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تيبا 
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مگان 2000 فول
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122,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

2,700,000,000
2,040,000,000

920,000,000

فرداامروز

 معاون اول رئیس جمهور 

خداوند این کشور را از 
ریاکاری دورنگه دارد

سفیر آلمان در کرمان:

نسبت به
مذاکرات هسته ای 

خوش بین هستیم

2

3

بازار داغ خرمای کرمان در آستانه ماه رمضان

طالی کویر در
 راه هند

پاسخ مس به
 اتهام تبانی
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 رضا عبادی زاده
یکـی از مشـتریان اینترنـت مخابـرات بـه »پیـام مـا« مـی 
گویـد: پنـج شـنبه و جمعه اینترنـت قطع بـود و عصر جمعه 
مشـکالت برطرف شـد. وی افزود: متاسفانه سیسـتم کاربری 
اینترنـت پرسـرعت مخابرات هم کاربر پسـند نیسـت. گفتنی 
سـت پـس از صحبـت بـا این فـرد بـرای چک کـردن محیط 
http:// آدرس بـه  کرمـان  مخابـرات  سـایت  بـه  کاربـری 

بـا  نابـاوری  عیـن  در  کـه  رفتیـم   /www.kermantel.ir
صفحه ای روبرو شـدیم که نشـان از خوابیدن سـایت مخابرات 

بـود.   جـوان دیگـری کـه شـرکتی در حـوزه IT دارد و از 
مخابـرات اینترنت گرفته اسـت می گوید: متاسـفانه بـرای ارائه 
دهنـدگان اینترنـت در کرمـان فرقـی نمـی کنـد که مشـتری 
شـان چـه کسـی اسـت. وی ادامـه مـی دهـد: قطـع شـدن 
اینترنـت باعـث وارد شـدن خسـارت بـه شـرکت مـا می شـود 
امـا متاسـفانه کسـی پاسـخگو نیسـت. این فـرد دربـاره قطعی 
اینترنـت هفتـه گذشـته می گویـد: جـدای از قطعـی اینترنت، 
مشـکل تمدید اشـتراک برای شـرکت ما پیش آمد. چهارشنبه 
عصـر سـرویس خـود را بـا حضـور در مخابـرات تمدیـد کردیم 

کـه بـا قطعـی روز پنج شـنبه مواجه شـدیم اما پـس از برطرف 
شـدن مشـکالت، تمدید اشتراک در پنل شـرکت ما ثبت نشده 
بـود و انـگار اینترنـت ما تمدید نشـده بود و تا دیروز)دوشـنبه( 
اینترنـت شـرکت مـا قطع بـود. وی افـزود: جالب اینجـا بود که 
کارشـناس و پشـتیبان مشـخصی هـم در مخابـرات نبـود کـه 
بدرسـتی جـواب مـا را بدهـد و فقـط مـی گفتنـد درسـت می 
شـود. در نهایت هم خودمان فهمیدیم که مشـکل از کجاسـت 

و بـه مخابـرات اطـالع دادیم. 
صفحه 3

پیشخوان

تقاضای دادستان جده برای 
اعدام دو مامور متجاوز

---------  صفحه 2 ---------

اجرای طرح نان سالم
از مزرعه تا سفره در کرمان

---------  صفحه 3 ---------

هایفوتراپی روشی جدید برای 
رفع چین و چروک

---------  صفحه  4  ---------

با ۵۵ قابلیت جدید سیستم 
عامل اندروید M آشنا شوید 

---------  صفحه  9   ---------

دالیل به آتش کشیده شدن 
ورزشگاه کرمان

---------  صفحه  11   ---------

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۴/1 نوبت دوم
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر دارد انجام امـور خدماتی حـوزه عملیاتی خـود را بمدت یک سـال از طریق مناقصـه عمومی یک 
مرحلـه ای بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد، لـذا از کلیـه شـرکت هـای واجد صالحیـت و دارای رتبـه و ظرفیـت آماده بـه کار که در 

ایـن خصـوص سـابقه کار مفید داشـته باشـند دعوت بعمل مـی آید.
زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری ۹۴/3/۱۲ لغایت ۹۴/3/۱۹ با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی 

مبلـغ خریـد اسـناد: 3۰۰،۰۰۰ ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 3۰۵۱۵۸۰۵۹۷۱ بانک رسـالت شـعبه بلـوار جمهوری اسـالمی کرمان 
بنـام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان 

محـل خریـد و تحویـل اسـناد: کیلومتـر ۲۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان- نیروگاه سـیکل ترکیبی کرمـان- اداره تـدارکات و انبار )خرید اسـناد( 
و دبیرخانـه )تحویل پاکات پیشـنهادی( 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۱،۹۲۰،۶۹۴،۱۷۴ )بـه پیشـنهادهای فاقـد ضمانتنامـه یا سـپرده، ضمانتنامه های بانکی اشـتباه یا سـپرده 
هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقرر، چک شـخصی و نظایـر آن ترتیـب اثر داده نخواهد شـد(

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۹۴/3/۲۵
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/3/۲۶

بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر واصل شـود مطلقا ترتیـب اثـر داده نخواهد 
WWW.KPP. و http://tender.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir شـد. ضمنـا فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـالع رسـانی

CO.IR نیز منتشـر شـده اسـت. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توان بـا شـماره تلفنهـای ۴-3۲۵۲۱۲۲۱-۰3۴ داخلی ۲3۸ یـا با شـماره تماس هـای ۰3۴-۵۸۱۲۰۴۹۵ 

و ۵۸۱۲۰3۵۵-۰3۴ تمـاس حاصـل فرمایید.
م الف ۱3۸ 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره ۹۴/1 نوبت دوم
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق کرمان

موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی مورد نظر کارفرما در محل حوزه عملیاتی شرکت 
تاریـخ و محـل فـروش اسـناد مناقصـه: از تاریـخ ۹۴/3/۱۲ لغایت ۹۴/3/۱۹ بـه آدرس کرمـان، کیلومتر ۲۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان، نیروگاه 

سـیکل ترکیبـی کرمـان، اداره تدارکات و انبـار نیروگاه 
از کلیـه شـرکتهای واحـد صالحیـت و دارای رتبـه و ظرفیـت آمـاده به کار که در این خصوص سـابقه کار مفید داشـته باشـند دعوت می شـود 
تـا در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مناقصـه مذکور با در دسـت داشـتن معرفـی نامه و رسـید واریز مبلغ ۲۰۰،۰۰۰۰ ریال به شـماره حسـاب 
۲۱۷۵۰۹3۹۹۹۰۰۶ نـزد بانـک ملـی شـعبه بـرق منطقـه ای کرمـان بـه نام شـرکت تولید نیروی بـرق کرمان بـه آدرس فوق مراجعه و اسـناد 

مناقصـه را دریافت نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۴/3/۲۵.

محل تحویل: کرمان، کیلومتر ۲۰ اتوبان کرمان- رفسنجان، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، دبیرخانه نیروگاه 
زمان و محل افتتاح پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۴/3/۲۶ در محل فوق الذکر. 

مبلـغ و نـوع تضمیـن مناقصـه: مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه ۱۴۲،۵۵۰،۰۰۰ ریـال )یکصـد و چهـل و دو میلیـون و پانصد و پنجـاه هزار 
ریـال( مـی باشـد کـه مـی بایسـت در زمـان ارائه پیشـنهاد قیمـت، بصـورت ضمانتنامه معتبـر بانکی یا رسـید واریز نقدی به حسـاب دسـتگاه 

مناقصـه گزار )حسـاب فـوق الذکر( ارائـه گردد. 
- بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـاء و مشـروط و مخـدوش و سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر، چـک شـخصی و نظایـر آن و 

پیشـنهادهایی کـه پـس از انقضـاء مـدت مقـرر در آگهـِی، واصـل شـود مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف ۱۴۰ 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای )همراه با ارزیابی کیفی( نوبت دوم
اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمان در نظـر دارد اجرای پروژه ذیـل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلـه ای به پیمانکار 
واجـد شـرایط )حداقـل دارای گواهینامـه پایه پنج رشـته سـاختمان( واگـذار نماید. از کلیه شـرکت هـای دارای صالحیت دعوت می 

شـود جهـت دریافت اسـناد مناقصه به اداره کل و یا سـایت مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

مدت پروژه مبلغ تضمین
)ریال( 

 مبلغ برآورد )ریال( براساس فهرست
 بهاء، ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی

سال ۱3۹۴
عنوان پروژه

۱ ماه ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
 تعمیرات اساسی و بهینه سازی فضای
 اداری و استاندارد سازی اتاق سرور

مرکز استان
مهلت دریافت اسناد: از مورخ سه شنبه ۹۴/3/۱۲ لغایت دوشنبه ۹۴/3/۱۸

مهلت تحویل پاکات: تا ساعت ۱3 روز شنبه مورخ ۹۴/3/3۰
تاریخ بازگشایی پاکات: ساعت ۱۱ روز یک شنبه مورخ ۹۴/3/3۱

محـل دریافـت اسـناد: تحویـل اسـناد و بازگشـایی پـاکات: کرمان، ضلع شـمالی پارک نشـاط، اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان 
کرمان. )اتـاق 3۱۷(. 

روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان

م/الف۱۴۴

آگهی مجمع عمومی عادی
انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه اعضـاء محتـرم میرسـاند براسـاس تبصـره 3 و ۴ مـاده ۱۵ اساسـنامه، مجمـع عمومی عـادی انجمن 
شهرسـتان کرمـان روز شـنبه مـورخ ۹۴/۴/۱۵ سـاعت ۹ صبـح در محـل سـالن اجتماعات سـاختمان شـهید ایرانمنش سـازمان 

صنعـت معـدن و تجـارت اسـتان واقـع در بزرگـراه امـام بعـد از چهـار راه نیکـزاد برگزار خواهد شـد. 
لذا از کلیه اعضاء جهت شرکت در مجمع مزبور دعوت به عمل می آید. 

ضمنا یادآور می شود به همراه داشتن کارت عضویت الزامی است. 
دستور جلسه: 

برگزاری انتخابات جهت انتخاب اعضاء هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل 
ضمنـا بـه آگاهـی می رسـاند کسـانیکه متقاضی نامـزدی در هیـات مدیره/بازرس انجمـن می باشـند از تاریخ آگهی بـه مدت ۱۰ 

روز بـه محـل انجمـن بـه آدرس چهار راه باغملی، سـاختمان صنعتـی طبقه فوقانی بانک سـپه مراجعـه فرمایند.
اعضای انجمن که قصد ادامه همکاری و عضویت را دارند تا ۱۰ روز از درج آگهی به محل انجمن مراجعه نمایند. 

همچنیـن متقاضیـان مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ۴-3۲۲۲3۸۸3 تماس و یـا به آدرس سـایت 
نماینـد.  مراجعـه   http://www.hami-ngo.ir

روابط عمومی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان کرمان 

گزارش »پیام ما« از حال این روزهای اولین سینمای کرمان

سینما را
»تابان« کنید!

 یاسر سیستانی نژاد
از روزی کـه سـینما بـه جمـع هنرهـای موجود در دنیا پیوسـت بیـش از یک قرن می گذرد. سـینما 

در طول عمر یکصد سـاله خود فراز و نشـیب های فراوانی را پشـت سـر گذاشـته اسـت.
از دسـتگاه هـای آپـارات اولیـه تـا صف هـای طوالنـی خرید بلیت سـینما که بـرای جوانان دیـروز و 

پیـران امروز خاطره شـده اسـت.
دسـتگاه آپـارات بـه تبـع دیگـر کشـورها بـه ایـران نیـز وارد شـد. آن گاه عالقـه منـدان بـه این هنر 

کوشـیدند تـا بـه نحـوی در جهـت غنای هنر سـینما سـهیم باشـند.
کرمانـی هـا از جملـه مردمانـی بودنـد کـه نقشـی بـی بدیـل در این زمینـه ایفـا کردنـد. »روح انگیز 
سـامی نـژاد« اولیـن زنـی ایرانی اسـت که قدم به عرصه سـینما گذاشـت و »دختـر لـر« را در اذهان 

جاودانـه کرد.
صفحه ۶

گزارش اختصاصی »پیام ما« از اوضاع اینترنت در کرمان

اینترنت مریض
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یادداشت
عباس عراقچي، رویش 

انقالب یا ساده لوح و خائن!؟
مظفر اسكندري زاده

از میـان سـرداران سیاسـي ایـران کـه در میـز مقابل 
نماینـد گان شـش قـدرت جهـان ایسـتاده وبـا همـه 
وجـود یـک تن شـده وارش وار ورسـتم گونـه با ذکر 
یـا علـي مددوبـا وضـو هـر روزبه میـدان مذاکـره وتو 
بگـو میـدان میـن پـا میگذارنـد و مینهـاي سیاسـي 
یـک  بـه  یـک  را  ملـت  راه  سـر  بـر  شـده  کاشـته 
مظلومانـه خنثـي میکننـد واینبـار بـه جـاي بدنهاي 
خاکـي اشـان ابـروي الهـي اشـان را بـه کـف گرفتـه 
وشـب وروز ندارنـد تاملـت ورهبـر را شـاد ببینند،اقـا 
سـیید عباس عراقچـي رانمیدانم چرا اینهمه دوسـت 
ومحاسـن  محجـوب  زیبـا  ؟چهـره  سـیادت  دارم! 
جـذاب ،نـام پـر طنینـش عبـاس یـا سـخن گفتـن 
سـلیس وروانـش بـه سـه زبان زنـده دنیـاو بخصوص 
تسـلط تحسـین برانگیزش بـه زبان انگلیسـي ومتون 
حقوقـي وادبـي،درس خوانـدن در دانشـگاه معـروف 
ومعتبـر کنـت انگلیـس ویـا احسـاس عجیبـي کـه 
بـه دانشـجویان ودانـش اموختـگان ایرانـي در ایـن 

دارم. کشـیور 
نمیدانم هر چه که هست احساس غریبي است .

تعریـف اقـا سـیید عبـاس را از یکـي ازدوسـتان هـم 
دانشـگاهي اش در دانشـگاه کنـت شـنیده بـودم

تدین،تعقـل روشـنفکري وافتادگـي  و خضـوع وطـن 
دوسـتي واعتقـاد بـه ارمانهـاي اصیـل انقـالب وخط 

... ورهبـري  امام 
بلـد  کار  متخصصـي  کـه  شـدم  خوشـحال  وچقـدر 
وبـي ادعـا نفـر دوم مذاکرات ودسـتیار اول نـا خداي 
کشـتي ایـران در اقیانـوس پـر تالطـم نبرد سیاسـي 

ایـران بـا همه دنیاسـت!!
نبـردي نـا برابـر وتحمیـل شـده بـر سـر حـق یـک 
ملت،نبـردي از سـر ناچـاري و اکراه وتنهـا براي دفاع 
همانگونـه که درسـالها ي خون وحماسـه اتفاق افتاد.

روانچـي هـا  وتخـت  عراقچیهـا  بـاور کنیـم عبـاس 
وصالحـي وظریـف وهمـه مردان سیاسـي خـط مقدم 
کـه امـروز از ژنـو بـه ویـن وازویـن بـه نیویـورک واز 
ایـران  منافـع  کـه  دنیـا  کجـاي  هـر  بـه  نیویـورک 
ایجـاب کنـد میتازنـد، بـدون مشـورت ونظـر امیـر 
قافلـه وخورشـید انقـالب نـه سـخني مـي گوینـد نه 

تصمیمـي میگیرنـد ونـه اقدامـي مـي کننـد.
دوسـتي مـي گفـت  دکتـر عراقچـي همکام بـا دکتر 
ظریـف وتیم حقوقدان زبر دستشـان حتـي روي یک 
نقطـه وکامـا در متـن پیش نویـس با همان وسـواس  
ودقـت خنثـي کـردن مین هـاي والمر ضـد نفر وضد 
تانـک کـه بر سـر راه شـیران شـب شـکن جبهـه ها 
کاشـته شـده بـود مکـث وبـراي خنثـي کـردن انهـا 
حتي سـاعتها بعد ازمذاکره رسـمي ودراوج خسـتگي  

و بـي خوابـي وقت مـي گذارند.
سـرداران سیاسـي را در شـب تاریـک عملیـات تنهـا 
نگذاریـم وندانسـته بـا زدن منور دشـمن را از اخرین 
موقعیـت فرزنـدان ملـت اگاه نکنیـم، همـه یکصـدا 

همراهـي اشـان کنیم
سرداران! یک ملت پشتیبان شماست

واکنش افخم 
به تحریم مدارک 
تحصیلی دانشجویان 
ایرانی توسط آمریكا

خارجـه  وزارت  سـخنگوی 
کشـورمان اقدام آمریـکا و کانادا 
فـارغ  مـدارک  تائیـد  عـدم  در 
التحصیالن پزشـکی کشـورمان 
گـزارش  بـه  کـرد.  محکـوم  را 

خبرگـزاری مهـر، مرضیـه افخـم سـخنگوی وزارت امور خارجـه در خصوص 
توقـف موقـت تاییـد مـدارک فـارغ التحصیـالن پزشـکی در ایـران توسـط 
نهادهـای مربوطـه در آمریـکا و کانادا گفت: اسـتفاده ابـزاری از حق آموزش و 
تحصیل که در زمره حقوق بنیادی انسـانها اسـت اقدامی نادرسـت و تبعیض 
آمیز اسـت، بویژه اینکه این رشـته تحصیلی با سـالمت و جان سـایر انسـانها 
ارتبـاط مسـتقیم دارد. مرضیـه افخم با ابراز تاسـف از این تصمیم کمیسـیون 
هـای آموزشـی فارغ التحصیالن پزشـکی خارجـی در آمریکا و کانادا و اشـاره 
بـه اینکـه فارغ التحصیـالن ایرانی همـواره در زمـره برترین ها در این رشـته 
بوده و هسـتند، اظهار داشـت: جمهوری اسـالمی ایران راههـا و اقدامات الزم 
بـرای رفـع محدودیـت وضـع شـده علیـه اتبـاع و شـهروندانش را در دسـت 

بررسـی دارد و امیـدوار اسـت هـر چـه سـریعتر خاتمـه یابد.

احضار وزیر نفت 
به مجلس

بنزیـن بـرای وزیر نفت دردسـر 
سـاز شـده اسـت. پـس از آنکـه 
خردادمـاه  بنزیـن  سـهمیه 
واریـز  شـخصی  خودروهـای 
نشـد، خبرهایی مبنـی بر حذف 
سـهمیه ۷۰۰ تومانـی بـه گوش 
مـی رسـید و در نهایـت دولـت 
دوشـنبه گذشـته ایـن خبـر را 

قطعـی کـرد. عضـو کمیسـیون انـرژی مجلس اعـالم کـرد نماینـدگان، وزیر 
نفـت را بـه دلیـل ابهام و عـدم شـفافیت در افزایش قیمت بنزین بـه پارلمان 
فراخواندنـد. جلیـل جعفـری نماینـده مـردم خلخـال در مجلـس شـورای 
اسـالمی در گفـت و گـو بـا خبرگـزاری فـارس، بـا اشـاره بـه افزایـش قیمت 
بنزیـن در روزهـای اخیـر گفـت: وجـود ابهـام و عـدم شـفافیت در افزایـش 
۴۰درصـدی قیمـت بنزیـن در روزهـای اخیـر موجـب فراخوانده شـدن وزیر 
نفـت یـا معاونین وی به کمیسـیون انـرژی مجلس به منظـور ارائه توضیحات 
و بررسـی ایـن موضـوع شـد. وی افـزود: قرار اسـت تا در جلسـه کمیسـیون 
انـرژی موضـوع افزایـش ناگهانـی قیمـت بنزیـن در روزهـای اخیـر و حـذف 
سـهمیه بنزیـن شـهروندان با حضـور وزیر نفت یا معاونین وی بررسـی شـود 

و مسـئوالن ایـن وزارتخانـه توضیحـات خـود را در ایـن بـاره ارائـه کننـد.

چه می خوانید...
مثـل اینکـه قـرار اسـت مجـوز حضـوز زنـان در سـالن های ورزشـی صادر شـود. ایـن خبر و چنـد خبر مهـم دیگر مطالـب امروز صفحـه »کاغذ 

اخبار« هسـتند.

وزارتسخنگو

جمعیـت ایثارگران، حزب موتلفه اسـالمی و 
جبهـه پایداری بـا صدور بیانیه ای مشـترک 
اعـالم کردنـد: مـا از دولـت و سـربازان خط 
مقدم مذاکـرات دیپلماتیک بـا ۱+۵ حمایت 

بـه  مشـروط  حمایـت  ایـن  و  کنیـم  مـی 
رعایـت خطـوط قرمـز ملت و رهبری اسـت. 
قسـمت هـای مهـم این بیانیـه را بـه نقل از 

تسـنیم در زیـر مـی خوانید:

• مـا معتقدیم دشـمن در پوشـش مذاکرات 
هسـته ای عـالوه بـر اسـقاط دسـتاوردهای 
صنعـت  در  اسـالمی  جمهـوری  علمـی 
مراکـز  بـه  نفـوذ  اندیشـه  در  هسـته ای، 
داخلـی  مناسـبات  در  اثرگـذاری  نظامـی، 
و خارجـی جمهـوری اسـالمی اسـت. آنهـا 
اندیشـه تغییـر از درون و فشـار ازبیـرون را 
رهـا نکرده انـد؛ لـذا سـاز و کار تحریـم هـا 
کـه بیـش از 3۰ سـال بـرای مفصـل بنـدی 
آن تـالش کـرده انـد را رهـا نخواهنـد کرد.

مقـدم  خـط  سـربازان  و  دولـت  از  مـا   •
مذاکـرات دیپلماتیـک بـا ۱+۵ حمایـت می 
کنیـم و ایـن حمایـت مشـروط بـه رعایـت 

خطـوط قرمـز ملـت و رهبـری اسـت.
مذاکـرات  آمریـکادر  مقامـات  لحـن   •
وتهدیدهـای بی سـابقه رژیـم صهیونیسـتی 
مبنـی بر بمباران اتمی تاسیسـات هسـته ای 
ایـران نشـان مـی دهـد آنها نـه تنهـا عزمی 
مـی  بلکـه  ندارنـد  هـا  لغوتحریـم  بـرای 
خواهنـد بـا تحقیـر ملت ایـران، یـک توافق 

بـد را تحمیـل نماینـد.
• دولـت در مذاکرات باید خواسـتار اقدامات 
اعتمادسـاز از طرف ۱+۵ بویژه آمریکا باشـد. 
ایـن اقدامـات باید راسـتی آزمایی شـود چرا 
کـه توافـق ژنـو و بیانیه لـوزان نتیجه ای جز 

تشـدید تحریمها نداشته است.

• بـدون شـک بـا ایـن رونـدی کـه پیـش 
مـی رود آمریـکا مذاکـرات را بـه بـن بسـت 
ایـن  هـای  مسـئولیت  بایـد  و  می کشـاند 
شکسـت را بپذیـرد. امروز بـا تصویب کنگره 
اینکـه  بـر  اوبامامبنـی  وموافقـت  آمریـکا 
»هرگونـه توافقـی منـوط به تصویـب کنگره 
کـه  جهانـی  جامعـه  شـد  است«مشـخص 
آمریکائیهـا از آن یـاد می کردنـد یـک توهم 

بیـش نیسـت.
• راه عـزت کشـور ونجات ملت، ایسـتادن 
روی پـای خـود و دورزدن تحریـم هـا، بـا 
کشـور  درونـی  هـای  ظرفیـت  بـه  اتـکاء 

. ست ا

حمایت مشروط جبهه پایداری از مذاکرات هسته ای
5+1

تجمعات
»اجازه نمی دهیم« 
غیر شرعی است

سـخنگوی  هفتگـی  جلسـه 
دولـت بـا اصحـاب رسـانه دیروز 
در سـاختمان کوثـر برگـزار شـد 
سـواالت  پاسـخگوی  نوبخـت  و 
خبرنـگاران بـود. در زیـر گزیـده 
ای از صحبـت هـای نوبخت را به 

نقـل از خبرآنالیـن، انتخـاب و مهـر مـی خوانیـد:
التصویـری رئیـس  • وقتـی سـخنگوی قـوه قضاییـه در خصـوص ممنـوع 
دولـت اصالحـات اظهار نظـر کرده، چـون شـخصیت قانونمندی اسـت، حتماً 
مسـتنداتی دارد کـه مـن از آن بی خبـرم. در شـورای عالـی امنیـت ملـی کـه 
بنـده عضـو آن هسـتم بـه خاطـر نـدارم کـه چنیـن مصوبه ای داشـته باشـد.

•  مـن قبـاًل نظـرم را درباره شـخصیت محتـرم رئیس دولت اصالحـات اعالم 
ام. کرده 

• بـا وجـود اینکـه رهبـری ایـن امـکان را فراهم کرد همـه دیدگاه هـا نظرات 
خـود را بیـان کننـد و در همیـن راسـتا در دانشـگاه هـا گفت و شـنودهای دو 
طرفـه ایجـاد شـد و صـدا و سـیما بـه طـور موسـع ایـن برنامـه ها را پوشـش 
داد؛ انتظـار مـی رفت پیام کسـانی که دلواپس هسـتند فرصت داشـته باشـند 
دغدغـه هایشـان کـه بـرای دولـت محتـرم اسـت را مطـرح کنند کـه البته به 

طـور کامل مطـرح کـرده اند.
• برگـزاری  تجمعـات »اجـازه نمی دهیم« غیرقانونی بـود و اینها باید بدانند این 
کار عـالوه بـر اینکه غیرقانونی اسـت  بر مبنـای نگاه امام خمینـی و مقام معظم 
رهبـری خـالف شـرع هم هسـت. انتظار مـی رود گفتـه ها و رفتـار این افـراد با 
هم منطبق باشـد وقتی به شـرع اعتقاد داریم باید کار غیر شـرعی انجام ندهیم.

• صـرف نظـر از اینکـه علـی مطهـری شـخصیت فهیـم و دلسـوز انقـالب 
هسـتتند بـه عنـوان یـک فـرد عـادی هم بایـد امـکان طرح سـخنان ایشـان 

وجـود داشـته باشـد.
• همـه اسـتانداران و فرمانـدارن موظف اند در راسـتای صیانـت از ازادی بیان 
سـخنرانان تـالش کننـد و فرصـت ایجـاد کننـد در راسـتای بیـان آزاد همـه 
نظـرات. در همیـن راسـتا از وزیـر کشـور هـم ایـن انتظـار مـی رود و ایشـان 
نهایـت تـالش خـود را دارد سـاز و کارهایـی را فراهـم کنند تا این مـوارد )لغو 

سـخنرانی و همایـش هـا( تکرار نشـود.
• شناسـایی افـراد پردرآمد کار دشـواری اسـت امـا وزارت تعاون مأمور شـد از 

پایگاه هـای اطالعاتـی مختلف، افـراد پردرآمد را شناسـایی کند.
• برخـی معتقدنـد صـدا و سـیما بـه حـد کافـی نظـرات مخالفـان را پخـش 
می کنـد و گاهـی لحـن و روش آنهـا نیز اسـتهزا و تمسـخر اسـت. بـه نظر من 
افـکار عمومـی می توانـد بـه خوبـی در ایـن مـورد اظهـار نظـر کنـد.   مـردان 
دیپلمـات مـا در مذاکـرات بـا همـه تـوان در تـالش هسـتند و همـه مسـاعی 
خـود را بـرای شکسـتن حلقه تنـگ تحریم هـای ظالمانـه بـه کار می گیرند تا 
ملـت ایـران  ضمـن برخورداری از حقوق هسـته ای خـود بتوانـد از منابع الزم 

شـوند. برخوردار 

تقاضای دادستان 
جده برای اعدام دو 
مامور متجاوز

قشـقاوی  حسـن  کـه  آنطـور 
گفتـه دادگاه دو مامـور متجاوز 
عربسـتان  کشـور  در  سـعودی 
اولیـن  اسـت.  شـده  برگـزار 
کـه  بـود   ۹۴ سـال  روزهـای 
دو  تجـاوز  بـر  مبنـی  خبـری 

مامـور سـعودی بـه دو نوجـوان ایرانی منتشـر شـد. این خبر به سـرعت به 
پربیننـده تریـن خبـر اکثـر خبرگـزاری هـا تبدیل شـد. گرچه ابتـدا برخی 
مقامـات خبـر را از بیـخ و بـن تکذیب کردند امـا بعدتـر وزارت امور خارجه 
بـه طـور رسـمی خبـر را تاییـد کـرد. البتـه معـاون وزیـر امـور خارجـه به 
جـای تجـاوز از واژه »شـبه تجاوز« اسـتفاده کـرد. مصاحبـه والدیـن این دو 
نوجـوان بـا سـایت دولـت بهـار، از رسـانه های نزدیـک به محمـود احمدی 
نـژاد اگرچـه بـر حجم حواشـی پیش آمـده افزود امـا خبر تجـاوز را قطعی 
کـرد. ایـن دو نوجـوان ۱۴ و ۱۵ سـاله بودنـد و پـس از انجـام حـج عمـره 
و در حـال بازگشـت بـه ایـران بودنـد کـه در فـرودگاه جـده بـا مشـکالتی 
مواجـه می شـوند. ایـن اتفـاق روز هشـتم فروردیـن رخ داد امـا تبعاتـش تا 
بـه امـروز ادامـه داشـته اسـت. پـس از پخش خبـر تجـاوز تعداد زیـادی از 
کاربـران شـبکه هـای اجتماعی از تجمع مقابل سـفارت عربسـتان در ایران 
صحبـت مـی کردنـد و در نهایـت ایـن اتفـاق هـم رخ داد اما اتفـاق بزرگتر 
لغـو سـفر حـج عمره بـود. وزیر ارشـاد گفتـه بودتا اطـالع ثانوی سـفر حج 

عمـره لغو شـده اسـت. 
حـاال معـاون امـور مجلـس، کنسـولی و امـور ایرانیـان وزیر امـور خارجه از 
برگـزاری جلسـه محاکمـه دو مامـور پلیـس خاطـی سـعودی کـه مرتکـب 
تعـرض بـه دو نوجـوان ایرانـی در جـده شـده بودنـد خبـر داده و گفـت : 
دادسـتان جده در کیفرخواسـت خود ، مجازات اعدام را با اسـتناد به شـرع 
و قانـون بـرای ایـن دو متهم خواسـتار شـد.  به گـزارش خبرگـزاری صداو 
سـیما حسـن گفت: جلسـه محاکمـه ایـن دو پلیـس خاطی صبح امـروز در 

شـعبه هفـت دادگاه جنایـی جده برگزار شـد.
وی افـزود: در ایـن جلسـه کـه آقـای زارع سرکنسـول جمهـوری اسـالمی 
ایـران در جـده نیـز حضـور داشـت کیفرخواسـت دادسـتان جـده علیه دو 
متهـم قرائـت شـد.  قشـقاوی گفـت: ایـن دو پلیـس خاطـی بـه خیانت در 
امانـت،  انجـام نـدادن صحیـح وظیفه بـه عنوان پلیـس و انجـام دادن عمل 
شـنیع جنایـی متهـم شـدند.  وی اضافـه کـرد :  جلسـه بعـدی محاکمـه 
ایـن دو پلیـس خاطـی عربسـتان بـه منظـور اسـتماع دفاعیـات وکیلشـان 
بـه چهارشـنبه هفتـه آینـده موکول شـد. قشـقاوی در پایان اظهار داشـت: 
برداشـت نمایندگـی های جمهوری اسـالمی ایران در ریـاض و جده حاکی 
از جـدی بـودن طـرف سـعودی در محاکمـه و برخـورد قانونی بـا دو متهم 
اسـت و دادگاه نیـز همـکاری خوبـی بـا سرکنسـولگری کشـورمان در جده 

است. داشـته 

امضای مجوز ورود 
زنان به سالن های 
ورزشی

چنـدی پیـش بـود کـه خبری 
مـی  بانـوان  اینکـه  بـر  مبنـی 
تواننـد در سـالن های ورزشـی 
حضـور پیدا کنند منتشـر شـد 
و ایـن خبر واکنـش هایی را در 

داشـت. پی 
 اللـه افتخـاری یکـی از نمایندگان مجلـس درباره حضور زنان در ورزشـگاه 
ضمـن مخالفـت بـا ایـن موضوع گفـت: در کشـور مسـاله های بسـیار مهم 
تـری در حـوزه ی زنـان وجـود دارد کـه بایـد تمرکـز مسـووالن و مـردم 
بـر روی آن هـا گذاشـته شـود. »فاطمـه رهبـر« هـم بـه عنـوان یکـی از 
نماینـدگان زن در مجلـس شـورای اسـالمی مخالفـت و موافقـت بـا ایـن 
مسـاله را وابسـته بـه متغیرهـای مختلـف دانسـت و گفـت: در برخـی از 
ورزشـگاه هـای مـا شـرایط خاصی وجـود دارد و ما قـادر نیسـتیم در مورد 
همـه ی ورزشـگاه هـا نظـری یکسـان دهیـم. بـرای مثـال در خصـوص 
ورزشـگاه هـای فوتبـال، بـه دلیـل بزرگـی، زیـادی جمعیت، فضـای خاص 
حاکـم بـر این محیط که معموال مردانه اسـت، سـردادن شـعارها و دشـنام 
هایـی کـه شـنیدن آن ها شایسـته ی خانم ها نیسـت. نشـریه یالثارات هم 
در ایـن بـاره واکنـش تنـدی داشـت و نوشـت: »بـه جهنـم کـه تحریم مي 
شـویم ؛ حـزب اهلل در مقابـل غائلـه ضـد انقالب مي ایسـتد«. لـذا یالثارات 
در ایـن شـماره نیـز ضمـن اعـالم ایـن کـه قصـه سـر دراز دارد تصریح مي 
کنـد: »ایـن تـو بمیـري از آن توبمیـري هـا نیسـت«. حـاال روزنامه شـرق 
بـا معـاون زنـان ریاسـت جمهـوری مصاحبـه کـرده و مـوالوردی از امضای 
مجـوز ورود بانـوان بـه سـالن های ورزشـی خبـر داده اسـت. ۱۸ روز دیگر 
تـا میزبانـی ایـران در لیـگ جهانی والیبال باقـی مانده و هنـوز تکلیف ورود 

زنـان بـه سـالن های والیبال مشـخص نشـده اسـت.
 مـوالوردی، معـاون زنـان ریاسـت جمهوری، پیـش از ایـن خبـر داده بـود 
ورود زنـان بـه سـالن های والیبال بـه تأیید نهایی رسـیده اسـت؛ اما خبری 
از وزارت ورزش دربـاره ورود یـا عـدم ورود زنـان به گـوش نمی رسـد. حـاال 
آنطـور کـه شـرق نوشـته صورت جلسـه ورود زنـان بـه سـالن های والیبـال 
توسـط نماینـدگان نیـروی انتظامی، وزارت کشـور و وزارت ورزش و جوانان 
امضـا شـده و در انتظـار ابـالغ وزیـر ورزش و جوانـان اسـت. حـاال وعـده 
و دسـتور روحانـی بـرای ورود زنـان بـه سـالن های والیبـال بایـد توسـط 
وزیـرش ابـالغ شـود؛ اتفاقـی کـه اگـر خردادمـاه امسـال رخ ندهـد، باز هم 

انتظـار یک سـاله زنـان ایرانـی را به دنبـال خواهـد داشـت. 
مـوالوردی دربـاره لیـگ جهانـی والیبـال و حضـور زنـان در سـالن والیبال 
بـه شـرق گفتـه: پارسـال همـه آن اتفاقات و برخوردها جای سـؤال داشـت 
و عجیـب بـود. در مـورد والیبـال قبـال که مشـکلی نبـوده اسـت. قطعا اگر 
ضمانـت داده نشـود، بایـد اعالم شـود کـه حضور پیـدا نکنند تـا دوباره آن 

اتفاقـات تکرار نشـود.

خبرخبرخبر

معاون اول حسـن روحانی در صفحه فیسبوکش 
درباره اتفاقات اخیر کشـور یادداشـتی را نوشت. 

در قسـمتی از یادداشـت جهانگیری  آمده است: 
تصمیـم گرفتـم تـا بعـد از هر سـفر، بخشـي از 

مالحظاتـي کـه بـه نظرم مـی آید تا بـا نخبگان 
و جوانـان هـر اسـتان در میـان بگـذارم را در 
ایـن صفحـه انعـکاس دهـم تـا در عین حـال از 
دغدغـه هـا و مالحظـات هموطنانـم و نیز نتایج 
سـفر بازخوردي عیني و مسـتقیم دریافت کنم. 
وی در ادامـه نوشـته اسـت: در یـک مـاه اخیـر 
توفیـق داشـته ام تـا به ایـالم، خراسـان رضوي، 
یزد و کردسـتان سـفر کنم. سـفرهایي که نقطه 
مشـترک همه آنهـا موضـوع »آب« بوده اسـت. 
موضوعـي کـه اغـراق نیسـت اگـر آن را معضل 
آتـي نه تنهـا ایـران بلکه جهـان بدانیـم. بحران 
آب در کشـورمان، موضوعـي جـدي اسـت. من 

نمیخواهـم در اینجـا بـه تکـرار توصیـه هـاي 
جلوگیـري  و  بهینـه  مصـرف  لـزوم  تکـراري 
از همـه  اسـت  ولـي الزم  بپـردازم،  اسـراف  از 
دوسـتداران ایـن آب و خـاک بخواهـم تـا بـراي 
نگهداشـت منابع آبي کشـورمان از هـر آنچه در 
تـوان دارنـد دریـغ نکننـد حتـي اگـر به انـدازه 
یـک قطـره باشـد. جهانگیـری ادامـه داده: نمي 
توانـم افسـوس خـود را به جهت از دسـت رفتن 
سـرمایه گذاریهـاي ضـروري در حـوزه عمـران 
و بـه ویـژه مدیریـت آب پنهـان کنـم. اگـر در 
طـول سـالهاي گذشـته منابعـي کـه بـه توزیع 
یارانـه اختصـاص دادیـم را در حـوزه هایي چون 

ایجـاد شـبکه هـاي مـدرن آبیـاري و کمـک به 
کشـاورزان بـراي کنـار گذاشـتن شـیوه هـاي 
سـنتي و غـرق آبـي، هزینـه میکردیـم، امـروز 
کمتـر نگران کاهش سـفره هاي زیـر زمیني آب 
و تامیـن منابـع آبي شـهرهایمان بودیـم. معاون 
اسـت:  نوشـته  پایـان  در  رئیـس جمهـور  اول 
راسـتي این خبـر را دیده اید؟! » مجمـوع یارانه 
نقـدی پرداختـی بـه مـردم در بیـش از چهـار 
سـال گذشـته به مرز ۱۸۰هـزار میلیـارد تومان 
رسـید که معـادل کل بودجـه عمرانـی دولت از 
سـال ۸۵ تـا ۹3 اسـت.« خداونـد این کشـور را 
از خشکسـالي و دروغ و ریـاکاري دور نگـه دارد.

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۰۱۰۶۱۱هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کلثوم دسـت خوان فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه۱3۰۵صادره از 
رودبـار دریـک باب خانه بـه مسـاحت۱33۴/۶۴مترمربع پالک۶۵۵فرعـی از۱۸۸اصلی مفـروز ومجزی 
شـده ازپـالک۱۸۸ اصلی قطعه سـه واقع درتـاج آبـاد رودباربخش۴۶کرمان خریداری از مالک رسـمی 
آقـای و خانـم هامحمدمهـدی ومهسـامهیمی وفاطمه بیـگ مرادی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله۱۵روز 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 این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/۱۲     تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰3/۲۶

 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی

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

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۰۱۱3۹۷هیـات  برابـر 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک 
کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای یوسـف نارویـی فرد فرزنـد مرحوم عزیز بشـماره 
شناسـنامه۲۰۱۸صادره از رودبـار دریـک بـاب خانـه بـه مسـاحت۶۶3/۷مترمربع پالک۷۲۹فرعـی 
از۱۸۸اصلـی مفـروز ومجزی شـده ازپـالک۱۸۸ اصلی قطعه سـه واقـع درشـهر رودباربخش۴۶کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱۵روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/۱۲       تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰3/۲۶

 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی
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برابر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۲۰۱۰۴۸۴هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنوج 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمـه داونـد فرزند عزیز بشـماره شناسـنامه۴۵۶صادره 
ازرودبـار دریـک باب خانـه به مسـاحت۱۶۴۵/۲۹مترمربع پالک۶۹۸فرعی از۱۸۸اصلـی مفروز ومجزی 
شـده ازپـالک۱۸۸ اصلی قطعه سـه واقع درشـهر رودبار- شـهرک انقالب بخش۴۶کرمـان خریداری از 
مالک رسـمی آقای و خانم محمدمهدی ومهسـا مهیمی و فاطمه بیگ مرادی محرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/۱۲       تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰3/۲۶
 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۰۱۰۵۰۴هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم عالمه دسـت خوان فرزند غالمرضا بشـماره شناسـنامه۷۰۹صادره از 
رودباردریـک باب خانه به مسـاحت۸۶۶/۹۷مترمربع پالک۶۹۹فرعی از۱۸۸اصلی مفروز ومجزی شـده 
ازپـالک۱۸۸ اصلـی قطعه سـه واقـع درشـهر رودباربخش۴۶کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای و 
خانـم هـا محمدمهدی و مهسـا مهیمی و فاطمه بیگ مـرادی محرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/۱۲         تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰3/۲۶

 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی

خداوند این کشور را از ریاکاری دور نگه دارد
دولت
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3 کرمان ویج3

خبر
اجرای طرح نان سالم

از مزرعه تا سفره در کرمان 
مدیـرکل شـرکت غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان کرمـان 
گفـت: طـرح نـان سـالم از مزرعـه تـا سـفره طـی مـدت پنج 
سـال در ایـن اسـتان اجـرا می شـود. به گـزارش ایرنـا مجید 
نـژاد بیگلـری در نشسـت سـند بخشـی امنیت غذایی )سـند 
نـان( کـه بـه ریاسـت اسـتاندار کرمـان در اسـتانداری برگزار 
شـد افـزود: هـدف از اجـرای طـرح نـان سـالم از مزرعـه تـا 
سـفره، تولیـد نان سـالم اسـت.  وی اظهار کرد: بهینه سـازی 
کاشـت، داشـت و برداشـت در مناطق شـمال و جنوب استان، 
استانداردسـازی نـاوگان حمـل و نقـل، حمایـت از توسـعه و 
بهبـود سـیلوهای گنـدم، ارتقای پروسـه آردسـازی و افزایش 
کیفیـت آرد و ارتقـای بهداشـت و کیفیـت نـان پنـج هـدف 
اصلـی از اجـرای طـرح سـالم سـازی نـان اسـت. وی گفـت: 
هـر کـدام از اهـداف ایـن طـرح چنـد اسـتراتژی را در حـوزه 

استانداردسـازی صنعـت نـان دنبـال مـی کنند.

خرید 80 هزار تن گندم
از کشاورزان جنوب کرمان

رئیـس شـرکت غلـه جیرفـت گفـت: ۸۰ هـزار تـن گنـدم تا 
کرمـان  جنـوب  در  شهرسـتان  هفـت  کشـاورزان  از  امـروز 
فـارس  خبرگـزاری  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده  خریـداری 
یـداهلل نخعـی در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: ۸۰ هـزار 
تـن گنـدم تـا امـروز از کشـاورزان هفـت شهرسـتان جنوبـی 
اسـتان خریـداری و ۸۰۰ میلیـارد ریـال وجه خریـد گندم به 
کشـاورزان پرداخت شـده اسـت. رئیس شـرکت غلـه جیرفت 
بـا اشـاره آغـاز خریـد تضمینـی گنـدم از نیمـه اول فروردین 
مـاه از کشـاورزان جنـوب اسـتان بیـان کـرد: هـر کیلوگـرم 
گنـدم معمولـی بـا قیمـت یک هـزار و ۱۵۵ تومـان و گنـدم 
دروم یک هـزار و ۱۸۵ تومـان از کشـاورزان خریـداری شـده 
اسـت. نخعـی بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از ۵ هزار تـن گندم 
دروم در سـیلوی جیرفت ذخیره شـده اسـت از آغاز بارگیری 
ایـن گنـدم بـه مرکـز اسـتان خبـر داد و گفـت: مابقـی گندم 
در سـیلوی شـهید صدوقـی جیرفـت  اسـت  معمولـی  کـه 
بـرای مصـرف کارخانه هـای آرد جیرفـت ذخیـره می شـود. 
وی بـا اشـاره بـه حمـل گندم خریـداری شـده در سـه مرکز 
شهرسـتان های قلعه گنـج، رودبـار و فاریـاب بـه مرکز اسـتان 
خاطرنشـان کـرد: بـا توجـه بـه طـی شـدن روزهـای پایانـی 
خریـد گنـدم وجـه خرید گنـدم به کشـاورزانی کـه محصول 

خـود را تحویـل داده انـد بـه زودی پرداخـت می شـود.

