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فرمان ایست استاندار کرمان به تندروها:

همه گروه ها مطابق قانون 
می توانند فعالیت کنند

سخنی که درباره خیام
می توان گفت 
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سرما خوردی؟
دوات پیش منه ...

حاشیه نگاری اختصاصی پیام ما از 
بازی برگشت پلی آف لیگ یک

َبلبشو !!!
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یادداشت سردبیر

رهبر انقالب:

دشمن به دنبال برانگیختن آتش
تعصبات مذهبی است

ریـکا در پوشـش حمایـت از اهـل سـنت عـراق گفتنـد: آنهـا ضـد هـر چیـزی 
هسـتند کـه نشـانی از اسـام دارد و مسـائلی نظیـر مذهـب و قومیـت بـرای آنها 

بهانـه ای بـرای اختاف انـدازی اسـت.
بـه گـزارش پایـگاه اطاع رسـانی دفتـر رهبر انقـاب در دیدار با اعضای سـتاد 
کنگره گرامیداشـت شـهدای پیشـمرگان مسـلمان ُکـرد، رهبر انقاب با اشـاره به 
نـاکام ماندن سیاسـت دشـمن در اسـتفاده از عناصـر »قومیـت« و »مذهب« برای 
نـا امـن کـردن منطقـه کردسـتان و تبدیـل ایـن منطقه بـه نقطه ی آسـیب زننده 
بـه انقـاب افزودنـد: در سـالهای اول انقاب، ضـد انقاب همه توان خـود را به کار 
گرفـت تـا ایـن منطقـه را ناامـن کنـد اما همـت و دل مـردم و علمای ُکـرد همراه 
بـا انقـاب بـود، و آنها حتـی برخی از علمـای ُکرد را به شـهادت رسـاندند، که در 

آخریـن مـورد چنـد سـال قبل، شـخصیت خالـص و پاکـی همچون مرحوم شـیخ 
االسـام را شـهید کردند.

آیـت اهلل خامنـه ای در ادامـه بـا اشـاره بـه ایـن واقعیـت کـه »دشـمن آرام 
نمی نشـیند و تـا جایی کـه بتواند با اسـتفاده از ابزارهای فـراوان امنیتی، تبلیغاتی 
و مالـی کـه در اختیـار دارد، دشـمنی خواهـد کرد« خاطرنشـان کردنـد: البته در 
ایـران دشـمن از تحریـکات قومیتـی در مـورد ُکردهـا نمی توانـد اسـتفاده کنـد، 
امـا یکـی به دنبـال برانگیختـن آتـش تعصبـات مذهبـی و اختاف شـیعه و سـنی 
علیـه یکدیگـر هسـتند و عـده ای نیـز از روی غفلـت بازیچه و اسـیر این نقشـه ها 

می شـوند.
صفحه 2

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت اول(
    اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجـراي پروژه هاي ذیـل را ازطریق مناقصه عمومي به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. از کلیـه شـرکت هاي داراي صاحیت دعوت مي شـود جهـت دریافت 
 iets.mporg.ir اسـناد  مناقصـه بـه اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي مناقصات کشـور بـه آدرس
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محـل و مهلت دریافت اسـناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسـازي اسـتان کرمـان -اداره پیمان و 
رسیدگي از تاریخ94/02/31لغایت94/03/05

محـل و مهلـت تحویـل پـاکات :خیابـان آیت ا...صدوقـي اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان- دبیر خانه 
مدیریت حراسـت حداکثرتاسـاعت 10صبح روزشـنبه مـورخ94/03/16

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزشنبه مـورخ94/03/16
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه میباشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

بردیا امیرتیموری
»پیام ما« چگونه می اندیشد؟

روزنامـه نـگاری را مـی تـوان بـه راه رفتـن در میـدان میـن تشـبیه کرد. 
انتشـار یک روزنامه به همان میزان حساسـیت و دشـواری دارد که حرکت و 
راه رفتن در میان مین ها! شـاید در برداشـت اول انتشـار یک روزنامه محلی 
سـاده تـر از یـک از روزنامـه سراسـری بـه نظـر برسـد ولـی در واقـع چنین 
نیسـت. شـما در یک روزنامه محلی با تک تک مدیران و مسـئوالن دولتی و 
حتـی بخـش خصوصی باید تعامل خـارج از چهارچوب هـای اصول حرفه ای 
روزنامـه نگاری داشـته باشـید! زیـرا عمل کردن بـه وظیفه روزنامـه نگاری و 
گـزارش کجی ها و مشـکات، خواه ناخواه عـده ای را خواهد رنجاند خصوصا 
در یـک محیـط محلـی کـه همه با هـم رابطه آشـنایی و دوسـتی دارنـد. در 
چنیـن فضایـی حرکت بـر مدار بـی طرفی، صداقـت و انصـاف و عمل کردن 
بـه عنـوان چشـمان نافـذ جامعـه و نقد صاحبـان قـدرت و ثروت سـخت تر 
مـی شـود. با شـناخت همه این مخاطـرات و همچنین نبود نیـروی حرفه ای 
روزنامـه نـگاری و وجـود خـط قرمزهـای مرئی و نامرئـی، حفظ تعـادل و راه 
رفتن در این مسـیر را مشـکل تر و سـخت تر خواهد کرد. مسـیری حسـاس 
کـه خصوصـا در کرمان حساسـیت هـای بیشـتری را می طلبد. مـا با تجربه 
نزدیـک بـه دو دهـه روزنامه نگاری محلی و سراسـری در دوره جدید انتشـار 
»پیـام ما« سـعی کـرده ایم روزنامه ای مسـتقل و معتدل باشـیم و در نهایت 
امانـت و درسـتی گام برداریـم. خصوصـا که پیام ما نشـریه ای مسـتقل و بی 
طـرف اسـت و مـا ایمـان داریـم پـرده پوشـی و عدم انتقـاد به همه دسـتگاه 
های اسـتان روا نیسـت و تمجیدات بی مبنا از دسـتگاه های اجرایی کشور را 
مصـداق تعصـب بـدون منطق می دانیـم. معتقدیم می تـوان با افـراد و افکار 
مخالـف بـود و مرزبنـدی داشـت ولـی در عیـن حال آنـان را محترم شـمرد. 
ادبیـات دور از ادب را نشـانه صراحـت نمـی دانیم و میانه روی بـدون انتقاد را 
عافیـت نمـی شـماریم. انتقـاد در آموزه هـای دینی، حق و بلکـه وظیفه امت 
بر حاکمان اسـت و در دنیای امروز نیز از حقوق شـهروندی قلمداد می شـود 
و لـذا بـه عنـوان یکـی از کارکردهای محوری رسـانه ها در قانـون مطبوعات، 
محترم شـمرده شـده اسـت. همـه مدیـران کرمان براسـاس سـخنرانی های 
معمـول شـان طرفـدار نقدنـد امـا بسـیاری بافاصلـه با قیـد »سـازنده« هر 
نقـدی را کـه بـه مـذاق شـان خـوش نیایـد مشـمول انتقـاد »مخـرب« می 
دانند. کم تحملی مدیران محلی نسـبت به انتقادات که متاسـفانه برخاسـته 
از فرهنـگ عمومی اسـتان اسـت بـه مصلحت اسـتان پهناور کرمان نیسـت. 
ضمـن آنکـه مسـاوی دانسـتن هر انتقاد بـه فرد یا دسـتگاه را مسـاوی انتقاد 
بـه کلیـت نظـام مقـدس جمهوری اسـامی دانسـتن بهانـه ای برای فـرار از 
لـوازم مسـئولیت پذیـری مـی دانیـم. امیدواریم »پیام مـا« به عنوان نشـریه 
مسـتقل و بـی طـرف در این مسـیر پـر مخاطـره بتوانـد نقش موثـری برای 
توسـعه و اعتـای نام اسـتان کرمان ایفا کنـد.  به امید پـروردگار یکتا در این 

مسـیر پرمخاطـره با در پیش گرفتن مشـی اعتـدال گام خواهیم برداشـت.

گزارش اختصاصی»پیام ما« از کیفیت آب کرمان

آِب کثیف
 رضا عبادی زاده

اگـر آب بـرای همـه مایـه حیـات اسـت بـرای برخـی از کرمانی ها شـده مایه عـذاب. در 
حالـی کـه سـال گذشـته اکثـر مسـئوالن اسـتان کرمـان از کمبـود آب صحبت مـی کردند 
حـاال کاهـش کیفیـت آب در کرمـان هـم بـه مشـکل قبلـی اضافه شـده اسـت. حـدود یک 
مـاه پیـش مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای اسـتان کرمان در دیـدار با مجمـع نمایندگان 
کرمـان گفتـه بـود:» آب در اسـتان کرمـان از نظـر کمیت و کیفیـت بد ترین وضعیـت را در 
کشـور دارد.« ایـن صحبـت محمدرضـا بختیـاری بـا واکنـش دیگر مسـئوالن کرمـان روبرو 
شـد. توحیـدی فرمانـدار کرمـان در ایـن بـاره گفته بود: مـا تـا االن درباره اینکه آب شـرب 
شـهر کرمـان خـارج از نـرم اسـتاندارد اسـت، گزارشـی نداشـته ایم. مدیرعامـل آب فاضاب 
اسـتان نیـز در خصـوص کیفیـت آب شـهر کرمـان تاکیـد کـرد کـه آب شـهر کرمـان هیچ 
گونـه مشـکلی نـدارد. وی در عیـن حال اذعـان کرد که بعضی شهرسـتان های دیگـر از نظر 

کیفیـت آب با مشـکل مواجه هسـتند. 
صفحه 3

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(
اداره کل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان در نظـر دارد پـروژه هـای ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نماید. لذا از کلیه شـرکت هـای اداری صاحیت دعوت می شـود جهت دریافت اسـناد 

مناقصـه بـه دبیرخانـه اداره کل و یـا سـایت عمومی مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایند. 
محـل و مهلـت دریافـت اسـناد: خیابـان کارگـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی اسـتان کرمـان- دبیرخانه 

مرکـزی از تاریخ نشـر آگهـی لغایـت 94/3/10 
محـل و مهلـت تحویـل پـاکات: خیابـان کارگـر اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمـان- دبیرخانه 

مرکـزی حداکثـر تـا سـاعت 14 روز یکشـنبه مـورخ 94/3/24 
محـل و تاریـخ بازگشـایی پـاکات:  اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کرمـان سـاعت 10 صبح روز دوشـنبه 

مـورخ 94/3/25
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پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

خبر
داستان خوانی نیکی کریمی

 از کتاب جدیدش

بـه  تهـران  کتـاب  نمایشـگاه  در  کریمـی  نیکـی 
کـرده  ترجمـه  کـه  کتابـی  داسـتان خوانی جدیدتریـن 
اسـت، پرداخـت. بـه گزارش خبرنگار ایسـنا، ایـن بازیگر 
و کارگـردان سـینما صبـح جمعه، 25 اردیبهشـت ماه در 
بیست وهشـتمین نمایشـگاه بیـن المللـی کتـاب تهـران 
حضور یافت و داسـتانی از کتاب »عشـق سـال های غم« 
نوشـته حنیـف قریشـی را کـه ترجمـه کـرده و به تازگی 
چاپ شـده اسـت، بـرای حاضـران خواند. نیکـی کریمی 
دربـاره ی ترجمـه ی اثر حنیف قریشـی به گفت: »عشـق 
سـال های غـم« دومین کتابی اسـت که از این نویسـنده 
ترجمـه می کنـم، چـون دوسـت دارم خواننـدگان ایرانی 
هـم ایـن کتـاب را بخواننـد، بخصوص این که دسترسـی 
بـه کتاب هـای جدیـدی کـه در دنیـا منتشـر می شـود 
در اینجـا به راحتـی امکان پذیـر نیسـت. او بـا اشـاره بـه 
این کـه ترجمـه را صرفـا به دلیـل عاقـه اش بـه ایـن کار 
انجـام می دهـد، افـزود: هـدف از کتاب خوانـی، آگاهـی 
اسـت و نبایـد توجـه بـه ایـن موضـوع را فقـط بـه چند 
روز برگـزاری نمایشـگاه کتـاب محدود کرد. بـه گزارش 
ایسـنا، کتـاب »عشـق سـال های غـم« بـا ترجمـه نیکی 
کریمی توسـط انتشـارات افراز چاپ شـده است. کریمی 
چنـد سـال قبل هـم کتـاب »نزدیکی« دیگـر اثر حنیف 
قریشـی را ترجمـه کـرده بـود. ایـن بازیگـر و کارگردان 
سـینما پیـش از ایـن دربـاره ی »عشـق سـال های غـم« 
گفتـه بـود: ایـن کتـاب شـامل 10 قصـه اسـت کـه در 
لنـدن می گـذرد و در آن عشـق، نفـرت، غم و شـادی در 

روابـط بیـن آدم هـا روایت می شـود.

علت تفاوت قیمت نان در
نانوایی های آزاد پز

رییـس اتـاق اصنـاف دربـاره تفـاوت قیمـت نـان در 
نانوایی هـای آزادپـز گفـت: نـان نبایـد دو نرخـی باشـد؛ 
زمانـی کـه قیمـت نـان دو نرخـی باشـد ایـن مشـکل 
وجـود دارد، چـرا کـه نظـام کنترلـی مـا ضعیف اسـت و 
امـکان کنتـرل کافـی تمامـی نانوایی هـا را نداریـم. علی 
فاضلـی در حاشـیه همایـش »همدلـی و همزبانی، رونق 
اقتصـادی و اشـتغال« گفـت: نـرخ نـان در نانوایی هـای 
از  باالتـر  درصـد   20 حـدود  تهـران  شـهر  در  آزاد پـز 
نرخ هـای مصوب اسـت امـا در بسـیاری از اسـتان ها این 
عـدد بـه 9 درصد هـم نمی رسـد و اسـتقبال چندانی در 
اسـتان های دیگـر از نانوایی هـای آزادپـز صـورت نگرفته 
اسـت. وی عنـوان کـرد: تا زمانـی که آرد یارانه ای اسـت 
یقینـا آزادپـزی رونـق نخواهـد داشـت؛ بنابرایـن دولـت 
بایـد تکلیـف خـود را در این عرصه روشـن کنـد. فاضلی 
بـر تـک نرخـی شـدن قیمـت نـان تاکیـد کـرد. رییس 
از حـد  تفـاوت بیـش  اتـاق اصنـاف همچنیـن دربـاره 
قیمـت میوه و تره  بار در مغازه های سـطح شـهر نسـبت 
بـه میادیـن میـوه و تـره بـار و عـدم رعایـت سـودهای 
حداکثـر 35 درصـدی در میوه فروشـی ها اظهـار کـرد:  
میـوه جـزو کاالهـای باثبات بازار اسـت؛ البته شـب عید 
نوسـاناتی در ایـن بازار وجود داشـت کـه در حال حاضر 
بسـیار کم شـده اسـت. وی گفـت: البته برخـی مغازه ها 
خـارج از حـدود تعییـن شـده میوه هـای خـود را عرضه 
اجتناب ناپذیـر  اتفـاق  ایـن  تـا حـدودی  می کننـد کـه 
اسـت. بـه گفته فاضلـی در حـال حاضر دو نهاد رسـمی 
تعزیـرات و بازرسـی اصنـاف بـرای رصد و کنتـرل کامل 
بـازار میـوه در نظـر گرفتـه  شـده اند کـه ایـن کنتـرل و 
نظـارت را انجـام دهنـد و هـر چه به سـمت مـاه مبارک 
رمضـان پیـش رویـم این کنتـرل تشـدید خواهد شـد.

چه می خوانید...
سـخنان رهبـر انقـاب دربـاره عملکـرد اریـکا در منطقه خاورمیانـه خبر اصلی »کاغذ اخبار« اسـت. اسـتیضاح قالیبـاف، تغییر فرماندار شـیراز و 

چنـد خبـر داغ از دیگـر مطالب این صفحه هسـتند.

اواخـر سـال 93 بـود کـه علـی مطهری 
برای سـخنرانی به دانشـگاه شـیراز رفت اما 

هیچوقـت فکرش را نمی کرد که در شـیراز 
بـه بدترین نحـو ممکن از او پذیرایی شـود. 

حـاال چنـد ماهـی از آن ماجـرا گذشـته اما 
حواشـی اش ادامه دارد. آخرین حاشـیه هم 
مربـوط به جهرم اسـت.  فرمانـدار جهرم به 
روزنامـه اعتمـاد گفته بـه دلیـل حمایت از 
نماینـده تهران با فشـار نماینـدگان مجلس 
از سـوي اسـتاندار فارس عزل شده ام. آنطور 
کـه اعتماد نوشـته روز چهارشـنبه گذشـته 
فرمانـدار جهـرم بـه علـت کمکـي کـه در 
زمـان حادثـه به علـي مطهري کرده اسـت 
حکـم برکنـاري خـود را دریافـت مي کنـد. 

فرمانـداري کـه مي گوید اصاح طلب اسـت 
جـاي خـود را بـه یـک فرمانـدار نزدیک به 
فرمانـداري  همـان  ایـن  داد.  قبـل  دولـت 
اسـت که جلسـه دلجویـي اسـتاندار فارس 
بـود.  داده  ترتیـب  را  مطهـري  علـي  از 
بـراي  را  علـت  ایـن  امـا  شـیراز  اسـتاندار 
برکنـاري ایـن فرمانـدار درسـت نمي دانـد 
در  اتفاقـي  هـر  دادن  ارتبـاط  از  حتـي  و 
شـیراز بـه ماجـراي حمله به علـي مطهري 
ناخشـنود اسـت. مي گویـد مگـر قرار اسـت 

کامیـون هـم تصادف کنـد آن را بـه حادثه 
آقـاي مطهري ربـط بدهیم؟ تنهـا چند روز 
پـس از زمزمـه تغییـر در میان اسـتانداران 
و فرمانـداران یـک تصمیـم بـراي تغییر در 
فرمانـداران گرفته شـده اسـت. منتهی این 
تغییـر بـر خـاف تصـورات موجـود اتفـاق 
افتاده اسـت. اصـاح طلبـان از تغییرات در 
دولـت به شـدت اسـتقبال کـرده بودنـد اما 
اولیـن تغییـر کاما بـه نفع رقیب سیاسـی 

است. شـان 

تغییر فرماندار شیراز به دلیل حمایت از علی مطهری؟

رهبـر انقـاب بـا اشـاره بـه طـرح کنگـره 
آمریـکا در پوشـش حمایـت از اهـل سـنت 
عـراق گفتنـد: آنهـا ضـد هـر چیزی هسـتند 
کـه نشـانی از اسـام دارد و مسـائلی نظیـر 

مذهـب و قومیـت بـرای آنهـا بهانـه ای بـرای 
اختاف انـدازی اسـت. به گـزارش پایگاه اطاع 
رسـانی دفتر رهبر انقـاب در دیـدار با اعضای 
سـتاد کنگره گرامیداشت شـهدای پیشمرگان 

مسـلمان ُکـرد، رهبر انقـاب با اشـاره به ناکام 
ماندن سیاسـت دشـمن در اسـتفاده از عناصر 
»قومیـت« و »مذهـب« بـرای نـا امـن کـردن 
منطقـه کردسـتان و تبدیـل ایـن منطقـه بـه 
نقطـه ی آسـیب زننده بـه انقـاب افزودنـد: در 
سـالهای اول انقـاب، ضـد انقـاب همـه توان 
خـود را بـه کار گرفـت تا ایـن منطقـه را ناامن 
کنـد اما همـت و دل مردم و علمای ُکرد همراه 
بـا انقـاب بـود، و آنها حتـی برخـی از علمای 
ُکـرد را بـه شـهادت رسـاندند، کـه در آخریـن 
مـورد چنـد سـال قبـل، شـخصیت خالـص و 
پاکی همچون مرحوم شـیخ االسـام را شهید 
کردنـد. آیـت اهلل خامنه ای در ادامه با اشـاره به 

این واقعیت که »دشـمن آرام نمی نشـیند و تا 
جایـی که بتواند با اسـتفاده از ابزارهـای فراوان 
امنیتـی، تبلیغاتـی و مالی که در اختیـار دارد، 
دشـمنی خواهـد کـرد« خاطرنشـان کردنـد: 
البتـه در ایران دشـمن از تحریکات قومیتی در 
مـورد ُکردها نمی تواند اسـتفاده کنـد، اما یکی 
به دنبـال برانگیختـن آتش تعصبـات مذهبی و 
اختاف شـیعه و سـنی علیه یکدیگر هستند و 
عـده ای نیـز از روی غفلـت بازیچه و اسـیر این 
نقشـه ها می شـوند. ایشـان با اشـاره بـه تجربه 
زیاد انگلیـس در اختاف افکنـی مذهبی میان 
شـیعه و سـنی و بهره بـرداری از آن، بـه یـک 
واقعـه جـاری یعنـی طـرح کنگـره آمریـکا در 

پوشـش حمایـت از اهـل سـنت عـراق اشـاره 
و ایـن سـوال را مطـرح کردنـد: آیـا آنهـا واقعاً 
اهلل  آیـت  دارنـد؟  اهـل سـنت  بـه  عاقـه ای 
خامنـه ای گفتنـد: آنها ضد هر چیزی هسـتند 
که نشـانی از اسـام دارد و برایشـان نیز فرقی 
میـان شـیعه و سـنی وجود نـدارد، و مسـائلی 
نظیـر مذهـب و قومیـت بـرای آنهـا بهانـه ای 
بـرای اختاف انـدازی اسـت. رهبـر انقـاب بـا 
تأکیـد بـر اینکه بایـد ایـن بهانه ها را از دسـت 
دشـمن گرفت، گفتند: انجام کارهای فرهنگی 
نظیر همین گرامیداشـت شـهدای پیشمرگان 
مسـلمان ُکـرد و همچنیـن توجـه به مسـائل 

مربـوط بـه جوانـان ضروری اسـت.

