیـت )ع( سراسـر کشـور 

93/2/3
توسـعه اقتصـادی به فرهنگ سـازی نیـاز دارد که 
این فرهنگ شـامل انضباط، قناعـت، تالش و فرهنگ 
کار است./گشـایش پنجمیـن کنفرانس ملـی زلزله و 

سـازه در دانشـگاه شـهید باهنر کرمان 93/2/4
مـن از وزیـران انتظار کمـک مالی نـدارم، بلکه 
انتظار دارم موانع توسـعه اسـتان را برطرف کنند./ 
دیـدار بـا معـاون برنامه ریـزی و نظـارت راهبردی 

رئیس جمهـور به کرمـان 93/2/9
شـوراها بایـد مسـیر را بـرای سـرمایه گـذاری 
سـرمایه گـذاران تسـهیل کننـد زیـرا هـدف از 
تشکیل شـوراها ایجاد یک بروکراسی اداری بیشتر 
و طوالنـی کردن مسـیرها نبـوده اسـت./ همایش 

شـوراهای اسـالمی اسـتان کرمـان 93/2/10
امیدواریـم در سـالی که به فرمـوده رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی سـال اقتصـاد و فرهنـگ بـا عزم 
ملـی و مدیریـت جهـادی نامگذاری شـده اسـت، 
شـاهد رشـد و تعالـی ایـران اسـالمیمان در همـه 
ابعـاد، بخصـوص تحقـق شـعار معظم لـه و برنامه 
هـای دولـت تدبیر و امیـد و فضای توسـعه ای که 
در اسـتان بوجـود آمده اسـت با کمـک همه آحاد 
جامعه، بخصـوص معلمان عزیز و بزرگوار باشـیم./ 

پیام گرامیداشـت هفته معلـم 93/2/12
ارکان حکومت امروز در خدمت توسـعه اسـتان 
هسـتند و مثلـث توسـعه در همـه شهرسـتان ها 
از  حمایـت  و  سـرمایه گذاری  امـور  و  تشـکیل 
سـرمایه گذار را انجـام می دهنـد./ همایش شـوراها 

93/2/12
در اسـتان کرمـان زمینـه ی مناسـبی بـرای 
سـرمایه گـذاری فراهم اسـت./ همایش شـوراهای 

اسـالمی شـهر و روسـتا 93/2/13
تغییر مدیران در مسـیر توسـعه اسـتان و دولت 
تدبیـر و امید کـه اصل آن اسـتفاده از همه نیروها 
و افـراد اسـت، صـورت مـی گیـرد./ آییـن تودیـع 
اسـتانداری  حـوزه  مدیـران  از  برخـی  معارفـه  و 

93/2/15
وظیفـه ایـن دستگاه هاسـت که به نسـل امروز 
و فـردای ایـران بیاموزند که پیشـرفت آینده آن ها 
در گـرو تـالش، کار، توسـعه فرهنگـی و بخـش 
خصوصی اسـت./ مراسـم تکریـم از معلمین نمونه 

آمـوزش و پـرورش 93/2/15
در کنـار فعالیـت هـای وقـف محور بـه فعالیت 
های توسـعه محور هم توجه شـد. چرا که توسـعه 
اقتصـادی بسـتر سـاز گسـترش فرهنـگ وقـف 
خواهـد بـود./ بازدیـد از اداره اوقـاف و امـور خیریه 

اسـتان 93/2/17
سـرمایه گـذار بایـد در یک مسـیر روان و بدون 
مانـع و تنگنـا سـرمایه گـذاری کنـد./ دیـدار بـا 

نماینـدگان تشـکل هـای دانشـجویی 93/2/17
اسـت./  توسـعه  موانـع  رفـع  اسـتانداری  کار 
نشسـت هـم اندیشـی اقتصـاد در اسـتان کرمـان 

93/2/18
مـردم بایـد متوجـه شـوند کـه اگـر کاسـتی و 
محرومیـت هسـت دالیـل روشـنی دارد و بایـد 
اطـالع رسـانی شـود. در این صـورت زمینه جذب 
سـرمایه گـذار و کارآفریـن را فراهـم مـی کننـد و 
اساسـی  نقـش  زمینـه  ایـن  روابـط عمومـی در 
دارد./ همایـش »نقـش روابط عمومی و رسـانه در 

93/2/22 توسـعه« 
کسـی که سـرمایه گذاری می کند یک قهرمان 
و سـردار ملـی اسـت و زنجیـر عقـب ماندگـی و 
توسـعه نیافتگـی بایـد پـاره شـود و ایـن مهـم بـا 
اقتصـاد مقاومتی امکان پذیرسـت اقتصادی که بر 
پایـه سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی می باشـد./ 
مراسـم معارفـه فتحعلی حمـزه جواران بـه عنوان 

فرمانـدار جدید بافـت 93/2/22
امیـدوارم در سـایه همدلـی همـه ارکان ایـن 
مثلـث بـه توسـعه و پیشـرفت مطلـوب برسـیم./ 
پیامـی خطـاب بـه ائمـه جمعـه سراسـر اسـتان 

93/2/28
دامنه هـای اکتشـافی معـادن در اسـتان کرمان 
بسـیار وسیع اسـت و اولویت ما با سـرمایه گذارانی 
در  معدنـی  اکتشـافات  زمینـه ی  در  کـه  اسـت 
اسـتان کرمـان سـرمایه گذاری کننـد./ جلسـه  بـا 
سـرمایه گذاران »شـرکت گسـترش صنایع معدنی 

کاوه ی پـارس« 93/2/31
مدیـران بایـد در راسـتای جـذب سـرمایه گذار 
تالش کنند./ شـورای برنامه ریزی اسـتان 93/3/1

بایـد بـرای توسـعه ی اسـتان از سـرمایه گذاری 
بخـش غیردولتـی اسـتفاده کنیـم./ شـانزدهمین 
جشـنواره ی خیریـن مدرسه سـاز اسـتان کرمـان 

93/3/1

 سرمایه گذاران نگران نباشند 
مـا قـول داده ایـم که از سـرمایه گـذاران حمایت 
کنیـم و بـرای آن هـا فـرش قرمـز پهـن کنیـم و 
تاکنـون بـه ایـن عهد خـود وفـا کـرده ایـم بنابراین 
سـرمایه گذاران نگران نباشـند./ نشسـت با جمعی از 

سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی 93/3/1
سـنگ بـزرگ در مسـیر عـدم توسـعه ی اسـتان 
موانـع دولتـی و قوانیـن مزاحـم اسـت که بـه زودی 
بـرای برطرف شـدن ایـن موانع، پیشـنهادهایی را به 
نماینـدگان مجلـس ارایه خواهیـم کـرد./ در دیدار با 

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی 93/3/2
آمادگی اسـتقبال از سـرمایه گذاران برای سرمایه 
گـذاری در بخـش هـای صنعـت، معدن، کشـاورزی 
و گردشـگری را داریـم./ جلسـه بـا رییـس انجمـن 

زرتشـتیان اسـتان کرمان 93/3/7
ایـد بـا معرفـی ظرفیـت هـای کرمـان، زمینـه 
سـرمایه گـذاری در اسـتان را فراهـم کنیم./ جلسـه 
بـا دسـت اندرکاران جشـنواره گل محمـدی 93/3/7

یکـی از ماموریـت های اصلی اسـتاندار، رفع موانع 
دولتـی مسـیر توسـعه از جلـوی پـای بخـش دولتی 
و خصوصـی اسـت./ جلسـه بـا مدیرعامـل قـرارگاه 

سـازندگی خاتـم االوصیـاء 93/3/18
همـه بایـد دسـت به دسـت هـم بدهیم تـا موانع 

توسـعه را برطرف کنیـم./ 93/3/20
بـا توجـه بـه پـروژه هـای صنعـت و معـدن و 
پتروشـیمی باید در این زمینه سـرمایه گذاری کالن 
انجـام دهیم و سـرمایه گـذاری در این زمینه در حال 
انجـام اسـت./ ومیـن جلسـه شـورای اداری اسـتان 

کرمـان 93/3/21
ماننـد حاجیـان  بایـد جلـوی سـرمایه گـذاران 
قربانـی کـرد، بنابراین تکریم سـرمایه گذاران بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت./ بازدیـد از فرماندهـی انتظامی 

93/3/21 اسـتان 
بعضـی از معـادن در دسـت افـرادی هسـتند کـه 
تاکنـون از آن هـا بهـره بـرداری نکرده انـد که طبق 
مقـررات، دولـت تصمیـم دارد به تدریـج معادنی که 
در اسـتان غیـر فعـال اسـت را به بخش غیـر دولتی 
واگـذار کنـد./ سـفر به شهرسـتان ریـگان 93/3/22

ورود بخـش خصوصـی در حوزه هـای مختلـف، 
موجـب توانمندی هـای اقتصـادی و فرهنگـی و بـه 
تبـع آن کارآمـدی نظام می شـود./ نشسـت مثلث 

توسـعه ی شهرسـتان ریـگان 93/3/24
به دنبال حل مشـکالت سـرمایه گذاران هستیم 
و سـعی می کنیـم مشـکالت بخـش خصوصی هر 
شهرسـتان را بررسـی و در شهرستان، مرکز استان 
و حتـی تهـران حل کنیم./ سـفر به شـرق اسـتان 

93/3/24
مـا راهـی جـز احتـرام بـه سـرمایه گـذاران و 
بخـش  و  غیردولتـی  هـای  از شـرکت  اسـتقبال 
خصوصـی بـرای توسـعه نداریم./ همایـش« انتظار 

93/3/24 امیـد«  و 
جهـاد اقتصـادی و اقتصاد مقاومتـی که مد نظر 
مقـام معظـم رهبـری اسـت، پیشـرفت، توسـعه و 
اقتصـاد نشـات گرفتـه از باورهای دینی و اسـالمی 
اسـت./ نشسـت صمیمی با خانواده های جمعی از 

جانبـازان 70 درصد اسـتان 93/3/27
در بخـش هـای ریلی، معـادن و کشـاورزی نیز 
ظرفیـت هـای بسـیار زیـادی در اسـتان کرمـان و 
جـود دارد کـه سـرمایه گـذاران مـی تواننـد از این 

فرصت هـا اسـتفاده کننـد./ 93/3/27
در بخـش صنعـت فرصـت خوبی برای سـرمایه 
گـذاری در اسـتان کرمـان فراهم اسـت و اگر طرح 
هایی که از سـوی سـرمایه گـذاران ارائه می شـود، 
اقتصادی باشـد، از تسهیالت ارزی و ریالی صندوق 
توسـعه ی ملی نیز می توان اسـتفاده کرد./ جلسـه 
تجلیل از کارآفرینان برتر اسـتان کرمـان 93/3/29

اسـتان کرمـان ظرفیت های زیـادی دارد و رتبه 
ی اول معـدن، رتبـه ی اول و دوم در تولیـد 10 
محصول کشـاورزی اسـت، ضمن ایـن که ظرفیت 
گردشـگری بـی نظیـری دارد و سـرمایه گـذاران 
بایـد از ایـن ظرفیت ها اسـتفاده کنند./ هشـتمین 

جشـنواره گل محمـدی اللـه زار 93/3/31

باید سرمایه گذاران را
ارج گذاشت 

فرصـت مناسـبی بـرای اسـتفاده از تسـهیالت 
صنـدوق توسـعه ی ملـی، بـرای سـرمایه گـذاران 
فراهـم اسـت کـه صنعـت گـران بایـد طـرح هـای 
خـود را بـرای اسـتفاده از ایـن تسـهیالت، ارائـه 
دهند./ تجلیل از تالشـگران نمونه عرصه ی صنعت 

و معـدن اسـتان 93/4/5
هـای  گـره  توسـعه؛  مثلـث  اجـرای طـرح  بـا 
همایـش  کنیـم./  مـی  بـاز  را  اسـتان  اقتصـادی 
93/4/5 اسـتان  هـای  شهرسـتان  فرمانـداران 

در حال حاضر فضای خوبی برای سـرمایه گذاری 
در اسـتان کرمـان فراهـم شـده و طی مدت شـش 
مـاه اخیـر تعداد زیـادی از سـرمایه گـذاران داخلی 
و خارجـی در اسـتان کرمـان مشـغول بـه سـرمایه 
گـذاری شـده اند./ شسـت با سـرمایه گذاران عمانی 

93/4/6
بایـد سـرمایه گذاران را ارج گذاشـت کـه ایـن 
جـدای از آموزه هـای دینـی هم نیسـت./ 93/4/12

فرهنـگ سـازی برای توسـعه ی اسـتان و انجام 
کار اقتصـادی در آن، بایـد از سـوی اهل قلم صورت 

گیـرد./ هم اندیشـی با اهل قلـم 93/4/15
و  بیـن سـرمایه گـذاران  متقابلـی  بایـد درك 
مسـئوالن اداره کل محیط زیسـت و دسـتگاه هایی 
کـه مسـئولیت اجتماعـی دارنـد، بـه وجود آیـد، تا 
رونـد سـرمایه گـذاری در اسـتان تسـهیل شـود./ 
ازدیـد از اداره کل محیط زیسـت اسـتان 93/4/17

همـه بایـد دسـت به دسـت هم دهیم تـا فضای 
اسـتان بـرای جـذب سـرمایه گـذار فراهـم باشـد./ 

93/4/18
بخـش خصوصی محور توسـعه اسـت و با منابع 
دولتـی نمـی توان اسـتان توسـعه یافتـه ای را رقم 
زد./ شـورای هماهنگی« والیت و توسعه« 93/4/18

ثمره سیاسـت زدگی در کشـور ما عقـب افتادن 
از توسـعه اسـت، بنابراین گـروه های سیاسـی باید 
مدیریـت شـده باشـند./ نشسـت با رییس سـازمان 

تبلیغات اسـالمی 93/4/19
رفـع  شـامل  مهـم  هـدف  دو  توسـعه  مثلـث 
مشـکالت سـرمایه گذاران و تسـهیل روند سـرمایه 
گـذاری در اسـتان و هم چنین رفـع قوانین مزاحم 

توسـعه را دنبـال مـی کنـد./ 93/4/21
خبرنـگاران و خبرگـزاری ها باید در امر توسـعه 
رسـالت همراهی را داشـته باشـند و یار دوازدهم یا 

ضلع بعدی مثلث توسـعه باشـند./ 93/4/25
اقتصـاد مقاومتـی، یعنـی رفـع قوانیـن مزاحـم 
مسـیر توسـعه/ شـورای برنامـه ریـزی و اشـتغال 

