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پیشخوان
در جلسه بررسی توافق هسته ای در مجلس اتفاق افتاد

تالش عارفی برای 
حمله به صالحی

اکثر نمایندگان کرمان برضد برجام رای دادند
از آغـاز مذاکـرات نفـس گیر هسـته ای بین ایـران و قدرت 
هـای جهانی دو سـال مـی گذرد. سـفرهای مکرر تیم هسـته 
ای بـه کشـورهای مختلـف و جمع شـدن وزرای امـور خارجه 
کشـورهای دخیـل در توافـق هسـته ای سـرانجام بـه ثمـر 
نشسـت و توافـق هسـته ای صـورت گرفـت. توافقـی کـه در 
فرهنـگ سیاسـی ایران»برجام« نامیده شـد. برجـام در داخل 
ایـران موافقـان و مخالفانی داشـت کـه هر کدام بـه نوعی این 
موافقـت و مخالفت را ابراز داشـتند. نمایندگان اسـتان کرمان 

هـم از ایـن قاعده مسـتثنی نبودنـد؛ اما این نماینـدگان پیش 
و پـس از توافـق نهایـی واکنـش هـای متفاوتـی در قبـال این 

رخداد سیاسـی داشـتند.
اخیـراً کـه تصویـب متـن برجـام بـه مجلـس سـپرده شـد 
و پیـچ و خـم کمیسـیون برجـام را پشـت سرگذاشـت تـا بـه 
صحـن علنـی مجلس رسـید واکنش های نماینـدگان زیر ذره 

بین رسـانه هـای اسـتانی قـرار گرفت.
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(
مناقصه گذار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضـوع مناقصـه: تامیـن 5000 مترمکعب چـوب خارجی مورد نیـاز مناطق تابعه 
شرکت.

مبلغ پیش پرداخت: حداکثر مبلغ 3/000/000/000 ریال
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 94/7/30

محـل دریافـت اسـناد: بلـوار شـهید آیـت ا... صدوقی- شـرکت معادن زغالسـنگ 
کرمان 

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 2/570/000/000 ریال 
تاریخ تحویل پاکتها: مورخه 94/8/11

تاریخ گشایش پاکتها: مورخه 94/8/12
مبلـغ خریـد اسـناد: 200/000 ریـال بـه حسـاب 31482107 بانـک رفاه شـعبه 

شـهید صدوقی 
ضمناً این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس می باشد. 

تلفن تماس: 03432117726
شرکت معادن زغالسنگ کرمان

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(
ــکار  ــه پیمان ــي ب ــه عموم ــق مناقص ــل را ازطری ــروژه ذی ــر دارداجراي پ ــان در نظ ــتان کرم ــازي اس     اداره کل راه و شهرس
واجــد شــرایط واگــذار نمایــد  از کلیــه شــرکت هاي داراي صالحیــت دعــوت مــي شــود جهــت دریافــت اســناد  مناقصــه 

بــه اداره پیمــان و رســیدگي و یــا ســایت عمومــي مناقصــات کشــور بــه آدرس iets.mporg.ir مراجعــه نماییــد.
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محل و مهلت دریافت اسناد: خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان - اداره پیمان و رسیدگي از 
تاریخ94/07/21لغایت94/07/26

محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیرخانه مدیریت حراست 
حداکثرتاساعت 10صبح روزچهارشنبه مورخ94/08/6

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12روزچهارشنبه مـورخ94/08/06
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمنًا هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

جناب آقای مهندس اسالمی
مدیر مجتمع سنگ آهن جالل آباد زرند

انتصـاب جنـاب عالـی را بـه عنـوان مدیر مجتمع سـنگ آهـن جالل آباد کـه بیانگر تعهـد، کارآمـدی، لیاقت و 
شایسـتگی  هـای بر جسـته تـان در صحنه هـای خدمت صادقانه بـه نظام و میهن اسـالمی اسـت را تبریک عرض 

نمـوده، موفقیت و سـربلندی شـما را از درگاه خداوند منان مسـئلت داریم.
روزنامه پیام ما - سرپرستی روزنامه  گسترش صمت

   صفحه  5

مهندس بابایی در میان اعضای شورای شهر :

برنامه اجرایی دارم
و نه رویایی
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پیامک : 
50002203034 2

غش عارفی به پهلوى سیاست
در شـرايطی كه مردم مظلوم 2 شهرسـتان جنوبی اسـتان با مشـكالت عديده اى روبرو هسـتند عملكرد 
نماينـده مـردم در مجلـس شـوراى اسـالمی حداقل بارقه هاى امیـد از خدمات دولت را به يـاس و ناامیدى 
تبديـل كـرد ، بـه جـاى آنكـه فكـرى بـراى خشكسـالی چنـد دهـه گذشـته ايـن شهرسـتانها بكنـد و يـا براى 
نجـات بخشـی كشـاورزى قدمـی بـردارد و يـا بـه داد دل جوانـان فـارغ التحصیـل بیكار برسـد و يا بـا ايجاد 
تعالـی راه توسـعه و اسـتقالل ايـن منطقـه را طـی كنـد ، خـود را روبروى دولت قـرار می دهد تا اين شـائبه 

را ايجـاد كنـد كـه مـردم مظلوم منطقـه غیر از برجام مشـكل ديگـرى ندارند.

خبر
به مناسبت هفته پست صورت گرفت

 بازدید استاندارکرمان از اداره 
کل پست استان کرمان

بـه گـزارش روابـط عمومی پسـت اسـتان کرمان، 
رزم حسـینی  مهنـدس  مهرمـاه،،  هیجدهـم  صبـح 
ازکلیـه  مناسـبت هفتـه پسـت  بـه  اسـتاندارکرمان 
واحدهـای سـتادی واجرایـی اداره کل پسـت اسـتان 
کرمـان بازدیـد نمـود وبـا همـکاران پسـت اسـتان 

دیدارکـرد.
مهنـدس رزم حسـینی درجریـان ایـن بازدیـد در 
جمـع اصحاب رسـانه اظهار داشـت: به نظر می رسـد 
بـا توجه به رشـد فـن آوری در کشـور در حال نزدیک 
شـدن به خدمات پسـتی به روز جهانی هسـتیم. رزم 
حسـینی بـا اشـاره به اینکـه بخش عمـده خدمات در 
دنیـا از طریـق پسـت ارایـه مـی شـود گفـت: اعتماد 
عمومـی بـه پسـت یـک روزه به دسـت نیامده اسـت 
و بایـد همـواره تـالش شـود کـه ایـن سـرمایه حفظ 
شـود. نماینـده عالـی دولت در اسـتان کرمـان خاطر 
نشـان کـرد: پسـت از محدود اداراتی اسـت کـه رابطه 
مسـتقیمی بـا مـردم دارد و بایـد هـر روز در راسـتای 
افزایـش اعتمـاد مردمـی تـالش کنـد. وی از خدمات 
اداره کل پسـت در اسـتان کرمـان و کسـب رتبه برتر 
در کشـور تقدیر کرد و گفت: قدرشناسـی و احترام به 
پیشکسـوتان کـه در مجموعه پسـت وجـود دارد باید 
بـرای همـه مـا الگو باشـد و همـواره بایـد از تجربیات 
گذشـته اسـتفاده کنیـم. وی در ادامـه تاکیـد کـرد: 
بـا توجـه بـه زیرسـاخت هـای مناسـبی که درپسـت 
وجـود دارد بایسـتی دسـتگاه های اجرایی نسـبت به 

واگـذاری امـور مراجعیـن به پسـت اقـدام نمایند.

24 محدوده معدنی در جنوب 
کرمان واگذار شد

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنوب 
کرمـان گفـت: 24 محـدوده معدنـی بـا وسـعت 582 
و نیـم کیلومتـر مربـع در ایـن منطقـه طـی دو سـال 

گذشـته بـه بخـش خصوصـی واگذار شـده اسـت.
به گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعت، معدن 
و تجـارت جنـوب کرمـان، محمود اسـکندری نسـب 
افـزود: تعـداد زیـادی از پهنـه هـا و محـدوده هـای 
معدنی موجود در جنوب اسـتان توسـط این سـازمان 
شناسـایی و از طریـق مزایـده بـه افـراد واجد شـرایط 
واگذار شـده اسـت. وی تصریح کرد: سـه پهنه معدنی 
ایـن منطقـه نیـز با وسـعت بیش از سـه هـزار و 483 
کیلومتـر مربـع در مـدت دو سـال گذشـته بـه بخش 
خصوصی واگذار شـده است. اسـکندری نسب تصریح 
کـرد: پس از شناسـایی پنـج پهنه معدنـی در مناطق 
جبالبـارز، قلعـه گنج )مارز و رمشـک(، اقدامـات الزم 
بـرای واگذاری این پهنه ها به سـرمایه گـذاران واقعی 
انجـام شـد. وی ادامـه داد: پـس از برگزاری سـه دوره 
مزایـده، شـرکت معدنـی دماوند و شـرکت گسـترش 
معدنـی کاوه پـارس، متعلـق بـه بنیـاد مسـتضعفان، 
برنـده پهنـه هـای معدنـی مـارز، رمشـک و شـرکت 

آهـوان کویـر برنـده پهنه جبالبارز شـدند.

توسعه کشت کلزا و آفتابگردان در 
جنوب کرمان

مدیـر زراعـت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنـوب 
محصـول  کشـت  توسـعه  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
اسـتراتژیک کلـزا و آفتابگـردان در دسـتور کار ایـن 

سـازمان قـرار گرفتـه اسـت.
جهـاد  سـازمان  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کشـاورزی جنـوب کرمـان فرامـرز رسـتگاری افـزود: 
در راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی دولـت 
جهـاد  وزارت  ابالغـی  برنامه هـای  و  امیـد  و  تدبیـر 
کشـاورزی بـرای توسـعه کشـت و تولیـد دانه هـای 
روغنی، توسـعه کشـت محصـول اسـتراتژیک کلزا در 
سـطح یکهـزار هکتـار و آفتابگـردان پاییـزه )الگویی( 
در سـطح 50 هکتـار در دسـتور کار و اولویـت برنامـه 
سـازمان قرار گرفته اسـت. وی با اشـاره بـه اینکه این 
کار بـه منظـور نیـل بـه خوداتکایی و قطع وابسـتگی 
بـه واردات روغـن صـورت می گیـرد بیـان کـرد: برای 
کاشـت بـه موقع محصـول از اواخـر مهر ماه تـا پایان 
آبـان مـاه بذر مـورد نیـاز از ارقام اصالح شـده هیبرید 
جـری و جولیوس توسـط عامالن توزیع منطقه تامین 

می شـود و موجـود اسـت.

حمام گنجعلیخان 
کرمان تعطیل 
مي شود

فرهنگـي،  میـراث  مدیـرکل 
گردشـگري  و  دسـتي  صنایـع 
حمـام  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
علـت  بـه  کرمـان  گنجعلیخـان 
فعالیت هاي مرمتـي از 19 مهرماه 
بـه مدت یک هفته تعطیل اسـت. 

وفایـي، مدیـر کل میـراث فرهنگـي ایـن اداره کل بـا اعالم این خبـر گفت: حمام 
گنجعلیخـان یکـي از آثار تاریخي مربوط به دوران صفوي شـهر کرمان اسـت که 
در ضلـع جنوبـي میدان گنج علیخان قـرار دارد. وي ادامـه داد: این حمام همانند 
دیگـر حمام هـاي تاریخـي داراي سـربینه، گرم خانـه و فضاهـاي متعـدد دیگري 
اسـت کـه بـا کاشـي کاري هـاي زیبـا، نقاشـي ها، گـچ بري هـا، مقرنـس کاري ها 
و کاربندي هـاي ویـژه خـود هـر بیننـده اي را بـه تحسـین وا مـي دارد. مدیـرکل 
میـراث فرهنگـي، صنایع دسـتي و گردشـگري اسـتان کرمان در خصـوص پروژه 
مرمـت ایـن بناي تاریخي اظهارداشـت: در چند سـال گذشـته و در چندین نوبت 
کار مرمـت حمـام گنـج علیخـان توسـط ایـن اداره کل انجـام گرفته، امـا مرمت 
آن هنـوز بـه مرحله نهایي نرسـیده اسـت، بنابرایـن در نظر داریم که امسـال نیز 
پـروژه مرمـت آن را ادامـه دهیم. وي تصریح کرد: در سـنوات گذشـته کار مرمت 
در بخش هـاي اساسـي این بناي تاریخي انجام شـده و امسـال قصـد داریم که به 

مرمـت بخش هـاي جزیـي آن نیـز بپردازیـم.