دشمن به دنبال برانگیختن آتش تعصبات مذهبی است

بحث داغ رئیس 
شورای رقابت با رئیس 
انجمن خودروسازان

دعـوای نـرخ گـذاری خـودرو 
بـه گفتگوی ویژه خبری کشـید. 
خودروسـازان  انجمـن  رئیـس 
گفـت ماشـین 10 درصـد گران 
شـورای  رئیـس  و  شـود  مـی 
رقابت گفت هزینه خودروسـازان 

پاییـن آمـده و معلوم نیسـت مجوزی برای گران شـدن خودرو بدهیـم. برنامه 
گفتگـوی ویـژه خبـری شـامگاه 27 اردیبهشـت مـاه دو مهمـان داشـت، رضا 
شـیوا، رئیس شـورای رقابت و  امید نعمت بخش رئیس انجمن خودروسـازان 
در ایـن گفتگـو شـرکت کردنـد و  بخش هایی از آن بسـیار داغ شـد و با بگو و 

مگـوی مهمانـان روبرو شـد. 
نعمـت بخـش دربـاره افزایـش قیمـت خـودرو گفت: هیـچ کاالیـی به جز 
خـودرو نیسـت کـه 3 درصـد افزایـش یافتـه باشـد. دالیـل مـا بـرای افزایش 
قیمـت، نـرخ ارز مصرفـی اسـت. سـال گذشـته ارز مبادلـه ای که ما اسـتفاده 
مـی کنیـم 2500 تومـان بود امسـال بـرای ما شـده 2800 تومان. مـواد اولیه 
وارداتـی و داخلـی هـم افزایـش نـرخ یافتـه. ضمن اینکـه ارز مـورد مصرف ما 
کـه مبادلـه ای بود، ارز آزاد شـده. ارز 2600 تومان بوده، امسـال شـده 3400. 
لـذا مـا حـدود 10 درصد تقاضای افزایش قیمت را به شـورای رقابـت داده ایم.

خودرو با پنیر و ماکارونی قابل مقایسه نیست
شـیوا رئیس شـورای رقابت در پاسـخ گفت: چند بار از ایشـان شـنیدم که 
خـودرو را بـا پنیـر و ماکارونـی مقایسـه مـی کند. این مقایسـه خوب نیسـت. 
سـبد نهـاده هـای تولید خودرو 100 قلم اسـت کـه ما هیچ نقشـی در تعیین 
نـرخ تورمـش نداریـم، بانـک مرکزی ایـن کار را می کنـد. درباره ارز هم سـبد 
ارزی خودروهـا بیشـتر یـورو اسـت تـا دالر و یـورو هـم از اسـفند سـال 92 تا 
اسـفند 93 بیـش از 10 درصـد کاهـش قیمـت داشـته. ورمی که مـی گویند 
بـاال رفتـه، در سـبد بانـک مرکزی برای خـودرو، اینطور نیسـت.  ارز یـورو 10 
درصـد کاهـش یافتـه و این ارزان شـدن نقش اساسـی در کاهـش قیمت تک 
تـک نهـاده هـای تولیـد خـودرو دارد. فکر نمی کنـم این رقمها صحیح باشـد.

سایپا داللی امالک می کرد
نعمـت بخـش در پاسـخ به سـوال مجری دربـاره حضـور خودروسـازان در 
بـازار امـاک گفـت: یکـی از خوردوهـای مـا یعنـی به طور مشـخص شـرکت 
سـایپا ایـن کارهـا را کرده کـه مربوط به مدیریـت دوره قبل بـوده و االن دارند 

جبران مـی کنند.
خودروهای ایرانی کیفیت ندارند

شـیوا گفت: اگـر خودروهای داخلی ما کیفیت خوبی داشـته باشـند دلیلی 
نـدارد افـراد خـودروی خارجـی مصرف کنند. شـما )خطاب بـه نعمت بخش( 
بارهـا گفتـه ایـد دربـاره خودروهـا، نمـی تـوان کیفیت شـما را بـا خارجی ها 
مقایسـه کـرد. واردات زیاد شـده، چون خودروسـازان مقصر هسـتند و جوانان 

خودروهـای شـما را نمی پسـندند چون کیفیـت ندارد.

قالیباف استیضاح 
می شود؟

قالیبـاف  اسـتیضاح  احتمـال 
وجـود دارد. عضـو هیـات رئیسـه 
شـورای شـهر تهـران بـا تشـریح 
هتـل  تخلـف  اسـناد  جزئیـات 
اسـپیناس2 از احتمال اسـتیضاح 
شـهردار تهـران در صـورت قانـع 
نشـدن نماینـدگان و درخواسـت 
شـورای  اعضـای  سـوم  یـک  

شـهر خبـر داده اسـت. آنطـور کـه آرمـان نوشـته ابوالفضـل قناعتـی با اشـاره 
بـه تاریخچـه احـداث هتـل اسـپیناس2 گفـت: مـا از هرگونـه فعالیت هـای 
توریسـتی و سـرمایه گذارانی کـه سرمایه هایشـان را در راه رونـق شـهر هزینـه 
می کننـد، حمایـت می کنیـم امـا بحـث مـا تخلـف قانونـی اسـت کـه توسـط 
شـهردار منطقـه رخ داده اسـت. قناعتـی با بیان اینکـه در سـال 87 اولین رای 
کمیسـیون مـاده 5 بـرای آن صادر شـده و حداکثـر 8 طبقـه روی زیرزمین به 
تصویـب رسـیده اسـت، افزود: نظـر کمیسـیون مـاده 5 در دومین درخواسـت 
شـهرداری منطقه 16طبقه و با سـطح اشـغال 30 درصد بوده اسـت. همچنین 
سـومین درخواسـت از کمیسـیون مـاده 100 منجـر بـه رای 17طبقـه شـده 
اسـت امـا تخلفـات از ایـن بـه بعد شـروع می شـود و بـدون اینکه درخواسـتی 
از کمیسـیون مـاده5 شـده باشـد در شـورای معمـاری منطقـه اجـازه سـاخت 
طبقـه18 صـادر می شـود. طبقـه 19 نیـز بـدون بررسـی در شـورای معمـاری 
منطقـه بـه این پـروژه اضافه می شـود و نهایتا تخلف آخر، طبقه بیسـتم اسـت 
کـه یـک مجموعـه تجاری همراه با اسـتخر برای این طبقه منظور شـده اسـت.

قالیبـاف هـم در ایـن میان سـاکت ننشسـته اسـت.
شـهردار تهـران در حاشـیه افتتـاح سـیزدهمین نمایشـگاه بین المللی گل و 
گیـاه در پاسـخ به پرسـش یکـی از خبرنگاران دربـاره وضعیت هتل اسـپیناس 
گفته: بررسـی های الزم انجام شـده اسـت و مشـخص شـده در هتل اسـپیناس 
تخلفـی صـورت نگرفتـه اسـت. در این حـال برخـی از اعضای شـورا می گویند 
طـرح اسـتیضاح و سـؤال از شـهردار، نـه به علت تخلـف شـهردار منطقه 2 که 
بیشـتر بـه دنبـال بی توجهـی بـه سـاخت و سـازهای غیـر قانونی مطرح شـده 
اسـت، کـه عمدتاً پـس از سـاخت و تکمیل این سـاختمان ها، مـورد توجه قرار 
می گیرنـد. بـه گزارش تابنـاک این اتفـاق البته دربـاره »پاسـاژ عاءالدین« هم 
افتـاد و همـان زمـان بحـث اصلـی جـدا از تخلفـی کـه مالـک انجـام داده بود، 
پنهـان مانـدن ماجـرا از چشـم مأموران شـهرداری بـود آن روز هم بحث شـورا 
ایـن بـود کـه چگونه سـاخت یک طبقـه اضافه در نبـش خیابان اصلـی، جلوی 

دیـد صدهـا نفر تماشـاچی، انکار می شـود.
ماجـرای هتـل اسـپیناس 2 البتـه موضـوع جدیـدی نیسـت، حـدود دو ماه 
قبـل، چندیـن تخلـف ایـن هتل از زبان شـهردار منطقـه 2 به گـوش ابوالفضل 
قناعتـی، نایـب رئیـس شـورا می رسـد و او نیـز در همـان زمـان بـا رؤیـت 
مسـتنداتی همچـون سـاخت اسـتخر بـا سـقف معلـق و سـبک، طـی نامـه ای 
خواسـتار ورود شـهردار تهـران بـه ایـن مسـأله می شـود. امـا در پـی وقفـه در 
پاسـخگویی، اعضـای شـورا زبـان بـه اعتـراض می گشـایند و حـاال احتمـال 

اسـتیضاح قالیبـاف هـم وجـود دارد.

امیدواری ایران به 
»بازگشت« میزان 
صادرات نفت به پیش 
از تحریم ها

ملـی  شـرکت  عامـل  مدیـر 
خبرگـزاری  بـه  ایـران  نفـت 
امیـدوار  ایـران  گفتـه  رویتـرز 
اسـت در صـورت نهایـی شـدن 
کـه  اتمـی،  جامـع  توافـق 

مذاکـرات در مـورد آن بـا 1+5 ادامـه دارد، میـزان صـادرات نفـت ایـران بـه 
دوره پیـش از تحریم هـا بازگـردد. رکن الدیـن جـوادی، مدیـر عامل شـرکت 
ملـی نفـت ایـران، دیـروز بـه خبرگـزاری رویتـرز گفتـه اسـت »امیدواریـم 
بتوانیـم میـزان صـادرات نفت را بـه اندازه ای کـه پیش از تحریم ها داشـتیم، 
برسـانیم«. او افـزوده اسـت منظـور »2.5 میلیون« بشـکه نفت در روز اسـت. 
آنطـور کـه مهـر گـزارش داده بـه گفتـه این مقـام ارشـد صنایع نفـت ایران، 
چنیـن چیـزی »ظرف سـه ماه« شدنی سـت. ایـران و 1+5  در حـال مذاکره 
بـر سـر توافقـی نهایـی بـر سـر برنامـه اتمـی هسـتند کـه در صـورت نهایی 
شـدن آن تـا دهـم تیـر ماه، قرار اسـت راهـی برای پایـان دادن بـه تحریم ها 
نیـز تحریم هـای یک جانبـه  و  بین المللـی  باشـد. تحریم هـای  ایـران  علیـه 
کشـورهای غربـی بـر صـادرات نفـت ایـران تاثیـر زیـادی گذاشـته  ، آن را از 
نصـف میـزان قبلـی نیـز کم تر کـرده و تقریبـا به یـک میلیون بشـکه در روز 
رسـانده  اسـت. بـه گفته جـوادی، ایران در صـورت نهایی شـدن توافق اتمی، 
می توانـد بـازاری کـه در آسـیا از دسـت داده را دوبـاره به دسـت آورد. عمده 
مشـتریان فعلـی ایـران را کشـورهای آسـیایی تشـکیل می دهنـد. او گفتـه 
اسـت ایـن موضـوع بسـتگی بـه بهـا و اوضـاع بـازار دارد ولـی ایران بـه »داد 
و سـتد سـنتی« خـود کـه پیشـتر داشـته، بـاز می گـردد. رویتـرز می گویـد 
بـازار نفـت در اوایـل مـاه میـادی مه )ماه جـاری( به بهترین شـرایط سـال 
2015 رسـیده اسـت، امـا حتـی بـا این وجـود، این مقـدار نزدیک بـه نیمی 
از میـزان داد و سـتد در مـاه ژوئـن سـال پیـش اسـت.  بهای نفت نیـز رو به 
افـت گذاشـته اسـت. مدیر عامل شـرکت ملی نفـت ایـران در عین حال گفته 
فکـر نمی کنـد اپک، کشـورهای تولیدکننده نفـت، تصمیم بـه کاهش میزان 
صـادرات، در دیـدار نماینـدگان خـود در پنجـم مـاه ژوئـن بگیرنـد. او تاکید 
کـرده اسـت، بحـث در مـورد جایگاه بهتـر ایران در اپک، بسـتگی بـه تعلیق 
تحریم هـا خواهنـد داشـت. ایـران بارهـا خواسـتار کاهـش میـزان صـادرات 
نفـت از سـوی اعضـای اپـک بـرای افزایـش بهـای آن شـده اسـت. رویتـرز 
می گویـد ایـران امیدوار اسـت دیگـر اعضای اپک جـا برای افزایـش صادرات 
بـاز کننـد، امـا فعا به نظر نمی رسـد کشـورهای دیگـر این سـازمان مایل به 
کاهـش صـادرات خود باشـند. مسـعود نیلی مشـاور اقتصـادی رئیس جمهور 
هـم دربـاره رفـع تحریم هـا گفته بـود: در صـورت رفـع کامـل تحریم ها، در 
ایـن زمینه هـا ظـرف یک سـال، بازگشـت بـه شـرایط بیـش از تحریـم اتفاق 
خواهـد افتـاد و از سـوی دیگـر شـاهد جهـش درآمـد ارزی و کاهـش هزینه 

ایـران در دسترسـی بـه بـازار جهانـی خواهیـم بود.

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

برابـر رای شـماره 139360319002011261 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای داود ذاکری فرزند مختار بشـماره شناسـنامه 1120 صـادره از منوجان در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 3178/82 مترمربـع پـاک 681 فرعـی از 690 اصلی مفـروز و مجزی شـده از پاک 690 
اصلـی قطعـه پنـج واقـع در حسـین آبـاد منوجـان بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباس 
دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به 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 اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر ناروئی
10041

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

و ساختمانهای فاقدسندرسمی
 برابـر شـماره رای 139360319002008133 هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقای سـیف الـه راوند فرزند رحیم بشـماره شناسـنامه 460 صادره رودبـار در یک قطعه 
زمیـن مزروعـی مشـتمل بر بـاغ به مسـاحت 25148 مترمربع پـاک 5 فرعـی از 178 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 178 اصلـی قطعـه سـه واقع در آبسـردوئیه رودبار بخـش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای رحیـم راونـد محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر نارویی
10045

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

برابـر رای شـماره 1393603190020111468 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه  ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضی آقای محسـن رکیده پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 55 صـادره از کهنوج 
در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 457/22 مترمربع پـاک 880 فرعـی از 497 اصلـی مفروز و مجزی شـده از 
پـاک 13 فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نـورک آبـاد قلعه گنـج بخـش 46 کرمان خریـداری از 
مالـک رسـمی آقـای حسـین احمدی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور 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 یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض 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: 1394/02/15   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر ناروئی
10039

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

برابـر رای اصاحـی شـماره 139360319002011479 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای ابراهیم طاهری نسـب فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 2280 
صـادره از کهنـوج در یـک بـاب مغازه مشـتمل بر طبقـه فوقانی به مسـاحت 28 مترمربع پـاک 879 فرعی از 
497 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 13 فرعـی از 497 اصلی قطعه چهار واقع در نـورک آباد قلعه گنج 
بخـش 46 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقـای نورک احمـدی محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطاع 
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 مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر ناروئی
10040

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

 برابـر شـماره رای 139360319002011258 هیات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای جـال بیـت الهـی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه3 صـادره از کهنـوج در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 3043 مترمربـع پـاک 680 فرعـی از 690 اصلـی مفـروز و مجزا شـده از پاک 690 
اصلـی قطعـه پنـج واقـع در حسـین آبـاد منوجـان بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای عباس 
دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبـت به 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 وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر نارویی

سفارش آگهی
0۹3۹۹۷44226

شورای شهرشرکت نفتاقتصاد

معرفی برگزیدگان 
جشنواره داستانی 
نخل و نارنج بم

اختتامیه جشـنواره داسـتان 
نویسـی و داسـتان نخل و نارنج 
بـا حضـور ، ائمـه جمعـه ، مدیر 
اسـتان  اسـامی  ارشـاد  کل 
کرمـان و فرمانـدار بـم بـا 113 
اثر از کل اسـتان در شهرسـتان 

بـم برگـزار شـد. در ایـن مراسـم اشـک، فرمانـدار بـم گفـت: همانطـور کـه 
حضـرت امـام مـی فرمایـد اگر فرهنگ درسـت شـود همه چیز درسـت می 
شـود و فرهنـگ مـی توانـد در زندگـی اجتماعـی مـردم موثر باشـد آنچه ما 
در ادبیـات کشـورمان مـی بینیـم داسـتان سـراهایی اسـت که بیـش از 10 
قـرن وجـود دارد . بـا برگـزاری مراسـم اختتامیـه جشـنواره داسـتان نخـل 
و نارنـج نفـرات برگزیـده و قابـل تقدیـر در دو بخـش عمومـی و کـودک و 
نوجـوان معرفـی شـدند. نفـرات برگزیـده بخـش عمومـی :فربیـا عادلـی از 
جیرفـت، کیـوان براهـام از جیرفـت، آرش یوسـف زاده از بـم/ نفـرات قابـل 
تقدیـر :ابراهیـم سـبزه واری از بـم، مجتبـی بیـات از بـم ،سـهراب براهـام از  
جیرفـت/ نفـرات برگزیـده در بخـش کـودک و نوجـوان :فاطمـه براهـام از 
جیرفـت، زهـرا روشـنی از بـم، زهـرا نظری از بـم/ نفـرات قابل تقدیـر :مینا 

نارویـی و مجتبـی رحیمـی مجـد

نخل و نارنج
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خبر

عدم پاسخگویی
در اورژانس 115 بافت

عـدم  پـی  در  بافـت  شهرسـتان  شـهروندان  از  یکـی 
پاسـخگویی اورژانـس 115 بافـت متنـی را بـه روزنامـه 

»پیـام مـا« فرسـتاد کـه در زیـر مـی خوانیـد:
در مورخ 94/2/22 راس سـاعت 23:48 شـب به دلیل 
مشـکل تنفسـی کـه بـرای فرزنـد چهـار سـاله ام بـه نام 
عرشـیا پیـش آمـده  بـود بـا اورژانـس 115 بافـت تماس 
گرفتـم. اپراتـور محتـرم گوشـی را برداشـت و مـن پـس 
از گفتـن آدرس بـه اپراتـور فرمـودم فرزنـد چهـار سـاله 
ام قـادر بـه تنفـس کشـیدن نیسـت و نیـاز بـه خدمـات 
مشـکات  کـه  فرمودنـد  اپراتـور  خانـم  دارد.  اورژانـس 
تنفسـی جـز خدمـات اورژانـس 115 نیسـت خـود شـما 
فرزندتـان را بـه بیمارسـتان برسـانید و مـن بـه او گفتـم 
که شـخصا فرزندم را می رسـانم اما با مسـئولیت شـما و 

گوشـی را قطـع کـردم.
پـس از گذشـت چهـار دقیقـه از اورژانـس مـن تماس 
گرفتنـد و همـان خانـم گفـت آدرس را بـه مـا بدهیـد تا 
آمبوالنـس بـرای شـما بفرسـتیم و مـن گفتـم کـه من با 
ماشـین شـخصی در حـال حرکـت فرزندم به بیمارسـتان 
مـی باشـم. دوبـاره پـس از چنـد دقیقـه تمـاس گرفت و 
گفـت مـا وظیفـه خـود را انجـام داده ایـم. از مسـئولین 
محتـرم اورژانـس 115 مـی پرسـم کـه آیـا بیمـاری های 
در  اگـر  نیسـت؟  اورژانـس 115  تنفسـی جـز خدمـات 
هنـگام انتقـال فرزنـدم بـه بیمارسـتان دچار تصـادف می 
شـدم چـه کسـی جوابگـو بـود؟  اگـر فرزنـد اینجانـب به 
دلیـل نرسـیدن اکسـیژن بـه بدن دچـار صدمـات جبران 
ناپذیـر می شـد بـه چکار می توانسـتم بکنـم؟ در صورتی 
کـه وضعیـت فرزنـد اینجانـب به گونـه ای بود کـه زمانی 
به بیمارسـتان رسـیدم پزشـک اورژانس دسـتور تماس با 
متخصـص اطفـال را داد و دکتـر محترم تلفنی دسـتورات 
الزم را داد و سـریعا خود را به بیمارسـتان رسـاند. سـوال 
مـن ایـن اسـت که مـردم شهرسـتان بافـت در ایـن گونه 
مواقـع بـا چـه شـماره ای بایـد تمـاس بگیرنـد.؟ لـذا از 
مسـئوالن اورژانـس بافـت خواهشـمندم وظایـف اورژانس 
115 بافـت را بـه مـردم اطـاع رسـانی نماییـد کـه مردم 

بداننـد در ایـن مواقـع بـا چه کسـی تمـاس بگیرند.
با تشکر مجتبی سلطانی نژاد از بافت

آغاز ساخت راه آسفالته 
فاریاب ارزوئیه

سـاخت محور مواصاتـی فاریاب به شهرسـتان ارزوئیه 
آغاز شـده اسـت. بـه گفتـه ی فرماندار شهرسـتان فاریاب 
کیلومتـر   47 طـول  بـه  زهمـکان  ازمسـیر  محـور  ایـن 
چهارصـد  و  میلیـارد  دو  بـر  بالـغ  اعتبـاری  و  میباشـد 
میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات دودرصـد نفـت تامین 
شـده اسـت. امیـری افـزود: روسـتاهای نارمند-مـوردان-

علـی ظهران-بکرته-آبشـوئیه وسـرنی بادوهـزار خانـوار و 
جمعیتـی بالـغ بـر 10هزارنفـر ازنعمـت راه در این مسـیر 

بهـره منـد می شـوند.
وی درادامـه گفـت: ایـن محور جنوب اسـتان کرمان را 
بـه اسـتان فـارس وشهرسـتان هـای ارزوئه و بافـت از بن 
بسـت حمـل محصوالت زراعـی خارج کرده  و شهرسـتان 
فاریـاب را بـه حاجـی آبـاد به طـول 5/6 کیلومتـر متصل 
از  تومـان  میلیـون  بـر120  بالـغ  اعتبـاری  کـه  میکنـد 
محـل اعتبـارات اسـتانی و مابقـی اعتبـار پـروژه درحـال 
تامیـن اسـت. وی اظهارداشـت: محورفاریـاب حاجـی آباد 
مـی  کجیـن  بیدوئیـه  چـک-و  حرمه-چـک  ازمحـدوده 

گذرد.