اجرای 3 پروژه عمرانی
در آموزش و پرورش جیرفت

مدیـر آمـوزش و پرورش جیرفـت گفت: هم اکنـون پروژه های 
عمرانی شـرکت تعاونـی فرهنگیان، کانـون فرهنگی ـ تربیتی 
و اردوگاه دلفـارد در دسـتور کار آمـوزش و پـرورش جیرفـت 
اسـت. به گزارش خبرگـزاری فارس احمد اسکندری نسـب در 
آییـن کلنگ زنی سـاختمان جدید شـرکت تعاونـی فرهنگیان 
ایـن شهرسـتان اظهـار داشـت: هم اکنـون پروژه هـای عمرانی 
شـرکت تعاونی فرهنگیـان جیرفت، کانـون فرهنگیـ  تربیتی 
و اردوگاه دلفـارد در دسـتور کار آمـوزش و پـرورش جیرفـت 
قـرار دارد. مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان جیرفت بیان 
داشـت: سـاختمان شـرکت تعاونی فرهنگیان در مسـاحتی به 
طـول ۸۰۰ مترمربـع و بـا اعتبـار اولیـه ۵۰۰ میلیـون تومـان 
طـی شـش مـاه آینـده احـداث می شـود کـه در آینـده به دو 
طبقـه افزایـش می یابـد. اسکندری نسـب با اشـاره بـه اهمیت 
توجـه به رفـاه حال فرهنگیـان افزود: رضایت منـدی همکاران 
فرهنگـی جـزو سیاسـت های وزارت آمـوزش و پـرورش در 
بـرای  فیزیکـی  زیرسـاخت های  کـه  اسـت  مختلـف  ابعـاد 
ادامـه خدمات رسـانی از جملـه خانـه معلـم و شـرکت تعاونی 

فرهنگیـان ضروری اسـت.

اعدام عامل تجاوز به عنف
در جیرفت 

بـا اقـدام قاطع حـوزه قضایی اسـتان کرمان صبح امـروز عامل 
تجـاوز بـه عنـف در جیرفـت بـه دار مجـازات آویختـه شـد. به 
گـزارش خبرگـزاری فارس با اقـدام قاطع حوزه قضایی اسـتان 
کرمـان عامـل تجـاوز بـه عنـف در جیرفـت بـه دار مجـازات 
آویختـه شـد. دادسـتان عمومـی و انقالب شهرسـتان جیرفت 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس اظهـار داشـت: بعـد از تأییـد 
تقاضـای اعـدام بـرای متجـاوز بـه عنـف توسـط دیـوان عالـی 
کشـور، ایـن حکـم صبـح امـروز در محـل چهـارراه کشـت و 
صنعت شـهر جیرفت اجرا شـد. مجید رسـتمی با تشـریح روند 
تشـکیل ایـن پرونـده تجـاوز به عنف بیان داشـت: بـا همکاری 
دسـتگاه های قضایی، امنیتی و انتظامی شهرسـتان جیرفت در 
اسـرع وقـت عامـل تجاوز بـه عنف دسـتگیر و پس از تشـکیل 
پرونـده بـه دادگاه کیفـری اسـتان تحویـل شـد که جـا دارد از 

دسـتگاه های فـوق بـه دلیل سـرعت عمـل تقدیر شـود.

کسب رتبه برتر 
کشوری توسط 
اوقاف استان کرمان 
سراسـری  مجمـع  ششـمین  در 
سـازمان  مدیـران  و  مسـووالن 
اوقـاف و امـور خیریه کشـور برای 
چهارمیـن سـال متوالی از اسـتان 
کرمـان بعنـوان اسـتان برتـر در 
اجـرای عملکرد برنامه های سـال 

۹3 تجلیـل شـد. بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـتان 
کرمـان، مسـوول روابط عمومـی اوقاف کرمان گفت: ششـمین مجمع سراسـری 
مسـووالن و مدیـران سـازمان اوقاف و امور خیریه کشـور با هـدف ارزیابی برنامه 
های مصوب سـازمانی اوقاف در سـال ۹3  و معرفی دسـتگاه های برتر کشـوری 
برگـزار شـد. روح اهلل رسـتمی اظهـار کرد: در این مراسـم اداره کل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان کرمـان  توانسـت در طیف الف  اسـتانهای برتر کشـور  قرار گیرد 
و بـرای چهـار میـن سـال متوالی  رتبه نخسـت کشـوری در تحقـق برنامه های 
سـال ۹3 را کسـب کنـد. وی تصریـح کرد:حجـت االسـالم والمسـلمین محمـد 
قاسـمی زاده، مدیـر کل اوقـاف وامورخیریـه اسـتان کرمـان در این مراسـم برای 
چهارمیـن دوره متوالـی مدیـر نمونـه کشـوری شـناخته شـد. رسـتمی در ادامه 
افـزود: در ایـن مراسـم از ادارات اوقـاف  نواحـی یـک و دو شهرسـتان کرمـان، 

سـیرجان و رفسـنجان بـه عنـوان ادارات برتـر کشـوری تجلیل شـد.

گازرسانی به 
روستاها در اولویت 
است

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت 
صنایـع  بـه  گازرسـانی  جلسـه 
مشـاور  مشـترک  حضـور  بـا 
وزیـر و نماینـده وزارت نفـت در 
طرحهای گازرسـانی، نمایندگان 
شـرکت پخـش فـرآورده هـای 

نفتـی، مدیران دسـتگاه های اجرایی اسـتان و اعضای هیئـت مدیره و جمعی 
از روسـای واحدهـای شـرکت گاز اسـتان کرمـان در دو محـور گاز رسـانی 
بـه صنایـع و شـهر هـا و روسـتا هـا تشـکیل گردیـد. محمـد علـی ودیعتـی 
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکـه ۴۹۰،۰۰۰ مشـترک 
در بخـش هـای مختلـف از نعمـت گاز طبیعـی برخوردارند افـزود: ۲۷ درصد 
از مصـرف گاز اسـتان بـه بخـش خانگـی، ۴۲ درصـد بـه بخـش نیروگاهـی، 
3۱ درصـد بـه بخـش صنایـع و بخـش عمومـی اختصـاص دارد و هماکنـون 
در ایـن اسـتان بیـش از ۷۴ درصـد جمعیـت شـهری  و ۲۸ درصـد جمعیت 
روسـتایی کـه جمعیتـی بالغ بـر ۴۲۹،۰۰۰خانـوار را در برمی گیـرد از نعمت 
گاز طبیعـی برخوردارنـد . لـذا گازرسـانی بـه روسـتاها در اسـتان کرمـان در 

اولویـت قرارگرفتـه تـا بـه میانگیـن کشـوری نزدیـک شـویم . 

رشد 30 درصدی 
صادرات استان 
کرمان از نظر وزنی

اسـتان  گمـرکات  کل  مدیـر 
کاال  صـادرات  گفـت:  کرمـان 
از  در دو مـاه نخسـت امسـال 
طریق گمرکات اسـتان نسـبت 
بـه مدت مشـابه سـال قبـل از 
نظـر ارزشـی 3۵ درصد کاهش 

و از نظـر وزنـی 3۰ درصد رشـد داشـته اسـت. به گـزارش روابـط عمومی 
اداره کل گمـرکات کرمـان محمدرضـا قـادر افزود: میزان صـادرات کاال در 
ایـن مـدت، ۷3 میلیـون و ۱۱ هـزار و ۶۱۵ دالر بـه وزن ۶۴ هـزار و 3۱۷ 
تـن بوده اسـت. وی بیـان کرد: میـزان واردات دو ماه امسـال نیز به ارزش 
۷۶ میلیـون و ۴۱۲ هـزار و ۴۱۶ دالر و وزن ۱3 هـزار و۱۴۴تـن بـوده 
کـه ایـن مقـدار نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته از نظر ارزشـی ۴۸ 
درصـد و از نظـر وزنـی ۶۱ درصـد رشـد داشـته اسـت.  وی گفـت: عمده 
ترین کاالی صادراتی از گمرک اسـتان کرمان شـامل پسـته و مغز پسـته، 
کاشـی و سـرامیک، خرمـا، سـیمان، مصنوعات مسـی و مهمتریـن کاالی 
وارداتـی نیـز شـامل اجـزا و قطعات خـودرو، لـوازم صنعتی و برقی، سـایر 

لـوازم و ماشـین آالت صنعتـی مکانیکـی، الیـاف و غیـره اسـت.

کمک 15 میلیارد 
تومانی خیرین به 
مدرسه سازی در 
استان کرمان

رییـس اداره مـدارس غیر دولتی و 
مشـارکت هـای مردمـی آموزش و 
پرورش اسـتان کرمـان گفت: طی 
پانـزده مـاه اخیـر مجمـع خیرین 
مدرسـه سـاز اسـتان کرمـان بالغ 
بـر ۱۵ میلیـارد  تومان جمع آوری 

و در امـر مدرسـه سـازی هزینـه کرده اسـت. حسـین میرزایـی خاطر نشـان کرد: 
مدرسـه سـازی یکـی از مصداق های باقیـات و صالحات  و از محفـوظ ترین اعمال 
صالـح در نـزد پـروردگار اسـت. وی  بـا اشـاره بـه گـردآوری  اطالعـات  مربوط به 
پـروژه هـای مدرسـه سـازی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان توسـط دبیرخانه 
شـورای آموزش و پرورش اسـتان خاطر نشـان کرد: ۷۸ پروژه نیمه تمام آموزشـی 
در اسـتان کرمـان وجـود دارد.  میرزایـی بـا بیـان اینکـه بـرای تکمیل ایـن پروژه 
هـا اعتبـاری بالـغ بـر ۹3 میلیـارد تومان بودجه الزم اسـت افـزود: آمـاده واگذاری 
ایـن پـروژه هـا بـه خیرین هسـتیم تا خیـران این مـدارس را بـا نام خود بـه اتمام 
رسـانده وآماده بهره وری شـوند. رییس اداره مدارس غیر دولتی و مشـارکت های 
مردمـی آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمان با اشـاره بـه برگزاری  همایش باشـکوه 
خیریـن مدرسـه سـاز  کرمانـی مقیم تهـران با حضور بیـش از ۵۰۰ خیر مدرسـه 

سـاز کرمانـی اظهـار کرد: بهار مدرسـه سـازی اسـتان کرمان در راه اسـت.

چه می خوانید...
اینترنـت در کرمـان ایـن روزهـا باعـث ناراحتی افرادی شـده که مشـتری شـرکت های ارائه دهنـده اینترنت هسـتند. گزارشـی در این باره تهیه کـرده ایم 

کـه در صفحـه »کرمان ویـج« می توانیـد آن را بخوانید. 

گازگمرکآموزش و پرورشاوقاف و امور خیریه

گزارش اختصاصی »پیام ما« از اوضاع اینترنت در کرمان

اینترنت مریض
 رضا عبادی زاده

قطعی های پی در پی و نارضایتی مشتریان
یکـی از مشـتریان اینترنـت مخابـرات بـه »پیـام ما« می 
گویـد: پنـج شـنبه و جمعـه اینترنـت قطـع بـود و عصر 
متاسـفانه  افـزود:  وی  شـد.  برطـرف  مشـکالت  جمعـه 
سیسـتم کاربـری اینترنت پرسـرعت مخابرات هـم کاربر 
پسـند نیسـت. گفتنـی سـت پـس از صحبت بـا این فرد 
بـرای چـک کـردن محیط کاربـری بـه سـایت مخابرات 
 /http://www.kermantel.ir آدرس  بـه  کرمـان 
رفتیـم کـه در عیـن نابـاوری با صفحـه ای روبرو شـدیم 

کـه نشـان از خوابیـدن سـایت مخابـرات بود.
از  و  IT دارد   جـوان دیگـری کـه شـرکتی در حـوزه 
مخابـرات اینترنـت گرفتـه اسـت مـی گویـد: متاسـفانه 
بـرای ارائـه دهنـدگان اینترنـت در کرمـان فرقـی نمـی 
کنـد که مشـتری شـان چـه کسـی اسـت. وی ادامه می 
دهـد: قطـع شـدن اینترنـت باعـث وارد شـدن خسـارت 
بـه شـرکت مـا می شـود امـا متاسـفانه کسـی پاسـخگو 
نیسـت. ایـن فـرد دربـاره قطعـی اینترنت هفته گذشـته 
مـی گویـد: جـدای از قطعـی اینترنـت، مشـکل تمدیـد 
اشـتراک بـرای شـرکت ما پیـش آمـد. چهارشـنبه عصر 
سـرویس خـود را بـا حضـور در مخابـرات تمدیـد کردیم 
کـه بـا قطعـی روز پنـج شـنبه مواجـه شـدیم امـا پـس 
از برطـرف شـدن مشـکالت، تمدیـد اشـتراک در پنـل 
شـرکت مـا ثبـت نشـده بـود و انـگار اینترنت مـا تمدید 
نشـده بـود و تـا دیروز)دوشـنبه( اینترنـت شـرکت مـا 
قطـع بـود. وی افـزود: جالـب اینجـا بود که کارشـناس و 
پشـتیبان مشـخصی هـم در مخابـرات نبود که بدرسـتی 
جـواب مـا را بدهـد و فقط می گفتند درسـت می شـود. 
در نهایـت هم خودمان فهمیدیم که مشـکل از کجاسـت 

و بـه مخابـرات اطـالع دادیم. 
قطعی هفته گذشته 

روز  کرمـان  اسـتان  مخابـرات  شـرکت  شـبکه  معـاون 
جمعـه در گفـت و گـو بـا ایرنـا گفـت: نقـص فنـی در 
مرکـز اصلـی دیتـا کرمـان روی داد و از قطعی سـرویس 
 ۴۸ حـدود  اسـتان  در   )ADSL( پرسـرعت  اینترنـت 
سـاعت می گـذرد. مطهـری تصریح کـرد: نوسـانات برق 
علـت نقـص فنـی بوده کـه باعث شـد به برخی سیسـتم 

هـای مـا صدمـه وارد شـود و تاکنون بیـش از ۹۰ درصد 
مشـکل برطرف شـده اسـت. وی گفت: هم اکنون برخی 
از سـرویس هـای اینترنـت در حـال بـاال آمدن هسـتند. 
معـاون شـبکه شـرکت مخابـرات اسـتان کرمـان افـزود: 
خدمـات دیتـا شـامل دو بخش اسـت و یکی مشـترکانی 
هسـتند کـه از مـا ADSL مـی گیرنـد و حـوزه دیگـر 
مشـترکان شـرکت هـا و اینترنـت سـازمان هاسـت کـه 
ایـن حـوزه مشـکلی نداشـته اسـت. وی گفـت: در واقـع 
بخشـی از دیتـا اسـتان کرمـان با بـروز نقص فنـی دچار 

شـد. اختالل 
در حالـی کـه تـالش خبرنـگار »پیـام ما« بـرای صحبت 
کـردن بـا معاون شـبکه شـرکت مخابرات اسـتان کرمان 
بـه »پیـام مـا«  از دفتـر مطهـری  و  مانـد  نتیجـه  بـی 
گفتنـد که وی ماموریت اسـت، دهقـان از روابط عمومی 
مخابـرات بـه مـا گفـت: در پی قطعـی هفته گذشـته در 
حال ارسـال پیامی برای مشـتریان مخابرات هسـتیم که 
عـالوه بـر عذرخواهـی، خسـارت شـان را هـم بـه نوعـی 
جبـران کنیـم. وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه قطعی 
اینترنـت فقـط مربـوط بـه مشـتریان مخابـرات بـوده یـا 
دیگـر شـرکت هـای ارائـه دهنـده اینترنـت هـم بـا این 
مشـکل مواجـه شـدند گفـت: تـا آنجایـی کـه مـن مـی 
دانـم ایـن مشـکل فقـط مختـص مخابـرات بـوده و اگـر 
مشـتریان دیگـر شـرکت هـا بـا مشـکل مواجـه شـدند 
اشـکال کار از طـرف مخابـرات نبـوده و بـه شـرکت ارائه 

دهنـده برمـی گردد.
رئیـس هیـات مدیره شـرکت دیده بـان اما نظـر دیگری 
دارد. برومنـد بـه »پیـام ما« مـی گوید: لینـک های بین 

مراکـز مشـکل داشـتند و باعـث قطعی اینترنـت طی دو 
روز در هفتـه گذشـته شـد. وی افـزود: قطعـی اینترنـت 
مشـتریان شـرکت دیده بان از طرف این شـرکت نبود و 
مسـتقیما بـه مخابرات مربـوط بود. برومنـد درباره اوضاع 
اینترنـت در کرمـان گفـت: ADSL در دنیـا منسـوخ 
شـده در حالـی کـه در ایـران تـازه در حـال جـا افتـادن 
اسـت و تا زمانی که مشـترکین از طریق سـیم مخابرات 
مشـکالت  شـوند  مـی  وصـل  پرسـرعت  اینترنـت  بـه 
ایـن چنینـی تمـام نمـی شـود.  مـرادی پشـتیبان فنـی 
نمایندگـی شـاتل در کرمان هـم به ما گفت: چهارشـنبه 
و پنـج شـنبه هفتـه گذشـته اینترنـت شـرکت شـاتل با 

مشـکل مواجـه شـده بود.

از کشورهای منطقه عقب هستیم
دبیـر کمیسـیون IT  اسـتان کرمـان بـه »پیـام ما« می 
گویـد: اوضـاع اینترنـت در سـطح کشـور هـم چنـدان 
اوضـاع خوبـی نـدارد و در کرمـان هـم اینترنـت تابعی از 
شـرایط ملی اسـت. عسـجدی افزود: وزیـر ارتباطات قول 
هایـی را داده انـد امـا اوضاع امیـدوار کننده نیسـت. وی 
گفـت: متاسـفانه در مقایسـه با اکثـر کشـورهای منطقه 
از اینترنـت خوبـی در ایران برخوردار نیسـتیم و در حالی 
کـه برخی کشـورها بـه طور کلـی از ایران عقب هسـتند 
امـا از نظـر اینترنـت وضـع بهتـری از مـا دارنـد و از مـا 

جلـو زده اند.
دبیـر کمیسـیون IT کرمـان دربـاره قطعـی اینترنت در 
کرمـان تصریح کرد: شـرکت های خصوصـی ارائه دهنده 
اینترنـت بـه نگه داشـتن مشـتریان خود اهمیـت زیادی 

مـی دهنـد و سـعی مـی کننـد بهتریـن خدمـات را ارائه 
کننـد تـا از دیگـر شـرکت هـای ارائـه دهنـده اینترنـت 
عقـب نیفتنـد. عسـجدی ادامـه داد: قطعـی هـای پی در 
پـی اینترنـت باعـث می شـود مشـتریان این شـرکت ها 
ایـن قطعـی هـا را از چشـم شـرکت ببیننـد در حالی که 
همیشـه اینگونـه نیسـت و شـرکت مربوطـه در خطـر از 
دسـت دادن مشـتری هایـش قرار مـی گیـرد. وی افزود: 
البتـه مـا تقریبـا بـه ایـن قطعی هـا عـادت کردیـم و به 

صـورت متوالـی بـا قطعـی اینترنـت مواجه می شـویم.
عسـجدی درباره مقایسـه اینترنت کرمان با دیگر اسـتان 
هـا گفـت: بـه طور کلـی زیـاد اوضـاع اینترنت کرمـان با 
دیگـر اسـتان هـا تفاوتی نـدارد و این قطعی هـا در همه 
جـای ایـران مشـاهده مـی شـود کـه گاهـی اوقـات این 
قطعـی هـا اجتنـاب ناپذیر اسـت. اما شـرایط کرمـان به 

نسـبت اسـتان هـای همجوار بد نیسـت.
رقابت شرکت های خصوصی با مخابرات نابرابر 

است
یـک کارشـناس حوزه IT بـه »پیام ما« گفـت: مخابرات 
نبایـد اینترنـت پرسـرعت ارائـه دهـد چـرا کـه شـرکت 
هـای خصوصـی از ایـن موضـوع ضرر مـی کننـد. جاوید 
مومنـی افـزود: مخابـرات مـی گویـد شـرکتی خصوصی 
اسـت اما کل زیرسـاخت کشـور را دارد. وی تصریح کرد: 
شـرکت هـای خصوصـی بـرای اینکـه در یـک مرکـز به 
مشتریانشـان اینترنـت ارائـه دهنـد بایـد بـه مخابـرات 
هزینـه ای را بـرای ایـن کار بپردازنـد امـا مخابـرات از 
خـودش کـه پول نمـی گیرد. ایـن فقط نمونـه ای از این 

رقابـت نابرابر اسـت.
مومنـی درباره شـرایط اینترنت در کرمان گفت: مشـکلی 
کـه در کرمـان وجود دارد بیشـتر مربوط بـه بحث انتقال 
دیتـا اسـت کـه مخابـرات مـی توانـد سـرویس هـای بـا 
کیفیـت تـری را ارائه دهـد. وی در پایان گفـت: اینترنت 
کرمـان بـا توجـه به تراکـم جمعیتی کمی کـه در کرمان 
وجـود دارد زیـاد بـد نیسـت امـا مـی توانـد از ایـن هـم 
بهتـر باشـد. بـه عنـوان مثـال شـهر یـزد بدلیـل وجـود 
شـرکت پیشـگامان، اینترنـت بـه مراتب بـا کیفیت تری 

به نسـبت کرمـان دارد.

وضعیت اینترنت در ایران
رتبه ایران در جهان در جهان در ایران

۱۴۷ ۲3 مگابیت بر ثانیه ۵,۶ مگابیت بر ثانیه متوسط سرعت دانلود پهن باند

۱۲۸  ۱۰,۷ مگابیت بر
ثانیه 3.۵ مگابیت بر ثانیه متوسط سرعت آپلود پهن باند

۴۶ ۵.۲۴ دالر ۵.۹۵ دالر متوسط قیمت اینترنت

ADSL یا همان اینترنت پر سرعت چند سالی است که در ایران جا افتاده است
 و کرمان هم به تبع دیگر استان ها، روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت پرسرعتش 
اضافه می شود. واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سال گذشته در کرمان گفته 

بود: سال گذشته سه میلیون کاربر ADSL در کشور وجود داشت که در این یک سال 
و نیم به بیش از هشت میلیون مشترک رسیده است. اما کاربران اینترت بدلیل قطعی 

های گاه و بیگاه آنچنان از اوضاع اینترنت راضی نیستند. نمونه اش قطعی 
اینترنت هفته گذشته در کرمان. 

سـفیر آلمان روز یکشـنبه به کرمـان آمد. این 
دومیـن سـفر یک سـفیر به اسـتان کرمان اسـت. 
چنـدی پیـش و در اردیبهشـت مـاه سـفیر ژاپـن 
هـم بـه کرمـان آمـد و از جاذبـه هـای تاریخـی و 
گردشـگری کرمـان دیـدن و بـا مقامـات اسـتان 

کرد.  دیـدار 
سـفیر آلمـان بـا اسـتاندار کرمـان دیـدار کرد. 
ایـن دیـدار  ایرنـا رزم حسـینی در  بـه گـزارش 
گفـت: ز زمانی که مسـوولیت را در اسـتان کرمان 
پذیرفتـم بنـا را بـر حضـور سـفرای کشـورهای 
مختلـف در کرمـان گذاشـتیم. وی ادامـه داد: هر 
دو تـا سـه هفتـه یـک بار یـک سـفیر بـه کرمان 
مـی آیـد و تاکنـون میزبـان وزیـر فرهنـگ ایتالیا 
و سـفرای نـروژ، هنـد، ژاپـن و مالـزی بـوده ایـم. 
اسـتاندار کرمـان افـزود: ایـران و آلمـان روابـط 
دیرینـه و خوبـی بـا هـم داشـته انـد و در دوره 
ای آلمـان کشـور اول بازرگانـی ما بـود. وی اظهار 
کـرد: سـال گذشـته نیـز هیـات هایـی از دولت و 

وزارت صنعـت، معـدن و تجارت و هیـات هایی از 
تهـران به آلمـان رفتند و حرکت خوبـی در دولت 
تدبیـر و امیـد در ایـن زمینـه آغـاز شـده اسـت. 
رزم حسـینی اظهـار کـرد: چینی ها متوجه شـده 
انـد کـه اگـر آلمان هـا بخواهنـد ورود کننـد باید 
کیفیـت کار خـود را باال ببرنـد و در کرمان خودرو 
دنبـال تولیـد ارزان نیسـتیم بلکـه کیفیـت خوب 

بـرای مـا مطرح اسـت.
گزیـده صحبـت هـای میکاییـل بـارون فـون 
اشـتنبرگ در دیـدار با اسـتاندار کرمـان را در زیر 

خوانید: مـی 
• عالقمنـد بـه سـفر بـه بـم هسـتیم زیـرا در 
بازسـازی خانـه سیسـتانی ارگ بـم، همچنیـن به 
یـک بیمارسـتان و یـک مدرسـه دخترانـه در این 

شـهر کمـک کردیـم.
• عالقـه زیـادی به همـکاری با ایران وجـود دارد 
امـا موانعـی ماننـد تحریم هـا مانع این گسـترش 

است. ارتباط شـده 

• آلمـان در گذشـته شـریک اول اقتصـادی ایران 
بوده اسـت.

فـروش  از  پـس  خدمـات  خـودرو  زمینـه  در   •
مـا بسـیار بهتـر اسـت و شـرکت هـای صنعتـی 
آلمانـی نیـز از ایرانـی هـا راضـی هسـتند زیـرا به 

قراردادهـای خـود بخوبـی عمـل مـی کننـد.
• شـرکت هـای صنعتـی آلمانـی نیـز از ایرانی ها 
راضـی هسـتند زیـرا بـه قراردادهای خـود بخوبی 

کنند. مـی  عمل 
• بایـد شـانس یکسـان بـرای همـه در کرمـان از 
جملـه اروپایـی هـا و آمریکایـی هـا ایجـاد شـود 
زیـرا اگر رقابت و مسـابقه برگزار شـود کار بهتری 

انجـام می شـود.
بیـن  خـوش  ای  هسـته  مذاکـرات  بـه  نسـبت 

هسـتیم
دیـدار دوم  میکاییـل بـارون فـون اشـتنبرگ بـا 
اعضـای هیـات مدیـره اتـاق بازرگانـی، صنایـع، 
معـادن و کشـاورزی اسـتان کرمـان بـود.  گزیده 

صحبـت های سـفیر آلمان در این دیـدار در ادامه 
اسـت: آمده 

• آلمـان عالقـه زیـادی بـرای همـکاری بـا ایران 
ایـن  امـا موانعـی ماننـد تحریـم هـا مانـع  دارد 

گسـترش ارتبـاط شـده اسـت.
• اگـر مذاکـرات بـه نتیجـه برسـد شـرکت های 
آلمانـی برای سـرمایه گـذاری در کرمان پیشـگام 

بود. خواهنـد 

• کرمـان اسـتانی بکـر در زمینـه انـرژی هـای 
در  آلمـان  و کشـور  اسـت  و خورشـیدی  بـادی 
زمینـه انـرژی های نـو تجربه های بسـیار خوب و 

تکنولـوژی بـه روز دارد.
متوجـه  آلمانـی  صنعتگـران  بـا  صحبـت   از    •
رضایـت و خرسـندی آنها از ارتباط بـا صنعتگران 
و تاجـران ایرانـی و پایبنـدی آنها بر سـر تعهدات 

و قراردادهایشـان شـدم.

سفیر آلمان در کرمان:

نسبت به مذاکرات هسته ای خوش بین هستیم
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شماره              را پیامک کنید 
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۴۴ چه می خوانید...سالمت
صفحه »سالمت« این شماره را از دست ندهید. جدیدترین روش کشیدن پوست و معرفی چند کرم مطالب اصلی این صفحه هستند.

سالمت
بـرای صفحـه سـالمت مـان قصـد داریـم یـک سـتونی 
انـدازی  راه  و سـالمت  زیبایـی  کلینیـک  عنـوان  تحـت 
کنیـم.در این سـتون قصد داریم پاسـخ سـواالت پزشـکی 
خواننـدگان مـان را در زمینه های مختلف پزشـکی بدیم.

همچنیـن نوصیـه هـای مهـم سـالمتی را از زبـان خـود 
پزشـکان داشـته باشـیم.

رابطـه  در  را  خـود  سـواالت  لطفـا  محتـرم  خواننـدگان 
بـا تمـام رشـته هـای تخصصـی پزشـکی را بـه شـماره 
۱۰۰۰۹3۵3۴۱۲۵۰۰ پیامـک کنیـد تـا از طریـق دکتـر 
صفـا بـا پزشـکان متخصـص حـاذق شـهرمان در میـان 

گذاشـته و پاسـخ را در ایـن سـتون چـاپ کنیـم.

آرتروز 

آرتـروز بیمـاری ای اسـت کـه مشـخصه آن تخریب پیش 
رونده غضروف مفصل اسـت؛ غضروف بافتی لغزنده اسـت 
کـه انتهـای اسـتخوان هـا را در یـک مفصل می پوشـاند. 
اگـر ایـن غضروف آسـیب ببیند، شـروع آرتـروز تلقی می 
شـود. ایـن بیمـاری بتدریـج پیشـرفت کـرده و غضـروف 
را کامـال از بیـن مـی برد.آرتـروز یـا اسـتئوآرتریت شـایع 
تریـن بیمـاری از دسـته التهـاب مفاصـل اسـت. تاکنـون 
درمانـی قطعی بـرای پیش روندگـی آرتروز وجـود ندارد، 
پـس بسـیار مهم اسـت کـه نگذاریـم دچار آرتروز شـویم. 
چنـد عامـل وجـود دارد کـه مـی توانـد زمینه سـاز ابتال 
بـه آرتـروز باشـد. هـر چه سـن باالتـر رود، خطـر ابتال به 
ایـن بیمـاری بیشـتر مـی شـود، به گونـه ای کـه در همه 
افـراد بـاالی ۶۰ سـال نشـانه هـای آرتـروز در گـردن را 
مـی تـوان یافـت. البتـه ایـن بیمـاری ممکن اسـت بدون 
عالمـت باشـد کـه در عکسـبرداری مشـخص مـی شـود.

افزایـش وزن، تغذیه نامناسـب و بیماری های رماتیسـمی 
)در صـورت درمـان نشـدن( مفصـل را بیمـار مـی کنـد. 
آسـیب مفاصلـی ماننـد ربـاط نیـز اگـر درمـان نشـود، به 

ابتـال بـه آرتـروز منجر می شـود.
افـرادی کـه آرتـروز دارنـد بایـد بیشـتر مراقب باشـند؛ 
آرتـروز دردی اسـت کـه بـا فعالیـت افزایـش مـی یابـد 
و بـا اسـتراحت بهتـر مـی شـود. اسـتفاده صحیـح از 
مفاصـل، تقویـت مناسـب عضـالت و مصـرف داروهایی 
کـه تجویـز مـی شـود، بـه صـورت خوراکـی یـا تزریـق 
در مفصـل و در نهایـت جراحـی از راه هـای درمـان این 

اسـت.  بیماری 
در مـوارد بسـیار شـدید آرتـروز جراحـی تعویـض مفصل 
توصیـه می شـود امـا قبـل از جراحـی معمـوال روش های 
مختلفـی پیشـنهاد می شـود کـه تـا حـد امـکان کار بـه 
جراحـی ختـم نشـود کـه یکـی از آنهـا اسـتراحت دادن 
بـه مفصل دردناک اسـت.بیمار باید در هر سـاعت دسـت 
کـم ده دقیقـه بـه مفصل خـود اسـتراحت بدهد و سـعی 
کنـد تاحـد امـکان فعالیت هـای بدنـی خـود را طـوری 
تنظیـم کنـد کـه مفصـل مبتـال کمتر فعـال باشـد.روش 
دیگـر ورزش کـردن اسـت کـه بایـد حتمـا بـا نظـارت و 
اجـازه پزشـک انجـام شـود تـا مشـکل مفصل را تشـدید 

نکنـد یـا باعـث بـروز درد جدیدی نشـود.
ورزش هـای سـبک و مفرح مثل پیاده روی و شـنا بیشـتر 
توصیـه می شـوند. با ورزش کردن،عضـالت اطراف مفاصل 
تقویـت شـده و ثبات مفصـل افزایـش پیـدا می کند.البته 
ورزش کـردن نبایـد باعـث بـروز درد در مفصـل شـود و 
اگـر چنیـن اتفاقـی رخ داد فـورا ورزش را متوقـف کنیـد.

در افـرادی کـه اضافـه وزن دارنـد کـم کـردن وزن بایـد 
حتمـا مدنظـر قـرار گیرد.البتـه رژیـم گرفتـن و ورزش 
کـردن بـرای کاهـش وزن بایـد تحـت نظر پزشـک انجام 
شـود. بـرای کاهـش درد ناشـی از آرتـروز هم می تـوان از 
کیسـه یـخ اسـتفاده کـرد.در اغلـب مـوارد پزشـک بـرای 
بیمـار داروهـای ضـد درد و ضد التهاب تجویـز می کند که 

در کاهـش درد مفصـل مؤثر اسـت.

ضد افتاب سان سنس انتی ایچ 
بـا مصـرف ضـد افتـاب انتـی ایـچ مـی تـوان بـا عالئـم 
پیـری زودرس مبـارزه کرد.پوسـت حسـاس صـورت و 
گـردن بـه حفاظت بیشـتري در برابر اشـعه هـاي آفتاب 
نیاز دارد.سـان سـنس آنتـي ایج یک لوسـیون محافظ و 
مرطـوب کننده اسـت که اضافه شـدن آلفا هیدروکسـي 
اسـید بـه فرمـول آن به کاهـش خطوط و چـروک هاي 
پوسـت کمـک کرده ، پوسـت نرم شـده و ظاهري جوان 
تـر پیـدا مـي کند.ایـن ضـد افتـاب دارای حداکثـر عیار 
حفاظتـي بـا SPF ۵۰ می باشـد. این محصـول با جذب 
سـریع و پایـه مرطـوب کننـده در جهت رطوبت رسـاني 
و نـرم کـردن پوسـت از پیـری زودرس جلوگیـری مـی 
کنـد و مناسـب پوسـت مختلـط و چـرب مـی باشـد. 
ضدافتـاب آنتـی ایچ وسـیع الطیـف ، مهار کننده اشـعه 

هـاي UVA,UVBمی باشـد.
روش مصـرف: روی پوسـت تمیـز  حداقـل ۱۵ دقیقـه 
قبـل از قـرار گرفتـن در برابـر آفتـاب به آرامی اسـتفاده 
شـود.در صـورت شـنا کـردن یـا فعالیت بدنی پوسـت را 
خشـک کنید و  هر ۲ سـاعت  تمدید شود. فرموالسیون 
حـاوی AHA ایـن محصـول پوسـت را در برابـر آفتاب 

حسـاس تر مـی کند.

فوم پاک کننده آکنه درم
فـوم پـاک کننـده آکنه درم یـک محلول موثر بـرای کنترل 
جـوش و آکنـه مـی باشـد .یـک شـوینده مالیـم اسـت کـه 
پوسـت را تمیـز و بـا طـراوت مـی کنـد . ایـن فـوم بـرای 
اصـالح نیـز مناسـب اسـت.  فـوم پـاک کننـده آکنـه درم 
یـک فـوم مالیـم ومحلـول بـدون عطـر اسـت. پوسـت را به 
مالیمـت تمیـز مـی کنـد ، آلودگـی هـا و چربـی اضافـی 
پوسـت را برطـرف مـی کند.عوامـل مرطوب کننـده موجود 
در ایـن فوم از خشـکی مفرط پوسـت جلوگیـری می کند و 

باعـث نرمـی ولطافـت آن می شـود.
روش مصرف :

۱( صبح و شب استفاده نمایید.
۲( قبل از استفاده ، دست های خود را به خوبی بشویید.

3( پوسـت را مرطـوب کنیـد ، فوم را به آرامی روی پوسـت 
ماسـاژ دهید.

۴( بـا آب فـوم را از روی پوسـت بشـویید و آهسـته خشـک 
. کنید

نكتـه :از تماس دسـت هـای آلوده بـا صـورت بپرهیزید. با 
ایـن کار از پخـش باکتری هـای مولد آکنـه و آلودگی هایی 
کـه باعث بسـته شـدن منافذ پوسـت مـی شـوند جلوگیری 

مـی کنید.

هایفوتراپی روشی جدید برای رفع چین و چروک
 عطیه بهره بر

متـن زیـر بـا مشـاوره دکتـر عبـاس صفـا تنظیم 
گردیـده اسـت.

جـوان بودن و نداشـتن چین و چـروک از پایه های زیبایی 
محسـوب می شـود. استحکام پوسـت و قوام آن به ساختار 
زیریـن پوسـت که شـامل الیـاف کالژن و االسـتین اسـت 
و نیـز صفحـات غشـائی زیـر پوسـت مـی باشـد بسـتگی 
دارد. ایـن الیـاف در اثـر عوامـل محیطی مانند نـور آفتاب، 
اسـترس هـا، آلودگـی هـوا، دخانیـات، تغذیـه ناسـالم و ... 
دچـار خوردشـدگی و پارگـی می شـوند ودر نتیجـه پیامد 

آن افتادگـی پوست،شـلی و چـروک آن می باشـد.
روش هـای درمانـی متعـددی تـا کنـون جهـت رفع چین 
و چـروک و شـل شـدگی پوسـت مورد اسـتفاده پزشـکان 
قـرار گرفتـه اسـت کـه از موثرتریـن آن هـا شـاید جراحی 

لیفیتنـگ صـورت را بتـوان نـام برد.
ایـن روش یـک جراحـی نسـبتاً دشـوار و بزرگ محسـوب 
مـی شـود و معمـوالً بدلیـل دشـواری آن،عـوارض، دوره 
نقاهـت طوالنی و جای بخیه وسـیعی که مـی گذارد کمتر 
مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت و در حال حاضـر فقط برای 

افتادگـی های شـدید مـورد اسـتفاده قرار مـی گیرد.
 RF در همیـن راسـتا تکنولـوژی هـای همچـون لیـزر و
)رادیـو فرکانسـی( چنـد سـالی اسـت کـه پـا بـه میـدان 
گذاشـته و بـا گـذر از لیـزر CO2 کـه دوره هـای بعـد از 
درمـان طوالنی داشـت، به لیزرهای فرکشـنال و پس از آن 
RF های مونوپوالر و فرکشـنال سـوزنی رسـیده که در نوع 

خـود پیشـرفت خوبـی محسـوب مـی گردند.
اسـاس کار همـه این دسـتگاه هـا تخریب سـاختار قدیمی 
کالژن و تحریـک کالژن سـازی جدیـد از راه ایجاد گرمای 
موضعی در بافت می باشـد. ولی مشـکلی کـه در این روش 
هـا موجـود مـی باشـد این اسـت که انـرژی دسـتگاه برای 
رسـیدن بـه داربسـت کالژن واالسـتین زیر پوسـت باید از 

سـطح پوسـت یعنی اپی درم گـذر کند.
دوم اینکـه کالژن در دمـای خـاص در حـدود ۷۰ تـا ۶۰ 
درجـه تخریـب و بازسـازی می شـوند که رسـاندن حرارت 
در ایـن دمـا بـه آن ها موجب تخریب سـطحی پوسـت هم 
مـی شـود و بنابراین سـطح پوسـت بیمـار دچـار قرمزی و 
زخـم می گـردد. که خود از انجـام این روش هـا خودداری 
کننـد زیـرا ظاهر آن ها نشـان مـی داد که روی صورتشـان 
کاری انجـام شـده اسـت. در تکنولـوژی جدیـد هایفوتراپی 
 )HIFU)high intensity focused ultrasound
امکان کشـیدن پوسـت و جوانسـازی صورت )خـط خنده، 
ابرو، و جوانسـازی پیشـانی، غبغب و شـلی گردن( به روش 

غیـر جراحی فراهم شـده اسـت.
نحـوه ی کار هایفوتراپـی )دابلـو( را میتوانیـم بـا این مثال 
توضیـح دهیـم کـه  اگـر کاغـذی را جلـوی نور خورشـید 
بگیریـد اتفاقی نمی افتـد ولی اگر از یک ذره بین اسـتفاده 
کنیـد مـی توانید با کانونی کـردن نور، امواج نـور را در یک 
منطقـه بسـیار کوچک متمرکز کنید و با ادامـه این کار آن 
نقطـه داغ و داغ تـر مـی شـود و با تداوم تمرکز بـر روی آن 

نقطـه انـرژی کانونی شـده امـواج نور خورشـید مـی تواند 
کاغـذ را بسـوزاند تکنولـوژی هایفوتراپی )دابلـو( نیز دقیقا 
بـا همیـن روش امـواج اولتراسـوند را در الیـه هـای زیرین 

پوسـت کانونـی و متمرکز کند.
ویژگـی  در همیـن  هایفوتراپـی  اهمیـت  و  ارزش  اصـوال 
منحصـر بـه فـرد اسـت که سـطح خارجـی پوسـت کامال 
دسـت نخـورده باقـی مـی مانـد. اما جای سـوال اسـت که 
چطورممکـن اسـت هایفوتراپـی )دابلـو( بـه عمق پوسـت 
نفـوذ کنـد بـدون اینکـه هیـچ زخمـی یـا قرمزی پوسـت 
ایجـاد شـود؟علت ایـن پدیـده ایـن اسـت کـه انـرژی این 
امـواج آنچنـان باال نیسـت کـه بتوانـد در نقطه برخـورد با 
سـطح پوسـت باعث سـوختگی شـوند، اما وقتی این امواج 
در عمـق پوسـت بـا یکدیگـر تالقـی پیـدا کننـد و کانونی 
شـوند مـی تواننـد اثـر یکدیگر را تشـدید و تقویـت نمایند 
و کانونـی شـدن امـواج اولتراسـوند در عمـق ۱,۵ تـا ۴,۵ 
میلیمتـری پوسـت باعـث ایجـاد حـرارت۶۵ تـا ۷۰ درجه 
مـی شـود و موجب انعقـاد در نقاط پوسـت میگـردد. برای 
درک بهتـر مکانیسـم هایفوتراپـی بهتـر اسـت با دسـتگاه 
مایکـرو اشـنا شـویم البتـه امـواج مایکرویـو بـه صـورت 
مـداوم )چندیـن و چنـد دقیقه( مـاده غذایی را هـدف قرار 
مـی دهنـد. امـا در هایفوتراپـی مـدت زمان شـلیک امواج 
اولتراسـوند به هر یـک از نقاط هدف، فقط کسـری از ثانیه 
اسـت و نقـاط مجاور بعـدی بالفاصله یکی پـس از دیگری 
توسـط دسـتگاه هایفوتراپی هدف شـلیک قـرار می گیرند 
بـه همین دلیل سـطح بیرونی کامال سـالم و بـدون عارضه 
باقـی مـی مانـد، چرا کـه تمام اتفاقـات زیر پوسـت رخ می 
دهـد. معمـوال بجـز مختصـر قرمزی کـه طی یکسـاعت از 
بیـن مـی رود و گاهـا مختصـر تورم کـه آن هـم طی چند 

سـاعت محـو مـی شـود اتفاق دیگـری نمـی افتد.
در بعضـی مـوارد ممکـن اسـت پوسـت ناحیـه بـه لمـس 
حسـاس شـود کـه انهـم یکـی دو روزه خـوب مـی شـود.

