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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,130,000
9,135,000
 4,650,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,560,000
1,770,000

934,020

دالر
يورو
پوند

33,080
36,850
50,770

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس دوگانه

36,200,000
30,900,000
36,000,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 

24,300,000
19,300,000

117,000,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو کوپ 

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

134,000,000

فرداامروز

موفقیتهای
اقتصادیاستاندار

پورشهسوار

چهارمینقهرمانیمتوالی
تیمملیبدنسازیو

پرورشاندامبا
رضاسلطانی
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جنابآقایعباسکوهستانیو
سرکارخانممهینکوهستانی

درگذشـت مـادر چنان سـنگین و جانسـوز اسـت که به دشـواری به 
بـاور مـی نشـیند، ولـی در برابـر تقدیـر حضرت پـروردگار چـاره ای 
جـز تسـلیم و رضا نیسـت. ایـن ماتم جانگـداز را به، خانـواده محترم 
تـان صمیمانـه تسـلیت عرض نموده و برای شـما صبـر و اجر و برای 

آن عزیـز سـفر کـرده علو درجـات طلب مـی کنیم. 
وحید، سعید، حمید گرگندی

همـکار گرامی جنـاب آقای عباس کوهسـتانی و 
خانم کوهسـتانی درگذشـت مـادر عززتـان را به 
شـما تسـلیت عـرض نمـوده و از درگاه خداونـد 
و  مغفـرت  طلـب  مرحومـه  آن  بـرای  رحمـان 
علـو درجـات و بـرای سـایر بازمانـدگان صبـر و 

شـکیبایی مسـئلت مـی نمایـم.
علی مالیی نژاد

جنابحجتاالسالمعلیرفیعیامام
جمعهمحترمشهرستانفاریاب

مصیبـت وارده را بـه شـما و خانواده محترمتان تسـلیت عرض 
نمـوده و بـرای آن مرحـوم طلـب مغفـرت و برای شـما صبر و 

داریم.  اجر مسـئلت 
اسماعیل شکوهی 
مهندس فالح

جنابآقایامیناسکندری
مرکـزی  دار  بخـش  عنـوان  بـه  را  شـما  انتخـاب 
شهرسـتان فاریـاب کـه نشـان از لیاقـت و کاردانی 
شـما مـی باشـد تبریـک  مـی گویـم و امیـدوارم 

موفـق و سـربلند باشـید. 
مهندس فالح
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    اداره کل راه وشهرســازي اســتان کرمــان در نظــر دارداجــراي پــروژه ذیــل را ازطریــق مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد 
ــه اداره  ــت اســناد  مناقصــه ب ــي شــود جهــت دریاف ــوت م ــت دع ــه شــرکت هاي داراي صالحی ــد . از کلی ــذار نمای شــرایط واگ
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محــل و مهلــت دریافــت اســناد: خیابــان آیــت ا...صدوقــي اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان -اداره پیمــان و رســیدگي 
از تاریــخ94/03/21 لغایــت 94/03/25

ــان آیــت ا...صدوقــي اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان- دبیــر خانــه مدیریــت  محــل و مهلــت تحویــل پــاکات: خیاب
ــا ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه مــورخ94/04/03 حراســت حداکثــر ت

محل و تاریخ بازگشایي پاکات: اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت 12 روز چهارشنبه مـورخ94/04/03
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

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

مدیرکلراهوشهرسازیکرمانخبرداد:

بهرهبرداریاز9کیلومتر
بانددومکمربندیامامرضا)ع(

صفحه 3

مدیـر کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، از بهـره 
بـرداری 9 کیلومتـر بانـد دوم کمربنـدی بزرگـراه امـام 
رضـا)ع( شـهر کرمـان خبـر داد. بـه گـزارش روابـط 
کرمـان،  اسـتان  شهرسـازي  و  راه  کل  اداره  عمومـي 
خـداداد مقبلـی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت: 9 کیلومتر 
بانـد دوم از کیلومتـر هشـت تـا 17 کمربنـدي امـام 
رضـا)ع( زیـر ترافیـک رفـت و بـه بهـره برداري رسـید.  
وي خاطرنشـان کـرد: براي اجراي عملیات فوق هشـت 
میلیـارد تومـان هزینه شـده اسـت. مقبلی طـول کامل 
ایـن محـور را 44 کیلومتـر اعـالم کـرد و گفـت: بـه 
منظـور دو بانـده شـدن مسـیر، 35 کیلومتـر بانـد دوم 

دیگربایـد سـاخته شـود کـه در شـرایط فعلـي بـرا ي 
انجـام ایـن عملیـات ، بـه اعتبـاري بالغ بـر 55 میلیارد 
تومـان نیاز اسـت. وي افزود: این محور شـریاني ارتباط 
بین اسـتانهاي جنوب غرب کشـور به سـمت شـمال و 
شـمال شـرق کشـور و مـرز دوغـارون ) قدیمي تریـن و 
فعال تریـن مـرز جمهـوري اسـالمي ایـران و جمهوري 
اسـالمي افغانسـتان ( را برقـرار مي کند.  مدیـر کل  راه 
و شهرسـازي اسـتان خاطرنشـان کرد: تا قبل از احداث 
ایـن کنارگـذر ورود کامیون هـا و ترافیـک سـنگین بـه 
معابـر درون شـهري باعـث اخـالل در ترافیـک شـهر و 
بـروز سـوانح و تصادفـات مي شـد.  وي تصریـح کـرد: 

خوشـبختانه بـا احـداث ایـن کنارگـذر ایـن مشـکل 
مذکـور  کنارگـذر  دوم  بانـد  و  اسـت  شـده  برطـرف 
جهـت جداسـازي ترافیـک رفـت و برگشـت و کاهـش 
تصادفـات رودررو در برنامـه کاري ایـن اداره کل قـرار 
گرفـت .خـداداد مقبلـی اظهـار داشـت: بـا توجـه بـه 
تـردد کامیون هـاي سـنگین و وجـود پـادگان نظامـي 
شـهیدباهنر، ایـن محـدوده یکـي از نقـاط پرحادثه بود 
کـه بـال احـداث ایـن 9 کیلومتـر مشـکل فـوق مرتفع 
گردیـد.  وي تأکیـد کرد:  در صورت تأمیـن اعتبار مورد 
نیـاز، احـداث مابقـي محـور نیـز در دسـتور کار قـرار 

گرفت. خواهـد 

 نکیسا خديشی
اولیـن جلسـه مجمـع عمومـی انجمـن 
حمایـت از توسـعه اسـتان کرمان در سـال 
94 دیروز دوشـنبه در اتـاق بازرگانی تهران 
بـا حضـور نماینـدگان مجلـس، مسـئولین 
ادوار  نماینـدگان  کرمـان،  اهـل  کشـوری 

مجلـس و اسـتاندار کرمـان برگـزار شـد.
در ابتـدای جلسـه باهنـر نماینـده مردم 
تهـران و رئیـس انجمـن حمایت از توسـعه 

کرمـان، رشـد اقتصـادی کرمـان را همواره 
بیشـتر از سـایر اسـتان هـای کشـور ذکـر 
کـرد و گفـت: علی رغـم اینکه از 10 سـال 
قبـل از دولـت فعلی توسـعه با ترمز شـدید 
روبـرو اسـت امـا اکثر پـروژه هـای ملی در 
کرمان توانسـته اسـت خود را بـه جلو ببرد.

نایـب رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی 
ادامـه داد: بحـران هـای متعـددی را پیـش 
گـزارش  بنابـر  آب  بحـران  کـه  داریـم  رو 
قـرار  نیـرو در خـط مقـدم آن هـا  وزارت 
دارد. وی ضمـن تقدیـر از همـت اسـتاندار 
در  کار  فضـای  بـردن  جلـو  بـرای  کرمـان 
لحـاظ  بـه  اسـتاندار  داد:  توضیـح  کرمـان 
تومـان  میلیـارد  تـا 60 هـزار  تئـوری 50 
تفاهـم نامـه در کرمـان با سـرمایه گـذاران 
امضـا کـرده اسـت کـه اگـر 10 درصـد آن 
بـرای  بزرگـی  اتفـاق  برسـد  اجـرا  بـه  هـا 
کرمـان خواهـد بـود. باهنـر گفـت: هر چند 
امیدواریـم نتیجـه مذاکـرات با قـدرت های 
بیـن المللـی ختـم بـه خیر شـود و جـدا از 
مواضـع تنـد طرفیـن اگر بـه تفاهـم عملی 
روسـت.  پیـش  زیـادی  امیدهـای  برسـیم 
البتـه از طرفـی ضرورتـی نـدارد کـه همـه 
چیـز را بـه بعـد از تفاهـم موکـول کنیـم.

مهنـدس باهنـر بـه تدوین سـند چشـم 
اشـاره  تشـخیص  در مجمـع  انـداز ششـم 
کـرد و گفـت: بـا دولـت قـرار گذاشـته ایم 
برنامـه ششـم  بـه  را  آرزوهـای خـود  کـه 
نیاوریـم و اهـداف منطقـی و محاسـباتی را 
وارد برنامـه کنیـم و مقـرر گردیـده اسـت 
چندیـن کار بـزرگ و پـروژه عظیـم را در 
برنامـه ببینیـم و برای همـه کارهای بزرگی 
کـه در راه اسـت زنبیـل کرمـان را در نوبت 

ایم. گذاشـته 
دیگـر  کرمـان  اسـتاندار  حسـینی  رزم 
سـخنران جلسـه بود. وی در ابتدا با اشـاره 
ریاسـت  انتخابـات  در  مـردم  انتخـاب  بـه 
انتخـاب  گفـت:  یازدهـم  دوره  جمهـوری 
مـردم ایـران در 24 خـرداد سـال 92 کـه 
منجـر بـه  دولـت تدبیـر و امید شـد فضای 
کسـب و کار را بهبود بخشـیده اسـت. رای 
هوشـمندانه مـردم بـود کـه دالر 3 هـزار 
و 850 تومـان را یـک شـبه بـه 3 هـزار و 
320 تومـان رسـاند و همچنـان هم از ثبات 
تعـداد  اسـتاندار کرمـان  اسـت.  برخـوردار 

موافقـت نامه هـای منعقد شـده در 18 ماه 
گذشـته را 264 عـدد ذکـر کـرد و گفـت: 
هشـت درصـد ایـن توافقنامـه هـا اکنـون 
اجرایـی شـده اسـت و اگـر موانـع کسـب و 
کار نبـود ایـن میزان به 30 درصـد افزایش 

پیـدا مـی کرد.
موانـع  بـه  دیگـر  بـار  کرمـان  اسـتاندار 
پیـش رو در حـوزه توسـعه اسـتان اشـاره 
فعالیـت،  مانـع  بزرگتریـن  گفـت:  و  کـرد 

مسـئولیت  بـا  متناسـب  اختیـارات  عـدم 
هاسـت. بـرای نمونـه در حوزه گردشـگری 
آثـار تاریخـی در حـال نابـودی اسـت امـا 
تصمیـم گیـری بایـد در تهـران انجام شـود 
و ایـن نهـاد تصمیـم گیـر هـم از موقعیـت 
تاریخـی اطـالع کافـی  بناهـای  و شـرایط 
نـدارد یـا در حالی کـه بحـران آب را داریم 
و صنعتگـر مـا بـرای انتقـال آب نمـی تواند 
از آب منطقـه ای اسـتان موافقـت بگیـرد.

طـرح  ضمـن  حسـینی  رزم  مهنـدس 
مختلـف  هـای  حـوزه  در  انتقاداتـی 
بهداشـتی، شـهری و بودجـه ای در اسـتان 
کرمـان توضیـح داد: اگـر بـه دنبال توسـعه 
اندیشـه  بـا  فرمانـداران  از  بایـد  هسـتیم 
سـهم  بـه  اگـر  کنیـم.  اسـتفاده  توسـعه 
دولتـی اقتصـاد بـرای اسـتان بسـنده کنیم 
همچنـان بایسـتی شـاهد بیـکاری باشـیم. 
اسـتاندارد  پـارک  یـک  حـوزه شـهری  در 
در شـهر کرمـان وجـود نـدارد و شـهرداری 
بـا منابـع مالـی محـدود روبـرو اسـت. در 
بخـش بهداشـت بـه گفتـه وزیـر محترم 3 
هـزار تخـت بیمارسـتانی کـم داریـم. خود 
مدیـرکل فرودگاه های کشـور روز گذشـته 
کـه از ترمینـال فـرودگاه های شـهر کرمان 
بازدیـد مـی کـرد اظهـار شـرمندگی مـی 
از  کوچکـی  بخـش  تنهـا  هـا  ایـن  نمـود. 

کارهـای بـر زمیـن مانـده انـد.
از  کرمـان  اسـتان  در  دولـت  نماینـده 
انجمـن حمایـت از توسـعه اسـتان کرمـان 
فعـال  و  دائـم  دبیرخانـه  ایجـاد  تقاضـای 
کـرد و گفـت: ثـروت در کرمـان در زمیـن 
هـا و مغزهـا محبـوس شـده اسـت و بـا از 
بیـن بـردن قوانیـن مزاحم بدور از سیاسـی 
کاری و اسـتفاده از همـه گـروه هـا در ایـن 
انجمـن فـرش قرمـز برای سـرمایه گـذاران 

پهـن کنیـم.
در ادامه این مراسـم مهنـدس ثمربخش 
خودروسـازی  صنایـع  از  نمایندگـی  بـه 
مدیرعامـل  زاده  تقـی  مهنـدس  و  اسـتان 
جدیـد گل گهـر گـزارش های خـود را ارائه 

کردند.
الزم بـه توضیـح اسـت ایـن انجمـن بـا 
ابتـکار مهنـدس باهنـر همزمان بـا مجلس 

هفتـم راه انـدازی شـده اسـت.

خبـر قتل پنـج نفـر در یکی از شهرسـتان 
هـای جنوبـی اسـتان کرمان به دلیل مسـائل 
مـورد اختـالف میـان دو طایفـه را مـی توان 
فاجعـه ای بـرای قانـون قلمـداد کـرد و زیاده 
از  ایـن گـذِر بـی محابـا  نیسـت اگـر بـرای 
بارهـا  شـود.  اعـالم  عمومـی  عـزای  قانـون 
چنیـن اخبـاری جسـته و گریختـه از برخـی 
شـهرهای ایـران و مناطقـی از جنوب اسـتان 
منتشـر شـده اسـت و هـر بـار ایـن موضـوع 
بـه ذهـن متبـادر مـی شـود کـه چـرا در این 
قـرن و بـا ایـن همـه دسترسـی هـای رسـانه 
ای و فرهنگسـازی هـا و گـذر از دورانـی کـه 
هـر شـخص و طایفـه مسـئول اجـرای قانون 
اتفاقاتـی  شـخصی خـود بـود هنـوز چنیـن 
مـی افتـد و عـده ای قربانـی ایـن نابهنجاری 

شـوند. می  اجتماعـی 
بـا   متاسـفانه طـی سـال هـای گذشـته 
وجـود دههـا سـال تـالش بـرای قانونگـذاری 
و اجـرای قوانین موضوعه در کشـور از سـوی 
مراجـع ذیربـط بـاز هـم در برخـی مناطـق 
دیـدگاه های شـخصی و طایفـه ای فراقانونی 
حاکم اسـت و ایـن وضعیت مخـدوش کننده 
روال اجتماعـی متاثـر از قانـون مندی جامعه 
اسـت. حتـی بـه نظر مـی رسـد در مـواردی 
بهـای بیـش از حـد دادن بـه ریش سـفیدی 
خـود  طوایـف  بـزرگان  تصمیمـات  و  هـا 
منشـاء ایجـاد احسـاس بـی نیـازی بـه قانون 
شـده اسـت و در نهایـت منجـر بـه اتفاقاتـی 
مـی شـود کـه زخـم هـای عمیقی بـر جامعه 
ایجـاد مـی کنند و بدتـر از آن باعث تشـدید 
احسـاس ناامنـی مـی شـوند. اینکـه در یـک 
کسـی  روسـتایی  حتـی  و  شـهری  اجتمـاع 
بـه خـود اجـازه دهـد سـالح در دسـت گیرد 
و قانـون مـن در آوردی خـود را بـه بدتریـن 
شـکل ممکـن پیـاده کنـد موضوع سـاده ای 
نیسـت کـه بـه راحتـی از کنـار آن گذشـت. 
مملکـت قانـون دارد و برای جرائم برشـمرده 
شـده در قانـون مجـازات متناسـب در نظـر 
گرفته شـده اسـت و هـر رویدادی کـه از نظر 
محاکـم و قانـون جرم تلقی شـود مجازات آن 
بـه تناسـب مکتـوب شـده و قابلیـت اجرایـی 
دارد و اصـوال قوانیـن تدویـن شـده انـد تـا 
جوامـع انسـانی بـه امنیـت برسـند و آدم هـا 
در یـک فضـای قانونمنـد در کنـار یکدیگـر 
زندگـی کننـد. در ایـن میـان بـه نظـر مـی 
رسـد بایسـتی رویـه های جدی تـری را برای 
سـوق دادن طوایـف و برخـی از افـرادی کـه 
اهمیتـی بـرای قانـون مملکـت قائل نیسـتند 
اساسـی  هـای  آمـوزش  از  گرفـت.  نظـر  در 
حقوقـی و تفهیـم لـزوم پایبندی بـه قانون تا 
اجـرای دقیق و حتـی سـختگیرانه قوانین در 
مناطقـی کـه توجـه بـه قانـون در آن کمتـر 
اسـت چه اینکه مشـهور شـدن برخی مناطق 
بـه عناوینـی که متبـادر کننده قانون شـکنی 
اعمـال  یـا اجـرای خودسـرانه ذهنیـات و  و 
خشـونت بـه هیـچ عنـوان زیبنـده شـهرهای 

اسـتان کرمـان و کشـورمان نیسـت.
رسـوم  برخـی  در  حتـی  مـورد  ایـن  در 
نیـز  طوایـف  و  مناطـق  برخـی  خانوادگـی 
مـوارد زیـادی دیـده مـی شـود که خـارج از 
حقـوق  منطقـی  و  قانونـی  هـای  چارچـوب 
زنـان و کـودکان نادیـده گرفتـه مـی شـود و 
زندگـی های زیـادی بدینگونه تباه می شـود. 
اینکـه همـه ایرانـی هـا و اسـتان کرمانـی ها 
مطمئـن باشـند چتـر قانون بـرای همـه آنها 
گشـوده اسـت و همه در پناه قانـون قراردارند 
و مشکالتشـان بـا ادم هـای دیگـر را نـه بـا 
اسـلحه شـخصی که بایسـتی از طریق مراجع 
ذیصـالح قضایـی حل و فصل کننـد یک ایده 
آل بـرای آینـده اسـت. آینـده ای کـه هیـچ 
شـهر و منطقه ای در کشـور و اسـتان کرمان 
بـه رفتـار هـای خودسـرانه و خشـونت آمیـز 

فراقانونـی معـروف نیسـت...

اصولگرایانواصالحطلبانکرمانیبرسریکمیز

زنبیلکرمان
درصفتوسعه
استاندار کرمان: رای هوشمندانه مردم در سال 92 بود که قیمت دالر را کاهش داد

گزارش»پیامما«ازآلودگیهوایزرند

نفسزرندگرفت
وحید قرايی

شلیک به قانون



شماره پیاپی 391   دوره جدید شماره 22
سه شنبه 19 خردادماه 1394 

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

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

خبر

بهره مندی 429 هزار خانوار در 
استان كرمان از گاز طبیعی 

محمـد علی ودیعتی مدیر عامل شـرکت گاز اسـتان 
کرمان از نصب 301،000 انشـعاب گاز در اسـتان خبر 
داد و گفـت : در اسـتان ، 84 هـزار  انشـعاب در بخـش 
شـهری  بخـش  در  انشـعاب  هـزار   217 و  روسـتایی 
دراسـتان اجـرا شـده اسـت کـه شـرایط بهـره منـدی 
429 هزارخانوار شـهری و روسـتایی را در سطح استان 
کرمـان از نعمـت گاز طبیعـی را فراهـم نمـوده اسـت . 
وی در ادامـه گفـت : در سـایه تـالش جمعـی و بهـره 
گیـری از مزیـت همـکاران متعهـد و تخصیـص بودجه 
تعـداد  بـه  گازرسـانی  راسـتای  در  موجـود  منابـع  و 
بیشـتری از شـهر هـا و روسـتاها از کوتاهتریـن و بـه 
صرفـه تریـن مسـیر ممکن شـاهد بهره مندی شـهرها 
و  هسـتیم  اسـتان  پرجمعیـت  روسـتاهای  غالـب  و 
امیداواریـم در سـالجاری بتوانیم با گازرسـانی به شـهر 
ها و روسـتاهای اسـتان تعداد بیشـتری از مـردم فهیم 
دیـار کریمـان ، از نعمـت گاز طبیعی بهـره مند گردند. 
ودیعتـی هچنیـن تصریـح کـرد : هم اکنـون 485 هزار 
مشـترک خانگـی و تجـاری در بخـش هـای  شـهری 
و روسـتایی  در اسـتان بهـر منـد از گاز طبیعـی مـی 
باشـند که شـامل 78 هزار مشـترک روسـتایی و 406 
هـزار مشـترک شـهری اسـت. وی در ادامه بـر مصرف 
بهینـه گاز  تأکیـد کـرد و گفت: نحوه اسـتفاده صحیح، 
بهینه سـازی  و  صرفه جویـی  ایمنـی،  نـکات  رعایـت 
مصـرف نـه تنها در زمسـتان بلکـه در تمامـی فصلهای 
سـال بایسـتی  رعایـت شـود تـا عـالوه بـر کمـک بـه 
اقتصـاد خانواده هـا در پویایـی اقتصاد کشـور در بخش 
صنایـع منشـعب ، نیروگاههـا و بخش سـی ان جی نیز 

آثـار مثبـت و مطلوبـی خواهد داشـت.

وقف میلیاردی ملک جهت  ترويج 
قرآن در كرمان

بانـوی خیـر کرمانی آپارتمان  خـود را  وقف بر ترویج 
و آمـوزش قـرآن کریم کـرد.   به گـزارش روابط عمومی 
اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان کرمان،حجـت 
االسـالم حمیـد رضـا حسـین رضایـی سرپرسـت اداره 
اوقـاف و امـور خیریـه ناحیـه یک کرمـان از ثبـت مورد 
وقـف جدیـدی  با نیت ترویـج و آموزش قـرآن کریم در 
ایـن شهرسـتان خبـر داد و افـزود : توسـط بانـوی خیر 
78 سـاله کرمانـی یـک واحـد آپارتمانی در قالب سـنت 
حسـنه وقـف ثبت شـد.   وی ادامـه داد: »کبری برهانی 
نـژاد راینـی« در اقدامـی خداپسـندانه  واحـد آپارتمانی 
خـود را  در راسـتای احیـاء آمـوزش کالم وحـی ، امـور 
دینـی و مذهبـی  در شـهر کرمـان وقف کرد.    حسـین 
رضایـی، ارزش مـورد وقـف مذکـور را مبلـغ ده میلیارد 
ریـال عنـوان و خاطرنشـانکرد: ملـک مذکـور524 متـر 
مربع  سـاختمانی نو سـاز  در 3 طبقه می باشـد که در 
بلـوار قدس شـهر کرمان واقع شـده اسـت.   وی تصریح 
کـرد : بـا ثبت این وقف ارزشـمند از ابتدای سـال جاری 
بـه همـت واقفـان نیکـوکار 4 فقره وقـف در حـوزه اداره 

اوقـاف ناحیـه یک کرمان محقق شـده اسـت.

بازديد استاندار كرمان از مجتمع 
مس سرچشمه 

اسـتاندار کرمان بـه همراه معاون سیاسـی امنیتی و 
مدیـرکل سیاسـی اسـتانداری، امام جمعه رفسـنجان و 
نماینـده مردم سـیرجان و بردسـیر در مجلس شـورای 
از  دیگـر  شـماری  و  دادگسـتری  مدیـرکل  اسـالمی، 
مسـووالن اسـتان از مجتمـع مـس سرچشـمه اسـتان 
کرمـان بازدیـد کـرد. معـدن مـس سرچشـمه در 160 
کیلومتـری   50 و  کرمـان  غربـی  جنـوب  کیلومتـری 
ناحیـه مرکـزی رشـته کـوه  جنـوب رفسـنجان و در 
زاگـرس قـرار گرفتـه اسـت. معـدن مـس سرچشـمه 
معدنـی  صنعتـی  هـای  مجتمـع  بزرگتریـن  از  یکـی 
بـزرگ  مجتمـع  ایـن  و  شـود  مـی  محسـوب  جهـان 
تریـن تولیـد کننـده مس ایـران می باشـد. بخش های 
تولیـدی مجتمـع مـس سرچشـمه عبـارت از معـدن، 
تغلیـظ، ذوب، پاالیشـگاه و ریختـه گری هـا و لیچینگ 
اسـت و ایـن معـدن یکـی از بزرگتریـن معـادن روبـاز 

جهـان بـه شـمار مـی رود.