افتتاح بولوار
 سردار شهید حسین تاجیک 
و خیابان شهید داریوش آبراهه

خیابـان شـهید آبراهـه و بلـوار سـردار شـهید حسـین 
تاجیـک مـورد بهـره بـرداری قرارگرفـت. میرزایـی منش 
شـهردار فاریـاب  مسـاحت دو بلـوار را برابـر بـا 17000 
متـر مربـع اعـام کرد و افـزود: اعتبـار این دو طـرح برابر 
بـا چهـار میلیارد تومـان از محل اعتبارات عمرانی اسـتان 
تامیـن شـده بـود. وی گفت: سـاماندهی و آسـفالت بولوار 
مذکـور توسـط شـرکت راه و سـاختمان فـوالد شـهنیز 

یاسـوج بـه نمایندگـی محسـن پاراد اجرا شـده اسـت.

چه می خوانید...
برخی مسـئوالن کرمان می گویند آب کرمان بی کیفیت شـده اسـت. این موضوع سـوژه اصلی صفحه »کرمان ویج« اسـت. صحبت های اسـتاندار کرمان 

دربـاره انتخابـات و چند خبر کوتاه از دیگر مطالب این صفحه هسـتند.

دیگـر  مـاه   10 از  کمتـر  مـا-  پیـام 
شـورای  مجلـس  دوره  دهمیـن  انتخابـات 
اسـامی برگـزار مـی شـود. انتخاباتـی کـه 
انتخابـات هـای مجلـس  نسـبت بـه دیگـر 
ایـن چنـد دوره اخیـر مهـم تر اسـت. از یک 
طـرف  طرفـداران دولـت دوسـت ندارند دو 
سـال دیگـر را هم با مجلسـی سـر کنند که 
رکـورد دادن کارت زرد بـه وزرای یک دولت 
را شکسـته اسـت. اصـاح طلبان هـم تقریبا 
بـه اعتدالیـون نزدیـک هسـتند و مجلسـی 
معتـدل را به مجلسـی تمـام اصولگرا ترجیح 
مـی دهنـد بخصوص کـه اصولگرایـان تندرو 
نهـم  مجلـس  در  توجهـی  قابـل  وزن  هـم 
نمـی  اصولگرایـان  دیگـر  طـرف  از  دارنـد. 
خواهنـد بعـد از ناکامی در انتخابات ریاسـت 
جمهـوری سـال 92، مجلـس دهـم را هـم 
بـه رقیـب دیریـن خـود ببازنـد. خصوصا که 
اصـاح طلبـان در ایـن دو سـال و پـس از 
پیـروزی حسـن روحانـی بـه بازسـازی خود 

پرداختـه و رقیبـی ضعیف بـرای اصولگرایان 
نیسـتند. اصولگرایان تنـدرو و جبهه پایداری 
هـم نگرانند بـا از دسـت دادن مجلس دهم، 
از صحنه سیاسـی کشـور بیـش از پیش دور 
شـوند و قطعـا سـران جبهـه پایـداری ایـن 
اتفـاق را برنمـی تابنـد. بـه همیـن جهـت 
انتخابات اسـفند ماه امسـال یکی از حسـاس 
تریـن انتخابـات هـای برگـزار شـده در ایـن 
چنـد سـال اخیر اسـت و این حساسـیت در 
کرمـان که همـواره از اسـتان های سیاسـی 
کشـور بوده، باالسـت و اسـتاندار کرمان هم 

بـه ایـن حساسـیت پـی برده اسـت.
بـه خصـوص کـه برخـی گـروه ها سـعی 
نمونـه اش  دارنـد.  رقیـب خـود  در حـذف 
در  مرعشـی  حسـین  حضـور  بـه  اعتـراض 
فضـای سیاسـی اسـتان بـود که اواخر سـال 
قبـل در مقابـل اسـتانداری صـورت گرفـت. 
حـاال اسـتاندار کرمـان از مخالفـت دولـت با 
حـذف گـروه های سیاسـی صحبـت کرده و 

گفتـه برایـش اصولگـرا و اصـاح طلب فرقی 
نـدارد. بـه گـزارش پیام ما و به نقل از ایسـنا 
رزم حسـینی در نشسـت شـورای مشـورتی 
در حـوزه  گفـت:  کرمـان  فعـاالن سیاسـی 
انتخاباتـی اسـتان کرمـان تا زمانـی که بنده 
حضـور داشـته باشـم، کاری را انجـام مـی 
دهیـم کـه قانـون بـه مـا اجـازه داده و برای 
بنـده فرقـی نمـی کنـد کـه اصـاح طلـب، 
اصولگـرا یـا اعتدالیون باشـند، هرکس طبق 

قانـون مـی توانـد فعالیـت کند. 
وی در ادامـه بیـان کـرد: دولـت تدبیـر 
و  عدالـت  بـر محـور  کـرده  امیـد سـعی  و 
اعتـدال حرکـت کنـد، ضمن آنکـه معتقدیم 
هیـچ چیـزی 100 درصـدی نیسـت و قطعا 
خطاهایـی نیـز در ایـن راه داشـته ایـم امـا 
نیـت و سیاسـت دولـت این اسـت تـا جایی 
کـه امـکان دارد، هیـچ گروهی حذف نشـود 
کـه ایـن امـر نیـز از تاکیـدات مقـام معظـم 

باشـد. رهبـری می 

برگزاری 53 کنسرت موسیقی در 
کرمان نشانه نجابت آیت اهلل جعفری است

بایـد  اینکـه  بیـان  بـا  کرمـان  اسـتاندار 
افزایـش داده و حسـادت  ضریـب تحمـل را 
هـا را تاجایـی کـه مـی توانیـم کنتـرل کنیم 
هرگونـه  از  هسـتیم  موظـف  کـرد:  اظهـار 
تخلـف جلوگیـری کنیـم و امنیـت اجتماعات 
را براسـاس قانـون و مجوزهـا برقـرار نماییم و 
معتقدیـم که اسـتان کرمان با داشـتن فقهای 
عالیقـدر و سیاسـتمداران برجسـته ای ماننـد 
آیت اهلل هاشـمی  رفسـنجانی، موحدی کرمانی 

و شـهید باهنـر بایـد در برگـزاری انتخابات در 
کشـور نمونه باشـد. وی با بیـان اینکه همدلی 
و همزبانی از سـال گذشـته در اسـتان کرمان 
کلیـد خورد بیان کـرد: برگزاری 53 کنسـرت 
موسـیقی مجـاز در اسـتان کرمـان نشـانه ای 
از نجابـت علمای اسـتان اسـت ایـن در حالی 
اسـت کـه برخی از اسـتان ها حتی نتوانسـتند 
2 کنسـرت را برگـزار کننـد و ایـن فضـا را 
مرهـون نجابـت نماینـده ولی فقیه در اسـتان 
هسـتیم و بایـد از آیـت اهلل جعفری مجسـمه 
نجابت سـاخته و در میدان شـهر نصب کنیم.

فرمان ایست استاندار کرمان به تندروها:

همه گروه ها مطابق قانون می توانند فعالیت کنند

گزارش اختصاصی»پیام ما« از کیفیت آب کرمان

آِب کثیف
 رضا عبادی زاده

اگـر آب بـرای همـه مایـه حیات اسـت بـرای برخـی از 
کرمانـی هـا شـده مایه عـذاب. در حالی که سـال گذشـته 
اکثـر مسـئوالن اسـتان کرمـان از کمبـود آب صحبت می 
کردنـد حـاال کاهش کیفیـت آب در کرمان هم به مشـکل 
قبلـی اضافه شـده اسـت. حدود یـک ماه پیـش مدیرعامل 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان در دیـدار با مجمع 
نماینـدگان کرمـان گفته بود:» آب در اسـتان کرمان از نظر 
کمیـت و کیفیت بد ترین وضعیـت را در کشـور دارد.« این 
صحبـت محمدرضـا بختیـاری بـا واکنش دیگر مسـئوالن 
کرمـان روبـرو شـد. توحیـدی فرمانـدار کرمـان در ایـن 
بـاره گفتـه بـود: مـا تـا االن دربـاره اینکه آب شـرب شـهر 
کرمان خارج از نرم اسـتاندارد اسـت، گزارشـی نداشـته ایم. 
مدیرعامـل آب فاضـاب اسـتان نیـز در خصـوص کیفیت 
آب شـهر کرمـان تاکیـد کـرد کـه آب شـهر کرمـان هیـچ 
گونـه مشـکلی نـدارد. وی در عیـن حـال اذعـان کـرد کـه 
بعضـی شهرسـتان های دیگـر از نظر کیفیت آب با مشـکل 
مواجه هسـتند. حـاال اما معاون اسـتاندار از کاهش شـدید 
کیفیـت آب کرمـان خبـر داده و بـه وجود فلزات سـنگین 
در آب هـای کرمـان اشـاره کـرده اسـت. آنطـور کـه مهـر 
نوشـته محمدجـواد کامیـاب در ایـن بـاره گفتـه: از جمله 
مصیبت هـای جدیـد اسـتان بی کیفیتـی و وجـود برخـی 
فلـزات سـنگین در آب شـرب اسـت و بـرای جلوگیـری از 
ایـن مسـاله به طور مثال در شهرسـتان بردسـیر بـرای هر 
لیتـر آب 3 هـزار تومان هزینه سالم سـازی انجام می شـود. 
کامیـاب بـا اشـاره بـه وجـود فلـزات سـنگین در آب هـای 
کرمـان افـزود: امسـال میـزان ذخایـر آبـی اسـتان کرمـان 
بـا کاهـش مواجـه بـوده اسـت و این بـه این معناسـت که 
بایـد نهایـت مدیریـت عمومـی از سـوی مـردم در مصرف 
آب انجـام شـود. مدیرعامـل آب منطقـه ای اسـتان کرمان 
هـم بـه مهـر گفتـه: هم اکنـون در وضعیـت بحرانـی قـرار 
داریـم و اگـر سـایر اسـتان های کشـور بـا ایـن مشـکل 
مواجه هسـتند وضعیت کرمان بسـیار حادتر اسـت. محمد 
بختیـاری افـزود: بیشـترین میزان برداشـت آب  در اسـتان 
کرمان از دشـت های اسـتان انجام می شـود و این در حالی 
اسـت کـه ادامـه ایـن رونـد می توانـد دشـت های کرمـان 
را بـه دشـت هایی خشـک تبدیـل کنـد. وی تصریـح کرد: 

طرح هـای قابـل توجهی در اسـتان کرمـان در حـال انجام 
اسـت و در کنـار ایـن صرفه جویی هـا و مدیریـت مصـرف، 
اجـرای طرح هـای انتقـال آب بـه اسـتان کرمـان اهمیـت 
فوق العـاده ای دارد. وی ادامـه داد: کاهـش کیفیـت آب در 
اسـتان بـه دلیل برداشـت های بی رویـه و عـدم تجدید آب 
روی داده و بایـد فکـری به حـال افت کیفیت آب در کرمان 

کرد.
کاهش سطح سفره های زیرزمینی دلیل اصلی 

کاهش کیفیت آب
از صحبت های مسـئوالن شـهر کرمان اینطور برداشـت 
مـی شـود کـه ماجـرای کاهش کیفیـت آب کرمـان جدی 
اسـت. ایـن کاهش کیفیـت هم دلیلـی ندارد جز برداشـت 
بـی رویـه آب و کـم شـدن سـطح آب هـای زیرزمینـی. به 
گفتـه فرمانـدار رفسـنجان، سـالی یـک متـر از سـطح آب  

رفسـنجان کاسـته می شـود. این بحـران اما تنها به دشـت 
رفسـنجان ختـم نمی شـود بلکه دشـت های کرمـان، زرند، 
سـیرجان و انـار در شـرایط بحرانـی قـرار گرفته اسـت. در 
حالـی بارندگی منابـع آب زیرزمینـی را تغذیه نمی کند که 
برداشـت های منفـی آب در کرمـان ادامـه دارد و به همین 
دلیـل اماح موجـود در آب هـای زیرزمینی هر روز بیشـتر 

می شـود و کیفیـت آب نیـز کاهـش می یابد. 
دو هفتـه پیـش هـم خبرگـزاری مهـر در گزارشـی به 
اسـیدی شـدن آب در سـه روسـتای بخش نوق در کرمان 
پرداختـه بود و یکی از سـاکنان روسـتای جهان آباد گفته 
بـود: وقتـی شـیر آب را بـاز مـی کنیم ابتـدا آبی بـا رنگ 
سـیاه از لولـه خـارج مـی شـود و بـه تدریج آب به سـتره 
بـودن خـود را از دسـت مـی دهـد و بعـد از حـدود 30 
دقیقـه آب در بهتریـن شـرایط رنـگ زرد کـم رنـگ مـی 
گیـرد. برداشـت بی رویـه و منفی 1/1 میلیـارد مترمکعبی 
آب در اسـتان کرمـان و کاهـش قابـل توجـه بارندگی در 
ایـن اسـتان کـه رونـدی نزولـی را طـی می کنـد موجـب 
بـروز مشـکات متعدد و تشـدید خشکسـالی در اسـتانی 
شـده اسـت که در شـرایط عادی هم از کاهش منابع آبی 

رنج می برد. طبق اعام کارشناسـان هواشناسـی، در سـال 
جـاری بارندگـی کرمـان در مقایسـه با سـال گذشـته11 
درصـد کاهـش یافته اسـت، در نتیجـه تعداد بیشـتری از 
چشـمه ها و قنات های اسـتان کرمان خشـک شـده است. 
ایـن در حالـی اسـت کـه بـه دلیـل عـدم برنامه ریـزی در 
زمینـه مصـرف آب در کرمـان در سـال های گذشـته و بـا 
توجـه بـه تعداد کم سـدهای موجود در اسـتان، بیشـترین 
حجـم آب از منابـع زیرزمینی برداشـت می شـود. در حالی 
کـه بـه گفتـه مدیـرکل هواشناسـی اسـتان کرمـان میزان 
بارندگـی سـاالنه در کرمان 129 میلیمتر اسـت که همین 
میـزان بارندگـی نیـز در سـال جاری در ایـن اسـتان روی 
نداده اسـت. محسـن عراقـی زاده در گفت وگو بـا مهر میزان 
بارندگـی در کرمـان را 120 میلیمتـر اعـام کرده اسـت و 

خواسـتار صرفه جویـی مـردم در مصرف آب شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه بارندگی های چند روز اخیـر گفت: این 
بارندگی هـا نتوانسـته کمبـود بـارش در کرمـان را جبـران 
کنـد و سـطح تغذیـه مناسـبی را بـرای منابـع زیرزمینـی 

کرمـان پیش بینـی نمی کنیـم. 
راه چاره؛ تغذیه سفره های زیر زمینی

بـا کاهـش بارندگی و برداشـت بی رویه آب و کم شـدن 
سـطح آب هـای زیرزمینـی، کیفیـت آب کرمـان کاهـش 
یافتـه اسـت و بایـد فکری به حـال این موضوع شـود. عضو 
هیات علمی دانشـگاه شـهید باهنر کرمان و دکترای منابع 
آب بـه »پیـام ما« می گویـد: در مناطق جنوبی کشـور که 
از سـفره هـای زیرزمینی آب برداشـت می شـود آب دارای 
مشـکل اسـت و کرمـان هم اسـتثنا نیسـت. محمـد جواد 
خانجانـی افـزود: بـه طـور کلی آبی کـه در طبیعـت وجود 
دارد بـه نـدرت بـا اسـتاندارد کیفـی جهانی تطبیـق دارد و 

بایـد بـا تصفیه آب این مشـکل را رفـع کنیم.
وی ادامـه داد: هرچـه سـطح آب زیرزمینی پایین تر رود 
آب شـورتر و سـنگین تر می شـود و کیفیت آب تغییر می 
کنـد. ایـن موضـوع امـا یک شـبه که اتفـاق نیفتاده اسـت 
بلکـه بـه تدریـج کیفیـت آب تغییر کـرده اسـت. خانجانی 
تصریـح کـرد: راه حل جلوگیـری از تغییر کیفیـت آب هم 

تغذیه سـفره های زیرزمینی اسـت. 
بایـد آب دریـا را شـیرین کنیـم و بـه مناطقـی کـه آب 
زیرزمینـی در آن هـا کـم شـده انتقـال بدهیـم. ایـن عضو 
هیـات علمـی دانشـگاه باهنـر کرمـان بـا بیـان اینکـه در 
ایالـت کالیفرنیا امریکا هم سـفره های زیرزمینـی را تغذیه 
مـی کننـد گفـت: بهتریـن جـای ذخیـره آب، سـفره   های 

زیرزمینـی اسـت نه پشـت سـدها.

بحران آب کرمان؛ دور یا نزدیک؟
از سال گذشته بود که بحران آب شاه بیت سخنان مسئوالن مرتبط با حوزه آب در کرمان 
شد. مقامات عالی اداری استان مثل استاندار هم بارها از جدی بودن این بحران صحبت 

کردند و دائما به مردم هشدار داده شد. در آخرین این اظهار نظرها، رزم حسینی استاندار 
کرمان در همایش شوراهای اسالمی گفت: پرچم کم آبی، بحران آب و بی آبی باید همچنان 
برافزاشته بماند زیرا بسیار مهم است. وی افزود: در استان چند مسئله برای ما مهم است 
و شوراها نیز باید به آن توجه داشته باشند که مهمترین آنها بحث آب و کم آبی و بحران 
آب و یا عدم استفاده درست از آب است. استاندار کرمان بحران آب را مهم ترین مسئله 

استان کرمان دانسته بود. اما برخی اوضاع آب را آنقدر که مسئوالن استان می گویند 
بحرانی نمی دانند. محمدجواد خانجانی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان به »پیام 

ما« می گوید: در آینده ای نزدیک استان کرمان دچار بحران آب نمی شود. کم آبی وجود 
دارد اما بحران آبی که منجر به تخلیه کرمان شود وجود ندارد. وی افزود: اگر همین چاه های 
غیرمجازی که در اطراف کرمان وجود دارند بسته شوند و همین میزان آبی که این چاه ها از 
سفره های زیرزمینی آب برمی دارند را به آب شهری اضافه کنیم، کرمان مسئله ای از نظر 

آب نخواهد داشت. خانجانی می گوید:  کشاورزی بیش از 95 درصد آب ایران را مصرف می 
کند در حالی که راندمان باالیی ندارد و برخی محصوالت هم کامال ضررده هستند. وی ادامه 
داد: متاسفانه در کشور ما کشاورز هر مقدار که بخواهد آب مصرف می کند در حالی که در 
هیچ کجای دنیا اینگونه نیست. این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر نگرش ما به کشاورزی 

درست شود قطعا گام بلندی در جهت مقابله با کم آبی برداشته ایم.

برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت 431 ایثارگران کهنوج
اولیـن  جلسـه مجمـع عمومـی شـرکت 431 ایثارگـران کهنـوج  در تاریـخ سـه شـنبه 
94/3/12 یکشـنبه سـاعت 9 صبـح در محل دفتر شـرکت واقع در شـهر کهنـوج - بلوار 

قلعـه گنـج )شـاهد( نرسـیده بـه اداره کار و تعـاون برگزار مـی گردد.
دستورکارجلسه:

1- بررسی وتغییرات اساسنامه شرکت
2- بررسی ترازمالی و صورتهای مالی شرکت 

3- انتخاب بازرس و بازرسین شرکت
4- بررسی و طرح پروژه های دردست اقدام شرکت 

مدیر عامل شرکت431 ایثارگران کهنوج

برگزاری
جلسه شوراي 
هماهنگي مدیران 
صنعت آب و برق

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع نیروی بـرق جنوب 
شـورای  جلسـه  کرمـان،  اسـتان 
هماهنگـی مدیـران صنعـت آب و 
بـرق بـه میزبانـی شـرکت توزیـع 
بـا  اسـتان  جنـوب  بـرق  نیـروی 

حضـور مدیـران ایـن صنعـت در اسـتان ،برگـزار شـد. در ابتـدای جلسـه مهندس 
مهـدوی نیـا مدیرعامـل شـرکت توزیع نیـروی برق جنوب اسـتان کرمـان ،ضمن 
خیرمقـدم بـه حاضریـن ،بـه معرفـی شـرکت و ارائـه گزارشـی از اقدامـات انجـام 
شـده در زمینـه اسـتفاده از فرصـت های بودجه ای جهت رفع مشـکات شـرکت 
پرداخـت. در ادامـه جلسـه، مهنـدس بختیـاری مدیرعامـل آب منطقه ای اسـتان 
کرمـان و رئیـس شـورای هماهنگی مدیـران صنعـت آب و برق ، به لزوم اسـتفاده 
از فرصـت هـای اسـتفاده از بودجـه جهـت رفـع مشـکات آب و برق تاکیـد نمود 
.مهنـدس عـوض پـور رییس دانشـکده صنعـت آب و برق شـهید عباسـپور کرمان  
نیـز بـا ارائـه سـخنانی ، به لزوم آموزش پرسـنل اشـاره کـرد و تاکید نمـود نیروی 
انسـانی ،هـم هـدف و هم عامل توسـعه بنیادی در شـرکت و سـازمان ها میباشـد 
.وی در ادامه افزود: دانشـکده شـهید عباسـپور آمادگی و ظرفیت الزم در خصوص 

آمـوزش پرسـنل شـرکت هـا را  دارا میباشـد.