حـال اثـرات هایفوتراپـی بـه ایـن صـورت نمـود پیـدا می 
 HIFU کننـد کـه معمـوال بیمـار در همان لحظـه انجـام

کشـیده تـر شـدن پوسـت را احسـاس می کند ولـی نتایج 
بعـد از ۲ ماه بهتر مشـخص می شـود و رونـد بهبودی طی 
۶ مـاه آینـده نیـز ادامـه دارد و فرد شـاهد اثرات بیشـتری 

در زمینـه سـفت شـدن و لیفـت شـدن صـورت و گـردن 
خواهـد بود.ممکـن اسـت ایـن سـوال در ذهن شـما ایجاد 
 HIFU شـود که چه کسـانی کاندید مناسـبی برای هایفو
هسـتند؟ افـرادی تمایـل دارند همیشـه جـوان بمانند می 
تواننـد از ایـن روش از سـن 3۰ سـالگی کـه شـروع شـل 
شـدن پوست اسـت بهرمند شـوند. اصوال شـلی و افتادگی 
خفیـف تا متوسـط نتیجه بهتری نسـبت بـه افتادگی های 
بیشـتری مـی دهـد.در افـرادی کـه افتادگـی زیـاد دارند و 
تمایـل بـه انجام عمـل جراحـی لیفـت ندارند می تـوان از 
روش هـای ترکیبـی مثـل تزریـق چربـی بـه همـراه آرف 
فرکشـنال و HIFU اسـتفاده کـرد تـا نتایـج بـه مراتـب 

بهتـری بدسـت آید. همچنین افرادی که مـی خواهند وزن 
کم کنند و نگران شـل شـدن صورت و گردن هسـتند می 
تواننـد از ایـن روش اسـتفاده کنند.همچنین قابـل به ذکر 
اسـت کـه اولتراسـوند از ۵۰ سـال قبل تا کنـون در حیطه 
پزشـکی کاربرد داشته اسـت. تکنولوژی هایفو )HIFU( با 
سـونوگرافی یکی اسـت اما تنظیمات و نیز تاثیـرات این دو 
بـا هم متفاوت اسـت. لـذا از ایمن بودن ایـن روش مطمئن 

باشید.
مانـدگاری اثـر هایفـو )HIFU( بسـته بـه میـزان شـلی و 
نـوع رژیم غذایی، سـن، ژنتیـک و ... لیفت ناشـی می ماند. 
افـرادی کـه تمایـل دارنـد نتیجه ماندگارتر داشـته باشـند 
مـی تواننـد هر ۱-۲ سـال یکبار ایـن روش را تکرار کنند تا 
همیشـه جوان بماننـد. هایفو خیلی زود نتیجـه می دهد.با 
انجام یک جلسـه هایفو )HIFU( تغییرات کشـیده شـدن 
ابروهـا، گونـه ها، خـط فک مشـاهده می شـود. عمق خط 
خنـده کاهـش مـی یابـد، افتادگـی گوشـه لـب هـا کمتر 
مـی شـود، خطوط پنجـه کالغی دور چشـم صـاف تر می 
شـوند، همچنین شـلی گـردن و غبغب تا حـدودی اصالح 
مـی شـود.قابل بـه ذکـر اسـت که خانـم هـای بـاردارو در 
مـواردی ماننـد داشـتن زخـم یـا تبخـال فعـال در محـل 
مـورد درمـان، وجود پروتز فلزی یا اسـتنت قلبـی، بیماران 
صرعـی، دیابتـی هـا نمیتـوان از روش هایفو اسـتفاده کرد.

مـدت زمـان هـر جلسـه هایفوتراپـی  بسـته به ناحیـه ای 
کـه هایفوتراپـی انجـام می شـود بین 3۰ تـا ۶۰ دقیقه می 
باشـد. ایـن روش کامـال راحـت و بـدون درد اسـت و حتی 
حیـن انجـام هایفو تراپی بیمـار در حالت نشسـته قرار می 
گیـرد و فقط یک جلسـه بـرای افرادی که شـلی و افتادگی 
خفیـف تا متوسـط دارند کافیسـت. ولی اگر فـردی تمایل 
دارد کـه بدلیل شـلی بیشـتر هایفوتراپی را تکـرار کند می 
تواند بعد از ۶ ماه یک جلسـه دیگـر هایفوتراپی انجام دهد. 
برخـالف لیـزر کـه افـرادی باپوسـت تیـره نمی توانسـتند 
لیـزر انجـام دهنـد هـر تیـپ پوسـتی مـی توانـد از روش 

هایفو اسـتفاده کند. 

آگهی فقدان سند مالكیت 
موضوع: آگهی اعالم وضعیت اداری

سـکینه ذوالفقـار عـرب آبـادی فرزنـد علـی مالـک ششـدانگ پـالک ۴۷۱۱ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی بخـش ۱ 
کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره ۲3۱۸۸ صفحـه ۵۰۲ دفتـر ۱3۹ صـادر و تسـلیم گردید. 
ضمـن طبـق نامه ۹۲۵۰۲-۹۰/۱۱/۱ در بازداشـت شـعبه دهم دادسـرای عمومی کرمان می باشـد تسـلیم دو 
بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلـت نامعلـوم مفقود و 
درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یک اصالحـی ماده ۱۲۰ آئیـن نامه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجـام معامله 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 

تاریخ انتشار: ۹۴/3/۱۲
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( در استان کرمان جهت اطالع و ارسال پاسخ

م الف ۱۱۲۶   کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۲۶۰۱3۹۰۰۷۰۲۷۱۰۷ هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم انیس ناصری فرزند ماشـااهلل بشـماره شناسـنامه ۱۶ صـادره از میرجاوه در ششـدانگ یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۸۱/۰۴ متـر مربع تحت پـالک ۱۲۵۹۲ فرعی از 3۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
۴۱3 فرعـی از 3۹۶۸ اصلـی واقـع در بخـش ۲ کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی چهار باغ شـمالی 
خیابـان شـهید ابراهیمـی شـمالی ۲ غربـی خریـداری از محـل مالکیت خانـم فاطمه حیدری فرسـنگی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ 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 خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
م الف ۱۰۷۷     کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰۱3۹۰۰۷۰۰33۶۰ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی آقـای کیـان فیـوج اله وردی فرزند رضا بشـماره شناسـنامه 3۴۰ صـادره از کرمان در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۰۰ متـر مربع تحـت پـالک ۱3۵۹۲ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخش ۱ 
کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیت اله خامنه ای کوچه ۱۱ سـمت راسـت خریداری از محـل مالکیت آقای 
ماشـااله رشـید فرخـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ 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 تقدیـم نمایند بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و   ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۹۶۸ و   ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۹۶۹ شـماره  اراء  برابـر 
۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۹۶۶ و ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۴۰۴3 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقایان محمد حسـین متقی پیشـه فرزند محمود بشـماره شناسـنامه ۶۹۷ صـادره از کرمان 
و آقـای محمـد مهـدی متقی پیشـه فرزنـد محمود به شناسـنامه شـماره 3۸۵ صـادره از کرمان و خانمها شـهره 
متقـی پیشـه فرزند محمود به شـماره شناسـنامه ۱۵۵ صـادره از کرمان و شـیرین متقی پیشـه فرزند محمود به 
شناسـنامه شـماره ۴ صادره از کرمان کما فرض اهلل در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۹۱۷/3۰ متر 
مربـع تحـت پـالک ۱3۸۱۰ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک ۸۴۵ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی واقع 
در بخـش ۲ کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـهدای ماهـان )جاده قدیم ماهـان( کوچه شـماره ۱3 خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای محمود متقی پیشـه محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ 
رسـید ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
م الف ۱۱3۴     کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰3۲۲۷ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی آقای افشـین پور سـیف الدینی فرزند محمد رضا بشـماره شناسـنامه ۴۴۰ صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۲۷/۹۷ متـر مربـع کـه مـوازی ۵۸/۲۰ متـر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد 
تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک ۲۸۶۷ فرعی از ۱3 اصلی واقـع در بخش ۴ کرمان 
بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری اسـالمی خیابان شـهید زینهاری کوچـه ۱۵ خریـداری از محـل مالکیت آقای 
غالمحسـین ایالقـی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲              تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 

م الف ۱۱3۶     کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۷۲۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای سـید هاشـم کاظمـی حرجنـدی فرزند سـید مهدی بشـماره شناسـنامه 
۱۹۴۵ صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۶۶/۱۷ متـر مربـع تحـت پـالک 
۱3۵۹۰ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امام پشـت پمـپ بنزین 
گاراژ زرنـد جنـب شـرکت پروفیـل خریـداری از محـل مالکیـت آقای رضا رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 

م الف ۷۸۵    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۷۰۴3۰۲۱ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای اصغـر رجایـی نژاد فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه ۴ صـادره از بافت در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۲۴۹ متـر مربع که مـوازی ۸۲/۹3 متـر مربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالک ۱۸۰۸۱ فرعی از ۱۷۸3 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان ۲۴ آذر خیابان شـهید هاشـم نادری غربی ۷ درب دوم سـمت چپ 
خریـداری از محـل مالکیـت خانـم اشـرف تقی زاده محرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲            تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 

م الف ۱۱۷۰   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۱۸۲۱ هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مجید غفاری فرزند حسـن بشـماره شناسـنامه ۱۵۷ صادره از کرمان در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۸۱/۵۰ مترمربع تحت پـالک ۴۶۵۸ فرعـی از ۵ اصلی واقع در بخـش ۴ کرمان به 
آدرس کرمـان طاهـر آبـاد خیابان سـعادت آباد شـمالی ۲ کوچه رجایی بن بسـت اول خریـداری از محل مالکیت 
آقـای محمـد حسـین نظریـان محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۰۲/۲۹                 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸۵۷       کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان  امین رضا قوام 

پیشنهاد

بیشتر بدانید

نحوه ی کار هایفوتراپی )دابلو( را 
میتوانیم با این مثال توضیح دهیم 

که  اگر کاغذی را جلوی نور خورشید 
بگیرید اتفاقی نمی افتد ولی اگر از 

یک ذره بین استفاده کنید می توانید با 
کانونی کردن نور، امواج نور را در یک 
منطقه بسیار کوچک متمرکز کنید و با 

ادامه این کار آن نقطه داغ و داغ تر می 
شود و با تداوم تمرکز بر روی آن نقطه 
انرژی کانونی شده امواج نور خورشید 

می تواند کاغذ را بسوزاند تکنولوژی 
هایفوتراپی )دابلو( نیز دقیقا با همین 

روش امواج اولتراسوند را در الیه های 
زیرین پوست کانونی و متمرکز کند.
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۵ ۵

خبر

وزارت کشور اقدامات استاندار کرمان 
را موفقیت آمیز دانست

قائـم مقـام وزیـر کشـور در امـور اجتماعـی و فرهنگـی 
گفـت: وزارت کشـور و شـخص وزیـر اقدامـات اسـتاندار 

کرمـان را موفقیـت آمیـز عنـوان کـرده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی اسـتانداری کرمـان مرتضـی 
میرباقری در نشسـت شـورای معاونین اسـتانداری کرمان 
کـه در بـاغ فتـح آبـاد برگـزار شـد از اسـتاندار کرمـان به 
دلیـل داشـتن روحیه مطالبه گرایانه تشـکر کـرد و افزود: 
رزم حسـینی در جلسـات مختلف موضوعات و مشـکالت 

اسـتان را بـا دقـت مطرح مـی کند.
وی بـه برنامه ششـم توسـعه اشـاره کـرد و گفـت: برنامه 
ششـم، سـند جـدی بـرای همـه دسـتگاه هاسـت کـه از 
عناویـن برنامـه ششـم، ۱۲ عنـوان از سـوی مقـام معظم 
رهبـری پذیرفتـه شـده و در مجمـع تشـخیص مصلحـت 

نظـام مطرح شـده اسـت.
بـه گفتـه وی از این ۱۲ عنوان، دو عنوان ارتقای سـرمایه 

اجتماعـی و کاهش آسـیب های اجتماعی می باشـد.
قائم مقام وزیر کشـور در امـور اجتماعی و فرهنگی ضمن 
اشـاره بـه تعبیـر مقام معظـم رهبری کـه کشـور در پیچ 
بسـیار حسـاس تاریخـی اسـت، خاطرنشـان کـرد: ایـران 
کشـوری متکـی بـه مـردم اسـت و ایـن بـدان معناسـت 
کـه اگـر مردم از سـالمت باالیـی برخوردار باشـند انقالب 
اسـالمی بـه دلیل ایسـتادگی مـردم تضمین خواهد شـد 

و مسـائل بـه خوبـی جلو مـی رود.
وی سـرمایه اجتماعـی را پیـش نیـاز و شـرط الزم بـرای 
کارایـی سـرمایه طبیعـی، اقتصـادی و سـرمایه انسـانی 
دانسـت و گفـت: هـدف انقـالب بـه تعبیـر مقـام معظـم 
تمـدن  اصلـی، سـاختن  ماموریـت  و  پیشـرفت  رهبـری 
نویـن اسـالمی اسـت کـه دارای دو بعد سـخت افـزاری و 

نـرم افـزاری می باشـد.
تمامـی  شـامل  افـزاری  سـخت  بعـد  افـزود:  میرباقـری 
عناوینـی اسـت کـه در حـوزه هـای علمـی، زیربنایـی، 
اقتصـادی و ... وجـود دارد و بعـد نرم افزاری یـا محتوایی 

نیـز آن چیـزی اسـت کـه رفتـار را تعییـن مـی کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در بعـد محتوایـی هنـوز دچـار 
یکسـری گرفتاری هسـتیم گفـت: بعد از پیـروزی انقالب 
اسـالمی، نظـام برنامـه ریـزی کمتریـن توجـه را بـه بعد 
نـرم افـزاری کـه مربـوط به سـبک زندگی اسـت، داشـته 
و یـک کالبـد شـکافی در پنـج برنامـه توسـعه نشـان می 
دهـد که مـا در ایـران امکانـات و فرصت تولید کـرده ایم 
ولـی ایـن امکانـات و فرصت ها متـوازن و متعـادل توزیع 

است. نشـده 
قائـم مقـام وزیـر کشـور بـا اشـاره بـه لـزوم توجه به سـه 
مولفـه اعتمـاد، رضایت و مشـارکت دادن مـردم در کارها 
خاطرنشـان کـرد: اگـر رضایـت مـردم و مشـارکت آنـان 
پاییـن باشـد بـه طـور حتم باعث سـوء اسـتفاده دشـمن 
می شـود از ایـن رو باید اعتماد مشـارکت و رضایت مردم 
را افزایش داده و زمینه مشـارکت بیشـتر آنها را در عرصه 

هـای مختلف فراهـم کنیم.
وی ترویـج و نهادینـه کـردن سـبک زندگـی اسـالمی را 
ضـروری برشـمرد و گفـت: در ایـن مسـیر بـا آنچـه کـه 
ایـن وظیفـه مبلغـان و  مطلـوب بـوده فاصلـه داریـم و 
روحانیـون اسـت که در ایـن ارتباط وظیفه خـود را انجام 

دهنـد و اثرگـذار باشـند.
اسـتاندار کرمـان هـم در این نشسـت گسسـت اجتماعی 
واگـذاری  عـدم  از  ناشـی  را  جامعـه  در  شـده  ایجـاد 
اختیـارات دانسـت و افـزود: همـه بایـد بـا شـعار والیت و 
توسـعه بـه امـر توسـعه متمرکز شـوند تـا ظرفیـت ها در 

جامعـه اسـالمی شـکوفا شـوند. 
علیرضـا رزم حسـینی، ۹۵ درصـد مشـکالت جامعـه را 
ناشـی از عـدم واگـذاری اختیارات و وجـود قوانین مزاحم 
برشـمرد و گفـت: فسـاد اداری بـا تغییـر دولـت ها عوض 
نمـی شـود بلکـه ایـن فسـاد بـا تغییـر امضـای طالیـی 

عـوض خواهد شـد. 
وی بـا تاکید بر اینکه سـرمایه گذاران امروز از بروکراسـی 
اداری خسـته شـده اند خاطرنشـان کرد: سـرمایه گذاری 
بـا وجـود قوانیـن مزاحم و اختیـارات کم بـه کفش آهنی 

دارد.  نیاز 
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه در ۱۸ ماه گذشـته 
در اسـتان کرمـان بـر توسـعه و پیشـرفت کـه نیـاز امروز 
جامعـه اسـالمی اسـت متمرکز شـده ایـم گفت: مـردم از 
سیاسـی بـازی خسـته شـده اند بـه همین دلیـل در رفع 
مشـکالت اسـتان همیشـه فراجناحی عمل شـده اسـت. 
وی افـزود: والیـت و توسـعه را محـور کار در کرمـان قرار 
داده ایـم و کارهـا بـر اسـاس ایـن محـور به خوبـی پیش 
مـی رود و خوشـبختانه ایـن شـعار تاکنون اثـرات مثبتی 
از جملـه همدلـی و همزبانـی را بـه همراه داشـته اسـت. 

60 دستگاه و 15 
فرمانداری در کرمان 
مشاور جوان دارند

 رییـس شـورای مشـاوران جـوان 
اسـتاندار کرمـان گفـت: از آذرماه 
سـال گذشـته همزمـان بـا تاکید 
اسـتاندار بـرای تشـکیل شـورای 
 ۶۰ تاکنـون  جـوان  مشـاوران 
دسـتگاه و ۱۵ فرمانـدار، مشـاور 
جـوان خـود را معرفـی کـرده اند.

۶۰ دستگاه و ۱۵ فرمانداری در کرمان مشاور جوان دارند
بـه گـزارش ایرنا حسـین صفریـان در همایش گرامیداشـت مقام جـوان با حضور 
مرتضـی میرباقـری قائـم مقـام وزیـر کشـور در امـور فرهنگـی و اجتماعـی و 
اسـتاندار کرمـان در اسـتانداری افزود: تبییـن نقش و جایگاه جوانان در دسـتگاه 
هـا از اولویـت هـای اصلـی ماسـت.وی بـا اشـاره بـه اینکـه در این شـورا هشـت 
کمیتـه را تشـکیل دادیـم گفـت: در انتخـاب جوانـان کاری بـه گرایـش هـای 

سیاسـی آنهـا نداشـتیم و فقـط تخصـص آنهـا مد نظـر بود. 
رییـس شـورای مشـاوران جوان اسـتاندار کرمـان اظهار کـرد: همچنیـن تکمیل 

بانـک اطالعاتـی از جوانـان فعال اسـتان مـورد تاکید اسـتاندار کرمان اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه به دنبال اجـرای طرح جایگزیـن پروری هسـتیم گفت: حلقه 
مفقـوده بیـن کار و تخصـص جوانـان و انتصـاب مدیرانـی خـارج از جوانان وجود 

دارد کـه آن عـدم اعتمـاد به جوانان اسـت. 

50 هزار قطعه بچه 
ماهی در استخرهای 
جیرفت رهاسازی شد

مدیر جهاد کشـاورزی شهرستان 
جیرفـت گفـت: ۵۰ هـزار قطعـه 
اسـتخرهای  در  ماهـی  بچـه 
ذخیره آب شهرسـتان رهاسـازی 
بچـه  قطعـه  هـزار  شـد.۵۰ 
جیرفـت  اسـتخرهای  در  ماهـی 
سـاالری  علـی  شـد  رهاسـازی 

افـزود: بـا توجه بـه منابع آبی و قرار گرفتـن این شهرسـتان در منطقه کم آب، 
ایجـاب مـی کنـد از ایـن منابـع نهایت بهـره وری را داشـته باشـیم. وی گفت: 
حـدود ۴۰ هکتـار اسـتخر پرورش ماهی در شهرسـتان جیرفت وجـود دارد که 
عملکـرد در هـر هکتـار چهـار و نیـم تـن ماهـی اسـت. وی اظهـار کـرد: عالوه 
بـر ایـن ۱۰ واحـد مزرعـه پـرورش ماهـی و یکهزار اسـتخر دو منطـوره ذخیره 
آب وجـود دارد کـه ظرفیـت بسـیار باالیـی برای پـرورش ماهی در شهرسـتان 
ایجـاد کـرده اسـت. مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان جیرفت افزود: توسـعه 
پـروش ماهـی عـالوه بر اینکه بهـره وری از منابع آب را افزایـش می دهد نقش 
موثـری در بهبـود اقتصـاد خانـواده هـا دارد. وی تاکید کرد: باید بـرای فرهنگ 
سـازی پـرورش ماهـی تالش شـود زیرا پـرورش ماهـی در اسـتخرهای ذخیره 
آب موجـب غنـی شـدن آب کشـاورزی مـی شـود و ایـن مسـاله در کاهـش 

اسـتفاده از کودهـای شـیمایی موثـر اسـت. 

عملیات اجرایی 
یک طرح رفاهی 
آموزشی در 
جیرفت آغاز شد

سـاختمان  اجرایـی  عملیـات 
مصـرف  تعاونـی  شـرکت 
فرهنگیـان شهرسـتان جیرفت 
بـا امکانـات مجهـز آغـاز شـد.

پـرورش  و  آمـوزش  رییـس 
جمـع  در  آییـن  ایـن  حاشـیه  در  دوشـنبه  روز  جیرفـت  شهرسـتان 
خبرنـگاران گفـت: ایـن طـرح عمرانـی در دو فـاز اجـرا مـی شـود کـه 
عملیـات اجرایـی فاز نخسـت آن بـا ۸۰۰ متر مربع و اعتبـار پنج میلیارد 

ریـال امـروز آغـاز شـد و در مـدت شـش مـاه بـه اتمـام مـی رسـد.
احمـد اسـکندری بیـان کـرد: فـاز دوم ایـن طـرح در طبقـه دوم اجـرا 
مـی شـود کـه در مجمـوع بـرای تکمیـل هـر دو فـاز ۱۱ میلیـارد ریـال 
اعتبـار نیـاز اسـت.وی گفـت: ایـن شـرکت تعاونـی مجهـز به سـردخانه 
نگهـداری مـواد غذایـی و انبـار اسـت کـه بـرای ارایـه خدمـات رفاهـی 
بـه قشـر فرهنگـی احداث مـی شـود. وی افزود: یکـی از برنامـه های در 
دسـت اقـدام اداره آموزش و پرورش شهرسـتان جیرفت توسـعه خدمات 

رفاهـی بـرای فرهنگیان اسـت.

خبرخبرخبر

استاندار کرمان:

کارآفرینان جوان 
وارد صحنه شوند

اسـتاندار کرمـان گفـت: امـروز اگـر می خواهید کشـور 
پیشـرفت کند بایـد کارآفرینـان جوان ماننـد مجاهدان 

اقتصـادی وارد صحنه شـوند.
علیرضـا رزم حسـینی در همایـش گرامیداشـت مقـام 
جـوان بـا حضـور مرتضـی میرباقـری قائـم مقـام وزیـر 
کشـور در امـور اجتماعـی و فرهنگـی در اسـتانداری با 
اشـاره بـه اینکـه سـند کارآفرینـی جوانان توسـط آنان 
در حـال تدویـن اسـت افـزود: هـدف گـذاری خـود را 
بـرای شناسـایی کارآفریـن جوان قـرار داده ایـم و البته 
بایـد بدانیم کـه کارآفرینی با خوداشـتغالی تفاوت دارد. 
توسـعه  مثلـث  در  جوانـان  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
تـا جایـی کـه  کارآفرینـی گفـت:  و حـوزه  اقتصـادی 
امـکان دارد تسـهیالت ارزان قیمـت را بـرای ایـن کار 

توزیـع مـی کنیـم. 
دانشـجویان نشسـت  بـا  افـزود: عالقمنـد هسـتم  وی 
هایـی را داشـته باشـیم کـه کارهـا را در معـرض انتقاد 

قـرار دهیم.  شـما 
اسـتاندار کرمـان خطاب بـه جوانان تاکید کـرد: جوانان 
خسـته و ناامید نشـوند و بدبین نباشـند بلکه باید شـما 

مجاهـد اقتصادی باشـید و جهـاد اقتصادی کنید. 
وی بیـان کـرد: نیـت مـا ایـن اسـت کـه در خدمـت 

جوانـان کار کنیـم و قصـد ما سـر کار گذاشـتن کسـی 
نیسـت؛ جوانـان هـا مطالبـه گـری و نـه گوشـه گیـری 

 . کنند
رزم حسـینی افـزود: اراده دولت این اسـت که در حوزه 

جوانـان بـرای تعالی فرهنگـی و اجتماعی کار کند. 
وی اظهـار کـرد: کسـی با موسـیقی بـی مسـاله و مجاز 
مشـکلی نـدارد و افـراط در هیـچ حـوزه ای نباید وجود 

داشـته باشـد و باید اعتـدال را رعایـت کنیم. 
اسـتاندار کرمـان بـا تاکیـد بـر اینکـه باید به سـوواالت 
جوانـان پاسـخ داد اظهـار کرد: مطمئنم هر یک از شـما 
اسـتاندار مـی شـدید متوجـه مـی شـدید بایـد بـا چـه 
موانعـی بـرای کسـی که مـی خواهد اسـتانی پیشـرفته 

داشـته باشـد، مبـارزه کرد. 
خانه جوان راه اندازی می شود 

اسـتاندار کرمـان در ادامـه ایـن نشسـت قـول فراهـم 
کـردن مکانـی مناسـب را بـه عنـوان خانـه جـوان بـه 

جوانـان اسـتان کرمـان داد. 
وی اظهـار کـرد: ما برای شـما جوانان نتوانسـتیم کاری 
انجام دهیم و از شـما می خواهم به این سـووال پاسـخ 
دهیـد کـه اگـر شـما اسـتاندار بودیـد چـه اقداماتـی را 

دادید.  مـی  انجام 

وی گفـت: چگونـه مـی تـوان بـا 3۰۰ میلیـارد تومـان 
اعتبار در سـال اسـتان را سـاخت و به همین دلیل باید 
بـه سـمت اقتصـاد مقاومتـی و بخش خصوصـی کارآمد 

و کاربلـد برویم. 
وی افـزود: فضـای اقتصادی کشـور خوب و رتبه کسـب 

و کار مـا بسـیار بهبود پیدا کرده اسـت. 
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمـان در 
صـادرات غیرنفتـی رتبه اول را داراسـت گفـت: در طرح 
همیـاران آب کـه ۹۵ درصـد آب در بخـش کشـاورزی 
مصـرف مـی شـود رتبـه اول جـذب اعتبـارات آبیـاری 

تحـت فشـار را بدسـت آوردیـم. 
وی خاطرنشـان کـرد: همـکاری کشـاورزان بـا دولـت 
کرمـان بویـژه در خاموشـی موتورپمـپ هـا بـی سـابقه 
بـوده اسـت.  اسـتاندار کرمان بیـان کرد: مثلث توسـعه 
خواسـت همـه دسـتگاه هـا در امـر توسـعه متمرکـز 
شـوند، البتـه حتمـا کاسـتی هایـی دارد و مـا راضـی 
نیسـتیم امـا اجرای سـرمایه گـذاری پنج هـزار میلیارد 

تومانـی اتفـاق خوبـی در ایـن زمینـه بـوده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: کشـور از آن شـما جوانان اسـت و ما 
از بـد حادثـه اینجـا نشسـته ایـم، ایـن پسـت هـا هیچ 
منزلتـی نـدارد بلـه ممکـن اسـت عـده ای از آنها سـوء 

کنند.  اسـتفاده 
وی گفـت: مسـیر سـرمایه گـذاری در اجـرا میـن های 
فـراوان دارد و چـون کار خنثـی کـردن میـن را انجـام 
داده ام و علمـش را نیـز دارم؛ مـی دانم چه کار سـختی 

ست. ا
رزم حسـینی افزود: مسـیر ناهمـوار بروکراسـی، تحریم 
هـا، شـبکه بیمـار بانکـی و ... دسـت بـه دسـت هم می 

دهنـد که توسـعه محقق نشـود.
جبهه امنیت ما به مرز اردن رسیده است 

اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه خالصـه ای از کارنامـه 
انقـالب اسـالمی، توجـه جوانـان را بـه نکاتـی کلیـدی 
جلـب کـرد و گفـت: مـا هزینـه هـای بسـیاری را برای 
اسـتقالل آزادی و جمهـوری اسـالمی داده ایـم و مـی 

 . هیم د
وی افـزود: همزمـان بـا روی کارآمدن دولـت در انقالب 
جنـگ هـای داخلـی ترکمـن، عـرب و کـرد و بمـب 
گـذاری ها و ترورها بوجود آمد و بسـیاری از مسـووالن 

بیـن مـردم بودنـد و محافظ نداشـتند. 
رزم حسـینی گفـت: در دفـاع مقـدس نیـز جـوان هـا 
گـروه بـه گـروه جوانانـی در سـپاه پاسـداران و بسـیج 
پیـدا شـدند و بـه جبهـه هـا رفتنـد و آموزش هـا را یاد 

 . فتند گر
وی خاطرنشـان کـرد: متوسـط سـن جوانـان در دوران 
دفـاع مقـدس ۲3 تـا ۲۴ و متوسـط سـن فرمناندهـان 

بود.  ۲3 سـال 
وی اظهـار کرد: در هشـت سـال جنـگ تحمیلی خرابی 
هـای سراسـری، خاموشـی کشـور بـه دلیل نبـود برق، 
تعطیلـی کارخانجـات و غیـره انجـام شـد کـه پـس از 
جنـگ دولت سـازندگی اعتبـار خارجی گرفـت و تولید 
افزایـش یافـت و کارخانجـات راه افتـاد و خامـوش هـا 

رفت. 
اسـتاندار کرمـان تصریـح کـرد: دولـت اصالحـات روند 
را ادامـه داد و رشـد پنـج درصـدی اقتصـاد را بـه ۱۲ 
درصـد رسـاند و در ادامـه نیـز دولـت های نهـم و دهم 
درآمـد خوبـی از فـروش نفـت داشـتند اما بـا تحریم ها 

شـدند.  روبرو 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت تدبیـر و امیـد بـا شـعار 
حرکـت بـر مبنـای اعتـدال روی کار آمـد گفـت: دنبال 
آرامـش، ثبـات و توسـعه سیاسـی هسـتیم و بایـد در 
بـا  ای  انـرژی هسـته  زمینـه  در  المللـی  بیـن  سـطح 

مذاکـره بـه حـق خـود برسـیم. 
رزم حسـینی ادامـه داد: سـال گذشـته شـدت تـورم به 
۱۵ تـا ۲۰ درصـد کاهـش یافت و پیش بینی می شـود 
که رشـد اقتصادی کشـور در سـال جاری بـه دو درصد 

برسد. 
وی گفـت: امـروز جبهه امنیـت ما به مرز اردن رسـیده 
مـا  بـا  بیاینـد  بایـد  خاورمیانـه  در حـوزه  و کشـورها 

کنند.  مذاکـره 
وی بیـان کـرد: امیدواریـم از ایـن گذر تحریـم با درایت 
و دوران خوبـی  قرمـز عبـور کنیـم  و حفـظ خطـوط 

باشیم.  داشـته 
وبـگاه شـورای مشـاوران  ایـن همایـش  همچنیـن در 
جـوان اسـتانداری کرمـان رونمایـی و از ۱۰ جـوان برتر 
اسـتان در زمینـه های علمی و هنری و ورزشـی تجلیل 

. شد

بـرق  نیـروی  تولیـد  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان گفـت: دغدغه صنعت بـرق در فصل 
تابسـتان پیشـگیری از خاموشـی بـا اتخـاذ 

تدابیـر الزم اسـت.
سـید ابومسـلم قرشـی کوهبنانی در نشست 
خبـری افـزود: شـرکت تولیـد نیـروی بـرق 
نیـروگاه  در  بـرق  تولیـد  متولـی  کرمـان 
کرمـان اسـت از ایـن رو تمامـی واحدهـای 
ایـن نیـروگاه در حـال کار هسـتند و نگرانی 

بابـت تولیـد در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.
وی تصریـح کـرد: امیدواریـم بـا تجهیزات و 
تـوان تولیـد در سـال جـاری کمبود بـرق را 

بـرای سـاعات اوج مصرف نداشـته باشـیم.

وی اظهـار کـرد: هـم اکنـون هشـت واحـد 
گازی و چهـار واحـد بخـار در حـال فعالیت 
گاز  واحـد  دو  تعمیـر  عملیـات  و  هسـتند 
توسـط  گذشـته  سـال  اسـفند  اوایـل  از 
پیمانـکاران داخلـی شـروع شـد و روزهـای 
پایانـی اردیبهشـت مـاه ۹۴ بـه پایان رسـید 
و هـم اکنـون ایـن واحدهـا در حـال بهـره 

هسـتند. بـرداری 
بـرق  نیـروی  تولیـد  شـرکت  مدیرعامـل 
کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه کرمـان نزدیک 
بـه هـزار و ۷۰۰ متـر از سـطح دریـا ارتفـاع 
بهتـر  خنـک  هـوای  در  گاز  تولیـد  و  دارد 
انجـام مـی شـود گفـت: بـا گـرم شـدن هوا 

در تابسـتان کارایی و تولیـد واحدهای گازی 
کاهـش مـی یابـد.

وی خاطرنشـان کـرد: نیـروگاه کرمـان چند 
سـال قبـل به عنـوان صنعـت سـبز و همیار 
محیـط زیسـت انتخـاب شـد زیـرا سـوخت 
مـورد اسـتفاده ایـن نیـروگاه از گاز طبیعـی 
اسـت و آلودگـی چندانـی تولیـد نمـی کند 
بطوریکـه سـال گذشـته ۸۵ درصـد مصـرف 

سـوخت از گاز طبیعـی بـود.
سـامانه  بـزودی  گفـت:  کوهبنانـی  قرشـی 
پایـش تجهیزات و سـنجش میـزان آلودگی 
کرمـان  بـرق  نیـروگاه  واحدهـای  روی  بـر 
بـرای انـدازه گیری میـزان آالینـده ها نصب 

شـود. می 
وی بـه آب مـورد نیاز نیـروگاه و نحوه تامین 
آن اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضر آب 
مـورد نیـاز از سـه حلقـه چـاه حفر شـده در 
دشـت جوپـار تامین می شـود و همچنین با 
اقداماتـی که بـرای تصفیه فاضـالب در حال 
انجـام اسـت این نیـروگاه یکـی از متقاضیان 

خریـد آب حاصـل از تصفیه فاضالب اسـت.
وی اضافـه کـرد: اسـتفاده از انـرژی هـای 
تجدیـد پذیـر ماننـد خورشـید و بـاد جـزء 
اهـداف دولت بـوده و یکی از دالیـل انجام 
نشـدن آن عـدم توجیـه بخـش خصوصـی 
زمینـه  ایـن  در  گـذاری  سـرمایه  بـرای 

. ست ا

دغدغه صنعت برق در تابستان 
پیشگیری از خاموشی است
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توضیح معاون فرماندهی انتظامی کرمان 
درباره حوادث ورزشگاه شهید باهنر

کرمـان  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
گفـت: پلیـس بـه تمامـی تعهـدات خـود بـرای تامیـن 
امنیـت بـازی فوتبـال بیـن تیـم هـای مـس کرمـان و 

اسـت. کـرده  عمـل  خوزسـتان  اسـتقالل 
سـرهنگ علیرضا پریور افزود: مسـایل امنیتـی بازی های 
فوتبـال در لیـگ برتـر، لیگ دسـته یک و لیگ دسـته دو 
دارای شـرایط و ضوابط خاصی اسـت و نیروهای انتظامی 
مـورد نیـاز آن متناسـب بـا حساسـیت بـازی تعییـن می 

شوند.
وی در پاسـخ بـه موضوعات مطرح شـده دربـاره کم بودن 
انتظامـی حاضـر در ورزشـگاه گفـت: مبنـای  نیروهـای 
تعییـن کـم یا زیـاد بـودن نیروهـای موجود در ورزشـگاه 
هـا متناسـب بـا شـرایط بـازی بر عهده سیسـتمی اسـت 
کـه شـرایط امنیتـی را بررسـی مـی کند و وظیفـه تامین 
امنیـت را بـر عهـده دارد نـه افـرادی که بدون آشـنایی با 

موضـوع، قضـاوت مـی کنند.
بـه  تلویزیـون  از  کـه  ای  همـان صحنـه  در  گفـت:  وی 
نمایـش درآمـد و از عـدم حضـور نیـروی انتظامی سـخن 
گفتـه شـد چندیـن نیـروی انتظامـی قابـل رویـت بودند.

معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان کرمـان از 
بـازی مـس کرمـان و اسـتقالل خوزسـتان به عنـوان یک 
بـازی حسـاس یـاد کـرد و افـزود: ایـن بـازی بـا حضـور 
۱۵ هـزار تماشـاگر همـراه بـود کـه توقـع بـازی خـوب و 
راه یافتـن تیـم مـس به لیـگ برتر با اسـتفاده از شـرایط 
میزبانـی ایـن تیـم را داشـتند که متاسـفانه خواسـته آنها 

نشـد. برآورده 
وی اظهار کرد: در چنین شـرایطی تماشـاگران خشمگین 
شـده و رفتارهـای نابهنجـاری را از خـود بـه نمایـش می 

گذارند.
پریـور بـا تاکیـد بـر اینکه نیـروی حاضـر در ورزشـگاه به 
تعـداد الزم بـوده اسـت افزود: به هـر تعداد که نیـرو زیاد 
باشـد نمـی تـوان انتظار داشـت تحـرکات به صفر برسـد.

وی خاطرنشـان کرد: ایجاد اختالل در ورزشـگاه در مدت 
زمـان کوتاهـی بوده و به دلیل اشـرافیت نیـروی انتظامی 
بـه موضـوع، بیـرون از ورزشـگاه هیـچ اتفاقـی رخ نـداده 

است.
معـاون فرمانـده انتظامی اسـتان کرمـان گفت: آمـاری از 
تعـداد دسـتگیر شـدگان روز گذشـته در دسـت نـدارم و 
نیروهـای انتظامـی متناسـب بـا شـرایط در صحنه حضور 

اند. داشـته 
وی درباره مسـایل مطرح شـده مبنی بر حضـور نیروهای 
وظیفـه در تامیـن امنیت ورزشـگاه هم گفت: اسـتفاده از 
نیروهـای وظیفـه و کادر براسـاس نظر مسـووالن امنیتی 
و بـه صـورت تلفیقـی انجـام مـی شـود و نمی تـوان ادعا 
بیـن  از  فقـط  ورزشـگاه  در  نیروهـای حاضـر  کـه  کـرد 

نیروهـای وظیفـه بـوده اند.
پریـور افـزود: در محیط های اجتماعی افـراد چون گمنام 
می شـوند و شناسـایی آنها نیز دشـوار می شـود، شـرایط 
متفـاوت و تحـت تاثیر گـروه و فرد قرار می گیـرد و افراد 

براحتی دسـت بـه رفتارهای نابهنجـار می زنند.
اسـتقالل  و  کرمـان  مـس  بـازی  در  کـرد:  اظهـار  وی 
خوزسـتان نیـز برخـی افـراد بـرای مـدت کوتاهی دسـت 
بـه اقداماتـی در داخـل ورزشـگاه زدنـد کـه در آن لحظه 
امـکان کنتـرل آنهـا نبود و ایـن در حالی اسـت که در آن 
لحظـه حتـی اگـر بـه ازای هر فـرد، یک پلیـس نیز وجود 

داشـت امـکان کنتـرل افـراد خاطـی وجود نداشـت.
وی گفـت: البتـه در ایـن میـان نهادهای دسـت انـدرکار 
انتظامـی  نیـروی  گـردن  بـه  را  موضـوع  نبایـد  دیگـر 

بیندازنـد و خـود را راحـت کننـد.
کرمـان  اسـتان  انتظامـی  فرماندهـی  اجتماعـی  معـاون 
افـزود: در اینگونـه شـرایط مسـایل فرهنگـی و اجتماعـی 

اهمیـت فـوق العـاده ای دارد.
بـه گفتـه وی در این بـازی نیروهای ضد اغتشـاش، یگان 
امـداد، کالنتـری هـای و راهنمایـی و رانندگـی در صحنه 
حضـور داشـته و وظایف خـود را به خوبی انجـام داده اند.

اسـتقالل  و  کرمـان  مـس  هـای  تیـم  برگشـت  بـازی 
برتـر  لیـگ  بـه  پلـی آف صعـود  خوزسـتان در مرحلـه 
ورزشـگاه  در  )یکشـنبه(  گذشـته  روز  عصـر  فوتبـال 
شـهید باهنـر کرمـان برگـزار و پـس از دریافـت گل دوم 
توسـط تیـم مـس در نیمـه دوم و رفتـار نابهنجـار برخی 

شـد.  متوقـف  تماشـاگران 
ایـن بـازی پـس از حـدود ۱۵ دقیقـه توقـف دوبـاره از 
سـرگرفته شـد و در نهایـت با نتیجـه دو بر صفر به سـود 

اسـتقالل خوزسـتان پایـان یافت.

اکسـازی اطراف سـایت لندفیل شـهرداری 
صـدور  دام،  نگهـداری  هـای  محـل  از 
مجـوز سـدمعبر مجـاز بـرای جشـن هـای 
نیمـه شـعبان و اجـرای عملیـات بهسـازی 
پایه هـای تابلوهـای شـهری منطقه  سـه از 

جملـه اخبـار شـهرداری کرمـان اسـت.
نقـل  بـه  مهـر  خبرگـزاری  گـزارش  بـه 
کرمـان،  شـهرداری  عمومـی  روابـط  از 
پسـماند  مدیریـت  سـازمان  مدیرعامـل 
اطـراف  پاکسـازی  از  کرمـان  شـهرداری 
سـایت لندفیـل شـهرداری از محـل هـای 
نگهـداری دام و جلوگیـری از چـرای غیـر 
قانونـی دام هـا در ایـن محـدوده خبـر داد.

محمـد جهانشـاهی گفت:بـا دسـتور مقـام 
قضایی در پاسـخ به درخواسـت اداره منابع  
طبیعـی، شـهرداری، محیط زیسـت، مرکز 
بهداشـت و اداره دامپزشـکی مبنـی بر رفع 
تهدید علیه بهداشـت عمومـی و جلوگیری 

از چـرای غیـر قانونـی دام هـا در اطـراف 
سـایت لندفیـل و تغذیـه دام از معدن دفن 

زبالـه ایـن اقدام صـورت گرفته اسـت.
وی ادامـه داد: تغذیه دام هـا از معدن دفن 
زبالـه آثـار زیانبـاری بـر سـالمت جامعـه 
انسـانی دارد؛ چـرا کـه حضـور دامـداران 
زمینـه  دام،  بهانـه چـرای  بـه  و چوپانـان 
سـاز انتقـال بیمـاری هـای مهمـی نظیـر 
سـالمونال، وبـا، حصبـه، سـالک و سـرایت 
آن بیـن افـراد جامعـه مـی شـود کـه آثـار 
زیانبار گسـترده ای بر سـالمت و بهداشـت 

مـردم بـر جـای مـی گـذراد .
دلیـل  بـه  همچنیـن  افـزود:  جهانشـاهی 
فلـزات  نظیـر  سـمی  ترکیبـات  وجـود 
سـنگین مانند سـرب و جیـوه در ترکیبات 
زبالـه، تغذیـه گوسـفندان از ایـن زبالـه ها 
باعـث جـذب ایـن مـواد سـمی بـه داخـل 
ضمـن  و  شـده  تولیـدی  گوشـت  و  شـیر 

کاهـش کیفیـت محصـول، موجـب انتقـال 
ایـن ترکیبـات از چرخـه زیسـتی و غذایی 
مصـرف دام مـی شـود کـه در دراز مـدت 
افزایـش و شـیوع سـرطان هـا و  موجـب 

بیمـاری هـای ناشـناخته خواهـد شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن موضوع سـال 
شـهر  معضـالت  از  یکـی  عنـوان  بـه  هـا 
کرمـان محسـوب مـی شـد، تصریـح کـرد: 
خوشـبختانه هماهنگـی خوبی بیـن ادارات، 
سـازمان هـا و نهادهـای متولـی و مرتبط با 
محوریـت فرمانـداری کرمان بـه وجود آمده 
اسـت و همچنیـن اهتمـام مقامـات قضایی 
بـه خصـوص دادسـتان کرمـان بـه مسـئله 
بهداشـت و سـالمت عمومی باعث شـده که 
این مشـکل طـی اقدامات قانونی رفع شـود.

 برگزارکنندگان جشن های نیمه  
شعبان مجوز ترافیكی دریافت کنند

مدیرعامـل سـازمان حمل ونقـل و ترافیـک 

شـهرداری کرمان از سـاماندهی جشن های 
نیمـه  شـعبان خبر داد.