تقويت همبستگی 
ملی، نتیجه 

انتخابات باشد
رئیـس  پارلمانـی  معـاون 
گروه هـای  گفـت:  جمهـور 
انتخابـات  جریـان  در  سیاسـی 
سـال جـاری بـا حرمـت نهـادن 
بـه شـعار سـال، در رقابتی سـالم 
حضـور پیـدا کننـد. بـه گـزارش 
ایسـنا مجیـد انصاری در سـفر به 
شهرسـتان رومشـگان بـا اشـاره بـه دو انتخابـات مهـم کشـور در سـال جـاری 
افـزود: بسـیار خوشـحالیم کـه نظـام سیاسـی ایـران، مردم سـاالر اسـت و طـی 
سـال های گذشـته 32 انتخابـات و همه پرسـی برگـزار کـرده اسـت. وی بیـان 
کـرد: گروه هـای سیاسـی، احزاب و جمعیت هـا باید در جریـان انتخابات مجلس 
خبـرگان و مجلـس شـورای اسـالمی بـا حفـظ منافـع، وحـدت ملـی و اخوت و 
بـرادری عمومـی بـا حرمـت نهـادن به شـعار سـال در رقابتـی سـالم و اخالقی 
حضـور پیـدا کننـد. ایـن مقام مسـئول با تاکیـد بر اینکـه رقابت سیاسـی نباید 
بـه خصومـت بینجامـد، ادامـه داد: نتایـج انتخابـات بایـد منتهـی بـه تقویـت 
همبسـتگی ملـی و انسـجام بیشـتر بیـن دولـت و ملـت شـود. انصـاری اضافـه 
کـرد: امـروزه دشـمنان بـه ویژه رسـانه های صهیونیسـتی درصدد ایجاد شـکاف 
میـان دولـت و ملت هسـتند بـه همین خاطـر بایـد در جریان انتخابـات نهایت 

هوشـمندی را بـه خـرج داد.

چه می خوانید...
حسـن روحانـی از مـردم خواسـته مراقـب حسـاب و کارت خـود باشـند. جهانگیـری از دولت قبل شـدیدا انتقاد کـرده و دومین معـاون احمدی 

نـژاد هم دسـتگیر شـده اسـت. این خبرهـا را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانید.

خبر

رییس جمهـور در جلسـه هیـات وزیران 
اقتصـادی  امـور  وزارت  از  قدردانـی  بـا 

بـا  مبـارزه  عالـی  شـورای  و  دارایـی  و 
پولشـویی، بـر سیاسـت دولـت مبنـی بـر 

شـفاف سـازی تأکیدکـرد. حسـن روحانی 
گفـت: ایـران در مبارزه با پولشـویی جدی 
ظرفیت هـای  تمـام  بـا  دولـت  و  اسـت 
موجـود و سـازوکارهای قانونـی بـه مقابله 
و  داشـته  اهتمـام  پدیـده  ایـن  بـا  مؤثـر 
بـه گـزارش خبرآنالیـن  خواهـد داشـت. 
بـه نقـل از پایـگاه اطـالع رسـاني ریاسـت 
پـس  کـه  روحانـی  حسـن  جمهـوري، 
امـور  وزارت  اقدامـات  گـزارش  ارائـه  از 
اقتصـادی و دارایـی درخصـوص »مبـارزه 
بـا پولشـویی« صحبـت مـی کـرد، پـول 
هایـی  فعالیـت  حاصـل  کـه  را  کثیـف 

قاچـاق،  مخـدر،  مـواد  تجـارت  قبیـل  از 
اقتصـاد  مخـرب  اسـت،  رانـت  و  ارتشـاء 
ملـی دانسـت و اظهارامیـدواری کـرد کـه 
در پرتـو سیاسـت دولـت در مـورد شـفاف 
سـازی مقـررات و معامـالت، زمینـه هـای 
رییـس  بـرود.  بیـن  از  پولشـویی  رشـد 
جمهـور ادامـه داد: متأسـفانه تحریم های 
تجـارت  زمینـه  ایـران،  مـورد  در  بانکـی 
غیررسـمی را تقویـت کرد کـه در مواردی 
بـرای توجیه پولشـویی به کار رفته اسـت. 
روحانـی خاطرنشـان کرد: سیسـتم بانکی 
بایـد بـرای فعالیت هـای رسـمی و قانونی 

امنیـت کامـل را برقـرار نمـوده و محـرم 
فعالیـت  بـرای  و  باشـد  مـردم  اطالعـات 
هـای غیرقانونـی بـه شـدت نا امن باشـد، 
از  نتوانـد  هیـچ کـس  کـه  ای  گونـه  بـه 
سـوء  پولشـویی  بـرای  بانکـی  سیسـتم 
اسـتفاده نمایـد. رییـس شـورای اقتصاد با 
بیـان اینکـه مـردم بایـد مراقـب باشـند از 
نـام، حسـاب و کارت آنهـا سـوء اسـتفاده 
نشود،دسـتگاه هـای اقتصادی کشـور را به 
تبـادل اطالعـات بـا یکدیگـر بـرای توفیق 
بیشـتر در امـر مبـارزه با پولشـویی توصیه 

. د کر

مردم مراقب حساب و كارتشان باشند

انتقاد شديد 
جهانگیری از
 دولت قبل

در  روحانـی  اول حسـن  معـاون 
طـرح   8 کار  بـه  آغـاز  مراسـم 
میعانـات  پاالیشـگاه  جدیـد 
گازی بـه انتقـاد از دولـت قبـل 
پرداخـت. گزیـده صحبـت هـای 
جهانگیـری را بـه نقـل از مهر در 

زیـر مـی خوانیـد:
 در گذشـته فـروش نفـت بـه برخـی از نهادهـا و اشـخاص انجام مـی گرفت 
امـا در سیاسـت جدیـد دولت، فروش و صـادرات نفت متمرکز شـده و صرفا از 

طریـق امـور بیـن الملل شـرکت ملـی نفت ایـران انجام می شـود.
  در دولـت گذشـته متاسـفانه برخـی از محمولـه هـای نفت ایـران به برخی 
از اشـخاص و یـا نهادهـا فروختـه شـده کـه بـا گذشـت چند سـال هنـوز پول 

ایـن نفـت ها بـه حسـاب خزانه واریز نشـده اسـت.
 در دولـت گذشـته بـا وجـود افزایـش قابـل توجـه قیمـت نفـت و ثبـت 
رکوردهـای درآمدهـای نفتـی، اما تجربه تلخـی از اسـتفاده از درآمدهای نفتی 

ایجاد شـده اسـت.
 در دولـت قبلـی بـا اتخـاذ بدتریـن سیاسـت های اقتصـادی و در دورانی که 
نفـت در باالتریـن قیمت هـا در بـازار معامله می شـد، اما دسـتاورد قابل توجه 
اقتصـادی حاصـل نشـد. این افزایـش درآمدهای نفتـی جز افزایش نـرخ تورم، 
بیکاری و زمین گیر شـدن طرح توسـعه واحدهای صنعتی و کاهش مشـارکت 

سـرمایه گـذاران بخـش خصوصی دسـتاورد دیگری بـه ارمغان نیاورده اسـت.
 سـال 1390 درآمدهـای نفتـی ایران بـه بیش از 118 میلیارد دالر در سـال 

افزایـش یافته بود.
 ایـن در حالـی اسـت که هـم اکنون با سـقوط قیمت نفـت، درآمدهای نفتی 

بـه کمتـر از 50 میلیارد دالر کاهش یافته اسـت.
 مدیریـت درآمدهـای نفتـی در دولـت یازدهـم یکـی از مهمتریـن برنامـه 
هـای اولویـت دار اسـت، بر این اسـاس بـا وجود کاهـش درآمدهـای نفتی، اما 
حجـم سـرمایه گذاری هـا در مقایسـه بـا دولـت قبلی بـه میزان قابـل توجهی 

افزایـش یافته اسـت.
 در طـول 9 ماهـه نخسـت سـال گذشـته رشـد سـرمایه گـذاری مثبت 13 
درصـد بـوده، ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن نـرخ در کل سـال 92، منفی 11 

درصـد گزارش شـده اسـت.
 برخـی از افـراد سـطح سیاسـت های اقتصاد مقاومتی را تا سـطح خودشـان 
پاییـن مـی آورنـد و آنهـا دولت را متهـم می کنند کـه دولت به دنبـال اجرای 
اقتصـاد مقاومتـی نیسـت، ایـن در حالی اسـت کـه اقتصـاد مقاومتـی را نباید 

یـک اقتصـاد روسـتایی و یـا یـک اقتصاد سـنتی و قدیمی فـرض کرد.
 در دولـت قبلـی بیـش از صـد میلیارد دالر واگـذاری در قالب سیاسـت های 
خصوصـی سـازی انجـام گرفـت، امـا کسـی سـئوال نمـی کنـد کـه پـول این 
واگذاری هـا و خصوصـی سـازی هـا کجـا خرج شـده و حتـی هیچ کسـی این 

موضـوع را بررسـی نخواهـد کرد.

درگیری
 حداد عادل با 
نماينده منتقد

اردسـتان  مـردم  نماینـده 
در مجلـس در جریـان جلسـه 
علنـی دیـروز مجلس بـا رئیس 
در  اصولگرایـان  فراکسـیون 
گیـری لفظـی پیـدا کـرد. بـه 
احمـد  خبرآنالیـن،  گـزارش 

بخشـایش اردسـتانی، نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس در جریـان 
جلسـه امـروز در بخشـی از نطـق میان دسـتور خود بـا انتقـاد از وضعیت 
اقتصـاد و فسـاد مالـی در کشـور  و همچنیـن گرانـی بنزیـن بـه بودجـه 
هـای فرهنگی اشـاره کـرد و گفت: چرا بایـد به بنیادهای سـعدی، حافظ، 
موالنـا و دعبـل خزاعـی در کشـور بودجـه های ملیـاردی اختصـاص داده 
شـود حـال آنکـه مـردم بـا مشـکالت اقتصـادی دسـته و پنجـه نـرم می 
کننـد. پـس از پایـان نطـق بخشـایش که بـا اسـتقبال برخـی نمایندگان 
نیـز مواجـه شـد وی در مسـیر بازگشـت بـه صندلـی خـود بـا غالمعلـی 
حدادعـادل که ریاسـت بنیاد سـعدی را برعهـده دارد نیـز درگیری لفظی 
پیـدا کـرد کـه بـا پادرمیانـی نماینـدگان آن دو از یـک دیگر دور شـدند.  
نماینـده مـردم اردسـتان در مجلـس دربـاره برخورد خود بـا غالمعلی 
حـداد عـادل گفـت: درگیـري لفظـي خاصـي بیـن مـن و با دکتـر حداد 
عـادل رخ نـداد و فقـط زمانـي کـه مـن از جایـگاه ناطقـان پاییـن آمده 
و بـه سـمت صندلـي خـودم مـي رفتم، آقـاي حـداد گفتند کـه نباید از 
شـخص یـا نهـادي نام مـي بردید و ایـن کار شـما از ایمان به دور اسـت 
کـه مـن بـه وي پیشـنهاد دادم اگـر صحبتـي داریـد هـر دو بـه پشـت 
تریبـون برویـم تـا دیگـر نماینـدگان نیز سـخنان مـا را بشـنوند و درباره 

آن نظـر بدهند. 
همچنیـن کمـال الدیـن پیرمـوذن، نماینـده مـردم اردبیـل در مجلس 
شـوراي اسـالمي  کـه در این میان نقـش میانجي را ایفا کرد و بخشـایش 
را از صندلـي حـداد عـادل دور کـرده بود گفت:ظاهرا سـال گذشـته آقاي 
حـداد عـادل بـه آقـاي بخشـایش گفته بود کـه موضـوع بنیاد سـعدي را 
خیلـي بـزرگ نکنیـد چون ایـن بنیادي معنوي و فرهنگي اسـت و کسـي 
هـم از ایـن بنیـاد سـود و منفعـت مالي نمـي برد و ایشـان هم قـول داده 
بـود کـه مطـرح نمـي کند امـا امروز ایـن بنیاد را کـه ریاسـت آن برعهده 
آقـاي حـداد اسـت را زیر سـئوال بـرده و از اختصاص بودجه بـه آن انتقاد 
کـرد و موقعـي کـه نطقـش تمام شـد آقاي حـداد از ایشـان گلـه کرد که 
شـما قـول داد امـا وي گفـت شـما بایـد تحمل شـنیدن داشـته باشـید و 
آقـاي حـداد بـه وي گفـت شـما که سـر قـول تـان نمـي ایسـتید، ایمان 

ندارید.
وي ادامـه داد: در این لحظه بخشـایش خواسـت دسـت حـداد عادل را 
بگیـرد و بـه پشـت تریبون ببـرد و گفت که بیـا حرف بزنیـم ببینیم کدام 

یـک از ما محق هسـتیم.

مرگ چهار
زائر عربستانی
در مشهد

یکشـنبه بعـد از ظهـر  خبـری 
گـوش  بـه  مشـهد  از  عجیـب 
رسـید. رییـس بیمارسـتان امام 
رضـا)ع( مشـهد گفـت: 23 زائر 
غیرایرانـی بر اثر مسـمومیت در 
این بیمارسـتان بسـتری شـدند 

کـه متاسـفانه سـه نفـر از آنـان تاکنـون فوت کـرده انـد. عبـداهلل بهرامی به 
ایرنـا گفـت: ایـن زائـران کـه در قالـب تـور زیارتی سـیاحتی از عربسـتان به 
مشـهد سـفر کرده اند شـامل 9 زن و 14 مرد صبح امروز با عالئم سـرگیجه، 
اسـتفراغ، تهوع و افت فشـار خون به بیمارسـتان امام رضـا)ع( انتقال یافتند. 
یـک روز بعـد امـا  وزیـر بهداشـت در حاشـیه مراسـم امضـای تفاهم نامـه با 
سـتاد اجرایـی فرمـان امـام دربـاره حادثه مسـمومیت زائـران عربسـتانی در 
مشـهد در پاسـخ به سـئوال خبرنـگاری دربـاره ماجرای مسـمومیت گروهی 
از زائـران عربسـتانی در یکـی از هتـل  هـای مشـهد گفـت: ایـن موضـوع بـه 
دلیـل اسـتفاده از سـمی بـوده که در اتاق ها جهت سم پاشـی اسـتفاده شـده 
اسـت. در نمونـه خون این بیماران عالئم مسـمومیت مشـخص شـده اسـت. 
هاشـمی دربـاره اینکـه آیـا ایـن موضوع عمـدی بوده یا خیـر، افـزود: در این 
زمینـه دسـتگاه های نظارتـی بایـد پاسـخ دهنـد. آنچه کـه مربوط بـه وزارت 
بهداشـت بـوده، به سـرعت عمل شـده اسـت و تشـخیص و درمان هـای الزم 
صـورت گرفتـه اسـت. مجموعـه این افـراد 23 نفـر بوده اند که تا پایان شـب 
گذشـته متاسـفانه 4 نفـر از آنها به دلیل مسـمومیت شـدید جان خـود را از 
دسـت دادنـد. وی تاکیـد کـرد: در هر حال با توجه به شـرایط مـا در منطقه 
و همچنیـن موضـوع عربسـتان، چنیـن مباحثـی بایـد به سـرعت پیگیری و 
اطالع رسـانی شـود و متخلفـان نیـز باید به شـدیدترین وجه مجازات شـوند. 
مـردم نیـز همیـن انتظار را دارند. بـا این حال برخی منابع، علت مسـمومیت 
را ناشـی از مصـرف غـذا گمانه زنـی کـرده انـد. دادسـتان عمومـی و انقـالب 
مشـهد بـا بیـان اینکه علت مسـمومیت زائـران غیرایرانی در دسـت بررسـی 
اسـت، گفـت: فعـال مدرکـی مبتنـی بـر مسـمومیت عمـدی وجـود نـدارد. 
»غالمعلـی صادقـی« بـه »فارس« گفـت: در یکی از هتل های مشـهد یکی از 
کاروان هـای زائـران غیرایرانی که عربسـتانی بودند اقامت داشـته که تعدادی 
از آنهـا دچار مسـمومیت شـدند. وی با تاکیـد بر پیگیری جـدی این پرونده، 
افـزود: علت مسـمومیت این افراد در دسـت بررسـی بـوده و در پیگیری های 
اولیـه هنـوز مدرکـی مبتنـی بـر اینکـه علـت ایـن مسـمومیت عمـدی بوده 
مشـاهده نشـده اسـت. ایسـنا همچنیـن از بازداشـت مدیـر هتلـی کـه ایـن 
زائران در آن اسـکان داشـتند خبر داد. گفتنی اسـت در شـرایطی که رابطه 
تهـران و ریـاض فعـال شـکراب اسـت ایـن اتفـاق هم مـی تواند عاملـی دیگر 
بـر اختالفـات باشـد. چنـدی پیش بود کـه تجـاوز دو مامور عربسـتانی به دو 
نوجـوان ایرانـی باعـث واکنـش هـای زیـادی در بیـن ایرانیان شـد تـا حدی 

کـه سـفر حج عمـره لغو شـد.

حادثهمعاون اول

دولت 

مجلس

محسـنی اژه ای سـخنگوی قـوه قبضائیه در 
نشسـت خبری  خود از بازداشـت حمید بقایی 
خبـر داد. بقایـی پـس از محمدرضـا رحیمـی 

دومیـن معـاون رئیـس دولت سـابق اسـت که 
بازداشـت مـی شـود. گزیـده صحبـت هـای 
محسـنی اژه ای را بـه نقـل از خبرآنالیـن در 

زیـر مـی خوانید:
  بازپـرس پرونـده آقای بقایی معـاون اجرایی 
رییس جمهور سـابق، ایشـان را احضـار و برای 
او قـرار بازداشـت صـادر کرد. ایشـان پرونده ای 
داشـت و بـه همین دلیـل بازپـرس او را احضار 

کـرده بود.
 اتفاقـی کـه در هتلی در مشـهد افتـاد باعث 
تاسـف و تاثـر شـد و مـن نیـز از طـرف قـوه 
قضاییـه و شـخص خـودم در این رابطـه اظهار 

تاسـف می کنـم.
 تاکنـون چیـزی مبنـی بـر عمـدی بـودن 
ایـن  چنـد  هـر  نیامـده،  دسـت  بـه  قضیـه 

نیسـت. نهایـی  اظهارنظـر 
 از دسـت اندرکاران و مسـئولین هتل تحقیق 
شـد و در حـال حاضـر پنـج نفـر در بازداشـت 

هستند.
در  اخیـر  ماه هـای  در  کـه  نفـر  چنـد   
غیرقانونـی  فراخوانـی  اجتماعـی  شـبکه های 
و اقدامـات ضدامنیتـی داشـتند شناسـایی و 

شـده اند. بازداشـت 
 ایـن افـراد پنـج، شـش نفـر هسـتند ولـی 
ممکـن اسـت برخـی از آنها بـا قرار آزاد شـوند 
یـا اینکـه در مراحـل بعدی تعـداد آنهـا افزوده 

. شود

 چنـد نفـر در تهـران و برخـی اسـتان ها از 
جملـه کرمان که در شـبکه های مجـازی اقدام 
به ترویج فسـاد و فحشـاء می کردند شناسـایی 

و بازداشـت شدند.
 ایـن افـراد نیز حـدودا پنج نفر هسـتند ولی 
ممکن اسـت تعـداد آنها در مراحـل بعدی کم 

یا زیاد شـود.
 فـردی کـه بـا اسـتفاده از فتـاوای جعلی در 
رابطـه با عقد موقت برای کسـب درآمد افرادی 
را بـه صـورت غیرصحیـح مرتبط می کـرده و از 
ایـن راه 170 میلیـون تومـان درآمـد کسـب 

کرده دسـتگیر و بازداشـت شـده اسـت.

دومین معاون احمدی نژاد هم بازداشت شد
قضائیه

پرونده بنیاد تعاون 
ناجا همچنان باز 

است
انتظامـی  نیـروی  سـخنگوی 
شـرکت  انحرافـات  کـرد:  اعـالم 
ناجـا  تعـاون  بنیـاد  تابعـه  هـای 
ایـن  در  افـرادی  و  شـد  محـرز 
زمینـه دسـتگیر شـدند و برایـن 
اسـاس پرونده همچنـان مفتوح و 
در حال بررسـی اسـت. به گزارش 
ایرنـا، سـردار سـعید منتظرالمهدی دیـروز افـزود: در بنیاد تعاون ناجـا انحرافاتی 
در شـرکت های زیرمجموعه آن انجام شـد و سیسـتم های حفاظتی و بازرسـی 
ایـن مسـاله را سـال گذشـته بـه فرمانده وقـت ناجـا اعالم کردنـد. وی با اشـاره 
بـه اینکـه ایـن انحرافات محرز شـد، گفت: فرمانده وقـت ناجا پرونـده قضایی در 
ایـن زمینـه تشـکیل داد و موضـوع را پیگیری کـرد و در نهایت پرونده به دسـت 
قـوه قضاییـه سـپرده شـد. منتظرالمهـدی در مـورد فـروش نفت در ناجـا گفت: 
در جلسـه ای کـه بـه ایـن منظـور در سـال 92 برگـزار شـد معـاون اول رییـس 
جمهـوری، وزیـر نفـت، رییـس خزانـه داری، رییـس بانـک مرکـزی و نوبخـت 
سـخنگوی دولـت و برخـی مسـووالن نیـروی انتظامـی موضـوع فـروش نفت را 
بررسـی کردنـد و در ایـن جلسـه پذیرفتـه شـد نفتـی کـه بابت کسـری بودجه 
دریافـت و فروختـه شـده پـول آن به داخـل ناجا آمـده و هزینه کسـری، حقوق 

و بودجـه نیـروی انتظامی شـده اسـت.

استفاده از چیزی 
شبیه وايتکس در 

نان ها!
سـفید  را  وایتکـس  اگـر 
و  لبـاس  و  ظـرف  کننـده ی 
سـطوح بدانیـم، مـی شـود ادعـا 
کـرد چیـزی شـبیه بـه وایتکـس 
در نـان هایمـان وجـود دارد کـه 
بـرای سـفید کـردن نان اسـتفاده 
می شـود! به گـزارش خبرآنالین، 
بحـث اضافـه کـردن افزودنی هـای غیرمجـاز مثل جوش شـیرین در نـان، بحث 
تـازه ای نیسـت. بعضـی نانوایـی هـا بـرای این کـه خمیر مایـه اسـتفاده نکنند و 
وقـت بـرای عمـل آمـدن خمیـر نگذارنـد، با جوش شـیرین بـه این کار سـرعت 
مـی دهنـد. متخصصـان بـروز کـم خونـي، ریـزش مـو، مشـکالت گوارشـي و 
پوکـي اسـتخوان را شـایع ترین عـوارض مصـرف جـوش شـیرین در پخـت نـان 
مي داننـد. مدیـر کل دفتـر تغذیـه وزارت بهداشـت در گفتگـوی خبـری هـم بـر 
ایـن قضیـه صحـه گذاشـت و از اسـتفاده جوهـر قنـد در برخـی نانوایـی ها خبر 
داد. عبدالهـی در ایـن بـاره گفـت: بهبـود کیفیـت نـان در برنامه امسـال ماسـت 
تـا بـا تشـدید نظـارت و کنترل نانوایـی ها از ایـن مواد افزودنی اسـتفاده نشـود. 
برخـی از نانوایـی هـا از جوهـر قنـد نیز اسـتفاده می کننـد که غیرقانونی اسـت. 
بـا تشـدید نظـارت ها و بازرسـی هـا و دوره آموزشـی بـرای نانواها، تـالش داریم 

ایـن مشـکالت را حـل کنیـم.

در هیچ دولتی 
آموزش وپرورش مثل 

امروز، با مطالعه كار 
نکرده است

وپـرورش  آمـوزش  وزیـر 
کانون هـای  مدیـران  جمـع  در 
بازنشسـتگان  بازنشسـتگان گفت: 
اجتماعـی  بـزرگ  سـرمایه های 
بـرای آمـوزش و پرورش هسـتند. 
اصغـر  علـی  ایسـنا  گـزارش  بـه 
فانـی در اولیـن روز همایـش سـه روزه مدیـران کانونهـای بازنشسـتگان سراسـر 
کشـور کـه در سـالن اجتماعـات باشـگاه فرهنگیـان تهـران برگـزار شـد خطـاب 
بـه بازنشسـتگان گفـت: تـک تـک شـما بـا طـی مراحلـی در مسـیر شـغلی خود 
مجموعـه ای از تجربیـات ، افـکار و برنامـه هـا را دارا هسـتید و ایـن سـرمایه 
اجتماعـی بزرگـی بـرای آمـوزش و پرورش اسـت . وزیـر آموزش و پـرورش اظهار 
کـرد: بـه جرأت می تـوان گفت، تاکنـون در هیـچ دولتی آموزش و پـرورش مثل 
امـروز ایـن چنیـن با مطالعه و کار کارشناسـانه حرکـت نکرده اسـت. او از اولویت 
فرزنـدان فرهنگـی شـاغل بازنشسـته در اسـتخدام خبـر داد وافـزود: در فراینـد 
پذیـرش دانشـجو در دانشـگاه فرهنگیان، فرزند فرهنگی دارای سـهمیه هسـتند. 
وی اضافـه کـرد: هـر روزنـه ای کـه ورود بـه آن بـه نفـع فرهنگیـان باشـد بـه آن 
ورود پیـدا می کنیـم. بـا امضـاء تفاهـم نامه بـا دیگـر وزارتخانه هـا توانسـته ایم بر 

مشـکالتی کـه میـراث دولـت قبـل در آمـوزش و پـرورش بـوده فایـق آئیـم.