صرفه جویی روزانه 
60 هزار لیتر نفت گاز 
در منطقه کرمان

پخـش  ملـی  شـرکت  مدیـر   
منطقـه  نفتـی  هـای  فـرآورده 
عرضـه  جایـگاه  گفـت:  کرمـان 
نفـت گاز شـهید احمـدی روشـن 
منطقـه کرمـان در مجـاورت انبار 
نفـت شـهید احمـدی روشـن قرار 
دارد و بـا اجـرای قوانیـن و الزامات 

ویـژه دریافـت کننـدگان سـوخت در آن، به کاهـش توزیع و مصـرف روزانه  55 تا 
60 هـزار لیتـر نفـت گاز منجر شـده اسـت. جعفر سـاالری نسـب با بیـان این که 
راننـدگان نفتکـش مراجعـه کننده برای سـوختگیری به این جایـگاه، تنها با کارت 
سـوخت مربـوط بـه نفتکـش خـود و تنهـا در ایـن جایگاه مجـاز به سـوختگیری 
هسـتند، تصریـح کرد: این مهم موجب شـده اسـت تـا سـوختگیری روال منطقی 
داشـته باشـد و در چرخـه اصلـی توزیـع صـورت گیـرد. بـه گفتـه وی، در جایگاه 
احمـدی روشـن سـوخت گازوییـل، تنها به نفتکشـهایی که مخزن حمل سـوخت 
آنهـا پـر شـده و دارای بارنامه حمل فرآورده هسـتند، تحویل می شـود. به گزارش 
روابـط عمومـی شـرکت ملی پخش فـرآورده های نفتـی با تاش و اقدامـات انجام 
گرفتـه بـه منظـور مبارزه بـا پدیده قاچاق این شـرکت بـه عنوان دسـتگاه برتر در 
زمینـه جلوگیـری از قاچاق کاال و ارز و کاهش قاچاق سـوخت، رتبه برتر کشـوری 

را بدسـت آورده اسـت.

برق جنوبشرکت نفت
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44 چه می خوانید...جامعه
سـوژه اصلـی صفحـه »جامعـه« بـه معرفی کتاب مثـل آب برای شـکات اختصـاص دارد. مطالبی هم درباره مصـرف داروی خودسـرانه را هم 

در ایـن صفحه مـی خوانید.

سالمت

ایـن کلمـات جادویـی را زیـاد از این و 
آن بـه شـوخی و جـدی شـنیده بودم، کا 
دوسـتان زیـادی هسـتند از همشـهریان 
و  بـاال  تحصیـات  وجـود  بـا  کـه  عزیـز 
بعضـی  از  دسـت  هنـوز  مرفـه  زندگـی 
آسـیب  زا  و  خطرنـاک  سـنت های 
نکشـیده اند و حقیقـت ماجـرا را بخواهید 
ختـم  کجـا  بـه  داسـتان  ایـن  نمی دانـم 

عجیـب  حکایتـی  بگذاریـد  می شـود؟ 
چنـد  توأمـان  اشـتباهات  از  واقعـی  امـا 

کنـم: روایـت  عزیـز  همشـهری 
مـی گویند روزی زن و شـوهری جوان 
در همیـن آبـادی مـا زندگـی می کردند و 
از حکمـت خـدا ایـن زوج موفـق از نظـر 
اقتصـادی بچـه دار نمـی شـدند و مدت ها 
هـم در پـی درمـان و دکتر شـهر به شـهر 

و محلـه بـه محلـه را زیـر پـا گذاشـتند و 
امـا بـه جایـی نرسـیدند و اجاق شـان کور 
مانـد. تـا اینکـه روزی شـوهر مربوطـه بـا 
یـک فکـر بکـر بـه خانـه می آیـد و مـی 
گویـد زن چـه نشسـته ای کـه می توانیـم 
برویـم و کودکـی بـه فرزندی قبـول کنیم 
و حسـرت بچـه  و وارث را از دل بیـرون 

. کنیم
عیال ایشـان هم از ذکاوت شـوی شـاد 
یـک  یـک  را  اداری  مراحـل  و  می شـود 
طـی می کنـد و پـس از مدتـی باالخـره 
قـدم نـوزادی زیبـا روی به خانه شـان باز 
می گـذرد  کـه  هفتـه ای  چنـد  می شـود. 
بیمـار  نظـر  مـورد  کـودک  متاسـفانه 
می شـود )گویـا سـرما خوردگـی دل درد 
یـا چیـزی شـبیه بـه همیـن مـوارد ( و 

والدیـن جدیـدش هـم که آمـوزش فرزند 
داری  بچـه  از  و  بودنـد  ندیـده  پـروردن 
آنقـدر مـی دانسـتند کـه مـن از فیزیـک 
کوانتـم می دانـم، دسـت بـه دامـن یکـی 
از همسـایه هـا می شـوند، وی نیـز دقیقـا 
و  می گویـد  را  کذایـی  جملـه ی  همـان 
کام  بـه  افیـون  اندکـی  می کنـد  اضافـه 

می شـود. آرام  بگذاریـد،  بچـه 
کـه  می کننـد  چنیـن  هـم  دوسـتان 
وی امـر کـرده بـود، و عجیـب اینجاسـت 
کـه بچـه آرام مـی شـود و خیـال والدین 
راحت، اما پس از سـاعتی دل درد و عرق 
کـردن و گریـه و تهـوع بچـه دوبـار آغـاز 
می شـود و ایـن بـار مشـکل والدیـن دوتا 
شـده بـوده زیـرا می ترسـیدند کـه حـاال 
اگـر به دکتـر مراجعه کنیم چـه بگوییم؟ 

و در اورژانـس اگـر بفهمنـد بـه کودکمان 
چـه دادیـم حتمـا مـارا بـه دسـت پلیس 
و  می  دهنـد  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 
آبـروی چندیـن و چندسـاله مان مـی رود 
)غافـل از اینکـه اصـوال ایـن مـوارد جـزو 
راز داری بیمـار و پزشـک اسـت و امـکان 
نـدارد طبیبـی راز بیمـار بازگـو کنـد( از 
گفتـن جزئیـات می گـذرم کـه دلخـراش 
روی  دسـت  خاصـه  اسـت،  شـرم آور  و 
دسـت می گذارنـد تـا طفل معصوم شـب 
را بـه روز نرسـانده دیـده از جهـان فـرو 

می بنـدد.
آری کـودک معصـوم از دسـت می رود 
بـه همیـن راحتی بـا دو اشـتباه دردناک، 
که هـر دو حاصـل جهل اند.خـود درمانی 

و تـرس بیجا .

سرما خوردی؟ دوات پیش منه ...
 عرفان زارعی

مثل آب برای شکالت
   زینب فارسی

آشـپزی یـک هنـر اسـت، هنـری خوشـمزه، لـذت 
بخـش و حتـی آرامـش بخـش. خیلـی هـا معتقدنـد که 
آشـپزِیِ خـوب درون خـون آدم هاسـت یـا مثـا« ارثی 
کنـد،  مـی  آشـپزی  مـادری خـوب  اگـر  یعنـی  اسـت 
فرزندانـش هـم همیـن  طور. مـردان زیادی هم هسـتند 
که آشـپزی شـان حـرف ندارد و هـم طراز زنان هسـتند 
بـا ایـن حـال زنانه بودن آشـپزی بـر هیچ کس پوشـیده 

. نیست
آشـپزی یـک هنـر اسـت مثـل زندگـی کـردن. از آن 
جهـت کـه طعـم دار کـردن زندگی سـلیقه مـی خواهد، 

هـوش و ذکاوت مـی خواهـد و عشـق...
کتـاب »مثـل آب بـرای شـکات« داسـتان غریبـی 
اسـت از دختـری در امریـکای جنوبی«مکزیـک« ، کـه 
درگیـر سـنتهای عجیـب جامعـه  اش شـده اسـت. او 
میـز  وسـط  درسـت  شـود  مـی  متولـد  آشـپزخانه  در 
آشـپزخانه. در محیطـی سرشـار از بوی تنـد ادویه، بوی 

آش و دودی کـه همیشـه در آشـپزخانه اسـت.
تیتـای متولـد شـده در آشـپزخانه بـه دلیـل اینکـه 
آخریـن فرزنـد دختـر این خانواده اسـت و حـق ازدواج 
را نـدارد، تـا زمانـی که مـادرش زنده اسـت، حتی حق 
عاشـق شـدن را. لـورا اسـکوئیل نویسـنده ایـن رمـان 
عنـوان هـر فصـل از کتـاب خـود را یـک نوع خـوراک، 
کیـک و یـا حتـی سـوپ گذاشـته و بـر ایـن اسـاس 
در هـر فصـل یـک غـذا درسـت مـی شـود و اتفاقـات 
حـول آنـرخ مـی دهد.اتفاقاتـی کـه محوریـت اصلـی 
آن زندگـی، تنهایـی ، عشـق و مبـارزه  اسـت. مبـارزه 
دختـری  بـا جامعـه ای که او را از حق داشـتن همسـر 

و عشـق ورزیـدن محـروم کـرده است.)...احسـاس گـم 
گشـتگی و تنهایـی مـی کرد.مثـل آخرین دلمـه فلفل 
آغشـته بـه سـس شـاه بلـوط پـس مانـده در بشـقاب، 
یعـد از یـک شـام مجلـل. بارهـا وقتـی در آشـپزخانه 
تنهـا بـود، اینته مانده غـذا را به جای آنکـه دور بریزد، 
خـورده بـود. مـردم معمـوال« آخریـن دلمـه مانـده در 
بشقابشـان را بـه رسـم ادب باقی می گذارنـد که مبادا 
خوردنشـان حمـل بـر شـکم بارگـی شـود، بگذریم که 
خیلـی وقتهـا دلشـان ضعـف مـی رود آن را ببلعند، اما 
دسـت بـه طرفش نمـی برند.گویـی این آخری دلشـان 
را زده اسـت، آنهـم هیچـی نـه و دلمـه فلفـل کـه هـر 
طعمـی کهبخواهیـد در آن هسـت: شـیرین مثـل آب 
نبـات لیمـو، آب دار مثـل انـار، پـر از دانه هـای معطر 
فلفـل سـیاه و تنـدی دلپذیر فلفل قرمز در سـس شـاه 
بلوط،ایـن دلمـه اسـرار عشـق را نیـز در خـود نهفتـه 
دارد.(   فصـل سـوم، مـارس، خـوراک بلدرچیـن در 

سـس برگ گل سـرخ
هـر زمـان کـه غذایـی خوشـمزه را خـورده ام و از آن 
لـذت بـرده ام و احسـاس خوبـی داشـتم بـی شـک می 
دانسـتم کـه آشـپز آن یک قطـره عشـق در آن چکانده.

عشـق  بـرای  نیـز  بـرای شـکات«  آب  »مثـل  تیتـای 
ورزیـدن همیشـه بهتریـن هـا را خلق می کنـد، بهترین 

خـوراک را بهتریـن شـیرینی را... . 
»مثـل آب بـرای شـکات« را مریـم بیـات ترجمـه 
کـرده و توسـط نشـر روشـنگران و مطالعات زنـان بچاپ 
رسـانده اسـت. لورا اسـکوئیل این کتاب را در سال1989 
نوشـته اسـت.او از سـبک رئالیسـم جادویی برای نوشتن 

ایـن رمـان اسـتفاده کرده،  سـبکی کـه گابریل گارسـیا 
بـا آن مـی  آمریـکای جنوبـی  نویسـنده دیگـر  مارکـز 
نویسـد. رئالیسـم جادویـی در ایـن رمان براسـاس عادت 
هـا رسـوم و تـرس زنـان داسـتان اسـت.در سـال 1992 
آرائـو  آلفونوسـو  توسـط  کتـاب  ایـن  براسـاس  فیلمـی 
سـاخته شـد و نمایشـی با همین نام تیرماه سـال جاری 
در تهـران بـا کارگردانـی ابراهیـم پشـت کوهـی به روی 
صحنـه رفـت. لـورا اسـکوئیل  دو کتـاب  دیگـر بعـد از 
اولیـن کتابـش مثل آب برای شـکات نیز نوشـته: لحظه 
ایسـت روییـد عشـق بـا ترجمهـآذر عالـی پـور و قانـون 
عشـق بـا ترجمـه فریـدون قاضی نـژاد که هر دو توسـط 

نشـر روشـنگران  چـاپ شـده اند.
ایـن کتـاب تـا کنـون هشـت بـار تجدید چاپ شـده 
و سـایت آمـازون آن را جـزء 1001 کتابـی کـه قبـل از 
مـردن بایـد خوانـد معرفـی کرده. بوسـتون کلـوب دربار 
بـرای  نیـز چنیـن مـی گویـد:) مثـل آب  ایـن کتـاب 
شـکات بـه طـرزی فریبنـده سـاده و بـه طرز سـاده ای 
اعجاب انگیز اسـت، داسـتانی از عشـق، احسـاس، جنگ 
... و غبارروبـی از آن بخـش از تاریـخ مکزیکاسـت کـه به 

زنـان تعلـق دارد.(
بخش کوتاهی از متن کتاب، صفحه 160

)... آن زمـان هـا که هنوز باور داشـت اگر عروسـک را 
در نـان پیدا کنـد، همـه آرزوهایش معجزه آسـا برآورده 
خواهـد شـد؛ هر آنچـه آرزویش را کـرده بود.امـا زندگی 
بـه او آموخـت کـه قضایا به این سـادگی ها هم نیسـت؛ 
بسـیار انگشـت شـمارند کسـانی کـه آرزوهایشـان را بـه 
هرقیمتـی کـه شـده بـرآورده مـی سـازند و بـرای اینکه 
آدمـی مسـیر زندگـی اش را خودشـتعیین کنـد،  بـه 
نیرویـی فراتـر از تصـور او نیـاز اسـت.کارزاری کـه بایـد 
بـه تنهایـی مـی جنگیـد و سـنگینی ایـن بـار او را لـه 
مـی کـرد... .(   بخـش نهم،سـپتامبر، شـکات و نان روز 
سـه پادشـاه آن درنده کل وقتمان، آن کشـنده اشـتغال 
و اهتمـام، آن فراغت پیشـه بـا ایمان، خواجـه ی زمانه ی 
دوران.  قنبـر  کرمـان،  ایالـت  کافه چـی  کافه نشـینان، 
بـزرگ قهـوه خـوران بـود و پیشـوای کافئین دوسـتان ، 
مکانـی فراهـم کـرده  بـود با جـال و بـا اکرام به سـبک 

و سـیاق خارجیـان. دکانـی بـود بـزرگ و دلبـاز و در آن 
میزهـا و صندلی هـا فـراوان و تابلوهـا دوچنـدان و برهـر 
کـدام چهـره ای از هنر پیشـگان و بازیگـران و اهل طرب 
هالیـود آویـزان. برفـراز دروازه دکان چرم پـاره ای منقش 
بـود بـه کلمه سـحر آمیز کافـه ی قنبر در محـات باالی 
شـهر ایـن کلمه سـحرآمیز آن جنبه ی بـاکاس خودش 

را نشـان مـی دهد.
اگـر در محلـه  ای مثـل جایـی کـه منـزل ماسـت این 
جملگـی  خلـق  آویزان باشـد  مکانـی  درگاه  بـر  نوشـته 
جمـع می شـوند و صاحب سـرا را هفـت بـار ازشـهر بـه 
در می کننـد و تـا بپرسـد از چـه بـا من چنیـن می کنید 
؟مـی گوینـد از آنکـه مـردی بـدی . تـا وی بگویـد نیکا 

شـهری کـه بـدش قنبـر قهوه چـی سـت.
امـا در محـات بـاال اوضـاع دگرگـون اسـت و اجر 
و قـرب کافه چیـان بـه جـای خـودش باقـی سـت و 
کافه نشـینان معمـوال جوانانـی هسـتند کـه بهتریـن 
مشـاغل دنیـا را صاحب انـد که آن همانا داشـتن پدر 
سـرمایه دار اسـت. ایشـان خـروس خانه شـان ظهرهـا 
می خوانـد و کسـی مزاحـم خواب آرامشـان نمی شـود 
فـرا  و کیک شـان  قهـوه  وقـت  از عصرهنـگام کـه  و 
می رسـد قـدم بـه کافـه می نهنـد و بـا دیگر دوسـتان 
نشـینی  کافـه  شـریف  مشـغله  بـه  بـزرگ زادگان  و 
مشـغول می شـوند تـا زمـان دور دورهـای شـبانگاهی 
فرابرسـد و بـا مرکـب ابـوی محتـرم خیابان های شـفا 
و هـزار و یکشـب را در مسـیرهای مختلـف طی کنند 
و اطمینـان که از سـامت آسـفالت و ایمنی رهگذران 
حاصـل شـد )و اگـر بخت یارشـان بـود تنـی چند هم 
از ابـن سـبیان را بـه مقصد مربوطه رسـاندند( دوباره 
در  مکاشفاتشـان  از  گوینـد  گـزاف  و الف  بازگردنـد 
دور دور. بگذریـم از کافـه نشـینان بـاال و برگردیـم به 
کافـه ی مربوطـه که محـل رخـداد ماجرهـای کافه ی 

قنبر اسـت .
زیـن پـس هـر روز حکایاتـی پندآمیز و پر آب چشـم 
از ایـن مـکان عجیـب امـا نزدیـک روایت خواهیـم نمود 

باشـد که مقبـول افتد.
 باقی بقایتان

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

برابـر رای شـماره 139460319007001821 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای مجیـد غفاری فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 157 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 281/50 مترمربـع تحت پـاک 4658 فرعی از 5 اصلـی واقع در 
بخـش 4 کرمـان بـه آدرس کرمـان طاهـر آبـاد خیابـان سـعادت آبـاد شـمالی 2 کوچـه رجایی بن بسـت اول 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای محمـد حسـین نظریـان محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع 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 مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

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

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139460319007000084 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض آقـای غامرضـا متقـی فرزنـد ماشـاءاله بشـماره شناسـنامه 315 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 272/27 مترمربع تحت پـاک 1 فرعـی از 969 اصلـی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابـان ابوحامد کوچه خواجـه خضر )ع( کوچه شـهید عبداللهی خریداری 
از محـل مالکیـت خانـم فاطمـه نکوئـی و آقـای مهـدی ارجمنـد کرمانی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

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

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

برابـر رای شـماره 139360319007042990 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم پروین زارعی کشـیتوئیه فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 508 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 106/96 مترمربع تحت پاک 13776 فرعی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 548 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب خیابـان صیادشـیرازی کوچـه 17 خریداری از محل مالکیت خانم شـهربانو عسـکری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

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

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139460319007000070 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعارض متقاضی آقای ابراهیم ایران پسـند فرزند علی بشـماره شناسـنامه 416 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 250/43 مترمربع که مـوازی 10/01 مترمربع از ششـدانگ عرصه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پاک 13692 فرعـی از 4776 اصلی واقع در بخش 1 
کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنه ای کوچه شـماره 49 خریـداری از محل مالکیـت آقای اکبر 
رشـید فرخـی و غیـره محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
827 م/الف

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

برابـر رای شـماره 139360319002010882 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مسـلم جـداوی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه 6080084066 صادره 
از منوجـان در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 869/50 مترمربـع پـاک 678  فرعـی از 690 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـاک 690 اصلـی قطعـه پنـج واقع در حسـین آبـاد منوجان بخـش 46 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای محمـد حسـن دوراندیـش محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 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 مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد و اماک  - کهنوج
م الف 32

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139460319007001967 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانم زهرا علی حاجی فرسـنگی فرزند اکبر  بشـماره شناسـنامه 2159 صادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 314/32 مترمربع تحت پـاک 12644 فرعی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 394 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه 2 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اکبـر علـی حاجی 
فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم 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 مدت 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 بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

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

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

برابـر رای شـماره 139460319007001406 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد رضا اشـرف گنجویی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 125 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 31/78 مترمربـع تحت پـاک 12643 فرعـی از 3968 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 394 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیاد شـیرازی کوچه 2 خریداری از محـل مالکیت آقای اکبـر علی حاجی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع 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 پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12

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

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139460319007001999 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای محمد رضا اشـرف گنجویی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 125 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 147/62 مترمربـع تحـت پـاک 12645 فرعی از 
3968 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 394 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمـان به آدرس 
کرمـان سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه 2 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اکبـر علی 
حاجـی فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 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 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/29              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/03/12
کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
836 م/الف

بحران ملی سو مصرف دارو
  علی ضرابی - پزشک عمومی

سـوءمصرف داروهـا در ایران چنان موضـوع پراهمیتی 
اسـت کـه بـر آن شـدیم جهت اطـاع از عواقـب آن چند 

سـطری در ایـن مورد با شـما صحبـت کنیم. 
کـه  میپیونـدد  وقـوع  بـه  زمانـی  ارادی  سـوءمصرف 
شـما بـدون تجویـز پزشـک اقـدام بـه مصـرف دارو کنید 
یـا میـزان و زمـان مصـرف را بیشـتر کنیـد. سـوءمصرف 
غیـرارادی زمانـی حادث میشـود که شـما میـزان و زمان 
مصـرف را فرامـوش کنید.در این میان سـوءمصرف ارادی 
داروهـا، در حـال حاضـر یکـی از معضـات رو بـه رشـد 
کشـور ماسـت و بـه نوعییـک بحران ملی اسـت چـرا که 
ابعاد بسـیار گسـتردهای دارد. به علت در دسـترس بودن 
زیاد و گسـتردگی این مبحث در این یادداشـت، صرفا در 