علـی زنگی آبادی گفت: برای سـاماندهی 
برگـزاری  هنـگام  در  کـه  ترافیکـی 
جشـن های  به ویـژه  بـزرگ  جشـن های 
نیمـه  شـعبان ایجـاد می شـود، سـازمان 
شـهرداری  ترافیـک  و  نقـل  حمـل  و  
کرمـان مجـوز سـد معبـر مجـاز صـادر 

. می کنـد
وی ضمـن تبریـک اعیـاد شـعبانیه بیـان 
اینکـه آذین بنـدی و  بـه  بـا توجـه  کـرد: 
سـد معبرهـای غیرمجاز موجب مشـکالتی 
بـرای همشـهریان اعـم از پیـاده و سـواره 
می شـود، برای جلوگیـری از ترافیک، تمام 
عزیزانـی که قصد برگزاری مراسـم جشـن 
آذین بنـدی  هم چنیـن  و  شـعبان  نیمـه  
پیاده روهـا را دارنـد، بایـد بـا مراجعـه بـه 
سـازمان ترافیـک، مجوز ترافیکـی دریافت 

کننـد. زنگی آبـادی ضمن تاکید بـر قوانین 
و مقـررات ایمنی و ترافیکی، از شـهروندان 
خواسـت بـا احتـرام بـه قوایـن و مقـررات 
روان سـازی  و  کاهـش  موجـب  ترافیکـی 

شـوند. ترافیک 
اجرای عملیات بهسازی و رنگ آمیزی 

پایه های تابلوهای شهری منطقه سه
از  کرمـان  شـهر  سـه  منطقـه   شـهردار 
بهسـازی و رنگ آمیـزی پایه هـای تابلوهای 
شـهری در ایـن منطقـه خبـر داد و افـزود: 
در راسـتای زیباسـازی تابلوهای شهری، از 
ابتـدای امسـال کار رنگ آمیزی و بهسـازی 

تابلوهـای شـهری آغاز شـده اسـت.
امسـال  ابتـدای  از  همچنیـن  افـزود:  وی 
خدمـات  معاونـت  همـکاری  بـا  تاکنـون، 
شـهری تعـداد ۷۵ تابلـوی جدیـد سـاخته 
و در محله هـای تـازه  تاسـیس نصـب شـده 

. ست ا

برگزارکنندگان جشن های نیمه  شعبان درکرمان مجوز ترافیكی دریافت کنند

کام آفت »زنجره« 
از اختالف مسئوالن کرمان شیرین 

تر می شود
در حالیکـه هـر روز نگرانی شـیوع آفـت زنجره در 
شـرق کرمان افـزوده می شـود، خبـر ورود این آفت 
بـه نخـل هـای جنـوب و اختالف مسـئوالن بر سـر 
مـدل سمپاشـی کام میهمانان ناخوانده را شـیرین و 

نخلـداران را تلـخ می کند.
داسـتان زنجره در نخلسـتان هـای کرمان تکراری 
امـا بسـیار تلـخ و ناگـوار اسـت بـه طوریکـه طعـم 
شـیرین خرمـای شـرق و جنـوب کرمـان را در کام 
کشـاورزان هـر روز تلختـر مـی کنـد. سـم پاشـی 
هوایـی کـه به عنـوان یکـی از راه های عمـده مبارزه 
بـا ایـن آفـت در شـرق اسـتان کرمان محسـوب می 
شـود امـا به دلیـل مخالفـت هـای مراکز بهداشـتی 
و همچنیـن زیسـت محیطـی بـه دلیـل تلف شـدن 
پرنـدگان در فصـل تخم گذاری  و تاثیر سـم بر روی 
انسـانها سـم پاشـی هوایی را متوقف کرده و همزمان 
بـا توقـف ایـن طـرح بودجه مبـارزه بـا زنجـره را نیز 
کاهـش داده و در نهایـت منجـر به طغیـان زنجره ها 
شـده اسـت. خرما بـر اسـاس آمـار اداره کل گمرک 
کرمـان جزو اساسـی ترین کاالهای صادراتی اسـتان 
کرمـان و دومیـن کاالهـای ارزشـمند صادراتـی در 

بخـش کشـاورزی بعد از پسـته اسـت.
شـاید نشـان دادن حساسـیت و نقـش محـوری 
خرمـا در زندگی مردم شـرق و جنـوب کرمان را باید 
بـا مثالـی مشـخص کـرد بـه ایـن صـورت کـه بعضا 
مـردم شـرق و جنوب کرمان که سـالها بـه دلیل بی 
توجهـی از جملـه فقیرتریـن مردم کشـور محسـوب 
مـی شـدند از گذشـته تا کنون بـرای امـرار معاش و 
گـذران زندگـی خـود به کاشـت چند درخـت خرما 
در حیـات خانـه ها و یـا زمین های کشـاورزی اقدام 
کـرده انـد از آنجـا که نخـل گیاهی کم آب و بسـیار 
مقـاوم اسـت ایـن نخلها بعضا از نسـلی به نسـل بعد 
منتقـل مـی شـدند و بـه اصطـالح آب باریکـه ای 

گـذران زندگـی بودند و البته هسـتند.
وارد  اخیـر  سـالهای  در  کـه  زنجـره  آفـت  امـا 
نخلسـتانهای اسـتان کرمان شـده اسـت به کابوسی 
بـرای کشـاورزان و مردم تبدیل شـده اسـت بـا ورود 
این آفت که بسـیار جان سـخت اسـت و تکثیر قابل 
توجهـی در طـول نسـل دارد بسـیاری از ایـن نخلها 

آلـوده شـده انـد و آب باریکـه مـردم نیـز بنـد آمده 
اسـت و در ایـن میـان مالکان عمـده و باغـداران نیز 

خسـارتهای هنگفتـی را تحمـل کـرده اند.
ایـن درحالـی اسـت کـه طبـق گفته روز گذشـته 
رئیـس سـتاد بحـران شهرسـتان کرمـان مبـارزه بـا 
آفـات عمـده از وظایـف حاکمیتـی محسـوب مـی 
شـود و بایـد ایـن سـوال را مطـرح کـرد کـه چـرا 
پـس از گذشـت سـالها هیـچ راه جایگزین مناسـبی 
بـرای مقابلـه بـا این آفـت برگزیده نشـده اسـت. در 
نهایت کشـاورزان به سـم پاشـی به صورت کششـی 
و تراکتـور روی آوردنـد که هیچ گاه نتوانسـت جلوی 
زنجـره را بگیـرد و هر روز درصد بیشـتری از نخلهای 

اسـتان را آلـوده کرد.
در سـال جـاری گسـتره شـیوع این آفـت از بم به 
شـهداد و نرماشـیر کشیده شده اسـت و روز گذشته 
نیـز خبـر ورود ایـن آفـت به جنـوب اسـتان کرمان 
کـه بیشـترین حجـم زیر کشـت نخـل در اسـتان را 
دارد تائیـد شـده اسـت کـه نگرانـی هـا را افزایـش 
داده اسـت. ایـن درحالـی اسـت که آفـت زنجره هم 
اکنـون ۱۰ هـزار هکتـار از باغهای شهرسـتانهای بم، 
بـروات و نرماشـیر در شـرق اسـتان را آلـوده کـرده 
اسـت کـه در مقایسـه بـا سـال گذشـته حداقـل دو 

هـزار هکتـار افزایش داشـته اسـت.
و هـم اکنـون نخسـتین گـزارش از حضـور ایـن 
حشـره در جنـوب کرمـان نگرانیهـای زیـادی را در 
خصوص آسـیب رسـاندن به دومین مزیـت صادرات 

کشـاورزی کرمـان افزایـش داده اسـت.
خسـارت  از  کهنـوج  کشـاورزی  مدیرجهـاد 
چشـمگیر بـه نخلسـتانهای کهنـوج خبـر مـی دهد 
و بـه خبرنـگار مهـر مـی گویـد: از روزهـای ابتـدای 
خـرداد مـاه اقدامـات پیـش گیرانـه بـرای مقابلـه با 

ایـن آفـت آغـاز شـده اسـت.
کشاورزان جنوب کرمان هشدارها را جدی 

بگیرند
محمـد تاجیکـی مـی افزایـد: هـم اکنـون هـزار 
هکتـار از نخلسـتان هـای کهنـوج آلـوده شـده انـد 
کـه براوردهـا نشـان از بـروز خسـارت ۷۰ درصـدی 
بـه ایـن نخلسـتانها دارد. وی افـزود: نگرانـی مـا در 

خصـوص گسـترش این آفت در نخلسـتانها اسـت و 
بـه همیـن دلیل طـرح سـم پاشـی نخلسـتانها آغاز 
شـده اسـت و از کشـاورزان هـم می خواهیـم نهایت 
همـکاری را انجـام دهنـد. وی دلیل اصلی بـروز این 
آفـت را احتمال انتقـال آفت توسـط برگهای درخت 
آلـوده و یـا در هنـگام بـاروری درختـان اعـالم کـرد 
و گفـت: نـا آگاهـی کشـاورزان موجـب شـده اسـت 

درصـد احتمـال انتقـال آفت بیشـتر شـود.
بـه گفتـه مدیرجهاد کشـاورزی کهنوج بهداشـت 
باغهـا بایـد بـه شـدت بـا مراقبت شـود در غیـر این 
صورت کشـاورزان شـاهد آلودگی باغهـا خواهند بود 
مـا از کشـاورزان مـی خواهیـم درختـان را بـه موقع 
هـرس کنند و شـاخه های خشـک و آلـوده را خارج 
از باغهـا آتـش بزننـد. مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمان نیز به کشـاورزان هشـدار 
داد که از وسـایل موجود در باغهـای آلوده خودداری 
کننـد و سـم پاشـی را بـه موقـع انجـام دهنـد تـا با 

مشـکل نخلسـتانهای شـرق کرمان مواجه نشـوند.
منصـور شـریف افـزود: ۲۸ هـزار و ۵۰۰ هکتـار 
نخلسـتان بـارور و هـزاران نخلسـتان غیـر بـارور در 
جنوب اسـتان کرمان وجود دارد و بیشـترین سـطح 

زیـر کشـت محصـول را داریم.
ضربه شدید به خانوارهای محروم شرق و 

جنوب کرمان
وی بـا بیـان اینکـه رقمهـای مختلـف محصـول 
در جنـوب کرمـان تولیـد مـی شـود و بخـش عمده 
آن صـادر مـی شـود افـزود: خرمـا نقش محـوری در 
شـریف  دارد.  کرمـان  جنـوب  خانوارهـای  اقتصـاد 
افـزود: مجموع نخلسـتانهای جنـوب کرمـان بالغ بر 
3۱ هـزار و ۲۵۲ هکتـار بـراورد مـی شـود و میـزان 
تولیـد خرمـا در جنـوب کرمان به ۱۸۱ هـزار و ۸۰۰ 

تـن می رسـد.

وی بیـان کـرد: با توجه به شـرایط موجـود به نظر 
مـی رسـد انجام سـم پاشـی هوایی حداقل در سـال 
جـاری اجتنـاب ناپذیر اسـت و دسـتگاههای مربوط 
بایـد مجـوز الزم را در ایـن خصـوص صـادر کنند در 
غیـر ایـن صـورت شـاهد از بین رفتـن دومیـن پایه 

اقتصـاد کشـاورزی اسـتان خواهیم بود.
توزیع سمپاش های پیشرفته

مدیـر حفـظ نباتـات سـازمان جهـاد کشـاورزی 
اسـتان کرمـان نیـز در این خصوص بـه خبرنگار مهر 
گفـت: سـم پاشـی راه حلـی نهایـی بـرای مقابلـه با 
آفت اسـت و در همین راسـتا ۱۸ دسـتگاه سم پاش 
خریـداری شـده و در اختیـار کشـاورزان قـرار داده 
شـده اسـت اما سـم پاشـی زمینی نمی توانـد همان 
اثراتی را داشـته باشـد که سـم پاشـی هوایی داشت.

دارای  هـا  دسـتگاه  ایـن  افـزود:  طاهـری  ناصـر 
کارآیـی بیشـتری نسـبت به دسـتگاههای کششـی 
هسـتند و چهـار میلیـارد ریـال بـرای خریـد آنهـا 
صـرف شـده اسـت. وی عنـوان کرد: بیشـترین تکیه 
بخـش کشـاورزی در خصوص سمپاشـی بـه تعاونی 
هـای کشـاورزی اسـت و انتظـار داریـم بـا همکاری 
کلینیکهـای کشـاورزی مبـارزه جـدی را بـا زنجـره 
آغـاز کننـد. طاهری همچنین از پرداخت تسـهیالت 
بانکـی بـا 3۰ درصد بخشـودگی به کشـاورزان برای 
تهیـه دسـتگاه های سمپاشـی خبـر داد و خواسـتار 

همـکاری کشـاورزان بـرای مقابلـه بـا آفت شـد.
بـه نظر می رسـد با شـیوع گسـترده آفـت و عدم 
بـاروری بسـیاری از نخلسـتان هـا بـه خصـوص در 
شـرق کرمـان در سـال جـاری بـا افت جـدی تولید 
خرمـا در اسـتان مواجـه خواهیم بـود و از هم اکنون 
نیـز بایـد فکـری به حـال کشـاورزان محرومـی کرد 
کـه تنها منبـع درآمدشـان را از دسـت داده اند./مهر
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 7

خبر

سایت و دفتر مجمع مشاوران 
فرمانداری رفسنجان افتتاح می شود

 مشـاور فرمانـدار رفسـنجان در امـور جوانـان از افتتاح 
سـایت و دفتـر مجمـع مشـاوران فرمانداری رفسـنجان در 
آینـده ای نزدیـک خبر داد. علی غالمرضاپـور در کنفرانس 
خبری هفته جوان در فرمانداری رفسـنجان اظهار داشـت: 
روز و هفتـه جـوان را بـه جوانـان شهرسـتان رفسـنجان 
تبریـک عـرض مـی کنـم و امیـدوارم ایـن نامگـذاری هـا 
بهانـه ای برای تعمیق خدمت رسـانی از سـوی مسـئولین 
بـه جوانـان باشـد. وی افـزود: امسـال بـا توجـه بـه روز 
والدت حضـرت علـی اکبـر)ع(، از هفتـم تا ۱3 خـرداد ماه 
بـه عنـوان هفتـه جـوان بـا شـعار »جـوان بـاوری و جوان 
یـاوری« نامگـذاری شـده اسـت.وی بـا بیـان اینکه کشـور 
مـا کشـوری با ترکیـب جمعیتی جوان اسـت، یادآور شـد: 
اگـر تاریـخ را مطالعه کنیـد خواهید دید جوانـان در حوزه 
هـای مختلف منشـا خدمات زیـادی بـوده و در حوزه های 
اجتماعـی، سیاسـی موتـور محرکـه بسـیاری از خدمـات، 

جوانـان بـوده اند.
ایـن مسـئول بر لزوم توجه بـه جوانان به عنـوان نیروی 
محـرک و فعـال جامعـه تاکید کـرد و افزود: نبایـد در کنار 
ایـن نگاه توسـعه محـوری که بـه جوانـان داریـم فراموش 
کنیـم خـود جوانـان نیـز حـق حیـات و بهـره منـدی از 
امکانـات را دارنـد و بایـد در این زمینه به فکـر رفع چالش 
هـا و خالهـای موجـود در ایـن زمینـه باشـیم.غالمرضاپور 
تصریـح کـرد: ۲۴ میلیـون نیـروی فعـال در جامعـه داریم 
کـه بخـش عمـده آن جوانـان هسـتند و نرخ بیـکاری ۱۰ 
تـا ۱۲ درصـد بـرای ایـن قشـر چنـدان خوشـایند نیسـت 
و دولتهـا را بـه ایـن سـمت برده اسـت کـه سـازمانی برای 
اسـتفاده از نیـروی جوان تشـکیل شـود. وی بیان داشـت: 
در دولـت دهـم پیشـنهاد تشـکیل وزارت ورزش و جوانـان 
شـد امـا مـدت زمانـی بعـد خـود کسـانی کـه پیشـنهاد 
دهنـده تشـکیل چنین وزارتخانـه ای بودند بـه این نتیجه 
رسـیدند کـه پیشـنهاد خوبـی نبـوده اسـت و قـرار دادن 
جوانان در ورزش سـبب شـد موضوع مهـم جوانان در کنار 

ورزش بـه محـاق برود.
مشـاور جـوان فرمانـدار رفسـنجان بـا بیان ایـن مطلب 
کـه دولـت تدبیـر و امیـد نـگاه ویـژه ای بـه جوانـان دارد، 
تصریـح کـرد: تـالش هایی بـرای ایجـاد سـاختار جدیدی 

بـرای متولـی گـری سـاختار جوانـان انجام شـده اسـت.
غالمرضاپـور سـپس به روند تشـکیل مجمع مشـاورین 
جـوان فرمانـداری رفسـنجان اشـاره کـرد و ادامـه داد: این 
مجمـع دارای چهـار رکـن اسـت کـه یکـی از مهمتریـن 
ارکان آن کمیسـیون های تخصصی آن شـامل کمیسـیون 
فرهنـگ و هنـر، سیاسـی- اجتماعـی، اشـتغال و سـرمایه 
گـذاری، بانـوان و امـور خانـواده و ورزش و اوقـات فراغـت 
اسـت. بـه گفتـه وی شـورای مرکـزی ایـن مجمـع وظیفه 
از  ارجاعـی  هـای  طـرح  تصویـب  و  اجرایـی  مدیریـت 
کمیسـیون هـا و شـورای راهبـردی نیـز بـه عنـوان اتـاق 
فکـری مجمـع وظیفه ترسـیم خطـوط کلـی فعالیت های 

اسـت.  مجمع 
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شرکت 
فانوس سپهر 

تبرستان
اقدام به جذب نیروی کار 
خانم بصورت نیمه وقت 

نموده 
نمایندگی کرمان 

ورفسنجان
0343-32473337 

امالک
 انبوه ساز

فروش ویژه آپارتمان 
نوساز 20متری دانشجو 
متری 1/800میلیون 

بلوار جهاد متری 
2میلیون اجاره آپارتمان 
نوساز 4رهن 500اجاره 

آدرس :بلوار 
جهاد بیست 

متری دانشجو 
نبش مفتح 

03432720495-2

شرکت 
مهندسی 

آسانسور وپله 
برقی پایدار

 بلوار کشاورزمجتمع 
فوالد 

ورودی شمالی
 طبقه 5

03432125740
09133436998

اجرای اسکلت 
های ویالیی 
وآپارتمانی 

LSF پاسازهای
پروفیل سازان 
110شهرک 
صنعتی خضرا

09131991096

برای اولین 
باردرکرمان

چلوخورشت 
زرندی

 سفارشات همراه 
باپیک 

جاده تهران 
نرسیده به سه راه 
سیلو نبش کوچه 
ناحیه انتظامی 

09301426037

ارائه خدمات 
کامپیوتری 

در کوتاهترین زمان 
وبهترین کیفیت 

خیابان فردوسی نبش 
وحشی بافقی نیم طبقه

 فروشگاه
 لپ تاپ 

آل دیجیتال 
09137205058

زند

فروش باغی 
واقع در کوهپایه 

دو لولوباهنر 
1-21قصب 

،100متر ساختمان 
باکلیه امکانات 
حدود قیمت 
250میلیون 

09391410603

فروش 10قصب 
زمین دونبش شمالی 
تفکیک نشده / سند 
بنچاق معتبر واقع 
در بلوار جمهوری 
خ شیروانی کوچه 
3قیمت 125میلیون
09132969642

رهن واجاره 
زیرزمینی 

150متری واقع در 
خیابان انقالب؛
نبش کوچه5

مناسب جهت 
انباری

09133986814

فروشی
یک دستگاه 
جرثقیل 3تن 

اطلس
09131415928

ثبت نام آغازشد 
آموزشگاه خیاطی 

الزهرا 
خیابان 

شریعتی،مقابل 
بانک سپه مرکزی 

پاساژفوالدی 
32262550

اورژانس کامپیوتر
تعمیر کامپیوتر 
در منزل محل 

کاربانازلترین قیمت 
ویروس یابی سیستم 
ونصب آنتی ویروس 

مهندس گله داری
09132994337

امـالک
خرید ، فروش ، رهن و اجاره

امـالک
خرید ، فروش ، رهن و اجاره

فروش 
و واگذاری و خدمات

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

کارت ویزیت، تراکت، پوستر و...
بدون واسطه 

09125838494

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

توسط وکالی پایه یک 

09131993299

اقامت کانادا 
وآمریکا

نمایندگی آالس 
کیان گاز

 تعمیر لوازم گاز ســوز
تعمیر آبگرمکن بوتان و 

ایران شرق
سرویس و نصب کولر و 

پمپ
بزرگراه امام،  روبروی 
هتل گواشیر، 30 متری 

حجت، بین ک 3و1
09139416639

ایرانمنش

رزرو آگهی در نیـازمندیهای  روزانه 
پیـــام مـــا

تنـــها با  3 هــزار تومان 
در استــان کرمــان 

32117835

استخـدام

نیازمندیم
 به یک 

حسابدار جهت 
کار در دفتر 

روزنامه  
09357973092

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری باانبوه 
سازان شهرک الهیه بلوار 
پزشک ابتدای خیابان  

شهید خالداری سمت چپ 
09133990462

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

نقد
ایده برترکارمانیا

اقساط
 لپ تاپ ،کامپیوتر
، تبلت،   موبایل 

نمایندگی 
ADSL

 شاتل ومبین نت 
09133428059

انصاری 

 عکاسی 
عکاســی بــه صــورت تخصصــی در زمینــه هــای 
عکاســی صنعتــی و تبلیغاتــی ، عکاســی از کارخانجــات 
ــل  ــا و هت ــتوران ه ــوالت ، رس ــد ، محص ــط تولی ، خ
هــا ، گالــری هــا ، مراســم و همایــش هــا ، ســاختمان 

ــیون ، ... و دکوراس

0 9 3 5 7 9 7 3 0 9 2

خودروی 206/ مدل81   09137567847
فروشی

نیازمندیم
 به یک همکار جهت کار 

در مشاور امالک به صورت 
دو شیفت آزادگان امالک 

کیهان 
09139951003

کرمان پخش
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

03
۴-

32
11

78
3۵

بــا افزایــش تعــداد کانــون هــای تبلیغاتــی کرمــان 
و همچنیــن بــا توجــه بــه انقضــاء دوره دوم انجمــن 
صنفــی تبلیغــات و بــه جهــت ایجــاد نظــم و 
سروســامان دادن هرچــه بیشــتر بــه فضــای تبلیغاتــی 
ــری  ــرکل و پیگی ــاح مدی ــنهاد ف ــه پیش ــان ب کرم
همکاران شــان در اداره کل و اداره ارشــاد شهرســتان 
در خــرداد مــاه ۹۳ جلســه هــم اندیشــی بــه جهــت 
راه انــدازی مجــدد انجمــن برای دوره ســوم تشــکیل 
ــا  ــی ب ــون هــای تبلیغات ــرم کان ــران محت شــد و مدی
حضــور در ایــن جلســه و بیان نظــرات، اولیــن جرقه 

هــای تشــکیل انجمــن را بــه وجــود آوردنــد
ــا پیگیــری هــای مــداوم از اداره  ــاه ب پــس از ۵ م
ــن  ــاد و گرفت ــی و وزارت ارش ــور اجتماع کار و ام
مجمــع   ۹۳/۹/1۵ تاریــخ  در  اولیــه  مجوزهــای 
ــران ۵۲  ــور مدی ــا حض ــتان ب ــات اس ــی تبلیغ عموم
کانــون تبلیغاتــی فعــال و نماینــدگان اداره کار و 
امــور اجتماعی و مســئولین اداره کل ارشــاد اســامی 
برگــزار گردیــد و در پایــان پــس از رای گیــری  

ــد. ــخص گردی ــا مش ــب اعض ترکی
هادی نخعی - رییس

منصور زندوکیلی - نایب رییس
هوشنگ شاهی مریدی - دبیر

محمد علیزاده - خزانه دار
محمد سلطانی - عضو اصلی هیئت مدیره

ــت  ــدل هیئ ــی الب ــو عل ــجاعی - عض ــر ش اکب
ــره مدی

محمدعلــی حســینی مقــدم - عضــو علــی البــدل 
هیئــت مدیــره

رضا کازرانی - بازرس اصلی
علی اکبرزاده- بازرس علی البدل 

ــا  ــه در ب ــن جلس ــی اولی ــع عموم ــس از مجم پ
حضــور محمــدی معاونــت اداره کل فرهنــگ و 
ــس اداره  ــوری رئی ــتان و مان ــامی اس ــاد اس ارش
ــان و  ــتان کرم ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
همکارانشــان و هیئــت مدیــره جدیــد برگــزار 
ــه  ــع ارائ ــا مجم ــه ه ــروع برنام ــرای ش ــد و ب گردی
شــد و اهــداف اصلــی مشــخص گردیــد . در ادامــه 
ــاز و در جلســه  ــره آغ ــت مدی جلســات منظــم هیئ
ــا  ــی اعض ــیم و تمام ــمتها تقس ــئولیتها و س اول مس
بــا وظایــف خــود بــا توجــه بــه تعریــف اساســنامه 
ــد  ــاه و بلن ــداف کوت ــن اه ــدند و همچنی ــنا ش آش
ــرای  مــدت انجمــن تعریــف و در جلســات بعــد ب
رســیدن بــه ایــن اهــداف برنامــه ریــزی و حرکــت 

ــاز شــد. ــا آغ ــه ســمت آنه ب
ــه  ــای ۵ گان ــه ه ــات کمیت ــن جلس ــی ای در ط

انجمــن شــکل و مســئولین آنهــا معرفــی شــد و ایــن 
ــه  ــرای هرچ ــی ب ــف و راهکارهای ــز تعری ــراد نی اف

ــد. ــه دادن ــان ارائ ــات کرم ــردن تبلیغ ــر اداره ک بهت
عمــده فعالیتهــای انجمــن در طــی دو ماهــه اول 

ــه کار: آغــاز ب
اولیــن حرکــت در رابطــه بــا تهیــه مــکان و 
ــکاری اداره  ــا هم ــن ب ــرای انجم ــی مناســب ب مکان
ــد  ــام ش ــت انج ــد معاون ــتان و تایی ــاد شهرس ارش
ــه  ــاد ب ــی ارش ــع فرهنگ ــل مجتم ــری در مح و دفت
ــای  ــری ه ــا پیگی ــت و ب ــاص یاف ــن اختص انجم
محمــد ســلطانی بــه ســرعت تجهیــز و آمــاده شــد 
و خانــم حســینی بــه عنــوان مســئول دفتــر اســتخدام 
شــدند کــه از ابتــدای اســفندماه هــرروز از ســاعت 
ــر  ــر در محــل دفت ــت 1۳ بعدازظه ــح لغای ۸:۳۰ صب
ــام  ــه را انج ــور مربوط ــه ام ــد و کلی ــور دارن حض
مــی دهنــد.  یکــی از مهمتریــن نکاتــی کــه بعــد از 
ایجــاد انجمــن بــه وجــود آمــد بحــث ثبــت انجمــن 
ــی  ــود ) تمام ــرای آن ب ــی ب ــه مل ــت شناس و دریاف
ــدون داشــتن شناســه  ــا ب ــی و بانکه ــای دولت ارگانه
ــه  ــه رســمیت نمــی شناســند( ب ــا را ب ــی انجمنه مل
همیــن جهــت بــا پیگیــری از اداره کار و امــور 
ــد  ــام ش ــی انج ــای مقدمات ــان کاره ــی کرم اجتماع
ــل کار هوشــنگ شــاهی  ــه جهــت تکمی و ســپس ب
ــران  ــه ته ــن ب ــده انجم ــوان نماین ــه عن ــدی ب مری
اعــزام شــدند و بــا پیگیــری وی انجمــن ثبــت ملــی 

شــد و آگهــی آن در روزنامــه رســمی کشــور ثبــت 
ــد. گردی

ــری  ــن پیگی ــن انجم ــم ای ــداف مه ــی از اه یک
ــه  ــود ک ــی ب ــای تبلیغات ــون ه ــات کان ــت مالی معافی
بــدون توجــه به قوانیــن موجــود توســط اداره دارایی 
ــون  ــرای هرکان ــامان ب ــکلی نابس ــه ش ــال و ب اعم
تعییــن مــی شــد. بعــد از تشــکیل انجمــن مســعود 
ــه  منشــی زاده طــی نامــه ای در مــورخ ۹۳/1۰/1۵ ب
عنــوان نماینــده انجمــن در بحــث پیگیــری مالیاتهــا 
مشــخص و بــا پشــتکاری کار خــود را آغــاز نمودند 
ــت  ــلمانی )معاون ــا س ــه ب ــاتی ک ــس از جلس و  پ
ــان( داشــتند و اســتعام از  ــی کرم درآمدهــای مالیات
انجمــن تبلیغــات اســتان هــای اصفهــان و خراســان 
ــتعامها و  ــن اس ــه ای ــد نتیج ــرر گردی ــوی مق رض
ــا از  ــود ت ــال ش ــران ارس ــه ته ــی ب ــتندات قانون مس
وزارت نظرخواهــی شــود تــا دقیقــا مشــخص گــردد 
ــک از از  ــزو کدامی ــی ج ــای تبلیغات ــون ه ــه کان ک

ــا ج هســتند. ــف ، ب ی ــای ال بنده
ــت  ــا معاون ــاج نی ــه ت ــدارک ب ــن م ــن ای همچنی
ــه  ــد و وی ب ــه ش ــزوده ارائ ــر ارزش اف ــات ب مالی
واحدهــای تابعــه دســتور دادنــد کانــون هایــی کــه 
ــد از  ــرده ان ــد ج را تســلیم ک ــه تکلیفــی بن اظهارنام
ــان  ــده آن ــاف و پرون ــزوده مع ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــن  ــن انجم ــه ای ــری ک ــورد دیگ ــردد. م ــه گ مختوم
پیگیــر آن بــود در زمینــه برطــرف کــردن مشــکات 

قراردادهــا  و  دولتــی  شــرکتهای  بــا  همــکاران 
ــا  ــه ب ــود ک ــهرداری ب ــا ش ــاط ب ــن ارتب و همچنی
ــدای ســال  ــه عمــل آمــده در ابت هماهنگــی هــای ب
جــاری عــاوه بــر جلســات مشــترک بــا اداره اماکــن 
ــا  و اصنــاف و شــهرداری برنامــه جلســه عمومــی ب
ــردم  ــده م ــی نماین ــا پورابراهیم ــور محمدرض حض
کرمــان در مجلــس را داریــم  کــه بــا قــول مســاعدی 
کــه از وی گرفتــه شــده تمامــی مشــکات موجــود 
بیــن کانــون هــا و ادارات دولتــی را تــا رســیدن بــه 

ــرد.  ــد ک ــری خواهن نتیجــه پیگی
در پایــان اعضــای انجمــن از زحمات و تاشــهای 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل اداره فرهن ــاح مدی ف
ــتان  ــاد شهرس ــت اداره ارش ــوری ریاس ــتان، مان اس
ــی  ــم کریم ــرکار خان ــان س ــکاران ش ــان و هم کرم
و ســرکارخانم قشــمی و همچنیــن صافــی زاده 
کارشــناس تبلیغــات کــه بــا همــت و زحمــات بــی 
دریــغ خــود ســنگ بنــای ایــن انجمــن را گذاشــتند 
تشــکر و قدردانــی نمــوده و از خداونــد متعــال 

ــم. ــب کنی ــزت و ســامت طل برایشــان ع
امیدواریــم بــا همــکاری همــه دوســتان و مدیــران 
کانونهــای تبلیغاتــی عضــو بتوانیــم حرکتهــای 
ــرای ایجــاد فضــای ســالم و  ــری ب ــر و مفیدت بزرگت
ــام  ــان انج ــات کرم ــرای تبلیغ ــن کاری ب ــط ام محی
ــر  ــق ت ــر و پررون ــالی بهت ــده س ــال آین ــم و س دهی

ــا باشــد. ــه م ــرای هم ب

معافیت کانون های تبلیغاتی کرمان از ارزش افزوده
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خبر
توقیف بخشی از اموال
 بیمه توسعه در کرمان

بـه  اشـاره  بـا  اسـتان کرمـان  دادگسـتری  رئیـس کل 
اینکـه بیمه توسـعه مشـکالت زیـادی را بـرای مـردم ایجاد 
کرده اسـت، گفت: بخشـی از اموال بیمه توسـعه در اسـتان 
کرمـان به منظور وصول مطالبات مردم توقیف شـده اسـت. 
خبرگـزاری فـارس- یـداهلل موحـد در نشسـت مسـئوالن 
قضایـی، اجرایـی و ... اسـتان کرمـان بـا مدیرعامـل صندوق 
تامیـن خسـارت های بدنـی کشـور اظهـار داشـت: قانـون 
اصـالح بیمـه اجبـاری مسـئولیت مدنـی دارندگان وسـایل 
نقلیـه موتوری زمینی در مقابل شـخص ثالث یکی از قوانین 
ارزشـمند اسـت و با تصویـب این قانـون تحوالتـی در حوزه 
بیمـه و جبـران خسـارت های مالـی و بدنـی روی داد. وی 
بیـان داشـت: رویکـرد نخسـت قانون اصـالح بیمـه اجباری 
مسـئولیت مدنـی دارنـدگان وسـایل نقلیه موتـوری زمینی 
در مقابـل شـخص ثالث، جبران خسـارت های مالـی و بدنی 
اشـخاص ثالـث ناشـی از حـوادث رانندگی اسـت. ایـن مقام 
قضایـی همچنین کاهش جمعیت کیفری کـه در زندان های 
کشـور به سـر می برند و معضل و مشـکل جدی برای کشـور 
ایجـاد می کننـد را از دیگـر رویکردهـای قانـون اصالح بیمه 
اجبـاری مسـئولیت مدنـی دارندگان وسـایل نقلیـه موتوری 
زمینـی در مقابـل شـخص ثالـث برشـمرد. موحـد با اشـاره 
بـه اینکـه سـاز و کارهایـی در قانـون اصـالح بیمـه اجباری 
مسـئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینی در 
مقابل شـخص ثالث پیش بینی شـده اسـت، اضافه کرد: یکی 
از سـاز و کارهـای قانون مذکور این اسـت که صندوق تامین 
خسـارت های بدنـی متعهد بـه پرداخت خسـارت های بدنی 
ناشـی از تصـادف اسـت کـه بیمـه نمی توانـد این خسـارت 
را بپـردازد. وی یـادآور شـد: تاکنون در اسـتان کرمـان ۸۷۷ 
مـورد مکاتبـه بـا بیمه مرکـزی بـرای وصول خسـارت بدنی 
ناشـی از تصادفـات داشـته ایم که فقـط ۷3 مـورد در جریان 
مکاتبـه بـوده و هنوز به نتیجه قطعی نرسـیده اسـت. رئیس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا اشـاره به اینکـه صندوق 
حـوادث  مجروحـان  حامـی  بدنـی  خسـارت های  تامیـن 
رانندگـی اسـت، عنـوان کـرد: ایجـاد نمایندگـی صنـدوق 
تامیـن خسـارت های بدنـی جنوب شـرق در اسـتان کرمـان 
امری ضروری برای تسـهیل در امور و کاهش هزینه هاسـت. 
موحـد ادامه داد: بیمه توسـعه مـردم را گرفتار کرده اسـت و 
افـرادی که در این بیمـه قراردادهایی را تنظیـم کرده بودند، 
در حالـی کـه بیمه داشـتند، پـس از بـروز حادثه بـرای آنها 
امـا روانـه زنـدان شـدند و بایـد تکلیـف بیمه توسـعه هرچه 
سـریع تر روشـن شـود. وی تصریـح کـرد: بخشـی از امـوال 
بیمـه توسـعه در اسـتان کرمان بـه منظور وصـول مطالبات 

مـردم توقیف شـده اسـت.

پایان هشت سال زندگی
 مخفیانه یک قاتل

عامـل قتـل یک کـودک که توانسـته بود هشـت سـال 
زندگی زیرزمینی داشـته باشـد، دسـتگیر شـد.

عامـل قتـل یک کـودک که توانسـته بود هشـت سـال 
زندگی زیرزمینی داشـته باشـد، دسـتگیر شـد. سرپرسـت 
پلیـس کهنـوج اسـتان کرمـان گفـت: ایـن شـرور هشـت 
سـال پیـش در درگیـری بـا یـک زن، کـودک وی را هدف 
قرار داد و کشـت. سـرهنگ »پهلوان خسـروی« افزود: وی 
در ایـن مـدت تحـت تعقیـب بـود کـه بـا کار اطالعاتـی و 
در  گذشـته  هفتـه  غافلگیرانـه  و  پیچیـده  عملیاتـی  در 
مخفیگاهـش در کهنـوج بـه دام افتـاد و از وی دو چاقـوی 

ممنوعه کشـف شـد.

سرقت فرش از مسجد
 با همدستي یک زن

 خبرگـزاري آریا-تاجـري کـه دزد فرش هاي ۸ مسـجد 
کرمان بود، بازداشـت شـد.

 تاجـري کـه دزد فرش هـاي ۸ مسـجد کرمـان بـود، 
بازداشـت شـد. سـرهنگ حسـین پور رئیس پلیـس آگاهي 
کرمـان گفـت: دزد بـا همدسـتي یـک زن هنـگام اقامـه 
نمـاز مغـرب و عشـا، اقـدام به سـرقت فرش هاي دسـتباف 
مسـاجد مي کـرد. حسـن پور تصریح کـرد: ایـن دزد بعد از 
اتمـام نمـاز در مسـجد پنهـان مي شـد و با سوء اسـتفاده از 
خلوتـي مسـجد یـک یـا دو تخته فـرش را با همـکاري زن 
تبهـکار سـرقت مي کردنـد. وي بـا بیـان اینکه مغـازه داران 
فرش هـاي دسـتباف ایـن فـرد را بـه عنـوان تاجـر فـرش 
مي شـناختند، بیـان داشـت: ۴۰ تختـه فـرش از ایـن دزد 
کشـف شـده که آنها را از هشـت مسـجد شـهر کرمـان به 
سـرقت بـرده بودنـد حسـن پور عنـوان کـرد: ایـن دو زن و 
مـرد حدود شـش مـاه در این زمینـه فعالیـت مي کردند و 

3۵ و 3۰ سـال سـن دارنـد.

سرپرستی های شهرستان روزنامه پیام ما
نمایندگی بم

۰۹3۷۴3۱۸۷۷۹۴۴۲۱۰۲۷۹بم – بلوار جمهوری- روبروی اداره ثبت  اسناد و امالکخانم خدیشی

نمایندگی جیرفت
۰۹۱3۹۴۱۱۴۸۵۴33۱۱۵3۲جیرفت- بلوار امام- جنب امالک منصوری روبروی سپاهآقای صادقی

نمایندگی بردسیر
۰۹۱3۱۴۲3۷۴۲33۵۲۲۵۶۰بردسیر- خیابان امام خمینی- کتابفروشی دانشجوآقای خاکسار

نمایندگی سیرجان
۰۹۱3۰۵۶۷۴۱۶سیرجان - خیابان غفاری- نبش چهارراه ۵ طبقه آقای جهانشاهی

نمایندگی شهربابک
۰۹۱3۱۹۲۵3۹۰شهربابک -  چهارراه ولی عصر - دفتر پارسهآقای ابراهیمی

پیام ما در شهرستان های فاقد نمایندگی با شرایط و امتیازات ویژه نمایندگی می پذیرد

0 ۹ 3 ۵ ۵ 2 ۵ 0 0 0 ۵

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۷۰3۶۹۶۴ هیـات اول موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم ایـران دخت ساسـان پور یـزدی فرزند مهربان بشـماره شناسـنامه ۱۹۵ صـادره از 
کرمـان در ششـداگ یـک باب خانه به مسـاحت ۸۱۸/۵۰ متر مربع که موازی ۸۷۵/۸3 سـهم مشـاع از ۲۶۴۰ 
سـهم ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالک ۱۷۹۵۴ فرعی 
از ۱۷۸3 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان شـهید ضیاء نبش کوچـه ۱3 خریداری از 
محـل مالکیـت آقـای بهـرام قرایی و خانم سـرور شـهریاری محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ 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 ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
 کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۲۷۰۲ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم صالحـی نـژاد فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 3۴۴ صـادره از 
شـمیران- قلهـک در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 3۰۴/3۰ متـر مربع تحت پـالک ۲3 فرعی 
از ۴۶۶۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان مهدیـه کوچـه 3۸ خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای موسـی صافـی زاده محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 

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

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۷۰۴3۰۱۶ هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای عباس زارع گزدانی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه ۵ صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک باب سـاختمان مشـتمل بـر طبقه فوقانی بـه مسـاحت ۱۹۸/۵۰ مترمربع تحـت پـالک 3۹۰۵۰ فرعی از 
۴۸۰۹ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمان بلوار شـهداء خانـوک کوچه شـماره ۴۰ خریداری از 
محـل مالکیـت خانـم مهیندخـت سروشـیان  محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره ۱۷۹ مورخـه ۱3۹۴/۰۱/۱۹ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بـم 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمد جهـان پور فرزنـد رضا بشـماره شناسـنامه ۱۰۸۷ و کد 
ملـی 3۱۱۰۶۷۷۵۵۵ صـادره از بـم درششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۸۹۱/۸۹ مترمربـع پالک 3 
فرعـی از ۴۸۴۲ اصلـی واقـع در شهرسـتان بـم بلوار صاحـب الزمان نبش بلـوار بخش ۲۹ کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم طاهـره جهـان پـور محـرز گردیده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/3/۱۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/3/۲۶ 
 رئیس ثبت اسناد و امالک - بم - محمد امیری خواه     

در نشست خبری به مناسبت هفته جوان در روز میالد حضرت علی اکبر )ع( عنوان شد

برگزاری کارگاه ها در موضوعات مهارت های 
زندگی و توانمندسازی

ــان  ــرکل ورزش و جوان مدی
 ۲1 گفــت:  کرمــان  اســتان 
حــوزه  متولــی  دســتگاه 
الزم  کــه  هســتند  جوانــان 
ــرای  ــی ب ــم افزای ــا ه اســت ب
فعالیــت موثــر پــای کار بیایند.
ــا در  ــودی نی ــود محم محم
ــه مناســبت  ــری ب نشســت خب
هفتــه جــوان در روز میــاد 
)ع(  اکبــر  علــی  حضــرت 
ــتاد  ــرار اســت در س ــزود: ق اف
اســتان  ســاماندهی جوانــان 
ــه  برنامــه هــای دســتگاه هــا ب
صــورت کاربــردی و هدفمنــد 
اجــرا  ســپس  و  تصویــب 

ــود. ش
مشــاوران  گفــت:  وی 
ــا کار را در  ــتگاه ه ــوان دس ج
دســت بگیرنــد و همانطــور 
کــه اســتاندار کرمــان اســتفاده 
ــاز  ــوان را آغ ــاوران ج از مش
کــرده، ســایر دســتگاه هــا نیــز 
ــد  ــاز کنن ــت را آغ ــن حرک ای
کــه متاســفانه بعضــی ســازمان 
هــا در ایــن رابطــه خــوب 

ــد. ــرده ان ــل نک عم
کار  روحیــه  افــزود:  وی 
ــم  ــق کنی ــد تزری ــی را بای تیم

و همــه کار گروهــی انجــام 
ــم. دهی

ــان  ــرکل ورزش و جوان مدی
اســتان کرمــان گفــت: جوانــان 
بکــر و ظرفیــت بســیار باالیــی 
در  آنهــا  کــه ورود  هســتند 
هــر حــوزه ای مــی توانــد 
آن  در  را  خوبــی  تحــوالت 

حــوزه بوجــود آورد.
وی بیــان کــرد: هنگامــی 
و  خاقیــت  انگیــزه،  کــه 
بــا  جــوان  یــک  نــوآوری 
همــراه  دیگــران  تجــارب 
باشــد مــی توانــد مســیر را 
بــه خوبــی هدایــت کنــد و بــه 

بیانجامــد. جامعــه  ارتقــا 
ــا تاکیــد کــرد:  محمــودی نی
همــه مــا وظیفــه داریــم تاش 
کنیــم جوانــان وارد صحنــه 
شــوند و بــا وجــود مشــکات 
و چالــش هــای زیــاد جوانــان، 
ــس،  ــزت نف ــا ع ــه آنه ــد ب بای
خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفس 
دهیــم و انگیــره هــای آنهــا را 
بــاال ببریــم. وی گفــت: جــوان 
هــا خاقیــت و ابتــکار دارنــد 
ــرای  ــب ب ــتر مناس ــر بس و اگ
آنهــا فراهــم شــود بخوبــی 

مــی تواننــد بــه نظــام خدمــت 
ــد. کنن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــی  ســرمایه  هــا  جــوان 
ــرد:  ــان ک ــتند بی ــری هس نظی
پیــروزی  در  ســرمایه  ایــن 
مقــدس،  دفــاع  انقــاب، 
ــران  ــور از بح ــات و عب انتخاب

هــا نقــش داشــته اســت.
ــه  ــتغال ب ــا اش ــودی نی محم
ــن  ــان، ازدواج و تامی کار جوان
از چالــش  را  آنهــا  مســکن 
ــر  ــان ذک ــی جوان ــای اساس ه
ــتان  ــه اس ــت: البت ــرد و گف ک
کرمــان بویــژه منطقــه جنــوب 
بــا چالــش هــای دیگــری 

ــت. ــرو اس روب
ــا در  ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
مســیر ترانزیــت مــواد مخــدر 
قــرار داریــم و جوانــان مــورد 
ــد  ــت: بای ــتند گف ــد هس تهدی
ــاوری  ــه خودب ــم ک کاری کنی
جوانــان را بــاال ببریــم کــه 
ــا را  ــل آنه ــن کار حداق ــا ای ب

ــم. ــرده ای ــن ک ایم
ــان  ــرکل ورزش و جوان مدی
ــرد:  ــح ک ــان تصری اســتان کرم
۳۰ تــا ۳4 درصــد جمعیــت 

اســتان را کــه حــدود یــک 
شــوند  مــی  نفــر  میلیــون 
جــوان هــا تشــکیل مــی دهنــد 

ــت. ــت اس ــک ظرفی ــه ی ک
ــر در  ــا تغیی ــه ب وی در رابط
معاونــت فرهنگــی و امــور 
ــن اداره کل گفــت:  ــان ای جوان
ــته  ــه و خواس ــل مطالب ــه دلی ب
جوانــان ایــن تغییــر اتفــاق 

ــاد. افت
از  تقدیــر  ضمــن  وی 
خبرنــگاران بــرای انعــکاس 
اخبــار، تحلیــل هــا و انتقاداتی 
کــه بــه ورزش داشــتند افــزود: 
ای  رســانه  فعالیــت  ایــن 
باعــث مــی شــود نگــرش 
مــردم و مســووالن بــه ورزش 
ــا  ــکاران م ــت باشــد و هم مثب
ــد. ــر کار کنن ــش خاط ــا آرام ب
ــان  ــرکل ورزش و جوان مدی
بیــان کــرد: حاشــیه ســازی 
همیشــه مانــع پیشــرفت اســت 
و بــا وجــود حاشــیه هیــچ 
مســیر  در  ورزش  کار  کجــا 
نشــده  انجــام  صحیحــش 

ــت. اس
معــاون فرهنگــی و امــور 
و  ورزش  کل  اداره  جوانــان 

ــم  ــان ه ــتان کرم ــان اس جوان
گفــت: تــا پایــان ســال جــاری 
4۰ موسســه و ســازمان مــردم 
ــای  ــداد ســمن ه ــه تع ــاد ب نه
اســتان کرمــان اضافــه خواهــد 

شــد.
افــزود:  اســدی  اهلل  روح 
ــان  1۵7 ســمن در اســتان کرم
ــال  ــک فع ــچ ی ــه هی ــم ک داری
نیســتند و بایــد بــه ســمت 

ــد. ــوز برون ــد مج تمدی
تمامــی  گفــت:  وی 
ســتاد  و  متولــی  نهادهــای 
ــان را  ــور جوان ــاماندهی ام س
ــم و بیــش از 4۰۰  فعــال کردی
برنامــه در هفتــه جــوان در 
سراســر اســتان اجــرا خواهــد 

ــد. ش
کــرد:  اظهــار  اســدی، 
برگــزاری جشــن جــوان در 
ــل  ــا، تجلی ــتان ه ــام شهرس تم
ــوان  ــا عن ــر ب ــان برت از جوان
علــی  حضــرت  جشــنواره 
کارگاه  و  کاس  )ع(،  اکبــر 
برنامــه  آموزشــی،  هــای 
همایــش  ورزشــی،  هــای 
پاکســازی  صبحگاهــی، 
ــی  ــت، کوهپیمای ــط زیس محی

هــا  همایــش  برگــزاری  و 
و جشــن هــای مختلــف از 
ــت. ــه هاس ــن برنام ــه ای جمل
ــده کار  ــرد: عم ــان ک وی بی
مــا در برگــزاری کارگاه هــا 
در موضوعــات مهــارت هــای 
توانمندســازی  و  زندگــی 

ــت. اس
معــاون فرهنگــی و امــور 
و  ورزش  کل  اداره  جوانــان 
جوانــان اســتان کرمــان افــزود: 
جــوان  هفتــه  در  همچنیــن 
نمایشــگاه توانمنــدی ســازمان 
ــم. ــاد را داری ــردم نه ــای م ه
ســند  کــرد:  اظهــار  وی 
امــور  فرابخشــی  توســعه 
ــی شــود  ــد عملیات ــان بای جوان
ــرای آن  ــز ب ــه الزم نی کــه زمین

فراهــم اســت.
ــدی  ــه بع ــت: برنام وی گف
ســتاد ســاماندهی رونمایــی 
فراغــت  اوقــات  از ســامانه 

ــت.  اس
کــرد:  اظهــار  اســدی 
بــرای  اتفــاق  جشــنواره 
در  جوانــان  توانمندســازی 
ــاری  ــال ج ــاه س ــهریور م ش

شــد. خواهــد  برگــزار 
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

۹ تکنولوژی۹ چه می خوانید...
اگر می خواهید درباره سیستم عامل اندروید M آشنا شوید صفحه »تکنولوژی« را از دست ندهید.

