
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خبر داد

امضای قرارداد آموزشی
 میان فنی حرفه ای کرمان 
و حوزه علمیه

دیدار محمد صنعتی
 با علی بابایی

شهردار کرمان

سوم آبان ماه سالروز درگذشت فریدون مشیری

بی تو مهتاب شبی باز 
از آن کوچه گذشتم

محسن جالل پور رئیس اتاق ایران:

بسته اقتصادی دولت 
تسکین دردی برای

دوره گذار است
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پیشخوان

طبلق اعلام درگاه پایلش جامعه اطاعاتی جمهوری اسلامی 
ایلران، اسلتان کرملان از نظر وضعیت توسلعه فاوا در اسلتان های 
کشلور در رتبله بیسلت و هشلتم از بیلن سلی و یک اسلتان قرار 
دارد. جایگاهلی کله اصا قابل قبول نیسلت. فاوا مخفلف فناوری 
اطاعلات و ارتباطات، عبارتی کللی در برگیرنده تمام فناوری های 
پیشلرفته نحلوه ارتبلاط و انتقال داده هلا در سلامانه های ارتباطی 
اسلت. ایلن سلامانه می توانلد یلک شلبکه مخابراتلی، چندیلن 
کامپیوتلر مرتبلط با هم و متصل به شلبکه مخابراتلی، اینترنت و 

همچنین برنامه های اسلتفاده شلده در آنها باشد.  سازمان فناوری 
اطاعلات ایلران هم زیر نظلر وزارت ارتباطات و فنلاوری اطاعات 
فعالیلت ملی کند و اخیرا وبسلایت درگاه پایلش جامعه اطاعاتی 
جمهوری اسلامی ایلران طبق نظام پایش شلاخص های فناوری 
اطاعلات و ارتباطلات ایران آماری را در خصوص وضعیت توسلعه 
فلاوا یا هملان وضعیت فناوری اطاعلات و ارتباطات اسلتان های 

کشلور در سلال 93 منتشلر کرده است 
صفحه 2

»فاوا؛ فناوری اطالعات و ارتباطات«

فقط هشت درصد کرمانی ها مشترک اینترنت هستند
اسلتاندار کرملان بله طلور غیرمسلتقیم بله گلروه هلای 
سیاسلی کله در روزهلای اخیلر فشلار زیلادی را بله مجموعه 
اسلتانداری وارد کردنلد پاسلخ داد. علیرضلا رزم حسلینی کله 
شلامگاه یکشلنبه در جملع علزاداران شهرسلتان رفسلنجان 
حضلور پیلدا کلرده بود ضمن اشلاره بله تهیه منشلور همدلی 
در اسلتان از پایبنلدی همله گروه های سیاسلی به آن تشلکر 

کلرد و گفلت: هملگان بایلد بدانند کله در سلایه اختاف هیچ 
کلس برنده نیسلت و در اسلام نیلز در این خصوص سلفارش 
شلده اسلت )و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً و التفرقوا(. اسلتاندار 
کرملان کله بارها بر مشلی اعتدالی خلود و اسلتانداری کرمان 

تاکیلد کلرده ایلن بلار هلم از افلراط و تفریط انتقلاد کرد.
صفحه 2

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

الریجانی به روحانی گفته بود 
که توافق در مجلس رد نمی شود

---------  صفحه  3 ---------
سخنگوی وزارت ارشاد خبر داد

فیلترینگ کانال های 
غیراخالقی تلگرام

---------  صفحه  3 ---------

برگزاری جلسه عزاداری در معدن 
همکار با حضور مسئوالن استان

---------  صفحه  2 ---------
درصفحه فرهنگ و هنر بخوانید

شمارۀ اول »ُجنگ مس« 
منتشر شد

---------  صفحه 5 ---------
چه شد که هفته پیش در جنوب کرمان سیل جاری شد؟

بررسی رد پای پدیده 
»النینو« در کرمان

---------  صفحه 6 ---------
درصفحه سبک زندگی بخوانید

در پاییز لباس چه رنگی 
بپوشیم؟
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جناب آقای شهباز حسن پور
نماینده محترم مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 

با نهایت تأثر، مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، از خداوند بزرگ برای روح عزیز
 به حق پیوسته، رحمت الهی و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

محمد طاهری مدیر عامل شرکت آب و فاضاب استان کرمان 

29-1128-10

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نیم

9,410,000
9,425,000
4,710,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,490,000
1,700,000

960,130

دالر
يورو
پوند

34,850
38,880
53,400

ام وی ام 315 
تندر 90

LX سمند

 374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 تیپ 2
GLX 405 پژو

پژو پارس سال

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هیوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

آگهي مزایده )نوبت اول(
شلرکت مللي صنایلع ملس ایلران در نظلر دارد 300.000 لیتلر روغن سلوخته موجلود در مجتمع ملس سرچشلمه )واقلع در 55 کیلومتري 

شهرسلتان رفسلنجان ( را از طریلق مزایلده عموملي بفروش رسلاند. 
متقاضیلان ملي تواننلد بلراي کسلب اطاعات بیشلتر، بازدید، دریافت اسلناد و برگ شلرایط مزایلده راس سلاعت 8 صبح روز سه شلنبه مورخ 
94/08/12 بلا در دسلت داشلتن اصلل حوالله واریلزي به مبللغ 200.000 ریال به حسلاب جاري 22000 شلرکت ملي صنایع ملس ایران نزد 
بانک ملت - شلعبه مس سرچشلمه ) کد شلعبه 45195( به نشلاني شلهر مس سرچشلمه واقع در 55 کیلومتري شهرسلتان رفسنجان - امور 

قراردادها - سلاختمان شلهید علي ایرانمنش مراجعه نمایند.
توضیح1: متقاضیان بایستي نمایندگي رسمي کارخانجات مجاز تصفیه دوم که مورد تائید اداره استاندارد باشد را دارا باشند.

توضیح2: محل اجراي قرارداد و تحویل روغن سوخته مجتمع مس سرچشمه مي باشد .
متقاضیانلي کله داراي شلرایط فلوق بلوده و آمادگلي اجلراي کار را دارنلد، ملي توانند حداکثر ظلرف ملدت 7 روز کاري )پنجشلنبه و تعطیات رسلمي روز کاري 
نمي باشلند( پلس از تاریلخ بازدیلد. آمادگلي خود را براي شلرکت در مزایده به صلورت مکتوب به همراه ملدارك مربوط به دارا بودن نمایندگي رسلمي کارخانجات 
مجاز تصفیه دوم که مورد تائید اداره اسلتاندارد باشلد. به نشلاني رفسنجان-شلهر مس سرچشلمه- امور قراردادها-سلاختمان شلهید علي ایرانمنش ارسال نمایند.

- ارائه مدارك فوق الذکر هیچ گونه حقي را جهت متقاضیان براي شرکت در مزایده ایجاد نخواهد کرد.
- مدارك مزایده به تشخیص کارفرما بین متقاضیان واجد شرایط توزیع مي گردد.

لطفا« جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفنهاي 3421و 03434303405 تماس حاصل فرمائید.
روابط عمومی منطقه کرمان

آگهي مزایده 21قطعه زمین در شهرستان بردسیر
اداره کل راه و شهرسلازي اسلتان کرملان در نظلر دارد در اجراي ملاده 176 برنامه 
5 سلاله توسلعه، تعداد 21 قطعه زمین با کاربري مسلکوني وتجاري در شهرسلتان 
بردسلیر از طریلق مزایده عمومي واگلذار نمایند.لذا متقاضیان ملي توانند از تاریخ  
نشلر آگهلي همله روزه بله جز ایام تعطیل در سلاعات اداري به سلاختمان شلماره 
2 اداره کل راه وشهرسلازي کرملان واقلع در خیابلان کامیلاب روبله روي یخلدان 
مویلدي مراجعله و نسلبت به کسلب اطاعات مشلخصات املاك  اقلدام نمایند . 
آخریلن مهلت اخذ اسلناد مزایده و ارسلال پیشلنهاد قیملت تا  پایان وقلت اداري 

مورخ شلنبه94/8/16 مي باشلد.
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

جناب آقای مهندس علی بابایی
نوید مسرت بخش انتخاب شایسته ی

جنابعالی را به عنوان شهردار کرمان تبریک و 
تهنیت عرض می نمایم.

از درگاه ایزدمنان مزید توفیقات برای خدمتی 
سرشار از شور  و نشاط و مملو از توکل الهی در 

جهت رشد و شکوفایی کرمان مسالت داریم. 

وحید و امیر دلیلی

هوالمعشوق
 فرماندهی محترم نیروهای 

انتظامی استان کرمان 
همیشه خداوند معجزه هایش را زمانی نشان خواهددادکه 
دیگر امیدی به دل هاوروشنایی به چشم هانمی آیدواین 

رخدادزیبا تنهاجزبادستان انسانهایی که معجزه الهی 
اندوباژرفای تاثیر گذارخویش امواج محبت وانسانیت رابه 
ارمغان می اورند میسرنیست. برخویش الزم میدارم ضمن 
ابراز خالصانه ترین سپاس ها،مراتب تشکرم رابابت عمری 

دوباره از عزیزان زحمتکش نیروی انتطامی اعام نمایم.
گروگان آزادشده: فرهادرنجبر

کرمان بیست و هشتمین استان کشور از نظر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات است

فقر فاوا
در کرمان

استاندار کرمان:

در سایه اختالف هیچکس برنده نیست
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برگزاری جلسه عزاداری در معدن 
همکار با حضور مسئوالن استان

بله گلزارش روابلط عموملی شلرکت معلادن 
روضله  و  علزاداری  جلسله  کرملان  زغالسلنگ 
خوانلی در معلدن هملکار بلا حضلور حلد اکثری 
شهرسلتانی  و  اسلتانی  مسلئولین  و  کارگلران 
پلور  جلسله  ایلن  ادامله  در  گردیلد.   برگلزار 
در  راور  و  کرملان  ملردم  نماینلده  ابراهیملی 
مجللس شلورای اسلامی بلا توجله بله اهمیلت 
نگله  زنلده  همچنیلن  و  تلاش  و  کار  موضلوع 
داشلتن قیلام حضلرت ابلا عبلداهلل الحسلین)ع( 
بله بیان مسلائلی در خصوص شلرکت زغالسلنگ 

پرداخلت. کرملان 
وی ضمن تقدیر و تشلکر از مسلئوالن شلرکت 
باالخلص دکتلر نیلک طبلع سرپرسلت شلرکت 
و  ریلزی  برنامله  معلاون  و  کرملان  زغالسلنگ 
توسلعه صنلدوق بازنشسلتگی فلوالد از حمایلت 
کارگلری  عزیلز  قشلر  بله  مسلئوالن  و  مجللس 
اشلاره نملود و بلا بیلان اینکله آینده روشلنی در 
شلرکت زغالسلنگ کرمان بوجود خواهلد آمد به 
کارگلران عزیز نویلد بیمه تکمیلی تلا اول آذرماه 
را داد و نسلبت به همسلان سلازی حقوق در این 

شلرکت اشلاره نمود.
بله سلال جهلاد  اشلاره  پورابراهیملی ضملن 
اقتصلادی و تاش مضاعف کارگلران عزیز با بیان 
ایلن نکتله که هلر کلدام از مسلئوالن و کارگران 
ملی تواننلد زنجیلره ای از جهاد اقتصادی باشلند 
یادآور شلد کله با توجه به پتانسلیل هلا و ذخایر 
زغلال  شلرکت  معلادن  بلاالی  بسلیار  معدنلی 
سلنگ کرملان، راه انلدازی معادن راکلد از جمله 
هجلدك و اسلدآباد در اولویت برنامله های کاری 
سرپرسلت محتلرم شلرکت بلوده که ایلن مهم از 
طریلق جلذب سلرمایه گلذار داخللی یلا خارجی 
بلا بودجله ای معلادل 2 تلا 3 میلیلارد در حلال 
انجلام ملی باشلد. وی همچنیلن با اشلاره به این 
نکتله کله شلرکت زغالسلنگ کرملان بلا جلذب 
سلرمایه گلذار خارجلی قصلد افزایلش تولیلد در 
معلادن را دارد بله ایلن موضوع پرداخلت که باید 
همله در جهت پیشلبرد اهداف شلرکت همکاری 

و هماهنگلی الزم را داشلته باشلند.
مسلئوالن  از  تشلکر  ضملن  همچنیلن  وی 
شلرکت جهلت راه انلدازی شلورای کارگلری که 
یکلی از خواسلته هلای کارگلران در دیلدار های 
قبللی ایشلان بلوده از راه انلدازی ایلن املر مهلم 
تشلکر نملود. پلور ابراهیملی همچنیلن در ادامه 
ضملن اشلاره بله جلسلات متعلدد بلا سرپرسلت 
شلرکت معلادن زغالسلنگ کرمان، ضمن تشلکر، 
از پیگیلری املور شلرکت تلا حصلول نتیجه الزم 
جهلت پلروژه هلای در دسلت اقلدام را خواسلتار 
شلد و بلر حمایلت همله جانبله خلود و مقاملات 

نمود. تاکیلد  اسلتانی 
گفتنی اسلت در این جلسله فرمانلداران راور و 
کوهبنلان و امیلری نماینده مردم شلریف زرند و 
کوهبنلان در مجلس شلورای اسلامی نیز حضور 

داشتند.

نقش عشایر در 
اقتصاد مقاومتی 
بسیار تأثیرگذار است

و  تعاونی هلا  املور  مدیلرکل 
نظام بهره بلرداری سلازمان امور 
عشلایر گفلت: عشلایر در بحث 
می تواننلد،  مقاومتلی  اقتصلاد 
را  ماحظله ای  قابلل  نقلش 
ایفلا کننلد. بله گلزارش روابلط 

عموملی اداره کل املور عشلایر جنلوب کرملان، محملد کریملی در جلسله 
مجملع عمومی اتحادیه شلرکت های تعاونی عشلایری جنوب کرملان اظهار 
داشلت: سله قشلر شلهری، روسلتایی و عشلایری در ایران وجود دارد که هر 
کلدام خدملات مناسلب خلود را دریافت می کند. وی با اشلاره به تمایز قشلر 
عشلایری از روسلتایی بیان داشلت: حداقل 40 وجه افتراق از نظر سیاسلی، 
اجتماعلی، اقتصادی، شلیوه معیشلت و ... بین جامعه عشلایری و روسلتایی 
وجلود دارد، بنابرایلن توجله به این جامعه از ضروریات اسلت. کریمی تصریح 
کلرد: کسلانی می توانند بلا این جامعله کار کنند و خدمات مطلوبلی به آنان 
ارائله دهنلد که شلناخت کافلی از وضعیت اجتماعلی، اقتصادی و ... عشلایر 
داشلته باشلند. مدیلرکل املور تعاونی هلا و نظلام بهره بلرداری سلازمان امور 
عشلایر ادامله داد: در کشلور جمعیلت عشلایر سله درصد اسلت و 28 درصد 
از دام سلبک و چهلار درصلد از دام سلنگین در اختیار این جامعه قلرار دارد.

امضای قرارداد 
آموزشی میان فنی 
حرفه ای کرمان و 
حوزه علمیه

و  فنلی  آملوزش  مدیلرکل 
از  کرملان  اسلتان  ای  حرفله 
بلا  آموزشلی  قلرارداد  امضلای 
مرکلز خدمات حلوزه های علمیه 
کرملان در جهت مهلارت آموزی 

خواهلران طلبله خبلر داد. بله گزارش روابلط عموملی اداره کل آملوزش فنی و 
حرفله ای اسلتان کرملان، محمدرضا جهانگیری در جلسله امضای ایلن قرارداد 
گفلت: بلر اسلاس این قلراداد دوره هلای نلازك دوز زنانه)خیاطلی( بمدت 460 
سلاعت بلرای 20 نفلر، تابلوفلرش بمدت 96 سلاعت بلرای 13 نفلر و پته دوزی 
بملدت 131 سلاعت بلرای 6نفلر از خواهران طلبه برگلزار می شلود. وی گفت: 
بلر طبلق ایلن قلرارداد خواهلران طلبه معرفی شلده از مدرسله علمیله فاطمیه 
کرملان در محلل همیلن مدرسله، آموزش هلای مهارتلی را فراگرفتله و پس از 
اجلرای آزملون، بلرای قبلول شلدگان از سلوی اداره کل آملوزش فنلی و حرفه 
ای اسلتان تاییدیله صلادر ملی شلود. گفتنی اسلت همچنیلن پیرو تفاهلم نامه 
بیلن اداره کل آملوزش فنلی و حرفله ای، دانشلگاه شلهید باهنر کرملان و اداره 
کل کار تعاون و رفاه اجتماعی اولین دوره آموزشلی آشلنایی با قوانین تاسلیس 
شلرکتهای تعاونلی، قوانیلن بانکلی و قوانیلن کار و تامیلن اجتماعلی در محلل 

مرکلز جلوار دانشلگاه شلهید باهنلر کرملان برگزار شلد.

رفع آالیندگی های 
منطقه سرچشمه و 
خاتون آباد کرمان در 
آینده نزدیک

مللی  شلرکت  مدیرعاملل 
صنایلع مس ایلران از علزم جدی 
این شلرکت بلرای رفلع آالیندگی 
منطقله سرچشلمه و خاتون آبلاد 
ایسلنا  گلزارش  بله  داد.    خبلر 

احملد مرادعلیلزاده با بیان اینکه تأسلیس و راه اندازی واحدهلای ذوب، آالیندگی 
و خطلرات زیسلت محیطی زیلادی بله هملراه دارد، گفلت: یکلی از اقدامات مهم 
شلرکت ملس در شلرایط فعللی برنامه ریلزی و اقلدام در راسلتای رفلع آلودگلی 
منطقله خاتون آبلاد و سرچشلمه در اسلتان کرملان از طریلق اجلرا و توسلعه 
کارخانه های اسلید سلولفوریک اسلت. وی بلا بیان اینکله برای رفلع آالینده های 
حاصلل از واحدهلای ذوب میلیاردها توملان و میلیون ها دالر باید سلرمایه گذاری 
شلود، افلزود: قلرار اسلت که بلا مجوز دوللت، اجرا و توسلعه پروژه های اسلید این 
دو منطقله از محلل کمکلی که دوللت خواهد کرد و همچنین تأمیلن منابع مالی 
از سلوی شلرکت ملس عمللی شلود. مدیرعامل شلرکت مس با اشلاره بله اینکه 
بخلش عملده اسلید سلولفوریک تولیلدی در خاتون آبلاد و سرچشلمه ملی تواند 
در کارخانه هلای تولیلد کلود شلیمیایی ملورد اسلتفاده واقلع شلود، عنلوان کرد: 
بلا راه انلدازی کارخانه هلای تولیلد کلود شلیمیایی از جملله صنایع پایین دسلتی 
مرتبلط بلا مس، ملردم و بخش خصوصی می تواننلد در آن سلرمایه گذاری کنند.

رشد جمعیت به 
مرحله بحرانی 
رسیده است

عللوم  دانشلگاه  رئیلس 
پزشلکی کرملان بلا اشلاره بله 
بله  جمعیلت  رشلد  در  اینکله 
ایلم،  رسلیده  بحرانلی  مرحلله 
نامطللوب  مدیریلت  گفلت: 
ناگلواری  اثلرات  جمعیلت 

بله دنبلال دارد کله در دهله هلای بعلد نملود پیلدا ملی کنلد. بله گلزارش 
مهلر، عللی  اکبلر حق دوسلت دیلروز در همایلش تبیین سیاسلت های کلی 
جمعیلت مبتنلی بر سلامت ملادر و کودك بلرای ارتقلاء نرخ بلاروری کلی، 
مدیریلت جاملع جمعیتی را یکلی از پیچیده  ترین سیاسلت  های کان همه 
کشلورها دانسلت و گفت: باید همله زمینه های مدیریلت جمعیت را مدنظر 
قلرار داده و بررسلی کنیلم. وی بلا اشلاره بله لزوم توجله به اصلول مدیریت 
جمعیلت ادامله داد: علاوه بر فرزنلدآوری ابعلاد دیگر این حلوزه مانند طول 
عملر، فلرار مغزهلا، مرگ، توللد، مهاجرت داخل و خارج و سلالم زیسلتی در 
مدیریلت جمعیلت تاثیرگذار هسلتند. رئیس دانشلگاه علوم پزشلکی کرمان 
بلا اشلاره بله اینکه در رشلد جمعیتی به مرحلله بحرانی رسلیده ایم، تصریح 
کلرد: مدیریلت نامطلوب جمعیلت اثرات ناگلواری همچون فقلر و بیکاری را 

بله دنبلال دارد کله در دهله هلای بعلد نملود پیلدا ملی کنلد. 

فنی و حرفه ایامور عشایر علوم پزشکیصانیع مس ایران

کرمان ویچ

طبلق اعلام درگاه پایلش جامعله اطاعاتی 
جمهوری اسلامی ایران، اسلتان کرملان از نظر 
وضعیلت توسلعه فاوا در اسلتان های کشلور در 
رتبه بیسلت و هشلتم از بین سلی و یک استان 
قلرار دارد. جایگاهی که اصا قابل قبول نیسلت.