درخواست از 
نخلداران کرماني براي 
مبارزه با آفت زنجره

کشـاورزی  جهـاد  سـازمان 
داران  نخـل  از  کرمـان  اسـتان 
بـرای  خواسـت  اسـتان  شـرق 
اقـدام  زنجـره  آفـت  بـا  مبـارزه 
نباتـات  حفـظ  مدیـر  کننـد. 
سـازمان جهاد کشـاورزی استان 

کرمـان گفـت: زمـان مبارزه بـا نسـل دوم آفت زنجـره خرما در مناطق شـرقی 
اسـتان کرمـان فرا رسـیده اسـت و چنانچه نخلداران هـم اکنـون اقدامات آفت 
کشـی را انجـام ندهنـد در فصـل بهار با هجوم این حشـره مواجه خواهند شـد.  
ناصرطاهری افزود: کارشناسـان جهاد کشـاورزی و کلینیک های گیاه پزشـکی 
آماده ارائه مشـاوره و کمکهای الزم به نخلداران هسـتند. در سـالهای گذشـته ، 
سمپاشـی نخلسـتانهای شـرق اسـتان کرمان به صورت هوایی و یکپارچه انجام 
و باعـث مهـار کامـل آفـت زنجـره میشـد اما درپـی هشـدار های مکـرر مراجع 
پزشـکی و زیسـت محیطی درباره تبعات شـدید این نوع سمپاشـی بر سـالمت 
انسـانها و محیط زیسـت ، این نوع سمپاشـی متوقف و قرار شـد نخلداران خود 
اقـدام بـه سمپاشـی زمینـی کنند . سـهل انگاری برخی نخلداران سـبب شـده 
اسـت در چنـد سـال گذشـته آفت زنجـره امـکان شـیوع در فصل بهـار را پیدا 

کنـد و باعـث کاهـش محصـول نخلسـتانهای شـرق اسـتان کرمـان شـود.  

کسب رتبه اول 
کشوری در عملکرد 
اداری و قضائی توسط 
دادگستری کل 
استان کرمان

معـاون رئیس کل دادگسـتری 
تـالش  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
مطلوب قضـات وکارمنـدان اداری 
سـخت کوش اسـتان کرمان منجر 

بـه کسـب رتبه اول کشـوری در عملکـرد اداری و قضائی توسـط دادگسـتری کل 
اسـتان کرمان شـد. محمد صادق شـجاعی  با اعالم این خبر اظهار کرد: سیسـتم 
مدیریـت پرونـده هـای قضایـی یـک بانـک اطالعاتـی جامـع در دسـتگاه قضایی 
محسـوب می شـود. این مقام ارشـد قضایی اسـتان تصریح کرد: خدمـت به مردم، 
اصلـی مهـم در نظـام جمهـوری اسـالمی اسـت و یکـی از اقدامـات و شـعارهای 
مسـئولین در راسـتای افزایـش خدمـت بـه مـردم و دولـت الکترونیـک اسـت که 
دسـتگاه قضایـی نیـز در ایـن راسـتا حرکت می کنـد. معاون دادگسـتری اسـتان 
کرمـان بیـان کـرد: نرم افزار سیسـتم مدیریت پرونـده قضایـی )CMS( گامی در 
راسـتای تحقـق دولـت الکترونیـک، خدمت بـه مردم و رسـیدن به عدالت اسـت. 
معـاون فـن آوری و اطالعـات دادگسـتری اسـتان کرمان افـزود: یکـی از اقدامات 
قـوه قضائیـه در قالب دولت الکترونیک و در راسـتای اسـتقرار فـن آوری اطالعات 
در نظـام مدیریـت پرونـده های قضایی، ایجاد و توسـعه سیسـتم مدیریـت پرونده 

قضایی )سـمپ( اسـت.

تأمین 60 درصد
 بذر گندم برای 
جنوب کرمان

رئیس سـازمان جهاد کشاورزی 
سـال  در  گفـت:  کرمـان  جنـوب 
زراعی گذشـته به میـزان 60 درصد 
بـذر مورد نیاز گنـدم منطقه تأمین 
شـده اسـت. رئیـس سـازمان جهاد 
کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: در 
سـال زراعی گذشـته به میـزان 60 

درصد بذر مورد نیاز گندم منطقه تأمین شـده اسـت. سـیدیعقوب موسـوی با اعالم 
ایـن خبـر اظهار کرد: در راسـتای سیاسـت های وزارت جهاد کشـاورزی و برنامه های 
ابالغـی کمیتـه بذر کشـور تأمیـن 45 درصد بذر مـورد نیاز گندم منطقه در دسـتور 
کار قـرار گرفـت. وی خاطرنشـان کـرد: امـا با تالش کمیتـه ی بذر جنـوب کرمان در 
سـال زراعـی گذشـته به میـزان 60 درصـد بذر مورد نیـاز گندم منطقه تأمین شـده 
اسـت. موسـوی تصریـح کـرد: توزیـع ایـن بـذور از اوایـل مهرماه بر اسـاس شـرایط 
اقلیمـی و سـازگاری ارقـام توسـط شـرکت های دولتـی و خصوصـی آغـاز می شـود. 
رئیـس سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمـان ادامـه داد: عالوه بر ایـن برنامه ریزی 
الزم بـرای تأمیـن کسـری بـذر مورد نیـاز گندم از سـایر اسـتان ها انجام و تـا قبل از 
آغـاز فصل کشـت به منطقـه حمل و توزیع می شـود. وی افزود: از کشـاورزان جنوب 
کرمـان تقاضا می شـود با مراجعـه به مراکز جهاد کشـاورزی و عقد قرارداد کشـت بر 
اسـاس میـزان آب قابل دسـترس و مبنا قـرار دادن 200 تـا 250 کیلوگرم بذر گندم 

در هـر هکتـار اقـدام و به میزان مـورد نیـاز تأمین کنند.

جهاد کشاورزیمیراث فرهنگی جهاد کشاورزیدادگستری

کرمان ویچ

از آغـاز مذاکـرات نفـس گیر هسـته ای بین ایـران و قدرت 
هـای جهانـی دو سـال می گـذرد. سـفرهای مکرر تیم هسـته 
ای بـه کشـورهای مختلـف و جمع شـدن وزرای امـور خارجه 
کشـورهای دخیـل در توافـق هسـته ای سـرانجام بـه ثمـر 
نشسـت و توافـق هسـته ای صـورت گرفـت. توافقـی کـه در 
فرهنـگ سیاسـی ایران»برجـام« نامیده شـد. برجـام در داخل 
ایـران موافقـان و مخالفانـی داشـت که هـر کدام بـه نوعی این 
موافقـت و مخالفـت را ابراز داشـتند. نمایندگان اسـتان کرمان 
هـم از ایـن قاعده مسـتثنی نبودند؛ امـا این نماینـدگان پیش 
و پـس از توافـق نهایـی واکنـش هـای متفاوتـی در قبـال این 

رخداد سیاسـی داشـتند.
اخیـراً کـه تصویـب متـن برجـام به مجلس سـپرده شـد و 
پیچ و خم کمیسـیون برجام را پشـت سرگذاشـت تا به صحن 
علنـی مجلـس رسـید واکنش هـای نماینـدگان زیـر ذره بین 

رسـانه های اسـتانی قـرار گرفت.
محمـد مهـدی زاهـدی پـس از دیدار بـا آیـت اهلل جعفری 
موضـع معتـدل تـری در قبال برجـام اتخـاذ کرد. امـام جمعه 
کرمـان در دیـدارش بـا دکتر زاهدی رییـس مجمع نمایندگان 
اسـتان کـه عضو کمیسـیون برجام نیـز بود گفته اسـت:»آقای 
زاهـدی عنـوان کردنـد که برجام بـه ضرر ماسـت و بنده گفتم 
بعـد از ایـن کـه در آمریـکا حل شـده اسـت به نفع ما نیسـت 

کـه آن را رد کنیم.«
زاهـدی در خصـوص برجـام ایـن گونـه اظهـار نظـر مـی 
کند:»برجـام دربـاره تحقیـق و توسـعه مـوارد مثبـت و منفـی 
دارد.« و حتـی در دیدگاهـی مثبـت افـزوده اسـت:»مجلس 
آمـاده همـکاری با دولت در دوران پسـابرجام اسـت.« و در آخر  

اطمینـان مـی دهـد کـه برجـام قطعـاً رای مـی آورد.
مـی  برجـام  خصـوص  در  ابراهیمـی  پـور  محمدرضـا 
گوید:»معتقدیـم در برجام تنها به چند مولفه اقتصادی دسـت 
پیـدا کـرده ایم؛ اما در حوزه امنیت و حقوق بشـر چیزی از این 
توافق به دسـت نخواهیم آورد.« )ایسـنا( امـا همین نماینده در 
اظهاراتـی متفـاوت از اظهـار قبلـی مـی گوید:»جایـگاه تحریم 
هـای اقتصـادی برجـام کمتـر از مسـایل امنیتـی و سیاسـی 
نیسـت... متاسـفانه هیچ یـک از کارشناسـان اقتصـادی وزارت 
خارجه در جلسـه حضور نیافتند و تنها گـزارش مرکز پژوهش 
هـای مجلس در خصوص ابعاد اقتصادی برجام بررسـی شـد.« 
دکتر پور ابراهیمی خواسـتار برداشـته شـدن همزمـان تحریم 

ها شـده اسـت.)پایگاه اطـالع رسـانی دکتر پـور ابراهیمی(. 
مـی تـوان به این جمـع بندی رسـید که پـور ابراهیمی نیز 

موضع معتدلی داشـته است. 
دکتـر امیـری نماینده زرنـد نیز موافـق کلیات برجـام بوده 
اسـت. در تصویری که در سـایت صدای زرند منتشـر شده وی 
در صحـن علنـی مجلس بـا باال بـردن چهار انگشـت، موافقت 
خـود را بـا طـرح برجـام اعالم نمـوده اسـت. گفتنی اسـت در 
همیـن تصویـر دکتـر پـور ابراهیمـی روی صندلـی نشسـته و 
ظاهـرا مشـغول مطالعـه چیزی اسـت و نمی تـوان دریافت که 

آیـا موضع موافـق دارد یـا مخالف!
امیـری نماینـده کهنـوج نیز در خصـوص طـرح برجام می 
گویـد:» امضـای برجـام خیانـت به ملت اسـت و توافق آسـیب 
زننـده بـه عزت ملـت ارزش نـدارد.« وی افزوده اسـت:»امضای 
چنیـن قـراردادی را خیانـت بـه انقـالب و مـردم مـی دانیـم و 
قطعـا چنیـن برجامـی با خـوش و بش کـردن و احوال پرسـی 
و لبخندهـای ظریـف گونه بـه فرجام نخواهد رسـید.« )فارس( 
آذیـن نماینـده رفسـنجان نیـز در تصویـری کـه در کنـار 
نماینـدگان وابسـته بـه جبهـه پایـداری از وی منتشـر شـد با 
نشـان دادن عـدد دو با انگشـتانش مخالفت خـود را با تصویب 

برجـام نشـان مـی دهد.
علیرضـا منظـری توکلی نماینـده بافت در تذکری شـفاهی 
در جلسـه علنـی مجلـس بـا اشـاره بـه موضـوع برجـام گفته 
اسـت:»تصمیم در مـورد برجـام یـک تصمیـم تاریـخ سـاز، 
فرهنـگ سـاز و تمـدن سـاز اسـت. لـذا بایـد بـا تأمـل و دقت 
و توسـط متخصصیـن امـور سیاسـی و حقوقـی طـرح مربوط 
بـه برجـام تدوین شـود.« منظـری توکلی کمیسـیون برجام را 
خبـرگان مـورد اعتمـاد و منتخبیـن مجلـس برشـمرد و آن را 

بـرای تدویـن طـرح برجام مناسـب تشـخیص داد. در لیسـت 
دسـت نویسـی که سـایت تابناک مورخـه 12 مهرماه منتشـر 
شـده اسـت نـام علیرضـا منظـری توکلـی مخالـف طـرح دو 

فوریتـی برجـام بـه چشـم می خـورد.
حسـین فتاحی نماینده شهربابک ، شـهریورماه سال جاری 
در خصـوص برجـام گفتـه اسـت:»اگر برجـام بـه نفع نظـام  و 
مردم باشـد می پذیریم و اگر نباشـد نمی پذیریـم.« وی اضافه 
کـرده اسـت:»ما منافـع نظـام و مـردم را در نظر مـی گیریم و 
انشـا اهلل به نقطه ای برسـیم که برجام تایید شـود ولی آن چه 
تـا اآلن از بررسـی برجـام به دسـت آمـده که کاله گشـادی بر 

سـر ما رفته اسـت.«)خانه خشـتی رفسنجان(
گفتنـی اسـت فتاحـی در اردیبهشـت مـاه امسـال جـزو 
نمایندگانـی بـود که طرح سـه فوریتی»توقف مذاکرات هسـته 

ای« را امضـا کـرده بـود.
موسـی غضنفـر آبـادی نماینـده بـم جـزو امضـا کننـدگان 
طـرح سـه فوریتـی توقف مذاکـرات بـود. آخرین اظهـار نظر او 
مربوط به 22 شـهریور ماه سـال جاری اسـت که از کمیسـیون 
ویـژه برجـام حمایـت کـرده اسـت. طبق اعـالم هیأت رییسـه 
مجلـس غضنفر آبـادی از جمله نمایندگانی اسـت که با تاخیر 

بـه جلسـه تصویـب طـرح برجام بـه مجلس آمده اسـت.
حسـن پـور نماینـده سـیرجان و بردسـیر اخیراً اظهـار نظر 

مشـخصی درباره برجام نداشـته اسـت.
هـر کـدام از نماینـدگان ذکـر شـده مـی توانند هـر نظری 

را در خصـوص رد یـا تأییـد برجام داشـته اسـت و نظـرگاه هر 
کـدام از آن هـا محتـرم و رأی شـان نیز در تصمیـم های کالن 
کشـوری نافـذ اسـت؛ امـا عجیـب تریـن و غیر منطقـی ترین 