مـورد سـوءمصرف آرامبخشـها صحبـت میکنیم.
داروهـای  مصـرف  صـورت  بـه  آرامبخشـها  مصـرف 
قانونـی اسـت کـه موجب تسـکین یافتن یا بهبـود خواب 
میشـوند. آرامبخشـها داروهایـی هسـتند کـه از طریـق 
کاهـش فعالیـت سیسـتم عصبـی مرکزی نوعی تسـکین 
بـه بـار میآورنـد. ایـن داروهـا شـامل مسـکنها، داروهای 
ضد اضطراب و قرصهای خواب میباشـند. از مشـهورترین 
ایـن دارو هـا مـی تـوان بـه بنزودیازپینهـا، بارپیتوراتها و 
داروهـای خوابآور اشـاره کـرد. در این گروه از مسـکنهای 
مـورد سـوءمصرف، بارپیتوراتهایـی از قبیـل فنوبارتیال و 
سـکوبارتیال از سـایر دارو ها تاثیرشـان سـریع تر اسـت. 
ازنشـانههای سـوءمصرف داری می توان به نشـانههای 
مسـمومیت دارویـی آرامبخشـها از قبیـل خوابآلودگـی، 
بیثباتـی جسـمانی،  تفکـر،  توانایـی  و  حافظـه  کاهـش 
اشـکال در ایسـتادن و راه رفتـن، تغییـرات خلقـی، عـدم 
وضـوح دیـداری، تکلـم کنـد و نامفهوم، گفتـن چیزهایی 
که در حالت معمول شـرمآور اسـت و اخال در جهتیابی 
اشـاره کـرد. همچنیـن در صورتمصـرف بیـش از حد این 
نـوع داروهـا نشـانه هایـی ماننـد اختال تنفـس، کاهش 
فعالیتهـای معدهای و رودها، کاهش شـدید فشـار خون،  

اغمـاء و مـرگ ظاهـر می شـود.
چگونگـی تشـخیص سـوءمصرف دارو بـه ایـن صورت 
اسـت کـه دکتـر با شـما صحبـت میکنـد و عائـم طبی 
شـما را بررسـی میکند و یادتان باشـد که باید به پزشـک 
خـود اعتمـاد کنیـد و رفتـار و حـاالت خـود را بـرای وی 
توضیـح دهید. پزشـکان جهـت درمان،اقداماتـی از قبیل 
ادرارآور، شستشـوی معـده، تجویـز دارو  تجویـز داروی 
جهـت کمک به دفـع دارو ازطریـق روده، ،تنظیم مایعات 
بـدن از طریـق وصـل سـرم انجـام میدهنـد ودر مـوارد 
شـدیدتر ممکـن اسـت نیاز بـه دسـتگاه تنفـس و دیالیز 

باشد.
بـرای تـرک مصـرف آرامبخشـها  بـه ایـن دلیـل کـه 
تـرک ناگهانـی کار خطرناکی اسـت و ممکن اسـت منجر 
بـه حمـات تشـنجی شـود،نیاز بـه زمـان زیـادی دارد. 
رواندرمانـی نیـز از جایـگاه خاصـی در تـرک ایـن داروها 

اسـت. برخوردار 
. بـرای جلوگیری از سـوءمصرف آرامبخشـها از مصرف 
دارو مگـر بـا تجویز پزشـک متخصص اجتنـاب کنید ولی 
بـه زمـان و میـزان مصـرف دارو دقـت کنیـد و از مصرف 
الـکل بـه صـورت همزمـان جـداً خـودداری کنیـد زیـرا 
تحـت تأثیـر الکل، کنترل فرد بر رفتارش سسـت شـده و 
موجب آغاز سـوءمصرف مجـدد دارو یـا افزایش اضطراب 

افسردگیمیشود. و 
بـرای مراقبـت خودتـان از سـو مصـرف دارو،شـما می 
توانیـد بدیـن صـورت اقدام کنیـد که داروی تجویز شـده 
را طبق دسـتور پزشـک دنبال وتغییراتی در شیوه زندگی 
از قبیـل ورزش کـردن، تغذیهی مناسـب، مصـرف قهوه و 
سـایر داروهای گیاهـی، تفریح، انتخاب سـرگرمی، گوش 
دادن بـه موسـیقی و تمرینـات آرامش آوراعمـال کنیـدو 
همچنیـن درمواقع فشـار ازتمرینات تنفسـی دیافراگمی، 
صحبـت کـردن با دوسـتان و ایجـاد نگرش مثبـت غافل 

نشـوید.موفق و تندرسـت باشید.
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5 تکنولوژی5 چه می خوانید...
پیشـنهاد مـا به شـما این اسـت که صفحـه »تکنولوژی« امروز را از دسـت ندهید. قسـمت دوم خودروهای بـدون راننده سـوژه اصلی این صفحه 

است.

خبر

نیمه اسمارت واچ قرن20؟!
سـاعت هـای هوشـمند و بـه طـور کلی گجـت های 
بـازار  و  انـد  محبـوب شـده  بسـیار  اخیـراٌ  پوشـیدنی 
رقابـت جدیـد و جـدی تری را برای شـرکت هـا فراهم 
سـاخته انـد. اما پیـش از ظهور سـاعت های هوشـمند، 
معرفـی  و  سـاخت  درصـدد  مختلفـی  شـرکت های 
سـاعت هایی بـا تکنولـوژی روز برآمدند، امـا ظاهرا اکثر 
آنهـا موفقیتـی در ایـن زمینـه کسـب نکردند. شـرکت 
سامسـونگ نیز برای اولین بار در سـال 1999، سـاعت 
SPH-WP10 را کـه در رده ی گوشـی/ سـاعت قـرار 

کرد. معرفـی  دارد، 
بـا تاش شـرکت های فنـاوری، امروزه شـاهد حضور 
سـاعت های هوشـمندی نظیـر Moto 360 موتـوروال 
و اپـل واچ در بـازار هسـتیم. اگـر تاریـخ سـاعت های 
هوشـمند را بررسـی کنیـم، می تـوان بـه شـرکت های 
مختلفـی اشـاره کـرد کـه تـاش بسـیاری را در ایـن 
زمینـه داشـته اند امـا متاسـفانه تـا بـه حال نتوانسـتند 
سـاعت هوشـمندی معرفـی کننـد یا سـاعت های آن  ها 

توجـه افـراد زیـادی را جلـب نکرده اسـت.
از  یکـی  سامسـونگ   SPH-WP10 سـاعت 
الهـام از فیلم هـای عملـی  محصوالتـی اسـت کـه بـا 
تخیلـی سـاخته شـده و حـال به تاریخ پیوسـته اسـت. 
ایـن سـاعت در زمان خـود، کوچک ترین و سـبک ترین 
و طراحـی  بـود  بی سـیم  ترمینال هـای  دارای  سـاعت 
سـتارگان  جنـگ  نظیـر  فیلم هایـی  مدیـون  را  خـود 
هوشـمند  سـاعت های  بـه  نگاهـی  اگـر  امـا  اسـت؛ 
امـروزی سامسـونگ بیاندازیـد، ایـن سـاعت ها دیگر نه 
سـبک ترین و نـه کوچک تریـن هسـتند، زیـرا بـه طور 
میانگیـن وزنـی معـادل 50 گـرم و ضخامتـی حدود 2 
سـانتی متر دارند. البته دیگر در سـاعت های هوشـمند 
امـروزی شـاهد وجـود آنتن ها نیسـتیم و ایـن قطعه به 
کلـی از خانـواده سـاعت ها و گوشـی های موبایل حذف 

است. شـده 
بـا  سامسـونگ،   SPH-WP10 سـاعت  سـاختار 
عملکـرد الکترونیکـی و آنتـن مخابراتـی ترکیـب شـده 
می توانسـتند  کاربـران  سـاعت  ایـن  توسـط  اسـت. 
تماس هـای تلفنـی را تـا 90 دقیقـه برقـرار کننـد؛ بـا 
در نظـر داشـتن طـول تمـاس، می تـوان به طـول عمر 
بـاالی باتری سـاعت نیز پی برد. این سـاعت نمایشـگر 
ال سـی دی و دکمه هـای فیزیکـی را بـرای دسترسـی 
 SPH-WP10 بـه منوهـا دارد. عاوه بـر این، سـاعت
توانایـی اجـرای دسـتورات صوتـی را نیـز داشـت. ایـن 
دسـتگاه فاقـد صفحـه کلیـدی بـرای وارد کـردن متن 

و شـماره گیری بـود.
ایـن سـاعت قصـد  تولیـد  بـا  اگرچـه سامسـونگ 
داشـت توجـه کاربـران جـوان را بـه محصـول جدیـد 
بـا سـاعت  کمپانـی  ایـن  امـا  کنـد،  معطـوف  خـود 
SPH-WP10 بـه هـدف خود نرسـید. احتماال دلیل 
عـدم موفقیـت، ظاهـر سـاعت و کنترلرهـای آن بـود 
یـا شـاید طراحـی ایـن سـاعت نسـبتا قدیمـی بـود. 
خوشـبختانه امـروزه سامسـونگ در مقایسـه بـا رقبـا، 
فـروش خوبـی را در زمینـه ی گجت هـای پوشـیدنی 

رقـم زده اسـت.

چگونه دنیایی مملو از خودروهای 
بدون راننده خواهیم داشت؟

قسمت دوم

چالش های فنی
نمونـه سـاخته شـده توسـط گـوگل واقعا خوب اسـت 
ولـی هنـوز کامل نیسـت. اولین چیزی کـه در این خودرو 
 )LIDAR( توجـه شـما را به خود جلـب می کند لیـدار
گـردان بـاالی سـقف آن اسـت. ایـن لیـدار بـا اسـتفاده 
از اشـعه فروسـرخ بـا سـرعت بسـیار باالیـی تصویـری از 
اطـراف خـودرو بـه دسـت می دهـد. بـا ثبـت موقعیـت و 
میـزان تراکـم لیـزری کـه بازتابـش بـه لیـدار می رسـد، 
یـک الگوریتـم سـاده می توانـد یک نقشـه سـه بُعـدی از 
اشـیای اطـراف خـودرو ارائـه می دهـد که ماشـین را قادر 
می سـازد تـا خودروهـای دیگر، عابریـن پیـاده، پیاده روها 

و حتـی عائـم ترافیکـی را تشـخیص دهد.
بـه  مجهـز  خـودرو  ایـن  گـردان،  لیـدار  بـر  عـاوه 
دوربین هایـی اسـت که بـرای جمع آوری اطاعـات اضافی 
از اطـراف خودرو مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. در نهایت 
ایـن خـودرو مجهـز بـه GPS اسـت کـه موقعیت یابـی 
دقیـق را برایـش ممکـن می سـازد. هیچ یـک از مـواردی 
کـه در بـاال ذکـر کردیم بـه تنهایی آن قدر خوب نیسـتند 
کـه بـرای هدایت خـودرو بدون راننـده کافی باشـند ولی 
با اسـتفاده از یـک نرم افزار هوشـمند که بتوانـد اطاعات 
حاصـل از آنهـا را ترکیـب کنـد این خـودرو قـادر خواهد 
بود تا تصمیمات هوشـمندی را در هنـگام رانندگی اتخاذ 
کنـد. همچنیـن گـوگل برای سـاده تر کـردن مسـیریابی 
خودروهـا از مدت هـا پیـش بوسـیله خودروهـای دیگری 
کـه دارای لیـدار روی سـقف خـود بوده انـد، اقـدام بـه 
نقشـه نگاری سـه بُعدی  از خیابان هـا کـرده اسـت. تمامی 
ایـن اطاعـات به دقت گـردآوری و دسـته بندی شـده اند 
تـا کامپیوتر خـودرو از موقعیت مکانی چراغ هـای راهنما، 
محدودیـت سـرعت و خط کشـی مخصـوص هـر جـاده 

اطاع داشـته باشـد.
ایـن خـودرو می توانـد موقعیـت جغرافیایی خـود را از 
طریـق مقایسـه داده هـای فعلـی لیـدار خود و نقشـه های 
سـه بُعـدی از جـاده ای کـه روی آن در حرکـت اسـت، 
تنظیـم کنـد تا مطمئن شـود کـه هنگام حرکـت از خط 
خارج نشـده اسـت. ایـن امر همچنیـن زمانی کـه خودرو 
در داخـل تونل هـا یـا گاراژ در حـال حرکت اسـت، کمک 

می کنـد.

ایـن ترکیـب سـخت افزار و نرم افـزار می توانـد کارهای 
بسـیار قابـل توجهی انجام دهـد؛ می تواند حـرکات موتور 
سـوارها و عابـران پیـاده را ببیند و حتـی پیش بینی کند، 
می توانـد عامت هایـی را نظیـر جـاده در دسـت تعمیـر 
اسـت و جاده مسـدود اسـت، تشـخیص دهد. این خودرو 
قـادر اسـت تـا سـرعت خـود را در بزرگراه هـا بـا سـایر 
خودروهـا تنظیم کنـد. نرم افزار این خـودرو حتی از نقاط 
کـور خـودرو نیز آگاهـی دارد و با دقت نسـبت به مواردی 
کـه ممکن اسـت عابر پیـاده ای ناگهـان از بیـن خودروها 
می کنـد.   اتخـاذ  مناسـبی  عکس العمـل  شـود  ظاهـر 
متاسـفانه برخـی کارهـا هـم هسـتند کـه این خـودرو از 
عهـده انجـام آن ها بـر نمی آیـد. مهم ترین مسـاله آب و هوا 
اسـت. خـودروی گوگل اکثـرا در کالیفرنیا مـورد آزمایش 
قـرار گرفتـه اسـت. در یـک آزمایـش وسـیع تر کـه در 
جاده هـای نقـاط مختلف دنیا صـورت گیـرد، خودروهای 
بـدون راننده بایـد در مسـیرهایی با بارش های سیل آسـا، 
مـه غلیظ و برف سـنگین مواجه شـوند که ایـن خود یک 
مسـاله مهـم اسـت چـرا کـه تمـام این مـوارد بـر کیفیت 
کار لیـدار روی سـقف ایـن خـودرو تاثیـر می گذارند. برف 
و آبی که در یکجا جمع شـده باشـد اشـعه لیزر را مختل 
می کننـد و جمـع آوری اطاعـات را بـا مشـکل مواجـه 
می کننـد. مـه و بـاران شـدید نیـز بـه شـدت دامنـه دید 
لیـدار را کاهـش می دهنـد. بدون یـک لیدار قابـل اعتماد 

ایـن خـودرو تقریبا نابینا اسـت.
حـل مسـاله آب و هـوا هنوز هـم یک موضوع پژوهشـی 
بـاز در ایـن زمینـه اسـت. اگـر بخت با ما یار باشـد شـاید 
بـرای  نویـز  فیلتـر  هوشـمند  الگوریتم هـای  از  بتوانیـم 
جمـع آوری داده هـای معنـادار حتـی در هـوای نامسـاعد 
بهـره بگیریـم  یـا ایـن کـه قسـمت عمـده بار شناسـایی 
ایـن   در  کـه  بگذاریـم  دوربین هـا  دوش  بـر  را  مسـیر 
صـورت احتمـاال خـودرو مجبور خواهـد بود تا با سـرعت 
کمتـری حرکـت کنـد. شـاید هم نیاز بـه اسـتفاده از یک 
 SONAR مجموعه سنسـور جدید داشـته باشـیم شاید
)مسـیریابی از طریـق صـدا( یا RADAR )شناسـایی از 
طریـق امـواج رادیویی( بتوانند قابلیت ترسـیم نقشـه های 
سـه بُعـدی را در مواقعی که سیسـتم لیدار قـادر به انجام 
آن نیسـت، بـه خـودرو بدهنـد. در حـال حاضـر گـوگل 

مشـغول کار روی هـر دو مـورد ذکر شـده اسـت.
امـا مسـئله مهم تـر مسـیرهای طوالنی تـر و شـرایط 
پیچیده تـر اسـت. اکثـر مسـیرهایی کـه از خودروهـای 
بـدون راننـده در آنهـا اسـتفاده خواهـد شـد، آزاد راه هـا 
هسـتند. بـرای یـک روبـوت، رانندگـی در آزاد راه سـاده 
اسـت. اسـتفاده دیگـر از ایـن خودروهـا شـاید رانندگی با 
سـرعت پاییـن و در هـوای خـوب داخـل شـهر باشـد که 
روبـوت راننـده از عهـده ایـن نیـز بـه خوبـی بـر  می آیـد. 
اگرچـه مـواردی کـه ذکـر کردیـم حـدود 90 درصـد از 
رانندگـی  ولـی  می شـوند  شـامل  را  رانندگـی  شـرایط 
فقـط در ایـن دو مـورد خاصـه نمی شـود. خودروهایـی 
کـه در مراسـم ها باید بـه نوعـی رژه برونـد، آمبوالنس ها، 
تصادفـات  راه سـازی،  خودروهـای  باربـری،  خودروهـای 

جـاده ای و غیـره نیـز بخشـی از رانندگـی هسـتند.
واقعیـت این اسـت که وقتـی مجموعه کارهایـی را که 
یـک خـودروی بـدون راننـده بایـد بتوانـد مدیریـت کند 
لیسـت می کنیـم، تقریبا با یک لیسـت بـا بی نهایت مورد 
مواجـه می شـویم کـه هـر کـدام احتمالی هر چنـد ناچیز 

بـرای رخ دادن دارند.
بایـد بپذیریم کـه در نهایت هم اتفاقی بـرای خودروی 
بـدون راننـده می افتد کـه بـرای آن برنامه ای نداشـته ایم 
ناپذیـری  لطمه هـای جبـران  اسـت  کـه حتـی ممکـن 
را باعـث شـود. در حـال حاضـر خـودروی گـوگل دارای 
ویژگی هـای مختلفی که بتواند لیسـت مـوارد احتمالی را 
به طور کامل پوشـش دهد، نیسـت اما در حال پیشـرفت 
اسـت. گـوگل در حـال کار بـر روی توسـعه واکنش هـای 
ایمنـی جایگزیـن بـرای ایـن خـودرو اسـت تـا در مواقـع 
ضـروری تضمیـن کنـد که این خـودرو در مـواردی مانند 
اشـتباهات نرم افـزاری یـا شـرایط رانندگـی پیش بینـی 

نشـده باعـث آسـیب دیدگی کسـی نمی شـود. 
خریـد  سـر  بـر  نیـز  دیگـری  محدودیت هـای  البتـه 
خـودروی گـوگل وجـود دارد. LIDAR گـردان موجود 
بـر روی سـقف ایـن خـودرو در حـال حاضـر بـه تنهایـی 
خـوش  خبـر  امـا  دارد.  قیمـت  دالر  از 30,000  بیـش 
در ایـن مـورد ایـن اسـت کـه دلیـل قیمـت بـاالی ایـن 
لیدارهـای گـردان بـه دلیـل تعداد محـدود آ ن ها اسـت و 
در تولیـد انبـوه بدون شـک قیمـت آن ها کاهـش خواهد 

فت. یا
چالش های قانونی

بـا  قانونـی  دیـد  از  راننـده  بـدون  خودروهـای  امـا   
بـا  خـودکار  روبوت هـای  هسـتند.  مواجـه  چالش هایـی 
قدرت کشـتن انسـان ها، بیکار شـدن بسـیاری از انسان ها 
کـه شغلشـان رانندگـی بـوده اسـت و نکتـه بسـیار مهـم 
دیگـر، شـرکت های بزرگـی کـه میلیون هـا دوربین سـیار 
را در قالـب یـک خـودروی بـدون راننـده در سراسـر دنیا 

پخـش کرده انـد.
احتمـاال خودروهـای روبوتیک هم انسـان ها را خواهند 

کشـت )البتـه بسـیار کمتـر از خودروهایـی که انسـان ها 
هدایـت آن هـا را بـر عهده دارنـد(، جای میلیون هـا راننده 
کامیـون و البتـه ده هـا میلیـون راننده تاکسـی را خواهند 
گرفـت و البتـه اطاعـات زیـادی از کاربـران خـود بـه 
گـوگل خواهنـد داد. ناگفتـه پیـدا اسـت کـه مقاومتی بر 
سـر قانونـی شـدن خودروهـای بـدون راننده وجـود دارد 
بخصـوص کـه ورود آن ها بـه دنیای واقعـی نیازمند تغییر 
و البتـه اضافـه شـدن برخـی قوانیـن بـه قانون هـای رایج 

است. کشـورها 
افـرادی کـه در زمینـه قانون گـذاری فعالیـت می کنند 
تاییـد کرده انـد که وضـع قوانین بـرای خودروهـای بدون 

راننده کار دشـواری اسـت:
مـا در زمینـه ارائـه گواهینامـه، وضـع قوانیـن بـرای 
خودروهـای فعلـی و شـرکت های فرونـده ایـن خودروهـا 
بـه جایـگاه مطلوبـی رسـیده ایم ولـی تجربـه کافـی برای 
توسـعه این گونـه قوانیـن بـرای خودروهـای بـدون راننده 
نداریـم.  بـا ایـن حـال حتـی ایـن دسـته از افـراد نیـز 
معتقدنـد کـه این حـوزه از فناوری ارزش تاش بیشـتر و 

تمرکـز بـرای وضـع قوانیـن را دارد.
ایـن یـک مسـئله در ارتبـاط با آینده اسـت کـه بدون 
تردیـد اتفـاق خواهـد افتـاد و کار روی آن بسـیار جـذاب 
اسـت. بـدون تردید خودروهـای بدون راننده نـوع زندگی 

تمـام انسـان ها را تغییر خواهنـد داد.
مسیر پیش رو

 اگـر فقـط یـک نتیجـه باشـد کـه بتوانیـم از نـکات 
ذکـر شـده در ایـن مقالـه بگیریـم، ایـن نکتـه اسـت کـه 
چالش هـای باقیمانـده تـا زمانـی کـه خودروهـای بـدون 
راننده در سراسـر دنیا متداول شـوند، چالش هایی دشـوار 
و بنیادین هسـتند. زیرسـاخت های فناوری و قانونی فعلی 
بـه انـدازه ای کارآمد نیسـتند که شـاهد خودروهای بدون 
راننـده بـا حداکثـر پتانسـیل ممکن آن هـا باشـیم. با این 
حـال جـای امیـدواری وجـود دارد چـرا که این مسـائل و 
چالش هـا بـه خوبـی شناسـایی و تعریـف شـده اند، قابـل 
حـل هسـتند و در حـال حاضـر جمعـی از باهوش تریـن 
افـراد ایـن کـره خاکـی مشـغول تحقیـق در مـورد آنهـا 

. هستند
شـانس ایـن وجـود دارد کـه ایـن فنـاوری تـا سـال 
2018 حداقـل در مناطقـی ماننـد کالیفرنیا و نـوادا آماده 
بهره بـرداری  شـود. حتـی امکان ایـن امر وجـود دارد که 
تـا 10 سـال آینـده این فنـاوری نحـوه زندگی هـر فردی 

در سراسـر دنیـا را تغییـر دهد.
ایـن تغییـرات بسـته بـه فرهنـگ رانندگـی، این کـه 
مـردم چگونـه کار می کننـد و فعالیت های اجتماعی شـان 
بـه چه نحو اسـت و البتـه این که شـهرها چگونه طراحی 
می شـوند، متفـاوت اسـت. اگـر ایـن تغییـرات رخ دهـد، 
بـدون تردیـد بزرگ تریـن تحـول در حمل و نقـل از زمـان 

اختـراع خودروهـا خواهـد بود.