فاوا؛ فناوری اطالعات و ارتباطات
فلاوا مخفف فنلاوری اطاعلات و ارتباطلات، عبارتلی کلی در 
برگیرنلده تملام فناوری هلای پیشلرفته نحلوه ارتبلاط و انتقلال 
داده هلا در سلامانه های ارتباطی اسلت. این سلامانه می تواند یک 
شلبکه مخابراتلی، چندیلن کامپیوتر مرتبلط با هلم و متصل به 
شلبکه مخابراتی، اینترنت و همچنین برنامه های اسلتفاده شلده 

در آنها باشلد. 
کرمان بیست و هشتمین استان از نظر توسعه فاوا

سلازمان فنلاوری اطاعات ایران هم زیر نظلر وزارت ارتباطات 
و فنلاوری اطاعلات فعالیلت ملی کنلد و اخیلرا وبسلایت درگاه 
پایلش جامعله اطاعاتلی جمهلوری اسلامی ایلران طبلق نظام 
پایش شلاخص های فنلاوری اطاعلات و ارتباطات ایلران آماری 
را در خصلوص وضعیلت توسلعه فلاوا یلا همان وضعیلت فناوری 
اطاعلات و ارتباطلات اسلتان هلای کشلور در سلال 93 منتشلر 
کلرده اسلت و براسلاس متدللوژی ITU، اسلتان کرملان از نظر 
توسلعه فاوا از بین سلی و یک اسلتان کشلور در جایگاه بیست و 
هشلتم قلرار دارد و از آخلر چهلارم اسلت. بر طبق ایلن آمار تنها 
اسلتان های کردستان، خراسان شلمالی و سیستان و بلوچستان 
وضعیلت بدتلری از اسلتان کرملان دارند. گفتنی اسلت میانگین 
امتیاز کشلوری وضعیت توسلعه فاوا در اسلتان کشلور 4.29 می 
باشلد و کرملان دارای امتیلاز 3.37 اسلت. اسلتان تهلران هلم از 
نظر توسلعه فاوا در کشلور با امتیلاز 5.03 اول اسلت و مازندران، 
سلمنان و یلزد در رتبله هلای بعلدی قلرار دارنلد که ایلن چهار 

اسلتان از میانگیلن کشلوری دارای امتیاز باالتری هسلتند.
رتبه دوازده کرمان در بین استان هایی که وضعیت 

ضعیف دارند
 در ایلن رتبله بنلدی چهلار اسلتان وضعیلت خلوب، دوازده 
اسلتان وضعیت متوسلط و پانزده اسلتان وضعیت ضعیلف دارند 
کله اسلتان کرملان در بیلن اسلتان هایلی کله وضعیلت ضعیف 

دارنلد هلم رتبله دوازدهلم را دارد. 
رتبه پنجم در بین همسایه ها

در مقایسله با استان های همسلایه هم استان کرمان وضعیت 
خوبلی نلدارد. از بیلن پنج همسلایه اسلتان کرملان، اسلتان یزد 
دارای وضعیلت خوب اسلت و در رتبه چهارم کشلوری قلرار دارد. 
اسلتان فلارس و هرملزگان هلم بله ترتیلب در رتبه هلای نهم و 
یازدهم قرار دارند و وضعیتشلان متوسلط اسلت. خراسان جنوبی 
و سیسلتان و بلوچسلتان هم مثل کرمان دارای وضعیت ضعیف 
از نظر وضعیت توسلعه فاوا هسلتند اما خراسلان جنوبی در بین 
تمام اسلتان های کشلور در جایگاه بیسلت و چهارم قرار دارد و از 
کرمان بهتر اسلت. اسلتان سیستان و بلوچسلتان اما پایین ترین 
رتبله را داراسلت. بنابرایلن اسلتان کرملان در بین شلش اسلتان 

شلرق و جنوب شلرقی کشلور رتبه پنجم را داراسلت.

کرمان پایلوت دولت الکترونیک کشور بود
در حاللی وضعیت توسلعه فاوا در سلال 93 در اسلتان کرمان 
ضعیلف اسلت کله روزگاری کرملان بله عنلوان پایللوت دوللت 
الکترونیلک کشلور مطرح شلده بود. دوللت الکترونیلک در واقع 
ارتباطلات اسلت. کاربلرد شلبکه  واملدار فنلاوری اطاعلات و 
اینترنلت توسلط سلازمان هلای دولتلی جهلت ارایله خدملات و 
اطاعلات بله مردم، شلرکتها و سلایر سلازمان هلای دولتی یکی 
از تعاریلف دوللت الکترونیکی اسلت. متخصصان و کارشناسلان، 
دوللت الکترونیکی را سلازمانی مجلازی بدون سلاختمان و دیوار 
توصیلف می کننلد که خدملات دولتلی را بدون واسلطه بصورت 
بیسلت و چهلار سلاعته سلاعته و هفلت روز هفتله به مشلتریان 
ارایله می دهلد. بله عبارتلی دوللت الکترونیکلی بله مجموعله 
ارتباطلات الکترونیکلی میلان دوللت، شلرکتها و شلهروندان و 
کارکنلان دوللت کله از طریلق شلبکه اینترنلت برقلرار می شلود 
اطلاق می گردد. براسلاس یکلي از مصوبلات دولت نهم، اسلتان 
کرملان بله عنلوان پایللوت دوللت الکترونیک تعیین شلده بود و 
اواخلر سلال 92 اسلتان کرملان در سلومین جشلنواره ارتباطات 
و فنلاوری اطاعات)یلادواره شلهید دکتلر قنلدی( و پنجمیلن 
همایلش مللی روابلط عموملی دسلتگاه های اجرایلی، بله عنوان 
سلومین اسلتان کشلور در زمینه ی توسلعه ی دوللت الکترونیک 
شلناخته شلد و کریلم مهرشلاد معلاون وقت توسلعه ی مدیریت 
و منابع انسلانی اسلتاندار کرمان لوح سلومین اسلتان کشلور در 
توسلعه ی دوللت الکترونیلک را از رییلس جمهلور دریافلت کرد. 
املا طبق آماری که سلازمان فنلاوری اطاعلات و ارتباطات ایران 
داده مشلخص می شلود وضعیت توسلعه فلاوا در اسلتان کرمان 

در سلال 93 ضعیلف بوده اسلت.
هم افزایی در کرمان ضعیف است

دبیلر کمیسلیون آی تی اتلاق بازرگانی کرملان در این ارتباط 
بله »پیلام ملا« گفلت: سلال گذشلته بلا معلاون پارلمانلی وزیلر 
ارتباطلات جلسله ای داشلتیم و ایشلان بله ملا گفت بیشلترین 
هزینه زیرسلاخت در کشلور در استان کرمان شلده است. عباس 
عسلجدی افزود: از نظر زیرسلاخت اسلتان کرمان مشلکلی ندارد 
املا شلخصا فکلر ملی کنلم در اسلتان بله علت علدم اعتقلاد به 
دانلش فنلاوری اطاعلات بله عنلوان یلک دانلش زیرسلاختی، 
سلرمایه گلذاران بخلش خصوصلی خیللی میلل و رغبتلی برای 
سلرمایه گلذاری نداشلتند. وی بلا اشلاره بله اینکله در تهلران و 
شلهرهای بلزرگ پردیلس هایلی برای هلم فکری شلرکت های 
فعلال در حلوزه آی تلی وجلود دارد افزود: متاسلفانه ایلن امر در 
کرملان ضعیلف اسلت کله همیلن یکلی از عوامل ضعیلف بودن 
وضعیت توسلعه فاوا در کرمان شلده اسلت. عسجدی خاطرنشان 
کلرد: یلک زمانلی کرملان پایللوت دوللت الکترونیلک بلود املا 
بدلیلل عدم هلدف گذاری صحیح کار درسلتی انجام نشلد. دبیر 
کمیسلیون آی تلی اتلاق بازرگانی کرملان اظهار داشلت: با توجه 
بله زیرسلاخت هایلی کله در کرمان هسلت امکان فعالیلت رو به 
جللو وجلود دارد املا یلک مقلداری در بحلث هلم افزایی ضعیف 
عملل شلده اسلت. امیدواریلم در دور جدیلد کارگلروه آی تلی 

اسلتان این مهلم صلورت گیرد.

کرمان بیشتر مصرف کننده است
یکلی از کارشناسلان حلوزه آی تلی در ارتبلاط بلا ضعیلف 
بلودن وضعیلت توسلعه فلاوا در کرملان گفلت: این آمار بیشلتر 
بلا ضریب دسترسلی ارتبلاط دارد و بدلیلل اینکه اسلتان کرمان 
وسلعت زیلادی دارد ایلن ضریب نفوذ به دلیلل محرومیت برخی 
شهرسلتان هلا کمتلر از میانگین کشلوری اسلت. جاوید مومنی 
افلزود: املا مشلکل مهلم در این حلوزه نبلود خدملات اینترنتی 
مناسلب اسلت. در حلال حاضلر سلرویس هلای محللی خوبلی 
در کرملان نداریلم و یلا اخیلرا راه انلدازی شلده انلد کله نسلبت 
بله کشلور عقلب تلر هسلتیم. بله عنلوان مثلل هنلوز در کرمان 
یلک فروشلگاه اینترنتلی قلوی نداریم. وقتلی از طریلق اینترنت 
سرویسلی به مردم ارائه شلود و سلرویس دهنده هم سلود کند، 
ضریلب نفوذ بیشلتر ملی شلود. وی همچنین به عملکلرد مرکز 
رشلد فنلاوری و پلارك عللم و فنلاوری هلم اشلاره کلرد و گفت: 
این مراکز عملکرد مناسلبی نداشلتند و بیشلتر از نظلر تئوری و 
آملاری کارنامله مثبتی دارنلد تا در عمل. بله همین دلیل نتیجه 
خوبلی هلم حاصل نشلد. جاوید مومنلی با بیان اینکه متاسلفانه 
اسلتان کرملان در حلوزه آی تلی بیشلتر مصلرف کننلده اسلت 
اظهلار داشلت: به متخصصین کرمان کمتر بها داده شلده اسلت. 
االن کمتلر اداره دولتلی پیلدا می شلود که سیسلتم اتوماسلیون 
خلود را حداقلل به شلرکت های کرمانی سلفارش داده باشلد. با 
ایلن وضعیت متخصصیلن کرمانی از کرملان مهاجرت می کنند. 
همانطلور کله در بسلیاری از شلرکت هلای یلزدی و اصفهانلی، 

کرمانلی ها حضلوری فعلال دارند. 
رشد بیش از 150 درصدی خطوط اینترنت

 پرسرعت در کرمان!
گفتنلی اسلت اگرچله طبق آملار ارائه شلده وضعیت توسلعه 
فلاوا در کرملان بحرانلی اسلت، بله گلزارش روابط عموملی اداره 
کل ارتباطلات و فنلاوری اطاعلات اسلتان کرمان مدیلرکل این 
اداره چنلدی پیلش گفتله بلود: در حلوزه فنلاوری اطاعلات در 

شلاخص هایلی از جمله منصوبله ADSL با 64 درصلد، دایری 
ADSL بلا147 درصد، مشلترکین WIMAX بلا 114 درصد 
و در مجموع خطوط اینترنت پرسلرعت 151 درصد رشلد داشته 
اسلت. مسلعود الهامی همچنیلن در ارتباط با دوللت الکترونیک 
گفتله بلود:  زیرسلاخت هلای شلبکه مللی اطاعلات بله منظور 
ایجلاد و تولیلد محتوا برای دسلتگاه های اجرایلی و ارایه خدمات 

دوللت الکترونیک آماده شلده اسلت.
فقط هشت درصد کرمانی ها مشترک

اینترنت هستند
الزم به ذکر اسلت در حال حاضر جمعیت اسلتان کرمان سله 
میلیلون و 71 هزار نفر اسلت که از این جمعیلت 265 هزار و 88 
نفر مشلترك پهن باند )ADSL  و  WiMax و  3G( هسلتند 
کله حلدود 8 درصلد ملردم کرمان را شلامل ملی شلوند. این در 
حالی اسلت که مجموع مشلترکین پهلن باند در کشلور بیش از 
14 میلیون نفر یعنی حدود 20 درصد جمعیت کشلور هسلتند. 
بله طلور دقیق تلر  تعداد مشلترکین تعداد مشلترکین پهن باند 
ثابت ADSL در اسلتان 154 هزار و 703 نفر، مشلترکین پهن 
بانلد بلی سلیم WiMax 12 هزار و 186 نفر و مشلترکین پهن 
بانلد سلیار )3G( اسلتان 98 هلزار و 199 نفر هسلتند. این آمار 
در کشلور به ترتیب شلش میلیلون و 229 هلزار و 639 نفر، یک 
میلیلون و 121 هلزار و 603 نفلر و هفلت میلیلون و 81 هلزار و 

918 نفر می باشلد.
 WiMax  و  ADSL( گفتنی اسلت مشلترکین پهلن بانلد
و  3G( در اسلتان های همسلایه کرمان به مراتب بهتر از کرمان 
اسلت. در هلر کدام از اسلتان هلای فارس، یلزد و هرمزگان بیش 
از 16 درصلد ملردم مشلترك پهلن بانلد هسلتند. در خراسلان 
جنوبلی هلم حلدود 10 درصلد ملردم از اینترنلت اسلتفاده می 
کننلد و فقلط در سیسلتان و بلوچسلتان اسلت که حدود شلش 
درصلد ملردم مشلترك پهلن باند هسلتند و کرمان فقلط اوضاع 

بهتری از سیسلتان و بلوچسلتان دارد.

کرمان بیست و هشتمین استان کشور از نظر توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات است

فقر فاوا در کرمان

اسلتاندار کرملان بله طلور غیرمسلتقیم بله گلروه هلای 
سیاسلی کله در روزهلای اخیر فشلار زیادی را بله مجموعه 
اسلتانداری وارد کردند پاسلخ داد. علیرضا رزم حسلینی که 
شلامگاه یکشلنبه در جملع عزاداران شهرسلتان رفسلنجان 
حضلور پیلدا کلرده بلود ضملن اشلاره بله تهیله منشلور 
همدللی در اسلتان از پایبنلدی همله گلروه هلای سیاسلی 
بله آن تشلکر کرد و گفلت: همگان باید بدانند که در سلایه 
اختلاف هیلچ کلس برنلده نیسلت و در اسلام نیلز در این 

خصوص سلفارش شلده اسلت )و اعتصموا بحبل اهلل جمیعاً 
التفرقوا(. و 

اسلتاندار کرملان کله بارهلا بلر مشلی اعتداللی خلود و 
اسلتانداری کرملان تاکیلد کلرده ایلن بلار هلم از افلراط و 

تفریلط انتقلاد کلرد.
 رزم حسلینی خاطلر نشلان کلرد: از اوایل شلکل گیری 
انقلاب، کشلور از افلراط و تفریط لطمه های بسلیار خورده 
اسلت للذا بایلد از آن فاصلله گرفتله و اختافلات را کنلار 

بگذاریلم کله حضلرت امیلر)ع( ملی فرمایلد: انسلان هلای 
عاقلل افلراد معتدللی هسلتند که از افلراط و تفریلط پرهیز 
ملی کننلد. وی از آملاده سلازی فضای سلالم و بانشلاط در 
انتخابلات امسلال خبر داد و افزود: در ایلن راه وظیفه داریم 
سیاسلت را فرماندهلی کنیم تلا عوامل اجرایلی تنها مجری 

قانون باشلند.
 اسلتاندار کرملان بلا تاکیلد براینکله فضلا بایلد بلرای 
نلگاه داشلته شلود، یلادآور شلد:  فعلاالن سیاسلی سلالم 
جوانلان ملا بایلد بلا الگلو گرفتلن از بزرگترهلا از افلراط و 
تشلکیل  از  هلدف  حسلینی  رزم  کننلد.  پرهیلز  تفریلط 
حکوملت اسلامی را تعاللی اخلاق در جامعله عنلوان کرد 
و گفلت: اخلاق حکلم ملی کنلد کله انتخابلات بلر محلور 
قانون اساسلی برگزار شلود. وی خاطر نشلان کرد: همیشله 
از انتقلادات صلورت گرفتله اسلتقبال شلده اسلت و در این 
راسلتا مشلاورین انتخلاب شلده اند  کله به انتقلادات گوش 
ملی دهنلد و آنلان را منتقلل ملی کننلد و معتقدیلم کله 
ایلن املر در پیشلبرد سیاسلت هلای دوللت بسلیار موثلر و 

تاثیرگلذار خواهلد بلود.
اسلتاندار کرملان همچنیلن بلا تاکید بلر مشلی اعتدالی 

دوللت یازدهلم، افلزود: از آغلاز بله کار دولت تدبیلر و امید 
حرکت بر مدار توسلعه در سلطح اسلتان آغاز شلده اسلت. 
وی والیلت را خلط قرملز نظلام مقلدس جمهوری اسلامی 
دانسلت و یلادآور شلد: ملردم کرمان همله والیتملدار بوده 
و اقلیلت هلای مذهبلی نیلز چلون زردشلتیان به ایلن اصل 
پایبنلد هسلتند کله در ایلن راسلتا در دوران دفلاع مقدس 

شلهدایی را نثلار کردند.
گفتنلی اسلت در روزهلای اخیلر در پی برکنلاری حجت 
االسلام عبلاس اسلامی از مدیرکللی سیاسلی اسلتانداری 
کرملان، گلروه هلای سیاسلی نزدیلک بله اصلاح طلبلان 
انتقلادات زیلادی را به شلخص رزم حسلینی وارد کرده اند. 
ایلن انتقلادات بله حلدی بلوده انلد کله برخلی رسلانه 
هلای سراسلری از جملله روزنامله هلای اعتملاد، آرملان و 
قانلون هلم بله ماجلرای برکنلاری اسلامی پرداختله انلد. 
حلاال علیرضلا رزم حسلینی گلروه هلای سیاسلی را به عدم 
اختلاف افکنلی توصیه کرده اسلت. اختلاف افکنی که در 
ایلن چنلد روز بلا شلدت زیلادی از طلرف برخلی جریانات 
پیگیلری شلده و قصلد دارند اسلتاندار کرمان را غیرهمسلو 

بلا دوللت تدبیلر و امیلد نشلان دهند.

استاندار کرمان:

در سایه اختالف هیچکس برنده نیست

استانداری

رضا عبادی زاده
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اخبار آبفا
بیش از 8600 دستگاه کنتور خراب 

در استان کرمان تعویض شد
محملد طاهلری مدیرعامل و رئیلس هیئت مدیره 
شلرکت آب و فاضاب اسلتان کرمان گفت: به منظور 
کاهلش آب بلدون درآملد و همچنیلن جلوگیلری از 
پلرت آب و دقلت در تعییلن مصلارف مشلترکین از 
ابتلدای سلال جلاری تلا پایلان شلهریور ملاه 8639 
دسلتگاه کنتور خراب در اسلتان کرمان تعویض شلد. 
وی افلزود: ایلن تعلداد کنتلور خلراب در شهرسلتان 
 ،)917( بلم   ،)309( بردسلیر   ،)276( بافلت  هلای 
 ،)548( رفسلنجان   ،)151( راور   ،)417( جیرفلت 
زرنلد )368(، سلیرجان )1952(، شلهربابک )469(، 
عنبرآبلاد )159( ،کرملان )2483( و کهنلوج )590( 
تعویلض گردید. مدیرعامل شلرکت آبفلای کرمان در 
ادامله بیلان داشلت: تعلداد کنتورهلای تعویض شلده 
در 6 ماهله نخسلت سلال جلاری در مقایسله با مدت 
زملان مشلابه سلال قبلل ،1617 دسلتگاه افزایلش 
داشلته اسلت. طاهلری در پایلان بلا اشلاره بله اینکه 
کنتلور هلای خلراب و انشلعابات غیلر مجلاز یکلی از 
عواملل پلرت آب در اسلتان ملی باشلند یلادآور شلد 
: تعویلض کنتورهلای خلراب علاوه بر اینکله از پرت 
بیلش از انلدازه آب و اثلرات منفلی آن بلر تأسیسلات 
آب رسلانی جلوگیلری می کنلد، شلرایط الزم جهت 
کنتلرل مصلرف و خدملات رسلانی شایسلته تلر بله 

مشلترکین و شلهروندان را نیلز فراهلم ملی نمایلد.

بیش از 512 هزار مترمکعب فاضالب 
شهر کرمان جمع آوری شد

طلی مهلر ملاه سلال جلاری 512237 مترمکعب 
هلادی  شلد.  آوری  جملع  کرملان  شلهر  فاضلاب 
دهقانلی مدیلر بهلره بلرداری فاضلاب شلهر کرملان 
گفلت: طلی ملاه گذشلته ورودی فاضاب بله تصفیه 
خانله فاضلاب شلهر کرملان  512237 مترمکعلب 
مترمکعلب و حجلم فاضلاب تصفیله شلده در ایلن 
ملدت  501992 مترمکعلب ملی باشلد. دهقانلي در 
ادامله افلزود: همچنیلن در ایلن ملدت  212 ملورد 
آزمایلش در آزمایشلگاه تصفیله خانله فاضاب شلهر 
کرملان انجلام گرفلت .گفتنلی اسلت حجلم فاضاب 
جملع آوری شلده در مهر ماه نسلبت به شلهریور ماه 

16285 متلر معلب افزایلش داشلته اسلت.

بهای آب باید قانونمند شود
نماینلده مردم رفسلنجان و انار در مجلس شلورای 
اسلامی گفلت: بهلای آب بایلد تعریلف و قانونمنلد 
اختیلار  در  ارزان  صلورت  بله  آب  تاکنلون  و  شلود 
هملگان قلرار گرفتله اسلت. به گلزارش ایرنا حسلین 
آذین در نشسلت شلورای حفاظت از منابع آب که در 
محلل فرمانلداری ایلن شهرسلتان برگزار شلد افزود: 
بلرای تولیلد یلک کیلوگلرم هندوانله تلا 500 متلر 
مکعلب آب مصلرف و در بلازار 200 تلا 300 توملان 
عرضه می شلود . وی خاطرنشلان کرد: سلال هاسلت 
که شهرسلتان رفسلنجان بله بحران آب گرفتار شلده 
اسلت .وی گفلت: 85 درصلد منابلع آبلی در کشلور 
از  آب  برداشلت  حلوزه  در  ایلران  و  شلده  اسلتفاده 
سلفره هلای زیرزمینی در دنیلا بعد از مصر قلرار دارد 
.نماینلده ملردم رفسلنجان و انلار در مجلس شلورای 
اسلامی بیان کلرد: در ماده 11 قانون اساسلی حفظ، 
نظلارت و اجلازه بهلره بلرداری از منابع آبلی به دولت 
واگذار شلده و باید سیاسلت گذاری شلود کله در این 
راسلتا یکلی از تبصلره هلای این قانون بسلته شلدن 
قنوات اسلت و آملوزش صحیح اسلتفاده از منابع آبی 
بله عامله ملردم نیلز در ایلن قانلون آملده اسلت .وی 
افلزود: برخلی کارشناسلان معتقدنلد کله 30 درصلد 
باغلات اضافلی هسلتند و بایلد بله جلای آنها کشلت 
گلخانله ای صلورت گیلرد للذا تغییلر الگلوی کشلت 
مناسلب کلم آبلی بایلد بله تاییلد برسلد کله هنلوز 
ایلن امر محقق نشلده اسلت. آذیلن با بیلان اینکه در 
کشلور 750 هلزار حلقله چاه کشلاورزی وجلود دارد 
خاطرنشلان کلرد: از این تعلداد 350 هلزار حلقه چاه 
غیلر مجلاز اسلت که بایلد تعییلن تکلیف شلوند .وی 
نصلب کنتور هوشلمند بر موتورپمپ های کشلاورزی 
را در کنتلرل برداشلت از منابع آبی زیلر زمینی مفید 
دانسلت و گفلت: آب کشلاورزی قیمت نلدارد و دولت 
بله دنبلال ایلن اسلت که قیملت آب را تعییلن کند و 
بواسلطه ایلن قیملت بله کشلاورزان آب ارائله دهد و 
اگلر در کشلاورزی به صرفه نیسلت ایلن آب می تواند 

بله بخلش صنعلت واگذار شلود .