برخـورد از سـوی راه یافتـه جیرفـت به مجلـس رخ داد.
فـرج اهلل عارفـی قصـد حمله به سـوی جایگاه سـخنرانی و 
قطع نطق صالحی را داشـت که بـا مداخله برخی از نمایندگان 
نتوانسـت بـه مقصود خود دسـت یابـد. به گـزارش خبرگزاری 
کار ایـران:»در جریـان صحبـت هـای علـی اکبـر صالحـی در 
صحـن علنـی مجلـس شـورای اسـالمی بـه عنـوان نماینـده 
دولـت در دفـاع از طـرح برجام فرج اهلل عارفـی و دخیل عباس 
زارع زاده مهریـزی قصـد هجـوم بـه جایگاه ناطـق و جلوگیری 
از ادامـه صحبـت هـای رییس سـازمان انرژی اتمی را داشـتند 
کـه برخـی نمایندگان با مداخلـه مانع این کار شـدند. در ادامه 
حجـت االسـالم نبویان نیـز مجددا قصـد هجوم بـه صالحی را 
داشـت کـه برخی دیگر از نمایندگان جلـوی او را گرفتند. عابد 
فتاحـی و کمـال الدین پیرمـوذن و کاظم جاللی در دو سـمت 
جایـگاه ایسـتادند تـا صحبت هـای صالحی بـه اتمام برسـد و 

همچنیـن اجازه ندهند آسـیبی بـه صالحی وارد شـود.«
متـن فـوق تصویـری اسـت کـه خبرگـزاری کار ایـران از 
مجلس شـورای اسـالمی می دهـد. این گونه حرکات نشـان از 
سـقوط اخالق در بین کسـانی دارد که خـود را صاحب نظر در 

امـور سیاسـی و تصمیمـات مهم کشـوری مـی دانند.
گفتنـی اسـت عارفـی چنـد روز پیـش هـم در تجمـع غیر 

قانونـی مخالفـان برجـام حضـور یافتـه بود.
عارفـی بایـد بـه مـردم حـوزه انتخابیـه خـود توضیـح دهد 
کـه چـرا تحـت عنـوان نماینـده شهرسـتانی کـه نـام قدیمی 
تریـن تمـدن جهـان را بـر پیشـانی خـود دارد و از نظـر منابع 
و موقعیـت، ظرفیت های اسـتان شـدن را داراسـت این چنین 
غیـر مودبانـه و بـه دور از الفبای رفتارهای صحیح سیاسـی در 
یـک محیـط کـه سیاسـت و منطـق از آن انتظار مـی رود و به 
مثابـه ویترینی مقابل چشـم جهانیان اسـت رفتارهایـی دور از 
شـأن نمایندگـی مردم شـریف و نجیب جیرفت از خود نشـان 

مـی دهد؟  

در جلسه بررسی توافق هسته ای در مجلس اتفاق افتاد

تالش عارفی برای 
حمله به صالحی

 یاسر سیستانی

مدیـرکل بازرسـی، مدیریـت عملکـرد و امـور حقوقـی 
بازدیـد  کرمـان،  اسـتاندار  دسـتور  راسـتای  در  گفـت: 
سـرزده از دسـتگاه های اجرایـی اسـتان به منظـور ارزیابی 

مدیریتـی در حـال انجـام اسـت.

محمـد باژیـان دیـروز 19 مهرمـاه ضمن بازدید سـرزده 
از شـرکت آب و فاضـالب روسـتایی کرمـان، عملکـرد این 
شـرکت را راضـی کننـده ارزیابـی و اظهـار کـرد: عمـوم 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان عملکـرد خـوب و مناسـبی 

دارنـد امـا بـرای ارتقـاء عملکرد دسـتگاه مربوطـه و تحقق 
اهـداف اسـتاندار کرمـان بایـد بیـش از پیـش تـالش کرد.

بازدیدهـای سـرزده هیچـگاه بـه  وی یـادآور شـد: در 
دنبـال مچ گیـری نخواهیـم بـود بلکه طـی تاکیـدات مکرر 
اسـتاندار بـه دنبال اصالح امـور اداری و مدیریتی هسـتیم 
و معتقدیـم بـا بازدیدهای سـرزده می تـوان تخلفات اداری 

را کاهـش داد.
مدیـرکل بازرسـی، مدیریـت عملکـرد و امـور حقوقـی 
بـا تاکیـد براینکـه در شهرسـتان ها بـه خوبـی کادرسـازی 
شـرایط  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  اسـت،  نشـده 
موجـود، فرمانـداران عملکـرد خوبـی دارنـد هر چنـد نقاط 

قـوت و ضعـف نیـز وجـود دارد.
بحـث  کرمـان  اسـتاندار  تاکیـد  بـا  گفـت:  باژیـان 
تکریـم اربـاب رجـوع در دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در 
می گیـرد. قـرار  مدنظـر  گرفتـه  صـورت  بازرسـی های 

فاضـالب روسـتایی کرمـان  و  افـزود: شـرکت آب  وی 
بایـد اعتبـارات تخصیـص یافتـه را مدیریت کـرده و تا حد 

امـکان بدهکاری هـای شـرکت را پرداخـت کنـد.

و  مدیـره  هیئـت  رئیـس  نیـز  بازدیـد  ایـن  ادامـه  در 
کرمـان  روسـتایی  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین حجـم تقاضاهـا در بحـث 
تامیـن آب آشـامیدنی اسـت کـه بـا میـزان اعتبـارات بـه 
بـه  پیشـنهادی  طرحـی  شـد:  یـادآور  می انجامـد،  طـول 
اسـتاندار کرمـان در قالـب واگـذاری پـروژه های آبرسـانی 
پیمانـکاران  توسـط  آشـامیدنی  فاقـد آب  بـه روسـتاهای 

اسـت. کار  دسـتور  در  مختلـف 
علـی رشـیدی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه به گسـتردگی 
اسـتان شـاهد ناپایـداری آبـی هسـتیم، خاطرنشـان کـرد: 
وضعیـت مالـی جاری و عمرانی شـرکت مناسـب نیسـت و 

حـدود 40 میلیـارد تومـان بدهـی داریم.
وی از راه انـدازی سـاختمان آب و فاضـالب روسـتایی 
در شهرسـتان رفسـنجان طـی مـدت 15 روز آینـده خبـر 
داد و گفـت: طـی سـه سـال گذشـته 14 سـاختمان آب 
طرح هـای  صرفه جویـی  محـل  از  روسـتایی  فاضـالب  و 
بـه  شهرسـتان ها  در  عمرانـی  اعتبـارات  محـل  از  مـازاد، 

اسـت. رسـیده  بهره بـرداری 

مدیرکل بازرسی استانداری استان کرمان:

 دنبال مچ گیری نیستیم
خبر
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اخبار آبفا
سرپرست امور آب و فاضالب 

کهنوج منصوب شد

رضا بهرامی سرپرست امور آبفا کهنوج شد.
محمـد طاهـری مدیرعامل و رئیـس هیئت مدیره 
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان، طـی حکمی 
و  آب  امـور  عنـوان سرپرسـت  بـه  را  بهرامـی  رضـا 

فاضـالب کهنـوج منصـوب کـرد.
در این حکم آمده است:
 جناب آقای رضا بهرامی

با سالم؛
نظـر بـه مراتب تعهـد، شایسـتگی و سـوابق مفید 
جنابعالـی بـه موجـب ایـن حکـم از تاریـخ 94/7/15 
بـه عنـوان سرپرسـت امـور آبفـا شهرسـتان کهنـوج 
منصـوب می شـوید .امید اسـت بـا اتکال بـه خداوند 
متعال،ضمـن تحکیـم همـکاری و همدلـی سـازمانی 
در چارچـوب ضوابـط و مقررات مطابق شـرح وظایف 

موفـق و موید باشـید.
محمد طاهری-مدیرعامل

فرماندار و امام جمعه جیرفت از 
مدیرعامل آبفا کرمان تقدیر کردند

فرمانـدار و امام جمعه جیرفت با ارسـال لوح تقدیر 
از اقدامـات مدیرعامل آبفا کرمان در زمینه صنعت آب 

و فاضالب در شهرسـتان جیرفت تقدیر کردند.
رضـا کرمـی پور امـام جمعه و احمـد امینی روش 
فرمانـدار شهرسـتان جیرفـت بـا ارسـال لـوح تقدیر 
بـه اسـتاندار کرمـان خواسـتار قدردانـی از محمـد 
طاهـری مدیرعامـل و رئیـس هیئـت مدیره شـرکت 

آبفـا کرمـان شـدند. در ایـن لـوح آمده اسـت:
جناب آقای مهندس رزم حسینی

استاندار محترم و محبوب استان کرمان
سالم علیکم

جمهـوری  مقـدس  نظـام  سـایه  در  کـه  اینـک 
اسـالمی ایـران و خـون شـهدای گلگـون کفـن ایـن 
مملکـت و ایثـار ایثارگـران و رشـادت جانبـازان و 
تـالش جهادگران و مدیریت آن یادگار هشـت سـال 
دفـاع مقدس ،اسـتان کرمان را بالقـوه متعالی نموده 
ایـد و همـگام بـا آن مدیـر توانمنـد صنعـت آب و 
فاضـالب ،جنـاب آقـای مهنـدس محمد طاهـری با 
تدبیـر و درایـت مثال زدنی خود شهرسـتان جیرفت 
و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه جنـوب اسـتان را به 
کارگاه سـازندگی و خدمـت مبـدل نمـوده و مـوج 
همدلـی و همزبانـی را بـه معنـای واقعـی کلمـه در 
کالبـد آحـاد همـکاران خود دمیـد و ثمـره آن را در 
زندگـی مـردم منطقـه جـاری کرده اسـت، بـر خود 
الزم مـی دانیـم بـه عنـوان جزئـی از پیکـره ایـن 
جامعـه عظیـم و مـردم قدرشـناس جنـوب اسـتان 
مراتـب قدردانی و تشـکر خـود را از جنـاب مهندس 
طاهـری ابـراز داشـته و درخواسـت نمائیـم آن مقام 
معـزز بعنـوان نماینـده عالـی دولت تدبیـر و امید در 
اسـتان کرمـان نیـز در صـورت صالحدیـد ایشـان را 

مـورد تفقـد خویـش قـرار دهند.
رضا کرمی پور - امام جمعه جیرفت 

 احمد امینی روش -فرماندار شهرستان جیرفت

حسینیان باید 
شالق بخورد 
و  ظریـف  قتـل  بـه  تهدیـد 
حسـینیان  توسـط  صالحـی 
مجـازات شـالق و زنـدان دارد. 
مجلـس  دیـروز  جلسـه  در 
الـه  روح  اسـالمی  شـورای 
تنـدرو  نماینـده  حسـینیان، 
مجلـس علـی اکبـر صالحـی و 

محمـد جـواد ظریـف را تهدید بـه قتل کرد. مجیـد انصاری و پیر مـوذن این 
تهدیـد را تاییـد کردند و گفتند حیسـنیان با حضور مقابـل ظریف و صالحی 
آنهـا را تهدیـد کرده اسـت که می کشـد و در فردو دفن می کنـد و روی آنها 
خـاک مـی ریزد. بر اسـاس مـاده 669 قانون مجازات اسـالمی؛  هرگاه کسـی 
دیگـری را بـه هـر نحـو تهدید به قتل یاضررهای نفسـی یا شـرفی یـا مالی و 
یا به افشـای سـری نسـبت به خـود یا بسـتگان او نماید، اعـم از اینکه به این 
واسـطه تقاضـای وجـه یا مـال  یا تقاضای انجـام امر یا ترک فعلـی را نموده یا 
ننمـوده باشـد به مجازات شـالق تا )74( ضربه یـا زندان از دو ماه تا دو سـال 
محکوم خواهـد شـد. طبـق این قانون و بـا توجه به اینکه این جـرم در مالعام 
برگـزار شـده و همـگان از آن باخبـر شـده اند چـه صالحی و ظریف شـکایت 
کننـد و چـه شـکایتی در کار نباشـد، مدعی العمـوم می توانـد بـا اعـالم جرم 

زمینـه اجـرای قانـون را فراهـم آورد.