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

برابـر رای شـماره 139360319004001125 مـورخ 1393/05/30 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانه بامعارض  متقاضی آقای محمد عارفی نژاد راوری فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 270 صادره از راور در 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 483/80 مترمربع پاک 1733 فرعی از 1893- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پاک 12 فرعـی از 1893- اصلی واقع در راور خیابان قدس غربی بعد از سـه راه فاطمیه 
بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای حمزه مرشـد زاده و غیـره محرز گردیده اسـت. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائـه  نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319004000992 مـورخ 1393/05/18 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانـم زهرا خیراندیش شـورکی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 469 صـادره از 
راور در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 281/30 مترمربع کـه میزان یکدانـگ از کل 
ششـدانگ عرصـه ملـک بـه مسـاحت 46/88 مترمربع متعلق به وقف می باشـد پـاک 59 فرعـی از 1896 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعـی از 1896 اصلی واقـع در راور خیابان امام رضا کوچه شـماره 1 بخش 18 
کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت مالک رسـمی آقای سـید محمد مرتضـوی و غیره محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 29

 آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضیعت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319007037158 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض متقاضـی خانـم بتـول زیدآبـادی نـژاد فرزند علـی بشـماره شناسـنامه 4466 صـادره از سـیرجان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 249/50 مترمربع تحـت پـاک 13480 فرعـی از 4776 اصلـی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه ادرس کرمـان بزرگـراه ایت الـه خامنـه ای 31 بعد از 20 متری کوچه امام حسـن عسـکری 
)ع( سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت آقای شـاهپور کیانیان محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطاع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

 کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
  10025

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

ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139360319004002243 مـورخ 1393/09/17 هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای هادی منوچهری پنـاه راوری فرزند غامرضا بشـماره شناسـنامه 2237 صادره 
از راور در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت 383/95 مترمربع پـاک 1744 فرعـی از 1893- اصلی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 419 فرعـی از 1893- اصلـی واقـع در راور خیابان گلنار کوچه شـهید جعفـری بخش 18 
کرمـان خریـداری از محـل مالکیـت آقـای غامرضا منوچهری پنـاه راوری مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

 رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 33

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

برابـر رای شـماره 139360319004000995 مـورخ 1393/05/18 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه  ثبت ملک 
راور تصرفـات مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای روح الـه خواجوئـی راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 
456 صـادره از راور در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت 281/30 مترمربع که میزان 
یکدانـگ از کل ششـدانگ عرصـه ملـک بـه مسـاحت 46/88 مترمربـع متعلـق بـه وقف می باشـد پـاک 59 
فرعـی از 1896 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1 فرعی از 1896 اصلـی واقع در راور خیابـان امام رضا 
کوچـه شـماره 1 بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت مالک رسـمی آقای سـید محمـد مرتضوی و 
غیـره محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود 
در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 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 اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت 
بـه ایـن اداره ارائـه  نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 30

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

ساختمانهای فاقدسندرسمی
برابـر شـماره رای 139360319002011109 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه  ثبـت ملک کهنـوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای کـرم دیناربر فرزند جان اهلل بشـماره شناسـنامه1644 صـادره از کهنـوج در یک باب 
مغـازه بـه مسـاحت 21 مترمربع پـاک 871 فرعـی از 497 اصلی مفروز و مجزا شـده از پاک 13 فرعـی از 497 
اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نـورک آباد قلعـه گنج بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی نـورک احمدی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطاع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/2/15     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/2/29

رئیس ثبت اسناد و اماک -  اصغر نارویی

 آگهـی موضـوع ماده 3 قانـون و ماده 13 آئیـن نامه قانون تعیین تکلیـف وضیعت ثبتی و 
اراضی و سـاختمانهای فاقدسند رسمی

برابـر رای شـماره 139360319002011469 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه  ثبت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای موسـی رکیـده پور فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1064 صـادره از 
کهنـوج در یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 469/20 مترمربع پاک 881 فرعـی از 497 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک 13 فرعـی از 497 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نـورک آبـاد قلعـه گنـج بخـش 46 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای نـورک احمـدی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطاع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از 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: 1394/02/15   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر ناروئی
10042

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

ساختمانهای فاقدسند رسمی
برابـر رای شـماره 139360319002010161 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای حسـین اوژند فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 1854 صادره از کهنـوج در یک باب 
مغـازه بـه مسـاحت 140 مترمربـع پـاک 24 فرعـی از 880 اصلی مفروز و مجزی شـده از پـاک 880 اصلی 
قطعـه پنـج واقـع در منوجـان - ده میـرزا )توحیدآبـاد( - روبـرو پمـپ بنزین خریـداری از مالک رسـمی آقای 
عبـاس دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز 
آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک - اصغر ناروئی
10043

پایان حماسه دیدنی است...!
امـروز منتظـر بازگشـت گرالت بـه کامپیوتر های شـخصی و 

کنسـول های خانگی نسـل هشـتم باشید.
امـروز مصـادف بـا عرضـه جهانـی پایـان سـه گانـه حماسـه 
گرالـِت ریویـا یـا همـان ویچـر اسـت. Witcher The  سـری 
بـازی سـوم شـخص در سـبک نقـش آفرینی اسـت که توسـط 
میشـود.  سـاخته    CD Project Red لهسـتانی  شـرکت 
ایـن بـازی حـول افسـانه هـا و داسـتان هـای اروپـای شـرقی 

و اسـکاندیناوی، قاتـان بـی رحـم و سـاخان اسـت. گرالـت مشـهورترین پهلـوان اروپـای شـرقی و 
سـرزمین خیالـی ریویـا اسـت.

سـری سـوم ایـن بـازی بـه نـام  Wild Hunt : 3 The Witcher قرار اسـت گرالت را بازنشسـت 
کنـد و بـه حماسـه های پهلوانان دیگر افسـانه هـای اسـکاندیناوی بپـردازد.CD Project Red  نیز 
اعـام کـرده اسـت که ایـن بـازی از دنیـای  بـازیElder Scrolls V : Skyrim  محصول شـرکت 
Bethseda کـه بزرگتریـن نقشـه را در بیـن بـازی هـای نقـش آفرینـی دارد و سـال 2011 برتریـن 
بـازی سـال شـد، 20 درصـد بزرگ تر اسـت. اکنون ایـن بازی نهمین بازی اسـت که ازسـختگیر ترین 

سـایت دنیـای بـازی GameSpot نمـره کامل 10 از 10 گرفته اسـت!

5300 میلی آمپر باتری؟!
اگـر دنبـال یـک گوشـی میـان رده، ارزان قیمـت و بـا ظرفیت 
 Bluboo X550 باورنکردنـی باتـری هسـتید، احتمـاال دیوانـه
خواهیـد شـد! ایـن گوشـی از محصـوالت یک شـرکت ناآشـنای 

چینـی به نـام Bluboo اسـت.
X550 دارای یـک صفحـه نمایـش 5,5 اینچـی بـا رزولوشـن 
HD و ظرفیـت باتری 5300 میلی آمپرسـاعتی اسـت. سیسـتم 
عامـل آن اندرویـد 5,1 اللی پاپ اسـت و از پردازنده چهار هسـته 

 ،4G شـرکت مدیاتـک بهـره می بـرد. عـاوه بـر ایـن مـوارد، پشـتیبانی از MTK6735 ای 64 بیتـی
دوربیـن عقـب 13 مگاپیکسـل، دو گیگابایـت رم و 16 گیگابایـت حافظـه داخلـی قابـل افزایـش نیـز از 

دیگـر ویژگی هـای این گوشـی اسـت.
 Amprius از تولیـدات یـک شـرکت آمریکایـی بـه نـام X550 باتـری 5300 میلـی آمپرسـاعتی
اسـت و بـه لطـف تکنولـوژی PumpExpress Plus Solution مدیاتـک از قابلیت شـارژ سـریع نیز 

پشـتیبانی می کنـد.
قیمـت گـذاری X550 نیـز در نـوع خـود جالب اسـت. این گوشـی از روز 19 می تا 4 ژوئـن با قیمت 
149,99 دالر بـه فـروش می رسـد. از روز 5 ژوئـن تـا 4 جـوالی قیمـت آن بـه 159,99 دالر می رسـد و 

پـس از آن بـا قیمـت 169,99 دالر عرضه خواهد شـد.
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

66 فرهنگ
چه می خوانید...

خیـام را دوسـت داریـد؟ پـس صفحـه »فرهنـگ« را امروز از دسـت ندهید. مصاحبه با یک دندانپزشـک کـودکان و دو یادداشـت از دیگر مطالب 
این صفحه هسـتند.

یادداشت

دندانپزشـکی از جمله رشـته های پزشکی 
اسـت کـه تقریبـاً همـه خانـواده هـا بـا آن 
مرتبط هسـتند. ایرانیان بـه دالیل مختلف 
از ضایعـات دنـدان رنـج مـی برنـد. در این 
میـان خانـواده هایـی کـه درآمـد بیشـتری 
دارنـد از خدمـات ایـن دندانپزشـکی بهره 
بیـش تـری مـی برنـد و در مقابـل افـرادی 
هـم که از نظـر اقتصادی ضعیف، محسـوب 
بـه  رسـیدگی  عـدم  اثـر  در  شـوند  مـی 
دنـدان هـا به مشـکالت گوارشـی مبتال می 

شـوند. عالقـه منـدان رشـته های پزشـکی 
و بـه ویـژه دندانپزشـکی در میـان جوانـان 
کـم نیسـتند. ایـن مصاحبـه کوتـاه را یکـی 
از نوجوانـان عالقـه منـد بـه ایـن رشـته بـا 
اسـالمی،متخصص  پـور  حمیدرضـا  دکتـر 
دندانپزشـکی کـودکان، انجـام داده اسـت 

کـه در پـی مـی آیـد.
قـدرت  و  اهمیـت  مـورد  در  قـدری  لطفـاً 
رشـته دندانپزشکی در دانشـگاه ها توضیح 

. هید د

امـروزه رشـته دندانپزشـکی در بسـیاری از اسـتان 
هـا ماننـد کرمان، خراسـان رضـوی و... اهمیت قابل 
توجهـی دارد و دانشـجویان تـاش دارنـد کـه بـه 
رشـته دندانپزشـکی وارد شـوند. چون این رشته در 
دانشـگاه های مختلف ایران قوی ظاهر شـده اسـت.
آقـای دکتـر طبـق آمـاری کـه تـا کنـون 
رشـته   2030 سـال  در  آمـده  دسـت  بـه 
دندانپزشـکی عمومی به بخشـی از پزشکی 
عمومی تبدیل خواهد شـد و دندانپزشـکی 
جنبـه تخصصـی پیـدا خواهد کـرد. آیا این 

موضـوع صحـت دارد؟
ایـن کـه این پیـش بینی به وقـوع بپیونـدد تنها به 
ایـن بسـتگی دارد که مـردم ایران فرهنگ مسـواک 
زدن را در هـر سـه وعـده غذایـی و حتـی پـس از 
مصـرف شـیرینی جـات بـه دسـت آورنـد. یـا رژیم 
غذایـی خود را به سـمت پروتئین هـا ببرند و برخی 
مسـائل دیگر را که موجب پوسـیدگی دندان اسـت 

رعایـت شـود. امـا اگـر مسـایلی کـه گفتـم رعایت 
نشـود وضعیـت بـه همین گونـه باقی خواهـد ماند.
دانشـجویان بـرای ورود بـه این رشـته چه 

توانمنـدی هایی باید داشـته باشـند؟
دندانپزشـکی یـک کار »یـدی« اسـت. عـاوه بـر 
دانـش بایـد کار عملـی هـم انجـام داد. در واقـع 
اسـت.  هنـری  علمـی-  ای  حرفـه  دندانپزشـکی 
هرگـز نمی تـوان امیـدوار بود که یک پسـر جوان 
کـه توانایـی بسـتن یـک پیـچ را نـدارد یـا دختـر 
خانمـی کـه توانایـی دوختن پتـه را ندارد یـا قادر 
بـه انجام گلدوزی نیسـت، بتواند یک دندانپزشـک 

ماهـر و زبردسـت شـود.
انگیـزه دانشـجویان بـرای ورود بـه رشـته 

دندانپزشـکی  چیسـت؟
عـده ای از جوانـان واقعـاً بـه رشـته های پزشـکی 
عاقـه مند هسـتند و بـرای آینده خـود هم برنامه 
دارنـد. امـا گروهـی دیگـر بـه قصـد درآمـد بیش 

تـر ایـن رشـته را انتخـاب مـی کننـد و در رشـته 
دندانپزشـکی ایـن مـوارد بیش تر دیده می شـود. 
چـون اصوالً این رشـته بـه دلیل باال بـودن هزینه 
هـای دندانپزشـکی در ایـران خدمـات دهنـده به 

طبقـه مرفه جامعه اسـت. 
رشـته  ایـن  دانشـجویان  بـه  شـما  پیـام 

؟ چیسـت
توصیـه مـن ایـن اسـت کـه دانشـجویانی کـه از 
رشـته هـای پزشـکی فـارغ التحصیـل می شـوند 
اخـاق پزشـکی را رعایـت کننـد. با گشـاده رویی 
و بـا ارامـش بـا بیمـار خـود برخـورد کننـد.  اگـر 
پزشـک دیـدگاه معنـوی بـه کار خـود بدهـدف از 
شـغل خـود بیش ترین لـذت را خواهد بـرد. تصور 
کنیـد کودکی پس از معالجه شـب را به آسـودگی 
بخوابـد. در ایـن صـورت چـه اجـر معنـوی نصیب 
پزشـکی می شـود کـه آن کـودک را معالجه کرده 

است.

دکتر پور اسالمی؛ متخصص دندانپزشکی کودکان:

دندانپزشکی حرفه ای علمی- هنری است
 محمد مهدی مرادی

سخنی که درباره خیام
می توان گفت 

حکمـت،  از  سـخن  کـه  دنیـا  درهرکجـای  امـروزه 
ریاضیـات ، ادبیات،شـعر و نثـر ایـران به میـان آمد،خیام 
یکـی از صـدر نشـینان مجلـس و محیـط فضـل و آداب 
و شـمع اصحـاب کمـال اسـت آن هـم در حالـی کـه 
تمامـی آثـار ایـن گوینـده راز گـو و درد شـناس را مـی 
تـوان در دفتـر کوچکـی گـرد آورد.  امـا همیـن چنـد 
اثـر مختصر کـه حکیـم عمرخیـام را از بزرگترین مفاخر 
از  کـران  بـی  و مشـاهیر جهـان سـاخته،دریای  ایـران 
علـم و معرفـت اسـت کـه آغـاز و انجامـش ناپیدا اسـت 
و دانشـمندان جهـان آن قـدر دربـاره ایـن آثـار تحقیـق 
کـرده و کتـاب نوشـته و گفت و شـنود کـرده اند که می 

شـود از آن یـک کتابخانـه بـزرگ فراهـم آورد!
ایـن دانشـمند بـزرگ امـروز بـه مقامـی رسـیده  که 
در حکمـت شـرق بعـد از ابوعلـی سـینا،در ریاضیـات، 
بزرگتریـن ریاضـی دان قـرون وسـطی و در دنیـا هنـر 
تمـام  در  ایرانـی  مشـاهیر  سلسـله  سـر  ادب  و  شـعر 
جهانسـت . بـه قسـمی کـه برخـی اهـل تحقیق بـه این 
عقیـده رسـیده انـد که ایـن همـه توانایی و شـگفتی در 
یـک نفـر جمع نمی آیـد و قائل بـه نظریه چنـد خیامی 
شـده انـد، اینـان وقتـی آثـار ریاضـی عجیـب و شـگفت 
انگیـز خیـام را مـی خواننـد و نـگاه خـاص اهالـی غرب 
را بـه ایـن آثـار مـی بیننـد تـا جایـی که اسـم خیـام د 

ر»ناسـا«هم ثبـت مـی شـود
و از آن طـرف آثـار فلسـفی وی را مـی بیننـد کـه بـا 
آن کـه بیـش از دور سـاله نیسـت،ولی همیـن دورسـاله 
نشـانگر مسـائل بسـیار بزرگی است. تعجبشـان به شدت 
برانگیختـه مـی شـود، تـازه وقتـی سـراغ رباعیـات ایـن 
نابغـه عجیـب مـی روند،حیران مـی مانندکـه اینها دیگر 

! چیست؟
تاریخ حیات خیام

بـا آن کـه از زمـان زندگـی خیام تـا امـروز مخصوصا 
در قـرن اخیر بسـیار بحث شـده ،از خصوصیات زندگانی 
خیـام اطاعـات مشـروحی بـه مانرسـیده اسـت، زیـرا 
مورخـان و تذکـره نویسـان قدیـم بـا تـرس از تعصبـات 
زمـان کـه رباعیات این حکیـم را مورد طعـن و لعن قرار 
داده بودنـد در بـاره خیـام بـه اختصارسـخن گفتـه اند و 
تنهـا بـا اشـاره ای به مراتـب علمی و فضـل و دانش وی 

از آن درگذشـته اند.
نظامـی عروضـی صاحـب جهـار مقالـه وی را منجـم 
شـمرده، ابوالحسـن بیهقـی صاحب)تاریـخ بیهقـی ( )بـا 
ابوالفضـل بیهقـی تاریـخ نویـس معتبـر زمـان غزنویـان 

اشـتباه نشـود (
ولـی را فیلسـوف نامیده،عماد کاتـب اصفهانی صاحب 
از شـعرای خراسـانی  او را یکـی  القصـر  کتـاب فریـدۀ 
اورا  العبـاد  مرصـاد  رازی صاحـب  الدیـن  شـمرده،نجم 

یکـی از فضـای سرگشـته غافـل و گـم گشـته عاطـل 
دانسـته،... و دیگـران نیـز دربـاره وی سـخن را کوتـاه 
کـرده انـد .معاصریـن نیـز کـه ماخـذی جـز ایـن گونـه 
آثـار نمـی یافتـه اند،روی سـخن را بـه بحـث در افکار و 

آثـار وی معطـوف داشـته انـد.
خاصه معلومات حاصل آن است که :

نـام و کنیه،لقـب و نسـب خیام،حکیـم ابوالفتح غیاث 
الدیـن عمـر بـن ابراهیـم خیـام یا خیامـی اسـت .تاریخ 
تولـد وی را از روی قرائـن در حـدود 407هجـری مـی 
تـوان دانسـت.معلم سـنین کودکـی و جوانـی وی امـام 
موفـق نیشـابوری بـوده و در ایـن زمـان بنـا بـه روایتـی 
مشـهور کـه البته جـای تردید هـم دارد بـا خواجه نظام 

الملـک و حسـن صبـاح همشـاگرد بـوده اند .
بـه اسـتناد قولـی کـه گفتـار خـود حکیـم مویـد آن 
اسـت در حـدود سـال هـای 427و428از محضـر درس 
شـیخ الرئیـس ابوعلـی سـینا اسـتفاده می کـرده و پس 
از آن کـه در کلیـات معـارف عصـر خود مسـلط شـده و 
در حکمـت و نجـوم و ریاضیـات مشـهور خـاص و عـام 
گردیـده،در سـال 467بـه دسـتور سـلطان جـال الدین 
ملکشـاه سـلجوقی و وزیـر دانشـمندش خواجـه نظـام 
کـه  زمـان  دانشـمندن  از  چندتـن  همـکار  بـا  الملـک 
همگـی بـه اسـتادی وی معتـرف بـوده اند،بـه اصـاح و 
تعدیـل تقویم فارسـی مبـادرت ورزیـده و »تاریخ جالی 
« را کـه بـه اتفـاق عقیـده دانشـمندان علم نجوم شـرق 
و  غرب،درسـت تریـن روش گاهشـماری سـال شمسـی 
اسـت، از روز دهـم رمضـان 471هجـری بنیاد گذاشـته 
اسـت.در ایـن زمـان خیـام سـرآمد همـه دانشـمندان و 
حکمـا و منجمـان عصـر بـوده اسـت.در خـال زندگـی 
خـود از نیشـابور بـه بلـخ و هـرات و اصفهـان و حجـاز 
سـفرهایی کـرده و درپایـان عمری دراز که بـه تحقیق و 
تامل در معارف و اسـرار هسـتی و نیسـتی به سـر برده، 
در سـال 517هجـری در نیشـابور وفات یافتـه و آرامگاه 
ابـدی وی اکنـون در جـوار بقعه امامـزاده محمد محروق 

در نزدیکـی نیشـابور مطـاف اهـل حالسـت.
آثار علمی و ادبی خیام

1(رسـاله جبـر و مقابلـه به عربی کـه یکـی از بزرگترین 
رسـاله هـای علمـی مشـرق زمیـن و موجـب شـهرت 
دنیاسـت. ریاضـی  دانشـمندان  نـزد  خیـام  فـراوان 

ایـن کتـاب بـا  ترجمـه فارسـی آن بـه وسـیله دکتـر 
رسـیده بـه چـاپ  تهـران  در  غامحسـین مصاحـب 