93/4/29 اسـتان 
بـرای  دادیـم  قـول  کـه  قرمـزی  فـرش 
سـرمایه گذاران دراسـتان کرمـان پهـن می کنیـم، 
شـعار و تبلیـغ نیسـت و در عمـل ایـن امـر را 
ثابـت کـرده ایم./ جلسـه مثلث توسـعه اقتصادی 

93/4/29 کرمـان  شهرسـتان 
پیشرفت کشـور و افزایش سـطح رفاه مردم، با 
سـرمایه گـذاری امـکان پذیـر اسـت و باید بخش 
غیـر دولتـی را بـرای این سـرمایه گـذاری دعوت 
کنیـم./ ضیافت مهر فرزندان بهزیسـتی 93/4/29

بایـد پنجره واحـدی را ایجاد کنیـم تا نماینده 
ی تـام االختیـار از هر دسـتگاه در آن پنجره واحد 
حضور داشـته باشـد و مشـکالت و معطلـی برای 
سـرمایه گـذاران ایجاد نشـود./ شـورای مشـترك 

اداری و قضائی اسـتان کرمـان 93/4/31

استان کرمان
پذیرای سرمایه گذاران است 

اعتقاد دارم اسـتاندار و فرماندار باید اسـتاندار و فرماندار 
توسعه باشند./ 93/5/13

مثلث توسـعه یعنـی همـه ی ارکان حکومت یکپارچه 
و راسـخ بـرای توسـعه و پیشـرفت اسـتان تـالش کننـد./ 
نشسـت با اعضـای شـورای هماهنگـی تبلیغات اسـالمی 

اسـتان 93/5/16
فضای اسـتان کرمـان برای جذب سـرمایه گـذاران در 
کشـور بـی نظیر اسـت و همه ی مسـئوالن برای توسـعه 
ی اسـتان دسـت به دسـت هـم داده اند./ دیـدار با اعضای 

خانـه صنعت و معدن اسـتان کرمـان 93/5/20
در سـایه ی وحـدت، توسـعه اتفاق می افتـد، اختالف 
که داشـته باشـید، توسـعه اتفاق نمی افتد، وحدت اسـت 
کـه کشـور را جلـو مـی بـرد./ دیـدار بـا اعضـای شـورای 

اسـالمی شـهر کرمان 93/5/20
شناسـایی سـرمایه گذاران و جـذب سـرمایه آن هـا 
در حـوزه کشـاورزی مـورد تاکیـد اسـت/ جلسـه توسـعه 

93/5/21 اسـتان  کشـاورزی 
بـا ایجـاد فضای همدلـی که با شـعار والیت و توسـعه 
در اسـتان حاکم شـده اسـت در توسـعه اقتصادی کرمان، 
آمـاده همـکاری اقتصـادی بـا سـازمان بسـیج را درحـوزه 
های گوناگون هسـتیم./ جلسـه سـتاد راهیان نور اسـتان 

کرمـان 93/5/22
بایـد از ظرفیـت هـای موجـود در اسـتان بـرای جذب 
سـرمایه گذاران و رشـد و توسـعه کرمان اسـتفاده شـود./ 

93/5/23
اسـتان، پذیـرای سـرمایه گـذاران اسـت و یـک پنجره 
واحـد برای رسـیدگی بـه امور سـرمایه گذاران در اسـتان 
تشـکیل شـده کـه نماینـدگان مرتبـط بـا دسـتگاه های 
اجرایـی بـرای رفع مشـکالت و موانع در ایـن پنجره واحد 
آمـاده هسـتند./ پنجمیـن جلسـه ی شـورای گفت و گوی 

دولـت و بخـش خصوصـی 93/5/23
مـردم زیربنـای توسـعه هسـتند و بایـد مـردم بـرای 
توسـعه منطقـه از سـرمایه گذاران اسـتقبال کنند./ سـفر 
دو روزه بـه شهرسـتان های بافت، رابـر و ارزوئیه 93/5/23

مـا بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه کارآفرینان و سـرمایه 
گـذارن را بـه کمـک دولـت بیاوریـم تـا ایـن افـراد محور 

توسـعه اسـتان شـوند./ 93/5/23
در اسـتان کرمـان والیت و توسـعه شـعاری اسـت که 
مـی توانـد همـه گروه هـای سیاسـی را در جهت توسـعه 

اسـتان دور هم جمـع کنـد./ 93/5/24
روحانیـت بایـد آبادگر باشـد و حضور سـرمایه گذاران 
را تکریـم کنـد و فرهنـگ کار و تـالش و قناعـت را هـر 
چه بیشـتر ترویج کنند./ جلسـه شـورای اداری و بررسـی 

مشـکالت کارآفرینـان 93/5/25
اسـتاندار کرمان با تدابیر مختلـف از جمله طرح مثلث 
توسـعه درصـدد رسـانیدن این اسـتان بـه جایـگاه واقعی 

خـود در بخش هـای مختلف اسـت./ 93/5/25
در مثلـث توسـعه اقتصادی کرمان تـا جایی که ممکن 
اسـت هـم افزایی ایجـاد کردیـم و خوشـبختانه این طرح 
بـه نتایج خوبی رسـیده اسـت./ نشسـت شـورای فرهنگ 

عمومی اسـتان کرمـان 93/5/29
در اسـتان کرمـان فضایـی به وجـود آمده که سـرمایه 
گـذاران بـرای فعالیـت در اسـتان تمایل زیادی نشـان می 
دهنـد و در ایـن راسـتا بالـغ بـر 42 هـزار میلیـارد تومان 
موافقتنامه در سـطح اسـتان به امضا رسیده است./ شست 
مشـاور اقتصـادی رئیـس جمهـور بـا فعـاالن اقتصـادی 

اسـتان 93/5/30
بـه منظور تسـریع در امر سـرمایه گذاری بـا همکاری 
ادارات موثـر در ایـن امـر نسـبت به ایجاد پنجـره واحد در 
سـتاد سـرمایه گذاری اسـتان اقدام کردیم./ جلسه شورای 

برنامه ریزی و توسـعه اسـتان 93/5/30

مثلث توسعه مدل توسعه 
اقتصادی در استان است 

سـتاد مثلث توسـعه و سـتاد تسـهیل سـرمایه 
گـذاری شهرسـتان جیرفـت بسـیار فعال اسـت و 
بـرای شـکوفایی جنوب کرمان بسـیار موثر خواهد 

93/6/5 بود./ 
مثلـث توسـعه در حـوزه اقتصاد، ایده ای اسـت 
کـه از کرمـان آغـاز شـده و از همـه ظرفیـت های 
اسـتان برای توسـعه اسـتفاده می کنیم./ نشسـت 

شورای اداری اسـتان 93/6/6
بـرای توسـعه همـه جانبـه  در سـایه والیـت 
اسـتان چارچـوب مشـخصی را داریـم و امکانـات 
و ثـروت هـای خـدادادی را بـکار مـی گیریـم تـا 
فقـر را از این اسـتان پهناور ببریم./ نشسـت مثلث 

توسـعه شهرسـتان 93/6/7
والیـت و توسـعه تنها شـعاری اسـت کـه باعث 
پیشـرفت اسـتان کرمـان مـی شـود./ آییـن نمـاز 

جمعـه کرمـان 93/6/7
مثلث توسـعه مدل توسـعه اقتصادی در استان 
اسـت زیـرا به غیر این توسـعه شـکل نمـی گیرد./ 
نشسـت دبیـر مجمع تشـخیص مصلحت نظـام با 

پیشکسـوتان دفاع مقدس 93/6/30

نیروهای امنیتی باید برای 
جلوگیری از خروج سرمایه 

گذاران اقدام نمایند 
نیـروی متخصـص  نقـش دانشـگاه در تربیـت 
بـر کسـی پوشـیده نیسـت و امـروز اگـر دانشـگاه 
بـه رسـالت اصلـی خود کـه همـان پیوند دانشـگاه 
بـا بخشـهای صنعت،کشـاورزی، جامعـه و...پایبنـد 
باشـد توسـعه کشـور آغـاز خواهـد شـد./ در جمـع 
دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد کرمـان 

93/7/20
نیروهای امنیتی باید در خصوص تکریم سـرمایه 
گـذاران و جلوگیری از خروج سـرمایه گـذاران اقدام 
نماینـد./ همایش گرامیداشـت سـی امین سـالگرد 

تاسـیس وزارت اطالعات 93/7/27

همه باید برای آبادانی
دیار کریمان تالش کنیم 

طـی 11 مـاه گذشـته فـرش قرمـز جلـوی 
پای سـرمایه گذار در اسـتان کرمان پهن شـده 
امـا قوانیـن مزاحم وجـود دارد لـذا انتظار ما از 
نمایندگان مجلس شـورای اسـالمی این اسـت 
کـه قوانیـن مزاحـم توسـعه را از جلـوی پـای 
توسـعه بردارنـد./ بیسـت و سـومین همایـش 
دادگسـتری  وکالی  کانون هـای  سراسـری 

ایـران 93/8/1
بـا  را  از بخـش خصوصـی  دولـت حمایـت 
جدیـت دنبـال مـی کنـد و تحـول بزرگـی در 
زمینـه تقویت بخـش خصوصی اسـتان کرمان 
بـه وجـود آمده اسـت./ آغـاز عملیـات اجرایی 
نوریـه  بیمارسـتان  روان  و  اعصـاب  بخـش 

93/8/3
کریمـان  دیـار  آبادانـی  بـرای  بایـد  همـه 
تـالش کنیـم تا شـاهد توسـعه اسـتان کرمان 
شـهری  عمـران  بررسـی  نشسـت  باشـیم./ 

93/8/5 کرمـان 
و  و  امکانـات  اعـالم همـکاری،  در صـورت 
تسـهیالت ویـژه به سـرمایه گذار ارائـه خواهد 
شـد./ نشسـت بـا مدیرعامـل موسسـه مالـی و 

اعتبـاری عسـکریه 93/8/8
راه  سـر  بـر  موانعـی  دانیـم  مـی  مـا 
سـرمایه گذاری وجـود دارد کـه خودمـان نیـز 
باعـث آن بـوده ایـم امـا تمـام تـوان خـود را 
بـرای رفـع ایـن موانـع بـه کار مـی گیریـم./ 
نشسـت بررسـی مشـکالت کشـتارگاه صنعتی 

93 /8 /15
اگـر جایـی کسـی آمـاده سـرمایه گـذاری 
باشـد، وظیفـه داریـم کار را واگـذار نمائیـم/ 
و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون  بـا  نشسـت 

93/8/15 تجـارت 
حضور مـردم شـاه کلید موفقیـت اقتصادی 
اسـت و هـر زمـان کـه نقـش مـردم در اجرای 
طـرح هـا پـر رنـگ و واقعـی بـوده، آن طـرح 
همایـش  اسـت/  بـوده  تـر  موفـق  و  پایدارتـر 

روسـتایی 93/8/21 توسـعه 
مسـیر  بایـد  گـذاری  سـرمایه  راسـتای  در 
واگـذاری اختیـارات و رفـع قوانیـن مزاحم که 
امـری مهم اسـت، در دسـتور کار قـرار گیرد./ 
گفتگـوی  اسـتانی  شـورای  جلسـه  ششـمین 

دولـت و بخـش خصوصـی 93/8/24
در حـال جمـع بنـدی طرحـی هسـتیم که 
بدانیـم چگونـه نخبـگان مـی تواننـد در کنـار 
مسـئولین اسـتان هـا حضور یابنـد و در عرصه 
اجرایی و رسـیدن به توسـعه همـکاری کنند./ 
جلسه روسـای دانشگاه های اسـتان 93/8/24

تابلوی جذب سرمایه گذار 
در سر در استان نصب  است

از سـوی اسـتانداری کرمان همه حمایت های 
صـورت  سـرمایه گذاران  و  کارآفرینـان  از  الزم 
می گیـرد و حجـم قابـل مالحظـه ای موافقتنامه 
در کرمـان داریـم کـه هـر کـدام مسـیر اجرایی 
را طـی می کنـد./ جلسـه انعقـاد تفاهمنامه بین 
اسـتانداری کرمـان و قـرارگاه خاتم االنبیـا )ص( 

93/9/6
و  پیشـرفت  توسـعه،  بـرای  را  هـا  بایـد دل 
مبـارزه بـا محرومیـت بـه هـم نزدیـک نمـود و 
اجـازه ندهیـم تـا در حـق اسـتان ظلـم شـود./ 

93/9/11 سیاسـیون  هماهنگـی  شـورای 
در  سـر  در  گـذار  سـرمایه  جـذب  تابلـوی 
اسـتان نصـب و در دیـد عموم سـرمایه گـذاران 
قـرار گرفـت./ گردهمایی خبرنـگاران آزاد صدا و 

سـیمای مرکـز کرمـان 93/9/13
اسـتانداری کرمـان نیـز در راسـتای اقتصـاد 
مقاومتـی اقداماتـی انجـام داده اسـت که جذب 
سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجـی از آن جمله 
اسـت./ دیـدار با مدیر عامـل بنیاد تعاون بسـیج 

کشـور 93/9/13
فضای مناسـب برای سـرمایه گـذاران نروژی 
هـم در اسـتان وجـود دارد و مـا بـرای آنهـا نیـز 
فـرش قرمـز پهـن مـی کنیـم./ دیـدار با سـفیر 

نـروژ در ایـران 93/9/13
سـرمایه  جـذب  مشـکل  کرمـان  دراسـتان 
گـذاری نداریـم بلکـه قوانین مزاحـم و اختیارات 
نـا کافـی مانـع اجـرای سـرمایه گـذاری هـا می 
شـود./ نشسـت صمیمـی بـا اسـاتید دانشـگاه 

شـهید باهنـر کرمـان 93/9/19
یکی از دسـتاوردهای مثلث توسـعه اقتصادی 
اسـتان کرمـان شناسـایی قوانیـن مزاحـم بـود./ 
آییـن تجلیل از پژوهشـگران برتر اسـتان کرمان 

93/9/19

مدیران باید توسعه گرا باشند
بخـش دولتـی بایـد تـالش بیشـتری بـرای رفـع 
موانع موجود بر سـر راه سـرمایه گذاران داشـته باشـد./ 

93/10/6
مدیران باید توسـعه گرا باشـند./دیدار اعضاء سازمان 

نظام مهندسی کشـاورزی استان کرمان 93/10/7
راه جدیـدی بایـد برای توسـعه اسـتان باز شـود و با 
رفـع قوانیـن مزاحـم و تفویـض اختیارات کافی اسـتان 
کرمـان را بـا همـکاری مـردم با عزمـی راسـخ خواهیم 

سـاخت./ 93/10/8
فرمانـداران بایـد اقدامـات مربـوط به مثلث توسـعه 
را بـه رسـانه هـا گزارش دهنـد و از آنهـا بخواهند پروژه 
هـای سـرمایه گـذاری را پیگیـری کننـد./ همایـش 