نرم افزار

 Bird Climb بازی هیجان انگیز
یکـی از جدیدتریـن بازی هـای هیجان انگیـز را از دسـت 
ندهیـد. به صورت تک نفره و چندنفره وارد مسـابقه شـوید 
و سـعی کنیـد برنـده ی بـازی شـوید. کنتـرل بازی آسـان 
اسـت. پرنـده ی کوچـک خـودش تنها به سـمت راسـت و 
چـپ حرکـت می کنـد. بـرای کسـب امتیـاز الزم اسـت با 
پریـدن طبـق اصولـی کـه در بـازی آمـده، او را بـه سـمت 
مقصـد هدایـت کنید. پس فرصـت را از دسـت ندهید. این 
بـازی را دانلود نموده و با دوسـتان خود وارد رقابت شـوید.

Layout
اگـر دوسـت داریـد چندین عکس خـود را در یـک تصویر 
بـه نمایـش بگذاریـد، ایـن برنامـه را از دسـت ندهیـد. بـا 
 Instagram  اسـتفاده از این برنامه که توسط سـازندگان
تولیـد شـده اسـت، در ابتـدا عکس هـای مـورد نظـر را از 
گالـری انتخـاب نمـوده و Layout دلخـواه خـود را بـر 
روی تصاویـر تنظیـم نماییـد. اسـتفاده از این برنامه آسـان 
اسـت و از رابـط کاربـری خوبـی برخـوردار می باشـد. از 
ویژگی هـای خـوب ایـن برنامـه، امـکان تغییـر انـدازه  و 
بزرگنمایـی عکس هـا هـر کـدام بـه طـور جداگانـه اسـت. 
همچنیـن می توانیـد از طریـق Effect آینـه، عکس هـای 
خـود را جذاب تـر نماییـد. پـس فرصت را از دسـت ندهید. 
بـا  را  نمـوده و عکس هـای خـود  دانلـود  را  برنامـه  ایـن 

دوسـتان تان بـه اشـتراک بگذاریـد.

Voxel Rush
بـازی سـه بعدی در  تریـن  تریـن و سـریع  هیجان انگیـز 

دسـتان شماسـت!
بـا اسـتفاده از شتاب سـنج دسـتگاه همـراه خـود در ایـن 

مسـابقه ی رایـگان و بی پایـان سـرعت شـرکت کنیـد!
بـا سـرعت دیوانـه وار در محیط سـه بعدی حرکـت کنید• 
بسـته های قـدرت را دریافـت کنیـد و از میـان موانع عبور 

نمایید!
می توانیـد بـه صـورت لحظـه ای امتیـاز خـود را بـا افـراد 
دیگـر در سراسـر دنیـا مقایسـه کنید و بـا آن ها بـه رقابت 

بپردازید!

بازی هیجان انگیز هواپیمای جنگی!
بـا ظ بـازی Sky Force تبدیـل بـه یـک خلبـان جنگی 
شـوید. هیجـان  و تـرس را تجربه کنید. دشـمنان را از بین 
ببریـد. سـتاره ها را جمـع کنیـد تـا امتیـاز بدسـت آورید. 
در مسـابقات هفتگـی شـرکت کنید و به خلبانـان در حال 

سـقوط کمـک کنید تـا نجـات یابند.
ویژگی ها:

- مراحل جالب و زیبا
- امکان به روز رسانی سالح، آهن ربا و...

- امکان شرکت در مسابقات هفتگی با دیگر بازیکنان
- موسیقی زیبای بازی

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۰۸۴ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض آقـای غالمرضـا متقـی فرزنـد ماشـاءاله بشـماره شناسـنامه 3۱۵ صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۲۷۲/۲۷ مترمربع تحت پـالک ۱ فرعـی از ۹۶۹ اصلـی واقع در 
بخـش ۱ 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 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ 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: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸۱۹      کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۷۰۴۲۹۹۰ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم پروین زارعی کشـیتوئیه فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۵۰۸ صادره از 
شـهداد در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۰۶/۹۶ مترمربع تحت پالک ۱3۷۷۶ فرعی از 3۹۶۸ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۵۴۸ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی واقع در بخـش ۲ کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب خیابـان صیادشـیرازی کوچـه ۱۷ خریداری از محل مالکیت خانم شـهربانو عسـکری محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ 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 اعتـراض، دادخواسـت خود 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: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸۴۷   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۰۰۷۰ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای ابراهیم ایران پسـند فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۴۱۶ صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ۲۵۰/۴3 مترمربع که مـوازی ۱۰/۰۱ مترمربع از ششـدانگ عرصه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قرار دارد تحـت پـالک ۱3۶۹۲ فرعـی از ۴۷۷۶ اصلی واقع 
در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه شـماره ۴۹ خریـداری از محـل 
مالکیـت آقـای اکبـر رشـید فرخـی و غیـره محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸۲۷    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹3۶۰3۱۹۰۰۲۰۱۰۸۸۲ هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسـلم جداوی فرزند موسـی بشـماره شناسـنامه ۶۰۸۰۰۸۴۰۶۶ صادره از منوجان در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۸۶۹/۵۰ مترمربـع پـالک ۶۷۸  فرعـی از ۶۹۰ اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک ۶۹۰ 
اصلـی قطعـه پنـج واقـع در حسـین آباد منوجـان بخـش ۴۶ کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقـای محمد 
حسـن دوراندیـش محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ 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 مـدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف 3۲     اصغر نارویی - رئیس ثبت اسناد و امالک  - کهنوج

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۱۹۶۷ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم زهرا علی حاجی فرسـنگی فرزند اکبر  بشـماره شناسـنامه ۲۱۵۹ صادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 3۱۴/3۲ مترمربع تحت پـالک ۱۲۶۴۴ فرعی از 3۹۶۸ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3۹۴ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی واقع در بخـش ۲ کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه ۲ خریـداری از محـل مالکیـت آقـای اکبـر علـی حاجی 
فرسـنگی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ 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 ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریخ 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: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸3۹  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۱۴۰۶ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد رضا اشـرف گنجویی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه ۱۲۵ صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 3۱/۷۸ مترمربع تحت پـالک ۱۲۶۴3 فرعـی از 3۹۶۸ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 3۹۴ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی واقع در بخـش ۲ کرمان بـه آدرس کرمان 
سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیاد شـیرازی کوچه ۲ خریـداری از محل مالکیت آقای اکبـر علی حاجی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸۴۱     کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۷۰۰۱۹۹۹ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد رضـا اشـرف گنجویـی فرزنـد ماشـااله بشـماره شناسـنامه ۱۲۵ 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۴۷/۶۲ مترمربـع تحت پـالک ۱۲۶۴۵ 
فرعـی از 3۹۶۸ اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 3۹۴ فرعـی از 3۹۶۸ اصلی واقـع در بخش ۲ کرمان 
بـه آدرس کرمـان سراسـیاب فرسـنگی خیابـان صیـاد شـیرازی کوچـه ۲ خریـداری از محل مالکیـت آقای 
اکبـر علـی حاجـی فرسـنگی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۴/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۴/۰3/۱۲

م الف ۸3۶    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره ۱3۹۴۶۰3۱۹۰۰۲۰۰۱۶۷۹هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانم روزان ملک رخشـائی فرزند کرمشـاه بشـماره شناسـنامه۵۹3صادره ازجیرفـت دریک باب خانه 
بـه مسـاحت۴۵۷/۴3مترمربع پالک۷3۶فرعـی از۱۸۸اصلی مفروز ومجزی شـده ازپالک۱۸۸ اصلی قطعه سـه 
واقع درشـهر رودباربخش۴۶کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمی محرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:۹۴/۰3/۱۲                 

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۴/۰3/۲۶
 رئیس ثبت اسناد و امالک-اصغرناروئی

iOS Android

iOS Android

iOS Android

iOS Android

 ARM قدم بزرگ دیگری در زمینه ی 
اینترنت اشیا برمی دارد

در چنـد سـال گذشـته شـرکت ARM پرچـم دار راهـی بـوده کـه قرار 
 )Internet of Things( »اسـت بـه تحقـق مفهـوم »اینترنـت اشـیا
منتهـی شـود. دلیـل ایـن موضـوع هـم واضـح اسـت؛ ARM بـا خلـق 
معمـاری 3۲ بیتـی اش زمینه سـاز سـاخت پردازنده های  کم مصرف شـده 
اسـت؛ پردازنده هایـی کـه قابلیت نصـب روی دسـتگاه های همـراه را هم 
داشـته باشـند. سـال گذشـته، ایـن شـرکت از پلت فـرم اینترنت اشـیای 
خـود  رونمایـی کـرد. امسـال هـم در جریـان نمایشـگاه »کامپیوتکـس« 

)Computex( سیسـتمی را بـرای پردازنده هـای سـری Cortex-M خـود معرفی کرد که سـازندگان نیمه هادی 
بـا اسـتفاده از آن بتواننـد طراحی هـای ARM را راحت تـر پیاده سـازی کننـد؛ طراحی هایـی کـه منجر به سـاخت 

پردازنده هایـی ایـده آل بـرای پلتفـرم اینترنـت اشـیا خواهد شـد.
ایـن شـرکت در جریـان نمایشـگاه از دسـتگاه رادیویـی کـم مصـرف اش با نـام »کاردیـو« )Cordio( هـم رونمایی 
کـرده اسـت. ایـن دسـتگاه رادیویـی تنهـا یـک وات انـرژی مصرف کـرده و با همیـن میزان تـوان مصرفـی می تواند 

بلوتـوث نسـخه ی ۴,۲ را پشـتیبانی کند. 
بـه گفتـه ی »دیپـش پتـل« )Dipesh Patel(، معـاون اجرایـی بخـش الکترونیـک شـرکت ARM، کاردیو برای 
دسـتگاه هایی مثـل چراغ هـای اخطـار کـه تـوان بسـیار کمـی دارنـد، ایـده آل خواهـد بود. شـاید ایـن مـوارد به نظر 
کسـل کننده برسـند، امـا اگـر ARM بخواهد پلت فـرم اینترنت اشـیای خود را توسـعه دهد، نیاز دارد شـرکت های 

سـازنده بتواننـد سیسـتم های  اش را به سـادگی تولیـد کنند.

باگ امنیتی در iOS از طریق پیامک
آیفون دیگران را ریست کنید

اخیـرا در سیسـتم عامـل آی اواس اپـل و در بخـش پیام هـا بـاگ جدیدی 
کشـف شـده کـه هنـگام دریافـت پیام، باعـث ریسـت و راه  انـدازی مجدد 
گوشـی می شـود. اگر هنگامی که گوشـی قفل شـده باشـد پیامی دریافت 
شـود، آیفـون بـدون نمایـش دادن اعالنیه ای مجـددا راه اندازی می شـود. 
ایـن اولیـن بـاری نیسـت کـه در سیسـتم عامـل آی اواس چنین مشـکلی 
بـه وجـود می آیـد و طـی چند سـال اخیـر باگ مشـابهی در این سیسـتم 
بـه وجـود آمـده اسـت. معمـوال اپـل پـس از متوجه شـدن مشـکل خیلی 
سـریع در صـدد رفـع آن برمی آیـد. خوشـبختانه امـکان ریبوت کردن آیفون شـخص دیگـر و هنگ کردن اپلیکیشـن 
Messages فقـط بـه ارتبـاط آیفـون بـه آیفـون و نـوع خاصـی از پیام ها وابسـته اسـت. از آنجایی کـه ماهیت برخی 
کاراکترهـای ایـن پلتفـرم خـاص اسـت بنابرایـن بسـیاری از کاربران نباید بـا این مشـکل مواجه شـوند. می توان گفت 
کاربرانـی کـه تـا بـه حـال بـا این مشـکل مواجه شـده اند، از قبل توسـط شـخص خاصـی مورد هـدف قـرار گرفته اند.

بـرای درک بهتـر ایـن موضـوع می توانیـد در توییتـر یک جسـتجوی سـاده انجام بدهید، سـپس متوجه خواهید شـد 
هـزاران کاربـر آیفـون نمی تواننـد بـه اپلیکیشـن پیـام رسـان گوشـی خود دسترسـی داشـته باشـند. همان طـور که 
مشـاهده می کنیـد ایـن مشـکل برای کاربران بسـیاری بـه وجود آمـده و  از این رو بـه زودی اپـل آن را برطرف خواهد 
کـرد. در ضمـن بـرای ایـن مشـکل چندین راه حل هـم وجود دارد؛ بـه این صورت که می توان شـخصی که برای شـما 
پیـام مخـرب فرسـتاده را نگـه داشـت و پیـام موثر دیگـری را به منظور لغو این شـرایط بـه وی فرسـتاد. راه حل دیگر 

هـم ایـن اسـت کـه پیامـی را از طریق سـیری یا مک به گوشـی آیفون فرسـتاد.

سیستم عامل       اینترنت

با ۵۵ قابلیت جدید سیستم 
عامل اندروید M آشنا شوید

شـب گذشـته کنفرانـس I/O ۲۰۱۵ کمپانـی گـوگل در سـان 
فرانسیسـکو برگـزار شـد و گـوگل در طـول ایـن کنفرانـس از 
نسـخه ی جدید سیسـتم عامل اندروید با نـام اختصاصی اندروید 

M و قابلیت هـای جدیـد آن رونمایـی کـرد.
در طـول رونمایـی از قابلیت هـای جدید سیسـتم عامـل اندروید 
M، شـش ارتقاء عملکرد عمده را شـاهد بودیم که در زمینه های 
دسترسـی برنامه ها، وبگـردی، لینک برنامه ها، سیسـتم پرداخت 
همـراه، پشـتیبانی از قابلیت تشـخیص اثر انگشـت و عملکردی 
بهینه تـر خالصـه می شـدند. امـا این شـش ارتقاء تنهـا تغییرات 
و قابلیت هـای جدیـد اندروید M به شـمار نمی روند، بسـیاری از 
قابلیت هـای جدیـد دیگر هم در این سیسـتم عامل وجـود دارند 
کـه گـوگل در طـول کنفرانـس I/O قـادر بـه اشـاره  بـه آن ها و 

توصیـف جزئـی آن موارد نبوده اسـت.
تعـداد قابلیت های جدید سیسـتم عامـل اندرویـد M چیزی در 
حـدود ۵۵ مـورد اسـت که ما قصـد داریم در ایـن مقاله تک تک 

ایـن مـوارد را معرفی کنیم. 
قابلیت  های عمده، اصلی

M و جدید اندروید
1- انتخاب آسان کلمات و نوار ابزار شناور

در سیسـتم عامـل اندرویـد M انتخـاب کلمـات مـد نظرتان به 
شـیوه ای سـاده تر انجـام شـده و نـوار ابـزاری شـناور در رابـط 
کاربری سیسـتم عامل در نظر گرفته شـده اسـت. در حال حاضر 
اگـر قصـد انتخـاب یک متـن یا بخشـی از آن را داشـته باشـید، 
نـوار ابـزاری مبهـم و نه چنـدان کارآمـد بـا آیکون هایی منحصر 
بـه فـرد در بخـش فوقانی نمایشـگر دسـتگاه به تصویر کشـیده 
می شـود، امـا گـوگل در اندرویـد M ایـن نـوار ابـزار نـه چنـدان 
کارآمـد را بـا یـک نـوار ابزار شـناور بـا کارایی مناسـب جایگزین 
کـرده کـه برخـالف قبـل دقیقـا در کنـار متـن انتخاب شـده ی 
شـما نمایـان می شـود. انتخاب ایـن روش تجربـه ای منطقی تر و 
کاربرپسـندتر را بـه همـراه دارد. در نـوار ابزار شـناور جدیـِد ارائه 
شـده از آیکون هـای مبهـم پیشـین اسـتفاده نمی شـود، بلکه به 
 Copy، جـای این آیکون هـا، قابلیت هـای کارآمدتری همچـون

Cut، Paste و ... در اختیـار کاربـر قـرار می گیرنـد.
در مورد انتخاب آسـان تر کلمات هم اشـاره شـده کـه در اندروید 
M شـما بـه راحتـی می توانیـد کلمـات را به طـور بخش بخش 
)جداگانـه( انتخـاب کـرده یـا بـه شـکلی سـاده تر حـروف مـد 

نظرتـان در یـک کلمه ی خاصـی را انتخـاب کنید.
 2 -پشتیبانی مستقیم از قابلیت تشخیص اثر انگشت

گـوگل باالخـره یـک API اسـتاندارد را به منظور پشـتیبانی از 
قابلیـت تشـخیص اثـر انگشـت کاربـر ارائه کـرد. بنابرایـن از این 
پـس برنامه های اندرویدی قادر به اسـتفاده از ایـن قابلیت بوده و 
تولید کنندگان گوشـی های هوشـمند هم با اسـتفاده از سیستم 

رمزگـذاری واحـدی و مشـخصی قادر بـه اسـتفاده از مزیت های 
قابلیت تشـخیص اثرانگشت در دسـتگاه های هوشمند اندرویدی 
خویـش خواهنـد بود. همچنیـن کمپانی هایی کـه از این قابلیت 
در محصـوالت خویـش بهـره ببرنـد می توانند سیسـتم پرداخت 
اندرویـدی )Android Pay( را نیـز بـا اسـتفاده از ایـن ویژگی 
فعـال کننـد. در این روش تراکنش پرداخت بیسـیم پس از تایید 

اثـر انگشـت کاربر تکمیل خواهد شـد.
بهتـر  اشـتراک گذاری   Direct Share قابلیـت   -3  

یل هـا فا
مدت هـا اسـت کـه شـیوه  و قابلیـت اشـتراک گذاری فایل هـا در 
سیسـتم عامل اندرویـد یکـی از مزیت هـای عمـده و اصلـی آن 
بـه شـمار مـی رود؛ امـا گـوگل عقیـده دارد کـه همچنـان جای 
پیشـرفت بـرای این قابلیت وجود دارد. هـم اکنون اگر برنامه های 
متعددی را در سیسـتم عامل دسـتگاه هوشـمند اندرویدی خود 
نصـب کـرده باشـید بـه منظـور اشـتراک گذاری ایـن برنامه ها با 
لیسـت و تنظیمات طوالنی و به مراتب خسـته کننـده ای مواجه 
می شـوید. در سیسـتم عامـل اندرویـد M گوگل بـرای رفع این 
مشـکل، تدابیر جالب توجه ای را اندیشـیده و در قالب قابلیتی با 

نـام اختصاصـی Direct Share ارائـه کرده اسـت. 
اندرویـد M بـرای سیسـتم های  قابلیـت Direct Share در 
اشـتراک گذاری شـما اولویـت بنـدی خاصـی قائل می شـود. این 
اولویـت بنـدی بـا توجه به میزان اسـتفاده ی شـما از هـر قابلیت 
اشـتراک گذاری دسـته بندی می شـود. بـه عنوان مثال اگر شـما 
بـه منظور اشـتراک گذاری فایل های خویش بیشـترین اسـتفاده 
را از بلوتوث داشـته باشـید، در هر زمان که قصد اشـتراک گذاری 
فایلـی را داریـد گزینـه ی بلوتوث اولین گزینه ارائه شـده توسـط 

دسـتگاه شـما محسـوب خواهد شد.
Doze 4- وضعیت

 Sleep در واقع حالتی اسـت شـبیه بـه وضعیت Doze قابلیت
)بـه خـواب رفتـن دسـتگاه در شـرایط عـدم اسـتفاده( کـه بـا 
تدابیـری دقیق تـر و بهینه تـر ارائـه خواهـد شـد. ایـن قابلیت به 
ویـژه در تبلت هـای اندرویـدی کـه زمـان زیـادی را در وضعیت 
عـدم اسـتفاده یـا اصالحـا Idle بـه سـر می برنـد فوق العـاده 
کاربـردی و موثـر خواهد بـود. قابلیت Doze در سیسـتم عامل 
اندرویـد M منجـر می شـود تـا دسـتگاه عملکـردی بهینه تـر 
داشـته و نهایتـا تـوان شـارژدهی باتـری آن بـه میـزان جالـب 
توجـه ای افزایـش یابد. گوگل در طول معرفـی این قابلیت تبلت 
نکسـوس ۹ را کـه بـه سیسـتم عامـل اندروید M مجهـز بود به 
عنـوان مثالـی عملی به تصویر کشـید. نهایتا مشـخص شـد که 
میـزان مصـرف انـرژی آن در شـرایط Standby تقریبـا ۲ برابر 

کاهـش یافته اسـت.
5-کنترل صدای دستگاه به طور اختصاصی و دقیق تر

سیسـتم کنتـرل صـدای اندرویـد ۵,۰ آبنبـات چوبـی چنـدان 
بهینه سـازی نشـده بـود و عـدم ایجـاد تغییـر در ایـن زمینـه 
نسـبت بـه نسـخه ی کیت کت سیسـتم عامل اندرویـد تا حدی 
منجـر بـه ناامیـدی برخـی از کاربـران دسـتگاه های اندرویدی 
شـده بـود. امـا گـوگل در اندرویـد M بـه ایـن موضـوع توجه 
ویـژه ای داشـته اسـت. در سیسـتم عامـل اندرویـد M شـما 
قـادر خواهیـد بـود کـه به طـور جداگانه و مسـتقل و بـا توجه 
بـه سـلیقه ی شـخصی خـود میـزان شـدت صـدای بخش های 
گوناگونـی همچـون زنـگ تماس، زنگ هشـدار، پخـش صوتی 

و ... را تنظیـم کنیـد.
6-  قابلیت صوتی Google Now هوشمندتر

قابلیت Google Now در اندروید M فوق العاده هوشـمندتر 
می شـود، امـا چـرا؟ در سیسـتم عامـل اندرویـد M قابلیـت 
Google Now می توانـد بـه طور هوشـمندانه ای برنامه های 
اجـرا شـده بـر روی دسـتگاه اندرویدی را شناسـایی کـرده و با 
توجـه بـه آن هـا کارایـی الزم را بـرای کاربـر بـه همراه داشـته 
باشـد. بـه عنـوان مثـال تصـور کنیـد کـه بـه آهنگـی خاصی 
در مدیاپلیـر دسـتگاه اندرویـدی خویـش گوشـی می دهیـد. 
در ایـن شـرایط بـا فعال سـازی قابلیـت Google Now و 
بیـان جملـه ی »What year was this recorded?« بـه 
معنـای »ایـن آهنـگ در چـه سـالی ضبـط شـده؟« می توانید 
 Google پاسـخ مـد نظرتـان را از سـرویس دسـتیار صوتـی
 M دریافـت کنیـد. در واقع در سیسـتم عامـل اندروید Now
قابلیـت Google Now می توانـد در کنـار سـایر برنامه هـای 
اندرویـدی کارایی هـای منحصـر بـه فـرد و هوشـمندانه تری را 

بـه همراه داشـته باشـد.
7 - بک آپ گیری اتوماتیک از برنامه ها

سیسـتم عامـل اندرویـد M به طـور اتوماتیک از تمـام اطالعات 
برنامه هـای شـما بـک آپ )Backup( تهیـه می کنـد. در ایـن 
شـرایط اگـر کاربـران حسـاب کاربـری گوگلی خویـش را حذف 

کننـد، بـک آپ برنامه هـای آن هـا نیز حـذف خواهد شـد.
 پروسـه ی بک آپ گیـری بـه طـور اتوماتیـک هر ۲۴ سـاعت یک 
بـار و در شـرایطی کـه دسـتگاه شـما در وضعیت هایـی همچون 
Idle یـا شـارژ کـردن قـرار گرفته باشـد، انجـام می گـردد. دقت 
داشـته باشـید کـه بدیـن منظـور حتمـا بایـد اتصـال وای فـای 

دسـتگاه برقرار باشـد.
اما دیگر تغییرات ایجاد شده در اندروید M عبارتند از:

۸. فریم ورک کمک به مدیریت بهتر متن
امـن  ذخیره سـازی  حافظـه ی  بـرای  برنامه نویسـی  رابـط   .۹

)Secure token storage APIs(
 IMAP - Setup ۱۰. ویـزارد راه انـدازی و ورود بـه آی-مـپ

wizard: IMAP sign-in
)App Standby( ۱۱. وضعیت »آماده به کار« برنامه ها

)Flex storage( ۱۲. ذخیره سازی انعطاف پذیر
M قابلیت های نسبتا مهم جدید اندروید

 Data( ۱. کاربـرد اطالعـات رابـط برنامه نویسـی در پروفایل هـا
)Usage API for work profiles

SAP  - Bluetooth SAP ۲. پشتیبانی از اتصال بلوتوث
واژه ی SAP مخفـف عبـارت » SIM Access Profile« بـه 
معنای مفهموی »دسترسـی به مشـخصات سـیم کارت« است. با 
اسـتفاده از قابلیت بلوتوث SAP گوشـی شـما قـادر خواهد بود 
کـه از طریـق اتصـال بلوتـوث بـا سیسـتم های ارتباطـی و تلفن 
ماننـد برخـی خودروهـا و فرسـتنده و گیرنـده ی GSM آن هـا 

ارتبـاط برقـرار کنـد. در این شـرایط نیازی به اسـتفاده ی مجزا از 
سـیم کارت های خـاص بـرای اتومبیل وجود نـدارد.

3. سرویس صوتی متقابل
۴. تایید لینک برنامه

۵. اقدامات بهبود یافته ی مربوط به انتخاب متن
۶. نمایش یکپارچه ی تنظیمات برنامه  ها

۷. پشتیبانی از دستگاه های تحت مالکیت منفرد و صنفی
۸. بهبود جنبه های اعتمادی و امنیتی

۹. حق دسترسی های اجرایی جدید
Google Now  ۱۰. گزینه های جدید در

۱۱. پشـتیبانی از وای فـای هات اسـپات ۵ گیگاهرتـزی و قابـل 
حمل

۱۲. پشتیبانی از هفت زبان جدید
M تغییرات جزئی و جدید اندروید 

 ۱. لیست مخاطبین کاری جزئی تر
 ۲. هات اسپات ۲,۰

 3. ارائه ی برنامه ی VPN در تنظیمات دستگاه
 ۴. پرینت دورو

 ۵. نصب و راه اندازی یکپارچه ی سازمانی
Undo/Redo ۶. میانبرهای 

 Do Not« ۷. قوانیـن اتوماتیـک وضعیت »عـدم مزاحمت« یـا 
»Disturb

»Library« ۸. متریال دیزاین پشتیانی کننده از کتابخانه یا 
 ۹. قابلیت »Android Pay« یا »پرداخت اندرویدی«
USB Type C ۱۰. شارژ مجدد با استفاده از پورت 

 ۱۱. نسخه ی دوم سیستم مورخ عملکرد باتری
۴,۲ BT .۱۲

پ۱3. بلوتوث ارتقاء یافته و بهینه شده
پ۱۴. روش چینش متن بهبود یافته

پ۱۵. قابلیت عیب یابی Systrace ارتقاء یافته
پکـد یا قابلیـت Systrace در واقع یک ابـزار امنیت کامپیوتری 
اسـت کـه دسترسـی های برنامه هـا به اطالعـات سیسـتمی را با 
اسـتراتژی های خـاص و از پیش تعیین شـده ای محدود می کند.

پ۱۶. رسـمیت شـناختن ادمیـن بـه منظـور برقـراری ارتبـاط 
OTA

پ۱۷. تب های سفارشی کروم
)UI Toolkit( پ۱۸. جعبه ابزار رابط کاربری

منظـور  بـه   Enterprise factory rese• مقابلیـت  پ۱۹. 
ریسـت کـردن اطالعـات دسـتگاه بـرای کاربـران شـرکتی

 Do Not« وضعیـت  بهینـه ی  و  سـریع  تنظیمـات  پ۲۰. 
گیرنـده تمـاس  بنـدی  اولویـت  قابلیـت  و   »Disturb

پ۲۱. بهبود طرح بندی متن و عملکرد آن
پ۲۲. امکان جستجوی لیست برنامه ها به ترتیب حروف الفبا

 ۲3. پشتیبانی از قلم نوری
)UI( ۲۴. بهبود عملکرد ابزارهای رابط کاربری 

 ۲۵. تنظیمات یکپارچه ی گوگل و دستگاه
 ۲۶. اطالعیه های وضعیت کار

MIDI ۲۷. پشتیبانی از 
۲۸. اتصال بلوتوث به منظور تامین دستگاه

۲۹. بهینه سـازی مصـرف انـرژی در حیـن اسـکن گیری اتصـال 
وای فای

3۰. بهینه سازی های بخش کتابخانه و اطالعات زنجیره ای
3۱. مجوز نصب و راه اندازی واگذار شده 
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وزیر خارجه
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بـرادران مـا مشـغول کار و تالش انـد، واقعـا عـرق 
می ریزنـد و در ایـن زمینه هـا کار می کننـد. بایـد بـر 
بتواننـد مصلحـت  و  کننـد  پافشـاری  مواضـع  همیـن 
کشـور و نظـام را تأمیـن کننـد... . حمایـت رهبرمعظم 
چندمین بـار  مذاکره کننـده،  تیـم  اعضـای  از  انقـالب 
اسـت کـه بـه ایـن شـکل بیـان می شـود. جـای بسـی 
ادبیاتـی  بـا  نماینـدگان  بعضـی  کـه  اسـت  تعجـب 
وزرا  بـا  نیسـت،  نمایندگـی  و  مجلـس  شـأن  در  کـه 
مقام  معظم  رهبـری  درحالی کـه  می کننـد.  برخـورد 
برخـورد محترمانـه و همـراه بـا ادب بـا وزرا، به ویژه در 
کمیسـیون ها را یکـی از ضروریـات تعامـل برشـمردند 
و  تحقیرآمیـز  نـگاه  بایـد  نماینـدگان  نـه  افزودنـد:  و 
همـراه بـا اهانت داشـته باشـند و نه دولـت و وزرا، نگاه 
سـلطنت مآبانه. در همـه مراحـل باید ادب رعایت شـود 
نماینـدگان  جمـع  در  مقام معظم رهبـری  سـخنان  )از 

مجلـس(.
زمـان مناسـبی کـه ایشـان بـرای بیـان مطالب فوق 
انتخـاب کردنـد جـای تأمـل دارد. کمتـر از یک سـال 
دیگـر دوره نمایندگـی نماینـدگان فعلـی مجلـس تمام 
می شـود؛ یک سـالی که برنامه ششـم توسـعه در آن به 
تصویـب می رسـد؛ یعنـی یـک الیحـه بودجـه دیگر در 
همیـن مجلـس تصویـب خواهد شـد و مهم تـر از آن به 
احتمـال قریـب بـه یقیـن تـا یـک  مـاه آینـده، توافقی 
بیـن ایـران و کشـورهای ۱+۵ منعقـد خواهـد شـد و 
بایـد، همدلـی و هم زبانـی مجلـس و دولـت را کلیـد 
برخـورد  بـر  ایشـان  حـل مشـکالت دانسـت. توصیـه 
محترمانـه و همـراه بـا ادب، درسـت بعـد از زمانی کـه 
دکتر ظریف توسـط کوچـک زاده- خائن- خطاب شـد، 

دارد. تأمـل  جای 
به نظـر  خارجـه  وزیـر  خیانـت  اینکـه  مهم تـر 
رهنمودهـای  رعایـت  نکـردن  بـه  بـی ادب،  فـرد  آن 
روز  سـخنان  بـا  کـه  بازمی گشـت  مقام معظم رهبـری 
چهارشـنبه ایشـان و حمایتـی که از تیـم مذاکره کننده 
کردنـد، معلـوم می شـود دلواپسـی امثال ایـن آقایان و 

دارد. شـرایطی  چـه  رهبـری،  از  هزینه کـردن 
پرسـش این اسـت: از نظر حقوقـی، آنچه در مجلس 
اتفـاق افتـاد و الفاظـی کـه علیـه وزیـر خارجه بـه کار 
بردنـد آیـا وصـف مجرمانـه دارد؟  برابـر مـاده واحـده 
قانـون استفسـاریه دربـاره کلمـه اهانـت و توهیـن یـا 
هتـک حرمـت، منـدرج در مقـررات جزائـی کـه مقـرر 
مـی دارد »از نظـر مقـررات کیفـری اهانـت و توهیـن 
و... عبـارت اسـت از به کاربـردن الفاظـی کـه صریـح یا 
ظاهـر باشـد یـا ارتـکاب اعمـال و انجـام حرکاتـی کـه 
بـا لحـاظ عرفیـات جامعـه و بـا درنظر گرفتـن شـرایط 
زمانـی و مکانـی و موقعیـت اشـخاص موجـب تخفیـف 
و تحقیـر آنـان و بـا عدم ظهـور الفـاظ توهیـن تلقـی 
خائـن  کلمـه  به کاربـردن  اسـت  معلـوم  نمی گـردد«، 
نسـبت بـه وزیـری کـه در حـال مذاکـره اسـت و برای 
پاسـخ گویی بـه مجلس آمـده، از مصادیـق عینی هتک 
قانـون   ۶۰9 و  مـواد ۶۰8  موضـوع  اشـخاص  حرمـت 
مجـازات اسـالمی اسـت. کلماتـی کـه نماینـده مذکور 
از آن اسـتفاده کـرد، عـالوه بـر اینکـه توهیـن تلقـی 
می شـود، همـراه بـا داد و فریـاد بـود و نوعـی فحاشـی 

هـم تلقـی می شـود.
حقوقدان

توضیح وزارت 
بهداشت درباره واردات 
مجدد برنج هندی

در پـی انتشـار اخبـاری مبنی 
برنـج هنـدی  واردات مجـدد  بـر 
رمضـان،  مبـارک  مـاه  از  پـس 
بـر  نظـارت  کل  اداره  معـاون 
فراورده هـای غذایی و آشـامیدنی 
سـازمان غـذا و دارو تاکیـد کـرد 
کـه نظارت هـای ایـن سـازمان بـا 

جدیـت ادامـه دارد و واردات برنج هـای هنـدی بـا توجه بـه الزامـات ایمنی، ثبت 
منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بود. بـه گزارش ایسـنا   در پاسـخ به برخی 
نگرانی هـا در خصـوص واردات مجـدد برنـج هندی به کشـور پس از مـاه مبارک 
رمضـان بـا بیـان اینکه هیچ مشـکلی بابت صدور پروانـه واردات نـدارد،  گفت: در 
ایـن زمینـه پروانه هـا بـه صـورت روزانـه صـادر می شـود و مشـکلی بابـت صدور 
پروانـه وجـود نـدارد. وی بـا بیـان اینکه ثبـت و سـفارش واردات برنـج هندی از 
سـوی وزارت بازرگانـی بوده اسـت، افزود: البتـه هدف اصلی حمایـت از تولیدات 
داخـل اسـت؛ بنابرایـن به محـض اینکه تولیـدات داخل فـروش رود و در صورتی 
کـه کمبـودی در ایـن زمینـه ایجاد شـد در رابطه با سفارشـات ثبت شـده، اقدام 
می شـود. اسـکندری مجـددا تاکیـد کـرد کـه واردات برنـج هنـدی بـا توجـه به 
الزامـات ایمنـی، ثبـت منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بـود و نظارت هـای 

سـازمان غـذا و دارو جـدی خواهـد بـود.

رد افزایش 15 
درصدی قیمت 
خودرو

رییـس شـورای رقابـت بـا رد 
قیمـت  درصـدی   ۱۵ افزایـش 
در  کیفیـت  عامـل  بـه  خـودرو 
اشـاره  قیمـت  افزایـش  تعییـن 
بـازار  حاضـر  حـال  در  گفـت:  و 
قیمـت  افزایـش  خـودرو کشـش 
را نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا رضـا 

شـیوا در حاشـیه همایش بیسـت وپنجمین همایش سـاالنه سیاسـت های پولی و 
ارزی بـا اشـاره بـه این کـه قیمت خودرو و میزان افزایش آن براسـاس محاسـبات 
ریاضـی تعیین شـده و سـپس تعییـن تکلیف می شـود، اظهار کرد: عـدم افزایش 
قیمـت بـرای خودروسـازان بهتـر اسـت چرا که بـازار کشـش الزم را نـدارد. وی 
بـا اشـاره بـه این کـه دسـتورالعمل قیمت گـذاری خـودرو تعییـن شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: شـورای رقابـت منتظـر تصمیم گیـری مجلـس در مـورد رقابتـی  
یـا غیررقابتـی بـودن بـازار خـودرو در ایـن مـورد اسـت. رییـس شـورای رقابـت 
خاطرنشـان کـرد: در فرمـول تعییـن افزایـش قیمـت خـودرو شـورای رقابت اگر 
کیفیـت خـودرو پاییـن باشـد تولید کننـده جریمـه خواهـد شـد و اگـر کیفیـت 
آن بهبـود پیـدا کنـد جایـزه خواهـد گرفـت. وی افـزود: در حال حاضـر کیفیت 
خـودرو رشـد چندانی نداشـته اسـت و بـه همین جهت بـه خودروسـازان توصیه 

می شـود کـه در کنـار افزایـش تولیـد، کیفیـت را نیـز بهبـود بخشـند.

کاندیداها نباید 
تهدید شوند

شـورای  مجلـس  رئیـس 
برخـی  از  انتقـاد  بـا  اسـالمی 
اقدامـات تفرقـه انـداز در فضـای 
اینگونـه  قطعـا  انتخاباتـی گفـت: 
رفتارهـا و توهیـن هـا موجب می 
شـود که افـراد سرشـناس و نخبه 
در عرصـه انتخابـات حضـور پیـدا 
نکننـد. بـه گـزارش خانـه ملـت، 

علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی در همایـش فرمانداران سراسـر 
کشـور بـا اشـاره بـه وضعیت کنونـی کشـور بـرای برگـزاری انتخابات گفـت: در 
شـرایط کنونـی فضـای کشـور بسـیار امیـدوار کننـده بـوده و قطعـا مـردم برای 
تعییـن سرنوشـت خودشـان در انتخابـات حضـور گسـترده ای خواهنـد داشـت. 
رئیـس مجلـس با اشـاره به اظهـارات برخـی افـراد در رابطه با برخـی موضوعات 
داخلـی و سیاسـی کشـور افـزود: بـه طـور حتـم در فضـای سـیاه نمایـی و تلـخ 
گویـی رغبـت بـرای حضـور مـردم در انتخابات کم می شـود از این رو مسـئوالن 
بایـد در جهـت طـرح اقدامـات صـورت گرفته بـه ویـژه موضوعات عمرانـی اقدام 
کننـد زیـرا ایجـاد فضـای یـأس آلـود در جامعـه بـر امـور سرنوشـت سـاز مانند 
انتخابـات و همچنیـن رشـد سـرمایه گـذاری در کشـور آثـار سـوئی دارد از ایـن 
رو در شـرایط کنونـی عمـل انقالبی این نیسـت که شـرایط سـیاهی را از کشـور 

ترسـیم کنیـم.

حذف اکانت امام 
خمینی توسط 
اینستاگرام

پرطرفدارتریـن حسـاب کاربری 
در  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
از ۱۰۰  بـا بیـش  فضـای مجـازی 
آسـتانه  در  کننـده  دنبـال  هـزار 
اینسـتاگرام  توسـط  خـرداد   ۱۴
بـا  جدیـدی  اکانـت  شـد.  حـذف 
 emamkhomeiny@ عنـوان 

در اینسـتاگرام جایگزیـن شـده اسـت. از دو سـال پیـش ، صفحـه ی امـام خمینـی 
در اینسـتاگرام بـا نـام کاربـری emamkhomeini راه انـدازی شـد کـه بـه انتشـار 
روزانـه تصاویـر دیده نشـده ای از حضـرت امام خمینی اقـدام میکرد.  بـه گزارش مهر 
اینسـتاگرام از طریـق ایمیـل اعـالم کـرده که ایـن حسـاب را حذف و همـه ی حدود 
پانصـد عکـس  و نوشـته  و صدهـزار دنبال کننده این حسـاب را نیز به کلـی پاک کرده 
اسـت. مکاتبـات صـورت گرفتـه با اینسـتاگرام نیز نتوانسـت باعـث جلوگیـری از این 
اقدام تعجب آور و تامل برانگیز شـود. مدیریت اینسـتاگرام در پاسـخ به پیگیری های 
متعـدد مدیـران ایـن صفحه تنها به ارسـال متن تکـراری و خودکاری کـه برای حذف 
صفحـه هـای صفحـات تبلیغاتی ارسـال می کند، بسـنده کرده اسـت. گفتنی اسـت 
صفحـه جدید با نـام کاربـری emamkhomeiny در روزهـای ابتدایی فعالیت خود 
از مـرز ۱۰ هـزار دنبـال کننده گذشـته و معرفی این صفحه جدید به یکـی از پرتکرار 

تریـن پسـت هـای کاربـران ایرانـی در اینسـتاگرام تبدیـل شـده اسـت.

چه می خوانید...
گزیـده صحبـت هـای اسـحاق جهانگیـری، باهنـر و نامـه مطهـری به حسـن روحانـی را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانیـد. مخالفـان مذاکرات 
هسـته ای هـم ایـن روزهـا بـه خیابـان هـا آمـده اند. یادداشـت نعمـت احمـدی و واکنـش وزارت خارجه به ایـن اقـدام را در همیـن صفحه می 

توانیـد بخوانید.