2(رساله کون و تکلیف به عربی
3(شرح مشکات کتاب اقلیدس

4(رسـاله میـزان الحکمـه در تعییـن مقدار طـاء و نقره 
اجسام در 

5(رساله ضیاء العقلی در موضوع علم کلی

از  مسـاله  سـه  جـواب  در  تضـاد  رصـورت  د  6(رسـاله 
حکمـت 

7(رساله روضه القلوب در کلیات وجود
8(ترجمـه خطبـه ابـن سـینا توسـط خیـام از عربـی به 

سی ر فا
9(رسـاله ای در درسـتی طریقه ریاضـی دانان هندی در 

گرفتن جـذر و کعب
10(مشـکات الحسـاب کـه مقدمـه ای اسـت بـر شـرح 

مشـکات کتـاب اقلیـدس
11(رساله طبیعیات منسوب به خیام 

12(رسـاله ای درمیـان زبیـح ملکشـاهی که منسـوب به 
اوست

13رسـاله نظـام الملک راجـع به حکومت که نـام آن در 
فهرسـت کتابخانه اقلیدی

14( رساله لوازمات االمکنه 
15(اشعار عربی که 19بیت است

16(کتاب نوروز نامه در تاریخ و آداب جشن نوروز
17(رباعیـات فارسـی خیـام کـه شـهرت خیـام را جهان 

کرده گیـر 
ترجمه خیام به زبانهای بیگانه :

شـهرت بـی نظیـر و پـر اهمیت مقـام علمـی خیام از 
موقعـی رو بـه فزونـی گذاشـت کـه رسـاله جبـر و مقاله 
خیـام بـه وسـیله دانشـمند فرانسـوی »وپکـه« به سـال 
1851 میادی به فرانسـه ترجمه و منتشـر شـد و مورد 
توجـه ریاضـی دانان جهـان قرار گرفت. اما شـهرت افکار 
فلسـفی و رباعیـات خیـام در اروپـا خیلـی پیش تـر و از 
اوایـل قـرن هفدهـم میـادی آغاز شـده اسـت و اکنون 
هیـچ زبـان زنـده ای در دنیا نیسـت کـه رباعیـات خیام 
به آن ترجمه نشـده باشـد اما شـهرت خیـام از زمانی به 
اوج رسـیده کـه » فیتز جرالد« شـاعر شـهیر انگلیسـی، 
رباعیـات خیـام را بـه شـعر انگلیسـی ترجمـه کـرد کـه 
شـاهکار ترجمـه های خیام اسـت و تاکنـون به طرزهای 
مختلـف در ممالک انگلیسـی زبان چاپ شـده اسـت.هم 
اکنـون ترجمـه هـای مختلفـی به زبـان های انگلیسـی،

فرانسـوی،اردو،دانمارکی،التین و غیـره از رباعیـات خیام 

موجـود اسـت و بعضـی از آن هـا بخصـوص چـاپ هـای 
انگلسـتان و امریـکای آن از حیـث زیبایی خـط و تصویر 
در شـمار زیباتریـن کتابهـای چاپی دنیاسـت و می توان 
گفـت کـه آثـار هیچکـدام از شـعرای ایـران بـه کثـرت 
خیـام بـه زبان هـای مختلـف ترجمه نشـده و هنرمندان 
و نقاشـان دنیـا روی هیـچ کتابـی از آثار ایرانیـان به قدر 

رباعیـات خیـام کار نکـرده اند
فلسفه و افکار خیام 

هیـچ کس مدعی نیسـت کـه مضامیـن رباعیات خیام 
دسـتور عمـل زندگانـی اسـت. امـا روش خیـام در بیـان 
اندیشـه هـا و افکارش، روش مردان بـزرگ و آزاده گیتی 
اسـت و بـا آن کـه این سـخنان از دیـر باز مـورد طعن و 
غضـب متعصبیـن بوده،پیوسـته صفـای آزادگـی خیام و 
زیبایـی هنـری و عطمت معنوی رباعیـات وی در مقامی 

باالتر از گفت و شـنودهای کسـان قرار داشـته اسـت .
شماره رباعیات خیام 

معمـوال رباعیاتـی کـه بـه حکیـم عمـر خیام نسـبت 
مـی دهنـد در چـاپ های بـازاری متفاوت اسـت و گاه تا 
هـزار هم می رسـد ولـی به اسـتناد تحقیقاتـی که طبق 
اصـول علمـی و روش صحیـح سـبک شناسـی بـه عمل 
آمده مسـلم اسـت که شـماره رباعیـات اصیـل خیام که 
بـه دسـت مـا رسـیده از 178رباعـی تجـاوز نمـی کند و 
بیـش از آن هـر چه در نسـخه های چاپـی نامعتبر دیده 
مـی شـود از گوینـدگان دیگر اسـت که برخـی از آنها از 
آثـار شـعرای معـروف و معلـوم و بعضـی دیگـر رباعیاتی 
اسـت کـه گوینـده آنهـا مجهـول اسـت و بـر آثر سـهل 
انـگاری یـا جهالت و گاه سـود جویی ناشـران به رباعیات 

خیام اضاف شـده اسـت.
جهانی ستایند خیام را 

که اندیشه ها ی کم و کاست گفت
پسندید هر چیز را در جهان
نترسید از هیچکس راست  
دل عالمی را به شعری ببرد

چرا چون دلش هر چه می خواست گفت
»محمد هاشم میرزاافسر«

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

برابـر رای شـماره 139360319004001537 مـورخ 1393/06/25 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقای مصطفی نخعـی خیرآبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1393 صادره از 
راور در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 210/80 مترمربع پاک 362 فرعـی از 1894- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک 20 فرعی مکـرر از 1894- اصلی واقـع در راور خیابان امـام رضا)ع( کوچه 
شـهید تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریـداری از محل مالکیت آقای ابوالحسـن فخـری راوری محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 32

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

برابـر رای شـماره 139360319007037088 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانه 
بامعـارض  متقاضـی آقـای حسـن موسـی زاده رئیسـی فرزنـد عبـاس بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از بم در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 210 مترمربع تحـت پـاک 13627 فرعـی از 3968 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـاک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان شـهرک امام 
حسـن عسـکری )ع( کوچـه شـهید علی قاسـمی خریداری از محـل مالکیت آقـای فریبرز عیش آبـادی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع 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: 1394/02/15

کفیل اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
10049

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

برابـر رای شـماره 139360319004001536 مـورخ 1393/06/25 هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعارض  متقاضی خانم مهرناز آذین فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 2980390097 صـادره از کرمان 
در چهار دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 210/80 مترمربع پاک 362 فرعی از 1894- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 20 فرعـی مکـرر از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابان امام رضا)ع( کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخش 18 کرمان خریداری از محل مالکیت آقای ابوالحسـن فخری راوری محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـاع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 31

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

برابـر رای شـماره 139360319004001126 مـورخ 1393/05/30 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانه بامعارض  متقاضی خانم مریم مرشـد زاده راوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 335 صادره از راور در 
سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 483/80 مترمربع پاک 1733 فرعی از 1893- اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 12 فرعـی از 1893- اصلـی واقـع در راور خیابـان قـدس غربـی بعـد از سـه راه 
فاطمیـه بخـش 18 کرمـان خریـداری از محـل مالکیت آقای حمـزه مرشـد زاده و غیره محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 36

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

برابـر رای شـماره 139360319004002644 مـورخ 1393/11/29 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعارض  متقاضی خانم فاطمه اسـمعیلی طاشـکی فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه 6581 صـادره از 
راور در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت 402/10 مترمربع پاک 367 فرعی از 1894- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 13 فرعـی از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابان امام رضا کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریداری از محل مالکیت آقای سـید محمـد علوی رضـوی راوری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 35

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

برابـر رای شـماره 139360319004000101 مـورخ 1393/01/23 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانه بامعارض  متقاضی آقای سـید عماد مرتضوی راوری فرزند سـید محمد بشـماره شناسـنامه 720 صادره 
از تهـران در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 1840/90 مترمربع پاک 533 فرعـی از 1942- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 8 فرعـی از 1942- اصلـی واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( بخـش 18 کرمـان 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای موسـی هنرمند ابراهیمـی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 28

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

برابـر رای شـماره 139360319004002643 مـورخ 1393/11/29 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی آقـای علـی عابدینی طاشـکی فرزنـد عباس بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از راور 
در سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت 402/10 مترمربع پـاک 367 فرعـی از 1894- 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 13 فرعـی از 1894- اصلـی واقـع در راور خیابان امام رضا کوچه شـهید 
تویسـرکانی بخـش 18 کرمـان خریداری از محل مالکیت آقای سـید محمـد علوی رضـوی راوری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت بـه ایـن اداره ارائه  نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 34

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

برابـر رای شـماره 139360319004000098 مـورخ 1393/01/20 هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه  ثبت ملـک راور تصرفات 
مالکانـه بامعـارض  متقاضـی خانم عفت مرتضوی راوری فرزند سـید محمد بشـماره شناسـنامه 32528 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت 804/15 مترمربـع پاک 534 فرعـی از 1942- اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـاک 8 فرعـی از 1942- اصلـی واقـع در راور خیابـان امـام خمینـی )ره( بخـش 18 کرمـان 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای موسـی هنرمند ابراهیمـی مالک رسـمی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم و گواهی تسـلیم دادخواسـت به ایـن اداره ارائه  نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/02/15          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/02/29

رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان راور- محمود مهدی زاده
م الف 27

کارگاهی که بی آب و رنگ شد
 عرفان زارعی

در  بزرگـی  بیلبوردهـای  کـه  بـود  هفتـه  دو  نزدیـک 
نمایـش گذاشـتن  بـه  و  زیبـا  بـا طراحـی  سـطح شـهر 
واژه ی آب و رنـگ  خبـر از برگـزاری ورکشـاپ هنرهـای 
تجسـمی در هنرسـتان اسـماعیلیان مـی داد. دل خـوش 
بودیـم بـه اتفاقـات ریـز و درشـت فرهنگـی شـهرمان و 
اینکـه هرقدمـی کـه برداشـته شـود، چـه کوتاه چـه بلند 
، جوانه ایسـت نـورس بـر درخـت تنومنـد فرهنـگ کرمان 
زمیـن. وهرچقدرهـم کـه در ایـن زمینه هـا تـاش کنیـم 
کـم اسـت، کـه سـال های گذشـته بـه هـزاران دلیـل کـه 
هنـر  اسـت، دسـت  آور شـده  مالـت  دیگـر  تکرارشـان 
وفرهنـگ شـهرمان نسـبت بـه لیاقت ایـن اسـتان و مردم 

هنـر پـرورش عقـب افتـاده .
خاصـه صبـح روز برگـزاری اسـاتید بـزرگ شـهر در 
محل تشـکیل ورکشـاپ حاضر می شـوند و بـا افتتاحیه ای 
ایـن رویـداد تاثیر گـذار آغاز می شـود. ولی متاسـفانه تنها 
دو سـاعت بعـد از شـروع کارگاه بـه تعطیلـی می انجامد. و 
این بـار نـه بـه دسـت عوامـل ناشـناس و گروه هـای فشـار 
بلکـه بدسـت کاگـزاران دولت تدبیـر و امیـد در آموزش و 
پرورش ناحیه 2 ، مسـاله اساسـی این اسـت که اوال چنین 
حوادثـی را پیـش از ایـن معمـوال در اجرای کنسـرت های 
موسـیقی آن هـم بـه دسـت عوامـل خودسـر و ناشـناس 
باقـی شـهرهای  شـاهد بودیـم)و نـه در کرمـان کـه در 
میهن مـان(، و کمتـر پیـش  آمـده بـود در کرمـان یـک 
رویـداد فرهنگـی بـه تعطیلی کشـیده شـود . از این بخش 
ماجـرا بگذریـم کـه تابحـال مشـاهده نشـده بـود رئیـس 
آمـوزش و پـرورش یکـی از نواحـی کرمـان بـا اقدامـی به 
دور از شـان جامعـه فرهنگی آن هم بـه صورت خودجوش 
چنیـن اتفاقـی، کـه قـرار بـود منتهـی بـه آمـوزش هنر و 
آشـنایی با اسـاتید برجسـته کرمانی شـود را متوقف کنند. 
بـود  هـم مشـکلی  اگـر  کـه  اینجاسـت  حـال سـوال 
آیـا پیـش از تبلیغـات و خبـر پراکنـی و فراهـم نمـودن 
رفـع  را  مشـکل  ایـن  نمی شـد  کارگاه  اجـرای  مقدمـات 
کـرد؟ آیـا متناسـب شـأن دولـت تدبیـر و امیـد اسـت که 
کارگـزاران بخـش آموزش و پرورش این دولـت از برگزاری 
کارگاه هـای آمـوزش هنرهای تجسـمی پیش گیری کنند؟ 
و در آخـر آیـا دولـت تدبیـر و امیـد خـادم مـردم اسـت یا 
حاکـم؟ کـه چنین بـا تندی و بـدون گذشـت برخوردهای 
قهرآمیـز از جانـب ایشـان اتفـاق می افتـد، بـه هرحـال نه 
تنهـا مـا بلکـه کل خانـواده ادب، فرهنـگ، و هنـر کرمـان 

ز یـاران چشـم یـاری داشـتیم .

کرمان در گذار تاریخ
 سهیال نعمت-دانش آموخته ی مرمت

قسمت سوم
شـیخ حسـین پس از خواندن نامه دسـت خط شـاه که 
مهـر وامضـای او را داشـت متحیرو مـردد ماند،ولـی ناگزیر 
آن رانـزد گنجعلـی خـان برد.خـان به محض رؤیت دسـت 
خط شـاه چندین بار بوسـید و بر سـر گذاشـت و بی درنگ 
از آن جـا بـه طـرف اصفهـان حرکـت کـرد.در راه اصفهـان 
چون به شـاه رسـید از اسـب به زیر جسـت و دسـت شـاه 
را بوسـید و التمـاس کـرد که به کرمـان بازگردد.ولی شـاه 
نپذیرفـت و در جوابـش گفـت »کرمـان شـاه همیـن نقطه 
اسـت ،در ایـن جـا کاروان سـرای بزرگـی بسـاز ونـام آن را 

کرمانشـاه بگذار.«
گنجعلـی خان بـه موجب فرمـان او در همـان نقطه که 
محلـی دور از آبـادی بود ،کاروان سـرایی سـاخت که هنوز 

هم بـه کرمان شـاه معروف اسـت .
هرچنـد در بـاره صحـت ایـن سـفر طبـق نوشـته های 
دکتـر محمـد ابراهیم باسـتانی پاریـزی که درذیـل پاورقی 
تصحیـح وتحشـیه کتـاب تاریخ کرمـان نوشـته احمد علی 
بسـیاری  :«روایـات مضبـوط  اسـت  آمـده  وزیـری  خـان 
نداریـم، در افواه2]دهان ها1عامه نیز چنین روایتی هسـت 
و گویند شـاه با اسـتر به سـرعت تمام به کرمان آمد،شـیخ 
حسـین نیـز گویـااز طایفه اشـویی باغین بود کـه هنوز هم 
معروفنـد.« در شـماره هفتـه بعـد چنـد پاراگرافـی دربـاره 
گنجعلـی خـان وزندگی او نوشـته خواهد شـد و پس از آن 
همـان طـور کـه در باال آمد به شـرح تک عناصـر مجموعه 
مـی پردازیـم ورخدادهایـی را که در ایـن مجموعه در طول 
تاریـخ از آغـاز سـاخت تاکنـون  در آن روی داده اسـت را 
بازگـو مـی کنیـم و در نهایـت بـه آثـار وعواملـی کـه بقای 
مجموعـه را تهدیـد می کند وچرایی همـکاری ما در حفظ 

ایـن مجموعـه پرداخته خواهد شـد.
1.دکان: سـکو،بلندی ،جایـی کـه کاسـب اجنـاس خـود را در آن نهـد و 

فروشد
2. افواهی: مطلبی که دهان به دهان گشته است.
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7 ورزش7 چه می خوانید...
مـس کرمـان هفتـه گذشـته موفـق شـد مس رفسـنجان را شکسـت دهد. آن هـم در یک بـازی پربرخورد. حاشـیه نـگاری اختصاصی خبرنـگار  »پیام مـا« را از 

ایـن بـازی در صفحـه »ورزش« بخوانید.

خبر

استقالل خوزستان
میزبان بازی رفت پلی آف شد

مراسـم قرعـه کشـی دیـدار پلـی آف صعـود بـه 
لیـگ برتـر بیـن تیـم هـای اسـتقال خوزسـتان و 
مـس کرمـان برگـزار و آبـی پوشـان خوزسـتانی به 

عنـوان میزبـان بـازی رفـت انتخـاب شـدند.
بـه گـزارش ایرنـا از سـازمان لیـگ، مراسـم قرعه 
کشـی دیـدار پلـی آف صعود بـه لیگ برتـر بین تیم 
های اسـتقال خوزسـتان بـه عنوان تیـم چهاردهم 
لیـگ برتـر و مـس کرمـان تیـم سـوم لیـگ دسـته 

اول برگزار شـد. 
در ایـن مراسـم، سـعید فتاحی مسـئول برگزاری 
مسـابقات لیـگ برتـر، فریبـرز محمود زاده مسـئول 
برگـزاری مسـابقات لیـگ دسـته اول، محمـد رضـا 
آرویـی نماینده کمیتـه انضباطی فدراسـیون فوتبال 
و نماینـدگان باشـگاه اسـتقال خوزسـتان و مـس 

کرمـان حضور داشـتند.
اسـتقال  تیـم  کشـی،  قرعـه  انجـام  از  پـس 
خوزسـتان میزبـان دور رفـت بـازی پلـی آف شـد و 
تاریـخ برگـزاری مسـابقات پلـی آف در مرحله رفت 

و برگشـت متعاقبـأ اعـام مـی شـود.

کاهش وزن 
یکـی از روش هـای نادرسـتی کـه مـردم بـرای 
کاهـش وزن انتخـاب مـی کننـد و از آن کمـک می 
گیرنـد، حـذف وعـده هـای غذایـی اسـت. بعضـی 
صبحانـه را کنـار مـی گذارنـد و تعـداد کمـی هـم 
ناهـار نمـی خورنـد. خیلـی هـم بـا حذف شـام می 
خواهنـد به ایـن هدف برسـند. در صورتی که حذف 
وعـده هـای اصلـی و کاهـش تعـداد آنهـا بـه یک یا 
دو وعـده در طـول روز بـه هیـچ عنـوان نمـی تواند 
شـما را بـه ایـن هدف برسـاند. بـا خوردن هـر وعده 
غذایـی، بـدن بـرای هضـم و جذب آن انـرژی صرف 
مـی کنـد کـه همین مسـاله باعـث می شـود ذخایر 
انـرژی در بـدن کـه به صـورت چربـی وجـود دارد، 
بسـوزد. در نتیجـه همیـن مسـاله نمی گـذارد، وزن 
فـرد افزایـش پیـدا کنـد. در حالـی کـه اگر شـخص 
فقـط یـک بـار در طـول روز غذایـی بـا حجـم زیاد 
مصـرف کنـد، چنیـن اتفاقی برایـش نخواهـد افتاد. 
حـذف وعـده هـای غذایـی بـه کاهـش وزن کمـک 
نمـی کنـد و فقط بـاوری اشـتباه اسـت. توصیه می 
شـود در طـول روز نـه تنهـا سـه وعـده کـه شـش 
وعـده غـذای کـم حجم مصـرف کنیـد تـا وزن تان 

یابد. کاهـش 

حاشیه نگاری اختصاصی پیام ما از بازی برگشت پلی آف لیگ یک

َبلبشو !!!
 وصال روحیان

بـازی رفـت مرحلـه پلی آف لیگ دسـت یـک که بین 
مـس رفسـنجان  و مـس کرمان برگذار شـد، بـا پیروزی 
و نتیجـه یـک بـر صفر به سـود نارنجـی پوشـان کرمانی 

به پایان رسـید.
ایـن بـازی سرنوشـت سـاز و جنجالـی بدون حواشـی 
هـم نبـود. طرفـداران مـس کرمان کـه از مهمـان نوازی 
رفسـنجانی هـا دل پری داشـتند، دقایقی پیـش از بازی 
بـا هـواداران مس رفسـنجان درگیـری کوچکی داشـتند 

کـه بـا دخالـت پلیس بـه پایان رسـید.
حضـور پـر رنـگ نیروهـای انتظامـی هنـگام ورود بـه 
ورزشـگاه بـه شـدت دیده میشـد. ایـن همـکاری امنیتی 
در تمـام اسـتادیوم حتـی در تماشـاچیان و کنـاره زمین 

داشـت. ادامه 
چنـدی پیـش »صـادق درودگـر« مدیر عامل باشـگاه 
فوتبـال نسـاجی قائمشـهر در برنامـه نـود از شـبکه سـه 
سـیما و برخـی رسـانه هـای دیگـر، باشـگاه فوتبال مس 
کرمـان را بـه تبانی در لیـگ یک متهم کرد. این مسـئله 
کـه بازخـورد شـدید و تاثیـر زیـادی در طرفـداران تیـم 
فوتبـال مـس کرمان گذاشـت. هـواداران مس کـه از این 
مسـئله نـا خرسـند بودند با سـاخت بنری اعتـراض خود 
را بـه وی و اظهاراتـش نشـان دادنـد کـه بـه وضـوح در 

تصاویـر مشـخص بود.
هـر دو تیـم بـرای گـرم کـردن پیـش از بـازی پـا بـه 
روی چمـن سـبز ورزشـگاه شـهید باهنـر گذاشـتند کـه 
خوشـبختانه بـا کمـی کری خوانـی هـواداران دو طرف و 