خبر خبر خبر
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خبر
خطر نابودی در كمین 234 هزار 

هکتار از جنگل های جیرفت
رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان 
جیرفـت گفـت: آفـت لورانتـوس موجـب شـده تـا زنـگ 
هشـدار خطـر نابـودی 234 هـزار هکتـار از جنـگل هـای 
ایـن شهرسـتان بـه صـدا درآیـد. بـه گـزارش ایرنـا رضـا 
سـنجری افـزود: تاکنـون آفـت لورانتـوس بـه حـدود 20 
درصـد جنـگل هـای شهرسـتان خسـارت وارد کـرده کـه 
اگـر اقدامـات الزم برای مبـارزه با این آفت دیده نشـود در 
آینـده بایـد شـاهد نابـودی این مقـدار جنگل باشـیم. وی 
ادامـه داد: آفـت لورانتـوس یـک بیماری نیمه انگلی اسـت 
کـه درخـت را میزبـان خود قـرار می دهد و پـس از مدتی 
کـه از درخـت میزبـان تغذیـه کرد موجب خشـک شـدن 
آن مـی شـود. سـنجری تصریـح کرد: ایـن آفت بیشـتز از 
طریـق پرنـدگان منتشـر می شـود و تنها راه مبـارزه با آن 
هـم مبارزه فیزیکی اسـت و باید تمام درختـان آلوده قطع 
و سـوزانده شـوند. وی بـا اشـاره بـه حجـم بـاالی درختان 
جنگلـی و صعـب العبـور بودن ایـن جنگل ها گفـت: برای 
مبـارزه بـا ایـن آفت نیـاز به اعتبـار باالیی وجـود دارد زیرا 
بـرای هـر مبـارزه بـا هـر آلودگی در یـک سـال 200 هزار 
ریـال اعتبـار نیـاز اسـت کـه سـر جمـع آن اعتبـار زیادی 

است.

65 درصد زندانیان كرمان مربوط به 
موادمخدر هستند

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفـت: 65 درصد 
زندانیـان اسـتان کرمان مربـوط به مواد مخدر هسـتند. به 
گـزارش ایرنا در نشسـت شـورای هماهنگی مبـارزه با مواد 
مخـدر اسـتان کرمـان با حضـور قائـم مقام دبیرکل سـتاد 
مبـارزه بـا مـواد مخدر افـزود: در حال حاضـر چندین برابر 
ظرفیـت زنـدان هـا، مددجـو در آنهـا نگهداری مـی کنیم. 
وی اضافـه کـرد: بـا تغییـرات قوانین کـه در سـنوات اخیر 
اتفـاق افتـاده برخـورد با قاچاقچیـان کند شـده و با حذف 
موضـوع مصـادره امـوال قاچاقچیان اشـکال جـدی در این 
حـوزه ایجـاد شـده اسـت. وی گفـت: بـا قوانیـن جدید به 
نظـر مـی آیـد کـه برخـورد قضایـی با جرایـم مـواد مخدر 
نظیر جرایم عمومی اسـت و مشـکل سـاز می شود. رییس 
کل دادگسـتری اسـتان کرمان اظهار کـرد: این موضوع در 
جلسـات مختلفی مطرح شـده امـا اتفاقی رخ نداده اسـت.

لزوم تدوين سند اجتماعی در 
پیوست سند توسعه اقتصادی استان

مدیرکل بهزیستی اسـتان کرمان تنظیم سند اجتماعی 
اسـتان را از مهمتریـن اقدامـات پیـش روی در مسـائل 
اجتماعـی دانسـت و گفت : با تنظیم این سـند و حسـاس 
نمـودن مسـئولین بدنبـال کاهش آسـیب هـای اجتماعی 
در اسـتان هسـتیم. به گزارش ایسـنا عباس صادق زاده در 
دیـدار بـا فرمانـدار زرند و کوهبنان و رئیس شـورای شـهر 
زرنـد گفـت: در همـه جوامـع در حـال پیشـرفت در کنـار 
توسـعه اقتصـادی توجـه به مسـایل اجتماعی نیـز مد نظر 
مـی باشـد و بطـور کلی سـند اجتماعی بایـد در کنار همه 
اقدامات اقتصادی پیوسـت سـند توسـعه اقتصـادی گردد. 
صـادق زاده پیگیـری بحثهـای اجتماعـی در هـر منطقـه 
را منـوط بـه حسـاس نمـودن مسـائل اجتماعـی از سـوی 
مسـئولین دانسـت و گفـت : بـرای آنکـه بتوانیـم از همـه 
ظرفیـت هـای موجود ،تـوان جامعه و مسـئولین برای حل 
مشـکالت اجتماعی کمـک بگیریم باید بـا انجام تحقیقات 
علمـی جامعـه را نسـبت بـه مهمتریـن مسـئله اجتماعـی 

موجـود حسـاس نمود.

آبرسانی به بیش از 30 روستا در 
شهرستان فارياب

مهنـدس سـلجوقی مدیـرت آب و فاضـالب روسـتایی 
شهرسـتان فاریـاب از آبرسـانی بـه بیـش از 30 روسـتا در 
خـرداد مـاه 1394 خبـرداد وی افزود بیـش از  9 کیلومتر 
خـط لولـه داخلـی بـا اعتبـاری بالغ بـر 300میلیـون ریال 
از محل اعتبارات خشکسـالی اسـتان تامین گردیده اسـت 
آبرسـانی  مجتمـع  60درصـدی  پیشـرفت  از  .سـلجوقی 
حرمـه خبـرداد و گفـت ایـن مجتمـع  بااعتبـاری بیش از 
3000میلیـون ریال درحال سـاخت بوده که بـا افتتاح این 
مجتمـع تـوان آبرسـانی به روسـتاهای شهرسـتان افزایش 
خواهـد یافـت و به لطـف خداوند متعـال بـه زودی افتتاح 
خواهـد شـد تا برگ خدمتی باشـد بـرای روسـتائیان عزیز 

شهرسـتان فاریـاب./ ابراهیـم تاجیک

تحويل مجتمع 
فرهنگی قلعه گنج 
تا پايان سال

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی جنـوب کرمان گفـت: تا 
پایـان امسـال مجتمـع فرهنگـی 
هنـری امـام خامنه ای شهرسـتان 
می شـود.  تحویـل  قلعه گنـج 
احمـد  سـید  حجـت  االسـالم 

حسـینی در آییـن معرفـی رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی این شهرسـتان 
اظهـار داشـت: در بحـث جنـگ نرم، دشـمن بـا اسـتفاده از آن به جنگ اندیشـه 
و فکـر جامعـه مـا آمده اسـت. مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمان 
اظهـار کـرد: جنـگ نـرم یـک بحـث سـاده و پیـش پاافتـاده نیسـت و دشـمن 
برنامه ریـزی کـرد کـه چگونـه بـا اسـتفاده از تفرقه افکنـی بتوانـد بیـن مـردم و 
دولـت جدایـی بینـدازد. وی گفـت: دشـمن بـا طراحی جنـگ نرم در حـوزه فکر 
و اندیشـه جوانـان مـا می خواهـد بـه اهداف شـوم خود برسـد، اما غافـل از اینکه 
مـردم و دولـت پیونـد ناگسسـتنی دارنـد. حسـینی تصریـح کـرد: کار فرهنگـی 
به تنهایـی و بـر دوش یـک نهـاد انجـام نمی گیـرد و بایـد همـه بـه اهمیـت کار 
فرهنگـی واقـف باشـیم و فکـر و اندیشـه را در راسـتای تعالـی شـهر و منطقـه و 
کشـور بـه کار گیریـم. مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان عنوان 
کـرد: فرهنـگ جنـوب کرمـان بکر و دسـت نخـورده اسـت و باید قـدر ظرفیت و 

توانمنـدی مـردم قلعه گنـج را بدانیـم و تشـکیل بسـیج فرهنگـی بدهیـم.

افزايش 20 درصدی 
نرخ كرايه  تاكسی
در كرمان

شـورای  عمومـی  نشسـت 
اسـالمی شـهر کرمـان بـا حضـور 
و  شـورا  اعضـای  سـایر  و  رئیـس 
شـهردار کرمـان برگـزار شـد. بـه 
نشسـت  ایـن  در  مهـر  گـزارش 
علـی منصـوری رئیس کمیسـیون 
برنامـه و بودجـه  شـورا بـا اشـاره به 

افزایـش نـرخ 15 درصـدی کرایـه  تاکسـی و آژانس هـا در سـال 94 گفـت: بـا توجه 
بـه حـذف سـهمیه بندی بنزیِن تاکسـی ها، موضـوع افزایش نـرخ کرایه  تاکسـی های 
شـهری و تاکسـی تلفنی ها مجددا در کمیسـیون حقوقی شـورا بررسـی و پنج درصد 
بـه نـرخ قبلـی اضافـه شـد. وی افـزود: بنابرایـن، در مجموع نـرخ کرایه  تاکسـی های 
درون شـهری و تاکسـی تلفنی ها، امسـال به نسـبت سـال قبل 20 درصد افزایش پیدا 
کـرد. منصـوری ادامه داد: افزایش نرخ کرایه  تاکسـی، پس از تاییـد و ابالغ فرمانداری 
قابـل اجـرا خواهـد بود؛ ضمـن اینکـه راننده های تاکسـی موظف هسـتند نرخ نامه را 
بر روی شیشـه ی جلوی خودرو نصب کنند. رئیس کمیسـیون برنامه و بودجه  شـورا 
در خصـوص نـرخ آژانس های تاکسـی تلفنی گفت: نرخ تاکسـی تلفنی ها بـه ازای هر 
پنـج کیلومتر سـه هزار تومان تعیین شـده و بیش از پنج کیلومتر بـه ازای هر دقیقه 
110 تومـان بـه این رقـم افزوده خواهد شـد. منصوری افـزود: نرخ سـاعتی آژانس ها 
و تاکسـی تلفنی ها نیـز بـه ازاء هـر سـاعت هفـت هـزار و 500 تومـان تعییـن شـد.

سوختن 100 اصله 
نخل خرما در آتش 
گرمـای  فـارس  گـزارش  بـه 
موجـب  ریـگان  هـوای  شـدید 
شـد  نخلسـتان  در  آتش سـوزی 
در  خرمـا  نخـل  اصلـه   100 و 
در  ریـگان  سـعد آباد  روسـتای 
آتـش سـوخت. مسـئول خدمات 
ایمنـی  شـهرداری ریـگان اظهـار 
آتش سـوزی  اثـر  بـر  داشـت: 

نخلسـتانی در روسـتای سـعد آباد ریـگان 100 اصلـه درخـت خرمـا دار حریـق 
شـد. مـراد پور سـجادی اظهار داشـت: با حضـور به موقـع نیروهای آتش نشـانی 
و مهـار آتـش از سـرایت حریق به نخلسـتان 2 هزار اصله ای روسـتای سـعد آباد 
جلوگیـری شـد. وی بـا بیـان اینکـه در ایـن آتش سـوزی بیـش از 5 میلیـارد 
ریـال بـه کشـاورزان این روسـتا  خسـارت وارد شـد، گفـت: نبود امکانـات کافی 
بـا مشـکالتی  را  ایـن شهرسـتان  در  اطفـای حریـق  ریـگان،  در  آتش نشـانی 
مواجـه کرده اسـت. پورسـجادی تصریح کـرد: تنها ماشـین آتش نشـانی در این 
شهرسـتان جواب گـوی منطقـه نیسـت و درخواسـت اختصـاص چنـد دسـتگاه 
ماشـین آتش نشـانی در این شهرسـتان را داریـم. ریگان یکی از شهرسـتان های 
شـرقی و کویـری اسـتان کرمـان اسـت  که گرمـای بی سـابقه آن طـی چند روز 
گذشـته سـبب آتـش گرفتـن بیـش از یـک هـزار اصلـه درخـت خرمـا شـده و 

کشـاورزان ایـن منطقـه را بـا آه و حسـرت همـراه کـرده اسـت.

هیچ موردی از وبا در 
2 سال گذشته در كرمان 
گزارش نشده است

معـاون دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان گفـت: در 2 سـال گذشـته 
گزارشـی از وجـود وبـا در اسـتان 
گـزارش  بـه  اسـت.  نشـده  ارائـه 
ایسـنا نوذر نخعی در جلسـه سـند 
اسـتان  غذایـی  امنیـت  بخشـی 
کرمـان بـا اعـالم ایـن خبـر گفت: 
بحـث امنیـت غذایـی به ایـن معنا 

اسـت کـه مردم به مواد غذایی دسترسـی داشـته باشـند که ایمنی غـذا آن یعنی از 
مزرعـه تـا زمانی که در دسـت مصـرف کننده قرار می گیرد تامین شـده باشـد. وی 
افـزود: بـه علت خشکسـالی هـای اخیر بوجـود آمده در اسـتان، کرمان جزو اسـتان 
هـای ناامـن غذایـی تلقـی می شـود کـه امیدواریم با بحـث مثلث توسـعه اقتصادی 
کـه بـا امنیـت غذایـی نیـز رابطـه دارد ایـن مشـکل را تا حدی حـل خواهیـم کرد. 
معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمـان در خصوص ارتقای بهداشـت محیـط مراکز 
عرضـه مـواد غذایـی اظهـار کـرد: برخـی مراکـز عرضه مـواد غذایـی در شـان مردم 
کرمـان نیسـتند و بایـد در برنامـه هـای خـود، بـرای ارتقـای کمـی و کیفـی آنها و 
ایجـاد رقابـت ایـن مراکـز بـه سـمت بهداشـتی شـدن حرکت کنیـم. نخعـی اظهار 
کـرد: بابـد به منظـور ارتقای آگاهی متصدیـان توزیع مواد غذایی آمـوزش های الزم 
را ارائـه دهیـم ضمـن آنکـه نمونه بـرداری کیفیت مـواد غذایی و سـاماندهی ظروف 

یکبـار مصـرف نیـز بایـد در دسـتور کار دسـتگاه هـای ذیربـط قـرار گیرد.

چه می خوانید...
آلودگـی کارخانـه هـای قطـران و کک سـازی زرنـد برای مردم این شـهر دردسرسـاز شـده اسـت. گزارش کاملـی از این ماجـرا را در صفحه »کرمـان ویج« 

بخوانید.

شورای شهرريگانعلوم پزشکیفرهنگ و ارشاد جنوب

گزارش»پیامما«ازآلودگیهوایزرند

نفسزرندگرفت
 رضا عبادی زاده

مرگتدریجی
مهـدی زاده یکـی از شـهروندان زرنـد به »پیـام ما« می 
گویـد: گازهای سـمی ناشـی از این کارخانـه در هوا پخش 
مـی شـود کـه در زمـان وزش باد ایـن گازها به شـهر زرند 
مـی آینـد و باعث آلودگـی هوا می شـوند. وی افـزود: بوی 
ازار دهنـده ای هـم از ایـن کارخانه به سـطح شـهر می اید 
کـه باعـث نارضایتـی شـهروندان زرندی شـده اسـت. البته 
برخـی محله ها مثـل انتهای بلوار جمهـوری خطر آلودگی 
کمتـری دارنـد. او مـی گوید: شـب هـا این آلودگی بیشـتر 
اسـت چرا که بخارها و گازهای سـمی ته نشـین می شـوند 
و بـوی بـد بیشـتر حـس مـی شـود. مهـدی زاده ادامه می 
دهـد: گاهـی اوقـات نفس کشـیدن هم سـخت می شـود. 
بخصـوص بـرای آن هایـی کـه مشـکل تنگی نفـس دارند. 
وی در پایـان مـی گوید: بسـیاری معتقدند خشـک شـدن 
بـاغ هـای کشـاورزی اطـراف زرنـد بدلیـل همیـن آلودگی 

ناشـی از گازهـای سـمی کارخانه قطران اسـت.
یکـی دیگـر از شـهروندان زرنـدی بـه مـی گویـد: در 
معـرض مـرگ تدریجـی قـرار داریـم. جعفـری ادامـه مـی 
دهـد: از سـاعت دوازده ونیـم شـب و هنگامـی کـه بیشـتر 
مـردم در خـواب هسـتند،  تخلیه گازها فاجعـه می آفریند 
کـه این فاجعـه اقدام عاجـل می طلبد . عرب نژاد شـهروند 
دیگـر زرنـدی مـی گویـد: پخش گازهـای سـمی  در هوا و 
نشـت پسـاب هـای آلوده بـه آبهـای زیزرمینـی از کارخانه 
عوارضـی بـه مراتـب جـدی تر در سـال هـای آتـی برروی 
سـالمت مـردم خواهـد گذاشـت کـه از مهمتریـن آنهـا 
بیمـاری هـای ام اس، سـقط جنین،معلـول الخلقـه بـودن 

جنیـن می باشـد .
مادهخطرناکیبهنامبنزن

گفتنـی سـت آنطـور کـه ایلنـا نوشـته متاسـفانه ایـن 
 ،)H2S(کارخانه هـا عالوه بـر تولید گازهای آلـوده همچون
بنـزن، ایـن ماده  سـرطان زا را نیز به محیـط وارد می کنند. 
بنـزن بـه عنـوان ترکیبی سـرطان زا شـناخته شده اسـت. 
تمـاس طوالنـی مـدت با بنزن، تأثیـرات مخربـی را بر روی 
بافت هـای سـازنده سـلول های خـون خصوصـاً سـلولهای 
مغـز اسـتخوان می گـذارد. عـوارض تمـاس مزمن بـا بنزن، 
کاهـش خون سـازی بـدن، ناتوانی در سیسـتم ایمنی بدن 
و همچنیـن سـرطان خـون، لوسـمی، اختالل در سیسـتم 

تنفسـی، تأخیـر در اسـتخوان بنـدی جنین انسـان، صدمه 
به سیسـتم تولیـد مثل انسـان، ناباروری، تولیـد تومورهای 
غـدد لنفـاوی و صدمـه بـه کبد اسـت. چندین موسسـه از 
جملـه انجمـن تحقیقـات سـرطان دنیـا، انجمـن حفاظت 
محیـط زیسـت آمریـکا، اداره خدمـات بهداشـت آمریـکا، 
بنـزن را عامـل سـرطان خـون )لوسـمی( و دارای درجـه 
سـرطان زایـی یـک معرفی کرده انـد. دوره پنهانی سـرطان 
خـون بـه طـور معمول 5 تـا 15 سـال بعـد از اولین تماس 

می دهـد. روی 
نابودیدرختانپستهدردرازمدت

محمـد جمالیـزاده، کارشـناس ارشـد بیماری شناسـی 
گیاهـی و عضـو انجمـن پسـته ایـران معتقـد اسـت ایـن 
کارخانه تهدیدی بسـیار جدی برای اکوسیسـتم کشاورزی 
و پسـته کاری منطقـه و شهرسـتان اسـت . او مـی گویـد: 
از مهمتریـن اثـرات سـوء آالیندگـی و گازهـای خروجـی 
ایـن کارخانـه فلزات سـنگین می باشـد کـه بـرای درختان 
پسـته ایجـاد مسـمومیت می کند چـرا که فلزات سـنگین 
در تغذیـه گیاه عناصری نامطلوب شـناخته می شـود . وی 
در ایـن ارتبـاط در وبالگ شـخصی اش هم نوشـته: یکی از 
مهمتریـن فلزات سـنگین آالیندگـی کارخانه قطـران زرند 
عنصر سـرب اسـت که مسـمومیت آن برای انسان ، حیوان 
و گیـاه کامال شـناخته شـده اسـت ایـن مسـمومیت در اثر 
احتـراق بصـورت سـرب معدنـی خـارج شـده و آلودگـی 

زیـادی ایجـاد مـی کنـد . جمالیـزاده ادامـه داده: عنصـر 
دیگـری که مسـمومیت آن مطـرح بوده کادمیوم اسـت که 
هماننـد سـرب زیـان آور اسـت مشـکل آلودگـی کادمیوم 
ناشـی از همـان مصـرف سـوخت اسـت کـه متاسـفانه بـه 
صـورت مسـتقیم در محیـط رها می شـود. این کارشـناس 
ارشـد بیمـاری شناسـی گیاهـی دربـاره بـوی نامطبوعـی 
کـه در زرنـد مـی پیچـد آورده اسـت: بـوی بسـیار زننـده 
ناشـی از کارخانـه قطـران بـه مقادیر بسـیار زیـادی دارای 
گاز خطرنـاک So2 اسـت کـه عالوه بر اثـرات مخرب روی 
بـدن انسـان روی درختـان پسـته نیـز دارای تاثیرات سـوء 
به خصوص برگهاسـت . غلظت آسـیب رسـاننده این گاز به 
گیاهـان 0.3 تـا 0.5 پـی پی ام اسـت که به نظر می رسـد 
میـزان گاز So2  خـارج شـده از دودکـش هـای کارخانـه 
قطـران بسـیار بیـش از ایـن باشـد و ایـن یعنـی نابـودی 

درختـان پسـته در دراز مدت
یکماهفرصتبرایکاهشآلودگی

فرمانـدار زرنـد بـه »پیـام مـا« مـی گویـد: آلودگـی تـا 
حدودی کمتر شـده اسـت اما هنـوز وجـود دارد. خنجری 
افـزود: از طـرف فرمانـداری پیگیـری هایـی انجـام شـده 
اسـت  وامیدواریـم هرچـه سـریعتر آلودگـی کمتـر شـود. 
وی اظهـار داشـت: مسـئوالن کارخانـه هـای کک سـازی 
و قطـران گفتـه انـد تاکنـون نزدیک 600 تـا 700 میلیون 
هزینـه کـرده انـد تـا آلودگی هـا کمتر شـود و  هنـوز هم 

ایـن هزینـه هـا ادامـه دارد. خنجـری تصریـح کـرد: البته 
بـوی نامطبوعـی کـه در منطقـه مـی پیچـد فقط بـه این 
دو کارخانـه ماختصـاص ندارد و فاضالب دو کشـتارگاه هم 
باعـث افزایش بوی نامطبوع شـده اسـت و متاسـفانه همه 
در یـک مسـیر قـرار دارنـد. فرمانـدار زرنـد گفـت: محیط 
زیسـت از هفتـه گذشـته بـه دو همـه صنایعـی کـه باعث 
آلودگـی شـده انـد اخطـار داده که یـک ماه فرصـت دارند 
آلودگـی ناشـی از کارخانـه شـان را کاهـش دهنـد. وی 
افـزود: مـردم زرنـد حق دارنـد از آلودگـی ناراضی باشـند. 
البتـه تـا آن جـا کـه وظیفـه فرمانـداری اسـت مـا پیگیـر 
بودیـم و هسـتیم و همـه سـعی مان بـر این اسـت که این 

آلودگـی هـا کمتر شـود.
گفتنی سـت تـالش خبرنگار »پیـام ما« بـرای تماس با 
مسـئوالن مجتمـع کک سـازی و پاالیـش قطـران زرند بی 
نتیجـه مانـد امـا مدیـر کارخانـه کک سـازی زرنـد چندی 
پیـش بـه ایسـنا از نصـب غبار گیـر در تمـام  قسـمت  های 
اصلـی شـامل بلندینـگ، کـوره و زغال شـکن خبـر داده و 
گفتـن بود:  این سیسـتم غبارگیر آلودگـی محیط کارخانه 
را بـه حداقـل ممکـن می رسـاند و بـه خوبـی تمام مسـائل 
زیسـت محیطـی را کنتـرل می کنـد. وی ادامـه داده بـود: 
انتشـار بـوی نامطبـوع حاصل از خـروج گازهـای حاصل از 
سـوخت زغال برای محیط زیسـت و سـالمت افراد همجوار 
در روسـتاها تهدید کننده نیسـت و بر اسـاس آزمایشـات و 
کنتـرل دسـتگاه های هشـدار دهنـده محیط زیسـت تا به 

حـال هـوای پاک گزارش شـده اسـت.
چنـدی پیـش هـم رئیـس اداره محیط زیسـت انسـانی 
ایـن اسـتان گفتـه بـود: وضعیـت زیسـت محیطـی ایـن 
منطقـه نسـبت بـه گذشـته بهتـر شـده اسـت اما هنـوز با 
اسـتانداردهای زیسـت محیطـی فاصلـه دارد. فاطمـه نـژاد 
فـروری بـه ایلنـا گفـت: در حـال حاضـر ایـن کارخانه هـا 
تغییـرات مختلفـی را در عملکرد خود ایجـاد کرده اند برای 
نمونـه یکـی از آن هـا جلـو نشـتی های ناشـی از تولیـدات 
خـود بـه طبیعت را تا حـد زیادی گرفته اسـت و همچنین 
بـرای خنـک کـردن کوره هایـش بـه جـای آب از آمونیاک 
اسـتفاده می کنـد. گرچـه تـالش های مـا بـرای صحبت با 
ایـن مسـئول هـم نتیجـه ای در برنداشـت و تمـاس هـای 

بیشـمار »پیـام ما« بـی پاسـخ ماند.