خودرومجلساینستاگراموزارت بهداشت

اسـحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
دیـروز طی سـخنانی در همایـش فرمانداران 
یارانه هـا  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور،  سراسـر 
کشـور را گرفتـار کـرده اسـت، گفـت: بـه ما 

می گوینـد یارانـه پولدارهـا را حـذف کنیـد؛ 
مـا از کجـا پولدارها را بشناسـیم؟ گزیده ای 
از صحبـت هـای جهانگیـری را بـه نقـل از 

ایرنـا در زیـر مـی خوانید:

و  برده انـد  و  گرفته انـد  را  بانک هـا  پـول   •
نمی دهنـد. پـس  و  گردن کلفتـی می کننـد 

• عـده ای در گذشـته بـه مـردم پـول دادند 
و حـاال کـه مـا می خواهیم یارانـه پولدارها را 

حـذف کنیـد، بدهکار می شـویم.
• در سـختی ها هیـچ کـس بـه دولـت کمک 
نمی کنـد. آنهـا کـه مـا را تشـویق می کردنـد 
وقتـی کـه مـا وارد میـدان شـدیم سـکوت 

کردند.
• مهمترین وظیفه دولت نیز بازسـازی سرمایه 
اجتماعـی کشـور اسـت. مـا موظفیـم اعتمـاد 
عمومـی را در جامعـه تحکیـم کـرده و اعتماد 

مـردم بـه کارآمدی نظـام را حفـظ کنیم.
• مـا گاهـی می شـنویم یـک نهـاد در یـک 
شهرسـتان برخـورد بـدی بـا فرمانـدار کرده 

اسـت، ایـن اقـدام توجیـه پذیر نیسـت.
• گاهـی برخـی سـعی می کننـد خبرهـای 
و  بپردازنـد  خـود  رسـانه های  در  را  دروغ 
دولـت را منفعـل کننـد. امـا آنهـا نمی توانند 

بـا ایـن اخبـار مـا را بترسـانند.
• نقد مذاکرات هسـته ای حق صاحب نظران 
اسـت. رئیـس جمهـور بر مسـائل هسـته ای 
اشـراف کاملـی دارد و حتـی قبـل از شـروع 
مسـئولیت خود بـرای برنامه هسـته ای وقت 

است. گذاشـته 
• رئیـس جمهـور به صـورت مرتب مسـائل 
مذاکـرات را بـه رهبـری گـزارش داده و از 

اسـتفاده می کنـد. ایشـان  راهنمایی هـای 
• تحریم هـای ظالمانـه باید برداشـته شـود. 
و  خوش بینیـم  مذاکـرات  آینـده  بـه  مـا 
امیدواریـم ایـن مذاکـرات بـه نتیجه برسـد. 
مـا بـرای مدیریـت کشـور در شـرایط لغـو 

داریـم. برنامـه  تحریم هـا 
• این دروغ اسـت که گفته می شـود چشـم 
بـرای  حتـی  مـا  اسـت.  خـارج  بـه  دولـت 

شـرایط تشـدید تحریم هـا برنامـه داریـم.

مخالفان ما را آزار می دهند اما نمی ترسیم
دولت

برخورد 
وزارت کشور با 
برگزارکنندگان 
تجمع ها علیه مذاکرات 
هسته ای

در حالـی کـه قـرار اسـت تا یک 
مـاه دیگـر توافق هسـته ای بین 
ایـران و ۱+۵ شـکل بگیـرد در 
داخـل کشـور مخالفـان هسـته 

ای بـر تحرکاتشـان مـی افزاینـد. بعـد از تظاهـرات در تهـران و مشـهد روز 
شـنبه هـم مخالفـان مذاکـرات هسـته ای در قم تجمـع کردند. حـاال وزارت 
کشـور نسـبت به تجمع ها واکنش نشـان داده اسـت. به گزارش خبرآنالین 
قائم مقام وزیر و سـخنگوی وزارت کشـور با اشـاره به سـخنان روز گذشـته 
وزیـر کشـور در جمـع فرمانـداران اظهـار داشـت: وزیـر کشـور معتقد اسـت 
برگـزاری تجمـع لـه یـا علیه بعضـی از مسـائلی که مـورد وفاق ملی اسـت و 
بـه امنیـت ملـی برمی گـردد آسـیب زا اسـت. به طـور مشـخص »مذاکرات 
هسـته ای« از مصادیـق ایـن نـوع مـواردی اسـت که بـه امنیت ملـی باز می 
گـردد. حسـینعلی امیـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: مذاکرات هسـته ای 
تحـت نظـارت رهبـری انجـام می شـود و ایشـان چندین بـار گفتـه اند تیم 
مذاکره کننده هسـته ای زحمت می کشـند و مورد اعتماد ایشـان هسـتند. 
رییـس جمهـور هـم تعبیـر سـربازان جبهه دیپلماسـی را بـرای آنهـا به کار 
بردنـد. واقعیـت ایـن اسـت که همه بـا اصل مذاکـرات موافق هسـتند و همه 
مـی خواهنـد این مذاکـرات با حفظ خـط قرمزهای رهبری به نتیجه برسـد. 
بنابرایـن ایـن مسـئله موضوعـی در چارچوب امنیت ملی شـمرده می شـود. 
امیـری ادامـه داد: در حالـی کـه مذاکـره کننـدگان در حال مذاکره هسـتند 
برخـی اقدامـات از قبیـل برگـزاری تجمع چـه در موافقت و چـه در مخالفت 

بـا مذاکـرات هسـته ای امنیـت ملـی را مخدوش خواهـد کرد.
نابرایـن وزارت کشـور اعتقـادی به برگـزاری تجمعاتی از این قبیل نداشـته و 
بنـای صـدور مجوز برای ایـن تجمعات را ندارد. سـخنگوی وزارت کشـور در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه چگونه بـه رغم عـدم صدور مجـوز، چنـد تجمع با 
عنـوان »اجـازه نمـی دهیـم« در اعتـراض به مذاکرات هسـته ای در مشـهد 
و تهـران و قـم برگـزار شـده اسـت گفـت: وزیـر کشـور رسـما ابـالغ کـرده 
اسـت کـه نبایـد هیـچ مجـوزی بـرای برگـزاری تجمعـات هسـته ای صـادر 
شـود. صـدور مجـوز بـرای برگـزاری تجمعـات در اسـتان هـا نیـز بـر عهـده 
اسـتانداری هاسـت و اسـتانداران موظـف هسـتند مجـری سیاسـت هـای 
عمومـی دولـت باشـند و بـر ایـن مبنـا با این درخواسـت هـا برخـورد کنند. 
امیـری تاکیـد کـرد: بـا ابـالغ جدیـد وزیر کشـور دیگر شـاهد برگـزاری این 
تجمعـات نخواهیـم بـود و قطعا اگـر چنین تجمعـی برگزار شـود غیرقانونی 
خواهـد بـود. وی در پاسـخ بـه این سـوال که ایا وزارت کشـور قصـد برخورد 
بـا تجمعـات بـدون مجـوز را دارد یا خیـر اظهار داشـت: تجمعاتـی که بدون 
مجـوز برگـزار می شـوند غیرقانونی بـوده و وزارت کشـور بـا برگزارکنندگان 

آنهـا طبـق قانون برخـورد خواهـد کرد.

مطهری وزیر 
کشور را به 
استیضاح تهدید 
کرد

ماجـرای  شـد.  شـروع  شـیراز  از 
هـای  سـخنرانی  از  جلوگیـری 
نماینده مجلس شـورای اسـالمی. 
مشـهد و کـرج شـهرهای دیگری 
بودنـد کـه بـا مخالفـت عـده ای، 

سـخنرانی مطهـری لغو شـد. صبـر مطهری امـا دیگر تمام شـد. او طـی نامه ای 
سرگشـاده بـه رئیـس جمهور، خواسـتار جلوگیـری از لغـو مکرر سـخنرانی ها و 
همایـش ها شـد. قسـمت های مهـم نامه مطهـری بـه روحانی به نقل از سـایت 

انتخـاب در زیـر آمـده اسـت:
• همایـش »دولـت، ملـت، همدلـی و همزبانـی« در کـرج کـه از دو مـاه پیـش 
توسـط »کانون همبسـتگی دانشـجویان و دانش آموختگان« برای روز پنجشـنبه 
9۴/3/۷ تـدارک دیـده شـده بـود و الاقـل ایـن بنده به سـختی و با اصـرار کانون 
مذکـور پذیرفتـم، بـه علت مخالفـت و تهدید امـام جمعه کرج و برخـی نهادها و 
یکـی از نماینـدگان کـرج و به دنبال آن سسـتی و بی مسـئولیتی و عقب نشـینی 
اسـتاندار البـرز و فرمانـدار کـرج لغو شـد. گفته بودنـد »اگر این همایـش برگزار 
شـود بدتر از شـیراز می کنیم و قلم پایشـان را می شـکنیم« و متأسـفانه استاندار 
و فرمانـدار هـم بـه جـای آنکـه بگویند ما طبـق قانون با شـما برخـورد می کنیم 

تسـلیم قانون شـکنان شدند.
• اداره درسـت کشـور منوط به این اسـت که مقامات و نهادهای مختلف در کار 
یکدیگـر دخالـت نکننـد. امـام جمعه یا برخی نهادهـا یا نماینده مجلـس و مانند 
اینهـا نبایـد در ایـن گونه امـور و به طور کلـی در امور اجرایی دخالـت کنند و ااّل 
هـرج و مـرج و حکومـت ملوک الطوایفـی پدیـد می آید. حادثه شـیراز نیز ناشـی 

از همین معضل و سسـتی مسـئوالن اجرایی اسـتان بود.
• از جناب عالـی بـه عنوان رئیـس جمهور که مطابق اصل صد و سـیزدهم قانون 
اساسـی مسـئول اجـرای قانون اساسـی هسـتید سـؤال می کنم ایـن وضعیت در 

دولـت شـما تا کـی قرار اسـت ادامه پیـدا کند.
• قبـول دارم کـه همیشـه فشـارها بـر دولتهایـی کـه قصد اجـرای کامـل قانون 
اساسـی را دارند بیشـتر اسـت و این تهدیدها و اعمال محدودیتها مثال در دولت 
سـابق نبـود و در نتیجـه فضـای آزادی بیـان در ایـن دولـت بسـته تر اسـت، امـا 
ایـن عـذر بـرای توجیـه وضـع موجود قابـل پذیرش نیسـت زیـرا مردم بـا توجه 
بـه شـعارها و وعده هـای جناب عالـی بـه شـما رأی دادنـد و همراهـی مسـئوالن 

اجرایـی بـا طرفـداران خفقـان را در ایـن دولـت برنمی تابند.
• ایـن کـه مقامـات و نهادهـای حکومتـی، خـود بگوینـد اگر فـالن برنامـه اجرا 
شـود مـا بـه هـم می ریزیـم و اسـتاندار و فرمانـدار هم بترسـند و کوتـاه بیایند و 
آرمـان بـزرگ انقالب اسـالمی یعنـی آزادی بیـان را زیر پـا بگذارنـد، قابل قبول 

. نیست
• هشـدار می دهـم کـه اگـر یک بار دیگـر این گونه حـوادث تکرار شـود، با همه 
اعتقـادی کـه به حمایـت از دولت دارم، بـه کمک نماینـدگان خوش فکر و مدافع 

آزادی بیـان در مجلس، وزیر کشـور را اسـتیضاح خواهیم کرد.

احمدی نژادی ها 
از نظر من تعریف 
روشنی ندارند

رئیـس  نایـب  باهنـر  محمدرضـا 
مجلس در نشسـتی خبـری درباره 
مسـائل مختلـف کشـور صحبـت 
کـرد. گزیـده ای از سـخنان باهنر 
را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی 

خوانیـد:
• دلواپسـی هایی وجـود دارد کـه 

بایـد باشـد، امـا برخـی اینقـدر دلواپسـی ها را غلیظ می کننـد که به تیـم مذاکره 
کننـده شـک و تردیـد مـی کنند و بـا واژه هـای خارج از عـرف و تنـد از آن ها یاد 

می کننـد. در حالـی کـه ما بـه تیـم مذاکره کننـده اعتمـاد داریم.
• نبایـد برخـی این قـدر دلواپـس باشـند کـه احسـاس کننـد مذاکـره کننـدگان 
خیانـت می کننـد یـا مملکـت را می فروشـند، سیسـتم مـا بـه گونـه ای اسـت که 

اگـر هـم کسـی خـدای نکـرده بخواهـد مملکـت را بفروشـد نمی تواند. 
• اصولگرایـان هـم بـه دنبـال وحـدت هسـتند و بـه نظـر می رسـد در ایـن دور 

رقیـب مشـترک اصولگرایـان اصـال ح طلبـان باشـند.
• در سـال هـای پیـش اصالح طلبان یـا امیدوار نبودند و یا منسـجم نشـده بودند 

یـا نمـی خواسـتند در انتخابات جدی حضـور یابند لذا رقیب جـدی نبودند.
• ظـرف ۴-۵ سـال گذشـته رقابت هـای جدی بیـن اصولگرایان وجود داشـته که 
در برخـی نیروهـا ذهنیـت یـا کـدورت ایجاد کـرده و بایـد این را پاالیـش کنیم و 

به سـمت وحـدت برویم.
• معتقدیـم آقـای ناطـق نـوری ظرفیـت اصولگرایـی اسـت و نمـی توانـد اصالح 
طلـب باشـد لـذا مرتـب از ایشـان دعـوت می کنیـم امـا ایشـان مـی گویـد کـه 

احسـاس تکلیـف نمی کنـد.
• طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات کـه در مجلس مطرح اسـت شـور اول این طرح 
تصویـب شـده و شـور دوم را کـه تقریبـا نهایی شـده باید بـه صحن علنـی ارجاع 

شـده تـا ببینیـم مجلس چـه تصمیمی در ایـن باره خواهـد گرفت.
• اشـکالی نـدارد کـه اعضـای دولـت عضـو حـزب باشـند مثـال آقـای نوبخـت 
دبیـرکل یـک حـزب اسـت ایـن منعـی نـدارد امـا دولـت بـه ما هـو دولـت حزب 

نـدارد کـه بخواهـد بـرای انتخابـات لیسـت بدهـد.
• خود اصولگرایان هم شـاید نتوانند ائتالف صددرصدی داشـته باشـند. اصولگرایان 
و اصـالح طلبـان هـم می توانند با یکدیگر رقابت کنند یا حداکثر ممکن اسـت سـه 

لیسـت اصولگرا، اصالح طلب و یک لیسـت تلفیقـی بیرون بیاید.
• احمـدی نـژادی هـا از نظـر مـن تعریـف روشـنی ندارنـد زیـرا بـه چنـد طیف 
تقسـیم مـی شـوند. عـده ای اکنـون رقیب ایشـان هسـتند عـده ای از ایشـان جدا 
شـده اند و عـده ای حمایـت مشـروط دارنـد اینهـا گروه هـای متنوعی هسـتند که 
بعضـا اختالفشـان بـا یکدیگـر زیاد اسـت اما بخش هایـی از طیف های منتسـب به 
احمدی نـژاد و جلیلـی جـزء اصولگرایی هسـتند و در قالب وحـدت نیز می گنجند.

• در فضـای انتخابـات آینـده سـه نمونـه قابـل تصـور اسـت، یکی رقابـت اصالح 
طلبـان و اصولگرایـان ، دیگـری رقابـت اصـالح طلبـان، اصولگرایـان و جریـان 
اعتـدال و نهایتـا رقابـت اصـالح طلبـان تنـدرو و کنـدرو و اصولگرایـان تنـدرو و 
کنـدرو البتـه اعتدالیـون هنـوز نشـو و نمـو حقوقـی حـزب نکرده اند کـه جریانی 

از آن هـا شـکل بگیرنـد.

مجلسدولتخبر

ظریـف  جـواد  محمـد  فـارس  گـزارش  بـه 
تصمیـم  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 

گرفتیـم سـه چهـار هفتـه آینده تمـام وقت 
کار کنیـم تـا ببینیـم آیـا امکان رسـیدن به 

توافـق وجـود خواهـد داشـت یـا نـه. ظریف 
پـس از پایـان نشسـت هسـته ای یـک روزه 
ژنـو در مصاحبـه بـا بیـان اینکـه اختالفـات 
موجـود بیـن طرف هـای مذاکره هـم فنی و 
هم سیاسـی اسـت افـزود: بـه نظر می رسـد 
کـه ایـن وظیفـه مذاکـره کنندگان اسـت تا 
تـالش کننـد بـا راه حل هایـی کـه در لوزان 
بـه توافـق رسـیدیم، بـدون زیـاده خواهی و 
وارد کـردن مسـائل جانبـی کار نگارش متن 
را بـه پایـان برسـانیم. وی در گفت وگـو بـا 

خبرگـزاری صداوسـیما بـا اشـاره بـه اینکـه 
همچنـان نـکات اختالفـی متعـددی وجـود 
دارد، اضافـه کـرد: در نشسـت های متعـدد 
تـالش خواهـد شـد تـا ایـن اختالفـات بـه 
حداقل برسـد و در جلسـه آینده وزرا بررسی 
شـود. ظریـف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
موارد اختالفی شـامل چه موضوعاتی اسـت، 
گفـت: ایـن موضوعـات به طور عمـده همان 
اختالفاتـی اسـت کـه در بحث هـای  عمومی 
مطـرح اسـت. وی همچنین دربـاره مصاحبه 

بـا دانشـمندان و بازرسـی از مراکـز نظامـی 
بـاره دیدگاه هایـی را   ایـن  اظهارداشـت: در 
از قبـل مطـرح کـرده  بودیـم و مقـام معظم 
رهبـری هـم تاکیـد کردنـد و ما هـم در این 
بـاره تاکیـد کردیـم و قـرار شـد راهکارهای 
دیگـری برای حل و فصل  آن بررسـی شـود. 
براسـاس اعـالم مذاکره کنندگان کشـورمان 
نشسـت بعـدی هسـته ای پنج شـنبه همین 
هفتـه در سـطح معاونـان و کارشناسـان در 

ویـن برگـزار خواهد شـد.

تالش برای به حداقل رساندن اختالف در مذاکرات هسته ای
دولت

۹
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1010 چه می خوانید...جامعه
صفحـه »جامعـه« امـروز تحـت تاثیر گزارشـی اسـت که یاسـر سیسـتانی نـژاد درباره اولین سـینمای کرمـان نوشـته. این صفحه را از دسـت 

ندهید.

یادداشت

از حد گذرانده اید! 
 علیجان غضنفری

ایـن روزهـا تیـم مذاکـره کننـده هسـته ای مـا بـا آن 
کـه مجـرب ترین تیـم دیپلماتیـک ایران اسـت. بدون 
شـک، مظلـوم تریـن تیمی اسـت کـه در حـال حاضر، 
در فضـای دیپلماتیـک جهان به معنای واقعی مشـغول 
جنگیـدن اسـت. از یک سـو باید در برابر شـش قدرت 
جهانـی کـه یکـی از دیگـری قلدرتـر و زیـاده خـواه تر 
اسـت روز و شـب مذاکره و مبارزه کند و وقتی خسـته 
و کوفتـه از نبـرد دیپلماتیـک، بـرای تازه کـردن نفس 
بـه کشورشـان برمـی گردنـد تا تجدیـد قوایـی نمایند. 
عـده ای قدرناشـناس کـه حتـی کلمـات مربـوط بـه 
امـور هسـته ای را بلـد نیسـتند درسـت ادا کننـد، بـر 
سرشـان عربـده مـی کشـند و انـواع و اقسـام توهیـن 
هـا و بـی ادبـی هـا را نثارشـان مـی کننـد تا بـدان جا 
کـه رهبـر انقـالب صریحـا از آنهـا مـی خواهـد توهین 
را کنـار بگذارنـد. بـی تردید اگـر حمایت هـای رهبر و 
همدلـی و همراهـی قاطبـه مـردم ایران با تیـم مذاکره 
کننـده نبـود و اگـر نبـود دغدغـه منافـع ملـی و آینده 
فرزنـدان ایـن سـرزمین هیـچ کـس حاضـر نمـی شـد 
ایـن همـه رنـج را بـه جـان بخـرد و فحـش و ناسـزا 
هـم بشـنود. آن هـم توسـط دل واپـس نمایانـی کـه 
خودشـان هـم بـه شـدت دچـار سـردرگمی هسـتند. 
از یـک سـو هماننـد رئیـس سـابق خـود تحریـم ها را 
کاغـذ پـاره مـی داننـد. از یـک سـو مـی گوینـد تیـم 
هسـته ای چـرا نتوانسـته تحریـم هـا را بردارد؟ کسـی 
بـه آنهـا نمـی گوید چـرا آن روزها کـه ایـن تحریم ها 
وجـود نداشـت و شـما خودتـان آن را بـر گـردن ملت 
انداختـه و تـا مـرز خفـه شـیدن کشـیدید. ایـن همـه 
سـرگردان آن نبودیـد. کیسـت که نداند شـما در حال 
»فـرار رو بـه جلـو هسـتید« تـا مـردم یادشـان بـرود 
ایـن خـود شـما بودیـد کـه سـوء عملکردهایتـان ایـن 
طنـاب تحریـم را بـر گـردن ملت ایـران انداختنـد و با 
ندانـم کاری گـره آن را تنـگ تـر نمودید. حـاال مدعی 
هسـتید چـرا دولـت جدید خرابـکاری های شـما را هر 
چـه زودتـر جمـع و جـور نمی کنـد؟! البته شـاید حق 
داشـته باشـید زیرا هیچ کس دوسـت نـدارد خرابکاری 
اش همیشـه جلـوی چشـم باشـد! پس کـو آن تبعیت 
ادعایـی تـان از والیت فقیه، شـما که هنوز فرمایشـات 
مقـام معظـم رهبـری گرمـای خـود را از دسـت نداده، 
تجمـع برگـزار مـی کنیـد و انـواع و اقسـام شـعارهای 
توهیـن آمیزتـان را نثـار برادارنـی مـی کنیـد کـه در 
راسـتای نظـام والیت فقیه به شـدت مشـغول تالشـند 
و عـرق مـی ریزند آیـا غیر این اسـت که شـما رهبری 
را تـا جایـی می پذیرید کـه حرفی موافق مواضع شـما 
بزنـد و یـا بتوانیـد فرمایشـات ایشـان را بـه نفـع خود 
تعبیـر و تفسـیر کنیـد. در غیـر ایـن صـورت بـا کمال 
وقاحـت خـود را بـه ناشـنوایی زده و دچـار کـری خود 

خواسـته می شـوید. 
یادتـان باشـد ایـن روزهـای سـخت سـرانجام خواهـد 
گذشـت و روسـیاهی بـه زغـال خواهـد مانـد و تاریـخ 
ایـن کشـور درباره دل واپسـانی که دل واپس کشـور و 

ملـت نبودنـد، بـه سـختی قضـاوت خواهـد کرد. 

مهـر: ارتزاق ۴۰۰ هزار نفر در شـرق اسـتان 
کرمـان بـه صـورت مسـتقیم به تولیـد خرما 
بسـتگی دارد و ایـن آمـار در جنـوب کرمان 

چشـمگیر تر اسـت.
و  دارد  نخلسـتان  هکتـار  هـزاران  کرمـان 
بـر خـالف تصـور عامـه مـردم در خصـوص 
تولیـد عمـده خرمای کشـور در اسـتان های 

جنوبـی اما کرمان بیشـترین سـهم در تولید 
ایـن محصـول را در کشـور دارد و در رتبـه 
نخسـت سـطح زیر کشـت خرمـا قـرار دارد. 
لـذا ایـن موضـوع پتانسـیل هـا و فرصتهای 
کشـاورزان  اختیـار  در  را  توجهـی  قابـل 
کرمانـی قـرار داده اسـت که اسـتفاده از آنها 
موجـب ارزآوری بیشـتر محصـول می شـود.

کرمـان  اسـتان  در  خرمـا  وجـود  ایـن  بـا 
بـا  و  دارد  قـرار  پسـته  زیرسـایه  همیشـه 
اینکـه رتبـه دوم ارزآوری بیـن محصـوالت 
کشـاورزی اسـتان را داشـته اما جایـگاه این 
محصـول و صنایـع وابسـته بـه آن درکرمان 

بسـیار ضعیـف اسـت.
در  موجـود  آمـار  کـرد: طبـق  تصریـح  وی 
خرمـای  درصـد   ۵۰ اکنـون  هـم  گمـرک 
از اسـتان کرمـان تامیـن  صادراتـی کشـور 
و  شـود  مـی  تجـاری  بازارهـای  وارد  و 
دلیـل عمـده ایـن امـر نیـز کیفیـت بسـیار 
مطلـوب محصـول خرمـا در اسـتان کرمـان 
بـه خصـوص در رقـم خرمـای مضافتـی بـم 
می باشـد.  علـوی افزود: خرمـای کرمان در 
بـازار جهانـی مشـتری ثابـت دارد و در واقع 

از برنـد خرمـای ایـران دفـاع می کنـد و نام 
خرمـای بـم اعتبـاری بـرای ایـن صنعت در 

کشـور محسـوب مـی شـود.
مسئوالن از بازار خرما حمایت کنند

رئیـس اتـاق بازرگانی اسـتان کرمـان نیز در 
گفتگـو بـا مهـر اظهارداشـت: بایـد دغدغـه 
ایجـاد  مسـئوالن  بیـن  در  خرمـا  صـادرات 
شـود زیـرا از ابتـدا ایـن تفکـر بـه خوبی در 
خصـوص محصـول خرما ایجاد نشـده اسـت 
بـه همیـن دلیـل خرمـا نیـاز بـه حمایـت و 
و  بنـدی  تولیـد، بسـته  راسـتای  توجـه در 
صـادرات دارد. محسـن جـالل پـور افـزود: 
بـازار  توسـعه  راسـتای  در  بایـد  واقـع  در 
ایـن محصـول گام برداریـم و در ایـن زمینه 
بایـد همراهـی و هـم فکـری داشـته باشـیم 

تـا خرمـا را بـه جایـگاه قابـل قبـول نزدیک 
. کنیم

وی گفـت: کرمـان بیشـترین حجـم تولیـد 
خرمـای کشـور را دارد و بایـد با فعال شـدن 
تولیـد و  واقعـی  بخـش خصوصـی جایـگاه 

صـادرات ایـن محصـول را تبییـن کنیـم.
جـالل پـور افـزود: اعتقـاد داریم خرمـا توان 
ایجـاد یـک تحـول عمـده در اقتصاد اسـتان 
کرمـان را دارد و بایـد در ایـن مسـیر اراده 

الزم را بیـن کشـاورزان ایجـاد کنیـم.
وی افـزود: در حـال حاضـر شـاهد هسـتیم 
کـه بـه دلیـل بـی آبـی بخشـی از باغهـای 
پسـته در حـال خـارج شـدن از دایـره تولید 
هسـتند بایـد با تغییـر الگوی آبیـاری از هم 
اکنـون نخلسـتانهای خرمـا را نجـات دهیم.

بازار داغ خرمای کرمان در آستانه ماه رمضان

طالی کویر در راه هند

گزارش »پیام ما« از حال این روزهای اولین سینمای کرمان

سینما را »تابان« کنید!
 یاسر سیستانی نژاد

از روزی کـه سـینما بـه جمـع هنرهـای موجـود در دنیـا 
پیوسـت بیـش از یـک قـرن مـی گـذرد. سـینما در طـول 
عمر یکصد سـاله خود فراز و نشـیب های فراوانی را پشـت 

سـر گذاشـته است.
از دسـتگاه هـای آپـارات اولیـه تا صف هـای طوالنی خرید 
بلیت سـینما که برای جوانـان دیروز و پیـران امروز خاطره 

است. شده 
دسـتگاه آپـارات بـه تبـع دیگر کشـورها بـه ایران نیـز وارد 
شـد. آن گاه عالقـه منـدان بـه ایـن هنـر کوشـیدند تـا به 

نحـوی در جهـت غنـای هنر سـینما سـهیم باشـند.
کرمانـی هـا از جملـه مردمانـی بودند که نقشـی بـی بدیل 
در ایـن زمینـه ایفـا کردند. »روح انگیز سـامی نـژاد« اولین 
زنـی ایرانـی اسـت کـه قـدم بـه عرصه سـینما گذاشـت و 

»دختـر لـر« را در اذهـان جاودانـه کرد.
در همان اوان بود که دسـتگاه آپارات به کرمان ه وارد شـد 

تـا کرمانی ها از قافله مسـافران پرده نقـره ای جا نمانند.
 مجید فدایی دکترای سـینما می نویسـد:»بر اسـاس اسناد 
به دسـت آمـده در سـال ۱3۱۰ اولین تصاویـر متحرک در 
پرورشـگاه صنعتـی کرمـان بـه نمایـش در آمـد و بعـد از 
آن سـینما یکـی از مهمتریـن و شـاید تنهـا هنر و وسـیله 
سـرگرمی مـردم کرمـان شـد  بر این اسـاس می تـوان این 
سـال را مبنـای بر تاریـخ سـینما در کرمان قلمـداد کرد.«

وی مـی افزایـد:»در ۱۶ دیماه ۱3۱۰ اولین تصاویر متحرک 
توسـط یک دسـتگاه آپارت در سالن موسسه شـبانه روزی 
ایتـام صنعتـی بـرای عموم بـه نمایش گذاشـته می شـود. 
در سـال ۱3۱3 فیلم دختر لر بوسـیله عبدالحسـین سپنتا 
در کرمـان و در خانـه مرحـوم صداقـت به نمایش گذاشـته 
مـی شـود اسـتقبال از ایـن فیلـم بی نظیـر بوده اسـت. در 
سـال ۱3۱۴ سـینما تابان در محل سـالن موسسـه شـبانه 
روزی ایتـام صنعتی کرمـان راه اندازی می شـود. در بهمن 

سـال ۱3۱۵ سـینمای تابان مجهز به سیسـتم صدا شده و 
بـرای اولیـن بـار فیلمهای ناطـق در این سـینما به نمایش 
در می آیند. در سـال ۱3۱۷ سـالن تابسـتانی سـینما تابان 
افتتاح شـده و در همین سـالن اولین فیلـم موزیکال ترکی 

بـه نمایش درمـی آید.«
دسـتگاه آپـارات یادشـده هـم اکنـون در محوطـه مـوزه 
هنرهـای معاصـر صنعتـی در خیابـان شـریعتی نگهـداری 

شـود. می 
امـا نخسـتین سـالن سـینما کـه آن روزهـا آن را »تابـان« 
نـام نهـاده بودنـد، هنوز در خـم کوچه های تنگ و خشـت 
و گلـی اطـراف میـدان ارگ بـه طـرز غریبانه ای رها شـده 

است.

سـالن سـینما تابـان کـه طبق اسـناد در سـال هـای دهه 
۱3۲۰ محـل مناقشـه بیـن اداره فرهنـگ و یتیـم خانـه 
صنعتـی بـوده، سـر انجـام در اختیـار اداره فرهنـگ قـرار 
مـی گیـرد و فرزنـدان پرورشـگاه هـم بعدها به سـاختمان 
هـای جدیدتـری نقـل مـکان مـی کننـد. ظاهـراً در حـال 
حاضـر ایـن سـالن جـزو امـالک اداره فرهنـگ و ارشـاد 
اسـالمی محسـوب مـی شـود و البتـه این مالکیـت چیزی 
از مسـوولیت اداره کل میـراث فرهنگـی نمـی کاهـد. زیـرا 
سـالنی بـا ایـن کیفیـت و پیشـینه تاریخـی کـه از بناهای 
دوره پهلـوی اول بـه شـمار مـی آیـد خـود ایجـاد کننـده 

مسـوولیت بـرای ایـن اداره اسـت.
در حـال حاضر این سـالن زیبـا، متروک افتـاده و در انتظار 

اسـت تـا دولت تدبیر و امیـد چاره ای به حال او بیندیشـد.
مجیـد فدایـی در گفـت و گـو بـا پیـام مـا معتقـد اسـت 
ایـن سـالن بـه عنـوان مـوزه سـینما  از  که:»مـی تـوان 
اسـتفاده کـرد و فضـای اولیـه سـینما در سـال هـای اولیه 
۱3۰۰ را بازسـازی کـرد. مـی تـوان نیمکـت هـا و وسـایل 
و پروژکتورهـای رایـج در آن سـال هـا را بازسـازی کـرده و 

مـورد اسـتفاده قـرار داد.«
امـا فضـای داخلی و هم چنین مکان جغرافیایی این سـالن 
نیـز کـه در مرکز شـهر و میانـه بافت تاریخی شـهر کرمان 
واقـع شـده هنرمندان رشـته های دیگـر را نیز به وسوسـه 

است. انداخته 
یاسـر خدیشـی، عـکاس کرمانـی مـی گوید:»این سـالن از 
معمـاری زیبایـی بهـره می برد. مـی توان به عنـوان گالری 
عکس و نقاشـی و خوشنویسـی از آن اسـتفاده کرد. در این 
صـورت بـا آیند و رونـد هنرمندان و عالقه منـدان به هنر و 
گردشـگران بـرای بازدیـد از گالری به تدریـج فضای کوچه 
از خلوتگـه افاغنـه بـه محیطـی شـاداب و هنـری تبدیـل 

خواهد شـد.«
فـارغ از ایـن که سـالن سـینما تابـان به چه مکانـی تبدیل 
خواهـد شـد. یاد آوری ایـن نکته ضروری اسـت که جوانان 
هنرمنـد کرمانـی بـه ارزش ایـن گونـه اماکن پی بـرده اند 
و عالقـه ای کـه بـه بافـت تاریخی شـهر نشـان مـی دهند 

بیـش از مناطـق پر زرق و برق شـهر اسـت.
امیـد اسـت اسـتاندار فهیم کرمـان کـه در مراحل مختلف 
مدیریتـی اش عشـق خـود را به کرمـان قدیم اثبـات کرده 
بـا همکاری صمیمانه شـهردار و مدیرکل میراث فرهنگی و 
دیگـر سـازمان ها و نهادها نظیر اداره اوقـاف و... که احتماالً 
بـا ایـن پـروژه هـا مرتبـط خواهنـد بـود بتوانند دسـتی بر 
سـر روی بافت ارزشـمند تاریخی شـهر کشـیده و آن را به 

نمایشـگاه فرهنـگ و تمدن بـدل کنند. 

اقتصاد

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )۹۴-27(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانی مـی توانند از زمـان درج اولین نوبـت آگهی با ارائـه معرفی نامه کتبی در سـاعات اداری )شـنبه 
تـا سـه شـنبه ۷-۱۶ و چهارشـنبه هـا ۷-۱۵( بـه دفتـر امـور قراردادهـا واقع در کرمـان- بلـوار ۲۲ بهمن- حدفاصل سـه راه ادیـب با چهار راه شـعبانیه- شـرکت گاز 
اسـتان کرمـان جهـت اعـالم آمادگـی مراجعـه و اسـناد ارزیابـی کیفـی را دریافـت و با توجه بـه مفاد آن مـدارک مورد نیـاز را تهیه، تنظیـم و تکمیـل و حداکثر تا ۱۴ 
روز تقویمـی پـس از تاریـخ چـاپ آخریـن نوبـت آگهـی بـه دبیرخانه کمیتـه فنـی و بازرگانی/ هیئـت انتخاب مشـاور )اتـاق ۱۰۵( تسـلیم نمایند. بدیهی اسـت توزیع 
اسـناد مناقصـه منـوط بـه ارزیابـی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیتـه فنی و بازرگانی می باشـد. )نـوع تضمین شـرکت در مناقصه: ضمانـت نامه بانکی/رسـید بانکی( 
متقاضیـان مـی بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www..nigc-kerman.ir و پایگاه اطـالع رسـانی مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعه و 

نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطـالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.
 مبلغ تضمین

(ریال)
 مدت زمان اجرا

(روز) شماره مناقصه تعداد نوبت تعداد مرحله موضوع کدفراخوان ف
ردی

۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۰ روز ۹۴-۲۷ دو یک
 تهیه مصالح و اجرای حدود ۲۲ کیلومتر شبکه

 توزیع روستاهای دهشیرک، فتح آباد و... از
توابع پاریز سیرجان

۱/۴۰3۴۲۵ ۱

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

رزم حسینی تصریح کرد:
راه اندازی مرکز کرمان شناسی یكی از 

تكه های پازل سند توسعه فرهنگی استان است
ایسـنا- بـا حضـور جمعـی از اهالـی فرهنـگ و هنـر، مسـوالن و مدیران 
فرهنگـی و موثـران فرهنگـی و اجتماعی اسـتان، نخسـتین جلسـه مرکز 

شـورای عالـی کرمان شناسـی پـس از ۱۰ سـال برگزار شـد. 
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه 
کارکردهـای ویـژه این شـورا گفت: معتقـدم مرکز کرمان شناسـی با فرم 
و دسـتور کار جدید،بـا پرهیـز از کار سیاسـی و تمرکـز بـر کار فرهنگـی 

موفـق خواهد شـد. 
اسـتاندار کرمـان ادامـه داد :بایـد از حاشـیه هـا فاصلـه بگیریـم و بـه متن فرهنـگ بپردازیـم، اکنون فضای اسـتان 
می طلبـد تـا بـا سـرعت، ضعـف هـا و کاسـتی ها را بـا همت و همدلـی بر طـرف نماییـم. رزم حسـینی تصریح کرد: 

راه انـدازی مرکـز کرمـان شناسـی یکـی از تکه های پازل سـند توسـعه فرهنگی اسـتان اسـت. 
مقـام عالـی دولـت در اسـتان کرمـان در پایـان تاکیـد کرد: بایـد افراد فرا جناحی و دلسـوز به جلسـه شـورای عالی 

مرکـز کرمـان شناسـی دعوت شـوند و مجمـع با حضور جوانـان و افـراد جدید؛روح تـازه ای بگیرد. 
 بـه گـزارش ایسـنا، در ایـن جلسـه کـه در موسسـه اطالعـات و بـه میزبانی حجـت االسـالم دعایی سرپرسـت این 
موسسـه برپـا شـد در خصـوص تدویـن طـرح هایـی هدفمنـد جهـت شناسـاندن هـر چـه بیشـتر ضرفیـت هـا و 
توانمدیهـای اسـتان در حـوزه هـای اقتصـادی، سـرمایه گـذاری، گردشـگری، فرهنگی و هنـری بحث و تبـادل نظر 

گرفت. صـورت 

فرهنگ و هنر
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22 کاغذ اخبار

یادداشت
نگاهی حقوقی به هتک حرمت 

وزیر خارجه
نعمت احمدی*

بـرادران مـا مشـغول کار و تالش انـد، واقعـا عـرق 
می ریزنـد و در ایـن زمینه هـا کار می کننـد. بایـد بـر 
بتواننـد مصلحـت  و  کننـد  پافشـاری  مواضـع  همیـن 
کشـور و نظـام را تأمیـن کننـد... . حمایـت رهبرمعظم 
چندمین بـار  مذاکره کننـده،  تیـم  اعضـای  از  انقـالب 
اسـت کـه بـه ایـن شـکل بیـان می شـود. جـای بسـی 
ادبیاتـی  بـا  نماینـدگان  بعضـی  کـه  اسـت  تعجـب 
وزرا  بـا  نیسـت،  نمایندگـی  و  مجلـس  شـأن  در  کـه 
مقام  معظم  رهبـری  درحالی کـه  می کننـد.  برخـورد 
برخـورد محترمانـه و همـراه بـا ادب بـا وزرا، به ویژه در 
کمیسـیون ها را یکـی از ضروریـات تعامـل برشـمردند 
و  تحقیرآمیـز  نـگاه  بایـد  نماینـدگان  نـه  افزودنـد:  و 
همـراه بـا اهانت داشـته باشـند و نه دولـت و وزرا، نگاه 
سـلطنت مآبانه. در همـه مراحـل باید ادب رعایت شـود 
نماینـدگان  جمـع  در  مقام معظم رهبـری  سـخنان  )از 

مجلـس(.
زمـان مناسـبی کـه ایشـان بـرای بیـان مطالب فوق 
انتخـاب کردنـد جـای تأمـل دارد. کمتـر از یک سـال 
دیگـر دوره نمایندگـی نماینـدگان فعلـی مجلـس تمام 
می شـود؛ یک سـالی که برنامه ششـم توسـعه در آن به 
تصویـب می رسـد؛ یعنـی یـک الیحـه بودجـه دیگر در 
همیـن مجلـس تصویـب خواهد شـد و مهم تـر از آن به 
احتمـال قریـب بـه یقیـن تـا یـک  مـاه آینـده، توافقی 
بیـن ایـران و کشـورهای ۱+۵ منعقـد خواهـد شـد و 
بایـد، همدلـی و هم زبانـی مجلـس و دولـت را کلیـد 
برخـورد  بـر  ایشـان  حـل مشـکالت دانسـت. توصیـه 
محترمانـه و همـراه بـا ادب، درسـت بعـد از زمانی کـه 
دکتر ظریف توسـط کوچـک زاده- خائن- خطاب شـد، 

دارد. تأمـل  جای 
به نظـر  خارجـه  وزیـر  خیانـت  اینکـه  مهم تـر 
رهنمودهـای  رعایـت  نکـردن  بـه  بـی ادب،  فـرد  آن 
روز  سـخنان  بـا  کـه  بازمی گشـت  مقام معظم رهبـری 
چهارشـنبه ایشـان و حمایتـی که از تیـم مذاکره کننده 
کردنـد، معلـوم می شـود دلواپسـی امثال ایـن آقایان و 

دارد. شـرایطی  چـه  رهبـری،  از  هزینه کـردن 
پرسـش این اسـت: از نظر حقوقـی، آنچه در مجلس 
اتفـاق افتـاد و الفاظـی کـه علیـه وزیـر خارجه بـه کار 
بردنـد آیـا وصـف مجرمانـه دارد؟  برابـر مـاده واحـده 
قانـون استفسـاریه دربـاره کلمـه اهانـت و توهیـن یـا 
هتـک حرمـت، منـدرج در مقـررات جزائـی کـه مقـرر 
مـی دارد »از نظـر مقـررات کیفـری اهانـت و توهیـن 
و... عبـارت اسـت از به کاربـردن الفاظـی کـه صریـح یا 
ظاهـر باشـد یـا ارتـکاب اعمـال و انجـام حرکاتـی کـه 
بـا لحـاظ عرفیـات جامعـه و بـا درنظر گرفتـن شـرایط 
زمانـی و مکانـی و موقعیـت اشـخاص موجـب تخفیـف 
و تحقیـر آنـان و بـا عدم ظهـور الفـاظ توهیـن تلقـی 
خائـن  کلمـه  به کاربـردن  اسـت  معلـوم  نمی گـردد«، 
نسـبت بـه وزیـری کـه در حـال مذاکـره اسـت و برای 
پاسـخ گویی بـه مجلس آمـده، از مصادیـق عینی هتک 
قانـون   ۶۰9 و  مـواد ۶۰8  موضـوع  اشـخاص  حرمـت 
مجـازات اسـالمی اسـت. کلماتـی کـه نماینـده مذکور 
از آن اسـتفاده کـرد، عـالوه بـر اینکـه توهیـن تلقـی 
می شـود، همـراه بـا داد و فریـاد بـود و نوعـی فحاشـی 

هـم تلقـی می شـود.
حقوقدان

توضیح وزارت 
بهداشت درباره واردات 
مجدد برنج هندی

در پـی انتشـار اخبـاری مبنی 
برنـج هنـدی  واردات مجـدد  بـر 
رمضـان،  مبـارک  مـاه  از  پـس 
بـر  نظـارت  کل  اداره  معـاون 
فراورده هـای غذایی و آشـامیدنی 
سـازمان غـذا و دارو تاکیـد کـرد 
کـه نظارت هـای ایـن سـازمان بـا 

جدیـت ادامـه دارد و واردات برنج هـای هنـدی بـا توجه بـه الزامـات ایمنی، ثبت 
منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بود. بـه گزارش ایسـنا   در پاسـخ به برخی 
نگرانی هـا در خصـوص واردات مجـدد برنـج هندی به کشـور پس از مـاه مبارک 
رمضـان بـا بیـان اینکه هیچ مشـکلی بابت صدور پروانـه واردات نـدارد،  گفت: در 
ایـن زمینـه پروانه هـا بـه صـورت روزانـه صـادر می شـود و مشـکلی بابـت صدور 
پروانـه وجـود نـدارد. وی بـا بیـان اینکه ثبـت و سـفارش واردات برنـج هندی از 
سـوی وزارت بازرگانـی بوده اسـت، افزود: البتـه هدف اصلی حمایـت از تولیدات 
داخـل اسـت؛ بنابرایـن به محـض اینکه تولیـدات داخل فـروش رود و در صورتی 
کـه کمبـودی در ایـن زمینـه ایجاد شـد در رابطه با سفارشـات ثبت شـده، اقدام 
می شـود. اسـکندری مجـددا تاکیـد کـرد کـه واردات برنـج هنـدی بـا توجـه به 
الزامـات ایمنـی، ثبـت منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بـود و نظارت هـای 

سـازمان غـذا و دارو جـدی خواهـد بـود.