فرمانـداران اسـتان 93/10/15
تمـام ارکان حکومـت باید برای رسـیدن به توسـعه 
و اقتصـاد مقاومتی در کنار یکدیگر باشـند و از بخشـی 
رهبـری  مقـام  نماینـده  بـا  دیـدار  بپرهیزنـد./  کاری 

93/10/18
در راسـتای سـرمایه گـذاری بایـد مسـیر واگـذاری 
اختیـارات و رفـع قوانیـن مزاحـم که امری مهم اسـت، 
در دسـتور کار قـرار گیـرد./ جلسـه شـورای معاونیـن 

93/10/27

بخش خصوصی هنوز نمی تواند به 
سادگی در کشور فعالیت کنند 

برقـراری امنیـت وتوسـعه بـرای شـهروندان از 
وظایـف اصلـی دولتها اسـت/ همایش ملـی کرمان 

93/11/2
اگـر بخواهیـم اقتصـاد مقاومتـی محقـق شـود 
راهـی بـه جز سـرمایه گذاری وجـود نـدارد./ دیدار 

بـا مدیـر عامل بانـک انصـار کشـور 93/11/5
کارآفرینـان و فعـاالن اقتصـادی بایـد تکریـم 
شـوند، زیـرا بخـش خصوصـی هنـوز نمی تواند به 
سـادگی در کشـور فعالیـت کننـد./ نشسـت وزیـر 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعات با نخبـگان و فعاالن 

حـوزه ICT اسـتان کرمـان 93/11/19

برای توسعه و شکوفایی استان 
باید از توان سرمایه گذاران 

استفاده کرد
راسـتای  در  تـالش  یعنـی  جهـادی  مدیریـت 
ی  همـه  کارگیـری  بـه  و  پیشـرفت  توسـعه، 
ظرفیت ها و پتانسـیل های شهرسـتان اسـت./ 
جلسـه معرفـی فرمانـدار شهرسـتان 93/1/23

فرهنـگ بایـد بـه گونه ای باشـد که به توسـعه 
اقتصـادی کمـک کند و از سـوی دیگـر اقتصاد 
فرهنگـی مـا فقیر اسـت و بایـد کاری کنیم که 
اقتصـاد هنرمنـدان مـا بهتـر شـود./ نشسـت با 

فعـاالن فرهنگـی و هنری کرمـان 93/1/24
امسـال اگـر مـی خواهیـم اتفاقـی در توسـعه 
کشـور بیفتـد باید اقتصـاد مقاومتی اجرا شـود 
و دولـت در ایـن رابطـه نقـش نظـارت، حمایت 
دومیـن  دارد./  را  کنتـرل  و  ریـزی  برنامـه  و 
همایـش تعامـل صنعـت و دانشـگاه 93/1/27

مـا معتقدیـم برای توسـعه و شـکوفایی اسـتان 
اسـتفاده کـرد./  تـوان سـرمایه گذاران  از  بایـد 
جلسـه مشـترك شـورای اداری شـرق اسـتان 

93/1/28 کرمـان 
همـه نگاهها به پیشـرفت اسـتان متوجه شـده 
اسـت و بزرگتریـن اشـتراك مـردم در کشـور 
توسـعه اسـت./ دیـدار بـا بـا مدیـران سـازمان 
جنـوب  و  شـمال  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 

93/1/30 اسـتان 
نهادهـای  هـای  مسـوولیت  بایـد  شـوراها 
اجتماعـی را پذیرفتـه و بـرای جلـب سـرمایه 
گـذاری و توسـعه روحیـه نشـاط و شـادابی در 
جامعـه تـالش کننـد./ شسـت شـورای اسـتان 

93/1/31 کرمـان 
والیـت و توسـعه را بـه عنـوان شـعار وحـدت 
اسـتان مطـرح کردیم و این شـعار سـال جاری 
اسـتان اسـت./ دیدار بـا ائمه جمعـه و جماعات 

اسـتان کرمان 93/1/31
اگـر مسـایل بانکـی در کرمـان حل نشـود روند 
توسـعه اسـتان بـا کنـدی صـورت مـی گیـرد 
کـه نیـاز اسـت همـه همـکاری کننـد تـا ایـن 
مشـکالت حل و فصل شـود./ نشسـت شـورای 
هماهنگـی شـورای بانـک هـای اسـتان کرمان 

93/1/31
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5 ویژه5 چه می خوانید...
دومین صفحه »ویژه« امروز به مصاحبه با سرمایه گذار معدن رودفرق اختصاص دارد.

ما خودمان هم دوست داریم در این 
منطقه کار کنیم. ببینید االن 150 

میلیون تن مس قطعی در همین 
منطقه شناخته شده که بدلیل نبود 

سرمایه گذار کاری نشده است. 
این منطقه می تواند یک مجتمع 

معدنی جهانی شود. همان اندازه 
که سرچشمه اشتغال ایجاد کردو 

باعث تحول منطقه شده، اینجا هم 
می تواند این اتفاق بیفتد اما باید 

به سرمایه گذاران اجازه دهند 
فعالیت کنند ولی با این برخوردها 

فقط سرمایه گذار را فراری می 
دهند. آن هم برخوردهای غیر 

منطقی. ما برای همه مراحل جواز 
داریم. پروانه اکتشاف و پروانه 

بهره برداری را قانونی گرفتیم 
اما به راحتی جلوی کار ما گرفته 

شده است. این برخورد چیزی جز 
دلسردی سرمایه گذار ندارد.

  دربـاره معـدن سـنگی کـه در 
رودفـرق وجـود دارد کمـی توضیح 

. هید د
مـا یـک گـروه اکتشـاف داریـم کـه 
اکتشـاف  گـروه  ایـن  سـرگروه  خـودم 
هسـتم. در جغرافیـای ایـران مسـیرهایی 
بـه ایـن گـروه داده مـی شـود و در ایـن 
مسـیرها ما به سـنگ تراورتـن در منطقه 
جنـوب کرمـان برخوردیـم. ایـن منطقـه 
آزاد بـود و ما سـال 90 آن را برای فعالیت 
معدنـی ثبـت کردیم. همـان سـال پروانه 
اکتشـاف گرفتیـم و از سـال 91 عملیـات 
شـروع شـد. ایـن عملیات تـا اوایل سـال 
93 طـول کشـید و مـا موفـق بـه اخـذ 

پروانـه بهـره بـرداری شـدیم. 
 امـا تاکنون بهره بـرداری از معدن 

شروع نشـده. چرا؟
آبـان یـا آذر 93 بـود کـه مسـئوالن 
میـراث فرهنگـی بـه مـا گفتنـد در اینجا 
یـک ابنیـه تاریخـی وجـود دارد بـه نـام 
قلعـه سـموران و بـا ایـن احتمـال کار مـا 
را متوقـف کردند. در حالیکـه ما چه برای 
پروانـه اکتشـاف و چـه بـرای پروانـه بهره 
بـرداری از همـه سـازمان هـای مربوطـه 
اسـتعالم گرفتیـم. اما متاسـفانه در سـال 
91 کـه از میـراث فرهنگـی درخواسـت 
اسـتعالم کردیـم این سـازمان مـاه جواب 
مـا را نـداد. در فاصلـه سـه مـاه از سـوی 
سـازمان صنعـت و معـدن و تجـارت دو 
نامـه بـه این سـازمان ارسـال شـد که هر 
دو نامـه بی پاسـخ مانـد. طبق قانـون اگر 
شـش مـاه از زمان یک اسـتعالم سـازمان 
مربوطـه پاسـخ ندهد مجوز صـادر خواهد 
شـد و بر همین اسـاس مسئولین سازمان 
اسـتان  در  تجـارت  و  معـدن  و  صنعـت 
صـادر  را  بـرداری  بهـره  پروانـه  کرمـان 
کردنـد. امـا پـس از چنـد سـال و پـس از 
صـرف میلیاردهـا تومـان هزینـه و بـدون 
یـک بـار مراجعـه در طـول ایـن سـال ها 
یـا در ابتـدای آغاز عملیـات عمرانی پروژه 
اکنـون و زمانـی کـه ما آمـاده حـاال بهره 
بـرداری هسـتیم مسـئولین این سـازمان 
انـد. مـن 30  جلـوی کار مـا را گرفتـه 
سـال اسـت کـه در ایـن کار هسـتم و در 
هـر اسـتانی کـه کار کـردم همینگونـه 
اسـتعالم گرفتـم و بـدون مشـکل کار بـه 
سـرانجام رسـیده. به عنوان مثال مجتمع 
گلسـتان کاشـان که همزمان با این پروژه 
شـروع شـده و هم اکنون میلیـون ها دالر 

صـادرات دارد.
 حرف مسـئوالن سـازمان میراث 

فرهنگـی کرمان چیسـت؟
مـی گویند مسـیر دسترسـی را عوض 
کنیـد. درحالیکـه در طی یک سـال و نیم 
ما حـدود هفت میلیارد تومـان فقط برای 
مسـیر دسترسـی خرج کردیم و آن زمان 

کسـی چیزی به مـا نگفت.
 پاسـخ شـما به ایـن سـازمان چه 

؟ د بو
از منظـر قانونـی که این سـازمان نمی 
توانـد بـه شـرکت مـا بگویـد چـه کاری 
بکنـد. چـرا کـه مـا همـه جوازهـای الزم 
را گرفتـه ایـم. چـه زمـان اکتشـاف و چه 
زمـان کسـب پروانـه بهـره بـرداری ولـی 
متاسـفانه جلـوی اقدامات ما گرفته شـده 

ست. ا
 حـاال ایـن دیوارچین که شـما می 
گویید و مسـئوالن میـراث فرهنگی 
بـه آن قلعه سـموران مـی گویند آیا 
در صـورت آغاز بـه بهره بـرداری از 

این معدن آسـیب مـی بیند؟

نه. ما به سـازمان میـراث فرهنگی هم 
گفتیـم حـدود 200 متـر محـدوده برای 
چاهـی که وجـود دارد مـی گذاریم و یک 
کلنـگ هم نمی زنیـم. عالوه بـر این قبال 
ایـن ابنیه تاریخی مسـیری صعـب العبور 
داشـته و حـاال مـا مسـیر هم سـاخته ایم 
و بـه گردشـگری اسـتان کمـک هـم می 

شود.
 نظـر مسـئوالن رده باالی اسـتان 

کرمـان در ایـن مورد چیسـت؟ 
استاندار کرمان توسـط مشاورین خود 
کامـال در جریاننـد. شـخص اسـتاندار هم 
کمـک هـای زیـادی بـه مـا کردنـد. مـی 

دانیـد مسـئله ایـن اسـت کـه شـاه مـی 
بخشـد ولـی وزیـر نمـی بخشـد. بگذارید 
خاطـره ای بگویـم کـه اوضـاع را بهتـر 
بدانیـد. یـک روز مـا از مسـئوالن محلـی 
بیاینـد.  معـدن  بـه  کردیـم  درخواسـت 
فرمانـدار، نماینـده مجلـس آن منطقـه، 
دادسـتان، امـام جمعـه و مسـئول نیروی 
انتظامـی منطقه آمدنـد. مدیرکل صنعت 
و معـدن و تجـارت آقـای اسـکندری زاده 
هـم بودند. این مسـئوالن در حـال بازدید 
از معـدن بودنـد کـه بـه یکباره شـخصی 
در همـان محـل فریـاد بـرآورد و گفـت 
یـک اصفهانـی چـرا بایـد اینجـا سـرمایه 
گـذاری کنـد و من شـما را از اینجا بیرون 
مـی کنـم و.... آقـای اسـکندری زاده از آن 
فـرد پرسـید که کیسـت و آن فـرد گفت 
مسـئول یـگان حفاظت میـراث فرهنگی. 
البتـه آقـای اسـکندری زاده هـم گفتنـد 
مـن گفتم ایـن ها بیایند اینجا. متاسـفانه 
مـا بـا اینگونه مشـکالت مواجه هسـتیم. 
مشـکالتی کـه در هیـچ کجـا تا بحـال با 

آن روبـرو نشـده بودیـم.
 اسـتاندار کرمـان کـه بـا شـروع 
معـدن  ایـن  از  بـرداری  بهـره  بـه 
موافـق هسـتند. مسـئولین محلی 
شهرسـتان را هـم بردیـد در محـل 
موافـق  االن  و آن هـا هـم  معـدن 
هسـتند. االن چه چیزی باعث شده 

کار جلـو نـرود؟
مـا  اداری  مراحـل  خـم  و  پیـچ  در 
رهـا شـدیم. االن در معـدن مـا لـودر 2 
میلیـاردی خواباندیم. بیشـتر از هـزار کاوا 
ژنراتـور بـرق را بـه معـدن بردیـم. اما این 
هـا همـه خوابیـده و ما ضـرر زیـادی می 
کنیـم. عـالوه بـر ایـن منطقه هـم از یک 
کارخانـه ای کـه مـی تواند باعث توسـعه 

و اشـتغال زایی شـود محروم شـده است. 
هدفمـان ایـن بـود کـه بـا شـروع بـه کار 
معـدن همـه معـادن جنـوب کرمـان را 
تحـت پوشـش قـرار دهیم و برای سـنگ 
های آن معـادن ارزش افزوده ایجاد کنیم.
 یعنـی میراث جلـوی کار شـما را 
گرفتـه؟ چرا بـا میـراث رایزنی نمی 

؟ کنید
متاسـفانه کسـی جـواب مـا را نمـی 
دهـد. میـراث اصـال جوابگـو نیسـت. بـا 
آقـای موحدی معاونت میراث هم جلسـه 
ای گذاشـتیم کـه متاسـفانه ایشـان اصال 
برخورد مناسبی نداشـتند. اقای مهاجری 

هـم کـه هیچوقت نبودنـد و هرکس که از 
طـرف شـرکت رفته تنهـا موفق بـه دیدار 
با معاونان ایشـان شـده اسـت. ایـن را هم 
بایـد بگویـم کـه با آقـای سـلطانی رئیس 
سـازمان میـراث فرهنگی کشـور و معاون 
رئیـس جمهـور هـم صحبـت کردیـم و 
ایشـان هم به مـا گفتند که میـراث نباید 

مانـع سـرمایه گذاری باشـد.
 مـردم منطقـه چـه برخـوردی با 

شـما و شـرکت شـما دارند؟
برخـوردی کامـال خـوب. در جاهـای 
دیگـر مـا نگـران برخـورد مـردم بودیـم 
در اینجـا برعکـس شـده و مـردم بـا مـا 

همـکاری خوبـی داشـتند امـا مسـئوالن 
نـه. در حالـی کـه ایـن طـرح کامـال بـه 
نفـع مـردم منطقه اسـت. منطقـه جنوب 
کرمـان متاسـفانه بسـیار محروم اسـت و 
راه محرومیـت زدایـی از مناطـق محـروم 
سـرمایه گذاری اسـت. برای ورود سرمایه 
فرهنـگ  منطقـه  در  بایـد  گذارهـا هـم 
سـرمایه گذارپذیری وجود داشـته باشـد. 
مـردم منطقـه خوشـبختانه منفعـت این 
معـدن را درك کـرده انـد. نامـه ای را بـه 
فرسـتاده  کرمـان  فرمانـدار  و  اسـتاندار 
انـد کـه 150 امضـا دارد و از شـرکت مـا 

حمایـت کـرده انـد. 