کاغذ اخبار

آیلت اهلل هاشلمی رفسلنجانی در گفتگویلی بله جزئیاتلی در 
رابطله بلا برنامله هسلته ای ایلران و تاریخچه فنلی و حقوقی 
ایلن پرونلده اشلاره کلرده اسلت.  رئیلس مجملع تشلخیص 
مصلحلت نظام گفت: بلد اخاقی های برخی واقعلاً بد اخاقی 
بلود. یعنلی دلواپس هلا نله تنهلا در مجللس، بلکله علده ای از 
انسلان های بی اطلاع را تحریلک می کردنلد کله حرف هلای 
بلدی بزننلد. صلدا و سلیما به آنهلا میدان ملی داد کله درآنجا 
تحلیل هلای سلطحی کننلد. گزیلده ای از صحبت هلای آیت 
اهلل هاشلمی رفسلنجانی با امید هسلته ای را در ادامه بخوانید: 
  رهبلری آخریلن سلندی را کله در سلعد آبلاد امضلا شلد، 
تأییلد کردنلد. حتی وقتی علیه آن هیاهو شلد، دفلاع کردند و 

گفتنلد کار خوبلی بلود که انجام شلد.
  وقتلی احمدی نلژاد آملد و گفلت کله تعلیلق را بشلکنیم، 

رئیلس دوللت اصاحلات گفلت: من نمی شلکنم، بلرای اینکه 
یلک پرونلده سلنگین تهدید بلرای دوللت بعد باقلی می ماند 
و ملن نمی خواهلم دوللت بعد از من وارث این مشلکل شلود. 
بعدهلا نمی دانلم چگونه رئیس دوللت وقت را قانلع کردند که 

ایشلان تعلیق را بلاز کرد.
  آقلای الریجانلی خوب پیلش می رفت و هیاهویی نداشلت 
و منطقلی صحبلت می کلرد و داشلت نتیجله می گرفلت کله 

عوض شلد.
 غربی هلا هلم نشلان دادند که اگلر نتوانند موضوعلی را حل 

کنند، گزینه  ی نهایی شلان جنگ اسلت.
 در گذشلته هیچ وقت مذاکرات هسلته ای پیشلرفت نداشت. 
وللی مذاکلرات دوللت آقلای روحانلی بلا رونلدی منطقلی 

کرد. پیشلرفت 

 ملا چیلزی را از دسلت ندادیلم. آب سلنگین ملا هنوز سلر 
جلای خودش اسلت. غنی سلازی ما سلر جای خودش اسلت 
و بله نسلل پنجلم رسلیدیم و االن نسلل پنجلم ملا می توانلد 

بیسلت برابر نسلل اول تولیلد کند.
کله  آملده  الحاقلی  پروتلکل  در  کله  می گوینلد  اینهلا    

سلایت های نظاملی ملا را ببیننلد. املا نمی گوینلد کله قبل از 
ایلن و در زملان احمدی نلژاد دو بلار اجازه صادر شلده و آمدند 

و دیدنلد. همله ی اینهلا بهانله اسلت و هیاهلو می کننلد.
 قبلًا آقلای الریجانی به آقلای روحانی گفته بلود که برجام 

در مجلس رد نمی شلود.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی:

الریجانی به روحانی گفته بود که توافق در 
مجلس رد نمی شود

  مجمع تشخیص

اعتراض به سفر 
جک استراو حرکتی 

تهدید آمیز
دوللت  خبرگلزاری  ایرنلا 
نوشلت:  اسلامی  جمهلوری 
بله  اصفهلان  عباسلی  هتلل 
کانلون  مهمتریلن  عنلوان 
خارجلی  گردشلگران  اقامتلی 
تجملع  شلاهد  یکشلنبه  عصلر 
غیرقانونلی حلدود یکصلد نفلر در اعتراض بله حضور جک اسلتراو وزیر اسلبق 
وزارت خارجله انگیلس بلود و صدهلا گردشلگر با حیلرت این منظره را تماشلا 
ملی کردنلد. گرچه این اقلدام در مدتی کمتر از دوسلاعت بلدون هرگونه تنش 
و درگیلری خاتمله یافت ولی بسلرعت در شلبکه های اجتماعی و رسلانه های 
داخللی و خارجلی جلاری شلد و زدودن آثلار و تبعلات منفی آن کاری دشلوار 
اسلت .  رسلانه هلای داخللی بطلور کللی از سله منظلر بله انتشلار اخبلار این 

پرداختنلد.  اسلتراو  جلک  سلفر  و  تجملع 
در منظلر نخسلت رسلانه هلای بلی طلرف آنچله کله دریافت کلرده بودند 
منتشلر کردنلد، در منظلر دوم رسلانه هلای معتقلد بله منافلع مللی بلا نلگاه 
منصفانله و واقلع بینانله ای بله ایلن موضلوع پرداختنلد و در منظلر سلوم 
برخلی رسلانه و جریانهلای سیاسلی کله با دوللت زاویله دارند تلاش کردند 
تلا برآینلد سلفر جک اسلتراو را تهدیلد آمیز و از تبعلات منفی برجلام عنوان 

. کنند
از ایلن جملله ملی تلوان بله گزارشلی تحریلک آمیلز که صبلح دوشلنبه از 
طریلق یکلی از شلبکه هلای رادیویلی کله وظیفله ایجلاد آراملش در جامعه را 

عهلده دار اسلت دربلاره سلفر جلک اسلتراو بله اصفهلان اشلاره کرد.
در ایلن گلزارش از سلفر وزیلر املور خارجه اسلبق انگلیس به عنوان نشلانه 
نفلوذ یلاد شلد و مطاللب ارائه شلده در این رسلانه که شلنونده هلا و مخاطبان 
بسلیاری نسلبت به سلایر رسلانه ها دارد بنوعی ایجاد موج منفی ، پشلتیبانی 

از تجملع غیلر قانونلی و تحریلک مردم به تلداوم این تحلرکات بود.
 در عیلن حلال موقعیلت کنونلی کشلور با تاییلد و تصویلب برجلام )برنامه 
جاملع مشلترك( پلس از دو سلال مذاکلرات واقعی و فشلرده با گلروه 1+5 در 
شلرایط مطلوبلی قلرار دارد و هرگونله رفتار و واکنش نامتعلارف و غیرقانونی بر 

ایلن موقعیت تاثیرگذار اسلت. 
از سلوی دیگلر سلالی را سلپری می کنیم کله رهبر معظم انقلاب ›همدلی 
و همزبانلی دوللت و مللت‹ را بلر آن نلام نهلاده انلد و ایلن نشلان از آن دارد 
کله هملگان بایلد علاوه بلر احتلرام بله شلعار سلال کله فرملوده وللی فقیله 
اسلت، بلرای تلاش دولتملردان نیز که تملام همت خلود را برای سلرافرازی و 

پیشلرفت مللت بلکار ملی گیرند ملورد پشلتیبانی قلرار گیرند .

حواشی حضور 
ظریف در مجلس

دیلروز  ظریلف  محمدجلواد 
بلرای پاسلخ بله سلئوال نماینلده 
مللت حضلور  خانله  در  زاهلدان 
یافتله بلود کله حضلورش خاللی 
گلزارش  بله  نبلود.  حاشلیه  از 
حضلور  زملان  در  خبرآنایلن، 
ظریلف در صحلن علنلی برخی از 
نماینلدگان با مراجعله به صندلی 
وی بلا وزیلر امورخارجله احوالپرسلی وخلوش و بش کردنلد. در ایلن میان یکی 
از نماینلدگان دلواپلس و مخاللف برجلام نیلز بلا حضلور در کنار ظریف، نشلریه 
ای کله مدیر مسلئول آن اسلت و بله تازگی از توقیف خارج شلده را به او نشلان 
داد. روي جللد ایلن نشلریه تصویلري از مقلام معظلم رهبري منتشلر شلده بود 
و ظریلف در پاسلخ بله وي فقلط لبخنلد زد. زمانلی کله ایلن نماینلده دسلت 
خلود را نزدیلک صلورت ظریلف برد تا لپ او را بکشلد، حسلن قشلقاوی، معاون 
پارلمانلی وزارت خارجله بلا گرفتلن دسلت او از ایلن کار جلوگیلری کلرد و بله 
هملراه یکلی از نماینلدگان وی را از کنلار ظریلف دورکلرد. همچنیلن زمانی که 
ظریلف قصلد خلروج از مجللس را داشلت، علده ای از نماینلدگان گرداگلرد او 
حلقله زده و حسلینعلی حاجلی دلیگانلی، نماینلده شلاهین شلهر و از مخالفان 
برجلام تلا در خروجلی مجللس بلا ظریلف صحبلت ملی کلرد. درهمیلن حلال؛ 
سلیدمحمودنبویان، نماینده منتسلب به جبهه پایداری و عضوکمیسلیون برجام 
نیلز درحلال جملع کلردن امضا در صحلن علنی بلود. او به خبرنلگاران گفت: در 
حلال جملع کردن امضلاء برای تهیله نامه ای خطلاب به رئیس جمهلور بودم تا 
بلر اسلاس فرامیلن رهبر انقلاب در نامه اخیر ایشلان درباره برجلام، دولت ملزم 
به بسلتن راه نفوذ دشلمن باشلد. وزیر امور خارجه در جلسله دیروز با اشلاره به 
نامله مقلام معظلم رهبری به ریاسلت جمهوری گفلت: از این پس همله در یک 
جبهله تلاش مسلتمری خواهیم داشلت تا در اجلرای رهنمودهلای مقام معظم 
رهبلری بله بهتریلن نحلو، برجلام را بله شلکل اجلرا درآوریلم. بله گلزارش ایرنا 
وی ادامله داد: از مقلام معظلم رهبلری بلرای نامه راهگشلا ودسلتورالعمل هایی 
کله حتملا نصلب العین همله ما و دسلتگاه های اجرایی اسلت سپاسلگزاری می 
کنلم کله رهنمودهای ایشلان چلراغ راه ما بلوده و خواهد بود .وزیلر امور خارجه 
اظهارداشلت: از نماینلدگان مجللس شلورای اسلامی و ریاسلت مجللس بلرای 
کمکلی کله به فهم بهتلر تمامی مفاد برجلام فرمودند، سپاسلگزارم و از این پس 
همله در یلک جبهه تاش مسلتمری خواهیم داشلت تا در اجلرای رهنمودهای 
رهبلری بله بهتریلن نحلو برجلام را به شلکلی اجلرا کنیم کله بیشلترین منافع 
بله مردم،مقاومت اسلامی و دوسلتداران انقاب اسلامی متوجه شلود . گفتنی 

اسلت نماینلده زاهلدان از توضیحلات ظریلف قانع شلد.

آغاز شمارش 
معکوس برای رفع 
تحریم نظام بانکی 

و  مدیریلت  سلازمان  رییلس 
برنامله ریلزی از آغلاز شلمارش 
معکوس بلرای رفلع تحریم نظام 
بانکلی و بانلک مرکلزی خبر داد 
و گفلت: نظلام بانکی ایلن رخداد 
رو  پیلش  نزدیلک  آینلده  در  را 
دارد. بله گلزارش ایرنلا، محمدباقلر نوبخلت دیلروز در همایلش بیلن الملللی 
تراکنلش کله بلا حضلور وللی اهلل سلیف رییلس کل بانلک مرکلزی در مرکلز 
دائملی نمایشلگاههای تخصصلی شلهرداری تهلران در بوسلتان گفتگلو برگزار 
شلد، افلزود: هرچنلد انتظلارات از نظلام بانکلی و بانلک مرکلزی بله درسلتی 
تحقلق نیافتله املا بلا توجله بله فضلای سلخت و محلدود کننلده که بله نظام 
بانکلی کشلور حاکلم بلوده تاکنلون اقداملات ارزشلمندی توسلط نظلام بانکی 
انجلام شلده اسلت. وی ادامله داد: براسلاس آملاری کله مرکلز آملار در روز 
گذشلته منتشلر کرد شلاخص تلورم بلرای مهرماه به رونلد کاهنده خلود ادامه 
داد و بله رقلم 13.3 درصلد تقلیلل یافتله ضمن آنکله نرخ تورم نقطله به نقطه 
10.9 درصلد و ماهانله 0.8 درصلد بلوده کله این رقم در مقایسله بلا نرخ تورم 
40 درصلدی کله در ابتلدای فعالیلت دوللت یازدهم بود، نشلان از سلنجیدگی 

فعالیلت ملردان بانکلی دارد.
 وی بلا بیلان آنکله تلا آغاز شلرایطی که کشلور بلدون تحریم بتوانلد برنامه 
هلای خلود را اجرایلی کنلد، مقطلع چنلد ماهله ای وجلود دارد، گفلت: بانک 
مرکلزی در ایلن فاصلله بلا بهلره گیلری از ابزارهلای پوللی و ماللی ملی تواند 
خروج از رکود و رشلد اقتصادی را سلرعت بخشلد بنابراین ملردان بانکی نقش 
مهلم و موثلری در ایلن بخلش دارند. رییلس سلازمان مدیریلت و برنامه ریزی 
تصریلح کلرد: پسلاتحریم کله قرار اسلت در قالب برنامه ششلم توسلعه اجرایی 
شلود، هلم اکنلون در دسلت تهیه اسلت للذا گسلترش ابزارهلای ماللی در آن 

ملورد توجله ویژه قلرار گرفته اسلت.
 بله گفتله وی، بلرای دسلتیابی بله رشلد 8 درصلدی اقتصاد نیلاز به 800 
هلزار میلیلارد توملان تلا 1063 هلزار میلیلارد تومان در سلال داریلم که می 
تلوان بخشلی از آن را از ابزارهلای فنلاوری اطاعات تامین ماللی کرد. یادآور 
ملی شلود، همایلش و نمایشلگاه تراکنلش)ITE( با هدف گسلترش همکاری 
بیلن الملللی در حلوزه فنلاوری اطاعلات صنایلع ماللی، کارت و پرداخلت 
برگلزار شلد. گفتنلی سلت پلس از توافلق ویلن، ملردم ایلران انتظلار دارنلد 
بلا برداشلته شلدن تحریلم ها شلرایط اقتصادی کشلور بهبلود یابلد و تحریم 
هلای بانکلی از مهلم تریلن تحریلم هایی هسلتند که تاثیلر زیادی بلر اقتصاد 

گذاشلتند. ایران 

مدیریت و برنامه ریزی مجلس حاشیه

اختلال  اینکله  بیلان  بلا  ارشلاد  وزارت  سلخنگوی 
در شلبکه اجتماعلی تلگلرام ربطلی بله فیلتلر کلردن 
بلرای  قانونلی  پیگیلری  از  حلال  عیلن  در  نلدارد،  آن 
داد.  خبلر  آن  غیراخاقلی  کانال هلای  مسدودسلازی 
خبلری  نشسلتی  در  دیلروز  آبلادی  نلوش  حسلین 
درخصلوص مسلئله فیلترینلگ تلگلرام و اختاالتی که 
اخیلرا در برقلراری ارتبلاط در ایلن شلبکه اجتماعی در 
کشلور بله وجلود آملده اسلت گفلت: ملا عللی االصول 
معتقدیلم کله اسلتفاده از شلبکه هلای اجتماعلی در 
صورتلی کله بلرای جامعله مفیلد باشلد و آمیختله بلا 
مسلائل غیراخاقلی و ضلد فرهنگلی نباشلد، ایلرادی 
نلدارد و دوللت هلم بلا آن همراهلی می کنلد و تلا االن 
هلم اقداملی بلرای فیلترینگ شلبکه هلای اجتماعی در 

دوللت انجلام نشلده اسلت. وی سلپس گفلت: املا در 
ملورد تلگلرام چنلد بلار از طلرف جمهلوری اسلامی 
فرسلتاده  پیام هایلی  تلگلرام،  مسلئوالن  بلرای  ایلران 
برخلی  اینکله  بلرای  تماس هایلی گرفتله شلد  و  شلد 

کنلد.  مسلدود  را  غیراخاقلی  کانال هلای 
ایلن درخواسلت در ابتدا ملورد توجه مدیلران تلگرام 
قلرار گرفلت و تلا مدتلی ایلن کانال ها مسلدود بلود اما 
متاسلفانه ایلن مسلئله تداوم پیلدا نکرد و بله آنها گفته 
شلد کله اگلر ایلن کار را انجلام دهنلد، ملا ناچاریلم که 
قضیله را بله شلکل جلدی تلری پیگیلری کنیلم. نوش 
آبلادی گفلت: اختاللی کله اخیلرا در ارتبلاط با شلبکه 
تلگلرام در کشلور بله وجلود آملده اسلت، ربطلی بله 
فیلتلر کلردن آن از طرف مسلئوالن دولتلی و جمهوری 

اسلامی ندارد و اساسلا ایلن کار خلارج از اختیار وزارت 
فرهنلگ و ارشلاد اسلامی و حتلی وزارت اطاعلات و 
فنلاوری ارتباطلات اسلت وللی ملا در کارگلروه تعییلن 
خواهیلم  را  تدابیلری  مجرمانله،  محتلوای  مصادیلق 
اندیشلید و ایلن موضلوع را پیگیلری ملی کنیلم کله 
از طریلق ایلن کارگلروه پیلش بینلی تدویلن و بلرای 
بلا تخلفلات احتماللی در شلبکه تلگلرام بله  برخلورد 
دوللت ارائله شلود. سلخنگوی وزارت ارشلاد گفلت: ملا 
در عیلن احتلرام بله حریلم خصوصلی افلراد و پایبندی 
بله حقلوق شلهروندی، اجلازه رفتارهلای ضلد فرهنگی 
و سوءاسلتفاده از امکانلات را بله افلرادی کله بله بهانله 
حفلظ حریلم خصوصلی، امنیلت مللی را ملورد تهدیلد 

قلرار ملی دهنلد، نخواهیلم داد.

فیلترینگ کانال های غیراخالقی تلگرام
سخنگوی وزارت ارشاد 

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

برابلر رای شلماره 139360319004002675 ملورخ 1393/12/5 هیلات موضلوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیلت ثبتلی اراضی و سلاختمانهای فاقد سلند رسلمی مسلتقر در واحد ثبتلی حوزه ثبت مللک راور تصرفات 
مالکانله بامعلارض متقاضلی خانلم زهرا کاربخش راوری فرزند حسلن بشلماره شناسلنامه 2 صلادره از زرند در 
ششلدانگ یلک بلاب خانه به مسلاحت 237 مترمربع پلاك 270 فرعلی از 1895- اصلی مفروز و مجزی شلده 
از پلاك 6 فرعلی از 1895- اصللی واقع در راور روسلتای تقی آباد کوچه شلماره 3 بخلش 18 کرمان خریداری 
از محلل مالکیلت آقلای احملد یلزدان پنلاه دیلمقانی و غیره مالکین رسلمی محرز گردیده اسلت. للذا به منظور 
اطلاع عملوم مراتلب در دو نوبلت بله فاصلله15روز آگهلی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت بله صدور 
سلند مالکیلت متقاضی اعتراضی داشلته باشلند ملی توانند از تاریخ انتشلار اولین آگهی به ملدت دو ماه اعتراض 
خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از اخذ رسلید، ظرف ملدت یک ملاه از تاریخ تسللیم اعتراض ،دادخواسلت 
خلود را بله مراجلع قضایلی تقدیم نمایند. بدیهی اسلت در صلورت انقضای ملدت مذکور و عدم وصلول اعتراض 

طبق مقلررات سلند مالکیت صادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/08/5

تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/19
رئیس ثبت اسناد و اماك شهرستان راور- محمود مهدی زاده

م الف 260        

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

برابلر رای شلماره 139460319014009878-94/07/08هیلات اول موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف 
وضعیلت ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتلی حلوزه ثبت مللک جیرفت 
تصرفلات مالکانله بامعلارض متقاضلی آقلای محمد سلاالرکریمی فرزند عللی بشلماره شناسلنامه5895صادره 
از جیرفلت درششلدانگ یلک بلاب خانله بله مسلاحت279/40مترمربع پاك1088فرعلی از49- اصللی مفروز 
ومجلزی شلده ازپلاك- فرعلی از49- اصللی قطعه یلک واقلع در اراضلی محمدآبلاد عنبرآبلاد بخش45کرمان 
خریلداری از ماللک رسلمی خانلم فرخنلده امیلری محلرز گردیده اسلت.لذا بله منظور اطلاع عملوم مراتب در 
دو نوبلت بله فاصلله15روز آگهلی ملی شلود در صورتلی که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیلت متقاضی 
اعتراضلی داشلته باشلند ملی تواننلد از تاریخ انتشلار اولیلن آگهی به ملدت دو ماه اعتلراض خود را به ایلن اداره 
تسللیم و پلس از اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یک ملاه از تاریلخ تسللیم اعتراض ،دادخواسلت خلود را بله مراجع 
قضایلی تقدیلم نماینلد. بدیهلی اسلت در صلورت انقضلای ملدت مذکور و علدم وصلول اعتراض طبلق مقررات 

سلند مالکیت صلادر خواهد شلد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/08/19

 رئیس ثبت اسناد و اماك- جواد فاریابی   

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

برابلر رای شلماره 139460319014009882-94/07/08هیلات اول موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف 
وضعیلت ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتلی حلوزه ثبت مللک جیرفت 
تصرفلات مالکانله بامعلارض متقاضی آقلای محمد سلاالرکریمی فرزند علی بشلماره شناسلنامه5895صادره از 
جیرفلت درششلدانگ یک بلاب مغازه به مسلاحت62/25مترمربع پاك1089فرعلی از49- اصلی مفروز ومجزی 
شلده ازپلاك- فرعلی از49- اصللی قطعله یک واقلع در اراضلی محمدآباد عنبرآبلاد بخش45کرملان خریداری 
از ماللک رسلمی آقلای محملود کنلت محلرز گردیلده اسلت.لذا بله منظور اطلاع عملوم مراتلب در دو نوبت به 
فاصله15روز آگهی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیت متقاضی اعتراضی داشلته 
باشلند ملی تواننلد از تاریلخ انتشلار اولیلن آگهلی به ملدت دو ملاه اعتراض خلود را به ایلن اداره تسللیم و پس 
از اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یلک ملاه از تاریلخ تسللیم اعتراض ،دادخواسلت خلود را بله مراجع قضایلی تقدیم 
نماینلد. بدیهلی اسلت در صلورت انقضلای ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتلراض طبق مقلررات سلند مالکیت 