کارخانه قطران زرند که چند سالی است از فعالیتش می گذرد شاید باعث اشتغال در منطقه شده 
باشد و افراد بیکار و البته دارای توان کار توانسته اند در این کارخانه مشغول به فعالیت شوند اما 

آلودگی که این کارخانه برای شهر زرند ایجاد کرده باعث نارضایتی برخی شهروندان شده است. برخی 
معتقدند تجهیزات و تکنولوژی بکار رفته در این کارخانه قدیمی است و از استانداردهای روز دنیا 
عقب است و همین موضوع سبب شده گازها و بخارات سمی خطرناکی از این کارخانه خارج و باعث 
آلودگی شوند. گفتنی ست مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند در 7 کیلومتری زرند قرار دارد.

و  تصفیـه  تامیـن،  طـرح  اجـرای  قـرارداد 
انتقـال آب از دریـای عمـان بـه اسـتان هـای 
کرمـان و هرمـزگان بیـن اسـتاندار کرمـان و 
سـرمایه گـذاران اجـرای ایـن طـرح بـه امضـا 
رسـید.  گزیـده صحبـت های رزم حسـینی  و 
کیافـر مدیـر طرح انتقـال آب از دریـای عمان 
بـه اسـتان کرمـان را بـه نقـل از ایسـنا در زیر 

خوانید: مـی 
رزم حسینی:  انتقال آب كار بزرگی برای 

كرمان است
از مسـائل اصلـی اسـتان در دولـت   یکـی 
یازدهـم آب و بحرانـی اسـت کـه در اسـتان با 

آن مواجـه هسـتیم.
 95 درصـد آب مصرفـی اسـتان در بخـش 
کشـاورزی اسـت و طـرح جامـع همیـاران آب 
را از هشـت مـاه گذشـته اجـرا کـرده ایـم و 
مطالعـات بسـیار عمیقی در ایـن زمینه صورت 
گرفتـه و طرح مـورد اجماع همه کشـاورزان و 

دسـتگاه هـای مرتبـط با آب اسـت.
 در حـوزه آب شـرب و صنعت نیز انتقال آب 
از خـارج از اسـتان را دنبـال می کنیـم و طرح 
اولیـه انتقـال آب از خلیـج فـارس بـه اسـتان 
بـرای صنعـت در حـال اجراسـت کـه در ایـن 
طـرح 110 میلیـون مترمکعـب آب را منتقـل 
خواهیـم کـرد و امیدواریـم تا سـه سـال آینده 
ایـن میـزان آب را در کرمـان و یـزد بتوانیـم 

دهیم. پوشـش 
 پیمانـکار طـرح قـول داده اسـت مطالعـات 
خـط دوم طـرح را بـرای آب شـرب انجام دهد 
و وزارت نیـرو طـرح خریـد تضمینـی آب از 
خلیـج فـارس و عمـان را هم اکنون در دسـت 

مطالعـه دارد.
 صنعـت، متولـی انتقـال آب از خلیـج فارس 
بـه اسـتان کرمـان اسـت و اگر این امـر محقق 
شـود، مـی توانیم بگوییم نخسـتین آبی اسـت 
کـه از خلیج فـارس تصفیه و به اسـتان کرمان 

منتقل می شـود.
 انتقـال آب کار بزرگـی بـرای اسـتان کرمان 
اسـت و بایـد بـا ایـن کار بـا دقـت و مطالعـات 
اساسـی انجـام شـود تـا اشـتباهی رخ ندهد و 
شـرایط کشـور بـه گونـه ای اسـت کـه وزارت 
نیـرو این طـرح ها را مورد حمایـت قاطع خود 

قـرار مـی دهد.
كیافر: زمان اجرای طرح پنج سال است

 بـه دلیـل اهمیت آب در اسـتان کرمـان و با 
توجـه بـه برنامه ریزی هـا برای تغییـر رویکرد 
مصـرف آب در اسـتان، اقدامات خوبـی در این 

زمینـه صورت گرفته اسـت.
 دریـای عمان یکـی از بهتریـن مناطق برای 
انتقـال آب بـه اسـتان در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت و طـرح نهایـی بـا بهینـه کـردن میزان 
اسـتحصال، میـزان انتقـال آب و همچنیـن در 
ارتبـاط بـا مسـیر بهینـه بـا بزرگـراه کرمـان 
بندرعبـاس طـرح ریـزی شـده و با میـزان 88 

میلیـون مترمکعـب آب در سـال کـه شـامل 
2.8 مترمکعـب در ثانیه را شـامل می شـود از 

وزارت نیـرو مجـوز گرفـت.
از  آب  انتقـال  در مسـیر  دو شـهر جدیـد   
دریـای عمان به اسـتان کرمـان در نظر گرفته 
شـده کـه یکـی در محـدوده اسـتان هرمزگان 
بـوده و بخشـی از آب بـه میـزان 500 لیتـر 

بـه آن تخصیـص داده مـی شـود و بـرای خود 
کرمـان نیـز بـا توجه بـه موقعیت مناسـبی که 
بـرای ایجـاد شـهر جدیـد در نزدیـک کرمـان 
بـرای سـرریز جمعیـت در نظـر گرفتـه شـده، 
700 لیتـر آب به آن اختصاص داده می شـود.

 برنامـه زمـان بندی بـرای اجـرای طرح پنج 
سـال است.

امضای تفاهم نامه انتقال آب از دريای عمان به كرمان
خبر

نامه یک فعال مدنی زرندی به رئیس جمهور
سال گذشته یکی از فعاالن مدنی شهرستان زرند در نامه ای به رئیس جمهور خواسته 
بود فکری به حال این آلودگی ها شود. بخشی از نامه این فعال مدنی به نقل از ایلنا 
در زیر می آید: به دلیل بی تدبیری غیرقابل بخشش مسئوالن وقت در دولت احمدی 
نژاد، امروز زرند، نفس هایش به سختی باال و پایین می رود و نه تنها جانبازان پر شمار 

شیمیایی اش، گرفتار خس خس نفسهای بی رمق و سرفه های خشک سینه مجروح 
خود هستند، بلکه اطفال معصوم و مردان و زنان میانسال و کهنسال زرند نیز اسیر 
آالیندگی کارخانجات کک و قطرانی شده اند که اگر دولت شما برای رفع این معضل، 

تدبیری عاجل نیندیشد، سونامی سرطان، بهره این مردم نجیب از صنعتی شدن خواهد 
بود. آقای رییس جمهور! ریه های مردم این شهر، ثانیه شمار یک هوای پاک و تازه 

است، تدبیری بیندیشید و نگذارید نفسهای زرند به شماره بیفتد. لطفا کلید تدبیرتان 
را چند صباحی سهم مردم زرند نمایید.
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44 چه می خوانید...تاریخ
قسمت سوم از فصل اول خاطرات محمد صنعتی را در صفحه »تاریخ« بخوانید.

حاج محمد صنعتی به واسطه ی هفت دهه حضور فعال و مستمر و تجارب ارزنده در عرصه های مختلف استان، و به مدد حافظه قوی و مطالعات گسترده اش در حوزه های متعدد، چونان گنجی ارزنده در 
حوزه تاریخ و به تعبیری آرشیو شفاهی این دیار محسوب می گردد.  این مهم وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که وی در بیان خاطرات و شرح رخدادها و وقایع با ارائه مستندات و منابع موثق همچون 
روزنامه ها، مجالت، کتاب ها، اسناد و عکس ها، جایی برای شک و تردید نگذاشته و با وسواسی خاص به شدت از روایات و مطالب مبهم و بی پایه و اساس پرهیز می نماید.  خوشبختانه چندیست آقای 
محمد صنعتی با همتی مثال زدنی- چونان ایام گذشته کمر همت را بسته و با نگارش خاطرات و فعالیت های خود در هفت دهه اخیر، خدمتی شایان به تاریخ و فرهنگ کرمان نموده است و ماحصل آن 

مجموعه ای گشته است، بالغ بر ۹00 صفحه.  از جمله محاسن این مجموعه، عالوه بر ذکر خاطرات و فعالیت های آقای صنعتی، توجه به بسیاری از وقایع و رخدادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
ورزشی کرمان است و به تعبیری گوشه ای از زوایای تاریک و ناگفته این ایام به تصویر کشیده است.  بسیار خرسند و خوشوقتیم که هم زمان با انتشار این مجموعه ارزنده توانسته ایم با کسب اجازه از 

آقای محمد صنعتی، قسمت هایی از این مجموعه را به صورت متوالی- با رعایت اصل امانت داری و ترتیب توالی زمانی- در هر شماره روزنامه منتشر و تقدیم خوانندگان نمائیم.

 نوشیروان كیهانی زاده

درگذشت »شهربراز«
 اسپهبد نامدار ايران

شـهربراز  اسـپهبد  میـالدي   630 سـال  ژوئـن  نهـم 
)شـهروراز( ژنـرال مشـهور ایرانـي و فاتـح مصـر در شـهر 
تیسـفون کشـته شـد. وي پـس از مـرگ مرمـوز )احیانـا 
قتـل( اردشـیر سـوم شـاه 9 سـاله ایـران عمـال بـه مـدت 
44 روز امـور سـلطنت ایـران را بـه دسـت گرفتـه بـود تـا 
امپراتـوري ایـران را از خطـر اضمحـالل برهاند. ایـن ژنرال 
بـود کـه اورشـلیم و دمشـق را از روم شـرقی پـس گرفته، 
صلیبي را که مسـیح بر آن مصلوب شـده بود به تیسـفون 
در  و  شـده  متصـرف  را  مصـر  کـرده،  منتقـل  )مدائـن( 
اسـکندریه، پادگان ایراني را سـاخته و مقـام اداري گمارده 
بـود. محبوبیـت این ژنـرال در جامعه ایـران آن زمان باعث 
تحریک احسـاس بخل و حسـد خسـرو پرویز )شـاه وقت( 
نسـبت بـه او شـده بـود و نقشـه برکنـاري، تبعیـد و حتي 
قتلـش را کشـیده بـود کـه ایـن خبـر در جریـان جنـگ 
ایـران بـا ارتـش هراکلیـوس امپراتـور روم شـرقي به گوش 
او رسـید و وي را سسـت کـرد و بعـدا تـا پایان کار خسـرو 

پرویـز عمـال خـود را منـزوي سـاخته بود.

پیمان فینِکن اشتاين
نهـم ژوئـن 1807 و در اجـرای پیمـان امضـاء شـده در 
چهـارم مـاه مـی آن سـال در کاخ فینِکـن اشـتاین واقـع 
در پـروس میـان فرانسـه و ایـران معـروف بـه »فرانکـو ـ 
پرژیـن الیانـس«، ژنرال کلـود ماتیو )ُکنـت گاردان( با پیام 
ویـژه مـورخ سـی ام مـاه 1807 ناپلئون عازم تهران شـدـ  
پیمانـی کـه بیـش از پیش، ایـران را به میـدان رقابت های 
اسـتعماری و دشـمنی های قـدرت های اروپایـی بایکدیگر 
کشـانید؛ کوچکتـر شـد و آسـیب فـراوان دیـد. طبـق این 
پیمان، ناپلئون بناپارت تمامیت ایران را برسـمیت شناخت 
و منطقه قفقاز جنوبی و شـرقی ازجمله گرجسـتان را ]که 
در آن زمـان، روسـیه بـه تفلیس و باکو نیرو فرسـتاده بود[ 
بخشـی از قلمـرو ایـران اعالم کـرد و قول داد که بـه ایران 
کمـک کنـد تـا روسـیه را از قلمـرو تاریخـی خـود برانـد، 
اسـلحه و مستشـار نظامـی و کارشـناس به ایران بفرسـتد. 
درعـوض، ایـران متعهـد شـد کـه با دولـت لندن دوسـتی 
نداشـته باشـد و به فرانسـه کمک کند تا هندوسـتان را از 
چنگ انگلسـتان خارج سـازد و برای رسـیدن به این هدف 
با سـران قبایل پشـتون )افغانهای سـاکن جنوب شـرقی و 
مشـرق افغانسـتان امروز، پاکسـتان شـمال غربی و غرب و 
منطقـه کویتـه( به تفاهم برسـد کـه در مسـاعی مربوط به 
برچیـدن اسـتعمار لنـدن در هندوسـتان همـکاری کنند. 
ایـن پیمـان، دولـت لنـدن را دچـار وحشـت کـرده بـود. 
ناپلئـون قبـال در لشکرکشـی بـه مصـر، 15 هـزار نظامـی 
بـه سـوئز )بندر شـمالی دریای سـرخ( فرسـتاده بـود تا به 
هندوسـتان برونـد و بـه تیپـو صاحـب )حکمران مسـتقل 
بخشـی از هنـد( کـه بـا انگلیسـی هـا مـی جنگیـد کمک 
کننـد. با صلح تیلیسـت )آشـتی ناپلئون با تزار روسـیه در 
جـوالی 1807 و در جریـان جنـگ 1813 ـ 1804 ایـران 
و روسـیه(، بخـش اصلـی پیمـان فینکـن اشـتاین کان کم 
یکن شـد، ژنرال گاردان و مستشـاران نظامی فرانسـه ایران 
را تـرک کردنـد و زمینـه از سـرگیری فعالیت هـای دولت 
لنـدن در تهـران همـوار شـد که منجـر به امضـای معاهده 
12 مـارچ 1809 ایـران و انگلسـتان گردیـد کـه بموجـب 
آن دولـت ایـران پذیرفـت کـه بـه جنـگ بـا روسـیه ادامه 
دهـد و بـا فرانسـه )دولت ناپلئـون( و دولت هـای متخاصم 

انگلسـتان روابـط دیپلماتیک عادی نداشـته باشـد.

نطق تاريخي دكتر مصدق 
در دادگاه الهه

19 خرداد سـال 1331 )9 ژوئن 1952( روزي است که 
دکتـر محمـد مصدق رئیـس دولت وقـت در دادگاه جهاني 
الهـه نطـق تاریخـي خـودرا در دفـاع ازایرانیان ایـراد کرد 
و وجـدان جهانیـان را متوجـه نقـض حقـوق ملـل ضعیف 
سـاخت. دکتـر مصـدق پـس از ایـراد نطـق طوالنـي خود، 
دفـاع قضایـي از حقـوق ایـران در برابر شـکایت انگلسـتان 
ــ حقوقـدان بلژیکي که به  را بـه پروفسـور رولـن Rolinـ 
وکالـت از ایـران انتخـاب شـده بـود سـپرد. دکتـر مصدق 
بعـدا در یـک مصاحبـه مطبوعاتـي در پاسـخ بـه پرسـش 
یـک روزنامـه نـگار دربـاره میـزان امیـد او بـه سـازمانهاي 
بیـن المللي از جمله دادگاه الهه، خواسـتار اصالح منشـور 
ملـل و واگـذاري تصمیـم گیـري هـا، از شـوراي امنیت به 
مجمـع عمومـي سـازمان ملـل شـد و گفـت کـه سـازمان 
ملـل بایـد تنهـا »دمکراسـي« ها را بـه عضویـت بپذیرد نه 

هر دولـت را.

درگذشت چارلز ديکنز
»چارلـز دیکنز« نویسـنده و روزنامه نگار انگلیسـي نهم 
ژوئن سـال 1870 در 58 سـالگي درگذشـت و 15 داستان 

طوالنـي و دهها داسـتان کوتـاه از خود به یـادگار گذارد.

خاطراتوفعالیتهایمحمدصنعتیبانظریبهتحوالتورخدادهایسیاسی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگیوورزشیکرماندرهفتدههاخیر

رهگذارعمر
 فصل اول/قسمت سوم 

وضعیتبهداشتیودرمانیکرمان
درچنددههپیش

وضعیـت بهداشـتی و درمانـی کرمان نیـز در آن دوران 
نامناسـب و اسـف بـار بود؛ امراضـی چون: تراخم، سـالک، 
کچلـی، آبلـه و.. در بین مـردم، به ویژه کودکان به شـدت 
رایـج بـود و کم تـر خانواده کرمانـی را می توانسـت یافت 
کـه یـک یـا  چند کـودک آنان بدیـن امراض مبتال نشـده 
باشـند )26(، از ایـن رو تعـدادی از اهالی، بـه ویژه نوزدان 
و کـودکان در معـرض مـرگ و میـر و یا دچـار معلولیت و 

بیمـاری های شـدید بودند. 
شـاید بـرای خواننـدگان، به ویـژه جوانان جالب باشـد 
بداننـد چـرا در گذشـته در کرمـان نـام »ماشـاءاهلل« زیاد 
بـوده اسـت. علـت ایـن امـر بـه همین مسـایل بهداشـتی 
و مـرگ و میرهـای زیـاد آن دوران بـر مـی گـردد؛ بعضـاً 
خانـواده هایـی بودنـد کـه چندین فرزنـد آنان، بـه فاصله 
یـک تـا دو سـال بعـد از تولـد بـه دلیـل وجـود امـراض 
مختلـف فـوت مـی نمودنـد. از ایـن رو تعـدادی از والدین 
بـا اعتقـاد و ایمـان قلبـی پـاک خود- بـرای آن کـه نوزاد 
متولـد خـود را از بیمـاری ها و چشـم زخم بیمـه نمایند، 

نـام »ماشـاءاهلل« را بـر او مـی گذاردند. 
روزی  دارم،  در خاطـر  بـه خوبـی  کودکـی  دوران  در 
شـهر دچـار حملـه ملـخ هـا گردیـد، هیـچ گاه آن صحنه 
از خاطـره ی مـن محـو نخواهد شـد، چـرا که تعـداد ملخ 
هـا بـه انـدازه ای بـود، که بـدون اغـراق و مبالغه، آسـمان 
در وسـط روز، ماننـد شـب تیـره و تـار گردیـد؛ خـود می 
توانیـد حـدس بزنیـد کـه پـس از ایـن واقعـه چـه بر سـر 

مـزارع کشـاورزی و محصـوالت مـردم آمـد. 
وضعیتامنیتیکرماندرچنددههپیش

در دوران مذکـور، بـه ویـژه در زمـان اشـغال ایـران 
کـه  اقتصـادی  مشـکالت  بـر  عـالوه  متفقیـن،  توسـط 
گریبانگیـر مـردم بـود، ناامنی و ترس و وحشـت از غارت 
منـازل و مزاحمـت هـای سـربازان بیگانـه نیـز معضلـی 
جـدی بـود. در کرمـان تعـدادی از سـربازان که بـه گفته 
عـوام بـه آنـان سـربازان »اس پـی آر= s.p.r« گفته می 
شـد، بـرای مـردم بـه خصـوص زنـان مزاحمـت هایـی 
ایجـاد مـی کردنـد، از ایـن رو با همـت جوانان ورزشـکار 
هـر محلـه کـه اکثـراً بـه ورزش زورخانـه مـی پرداختند 
متنفذیـن،  و  پیشکسـوتان  مرشـدان،  رهبـری  تحـت  و 
را تشـکیل داده و در طـول  از »عیـاران«  گـروه هایـی 
روز و حتـی در سـاعاتی از شـب، بـه صـورت گـروه هایی 
چنـد نفـره در هـر محله راه مـی افتادنـد و مواظب اهالی 

محلـه از تعـرض سـربازان بودنـد. 
بـه  ای  اشـاره  نیسـت  بـد  مدعـا  ایـن  تأییـد  جهـت 
اشـاره  مـورد  دوران  از  همـت  مرحـوم  هـای  یادداشـت 
داشـته باشـم: »... بعد از رفتن رضاشـاه از ایران ]شـهریور 
1320ش[ هجوم سـربازان هنـدی و مصری و آفریقایی به 
شـهر کرمان سـرازیر شـد کـه ]آن[ عـده آمده در دشـت 
مسـجد صاحـب الزمان چـادر می زدند و هر موقع دسـتور 
مـی رسـید حرکـت و باز عـده ای دیگر مـی آمدند. بعضی 
از ایـن سـربازها مسـت نمـوده مزاحـم زن و دختـر مردم 
مـی شـدند. شـهربانی و کالنتری هـا جرات نداشـتند آنها 
را جلـب نماینـد؛ عده ای ورزشـکاران و جوانمردان کرمان 
تصمیـم مـی گیرنـد چنانچـه سـربازان متفقیـن حـرکات 
ناشایسـت نمودنـد، جـواب آنهـا را با چوب و مشـت و لگد 

و حتـی بـا کشـتن بدهند. 
اتفاقـاً در شـب بعـد چنـد نفـر سـرباز مسـت نمـوده 
روبـروی خانـه »سـرکار آقـا« )27( کـه امـروز بانک سـپه 
شـده، جلـو زنی را مـی گیرند، عـده ای از جوانان رسـیده 
بـه جـان این سـه سـرباز وحشـی می افتنـد و بـا چوب و 
مشـت و لگـد آن قـدر مـی زدننـد کـه یـک نفرشـان می 
میـرد و دو نفرشـان بـی حـال نقـش زمین می شـوند، به 
کنسـول خانـه خبـر مـی دهنـد، عـده ای از کارکنـان را 
مـی فرسـتند تـا بداننـد قضیه چیسـت. مـردم گواهی می 
دهنـد آن سـه نفـر مسـت و مزاحـم زن هـا مـی شـدند، 
اقـوام و شـوهران زن هـا بـه غیرتشـان جـور نیامـده، کار 
بـه زد و خورد کشـید. خالصه کسـی شـناخته نمی شـود 

و کنسـول دسـتور می دهـد نگذارنـد سـربازان از محوطه 
چادرهـا بیـرون و داخل شـهر شـوند« )28(. 

وی همچنیـن در خصوص وضعیت نابسـامان معشـیت 
و اوضـاع آن روزگار همـان گونـه کـه بنده نیـز تا حدودی 
شـاهد آن بـودم آورده: »خالصـه هـرج و مـرج بی سـابقه 
ای روی داد؛ نـان و ارزاق پیدا نمی شـد. شـهرداری کوپن 
نـان چـاپ نمـود و به هـر خانواده بـه تعداد نفـرات کوپن 
مـی داد، تـازه بـاز نان نبـود، خرمـا پیدا نمی شـد، عوض 
نـان مدتی سـیب زمینی، شـلغم و چغندر مـی دادند. قند 
و شـکر و پارچـه نیـز کوپنی شـد؛ شـکر یک کیلـو پانزده 
تومان خرید و فروش می شـد. چند دکان سـقط فروشـی 
)29( را مـردم را غـارت نمودنـد. ایـن بـود وضع شـهر، از 
دروازه شـهر هـر ماشـین یـا باری خـارج می شـد در بین 
راه گرفتـار دزدان مـی آمـد و تمام هسـتی او را می بردند، 
هـر کس کوچـک ترین مقاومتـی می نمود، دزدان سـر او 
را مـی بریدنـد. راه بـم و زاهدان را بلوچ ها و راه سـیرجان 
و بندر)عبـاس( را عـده ای بچاقچـی )30( و غیره گرفته و 
امنیـت و آسـایش را قطـع نمـوده بودند. این وضـع روز به 
روز وخیـم تـر تـا آنکـه جنـگ تمام شـد و اوضـاع کم کم 

به حـال عادی درآمـد« )31(. 
هـدف اصلـی بنـده از بیـان برخـی جزئیـات، عـالوه بر 
ارائـه تصویری روشـن تـر از وضعیت آن دوران، این اسـت 
کـه خواننـدگان بـه ویـژه قشـر جوان توجـه نماینـد که با 
توجـه به توسـعه و پیشـرفت هایی که در چنـد دهه اخیر 
صـورت گرفتـه، اگـر بعضـاً بـا مشـکالتی نیـز روبـرو مـی 
شـوند، بـا تعمقـی در زندگـی پـدران و گذشـتگان خـود، 
قدردان و شـاکر نعمـات و امکانات موجود باشـند و بدانند 
مـردم آن روزگار بـا تحمل سـختی ها و مـرارت های زیاد، 
بـه رغـم حداقـل امکانـات عمرانـی، بهداشـتی، اقتصـادی 
و امنیتـی، هیـچ گاه از اعتقـادات راسـخ، سـخت کوشـی، 

صبـوری، تـالش و امید دسـت برنداشـتند. 