و  بـرداری  بهـره  کارخانـه  اگـر   
فـرآوری راه افتاده بـود، االن در چه 

مرحلـه ای قـرار داشـت؟
اگـر جلوی مـا را نمی گرفتند امسـال 
وارد  و  داشـتیم  مـرزی  بـرون  تولیـدات 
صـادرات مـی شـدیم. مـن حتی سـرمایه 
قـرارداد  یـک  کـه  آوردم  اماراتـی  گـذار 
چندسـاله داشـته باشـیم. عـالوه بـر این 
صنایـع تبدیلـی هـم دیـده شـده بـود. 
معادنـی هـم که تعطیـل و نیمـه تعطیل 
هسـتند مـی توانند سـنگ هایشـان را به 
ما بفروشـند و مـا آن ها را فـرآوری کنیم. 
در ضمـن مـا در سـاخت ایـن کارخانـه از 
مـدرن ترین تجهیـزات روز دنیا اسـتفاده 
خواهیـم کـرد کـه حداقـل را تا 20 سـال 
آینـده هم قدیمی نشـود. اگـر کارخانه راه 
افتـاده بـود االن نام جیرفـت و عنبرآباد به 
عنـوان یکی از منابع سـنگ تزئینی ایران 

درخشـید. می 
 پـس بـرای منطقه هم کلی سـود 

دارد.
صـد در صد. شـما نگاه کنیـد که االن 
هزینـه حمـل بار برای سـنگ متـری 20 
تـا 30 هزارتومـان اسـت. وقتـی سـنگ 
در جیرفـت فـرآوری شـود همیـن هزینه 
حمـل بـار کـم مـی شـود. عـالوه بـر این 
200 شـغل مسـتقیم بـرای اهالـی ایـن 
منطقـه ایجـاد می شـود که ایـن زنجیره 

بیشـتر از 10 هـزار نفـر می شـود.
 نگاهتان به آینده چگونه است؟

مـا بایـد بـا یـک آینـده روشـن روبرو 
باشـیم که متاسـفانه فعال اینگونه نیست.
 کار شـما فعـال متوقـف شـده و 
ضـرر کـرده ایـد. میـزان ایـن ضرر 

چقـدر بـوده؟
تومـان  میلیـارد  االن حـدود 30  مـا 

ضـرر کرده ایـم در حالی کـه کارمان غیر 
قانونـی نبـوده. ما بـرای مرحله بـه مرحله 
کارمان مجـوز داریم. اما متاسـفانه جلوی 
کار را گرفتـه انـد. مـا حتی گفتیـم عالوه 
بـر ایـن معدن، ابشـار رودفـرق را هم احیا 
کنیـم تا به گردشـگری منطقه هم کمک 
شـود امـا فعـال کسـی به ما پاسـخ نـداده 

است.
 تا چه زمانی صبر می کنید؟

تـا پایـان فصـل بهـار اگـر بـه قانـون 
تمکیـن شـد، بـه مجوزهایـی که بـه داده 
شـد و موانـع برداشـته شـد مـی مانیـم 
اگـر هـم که نشـد می رویـم و البتـه باید 
بدانیـد وقتـی یـک هولدینـگ معدنـی با 
این حجم از سـرمایه گذاری و با شکسـت 
منطقـه را ترك کند مطمئن باشـید دیگر 
معـدن کاران ایران کـه اکثرا هم اصفهانی 
هسـتند هرگـز ریسـک حضور در اسـتان 
کرمـان را نخواهنـد پذیرفـت. االن یـک 
شـکایتی هـم بـه دیـوان عدالـت اداری 
کـرده ایـم و اگـر اجـازه ندهنـد کارخانـه 
راه بیفتـد بایـد از صفـر تـا صد خسـارت 

مـا را بدهند.
 جز این راهی نیست؟

چـرا. مـا بـه میـراث گفتیـم 200 متر 
محـدوده بـرای ابنیه در نظـر می گیریم و 

کار مـا را متوقـف نکنند.
 قطعـا رفتـن یـک سـرمایه گذار 
از اسـتان کرمـان، خـالف نظـرات 
اسـتاندار کرمان اسـت که می گوید 
بـرای سـرمایه گـذاران در کرمـان 

فـرش قرمـز پهن شـده اسـت.
کرمـان  و همـه مسـئولین  اسـتاندار 
موافقنـد. متاسـفانه برخـی مدیـران زیـر 
دسـتی ضعـف دارنـد. ببینیـد اگـر مـن 
سـرمایه گـذار از اینجـا با این وضـع بروم، 
دیگـر کسـی بـرای سـرمایه گـذاری نمی 
آیـد. امـا بـا ورود یـک سـرمایه گـذار بـه 
یـک منطقـه، دیگـر سـرمایه گـذاران هم 
سـرازیر مـی شـوند. اصفهـان نزدیـک به 
9 هـزار واحـد صنعتی دارد کـه باالی 50 
درصـد این واحدهـا مهاجرنـد و اصفهانی 
نیسـتند. خب این هـا چطور بـه اصفهان 
آمـده انـد؟ اول چنـد سـرمایه گـذار آمده 
انـد و وقتـی بقیـه سـرمایه گـذاران فضـا 
آمدنـد.  هـا هـم  آن  دیدنـد  مناسـب  را 
متاسـفانه برخـورد خوبـی با ما نشـده. ما 
ایـن معـدن رودفـرق را همزمـان با معدن 
حـاال  کردیـم.  شـروع  کاشـان  گلسـتان 
ببینیـد آن معـدن بـه کجا رسـیده و این 

معـدن در چـه وضعیتـی سـت.
داریـد  اگـر  پایانـی  صحبـت   •

. ییـد ما بفر
مـا خودمـان هـم دوسـت داریـم در 
ایـن منطقـه کار کنیم. ببینیـد االن 150 
میلیون تـن مس قطعی در همین منطقه 
شـناخته شـده کـه بدلیـل نبود سـرمایه 
ایـن منطقـه  گـذار کاری نشـده اسـت. 
مـی توانـد یـک مجتمـع معدنـی جهانی 
شـود. همان اندازه که سرچشـمه اشتغال 
ایجـاد کـردو باعـث تحـول منطقه شـده، 
اینجـا هـم مـی توانـد ایـن اتفـاق بیفتـد 
امـا بایـد به سـرمایه گـذاران اجـازه دهند 
فعالیت کننـد ولی با ایـن برخوردها فقط 
سـرمایه گـذار را فراری مـی دهند. آن هم 
برخوردهـای غیـر منطقـی. ما بـرای همه 
مراحـل جـواز داریـم. پروانـه اکتشـاف و 
پروانـه بهـره بـرداری را قانونـی گرفتیـم 
امـا بـه راحتی جلـوی کار ما گرفته شـده 
اسـت. ایـن برخـورد چیزی جز دلسـردی 

سـرمایه گذار نـدارد.

پیام ما- چند سال پیش در جنوب استان کرمان، 
شهرستان جیرفت، روستای رودفرق شرکتی به نام 
مجتمع معادن پارس رودفرق با گرفتن پروانه اکتشاف 
از نهادهای مربوطه برای اکتشاف و بهره برداری 
یک معدن سنگ تراورتن دست به کار شد و پس از 
هزینه های بسیار مشغول ساخت و ساز مسیر برای 
دسترسی به این معدن شد. پس از استعالم های 
فراوان از نهادهای قانونی و پیگیریه ای بسیار و طی 
مراحل قانونی در نهایت پروانه بهره برداری برای 
شرکت صادر شد. قرار بود از اواسط سال گذشته 
این معدن به بهره برداری برسد اما این اتفاق نه تنها 
روی نداد بلکه هم اکنون آن شرکت فعالیتی در آن 
منطقه نمی کند. در حالیکه مردم روستای رودفرق هم 
خواستار بهره برداری از این معدن شده اند اما بدلیل 
مشکالتی که پیش روی آن شرکت گذاشته شده، 
فعال عملیات متوقف مانده است. شرکت مورد نظر 
یک شرکت هولدینگ و چند منظوره است که مبدا آن 
در اصفهان بوده و در زمینه مواد معدنی، خاک های 
صنعتی، فلزی و غیزفلزی و تولید سنگ های تزئینی از 
اکتشاف تا بهره برداری و صادرات فعالیت دارد. عالوه 
بر فعالیت در دیگر استان ها، فعالیت معدنی در مجتمع 
مس میدوک و منطقه چهارگنبد سیرجان از فعالیت 
های مربوط به استان کرمان این شرکت بوده است.  
این مجموعه معدنی همزمان با آغاز عملیات اکتشاف 
در رودفرق جیرفت عملیاتی را در شهر کاشان شروع 
کرده که بدون هیچ مانعی با توجه به زمان بندی 
دقیق شرکت به مرحله تولید و صادرات رسیده است. 
همچنین  برای پرهیز از خام فروشی کارخانه ای 
توسط این شرکت در نزدیکی معدن در دست احداث 
می باشد که با توجه به وجود کارخانه های متعدد 
سنگ در منطقه و مسیر طوالنی برای فرآوری سنگ 
در دیگر شهرهای کشور، احداث این کارخانه جیرفت 
را به قطب سنگ جنوب شرق ایران بدل خواهد کرد. 
در ادامه با حبیب ا... سلطانی، مدیرعامل این شرکت 
درباره مشکالت و موانع بهره برداری معدن سنگ 
رودفرق صحبت کرده ایم که از نظرتان می گذرد:

در گفتگو با  سلطانی سرمایه گذار معدن سنگ رودفرق عنوان شد

خطر در کمین
 سرمایه گذاری
 30 میلیاردی 

 مــی گوینــد مســیر دسترســی را عــوض کنیــد. درحالیکــه در طــی یــک ســال و نیــم 
مــا حــدود هفــت میلیــارد تومــان فقــط بــرای مســیر دسترســی خــرج کردیــم و آن زمــان 

کســی چیــزی بــه مــا نگفــت.
ــا  ــدن م ــه مع ــی ک ــده در حال ــف مان ــان متوق ــا در کرم ــذاری م ــرمایه گ ــارد س  30 میلی
در کاشــان کــه همزمــان بــا معــدن کرمــان شــروع بــه فعالیــت کــرده حــاال بــه مرحلــه 

ــت.   ــیده اس ــادرات رس ص
 ما در پیچ و خم مراحل اداری رها شدیم.

  اگــر کارخانــه راه افتــاده بــود االن نــام جیرفــت و عنبرآبــاد بــه عنــوان یکــی از منابــع 
ســنگ تزئینــی ایــران مــی درخشــید.

ــای  ــا آق ــت. ب ــو نیس ــال جوابگ ــراث اص ــد. می ــی ده ــا را نم ــواب م ــی ج ــفانه کس  متاس
موحــدی معاونــت میــراث هــم جلســه ای گذاشــتیم کــه متاســفانه ایشــان اصــال برخــورد 

مناســبی نداشــتند. آقــای مهاجــری هــم کــه هیچوقــت نبودنــد.
 ما برای مرحله به مرحله کارمان مجوز داریم.

 آبشار رودفرق را هم احیا می کنیم تا به گردشگری منطقه هم کمک شود.

نامه مردم رودفرق به رهبر انقالب
برای حمایت از سرمایه گذاری جهانشاهی

بـا درود و سـالم بـه رهبر عظمـای والیت حضرت امـام خامنه ای. رهبرم سـیدم 
جانـم فدایـت این صـدای پا برهنه های جنوب اسـتان کرمان شهرسـتان عنبر آباد- 
بخـش جبالبـارز جنوبـی – دهسـتان گـرم – روسـتای رودفـرق در دامنه جبـال بارز 
اسـت. محرومیـت، فقـر در این منطقه گردشـگری و معدنی بیداد می کند، شـغل ما 
مردم کشـاورزی بوده اسـت، اما بحران خشکسـالی همه دار و ندارمان را از ما گرفته 
اسـت و بـه کلـی خشـکیده اسـت.اکثر مـردم از فقر به شـهرها پنـاه بـرده اند.صدها 
جـوان جویـای کار تـوان ازدواج و ادامـه زندگـی را ندارند. و از طرفی چـون در دامنه 
رشـته کـوه قـرار داریم معـادن غنی همچون معـدن مس غنی کرور و معدن سـنگ 
مـر مـر و تراورتـن قرار دارد. چند سـال پیش معدن مس کرور شـروع بـه کار گردید 
و پـس از حفـاری و نمونـه بـرداری کـه بـه گفته مهندسـین وقت غنـی ترین معدن 
اسـت. اکنون مدت سـه سـال اسـت که رها شـده و  صدها نامه و درخواسـت جهت 
راه انـدازی آن تقدیـم مسـولین اسـتان نمودیـم و اثـر بخش نشـد. در حالـی اگر راه 
انـدازی شـود کلیه جوانان شهرسـتان شـاغل می گردند. دسـتهای پنهانـی که نمی 
گذارند جنوب اسـتان رشـد کند مانع کار شـدند. از یک طرف معدن سـنگ تراورتن 
و مرمـر کـه بـا سـرمایه گـذاری چند میلیـاردی به وسـیله شـرکت سـنگ تراورتن 
پـارس معـادن رودفـرق بـه شـماره ثبـت 49795 و شناسـه ملـی 10260682030 
در سـال 1391 بـا واگـذاری یـک فقـره پروانـه اکتشـاف از طرف شـرکت سـیمکان 
باریـت بـا شـماره پروانه اکتشـاف 0011/ 9-2 /1390/10 و به شـماره ثبت شـرکت 
12015 بـه آدرس تهـران سـعادت آباد خیابان 19 غربی پالك 50 و با داشـتن کلیه 
اختیـارات سـازمان صنعـت و معـدن و تجـارت اقدام به اکتشـاف محـدوده حدود 4 
کیلومتـر مربعـی نمـوده اسـت و به دلیل کوهسـتانی بـودن محدوده فوق شـرکت 
متحمـل هزینـه چندیـن میلیاردی و اشـتغال جوانان روسـتا گردیـده. طبق قانون 
وزارت معـدن و تجـارت کلیـه مراحـل قانونی را انجام داده اسـت و موفـق به دریافت 
پروانـه بهـره بـرداری بـه شـماره ثبـت 30/30/93/14/0026/ 5 / 93 گردیده اسـت. 
بـدون توجـه بـه فرمایش آقا کـه فرمودید زمینه را برای جذب سـرمایه گـذار فراهم 
کنید پس از سـرمایه گذاری عظیم شـرکت با مدیر عاملی آقای حبیب ا... سـلطانی 
کـه جـای تقدیـر از او دارد کـه از بـدو شـروع بـه کار معـدن به ما مـردم فقیر کمک 
هـای فراوانی نمـوده جوانان را به کار گیری کرد.میراث فرهنگی شهرسـتان و عوامل 
غیـر مسـوول اقـدام بـه جلوگیـری کار و تولیـد و حتـی گرفتن حکم قضایـی نموده 
اسـت. و ضربـه بزرگـی بـه مـا مـردم محـروم و جوانـان شـاغل وارد کـرد. در مسـیر 
کار معـدن یـک حفـره بـه شـکل چـاه ایجـاد گردیـده اسـت. مـا مـردم و نسـلهای 
پیـش از مـا مشـاهده نکردنـد که حتی یـک بار میـراث فرهنگی به آن توجه داشـته 
باشـد. حضرت آقا جانمان فدایت به داد ما محرومان آسـیب دیده برسـید و دسـتور 
فرماییـد بـه خاطـر خـدا و کمک بـه جوانان جویـای کار، میـراث فرهنگی دسـت از 
مزاحمـت سـرمایه گـذار بردارد. این معدن سـنگ و معدن مس کـرور موجب عمران 
و آبـادی کل شهرسـتان خواهـد شـد. اگـر ایـن معـدن نیمـه کاره رهـا شـود ضربه 
بزرگـی بـه مـردم و عدم جذب سـرمایه گـذاران دیگر خواهد شـد. اکثر نقاط روسـتا 
فاقـد جـاده بـوده بـه وسـیله همین شـرکت برای مـردم احـداث گردیـده، بـه افراد 
ضعیـف کمکهـای فـراوان نموده و قصد سـاخت درمانـگاه در این منطقه بـرای مردم 
دارد. مـا مـردم فقیـر اسـتدعا داریم دسـتور ویـژه بفرمایید مانـع کار معدن نشـوند. 