رد افزایش 15 
درصدی قیمت 
خودرو

رییـس شـورای رقابـت بـا رد 
قیمـت  درصـدی   ۱۵ افزایـش 
در  کیفیـت  عامـل  بـه  خـودرو 
اشـاره  قیمـت  افزایـش  تعییـن 
بـازار  حاضـر  حـال  در  گفـت:  و 
قیمـت  افزایـش  خـودرو کشـش 
را نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا رضـا 

شـیوا در حاشـیه همایش بیسـت وپنجمین همایش سـاالنه سیاسـت های پولی و 
ارزی بـا اشـاره بـه این کـه قیمت خودرو و میزان افزایش آن براسـاس محاسـبات 
ریاضـی تعیین شـده و سـپس تعییـن تکلیف می شـود، اظهار کرد: عـدم افزایش 
قیمـت بـرای خودروسـازان بهتـر اسـت چرا که بـازار کشـش الزم را نـدارد. وی 
بـا اشـاره بـه این کـه دسـتورالعمل قیمت گـذاری خـودرو تعییـن شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: شـورای رقابـت منتظـر تصمیم گیـری مجلـس در مـورد رقابتـی  
یـا غیررقابتـی بـودن بـازار خـودرو در ایـن مـورد اسـت. رییـس شـورای رقابـت 
خاطرنشـان کـرد: در فرمـول تعییـن افزایـش قیمـت خـودرو شـورای رقابت اگر 
کیفیـت خـودرو پاییـن باشـد تولید کننـده جریمـه خواهـد شـد و اگـر کیفیـت 
آن بهبـود پیـدا کنـد جایـزه خواهـد گرفـت. وی افـزود: در حال حاضـر کیفیت 
خـودرو رشـد چندانی نداشـته اسـت و بـه همین جهت بـه خودروسـازان توصیه 

می شـود کـه در کنـار افزایـش تولیـد، کیفیـت را نیـز بهبـود بخشـند.

کاندیداها نباید 
تهدید شوند

شـورای  مجلـس  رئیـس 
برخـی  از  انتقـاد  بـا  اسـالمی 
اقدامـات تفرقـه انـداز در فضـای 
اینگونـه  قطعـا  انتخاباتـی گفـت: 
رفتارهـا و توهیـن هـا موجب می 
شـود که افـراد سرشـناس و نخبه 
در عرصـه انتخابـات حضـور پیـدا 
نکننـد. بـه گـزارش خانـه ملـت، 

علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی در همایـش فرمانداران سراسـر 
کشـور بـا اشـاره بـه وضعیت کنونـی کشـور بـرای برگـزاری انتخابات گفـت: در 
شـرایط کنونـی فضـای کشـور بسـیار امیـدوار کننـده بـوده و قطعـا مـردم برای 
تعییـن سرنوشـت خودشـان در انتخابـات حضـور گسـترده ای خواهنـد داشـت. 
رئیـس مجلـس با اشـاره به اظهـارات برخـی افـراد در رابطه با برخـی موضوعات 
داخلـی و سیاسـی کشـور افـزود: بـه طـور حتـم در فضـای سـیاه نمایـی و تلـخ 
گویـی رغبـت بـرای حضـور مـردم در انتخابات کم می شـود از این رو مسـئوالن 
بایـد در جهـت طـرح اقدامـات صـورت گرفته بـه ویـژه موضوعات عمرانـی اقدام 
کننـد زیـرا ایجـاد فضـای یـأس آلـود در جامعـه بـر امـور سرنوشـت سـاز مانند 
انتخابـات و همچنیـن رشـد سـرمایه گـذاری در کشـور آثـار سـوئی دارد از ایـن 
رو در شـرایط کنونـی عمـل انقالبی این نیسـت که شـرایط سـیاهی را از کشـور 

ترسـیم کنیـم.

حذف اکانت امام 
خمینی توسط 
اینستاگرام

پرطرفدارتریـن حسـاب کاربری 
در  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
از ۱۰۰  بـا بیـش  فضـای مجـازی 
آسـتانه  در  کننـده  دنبـال  هـزار 
اینسـتاگرام  توسـط  خـرداد   ۱۴
بـا  جدیـدی  اکانـت  شـد.  حـذف 
 emamkhomeiny@ عنـوان 

در اینسـتاگرام جایگزیـن شـده اسـت. از دو سـال پیـش ، صفحـه ی امـام خمینـی 
در اینسـتاگرام بـا نـام کاربـری emamkhomeini راه انـدازی شـد کـه بـه انتشـار 
روزانـه تصاویـر دیده نشـده ای از حضـرت امام خمینی اقـدام میکرد.  بـه گزارش مهر 
اینسـتاگرام از طریـق ایمیـل اعـالم کـرده که ایـن حسـاب را حذف و همـه ی حدود 
پانصـد عکـس  و نوشـته  و صدهـزار دنبال کننده این حسـاب را نیز به کلـی پاک کرده 
اسـت. مکاتبـات صـورت گرفتـه با اینسـتاگرام نیز نتوانسـت باعـث جلوگیـری از این 
اقدام تعجب آور و تامل برانگیز شـود. مدیریت اینسـتاگرام در پاسـخ به پیگیری های 
متعـدد مدیـران ایـن صفحه تنها به ارسـال متن تکـراری و خودکاری کـه برای حذف 
صفحـه هـای صفحـات تبلیغاتی ارسـال می کند، بسـنده کرده اسـت. گفتنی اسـت 
صفحـه جدید با نـام کاربـری emamkhomeiny در روزهـای ابتدایی فعالیت خود 
از مـرز ۱۰ هـزار دنبـال کننده گذشـته و معرفی این صفحه جدید به یکـی از پرتکرار 

تریـن پسـت هـای کاربـران ایرانـی در اینسـتاگرام تبدیـل شـده اسـت.

چه می خوانید...
گزیـده صحبـت هـای اسـحاق جهانگیـری، باهنـر و نامـه مطهـری به حسـن روحانـی را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانیـد. مخالفـان مذاکرات 
هسـته ای هـم ایـن روزهـا بـه خیابـان هـا آمـده اند. یادداشـت نعمـت احمـدی و واکنـش وزارت خارجه به ایـن اقـدام را در همیـن صفحه می 

توانیـد بخوانید.

خودرومجلساینستاگراموزارت بهداشت

اسـحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
دیـروز طی سـخنانی در همایـش فرمانداران 
یارانه هـا  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور،  سراسـر 
کشـور را گرفتـار کـرده اسـت، گفـت: بـه ما 

می گوینـد یارانـه پولدارهـا را حـذف کنیـد؛ 
مـا از کجـا پولدارها را بشناسـیم؟ گزیده ای 
از صحبـت هـای جهانگیـری را بـه نقـل از 

ایرنـا در زیـر مـی خوانید:

و  برده انـد  و  گرفته انـد  را  بانک هـا  پـول   •
نمی دهنـد. پـس  و  گردن کلفتـی می کننـد 

• عـده ای در گذشـته بـه مـردم پـول دادند 
و حـاال کـه مـا می خواهیم یارانـه پولدارها را 

حـذف کنیـد، بدهکار می شـویم.
• در سـختی ها هیـچ کـس بـه دولـت کمک 
نمی کنـد. آنهـا کـه مـا را تشـویق می کردنـد 
وقتـی کـه مـا وارد میـدان شـدیم سـکوت 

کردند.
• مهمترین وظیفه دولت نیز بازسـازی سرمایه 
اجتماعـی کشـور اسـت. مـا موظفیـم اعتمـاد 
عمومـی را در جامعـه تحکیـم کـرده و اعتماد 

مـردم بـه کارآمدی نظـام را حفـظ کنیم.
• مـا گاهـی می شـنویم یـک نهـاد در یـک 
شهرسـتان برخـورد بـدی بـا فرمانـدار کرده 

اسـت، ایـن اقـدام توجیـه پذیر نیسـت.
• گاهـی برخـی سـعی می کننـد خبرهـای 
و  بپردازنـد  خـود  رسـانه های  در  را  دروغ 
دولـت را منفعـل کننـد. امـا آنهـا نمی توانند 

بـا ایـن اخبـار مـا را بترسـانند.
• نقد مذاکرات هسـته ای حق صاحب نظران 
اسـت. رئیـس جمهـور بر مسـائل هسـته ای 
اشـراف کاملـی دارد و حتـی قبـل از شـروع 
مسـئولیت خود بـرای برنامه هسـته ای وقت 

است. گذاشـته 
• رئیـس جمهـور به صـورت مرتب مسـائل 
مذاکـرات را بـه رهبـری گـزارش داده و از 

اسـتفاده می کنـد. ایشـان  راهنمایی هـای 
• تحریم هـای ظالمانـه باید برداشـته شـود. 
و  خوش بینیـم  مذاکـرات  آینـده  بـه  مـا 
امیدواریـم ایـن مذاکـرات بـه نتیجه برسـد. 
مـا بـرای مدیریـت کشـور در شـرایط لغـو 

داریـم. برنامـه  تحریم هـا 
• این دروغ اسـت که گفته می شـود چشـم 
بـرای  حتـی  مـا  اسـت.  خـارج  بـه  دولـت 

شـرایط تشـدید تحریم هـا برنامـه داریـم.

مخالفان ما را آزار می دهند اما نمی ترسیم
دولت

برخورد 
وزارت کشور با 
برگزارکنندگان 
تجمع ها علیه مذاکرات 
هسته ای

در حالـی کـه قـرار اسـت تا یک 
مـاه دیگـر توافق هسـته ای بین 
ایـران و ۱+۵ شـکل بگیـرد در 
داخـل کشـور مخالفـان هسـته 

ای بـر تحرکاتشـان مـی افزاینـد. بعـد از تظاهـرات در تهـران و مشـهد روز 
شـنبه هـم مخالفـان مذاکـرات هسـته ای در قم تجمـع کردند. حـاال وزارت 
کشـور نسـبت به تجمع ها واکنش نشـان داده اسـت. به گزارش خبرآنالین 
قائم مقام وزیر و سـخنگوی وزارت کشـور با اشـاره به سـخنان روز گذشـته 
وزیـر کشـور در جمـع فرمانـداران اظهـار داشـت: وزیـر کشـور معتقد اسـت 
برگـزاری تجمـع لـه یـا علیه بعضـی از مسـائلی که مـورد وفاق ملی اسـت و 
بـه امنیـت ملـی برمی گـردد آسـیب زا اسـت. به طـور مشـخص »مذاکرات 
هسـته ای« از مصادیـق ایـن نـوع مـواردی اسـت که بـه امنیت ملـی باز می 
گـردد. حسـینعلی امیـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: مذاکرات هسـته ای 
تحـت نظـارت رهبـری انجـام می شـود و ایشـان چندین بـار گفتـه اند تیم 
مذاکره کننده هسـته ای زحمت می کشـند و مورد اعتماد ایشـان هسـتند. 
رییـس جمهـور هـم تعبیـر سـربازان جبهه دیپلماسـی را بـرای آنهـا به کار 
بردنـد. واقعیـت ایـن اسـت که همه بـا اصل مذاکـرات موافق هسـتند و همه 
مـی خواهنـد این مذاکـرات با حفظ خـط قرمزهای رهبری به نتیجه برسـد. 
بنابرایـن ایـن مسـئله موضوعـی در چارچوب امنیت ملی شـمرده می شـود. 
امیـری ادامـه داد: در حالـی کـه مذاکـره کننـدگان در حال مذاکره هسـتند 
برخـی اقدامـات از قبیـل برگـزاری تجمع چـه در موافقت و چـه در مخالفت 

بـا مذاکـرات هسـته ای امنیـت ملـی را مخدوش خواهـد کرد.
نابرایـن وزارت کشـور اعتقـادی به برگـزاری تجمعاتی از این قبیل نداشـته و 
بنـای صـدور مجوز برای ایـن تجمعات را ندارد. سـخنگوی وزارت کشـور در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه چگونه بـه رغم عـدم صدور مجـوز، چنـد تجمع با 
عنـوان »اجـازه نمـی دهیـم« در اعتـراض به مذاکرات هسـته ای در مشـهد 
و تهـران و قـم برگـزار شـده اسـت گفـت: وزیـر کشـور رسـما ابـالغ کـرده 
اسـت کـه نبایـد هیـچ مجـوزی بـرای برگـزاری تجمعـات هسـته ای صـادر 
شـود. صـدور مجـوز بـرای برگـزاری تجمعـات در اسـتان هـا نیـز بـر عهـده 
اسـتانداری هاسـت و اسـتانداران موظـف هسـتند مجـری سیاسـت هـای 
عمومـی دولـت باشـند و بـر ایـن مبنـا با این درخواسـت هـا برخـورد کنند. 
امیـری تاکیـد کـرد: بـا ابـالغ جدیـد وزیر کشـور دیگر شـاهد برگـزاری این 
تجمعـات نخواهیـم بـود و قطعا اگـر چنین تجمعـی برگزار شـود غیرقانونی 
خواهـد بـود. وی در پاسـخ بـه این سـوال که ایا وزارت کشـور قصـد برخورد 
بـا تجمعـات بـدون مجـوز را دارد یا خیـر اظهار داشـت: تجمعاتـی که بدون 
مجـوز برگـزار می شـوند غیرقانونی بـوده و وزارت کشـور بـا برگزارکنندگان 

آنهـا طبـق قانون برخـورد خواهـد کرد.

مطهری وزیر 
کشور را به 
استیضاح تهدید 
کرد

ماجـرای  شـد.  شـروع  شـیراز  از 
هـای  سـخنرانی  از  جلوگیـری 
نماینده مجلس شـورای اسـالمی. 
مشـهد و کـرج شـهرهای دیگری 
بودنـد کـه بـا مخالفـت عـده ای، 

سـخنرانی مطهـری لغو شـد. صبـر مطهری امـا دیگر تمام شـد. او طـی نامه ای 
سرگشـاده بـه رئیـس جمهور، خواسـتار جلوگیـری از لغـو مکرر سـخنرانی ها و 
همایـش ها شـد. قسـمت های مهـم نامه مطهـری بـه روحانی به نقل از سـایت 

انتخـاب در زیـر آمـده اسـت:
• همایـش »دولـت، ملـت، همدلـی و همزبانـی« در کـرج کـه از دو مـاه پیـش 
توسـط »کانون همبسـتگی دانشـجویان و دانش آموختگان« برای روز پنجشـنبه 
9۴/3/۷ تـدارک دیـده شـده بـود و الاقـل ایـن بنده به سـختی و با اصـرار کانون 
مذکـور پذیرفتـم، بـه علت مخالفـت و تهدید امـام جمعه کرج و برخـی نهادها و 
یکـی از نماینـدگان کـرج و به دنبال آن سسـتی و بی مسـئولیتی و عقب نشـینی 
اسـتاندار البـرز و فرمانـدار کـرج لغو شـد. گفته بودنـد »اگر این همایـش برگزار 
شـود بدتر از شـیراز می کنیم و قلم پایشـان را می شـکنیم« و متأسـفانه استاندار 
و فرمانـدار هـم بـه جـای آنکـه بگویند ما طبـق قانون با شـما برخـورد می کنیم 

تسـلیم قانون شـکنان شدند.
• اداره درسـت کشـور منوط به این اسـت که مقامات و نهادهای مختلف در کار 
یکدیگـر دخالـت نکننـد. امـام جمعه یا برخی نهادهـا یا نماینده مجلـس و مانند 
اینهـا نبایـد در ایـن گونه امـور و به طور کلـی در امور اجرایی دخالـت کنند و ااّل 
هـرج و مـرج و حکومـت ملوک الطوایفـی پدیـد می آید. حادثه شـیراز نیز ناشـی 

از همین معضل و سسـتی مسـئوالن اجرایی اسـتان بود.
• از جناب عالـی بـه عنوان رئیـس جمهور که مطابق اصل صد و سـیزدهم قانون 
اساسـی مسـئول اجـرای قانون اساسـی هسـتید سـؤال می کنم ایـن وضعیت در 

دولـت شـما تا کـی قرار اسـت ادامه پیـدا کند.
• قبـول دارم کـه همیشـه فشـارها بـر دولتهایـی کـه قصد اجـرای کامـل قانون 
اساسـی را دارند بیشـتر اسـت و این تهدیدها و اعمال محدودیتها مثال در دولت 
سـابق نبـود و در نتیجـه فضـای آزادی بیـان در ایـن دولـت بسـته تر اسـت، امـا 
ایـن عـذر بـرای توجیـه وضـع موجود قابـل پذیرش نیسـت زیـرا مردم بـا توجه 
بـه شـعارها و وعده هـای جناب عالـی بـه شـما رأی دادنـد و همراهـی مسـئوالن 

اجرایـی بـا طرفـداران خفقـان را در ایـن دولـت برنمی تابند.
• ایـن کـه مقامـات و نهادهـای حکومتـی، خـود بگوینـد اگر فـالن برنامـه اجرا 
شـود مـا بـه هـم می ریزیـم و اسـتاندار و فرمانـدار هم بترسـند و کوتـاه بیایند و 
آرمـان بـزرگ انقالب اسـالمی یعنـی آزادی بیـان را زیر پـا بگذارنـد، قابل قبول 

. نیست
• هشـدار می دهـم کـه اگـر یک بار دیگـر این گونه حـوادث تکرار شـود، با همه 
اعتقـادی کـه به حمایـت از دولت دارم، بـه کمک نماینـدگان خوش فکر و مدافع 

آزادی بیـان در مجلس، وزیر کشـور را اسـتیضاح خواهیم کرد.

احمدی نژادی ها 
از نظر من تعریف 
روشنی ندارند

رئیـس  نایـب  باهنـر  محمدرضـا 
مجلس در نشسـتی خبـری درباره 
مسـائل مختلـف کشـور صحبـت 
کـرد. گزیـده ای از سـخنان باهنر 
را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی 

خوانیـد:
• دلواپسـی هایی وجـود دارد کـه 

بایـد باشـد، امـا برخـی اینقـدر دلواپسـی ها را غلیظ می کننـد که به تیـم مذاکره 
کننـده شـک و تردیـد مـی کنند و بـا واژه هـای خارج از عـرف و تنـد از آن ها یاد 

می کننـد. در حالـی کـه ما بـه تیـم مذاکره کننـده اعتمـاد داریم.
• نبایـد برخـی این قـدر دلواپـس باشـند کـه احسـاس کننـد مذاکـره کننـدگان 
خیانـت می کننـد یـا مملکـت را می فروشـند، سیسـتم مـا بـه گونـه ای اسـت که 

اگـر هـم کسـی خـدای نکـرده بخواهـد مملکـت را بفروشـد نمی تواند. 
• اصولگرایـان هـم بـه دنبـال وحـدت هسـتند و بـه نظـر می رسـد در ایـن دور 

رقیـب مشـترک اصولگرایـان اصـال ح طلبـان باشـند.
• در سـال هـای پیـش اصالح طلبان یـا امیدوار نبودند و یا منسـجم نشـده بودند 

یـا نمـی خواسـتند در انتخابات جدی حضـور یابند لذا رقیب جـدی نبودند.
• ظـرف ۴-۵ سـال گذشـته رقابت هـای جدی بیـن اصولگرایان وجود داشـته که 
در برخـی نیروهـا ذهنیـت یـا کـدورت ایجاد کـرده و بایـد این را پاالیـش کنیم و 

به سـمت وحـدت برویم.
• معتقدیـم آقـای ناطـق نـوری ظرفیـت اصولگرایـی اسـت و نمـی توانـد اصالح 
طلـب باشـد لـذا مرتـب از ایشـان دعـوت می کنیـم امـا ایشـان مـی گویـد کـه 

احسـاس تکلیـف نمی کنـد.
• طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات کـه در مجلس مطرح اسـت شـور اول این طرح 
تصویـب شـده و شـور دوم را کـه تقریبـا نهایی شـده باید بـه صحن علنـی ارجاع 

شـده تـا ببینیـم مجلس چـه تصمیمی در ایـن باره خواهـد گرفت.
• اشـکالی نـدارد کـه اعضـای دولـت عضـو حـزب باشـند مثـال آقـای نوبخـت 
دبیـرکل یـک حـزب اسـت ایـن منعـی نـدارد امـا دولـت بـه ما هـو دولـت حزب 

نـدارد کـه بخواهـد بـرای انتخابـات لیسـت بدهـد.
• خود اصولگرایان هم شـاید نتوانند ائتالف صددرصدی داشـته باشـند. اصولگرایان 
و اصـالح طلبـان هـم می توانند با یکدیگر رقابت کنند یا حداکثر ممکن اسـت سـه 

لیسـت اصولگرا، اصالح طلب و یک لیسـت تلفیقـی بیرون بیاید.
• احمـدی نـژادی هـا از نظـر مـن تعریـف روشـنی ندارنـد زیـرا بـه چنـد طیف 
تقسـیم مـی شـوند. عـده ای اکنـون رقیب ایشـان هسـتند عـده ای از ایشـان جدا 
شـده اند و عـده ای حمایـت مشـروط دارنـد اینهـا گروه هـای متنوعی هسـتند که 
بعضـا اختالفشـان بـا یکدیگـر زیاد اسـت اما بخش هایـی از طیف های منتسـب به 
احمدی نـژاد و جلیلـی جـزء اصولگرایی هسـتند و در قالب وحـدت نیز می گنجند.

• در فضـای انتخابـات آینـده سـه نمونـه قابـل تصـور اسـت، یکی رقابـت اصالح 
طلبـان و اصولگرایـان ، دیگـری رقابـت اصـالح طلبـان، اصولگرایـان و جریـان 
اعتـدال و نهایتـا رقابـت اصـالح طلبـان تنـدرو و کنـدرو و اصولگرایـان تنـدرو و 
کنـدرو البتـه اعتدالیـون هنـوز نشـو و نمـو حقوقـی حـزب نکرده اند کـه جریانی 

از آن هـا شـکل بگیرنـد.

مجلسدولتخبر

ظریـف  جـواد  محمـد  فـارس  گـزارش  بـه 
تصمیـم  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 

گرفتیـم سـه چهـار هفتـه آینده تمـام وقت 
کار کنیـم تـا ببینیـم آیـا امکان رسـیدن به 

توافـق وجـود خواهـد داشـت یـا نـه. ظریف 
پـس از پایـان نشسـت هسـته ای یـک روزه 
ژنـو در مصاحبـه بـا بیـان اینکـه اختالفـات 
موجـود بیـن طرف هـای مذاکره هـم فنی و 
هم سیاسـی اسـت افـزود: بـه نظر می رسـد 
کـه ایـن وظیفـه مذاکـره کنندگان اسـت تا 
تـالش کننـد بـا راه حل هایـی کـه در لوزان 
بـه توافـق رسـیدیم، بـدون زیـاده خواهی و 
وارد کـردن مسـائل جانبـی کار نگارش متن 
را بـه پایـان برسـانیم. وی در گفت وگـو بـا 

خبرگـزاری صداوسـیما بـا اشـاره بـه اینکـه 
همچنـان نـکات اختالفـی متعـددی وجـود 
دارد، اضافـه کـرد: در نشسـت های متعـدد 
تـالش خواهـد شـد تـا ایـن اختالفـات بـه 
حداقل برسـد و در جلسـه آینده وزرا بررسی 
شـود. ظریـف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
موارد اختالفی شـامل چه موضوعاتی اسـت، 
گفـت: ایـن موضوعـات به طور عمـده همان 
اختالفاتـی اسـت کـه در بحث هـای  عمومی 
مطـرح اسـت. وی همچنین دربـاره مصاحبه 

بـا دانشـمندان و بازرسـی از مراکـز نظامـی 
بـاره دیدگاه هایـی را   ایـن  اظهارداشـت: در 
از قبـل مطـرح کـرده  بودیـم و مقـام معظم 
رهبـری هـم تاکیـد کردنـد و ما هـم در این 
بـاره تاکیـد کردیـم و قـرار شـد راهکارهای 
دیگـری برای حل و فصل  آن بررسـی شـود. 
براسـاس اعـالم مذاکره کنندگان کشـورمان 
نشسـت بعـدی هسـته ای پنج شـنبه همین 
هفتـه در سـطح معاونـان و کارشناسـان در 

ویـن برگـزار خواهد شـد.

تالش برای به حداقل رساندن اختالف در مذاکرات هسته ای
دولت
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بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن؛راه صعـود مـس بـه 
لیـگ برتـر را سـد کردند.بـه همیـن راحتی.بـه همیـن 
سـادگی کـه تصمیـم بـر آن شـد کـه مـس صعـود نکند 
و پیـش پایـش سـنگی بگذارنـد کـه هـر چـه قـدر هـم 
بخواهـد بـرای پرش از روی آن ارتفـاع بگیرد بازهم پایش 
بـه آن گیـر کنـد و درد را بـا تمـام وجودش حـس کند و 

امشـب همـه در کرمـان دردمندند.
یـک بازی فوتبال آن هـم در حسـاس ترین مرحله ی خود 
مثـل صعـود بـه لیـگ باالتـر، بیشـترین آرامـش ممکن 
را می خواهد.آرامشـی کـه بـرای هـر دو تیـم بـه شـکلی 
عادالنـه فراهـم شـود و موجـب گردد کـه هـر دو تیم در 

یـک وضعیـت نرمال بـه مصـاف یکدیگـر بروند.
ایـن شـرایط آرام را نهـاد برگـزاری آن مسـابقه برقـرار 
می کنـد و اتفاقـا از آن جا که باید این مسـابقه ی حسـاس 
در ایـده آل تریـن شـرایط ممکـن خـود انجام شـود و در 
زمیـن مسـابقه و روی سـکوها اتفـاق تلخـی رخ ندهـد، 
وظیفـه ی ایـن نهـاد اسـت که با هـر گونه تشـویش برای 
ایـن بـازی مبـارزه کنـد و آن را به سـرعت در نطفه خفه 

. کند
امـا حـاال بـه شـرایط پیـش از بـازی برگشـت مـس و 
اسـتقالل خوزسـتان در کرمـان نـگاه کنیـم و ببینیـم 
افـرادی کـه بایـد شـرایط ایـده آل برگـزاری مسـابقه را 

فراهـم کننـد بـه چـه شـکل رفتـار می کننـد.
باالتریـن مرجـع لیـگ فوتبـال کشـور روز قبـل از بـازی 
حسـاس پلـی آف در رابطه بـا تیم مـس مصاحبه می کند 
و می گویـد مشـغول این هسـتند که فرآیند سـقوط مس 
بـه لیـگ دو را تدویـن کنند!! و سـازوکار آن را مشـخص 
نماینـد!!!! بـه ایـن موضـوع دقت داشـته باشـید کـه این 
حرف شـب قبـل از بـازی بـرای تیمی طرح می شـود که 
بایـد در حسـاس ترین بـازی فصـل خـود بـه دیـدار یـک 
تیـم از دسـته ی باالتـر برود و در اوج اسـترس قـرار دارد.

مقـام رسـمی فدراسـیون در حالـی ایـن حـرف را می زند 
تائیـد  فدراسـیون  همیـن  قضایـی  مرجـع  حتـی  کـه 
می کنـد کـه هنوز هیـچ موضوعی بـرای تبانـی تیم مس 
ثابـت نشـده اسـت امـا مقام محتـرم خیلـی راحـت، روز 
قبـل از بـازی ایـن مصاحبـه را انجـام می دهد..آن هـم به 
شـتابان ترین شـکل ممکـن و بـه سـرعت فراوان تـا تاثیر 
خـود را بـه موقـع بگـذارد. او حتی صبر هـم نمی کند که 
حداقـل ایـن صحبت خـود را بعـد از بازی مطـرح کند تا 

شـبهه در رابطـه بـا مصاحبه اش کمتر باشـد.
اگـر فـردی مثل صـادق درودگر ایـن صحبـت را می کرد 
شـاید تاثیـرش در تیـم به گونـه ی دیگری بود امـا زمانی 
مقـام رسـمی فوتبال کشـور ایـن بحث را مطـرح می کند 
آن هـم شـب قبل از بـازی یعنی عمال مـس را بابت صعود 

خـود تهدید کرده اسـت!
همیـن یعنی وصـل کردن یـک وزنه ی دویسـت کیلویی 
بـه پـای بازیکنـان تیمـی کـه می خواهـد حسـاس ترین 
بـازی فصـل خـود را انجـام دهد آن هـم در شـرایطی که 
در بـازی رفـت هم سـرش به بدترین شـکل ممکن بریده 
شـده اسـت و گل سـالمش کـه می توانسـت سرنوشـت 

چنـد ده سـاله باشـگاه را تغییـر دهـد بـه راحتـی آب 
خـوردن مردود شـده اسـت.

مقـام رسـمی فوتبـال کشـور بـه راحتـی ایـن حـرف را 
می زنـد آن هـم در شـرایطی کـه همیـن نهـاد بایـد اتهام 
طـرح شـده علیه مس را بررسـی کند و با ایـن اظهار نظر 
یعنـی اینکـه نهادی کـه قرار اسـت بی طرف این مسـئله 
را بررسـی کنـد، بـه دنبـال قصاص پیـش از اثبات اسـت 
و چگونگـی برپـا کـردن حلقـه ی دار را بررسـی می کند!! 

آن هـم بـرای جرمـی که از اسـاس مـورد تائید نیسـت!
ایـن اتفـاق البتـه تجربـه ی موفقی در گذشـته بـرای این 
افـراد هـم داشـته اسـت و درسـت شـب قبـل از بـازی با 

گیتی پسـند در اصفهـان همیـن مقـام مسـئول در حالی 
بـود  اسـتارت خـورده  تـازه علیـه مـس  کـه هجمه هـا 
ناگهـان در مصاحبـه ای عجیـب اعالم می کند کـه به تیم 
صنعتـی لیگ یک مشـکوک اسـت تا مـس در اصفهان و 

برابـر گیتی پسـند بـه سـد بزرگـی بخورد.
ایـن را داشـته باشـید تـا برسـیم بـه صحبت دیگـر مقام 
رسـمی فوتبال کشـور کـه رکن قضایی هـم دارد و خیلی 
راحـت عنـوان می کنـد کـه اگـر اسـتقالل خوزسـتان به 
لیـگ برتـر صعـود کند پرونـده ی مربـوط به مس بسـته 
می شـود و اگـر مـس به لیگ برتـر بیاید این ماجـرا ادامه 
پیـدا می کند.ایـن حـرف در دل خـود صدها پیـام دارد و 

ایـن یعنـی اینکه بـرای رهایـی فوتبـال ایـران از موضوع 
چالش برانگیـز جدیـد، هرچـه سـریعتر مـس کرمـان را 
حـذف کنید تا ماجـرای اخیر و موضوعات طرح شـده در 

آن خاتمـه پیـدا کند!
بهرحال کسـی که با مسـئله ی رخ داده در سـازمان لیگ 
بـه دنبـال زدن انـگ تبانـی بـه مس بـود، دسـت برروی 
موضوعاتـی گذاشـته بـود کـه می بایسـت هرچـه زودتـر 
سـاکت شـود و سـکوت ایـن ماجـرای بیـخ پیـدا کـرده 
فقـط حـذف تیـم مـس کرمـان بـود، و مرجـع قضایی و 
اخالقـی فوتبـال کشـور بـا بیـان این حـرف بـه نوعی به 
تمـام فوتبـال ایران ایـن ماموریـت را می دهد کـه هرچه 
سـریعتر مـس را حـذف کنیـد تـا ایـن ماجرا هـم خاتمه 
پیـدا کنـد!! و در ایـن ماموریـت، مردود اعـالم کردن گل 
مـس و یـا مقدمه چینـی برای برهـم زدن هرچه بیشـتر 
روان تیـم مـس، البتـه کارهـای روتینـی لقـب می گیرد!

ایـن صحبت هـا همـه تبعـات دارد و تبعـات آن یعنـی 
گرفتـن آرامـش از یـک تیـم و بـه طـور کلـی گرفتـن 
شـکل منطقی یک بـازی فوتبال...تیم مس سـال قبل در 
فینـال جـام حذفـی بـه تلخ ترین شـکل ممکن شکسـت 
می خـورد. در لیـگ هـم بـا درد زیـاد بـه دسـته ی یـک 
سـقوط می کنـد ولـی حتـی یـک آشـغال هم از سـکوها 
بـه سـمت زمین پـرت نمی شـود..اما همـه دیدنـد که در 
بازی با اسـتقالل خوزسـتان چه فاجعه ای روی سـکوهای 

کرمـان رخ داد و ایـن قطعـا دلیـل دارد.
دلیـل آن هـم خیلی سـاده اسـت و آن چیزی نیسـت جز 
آنکـه بـرای گرفتـن آرامـش از تیـم مـس، آرامـش را از 
بـازی گرفتنـد و در این شـرایط شـما باید منتظـر دیدن 
هـر اتفاقـی بـرروی سـکوهای ورزشـگاه باشـید همانطور 
کـه در تبریـز آرامـش را از هر دو تیم گرفتنـد و تبعاتش 

به هزارجا کشـیده شـد.
قـرار نبـود مـس بـه لیگ برتـر صعود کنـد و قـرار بر این 
شـد که مـس قربانی ماجرایی شـود که به جـای برخورد 
بـا عوامـل طرح اندازی آن، سـر مسـگر را ببرنـد و با بیان 
همـه ی حرف هایـی کـه نبایـد بیان می شـد اما از سـوی 
رسـمی ترین مقامـات فوتبـال کشـور، در حسـاس ترین 
شـرایط یـک تیـم بیـان شـد تـا صعـود به لیـگ برتـر را 
بـرای مـس بـه گـروگان بگیرند...حـاال در ایـن شـرایط 
تیمـی کـه سـه مـاه مـورد هجمـه بـوده اسـت، بایـد در 
بـازی آخـر پلـی اف خـود از رسـمی ترین مقامـات مـورد 
هجمـه قـرار بگیـرد و قطعا در هیچ کجـای دنیای فوتبال 

ایـن مسـئله عینیت نـدارد.
سـنگی کـه پیش پـای صعود مـس گذاشـتند و آن را به 
پـای بازیکنان مس بسـتند تـا بدترین بـازی اخیر خود را 
در جایـی نمایـش دهنـد که بایـد کامل تریـن تیم ممکن 
می بودنـد، مـا را چنـان به زمیـن زد که صـدای فریادمان 
تا آسـمان هفتـم بـاال می رود....صدای ما خاموش شـدنی 
نیسـت و بـه خوبی می دانیـم نباید از هیـچ مرجعی توقع 
داشـته باشـیم که به فریاد رسـی ما برسـد اما ما فریاد...

فریاد...فریـاد خـود را تـا خـوده خـدا بلند می کنیـم تا در 
جـای حـق به ایـن صدای ما فریاد رسـی شـود.

ورزش چه می خوانید...
دوشـنبه مـس از صعـود بـه لیـگ برتـر بازمانـد و متاسـفانه طرفداران مـس رفتار خوبـی از خود نشـان ندادند. مس کرمـان به اتهام تبانی هم پاسـخ داده اسـت. 

شـرح ایـن مطالب را در صفحـه »ورزش« بخوانید.

مروری بر برخی از اقدامات وزارت 
اطالعات به مناسبت روز سربازان 

گمنام امام زمان (عج)
روز میـالد بـا سـعاد منجی عالم بشـریت، حضـرت مهدی 
صاحـب الزمـان )عج( به عنـوان »روز سـربازان گمنام امام 
زمان )عج(« نامگذاری شـده اسـت. این مناسـبت فرخنده 
باعـث شـد در خصـوص بعضـی از اقدامـات سـربازان آن 
حضـرت، فرزنـدان راسـتین امت حـزب اهلل، رهـروان جان 
بـر کـف خمینـی روح اهلل )ه(، و پیـروان فرماندهـی معظم 

کل قـوا چند سـطری قلم فرسـایی شـود. 
یکـی از ماموریـت هـای ذاتـی وزارت اطالعـات، تامیـن 
امنیـت نظـام و مـردم اسـت و طبیعتـا ایـن وزارت خانـه 
سـهم مهمـی در دسـت آوردهـای امنیتی داشـته اسـت. 
عـالوه بـر آن، برخـی از عملکردها و اقدامـات این وزارت، 
مسـتقیما قابـل ارائـه ی مسـتقیم بـه افـکار عمومی نمی 
باشـد و طبعـا مـردم از آن آگاه نیسـتند ولـی در تامین و 

ایجـاد رضایـت منـدی آنهـا مؤثر بوده اسـت.. 
بـا توجـه به نکته ی مورد اشـاره، برخـی از محورهای قابل 

ارائه در راسـتای موضوع فوق به شـرح زیر اسـت:
تـالش  همـواره  اطالعـات  وزارت  در  ملـت  فرزنـدان   -۱
مـی نمایـد بـا تـوکل بـر خـدا و توجـه بـه »شـرع، قانون 
و اخـالق« صیانـت از منافـع ملـی و ارزش هـای مقـدس 
نظـام جمهوری اسـالمی را بـر خود فرض نمـوده و با بهره 
منـدی از رهنمودهـای حکیمانـه ی حضـرت امـام راحـل 
)ره( و مقـام معظـم رهبـری »مدظللـه العالـی« ماموریـت 
هـای ذاتـی ایـن وزارت خانـه را پـی گیـری نماینـد. بـه 
گونـه ای کـه مدال سـربازی گمنام امـام زمان )عـج( را از 
حضـرت امـام راحـل )ره( دریافـت نمودنـد و رهبـر معظم 
انقـالب اسـالمی، حضـرت آیـت اهلل العظمـی خامنـه ای 
نیـز عنایـت ویـژه ای به فرزنـدان خـود داشـت و بارها در 
فرمایشـات گهربارشـان، فرزنـدان خـود را مـورد تفقد قرار 

داده انـد. 
۲- تـالش بـرای حفظ انسـجام ملی، اجتماعی و سیاسـی 
کشـور و صیانـت از سـرمایه هـای اجتماعـی، مذهبـی، 
سیاسـی و اقتصـادی، از جملـه محورهایـی اسـت کـه در 
ماموریـت هـای داخلـی ایـن وزارت خانـه بـه آن توجـه 
جـدی شـده و در دوره ی جدید جزو سیاسـت های اصلی 

جنـاب آقـای دکتـر علـوی می باشـد. 
3- ادارات کل اطالعـات اسـتانها بـا حضـور مؤثـر خود در 
شـورای تامیـن اسـتان و شـورای تامیـن شهرسـتان هـا، 
نقـش مؤثـری در شناسـایی و ارائـه ی مشـکالت امنیتـی 
اسـتان بـه دسـتگاه هـای ذیربط و تـالش بـرای کاهش با 
برطـرف نمودن مشـکالت امنیتی اسـتان ها و شهرسـتان 
هـا دارنـد. وزیـر محتـرم اطالعـات نیـز تاکیـد زیـادی در 
خصـوص تعامـل مؤثـر ادارات کل اسـتان ها با مسـوولین 

محتـرم اسـتانی داشـته اند. 
۴- صیانـت از دسـتاوردهای علمی- فنـاوری ج.ا.ا به ویژه 
در حـوزه ی هسـته ای و دسـتگیری برخـی از عوامـل 
و  بالندگـی  تقویـت  موجـب  کشـور،  دانشـمندان  تـرور 
اعتمـاد جامعـه بـه سـرمایه هـا و توانایـی هـای خویـش 

است.  شـده 
۵- پـی گیـری شـکایات و مطالبـات مردمـی بـه ویـژه 
درخواسـت هـای آنهـا در حوزه هـای اطالعاتـی و امنیتی، 
از جملـه اقدامـات ایـن وزارت بـوده و تمامی شـکایت ها و 
درخواسـت هـای مطروحـه پی گیـری و به نتیجه رسـیده 
اسـت. در ایـن مهم، توجـه ویژه ای به حقـوق مردم و حق 

الناس شـده اسـت. 
۶- پـی گیـری مشـکالت و مسـائل مرتبـط بـا زندگـی 
روزمـره ی مـردم، مشـکالت سـازمان هـا و دسـتگاه های 
خدمـت رسـان و... و ارائـه ی اخبـار جمـع بندی شـده به 
مسـوولین ذیربـط، اثـر مسـتقیمی در کاهـش مشـکالت 

است.  داشـته 
۷- حفاظـت و صیانـت از منافـع ملـی از دیگـر محورهای 
مهـم و قابـل توجه این وزارت بوده اسـت نظارت اطالعاتی 
واجـا باعـث شـده اسـت در بسـیاری از مـوارد از حیـف و 
میـل امـوال عمومـی جلوگیـری و یـا از انتقـال بـی مورد 
منافـع بـه بیگانـگان ممانعت شـود. عـالوه بـر آن، صیانت 
نـرم از برخـی مراکـز مهـم عامـل المنفعـه )نیـروگاه ها و 
سـدها و... از دیگـر اقدامات انجام شـده در این راستاسـت. 
۸- توسـعه ی دایـره ی آگاهـی بخـش هـا و توجیهـات 
اقشـار مختلـف جامعـه و تولیـد و ارائـه ی بسـته هـای 
مرتبـط  هـای  در حـوزه  آموزشـی  و  توجیهـی  مختلـف 
بـا ماموریـت هـای ایـن وزارت بـه اقشـار جامعـه )علمـا، 
روحانیـون، دانشـگاهیان و...( از دیگر اقدامـات تعاملی این 

اسـت.  وزارت 
۹- مبـارزه بـا تروریسـم و تامیـن امنیـت ملـت شـریف 
ایـران از محورهـای مهـم اقدامـات ایـن وزارت می باشـد. 
بـه عنـوان مثـال، پدیده ی شـوم ریگـی و جندالشـیطان، 
سـال هـا افـکار عمومـی را تحـت تأثیـر قـرار داده و ایـن 
گروهـک، بـا اقدامـات ضدامنیتـی خـود )بمـب گـذاری و 
تـرور...( منطقـه ی شـرق کشـور و امنیـت عمومـی را بـا 
تهدید مواجه سـاخته بـود که وزارت اطالعـات، با عملیات 
پیچیـده و گسـترده، وی را دسـتگیر و بانـد او را منهـدم 

 . د نمو
۱۰- مقابلـه بـا باندهـا و گـروه هـای سـازمان یافتـه ی 
مـواد مخـدر در سـطح داخلـی و خارجـی کـه بـا حمایت 
و پشـتیبانی دشـمنان و سـرویس های اطالعاتی در صدد 
نابودی و تهی سـازی جامعه به ویژه نسـل جوان هسـتند، 
از دیگـر اقدامـات وزارت اسـت کـه بـا هـدف صیانـت و 
حمایـت از جامعـه در برابـر ایـن تهاجـم ضـد انسـانی در 
سـطح وسـیعی صورت پذیرفته اسـت که بسـیار تحسـین 

برانگیـز بوده اسـت. 
۱۱- مقابلـه ی فراگیـر و گسـترده بـا توطئـه هـای ضـد 
انسـانی و ضـد مردمـی دشـمن در حوزه ی جنـگ نرم که 
بـا هـدف انحـراف افـکار عمومـی به ویـژه جوانان و اقشـار 
تأثیرگـذار در سـطح وسـیعی صـورت گرفتـه اسـت. باعث 
افزایش احسـاس سـربلندی و رضایت عمومـی در همه ی 
اقشـار و همـکاری و همراهی به جامعـه در مقابله با جنگ 

نرم شـده اسـت. 
ادامه دارد ....

دالیل به آتش کشیده شدن ورزشگاه کرمان
 سعید قرایی

باشـگاه مـس کرمان اسـناد مربوط بـه نامه های 
درخواسـت پول از این باشـگاه را منتشـر کرد. به 
گزارش سـایت باشـگاه مـس، با اتمـام بازی های 
لیـگ دسـته اول کشـور، باشـگاه صنعـت مـس 
کرمـان درصـدد اسـت اسـناد و مـدارک مرتبط 
بـا بحـث اتهـام تبانی بـه این تیـم را بـه صورت 
شـفاف بـا جامعـه ی فوتبـال ایـران مطـرح کند. 
نامـه هـای زیـر را باشـگاه مـس در سـایت خود 
منتشـر کـرده اسـت که نشـان مـی دهـد تبای 
رخ نـداده و اگـر تخلفـی هـم رخ داده مس نقش 

چندانی در آن نداشـته اسـت.
۱- سـازمان لیـگ فوتبـال ایـران در نامـه ای در 
تاریـخ ۹۱/۸/۱ بـه شـماره ۱۱/۲۸3 بـا امضـای 
غالمرضـا بهـروان سرپرسـت سـازمان لیـگ، به 
صـورت رسـمی مازیـار ناسـاری را بـه عنـوان 
نویسـنده ی کتـاب فوتبالیسـت های برتـر ایران 
معرفـی می نمایـد و از باشـگاه مـس تقاضـای 

نهایـت مسـاعدت بـا وی را می نمایـد.