صدور قرار
 منع تعقیب برای 
اسحاق جهانگیری

قـوه  سـخنگوی  دفتـر   
قضائیـه بـا صـدور اطالعیـه ای 
اعـالم کـرد کـه در خصـوص 
علیـه  احمدی نـژاد  شـکایت 
جمهـور،  رییـس  اول  معـاون 
قـرار منـع تعقیـب صادر شـده 

اسـت.
متـن اطالعیـه دفتر حجت االسـالم  والمسـلمین  محسـنی اژه ای بدین 

شـرح است:
» در پـی سـئوال یکـی از خبرنـگاران از حجـت االسـالم و المسـلمین 
محسـنی اژه ای سـخنگوی قـوه قضائیـه در مـورد شـکایت آقـای دکتـر 
احمـدی نـژاد علیه آقـای دکتـر جهانگیری معـاون اول رئیـس جمهور و 
پاسـخ ایشـان متعاقب نشسـت دیروز )یکشـنبه( 94.7.19 مطلع شـدیم 
کـه در خصـوص ایـن شـکایت از سـوی دادسـرا قـرار منع تعقیـب صادر 

است.«  شـده 

احتمال وجود 
پارافین در 
روغن های خوراکی

روغن کشـی  انجمـن  دبیـر 
سـالمت  بایـد  ناظـران  گفـت: 
مایـع  روغـن  و  نباتـی  روغـن 
تولید شـده در کشـور را بررسـی 
کننـد، چراکه اسـتفاده از موادی 
غیـر از دانه هـای روغنـی )ماننـد 

پارافیـن( در تولیـد ایـن محصـوالت خیانـت به کشـور و سـالمت مردم اسـت. 
اکبـر سـبقتی اظهـار کـرد: بعیـد اسـت صنایـع روغن نباتـی و تولید کننـدگان 
روغـن مایـع از پارافیـن خوراکـی در تولیـد ایـن مـاده غذایـی اسـتفاده و بـه 
مـردم خیانت کنند. وی افزود: دسـتگاه های نظارتی مانند سـازمان اسـتاندارد، 
سـازمان غـذا و دارو وزارت بهداشـت متولـی نظـارت بـر سـالمت مـواد غذایی 
تولیـد شـده و وارداتـی به کشـور هسـتند، چـرا که غذای سـالم پایه و اسـاس 
سـالمت جامعـه اسـت و همـه بایـد نسـبت بـه تامین سـالمت جامعـه جدی 
باشـند. دبیـر انجمـن روغن کشـی ادامـه داد: در تولیـد روغـن نباتـی و روغـن 
مایـع اگـر از هـر دانه روغنی اسـتفاده کرده باشـند باید روی آن نوشـته شـود؛ 
بـه عنـوان مثـال اگـر از دانـه روغنـی کلـزا، دانـه آفتابگـردان، سـویا یـا دیگر 
دانه هـای روغنـی بـرای تولیـد روغن اسـتفاده شـود بایـد روی بطـری آن درج 
شـود؛ در غیـر ایـن صـورت تخلـف صـورت گرفتـه و بایـد ناظـران بـا متخلف 

کنند.  برخـورد 

نظر علی مطهری 
درباره »خنداونه«

کمیسـیون  عضـو  یـک 
بیـان  بـا  مجلـس  فرهنگـی 
اینکـه تولیـد برنامـه ای ماننـد 
و  الزم  کار  »خندوانـه« 
کـرد:  تصریـح  بـود،  جدیـدی 
کـردن  شـاد  و  خندانـدن 
در  کـه  ضوابطـی  بـا  مـردم 

کشـور مـا وجـود دارد، کار بسـیار مشـکلی اسـت. علـی مطهـری دربـاره 
برنامـه »خندوانـه« بـا بیـان ایـن مطلـب گفـت: در تلویزیون هـای دیگـر 
کشـورهای دنیـا از موسـیقی، رقـص و ابزارهـای متعدد برای شـاد کردن 
مـردم اسـتفاده می کننـد کـه ایـن کار بـرای مـا شـدنی نیسـت؛ چراکـه 
در جامعـه ضوابطـی وجـود دارد کـه ملـزم بـه رعایـت آن هسـتیم. وی 
افـزود: بـا توجـه بـه اینکـه دسـت اندرکاران برنامـه »خندوانه« بـا رعایت 
چنیـن ضوابطـی توانسـته اند مـردم را شـاد کننـد و خنـده بـر لـب آنـان 
بیاورنـد، کار بزرگـی انجـام داده انـد. نماینـده مـردم تهـران در مجلـس، 
دربـاره برخـی انتقـادات مطرح شـده مبنی بـر اینکه »خندوانـه« با دعوت 
از برخـی سیاسـیون، از اعتمـاد مـردم بـه این برنامـه سوءاسـتفاده کرده 
اسـت، گفـت: گمـان نمی کنـم کـه دسـت اندرکاران برنامـه »خندوانه« با 

باشـند.  ایـن چهره هـا کـرده  از  بـه دعـوت  اقـدام  اهـداف سیاسـی 

قضاییهمجلس مجلسسالمت

کاغذ اخبار

گفتـار نـو: مشـاور معـاون اول رییس جمهور و دبیر سـتاد 
مفاسـد اقتصـادی می گویـد: دانشـگاه جامـع ایرانیـان یـک 
دانشـگاه غیـر انتفاعـی و خصوصـی اسـت کـه در دو هفتـه 
پایانـی کار دولـت قبـل تاسـیس شـد و در صدور مجـوز آن 
و تخصیـص اعتبـار از محـل بودجه نهـاد ریاسـت جمهوری، 

سـوء جریان بـه وقوع پیوسـته اسـت.
بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان، شـاهد ایـن مدعا 
رونـد زماني شـتاب زده تاسـیس و شـکل گیري این دانشـگاه 
و تخصیـص غیرقانونـي اعتبـار به عنوان سـرمایه تاسـیس از 
محـل منابـع نهادریاسـت جمهوري در دو هفتـه پایانـي کار 
دولـت اسـت. مصوبـه اي در دولـت به منظـور جـواز کمـک 
نهاد ریاسـت جمهوري به برخي اشـخاص حقیقـي و حقوقي 
صـادر  اجتماعـي  و  فرهنگـي  فعالیت هـاي  عنـوان  تحـت 
مي شـود بـدون آنکه در جلسـه، ذکـر نامي از دانشـگاه جامع 
ایرانیـان باشـد. در حـال حاضر پرونده ایـن مصوبه که مبناي 
قانونـي ایـن اقدامات قرار گرفته اسـت، در مرجـع قضایي در 

حال رسـیدگي اسـت. 

روز کاري  آخریـن  در  و  مـورخ 1392/5/12  نهایـت  در 
دولـت قبـل بـا امضـاي آقـاي »ح. ب« مبلـغ 16 میلیـارد 
تومـان به حسـاب شـخصي مشـترک رییس جمهـور وقت با 
وي، واریز مي شـود. البته با اشـکال دیوان محاسـبات کشـور 
و پیگیـري دولـت یازدهم این وجـوه مجددا به حسـاب نهاد 

ریاسـت جمهوري بازگردانـده شـد.
در تاریـخ 1392/6/5 حسـابرس کل هیـات حسابرسـي 
دیـوان محاسـبات کشـور ایـن امـر را خـالف قانـون ابـالغ 
کـرده و بـر بازگشـت آن تاکیـد مي کنـد و روز بعـد از آن 
حسـاب   کشـور،  محاسـبات  دیـوان  دادسـراي  اعـالم  بـا 
مسـدود  »ح. ب«  آقـاي  و  سـابق  رییس جمهـور  شـخصي 
مي شـود و بـا پیگیري هـاي مکـرر معـاون کل محتـرم نهـاد 
بـه  وجـه  ایـن   1392/7/11 تاریـخ  در  ریاسـت جمهوري 

حسـاب نهـاد بـاز مي گـردد.
وي افـزود: پرونـده قضایي رسـیدگي به دانشـگاه ایرانیان 
مفتـوح اسـت، ضـرورت دارد مرجـع قضایي بررسـي کند که 
چگونـه طـي کمتـر از دو هفته پایانـي کار دولـت مجوز این 

دانشـگاه صـادر و شـروع بـه کار مي کند، بـدون اینکه به ثبت 
رسـمي برسـد و از محـل بودجـه دولـت بـه بهانـه کمک به 
آن به حسـاب شـخصي این افراد کارسـازي شـود. انتظارمان 

از دسـتگاه قضایـي ایـن اسـت کـه این پرونـده را با سـرعت 
بیشـتري رسـیدگي کنـد. امیدواریـم مسـووالني کـه در این 

رابطه نقش داشـتند پاسـخگوي عملکردشـان باشـند.

حساب شخصی احمدی نژاد مسدود شد 
  دولت سابق

حسینیان و زارع زاده، 
رییس سازمان انرژی 

اتمی را تهدید به
قتل کردند 

بنـده پیـش آقای صالحـی رفتم 
آقـای صالحـی عصبانـی بـود و بـه 
بنـده گفـت: مـن بیدی نیسـتم که 
بـا ایـن بـاده هـا بلـرزم، و از هیـچ 
کـس واهمه ای ندارم، ایشـان گفت 
کـه حسـینیان او را تهدیـد کـرده و می خواهـد روشـن گری کنـد و در نطـق خود نیز 
ایـن موضـوع را بـا صراحت بیـان کرد. در جریان بررسـی کلیات طرح مربـوط به نحوه 
اجـرای برجـام، صالحـی بـه نمایندگی از دولت پشـت تریبـون حاضر شـد و گفت که 
مذاکـرات در چارچـوب انجـام شـده تـا امـروز سـکوت کردم امـا چند روز پیـش برای 
مـن در تلویزیـون آرزوی مـرگ کردند.  بـه گزارش»تابناک«، وی گفت: بـرادر عزیزی 
در مجلـس اینجـا آمـد و خیلـی عجیـب بـا قسـم جاللـه می گویـد سـیمان روی تـو 
می ریزیـم و تـو را می کشـیم. آیا این نحوه صحبت برای کسـانی اسـت که می خواهند 
خدمـت بـه نظام بکنند و بگویند سـیمان روی شـما می ریزیم و در قلـب راکتور اراک 
دفنتـان می کنیـم؟ صالحـی در گفتـه هـای خـود اشـاره ای به فـردی کـه این جمله 
را بـه وی گفتـه بـود نکـرد اما یکـی از نمایندگان مجلس کـه در نزدیکـی وی بود نام 
فـردی را کـه ایـن جملـه را گفتـه بود فاش کـرد. کمـال الدین پیرمـوذن در خصوص 
ایـن موضـوع اظهـار داشـت: امروز در جلسـه علنـی قبـل از اینکه صالحـی نطق خود 
را شـروع کنـد یکـی از نماینـدگان مجلـس بـه پیش وی رفـت و بـا وی صحبت کرد، 
امـا متاسـفانه بعـد از اندکی این نماینده کنترل خود را از دسـت داد و رئیس سـازمان 
انـرژی اتمـی کشـور را تهدید به قتل کرد. ایـن نماینده گفت: همان طـور که صالحی 
در گفتـه هـای خود عنوان داشـت، نماینده ای که وی را تهدید کرده آقای حسـینیان 
بـود، ایـن نماینـده پیـش آقای صالحـی رفت و با کمال تاسـف گفت که اگـر برجام به 
فرجـام برسـد تو را می کشـیم و سـیمان رویـت می ریزیـم.  وی ادامـه داد: بنده پیش 
آقـای صالحـی رفتـم آقـای صالحـی عصبانی بـود و به بنـده گفت: من بیدی نیسـتم 
کـه بـا این بـاده ها بلـرزم، و از هیچ کس واهمه ای ندارم، ایشـان گفت که حسـینیان 
او را تهدیـد کـرده و می خواهـد روشـن گری کنـد و در نطـق خـود نیز ایـن موضوع را 
بـا صراحـت بیـان کرد. پیرمـوذن با بیـان اینکه صالحی تـا انتهای جلسـه علنی مورد 
تهدیـد برخـی از نماینـدگان قـرار گرفـت گفت: بیشـترین تهدید و شـلوغی از سـوی 
حسـینیان بـود که بعد از روشـنگری آقـای صالحی برخـی از نماینـدگان به خصوص 
نبویـان و زارع زاده بـا تجمـع جلـوی تریبـون فریـاد می کشـیدند کـه بنده بـه همراه 
جاللـی و فتاحـی بـرای مراقبت از صالحـی کنار او ایسـتاده بودیم.پیر مـوذن در پایان 
گفـت: بـه جـز روح اهلل حسـینیان، دخیل عبـاس زارع زاده نیز بی احترامـی زیادی به 
صالحـی کـرد و در حین سـخنرانی رئیس سـازمان انـرژی اتمی بارهـا وی را تهدید به 
قتـل کـرد، البتـه من و آقای جاللی در نزدیک ایشـان ایسـتاده بودیـم و مراقب بودیم 

تا آسـیبی به وی نرسـد.

عضو کمیسیون ویژه برجام:

پیامک های 
تهدیدآمیز زیادی به 

نمایندگان می رسد
ایرنـا: عضـو کمیسـیون ویـژه 
برجـام گفـت: تـا پیـش از امروز 
هـا  پیامـک  از  عظیمـی  حجـم 
مـی  ارسـال  نماینـدگان  بـرای 
شـد و تمـاس هـای ناشناسـی با 
نماینـدگان صـورت مـی گرفـت و آنهـا را تهدید مـی کردند که بـه طرحی که 

ندهنـد. رای  اسـت  در صحـن مطـرح 
عباسـعلی منصـوری آرانـی، نماینـده آران و بیـدگل گفـت: ایـن فعالیـت 
مخالفـان برجـام بـه صـورت گسـترده و سـازماندهی شـده در سـطح کشـور 
انجـام شـد، در حالـی کـه موافقین برجـام هیچ فعالیـت گروهی انجـام ندادند. 
بیشـتر مخالفـان برجـام امـروز بـه دنبـال رد طـرح یـک فوریتـی در صحـن 

بودند. مجلـس 
عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجی مجلـس افـزود: آنچه که 
مهـم اسـت اخالقیـات در جامعه اسـت. دین ما بر اسـاس اخالقیات بنا شـده و 
حتـی رسـول خـدا)ص( بر اسـاس اخالقیات بعثت پیـدا کردند. اگـر اخالقیات 
از نظـام مـا گرفتـه شـود مـا نسـبت بـه دنیـا هیچ چیـز برتـری نداریـم. امروز 
بـه نظـرم مجلـس از لحـاظ ادبیات اخالقی روز خوبی را پشـت سـر نگذاشـت.