وضعیتتحصیلیوآموزشیکرمان
درچنددههپیش

بایـد  کودکـی خویـش  دوران  ادامـه ی خاطـرات  در 
بیافزایـم، بـه رغـم آن کـه بنـده و اکثـر کودکان هم سـن 
مـن در آن دوران، از خانـواده هـای کـم درآمـد بودیم، اما 
از آنجایـی کـه والدین مـا دارای اعتقادات مذهبـی بودند، 
فراگیـری قـرآن و علـم را بـرای فرزنـدان خویـش واجـب 
مـی دانسـتند، از ایـن رو بنـده نیـز در سـنین کودکـی به 

مکتـب خانـه رفتم. 
مرحومـه »مـال ربابـه«، زنی مومـن و باخدا بـود که در 
محلـه ی »خواجـه خضـر« مکتـب خانـه داشـت و تقریباً 
تمامی پسـران و دختران هم سـن و سـالم در آن محله و 
محلـه های مجـاور، فراگیری قـرآن، حافظ، سـعدی و... را 

مرهـون ایـن زن بودند. 
پـس از اتمـام ایـن دوره مکتـب خانـه، تعـداد زیـادی 
از کـودکان بـه دلیـل وضعیـت مالـی ضعیف خانـواده- به 
رغـم سـن کم- مجبـور بـه فعالیـت اقتصادی می شـدند؛ 
آنـان بـه طـور معمـول کار خود را با شـاگردی نـزد پدر یا 
آشـنایان شـروع مـی نمودنـد. از آنجایـی کـه چند سـالی 
بـود ک پایه ی تأسـیس مـدارس کالسـیک در کرمان پی 
ریزی شـده بـود، پدرم مصر بـود فرزندانش حتماً از سـود 
برخوردار شـوند، از این رو به مدرسـه »انوشـیروان عادل« 

)32( واقـع در محلـه ی »بـاغ هلل« قـدم نهادم. 
ایـن دوران )سـال هـای  از  نکاتـی کـه  از مهمتریـن 
1318 تـا 1324ش.( در ذهـن دارم و مـی توانـد بـرای 
خواننـدگان قابـل توجـه باشـد ایـن اسـت کـه چـون این 
ایـام مقـارن بـا جنـگ جهانـی دوم بـود و بـه رغـم بـی 
طرفـی ایران، کشـور مـا توسـط متفقین مـورد حمله قرار 
گرفـت و جـدا از اوضـاع اقتصـادی نابسـامان ایـران در آن 
روزگار، مشـکالت حاصـل از جنـگ نیـز گریبانگیـر مردم 
شـده بـود، قحطـی و کمبودهـا در تمامی زمینـه ها وجود 

داشـت، مثاًل داشـتن کاغذ برای محصلین، آرزو محسـوب 
مـی شـد. کمبـود و گرانـی کاغذ به حـدی بود کـه دانش 
آمـوزان می بایسـت از لـوح اسـتفاده کنند. بدیـن صورت 
کـه مـا با تهیـه ی ورقه ی آهنـی یا حلبـی )33( از آن به 

جـای کاغـذ اسـتفاده مـی کردیم. 
هـر دانـش آمـوز دارای یـک لـوح، قلـم نـی و شیشـه 
مرکـب بـود. هـر روز در سـر کالس درس جدیـد را بـا 
قلـم نـی بـر روی لـوح )ورقـه های آهنـی یا حلبـی( می 
نوشـتیم و شـب در منـزل مشـق شـب را نوشـته و فـردا 
صبـح لـوح را نشـان معلـم داده و پـس از رفـع اشـکال و 
تأییـد وی، همگـی سـر حـوض مدرسـه رفتـه و گاه در 
زمسـتان بـا شکسـتن یـخ حـوض آب، مشـق دیـروز را 
شسـته و لـوح را بـا دستمسـالی کـه بدین منظـور همراه 
داشـتیم، خشـک نمـوده و سرمشـق جدیـد را یادداشـت 

مـی کردیـم )35(. 
شـرح و توضیـح مبسـوط تر ایـن مطالـب را بدین علت 
ذکـر کـردم تـا محصلیـن امـروزی کـه خوشـبختانه بـه 
سـهولت مـی تواننـد از انـواع دفتر، کاغـذ، قلـم، کامپیوتر 
و دیگـر امکانـات آموزشـی اسـتفاده نماینـد بـا آشـنایی 
بـه مشـکالت و محدودیـت هـای محصلیـن در گذشـته، 
ان  و  باشـند  جامعـه  کنونـی  مواهـب  شـاکر  و  قـدردان 
شـاءاهلل بـا تـالش و کوشـش بیشـتر در فراگیـری علـم و 

دانـش بکوشـند. 
بـه هـر تقدیر، بعـد از طی نمـودن دوران شـش کالس 
ابتدایـی، بـه رغـم آنکه عالقـه بسـیاری به ادامـه تحصیل 
داشـتم، بـه دلیل عـدم توان مالـی خانواده ام و مشـکالت 
معیشـتی کـه گریبانگر اکثریـت خانواده هـای کرمانی در 
آن زمـان بـود و در سـطور گذشـته بـه گوشـه ای از آنـان 
اشـاره نمـودم جهت کمـک به خانـواده، از ادامـه تحصیل 
روزانـه صرفنظـر نمـوده و در حدود سـن 15-14 سـالگی 

قـدم در راه فعالیـت اقتصـادی نهادم«.

پینوشت:
)26(- ایـن گذشـته از شـیوع بیمـاری هایـی عمومـی بـود کـه یـک بـاره ناگهـان 
شـیوع پیـدا یـم کـرد و افـراد زیـادی چـون بـرگ درختـان در پاییـز بـر زمین می 
ریختنـد. در دوران کودکـی و نوجوانـی بنـده هنـوز معمرینی بودند کـه از خاطرات 
دهشـناک خـود از شـیوع طاعـون، تیفـوس و وبـا یـاد مـی کردنـد. خسـارات ایـن 
بیمـاری هـا گاه چنـان بـود کـه در اصطـالح عـوام، بـه عنوان شـاخص و مبـدا قرار 
مـی گرفـت و از آن بـه عنوان »سـال وبایی«، »سـال تیفوسـی« و... یاد مـی کردند 

صنعتی(. )محمـد 
)s.p.r -)27 اول کلمـات South Persia Rifles، بـه معنـی واژگانـی »تفنـگ 
داران جنـوب ایـران«، نیرویـی نظامی بود کـه بریتانیا در آخر جنـگ جهانی اول در 
مناطـق جنوبـی ایـران بـه ویژه در فـارس و کرمـان تشـکیل داد. فرمانـده این نیرو 
ژنـرال سـایکس بـود. ایـن نیـرو پـس از کودتـای اسـفند 1299 منحل گردیـد، اما 
مـردم کرمـان سـربازان خارجـی در زمـان جنـگ جهانـی دوم را به همـان اصطالح 

s.p.r مـی نامیدند. 
)27(- لقبی که به رهبران شیخیه اطالق می گردید. 

)28(- همت، محمود: کرمان شهر شش دروازه، صص 142 و 143.
)29(- در اصطـالح بازاریـان دکان داری کـه قنـد، چـای، شـکر، لیمـوی عمانـی 
خشـک، فلفـل، زردچوبـه، میخـک چینـی )گیـاه(، 30- دارچینـی، زرشـک پلویی، 

سریشـم ماهـی، نفـت و... فروشـد. فرهنـگ دهخـدا.. 
یکـی از طوایـف تـرک زبـان مهاجـر به ایـن منطقه اسـت کـه در سـیرجان و بافت 

سـکنی گزیـده بودند. 
)31(- همت، محمود: کرمان شهر شش دروازه، ص 143.

)32(- ایـن همـان تکیـه میـرزا حسـین وزیـر اسـت کـه آقامحمدخـان قاجـار در 
هنـگام فتـح کرمـان )1209ق.( چنـد روزی در آن توقـف نمـود. بعدهـا ایـن تکیـه 
بـه مدرسـه میرزاحسـین وزیـر و سـپس بـه انوشـیروان عـادل و پـس از تیراندازی 
بـه محمدرضـا پهلـوی )15 بهمـن 1327( نـام مدرسـه بـه 15 بهمن تغییـر یافت. 
اکنـون ایـن مدرسـه با همان نـام اولیه خـود )میرزا حسـین وزیر( مشـغول فعالیت 

ست.  ا
)33(- ایـن ورق هـای حلبـی تقریبـاْ بـه انـدازه یـک بـرگ کاغـذ A4 کنونـی بود 

صنعتی(.  )محمـد 
)34(- ذکـر ایـن نکتـه را نیـز ضـروری مـی دانـم کـه در گذشـته، احتـرام بـه مال، 
ملعـم و اسـتاد توسـط دانـش آموزان از واجبـات بود و در راسـتای تعلیـم و تربیت، 
آنـان حـق داشـتند بـرای برقـراری انضبـاط و تنبیـه شـاگردان خطـاکار، از چـوب 
و فلـک و تهدیـد بـه زندانـی نمـودن شـاگردان در »سـوراخ مـار و مـوش« و... هـم 
اسـتفاده نماینـد و اولیـای کـودکان نیـز به این نـوع تعلیـم و تربیت کامـاًل رضایت 
داشـتند. شـاید از ایـن رو بـود کـه بـه یکـی از حکایـات گلسـتان سـعدی توجـه 
بیشـتری مـی شـد و شـاگردان موظـف بـه حفـظ آن بودنـد و همچنیـن یکـی از 
رایـج تریـن سرمشـق خـط، این مصـرع بـود: »جور اسـتاد بـه ز مهر پـدر«. »معلم 
کتابـی را دیـدم در دیـار مغـرب ترشـروی تلـخ گفتـار بدخـوی مـردم آزار... جمعی 
پسـران پاکیـزه و دختـران دوشـیزه به دسـت جفـای او گرفتـار نه زهره خنـده و نه 

یـارای گفتـار... القصـه شـنیدم که طرفی از خباثـت نفس او معلوم کردنـد و بزدند و 
براندنـد و مکتـب او را بـه مصلحی دادند پارسـای سـلیم نیک مرد حلیم که سـخن 
جـز بـه حکـم ضـرورت نگفتـی و موجـب آزار کـس بـر زبانش نرفتـی. کـودکان را 
هیبـت اسـتاد نخسـتین از سـر برفت و معلـم دومیـن را اخالق ملکـی دیدند و یک 
یـک دیـو شـدند به اعتمـاد حلم او تـرک علم دادنـد اغلب اوقـات به بازیچـه فراهم 

نشسـتندی و لـوح درسـت ناکـرده در سـر هم شکسـتندی 
استاد معلم چو بود بی آزار

خرسک بازند کودکان در بازار 
بعـد از دو هفتـه بـر آن مسـجد گـذر کـردم، معلـم اولیـن را دیـدم کـه دل خـوش 
کـرده بودنـد و بـه جـای خویـش آورده. انصاف برنجیـدم و الحول گفتـم که ابلیس 

را معلـم مالئکـه دیگر چـرا کردند. 
پیرمردی ظریف جهاندیده گفت: 

پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش بر کنار نهاد
بر سر لوح او نبشته به زر 
جور استاد به زمهر پدر«. 

گلستان سعدی، باب هفتم، در تأثیر تربیت، صص 144 و 145 )محمد صنعتی(. 
)35(- بعضـاً شـاهد بـودم کـه تعـدادی از دانـش آمـوزان حتـی دسـتمالی بـرای 
خشـک کـردن لـوح نداشـتند و مـی بایسـت بـا لبـه کـت و پیراهـن خـود، لـوح را 

خشـک کننـد )محمـد صنعتـی(.

امروز در تاريخ
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5 تکنولوژی5 چه می خوانید...
اگر به باتری گوشی تان اهمیت می دهید صفحه »تکنولوژی« را از دست ندهید.

6نکتهمهمبرایمراقبتازباتریگوشیوگجتهایتان
گوشـی های هوشـمند ابزارهـای کاربـردی هسـتند کـه این 
روزهـا از قابلیت هـای بسـیاری برخوردارند. لپ تاپ هـا، تبلت ها 
و حتـی سـاعت های هوشـمند یـک قلـب تپنـده دارنـد کـه ما 
نهایـت سـعی خود را برای حفـظ آن می کنیـم و آن باتری این 
دسـتگاه های الکتریکـی اسـت. در ادامـه 6 نکتـه ی مهـم برای 

مراقبـت از باتـری را مـرور خواهیم  کرد.
تبلیغات

اولیـن گام بـرای مراقبـت از باتـری گجت هـا، شـناخت نوع 
باتـری آن هـا اسـت. اغلـب گجت هـای امـروزی از باتری هـای 
آن هـا  قبلـی  نسـل های  بـا  کـه  بهـره می برنـد  لیتیوم-یونـی 
تفاوت هـای بسـیاری دارند. شـاید باتـری  نیکل-متـال هیدرید 
را بـه یـاد بیاورید کـه برای اسـتفاده ی بهینـه از آن ، باید آن را 
کامـل شـارژ کرده و سـپس از آن اسـتفاده می کردیـم تا کامال 
خالـی شـود بعـد از آن می توانسـتیم دوبـاره آن را بـه شـارژر 

کنیم. متصـل 
باتریلیتیوم-یونینیازیبهشارژاولیهندارد

برخـالف باتری های نسـل قبل، بـرای کالیبره کـردن باتری 
لیتیوم-یونـی، نیـازی به شـارژ اولیه ندارید و حتـی نباید اجازه 
دهیـد باتـری کامـال خالـی شـود تـا دوبـاره آن را شـارژ کنید. 
باتری هـای امـروزی وقتـی از آن هـا اسـتفاده نمی کنیـد نیروی 
زیـادی از دسـت نمی دهنـد. ایـن عوامـل بخشـی از دالیلـی 
هسـتند کـه باتـری  لیتیوم-یونی را بـه یک باتـری عالی تبدیل 

می کننـد.
باتریهایلیتیوم-یونیچگونهکارمیکنند؟

همـه ی باتری هـا دو الکتـرود مجزا بـه نام آنـد و کاتد دارند 
کـه بیـن آن هـا را الکترولیت هـا پـر می کننـد. وقتـی باتـری 
را بـه یـک مـدار کامـل متصـل می کنیـد، واکنـش شـیمیایی 
می شـود.  الکتـرون  تولیـد  باعـث  کـه  می دهـد  رخ  آنـد  در 
ایـن الکترون هـا می خواهنـد بـه سـمت کاتـد حرکـت کننـد، 
نمی دهـد  الکترون هـا  بـه  را  عبـور  اجـازه ی  الکترولیـت  امـا 
در نتیجـه الکترون هـا از مسـیر مـدار بـه سـمت آن حرکـت 
می کننـد. الکترون هـا در حیـن حرکـت خود در مـدار، مقداری 
از نیـروی خـود را بـه گجـت شـما، کـه بخشـی از مدار اسـت، 
مثبـت  یون هـای  ایجـاد  باعـث  الکترون هـا  تـرک  می دهنـد. 
لیتیـوم می شـود و ایـن یون هـا از طریـق الکترولیت به سـمت 
کاتـد می رونـد تـا بـه الکترون هایـی کـه از طریق مـدار منتقل 
شـده اند برسـند. هنگامـی  کـه تمـام یون هـا بـه سـمت کاتـد 
رفتنـد باتـری شـما خالـی می شـود و اگـر باتـری قابـل شـارژ 
داشـته باشـید می توانیـد بـا انجـام عکـس ایـن عمـل آن را 

دوبـاره شـارژ کنید.
عاملـی کـه دوام باتـری را مشـخص می کند ظرفیـت آند یا 
کاتـد بـرای پذیرش یون هـای لیتیوم اسـت. البته ایـن ظرفیت 
بـا گـذر زمـان و افـت بـازده باتـری کاهـش می یابـد و باعـث 

کاهـش دوام باتـری نیز می شـود.

چگونهباتریهای
لیتیوم-یونیدوبارهشارژ

میشوند؟ 
باتـری لیتیم-یونی در دو مرحله 
اول  مرحلـه ی  می شـود.  شـارژ 
ثابـت  جریـان  بـا  شـارژ  مرحلـه ی 
اسـت و یـک مرحلـه بـا عملکـردی 
سـاده اسـت. شـارژر گجت شـما، با 
ایجـاد جریـان ثابـت، الکترون هـای 
می گردانـد.  بـاز  کاتـد  بـه  را  آنـد 
کـه  عاملـی  تنهـا  مرحلـه  ایـن  در 
اسـت،  موثـر  شـارژ  سـرعت  بـر 
شـارژر  از  ورودی  جریـان  مقـدار 
اسـت و هـر چـه ایـن جریـان ثابت 
بیش تر باشـد، عمل شـارژ سـریع تر 
فنـاوری جدیـدی  انجـام می شـود. 
آن  از  گوشـی ها  در  امـروزه  کـه 
بـرای شـارژ سـریع باتری اسـتفاده 

می بـرد. بهـره  نکتـه  ایـن  از  می کننـد، 
وقتـی شـارژ باتـری بـه 70 درصـد می رسـد مرحلـه ی دوم 
آغـاز می شـود. در ایـن مرحلـه باتـری تحـت ولتاژ ثابت شـارژ 
می شـود. شـارژر سـعی می کنـد ولتـاژ را کـه در واقـع اختالف 
جریـان باتری و شـارژر اسـت، ثابت نگـه دارد. ایـن عمل باعث 
می شـود کـه هـر چـه باتری بـه کامـل شـدن شـارژ نزدیک تر 
می شـود، جریـان ورودی بـه آن از طریق شـارژر کاهـش یابد و 
باعـث کاهش سـرعت شـارژ شـود. وقتی شـارژ بـه 100 درصد 
می رسـد، شـارژر جریانـی بسـیار کـم بـه باتـری می فرسـتد تا 
مصـرف انـرژی بسـیار کمی را کـه گجت شـما دارد تامین کند 

و شـارژ باتـری همچنـان 100 درصد باقـی بماند.
امـا آیـا متصـل بـودن بـه شـارژر بعـد از تکمیـل شـارژ، 
 ifixit بـرای باتـری مضـر اسـت؟ یکـی از متخصصـان سـایت

می گویـد:
همـه ی باتری هـای لیتیوم-یونـی، امـروزه نوعـی IC بـرای 
مدیریـت انـرژی دارنـد کـه بعـد از کامـل شـدن شـارژ باتـری 
اجـازه ی شـارژ اضافـه را نمی دهنـد. ایـن ICهـا تنهـا اجازه ی 
ورود جریـان اندکـی بـه گجت شـما را می دهند تا باتری شـارژ 

صـد درصـدی خـود را حفـظ کند.
اگـر گجـت خود را در هنگام شـارژ شـدن لمـس کنید گرم 
شـدن آن را حـس می کنیـد، امـا وقتـی کـه باتـری بـه طـور 
کامـل شـارژ می شـود، حتـی اگـر به شـارژر نیـز متصل باشـد 
گرمـای زیـادی حـس نخواهیـد کرد. این خود شـاهدی اسـت 
بـر ایـن مدعـا اسـت که عمل شـارژ باتـری پس از رسـیدن آن 

بـه 100 درصـد متوقف می شـود.

چهعاملیباعثتمام
شدنعمرباتری

میشود؟
مشـخصی  عمـر  باتری هـا 
دارنـد و زمانـی فـرا می رسـد 
را  خـود  دوام  بیشـتر  کـه 
عمـر  می دهنـد.  دسـت  از 
لیتیوم-یونـی  باتری هـای 
بیـن 500 تـا 1500 چرخه ی 
شـارژ اسـت امـا نکتـه ی مهم 
کـه  اسـت  درصـدی  مقـدار 
در هـر چرخـه باتـری شـارژ 
می شـود. اگـر باتـری به طـور 
کامـل خالـی شـده و سـپس 
 300 از  پـس  شـود،  شـارژ 
تـا 500 چرخـه، 70 درصـد 
از ظرفیـت اصلـی خـود را از 

داد. خواهـد  دسـت 
امـا اگـر پـس از رسـیدن شـارژ باتری بـه 75 درصـد همان 
باتـری را بـه شـارژر متصـل کنید تا به طور کامل شـارژ شـود، 
پـس از 2500 چرخـه شـروع بـه کاهـش ظرفیـت بـه طـور 
محسـوس خواهـد کـرد. عامـل مهم تری کـه برای باتـری مضر 
اسـت، گرم شـدن آن اسـت. اگر باتری لیتیوم-یونی شـما یک 
سـال در معـرض گرمـای 38 درجه ی سـانتی گراد قـرار بگیرد، 

40 درصـد از ظرفیـت اولیـه ی خـود را از دسـت خواهد داد.
نکتـه ای کـه بایـد بـه آن توجـه کنید این اسـت کـه متصل 
بـودن بـه شـارژر حتـی پـس از شـارژ کامـل نیـز بـرای باتری 
مضـر نیسـت و مـوردی کـه آسـیب بیشـتری بـه باتـری وارد 
می کنـد، خالـی شـدن بیـش از حـد آن اسـت. وقتـی درصـد 
شـارژ شـما بـه صفـر می رسـد در واقـع باتـری بـه طـور کامل 
خالـی نشـده اسـت چـرا کـه خالی شـدن کامـل باتـری باعث 
ناپایـداری آن می شـود. در ایـن حالـت احتمـال انفجـار باتری 
وجـود خواهـد داشـت. وقتـی باتـری بـه خالـی شـدن کامـل 
نزدیـک می شـود، یـک مـدار پیشـگیرانه تشـکیل می دهـد و 
باتـری را کامـال و بـرای همیشـه از بیـن می برد تا خطـر انفجار 

بـه صفر برسـد.
چگونهازباتریخودمراقبتکنیم؟

حـال کـه بـا نحـوه ی کار باتـری گجـت خود آشـنا شـدید، 
چنـد روش بـرای مراقبـت بهتـر از باتـری بـه شـما پیشـنهاد 

می کنیـم:
1. شـما می توانیـد باتـری گجـت خـود را در شـب و هنگام 

خـواب شـارژ کنید.
باتـری گجت شـما به اندازه ی خود گجت، هوشـمند اسـت. 

نگرانـی از بابـت مـدت زمـان متصـل بـودن باتـری بـه شـارژر 
نداشـته باشـید چـرا کـه خـود باتـری اجـازه ی شـارژ بیـش از 

حـد را نخواهـد داد.
2. هـر موقـع کـه زمان داشـتید باتری خـود را کمی شـارژ 

. کنید
باتری هـای لیتیوم-یونـی وقتـی کـه بـه طـور کامـل خالـی 
و دوبـاره شـارژ می شـوند، آسـیب می بیننـد. هـر موقـع کـه به 

شـارژر دسترسـی داشـتید مقـداری از باتـری را شـارژ کنید.
3. باتـری لپ تـاپ شـما می توانـد همـواره به شـارژر متصل 

باشد.
همـه ی مـواردی که بـه آن ها اشـاره کردیم در مـورد باتری 
لپ تـاپ شـما نیـز صـدق می کننـد. حتـی برخـی لپ تاپ هـا 
بـا رسـیدن شـارژ باتـری بـه مقـداری معیـن، آن را بـه طـور 
کامـل از مـدار خـارج می کننـد و خطـر هرگونـه آسـیبی بـه 

صفـر می رسـد.
4. اگـر می توانیـد، باتـری لپ تـاپ را زمانـی کـه بـه شـارژر 
متصـل اسـت جـدا کنید.بزرگ تریـن عاملـی کـه می توانـد بـه 
باتـری آسـیب برسـاند گرمـای بیـش از حد اسـت. بـا توجه به 
ایـن موضـوع بهتـر اسـت اگـر می توانیـد باتـری را از لپ تـاپ 

کنید. جـدا 
بـا جـدا کـردن باتـری اگـر قطعـی بـرق اتفـاق بیفتـد، لپ 
تـاپ شـما نیـز خامـوش خواهـد شـد. اگـر ایـن موضـوع برای 
از تهویـه ی مناسـب اسـتفاده  شـما مشـکلی ایجـاد می کنـد 
کنیـد و مطمئن شـوید جلـوی راه های تهویه را بـه روی باتری 

نبسـته اید.
5. باتری خود را در جای خنک بگذارید.