صلادر خواهد شلد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/08/05
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/08/19

 رئیس ثبت اسناد و اماك- جواد فاریابی                                                                               

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

برابلر رای شلماره 139460319007014894 هیلات دوم موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت 
ثبتلی اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتلی حلوزه ثبلت مللک کرملان تصرفات 
مالکانله بامعلارض متقاضی خانم رخسلاره همت آبادی فرزند عزیزاله بشلماره شناسلنامه 264 صلادره از بم در 
ششلدانگ یلک باب سلاختمان به مسلاحت 124/30 مترمربع تحت پلاك 8328 فرعلی از 3968 اصلی مفروز 
و مجلزی شلده از پلاك 886 فرعلی از 3968 اصللی واقع در بخلش 2 کرمان به آدرس کرمان میلدان بیرم آباد 
جنلب دفتلر اسلتان قدس رضلوی خریلداری از محل مالکیت آقلای حسلین گنجعلیخانی محرز گردیده اسلت. 
للذا بله منظلور اطاع عموم مراتلب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت 
بله صلدور سلند مالکیت متقاضی اعتراضی داشلته باشلند ملی تواننلد از تاریخ انتشلار اولین آگهی بله مدت دو 
ملاه اعتلراض خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پلس از اخذ رسلید، ظرف ملدت یک ملاه از تاریخ تسللیم اعتراض 
،دادخواسلت خلود را بله مراجلع قضایلی تقدیلم نماینلد. بدیهی اسلت در صلورت انقضلای مدت مذکلور و عدم 

وصلول اعتلراض طبق مقررات سلند مالکیلت صادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف 2660                    

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

برابلر رای شلماره 139460319007016264 هیلات اول موضلوع قانلون تعییلن تکلیلف وضعیلت ثبتی 
اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتلی حلوزه ثبلت مللک کرملان تصرفلات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای حمید احمدی نژاد فرزند علی بشلماره شناسلنامه 1187 صادره از کرمان در ششلدانگ 
یلک بلاب سلاختمان به مسلاحت 192/70 مترمربع تحت پاك 4 فرعلی از 4288 اصلی واقلع در بخش 2 کرمان 
بله آدرس کرملان خیابلان سلرباز کوچله 24 روبلروی فضلای سلبز دوم خریلداری از محلل مالکیت خانلم حاجیه 
یزدانلی احملد ابلادی محلرز گردیده اسلت. لذا به منظلور اطاع عملوم مراتلب در دو نوبت به فاصلله15روز آگهی 
ملی شلود در صورتلی که اشلخاص نسلبت به صدور سلند مالکیت متقاضی اعتراضی داشلته باشلند ملی توانند از 
تاریلخ انتشلار اولیلن آگهلی به مدت دو ملاه اعتراض خود را بله این اداره تسللیم و پس از اخذ رسلید، ظرف مدت 
یلک ملاه از تاریلخ تسللیم اعتراض ،دادخواسلت خلود را به مراجلع قضایی تقدیلم نمایند. بدیهی اسلت در صورت 

انقضلای ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتراض طبق مقلررات سلند مالکیت صادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2656

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

برابلر رای شلماره 139460319007003380 هیلات اول موضوع قانون تعییلن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحد ثبتلی حوزه ثبلت ملک کرملان تصرفات 
مالکانله بامعلارض متقاضلی خانلم زهلرا پیلش بین فرزنلد مهدی بشلماره شناسلنامه 24 صلادره از بافت در 
ششلدانگ یلک بلاب سلاختمان بله مسلاحت 101/88 مترمربع تحلت پلاك 21441 فرعلی از 2787 اصلی 
واقلع در بخلش 3 کرملان بله آدرس کرمان خیابان مالک اشلتر جنوبلی کوچه 22 خریلداری از محل مالکیت 
آقلای حسلن ودیعتلی محلرز گردیده اسلت. للذا به منظلور اطاع عملوم مراتلب در دو نوبت بله فاصله15روز 
آگهلی ملی شلود در صورتلی که اشلخاص نسلبت به صلدور سلند مالکیلت متقاضی اعتراضی داشلته باشلند 
ملی تواننلد از تاریلخ انتشلار اولیلن آگهلی بله ملدت دو ملاه اعتلراض خلود را بله ایلن اداره تسللیم و پس از 
اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یلک ملاه از تاریخ تسللیم اعتلراض ،دادخواسلت خلود را بله مراجع قضایلی تقدیم 
نماینلد. بدیهلی اسلت در صلورت انقضلای ملدت مذکلور و عدم وصلول اعتراض طبلق مقررات سلند مالکیت 

صلادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2664

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

برابلر رای شلماره 139460319007014222 هیلات اول موضوع قانون تعییلن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضلی و سلاختمانهای فاقلد سلند رسلمی مسلتقر در واحلد ثبتی حلوزه ثبت ملک کرملان تصرفلات مالکانه 
بامعلارض متقاضلی آقای منوچهر ضیاء الدینی دشلتخاکی فرزند اکبر بشلماره شناسلنامه 49 صلادره از زرند 
در ششلدانگ یلک بلاب سلاختمان بله مسلاحت 350/97 مترمربع که ملوازی 126/18 مترمربع از ششلدانگ 
عرصله ملورد تقاضلا متعللق بوقلف و در اجاره نامبلرده قلرار دارد تحت پلاك 18260 فرعلی از 1783 اصلی 
واقلع در بخلش 3 کرملان بله آدرس کرملان خیابلان 24 آذر خیابان بوسلتان نبش بوسلتان 19 خریلداری از 
محلل مالکیلت خانلم ایلران سلیف الدین محرز گردیده اسلت. للذا به منظور اطلاع عموم مراتلب در دو نوبت 
بله فاصلله15روز آگهلی می شلود در صورتی که اشلخاص نسلبت بله صدور سلند مالکیت متقاضلی اعتراضی 
داشلته باشلند ملی تواننلد از تاریلخ انتشلار اولین آگهلی به مدت دو ملاه اعتراض خلود را به این اداره تسللیم 
و پلس از اخلذ رسلید، ظلرف ملدت یک ملاه از تاریخ تسللیم اعتراض ،دادخواسلت خلود را به مراجلع قضایی 
تقدیلم نماینلد. بدیهلی اسلت در صلورت انقضلای ملدت مذکلور و عدم وصلول اعتلراض طبق مقررات سلند 

مالکیلت صادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/21
تاریخ انتشار نوبت دوم:1394/08/5

کفیل اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان کرمان
 امین رضا قوام  
م الف 2662  

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای/خانم فاطمه بدرالینی با تسللیم دو برگ استشلهادیه گواهی شلده از دفتر اسلناد رسلمی شلماره 
67 سلیرجان مدعلی اسلت کله سلند مالکیت سله دانگ مشلاع از ششلدانگ پلاك 1 فرعلی از 420 
اصللی واقلع در بخلش 35 کرملان ذیل ثبلت 21835 صفحه 59 دفتر 150 بنلام آقای/خانم فاطمله بدرالینی 
ثبلت و سلند مالکیلت صلادر و تسللیم گردیده اسلت که بعللت جابجایلی مفقود گردیلده لذا بدسلتور تبصره 
یلک اصاحلی ملاده 120 آییلن نامله قانلون ثبلت مراتلب جهلت اطلاع ملردم آگهلی می شلود تلا هر کس 
مدعلی انجلام معاملله یلا وجلود سلند مالکیلت نلزد خود می باشلد ملی توانلد ظلرف ملدت 10 روز از تاریخ 
انتشلار گواهلی اعتلراض خلود را به این اداره تسللیم دارد در غیر اینصورت پس از سلپری شلدن مدت قانونی 

و علدم واخواهلی سلند مالکیلت المثنلی بنلام مالک صادر خواهد شلد. 
تاریخ انتشار: 1394/8/5

مسئول دفاتر اماك ثبت اسناد سیرجان
حامد شیبانی 
م الف 2369 
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از این شماره روزنامه و در ادامه خاطرات و فعالیت های آقای صنعتی، به عرصه فرهنگی و تالش های وی در این حوزه خواهیم پرداخت.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

 شش دهه فعالیت مستمر فرهنگی
 بخش هفتاد وهفت

تاریخ

فعالیت های فرهنگي
محملد صنعتلي در طلول شلش دهله فعالیت هلاي مسلتمر و بي  
وقفله در عرصه هلاي سیاسلي، اقتصلادي، اجتماعي و ورزشلي، به 
دلیلل عاقله ذاتلي به املور فرهنگلي، هیلچ گاه از ایلن مقوله نیز 
غافلل نمانلده و در هلر برهله و بله هلر طریقلي، در ایلن وادي 
نیلز حضلوري موثلر داشلته اسلت. بر ایلن مدعلا تنها مي تلوان به 
کتابخانله غنلي و ارزنلده شلخصي وي، کله باللغ بلر هشلت هلزار 
جللد کتلاب در حلوزه  تاریلخ، سیاسلي، خاطلرات رجال سیاسلی، 
اجتماعلي و ادبیلات و شلعر اسلت، اشلاره نملود و یلا از گنجینله 
ارزشلمند روزنامه هلا )1( و عکس هلاي شلخصي وی یلاد کلرد که 

در نلوع خلود در منطقله کلم نظیر اسلت.
محملد صنعتلي در خصلوص فعالیلت چنلد دهله ي خلود در این 
عرصله مي گویلد: »از دوران جوانلي عاقله زیلادي بله مطالعله و 
دانسلتن داشلتم، بله نحلوي کله از آن تاریلخ تلا کنلون، کتلاب و 
کتاب خوانلی یکلي از ارکان اصللي زندگلی ام بلوده و هسلت. بله 
خاطلر دارم بسلیار شلب ها، خسلته از فعالیت هلاي مختللف، بله 
منلزل کله مي رسلیدم، تلا چنلد صفحله اي از یکلي از کتاب هلاي 
ملورد عاقله ام را نمي خوانلدم، بله خلواب نمي رفتلم؛ عادتلي کله 
هنلوز وجلود دارد و بدون اغراق به طور متوسلط روزي دو سلاعت 

را مشلغول مطالعه هسلتم. 
از آنجایلي کله از دوران نوجوانلي )فعالیت در کارخانه خورشلید(، 
پایلم خواسلته و ناخواسلته بله مسلایل سیاسلي کشلانده شلده 
بلود، بلراي درك بهتلر حلوادث و اتفاقلات رخ داده در کشلور و 
پیرامونلم، تمایلل زیادي بله مطالعه کتاب هاي تاریخي، سیاسلي و 
خوانلدن مطبوعلات و روزنامه ها داشلتم و سلعي مي نملودم جواب 
مجهلوالت و مطالبلي کله دیگران از توضیلح آن ها قاصلر بودند را 

از طریلق مطبوعلات و کتلاب پیلدا نمایم. 
بله خوبلي بله خاطلر دارم )هملان گونله که قبلًا هم ذکلر کردم( 
در سلال 1327 ش. در پلی تلرور محمدرضلا پهللوی، روزی در 
محوطله کارخانله خورشلید، تعلد ادی از کارگلران تجملع نموده و 
شلخصي بلرای آنلان سلخنرانی می نمود. در سلخنرانی گفته شلد 
کله تماملی کارگران بایسلتی بله تلگراف خانله کرمان برونلد و در 
آنجلا متحصلن شلوند. قبلل از ایلن کله بله تلگراف خانله برویم، از 
یکلی از سلرکارگرها کله نقشلی موثلر در تهییج کارگران داشلت، 
پرسلیدم بله چله عللت بایلد بله تلگراف خانله برویلم و متحصلن 
بشلویم؟ سلرکارگر کملی مکلث نملود و گفلت: و اهلل بله درسلتی 

نمی دانلم، فقلط می دانلم گویلا »مؤسسلاتی هسلت«.
ایلن جلواب مبهلم نتوانسلت ملن را قانع کنلم و به رغم سلوال از 
چندیلن نفر دیگلر، نتوانسلتم پاسلخي قانع کننده دریافلت نمایم. 
تلا ایلن کله حلدود 7 ل 8 روز بعلد کله روزنامله ی »شهرآشلوب« 
بله کرملان رسلید، متوجله شلدم کله عللت رفتلن ملا در آن روز 

بله تلگراف خانله و تحصلن، درخواسلت بلرای تشلکیل »مجللس 
مؤسسلان« و انتخلاب جانشلینی بلرای شلاه بلوده اسلت. روز بعد 
کله بله کارخانه رفتلم، با خوشلحالي اطاعات خلود در این زمینه 

را بله دیگلر کارگلران منتقلل نمودم.  
روزنامه هلا  تماملي  تقریبلاً  فلراوان،  اشلتیاق  بلا  از هملان دوران 
را  سراسلري  روزنامه هلاي  و  کرملان  در  منتشلره  مطبوعلات  و 
جملع آوري و بله صلورت آرشلیو نگله داري مي کلردم. در کنار آن، 
خریلد و مطالعله کتلاب را نیلز بله صلورت جلدي انجام ملي دادم 
کله اکنلون ماحصلل آن، کتابخانله اي باللغ بلر هشلت هلزار جلد 
کتلاب اسلت. در دوران فعالیلت در هیئلت مشلورتي و انجملن 
شهرسلتان کرملان، تقریبلاً بلا اکثلر مراکلز آموزشلي و فرهنگلي 
هملکاري داشلتم و سلعي مي نملودم در حلد تلوان، به هلر طریق 
ممکلن گرهلي از کار ایلن مجموعه هلا بگشلایم، و از ایلن رو بله 
طلور معملول از ایلن گونله مراکلز و نهادهلا جهلت عضویلت در 
شلوراي آنلان دعوت مي شلدم، از جملله هیئت منصفله مطبوعات 

بلود. در سلال هاي 1355 ش. 
 ]متن سند[:

وزارت اطاعات و جهانگردي
 اداره کل اطاعلات و جهانگردي اسلتان کرمان ل  شلماره: 5559 

ل  تاریخ: 35/12/19 ]1355[
به: جناب آقاي محمد صنعتي

 از: اداره کل اطاعلات و جهانگلردي اسلتان کرملان ل   موضلوع: 
یت عضو

بلا کملال خوشلوقتي بله اسلتحضار مي رسلاند کله بله موجلب 
تصمیلم متخذه در جلسله تاریخ 35/12/8 انتخلاب هیئت منصفه 
مطبوعلات و در اجلراي ملاده 33 الیحله مطبوعلات، جنلاب عالي 
بله عضویلت هیئت منصفله مذکور برگزیده شلده اید، خواهشلمند 
اسلت ظلرف ملدت سله روز قبوللي کتبلي خلود را بله ایلن اداره 
کل اعلام داریلد. ضمنلاً علدم جلواب در حکم قبوللي خواهد بود.

]امضلا[: پرویلز موفلق مقلدم ل مدیلر کل اطاعلات و جهانگلردي 
کرمان. اسلتان 

از دیگلر مراکلز فرهنگلي قبلل از انقاب اسلامي که بنلده در آن 
عضویلت داشلتم، بایلد بله »شلوراي آملوزش و پلرورش منطقه« 

بایلد اشلاره نمایم.
ایلن شلورا که شلامل مدیر کل آملوزش و پرورش، مدیلر کل امور 
اقتصلادي، چنلد نماینلده از طرف مردم، رئیس انجمن شهرسلتان 
و ... بلود، در جهلت مرتفلع نملودن مشلکات املور آموزشلي و 

فرهنگي و بررسلي سلاخت و تأسلیس مراکز فرهنگي و آموزشلي 
فعالیت هلاي  از جملله  کله   ،)2( اسلتان مي پرداخلت  در سلطح 
ایلن شلورا، نظلارت بر چگونگلي سلاخت و فعالیت مراکلز احداثي 
»محملد علي آرشلام« بلود که در ابتلدا به عنوان »ملدارس جامع 

آرشلام« و سلپس بله »بنیاد آرشلام« تغییر نلام داد.
از دیگلر ملواردي کله بنلده از دوران جوانلی ل در انلدك اوقلات 
فراغلت در آن دوران تلا کنلون ل بلدان تعلق خاطر داشلته و دارم، 
نلگارش مطالبلی بلرای روزنامه هلا بلوده اسلت. البتله باید بله این 
نکتله اشلاره نمایلم که عملده مطاللب ملن در دوران فعالیت های 
اقتصلادی، سیاسلی و اجتماعی، بیان مسلایل انتقلادی از عملکرد 
برخلی از ادارات و مسلئولین و یلا پیشلنهاداتی بلود کله بله نظرم 
انجلام آنلان بله حلال شلهر و همشلهریانم مفیلد بلود، از ایلن رو 

و  مسلئولین  اکثلراً  خطابلم  طلرف 
ادارات و نهادهلای دولتلی  مدیلران 

بودند.
ـ انتقـاد از لولـه کشـی آب 

ن ما کر
از جملله در حدود سلال های 1339 
ش. که لوله کشلی آب شرب محات 
بلا  بلود،  انجلام  حلال  در  کرملان 
مشلاهده لوله کشلی خیابان شلاهپور 
انتقاد آمیلز در  مقالله ای  )شلریعتی( 
روزنامه فاتح نوشلتم و به مسلئولین 
شلهر و سلازمان آب اعلام نملودم 
کله لوله کشلی ایلن خیابلان بلدون 
انجلام  آینلده  نگلری  گونله  هیلچ 
گرفتله اسلت و ایلن لوله کشلی نله 
تنهلا بلرای آینلده، بلکله جوابگلوی 
پایلان  در  و  نمی باشلد  نیلز  حلال 
چند پیشلنهاد بلرای مرتفلع نمودن 
مشلکل فنلی آن دادم. انتشلار ایلن 
مطللب باعث شلد تلا چنلد روز بعد 
»عبدالوهلاب اقبلال« اسلتاندار وقت 
کرملان، نامله ای برای بنده نوشلته و 
ضملن تشلکر از بنلده، اعلام نموده 
بلود کله مشلکل مطلرح شلده بله 
هملراه پیشلنهادات بله سلازمان آب 

منعکلس گردیده و از مسلئولین خواسلته اسلت تا سلریعاً نسلبت 
بله حلل آنلان اقلدام نمایند.

یلا در مطللب دیگری از سلازمان آب و نحوه توزیع آب آشلامیدنی 
شلهر کرملان در سلال 1346 ش. انتقلاد نملودم، بدیلن مضمون: 
»... سلازمانی در کرملان تشلکیل شلده بله نلام سلازمان آب، بلا 
آالف و اوللوف فلراوان و تشلریفات بسلیار و رئیلس و مدیلر عامل 
و عضوهلای متعلدد و دم و دسلتگاهی عظیلم کله واقعاً تماشلایی 
اسلت، بلرای چله؟ بلرای آبلی کله هنلوز بلا بشلکه و گاری توزیع 
ایلن  ماهیلت  از  هنلوز  کله  مدیلره ای  هیئلت  عضلو  و  می شلود 
سلازمان اطلاع کامللی نلدارد و آن را وابسلته بله وزارت آب و 
بلرق می داننلد؟ و عضلو دیگلری کله اسلتعفا می کنلد و دوبلاره 
بلر می گلردد و تصویلب  نامه هایلی کله یلک بلار صحله گذاشلته 
می شلود و چلون صلدای اعتلراض مردم بلنلد می شلود، مخدوش 
اعلام می گلردد و رییسلی که بله وظایف مربوطه آشلنا نیسلت و 
بلا کم تریلن انتقلادی می هراسلد و به جلای رفع نقایص بله منتقد 

حملله می کنلد. 
قضیه روشلن تر این اسلت که چندی پیش در بلاره تجارت خانه ای 
کله بله نام سلازمان آب تشلکیل شلده، انتقاداتلی به میلان آمد و 
ایلن انتقلادات بلر اسلاس اعتراضلات ملردم بلود. تلا اینجلا معلوم 
شلده حلق بلا ملردم اسلت ... جنلاب آقلای رییلس سلازمان آب، 
خلوب بلود بله جلای وحشلت از انتقلاد کله الزمله پیشلرفت و 
بهبلود املور جلاری مملکلت اسلت بله خواسلته های ملردم توجه 
می کردیلد و بله کارهای سلازمان آب سلامان می دادیلد و باالخره 
شلما بایلد بدانیلد بلرای تأمیلن آب ملردم و حلل این مسلئله که 
مبتا به شلهر کرمان اسلت اقدامات اساسلی الزم اسلت که انجام 
شلود تلا بله این وضلع افتضلاح آمیلز یعنلی توزیلع آب، آن هم با 
بشلکه و دسلت های آللوده بله انلواع میکلرب و فلروش آب بله هر 

قیملت خاتمه داده شلود. 
مایله تأسلف اسلت کله در مرکلز یک اسلتان بلزرگ هنلوز آب با 
بشلکه و بله قیملت سرسلام آور و گلزاف آن هلم بین بعضلی افراد 
توزیلع می شلود و بقیله بایلد از همیلن آبلی کله آللوده بله گلچ و 

شلن و میکلرب می باشلد، مصلرف نماینلد. 
آن وقلت آن همله خرج تراشلی به اسلم سلازمان آب بلرای مردم 
درسلت کرده انلد و یکلی از مسلایل اساسلی ایلن شلهر یعنی آب 
مصرفلی ملردم را بازیچه خویش قرار داده و با گلران کردن آب بها 
و مشلکات مصنوعلی و افزایلش عوارض و هزار بهانه تراشلی دیگر 

بله جلای خدمت، بله ملردم دهان کجلی می کنند. 
کرمان ل محمد صنعتی« )4(.