منصـوری آرانـی اظهـار داشـت: ایـن موضـوع باید واکاوی شـود. ایـن برای 
مجلـس مـا زشـت اسـت کـه نتوانـد ادبیـات خوبـی را در مولفه هـای اخالقی 

خـود رعایـت کند.
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا ایـن تهدیـد هـا قابـل پیگـرد قانونی 
اسـت، گفـت: بحـث پیگـرد قانونـی بحثـی جـدا اسـت. نظـام بایـد بازنگـری 
اساسـی در رفتـار وکـردار مسـئوالن خود داشـته باشـد. بایـد دید چـه اتفاقی 
افتـاده کـه بعد از 36 سـال از آنچـه فخر می کردیـم دور افتاده ایم. متاسـفانه 
برخـی مسـئوالن مـا ازجمله برخـی نماینـدگان مجلس از اخالقیات دور شـده 

انـد کـه شـاید مـا را در آینده آسـیب پذیـر کند.
نماینـده آران و بیـدگل اظهار داشـت: بـه عنوان یک کارشـناس نظامی می 
گویـم مـن هرگـز از تهدیـدات امریـکا و اسـرائیل نمی ترسـم نـه آن زمانی که 
حتـی نمـی توانسـتیم سـیم خاردار درسـت کنیـم و چـه اآلن که تا پیشـرفته 

تریـن سـالح هـا را خودمان می سـازیم.
 امـا از روزهایـی چـون امروز می ترسـم که رذایل اخالقی در بین مسـئوالن 
نشـر پیـدا مـی کنـد. ممکـن اسـت از این ناحیـه انقالب آسـیب ببینـد ولی از 

امریکا و اسـرائیل اسـیب نخواهیم دید.

ایران تنها کشوری 
است که پیکر حجاجش 

را به کشور بازگرداند
وزیر بهداشـت با اشـاره به اینکه 
استقبال مسـلمانان برای حضور در 
اسـت،  روزافـزون  حـج  مناسـک 
اظهـار کـرد: بـه نظـر مـی رسـد 
حجـی کـه امسـال بـا دو میلیـون 
نفـر برگزار شـد، سـال هـای آینده 
بـا ازدحـام بیشـتری روبـرو خواهد 
شـد و در ایـن خصـوص بایـد دقـت نظرهـای الزم صـورت گیـرد. وزیر بهداشـت با 
اشـاره بـه اینکه اسـتقبال مسـلمانان برای حضـور در مناسـک حج روزافزون اسـت، 
اظهـار کـرد: بـه نظـر می رسـد حجـی کـه امسـال بـا 2 میلیـون نفـر برگـزار شـد، 
سـال های آینـده بـا ازدحام بیشـتری روبرو خواهد شـد و در این خصـوص باید دقت 

نظرهـای الزم صـورت گیـرد.
دکتـر سیدحسـن هاشـمی در دیـدار بـا آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی بـا اشـاره به 
اقدامـات صـورت گرفته در خصوص رسـیدگی به وضعیت جانباختـگان و مجروحان 
حادثـه منـا بیـان کـرد: بعـد از پیگیری هـای مکرر توانسـتیم بـه عربسـتان عزیمت 
کنیـم و ایـن در حالـی بـود که در نخسـتین روزهای پـس از واقعه همـکاری خوبی 
صـورت نگرفـت. وی با اشـاره به سـخنان راهگشـای رهبـر معظم انقالب بیـان کرد: 
پـس از حضـور و برگـزاری جلسـات مختلف با مسـئوالن عربسـتانی قـرار بر تحویل 
جنازه هـای جانباختـگان شـد و تا کنون پیکرهـای بیش از 300 نفـر از جانباختگان 
به کشـور بازگشـته اسـت و پیکرهای 90 تن دیگر نیز بزودی به کشـور بازمی گردد. 
وزیر بهداشـت با اشـاره به ابعاد مختلف این حادثه بیان کرد: متاسـفانه زائران ایرانی 
در شـرایط نامطلوبـی قـرار گرفتنـد و این حادثه تبعات خاصی داشـت. وی با اشـاره 
بـه اینکه اسـتقبال مسـلمانان برای حضور در مناسـک حـج روز افزون اسـت، اظهار 
کـرد: بـه نظـر می رسـد حجـی که امسـال بـا 2 میلیـون نفر برگزار شـد، سـال های 
آینـده بـا ازدحام بیشـتری روبـرو خواهد شـد و در این خصوص بایـد دقت نظرهای 
الزم صـورت گیـرد. هاشـمی بـا بیـان اینکـه مراجـع تقلیـد در ایـن خصـوص بایـد 
رهنمودهـای الزم را ارائـه دهنـد، اضافـه کرد: در خصوص مسـائلی نظیر اسـتطاعت 
بدنـی هـم بایـد مراجع تقلید نظرات خـود را بیان کنند. وی با اشـاره بـه اینکه آیت 
اهلل فاضـل لنکرانـی فتـوا دادند که از طبقه سـوم نیز امکان طواف وجـود دارد، اظهار 
کـرد: ایـن فتـوا بسـیاری از مشـکل را در خصـوص طواف حـل کرد. وزیر بهداشـت، 
درمـان و آمـوزش پزشـکی بـا بیـان اینکـه برخـی از حجاج مفقـود هسـتند، افزود: 
ایران تنها کشـوری بود که توانسـت جانباختگان را به کشـور خود بازگرداند. وی در 
خصـوص تاکیـد آیـت اهلل صافی گلپایگانی مبنی بر تاسـیس بیمارسـتان های جامع 
زنان از سـوی دانشـگاه های علوم پزشـکی بیان کرد: در این خصوص از سـوی دولت 
و وزارت بهداشـت آمادگـی الزم وجـود دارد و امیدواریم که مجلس نیز همکاری های 

الزم را داشـته باشـد تا شـاهد راه اندازی چنین بیمارسـتانی باشیم.

وزیر بهداشت برجام مجلس

هواپیماهـای عـراق کاروان ابوبکـر البغدادی، سـرکرده 
داعـش، را کـه در حـال رفتـن بـه نشسـت سـرکرده های 
داعـش در االنبـار بـود هـدف قـرار دادنـد. براسـاس ایـن 
گـزارش، فعـال از سرنوشـت البغـدادی خبـری در دسـت 

. نیست
جنگنـده هـای ارتش عراق توانسـتند کاروان سـرکرده 
السـامرایی  ابراهیـم  جنایتـکار  و  تروریسـتی  گروهـک 
معـروف بـه ابوبکـر البغدادی را در شـهر الکرابله در شـرق 
االنبـار بمبـاران کننـد کـه وی بـه شـدت در ایـن حملـه 
زخمـی شـده اسـت. این منبـع که خواسـت نامـش فاش 
نشـود گفـت به احتمـال زیاد به زودی خبر کشـته شـدن 
البغدادی اعالم خواهد شـد زیرا او به شـدت زخمی شـده 
اسـت. سـتاد تبلیغـات جنـگ ارتـش و نیروهـای عراقـی 

یکشـنبه از حملـه هوایی بـه کاروان البغـدادی در منطقه 
الکرابلـه از توابـع شهرسـتان قائم واقع در پنـج کیلومتری 
مرزهـای عـراق بـا سـوریه خبـر داد. وزارت کشـور عـراق 
هـم اعالم کـرد: هدف قـرار دادن کاروان ابوبکـر البغدادی 
رهبـر داعـش بـا توجـه بـه اطالعـات دقیـق و هماهنگـی 
صـورت  عـراق  مشـترک  عملیـات  فرماندهـی  مسـتقیم 
گرفـت. وزارت کشـور عـراق همچنیـن اعالم کـرد: نیروی 
هوایـی عـراق توانسـت مـکان نشسـت فرماندهـان داعش 
را بمبـاران کنـد کـه بـه کشـته و زخمـی شـدن شـماری 
از رهبـران ایـن گـروه تروریسـتی منجـر شـد. در بیانیـه 
وزارت کشـور عـراق آمـده اسـت کـه تـا سـاعاتی دیگـر، 
می شـود.  اعـالم  را  عملیـات  ایـن  کشـته های  اسـامی 
ارتـش عـراق اعالم کردنـد که هنـوز سرنوشـت البغدادی 

مشـخص نیسـت و وی کـه قصـد داشـته در نشسـتی بـا 
حضـور سـرکرده های داعـش در االنبار حضـور یابد، هدف 
قـرار گرفتـه اسـت. شـبکه المیادیـن نوشـت یـک گـروه 
اطالعاتـی در ارتـش عراق موسـوم به »الصقـور« )فالکون( 
کـه تاکنـون موفـق بـه انجـام عملیات هـای موفـق متعدد 
علیـه سـرکرده های داعش شـده، عملیات امـروز در االنبار 
را هدایـت کـرده اسـت. ایـن گـروه تحـت نظـارت وزارت 
کشـور عـراق فعالیـت می کنـد. 10 خـرداد گذشـته نیـز 
ایـن گـروه اطالعاتی در عملیاتی دقیق و پیچیده شـماری 
از سـرکرده های کلیـدی داعـش را بـه کام مرگ فرسـتاد 
کـه مهمتریـن آنها »ابو محمد السـوری« کارشـناس فیلم 
فیلم هـای  تصویربـردار  االمریکـی«  »ابواسـامه  و  سـازی 

مسـتند داعـش بودند.

حمله جنگنده های عراقی به کاروان ابوبکر البغدادی
خبر
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تاریخ

در شماره  قبل روزنامه به عكس العمل انجمن شهرستان كرمان و اعالم جرم بر علیه مسببین حمله به مسجد جامع كرمان اشاره داشتیم. در اين شماره نظرى خواهیم داشت به 
اقدامات انجمن و تعطیل نمودن انجمن شهرستان در راستاى حمايت از مبارزات مردم كرمان و همچنین اعالم حمايت از دولت موقت.

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

 صدور اعالمیه در حمایت از مردم و تعطیلی انجمن شهرستان
 بخش شصت و شش

صدور اعالمیه در حمایت از مردم و 
تعطیلی انجمن شهرستان

بـه دنبـال وقـوع فاجعـه ی مسـجد جامـع 
کرمـان، انجمن شهرسـتان کرمان در راسـتای 
حمایـت از مبـارزات مردم ایران، بـه ویژه مردم 
محروم منطقـه، فعالیت های انجمـن را تعطیل 
نمـود و اطالعیـه ای مهـم در این زمینـه صادر 

نمـود، بدیـن مضمون:
اطالعیه انجمن شهرستان کرمانـ  سوم 

بهمن ماه 1357
کرمـان  شهرسـتان  انجمـن  نماینـدگان 
و  مبـارز  همشـهریان  بـا  همـگام  و  هم صـدا 
دردهـای  از  آگاهـی  بـا  و  خـود  حق طلـب 
اجتماعـی و تحمـل سـال ها فشـار و اختنـاق 
راه  در  را  خـود  کامـل  همبسـتگی  پیـش،  از 
مبـارزات شـجاعانه مـردم ایـران اعالم داشـته 
و ضمـن شـرکت در اجتماعـات عظیـم و پـر 
شـکوه مردم در چنـد ماهه اخیر، ِدیـن خود را 
در ایـن طریـق ادا نمـوده و بـه منظـور اعتالی 
حـق و حقیقـت و برقـراری اسـتقالل، آزادی و 
سـرفرازی مـردم رنج دیـده ایـن سـامان، دوش 
بـه دوش همشـهریان عزیز خود تا رسـیدن به 
مقصـود نهایی و به دسـت آوردن حقوق فردی 
و اجتماعـی کـه خون بهـای شـهدای راه آزادی 

اسـت، از پـای نخواهیـم نشسـت.
و اینـک کـه در اوج مبـارزات بـه حـق خـود 
هسـتیم، مراتـب مشـروحه زیـر را در جهـت 
پیگیری اقدامات گذشـته خود اعـالم می داریم 
و منتظریـم مقامات مسـئول اداری بدان توجه 
نـدای  بـه  آن  تحقـق  در  و  مبـذول  خـاص 

حق طلبانـه پاسـخ مثبـت دهنـد:
از  شهرسـتان  انجمـن  نماینـدگان  1ـ 
مقامـات  سـایر  و  کرمـان  محتـرم  دادسـتان 

قضایـی خواسـتارند کـه سـریعاً به اعـالم جرم 
مـورخ 2/ 8/ 57 ایـن انجمـن علیه مسـببین و 
عاملیـن حـوادث شـوم شـهر کرمان کـه منجر 
بـه آتش سـوزی مسـجد جامـع، بی احترامی به 
مقام شـامخ روحانیت، ضرب و شـتم و کشـتار 
زنـان و مردان بی گناه و مسـلمانان کرمان شـد 
و ایـن اعمـال وحشـیانه و وقیحانـه در شـصت 

و هفتمیـن جلسـه مـورخ 2/ 8/ 57 انجمـن 
شهرسـتان کرمـان شـدیداً محکـوم گردیـد و 
مشـروح جریـان آن در روزنامه هـای کیهـان و 
اطالعـات در همان تاریخ درج شـد، رسـیدگی 
قانونی نمـوده و پیگیـری الزم را معمول دارند.