مسـتقیم  نـور  زیـر  در  را  باتـری  گـرم سـال  روزهـای  در 
یـا گوشـی خـود را روی لپ تـاپ قـرار ندهیـد. از شـارژرهای 
بی سـیم کم تـر اسـتفاده کنیـد چـرا کـه گرمـای زیـادی تولید 
می کننـد. از شـارژرهایی کـه ولتـاژی باالتـر از حـد پشـتیبانی 

گجـت شـما دارنـد، اسـتفاده نکنیـد.
تعویـض  قابـل  باتـری  بـا  گوشـی  امـکان  صـورت  در   .6

کنیـد. خریـداری 
داریـد،  زیـادی  حساسـیت  باتـری  دوام  مـورد  در  اگـر 
گوشـی های بـا قابلیـت تعویـض باتری خریـداری کنیـد. دلیل 
بـرای شـارژ  باتـری  تعویـض  از  این کـه روشـی سـریع تر  اول 
مجـدد وجـود نـدارد و دلیـل دوم این کـه در صـورت خرابـی 
باتـری جدیـد تهیـه و بـه  باتـری اصلـی گوشـی، می توانیـد 

کنیـد. جایگزیـن  راحتـی 
اگـر از گوشـی بـدون قابلیت تعویـض باتری اسـتفاده  کنید، 
بعـد از 500 بـار شـارژ باتـری آسـیب محسوسـی خواهـد دید. 
یعنـی اگـر هر روز یک بار گوشـی را شـارژ کنید، گوشـی شـما 
نزدیـک بـه دو سـال بـا عمـر باتـری مناسـب بـرای شـما کار 

کرد. خواهـد 

به موجب اسـناد رهنی- شـرطی شـماره هـای 15059-1376/11/6 و 463-
1385/9/11 دفاتـر اسـناد رسـمی شـماره 31 راور و 117 راور بانـک کشـاورزی 
شـعبه مرکـزی راور جهـت وصول طلـب خود علیه آقـای عباس اشـرفجو راوری 
اقـدام بـه صـدور اجرائیـه در اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان راور نمـوده 
کـه تحـت رسـیدگی و ادامـه عملیات اجرائـی می باشـد و نظر به اینکـه بدهکار 
و راهـن نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خـود در مهلـت مقـرر اقـدام ننموده اسـت 
و در اجـرای مـاده 34- اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب 1386/11/29 و بنـا بـه 
درخواسـت بسـتانکار مـورد وثیقـه از طریـق مزایده به شـرح ذیل بـه فروش می 
رسـد: ششـدانگ یـک باب سـاختمان گاوداری مشـتمل بـر زمین پالک شـماره 
35 فرعـی از 2373 اصلـی واقـع در راور بخـش 18 کرمان به آدرس: شهرسـتان 
راور کمربندی، جاده مهدیه، گاوداری موسـوم به اشـرفجو با حدود و مشـخصات 
شـماالً بطـول 220 متـر مرزیسـت بـه راه احداثـی حدفاصل 623 متری شـمال 
پـالک 2373- اصلـی شـرقاً بطول 100 متـر جنوباً 220 متر و غربـاً بطول 100 
متـر کاًل بـه باقیمانـده پـالک 2373- اصلـی به مسـاحت 22000 متـر مربع که 
سـند مالکیـت آن ذیـل ثبـت 3293 صفحـه 302 دفتـر 23 بـه شـماره چاپـی 
983603 بنـام آقـای عبـاس اشـرفجو راوری صـادر و تسـلیم شـده اسـت طبق 
اسـناد رهنی شـماره 15059-1376/11/6 دفتر خانه اسـناد رسـمی شماره 31 
راور و شـماره 463-1385/9/11 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 117 راور در 

رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه مرکـزی راور می باشـد پـالک فوق الذکر توسـط 
هیـات سـه نفره کارشناسـان رسـمی دادگسـتری مـورد بازدیـد قـرار گرفته که 
طـی شـماره 7215/ک/12-1393/11/30 گـزارش ارزیابـی بـه عمـل آمـده بـه 
شـرح ذیـل بـه ایـن اداره تسـلیم گردیده اسـت در عرصـه پالک فـوق اعیانهایی 
بـه ایـن ترتیـب احـداث شـده اسـت: 1- سـیلوی علوفـه بـه انضمـام حوضچـه 
بـا کـف شـیبدار بـه مسـاحت 172 متـر مربـع 2- دفتـر و اتاقهـای نگهبانـی به 
مسـاحت 60 متـر مربـع 3- انبـار مسـقف و اتـاق شـیروانی بـه مسـاحت 148 
متـر مربـع 4- انبـار غیر مسـقف به مسـاحت 102 متـر مربع 5- محـل محصور 
نگهـداری گاوهـا شـامل مسـقف و غیر مسـقف بـا جمیـع متعلقات به مسـاحت 
1232 متـر مربـع 6- حصـار پیرامـون مربـوط بـه نگهـداری گاوهـا به مسـاحت 
358 متـر مربـع 7- خاکریـزی اطـراف زمیـن بـه طـول حـدودی 640 متـر 8- 
محوطـه سـازی با مالت ماسـه سـیمان به مسـاحت 780 متر مربـع 9- امتیاز و 
اشـتراک بـرق بـا جمیع متعلقات نتیجـه ارزیابی: 1- عرصه به مسـاحت 22000 
متـر مربـع و معـادل 880/000/000 ریـال 2- کلیـه اعیانهای مذکور )شـامل 9 
بنـد( جمعـاً معـادل 1/520/000/000 ریـال بنابرایـن ششـدانگ ملـک مرقـوم 
جمعـاً معـادل 2/400/000/000 ریـال )دو میلیـارد و چهارصـد میلیـون ریـال( 
تقویـم و ارزیابـی مـی گـردد پالک فـوق در روز دوشـنبه مـورخ 1394/4/15 از 
سـاعت 9 صبـح الـی 12 ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و امـالک شهرسـتان 

راور  از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد. خریداران مـی توانند همیـن روز از 
سـاعت 9 الـی 12 در اداره ثبـت اسـناد و امالک شهرسـتان راور حضـور یافته و 
در مزایـده شـرکت نماینـد مزایـده از مبلـغ 2/400/000/000 ریال شـروع و به 
باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروخته می شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخت 
بدهـی هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و 
مصـرف در صورتـی کـه مورد مزایـده دارای آنها باشـد و نیز بدهی هـای مالیاتی 
و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایـده اعم از اینکه رقـم قطعی آن معلوم 
شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنده مزایده اسـت و نیـز در صورت وجـود مازاد، 
وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فوق از محـل مازاد بـه برنده مزایده مسـترد 
خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـداً وصـول می گـردد ضمنـاً چنانچه 
روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد، مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همان 
سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد. متقاضیان مـی توانند جهت کسـب 
اطالعات بیشـتر در سـاعات اداری به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان راور 
و جهـت بازدیـد از ملـک مـورد نظـر به محـل وقوع ملک کـه نشـانی آن در این 

آگهـی قید شـده اسـت مراجعـه نمایند. 
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1394/3/19

محمود مهدی زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور 

1. نمايـش تمـاس گیرنـده بـدون نیـاز به 
نمايش صفحـه ی  ديـدن 

سامسـونگ گلکسـی S6 اج را بـا صفحـه ی 
نمایشـی کـه طرفیـن آن خمیدگـی دارد، ارائـه 
بـا یـک  نمایـش  ایـن صفحـه ی  اسـت.  کـرده 
ویژگی با عنوان Edge Lighting همراه شـده 
اسـت. با اسـتفاده از این فناوری می توان گوشـی 
را از طـرف صفحـه ی نمایـش روی سـطح صافی 
قـرار داد و در صـورت دریافـت تمـاس صوتـی، 
پیـام متنـی یـا ایمیـل، از طریـق طـرف خمیده 

بـه جزئیـات اعالنیـه دریافـت شـده پـی برد.
بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت می تـوان رنـگ 
خاصـی را بـه هـر یـک از مخاطبـان اختصـاص 
داد تـا در زمـان زنـگ زدن فـرد مـورد نظـر، 
بـدون نیـاز بـه برداشـتن گوشـی و نـگاه کردن 
بـه صفحـه ی نمایـش، بتـوان از طریـق رنـگ 
نمایـان شـده در حاشـیه ی صفحـه  ی نمایـش، 
از ایـن موضـوع کـه چـه کسـی تمـاس گرفته، 

کرد. پیـدا  اطـالع 

2. چـک كردن اخبـار مثل نتايـج تیم های 
ورزشی

سامسـونگ پیـش از گکسـی S6 اج، گوشـی 
کـه  نمایشـگری  بـا  نیـز  را  دیگـری  هوشـمند 
یـک لبـه ی آن خمیده بـود، روانـه ی بـازار کرد. 
گلکسـی S6 اج نیز همچون گلکسـی نوت اج از 
وجـود قابلیـت Information Stream بهـره 
می بـرد. بـا بهره گیـری از ایـن قابلیـت می تـوان 
فیـد اخبـار را روی قسـمت خمیـده ی صفحه ی 

دید. نمایـش 
از جملـه ی منابعـی کـه بـرای نمایـش اخبار 
توئیتـر  بـه  می تـوان  می شـود  اسـتفاده  آن  از 
ترنـدز، یاهـو نیوز، یاهـو فایننس، یاهو اسـپورت 
و فیـد اعالنیه هـا اشـاره کـرد. در حـال حاضـر 
سامسـونگ تـالش می کنـد کـه ایـن قابلیـت را 

بـرای سـایر اپلیکیشـن ها نیـز ارائـه کنـد.
 S6 برخـالف گلکسـی نـوت اج، در گلکسـی
اج ایـن قابلیـت را تنهـا می تـوان زمانـی بـکار 
گرفـت کـه صفحـه ی نمایـش خامـوش باشـد. 

بـرای دسترسـی داشـتن بـه ایـن قابلیـت، بایـد 
انگشـت خـود را در قسـمت خمیـده ی صفحه ی 
نمایـش چنـد بـار به سـمت جلو و عقب کشـید. 
کشـیدن انگشـت بصورت عمودی روی قسـمت 
خمیـده باعـث می شـود فیدهـای نمایـش داده 

شـده تغییـر کنند.
3. ساعت

در صورتـی کـه عـادت دارید شـب هنـگام از 
خـواب برخواسـته و از طریق گوشـی، سـاعت را 
چـک کنیـد، گلکسـی S6 اج کار شـما را راحت 
می کنـد. چـرا کـه دیگر نیـازی به روشـن کردن 
صفحـه ی نمایـش یـا برگردانـدن آن نداریـد و 
می توان سـاعت را از قسـمت خمیده ی صفحه ی 
نمایش دید. گلکسـی S6 اج قادر اسـت سـاعت 
را بـرای 12 سـاعت در طـول زمانی که صفحه ی 
نمایـش اصلـی خامـوش اسـت، به صورت سـایه 
روشـن نمایـش دهـد تـا کاربـر نیازی به روشـن 

کـردن صفحه ی نمایش نداشـته باشـد.
4. زيبايی بی حد و حصر

شـاید از نظـر اغلـب کاربـران دالیلـی که در 
بـاال بـه آن ها اشـاره کردیم برای خرید گلکسـی 
S6 اج علت هـای اصلی نباشـد. گلکسـی S6 اج 
در مقایسـه بـا گلکسـی S6 حـدود 100 دالر 
گران تـر اسـت. شـاید بتـوان زیبایی این گوشـی 
هوشـمند را دلیـل قانع کننده ای بـرای پرداخت 
100 دالر بیشـتر خوانـد. سامسـونگ نیـز خـود 
بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه اسـتفاده از صفحه ی 
حرکـت  یـک  خمیـده  طرفیـن  بـا  نمایشـی 

هوشـمند  گوشـی های  طراحـی  در  انقالبـی 
نیسـت. اسـتفاده از ایـن طراحـی بیشـتر بـرای 
است.بسـیاری  اج   S6 گلکسـی  کـردن  زیباتـر 
کمپانی هـا  سـایر  از  تقلیـد  بـه  را  سامسـونگ 
متهـم می کننـد، امـا کمپانی کـره ای در آخرین 
نسـل از پرچمـداران خـود و مخصوصا گلکسـی 
S6 اج، تمـام تـالش خـود را بـه کار بـرده تـا 
محصوالتـی ارزنـده، هم از نظر طراحـی و هم از 

نظـر مشـخصات فنـی روانـه ی بـازار کند.

همه  قابلیت  های صفحه  نمايش خمیده  گلکسی S6 اج
نرم افزارهمراه

 FotMob
بهترين پوشش خبری زنده!

اخبار، جداول و بسیاری امکانات دیگر.
با بیش از 2 میلیون دانلود.

امکانات:
* نتایج زنده به همراه هشدار

* آمـار بـازی )اسـامی بازیکنان، آمـار، گل ها، کارت هـا، پنالتی، 
پنالتی هـای از دسـت رفته، تعویض هـا و...(

* جدول رده بندی
* اخبار

* برترین گلزن ها
* تیم های محبوب

Happy Farm :Candy Day
یـک بـازی کارتونـی در خانـواده ای اروپایـی بـا سـبک زندگـی 

. یمی قد
یـک بعـد از ظهـر آرام، پرنده ها روی سـقف در حـال آوازخوانی 
هسـتند، اسـب ها در زمیـن می دونـد، گلـه گوسـفندان در کنار 
سـگ های نگهبـان آرام گرفته انـد، حـاال ببینیـد چه کسـی زیر 
آفتـاب چـرت می زنـد؟ یک زندگـی زیبـا در مزرعـه ای قدیمی!

2 Sea Batle
یـک بـازی خاطره انگیـز کـه شـما را بـه دوران کودکـی خـود 

می بـرد!
اگـر در دوران کودکـی ایـن بـازی را بـر روی کاغـذ با دوسـتان 
دسـتگاه  روی  بـر  می توانیـد  اکنـون  می دادیـد  انجـام  خـود 
اندرویـدی خـود و از طریـق بلوتـوث با دوسـتانتان بـازی کنید! 
بایـد بـا حـدس زدن اینکـه تجهیـزات دشـمن در کـدام نقطـه 

نقشـه هسـتند آن هـا را از بیـن ببریـد.
ویژگی ها:

- دارای گرافیک ساده و تمیز
- موسیقی متن تاثیرگذار

- قابل استفاده در گوشی و تبلت
- دارای قابلیت بازی به صورت آنالین و رقابت با دوستان

Sheep Happens
دونده ی بی پایان!

از همـه جلـو بزنیـد. از آسـمان گوسـفند جلـوی پایتـان سـبز 
می شـود! سـوار گوسـفند شـوید و جلو روید! تا می توانید سـکه 

جمـع کنیـد و قـدرت خـود را ارتقـا دهید.
در مکان هـای تاریخـی بدویـد. توانایی های منحصربفرد بدسـت 
 اوریـد. دوسـتانتان را برای انجـام بازی دعوت کنیـد و در امتیاز 

بـا آنها رقابـت کنید.

متنآگهیمزایده
آگهیتجدیدیمزایدهموردوثیقه

آگهی تجديدی مزايده مورد وثیقه اموال غیر منقول پرونده های اجرائی كالسه 92040190۷200000۷ و 1393040190۷2000004
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66 چه می خوانید...جامعه
صفحه »جامعه« امروز به تبدیل یخدان های شهر به محلی برای ورزش باستانی اختصاص دارد. این صفحه را از دست ندهید.

اخبار آبفا

به گـزارش اقتصادنیـوز، علیرضا رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان پیـش از ایـن یکـی از فعـاالن 
اقتصـادی از بخـش خصوصـی بـوده اسـت کـه 
بـه گفتـه سـید حمیـد حسـینی عضـو هیـات 
پورشـه  بـا  ایـران،  بازرگانـی  اتـاق  نماینـدگان 
شـخصی خـود تـردد می کنـد. وی حتـی در روز 
معارفه خود با راننده شـخصی و ماشـین پورشـه 
خـودش در محـل اسـتانداری حضور یافته اسـت.

 حمیـد حسـینی در آخریـن روزنوشـت خود 
درباره وی نوشـته اسـت: 

»دولـت آقـای روحانـی بـرای اولیـن بـار یک 
اسـتاندار از بدنـه بخـش خصوصـی برای اسـتان 
کرمـان انتخـاب کرد کـه ایـن اسـتاندارد در روز 
معارفه با راننده شـخصی و ماشـین پورشـه خود 
در محـل اسـتانداری حضـور یافـت . وی با توجه 
بـه نگاه اقتصادی که به مسـایل داشـت توانسـته 

اختالفـات سیاسـی را در اسـتان مدیریـت کند و 
گام هـای بلنـدی جهت توسـعه و رونق اقتصادی 
اسـتان کرمـان بـر دارد. ایشـان بـرای تصمیـم 
گیـری دربـاره مسـایل، یـک مثلت اقتصـادی در 
هـر شهرسـتان تعریـف کـرده کـه خـودش بـه 
اتفـاق فرمانـدار و امـام جمعه اعضاء آن هسـتند 
و دربـاره پـروژه هـای هـر شـهر تصمیم گیـری 
می کننـد. وی بـا ایـن الگـو موفـق شـده حـدود 
1500 میلیـارد تومـان پروژه فقط در رفسـنجان 
تعریـف و اجرایـی کنـد. اکنـون چینـی هـا در 
حـال احـداث یک کارخانـه فرومنگنر با سـرمایه 
170 میلیـون دالر و یـک نیـروگاه 60 مگاواتـی 
بـرق هسـتند. پـروژه هـای زیـادی از جمله یک 
واحـد حـالل بـا ظرفیت مناسـب توسـط بخش 
خصوصـی در حال احداث اسـت. امیـدوارم مدل 
بـا تجربـه بخـش  از مدیـران  فـوق و اسـتفاده 

خصوصـی در برنامـه دولـت قـرار گیرد.«
علیرضـا رزم حسـینی متولـد شـهر کرمـان 

و فـارغ التحصیـل مدیریـت اقتصـاد از دانشـگاه 
شـهید باهنـر کرمـان اسـت. وی طـی سـالهای 
ابتدایـی انقـالب و در طـول دفاع مقـدس حضور 
بسـیار پررنگ در این عرصه بـه خصوص در کنار 
سـردار حاج قاسـم سـلیمانی داشـته است و پس 
از دفـاع مقـدس نیـز اقدام بـه پایه گـذاری بنیاد 
حفـظ آثار و ارزشـهای دفاع مقدس کرده اسـت.

بنیـاد  اقتصـادی  مشـاور  همچنیـن  وی 
مسـتضعفان بـوده و پـس از آن نیـز در بخـش 
خصوصـی به فعالیتهـای اقتصادی مشـغول بوده 
اسـت و نکتـه قابل توجه اینکـه وی از نخبه های 
اقتصـادی کشـور محسـوب مـی شـود و در اکثر 
شـرکتهایی که حضور داشـته است بسـیار موفق 

حاضر شـده اسـت.
رزم حسـینی یکـی از نیرویهـای والیتمـدار 
و انقالبـی و همچنیـن از فعـاالن و نخبـه هـای 
اقتصادی کشـور و از حامیـان دولت تدبیر و امید 
اسـت و مـورد موافق گروههای مختلف سیاسـی 

نیـز محسـوب مـی شـود و در زمینـه مدیریـت 
تخصـص دارد.

بخشـی از فعالیتهـای وی در بخش خصوصی 
نیـز اینگونـه اسـت؛ عضویـت در هیئـت مدیـره 
شـرکت سـرمایه گذاری و توسعه اسـتان کرمان، 
مدیـر عاملـی و ریاسـت هیـأت مدیـره مجتمع 
صنعتـی کرمـان، مدیـر عاملی شـرکت ماشـین 
آالت راهسـازی کرمـان، مشـاور بازرگانـی بنیاد 
مسـتضعفان و جانبـازان، ریاسـت هیـأت مدیره 
شـرکت صنایـع فلزی آلیـاژکاران دوهـزار، مدیر 
عاملی شـرکت تکنوپروم )ویرجیـن ایلند(، مدیر 
عاملـی شـرکت تکنوپـروم جنـرال تریدینـگ، 
مدیـر عاملـی شـرکت ماشـین آالت راهسـازی 
کاترپیالر، نایب رئیسـی انجمـن تولید کنندگان 
و  سـاختمانی  آالت  ماشـین  کننـدگان  وارد  و 
معدنی کشـور و ریاسـت مجمع شـرکت آستانه 
ریـل جهـت انجـام پروژه هـای ریلـی در مناطق 

کشـور. مختلف 

موفقیت های اقتصادی استاندار پورشه سوار
يادداشت

رونقورزشباستانی
دریخدانهایتاریخی

 اسما محمودی

تغییـر کاربـری بناهـای تاریخـی ایـن روز هـا به 
نسـخه ای بـرای مرمـت و رونق آثـار تاریخی کرمان 
تبدیـل شـده و این درحالیسـت که عـدم نظارت بر 
ایـن طـرح مـی توانـد ایـن دارو را به نوشـدارو پس 
از مـرگ سـهراب تبدیـل کنـد. شـهر کرمـان یکـی 
از رکـودداران آثـار ملی ثبت شـده در کشـور اسـت 
ایـن در حالـی اسـت کـه طـی دهـه هـای گذشـته 
کمتریـن توجهـی بـه حفاظـت و نگهـداری از ایـن 
آثـار صورت نگرفتـه و به خصـوص در بافت تاریخی 
شـهر کرمـان شـاهد تخریـب و بـی توجهی بـه این 
بناهـا هسـتیم. کمبود اعتبـار در میـراث فرهنگی و 
تغییـر مدریـت هـای پـی در پـی در اسـتان کرمان 
موجب شـده اسـت طرحهای بازسـازی و مرمت آثار 
تاریخی اسـتان کرمان به سـمت بناهـای در معرض 
خطـر و اضطـراری سـوق پیـدا کنـد و عمـال بودجه 
ای بـرای سـر و سـامان دادن به بناهـای تاریخی در 
کرمـان اختصـاص نیافته اسـت. اگر سـری بـه بافت 
تاریخـی شـهر کرمـان بزنیم به سـادگی مـی بینیم 
کـه بسـیاری از بناهـای تاریخـی در بافـت تاریخـی 
در معـرض تخریـب قـرار گرفتـه انـد و یـا تخریـب 
شـده و جـای آنهـا را آپارتمانهـای نـو سـاز گرفتـه 
انـد. بناهـای تاریخـی شـاخص اسـتان کرمـان نیـز 
در معـرض خطـر قـرار دارنـد از آن جمله مـی توان 
بـه حمام »بـاغ هلل« در بافـت تاریخی کرمان اشـاره 
کـرد کـه هـم اکنـون بـه زبالـه دان تبدیـل شـده و 
بخشـهای قابـل توجهـی از ایـن بنـا بـه کلـی نابود 
شـده اسـت. بـا ایـن وجـود توجـه خـاص اسـتاندار 
کرمـان بـرای تبدیـل کرمـان بـه مرکز گردشـگری 
موجب شـده اسـت اختصـاص بودجـه به بازسـازی 
بناهـای فرامـوش شـده تاریخـی کرمان بـا جدیدت 
بیشـتری انجـام شـود و باغ فتـح آباد و بـازار کرمان 
مرمـت شـوند امـا حجـم بـاالی کارهـای بـر زمیـن 
از  بارهـا  شـده  موجـب  کرمـان  اسـتان  در  مانـده 
بخـش خصوصی بـرای سـاماندهی بناهـای تاریخی 
کرمـان دعـوت شـود.یکی از راهکارهـای عمـده در 
ایـن راسـتا دعـوت از بخـش خصوصـی بـرای تغییر 
کاربـری و مرمـت بناهـای تاریخـی و تبدیـل آنها به 
مراکز گردشـگری اسـت. محمـد ایرانمنـش یکی از 
سـاکنان مجاور حمام تاریخی بـاغ هلل و فعال میراث 
فرهنگـی اظهارداشـت: ایـن حمـام تاریخـی تا چند 

سـال قبـل کاربـری اصلـی خـود را حفـظ کـرده بود 
امابـا بـاال آمدن سـطح آبهای زیـر زمینی رفتـه رفته 
حمـام کاربـری اصلـی خـود را از دسـت داد و تعطیل 
شـد. وی افـزود: در آن زمـان اهالی محله قدیم شـهر 
کرمـان بـا همکاری هـم این حمام را به گـود زورخانه 
تبدیـل کردنـد و سـالها با کمک مـردم ایـن زورخانه 
اداره شـد در همان سـالها بقیه حمامهـای تاریخی به 
چایخانـه تبدیل شـدند امـا آبهای زیر زمینـی در گذر 
زمـان خسـارتهای عمده به بنا وارد کـرد و هر آنچه از 
مسـئوالن کمک خواسـتیم اتفاقی نیفتاد و در نهایت 
درب زورخانـه نیز بسـته شـد و آبهای زیـر زمینی بنا 

را فراگرفـت و تخریـب کرد.
ایـن  نجـات  بـرای  زیـادی  راههـای  افـزود:  وی 
حمـام پیشـنهاد شـد امـا رفـع مشـکل در دسـتور 
کار قـرار نگرفـت همچنین بسـیاری از آب انبارهای 
شـهر کرمـان نیـز همیـن روزگار را سـپری کردنـد 
تبدیـل  نگارخانـه  و  شـربتخانه  بـه  حالیکـه  در  و 
شـده بودنـد بـه یکبـاره بـه زیر آبهـای زیـر زمینی 
زیـر  آبهـای  تنهـا  افـزود:  ایرانمـش  رفتنـد.  فـرو 
زمینـی دلیـل تخریـب بناهـای تاریخـی نیسـت به 
از  ماهـان یکـی  طـور مثـال عمـارت شـترگلو در 
زیباتریـن بناهای تاریخی کشـور اسـت کـه چندی 
قبـل اسـتاندار دسـتور بازسـازی و تغییـر کاربـری 
ایـن بنـا را داد امـا ایـن بنـا بـه شـدت در معـرض 
تخریـب اسـت و دلیـل آن هم فقط بـی توجهی در 
نگهـداری اسـت جالـب اینکـه مرمت سـطحی این 
بنـا در سـالهای گذشـته بسـیار غیر اصولـی بوده و 

خسـارتهایی را هـم بـه دنبـال داشـته اسـت.
وی گفـت: بسـیاری بـرای سـرمایه گـذاری در 
بخـش تغییر کاربـری بناهای تاریخـی کرمان پیش 
قدم هسـتند اما زمـان قرارداد بناهـای تاریخی یک 
سـاله اسـت در واقـع بخـش خصوصـی بایـد هزینه 
هنگفتـی بـرای مرمـت بنـا انجـام دهنـد امـا زمان 
الزم بـرای بهـره بـرداری از بنـا بـه آنهـا داده نمـی 
شـود هر چنـد که اسـتاندار کرمـان بـرای رفع این 
مشـکل پیگیـری الزم را انجام داده امـا عمال اتفاقی 
در ایـن مسـیر نیفتـاده اسـت. وی همچنین نظارت 
و حضـور کارشناسـان میـراث فرهنگـی در زمینـه 
تغییـر کاربـری و بـروز تغییراتـی در بنـا را دارای 
اهمیـت بسـیار بـاال دانسـت و افزود: مثال ما شـاهد 

تغییراتـی در یـک ارگ تاریخـی بودیـم که توسـط 
بخـش خصوصـی در آن صـورت گرفـت مـا مـی 