پی نوشت:
)1( ل ایلن مجموعله غنلی شلامل تماملی روزنامه هلای اطاعلات از 1304 
ش. روزنامه هلای کیهلان، آینلدگان و ... از 1340 بله بعلد و تقریبلاً اکثریلت 
روزنامه هلای محللی و دوره هلای کاملل مجلات: خواندنی هلا، اکونومیسلم، 

یغملا، سلخن، رنگین کملان، سلخن روز و ... می باشلد.
 )2( ل بلد نیسلت در اینجلا کله صحبت از شلوراي آملوزش و پلرورش منطقه 
کرملان شلد، بله خاطلره اي جاللب از مرحلوم »محمدعللي یاسلائي« اشلاره 

نمایلم. وي کله از افلراد فعلال و از اعضلاي این شلورا بلود، به دلیلل رگ گویي 
و بذله گویلي در شلهر کرملان مشلهور بلود. در جریلان انتخابات همین شلورا، 
چلون محمدعللي آرشلام )رئیلس سلازمان سلاواك اسلتان کرملان( بلا اعمال 
نفلوذ، تمایلل داشلت یکلي از افلراد وابسلته بله خلود را بله عنوان رئیلس این 
شلورا برگزینلد، مرحلوم یاسلائي از عضویلت در شلورا اسلتعفا داد. وقتلي از او 
دلیلل اسلتعفایش را پرسلیدند، گفلت: در ابتلدا بایلد حکایتلي را برایتلان نقل 
کنلم، تلا عللت اسلتعفاي بنده را بله خوبلي درك نمائیلد. وي در ادامله گفت: 

آورده انلد در گذشلته، تاجلر متموللي که در حال فلوت بود، تماملي اهل منزل 
و دوسلتانش را جملع و از همگلي طلب حالیت نمود. سلپس تمامي حیواناتي 
کله سلالیان طوالنلي در املر تجلارت بلراي او کار کلرده بودند جمع نملود و از 
آنلان نیلز طللب حالیلت نملود. در ایلن میلان شلتري که سلال ها سلر قافله 
کاروان تجلاري او بلود، به سلخن درآمد و گفت: من از جهلت بارهاي متعددي 
کله بلراي تلو حملل نملوده و مسلیرهاي طوالنلي کله در بیابان هلا و صحراها 
ل تشلنه و گرسلنه ل رفتله ام، تلو را حلال مي کنلم، املا بله خاطر ظلم بسلیار 

بزرگلي کله در یک سلفر بله من نملودي، نمي توانم تو را ببخشلم و آن این بود 
کله در یکلي از سلفرها، مهلار ملرا بله دنبال یلک خر بسلتي؛ ایلن بزرگ ترین 
توهینلي بلود کله تلو در حق من کلردي! لذا بنده هلم به دلیلل همین توهین 
بزرگلي کله در حق من شلده و باید عضو شلوراي باشلم که آقلاي .... رئیس آن 

شلده، از عضویلت در ایلن شلورا اسلتعفا مي دهم )محملد صنعتي(.  
)3( ل روزنامه اطاعات، شنبه 30 دی 1346، شماره 12491.

)4( ل همان، همان شماره.
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فرهنگ و هنر

کاشفان فروتنخبر

گـروه فرهنـگ و هنر- قدسـی صباحی شـاعر 
متولـد 1339  در کرمـان اسـت از او مجموعـه 
ی شـعر سـپید » چه خطـی را به تو بسـپارم« 
در سـال 1387 چاپ و منتشـر شـده اسـت او  
عـالوه بـر شـعر آزاد ، غـزل هـم می نویسـد 
مجموعـه ی شـعر جدیـدش بـا نـام » همیـن 

خـط سـاده را گفتم«
در دسلت انتشلار اسلت چند کار منتشلر نشلده  

از او را ملی خوانیلم: 

1
چه قدر بایستم 

    در صندوق پستی ات
تا کبوترم برسد

2
دیوار 

     شنیدن را تکثیر می کند
بهار

     چشم زمین را
...

کوچه 
    خودش را لمس می کند

          وقتی صدایی نمی شنود

3
مشت هایم خالی می شوند

وقتی انگشت تو
صدایم را لمس می کند

4
گفتی بایست تا نفس بکشم

نشستم در برگ های روزنامه
پرنده در سنگینی کلمات ایستاد

5
درگیر می کنم
هزاران ماهی را

در افکار تُنگ
سهم من

کاغی بدون تقویم

6
گذشت

از میان ابرهای کوتاه
به همراهی اسبی

که یال برگردنش نبسته بود

7
دست هایت را

تا شعری دور دست
به من بده

8
باغ ها در خیال آبادی

کوه سر به دامنش گذاشته
تا برگردی

9
می خواستم تو باشم

     نگفتم
از گلویم چکیدی

و حرف هایت سینه ام را شکافت
تا در جریان کاج محو شوی

10
تو رو به روی منی ماهی سبوی من

و در گلوی منی بغض تو به توی من
حصار دامن انگشت های من پُر ُگل

چکیدن قلم شبنم گلوی منی
شکسته روی تب آب ماهی بی تاب

شراب ساحل آبی به جست و جوی منی
به پایت آمده بودم به پایم آمده ای

دو دست در پی من گرم رو به روی منی
نشسته ای به سفرنامه های خاموشم

صدای ریزش اندام قصه گوی منی

دیلرو یکلی اَ هملکارا که تلازه از زیارت 
َورَگشلته بلود، یه ُخلردو آبِنبات َمشلدی و 
نخلود کشلمش بِلرا بَّچلا اداره اورده بلود؛ 
آبنبلات َمشلدیا ِمنلو یلاده پِِپرملا نَلن آقلا 
اِندوخلت. َم چلار سلالم بلود َزراَمم بیشلتر 
نِدوشلت. هلر وقلت میرفتیلم پیشلش )پیلش نَن آقلا( هر 
کاری کله بِلراش میِکردیلم بابِِتلش بهملون پِِپرمله میداد.

نَلن آقلا کاراکتلر عجیبی بود. الغر و کشلیده، پوسلت تیره 
و چروکیلده ای دوشلت ِملِث آللو خشلکو، بلا یله عینلک 
اَ دسلتاش شکسلته بلود، خلودش بلا  بزرگلی کله یکلی 
تیلزش  و  ظریلف  صلدای  بلود.  ِکلرده  درسلتش  ِکلش 
آِدمله بله خنلده ِمنداخلت. ملاِر خیللی دوس میدوشلت 
بلوِد  بوسلمون میِکلرد کله  ایلَق ملاچ و  تلا میدیِدتملون 
صورتِملون خیلس میشلد. خلدا َرِمِتلش کنله... یله اتلاق 
کوِچکلی دوشلت کله بلوِد وسایلشلو چیلده بلود دور تلا 
دوِرش ؛ خلودش وسلط اتلاق مینِشسلت َدس دراز میِکلرد 
و ور میدوشلت. َورخاطلِر ِهّچلی ِمِنلِت ِهشلکیو نمیکشلید. 
ِدملا غلروب یله روز ُجمله بلود، نَن آقلا و عمه رفتله بودن 

 . مسجد
- َزرا َم دلم پِِپرمه میخوا!

- ِمنم َهمتو تو.

را میبلرم کجلا میذوشتشلونف رفتیلم تو انبلار، دِر گنجه 
ری قفلل نِکیلرده بلود، ِهلچ َوق قفلل نمیکلرد ِمَگلر ای که 
میخلواس بلره بله ِسلفر. یله تُنلک شیشله ای پُلِر پِِپرمله. 
بِلرا ملا یله دنیلا بلود. هلول ِکلرده بودیلم، دسلتاموِن یکی 
یکلی میِکردیلم تلو تُنلگ ُملش ُملش پُلر میوردیلم بیرون. 
ِچ طلو  نِفهمیدیلم  نِدوشلت...ناقافلی  ِدگله جلا  کیسلامون 
شلد!!!! َم فلک ِکلردم َزرا تُنلِگ گرفتله، َزراَملم فلک ِکرد َم 
تُنلِگ ِر گرفتلم؛ تسلنِگ ول ِکردیلم افتلاد َورِزمیلن بوِدش 
اِشکسلت. َزرا َجللدی پِرید جلارو خاك انداز اُورد ِجِمشلون 
ِکردیلم ِرختیِمشلون تلو گونی ُگذوشتیمشلون ِسلِر کوچه، 
پِِپرملاَرم قلام ِکردیلم. نَلن آقلا و عمه کله اوِمدن خلدا خدا 
میِکردیلم سلراغ گنجله نِلَرن. فلرداش همله چلی اَ یادمون 
رفتله بلود. نزدیلکا ظهلر َدس پلا نَلن آقلاِر مالیلدم، آرتلاَرم 
هملرا َملش صغلرا بردم تلو انبار نَلن آقا رفلت تو انبلار برام 
پِِپرمله بیلاره پیداشلون نِِکرد. عمله ِر صدا زد: مهیلن! َم که 
ِچلش چلال ُدرس حسلابی نلدارم تلو بیلا بگرد ببیلن تُنگ 
پِِپرمله هلاِر میبینلی؟ حتمنلی َملش صغلرا اوِملده جلا بله 

ِکرده. جاشلون 
یهلو اَ یلادم اومد:نمیخلوا نَلن آقلا بلاش بعدا.ِسلِر سلفره 
َملم َچلن بلاری بله عمله گلف. - َملش صغلرا تو بله گنجه 

َم دسلت ِزدی؟

- َم چلی کارم بله گنجله خودت یه جایی گذوشتیشلون 
یلادت نی...

- حاللو ِدگله َم کلم حواسلم؟دیگ بله دیلگ میگه روت 
. سیا

ازی ماجرایله هفتهویلی گذشلت...رو پُلش بلوم با ماشلو 
دراز کشلیده بودیلم کفتلرا َمَمدترکه ِر نلگا میِکردیم، پِِپرمه 
میخوردیلم، اوملدم یله اسلپریچو قِشلنگی که قاطلی ِکفترا 
شلده بلود نشلون ماشلو بدم یله پَلرك پِِپرمه ای لیلز خورد 
رفلت تلو حلقوملم گیر ِکرد. نمیتونسلتم نفس بکشلم؛ َدس 
پلام ِکِرخلت شلده بود.ماشلو داد زد : َمش صغلرا َمش صغرا 

جللدی بیلا ماشلو ِخفله شلد...داره میمیلره! َملش صغلرا پا 
تِنلور بلود فلرز مثله قرقلی پِرید بلاال پُش بلوم اوِوریلم ِکرد 
دوتلا مشلت محکملی زد َورپشلتم پِِپرمله پریلد بیلرون، ما 
بقلی پِِپرماَملم ِرختله بلودن روپُلش بلوم . نَلن آقلا و عمه و 

نَنلا همله َجم شلده بلودن ور تلو حیاط.
- چلی شلده َملش صغلرا؟!ای همله داد و قلال َورخاطره 

چیزه؟؟؟؟
- َملش صغلرا: هچییییلی فلک کنلم تنلگ پِِپرملاِر پیدا 

ِکردم!
)یادش بخیرررر، خداهمشوِن بیامرزه(

پِِپرِمه
   کرمونی

شمارۀ اول »ُجنگ 
مس« منتشر شد 
ملس«  »ُجنلگ  اول  شلمارۀ 
گاه ناملۀ فرهنلگ و هنلر اسلتان 
کرمان منتشر شلد. این مجموعه 
در 288 صفحله، شلامل هشلت 
فرهنلگ،  بله  کله  اسلت  فصلل 
شلعر، ادبیلات داسلتانی، هنرهای 
تصویلری،  هنرهلای  نمایشلی، 
موسلیقی، هنرهای تجسلمی و... 

اختصلاص یافته انلد. در پشلت جللد شلمارۀ اول، در معرفلی ایلن مجموعه آمده 
اسلت: »ُجنلگ ملس، بلا نگاهلی بله یک سلنت ادبلی و به منظلور گلرد آوردن 
آثلار ارزشلمند ادبلی و هنلری در حلوزۀ جغرافیایی کرمان شلکل گرفته اسلت. 
ادب و هنلر کرملان، بلا هملۀ غنلا و گسلتردگی اش، بازتلاب روشلنی در فضلای 
ادبلی ایلران املروز نلدارد؛ جلز آن هلا کله بله همت خلود در سلطح مللی نامی 
برآورده انلد و مشلغول فعالیلت هسلتند. بنابرایلن، هلدف اول ملا ضبلط و ثبلت 
صداهایلی اسلت کله کم تر انعکاس پیدا کرده اسلت. « و در بخش دیگری اشلاره 
شلده: »این نشلریه، مجالی اسلت برای گفت وگو و فرصتی اسلت برای روبه رو و 
در کنلارِ هلم نشسلتِن اهالِی دغدغه منِد فرهنگ و هنر اسلتان کرملان«. رویکرد 
محتوایلی »ُجنلگ ملس« بر همین اسلاس تعریف شلده و مطالب متعلددی در 
قاللب میزگلرد، مصاحبله و یادداشلت، بله رشلته های مختلف هنلری اختصاص 

اسلت. یافته 

تمدید جشنواره 
»شعر نیاوران«

بله  آثلار  ارسلال  مهللت 
جشلنواره »شلعر نیاوران« تمدید 
شلد. بله گلزارش ایسلنا، بنلا بلر 
اعام، نخسلتین جشلنواره »شعر 
نیلاوران« بلا هلدف اعتلای زبان 
پارسلی، فرهنلگ اصیلل آیینلی 
و مللی، ترویلج صللح و دوسلتی، 
حمایلت از محیط زیسلت با زبان 

هنلر و کشلف اسلتعدادهای جوان با حمایلت بنیاد آفرینش های هنلری نیاوران 
برگلزار می شلود.  محملد سللمانی کله بله عنلوان دبیر ایلن جشلنواره انتخاب 
شلده گفلت: بله دلیل اسلتقبال عاقه منلدان و همچنیلن درخواسلت هایی که 
بلرای افزایلش مهللت ارسلال آثار داشلتیم بلا موافقت شلورای سیاسلت گذاری 
مهللت ارسلال آثلار تلا 19 آبلان ملاه تمدیلد شلد. وی همچنیلن در خصلوص 
انتخلاب موضوعلات ایلن جشلنواره گفلت: اولیلن جشلنواره شلعر نیلاوران بلا 
موضلوع آزاد و دو محلور ویژه صلح و محیط زیسلت دی ماه سلال جلاری برگزار 
می شلود. سللمانی بلا ذکلر این مطلب کله جشلنواره در کنلار موضوعات بخش 
ویلژه، موضوع آزاد در اکثر قالب های شلعری همچون سلپید، غلزل، ترانه ، طنز 
و ... نیلز دارد. عاقه منلدان بلرای دریافت اطاعات بیشلتر و فراخوان جشلنواره 
 www.fniavaran.ir ملی توانند به سلایت فرهنگسلرای نیلاوران بله آدرس

کنند. مراجعله 

پرونده مهارت ساخت 
و نواختن نی انبان 
به نام »محسن 
شریفیان« ثبت شد

موسلیقی ایرانیان- محسلن 
شلریفیان، پژوهشلگر، نوازنلده 
موسلیقی  گلروه  سرپرسلت  و 
پرونلده  »لیلان«  سرشلناس 
ای را تحلت عنلوان »مهلارت 

سلاخت و نواختلن نلی انبلان« جملع آوری کلرده و بله تدویلن رسلانده 
کله ایلن پرونلده در فهرسلت ثبلت میلراث کشلور بله ثبلت رسلید. بله 
گلزارش خبرنلگار »موسلیقی ایرانیلان«، ایلن پرونلده شلامل فعالیتهلای 
موسلیقایی شلهرهای مختلفلی از جنلوب و دیگلر نقلاط کشلور از جملله 
کرملان میباشلد و طبلق نظلر شلریفیان پیلش زمینله ثبت جهانی سلاز 
نلی انبلان در جهان خواهد بود. محسلن شلریفیان در خصلوص این اقدام 
فرهنگلی و هنلری تلازه بلرای مخاطبیلن چنیلن نوشلت:! خلدا بله ملن 
افتخلار دیگلری داد تلا پرونلده ی »مهلارت سلاخت و نواختن نلی انبان« 
را در فهرسلت میلراث فرهنلگ ناململوس کشلور بله ثبت ملی برسلانیم. 
ایلن پیلش نیلاز ثبلت جهانلی نلی انبلان در یونسلکو اسلت. خوزسلتان، 

هرملزگان، کرملان و بوشلهر پهنله ی جغرافیایلی ایلن پرونلده اسلت.

آگهی ثبتی موسیقیجشنوارهگاه نامه
آگهلی تغییلرات موسسله وکالت و مشلاوره حقوقلی رومینا رحمانی موسسله غیرتجاری به شلماره ثبت 
13 و شناسله ملی 14003274390 به اسلتناد صورتجلسله درخواسلت مدیر موسسله حقوقی )موضوع 
ملاده 187 برنامله سلوم توسلعه( ملورخ 1394/7/6 و بنلا بله پروانله وکاللت شلماره 187/26263م/پ 
ملورخ 1394/3/18 ملورد وکاللت از پایله دو دادگسلتری بله پایله یک دادگسلتری ارتقلا یافته و مدت موسسله 
نیلز نامحلدود اسلت. بلا ثبلت این مسلتند تصمیملات تغییر مدت موسسله حقوقلی 187، ارتقلا پایله از 2 به 1 
موسسله حقوقی 187 انتخاب شلده توسلط متقاضی در سلوابق الکترونیک شلخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در 

پایلگاه آگهلی هلای سلازمان ثبت قابل دسلترس می باشلد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماك استان کرمان- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ماهان م الف 2758

آگهی مزایده نوبت دوم 
در اجلرای اجرائیله شلماره 9210423444100077 صلادره از شلعبه اول دادگاه عموملی حقوقلی 
شهرسلتان راور لله خانلم فاطمله صادقلی نلژاد علیله آقلای محمد حسلن رسلتمی دایره اجلرای احکام 
 1021 cr دادگسلتری شهرسلتان راور در نظلر دارد یلک دسلتگاه خلودرو وانت دیلار مدل 1387 تیلپ
cc رنلگ سلفید بلا قیملت کارشناسلی 250000000 ریلال از طریلق مزایلده به فروش برسلاند. جلسله مزایده 
در روز سله شلنبه 94/9/10 سلاعت 8:30 صبلح در محلل اجلرای احکام مدنلی راور با حضور نماینده دادسلتان 
برگلزار ملی گلردد. للذا طالبیلن خریلد ملی تواننلد ظلرف ملدت 5 روز تلا قبلل از روز برگلزاری مزایلده از مال 

مذکلور بازدیلد نماینلد و شلخصی برنلده مزایلده خواهد شلد کله باالترین قیملت را پیشلنهاد نموده باشلد.
مصطفی آبادیجو- دفتر اجرای احکام مدنی راور  م الف 272 

آگهی حصر وراثت 
بشلرح  دارای شناسلنامه شلماره 3210043302  فرزنلد حسلین  راوری  ابلادی  عللی  محملد  آقلای 
دادخواسلت شلماره فلوق مورخله 1394/7/22 توضیح داده شلادروان حسلین علی ابلادی راوری فرزند 
حسلن بشناسلنامه شلماره 9 در تاریخ 1394/5/19 در شلهر کرمان فوت شلده و وراثت منحصر الفوت 
وی عبارتنلد از: 1- مصطفلی عللی ابلادی راوری ش.ش 3210007195 تاریلخ توللد 1368 فرزنلد متوفلی 2- 
محملد عللی ابلادی راوری ش.ش 3210043302 تاریلخ تولد 1372 فرزند متوفی 3- فاطمله علی ابادی راوری 
ش.ش 302 تاریلخ توللد 1349 فرزنلد متوفلی  4- رضلا عللی ابلادی راوری ش.ش 3210024685 تاریخ تولد 
1370 فرزنلد متوفلی 5- محسلن عللی ابلادی راوری ش.ش 3210063265 تاریلخ توللد 1376 فرزنلد متوفی 

6- نرگلس پلور پوینلده راوری ش.ش 255 تاریلخ توللد 1351 همسلر متوفی 
للذا مراتلب یلک نوبلت در روزنامله هلای کثیراالنتشلار محللی اگهلی می شلود چنانچه کسلی اعتلراض دارد یا 
وصیلت نامله ای از متوفلی نلزد اشلخاصی باشلد ظلرف ملدت یلک ملاه از نشلر آگهی به شلورای حلل اختاف 
تقدیلم نمایلد واال گواهلی صلادر خواهلد شلد و هلر وصیلت نامله ای جز رسلمی و سلری کله بعد از ایلن موعد 

ابلراز شلود از درجه اعتبار سلاقط اسلت.
شورای حل اختاف شماره 4 حوزه قضایی شهرستان راور م الف 273 

جلسـه داسـتان » هزار و یک شـب « وابسـته به 
موسسـه ی فرهنگـی هنری »هـوای تازه امـروز« به 
مدیریـت لیال راهـدار چهارشـنبه عصرهـا در مرکز 
کرمـان شناسـی برگـزار مـی شـود داسـتان کوتاه 
» بـه همیـن سـادگی« نوشـته ی مهناز رجبـی زاده 

این جلسـه اسـت عضو 
اسلت.  مانلده  نیمه بلاز  خرگوش هلا  سلیاه  چشلم های 
و  می ایسلتد  خرگوشلش  دو  کنلار  وانلت  پشلت  حسلن 
در  را  جاویلد  انلگار  می شلود.  خیلره  چشم هایشلان  بله 
پلس  کوچله  تلوی  می خواهلد  می بینلد.  چشم هایشلان 
کوچه هلای روسلتا دنباللش کنلد و او را بچسلباند بله دیوار 
فرسلوده ای و آن قلدر کتکلش بزنلد تلا برق از چشلم هایش 
بپلرد و دیوار گلی روی سلرش آوار شلود. ایلن را می خواهد 
بلا تملام وجلودش، آن وقت آرام می شلود، همینطلور زنش. 
املا حلاال کملی سلرش درد می کنلد و جاویلد هلم خودش 
را گلم و گلور کرده اسلت. خرگوش هلا را به حال خودشلان 
رهلا می کنلد. از پشلت وانت پاییلن می پرد و تفلی حواله ی 
زمیلن می کنلد. ماشلین را روشلن می کنلد، گاز می دهلد. 
روسلتا را کله پشلت سلر می گلذارد، وارد جلاده می شلود. 
جلاده ی خاکلی مثل یلک مار خسلته جلوی چشلمش پیچ 
و تلاب می خلورد. گلرد و خاك پشلت وانت سلایه می اندازد 
و الشله  ی خرگوش هلا را پنهلان می کنلد. روباهی مثل یک 

تیلر کله از تفنگلی رهلا شلود از جللوی وانلت رد می شلود 
و دورتلر خلودش را پشلت تپله ای پنهلان می کنلد. ترملز 
می کنلد.» المصلب « ایلن را می گویلد و بله صندللی تکیله 

می دهلد. 
کفش هلای خاکلی اش را نلگاه می کنلد. لحظله ای زنلش 
بلا کفش هلای خاکلی بی پاشلنه توی ذهنلش قلدم می زند. 
جاویلد را نفریلن می کنلد. بلا خلودش می گویلد: خنلده ای 
یلادت بلدم تا آخلر عملر فراموش نکنلی، شلوخی می کنی. 
جاویلد بله پلدرش گفتله بلود: محلض خنلده و شلوخی 
سلگم را دنبلال زن حسلن کلرده بلودم. سلگ بیچلاره کله 
نمی خواسلته گازش بگیلره. پلدر جاویلد هلم گفتله بلود: 
حلاال یه شلوخی کلرده، بچگلی کلرده، خریت کلرده تو که 
بزرگتلر هسلتی ببخش. بلا یلادآوری این چیزها دسلتش را 
از روی بلوق بر ملی دارد. پوزخنلدی صورتش را می پوشلاند، 
شلبیه هملان پوزخنلدی کله وقتلی تیلر را وسلط پیشلانی 
سلگ زبان بسلته خالی کرده بلود. جاوید را نبخشلیده بود، 
آبلروی زنلش را تلوی ده بلرده بلود. حسلن وقتلی سلگ را 
نفلله کلرده بلود گفتله بلود: بعلد نوبت خلودش. املا جاوید 
هلم بله تافلی سلگش از دیلوار خانه حسلن پریلده و رفته 
سلم ریختله و خرگوش هلا را تللف کلرده بلود. حسلن هلم 
انلگار آوردن خرگوش هلای ملرده را بهانله کلرده تلا بتوانلد 
تنهلای تنهلا بله تملام اتفاقاتلی کله پیش آملده فکلر کند. 