جانمـان فدای رهبـر عزیزمان 
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66 تکنولوژی
چه می خوانید...

وینـدوز 10 بـه زودی منتشـر مـی شـود و سـوژه اصلی صفحـه »تکنولوژی« امـروز به همین موضـوع اختصاص دارد. در حاشـیه مطبلـی درباره 
کمپانی سـونی مـی خوانید.

خبر

سونی امکان نصب آسان 
سیستم عامل های دیگر  روی 

اسمارت فون هایش را فراهم کرد 
چندیـن سـال اسـت که کاربـران کامپیوتر های شـخصی 
توانایـی اسـتفاده از چندیـن سیسـتم عامـل را بـر روی 
سیسـتم هـای خـود دارنـد امـا ایـن آرزو را تقریبـا هـر 
کسـی  بـرای گوشـی هـای تلفـن هوشـمند خویـش نیز 
دارنـد، قابلیتـی کـه بـه آنهـا اجـازه دهـد هـر سیسـتم 
عامـل یـا بـه اصطـالح OS  مـورد نظـر خود را بـر روی 
پوشـی مـورد عالقـه خـود پیائـه سـازی کننـد. سـونی 
رسـماً  و  زده  دریـا  بـه  دل  کـه  اسـت  شـرکتی  اولیـن 
روی  را  غیرآندرویـدی  نصـب سیسـتم عامل های  امـکان 

کـرد. فراهـم  را  اسـمارت فون هایش 
بـرای  بسـیار خـوب  یـک روش  ROM جدیـد  نصـب 
امـکان  کـه  اسـت  قدیمـی  گوشـی های  به روزرسـانی 
ارتقـاء بـه سیسـتم عامل های جدیـد را ندارنـد. تـا کنـون 
بـا انـواع تکنیک هـای روت کـردن گوشـی های موبایـل 
و سـوار کـردن حقه هـای عجیـب و غریـب می شـد یـک 
اسـمارت فون  روی  را  و سفارشـی  سیسـتم عامل جدیـد 
نصـب کـرد امـا بـه دلیـل رسـمی نبـودن و مـورد تاییـد 
سـازنده،  هـای  توسـظ شـرکت  هـا  روش  ایـن  نبـودن 
ROM جدیـد بازدهـی دسـتگاه را پاییـن آورده و منجر 
بـه مشـکالت و هنگ هـای فراوانی می شـده اسـت.حال 
قانونـی پیـش پـای کاربـران  سـونی روشـی سـاده تر و 
قـرار می دهـد. ایـن شـرکت مجموعـه ای از بوت لودرها را 
منتشـر کـرد که امکان بوت شـدن از روی پارتیشـن های 
بازیابـی را فراهـم می کننـد. ایـن بوت لودرهـا اصلی ترین 
نیازمنـدی بـرای نصـب و بـوت یـک سیسـتم عامل دیگر 

روی گوشـی های موبایـل هسـتند.
ایـن حـرف به ایـن معنی نیز هسـت کـه کاربـران از این 
پـس آزادی عمـل بیشـتری برای نصـب ROM جدید و 
انـواع سیسـتم عامل ها را دارنـد و توسـعه دهند گان دیگـر 
نیـاز نیسـت زمان زیـادی صرف اصالح سیسـتم سـاخت 
آندرویـد در بسـته بازیابـی بـا ایمیج هـای بـوت کننـد. با 
اجـازه ای کـه کاربـران بـرای سـاخت ایمیج هـای بازیابی 
روی هـر AOSP یافتنـد، می توانند سیسـتم عامل هایی 
بـه غیـر از آندرویـد ماننـد فایرفاکـس یـا اوبونتـو تـاچ را 

روی گوشـی نصـب کنند.
اولیـن دسـتگاه هایی از سـونی کـه قابلیت نصب سیسـتم 
 عامل هـای دیگـر را یافتنـد و برایشـان بـوت  لودرهـای 
مخصوص منتشـر شـده اسـت، گوشـی های سـطح پایین 
ماننـد   ARM Cortex-A7 پردازنـده  بـر  مبتنـی 
Xperia M2 ،Ultra، Xperia T3 Xperia T2 و 

Xperia E3 هسـتند.
سـونی اعـالم کـرده اسـت بـه زودی اسـمارت فون های 
دیگـری بـه ایـن مجموعـه افـزوده می شـوند ولـی هنـوز 
معلـوم نیسـت ایـن قابلیـت بـرای گوشـی های رده باال و 
پرچـم دار نیـز فعـال خواهـد شـد یا خیـر. با ایـن حرکت 
سـونی می تـوان امیدوار بود شـرکت های سـازنده گوشـی 
تلفـن همـراه دیگـر بـازار هـم چنیـن قابلیتـی را فراهـم 
سـازند تـا کاربـران بـا آزادی بیشـتری بتواننـد گوشـی و 
سیسـتم عامل موبایـل دلخواهشـان را انتخاب و اسـتفاده 

. کنند

بـا اینکه هنوز نسـل چهـارم اینترنـت همراه 
در سراسـر کشـور حرفی برای گفتـن ندارد، 
شـرکت مخابـرات فـاز مطالعاتـی ورود بـه 
نسـل پنجـم تلفـن همـراه بـه ایـران را آغاز 
کرده اسـت. ایـن موضوع بـا توجه بـه اینکه 
در آینـده نزدیک تجاری سـازی نسـل پنجم 

موبایـل آغـاز مـی شـود انجـام می پذیرد.
مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران عمـده 
بـرای  ایـران  مخابـرات  شـرکت  فعالیـت 
سـال 94 را معطـوف بـه سـرمایه گذاری در 
حوزه ی نسـل سـوم و چهارم موبایـل عنوان 
کـرد: تکمیل پوشـش شـهری و روسـتایی و 

جمعیـت کشـور بـرای نسـل سـوم و چهارم 
تلفـن همـراه از جملـه برنامه های در دسـت 
انجام اسـت که بـرای آن نیز سـرمایه گذاری 

قابـل توجهـی صـورت گرفته اسـت.
نسـل های  سـریع  رشـد  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تلفـن همـراه در دنیا گفت: ایـران نیز ناگزیر 
بـه ارائـه ایـن خدمـات بـرای کاربـران تلفن 

همـراه خواهـد بود.
بـا  ایـران  مخابـرات  شـرکت  مدیرعامـل 
تاکیـد براینکـه بـا ورود نسـل پنجـم موبایل 
شـبکه های  تجهیـزات  قطـع  طـور  بـه 
مخابراتـی تغییـرات عمده ای خواهد داشـت، 
افزود:برایـن اسـاس شـرکت مخابـرات ایران 
از هـم اکنـون بایـد بـه فکـر تامیـن پیـش 
شـرط های الزم بـرای ورود ایـن فنـاوری به 

کشـور باشـد.

ابراهیمـی بـا بیـان اینکه در حـال مطالعه بر 
روی چگونگـی ورود بـه نسـل پنجـم موبایل 
هسـتیم، ادامـه داد: فاز مطالعاتـی این پروژه 
بـا توجـه بـه پیـش داوری بـرای ورود ایـن 
فنـاوری بـه کشـور انجـام مـی شـود و تـا 
زمانـی کـه نسـل سـوم و چهـارم در کشـور 
فراگیـر نشـده و مشـکالت آن رفـع نشـده 
اسـت بـه طـور قطـع مخابـرات برنامـه ای 
بـرای ورود بـه نسـل پنجـم موبایـل نخواهد 
شـرکت  سـرمایه گذاری  عمـده ی  داشـت. 
مخابرات ایران در حوزه توسـعه نسـل سـوم 
و چهـارم موبایـل و نیـز توسـعه تلفـن ثابت 

بود. خواهـد 
پیـش از ایـن نیـز رئیـس مرکـز تحقیقـات 
مخابـرات ایـران از آغاز فـاز مطالعاتـی برای 

نسـل پنجـم موبایـل خبـر داده بـود.

هـم اکنون سـه اپراتور فعال در کشـور اقدام 
ارائـه خدمـات نسـل سـوم موبایـل در  بـه 
شـهرهای بـزرگ و نسـل چهـارم بـه صورت 
محـدود در برخـی مراکز اسـتان ها هسـتند.  
سـوی  از  شـده  ارائـه  آمـار  آخریـن  طبـق 
تـا  اطالعـات،  فنـاوری  و  ارتباطـات  وزارت 
پایان سـال 93 نسـل سـوم موبایـل در 220 
شـهر و نسـل چهـارم موبایـل در حـدود 40 

شـهر کشـور راه انـدازی شـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه بسـیاری از کاربران 
تلفـن همـراه از ارائـه ایـن خدمـات رضایت 
کامـل ندارنـد و قطـع و وصلی هـای مکـرر 
و عـدم پوشـش دهی در بسـیاری از مناطـق 
را  زمـان حرکـت  در  اختـالل  نیـز  و  شـهر 
و چهـارم  نسـل سـوم  از جملـه مشـکالت 

می داننـد. موبایـل 

نسل پنجم اینترنت در ایران!

ویندوز 10 ؟!
»یک خانواده ی محصول«، »یک پلتفرم« و »یک فروشگاه«

اما...
از  مهرمـاه 93 بـود کـه مایکروسـافت، طـی مراسـمی 
جدیدتریـن سیسـتم عامل خـود با نـام وینـدوز 10 پرده 
اولیـن چیـزی کـه همـگان  برداشـت. می تـوان گفـت 
را شـگفت زده کـرد، نـام ایـن وینـدوز بـود. در حالـی 
عملکـرد  بـا  متناسـب  تکنولـوژی،  اهالـی  همـه ی  کـه 
عرضـه  انتظـار  گذشـته،  سـال های  در  مایکروسـافت 
وینـدوزی بـا نـام وینـدوز 9 را داشـتند، ناگهـان ویندوز 
10 رونمایـی شـد! تغییـر نامی که بعداً علـت آن، تداخل 
نـام بـا وینـدوز 95 و پیشـگیری از بروز برخی مشـکالت 
احتمالـی عنـوان شـد. اما واقعیت این اسـت کـه ویندوز 
10، صرف نظـر از ایـن تغییـر نـام، بـا تغییـر رویکـردی 
بسـیار مهـم و کاربـردی روبه رو شـده و آن شـکل گیری 
بـرای  محبـوب  سیسـتم عامل  ایـن  از  جدیـدی  نسـل 
بـه  اسـت؛  دسـتگاهی  و  سـخت افزار  هـر  در  اسـتفاده 
سـمت  بـه  را  خـود  کاربـران  مایکروسـافت  عبارتـی 
پلتفرمـی پویـا و قابـل اسـتفاده در انـواع ابزارهـا نظیـر 
هوشـمند  تلفن هـای  تبلت هـا،  لپ تاپ هـا،  رایانه هـا، 
و حتـی سـرورها و هـر آنچـه را کـه در ال بـه الی ایـن 

اسـت. داده  سـوق  می گیـرد،  قـرار  تقسـیم بندی ها 
مایکروسـافت اعـالم کـرد کـه وینـدوز 10، جهانـی نـو را 
بـرای کاربرانـش رقـم خواهد زد کـه در آن پـردازش ابری 
یـک عامـل کلیـدی خواهـد بود. ایـن کمپانی تـالش کرد 
تـا با مدنظر قـرار دادن انتقـادات کاربران حرفـه ای خود از 
وینـدوز 8، نسـخه ی جدیـد سیسـتم عامل خـود را عـالوه 
بـر حفـظ قابلیت های لمسـی،  برای اسـتفاده ی آن دسـته 
از کاربـران کـه بـا مـاوس و صفحه کلیـد سـروکار دارنـد، 
بهینـه  کنـد. و آنچـه توانسـته ایـن محصـول را بـه اوج 
تکامـل برسـاند، امکان اسـتفاده از رابط کاربری مشـابه در 
ابزارهایـی بـا صفحه نمایش هایـی از 4 تـا 80 اینـچ اسـت! 
ویژگـی کـه باعـث می شـود مایکروسـافت شـعار خـود را 
بدیـن شـکل اعـالم نمایـد: »یـک خانـواده ی محصـول«، 