کشـتار  اسـفبار  وقایـع  دنبـال  بـه  2ـ 
بی رحمانـه مـردم کرمـان، راور و سـایر بالد که 
در جریـان مبـارزه حق طلبانـه روی داد و بـه 
حمایـت از نظریـات آیـات عظـام و فرهنگیـان 
و سـایر گروه هـای مبارز و پیکارجـوی کرمانی، 
جلسـات انجمـن شهرسـتان بالفاصلـه تعطیل 
گردیـد و ایـن دوران تعطیـل کـه تا کنون سـه 

مـاه گذشـته، هنـوز ادامـه دارد.
3ـ بـه پیـروی از فتـاوی جامعـه روحانیت و 
بـه منظـور شـکوفایی اقتصـاد کشـور بـه ویژه 
تأمین ارزاق عمومی و باال بردن سـطح کاشـت 
گندم، انجمن شهرسـتان از کشـاورزان متدین، 
و  بخش هـا  کلیـه  در  حق جـو  و  ایمـان  بـا 
روسـتاهای شهرسـتان کرمان دعـوت می نماید 
بـا اسـتفاده از فرصـت، حتی االمـکان اراضـی 
مزروعـی را بیـش از پیـش بـه کشـت گنـدم 
و سـایر حبوبـات تخصیـص و بـا مشـارکت در 
امـر کشـت آبیاری و برداشـت، وظایف شـرعی 
خـود را انجـام دهنـد. بدیهی اسـت نمایندگان 
انجمن شهرسـتان کرمان ضمن مسـافرت هایی 
بـه نقـاط مختلـف، آمـاده هـر نـوع یـاری بـه 

کشـاورزان در ایـن زمینـه خواهنـد بود.
]امضا کنندگان[:

محمـد صنعتـی ـ اطهـره ارجمند ـ عیسـی 
شـجاعی ـ تاجور آمیغی ـ سـید جواد حسینی 
اکبـر رشـید فرخـیـ  مهـدی ادهمـیـ  بیـژن 
حسـینیـ  جلیل مظهریـ  ماشاءاهلل نعمت زاده 
ـ عبدالحسین اسـفندیاری ـ نصراهلل حاج ملک 
ـ علـی آزاد پـور ـ محمود فخری راوری ـ سـید 
مهـدی مهدویـ  ماشـاءاهلل قربانیـ  محمدعلی 

حسـین زادهـ  مهـدی قاضی زاده.

اعالم همبستگی و پشتیبانی از
 دولت موقت

در ادامـه مبـارزات و حرکـت اسـالمی مردم 
ایـران در سـال 1357، پـس از آن کـه حضرت 
امـام خمینـی )ره( بـه ایـران تشـریف آوردنـد 
بـه  ایشـان تشـکیل دولـت موقـت  و توسـط 
عهـده مهندس مهـدی بازرگان واگـذار گردید، 
انجمن شهرسـتان کرمـان در ادامـه حمایت از 
مبـارزات حق طلبانه ی مردم ایران و دسـتورات 
حضـرت امـام، با صـدور اعالمیه ای، پشـتیبانی 

و همبسـتگی کامـل خـود را از دولـت موقت و 
نخسـت وزیری مهندس بازرگان اعـالم نمودند.  

]متن سند[:
نخسـت وزیری،  ـ کاخ  تهـران  ـ  »تلگـرام    
بـازرگان  مهـدی  مهنـدس  آقـای  جنـاب 
اسـالمی انقالبـی  موقـت  دولـت  نخسـت وزیر 

رونوشـت کرمان ـ سـازمان رادیو و تلویزیون 
ملی مرکـز کرمان

مجاهـدت  و  الهـی  عنایـات  بـا  کـه  اینـک 
ثمربخـش و غرورانگیـز مـردم مسـلمان ایـران 
طلیعـه پیـروزی انقـالب اسـالمی بـه رهبـری 
قائـد عظیم الشـأن امـام خمینـی تحقـق یافته 
کشـور  سراسـر  در  انقـالب  تابنـاک  شـعاع  و 
گسـترده شـده و حـق بر باطـل پیـروز گردید، 
ایـن پیـروزی را به حضور مبارک آن دانشـمند 
انقالبـی صمیمانـه شـادباش عرض نمـوده، بار 
دیگـر پشـتیبانی و همبسـتگی کامـل خـود را 
بـا دولـت ملـی اعالم، گـوش به فرمـان و آماده 
جانبـازی در راه تحقـق اهداف انقـالب مقدس 

اسـالمی و میهـن عزیـز هسـتیم.
شهرسـتان  انجمـن  نماینـدگان  ]امضـا[: 

صنعتـی محمـد  طـرف:  از  کرمـان 
 57 /11 /29 
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گوناگون

خبرخبر

2000 ایرانی زندانی در 
خارج از کشور

 رئیـس پلیـس اینترپـل ناجـا گفـت: بیـش 
از دو هـزار ایرانـی در کشـورهای خارجـی در 
زنـدان بسـر می برنـد و پلیـس در حال بررسـی 

آنهاسـت. وضعیت 
بـه گـزارش مهـر، سـردار مسـعود رضوانـی 
تخصصـی  نشسـت  چهارمیـن  حاشـیه  در 
پلیـس بین الملـل بـا روسـای پلیـس آگاهـی و 
افسـران رابـط اینترپـل مسـتقر در تهـران در 
جمـع خبرنگاران گفـت: در حـال حاضر حدود 
کشـورهای  در  ایرانـی  نفـر   2000 تـا   1800
خارجـی بـه دلیل ارتـکاب جرم هـای گوناگون، 
در بازداشـت بسـر می برند؛ این در حالی اسـت 
کـه به خاطـر اطالعاتی بـودن تعـداد زندانیان، 
اتبـاع  بـه  مربـوط  اطالعـات  کشـوری  هیـچ 
زندانـی خـود در کشـورهای دیگـر را رسـانه ای 

نمی کنـد.
وی بـا اعـالم اینکـه متاسـفانه در سـال های 
اخیـر شـبکه های مـواد مخـدر از بی اطالعـی و 
عـدم آگاهی مـردم سوءاسـتفاده می کنند و در 
قالـب مسـافران از همـه جـا بی خبـر اقـدام بـه 
انتقـال مـواد مخدر می کننـد، گفـت: از این رو 
تعـداد زیـادی از اتباع ایرانی که در کشـورهای 
حاشـیه خلیج فـارس و جنـوب شـرق آسـیا در 
زنـدان هسـتند، با اسـتفاده از همین شـیوه در 

دام پلیـس کشـورها گرفتار شـده اند.
رئیـس پلیـس اینترپـل ناجـا بـا هشـدار بـه 
مسـافرانی کـه قصـد انجـام سـفرهای خارجی 
خلیج فـارس،  کشـورهای  حـوزه  در  ویـژه  بـه 
آسـیای جنوب شـرقی و اروپـا را دارنـد، گفت: 
ایـن مسـافران از حمـل بـار و یـا بسـته امانتی 
خـودداری کنند و بـه توصیه هـای پلیس حتما 
گـوش فرا دهنـد. جابجایی داروهـای کدئین دار 
محسـوب  جـرم  کشـورها  از  برخـی  در  نیـز 
می شـود و پلیـس مسـتقر در فـرودگاه بـدون 
اغمـاض دربـاره زن یـا مـرد بـودن، سـالمند یا 
نوجـوان بـودن بـا حامـالن این گونـه مـواد بـه 

شـدت برخـورد می کنـد.
پرونـده  وضعیـت  آخریـن  دربـاره  رضوانـی 
محمـود خـاوری نیز گفـت: ما تالش هـای خود 
را انجـام داده ایـم. ده هـا پیـام بـرای اینترپـل 
کانـادا و اسـتان اُتـاوا انجـام داده ایـم، بـا آنهـا 
گفتگـو داشـتیم و آنهـا در نهایـت پذیرفته انـد 
کـه خـاوری در کانـادا و در ایـن اسـتان حضور 
دارد و قـرار شـده اسـت بـه عنـوان معاضـدت 
قضائـی، بـا مـا همـکاری کننـد و بـه نیابـت از 
جمهـوری اسـالمی، سـئواالتی را از وی مطـرح 
کننـد. دولـت کانـادا در رابطـه با دسـتگیری و 
اسـترداد وی، کاری انجـام نـداده و بارهـا اعالم 
کـرده اسـت کـه باید حکـم قضایی دسـتگیری 
خـاوری متهم اختالس سـه هـزار میلیاردی به 

تائیـد مقامـات قضایـی کشـور کانادا برسـد.
در  خبرنـگاری  سـئوال  بـه  پاسـخ  در  وی 
خصـوص زندانیـان ایرانـی کـه به خاطـر حمل 
مـواد مخـدر در مالـزی زندانی هسـتند، گفت: 
بـا  مبـارزه  پلیـس  همـکاری  ارتبـاط  زمینـه 
مـواد مخـدر کشـورمان بـا پلیـس کشـورهای 
چیـن، تایلنـد، مالـزی و اندونـزی فراهم شـده 
و در هفـت سـال اخیـر ارتباطات خوبی شـکل 
گرفتـه اسـت تا جایی که کشـفیات مـا از مبدأ 
یعنی شـرق به غرب آسـیا کاهش چشـمگیری 
تعامـل  بـا  شـده ایم  موفـق  و  اسـت  داشـته 
خوبـی کـه بین کشـورهای عضـو وجـود دارد، 
شـبکه های توزیـع مبـارزه بـا مـواد مخـدر را 

شناسـایی و منهـدم کنیـم.
رئیـس پلیـس اینترپـل ناجـا گفـت: پلیـس 
مـواد مخدر ایـران با مالـزی در حـال همکاری 
اسـت ولـی در رابطـه بـا سـطوح ایـن همکاری 
و اسـترداد مجرمـان مـواد مخـدری دربند باید 
توضیحـات تکمیلـی را از رئیـس پلیـس مبارزه 

با مـواد مخـدر ناجا بپرسـیم.

سـعید مرتضـوی مدیرعامـل پیشـین سـازمان تامیـن 
یـک  کیفـری  دادگاه  نهـم  بـه حکـم شـعبه  اجتماعـی 
اسـتان تهـران کـه وی را بـه حبـس و رد مـال محکـوم 

کـرده بـود، اعتـراض کـرد.
بـه گزارش تسـنیم، دی ماه سـال 91 بـود که موضوع 
تحقیـق و تفحـص از سـازمان تامیـن اجتماعـی در دوره 
ریاسـت مرتضوی بر این سـازمان، در دسـتور کار مجلس 
شـورای اسـالمی قـرار گرفت تـا اینکه آذر ماه سـال 92، 
کمیتـه تحقیـق و تفحـص از تامیـن اجتماعـی، گـزارش 

خـود را در صحـن علنـی مجلس قرائـت کرد.
طـی  تهـران  دادسـتانی   92 سـال  مـاه  دی   21
اطالعیـه ای از رسـیدگی بـه گـزارش تحقیـق و تفحـص 
مجلـس شـورای اسـالمی از سـازمان تأمیـن اجتماعـی 
در دادسـرای کارکنـان دولـت خبـر داد و اعـالم کـرد که 
گـزارش تحقیـق و تفحـص مجلـس شـورای اسـالمی از 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـرای رسـیدگی بـه یکـی از 

شـعب دادسـرای کارکنـان دولـت ارجـاع شـد.
پـس از گذشـت یکسـال از ارجـاع ایـن پرونـده بـه 
دادسـتانی تهـران، 24 دی مـاه سـال 93 بود کـه عباس 
جعفـری دولت آبـادی دادسـتان عمومی و انقـالب تهران 
تامیـن  پرونـده  از  بخشـی  در  کیفرخواسـت  صـدور  از 
اجتماعی و ارسـال آن به دادگاه کیفری اسـتان خبر داد.

بود)تامیـن  بخـش  سـه  شـامل  کـه  پرونـده  ایـن 
از  یکـی  دم  اولیـاء  روح االمینـی  شـکایت  اجتماعـی، 
فوت شـدگان حادثـه بازداشـتگاه کهریـزک و بخشـی از 
رای نقـض شـده پرونده قضـات کهریزک در دیـوان عالی 
کشـور(، بـرای رسـیدگی بـه شـعبه نهـم دادگاه کیفـری 
یـک اسـتان تهـران بـه ریاسـت قاضـی کشـکولی ارجاع 
نخسـتین جلسـه  عنـوان  بـه  اردیبهشـت 94  پنجـم  و 

محاکمـه تعییـن شـد.
در نهایـت، پـس از برگـزاری هفت جلسـه، رسـیدگی 
قاضـی کشـکولی بـه ایـن پرونـده پایـان یافـت و شـعبه 
نهـم دادگاه کیفـری یک اسـتان تهـران، مرتضـوی را در 
ارتباط با شـکایت اولیـاء دم مرحـوم روح االمینی به اتهام 
معاونـت در قتـل عمـدی و آن بخـش از حکـم پرونـده 
قضـات کهریـزک کـه نقـض شـده بـود، تبرئـه کـرد. اما 
دادگاه در ارتبـاط بـا پرونـده تامیـن اجتماعـی، مرتضوی 
را به یکسـال حبس که شـش ماه آن تعلیقی اسـت و رد 

مـال بـه مبلـغ 46 میلیون تومـان محکـوم کرد.
پـس از ابـالغ حکم به طرفیـن پرونده، سـازمان تامین 
اجتماعـی و اولیـاء دم مرحـوم روح االمینی بـه رای صادر 
خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  مرتضـوی  کردنـد.  اعتـراض 
قضایـی خبرگـزاری تسـنیم دربـاره اعتـراض خـود بـه 
حکـم دادگاه گفـت: حکـم دادگاه 29 شـهریور بـه مـن 

ابـالغ شـد و طبـق قانـون، 20 روز پـس از ابـالغ یعنـی 
تـا 18 مهـر مـاه بـرای اعتـراض مهلـت داشـتم. بـر ایـن 
اسـاس، روز گذشـته )شـنبه( 18 مهـر، الیحـه اعتراضی 
خـود را تقدیـم دادگاه کـردم. مرجـع رسـیدگی بـه ایـن 
پرونـده در مرحلـه تجدیدنظر، دیوان عالی کشـور اسـت.