بـدون هیچگونـه درگیـری بـه پایان رسـید. 
پـس از سـوت رضـا اکبریـان بـازی شـروع شـد و از 
همـان ابتـدا با خشـونت و درگیری بود تا اینکه مسـوالن 
اسـتادیوم بـه دسـتور بهـروان رئیـس کمیتـه مسـابقات 
فدراسـیون فوتبـال ناگهان بـازی را متوقـف کردند تا بنر 
تعنـه آمیز نسـبت بـه صـادق درودگـر را از تماشـاچیان 
بگیرنـد کـه در نـوع خـود امـری بـی سـابقه بـود. کمی 
کـه از ایـن مسـئله گذشـت و بـازی روند بی حاشـیه ای 
را پیـش گرفتـه بـود درگیـری هـای میثاقیـان و بگوویچ 

شـروع شـد که بـا اختارهـای داور سـریعا تمام شـد.
متاسـفانه ایـن بـار هـم کادر داوری ضعیـف پـا جـای 
خطـای  چندیـن  و  گذاشـت  رفـت  بـازی  داوران  پـای 
واضـح را نادیـده گرفـت که منجـر به ایجاد تشـنج میان 

تماشـاچیان شـد بـه طـوری کـه هـر بـار داور خطایی را 
بـه سـود تیم مس رفسـنجان میگرفت صـدای فریادهای 

هـواداران مـس کرمـان ورزشـگاه را دربـر میگرفت. 
نیمـه اول با حواشـی نسـبتا کم بـه پایان رسـید تا ئو 
تیـم بـدون گل زده وارد رخت کن بشـوند و خود را برای 

کـورس پیـروزی در نیمه دوم بـازی آماده کنند. 
پـس از بازگشـت دو تیـم بـه زمیـن و شـروع نیمـه 
دوم بـازی کـه در هـوای خنکتـری نسـبت به نیمـه اول 
ادامـه میافـت خیلـی سـریع ایـن جـو آرام را از دسـت 
داد و بـاز اشـتباهات بـی پایـان داوری بـود کـه سـر و 
صـدای هـواداران و بازیکنـان مـس را در آورده بـود. این 
حواشـی در حالـی بـود کـه بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان 
بـازی نگرانـی هـواداران و بازیکنـان هـر دو تیـم افزایش 
میافـت و اسـترس باخـت در ایـن دربی مهم مـوج منفی 
را بـه بـازی القـا میکرد. امـا این وح اهلل باقـری بود که در 
دقیقـه 73 تـک گل بازی را به ثمر رسـاند و آب سـردی 
بـر جـان نارنجـی پوشـان ریخـت تا بـا خیالـی راحت تر 
بـه بـازی ادامـه دهنـد و امیـد بـه جبـران ناکامـی بازی 

رفـت کـه در رفسـنجان برگذار شـد داشـته باشـند.
در نهایـت بـازی پـس از پنـج دقیقـه وقـت اظافـه بـا 
نتیجـه یـک بـر صفـر بـه سـود مـس کرمـان بـه پایـان 
رسـید. پس از سـوت پایـان بازیکنان به سـمت هواداران 
پـر شورشـان کـه تـا آخریـن لحظـه دسـت از تشـویق 
برنداشـتند رفتنـد و ایـن افتخـار را بـا آنـان نیز شـریک 
شـدند. در همیـن حیـن بـود کـه پسـر اکبـر میثاقیـان، 
سـرمربی تیـم به سـوی نیمکت مـس رفسـنجان رفت و 
درگیـری لفظـی را شـروع کرد تـا عصبانیت رفسـنجانی 
هـا از ایـن ناکامی دو چندان شـود. اینبار هـم با میانجی 
گـری بازیکنـان و اعضـای کادر فنـی دو تیـم درگیـری 
هـا تمـام شـد تـا اکبـر میثاقیـان در حالـی کـه فریـاد 
تماشـاچیان او را بدرقـه میکـرد و بگوویـچ بـا نگاهـی 
دوختـه شـده بـه زمین، مسـتطیل سـبز را تـرک کنند.

حضـور پـر رنگ نیرو هـای انتظامی در برقـراری نظم، 
چـه اطراف زمین و چه خارج از آن بسـیار سـتودنی بود.

پـس از پایـان بـازی و باخـت مـس رفسـنجان و بـاز 
مانـدن از صعـود بـه مرحلـه بعد، طبـق معمـول اینگونه 
بـازی هـا سـر مربیـان هـر دو تیـم اظهـارات خـود را 
ایـن  از  برخـی  بیـان کردنـد.  تیمشـان  بـازی  درمـورد 

صحبـت هـا بـه شـرح زیـر بـود:
انجـام  دلیـل  بـه  بازیکنانـم  بـه  بگوویـچ:  وینگـو   
یـک بـازی خـوب مقابـل تیـم مـس کرمـان و حضـور 
تماشـاگران بسـیار تبریـک مـی گویـم و فکـر مـی کنم 
تیـم مـس رفسـنجان در همـه لحظـات تیم برتـر زمین 
بـود و می توانسـتیم در ایـن دیدار موفق شـویم اما روی 
یک اشـتباه فـردی بازیکن مـا گل را از تیـم مس کرمان 

دریافـت کردیـم.
سـرمربی تیـم مـس رفسـنجان ادامـه داد: اگرچه تیم 
مـا در خانـه بـازی هـای خوبـی را در طـول یـک فصـل 
انجـام داد امـا اگـر امکانات و شـرایط بهتر مانند داشـتن 
یـک زمیـن چمـن مسـاعد بـرای تمرینـات و بـازی تیم 

مهیـا بـود، حتمـا بـه لیـگ برتر صعـود مـی کردیم.
وی بـا اشـاره به حساسـیت دیدار دو تیـم مس کرمان 
و مـس رفسـنجان افـزود: بعـد از اینکه داور سـوت پایان 
بـازی را بـه صـدا در می آورد بـازی برای من تمام شـده 

اسـت و به دنبال مسـائل حاشـیه ای نیستم.
اکبـر میثاقیـان پـس از پیـروزی یـک بـر صفـر مـس 
کرمـان مقابـل مس رفسـنجان و صعود تیمش بـه دیدار 
پلـی آف لیـگ برتـر: مـا در نیـم فصـل دوم در تمامـی 
اسـترس داشـتیم. در  پلـی آف  بازی هـا هماننـد دیـدار 
ایـن دیـدار فشـار زیـادی را تحمـل کردیم کـه در پایان 
خوشـحالم بـا موفقیـت بـرای تیـم ما همـراه شـد. البته 
هـواداران در ایـن دیـدار بسـیار بـه مـا کمـک کردنـد و 
افتخـار می کنـم کـه در کرمـان مربیگـری می کنـم. بـا 
موفقیت هـای  می توانیـم  تماشـاگرانی  چنیـن  وجـود 

زیـادی را بـه دسـت آوریـم. بـه نظر مـن حـق تیم مس 
بـود کـه بـه این مرحلـه صعود کنـد. فرامـوش نکنید که 
مـس در نیـم فصـل اول در رده یکـی مانده بـه آخر قرار 

داشت.
سـرمربی مس کرمـان در مورد اینکـه ترجیح می دهد 
بـا چـه تیمـی در دیـدار پلـی آف لیـگ برتـر بـازی کند 
خاطرنشـان کـرد: بـرای مـا فرقـی نمی کنـد کـه بـا چه 
تیمـی بـازی کنیـم و در مقابـل هر تیمی پیـروز خواهیم 
شـد امـا مطمئـن باشـید فقط بـرای صعود به لیـگ برتر 
تـاش می کنیـم و تنهـا بـه این مسـئله فکـر می کنیم.

میثاقیـان در مـورد حواشـی بـه وجود آمده بـرای تیم 
مس و مسـائلی کـه در خصوص این تیم مطرح می شـود 
گفـت: مـن در این مورد قبـا هم صحبت کـردم. تمامی 
افـرادی کـه در مـورد مـس مسـائلی را مطـرح کرده انـد 
را بـه خـدا واگـذار می کنـم. اگـر مـس دنبـال فوتبـال 
ناپـاک بـود به این انـدازه سـختی و دشـواری در بازی ها 
نمی کشـیدیم. قطعـا تاکنـون عملکـرد مـس پـاک بـوده 
اسـت و مـن جـواب تمامـی افـراد را در زمیـن می دهـم. 
همـان طـور کـه تاکنـون این گونـه بـوده و در ادامـه هم 

اینچنیـن خواهـد بود.
رفسـنجانی ها  حـذف  خصـوص  در  میثاقیـان  اکبـر 
یادآور شـد: مس رفسـنجانی که بیسـت هفته صدرنشین 
گـروه خـود بـوده بایـد به عنـوان تیـم اول به لیـگ برتر 
صعـود می کـرد. مـن واقعـا از حـذف ایـن تیـم ناراحـت 
شـدم. این تیم شایسـتگی صعود مسـتقیم بـه لیگ برتر 

داشت. را 
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صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

فروش 
و واگذاری و خدمات

واگذاری 
کارگاه تولید 

بلوک لیکا

09103742788

09135826519

فروش یا 
معاوضه

مجتمع 6 واحدی تجاری 
بصورت یکجا یا تک 
واحدی با شش  سند 
جداگانه با متراژ 51 
متری و 63 متری 

6دانگ ملک واقع در 
شهرک باهنر بهارستان  

32471587
09137571150

امالک 
انبوه ساز

فروش ویژه
 آپارتمان نوساز 

بلوار جهاد 210 م و 230 
م نیمه دوبلکس تمیز

 40 م رهن 
09136377618
32720495

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

شفاف سازی 
 چراغ ها ی زرد و کدر 

شده انواع ماشین 

کرمان- چهارراه 

پارادیس روبروی

 کوچه 31

09133429350

09130451575

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

تنظیم موتور 
مرکزی

 عیب یابی،تنظیم موتور 
وشستشو ی ا  نژکتور

به همراه تامین قطعات 
یدکی موردنیاز

 کرمان-بلوارآزادگان
بعدازکوچه شماره1

09131406632
03432442861

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

 عکاسی 
عکاســی بــه صــورت تخصصــی در زمینــه عکاســی 
ــط  ــات ، خ ــی از کارخانج ــی ، عکاس ــی و تبلیغات صنعت
تولیــد ، محصــوالت ، رســتوران هــا و هتــل هــا ، گالری 
هــا ، مراســم و همایــش هــا ، ســاختمان و دکوراســیون ، 

ــاک  ــد و پوش ــی و م ــای عمران ــروژه ه پ

09357973092

نیازمندیم

 به یک منشی خانم 
جهت کار اداری  

09357973092

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
اراضی محمد آباد
225 متر 2 نبش
 کوچه و خیابان

موازی بلوار هوانیروز 
دارای استعالم امالک 

شهرداری ،اوقاف،
زمین شهری  

09138355575

باغ فروشی
17 قصب ،واقع در 

ماهان ابتدای بلوار 

شبهای تیگران با انواع 

درختان میوه مثمر

280 میلیون

09132978539

اجاره  

400 مترسوله با دو حیاط 

خلوت و دو دفتر فروش 

امکانات آب،برق،تلفن

بلوار قائم

رستمی

09131400971

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

نیازمندیم
 به یک همکار جهت کار 

در مشاور امالک به صورت 
دو شیفت آزادگان امالک 

کیهان 

0913995100303
4-

32
11

78
35
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خبر خوان کرمانخبر خوان ایران
عکس از محمد خضری

• رئیس مجلس شـورای اسـامی در سـفر به اسـتان کردستان از 
اجـرا نشـدن قانـون اصل 44 گایه کـرد و گفت: تعـداد زیادی از 
بنـگاه هـای اقتصـادی به جای خصوصی سـازی از ایـن وزارتخانه 

بـه آن وزارتخانه جابه جا شـدند.
• فرمانـده نیـروی انتظامـی بـا اعام اینکه کشـف علمـی جرم از 
اولویت هـای پلیـس اسـت، گفـت: نیـروی انتظامـی در سـال های 
گذشـته تمـام توان خود را بکار بسـته تـا با اسـتفاده از تجهیزات 

ویـژه، اقدام به شناسـایی مجرمـان کند.
• وزیـر امـور خارجـه کشـورمان گفـت: بارهـا گفتـه ایـم کـه 
همـکاری مـا بـا جامعه بیـن المللـی در چارچـوب صلـح، مصالح 
و امنیـت ملـی اسـت و فراتـر از آن اجـازه دخالت در امور کشـور 

را نمـی دهیـم.
• معـاون رییـس جمهـوری گفـت: دولـت بـا معضـل 2 هـزار و 
900 طـرح عمرانـی مواجـه اسـت که از پیشـرفت هـای فیزیکی 

برخوردار هسـتند. مختلفـی 
• نهاوندیـان رئیـس دفتـر رئیـس جمهـور در پاسـخ بـه سـوالی 
دربـاره احتمـال تغییـرات در کابینـه، عنـوان کـرد: در ایـن مورد 
هیـچ تصمیمی اتخاذ نشـده اسـت. بلکـه آنچه که گفته شـده در 
خصـوص عملکـرد وزراسـت کـه ایـن اتفاق یـک فرآینـد طبیعی 
اسـت کـه الزمـه تدبیـر و امید اسـت. امـا تغییـرات مدیریتی در 

دسـتور کار نیست.
• اسـحاق جهانگیـری معـاون اول رییـس جمهـور با بیـان اینکه 
متاسـفانه سـهم دولت در نظام رسـانه ای کشـور کمتر از منتقدان 
و مخالفـان اسـت، گفـت: بـه همیـن دلیـل دولـت در ارتباطـات 
خـود بـا جامعـه همـواره بـا دشـواری روبروسـت امـا ایـن باعـث 
ارتباطـات  ایفـای نقـش خـود در توسـعه  بـرای  نمی شـود کـه 

کند. درنـگ 
• علـی اکبـر والیتی مشـاور رهبر جمهوری اسـامی ایران گفت: 
عربسـتان سـعودی یکـی از طرف هـای درگیـر در یمـن اسـت و 

نمـی توانـد میزبـان گفت وگوها باشـد.
در  نصب هـا  و  عـزل  خصـوص  در  کشـور  وزارت  سـخنگوی   •
اسـتاندرای فـارس گفـت: ماجـرا را پرسـیدم و بـه من گفته شـد 

پیگیری هایـی از طـرف نماینـده جهـرم شـده اسـت.
• حمیـد بدیعـی نـژاد عضو تیم مذاکـره کننده کشـورمان گفت: 
بـرای تامیـن هـدف مـد نظـر آژانس نیـازی بـه انجام بازرسـی از 

تاسیسـات غیر هسـته ای شـامل تاسیسـات نظامی نیسـت.
• وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطاعات بـا بیان اینکـه 71 میلیون 
ایرانـی از تلفـن همـراه اسـتفاده می کننـد گفـت: 27.5 میلیـون 
گوشـی تلفـن هوشـمند در کشـور فعـال اسـت و 9 میلیـون نفـر 

نیـز از اینترنـت موبایـل اسـتفاده می کنند.
سـازمان  رئیـس  و  رئیس جمهـور  معـاون  صالحـی  علی اکبـر   •
انـرژی اتمـی ایـران دیـروز صبـح  پـس از چنـد روز بسـتری در 

بیمارسـتان بهمـن تهـران مرخـص شـد.

عکس نوشت :

دو تا پله باالتر بروی

خواهی فهمید

من که هیچ

تمام شهر حواسشان پیش توست

در حاشیه مراسـم »روزکرمان« 
هشـتم  و  بیسـت  نمایشـگاه  در 
یافتیـم  فرصتـی  تهـران  کتـاب 
کرمانـی  مـرادی  بـا هوشـنگ  تـا 
گفتگویـی انجـام بدهیم. نویسـنده 
داسـتان  و  رمـان  حـوزه  کرمانـی 
ابتـدا از وضعیـت اسـتقبال مـردم 
از آخریـن اثـر خـود بـا نـام »تـه 
و  کـرد  خرسـندی  ابـراز  خیـار« 
»تـه  کتـاب  گفت:خوشـبختانه 
خیـارس توانسـته توجـه مخاطـب 
را بـه خـود جلـب کند و اسـتقبال 
بـوده  کننـده  راضـی  اثـر  ایـن  از 
اسـت. هوشـنگ مـرادی کرمانـی  
آثـار  کـه  سـوال  ایـن  پاسـخ  در 

را  کرمـان  اسـتان  نویسـندگان 
خبرنـگار  بـه  کنـد  مـی  دنبـال 
کـه  تاآنجـا  گفـت:  مـا«  »پیـام 

زمـان بـه مـن اجـازه بدهـد حتما 
را  یـم  هـا  اسـتانی  هـم  کارهـای 
مطالعـه مـی کنـم . البتـه در کنار 

زمـان ارزش اثـر هم مطرح هسـت 
. بایسـتی کار آن قدرت و ارزش را 
داشـته باشـد کـه خوانده شـود. و 
ایـن در مـورد همـه کتـاب خـوان 
هـا و نویسـندگان صدق مـی کند. 
بـرای  افـزود:  کرمانـی  مـرادی 
مثـال کتاب های آقـای علیمرادی 
ام.  خوانـده  را  افضلـی  میـر  و 
ایشـان  هسـتند.  قابلـی  کارهـای 
افـزود: قلـم روان و شـیوا و قابـل 
تحسـین علیمـرادی آینـده خوبی 
خواهـد  همـراه  بـه  برایـش  را 
داشـت. البتـه از ایـن مهـم نبایـد 
غافـل شـد کـه کار هـا بایـد خوب 
عرضـه شـود و خـوب دیده شـود.

هوشنگ مرادی کرمانی در گفتگو با خبرنگار »پیام ما«:

رمان های علیمرادی قابل تحسین هستند
 نکیسا خدیشی

• رضـا اشـک فرمانـدار شهرسـتان بـم گفـت: بـر اسـاس مصوبـه دو 
هفتـه پیـش هیئـت وزیـران، حـدود 40 میلیارد ریـال بـرای مبارزه 
بـا آفـت زنجـره خرمـا از محـل اعتبـارات حـوادث مـاده 10 و 12 

اختصـاص پیـدا مـی کند.
• محمـد علـی توحیـدی فرمانـدار کرمـان گفـت: مبـارزه بـا زمیـن 
اراضـی  کاربـری  تغییـر  زمینـه  در  کـه  سـودجو  افـراد  و  خـواران 
کشـاورزی و تصـرف امـوال دولتی فعالیـت می کنند، در سـال 94 با 

قـدرت، دقـت و حساسـیت بیشـتری ادامـه مـی یابـد.
• قـدرت اهلل باقـدرت مدیـر امـور اراضـی اسـتان کرمـان گفـت: از 
ابتـدای سـال 93 تـا کنـون 600 هکتـار از اراضـی کشـاورزی شـهر 
کرمـان کـه از سـوی دالالن و افراد سـودجو تغییر کاربری داده شـده 

بـود، رفـع تصـرف و حصـار آنهـا تخریب شـد.
• سـرهنگ ابوالحسـنی مدیـرکل حفظ آثـار و نشـر ارزش های دفاع 
مقـدس اسـتان کرمـان گفـت: فتـح خرمشـهر بـه برکـت دو عنصـر 
ایمـان شـیعی و اراده ایرانـی ایـن مقاومـت رقـم خـورد و اگـر نـگاه 
عاشـورایی و اراده ایرانـی در جبهـه نبـود ایـن اتفـاق بـزرگ تاریـخ 

مقاومـت مـردم ایـران رقـم نمی خـورد.
• حمیـد ذکا اسـدی معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار کرمـان 
گفـت: بـا توجـه بـه ایـن اندیشـه و فرمـان رهبـری اسـتاندار کرمان 
اشـاره کردند که نشسـت های گروه های سیاسـی در دسـتور اسـتان 
قـرار بگیـرد کـه در ایـن راسـتا منشـور انتخاباتـی اسـتان بـا کمـک 
همـه گـروه هـا و احزاب سیاسـی اسـتان تهیه شـده اسـت که هدف 
اساسـی از تهیـه این منشـور؛ برگزاری انتخابات سـالم با مشـارکت و 

در چهارچـوب اعتمـاد عمومـی مردم اسـت.
• رزم حسـینی اسـتاندار کرمان در حاشـیه جلسـه امضـا تفاهمنامه 
بیـن قـرارگاه خاتـم االنبیـا و اسـتانداری کرمـان گفـت: با مشـارکت 
 - آبـاد  »حاجـی  آزادراه  اجرایـی  عملیـات  االنبیـا،  خاتـم  قـرارگاه 
سـیرجان - انـار - یـزد« بـه طـول 321 کیلومتـر آغـاز خواهد شـد.

• خدارحـم کفاش پور مدیر توسـعه منابع اداره کل راه و شهرسـازی 
اسـتان کرمـان گفـت: بیـش از 11 هـزار نفرسـاعت آمـوزش در اداره 
کل راه و شهرسـازی شـمال اسـتان کرمـان در سـال جـاری برگـزار 

می شـود.
• بـا اجـرای فـاز دوم اجـرای طـرح خـط ویـژه  خیابـان »شـهید 
بهشـتی«، هرگونـه توقـف در ایـن محدوده تخلف محسـوب شـده و 
توسـط عوامـل پلیس راهـور، خودروهای متخلف بـه پارکینگ انتقال 

می شـوند. داده 
• حجـت االسـام عـرب پـور امـام جمعـه موقـت کرمـان همدلی و 
همزبانـی را مبنـای تدوین منشـور انتخاباتی کرمان دانسـت و گفت: 
در تدویـن ایـن منشـور به همه نکات مدنظر افراد توجه شـده اسـت.

• نماینـده فائـو در جمهـوری اسـامی ایـران و در سـازمان همکاری 
اقتصـادی گفـت: معتقدیم که مشـکات، نیاز به برنامـه جامع و همه 
جانبـه دارنـد و ایـن نقطه ای اسـت کـه فائـو آمادگی دارد بـه عنوان 
یـک شـریک و همـکاری خیلی جـدی در کنار اسـتان کرمان حضور 
پیـدا کند، زیرا مشـکات اسـتان کرمان مسـائلی اسـت کـه به حوزه 

کاری فائـو مربوط می شـوند.

آخر

خبر آخر