بله زنلش کله چطلور کنلار جلوب مثلل یلک ملرده افتاده 
بلود. بلدون کفلش بلا جوراب هلای پلاره پلوره. کفش هایش 
را زنهلا تلوی کوچله پیلدا کلرده بودند بلدون پاشلنه. آنقدر 
دویلده بلود. ایلن را زنش گفته بلود. پاهایش پیلچ خورده و 
پاشلنه ها از کفش هلا جلدا شلده و چنلد قلدم جلوتلر نقش 
زمیلن شلده و دیگلر چیلزی نفهمیلده بلود. زنهلا بلاالی 
سلرش آملده و آب پاشلیده بودنلد بله سلر و صورتلش و او 
را بله هلوش آورده بودنلد. سلگ هلم ترسلیده و رفتله بود. 
حسلن زمزمله می کنلد: می کشلمت ناملرد، کجایلی. یادش 
می آیلد کله پلدر جاویلد بلا حالت قلوز کلرده ای گفتله بود: 
نمی  دونلم جاویلد کدوم گوریه، شلاید رفته شلهر پیش قوم 
و خویشلی. سلویچ را می چرخاند. جاده پیش رویش اسلت. 

تپله و روبلاه را پشلت سلر می گلذارد.
 شلاید جلوتلر پیلاده شلود و خرگوش هلا را تلوی دشلت 
بینلدازد و دور بزنلد و بلرود خانله. فکلر جاویلد راحتلش 
نمی گلذارد. جلوتلر که می رود ماشلین را خاملوش می کند. 
پیلاده می شلود. هلوای خنلک غلروب را نفلس می کشلد. 
پشلت وانلت ملی رود. یکله می خلورد. مثلل لحظله ای کله 
تلوی بی خیاللی یکلی از خرگوش هایش انگشلت اشلاره اش 
را گاز گرفتله بلود. آب دهانلش را قلورت می دهلد. بله تله 
وانلت خیره شلده، خرگوش هلا را فراموش کرده و نبودشلان 
را احسلاس نمی کنلد. شلاید روبلاه پشلت تپله... اطرافش را 

نلگاه می کنلد. یلک قلدم عقلب، یلک قدم جللو می گلذارد. 
بلاالی وانلت می پلرد. جلوتلر کله ملی رود جاویلد سلرش 
را بلاال می گیلرد. کلز کلرده، مثلل حیلوان ضعیفلی کله از 
آدمهلا ترسلیده باشلد. اما حسلن ترسلی توی چشلم هایش 
می خواهلد  اسلت.  مانلده  بلاز  نیمله  دهانلش  نمی بینلد. 
دندان هایلش  تملام  تلا  بکنلد  جاویلد  حوالله  را  مشلتش 
همزملان تلوی دهانلش بیفتنلد. حسلن تلف می انلدازد. » 
عوضلی« ایلن را می گویلد و یقله جاویلد را می گیلرد و از 
زمیلن مثلل خرگوشلی بلنلدش می کنلد. تقایلی نمی کند. 
حسلن ملات و مبهلوت می مانلد. بلا دیلدن ایلن وضعیلت 
می گویلد:  می افتلد. حسلن  وانلت  کلف  هوللش می دهلد. 
چیلزی نلداری بگلی هلا. و بلنلد بلنلد می خنلدد. خنلده ی 
عصبیلش جاویلد را از جایلش بلنلد می کنلد. لباس هایلش 
را می تکانلد. دسلتهایش را بلو می کنلد. فکلر می کنلد بلوی 
خرگلوش ملرده بدهلد. اما بویلی احسلاس نمی کنلد. رو به 
حسلن خونسلرد می گویلد: بو نملی ده. و نگاهی به آسلمان 
می کنلد. حسلن حالتی در صورت سلبزه اش پیلدا نمی کند. 
انلگار هیلچ اتفاقلی نیفتاده اسلت. هلوا داره تاریک می شله. 
ایلن را جاویلد می گویلد و از وانلت پاییلن می پلرد. حسلن 
مشلتهای گلره کلرده اش را بلاز میکنلد. بله دشلت خیلره 
می شلود. صداهایلی از دور می شلنود. صلدای سلگ ، روباه. 
املا صلدای بلوق وانلت صداهلای دشلت را خفله ملی کند.

 به همین سادگی
 مهناز رجبی زاده

سپیده ایران منش

سلوم آبان ماه سلال روز درگذشلت فریدون مشلیری است؛ 
محبوب تریلن  از  یکلی  »کوچله« اش  شلعر  کله  شلاعری 

شلعرهای دهه هلای اخیلر بلوده اسلت.
بفریلدون مشلیری 30 شلهریورماه سلال 1305 در تهران 

بله دنیلا آملد. از هملان کودکلی بله شلعر عاقه داشلت و 
از شلعرهای دوران دبیرسلتان و سلال های اولیه  دانشلگاه، 
دفتلر شلعری از غلزل و مثنلوی نوشلت، املا آشلنایی بلا 
قالب هلای شلعر نلو، او را از ادامله  شلیوه  کهلن بازداشلت.

بلا نلام »تشلنه  مشلیری نخسلتین مجموعله شلعرش را 
محمدحسلین  مقدمله  بلا  28سلالگی،  سلن  در  توفلان« 
شلهریار و عللی دشلتی در سلال 1334 منتشلر کلرد..«

معروف تریلن اثلر این شلاعر، شلعر »کوچله« نلام دارد که 
ابتلدا در اردیبهشلت 1339 در مجله »روشلنفکر« منتشلر 
شلد. ایلن شلعر از آن زملان تلا سلال ها بعلد و حتلا تلا 
کنلون یکلی از محبوب تریلن شلعرهای معاصر حتلا از نظر 

کسلانی اسلت کله چنلدان اهلل شلعر و ادبیات نیسلتند 
از فریلدون مشلیری مجموعه هلای شلعر »تشلنه توفلان«، 
»گنلاه دریلا«، »نایافتله«، »ابلر و کوچله«، »بهلار را بلاور 
کلن«، »از خاموشلی«، »مرواریلد مهلر«، »آه بلاران«، »از 

دیلار آشلتی«، »یلک آسلمان پرنلده«، »تلا صبلح تابناك 
اهورایلی«، »بلا پنلج سخن سلر«، »لحظه ها و احسلاس« و 

»آواز آن پرنلده غمگیلن« بله چاپ رسلیده اسلت.
نیلز  شلعر  گزینله  صلورت  بله  مجموعله  تعلدادی  او  از 
خورشلید«،  بلا  »پلرواز  از:   عبارت انلد  کله  شلده  منتشلر 
دفتلر«،  »سله  اشلعار«،  »گزینله  »برگزیده هلا«، 
خلاك«  در  »ریشله  جاودانله«،  »زیبلای  »دالویزتریلن«، 
و همچنیلن برگزیلده ای از کتلاب اسلرارالتوحید بله نلام 

گریسلتن«. »یکسلان 
ایلن شلاعر بله موسلیقی ایرانلی هلم توجه خاصی داشلت 
و در سلال های 1350 تلا 1357 عضلو شلورای موسلیقی 

و شلعر رادیو شلد.
سلن  در   1379 سلال  آبان ملاه  سلوم  مشلیری  فریلدون 
74سلالگی در تهلران درگذشلت. پیکلر مشلیری در قطعه 

هنرمنلدان بهشلت زهلرا )س( بله خلاك سلپرده شلد.

سوم آبان ماه سالروز درگذشت فریدون مشیری

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

  مناسبت
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رزم حسینی:

کمیته امداد باید نقش 
دولت را بازی کند

رزم حسلینی اسلتاندار کرمان در نشسلتی با خاکسلار 
معلاون مردملی کمیتله املداد کشلور با بیلان اینکله باید 
کمیتله املداد نقلش دوللت را بلازی کنلد گفلت: ثلروت 
بایلد  کننلد  اسلتفاده  نیسلتند  بللد  ملردم  وللی  هسلت 
مدیریلت بکنیلم، در شلبکه دوللت چلون دیوانسلاالری 
طوالنلی دارد تصمیلم سلازی و تصمیلم گیلری اش خیلی 
بله  بدهیلم  را  ایلن  می خواهیلم  ملا  می شلود،  طوالنلی 
دسلتگاه غیلر دولتلی و می خواهیلم دوللت جلای ملردم 
ننشلیند و اجلازه بدهلد ملردم خودشلان تصمیلم گیلری 

. کنند
آنجلا کرمیت هسلت و مس هسلت اما کار نشلده. اآلن 
20 درصلد ملردم قلعله گنج تحت پوشلش کمیتله امداد 
هسلتند و بقیله هلم تلوی صلف هسلتند املا نمی تواننلد 
ایشلان را پذیلرش کننلد بایلد ملردم را توانمنلد سلازی 
کلرد بایلد آملوزش داد و اشلتغال ایجلاد کرد.بلا حضلور 
شلما و آقلای فتلاح بله نظر ملن فضای مناسلبی هسلت، 
نترسلید اگلر بخواهیلد سینوسلی و میلیمتلری حسلاب و 
کتلاب کنیلد دوره آقلای فتلاح هلم می گلذرد و اتفاقلی 
و  می کنلد  حمایلت  دوللت  باشلید  مطمئلن  نمی افتلد 

 . هلرکاری از دسلتمان بر بیایلد می کنیلم 
ملردم  از  بزرگلی  این بلاره گفت:خانلواده  در  خاکسلار 
ملیلون  چهارونیلم  حاضلر  حلال  در  هسلتند  نیازمنلد 
نفلر تحلت پوشلش هسلتند در اسلتان و نیازمندی هلای 
سلنگین و جلاری دارنلد کله نمی شلود ندیلده گرفلت اما 
در سلال گذشلته 124هزار شلغل ایجاد شلده که بهمین 

نسلبت هلم خلارج شلده اند از زیلر پوشلش.
رزم حسلینی افزود:اگلر شلرکتی اعلام آمادگلی کنلد 
کله پوللی را بلا یلک ضمانتلی به ملن بدهید و ملن مردم 
را توانمنلد می کنم؟طلی یلک برنامله زملان بنلدی مثلا 
همیلن کمک هلا را بله جلای اینکله مسلتقیما به حسلاب 
ملردم واریلز کنلد کله حجم پلول در گردش زیاد شلود و 
در ادامله تلورم پیلش بیایلد ایلن شلرکت لوازم التحریر یا 
مثلا دوچرخله و ... از مایحتلاج عمومی را در اختیارشلان 
قراردهلد و از تحت پوشلش کمیته امداد خارج می شلوند 
و تحلت پوشلش اقتصلاد مقاومتلی قلرار می گیرنلد. کله 
می کنلم  فکلر  پاسلخ داد:  کشلور  املداد  کمیتله  معلاون 

شلدنی باشلد و درواقلع حتلی ایده آل هسلت.
اسلتاندار کرملان در ادامله یلادآور شلد: سلاالنه حدود 
تعللق  گنلج  قلعله  بله  یارانله  توملان  میلیلارد  پنجلاه 
می گیلرد در حاللی کله کل بودجله عمرانلی 12 میلیلارد 
اسلت ای کاش می شلد پلول نقلد بله ملردم ندهیلم تلا 
ایلن پولها سلرمایه گذاری شلود و مثلا دار قاللی بگیرند 
کله اگلر موافلق باشلید با آقلای سلعیدی کیا بسلته آن را 

بنویسلیم.
وی افلزود: ملا نمی گوییلم بله روش کمیتله املدادی 
در  شلود  کار  جلوری  می گوییلم  بلکله  کننلد  کار  همله 
مناطلق محلروم که ملردم توانمند شلوند آملوزش به این 
مناطلق برود،دوللت خدمات بسلیاری در شهرسلتان های 
جنوبلی ارائله کلرده املا بلاز هلم دسلت ملردم به سلوی 
دوللت دراز اسلت،این در حالی اسلت کله معتقدیم مردم 

منطقله بایلد توانمند شلوند.
در  گذشلته  سلال  در  کرملان  اسلتان  املداد  کمیتله 
زمینله خوداشلتغالی بسلیار خلوب عملل کلرده اسلت و 
در صورتلی کله مرکز حمایلت کند، اعتبارات بیشلتری را 

ملی توانلد جلذب کند.
وی بلا بیلان اینکله کمیتله املداد بایلد نقلش دوللت 
را بلازی کنلد خاطلر نشلان کلرد: دوللت عاقمنلد بله 
واگلذاری مسلئولیت ها می باشلد و موسسلات غیردولتلی 
می تواننلد در ایلن زمینله بله خوبلی فعالیت کلرده ضمن 
توانمندسلازی  بلرای  خیریه هلا  ظرفیلت  از  بایلد  آنکله 

مددجویلان کمیتله املداد اسلتفاد شلود.

برشلمردن  بلا  رئیس جمهلور  مشلاور 
دلیلل نلگارش نامله چهلار وزیر بله رئیس 
لبخنلد  و  آنلان  پشلیمانی  از  جمهلور 

رئیس جمهلور در واکنلش بله ایلن اقلدام 
چهلار عضلو کابینله خبلر داد.اکبلر ترکان 
اشلاره  بلا  اقتصادنیلوز  بلا  گفت وگلو  در 

بله نامله اخیلر چهلار وزیلر کار، صنعلت، 
دفلاع و اقتصلاد بله رئیلس جمهلور گفت: 
ایلن وزرا هم اکنلون از نوشلتن و امضلای 
چنیلن نامله ای پشلیمان شلده اند چلرا که 
جمهلور  رئیلس  از  نابجایلی  خواسلت  در 
داشلتند.  او در پاسلخ بله این پرسلش که 
واکنلش رئیلس جمهلور بله آنان چله بود، 
گفلت: رئیلس جمهلور بسلیار پرظرفیلت 
هسلتند و بله همله آن هلا لبخنلد زدنلد. 

انگیلزه  دربلاره  رئیس جمهلور  مشلاور 
چهلار وزیلر در نوشلتن ایلن نامله گفلت: 
آن هلا بله دنبال رانلت خلوراك ارزان برای 
پتروشلیمی بودنلد و هر کدامشلان به یک 

دلیللی ایلن نامله را امضلا کردند.
طبیب نیلا  آقلای  انگیلزه  افلزود:  او   
ایلن بلود کله شلاخص بلورس باال بلرود و 
تصلور می کلرد کله اگلر بله پتروشلیمی ها 
بلاال  سودشلان  بدهنلد،  ارزان  خلوراك 
ملی رود و شلاخص بهتلری بلرای بورس به 

ارمغلان ملی آورد. 
در  املا  افلزود:  رئیس جمهلور  مشلاور 

کله  آیلد  ملی  پیلش  سلوال  میلان  ایلن 
انگیلزه آقلای دهقلان، وزیلر دفلاع و آقای 
بلود؟ 90 درصلد  ربیعلی، وزیلر کار چله 
پتروشلیمی ها بلرای ایلن دو وزارتخانله و 
تحلت مدیریلت ایلن دو وزیلر اسلت. پس 
دوسلت دارنلد خلوراك ارزان بگیرند. مگر 
چله کسلی از پلول مفلت بلدش می آیلد؟ 
همله خوش شلان می آیلد. بنابرایلن آن ها 
بلا ایلن انگیلزه هلا نامله را امضلا کردنلد.

تلرکان دربلاره انگیلزه وزیلر صنعلت از 
صنعلت  وزیلر  گفلت:  نامله  ایلن  امضلای 
قبلًا در پتروشلیمی بلوده اسلت و مثلل 
ملن کله قبلًا جاهایی بلوده ام و همیشله 
بله آنجاهایلی کله بلوده ام، عاقله دارم، 
ایشلان هم تعللق خاطر بله پتروشلیمی ها 
کله  می خواسلت  دلشلان  و  داشلته اند 
خلوراك ارزانلی گیلر آنهلا بیایلد. بنابراین 
بله دنبلال  نامله  ایلن  ایلن وزرا در  همله 
خلوراك ارزان برای واحدهای پتروشلیمی 
امضلا  را  نامله  انگیلزه  ایلن  بلا  و  بودنلد 
پشلیمان  همه شلان  هلم  بعلد  کردنلد. 

شلدند چون به نظلرم درخواسلت نابجایی 
داشلتند. او گفلت: ما با ارزان فروشلی گاز 
مخاللف هسلتیم. همین االن داریلم گاز را 
بلا قیملت 13 سلنت ارزان ملی فروشلیم 
چلون قیملت جهانلی گاز، سله برابلر ایلن 
مقدار اسلت.  مشلاوررئیس جمهلور تاکید 
کلرد: ایلن نامله نشلانه ای از اختلاف در 
تیلم اقتصلادی دوللت را بله هملراه ندارد 
و نبایلد نتیجله گرفلت کله کار ایلن چهار 
اقتصلادی دوللت خلللی  اصلول  وزیلر در 

ایجلاد کلرده اسلت.
پیلش  روز   20 حلدود  اسلت  گفتنلی 
و  تدبیلر  کابینله  اقتصلادی  ملرد  چهلار 
نوشلتند  نامله  روحانلی  بله حسلن  امیلد 
نبسلت  خواسلتند  جمهلور  رئیلس  از  و 
تصمیملات  آینلده  ناخلوش  اتفاقلات  بله 

کنلد. اتخلاذ  جدیلدی 
تجلارت،  و  معلدن  و  صنعلت  وزرای 
املور  و  کار  و  دفلاع  دارایلی،  و  اقتصلاد 
بله  کله  بودنلد  وزیلری  چهلار  اجتماعلی 

نوشلتند. نامله  روحانلی 

اکبر ترکان خبر داد:

پشیمانی چهار وزیر از نامه نگاری با رئیس جمهور

دولت

چه شد که هفته پیش در جنوب کرمان سیل جاری شد؟

بررسی رد پای پدیده »النینو« در کرمان
در پلی هشلدارهای مکلرر هواشناسلی در خصلوص 
احتملال بروز بارندگلی در جنوب کرمان، هفته گذشلته 
سلیاب برخلی از مناطلق جنوبلی اسلتان را در برگرفت 
و موجلب بروز خسلارت های گسلترده در بخشلهایی زیر 
بنایلی شلد. آنطلور کله مهر نوشلته اسلتان کرملان طی 
هفلده سلال گذشلته بلا خشکسلالی و بی آبلی شلدید 
مواجله بلوده اسلت و این روند در سلال گذشلته و سلال 
جلاری نیلز ادامله داشلته در چنیلن شلرایطی اسلتفاده 
بهینله از هلر منبلع آبلی در دسلترس بلرای تأمیلن نیاز 
آبلی اسلتان امری جلدی و ضروری محسلوب می شلود.

اسلتان کرملان مطابلق اعلام سلازمان هواشناسلی 
اسلت  قلرار گرفتله  بیابانلی  و  نیمه خشلک  در منطقله 
و کمربنلد خشکسلالی از ایلن اسلتان می گلذرد و بله 
دلیلل کاهلش بارندگلی در سلال های اخیلر بسلیاری از 
رودخانه هلا و منابلع آبلی کرمان خشلیده اند و سلدهای 

آبگیلری شلده اند. کاملل  به صلورت  به نلدرت  اسلتان 
مصیبت بارندگی و خشکسالی

خشکسلالی بسلیاری از کشلاورزان را بیلکار و مجبور 
بله مهاجلرت کلرده اسلت بطوریکله حتلی آب خلوردن 
در نزدیلک بله هلزار روسلتا در کرملان وجلود نلدارد و 
بلا تانکلر آب رسلانی می شلوند. زمیلن هلم بله دلیلل از 
بیلن رفتلن ذخایلر آب زیرزمینلی نشسلت کلرده و هلر 
سلال بلا افلت ارتفلاع زمیلن مواجه هسلتیم و از سلوی 
ارتفلاع آب هلای زیرزمینلی هلم در بسلیاری از  دیگلر 
شهرسلتان ها هرسلال بیلش از یلک متر کاهلش می یابد 
بطوریکله چاه هلا بله سنگ بسلتر زمین خورده انلد و آبلی 
بلرای برداشلت وجود نلدارد این تصلور از وضعیت منابع 
آبلی کرملان در حاللی در ذهلن نقلش می بنلدد کله از 
سلوی دیگلر بارندگی هلای گاه وبیلگاه در اسلتان کرمان 
موجلب بلروز سلیاب و خسلارت جبران ناپذیر بله منابع 
زیلر بنایلی و کشلاورزی در اسلتان می شلود طلی هفته 
گذشلته دقیقاً همین مسلئله در شهرسلتان های جنوبی 
اسلتان کرملان در قالب بلروز بارش های شلدید در قالب 
بلاران و تگلرگ نمایلان و موجلب آب گرفتگلی ملزارع و 
بله  ایلن خسلارت های  زیلر سلاخته های منطقله شلد. 
بخشلهای مسلکونی، راه هلا و مزارع خسلارت زده اسلت 
کله ناشلی از ناپایداری هلای جلوی طلی ابتلدای هفتله 
گذشلته بلوده اسلت و شهرسلتان های جیرفلت، قلعله 
گنلج، عنبرآباد، فهلرج و رودبار جنلوب را در برمی گیرد.