۲-  در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۶ و پیرو نامه ی سـازمان 
لیـگ، فـرد نامبـرده بـا باشـگاه ارتبـاط برقـرار 
می کنـد و در زمـان مدیرعاملی آقای شـهبازی 
در باشـگاه مـس، با مهری که با آرم فدراسـیون 
فوتبـال منقـوش اسـت تقاضای مالی خـود را از 
باشـگاه مـس کرمـان به صـورت رسـمی اعالم 
مـی دارد کـه بـه دلیـل مشـکالت مالـی در آن 
زمـان، از سـوی باشـگاه مس پرداختـی صورت 

نمی گیـرد.
3- باشـگاه مـس رفسـنجان دو فیـش واریـزی 
بـه حسـاب فـرد معرفـی شـده در تاریخ هـای 
۹۱/۱۰/۲۷ و ۹۱/۱۱/۲ پرداخـت کـرده اسـت 
کـه این مسـئله نشـان می دهد ایـن پرداخت ها 
از سـال ۹۱ در باشـگاه های دیگـر کشـور نیـز 
انجـام شـده اسـت و مسـلما سـازمان لیـگ در 
جریـان تعـداد باشـگاه هایی کـه به این شـماره 

حسـاب پـول واریـزی داشـته اند قـرار دارد.
۴- در نامـه ای کـه بازهـم بـا سـربرگ سـازمان 

لیـگ و بـه امضـای غالمرضـا بهـروان در تاریخ 
ارسـال  سـنگون  مـس  باشـگاه  بـه   ۹3/۸/۱
گردیـده اسـت، بازهم بـا معرفی رسـمی مازیار 
ناسـاری به این باشـگاه، شـماره حسـاب و مبلغ 
مـد نظـر برای کمـک به وی جهت چـاپ کتاب 
اعـالم می گـردد. محتـوای نامه کامال مشـخص 
می کنـد کـه این نامـه بـه باشـگاه های مختلف 
کشـور ارسـال گردیـده اسـت و باشـگاه مـس 
سـنگون ایـن نامـه را در اختیـار باشـگاه مـس 
کرمـان قـرار داد. بـه دلیـل هم خانـواده بـودن 
ایـن  بـا یکدیگـر  ایـران  باشـگاه های مـس در 
اسـناد در اختیـار باشـگاه مـس کرمـان قـرار 
گرفتـه اسـت و قطعـا ایـن مکاتبـات بـا سـایر 

باشـگاه های کشـور نیـز انجـام گرفتـه اسـت.
۵- در تاریـخ ۹3/۸/۱ مجـددا نامـه ای از طـرف 
برگـزاری  امضـای مسـئول  بـا  لیـگ  سـازمان 
باشـگاه  بـه  مجـددا  سـازمان،  ایـن  مسـابقات 
مـس ارسـال می گـردد کـه مبلـغ مـد نظـر و 

شـماره ی حسـاب بـرروی آن درج شـده بـود و 
پـول واریزی باشـگاه مـس کرمان نیـز کامال بر 

اسـاس ایـن نامـه انجـام گرفتـه اسـت.
۶-  در تاریـخ ۹۴/۱/۱۶ و ۹۴/۲/3 دو نامـه ی 
دیگـر از فـرد معرفـی شـده از سـوی سـازمان 
لیـگ، به باشـگاه مس کرمـان ارسـال می گردد 
کـه مبالـغ مـد نظر خـود را بـرای باشـگاه مس 

کرمـان مطـرح می کنـد و ایـن باشـگاه نیـز بـر 
مهـر  و  بـا سـربرگ  کـه  نامه هـا  ایـن  اسـاس 
ایـن فـرد به سـازمان لیگ ارسـال شـده اسـت، 
اقـدام بـه واریـز مبالـغ ۵ میلیـون و 3 میلیـون 

می نمایـد.
عکـس تمامی نامه های فوق در سـایت باشـگاه 

مس قابل رویت اسـت.

پاسخ مس به اتهام تبانی
گزارش
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22 کاغذ اخبار

یادداشت
نگاهی حقوقی به هتک حرمت 

وزیر خارجه
نعمت احمدی*

بـرادران مـا مشـغول کار و تالش انـد، واقعـا عـرق 
می ریزنـد و در ایـن زمینه هـا کار می کننـد. بایـد بـر 
بتواننـد مصلحـت  و  کننـد  پافشـاری  مواضـع  همیـن 
کشـور و نظـام را تأمیـن کننـد... . حمایـت رهبرمعظم 
چندمین بـار  مذاکره کننـده،  تیـم  اعضـای  از  انقـالب 
اسـت کـه بـه ایـن شـکل بیـان می شـود. جـای بسـی 
ادبیاتـی  بـا  نماینـدگان  بعضـی  کـه  اسـت  تعجـب 
وزرا  بـا  نیسـت،  نمایندگـی  و  مجلـس  شـأن  در  کـه 
مقام  معظم  رهبـری  درحالی کـه  می کننـد.  برخـورد 
برخـورد محترمانـه و همـراه بـا ادب بـا وزرا، به ویژه در 
کمیسـیون ها را یکـی از ضروریـات تعامـل برشـمردند 
و  تحقیرآمیـز  نـگاه  بایـد  نماینـدگان  نـه  افزودنـد:  و 
همـراه بـا اهانت داشـته باشـند و نه دولـت و وزرا، نگاه 
سـلطنت مآبانه. در همـه مراحـل باید ادب رعایت شـود 
نماینـدگان  جمـع  در  مقام معظم رهبـری  سـخنان  )از 

مجلـس(.
زمـان مناسـبی کـه ایشـان بـرای بیـان مطالب فوق 
انتخـاب کردنـد جـای تأمـل دارد. کمتـر از یک سـال 
دیگـر دوره نمایندگـی نماینـدگان فعلـی مجلـس تمام 
می شـود؛ یک سـالی که برنامه ششـم توسـعه در آن به 
تصویـب می رسـد؛ یعنـی یـک الیحـه بودجـه دیگر در 
همیـن مجلـس تصویـب خواهد شـد و مهم تـر از آن به 
احتمـال قریـب بـه یقیـن تـا یـک  مـاه آینـده، توافقی 
بیـن ایـران و کشـورهای ۱+۵ منعقـد خواهـد شـد و 
بایـد، همدلـی و هم زبانـی مجلـس و دولـت را کلیـد 
برخـورد  بـر  ایشـان  حـل مشـکالت دانسـت. توصیـه 
محترمانـه و همـراه بـا ادب، درسـت بعـد از زمانی کـه 
دکتر ظریف توسـط کوچـک زاده- خائن- خطاب شـد، 

دارد. تأمـل  جای 
به نظـر  خارجـه  وزیـر  خیانـت  اینکـه  مهم تـر 
رهنمودهـای  رعایـت  نکـردن  بـه  بـی ادب،  فـرد  آن 
روز  سـخنان  بـا  کـه  بازمی گشـت  مقام معظم رهبـری 
چهارشـنبه ایشـان و حمایتـی که از تیـم مذاکره کننده 
کردنـد، معلـوم می شـود دلواپسـی امثال ایـن آقایان و 

دارد. شـرایطی  چـه  رهبـری،  از  هزینه کـردن 
پرسـش این اسـت: از نظر حقوقـی، آنچه در مجلس 
اتفـاق افتـاد و الفاظـی کـه علیـه وزیـر خارجه بـه کار 
بردنـد آیـا وصـف مجرمانـه دارد؟  برابـر مـاده واحـده 
قانـون استفسـاریه دربـاره کلمـه اهانـت و توهیـن یـا 
هتـک حرمـت، منـدرج در مقـررات جزائـی کـه مقـرر 
مـی دارد »از نظـر مقـررات کیفـری اهانـت و توهیـن 
و... عبـارت اسـت از به کاربـردن الفاظـی کـه صریـح یا 
ظاهـر باشـد یـا ارتـکاب اعمـال و انجـام حرکاتـی کـه 
بـا لحـاظ عرفیـات جامعـه و بـا درنظر گرفتـن شـرایط 
زمانـی و مکانـی و موقعیـت اشـخاص موجـب تخفیـف 
و تحقیـر آنـان و بـا عدم ظهـور الفـاظ توهیـن تلقـی 
خائـن  کلمـه  به کاربـردن  اسـت  معلـوم  نمی گـردد«، 
نسـبت بـه وزیـری کـه در حـال مذاکـره اسـت و برای 
پاسـخ گویی بـه مجلس آمـده، از مصادیـق عینی هتک 
قانـون   ۶۰9 و  مـواد ۶۰8  موضـوع  اشـخاص  حرمـت 
مجـازات اسـالمی اسـت. کلماتـی کـه نماینـده مذکور 
از آن اسـتفاده کـرد، عـالوه بـر اینکـه توهیـن تلقـی 
می شـود، همـراه بـا داد و فریـاد بـود و نوعـی فحاشـی 

هـم تلقـی می شـود.
حقوقدان

توضیح وزارت 
بهداشت درباره واردات 
مجدد برنج هندی

در پـی انتشـار اخبـاری مبنی 
برنـج هنـدی  واردات مجـدد  بـر 
رمضـان،  مبـارک  مـاه  از  پـس 
بـر  نظـارت  کل  اداره  معـاون 
فراورده هـای غذایی و آشـامیدنی 
سـازمان غـذا و دارو تاکیـد کـرد 
کـه نظارت هـای ایـن سـازمان بـا 

جدیـت ادامـه دارد و واردات برنج هـای هنـدی بـا توجه بـه الزامـات ایمنی، ثبت 
منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بود. بـه گزارش ایسـنا   در پاسـخ به برخی 
نگرانی هـا در خصـوص واردات مجـدد برنـج هندی به کشـور پس از مـاه مبارک 
رمضـان بـا بیـان اینکه هیچ مشـکلی بابت صدور پروانـه واردات نـدارد،  گفت: در 
ایـن زمینـه پروانه هـا بـه صـورت روزانـه صـادر می شـود و مشـکلی بابـت صدور 
پروانـه وجـود نـدارد. وی بـا بیـان اینکه ثبـت و سـفارش واردات برنـج هندی از 
سـوی وزارت بازرگانـی بوده اسـت، افزود: البتـه هدف اصلی حمایـت از تولیدات 
داخـل اسـت؛ بنابرایـن به محـض اینکه تولیـدات داخل فـروش رود و در صورتی 
کـه کمبـودی در ایـن زمینـه ایجاد شـد در رابطه با سفارشـات ثبت شـده، اقدام 
می شـود. اسـکندری مجـددا تاکیـد کـرد کـه واردات برنـج هنـدی بـا توجـه به 
الزامـات ایمنـی، ثبـت منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بـود و نظارت هـای 

سـازمان غـذا و دارو جـدی خواهـد بـود.

رد افزایش 15 
درصدی قیمت 
خودرو

رییـس شـورای رقابـت بـا رد 
قیمـت  درصـدی   ۱۵ افزایـش 
در  کیفیـت  عامـل  بـه  خـودرو 
اشـاره  قیمـت  افزایـش  تعییـن 
بـازار  حاضـر  حـال  در  گفـت:  و 
قیمـت  افزایـش  خـودرو کشـش 
را نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا رضـا 

شـیوا در حاشـیه همایش بیسـت وپنجمین همایش سـاالنه سیاسـت های پولی و 
ارزی بـا اشـاره بـه این کـه قیمت خودرو و میزان افزایش آن براسـاس محاسـبات 
ریاضـی تعیین شـده و سـپس تعییـن تکلیف می شـود، اظهار کرد: عـدم افزایش 
قیمـت بـرای خودروسـازان بهتـر اسـت چرا که بـازار کشـش الزم را نـدارد. وی 
بـا اشـاره بـه این کـه دسـتورالعمل قیمت گـذاری خـودرو تعییـن شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: شـورای رقابـت منتظـر تصمیم گیـری مجلـس در مـورد رقابتـی  
یـا غیررقابتـی بـودن بـازار خـودرو در ایـن مـورد اسـت. رییـس شـورای رقابـت 
خاطرنشـان کـرد: در فرمـول تعییـن افزایـش قیمـت خـودرو شـورای رقابت اگر 
کیفیـت خـودرو پاییـن باشـد تولید کننـده جریمـه خواهـد شـد و اگـر کیفیـت 
آن بهبـود پیـدا کنـد جایـزه خواهـد گرفـت. وی افـزود: در حال حاضـر کیفیت 
خـودرو رشـد چندانی نداشـته اسـت و بـه همین جهت بـه خودروسـازان توصیه 

می شـود کـه در کنـار افزایـش تولیـد، کیفیـت را نیـز بهبـود بخشـند.

کاندیداها نباید 
تهدید شوند

شـورای  مجلـس  رئیـس 
برخـی  از  انتقـاد  بـا  اسـالمی 
اقدامـات تفرقـه انـداز در فضـای 
اینگونـه  قطعـا  انتخاباتـی گفـت: 
رفتارهـا و توهیـن هـا موجب می 
شـود که افـراد سرشـناس و نخبه 
در عرصـه انتخابـات حضـور پیـدا 
نکننـد. بـه گـزارش خانـه ملـت، 

علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی در همایـش فرمانداران سراسـر 
کشـور بـا اشـاره بـه وضعیت کنونـی کشـور بـرای برگـزاری انتخابات گفـت: در 
شـرایط کنونـی فضـای کشـور بسـیار امیـدوار کننـده بـوده و قطعـا مـردم برای 
تعییـن سرنوشـت خودشـان در انتخابـات حضـور گسـترده ای خواهنـد داشـت. 
رئیـس مجلـس با اشـاره به اظهـارات برخـی افـراد در رابطه با برخـی موضوعات 
داخلـی و سیاسـی کشـور افـزود: بـه طـور حتـم در فضـای سـیاه نمایـی و تلـخ 
گویـی رغبـت بـرای حضـور مـردم در انتخابات کم می شـود از این رو مسـئوالن 
بایـد در جهـت طـرح اقدامـات صـورت گرفته بـه ویـژه موضوعات عمرانـی اقدام 
کننـد زیـرا ایجـاد فضـای یـأس آلـود در جامعـه بـر امـور سرنوشـت سـاز مانند 
انتخابـات و همچنیـن رشـد سـرمایه گـذاری در کشـور آثـار سـوئی دارد از ایـن 
رو در شـرایط کنونـی عمـل انقالبی این نیسـت که شـرایط سـیاهی را از کشـور 

ترسـیم کنیـم.

حذف اکانت امام 
خمینی توسط 
اینستاگرام

پرطرفدارتریـن حسـاب کاربری 
در  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
از ۱۰۰  بـا بیـش  فضـای مجـازی 
آسـتانه  در  کننـده  دنبـال  هـزار 
اینسـتاگرام  توسـط  خـرداد   ۱۴
بـا  جدیـدی  اکانـت  شـد.  حـذف 
 emamkhomeiny@ عنـوان 

در اینسـتاگرام جایگزیـن شـده اسـت. از دو سـال پیـش ، صفحـه ی امـام خمینـی 
در اینسـتاگرام بـا نـام کاربـری emamkhomeini راه انـدازی شـد کـه بـه انتشـار 
روزانـه تصاویـر دیده نشـده ای از حضـرت امام خمینی اقـدام میکرد.  بـه گزارش مهر 
اینسـتاگرام از طریـق ایمیـل اعـالم کـرده که ایـن حسـاب را حذف و همـه ی حدود 
پانصـد عکـس  و نوشـته  و صدهـزار دنبال کننده این حسـاب را نیز به کلـی پاک کرده 
اسـت. مکاتبـات صـورت گرفتـه با اینسـتاگرام نیز نتوانسـت باعـث جلوگیـری از این 
اقدام تعجب آور و تامل برانگیز شـود. مدیریت اینسـتاگرام در پاسـخ به پیگیری های 
متعـدد مدیـران ایـن صفحه تنها به ارسـال متن تکـراری و خودکاری کـه برای حذف 
صفحـه هـای صفحـات تبلیغاتی ارسـال می کند، بسـنده کرده اسـت. گفتنی اسـت 
صفحـه جدید با نـام کاربـری emamkhomeiny در روزهـای ابتدایی فعالیت خود 
از مـرز ۱۰ هـزار دنبـال کننده گذشـته و معرفی این صفحه جدید به یکـی از پرتکرار 

تریـن پسـت هـای کاربـران ایرانـی در اینسـتاگرام تبدیـل شـده اسـت.

چه می خوانید...
گزیـده صحبـت هـای اسـحاق جهانگیـری، باهنـر و نامـه مطهـری به حسـن روحانـی را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانیـد. مخالفـان مذاکرات 
هسـته ای هـم ایـن روزهـا بـه خیابـان هـا آمـده اند. یادداشـت نعمـت احمـدی و واکنـش وزارت خارجه به ایـن اقـدام را در همیـن صفحه می 

توانیـد بخوانید.

خودرومجلساینستاگراموزارت بهداشت

اسـحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
دیـروز طی سـخنانی در همایـش فرمانداران 
یارانه هـا  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور،  سراسـر 
کشـور را گرفتـار کـرده اسـت، گفـت: بـه ما 

می گوینـد یارانـه پولدارهـا را حـذف کنیـد؛ 
مـا از کجـا پولدارها را بشناسـیم؟ گزیده ای 
از صحبـت هـای جهانگیـری را بـه نقـل از 

ایرنـا در زیـر مـی خوانید:

و  برده انـد  و  گرفته انـد  را  بانک هـا  پـول   •
نمی دهنـد. پـس  و  گردن کلفتـی می کننـد 

• عـده ای در گذشـته بـه مـردم پـول دادند 
و حـاال کـه مـا می خواهیم یارانـه پولدارها را 

حـذف کنیـد، بدهکار می شـویم.
• در سـختی ها هیـچ کـس بـه دولـت کمک 
نمی کنـد. آنهـا کـه مـا را تشـویق می کردنـد 
وقتـی کـه مـا وارد میـدان شـدیم سـکوت 

کردند.
• مهمترین وظیفه دولت نیز بازسـازی سرمایه 
اجتماعـی کشـور اسـت. مـا موظفیـم اعتمـاد 
عمومـی را در جامعـه تحکیـم کـرده و اعتماد 

مـردم بـه کارآمدی نظـام را حفـظ کنیم.
• مـا گاهـی می شـنویم یـک نهـاد در یـک 
شهرسـتان برخـورد بـدی بـا فرمانـدار کرده 

اسـت، ایـن اقـدام توجیـه پذیر نیسـت.
• گاهـی برخـی سـعی می کننـد خبرهـای 
و  بپردازنـد  خـود  رسـانه های  در  را  دروغ 
دولـت را منفعـل کننـد. امـا آنهـا نمی توانند 

بـا ایـن اخبـار مـا را بترسـانند.
• نقد مذاکرات هسـته ای حق صاحب نظران 
اسـت. رئیـس جمهـور بر مسـائل هسـته ای 
اشـراف کاملـی دارد و حتـی قبـل از شـروع 
مسـئولیت خود بـرای برنامه هسـته ای وقت 

است. گذاشـته 
• رئیـس جمهـور به صـورت مرتب مسـائل 
مذاکـرات را بـه رهبـری گـزارش داده و از 

اسـتفاده می کنـد. ایشـان  راهنمایی هـای 
• تحریم هـای ظالمانـه باید برداشـته شـود. 
و  خوش بینیـم  مذاکـرات  آینـده  بـه  مـا 
امیدواریـم ایـن مذاکـرات بـه نتیجه برسـد. 
مـا بـرای مدیریـت کشـور در شـرایط لغـو 

داریـم. برنامـه  تحریم هـا 
• این دروغ اسـت که گفته می شـود چشـم 
بـرای  حتـی  مـا  اسـت.  خـارج  بـه  دولـت 

شـرایط تشـدید تحریم هـا برنامـه داریـم.

مخالفان ما را آزار می دهند اما نمی ترسیم
دولت

برخورد 
وزارت کشور با 
برگزارکنندگان 
تجمع ها علیه مذاکرات 
هسته ای

در حالـی کـه قـرار اسـت تا یک 
مـاه دیگـر توافق هسـته ای بین 
ایـران و ۱+۵ شـکل بگیـرد در 
داخـل کشـور مخالفـان هسـته 

ای بـر تحرکاتشـان مـی افزاینـد. بعـد از تظاهـرات در تهـران و مشـهد روز 
شـنبه هـم مخالفـان مذاکـرات هسـته ای در قم تجمـع کردند. حـاال وزارت 
کشـور نسـبت به تجمع ها واکنش نشـان داده اسـت. به گزارش خبرآنالین 
قائم مقام وزیر و سـخنگوی وزارت کشـور با اشـاره به سـخنان روز گذشـته 
وزیـر کشـور در جمـع فرمانـداران اظهـار داشـت: وزیـر کشـور معتقد اسـت 
برگـزاری تجمـع لـه یـا علیه بعضـی از مسـائلی که مـورد وفاق ملی اسـت و 
بـه امنیـت ملـی برمی گـردد آسـیب زا اسـت. به طـور مشـخص »مذاکرات 
هسـته ای« از مصادیـق ایـن نـوع مـواردی اسـت که بـه امنیت ملـی باز می 
گـردد. حسـینعلی امیـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: مذاکرات هسـته ای 
تحـت نظـارت رهبـری انجـام می شـود و ایشـان چندین بـار گفتـه اند تیم 
مذاکره کننده هسـته ای زحمت می کشـند و مورد اعتماد ایشـان هسـتند. 
رییـس جمهـور هـم تعبیـر سـربازان جبهه دیپلماسـی را بـرای آنهـا به کار 
بردنـد. واقعیـت ایـن اسـت که همه بـا اصل مذاکـرات موافق هسـتند و همه 
مـی خواهنـد این مذاکـرات با حفظ خـط قرمزهای رهبری به نتیجه برسـد. 
بنابرایـن ایـن مسـئله موضوعـی در چارچوب امنیت ملی شـمرده می شـود. 
امیـری ادامـه داد: در حالـی کـه مذاکـره کننـدگان در حال مذاکره هسـتند 
برخـی اقدامـات از قبیـل برگـزاری تجمع چـه در موافقت و چـه در مخالفت 

بـا مذاکـرات هسـته ای امنیـت ملـی را مخدوش خواهـد کرد.
نابرایـن وزارت کشـور اعتقـادی به برگـزاری تجمعاتی از این قبیل نداشـته و 
بنـای صـدور مجوز برای ایـن تجمعات را ندارد. سـخنگوی وزارت کشـور در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه چگونه بـه رغم عـدم صدور مجـوز، چنـد تجمع با 
عنـوان »اجـازه نمـی دهیـم« در اعتـراض به مذاکرات هسـته ای در مشـهد 
و تهـران و قـم برگـزار شـده اسـت گفـت: وزیـر کشـور رسـما ابـالغ کـرده 
اسـت کـه نبایـد هیـچ مجـوزی بـرای برگـزاری تجمعـات هسـته ای صـادر 
شـود. صـدور مجـوز بـرای برگـزاری تجمعـات در اسـتان هـا نیـز بـر عهـده 
اسـتانداری هاسـت و اسـتانداران موظـف هسـتند مجـری سیاسـت هـای 
عمومـی دولـت باشـند و بـر ایـن مبنـا با این درخواسـت هـا برخـورد کنند. 
امیـری تاکیـد کـرد: بـا ابـالغ جدیـد وزیر کشـور دیگر شـاهد برگـزاری این 
تجمعـات نخواهیـم بـود و قطعا اگـر چنین تجمعـی برگزار شـود غیرقانونی 
خواهـد بـود. وی در پاسـخ بـه این سـوال که ایا وزارت کشـور قصـد برخورد 
بـا تجمعـات بـدون مجـوز را دارد یا خیـر اظهار داشـت: تجمعاتـی که بدون 
مجـوز برگـزار می شـوند غیرقانونی بـوده و وزارت کشـور بـا برگزارکنندگان 

آنهـا طبـق قانون برخـورد خواهـد کرد.

مطهری وزیر 
کشور را به 
استیضاح تهدید 
کرد

ماجـرای  شـد.  شـروع  شـیراز  از 
هـای  سـخنرانی  از  جلوگیـری 
نماینده مجلس شـورای اسـالمی. 
مشـهد و کـرج شـهرهای دیگری 
بودنـد کـه بـا مخالفـت عـده ای، 

سـخنرانی مطهـری لغو شـد. صبـر مطهری امـا دیگر تمام شـد. او طـی نامه ای 
سرگشـاده بـه رئیـس جمهور، خواسـتار جلوگیـری از لغـو مکرر سـخنرانی ها و 
همایـش ها شـد. قسـمت های مهـم نامه مطهـری بـه روحانی به نقل از سـایت 

انتخـاب در زیـر آمـده اسـت:
• همایـش »دولـت، ملـت، همدلـی و همزبانـی« در کـرج کـه از دو مـاه پیـش 
توسـط »کانون همبسـتگی دانشـجویان و دانش آموختگان« برای روز پنجشـنبه 
9۴/3/۷ تـدارک دیـده شـده بـود و الاقـل ایـن بنده به سـختی و با اصـرار کانون 
مذکـور پذیرفتـم، بـه علت مخالفـت و تهدید امـام جمعه کرج و برخـی نهادها و 
یکـی از نماینـدگان کـرج و به دنبال آن سسـتی و بی مسـئولیتی و عقب نشـینی 
اسـتاندار البـرز و فرمانـدار کـرج لغو شـد. گفته بودنـد »اگر این همایـش برگزار 
شـود بدتر از شـیراز می کنیم و قلم پایشـان را می شـکنیم« و متأسـفانه استاندار 
و فرمانـدار هـم بـه جـای آنکـه بگویند ما طبـق قانون با شـما برخـورد می کنیم 

تسـلیم قانون شـکنان شدند.
• اداره درسـت کشـور منوط به این اسـت که مقامات و نهادهای مختلف در کار 
یکدیگـر دخالـت نکننـد. امـام جمعه یا برخی نهادهـا یا نماینده مجلـس و مانند 
اینهـا نبایـد در ایـن گونه امـور و به طور کلـی در امور اجرایی دخالـت کنند و ااّل 
هـرج و مـرج و حکومـت ملوک الطوایفـی پدیـد می آید. حادثه شـیراز نیز ناشـی 

از همین معضل و سسـتی مسـئوالن اجرایی اسـتان بود.
• از جناب عالـی بـه عنوان رئیـس جمهور که مطابق اصل صد و سـیزدهم قانون 
اساسـی مسـئول اجـرای قانون اساسـی هسـتید سـؤال می کنم ایـن وضعیت در 

دولـت شـما تا کـی قرار اسـت ادامه پیـدا کند.
• قبـول دارم کـه همیشـه فشـارها بـر دولتهایـی کـه قصد اجـرای کامـل قانون 
اساسـی را دارند بیشـتر اسـت و این تهدیدها و اعمال محدودیتها مثال در دولت 
سـابق نبـود و در نتیجـه فضـای آزادی بیـان در ایـن دولـت بسـته تر اسـت، امـا 
ایـن عـذر بـرای توجیـه وضـع موجود قابـل پذیرش نیسـت زیـرا مردم بـا توجه 
بـه شـعارها و وعده هـای جناب عالـی بـه شـما رأی دادنـد و همراهـی مسـئوالن 

اجرایـی بـا طرفـداران خفقـان را در ایـن دولـت برنمی تابند.
• ایـن کـه مقامـات و نهادهـای حکومتـی، خـود بگوینـد اگر فـالن برنامـه اجرا 
شـود مـا بـه هـم می ریزیـم و اسـتاندار و فرمانـدار هم بترسـند و کوتـاه بیایند و 
آرمـان بـزرگ انقالب اسـالمی یعنـی آزادی بیـان را زیر پـا بگذارنـد، قابل قبول 

. نیست
• هشـدار می دهـم کـه اگـر یک بار دیگـر این گونه حـوادث تکرار شـود، با همه 
اعتقـادی کـه به حمایـت از دولت دارم، بـه کمک نماینـدگان خوش فکر و مدافع 

آزادی بیـان در مجلس، وزیر کشـور را اسـتیضاح خواهیم کرد.

احمدی نژادی ها 
از نظر من تعریف 
روشنی ندارند

رئیـس  نایـب  باهنـر  محمدرضـا 
مجلس در نشسـتی خبـری درباره 
مسـائل مختلـف کشـور صحبـت 
کـرد. گزیـده ای از سـخنان باهنر 
را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی 

خوانیـد:
• دلواپسـی هایی وجـود دارد کـه 

بایـد باشـد، امـا برخـی اینقـدر دلواپسـی ها را غلیظ می کننـد که به تیـم مذاکره 
کننـده شـک و تردیـد مـی کنند و بـا واژه هـای خارج از عـرف و تنـد از آن ها یاد 

می کننـد. در حالـی کـه ما بـه تیـم مذاکره کننـده اعتمـاد داریم.
• نبایـد برخـی این قـدر دلواپـس باشـند کـه احسـاس کننـد مذاکـره کننـدگان 
خیانـت می کننـد یـا مملکـت را می فروشـند، سیسـتم مـا بـه گونـه ای اسـت که 

اگـر هـم کسـی خـدای نکـرده بخواهـد مملکـت را بفروشـد نمی تواند. 
• اصولگرایـان هـم بـه دنبـال وحـدت هسـتند و بـه نظـر می رسـد در ایـن دور 

رقیـب مشـترک اصولگرایـان اصـال ح طلبـان باشـند.
• در سـال هـای پیـش اصالح طلبان یـا امیدوار نبودند و یا منسـجم نشـده بودند 

یـا نمـی خواسـتند در انتخابات جدی حضـور یابند لذا رقیب جـدی نبودند.
• ظـرف ۴-۵ سـال گذشـته رقابت هـای جدی بیـن اصولگرایان وجود داشـته که 
در برخـی نیروهـا ذهنیـت یـا کـدورت ایجاد کـرده و بایـد این را پاالیـش کنیم و 

به سـمت وحـدت برویم.
• معتقدیـم آقـای ناطـق نـوری ظرفیـت اصولگرایـی اسـت و نمـی توانـد اصالح 
طلـب باشـد لـذا مرتـب از ایشـان دعـوت می کنیـم امـا ایشـان مـی گویـد کـه 

احسـاس تکلیـف نمی کنـد.
• طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات کـه در مجلس مطرح اسـت شـور اول این طرح 
تصویـب شـده و شـور دوم را کـه تقریبـا نهایی شـده باید بـه صحن علنـی ارجاع 

شـده تـا ببینیـم مجلس چـه تصمیمی در ایـن باره خواهـد گرفت.
• اشـکالی نـدارد کـه اعضـای دولـت عضـو حـزب باشـند مثـال آقـای نوبخـت 
دبیـرکل یـک حـزب اسـت ایـن منعـی نـدارد امـا دولـت بـه ما هـو دولـت حزب 

نـدارد کـه بخواهـد بـرای انتخابـات لیسـت بدهـد.
• خود اصولگرایان هم شـاید نتوانند ائتالف صددرصدی داشـته باشـند. اصولگرایان 
و اصـالح طلبـان هـم می توانند با یکدیگر رقابت کنند یا حداکثر ممکن اسـت سـه 

لیسـت اصولگرا، اصالح طلب و یک لیسـت تلفیقـی بیرون بیاید.
• احمـدی نـژادی هـا از نظـر مـن تعریـف روشـنی ندارنـد زیـرا بـه چنـد طیف 
تقسـیم مـی شـوند. عـده ای اکنـون رقیب ایشـان هسـتند عـده ای از ایشـان جدا 
شـده اند و عـده ای حمایـت مشـروط دارنـد اینهـا گروه هـای متنوعی هسـتند که 
بعضـا اختالفشـان بـا یکدیگـر زیاد اسـت اما بخش هایـی از طیف های منتسـب به 
احمدی نـژاد و جلیلـی جـزء اصولگرایی هسـتند و در قالب وحـدت نیز می گنجند.

• در فضـای انتخابـات آینـده سـه نمونـه قابـل تصـور اسـت، یکی رقابـت اصالح 
طلبـان و اصولگرایـان ، دیگـری رقابـت اصـالح طلبـان، اصولگرایـان و جریـان 
اعتـدال و نهایتـا رقابـت اصـالح طلبـان تنـدرو و کنـدرو و اصولگرایـان تنـدرو و 
کنـدرو البتـه اعتدالیـون هنـوز نشـو و نمـو حقوقـی حـزب نکرده اند کـه جریانی 

از آن هـا شـکل بگیرنـد.

مجلسدولتخبر

ظریـف  جـواد  محمـد  فـارس  گـزارش  بـه 
تصمیـم  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 

گرفتیـم سـه چهـار هفتـه آینده تمـام وقت 
کار کنیـم تـا ببینیـم آیـا امکان رسـیدن به 

توافـق وجـود خواهـد داشـت یـا نـه. ظریف 
پـس از پایـان نشسـت هسـته ای یـک روزه 
ژنـو در مصاحبـه بـا بیـان اینکـه اختالفـات 
موجـود بیـن طرف هـای مذاکره هـم فنی و 
هم سیاسـی اسـت افـزود: بـه نظر می رسـد 
کـه ایـن وظیفـه مذاکـره کنندگان اسـت تا 
تـالش کننـد بـا راه حل هایـی کـه در لوزان 
بـه توافـق رسـیدیم، بـدون زیـاده خواهی و 
وارد کـردن مسـائل جانبـی کار نگارش متن 
را بـه پایـان برسـانیم. وی در گفت وگـو بـا 

خبرگـزاری صداوسـیما بـا اشـاره بـه اینکـه 
همچنـان نـکات اختالفـی متعـددی وجـود 
دارد، اضافـه کـرد: در نشسـت های متعـدد 
تـالش خواهـد شـد تـا ایـن اختالفـات بـه 
حداقل برسـد و در جلسـه آینده وزرا بررسی 
شـود. ظریـف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
موارد اختالفی شـامل چه موضوعاتی اسـت، 
گفـت: ایـن موضوعـات به طور عمـده همان 
اختالفاتـی اسـت کـه در بحث هـای  عمومی 
مطـرح اسـت. وی همچنین دربـاره مصاحبه 

بـا دانشـمندان و بازرسـی از مراکـز نظامـی 
بـاره دیدگاه هایـی را   ایـن  اظهارداشـت: در 
از قبـل مطـرح کـرده  بودیـم و مقـام معظم 
رهبـری هـم تاکیـد کردنـد و ما هـم در این 
بـاره تاکیـد کردیـم و قـرار شـد راهکارهای 
دیگـری برای حل و فصل  آن بررسـی شـود. 
براسـاس اعـالم مذاکره کنندگان کشـورمان 
نشسـت بعـدی هسـته ای پنج شـنبه همین 
هفتـه در سـطح معاونـان و کارشناسـان در 

ویـن برگـزار خواهد شـد.

تالش برای به حداقل رساندن اختالف در مذاکرات هسته ای
دولت
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه، امنیت اطالعات، خدمات نرم 

افزاری و سامانه های اطالعاتی شرکت آب منطقه ای کرمان
فرآیند ۰۴/الف/۹۴

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد بـا برگـزاری مناقصـه عمومـی یک مرحله ای نسـبت بـه انتخاب پیمانکار انجـام عملیات سـرویس، تعمیر، نگهداری، پشـتیبانی تجهیزات سـخت افزاری 
شـبکه، امنیـت اطالعـات، خدمـات نـرم افـزاری و سـامانه های اطالعاتی شـرکت آب منطقـه ای کرمان، در مدت یک سـال شمسـی اقدام نماید. لذا بدینوسـیله از شـرکتهای تعیین صالحیت شـده 
توسـط دبیرخانـه شـورای عالـی انفورماتیـک کشـور کـه دارای سـابقه انجام کار مشـابه باشـند دعـوت بعمل می آیـد به منظـور دریافت اسـناد مناقصه در قبـال ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار 
ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره ۲۱۹۵۰۸3۸۱۲۰۰۱ بانک صادرات ایران شـعبه ۲۴ مهر کرمان حداکثر تا سـاعت ۱۴ روز چهارشـنبه ۱3۹۴/3/۲۰ در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت 
آب منطقـه ای کرمـان، سـاختمان شـماره دو، طبقـه همکـف، اتـاق ۱3۱ دفتـر قراردادها، نماینده خویـش را کتبا معرفی و اعزام نمایند. شـرکت کنندگان در فرآیند بایسـتی هر یک از پـاکات الک و 
مهر شـده الف و ب و ج حاوی )ضمانتنامه شـرکت در مناقصه و اسـناد مناقصه تکمیل شـده و مدارک مربوط و پیشـنهاد قیمت( که در یک بسـته مناسـب لفاف پیچی و الک و مهر شـده باشـد را 
حداکثر تا سـاعت ۱۱:3۰ روز شـنبه ۱3۹۴/3/3۰ به دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک، طبقه همکف، اتاق 
 wrm.ir شـماره ۱۰۵ تحویل نمایند. زمان بازگشـایی پاکات سـاعت ۱۲ روز شـنبه مورخ ۱3۹۴/3/3۰ می باشـد. آگهی حاضر در بخش معامالت سـایت شـرکت مدیریت منابع آب ایران به نشـانی

و همچنیـن پایـگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور به نشـانی Iets.mporg.ir قابل رؤیت اسـت. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
م الف 136 
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آتیش بازی
فیلمـی به کارگردانـی بهمن گودرزی و نویسـندگی آرش قادری 

و تهیه کنندگی مرتضی شایسـته
خالصـه فیلـم: خالصـه داسـتان: قدیمیـا می گـن طـرف ایـن 
قـدر شـیر داغ خـورده دهنشـو سـوزنده، موقعـی کـه میخـواد دوغ 
میکنـه.  فوتـش  بخـوره 
حـاال ایـن شـده حکایـت 
آدمـای »آتیش بـازی« یا 
اینقـدر تختـه گاز میـرن 
یـا  میزنـن  یاتاقـان  کـه 
اینقدر احتیـاط رو رعایت 
انـور بـوم  از  میکنـن کـه 

میوفتـن.
سـانس  در  نمایـش 
 ،۱۵:3۰  ،۱۰:3۰ هـای 
در   ۲۱  ،۱۹  ،۱۷:۱۵
کرمـان آسـیا  سـینما 

دیدار ما و دیداِر دیگراني که ما را 

ندیده اند!

دیدار ما به همان ساعِت معلوِم 

دلنشین!

تا دیگر آدمي از یک وداع ساده 

نگرید!

تا چراغ و شب و اشاره بدانند که 

دیگر ماللي

نیست....

رضـا یزدانـی بـا انتشـار این عكـس در اینسـتاگرامش 
 : شت نو

تـکان دهنـده ترین قسـمت تو بیداریسـت اگه اجـازه بدی توی 
خـواب میمونـم بـرای شـادی ارواح اینهمـه رویا هزار سـاله که بی 
لـب ترانـه میخونـم سـرم بـه دور خاطـره هـای پینـه بسـته ی تو 
شـبیه فرفـره هـای ندیـده باد مـی چرخه مسـیر خاکی چشـماتو 

کـرد  گـم  بـاز 
بـه  ام  رسـیده 
دوراهـی رایـن یا 
کرخـه منـو بـاور 
کـن تـوی ذهـن 
بسـت  بـن  ایـن 
کـن  بـاور  منـو 
تـوی کشـف این 
سـکوت  لحظـه 
هایمـان  آینـه 
اتفاقـی  کـه 
نیسـت نـه دروغ 
از تـو بریـدن یـه 
حقیقـت محضـه

آخر

عکس نوشت 

       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹۴/12 نوبت دوم
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر دارد انجـام بارگیـری و حمل و نقل مواد شـیمیایی )اسـید سـولفوریک و سـود مایـع( خریداری 
شـده از مبـادی بارگیـری بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان را بمـدت یکسـال از طریق مناقصـه عمومی یـک مرحلـه ای به پیمانـکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد، لـذا از کلیـه شـرکت هـای واجـد صالحیـت و دارای رتبه و ظرفیـت آماده بـه کار که در ایـن خصوص سـابقه کار مفید 

داشـته باشـند دعـوت بعمل مـی آید.
زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری ۹۴/3/۱۸ لغایت ۹۴/3/۲۴ با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی 

مبلـغ خریـد اسـناد: 3۰۰،۰۰۰ ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 3۰۵۱۵۸۰۵۹۷۱ بانک رسـالت شـعبه بلـوار جمهوری اسـالمی کرمان 
بنـام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان 

محـل خریـد و تحویـل اسـناد: کیلومتـر ۲۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان- نیروگاه سـیکل ترکیبی کرمـان- اداره تـدارکات و انبار )خرید اسـناد( 
و دبیرخانـه )تحویل پاکات پیشـنهادی( 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۱۹۲،۸۱۲،۵۰۰ )بـه پیشـنهادهای فاقـد ضمانتنامـه یـا سـپرده، ضمانتنامـه های بانکی اشـتباه یا سـپرده 
هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقرر، چـک شـخصی و نظایـر آن ترتیب اثـر داده نخواهد شـد(

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۹۴/3/3۰
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۹۴/3/3۱

بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از انقضاء مدت مقرر واصل شـود مطلقـا ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 
 WWW.CO.IR و http://tender.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir ضمنـا فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـالع رسـانی

نیز منتشـر شـده است. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توان بـا شـماره تلفنهـای ۴-3۲۵۲۱۲۲۱-۰3۴ داخلی ۲3۸ یـا با شـماره تماسـهای ۵۸۱۲۰۴۹۵-۰3۴ و 
۵۸۱۲۰3۵۵-۰3۴ تمـاس حاصـل فرمایید. 

م الف ۱۴۷ 

کتابرسانه

سایت کرمان کنسرت
کرمـان کنسـرت وب سـایتی بـرای ارائـه اخبـار و اطالعات 
در زمینـه رویدادهای فرهنگی و هنری و موسـیقی در کرمان 
اسـت. در ایـن وب سـایت سیسـتم فـروش بلیـط رویدادهـا 
نیـز وجـود دارد کـه بـا اسـتفاده از آن هـم اشـتانی های عزیز 
میتواننـد به صـورت آنالین بلیط کنسـرت و دیگر رویدادهای 
فرهنگـی را تهیـه کننـد.  کرمـان کنسـرت در بهمـن مـاه 
۱3۹3 در سـتاد سـاماندهی وب سـایت هـای وزارت ارشـاد 

ثبت شـده اسـت.

kermanconcert.com

شكار کبک
نویسنده: رضا زنگی آبادی

ایـن کتـاب داسـتان قتـل های زنجیـره ای به دسـت جوانـی به نام 
»قـدرت« اسـت. »قـدرت« کـه در کودکی مادر خـود را از دسـت داده 

و مـورد بـی مهـری پـدر و 
بـرادر نامـادری خـود واقع 
شـده اسـت دل به دختری 
همسـایه  کـه  بنـدد  مـی 
بـوده  او  کالسـی  هـم  و 
اسـت. پـس از اینکـه برادر 
نامـادری اش بـا آن دختـر 
ازدواج مـی کنـد »قدرت« 
و  کـرده  تـرک  را  روسـتا 
بـه کرمـان مـی آیـد و در 
اثـر بیمـاری روانـی ناشـی 
از حـوادث گذشـته دسـت 
بـه قتـل هایی زنجیـره ای 

زند. مـی 

رویداددیالوگ

عبـاس )مهـران مدیـری( : تـا دیـروز وامیسـتادی جلـو در 
آسانسـور میگفتـی دربسـت! آپارتمان نشـینی یـاد ما میدی؟

و  فرهـادی  اصغـر  نویسـندگی  بـه  فیلمـی  زنگـی  دایـره 
آور بخـت  پریسـا  کارگردانـی 

قیام خونین پانزدهم خرداد
قیـام ۱۵ خـرداد، نقطـه عطفـی در تاریـخ مبـارزات ملـت ایـران بـه 
رهبـری حضـرت امام خمینی )ره( می باشـد. در سـحرگاه ۱۵ خرداد 
۱3۴۲، عوامـل رژیـم شـاه امام خمینـی )ره( را  دسـتگیر و به زندانی 
در تهـران منتقـل کردنـد. ایـن اقـدام باعث بوجـود آمـدن تظاهراتی 
سـنگین در شـهرهای مختلف ایران شـد. در این روز حدود ۱۵ هزار 

نفـر مسـلمان انقالبـی به خاک و خون کشـیده شـدند.

خواص اعجاب انگیز روغن شترمرغ
در رفع چین و چروک و درمان دردهای مفصلی

معجزه روغن شترمرغ را در درمان دردهای مفصلی  از دست ندهید

درد را برای همیشه فراموش کنید
www.roghanshop.ir

برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل
 با شماره 1۵۹6-۵۹7-0۹21  و ۹827-۹۴۴-0۹36 تماس بگیرید

رفع و بازکننده چین و چروک، رفع لكه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شكم و پا ،
 شفاف کننده صورت و تسكین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت کننده و جوان و شاداب کننده صورت
ماسک زیبایی و لطافت دست رفع کک مک و لكه های قرمز دست  (100درصد گیاهی)

ماسک رفع تیرگی و روشن کننده لب گیاهی
ماسک پاکسازی و الیه بردار و روشن کننده صورت کامال گیاهی

معجون خوراکی کوچک نمودن شكم گیاهی ، طبیعی و تازه (پودر و عرق)
مواد تقویت مو ، چشم و سر، ضد ریزش مو و مو خوره و شوره سر

مواد تقویت کمر بعداز زایمان