»یـک پلتفـرم« و »یک فروشـگاه«.
ادعایـی کـه هـر چنـد جسـورانه بـه نظـر می رسـد؛ ولی 
انتقاداتـی کـه متوجـه وینـدوز 8  بـا توجـه بـه حجـم 
شـد، می تـوان لـزوم حرکـت بـه ایـن سـمت از سـوی 
مایکروسـافت را توجیـه کـرد. در همیـن راسـتا چنـدی 
ویندوزفـون،  بعـدی  نسـخه ی  کـه  شـد  اعـالم  پیـش  
»وینـدوز موبایـل 10« نام گـذاری می شـود. بـا ایـن حال 
بایـد تا کنفرانس فردای مایکروسـافت منتظـر ماند و دید 
ایـن کمپانی چـه برنامه ی بـرای ویندوز 10 و اسـتفاده از 

دارد. موبایل هـا  در  آن 
مایکروسـافت دیگـر تمایلـی بـه تکـرار تجربه تلـخ خود 
در ارائـه ی یـک محصـول نه چنـدان راضی کننـده مانند 

وینـدوز 8 را نـدارد. آن چنـان کـه نـادال نیـز اذعـان بـه 
اشـتباهات ایـن کمپانـی در مورد ایـن نسـخه از ویندوز 
کـرد. حـاال، ایـن کمپانـی در تـالش اسـت تـا محصـول 
جدیـد خـود را بـا بیشـترین آزمایـش و ارزیابـی ممکن 
رو بـه رو سـاخته و حداکثـر تـالش خـود را بـرای رفـع 
عیـوب و پایدارسـازی محصـول نهایـی بـه کار گیـرد. از 
ایـن رو مایکروسـافت، نسـخه ی پیش نمایشـی از ویندوز 
10 را در اختیـار کاربـران خـود قـرار داده تـا به بررسـی 
آن پرداختـه و مشـکالت احتمالـی را از ایـن طریـق بـه 
مایکروسـافت گـزارش دهند. اولیـن پیش نمایش ویندوز 
10 در تاریـخ 1 اکتبـر 2014 یعنی چیزی حدود هشـت 
مـاه پیـش در دسـترس عالقه منـدان قرار گرفـت؛ جالب 
اسـت بدانیـد کـه بیـش از چهار میلیـون کاربر مشـغول 
تسـت و بررسـی ایـن پیش نمایش هسـتند و این نشـان 
از عالقـه ی بیـش از حـد کاربران برای فراموشـی ویندوز 

8 و کـوچ بـه سـمت نسـخه ای موفق تر اسـت.
بـا 10هـا قابلیـت جدیـد وینـدوز 10 مایکروسـافت آشـنا 

! ید شو
رایگان است!

طبـق صحبـت رسـمی ایـن کمپانـی، کاربرانـی کـه از 
ویندوزهـای 7 و 8,1 بهـره می گیرنـد، قـادر هسـتند تـا 
در سـاِل اول ارایـه وینـدوز 10، سیسـتم عامـل خـود را 
بـه صـورت کامـال مجانـی بـه این نسـخه آپدیـت کنند، 
امـری کـه تا بـه حـال در بیـن تولیـدات وینـدوزی این 
کمپانـی سـابقه نداشـته اسـت و بخش بزرگـی از درآمد 
مایکروسـافت مربـوط بـه همیـن ارایه نسـخه های جدید 
و خریـداری آن توسـط کاربران بسـیار زیـاد ویندوز بوده 
اسـت. امـا ظاهـرا مایکروسـافت متوجـه تهدیدات سـایر 
شـرکت ها همچـون اپـل شـده اسـت، چـرا که سیسـتم 
عاملـی چـون مـک بـه صـورت رایـگان آپدیت می شـود 
و یـا در نسـخه های موبایلـی هـم چنیـن محدودیتـی 
بـرای iOS و یـا اندرویـد وجـود نـدارد و مایکروسـافت 
بـرای جلوگیـری از ریـزش کاربرانـش، بـه ناچـار چنین 
تصمیمـی را اتخـاذ کـرده اسـت، امری که بـه طور حتم 
بـه نفـع کاربـر تمـام خواهـد شـد. اما نکتـه قابـل توجه 
دیگـر ایـن اسـت کـه مایکروسـافت بـه کاربرانـی کـه از 
نسـخه هـای غیر قانونـی ویندوز اسـتفاده میکنند، اجازه 

آپدیـت رایـگان نیز داده اسـت!
کـه هـم  موبایـل  کاربـران  ردموندی هـا،  اعـالم  طبـق 
اکنـون نسـخه 8,1 را بـر روی گوشـی خـود دارنـد نیز 
بـه صورت رایـگان ویندوز 10 را دریافـت خواهند کرد، 
امـری کـه البتـه در بیـن گوشـی های موبایل تـا حدی 
رایـج اسـت و کمتـر سـازنده ای بابـت آپدیـت دسـتگاه 

تولیـدی اش از کاربـران مبلغـی را دریافـت می کنـد.

منوی استارت جدید در ویندوز 10:
از حـذف منـوی  بازخـورد منفـی  از  بعـد  مایکروسـافت 
اسـتارت در وینـدوز 8، تصمیـم بـه انتشـار به روزرسـانی 
بانـام 8.1 کـرد کـه در آن دکمـه ی اسـتارت  جدیـدی 
به جـای خـود بازگشـت. ولـی اکنـون بـه نظـر می رسـد 
در وینـدوز 10 منـوی اسـتارت شـاهد تغییراتـی از قبیـل 
بـاز شـدن منـو به صـورت سـنتی باقابلیـت پیـن کـردن 
بـرای  کـه  نرم افزارهایـی  حتـی  مختلـف  نرم افزارهایـی 

نسـخه ی دسـکتاپ طراحـی نشـده اند اشـاره کـرد.
همه چیز در قالب پنجره:

بـه نظـر می رسـد مایکروسـافت در نسـخه ی آتـی ویندوز 
امـکان اجـرای نرم افزارهایـی کـه بـا رابط کاربری لمسـی 
سـازگار هسـتند را نیز به محیط دسـکتاپ بیاورد. در کنار 
ایـن ویژگـی اضافه شـدن یا به نوعـی بازگشـت دکمه های 
بسـتن و کوچک کردن در گوشـه ی پنجره هـای نرم افزارها 

می تـوان اشـاره کرد.
چندین دستکتاپ یا همان صفحه ی کار در ویندوز 10:

امـکان دارد صفحـه ی اصلـی کار شـما در وینـدوز بسـیار 
شـلوغ باشـد و یـا چندیـن نفـر از یـک سیسـتم اسـتفاده 
نماییـد و هـر شـخص خواهـان قـرار دادن نرم افزارهـای 
دلخـواه بـر روی دسـکتاپ باشـد.در وینـدوز 10 امـکان 
اسـتفاده از چندیـن دسـکتاپ و قابلیت سـوئیچ بین آن ها 

فراهـم گردیده اسـت.
جست وجوی سریع تر:

وینـدوز   File Explorer دارد   قصـد  مایکروسـافت 
10 را به نوعـی هوشـمند سـازد تـا پوشـه هایی کـه شـما 
بیشـتر بـه آن هـا سـر می زنیـد را بـه خاطر سـپرده تـا در 
صورت جسـتجوی فایلی ، پوشـه های پربازدیـد را در رأس 
جسـتجو قرار دهد.با این کار احتمال سـریع تر پیدا شـدن 

فایـل نیز افزایـش خواهـد یافت.
اضافه شدن دکمه ی کار:

بـا کلیـک بـر روی این دکمه که قرار اسـت بـه ویندوز 10 
بیایـد، می توان به سـرعت بیـن نرم افزارها و دسـکتاپ های 

متفاوت سـوئیچ کرد.
کلید ها و میان برهای جدید:

وینـدوز 10  بـه  اضافه شـده  ویژگی هـای  از  دیگـر  یکـی 
خـط فرمـان قابل برنامه ریـزی اسـت کـه فـرد می توانـد 
بـا برنامه ریـزی آن به صـورت شـخصی یـک میانبـر بـرای 

اجـرای هـر فرمانـی اسـتفاده نمایـد.

File Explorer جدید:
در نسـخه ی آتی ویندوز شـاهد  File Explorer جدید 
خواهیـم بود که بر روی آن دکمـه ی خانه باقابلیت تعریف 
هـر صفحه ای اشـاره کرد.همچنین دکمه هایـی بر روی آن 
به منظـور سـهولت در اشـتراك گـزاری فایل هـا و صفحات 

بـدون نیاز بـه نرم افزار خاصی تعبیه شـده اسـت.
جنگجـوی جدیـد: SPARTAN نیـز مرورگـر جدیـد 
مرورگرهـای  بـا  مقابلـه  قصـد  کـه  اسـت  مایکروسـافت 
پـر سـرعتی از جملـه گـوگل کـروم، فایرفاکـس و اُپـرا را 
دارد. مثـل اینکـه مایکروسـافت میدانـد کـه امیـدی بـه 
Internet Explorer نیسـت و در پی ساخت سربازان 

اسـت! جدید 
قالب بندی بهتر صفحه:

به صـورت  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن  جدیـد  وینـدوز 
هم زمـان از 4 نرم افـزار اسـتفاده کنیـد و تمـام آن هـا را 
به صـورت کامـل مشـاهده نماییـد.در ایـن طـرح جدیـد، 
صفحـه بـه یـک مربـع تقسـیم می شـود. وینـدوز جدیـد 
حـال  در  پنهـان  به طـور  کـه  نرم افزارهایـی  هم چنیـن 
فعالیـت می باشـند را بـه کاربـر اطـالع می دهـد و حتـی 
به طور هوشـمند پیشـنهادهایی باکار در حـال انجام کاربر 
بـرای اسـتفاده از نرم افزارهـا و پـر کـردن فضـای خالـی 

صفحـه ارائـه می کنـد.
تطبیق با رابط کاربری:

بهتریـن امـکان معرفی شـده در وینـدوز 10 را می تـوان به 
اینجـا محیطـی  که در آن هم اسـتفاده از مـوس و کیبورد 
وجـود دارد و هـم صفحه ی لمسـی. ویندوز جدیـد به طور 
خـودکار در شـرایط وصـل و اسـتفاده از مـوس و کیبـورد 
آمـاده  آن هـا  از  اسـتفاده  بـرای  را  و محیـط  نرم افزارهـا 
می کنـد و در صـورت اسـتفاده از صفحه ی لمسـی محیط 

را بـا ایـن رابـط کاربـری تطبیق خواهـد داد.
یک فروشگاه برای همه:

یـک اسـتور یـا فروشـگاه بـرای دریافـت نرم افزارهـا وجود 
دارد کـه کاربران میتوانند برنامه هـا را از طریق آن بر روی 
کامپیوترهای شـخصی و رومیزی، اسـمارت فون ها، تبلت 
هـا و در کمـال ناباوری Xbox One  دانلود و نصب کرد! 
پـس تابسـتان امسـال بایـد منتظر قـدرت نمایـی و مانور 
مایکروسـافت در زمینـه سیسـتم هـای عامـل باشـیم اما 
نـه تنها در زمینه سیسـتم عامـل کامپیوتر هـای رومیزی 

بلکـه در زمینـه تمامی سیسـتم عامل ها. 

نوبتی هم که باشد بعد از مدت ها نوبت عرض اندام کردن غول نرم افزاری دنیا 
و روشن کردن استراتژی ردموندی ها برای سیستم عامل جدید است. چند 

هفته پیش مایکروسافت در سانفرانسیسکو همایشی تقریباً خصوصی با بعضی 
از شرکای سخت افزاری و عده ای از اهالی رسانه داشت که در طول این همایش 

اقدام به معرفی نام و بعضی از ویژگی های جدید سیستم عامل ویندوز کرد.

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

برابـر رای شـماره 139360319007041959 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای رضا حمزه پـور فرزند صفر بشـماره شناسـنامه 322 صادره از ماهان در ششـدانگ 
یـک بـاب مغازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 140/13 مترمربع تحـت پالك 5310 فرعـی از 3982 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالك 2 فرعـی از 3982 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان 
خیابـان دسـتغیب کوچـه شـماره 48 خریـداری از محـل مالکیت خانـم عصمت وزیـری محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
10054

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

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139460319007000623 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای رضا روحانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 10163 صـادره از جیرفت در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان بـه مسـاحت 200 مترمربع کـه مـوازی 111/42 مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالك 1258 فرعـی از 12 اصلـی واقـع در 
بخـش 4 کرمـان بـه ادرس کرمـان خیابـان خوارزمی کوچـه 14 خریـداری از محل مالکیت آقای غالمحسـین 
ایالقـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن 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 اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/22        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/05

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 492

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

برابـر رای شـماره 139360319007038255 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه  ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمدرضا ابراهیم آیادی تکابی فرزند علی بشـماره شناسـنامه 391 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک باب خانه مشـتمل بـر طبقه فوقانی به مسـاحت 253 مترمربع تحت پـالك 13507 فرعی از 
4776 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالك 92 فرعـی از 4776 اصلی واقع در بخش 1 کرمـان به ادرس کرمان 
بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 21 چهـار درب به اخر مانده سـمت راسـت خریداری از محـل مالکیت آقای 
جلیـل رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت 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 آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/08            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/22

کفیل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
 10019

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

و ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139360319002010947 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای کریـم بخش نیک اندیش فرزند غالمک بشـماره شناسـنامه 295 صـادره از کهنوج 
در یـک بـاب مغـازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 33/03 متر مربع پـالك 870 فرعـی از 497 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالك 13 فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در قلعه گنـج- خیابان دانشـجو 
بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای نورك احمـدی 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 قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/08          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/22

رئیس ثبت اسناد و امالك- کهنوج – اصغر ناروئی
10020

 هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون ومـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف  وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی       برابر رای شـماره 139360319002010492هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی آقای جعفر هوشـمند جرجندی فرزندمحمد بشـماره 
شناسـنامه531 صـادره ازعنبرآبـاد در یـک بـاب خانه به مسـاحت 292/14مترمربـع پالك700فرعـی از188 
اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپـالك188 اصلی قطعه سـه واقع درشـهررودبار بخـش 46کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی خانـم فاطمـه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت.لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/08                                                      

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/02/22
 رئیس ثبت اسناد و امالك کهنوج-اصغر نارویی

هیات  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون ومـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعیین تکلیـف  وضعیت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی       برابر رای شـماره 139360319002010403هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانـم زینب پهلوانی ده کهان فرزندحسـین بشـماره 
شناسـنامه405 صـادره ازبنـدر لنگـه دریـک باب مغـازه به مسـاحت 177/56مترمربـع پالك367فرعـی از21 
اصلـی مفـروز ومجـزی شـده ازپـالك 3فرعـی از21 اصلـی قطعـه یـک واقـع درعلی آبـاد شـهرکهنوج بخش 
46کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقای رضا پوراسـکندری محرز گردیده اسـت.لذا 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 مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/08                                                      