پیشـتر نیـز مصطفی تـرک همدانـی وکیـل جمعی از 
کارگـران در پرونـده تامیـن اجتماعـی از ارسـال بخـش 
دوم ایـن پرونـده بـه دادگاه کارکنـان دولـت خبـر داد و 
گفـت: ایـن پرونـده بـا عناوین متعـدد اتهامی و مشـتمل 

بـر 18 جلـد، پـس از رسـیدگی در شـعبه 15 دادسـرای 
کارکنـان دولـت و صدور کیفرخواسـت، به شـعبه 1057 

دادگاه کارکنـان دولت ارسـال شـده اسـت.
ادامـه  پرونـده شـامل  از  بخـش  ایـن  گفتـه وی  بـه 
پالیـزدار  عبـاس  اجتماعـی،  تأمیـن  سـازمان  شـکایت 
و برخـی شـکات خصوصـی اسـت و طبـق مـاده 570 
قانـون جدیـد آییـن دادرسـی کیفـری محاکمـه قضـات 
و کارمنـدان بـه دادگاه کیفـری و ویـژه کارکنـان واگـذار 

شـده اسـت.

دیشـب شـب عجیبـی بـود بعـد از جنگیدن بـا ترافیک 
و دیـدن خشـونت زبانـی چنـد برابر شـده راننـدگان عزیز 
تـر از جـان و یـاد گرفتـن چنـد ناسـزای جدیـد خـودم را 
بـه خانـه شـهر رسـاندم اولیـن بـارم بـود کـه بـرای تهیه 
گـزارش از شـورای شـهر به آن جـا می رفتـم از پله ها که 
بـاال رفتـم دریافتـم جلسـه شـروع شـده و آقایـی کـه می 
گفـت مسـول روابط عمومی اسـت گفت از کدام سـرویس 
خبـری آمدی؟گفتـم روزنامـه پیـام مـا که حسـابی ترش 
کـرد و گفـت شـرمنده ام دیـر آمدی نمی شـود بـروی تو، 
جـواب دادم چشـم پس بنویسـم اجـازه حضور در جلسـه 
بـه خبرنـگار مـا ندادند؟راسـتی اسـم شـما چی بـود؟ که 
طـرف مهربـان شـد و گفـت صبر کن سـوال کنـم و هنوز 
سـوال نکـرده در را بـاز کـرد کـه بـروم داخل، آنجـا عالوه 
بـر اعضـای شـورای شـهر مردی نشسـته بود پشـت میز با 
تابلـوی کوچکـی در برابـرش که نام اعضای شـورای شـهر 
روی آن حک شـده اما ایشـان عضو شـورای شـهر نبودند 
و حـدس زدم یکـی از نامزدها هسـتند و احسـاس تکلیف 
نمـوده انـد کـه وظیفه شـهرداری را بـه گـردن بگیرند اما 
روی تابلـوی کذایـی کـه مقابـل وی قـرار داشـت ،نوشـته 

بـود زهـرا لری.
علی غالمعلی پور: واهلل آمده ام خدمت کنم

 ایشـان مشـغول پاسـخ دادن بـه پرسـش هـای اعضای 
شـورای شـهر بودنـد از الغـر کـردن شـهرداری از ایشـان 
مـی پرسـیدند و از اینکـه چطور می شـود بر اسـاس طرح 
ایشـان از هـر شـهروند 500هـزار تومان گرفـت؟ در مورد 
مکانیزه شـدن شـهرداری و مسـایل بانوان هم سـواالتی از 
وی شـد امـا چهـره ی او خیلـی برایم آشـنا بـود و ناگهان 
بـه یـاد آوردم کـه گزارشـی از او خوانـدم بـا ایـن تیتـر: از 
نهضت سـوادآموزی تا کرسـی اسـتادی و ریاسـت دانشگاه 
. وی علـی غالمعلـی پـور ریـس دانشـگاه پیـام نـور باغین 

بود. 
او مـی گفـت در اتاقم همیشـه باز اسـت و همـه کرمان 
را یـک خانـواده مـی دانـم و اگـر بـه شـهرداری راه پیـدا 
کنـم از بانـد بـازی و گـروه بـازی پیـش گیـری میکنـم و 
همـه پرسـنل را بـدون تعدیـل نیـرو و کـم کـردن تعـداد 
مدیریـت خواهـم کـرد و کاری مـی کنم که همیـن ازدیاد 
ایجـاد  بـرای شـهرداری مشـکل  گوینـد  مـی  کـه  نیـرو 
خواهـد کـرد تبدیـل بـه یـک فرصـت بشـود . وی افـزود 
هویـت مـا بافت قدیمی شـهر اسـت پـدر ما بافـت قدیمی 
شـهر اسـت وگرنـه چـه فرقـی داریـم با یـک شـهر جدید 
التاسـیس؟بنده جایـم خیلـی خوبسـت جزو هیـات علمی 
دانشـگاه هسـتم و ریـس یـک دانشـگاهم وهلل قسـم مـی 

خـورم کـه آمـدم یـک کاری انجـام بدهم دیدم شـما هیچ 
کـدام پـا پیـش نگذاشـتید بـرای خدمـت جلـو آمدم.
بابایی : برنامه من اجرایی ست ، نه رویایی

وی پـس از ذکـر برنامـه هـا و پاسـخگویی بـه سـواالت 
اعضـای شـورای شـهر جلسـه را تـرک کـرد و صندلـی را 
بـه بابایـی سرپرسـت فعلـی شـهرداری سـپرد. تـا او روی 
ایـن صندلـی داغ بنشـیند،بابایی هـم در بـدو ورود گفـت 
امروز روز تولدم هسـت اما در رزومه ام اشـتباه نوشـته اند 
برنامـه ای کـه ارایـه شـده در واقع برنامه ی دوسـال پیش 
اسـت بـا یـک سـری اصالحـات زیـرا ایـن برنامـه را یـک 
برنامـه رویایـی نمیدانـم و اجرایـی می بینم ایـن برنامه را. 
فـرق برنامـه ی مـن بـا دیگـران ایـن هسـت که عـالوه بر 
اینکـه حـرف هـای زیبـا مـی زنـم بایـد عمـل زیبایی هم 
داشـته باشـم قبل از هرچیـز بخاطر اینکه اعضـای محترم 
تصمیـم خوبـی بتواننـد بگیرنـد رزومـه عملکـرد دومـاه 
گذشـته مجموعـه شـهرداری را برایتـان شـرح مـی دهم. 
وی بـه سـرعت شـروع بـه توضیـح دادن اسـالیدهای پاور 
پوینـت کـرد و گفـت: تـالش مـا در شـهرداری این اسـت 
که ...ناگهان مشـرفی ریاسـت شـورا گفت این چشـم انداز 

شماسـت یا شـهرداری؟
 بابایـی پاسـخ داد:ما در شـهرداری کرمـان پانزده اصل 
را اسـاس کار خـود قـرار دادیـم و این منشـور را از دیدگاه 
خـودم تهیـه کـرده ام کـه مهـم تریـن کارهایـی کـه باید 
در شـهر انجـام شـود ایـن مـوارد اسـت:اهتمام در جـذب 

سـرمایه گذار-کاهش تصدی گری شـهرداری اسـت-ایجاد 
تحـرک در بافت فرسـوده اسـت و برای همه اینهـا هزاران 
توضیـح مـی توانـم بدهـم کـه هرجـا الزم هسـت سـوال 
کنیـد – فـن آوری اطالعـات در زمینـه شـهری - جهـت 
گیـری شـهرداری در راسـتای افزایش کارآمدی و توسـعه 
پایدار-نپاه رقابتی در مدیریت شـهری و توسـعه شهرداری 
بـا اسـتان های مجـاور- جلب مشـارکت حداکثـری بانوان 
و افزایـش سـظح برخـورداری بانـوان از خدمـات رفاهـی 
منابـع  و  تـوان  تمامـی  شـهر-بکارگیری  اجتماعـی  و 
سـازمانی بـه منظـور جلـب رضایتمنـدی و ایجـاد روحیه 
نشـاط و شـادابی بهـره گیـری از مدیریـت مشـارکتی در 
اداره شـهر- سـنجش مسـتمر رضایتمنـدی شـهروندان و 
اربـاب رجـوع در راسـتای بهبـود کمـی و کیفـی خدمـات 
شـهرداری - توجـه به اصل نگهـداری از فضاهـا و امکانات 
موجـود شـهری در کنـار ایجـاد آنهـا- اهتمـام در انجـام 
کلیـه اقدامات و فعالیتهای پیشـنهادی سـاختاری و بهبود 
فرآینـدی بـا اسـتفاده از پرسـنل فعلی شـهرداری و بدون 
تحمیـل هزینـه هـای اضافی . مـن فکر میکنم ایـن اعمال 
را اگـر بـا موفقیـت انجـام دهیـم کامـال موفـق بـوده ایـم 
کرمـان  شـهرداری  گذشـته  دومـاه  کارکـرد  وی  سـپس 
را بـا همـان پـاور پوینـت بـه شـورای شـهر نشـان داد و 
الحمـداهلل ایـن ماجـرا آنقـدرا بـه درازا کشـید و آنقـدر بـا 
جزییـات توضیـح دادنـد کـه وقـت گذشـت و اعضـا همـه 
بـی قـراری می کردند بـرای رفتن بـه منزل،بابایـی دراین 

میـان اضافـه کـرد برنامه دارم تعامل شـهرداری و شـورا را 
باالببـرم و در حـال حاضر لیسـت 590 نفر از کارشناسـان 
شـهرداری را دارم بـا رزومـه هایشـان که روی این مسـاله 
کار کـردم و حتمـا فرصتـی باشـد طـرح هـا را ارایـه مـی 
دهم،پرسـنل شـهرداری هـم بـه صـورت موروثـی نخواهد 
بـود و برنامـه هایـی هـم در ایـن زمینـه دارم و جایگزینی 
نیروهـا کـه ممکـن هسـت به کسـی بـر بخورد یـا موردی 
پیـش بیایـد بـرای همیـن فعـال عنـوان نمـی کنـم و هـم 
خوانـی حقـوق و تخصـص هـم در برنامـه هـای ما هسـت 
زمانبنـدی آزادی بیسـت مـاه اسـت و در هـر مرحلـه آزاد 
مـی شـود و بـه صـورت تمـام وقـت ایـن دوسـال میـدان 

آزادی اشـغال نخواهـد بود.
بابایـی پـس از عـذر خواهـی جلسـه را ترک کـرد و در 
پـی وی اعضـای شـورا هـم یکـی پـس از دیگـری جلسـه 
را تـرک مـی کردنـد در حالـی کـه هنـوز یکـی دیگـر از 
کاندیداهـا )آقـای اسـدی (وقتشـان باقـی بـود کـه بیایند 
و برنامـه هایشـان را بـرای اعضـای شـورا شـرح بدهنـد . 
وی درکمـال مظلومیـت بـا حضـور تنهـا پنج یا شـش نفر 
از اعضـا برنامـه اش را ارایـه داد.او سـی چهارسـال اسـت 
کـه در دولـت مشـغول به خدمـت بوده و آخرین سـمتش 

مدیریـت منابـع طبیعـی بوده اسـت.
حجـت االسـالم محمـد ربانـی زاده سـخنگوی شـورای 
شـهر کرمـان بـه خبرنـگار پیـام ما گفـت: جلسـه انتخاب 

شـهردار کرمـان در روز شـنبه علنـی برگـزار می شـود.

مرتضوی به حکم دادگاه اعتراض کرد

مهندس بابایی در میان اعضای شورای شهر :

برنامه اجرایی دارم و نه رویایی
 عرفان زارعی

دادگاه

آخرین وضعیت 
معلمان بازداشت 
شده در امارات

رئیـس مرکـز امـور بین الملل و 
مـدارس خـارج از کشـور از آزادی 
9 معلـم ایرانـی بازداشـت شـده در 
امـارات تـا فـردا خبـر داد.  رئیـس 
مرکـز امـور بین الملـل و مـدارس 
خـارج از کشـور از آزادی 9 معلـم 

ایرانـی بازداشـت شـده در امارات تـا فردا خبـر داد. خلیل اهلل بابالو رئیـس مرکز امور 
بین الملـل و مدارس خارج از کشـور  در خصوص دسـتگیری 9 نفـر از معلمان ایرانی 
در امـارات گفـت: برخـی از معلمـان بـرای تدریـس به مدارس خـارج از کشـور اعزام 
می شـوند، تعـدادی از آنها که ویزای دبی را داشـتند اما در العیـن تدریس می کردند 
کـه بـا برخـورد پلیس این کشـور مواجه شـدند و اسـتدالل پلیس برای دسـتگیری 
آنها همین علت بوده اسـت و بدون هیچگونه هماهنگی این 9 نفر بازداشـت شـدند.  
وی در ادامـه افـزود: البتـه حدود یک سـال و نیـم پیش مدارک معلمی بـرای صدور 
ویـزا فرسـتاده شـده بـود که این امـر محقق نشـد و معلمینی هم که اکنون توسـط 
پلیـس امارات بازداشـت شـده اند بـه همین صـورت بوده اند یعنـی با ویـزای دبی در 
العیـن تدریـس مـی کردند که این بار بـا برخورد پلیس امـارات روبرو شـدند. وی در 
پایـان خاطـر نشـان کـرد: از لحظه بازداشـت معلمان، پیگیـری آموزش و پـرورش و 

وزارت خارجـه ادامـه دارد و تـا فـردا ایـن 9 نفـر آزاد خواهند شـد./خبرنگاران

ریه 90 درصد 
ایرانیان مملو از 
میکروب سل!