خواهیـم ایـن مـوارد تکرار نشـود.
رونقورزشباستانیدریخدانهایتاریخی

میـراث  کل  ادره  فرهنگـی  میـراث  معـاون 
اسـتان  وگردشـگری  دسـتی  صنایـع  فرهنگـی، 
کرمـان اظهارداشـت: 11 یخـدان در اسـتان کرمان 
وجـود دارد سـاختار یخـدان هـا در اسـتان کرمـان 
منحصـر بـه فرد و کامال خاص اسـت و دارای فضای 
داخلـی مطلـوب بـرای تبدیل به زورخانه هسـتند و 
بـه همیـن دلیـل نیـز یخدانهـای کرمـان تبدیل به 
زورخانه می شـوند. محسـن موحدی افـزود: ورزش 
زورخانـه ای نیز از جمله ورزشـهای باسـتانی اسـت 
کـه همچنـان دنبـال مـی شـود و از اهمیـت باالیی 
مـردم  اسـتقبال  مـورد  بسـیار  و  اسـت  برخـوردار 
کرمـان مـی باشـد بطوریکـه کرمان جزو دو اسـتان 
برتـر در خصـوص رونـق ایـن ورزش در کشـور می 
باشـد و بـه ایـن دلیـل مـردم و بـه ویژه جوانـان به 

سـمت یـخ دانهـا کشـیده می شـوند.
وی افـزود: در ایـن تغییـر کاربـری ها بایـد از هر 
گونـه سـاخت و سـاز غیـر متجانـس در ایـن بناهـا 
خـودداری کـرد و نبایـد اصالـت بنـا مـورد خدشـه 
قـرار گیـرد و تمـام مراحـل طبـق نظـارت دقیـق 
وقتـی  افـزود:  انجـام مـی شـود. وی  کارشناسـان 
مـردم بـه ایـن زورخانـه هـای بیایینـد بـا سـاختار 
معمـاری و نـوع کاربـری اولیـه بنـا نیـز آشـنا مـی 

شـوند و ایـن از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.
تبدیلیخدانهایکرمانبهزورخانه

موحـدی ادامـه داد: تغییر کاربری جزو سیاسـت 
هـای عمـده میـراث فرهنگـی اسـت و بـا توجـه به 
تعـداد بـاالی بناهـای تاریخی در شـهر کرمـان این 
سیاسـت بـه صـورت ویـژه دنبال مـی شـود. معاون 

تاکیـد  اسـتان کرمـان  فرهنگـی  میـراث  سـازمان 
کـرد: تغییرکاربـری متناسـب بـا اصالـت بنـا انجام 
خواهـد شـد و در کنـار رونـق صنعـت گردشـگری 
بسـیار  نیـز  بناهـا  نگهـداری  و  توانـد حفـظ  مـی 
تاثیرگـذار باشـد. بـه گفتـه موحـدی اسـتقبال از 
اجـرای ایـن طـرح در کرمـان مطلـوب بـوده اسـت 
و ایـن طـرح بـا جدیدت دنبـال می شـود. موحدی 
ادامـه داد: در همیـن چارچـوب مـی توان بـه تغییر 
کاربـری حمـام وکیـل بـه چایخانـه  سـنتی وکیـل، 
یخـدان ریگ آبـاد بـه زورخانـه، یخـدان مویـدی به 
خانـه  جهانگـردی، کاروان سـرای گنجعلی خـان بـه 
مرکـز آمـوزش و کارگاه صنایـع دسـتی اشـاره کرد 
کـه البتـه طـرح تبدیـل برخـی از بناهـای بزرگ تر 
از قبیـل کاروان سـرای وکیـل بـه هتـل در دسـتور 
کار اسـت کـه تحقـق این امـر منوط به مشـارکت و 

هـم کاری بخـش خصوصی اسـت.
65۰اثرتاریخیدرکرمانوجوددارد

وی افـزود: 650 بنایتاریخـی در اسـتان کرمـان 
وجـود دارد و این فرصتی برای توسـعه گردشـگری 
توانـد اسـتان  ایـن حرکـت مکمـل مـی  اسـت و 
یـاری  گردشـگری  اقتصـاد  توسـعه  در  را  کرمـان 
کنـد. بـا ایـن وجـود بسـیاری از کارشناسـان در 
اسـتان کرمـان به دلیـل تجربیـات گذشـته بر این 
بـاور هسـتند کـه در صـورت عـدم نظـارت جـدی 
دسـتگاههای  همچنیـن  و  نظارتـی  دسـتگاههای 
تخصصـی مانند میـراث فرهنگی بر رونـد واگذاری 
در  تغییـرات سـاختاری  و  نگهـداری  و همچنیـن 
ایـن بناهـا داروی تغییـر کاربـری می تواند به سـم 
کشـنده ای بـرای بناهـای تاریخـی کرمـان تبدیل 
شـود و بخـش خصوصـی تنها بـه سـود آوری خود 
فکـر کنـد و در ایـن میـان بناهـای کهـن کرمـان 

هسـتند دچـار خسـارت می شـوند.

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

برابـر رای شـماره 139460319007002905 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم پریسـا ضیاالدینی دشـتخاکی فرزند داود به شـماره شناسـنامه 761 صـادره از زرند 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 154/70 متر مربـع که مـوازی 51/32 متر مربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجاره نامبـرده قـرار دارد تحت پالک3 فرعـی از 2761 اصلـی واقع در 
بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان خورشـید کوچه 42 خریـداری از محل مالکیت آقای اکبر قاسـمی 
ده باالیـی محـرز گردیـده اسـت لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم وپـس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
م الف 909   کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 

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

برابـر رای شـماره 139360319007037516 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای صداقـت صداقتی پور فرزند کرامت بشـماره شناسـنامه 5092 صـادره از کرمان در 
ششـدانگ یـک بـاب خانـه به مسـاحت 118/50 متـر مربع تحـت پـالک 13432 فرعـی از 4776 اصلی واقع 
در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیـت اله خامنه ای کوچـه 11 قطعه دوم سـمت چپ خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای ماشـااله رشـید فرخـی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 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: 1394/3/5      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19

م الف 933    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره 139460319007000141 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 خانم مریم ر ْؤفی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 209 صادره از کرمان در ششـدانگ دو 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 38/07 متـر مربع تحـت پالک 413 فرعـی از 4657 اصلـی واقع در بخـش 1 کرمان 
بـه آدرس کرمـان خیابـان مصلی خریداری از محل مالکیـت آقایان غالمعلی و حسـینعلی رؤفی محرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای 

مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
م الف 965  کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره 139460319007003233 هیـات اول 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 محمـد دهقـان اناری فرزنـد اصغر بشـماره شناسـنامه 5 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 323/63 متـر مربـع تحـت پـالک 13661 فرعـی از 4776 
اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابان فیروز آباد کوچه بهشـت شـرقی 12 سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای قاسـم رشـید فرخی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
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 اخـذ رسـید ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خود را 
بـه ایـن مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19
م الف 977    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره 139360319007042966 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 علـی ابراهیمـی فرزند اکبر بشـماره شناسـنامه 19 صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 246/50 متـر مربـع تحـت پـالک 13647 فرعـی از 4776 اصلـی واقع در 
بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت اله خامنـه ای 19 کوچـه روبرو مـواد غذایـی رنگارنگ چهار 
کوچـه اول سـمت راسـت کوچه امام رضا )ع( سـمت چـپ درب پنجم خریداری از محـل مالکیت خانم فاطمه 
عمرانـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه این مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19

م الف 1005    کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام

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

برابـر رای شـماره 139360319002010616 هیـات اول موضوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای حسـن احمدی فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 180 صـادره از کهنوج در یک بـاب خانه به 
مسـاحت 440 متـر مربـع پـالک 861 فرعـی از 497 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 13 فرعـی از 497 
اصلـی قطعـه چهـار واقـع در نـورک آبـاد قلعه گنج بخـش 46 کرمـان خریداری از مالک رسـمی آقـای نورک 
احمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه این مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1394/3/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1394/3/19

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج  

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

برابـر رای شـماره 139360319002010083 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم زینب قریب سـاردوئی فرزند یداهلل بشـماره شناسـنامه 6583 صـادره از جیرفت در 
یـک بـاب خانـه به مسـاحت 385.56 متر مربع پالک 684 فرعـی از 188 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
188 اصلـی قطعـه سـه واقع در تـاج آباد رودبار بخش 46 کرمان خریداری از مالک رسـمی آقای عبدالحسـین 
مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه این مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19

رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

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

برابـر رای شـماره 139360319002010168 هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای داد محمد بنی اسـدی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 6711 صـادره از 
کهنـوج در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 497 متر مربـع پالک 688 فرعـی از 188 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک 188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در اسـالم آباد رودبـار- بلوار امـام بخـش 46 کرمان خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای عبدالحسـین میمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به ایـن مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

تقدير مديرعامل آبفای كرمان از مديرعامل 
شركت آب و فاضالب رفسنجان

محمـد طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئت شـرکت آب و 
فاضالب اسـتان کرمان با ارسـال لوح تقدیر از زحمات و تالش 
هـای عبـاس سـاالری مدیرعامـل شـرکت آبفـای رفسـنجان 

تقدیـر نمود.
در ایـن لـوح آمـده اسـت: جنـاب آقـای عبـاس سـاالری 
مدیرعامل محترم شـرکت آب و فاضالب شهرسـتان رفسنجان 
همـت واال و حسـن تعهـد جنابعالـی در امـور محولـه و تامین 
آب شـرب شـهروندان شهرسـتان رفسـنجان قابـل سـتودن و 
سپاسـگزاری اسـت. تدابیرتان در اداره امور همیشـه سرمنشـاء 
خیـر و برکـت و موفقیـت بوده ،امید می رود در سـال »همدلی 
و همزبانـی دولـت و ملـت« با تاسـی از رهبر معظـم انقالب در 

اجـرای ایـن مهم موفـق و موید باشـید. 

آغاز عملیات ساخت مخزن ذخیره آب 
شهر بهرمان 

ناظـر عالـی پـروژه شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمـان از 
آغـاز عملیات سـاخت مخـزن دو هـزار مترمکعبی ذخیـره آّب 
شـهر بهرمـان رفسـنجان خبـر داد. بـه گـزارش مهـر عبـاس 
فرازمنـد اظهـار داشـت: عملیـات سـاخت مخـزن دو هـزار 
مترمکعبی بهرمان به همراه تاسیسـات جانبی توسـط شـرکت 
آب پـارس کارمانیـا آغاز شـد. وی افزود: این مخـزن با اعتباری 
بالـغ بر 12.5 میلیـارد ریال از محل اعتبـارات عمرانی در مدت 
زمـان 12 ماه سـاخته می شـود و با بهره بـرداری از این مخزن 
مشـکل ذخیره آب این شـهر برطرف می شـود. فرازمند اضافه 
کـرد: شـهر بهرمـان در حـال حاضر سـه هزار و 830 مشـترک 
دارد و دارای یـک مخزن 10 هزار مترمکعبی ذخیره آب اسـت.

شناسايی 60 فقره انشعاب غیرمجاز آب 
در شهرستان جیرفت 

طی دو ماه نخسـت سـال جاری 60 فقره انشـعاب غیرمجاز 
آب در شهرسـتان جیرفت شناسـایی شد. احمد سنجری مدیر 
امـور آب شهرسـتان جیرفـت با اشـاره به این مطلـب که وجود 
اشـتراک هاي غیرمجـاز در شـهرها باعـث افزایـش هزینه هـاي 
جـاري امـور و شـرکتهای آبفـا و ایجاد مشـکل در ارائه خدمات 
مطلـوب به مشـترکین می شـود تاکید کرد: ایجـاد عدم تعادل 
فشـار در شـبکه توزیع ، احتمال نشـت آالینده ها به شـبکه در 
هنگام کاهش فشـار شـبکه، احتمـال ایجاد آلودگي در شـبکه 
هنگام اتصال به شـبکه، عدم پرداخت آب بها، تشـدید نشـت از 
ایـن انشـعابات )بـه علت این که معمـوال از اتصـاالت و لوله هاي 
غیراسـتاندارد استفاده مي شـود( و نصب غیراصولي آن از جمله 
مشـکالتي اسـت کـه انشـعابات غیرمجـاز بـه وجـود مي آورند. 
وی افـزود: در همیـن راسـتا شناسـایی و جمـع آوری این گونه 
انشـعابات در دسـتور کار امور آب شهرسـتان جیرفت قرار دارد 
و طـی دو ماه نخسـت سـال جـاری 60 فقره انشـعاب غیرمجاز 
در شهرسـتان جیرفت شناسـایی شـد که از این تعداد 25 فقره 

تبدیـل بـه مجـاز و 35 فقره نیز جمـع آوری گردید.

برگزاری كارگاه آموزشی اطفاء حريق در 
شركت آبفای كرمان 

در ایـن کارگاه نحـوه مقابلـه بـا آتـش و اطفـاء حریـق بـا 
کپسـولهای آتـش نشـانی به پرسـنل شـرکت کننـده آموزش 
داده شـد. اولیـن مرحلـه از کارگاه آموزشـی اطفـاء حریـق بـا 
حضـور جمعـی از کارکنـان سـتاد و امـور آب کرمـان در محل 
شـرکت آبفای کرمان برگزار شـد. در این کارگاه توسـط یکی از 
پرسـنل شـرکت »کرمان حریق«  پس از تشـریح عوامل آتش 
زا و انـواع گاز هـا و پـودر هـای خامـوش کننده آتـش بصورت 
میدانـی ، نحـوه مقابلـه بـا آتـش و اطفـاء حریق با کپسـولهای 
آتـش نشـانی بـه پرسـنل شـرکت کننـده آمـوزش داده شـد . 
محسـن حسـامی رئیـس اداره حفاظـت ایمنی و سـالمت کار 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در رابطـه بـا برگـزاری 
کارگاه فـوق گفت: بمنظور ارتقاء سـطح آگاهی پرسـنل سـتاد 
و  امـور آب کرمـان کارگاه آموزشـی اطفـاء حریق و آشـنایی با 
نحـوه اسـتفاده از کپسـول هـای آتش نشـانی تشـکیل گردید. 
وی افـزود: حادثـه هیـچ گاه خبـر نمـی کنـد و افراد همـواره و 
همـه جـا بـه ویـژه در محـل کار با حـوادث مختلفـی از جمله 
آتـش سـوزی مواجه هسـتند. لـذا این مانـور با هدف آشـنایی 
کارکنـان با شـرایط ویژه زمان بروز آتش سـوزی و آمـوزش راه 
هـای مواجهـه و مقابلـه بـا آتش و همچنیـن  آمادگـی هر چه 
بیشـتر کارکنـان در جهـت اطفـای حریـق برگزار شـد. رئیس 
اداره حفاظت ایمنی و سـالمت کار شـرکت آبفای کرمان اذعان 
داشـت: به منظور شـرکت تمامی کارکنان در این کارگاه ، دوره 
فـوق در دو مرحلـه برگـزار مـی شـود و در پایـان گواهـی نامه 

جهـت کلیـه شـرکت کنندگان صـادر خواهد شـد.
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7 ورزش7 چه می خوانید...
قهرمانی تیم ملی پرورش اندام با مدیریت رضا سلطانی و صحبت های اخیر علیرضا حقیقی را در صفحه »ورزش« بخوانید.

دادگاه سپرده هدايتی برای خريد 
پرسپولیس را توقیف می كند

بانـک ورزش - دادگاه حقوقـی تهـران بـا شـکایت یکـی از 
طلبکاران حسـین هدایتی، توقیف سـپرده اولیه شرکت استیل 
آذین ایران در مزایده چهارم سـرخابی ها را دسـتور داده اسـت.

در حالـی کـه مزایـده چهـارم سـرخابی های پایتخـت هـم 
بـدون برنده به پایان رسـید، یکی از طلبکاران حسـین هدایتی 
بـا قـرار تامیـن خواسـته و دسـتور قضایـی خطـاب بـه مراجع 
ذی صـالح، توقیـف ودیعـه ی 8 میلیـارد و 700 میلیـون تومان 
سـپرده اولیه شـرکت اسـتیل آذین ایران بـرای ورود بـه مزایده 
باشـگاه پرسـپولیس را درخواسـت کـرده اسـت. این فـرد طبق 
اوراق قضایـی ادعـای طلب چنـد ده میلیارد تومانی از حسـین 
هدایتـی را در محاکـم حقوقی تهـران مطرح کرده اسـت. یکی 
از شـعبه دادگاه عمومـی - حقوقـی تهران بـزرگ نیز پیرو طرح 
ایـن دعـوای حقوقـی، با صـدور قرار تامین خواسـته دسـتور به 
توقیـف ودیعـه احتمالـی حسـین هدایتـی در مزایـده باشـگاه 
پرسـپولیس را داده اسـت. حسـین هدایتی پیش از این مدعی 
شـده بـود هیـچ بدهـکاری بـه کسـی نـدارد و هـر فـردی از او 
طلبکار اسـت کافی اسـت تا مـدرک  رو کنـد و دو برابر طلبش 
را بگیـرد. عابربانـک پرسپولیسـی ها مدعی بـود او تنها به بانک 
هـا بدهکار اسـت و هیچ فردی پیدا نمی شـود کـه  از او طلبکار 

باشد.

 فقط 40 مسافرت خارجی دارم
رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال ایران فاسد نیست.

بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالین؛ علی کفاشـیان در پایان 
مجمـع فـوق العاده فدراسـیون فوتبـال گفت: در مجمـع راجع 
بـه همـه ابهامـات صحبـت کردیـم و همـه چیـز حـل شـد. 
فدراسـیون گـزارش مالـی اش را بـه مجمـع داد و ایـراد خاصی 
هـم در آن نبـود. همه اعضا از این گزارش خوششـان آمد. البته 
ایـن گـزارش مالی تصویب نشـده و قرار اسـت در مجمع بعدی 
درمـورد آن تصمیـم گیری شـود. اعضای مجمع به فدراسـیون 
ماموریـت دادنـد که پیگیـر قضیه حق پخش باشـند. او درمورد 
اینکـه طبـق گفته وزیـر ورزش حق پخش غیر قانونی اسـت یا 
نـه؟ گفت: سـال هاسـت همـه جای دنیا صـدا و سـیما پولی را 
بابـت پخش مسـابقات بـه برگزار کننـده بازی هـا پرداخت می 
کنـد. همـه جای دنیا ایـن کار به صورت قانونی انجام می شـود 
و مـا هـم نمـی خواهیم که خـالف قانـون اساسـی کاری انجام 
شـود. حق پخشـی کـه ما مـی خواهیم بابـت درآمدهـای صدا 
و سـیما از تبلیغات و درآمدهایی اسـت که از پخش مسـابقات 
لیـگ بـه دسـت مـی آورد. کفاشـیان دربـاره ماجرای فسـاد در 
فوتبـال گفـت: وقتـی بحـث سـفرهای من مطـرح شـد نگران 
شـدم و گذرنامـه ام را نـگاه کـردم. ورود و خـروج من از کشـور 
40 بـار بـوده کـه همه آن ها سـفرهای کاری بـوده. درخصوص 
نایـب رئیسـی ام در کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا مجبـور بودم 
سـفرهای متعـددی داشـته باشـم و همه این سـفرها بـا مجوز 
سـازمان بـرون مـرزی بـوده اسـت. بـه نظـرم فسـاد در فوتبال 
ایـران وجـود نـدارد. هیـچ کسـی نتوانسـته مـدرک بیـاورد که 
فسـاد در فوتبـال ایـران وجـود دارد. تخلـف دیـده شـده امـا 
فسـاد ثابت نشـده اسـت. تـا کنـون 60 - 70 گزارش فسـاد به 
فدراسـیون ارسـال شـده اما مدرکی که این گزارش هـا را ثابت 
کنـد وجـود نـدارد. ضمنـا اگر در یک شـهر تخلفی انجام شـود 
چـه ربطـی بـه فدراسـیون دارد؟ کفاشـیان درباره اینکـه آیا در 
انتخابـات بعدی فدراسـیون باید مجوز داشـته باشـد گفت: من 
در ایـن 8 سـال بـدون نیاز بـه مجوز در انتخابات شـرکت کردم 

و در دور بعـدی هـم نیـازی به مجوز نیسـت.

سبک دست برای سه سال مالک 
استقالل شد

نماینـده اسپانسـر اسـتقالل بـرای سـه سـال این باشـگاه را 
کرد. اجـاره 

بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالین؛ شـاهرخ سـبک دسـت 
بـرای سـه سـال باشـگاه اسـتقالل را در اختیـار گرفـت. بهـرام 
افشـارزاده بـا اعـالم ایـن خبر می گویـد: »این یک طرح اسـت 
کـه بـه وزارت ورزش و جوانـان ارائـه شـده. طرحـی کـه بـرای 
سـه سـال باشـگاه اسـتقالل را به شـاهرخ سـبک دسـت اجاره 
می دهد.« سـبک دسـت همان کسـی اسـت که سـال گذشته 
شـایعات زیـادی دربـاره اینکه به باشـگاه اسـتقالل کمک نمی 
کنـد، بـه گـوش می رسـید.اما حرف او ایـن بود: »بـه این دلیل 
پـول نمـی دهم کـه تکلیف مشـخص نیسـت و من نمـی دانم 
ایـن پـول را چطـور بایـد برگردانـم.« شـاهرخ سـبک دسـت، 
فـردی کـه دوسـت نزدیـک حمیـد رضا سیاسـی اسـت و همه 
از او بـه عنـوان مهنـدس جـوان یـاد می کننـد، حاال برای سـه 
سـال باشگاه اسـتقالل را در اختیار دارد. باشگاهی پرطرفدار که 
سـبک دسـت قول داده تمام هزینـه هایـش را پرداخت کند تا 
خیـال هـواداران از ایـن بابت راحت باشـد. خـود او در این مورد 
مـی گویـد: » قـرار بر این شـد  در ایـن 3 سـال کل هزینه های 
باشـگاه را پرداخـت کنیـم. ضمن اینکه بسـتری اقتصـادی هم 
در ایـن مـدت فعـال شـود و البتـه بدهـی هـم بـه بدهی هـای 

قبلی اضافه نشـود.«

انـدام  پـرورش  و  بدنسـازي  ملـي  تیـم 
متوالـي  سـال  چهارمیـن  بـراي  کشـورمان 
عنـوان قهرمانـي آسـیا را به خـود اختصاص 

داد.
 چهـل و نهمین دوره رقابتهاي بدنسـازي 
و پـرورش انـدام قهرمانـي آسـیا بـا کسـب 
ایـران  عنـوان قهرمانـي توسـط ملیپوشـان 
ایـن  ایـران در  در ژاپـن بـه پایـان رسـید. 
مسـابقات بـا کسـب 6 مـدال طـال، 3 نقـره، 
یـک برنـز و یـک عنـوان چهارمـي عنـوان 
قهرمانـي را در بین 26 کشـور جهان و 170 
ورزشـکار حاضـر در رقابتهـا از آن خود کرد.

پایانـي  روز  در  کشـورمان  ملیپوشـان 
مسـابقات در حالـي بـه رقابـت بـا حریفـان 

ایرانـي  ورزشـکار   11 هـر  کـه  پرداختنـد 
حاضـر در رقابتهـا بـراي اولین بـار در تاریخ 

ایـن رشـته بـه فینـال راه یافتـه بودنـد.
و  ملـي  تیمهـاي  مدیـر  سـلطاني  رضـا 
سـخنگوي فدراسـیون که در چهل و نهمین 
دوره از ایـن مسـابقات بـه همـراه ایـن تیـم 
بـود گفـت: تیـم اعزامـي بـا کمـک خداوند 
متعـال و همـت واالی بچـه هـا بـا کسـب6 
مـدال طـال، 3 نقـره، 1 برنـز بر سـکوی اول 
آسـیا همانند گذشـته تکیـه زد. این پیروزی 
بـزرگ را بـه خانـواده بـزرگ پـرورش انـدام 
و همـه عزیزانـی کـه در سـا لیـان گذشـته 
مقـدس  پرچـم  شـدن  برافراشـته  باعـث 
کشـورمان شـدند را تبریک عـرض میکنیم.

بـرای  ایـران  انـدام  پـرورش  ملـی  تیـم 
چندمیـن سـال متوالـی در چهـل و نهمیـن 
در   2015  ifbb آسـیایی  مسـابقات  دوره 
میـان 26 کشـور وبا حضـور 170 ورزشـکار 

قهرمـان آسـیا شـد. 
 گفتنـی سـت عـالوه بر رضـا سـلطانی به 
عنوان مدیر و سـخنگوی تیـم ملی در چهل و 
نهمیـن دوره از ایـن مسـابقات که بـه میزباني 
ژاپـن برگـزار شـد، علـی تبریـزی و وحیـد 
اکبـرزاده بـه عنـوان مربـی، داور همـراه امیـد 
جبلـی بـه همـراه ناصـر پـور علیفـرد، رییس 
فدراسـیون تیـم ملـی را همراهی مـی کردند.