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/02/22
 رئیس ثبت اسناد و امالك کهنوج-اصغر نارویی

 آگهی اصالحی
هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون وماده13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنوج.
ملکـی کـه در آگهی پیشـین اشـتباهاٌ آگهی و برابـر اختیارات تفویضی و یـا آراء هیات های نظـارت آگهی آنها 
تجدیـد و مهلـت اعتـراض بر آنها از تاریخ نشـر نوبت اول به مـدت یک ماه اسـت. پالك794فرعی از497اصلی 
مفروز و مجزی شـده از پالك 13 فرعی از 497 اصلی ملکی آقای اسـالم بازگیر آشـوبی به صورت ششـدانگ 
یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 28 مترمربع واقـع در نورك آباد شـهر قلعه گنـج قطعه چهار بخـش 46 کرمان 

مـی باشـد کـه در آگهی هـای قبلی نوع ملک اشـتباهاٌ یک بـاب خانه قید گردیده اسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/08                                  

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/02/22
رئیس ثبت اسناد و امالك کهنوج-اصغر نارویی

 
آگهی اصالحی

هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهـی موضـوع مـاده3 قانـون وماده13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی سـاختمانهای 

فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنوج.
ملکـی کـه در آگهـی پیشـین اشـتباهاٌ آگهـی و برابـر اختیـارات تفویضی و یـا آراء هیـات های نظـارت آگهی 
آنهـا تجدیـد و مهلـت اعتـراض بـر آنهـا از تاریـخ نشـر نوبـت اول بـه مـدت یـک مـاه اسـت. پالك190فرعی 
از496اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالك48 فرعـی از496 اصلـی ملکـی خانـم زیـور شـمس الدینـی بـه 
صـورت ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 500 مترمربـع واقع در حسـین آباد شـهر قلعه گنج-شـهرك 
گاوچـاه قطعـه چهـار بخـش 46 کرمان کـه در آگهی هـای قبلی پالك فرعی ملـک مورد تقاضا اشـتباهاٌ 131 

فرعـی قیـد گردیده اسـت.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/02/08
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/02/22

رئیس ثبت اسناد و امالك کهنوج-اصغر نارویی



شماره پیاپی 378   دوره جدید شماره 9
سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 گوناگون7 چه می خوانید...
مدیـر ورزش و جوانـان کرمـان دربـاره افزایـش تیـم هـای لیـگ برتری اسـتان کرمان مطالبـی را بیان کـرده که در صفحـه »ورزش« مـی توانیـد بخوانید. چند 

خبـر کوتـاه از دیگر مطالـب این صفحه هسـتند.

خبر

پیش به سوی پیروزی!
نارنجـی پوشـان مـس کـه از  بازی رفـت پلـی آف با مس 
رفسـنجان بـه نتیجـه نسـبتا خوبـی برگشـته انـد حـاال با 
انگیـزه و جـدی تـر برای بـازی برگشـت تمریـن میکنند.

روز گذشـته الله هـای نارنجـی تمرینـی خوب و پـر انرژی 
انجـام دادنـد و بـا تمرکـز و اراده ای دوچنـدان بـه مـرور 

آخریـن نـکات تاکتیکـی کادر فنـی پرداختند.
اکبـر میثاقیـان بـا شـور و انـرژی همیشـگی خـود، تیم را 
همراهـی میکرد و نـکات تاکتیکی را به بازیکننان گوشـزد 
میکـرد تـا تیـم از بازی برگشـت با دسـت پر خارج شـود. 
دکتـر سـیف الدینی و خراسـانی، مدیر عامـل و معاون فنی 
باشـگاه هـم خـود را بـه تمریـن تیم رسـاندند تا عـالوه بر 
نظـارت بـر تمریـن نارنجـی پوشـان بـا صحبت هـای دل 
گـرم کننـده شـان بازیکننـان را بـا روحیه ای قـوی راهی 
بـازی روز سه شـنبه کننـد.  بازیکنان مـس از نظر روحی و 
آمادگـی جسـمانی در بهتریـن وضعیت خود بـه قرار دارند 
و تـا امـروز کـه در برابـر مس رفسـنجان قـرار میگیرند، با 

جدیـت تمرینـات خـود را ادامـه می دهند.

ایجاد نشاط و پویایی در حوزه 
جوانان را در سیاست های خود قرار 

داده ام 
کل  اداره  جوانـان  امـور  و  فرهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان که پیش تر ایجاد نشـاط 
و پویایـی در حـوزه جوانـان را در سیاسـت هـای خود قرار 
داده بـود گفـت: در همیـن زمینـه برگزاری نشسـت هایی 
بـا محوریـت برنامه ریـزی بـرای حـوزه جوانان در دسـتور 
کار قـرار گرفتـه اسـت. اسـدی بیـان کـرد: در هـر صورت 
جوانـان یکـی از بخش هـای اصلـی و تاثیرگـذار جامعـه 
هسـتند و بایـد بـرای اسـتفاده از ایـن نیروی ارزشـمند و 
تاثیرگـذار بـا برنامـه باشـیم و در همیـن زمینـه برگـزاری 
نشسـت هایی بـا محوریـت برنامه ریزی برای حـوزه جوانان 
در چنـد هفتـه اخیـر در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. 
اسـدی خاطرنشـان کـرد: هفته گذشـته در حـوزه جوانان 
جوانـان  حـوزه  سـاماندهی  محوریـت  بـا  نشسـت هایی 
در شهرسـتان های زرنـد و بـم برگـزار شـد تـا عـالوه بـر 
آشـنایی بیشـتر با وضعیـت این دو آینده حـوزه، در زمینه 
جوانـان بـا دیـد و شـناخت بهتـری تصمیم گیـری کنیـم. 
اسـدی از حضـور فعـال معاونـت جوانـان اداره کل ورزش 
در سـتاد بزرگداشـت سـی و سـومین سـالگرد آزادسـازی 
خرمشـهر خبـر داد و اضافـه کرد: برگزاری نشسـت هایی با 
محوریـت معرفی شـخصیت شـهدا و رزمنـدگان در دوران 
دفـاع مقـدس و برگـزاری نشسـت های فرهنگـی از جمله 
برنامه هایی اسـت که در ایام سـالروز آزادسـازی خرمشـهر 

برگـزار می شـود.

مس رفسنجان  صفر           صفر مس کرمان

سوت نهایی و پایان بازی!

عـی کـرد کرمـان را از زیـر سـایه سیاسـت، چیـزی که 
اسـتان کرمـان همـواره بـه آن معـروف بوده

در  آگهــی  رزرو 

ــازمندیهای  روزانه  نیـ

ــا ــام مـــ پیـــ

تنـــها با 

3 هــزار تومان 

در استــان کرمــان 
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استخـدام

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

فروش 
و واگذاری و خدمات

واگذاری 
کارگاه تولید 

بلوک لیکا

09103742788

09135826519

فروش  
چند قطعه زمین ویالیی 

با کاربری مسکونی در 

کوهپایه با موقعیت عالی 

09133439112

0345811891

فروش
 ویال و زمین وآپارتمان 

در مازندران

 30م زیرقیمت

 پول الزم  

09014741788

جعفرزاده

فروشی 
لوازم وخدمات 

مرغداری 
جوجه سرا

 فروش انواع خوراک
 دام وطیور 

کرمان خیابان 
شهاب حدفاصل 

کوچه 55و57
09131402815

گنجویی

فروش 
خودروی 206

 مدل 81
09137567847

فروشگاه 
خاتون

 فروش اقساطی3ماهه
 لباس مجلسی

 بدون سود به کارمندان 
محترم دولت 

خیابان شریعتی 
نبش شریعتی 13
)کوچه باغ للـه (

32264302

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

ارزان کاپرا 
قطعات یدکی کاپرا 
وینگل وانواع ون با 

نازلترین قیمت
میدان قرنی ،جنب 
مسجد طالبی زاده 
فروشگاه حسینی 
03432222653

091301438761

امـالک
کرمان پخشخرید ، فروش ، رهن و اجاره

پخش کننده
 لوازم آرایشی  بهداشتی 
به تعدادی فروشنده خانم 

نیازمنداست
 مراجعه حضوری 

به همراه داشتن یک قطعه 
عکس جهت تکمیل رزومه 

الزامی است
خیابان شریعتی سراه 

شمال جنوبی
 خیابان چمران نرسیده 

به کوچه 3

شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان 32473337-
0343

فروشی

 یک عدد ژنراتور 

ولوو160kv-n10یک عدد 

   50KV  ژنراتوررومانی

  تازه تعمیروآماده به کار 

091319884474

فروش 
41قصب باغ با تخفیف 
استثنایی حصارکشی  
دوکله دارای آب ،برق 
دواتاق ،استخر ،بیش از 
120درخت میوه وگل 
هفت باغ سمت 
راست 700متر تا 

نبش بلوار 
09309224440

لوکس پوشش انحصاری جنوب شرق

جدیدتریــن وزیبــا ترین پوشــش واجــزاء انواع ســقف 
هــای شــیروانی نــوع ســفالی ،تایــل رنگی،گالــوا نیــره 

طــرح دار انــواع ورقهــای پالســتیکی

09131402210

نیازمندیم
 به یک همکار جهت 
کار در مشاور امالک 
به صورت دو شیفت 

آزادگان امالک کیهان 

09139951003

فروشی
4واحدآپارتمان بربلوار

بصورت یکجا یا معاوضه
32822310

09130433701

تاکسی شبانه 
روزی شفا  
سرویس های تشریفات 

وخدماتی ،درون 
وبرون شهری ،مدرسه 
ادارات،ون،مینی بوس

وی ای پی،یدک کش 
واجاره اتومبیل بدون راننده 

09357995695
 32450005

خاندان 

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر، تبلت،   
 ADSL موبایل نمایندگی

شاتل و

مبین نت 

09133428059

انصاری 

خدمات چاپ و طراحی
کلیه خدمات چاپ و طراحی بروشور، کتابچه، کارت ویزیت، 

تراکت، پوستر و...
بدون واسطه 

09125838494

فروش یامعاوضه 
مجتمع 6 واحدی تجاری 
به صورت یکجا یا تک 
واحدی با شش سند 

جداگانه با متراژ 51متری 
و

 63 متری 6 دانگ ملک 
واقع در شهرک باهنر 

بهارستان

09137571150

فروشی 

یک باب مغازه زیر 

قیمت کارشناسی واقع 

در ازادگان دو نبش

09122308327

فروش 
به علت 
مهاجرت

فروش ملک تجاری 

خیابان شریعتی 3 کله 

1300 متر زیربنا ، نوساز 

قیمت توافقی 

)کارشناسی(

09151402725

فروش ویژه
روغن شترمرغ
رفع و باز کننده چین و 
چروک، رفع لکه و جای 

جوش، ترمیم زخم و جای 
زخم، ترمیم ترک شکم و 
پا، ماسک گیاهی سفت 
کننده و شاداب کننده 

صورت 

09369449827

نیازمندیم
به یک خانم شاگرد خانم 

ماهر و باسابقه کار
جهت کار در سالن آرایش 

عروس نقره ای
ساعات تماس 

10الی 12
16 الی 19:30 

0343-32465525

دعوت به 
همکاری

مدرسان زبان انگلیسی 
آموزشگاه گویا 
شهرک مطهری
09217808082

3211918503
4-

32
11

78
35

مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان کرمـان: افراد زیادی 
ورزش را بـه دلیـل داشـتن رویکـرد اجتماعـی و جاذبـه 

هـای خـاص آن دنبال مـی کنند.
وی ادامـه داد: معمـوال در رسـانه هـا بویـژه رسـانه 
ملی بیشـتر پوشـش لیـگ های برتـری انجام می شـود. 
مـردم اسـتان کرمـان نیـز وقتی مـی بینند از شـهر خود 
تیمـی لیـگ برتری در یک رشـته ورزشـی دارنـد و خبر 
و حواشـی مربـوط بـه فعالیـت و یـا گزارش بـازی آن در 

صـدا و سـیما و سـایر رسـانه ها انعـکاس می یابـد تاثیر 
مثبتـی از نظـر روحـی روانـی دریافـت میکنند. 

محمـودی نیـا، اضافـه کـرد: مـا معتقدیـم تیـم هـای 
بایـد در سـطح لیـگ هـای برتـر کشـور باشـند و  مـا 
دلیـل اصلـی آن نیـز تزریق نشـاط و انگیزه بـه جامعه و 

بخصـوص جوانـان اسـت.
محمـودی نیـا تصریـح کـرد: با نـگاه به ایـن تیم های 
حرفـه ای مـی بینیم که بخـش محدودی از ورزشـکاران 

عضـو آن هـا هسـتند کـه بـه عنـوان مثـال در فوتبـال 
بیسـت و هفـت نفـر و در بسـکتبال بیـش از بیسـت نفر، 
امـا مـردم بازی هـا و اخبار آنهـا را هم دنبال مـی کنند.

وی اظهـار کـرد: امسـال بـا رشـته هایی کـه در طرح 
توسـعه مـرور کردیـم بخـش لیـگ برتـری را فعـال می 
کنیـم و ایـن در حالـی اسـت کـه بعضـی از رشـته های 
انفـرادی هـم مـی توانند هـم اکنون بـا فدراسـیون های 
مربوطـه صحبـت کننـد و یک تیم لیگ برتـری از کرمان 

در آن رشـته داشـته باشیم.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان بیـان کرد: 
لزومـا قـرار بـه آن نیسـت کـه طـور حتـم در لیـگ برتر 
بزرگسـاالن تیـم داشـته باشـیم بلکـه مـا از داشـتن تیم 
حتـی در لیگ هـای جوانان، نوجوانان و امیدهای کشـور 

نیـز اسـتقبال و حمایـت بـه عمل خواهیـم آورد.
محمـودی نیـا، افـزود: بـا کمک مـا و خود هیـات ها، 
امسـال تیـم هندبـال بانـوان و تیـم کبـدی بانـوان را در 
لیـگ برتـر خواهیـم داشـت و در چند رشـته دیگـر این 

امتیـاز را بدسـت آورده ایم.
وی ادامـه داد: گروه صنعتی السـتیک بـارز نیز حامی 
والیبـال کرمـان شـده و قـرار اسـت امسـال بـه گونه ای 
تیمـداری و حمایـت مالـی انجـام دهنـد تـا بتواننـد تیم 

والیبـال کرمـان را راهـی لیگ برتـر کنند.
وی تصریـح کـرد: بدون شـک اگر تیـم والیبال کرمان 
بـه لیـگ برتر صعـود کنـد، تعداد زیـادی از مـردم بویژه 
جوانـان در سـالن بـرای تماشـای بـازی هـای ایـن تیم، 
مقابـل حریفـان حضـور مـی یابنـد، خبرها و بـازی های 
آن را دنبـال مـی کننـد و بـی شـک کسـب انگیـزه مـی 

. کند
محمـود محمـودی نیـا، بیان کرد: همچنین در رشـته 
بسـکتبال، باشـگاه مـس کرمان بـه طور جدی پـای کار 
اسـت و تـالش میکنـد تـا تیـم بسـکتبال مس بـه گونه 
ای بسـته شـود که چشـم انداز لیگ برتر داشـته باشـد.

مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان اظهار کرد: 
بـرای داشـتن تیم هـای لیگ برتری بیشـتری از اسـتان 
کرمـان در کشـور، نیـاز بـه ایـن اسـت کـه اسپانسـرها، 
حامیـان مالـی، هیات هـا در کنار ما باشـند و بـه میدان 

یند. بیا
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در رشـته هندبـال در لیـگ 
برتـر جایگاه مناسـبی داریـم، گفت: ما در رشـته فوتبال 
نیـز امیدواریـم نتیجـه قابـل قبولـی بگیریـم و اگـر برای 
امسـال هـم نشـد، برای سـال هـای پیش رو جـدی تر و 

قـوی تـر برنامـه ریزی مـی کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد

افزایش تیم های لیگ برتری کرمان

در سال 94
 از گردنه های توسعه عبور 
خواهیم کرد

 مهنـدس ابوالقاسـم سـیف الهـی در خصـوص وضعیـت بودجه 94 
شـهرداری تصریـح کـرد: بودجـه سـال 94 شـهرداری کرمان بـه مبلغ 
365 میلیارد تومان توسـط شـورای محترم شـهر کرمان مصوب شـده 
اسـت. شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه از ایـن بودجـه 60 تـا 70 
درصـد آن عمرانـی و 20 تـا 30 درصـد آن جـاری و خدماتـی اسـت 

یـادآور شـد: محوریـت بودجـه امسـال شـهرداری، پـروژه هـای ترافیکـی، عمرانـی، تقاطع هـای غیر همسـطح و 
فاینانس آسـفالت شـهری اسـت. 

وی در خصـوص کفسـازی و نماسـازی محـدوده هایـی از بافـت تاریخـی شـهر کرمـان بـه عنـوان یکـی از 
محورهـای اساسـی بودجـه 94 شـهرداری ، تصریـح کـرد: در مجمـوع دولـت و شـهرداری در حـدود 10 میلیارد 
تومـان را بـه بافـت تاریخـی شـهر اختصـاص داده اند تـا در محور گردشـگری ، جایگزینی آسـفالت برخـی معابر 
بـه آجـر فـرش، مرمـت دیوارهـا ، بدنه، نماسـازی، تأسیسـات بافت تاریخـی ، نورپـردازی و زیباسـازی آن هزینه 
گـردد. وی بـا اشـاره بـه بخش دیگر مسـئولیت شـهرداری در زیباسـازی شـهر ، تغییـرات اساسـی در نورپردازی 
شـهر ، حصارکشـی زمینهـای خالـی، توجـه بـه پـارك هـای حاشـیه ای ، خیابانهـا و مبلمـان شـهری را از دیگر 
برنامـه هـای شـهرداری بـرای زیباسـازی شـهر بیان کـرد. وی با اشـاره به آینـده روشـن اقتصادی اسـتان گفت: 
امیداواریـم تـا پایـان سـال 94 از گردنـه هـای توسـعه عبـور کنیـم و در سـال 95 در رده هـای چهـارم و پنجـم 

جـدول رتبـه بندی کشـوری باشـیم.

افزایش توزیع در جایگاه های 
عرضه سوخت گاز طبیعی فشرده 
شده است

امیـن رواقـی، رئیـس واحدامور جایـگاه هایC.N.G شـرکت ملی 
پخـش فـرآورده هـای نفتـی منطقـه کرمـان بـا اعـالم اینکـه مصـرف 
C.N.G  در سـال 93 در مقایسـه بـا سـال 92  بیـش از 2 درصـد 
افزایش داشـته اسـت افـزود در سـال 1392 در مجمـوع 140 میلیون 
و 391 هـزار و 904 متـر مکعـب C.N.G مصرف شـد کـه این میزان 

بـا 2,5 درصـد افزایـش در سـال 93 بـه 143 میلیـون و 914 هـزار و 621 متـر مکعـب افزایش داشـته اسـت.
رواقـی همچنیـن بـا اشـاره به تهیه نرم افـزار ثبت سـوابق جایگا ه هـای C.N.G به مونیتور نمـودن اطالعات 
کنتـور شـرکت گاز در دفتـر جایـگاه بـا همـکاری شـرکت گاز اسـتان کرمـان اشـاره کـرد و افـزود در سـالی که 
گذشـت بیـش از 348 بـار از مجـاری عرضـه بازدیـد هـای تخصصی انجام شـد که این آمـار بازدید در مقایسـه با 

سـال قبل بیـش از7 درصد افزایش داشـته اسـت.
رئیـس واحـد امـور جایـگاه هـای   C.N.Gمنطقـه کرمـان  بـا اعـالم اینکـه در حال حاضـر 72 جایـگاه در 
منطقـه کرمـان در حـال فعالیـت اسـت از کالیبـره شـدن 112 نـازل در سـال 93 خبـر داد و گفـت در سـال 
گذشـته بـرای احـداث یارانـه ای مجـاری عرضـه گاز طبیعـی 2 مجوز اخذ شـده اسـت، وی با یـادآوری احداث 
یـک جایـگاه درسـال 93 اعـالم کـرد در حـال حاضر یـک جایگاه دیگـر آمـاده راه اندازی مـی باشـد، وی ادامه 
داد در سـال 93 تجهیـزات 8 جایـگاه تحویـل دائـم شـده اسـت و تجهیزا ت2 جایـگاه به صـورت موقت تحویل 

اسـت. گردیده 

شهرشهر



شماره پیاپی 378   دوره جدید شماره 9
سه شنبه 22 اردیبهشت ماه 1394 

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

50002203034

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی استان کرمان 8
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی و رویه آرایی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
تلفن و دورنگار:32435908-32435911

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزارویکشب 
جنوبی-32446480(

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

شماره ارسال نمایید
آخر

خبرخوان کرمانخبرخوان ایران
عکس از علی جیالدی   نماینـدگان مجلـس بـا بررسـی اولویـت طـرح ادغام شـورای 

فنـاوری اطالعـات در شـورای عالـی فضـای مجـازی موافقـت 
کردنـد کـه بـر ایـن اسـاس کلیـات ایـن طـرح در جلسـه سـه 
شـنبه 22 اردیبهشـت مـورد بررسـی قـرار می گیرد. بـه گزارش 
خبرآنالیـن یک روز پیش از بررسـي این طـرح در صحن مجلس 
پیامـک هایـي از سـوي افراد ناشـناس بـراي نماینـدگان مجلس 
فرسـتاده اسـت. متـن ایـن پیامک هـا به این شـرح است:سـالم 
بـر نماینـدگان والیتمـدار بـا وجود شـوراي عالي فضـاي مجازي 
و مرکـز ملـي فضـاي مجـازي که بـه فرمـان رهبري عزیـز ایجاد 
شـده انـد نیـازي بـه شـوراي عالـي فنـاوري اطالعـات نیسـت. 
لطفـا بـه حـذف طـرح راي دهید.کارشناسـان خبـره فنـاوري 
اطالعـات/ سـالم قابـل توجـه نماینـدگان محتـرم تمـام وظایف 
شـوراي فنـاوري اطالعـات بـا حکـم رهبـري صراحتا به شـوراي 
عالـي فضـاي مجـازي و مرکز ملـي فضاي مجـازي انتقـال یافته 
بدیهـي اسـت کـه دیگر نیازي به شـوراي عالي فنـاوري اطالعات 

. نیست
  پرویـز فتـاح وزیـر اسـبق نیـرو کـه اخیـرا بـه ریاسـت کمیته 
امداد منصوب شـده اسـت به دیدار آیت اهلل هاشـمی رفسـنجانی 

رفت.
   رییـس دادگسـتری مهابـاد بـا اعـالم اینکـه در حادثـه هتـل 
تـارا، متوفـی قصـد ازدواج بـا متهـم را داشـته، گفـت: هیچ عقل 
سـالمی نمـی پذیـرد کـه کسـی متوفـی را از پنجـره هتـل بـه 
پاییـن پـرت کرده باشـد یا اینکه متوفی قصد خودکشـی داشـته 
اسـت؛ چراکـه محـل سـقوط متوفی بـا پنجـره اتاقی کـه در آن 

بـوده، فاصله زیـادی دارد.
  جوانـان کشـور مالـی بـا برگـزاری مسـابقه فوتبال با نـام جام 
امـام خمینی)ره(، یـاد و خاطـره بنیانگذار انقالب اسـالمی ایران 
را گرامـی داشـتند. بـه گـزارش ابنـا؛در ایـن مسـابقه فوتبال که 
بـا اسـتقبال پر شـور جوانـان همراه بـود، بازیکنان و تماشـاگران 
بـا در دسـت گرفتـن تصاویـر امـام خمینـی)ره( و مقـام معظـم 
رهبـری، عالقه خـود را به جمهوری اسـالمی ایران نشـان دادند. 
در افتتاحیـه ایـن مسـابقه فوتبال، برخی از مسـئوالن فرهنگی و 

ورزشـی حضور داشـتند.
  رییـس جمهـور در دیـدار با معاون رییس کابینه ترکمنسـتان 
بـا تاکیـد بـر اینکـه اجـرای توافق نامه هـای منعقـده میـان ایران 
و ترکمنسـتان منجر به توسـعه و شـکوفایی اقتصادی دو کشـور 
خواهـد شـد،  آمادگـی تهـران بـرای تسـریع در اجـرای توافق ها 
و گسـترش بیـش از پیـش مناسـبات با عشـق آباد را اعـالم کرد.

  وزیـر امـور خارجـه گفـت: ما دولـت آمریکا را مسـئول اجرای 
تعهـدات مـی دانیـم و در صـورت بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات 

بایـد مسـئولیت تعهـدات را به عهـده گیرد.

عکس نوشت :
به درد و دل های همه 

گوش می داد
یکی عاشقانه می گفت

یکی شکایت
یکی احوال می پرسید 

یکی دعوا میکرد
گاهی بچه ها باهاش 

شوخی میکردند و سرکار 
میگذاشتن

گاهی هم خسته بود و کار 
نمیکرد

اما همیشه منتظر سرکوچه 
وایستاده بود تا بیایی

کم توقع هم بود فقط یک 
سکه 5 تومانی 

زرد قناری 
تلفن عمومی سر کوچه

 معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم دادگسـتری 
کل اسـتان کرمـان گفت: موضوعات سـرقت، طـالق و آدم ربایی 
برنامه های پیشـنهادی از سـوی دبیرخانه شـورای پیشـگیری از 

وقـوع جرم اسـتان در سـال جاری اسـت.
 معـاون توسـعه مدیریـت و پشـتیبانی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان کرمـان گفـت: جزئیـات اسـتخدام نیـرو در آمـوزش و 
پـرورش کـه از طریق سـایت های مختلـف انجام شـده غیرمجاز 

اسـت و افـراد نبایـد فریـب بخورند.
 نایـب رییـس کمیسـیون ویـژه اقتصـادی مجلـس شـورای 
اسـالمی گفـت: قـرار اسـت امـروز یـا فـردا جلسـه نماینـدگان 
اسـتیضاح کننـده بـا رییـس مجلـس و وزیـر تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی برگزار شـود و در صورتی که بعد از جلسـه اسـتیضاح 
کننـدگان قانع نشـوند، اسـتیضاح اعالم وصـول و 10 روز بعد از 

آن وزیـر اسـتیضاح خواهد شـد.
 معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار کرمـان گفـت: بایـد 
بدانیـم مـردم از دولـت چـه انتظاراتـی دارند تا بتوانیم سـمت و 
سـوی کارهـا را به همـان جهت بـرده وکاری کنیم کـه مردم از 
رونـد کاری دولـت راضـی باشـند و معتقدیم این بحـث دوطرفه 

بـه عهـده رسـانه ها می باشـد.
 فرمانـده انتظامـي اسـتان خشکسـالي 14 سـال گذشـته 
اسـتان کرمـان را تهدیـدي بـزرگ بـراي امنیـت بـزرگ تریـن 
اسـتان کشـور قلمـداد کـرد و گفـت: وجـود 130 هزار حاشـیه 
نشـین از تبعـات خشکسـالي در اسـتان بـه حسـاب مـي آیـد و 
نـوع خـاص معیشـت این افـراد محاسـبات پلیس را بـر هم زده 

ست. ا
 زمین لرزه ای با شـدت سـه ریشـتر راس سـاعت 13 و 35 
دقیقـه ظهـر دوشـنبه سـیرچ واقـع در اسـتان کرمـان را لرزاند. 
عمـق ایـن زمین لـرزه نیـز در هفـت کیلومتری از سـطح زمین 
ثبـت شـده اسـت. بنـا بـه اعـالم مسـئولین محلـی زمیـن لرزه 

گفتـه شـده هیـچ گونه خسـارت جانـی و مالی نداشـت.
 رییـس کمیسـیون آمـوزش و تحقیقـات مجلـس شـورای 
اسـالمی بـا بیـان اینکـه معلمـان موثرتریـن عنصـر در نظـام 
تعلیـم و تربیت کشـور اسـت و نقـش معلم باالتر از نقش اسـتاد 
دانشـگاه اسـت ادامـه داد: رتبـه بنـدی معلمـان، انگیـزه کار و 
کیفیـت آمـوزش را افزایـش مـی دهـد و منزلـت اجتماعی برای 

جامعـه فرهنگـی بـه وجـود خواهـد آورد.
 رییـس دومیـن همایـش ملـی تنـش هـای محیطـی در 
گیاهـان گفـت: اکنـون بـه طـور جـدی زنـگ خطـر تعطیلـی 
کشـاورزی و بلکـه حیـات بـه صـدا در آمـده و اگـر چـاره ای 

اندیشـیده نشـود، مـا شـرمنده نسـل آینـده خواهیـم شـد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل گمرکات استان کرمان
)نوبت اول(

اداره کل گمـرکات اسـتان کرمـان در نظـر دارد اجـرای پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای به پیمانکار واجد شـرایط 
واگـذار نمایـد از کلیـه شـرکت هـای دارای صالحیت دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه امور مالی گمرك کرمان و یا سـایت 

عمومـی مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
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