بررسی رد پای »النینو« در کرمان
محملد کماللی، اسلتاد دانشلگاه اقتصلاد در اسلتان 
کرملان در ایلن خصلوص اظهلار داشلت: پدیلده النینلو  
کله طلی نامله ای به اسلتان های مختلف کشلور هشلدار 

داده شلده اسلت پدیلده ای قلاره ای و ناشلی از تغییلرات 
املواج میانلی زمیلن در اقیانلوس آرام اسلت کله ایلران 
را نیلز شلامل می شلود املا اینکله بگوییلم سلیل اخیلر 
اسلتان کرملان شلامل هملان هشلداری اسلت کله داده 

باشلد. قابل قبلول  شلد نمی توانلد 
النینلو  کله  اعتقاددارنلد  برخلی  کلرد:  تصریلح  وی 
املا  دهلد  پایلان  کرملان  در  را  خشکسلالی  می توانلد 
بایلد بله ایلن نکتله اشلاره کلرد کله ایلن پدیده ناشلی 
از تحلوالت غیرقابل پیش بینلی و ناگهانلی هلوا اسلت که 
بارندگی هلای ناشلی از آن بیشلتر مخلرب و سیل آسلا 
هسلتند بله همیلن دلیلل بایلد بلرای مقابلله بلا چنیلن 
افلزود:  باشلیم. وی  را داشلته  آمادگلی الزم  پدیلده ای 
سلال  هفلده  در  متواللی  خشکسلالی های  متأسلفانه 
در  تغییراتلی  بلا  هملراه  کرملان  اسلتان  در  گذشلته 
اقلیلم اسلتان بلوده یعنلی تعلداد روزهلای گلرم سلال 
افزایش یافتله و میلزان درجله هوا نیز رشلد یافته اسلت 
درواقلع امسلال نیلز همیلن رونلد ادامله خواهلد یافت و 
انتظلار وضعیلت دیگری وجود نلدارد. کماللی ادامه داد: 
سلیلی که ابتلدای هفته گذشلته در جنلوب کرمان آغاز 
شلد ناشلی از فعالیلت یلک جبهله کم فشلار در اسلتان 
بلود که سلبب بارش هلای ناگهانلی و پرحجلم در مقطع 
زمانلی انلدك بلود کله در سلال های گذشلته نیلز در 

چنیلن ایاملی از سلال مشلاهده می شلد.

النینو خشکسالی را در کرمان غافلگیر می کند
وی گفت: خشکسلالی در کرمان سلبب شده بسیاری 
از ملردم اقلدام بله کشلت و زرع در بسلتر رودخانه هلای 
خشک شلده کننلد و حتلی شلاهد ساخت وسلاز در ایلن 
داده  هشلدار  کشلاورزان  بله  بایلد  هسلتیم  قسلمت ها 
شلود کله در صلورت بلروز پدیده هایلی ماننلد النینلو 
بسلتر رودخانه هلا بله یکبلاره فعال می شلود و خسلارات 
متعلددی بلر جلای می گلذارد. وی ادامله داد: از سلوی 
دیگر کمبود باران سلبب شلده اسلت بسلیاری از سلیل 
بندهلای اسلتان در سلال های اخیلر رهلا شلوند و دچار 
فرسلودگی و خسلارات جبران ناپذیلر شلوند در نهایلت 
سلیل بندهلا و سلدهای کوچلک کله بلرای آبخیلزداری 
کننلد.  اسلتحصال  را  آب  نمی تواننلد  ساخته شلده اند 
این اسلتاد دانشلگاه افلزود: بسلیاری از مخلازن آب های 
زیرزمینلی نیلز به دلیل برداشلت های بی رویه و نشسلت 
زمیلن از بیلن رفتله و زمیلن قادر به جذب آب نیسلت و 

در نهایلت شلاهد بلروز سلیاب خواهیلم بود.
وی همچنیلن اظهلار کلرد: در بارش هلای ناگهانلی 
بارندگلی  سلابقه  کله  می بلارد  مناطقلی  در  بلاران 
نداشلته اند در واقلع الگلوی بلارش نیلز تغییلر می کنلد 
و ایلن رونلد بلر حجلم مشلکات می افزاید پلس باید از 
هم اکنلون بله فکلر روزهلای آینلده در جنلوب کرمان و 
مناطلق دیگلر باشلیم کله بلا سلیاب غافلگیلر نشلویم.

حمیلده حبیبی رئیلس مرکز پیش بینی هواشناسلی 
اسلتان کرملان نیلز در خصلوص وضعیلت بارندگلی در 
اسلتان کرملان گفلت: ملا طبق نقشله های هواشناسلی 
از هشلدارهای الزم در خصلوص جلاری شلدن سلیل 
در جنلوب کرملان را داده بودیلم. وی تصریلح کلرد: 
سیسلتم کم فشلاری از اواخلر هفتله گذشلته در ایلن 
مناطلق مسلتقر شلده بلود کله جنلوب اسلتان کرملان 
را نیلز در برمی گرفلت و موجلب بارندگی هلای ناگهانی 

. شد
در  گفلت:  نیلز  النینلو   پدیلده  خصلوص  در  وی 
از  ناشلی  حلدی  رخدادهلای  شلاهد  احتملاالً  اسلتان 
النینلو خواهیلم بلود املا پیش بینلی ملا از قبلل هلم 
بلرای اسلتان افزایلش دملای هلوا نسلبت به سلال های 
پاییلز  و  زمسلتان  در  نیلز  بارندگلی  و  اسلت  گذشلته 

نرملال خواهلد بلود.
اخیلر  هلای  بارندگلی  کله  اسلت  حاللی  در  ایلن 
جنلوب  رودبلار  در  کرملان  اسلتان  جنلوب  در 
خسلارت هایی را برجلای گذاشلت و به گفتله فرماندار 
ایلن شهرسلتان راههای روسلتایی، ملزارع و واحدهای 
مسلکونی بله دلیل طوفان شلدید و سلیاب خسلارت 

نلد. دیده ا
خسارت های سیل در کرمان

عطلاهلل ناوکلی در این خصوص گفلت: نکته قابل توجه 
ایلن بلود بله هملراه طوفلان و بارش هلای ناگهانلی ریلز 
گردهلا نیلز پدیلده غاللب شلده بلود. وی افلزود: ایلن 
سلیاب ها خسلارت جانلی نداشلت و بلا کملک ماموران 
پنلج سرنشلین یک خودرو کله در میان سلیاب گرفتار 
شلده بودنلد نیز نجلات یافتنلد. در جیرفت نیز سلیاب 
منجلر بله آبگرفتگلی و مسلدود شلدن برخلی راههلای 
ایلن شهرسلتان شلده بلود کله با تلاش صلورت گرفته 

همله راه هلا هم اکنلون باز اسلت.
املا در شهرسلتان عنبرآبلاد برآوردهای اولیله از بروز 
80 میلیلارد ریال خسلارات خبلر می دهلد. فرماندار این 
شهرسلتان افزود: بیشترین خسلارت های سیل در بخش 
کشلاورزی، راه، بلرق و واحدهای مسلکونی به جای مانده 
اسلت. محملد حجتلی از اسلتقرار گروه های املدادی در 
مناطلق سلیل زده خبلر داد و افلزود: بله سلیل زدگان در 

کوتاه تریلن زملان ممکن خدمات رسلانی شلد.
خشکسلالی در حاللی گریبلان مردم کرملان را گرفته 
اسلت کله بارندگی هلای مقطعلی نیلز بله دلیلل علدم 
اسلتحصال آب و یلا تغییلرات ناگهانلی هلوا منجلر بله 
سلیاب و خسلارت به کشلاورزی ملردم محروم اسلتان 

می شلود.

آگهی ابالغ  ماده18 آ. اجراء
آقای شهاب کریمی فرزند تاج محمد

در خصلوص پرونلده اجرایلی کاسله 9100057 لله: بانلک سلپه شلعبه جیرفلت علیله : شلهاب 
کریملی و غیلره بله موجلب گلزارش ملورخ94/07/28 کارشلناس  رسلمی دادگسلتری بله شلرح 
تصویلر پیوسلت ، پلاك ثبتلی 614- اصللی در بخلش: 45 کرملان ناحیله: 2 واقلع در: جیرفلت بله مبلغ 
1/000/000/000ریلال ارزیابی گردیده . و آدرس شلما شلناخته نشلده، لذا چنانچه بله مبلغ ارزیابی پاك 
مذکلور معتلرض ملی باشلید، اعتراض کتبی خلود را ظرف مدت پنلج روز از تاریخ انتشلار به ضمیمه فیش 
بانکلی دسلتمزد کارشلناس تجدیدنظر به مبللغ 3/000/000 ریال به دفتلر این اجرا تسللیم نمایید. ضمناً 
بله اعتراضلی کله خلارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دسلتمزد کارشلناس تجدیدنظر باشلد تربیلت اثر داده 

نخواهد شلد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت- جواد فاریابی 

خالصه آگهی مزایده )نوبت دوم(
اداره اوقلاف و املور خیریله شهرسلتان راور در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفات را طبق شلرایط 
مفلاد آگهلی مزایلده شلماره 94/665346-94/7/27 بله اجاره واگلذار نماید. داوطلبلان می توانند 
تلا پایلان وقلت اداری روز دوشلنبه 11 آبلان ملاه 94 پیشلنهادات خلود را در پاکلت الك و مهلر شلده بله 
دبیرخانله اداره اوقلاف راور تحویلل و رسلید دریافلت نمایند. پیشلنهادات راس سلاعت 9 صبح سله شلنبه 

مورخله 12 آبلان ملاه در محل اوقاف رسلیدگی خواهد شلد. 
رئیس اداره اوقاف امور خیریه شهرستان راور- منصور هدایتی  م الف 270 

فراخوان آگهی ارزیابی کیفی )110-94( )نوبت اول(
شرکت گاز استان کرمان در نظر دارد مناقصه ای را، با شرایط ذیل برگزار نماید.

داوطلبـان واجـد شـرایط دارای شناسـه ملـی اشـخاص حقوقـی ایرانـی می تواننـد از زمـان درج اولیـن نوبت آگهـی با ارائـه معرفی نامـه کتبی در سـاعات 
اداری )شـنبه تـا سـه شـنبه 7-16 و چهارشـنبه هـا 7-15( به دفتـر امـور قراردادها واقـع در کرمان- بلـوار 22 بهمـن- حدفاصل سـه راه ادیب بـا چهار راه 
شـعبانیه- شـرکت گاز اسـتان کرمـان جهـت اعـالم آمادگـی مراجعـه و اسـناد ارزیابی کیفـی را دریافـت و با توجـه به مفـاد آن مدارک مـورد نیـاز را تهیه، 
تنظیـم و تکمیـل و حداکثـر تـا 14 روز تقویمـی پس از تاریخ چـاپ آخرین نوبت آگهی بـه دبیرخانه کمیتـه فنی و بازرگانـی/ هیئت انتخاب مشـاور )اتاق 105( 
تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت توزیع اسـناد مناقصه منوط بـه ارزیابی کیفـی مناقصه گران توسـط کمیته فنـی و بازرگانی می باشـد. )نوع تضمین شـرکت در 
مناقصـه: ضمانت نامه بانکی/رسـید بانکی( متقاضیان می بایسـت جهت کسـب اطالعات بیشـتر بـه سـایت www.nigc-kerman.ir و پایگاه اطالع رسـانی 

مناقصـات http://iets.mporg.ir مراجعـه و نسـبت بـه ثبـت نام در سـایت پایگاه اطالع رسـانی مناقصات اقـدام نمایند.

مبلغ تضمین )ریال(مدت زمان اجرا )روز(شماره مناقصهتعداد نوبتتعداد مرحلهموضوعکدفراخوانردیف
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

ایلن جملات را بسلیار شلنیده ایلم: “نملی دانلم در 
بایلد  و چگونله  گفلت  بایلد  چله  تلفنلی  هلای  تملاس 
مشلتری را جلذب کلرد.” یلا “در ایلن هفته نتوانسلته ام 

هیلچ مشلتری جدیلدی بیابلم.”
هلر یلک از اشلتباهات زیر ملی تواند جذابیلت فروش 

را از تجلارت شلما بگیلرد و آن را متوقلف کند.
1- مکالمات طوالنی

مسللما شلما از تملام ویژگلی هلای محصلوالت خلود 
آگاهیلد و ملی توانیلد سلاعت هلا یا شلاید روزهلا دربارۀ 
عملیلات، ویژگلی هلا و مزایلای آن ها صحبلت کنید، اما 
هرگلز در یلک مکالملۀ تلفنلی زیلاد صحبت نکنیلد، زیرا 
بله ایلن ترتیلب مشلتری اصًا به حلرف های شلما توجه 
نخواهلد کلرد. از زمان مکالمله حداکثر اسلتفاده را ببرید 
تلا نیازهلای او را بفهمیلد. بیشلتر سلؤال کنیلد و اجلازه 
بدهیلد تلا او صحبلت کنلد و شلما اطاعلات ملورد نیلاز 

خلود را جملع آوری کنید.
2- روشن نکردن امتیازات محصول در مقولۀ 

مورد نظر مشتری
شلما از مزایلای محصلوالت خلود اطاع کاملل دارید، 
املا بایلد سلعی کنیلد کله از نقطله نظلر مشلتری بله 

محصلول نلگاه کنید و مزایایی را کله در محدودۀ دید آن 
هاسلت، یلادآوری کنیلد. پس ابتدا سلعی کنیلد بفهمید 
کله مشلتری دنبال چیسلت و چه چیلزی برایش اهمیت 

دارد. بیشتری 
3- نرسیدن به جواب مثبت

مشلتری  از  سلؤاالتی  مکالمله  طلول  در  بایلد  شلما 
بپرسلید کله جواب آن ها مثبت باشلد. در ملورد نیازهای 
آنهلا دوبلاره سلؤال کنیلد و از او تأییلد بگیریلد. راه حلل 
هلای خلود را دوبلاره مطلرح کنیلد و از آن هلا بخواهیلد 
کله مناسلب بلودن آنهلا را تأییلد نماینلد. بلا ایلن کار 
هنگاملی کله از آنهلا سلؤال ملی کنید کله آیلا مایلند از 
سلرویس های شلما اسلتفاده کنند؛ شلانس زیلادی برای 

دریافلت جلواب مثبلت خواهید داشلت.
4- عدم ارائۀ پیشنهاد خرید به مشتری

اگلر مایلیلد کله ملردم محصلوالت شلما را بخرنلد و 
از سلرویس هلای شلما اسلتفاده کننلد، بایلد از آن هلا 
بخواهیلد. ایلن موضلوع بسلیار واضلح اسلت، املا بیشلتر 
ملردم منتظلر مشلتری هسلتند تلا سلراغ آن هلا بیاید و 
تقاضلای خریلد کنلد. وقتلی آن هلا بلا شلما تملاس می 
گیرنلد، احتملاال قصلد خریلد دارنلد پلس شلما نیلز بلا 

اعتملاد بله نفلس خود بله آن هلا کمک کنید کله برتری 
محصلول شلما را ببیننلد و بلرای خریلد ترغیلب شلوند.

5- فراموش کردن پی گیری بعد از فروش
وقتلی تلاش های شلما به فلروش منتهی شلد، تصور 
نکنیلد کله کار تملام شلده اسلت. بله اولیلن فلروش بله 
عنلوان دریچله ای بلرای ایجاد روابلط پایدار با مشلتریان 

و فلروش هلای آینلده بنگرید. 
هنگاملی کله شلخصی از شلما خریلد ملی کنلد، بله 
شلما و محصلول و خدماتتلان اعتملاد کلرده اسلت. از 

ایلن موقعیلت اسلتفاده کنیلد و توسلط تلفلن از کیفیت 
کارآیلی و رضایلت آن هلا از محصلول اطمینلان حاصلل 
کنیلد. بله این ترتیب شلانس آن وجود دارد کله نیازهای 
دیگلری را شناسلایی کنید و محصلوالت دیگری را به آن 

هلا پیشلنهاد دهید. 
نبایلد از تجلارت تلفنلی بگریزید. سلعی کنیلد مکالمه 
ای کاملًا سلاختار یافتله داشلته باشلید. بله ایلن ترتیب 
پیشلبرد  باعلث  و  بلود  خواهلد  جلذاب  تلفنلی  فلروش 

اهلداف و تجلارت شلما خواهلد شلد.

اشتباهات رایج در بازاریابی تلفنی )2(
تبلیغات

سبک زندگی

افقی
1-آبشاری در استان گیان - خداحافظی کردن

2-نوعی گیاه علوفه - خشنود - کوچکتر از اقیانوس
3-میلان و وسلط - دسلتبند زنانله - باطل کلردن - نفس 

خسته
4-از بیملار یهلا ی واگیلردار - زیبا - ضمیر سلوم شلخص 

مفرد - وسلیله نخ ریسلی
5-مایمت - نوبت و دفعه - معدن

6-پهللوان کم سلن و سلال - طلای قالبلی - کوچکترین 
کریم قرآن  سلوره 

7-نان کلفت - از کشورهای آفریقایی - نشانه مفعولی
8-عاملت جملع در فارسلی - آب دهنلده - دردنلاك - 

یکدندگلی
9-حلرف انتخلاب - بخشلنده اسلت و از صفلات خلدا - 

سلوره 102 قلرآن کریلم
10-گنلگ و زبلان بسلته - در مجلس به تصویب میرسلد 

- غیلر اصلی
11-بوستان - بی وفا - کوسه جنوبی

12-پاییلن رفتلن آب دریلا - مالک - پیاده شلطرنج - نی 
میلان تهی

13-خداوند - باطل کننده - خوابیده - خدای درویش
14-برما کردن - پودر رختشویی - اهل سرگرمی

15-اختراعی از شوینتین - فیزیکدان آمریکایی
عمودی

1-پایتخت کشور ماالوی - کشیده شدن
2-برابر پارسی آیفون - جانشین - از گیاهان دارویی

3-پشته خاك - امانتداران - بزرگتر - مقابل خیر
4-کام درد - سلوره 10 قلرآن مجیلد - از ضمایلر جملع 

- کشلتی جنگی
5-دورویی - جذر عدد شانزده - طعام و خوراك

6-پول زیرمیزی - خشکسالی - جلگه وسیع

7-عریان - پرنده افسانه ای - شیار داخل لوله تفنگ
8-بله روسی - باغ پرگل - گوژپشت - تیر پیکاندار

9-نام امام هشتم - تمامی جماعت - آتیه
10-خانه ساحلی - از پوشاك زمستانی - روز آینده

11-قورباغله - واحلد حجلم مایعلات - از خلورش هلای 
نی یرا ا

12-متکلدی - صدمه و آسلیب - حجم بسلته سله بعدی 
- از اناجیلل معتبر

13-شلکوه و عظملت - ایالتلی در آمریلکا - محفلوظ - 
د شگر

14-پرنده شبیه کبک - سوم - دارای ذوق و هنر
15-نملک نشلناس - در سلال 2005 بلرای فیلم سلیریانا 
جایلزه اسلکار بهترین بازیگلر نقش مکمل ملرد را دریافت 

د کر
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دیفن باخیا گیاه آپارتمانی 
عصر جدید

دیفلن باخیلا، یکلی از آشلناترین اسلامی گیاهانی اسلت 
کله در گلروه گیاهلان آپارتمانلی قلرار دارنلد. زیبلا، جذاب 
و البتله مقلاوم در برابلر آب و هلوای آپارتملان. ایلن گیلاه 
از آن جهلت پرطرفلدار اسلت کله خیللی خوب خلودش را 
بلا شلرایط آپارتملان وفلق ملی دهلد و بله گلدانی بلا دوام 
تبدیلل ملی شلود. دیفن باخیلا وقتی ملورد رسلیدگی قرار 
ملی گیلرد تلا ارتفلاع 150 سلانتی متر هلم بلند می شلود 
هرچنلد در چنیلن شلرایطی باید آن را هرس کلرد تا ارتفاع 
آن بیلش از حلد بلنلد نشلود. دربلاره ایلن گیلاه مشلهور و 
محبلوب البتله بایدهلا و نبایدهایلی وجلود دارد کله بهتلر 
اسلت قبلل از پذیرایلی از این مهمان از آن ها مطلع شلوید.