کسـب عنـوان قهرمانی تیم ملـی پرورش 
انـدام در چهـل و  نهمیـن دوره مسـابقات 

آسـیایی بـه مدیریت رضا سـلطانی در حالی 
بدسـت آمـده که سـلطانی خـود از قهرمانان 
پـرورش انـدام آسـیا بـوده اسـت. روزنامـه 
»پیـام مـا« این افتخـار را به جامعه ورزشـی 

کرمـان تبریـک مـی گوید.
اسامی قهرمانان پرورش اندام

70 کیلوگرم: هادي محمدي مدال برنز
75 کیلوگرم: فرهاد اسدنژاد مدال طال
80 کیلوگرم: سجاد نیکنام مدال طال

نیـا  امیرحسـین سـعادت  85 کیلوگـرم: 
مقـام چهـارم

طـال،  امانیپـور  یاسـین  کیلوگـرم:   90
نقـره لکزایـي  حمیـد 

95 کیلوگـرم: جعفـر غفارنـژاد طـال، آیت 
نجـد باقـري نقره

100 کیلوگرم: پوریا پایون مدال طال
100+ کیلوگـرم: محسـن صمـدي مـدال 

طـال و علیاصغـر کابلـي مـدال نقره

دروازه بـان تیـم ملـی ایـران گفـت: چند 
پیشـنهاد از تیـم هـای مختلـف دارم ، امـا 
چـون هنـوز نهایـی و قطعـی نشـده، اعـالم 

کنم. نمـی 
حقیقی:پیشـنهادهای مختلفـی دارم/چند 

هفتـه بهتریـن بازیکـن لیگ پرتغال شـدم
بـه گـزارش ایرنـا، علیرضـا حقیقـی روز 
از آغـاز  دوشـنبه در نشسـت خبـری قبـل 
تمریـن تیـم ملـی کشـورمان در ورزشـگاه 

پـاس قوامیـن در بـاره عملکرد خـود در تیم 
ملـی بویـژه در بـازی بـا عـراق کـه گفته می 
شـود ضعیف بوده اسـت، اظهارکرد: همیشـه 
سـعی کـردم بهتریـن عملکـرد را بـرای تیم 
ملـی داشـته باشـم. نمـی دانـم چطـور مـی 
عـراق  بـا  دیـدار  در  مـن  عملکـرد  گوینـد 
بـود درحالـی کـه چندیـن ضربـه  ضعیـف 
ایسـتگاهی را در آن بـازی گرفتـم و عملکرد 

خوبـی داشـتم. 

در  خـود  ضعیـف  عملکـرد  دربـاره  وی 
ضربـات پنالتـی بـازی بـا عـراق گفـت: نمی 
دانـم برخی کارشناسـان چگونه کارشناسـی 
مـی کننـد در حالـی در بازی با عراق بیشـتر 
پنالتـی هـا بـه نقطه ای زده شـد که دسـت 
هیـچ دروازه بانـی بـه آن نمـی رسـید. بعـد 
از جـام ملـت هـا همـه انتقادهـا بـه سـمت 
مـن رفـت و هیچ کـس نگفت بـا مصدومیت 
بـرای تیـم ملی بازی کـردم. من بایـد در آن 
بـازی تعویـض می شـدم امـا چـون تعویض 

نداشـتیم بـا همـان شـرایط بـازی کردم. 
بـاره  در  ایـران  ملـی  تیـم  بـان  دروازه 
عملکـرد خـود در لیگ پرتغـال و تیم پنافیل 
نیـز افزود: لیـگ پرتغال پنجمیـن لیگ اروپا 
اسـت و تیـم هـای قدرتمنـدی درآن حضور 
دارنـد. مـن در جـام جهانـی از چنـد تیـم 
بویـژه لیـگ ایتالیـا پیشـنهاد داشـتم. مهـم 
ایـن اسـت کـه پـای آدم بـه اروپـا باز شـود. 
البته شـرایط بـرای دروازه بان هـا برای بازی 
کـردن در اروپـا سـخت اسـت. در تیمـی که 
حضـور داشـتم دو دروازه بـان بـزر گ دیگـر 

بودنـد امـا مـن بازی کـردم. 
حقیقـی ادامـه داد: از چنـد تیم پیشـنهاد 
داشـتم امـا علـت اینکـه پنافیـل را انتخـاب 
هـا  تیـم  سـایر  در  کـه  بـود  ایـن  کـردم 
تصمینـی بـرای بازی کـردن نبـود و چندین 

هفتـه بهتریـن دروازه بـان پرتغال شـدم. اگر 
زیـاد گل خوردیـم بـه خاطـر ایـن بـود کـه 
مدافعـان تیـم ما افتضـاح بودنـد. در مجموع 
حضـور در پنافیـل بـرای مـن تجربـه خوبی 
بـود و امیـدوارم این تجربه برای سـال آینده 

بـه مـن کمـک کند. 
روبیـن کازان  بازیکـن  افـزود: هنـوز  وی 
هسـتم و یکسـال دیگـر با ایـن تیم قـرارداد 
دارم. چنـد پیشـنهاد خـوب دارم امـا چـون 
100 درصـد و قطعی نشـده اعـالم نمی کنم 
و رفتـن من مشـروط بـه اجازه روبیـن کازان 

ست.  ا
حقیقـی تاکیـد کـرد: در بسـیاری از بازی 
هـای لیگ پرتغـال، عملکرد خوبی داشـتم و 
ایـن گفتـه مطبوعـات پرتغـال اسـت کـه در 
اکثـر بـازی هـا بـه مـن نمـره بـاال دادنـد و 
همین باعث شـد چند پیشـنهاد نیـز از لیگ 

پرتغال داشـته باشـم. 
دروازه بـان تیـم ملـی ایـران افـزود: نمی 
از کجـا مـی آیـد و  دانـم برخـی شـایعات 
تعجـب مـی کنـم کـه این حـرف هـا را می 
شـنوم. برخـی ها گفته انـد که مدیـر برنامه 
هـای مـن و کـی روش یکی اسـت در حالی 
کـه مـن اصال مدیـر برنامـه های کـی روش 
را نمـی شناسـم. آقـای کـی روش بزرگتـر 
از ایـن حرفهاسـت کـه بخواهـد مـن را بـه 

تیمـی در پرتغـال معرفی کنـد و پول بگیرد. 
مـن از طریـق یـک مدیـر برنامـه ایرانـی به 
پنافیـل ترانسـفر شـدم و اصال چنین مسـاله 
ای نبـود وتکذیـب مـی کنـم. البتـه بعـد از 
ایـن قضیه سـکوت کـردم اما دوسـتان ادامه 
دادنـد. دلیـل سـکوتم ایـن بـود کـه نمـی 
از همیـن  بخـورد.  بهـم  تمرکـزم  خواسـتم 
جـا مـی گویـم کـه ایـن فقـط یـک شـایعه 
و تهمـت بـود و در آینـده خیلـی مسـایل 

می  شـود.  روشـن 
وی دربـاره نقـش عابـدزاده در جایگاهـی 
کـه امـروز در تیـم ملی کسـب کرده اسـت، 
و  دارم  خاصـی  ارادت  عابـدزاده  بـه  گفـت: 
یکـی از افتخاراتـم ایـن اسـت کـه شـاگرد 
وی بـودم. به حـال فوتبال خودمان متاسـفم 
که عابـدازه در آمریکاسـت و از تجربیات وی 
اسـتفاده نمـی شـود. فوتبـال مـا بـه قـدری 
مشـکالت دارد کـه نمـی دانم چـه جمله ای 
بـرای آن بـکار ببرم. در فوتبـال ما فقط هرج 
و مـرج و تهمت وجـود دارد و امیدوارم روزی 

دوبـاره عابـدازده را از نزدیـک ببینم.
ایـران  فوتبـال  ملـی  تیـم  تمریـن 
درورزشـگاه دسـتگردی در جریان است. این 
تیـم خـود را برای حضـور در دیدار دوسـتانه 
بـا ازبکسـتان روز 21خردادمـاه آمـاده مـی 

. کند

چهارمین قهرمانی متوالی تیم ملی
بدنسازی و پرورش اندام ايران در آسیا
با رضا سلطانی مدير تیمهای ملی رقم خورد

حقیقیدروازهبانتیمملیایران:

پیشنهادهایمختلفیدارم

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

برابـر رای شـماره 139360319002010170 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای داد محمد بنی اسـدی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه 6711 صـادره از 
کهنـوج در دو بـاب مغـازه مشـتمل بـر سـه طبقه بـه مسـاحت 110.03 متر مربع پـالک 695 فرعـی از 188 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 188 اصلـی قطعـه سـه واقـع در اسـالم آباد رودبـار بخـش 46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقای عبدالحسـین مهیمـی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به 
ایـن مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج 

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

برابـر رای شـماره 139360319002009393 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای نـور محمـد حیـدری فرزنـد عیسـی بشـماره شناسـنامه 1164 صـادره از 
کهنـوج در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 550.93 متر مربع پـالک 183 فرعـی از 496 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 31 فرعـی از 496 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در حسـین آبـاد قلعـه گنـج بخـش 46 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای کهنـدل مؤمنی محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 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 ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه این مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

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

برابـر رای شـماره 139460319002000335 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم شـهناز خدایارنژاد سـلیمانی فرزند خدایار بشـماره شناسـنامه 37 صادره از 
رابـر در یـک قطعـه بـاغ نخیالتـی بـه مسـاحت 34988 متـر مربع پـالک 512 فرعـی از 158 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک 1 فرعـی از 158 اصلی قطعه دو واقع در کنارشـکی سـرگریج فاریاب بخـش 46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مرتضـی وزیری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 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 ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه این مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

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

برابـر رای شـماره 139460319002000334 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم شـهناز خدایارنژاد سـلیمانی فرزند خدایار بشـماره شناسـنامه 37 صادره از 
رابـر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 1216.53 متـر مربـع پـالک 513 فرعـی از 158 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 1 فرعـی از 158 اصلـی قطعـه دو واقـع در کنارشـکی سـرگریچ فاریـاب بخـش 46 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای مرتضـی وزیری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 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 ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را بـه این مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغر ناروئی- کهنوج

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

برابـر رای شـماره 139460319007003329 هیـات اول 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 حسـن کدخـدا حسـین آبـادی فرزنـد محمـد بشـماره شناسـنامه 201 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 223/80 متـر مربع تحت پـالک 13680 
فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمان خیابـان رضوان کوچه کربال فرعی شـش 
سـمت چـپ درب پنجـم خریـداری از محـل مالکیـت آقای حسـین ایرانمنـش محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور ثبـت مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/3/5

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/3/19
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان

 امین رضا قوام 
1040

آگهی حصر وراثت 
آقای محمود رحمانی راوری فرزند عباس دارای شناسـنامه شـماره 162 بشـرح دادخواسـت شـماره 
فـوق مورخـه 1394/2/28 توضیـح داده شـادروان ربابه خـدادادی پور راوری فرزند علی بشناسـنامه شـماره 

2 در تاریـخ 1393/11/2 در شـهر راور فـوت شـده و وراثت منحصر الفـوت وی عبارتند از: 
1- فاطمه رحمانی راوری به شماره شناسنامه 265 متولد 1352 فرزند متوفی 
2- مریم رحمانی راوری به شماره شناسنامه 103 متولد 1355 فرزند متوفی 

3- زهرا رحمانی راوری به شماره شناسنامه 2 متولد 1336فرزند متوفی 
4- محمد رحمانی راوری به شماره شناسنامه 299 متولد 1346 فرزند متوفی 
5- احمد رحمانی راوری به شماره شناسنامه 149 متولد 1341 فرزند متوفی 
6- محمود رحمانی راوری به شماره شناسنامه 162متولد 1334 فرزند متوفی 
7- مهدی رحمانی راوری به شماره شناسنامه 287 متولد 1349 فرزند متوفی 

8- علی رحمانی راوری به شماره شناسنامه 1 متولد 1339 فرزند متوفی 

لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود چنانچه کسـی اعتـراض دارد یا 
وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختالف 
تقدیـم نمایـد. و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری کـه بعـد از این 

موعـد ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
م الف 82 نسرین خیراندیش

 دبیر شورای حل اختالف شماره 4 شهرستان راور 

دادنامه 
پرونـده کالسـه 9309983449300423 شـورای حل اختالف شـماره 3 حوزه قضایی شهرسـتان 

راور دادنامه شـماره 9409973449300015 
خواهان: آقای محمد شمس الدین زاده راوری فرزند ماشااله به نشانی راور خ شهرک شهرآباد حاشیه پارک 

خوانده: خانم عذرا گریکی پور فرزند ابراهیم به نشانی شهرستان راور مجهول المکان 
خواسته: الزام به تنظیم سند خودرو

گردشـکار: بتاریـخ 94/1/23 در وقـت فـوق العـاده خواهـان دادخواسـتی بخواسـته فـوق بطرفیـت خوانـده 
تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه ایـن شـورا و ثبت به کالسـه فـوق جـری تشـریفات قانون تحـت نظر 
اسـت، مالحظـه مـی گـردد اعضای شـورا نظریه مشـورتی خـود را کتباً اعالم داشـته، لـذا با بررسـی اوراق و 

محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی اعـالم و بـه شـرح آتی مبـادرت به صـدور رأی مـی گردد:
رأی قاضی شورا 

در خصـوص دادخواسـت آقـای محمـد شـمس الدیـن زاده فرزنـد ماشـااله بطرفیت خانـم عـذرا گریکی پور 
فرزنـد ابراهیـم بخواسـته انتقال سـند یک دسـتگاه خودروی وانت بار بشـماره انتظامـی 676 ط61 ایران 65 
مـدل 1390 بـه انضمـام کلیـه خسـارات قانون و دادرسـی که طـی قولنامه عـادی مورخـه 91/12/13 عقد 
بیـع بیـن طرفین واقع شـده اسـت. شـورا بـا عنایت بـه محتویـات پرونـده و اینکه خوانـده مجهـول المکان 
می باشـد و وقت رسـیدگی یک نوبت در روزنامه محلی منتشـر شـده و خوانده در جلسـه رسـیدگی حاضر 
نگردیـده و الیحـه ای نیـز ارسـال ننمـوده اسـت. خواسـته خواهـان موجـه تشـخیص داده شـد و با اسـتناد 
بـه مـواد 219-221 از قانـون مدنـی و مـواد 198-515-519 و 520 از قانـون آئیـن دادرسـی مدنی رأی بر 
محکومیـت خوانـده بـه حضـور در یکی از دفاتر اسـناد رسـمی و انتقال و تحویل سـند یک دسـتگاه وانت بار 
بـا مشـخصات مذکـور و نیـز پرداخـت مبلـغ یکصد و هفتـاد هزار ریـال بابت هزینه دادرسـی و نیـز پرداخت 
هزینـه نشـر آگهـی مبلـغ دویسـت و سـی و پنج هـزار ریال صـادر و اعالم مـی نمایـد. رای صـادره غیابی و 
ظـرف مـدت بیسـت روز پـس از ابـالغ قابل واخواهی در همین شـورا و سـپس ظرف مهلت بیسـت روز قابل 

اعتـراض در دادگاه عمومـی حقوقی راور می باشـد. 
م الف 81 قاضی شورای حل اختالف شماره سه شهر راور- سید مهدی قویدل 

خبر خبر

محرومیت و 
جريمه نقدی برای 
مس كرمان

رای  انضباطـی  کمیتـه 
خـود را در خصـوص دیدار دو 
تیـم مـس کرمـان و اسـتقالل 

کـرد. صـادر  خوزسـتان 
دیدار برگشـت دو تیم مس 
کرمـان و اسـتقالل خوزسـتان 

از سـری مسـابقات پلـی آف لیـگ برتـر 10 خـرداد در کرمـان برگـزار 
شـد. در ایـن دیـدار تماشـاگران منتسـب بـه تیم مـس کرمان اقـدام به 
شکسـتن صندلی هـای ورزشـگاه و پرتـاب آنهـا بـه داخـل زمیـن کردند. 
همچنیـن پرتـاب اشـیا محترقـه و آتش زا کـه موجب آتش سـوزی ضلع 
جنـوب غربی ورزشـگاه شـد، از دیگر تخلفـات هواداران مـس کرمان بود 

کـه ایـن اقدامـات منجر بـه توقـف 23 دقیقـه ای این دیدار شـد. 
بـر همیـن اسـاس کمیتـه انضباطـی بـا توجـه بـه تکـرار تخلـف، 
طبـق بندهـای یـک و 3 مـاده 79 آیین نامـه انضباطـی ایـن تیـم را 
بـه برگـزاری دو مسـابقه بـه عنـوان میزبان در ورزشـگاه اسـتان دیگر 
بـا نظـر سـازمان لیـگ و پرداخـت مبلـغ 100 میلیـون ریـال جریمـه 

نقـدی محکـوم کـرد.

جشنواره 
فرهنگی ورزشی 
جودو برگزار
می شود

جـودوی  هیـات  رئیـس 
اسـتان کرمـان اعـالم کـرد این 
هیـات در نظر دارد تا جشـنواره 
را  جـودو  ورزشـی  فرهنگـی 

کنـد. برگـزار 
محمـد اکبـری اظهـار داشـت: جشـنواره فرهنگی ورزشـی جـودوکاران 
نونهـال کرمـان جمعـه 22 خردادمـاه برگـزار می شـود. وی افـزود: در این 
جشـنواره ورزشـکاران نونهـال اسـتان کرمـان در محـل مجموعـه ورزشـی 
شـهید مغفـوری با یکدیگـر رقابت می کننـد. رئیس هیات جودوی اسـتان 
کرمـان گفـت: در ایـن جشـنواره همچنیـن سـالن جدیـد خانـه جـودوی 
اسـتان کرمـان افتتـاح مـی شـود. اکبـری خاطرنشـان کـرد: این سـالن تا 
پیـش از ایـن در اختیـار تکوانـدو کاران کرمانی بود و تنها بخشـی از فضای 
سـالن بـه جـودو اختصـاص یافتـه بـود. امـا بـا پیگیـری مدیـرکل ورزش 
اسـتان ایـن مجموعـه بـه جـودو کاران واگذار شـد و هیات با انجـام برخی 
تغییـرات قصـد دارد از ایـن فضـا بـه بهترین شـکل ممکـن در جهت رونق 

رشـته جـودو در کرمـان اسـتفاده کند.

چه كسانی
 می خواهند 
جانشین بالتر شوند؟

سـپ بالتـر باالخـره از فیفـا 
تریـن  مهـم  اکنـون  تـا  رفـت 
دغدغـه دنیای فوتبال مشـخص 

شـدن جانشـین او باشـد.
ورزش  گـروه  گـزارش  بـه 
گـزارش  اسـاس  بـر  رویکـرد، 

»سـاکروی« برای جانشـینی سـپ بالتر 10 کاندیدا عنوان شـده اسـت. این 
زیـر هسـتند: بـه شـرح  کاندیداهـا 

1. پرنس علی بن حسـین اردنی - 40 سـاله 2. میشـل پالتینی فرانسوی 
- 60 سـاله  3. ولفگانـگ نیرزبـاخ آلمانـی - 65 سـاله 4. فـان پـراگ 68 
هلنـدی - 68 سـاله 5. لوئیـس فیگـو پرتغالـی - 43 سـاله 6. شـیخ احمـد 
الفهـد الصبـاح کویتی - 52 سـاله 7. فرانتس بکن بائر آلمانی - 70 سـاله 8. 
دیوید گیل انگلیسـی - 58 سـاله 9. زیکو برزیلی - 63 سـاله 10. دومینیکو 

اسـکاال سوئیسـی - 50 ساله
بـر اسـاس ایـن گـزارش پرنس علی بن حسـین با 40 سـال جـوان ترین 
کاندیـدا و فرانتـس بکـن باوئـر آلمانـی نیـز بـا 70 سـال سـن مسـن تریـن 

کاندیداهـای ریاسـت فیفا هسـتند.

فوتبالرزمیفوتبال
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50002203034

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

آخر

کتابتیاتر

عکس از یاسر خدیشي

بهترين شهروند اين حوالی
نویسنده: حمیدرضا کوهستانی

کارگردان: فائضه پاک طینت
9 الی 31 خردادماه 1394

ساعت 17:30
چهارراه طهماسب آباد، ابتدای بلوار فردوسی، کانون هنر

زندگي با تو جریان داشت

با خنده هایت، 

سرعت مي گرفتم و سرعت مي گرفت

مي چرخیدم و مي چرخیدي

شاد بودي

یاد ثانیه هاي با تو بودن بخیر

جاي خالي تو را فقط سیگار مي فهمد

هوای دلت شرجی است
شاعر: سیمین رمضانی پور

ایـن کتـاب شـامل 70 شـعر کوتـاه سـپید که توسـط نشـر نور 
ظهـور در سـال 1393 منتشـر گردیده اسـت.

عکس نوشت 

گالریرسانه

سايت تیتر
سـایت کرمـان تیتـر سـایت رسـانه هـای اسـتان کرمـان اسـت. 
ایـن سـایت آخریـن شـماره نشـریات کرمانـی را به خواسـت آن ها 
بارگـذاری مـی کنـد و عالقمنـدان بـه نشـریات کرمـان مـی توانند 
آخریـن شـماره نشـریات کرمانی و شـماره هـای قبلی آن هـا را در 

سـایت تیتـر ببینند.

www.teetr.ir

نمايشگاه هنر مفهومی »سر سراب«
سرپرست: معصومه امیرپور

مـکان: خیابـان بهمنیـار، حدفاصـل کوچـه 15 و 17، گالـری 
بهشـت، سـالن شـماره 2

زمان بازدید: 16 تا 21 خرداد، ساعت 17 الی 20

دیالوگ روزچهره

رامبد جوان
از عکاسـان  بـا حضـور جمعـی  تلویزیونـی خندوانـه  مجموعـه 

رسـانه ها عصـر دوشـنبه یـازده خـرداد مـاه ضبـط شـد. 
رامبـد جـوان ایـن روزها بـا برنامـه خندوانه که از شـبکه نسـیم 

پخـش می شـود  حسـابی روی بورس اسـت.

پارسـا پیروزفر:تـو اجتمـاع همـه کارهـارو ما مـردا می کنیـم. همه 
پـول هـا رو مـا مـردا میدیم. همه سـگدو زدن هـا مال ماسـت. هرچی 
سـکته قلبـی هـا وبدبختی هـا و بیچارگی هـا و چک برگشـت خوردن 
هـا و زندانـی رفتن ها مال ماسـت. اون وقت جنس لطیف راحت میگه: 
درطـول تاریـخ به ما ظلم شـده ما خواهان حقوق برابر هسـتیم .حقوق 
برابـر میخـوای برو فاضالب پاک کن. برو سـوپور شـهرداری شـو نصفه 
شـب خیابـون هـا رو جـارو بکـش. چـه طـور موقـع کار کـردن جنس 
لطیـف هسـتین ولی صحبـت حقوق که میشـه حقوق برابـر میخوای؟

نقاب، فیلمی به کارگردانی کاظم راست گفتار

8

آگهیمناقصهنوبتاول
)ساختماناداریشهرداریچترود(

شـهرداری چتـرود در نظـر دارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره 94/ش11 مـورخ 94/1/30 شـورای اسـالمی اجرای پروژه سـاخت سـاختمان اداری 
شـهرداری و شـورا را بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار کنـد لـذا از پیمانکارانی کـه دارای رتبـه بنـدی از معاونت عمرانـی اسـتانداری بوده و 

تجربـه فعالیـت در امـور مزبـور را دارا مـی باشـند دعـوت بعمل  مـی آید.
شرايط مناقصه

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 300/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی 
2- برآورد اولیه اجرای پروژه 5/850/000/000 ریال براساس بخشنامه انعقاد پیمان طبق شرایط عمومی   می باشد. 

3- تاریخ دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 94/3/20 لغایت 94/4/3 
4- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 94/4/3

5- تاریخ بازگشائی پاکات: ساعت 12 روز 94/4/4
6- محل دریافت اسناد مناقصه: دفتر فنی شهرداری )مبلغ 300/000 ریال( جهت دریافت اسناد مناقصه پرداخت شود. 

7- هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 

9- تمامـی مـدارک بایـد داخـل پاکـت جداگانـه الـف و ب و ج بصـورت الک و مهـر تحویـل دایره فنی گـردد و به اسـناد فاقد مـدارک کافی و 
مخـدوش ترتیـب اثر نخواهد شـد. 

10- در صورتـی کـه نفـر اول حاضـر بـه انجـام قـرارداد نشـود مبلـغ ضمانـت نامـه شـرکت در مناقصه به نفـع شـهرداری ضبط و بـا نفر بعدی 
قـرارداد منعقد مـی گردد.

شماره تماس:  03433271500
علی طاهری- شهردار چترود

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

معجزهروغنشترمرغرادردرماندردهایمفصلی
ازدستندهید

دردرابرایهمیشهفراموشکنید
www.roghanshop.ir

برایسفارشمستقیمروغنشترمرغخالصودریافتدرمحل
باشماره1596-597-۰921و9827-944-۰936تماسبگیرید

رفع و بازكننده چین و چروک، رفع لکه جوش و جای جوش، ترمیم زخم و جای زخم ، ترمیم ترک شکم و پا ،
 شفاف كننده صورت و تسکین هرگونه درد

ماسک گیاهی  سفت كننده و جوان و شاداب كننده صورت
ماسک زيبايی و لطافت دست رفع كک مک و لکه های قرمز دست  )100درصد گیاهی(