پیش از خرید باید بدانید
قبلل از هلر چیلز دربلاره گیلاه دیفلن باخیلا یلک نکتله 
بسلیار مهلم وجلود دارد بله خصوص اگلر بچه دار هسلتید 
بایلد دربلاره آن محتاط باشلید. برگ ها و سلاقه های دیفن 
باخیا سلمی هسلتند و احتمال اینکه سلبب بروز مشکاتی 
ماننلد از دسلت دادن قلدرت تکللم البتله به صلورت موقت 
و تلاول هلای زخلم ماننلد داخل دهلان و روی سلطح زبان 
شلوند وجلود دارد. هرچند ایلن اتفاق زمانی واقع می شلود 
که دسلت شلما به این سلم آغشلته شود و سلپس با دهان 
تلان تملاس پیلدا کنلد. بلا این وصلف اگلر در خانله فرزند 
خردسلال داریلد بهتلر اسلت از نگهلداری دیفلن باخیا فعا 
صلرف نظلر کنیلد. در غیلر ایلن صلورت هنگامی کله قرار 
اسلت بلا ایلن گیلاه بله قصلد مراقبلت تملاس پیلدا کنیلد 
حتما از دسلتکش اسلتفاده کنید و سلپس دسلت های تان 
را بشلویید. مطمئلن باشلید در ایلن صلورت مشلکلی برای 
شلما پیلش نخواهلد آملد و در علوض از وقلار و زیبایی این 
گیلاه نهایلت اسلتفاده را خواهیلد بلرد چه اینکله حضورش 
در کنجلی از منلزل شلما بلا رعایلت نلکات ایمنلی هیلچ 

خطلری نخواهد داشلت.
چقدر نور احتیاج دارد؟

هملان طلور کله پیش تلر مطرح شلد، گیاه دیفلن باخیا 
خیللی خلوب خلودش را بلا محیلط خانله وفلق ملی دهد. 
نلور غیرمسلتقیم، نوری مناسلب بلرای پرورش گیلاه دیفن 
باخیاسلت. بله ایلن ترتیلب اگلر گیاه شلما در فضایلی قرار 
گرفتله کله نلور فیلتر شلده یا غیرمسلتقیم به آن ملی تابد 
در بهتریلن شلرایط ممکلن اسلت بله زبان سلاده تلر اینکه 
نلور آفتابلی که از پشلت پنجلره و پرده ها به گیاه شلما می 

تابلد بلرای رشلد مناسلب آن کفایت خواهلد کرد.
چند وقت یک بار آب بدهیم؟

دربلاره آبیلاری گیلاه دیفلن باخیلا بایلد احتیلاط کنیلد 
چلرا کله آب دادن بیلش از حلد بله این گیلاه نتیجه خوبی 
نخواهلد داشلت. مثلا اگلر در آبیاری ایلن گیاه زیلاده روی 
کنیلد ممکلن اسلت یلک روز صبلح بیلدار شلوید و ببینید 
گیلاه تلان پژملرده شلده و افتلاده اسلت. در واقلع آبیلاری 
بیلش از حلد دیفلن باخیلا سلبب ملی شلود ابتدای سلاقه 
ای کله داخلل خاك اسلت بپوسلد و در نتیجه گیلاه از بین 
بلرود. بایلد بدانیلد که در حد فاصلل هر آبیلاری باید زمانی 
قلرار بگیلرد کله خلاك این گیاه تقریبا خشلک شلود شلما 
در تابسلتان و فصلل گرملا ملی توانید این گیلاه را هفته ای 
دو مرتبله آبیلاری کنیلد و در زمسلتان و فصل سلرد، هفته 
ای یلک بلار کفایلت ملی کنلد. در فصلل گرما بله خصوص 
تابسلتان اسلپری کلردن روزانله بلرگ هلای دیفلن باخیا و 
تمیلز کلردن آن هلا اتفاقی اسلت که ملی تواند به شلادابی 
گیلاه کملک کنلد البتله فراملوش نکنیلد کله موقلع تمیز 

کلردن ایلن گیاه حتملا از دسلتکش اسلتفاده کنید.
مناسبت ترین دما کدام است؟

از آنجایلی کله دیفلن باخیلا گیلاه مقاوملی اسلت ملی 
توانیلد مطمئلن باشلید که خلودش را بلا دملای متغیر هوا 
وفلق دهلد با ایلن حال دملای ایده ال بلرای ایلن گیاه بین 
20 تلا 25 درجله سلانتیگراد اسلت. البتله از آنجایلی کله 
دملای هلوا در شلب کاهلش پیلدا می کنلد طبیعی اسلت 
کله گیاه شلما در شلب دمای پاییلن تری را تجربله خواهد 
کلرد کله بله ملرور زملان آن دملا در شلب برایش ایلده آل 

می شلود.
بهترین کود کدام است؟

دیفلن باخیلا هلم ماننلد هلر گیلاه دیگلری بله تغذیله 
از طریلق کوددهلی نیلاز دارد بنابرایلن اسلتفاده از کلود 
را فراملوش نکنیلد البتله در ایلن بلاره هلم زملان بنلدی 
مشلخصی وجلود دارد شلما هر سله ماه یلک بار بایلد گیاه 
دیفلن باخیلا را کلود بدهیلد کله تقریبا ملی توانلد مترادف 

شلود بلا کوددهلی فصلل بله فصل.
چه زمانی قلمه بزنیم ؟

وقتی گیاه شلما حسلابی رشلد کرد و بزرگ شد طبیعی 
اسلت کله مانند هر گیلاه دیگری بله تعویض گللدان و قرار 
گرفتلن در گللدان بزرگ تلر احتیلاج دارد بنابرایلن در این 
رابطله زملان بنلدی وجود نلدارد و هلر زمان که گیاه شلما 
رشلد کافلی کلرد ملی توانید گللدان آن را علوض کنید. در 
عیلن حلال بعضلی اوقات رشلد اساسلی گیاه سلبب شلکل 
گیلری پاجلوش ملی شلود. پاجلوش جوانله هلای کوچک 
دیفلن باخیاسلت کله در پایین سلاقه این گیاه ملی روید و 
وقتلی کملی جلان گرفت شلما ملی توانیلد آن را در گلدان 
جداگانله ای بکاریلد تا یک دیفن باخیلای دیگر هم مهمان 

خانه تان شلود.

طبیعت

در پاییز لباس چه 
رنگی بپوشیم؟

شناسلان  روان  برخلی 
معتقدنلد که انتخلاب هر یک از 
رنلگ ها بلرای پوشلش پاییزی 
ی  دهنلده  نشلان  توانلد  ملی 
یکی از صفات برجسلته ی شما 
باشلد، تعلدادی از آنهلا را ملرور 

خواهیلم کلرد:
بنفش

اسلتفاده از رنلگ بنفلش بله خصلوص بنفلش تیلره، در روزهلای پاییلزی 
نشلان دهنلده ی اعتملاد بله نفلس بلاال و داشلتن قلدرت تصمیم گیلری در 
فلردی اسلت که ایلن رنگ را برای پوشلش خلود انتخاب کرده اسلت. بنفش 
تیلره از محکلم تریلن و پایدارتریلن رنلگ هاسلت و حلس اقتلدار زیلادی به 

افلراد ملی دهد.
سبز

افلرادی کله کنتلرل درونلی دارنلد و حلس ملی کننلد از نظر شلخصیتی 
ملی تواننلد افلراد دیگلر را تحلت تأثیلر قلرار دهنلد و در کنتلرل خودشلان 
بگیرنلد، لبلاس هایلی بلا رنلگ طبیعلت نملی پوشلند؛ مثل سلبز کله رنگی 

کاملا متضلاد بلا پاییز اسلت.
نارنجی

برخی افراد دارای شلور و شلعف زیادی هسلتند و برای تطابق با محیط و 
نشلان دادن شلادی و نشلاط خلود از رنگ هلای زرد تیره، قرملز و نارنجی در 
پاییلز اسلتفاده ملی کنند. معملوال حس تطابلق پذیلری این افلراد با محیط 

اطلراف و تغییرات احتمالی زندگی شلان بیشلتر از دیگران اسلت.
قهوه ای

تصلور کنیلد در یلک روز کاملا پاییلزی کله رنگ تملام درختلان و برگ 
هلای آن بله سلمت طیلف وسلیعی از قهلوه ای و نارنجلی متمایل شلده، در 
خیابلان فلردی با کت و شللوار قهلوه ای تیره، لباس قهوه ای روشلن و کفش 
آجلری ببینیلد. چه حسلی به شلما دسلت می دهد؟ قطعلا در دلتلان او را به 
خاطلر این حسلن سللیقه و تطابلق با محیط تحسلین می کنیلد؛ چیزی که 
خلود ایلن فردبه دنبال آن اسلت. معموال کسلانی که رنگ پوشلش خود را به 
رنلگ طبیعلت اطرافشلان نزدیلک می کننلد، به دنبلال نوعی جللب توجه و 
تحسلین دیگلران هسلتند. زیبایلی طلبی چنین افلرادی زیاد اسلت و به نظر 
ملردم دربلاره ی خودشلان اهمیت زیلادی می دهنلد. آنها به دنبلال افزایش 
اعتملاد به نفس خودشلان هم هسلتند و تطابلق با محیط را یکلی از راه های 
آن ملی داننلد. پوشلیدن لبلاس هایلی در طیلف قهلوه ای، آن هلم در فصل 

پاییلز، نوعلی امنیت روانلی برای افلراد در پی خواهد داشلت.
زرد

افلرادی کله سلازگاری بیشلتری با محیط دارند و احسلاس ملی کنند می 
تواننلد قلدرت هماهنگلی با طبیعت اطراف خود داشلته باشلند، نوع پوشلش 
شلان را در فصلل هلای مختللف تغییر می دهنلد. معموال کسلانی که کنترل 
بیرونلی دارنلد و ملی داننلد کله محیلط بلر آنهلا تأثیر ملی گلذارد، در فصل 
پاییلز بیشلتر لبلاس هایی بلا طیف زرد روشلن و قهوه ای بسلیار روشلن می 

پوشند.

دوستتان را در
روز تولدش  

غافلگیر کنید
بله جای اینکله در روز تولد 
دوسلتتان یلک کارت تبریلک 
دریلک  کنیلد،  تهیله  آملاده 
نامله  او  بلرای  کاغلذ  ورق 
آمیلز  محبلت  یادداشلتی  و 
دوسلتتان  بلا  اگلر  بنویسلید. 
هلم خانله هسلتید آن یادداشلت را در جایلی قلرار دهید که دوسلتتان با 
دیلدن آن غافلگیلر شلود. اگلر دوسلتتان با شلما همکار اسلت یادداشلت 
را در کشلوی میلز او قلرار بدهیلد یلا از یکلی از همکارانتلان بخواهید که 
یادداشلت تبریلک را بله دسلت دوسلتتان برسلاند. چنیلن یادداشلتی به 
دوسلتتان نشلان خواهلد داد کله حضلور او چقلدر بلرای شلما بلاارزش و 

مهلم اسلت.
یادداشت های جداگانه

چنلد روز قبلل از توللد دوسلتتان با بهترین دوسلتان و افراد ملورد عاقه 
او هماهنلگ شلوید. اگلر املکان ایلن وجلود دارد کله تماملی آن هلا در روز 
توللد دوسلتتان حاضر باشلند یک میهمانی کوچلک در یک رسلتوران برای 
او ترتیلب دهیلد. اگلر املکان جملع شلدن همه دوسلتان وجلود نلدارد و به 
دالیللی نملی توانیلد میهمانلی برپلا کنیلد، یلک یادداشلت تبریلک از تمام 
دوسلتان و آشلنایان دوسلتتان تهیله کنیلد کله بلا خلط خلود آن هلا پیام 
تبریک نوشلته شلده باشلد. این یادداشلت ها را با کمک خانواده دوسلتتان 
در اتلاق او بچسلبانید، البته در زمانی که دوسلتتان حضور نلدارد. دیدن این 
یادداشلت هلای محبت آمیز ملی تواند دوسلتتان را در روز تولدش حسلابی 

غافلگیلر کند.
تولد در محل کار

اگلر بلا دوسلتتان همکار هسلتید قبلل از او در محل کارتان حاضر شلوید 
و کشلو و کملد کارش را بلا روبلان و نوارهلای رنگی تزئین کنیلد. می توانید 
یلک دسلته گل زیبلا تهیله کنیلد و روی میلزش قرار دهیلد. عاوه بلر این، 
ملی توانیلد بلا کارفرملای مجموعه صحبلت کنید تا دوسلتتان کملی زودتر 

محلل کار را تلرك کند. 
چگونه دوستتان را در روز تولدش غافلگیر کنید؟

از قبلل برنامله ای سلرگرم کننده بلرای دوسلتتان برنامه ریلزی کنید. او 
را بله تماشلای یلک فیللم دیدنی دعوت و سلعی کنیلد روز پرخاطلره ای را 
درذهنلش ثبلت کنیلد. اگر با دوسلتتان همکار نیسلتید، برای او یک دسلته 
گل سلفارش دهیلد و در روز توللد برایش بفرسلتید. مطمئن باشلید این کار 

باعث غافلگیرشلدن دوسلتتان خواهد شلد.
این روز دوستتان است نه شما!

ایلن نکتله را در غافلگیلر کلردن دوسلتتان بله خاطلر داشلته باشلید که 
ایلن روز تولد دوسلت شماسلت نه شلما. بنابرایلن در گنجانلدن برنامه های 
سلرگرم کننده سلعی کنید سللیقه و عاقه دوسلتتان را حتملا لحاظ کنید. 
اگلر بله فکلر برپایی یک میهمانی هسلتید حتملا افرادی را بله این میهمانی 

دعلوت کنیلد که ملورد عاقه او باشلند نه شلما.

این رفتارهای
خوب تان را 
ادامه دهید 

بله  کاملا  گاهلی  زندگلی 
هلم می ریلزد. گاهلی فراموش 
ملی کنیم کله گلوش دادن به 
نلوای درونلی خودملان تلا چه 
حلد از گلوش دادن بله حلرف 
مردم مهلم تر اسلت. در یافتن 
شلادی بله خودملان بسلتگی دارد و چیزهایلی در زندگلی وجلود دارند که 
بایلد روی آن هلا اصلرار و تاکید داشلت و به اینکه دیگران چله می گویند، 

اهمیتلی نلداد. چله چیزهایی؟ 
1- به دنبال رویاهای خود بروید

شلاید رویاهلا و آرزوهلای شلما بلرای برخلی دسلت نیافتنلی، غیرقابلل 
دسلترس و حتلی کاملا احمقانله بله نظلر برسلد. مهم نیسلت دیگلران به 
شلما چله ملی گوینلد، همیشله روی دنبلال کلردن رویاهلای تلان اصلرار 
داشلته باشلید. اگلر از آرزوهلای تلان دسلت بکشلید، معللوم نمی شلود و 
نملی فهمیلد چله اتفاقلی قلرار بلود رخ دهلد. شلما فقط یلک بلار زندگی 

کند. ملی 
2- با گذشت باشید

بخشلیدن اصلا کاری راحتی نیسلت. با ایلن حال ،اصرار روی گذشلت، 
باعلث ملی شلود انسلانی شلاداب تلر باشلید. زمانلی کله یلک نفلر را ملی 
بخشلید، حلس ملی کنیلد بلار سلنگینی را از روی دوش تان برداشلته اند. 

3- همیشه نیمه پر لیوان را ببینید 
شلما ملی خواهیلد دیلدن نیمله خاللی لیلوان را کنلار بگذاریلد. مثبت 
اندیشلی کاری خلوب و قلوی اسلت. هلر چله مثبلت اندیلش تلر باشلید، 
نتایلج دلخلواه تلری را در زندگلی خود مشلاهده خواهید کرد. افلکار منفی 
و هلم چنیلن افلرا منفی را کنلار بگذارید. تقریبا همیشله در یلک موقعیت 
جنبله روشلن و امیدوارکننلده وجلود دارد و تمرکز روی آن به شلما کمک 

خواهدکلرد تلا بلا انگیزه و قلدرت ادامله دهید.
4- با خودتان روراست باشید

مهلم نیسلت دیگلران چه ملی گویند و چه کار می کنند، شلما همیشله 
بلا خودتلان روراسلت باشلید. در زندگی روزمره ما بسلیاری از مردم سلعی 
ملی کننلد به عقاید شلما شلکل بدهند یا حتلی تاش می کننلد کارهایی 
را انجلام دهیلد کله به آن هلا اعتقادی نداریلد. این همان دلیلل الزم برای 
روراسلت بلودن بلا خودتان اسلت. بلرای خودتلان تصمیلم بگیریلد و هیچ 

وقلت آنچه را هسلتید، به خطلر نیندازید.
5- با کسانی باشید که شما را شادتر می کنند

ملوارد و افلرادی را کله باعلث ناراحتی شلما ملی شلوند، از زندگی خود 
حلذف کنیلد. تنهلا بلا افلرادی بمانیلد که به شلما هملان اندازه کله به آن 
هلا اهمیلت ملی دهیلد، اهمیلت می دهند. شلاید قطلع روابط با ملردم در 
زندگی مشلکل باشلد، املا گاهی الزم اسلت. قرارگرفتن در جمعلی از افراد 
کله حضورشلان بلرای شلما شلادی را ارمغلان ملی آورد، بلرای همه سلود 

دارد. فایده  و 

زندگیدوستانروانشناسی رنگ
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خبر آخر
محسن جالل پور رئیس اتاق ایران:

بسته اقتصادی دولت تسکین 
دردی برای دوره گذار است

رییلس اتلاق بازرگانلی، صنایلع، معلادن و کشلاورزی ایلران در تشلریح 
شلرایط اقتصلادی کشلور از زمان تصمیم گیلری تا اجرایی شلدن برجام، از 
افزایلش سلرمایه گذاری های خارجلی پلس از عبلور از ایلن دوره گلذار خبر 
داد. بله گلزارش اتاق بازرگانی کرمان محسلن جال پور با بیان اینکه سلال 
94 بلرای اقتصلاد کشلور با شلرایط ویلژه و انتظار بلرای به نتیجه رسلیدن 
برجلام آغلاز شلد، گفلت: در ایلن ایام شلرایط بهتلر و روشلنتری در اقتصاد 
مشلاهده نشلد و حتی پس از رسلیدن به تفاهلم نیز، این بار ملردم در دوره 
انتظلار »حرکلت اقتصاد به سلمت بهتر شلدن« قلرار گرفتند. جلال پور با 
اشلاره بله اینکه فاصلله بین اعام تلا زمان اجلرای برجام، حداقل هشلت تا 
9 ملاه طلول خواهلد کشلید، گفت: ایلن دوره بلرای اقتصاد کشلور به دلیل 
اینکله افلراد فعلال در صلادرات، تولید و سلایر حلوزه های اقتصلادی با عدم 
املکان پیلش بینی وضعیت پیلش رو مواجه بودند، خوب نبلود. رییس اتاق 
بازرگانلی، صنایلع، معلادن و کشلاورزی کرمان اظهلار کرد: انجلام تغییرات 
اساسلی در اقتصلاد کشلور، هملواره بله گونله ای بلوده کله سلایه سلنگین 
تصمیمات سیاسلی بر اقتصاد احسلاس شلده است و در شلرایط مذکور نیز 

انتظلار فعلاالن اقتصلادی نشلات گرفته از هملان تجربه های گذشلته بود.
وی افلزود: در ایلن ملدت شلرایط رکلود جهانلی، کاهش قیملت نفت و 
برخلی مسلایل و گرفتلاری های متعدد دیگر ناشلی از سلال های گذشلته، 
به وضعیت نامناسلب اقتصاد ما دامن زد و در حقیقت در هفت ماه گذشلته 
وضعیلت اقتصلاد کشلور رونقلی را به خلود نگرفلت و کاهش در صلادرات و 
حتلی واردات و رشلد اقتصلادی را شلاهد بودیلم.  جال پور تاکیلد کرد: در 
سله ماهله اول سلال جاری تنهلا یک درصد رشلد را در اقتصاد داشلتیم که 
البتله اتفلاق خلاص و شلرایط بدتری برای کشلور نبوده اسلت؛ این شلرایط 
ناشلی از وضعیلت سلکون حاکلم بر مسلایل اقتصلادی بلوده و افلرادی که 
کار تولیلد، صلادرات و واردات ملی کردنلد نمی توانسلتند وضعیت را تبیین 
و بلر اسلاس آن تصمیلم گیلری کننلد. رییلس اتلاق ایلران بلا بیلان اینکه 
وقتلی انتظلاری بلر بازاری حاکم می شلود این انتظار ممکن اسلت بله بازار 
آسلیب جدی برسلاند، گفت: به همین دلیل در سله ماهه دوم سلال جاری، 
رییس جمهور با رصد شلرایط موجود، دسلتور تشلکیل تیملی برای تعیین 
تکلیلف و برنامه ریلزی شلش ماهله دوم سلال را صلادر کلرد و ایلن تیم در 
تابسلتان بله طلور مداوم جلسله داشلت و تصمیم گرفلت که زملان اجرایی 
شلدن برجلام را کاهلش دهلد. وی ادامله داد: در حالی کله در اروپا و آمریکا 
و کشلورهای 5+1 اینگونله مطلرح ملی شلود که برجام تا شلش ملاه آینده 
اجرایلی نخواهلد شلد املا در ایلران قصلد دارند بلا انجلام اقداملات و فراهم 
کلردن تمهیلدات الزم، اجلرای برجلام را تلا دو ملاه آینده آغاز کننلد که در 
این رابطه دسلتورات الزم به سلازمان انرژی هسلته ای نیز داده شلده اسلت. 
جلال پلور بیلان کلرد: دولت بلرای اینکه بتوانلد ایلن دوره گذار تلا اجرایی 
شلدن برجلام را بله خوبی طی کند بسلته ای در پنج بخلش را رونمایی کرد 
کله البته این بسلته مشلکل اقتصلاد ایران را حلل نخواهد کرد و این بسلته 
نتیجه فعالیت دولت یازدهم و مجلس در دو و نیم سلال گذشلته نبود بلکه 

فقلط تسلکین دردی برای گلذر از این دوره زمانی اسلت.

عکس: ياسر خديشي

بگذار باران ببارد

بگذار باران ببارد

اين چتر

لذت خیس نوازش را

از ما خواهد گرفت

شهرام پارسا مطلق

عکس نوشت

نمایشگاه

نمایشگاه ساالنه خوشنویسی
زمان : 24 مهر ماه تا پایان آبان ماه

مکان : کرمان ، موزه هنرهای معاصر صنعتی

نمایشگاه

نمایشگاه بزرگ کتاب کرمان
زمان : 16 الی 22 آبان ماه

ساعت بازدید : 10 صبح الی 8 شب
ملکان : کیلومتلر 8 اتوبلان کرملان - باغیلن روبلروی شلهرك 
صنعتلی شلماره 2 ) خضلراء ( ، شلرکت نمایشلگاههای بیلن المللی 

شلرق جنوب 

ویژه

دیدار محمد صنعتی
 با علی بابایی شهردار کرمان

صنعتلی  محملد  بابایلی،  شلدن  شلهردار  روز  اولیلن  در 
پیشکسلوت عرصه ورزش و سیاسلت اسلتان کرمان بلا وی دیدار 
کلرد. صنعتلی در ایلن دیلدار ضملن تبریک بله بابایلی به جهت 
شلهردار شلدن بلرای وی آرزوی موفقیلت کرد و گفلت: امیدوارم 
پلروژه های عمرانی شلهر کرمان هرچه سلریعتر به بهلره برداری 

برسلند و شلهر کرملان چهلره جدیلدی پیلدا کند. 
بابایلی هلم در ایلن دیلدار بله صنعتلی گفلت: تملام تلاش 
شلهرداری کرملان در جهلت آبادانلی و پیشلرفت شلهر کرملان 
و  نظلرات همله کارشناسلان  نقطله  از  راسلتا  ایلن  و در  اسلت 
پیشکسلوتان اسلتفاده ملی کنیلم. وی افلزود: قصلد داریلم در 
آینلده ای نزدیلک شلورای محلات را راه انلدازی کنیلم کله در 

ایلن راه بله کملک ملردم کرملان نیلاز داریلم.
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