والیتـی  علی اکبـر  دکتـر   
هفتمیـن  خبـری  نشسـت  در 
بیماریهای  بین المللـی  کنگـره 
و  ویـژه  مراقبت هـای  ریـوی، 
سـل کـه از فـردا 20 مهـر بـا 

حضور اسـاتید کشـورهای مختلف دنیا در دانشـگاه علوم پزشـکی شـهید 
بهشـتی برگـزار می شـود، اظهـار کـرد: 30 درصـد افـرادی کـه مبتـال به 
بیمـاری ایـدز می شـوند بـه بیماری سـل نیز مبتـال خواهند شـد زیرا در 

ریـه  اکثـر افـراد میکـروب سـل وجـود دارد.
وی عنـوان کـرد: مثـال در 80 تـا 90 درصـد ایرانیـان میکـروب سـل 
وجـود دارد امـا از هـر 100 نفـر فقـط 10 نفـر بـه بیمـاری سـل مبتـال 
می شـوند و مابقـی بـه طـور طبیعـی  ایـن میکروبهـا در ریـه آنهـا از 
بیـن مـی رود.  والیتـی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه بیشـترین سـل در 
کشـورهای همسـایه ایـران مربوط بـه کشـورهای افغانسـتان، آذربایجان، 
عـراق و پاکسـتان اسـت افزود: در افغانسـتان و آذربایجان بـه همراه عراق 

بیشـترین سـل مقـاوم بـه درمان را شـاهد هسـتیم.

خبرخبر
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانـم عصمـت عطارپـور احـد از ورثـه صدیقـه عطارپـور فرزنـد داود مالـک سـه دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک 790 اصلـی بخـش 2 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 2571 
صفحـه 141 دفتـر 28 صادر و تسـلیم گردیده اسـت ضمن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا 
شـده مدعـی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبور بعلـت جابجایی مفقود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامـه قانون ثبـت مراتب در یـک نوبت 
در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود می  باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره ثبت 
شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند 

واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت به صـدور سـند مالکیت المثنـی اقدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: دوشنبه 94/7/20

کفیل ثبت شهرستان کرمان  امین رضا قوام  م الف 2631

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یک باب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 193/40 تحت پالک 
13870 فرعـی از 3968 اصلـی بخـش 2 کرمـان واقـع در جـاده قدیـم ماهـان کوچـه تاالر کسـری 
جنوبـی 4 فرعـی اول سـمت راسـت درب دوم تقاضـای حسـن کریم آبادی بـه تحدید حـدود دارد و اعمال 
تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت 94/25095/ و مالـک 
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات تحدیـدی آن از 
سـاعت 8 صبـح روز 94/8/11 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لذا به مالـک )مالکین امـالک مجاور( 
رقبـه مزبـور اخطـار مـی گـردد کـه در موعـد مقرر در ایـن اعـالن در محل وقوع ملـک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچه کسـی بـر حـدود و حقوق 
ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد بـر طبـق مـاده 20 قانون حداکثـر ظرف مـدت 30 روز پـس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـالم نمایند و ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
اعـالم اعتـراض مهلـت دارنـد تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعه و اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید 
تقدیـم دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد 
شـده و ارائـه گواهـی عـدم تقدیم دادخواسـت از سـوی معترض توسـط متقاضـی ثبت عملیـات ثبتی بنام 

وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود. 
تاریخ انتشار: 94/7/20

امین رضا قوام - کفیل ثبت شهرستان کرمان 
م الف 2634

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه شماره 18424-م/2375
طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اصالحـی اجـرای ثبـت اسـناد و امالک بدینوسـیله بـه آقـای مجید پور 
لشـکری فرزند یداله بشـماره شناسـنامه 977 صادره از مراغه ابالغ می شـود شـرکت تعاونی اعتبار 
ثامـن االئمه )ع( شـعبه چمران کرمان باسـتناد سـند رهنـی شـماره 135450- 85/8/23 تنظیمی 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 2 کرمـان جهـت وصـول مبلـغ 1468662962 ریـال بابت اصـل طلب و 
خسـارات از تاریـخ مذکـور کـه بـه کل بدهـی اضافـه می گـردد و نیمعشـر اجرائی بـه مبلـغ 73433148 
ریـال علیـه شـما اجرائیه صـادر گردیده و طبـق گـزارش شـماره 7429-89/7/13 مامور ابالغ آدرس شـما 
بشـرح متن سـند شـناخته نشده و بسـتانکار هم نتوانسـته آدرس شـما را برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید و 
آدرس فعلی شـما نیز برای این اجرا مشـخص نمیباشـد لذا حسـب تقاضای وارده بشـماره 89/8/29-9542 
بسـتانکار و طبـق مـاده 18 آئیـن نامـه اجـرای اسـناد رسـمی مفـاد اجرائیه یـک نوبـت در یکـی از جراید 
کثیراالنتشـار آگهی میشـود لذا از تاریخ انتشـار آگهی که روز ابالغ محسـوب می شـود ظرف مدت ده روز 
نسـبت بـه پرداخـت بدهی اقـدام نمائید بدیهی اسـت در غیر اینصورت وفـق مقررات آئین نامه اجرا اسـناد 
رسـمی از طریـق معرفـی و بازداشـت اموال توسـط بسـتانکار طلـب نامبرده وصـول خواهد شـد ضمناً بجز 

ایـن آگهـی، آگهی دیگری منتشـر نخواهد شـد. 
شاه محمدی

مسئول اجرای ثبت اسناد شهرستان کرمان 
م الف 2653

مفقودی
پروانه مسئول فنی مرکزجامع توانبخشی
 کسری مربوط به حمید خسروی زرندی
 بشماره 20119 مورخ 93/12/25 مفقود
 گردیده و از درجه  اعتبار ساقط است.
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تکنولوژی

سیستم عامل

انتشار ویندوز 10 نتوانسته روند 
کاهش فروش در بازار پی  سی

را متوقف کند

انتشـار نسـخه ی نهایی وینـدوز 10 مایکروسـافت خون 
تـازه ای را در شـریان های بـازار پی سـی به جریـان درآورد، 
امـا ایـن موضـوع باعـث نشـده تـا رونـد نزولـی فـروش 

پی سـی ها متوقـف شـود.
شـده  ارائـه  آمـار  بـه  نگاهـی  تـا  باشـید  زومیـت  بـا 
توسـط گارنتـر و IDC در خصـوص فـروش پی سـی در 
بـازار جهانـی داشـته باشـیم .بـا ظهـور گجت هایـی نظیـر 
گوشـی های هوشـمند و تبلت هـا آمـار فـروش پی سـی ها 
در سـال های گذشـته روندی نزولی در پیش گرفته اسـت. 
کمپانی هـا در تالشـند تـا با ارائـه ی محصـوالت هیبریدی 
همچنـان کاربـران را بـه خریـد این گجت هـا ترغیب کنند 
کـه از جملـه ی ایـن محصـوالت می تـوان سـرفیس پرو 4 
و سـرفیس بـوک مایکروسـافت اشـاره کـرد کـه همزمـان 
بـا عرضـه ی وینـدوز 10 معرفـی شـده اند. مایکروسـافت 
چنـدی پیـش نسـخه ی نهایی سیسـتم عامل وینـدوز 10 
را عرضـه کـرد کـه بسـیاری آن را یـک تغییر بـزرگ برای 

ایـن کمپانـی خواندند. 
اسـتقبال کاربران از این نسـخه کورسـوی امیدی را در 
دل کمپانی هـا مبنـی بـر بـاال رفتن میـزان فروش روشـن 
کـرده بـود، حـال آنکـه آمارهـای فـروش نشـان از ایـن 
دارنـد کـه روند نزولـی همچنـان ادامه دارد.دو موسسـه ی 
آمـاری آی دی سـی و گارتنـر تخمیـن می زنند کـه فروش 
پی سـی ها در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته ی 

میـالدی بـاز هـم کاهش داشـته اسـت. 
گمانه هـا حکایـت از ایـن دارنـد کـه فـروش پی سـی ها 
در سـه ماهه ی سـوم سـال جاری مقایسـه با مدت مشـابه 
سـال گذشـته بیـن 7.7 تـا 10.8 درصـد کاهـش داشـته 
اسـت. کارشناسـان معتقدنـد فرآینـد معرفـی و عرضـه ی 
باعـث  داشـت،  کمـی  بسـیار  فاصلـه ی  کـه   10 وینـدوز 
شـده تـا تولیدکننـدگان محصوالت خـود را بـا ویندوز 10 
روانـه ی بـازار کننـد کـه همین امـر نتوانسـته به انـدازه ی 
محصـوالت جدیـدی کـه با وینـدوز 10 همراه شـده اند، به 
افزایـش فـروش کمـک کنـد. بسـیاری از کاربـران در پـی 
آننـد تـا محصوالت جدیـد کمپانی هـا را که با سـخت افزار 
جدیـد و سیسـتم عامـل وینـدوز 10 همـراه شـده، بخرند 
و رغبتـی بـرای خریـد محصـوالت چنـد مـاه گذشـته بـا 

وینـدوز 10 ندارنـد.
 امیـد بسـیاری به فصـل پاییز و بازه ی خرید سـال نوی 
میـالدی اسـت، چراکـه در ایـن بـازه ی زمانـی کمپانی هـا 
در  می کننـد.  بـازار  روانـه ی  را  محصـوالت جدیـد خـود 
صورتـی کـه کاهش فروش در سـه ماهه ی منتهی به سـال 
نـوی میـالدی نیـز همچنان ادامه داشـته باشـد، اوضاع در 
حـوزه ی پی سـی بیـش از پیـش تاریک تر می شـود.به طور 
حتـم وینـدوز 10 را نبایـد تنها فاکتور دخیـل در تغییرات 
بـازار پی سـی ها عنـوان کنیـم. افزایـش ارزش دالر در برابر 
سـایر واحد هـای پـول باعـث شـده تـا قیمـت محصـوالت 
الکترونیکـی نیـز افزایـش یابـد و همین امر دلیـل دیگری 
بـرای کاهـش فـروش پی سـی ها اسـت. البتـه در ایـن بین 

کمپانی هـای بـزرگ وضعیـت نسـبتا بهتـری دارند. 
بـرای مثـال بایـد به لنـوو به عنـوان صدرنشـین جدول 
فـروش در کنـار کمپانی هایی نظیر دل، اپل و اچ پی اشـاره 
کـرد که در مقایسـه با کمپانی هایی نظیر ایسـوس و ایسـر 
شـاهد کاهش شـدید فروش هسـتند. ایسـر و ایسـوس در 
مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته شـاهد کاهش به 

میـزان 10 درصـد بوده اند.

فیـل اسپنسـر )Phil Spencer( رییس 
مایکروسـافت  ایکس باکـس شـرکت  بخـش 
دارد  دوسـت  کـه  کـرد  اعـالم  دیگـر  بـار 
کنسـول  اول  نسـل  بازی هـای  بتـوان  کـه 

ایکس باکـس را روی ایکس باکـس وان اجـرا 
ایکس باکـس شـرکت  .رییـس بخـش  کـرد 
آینـده  در  کـه  دارد  دوسـت  مایکروسـافت 
امـکان اجـرای بازی هـای ایکس باکـس 360 

در  اسپنسـر  اضافـه شـود.  وینـدوز 10  بـه 
صحبت هایـی بـه ایـن موضـوع اشـاره کـرد 
کـه دوسـت دارد در آینـده امـکان اجـرای 
بازی هـای نسـل اول کنسـول ایکس باکـس 
را روی ایکس باکـس وان مشـاهده کنـد؛ امـا 
فعـال امـکان اجـرای بازی هـای ایکس باکس 
360 روی ایکس باکـس وان در اولویـت قـرار 

دارد.
اعـالم   2015 سـال  اوایـل  در  اسپنسـر 
اجـرای  امـکان  بـود کـه می خواهـد  کـرده 
بازی هـای ایکس باکـس 360 را روی ویندوز 
10 به وجـود بیایـد، امـا او بـار دیگـر گفـت 
کـه ایـن کار هنـوز در اولویت هـای اصلـی 

نیسـت. مایکروسـافت 
 Gizmodo بـا سـایت او در گفتگویـی 

گفـت:” اگـر قـرار باشـد کاری انجـام دهـم، 
بازی هـای  کـه  می کنـم  کاری  قطعـا 
اجـرا   10 وینـدوز  روی   360 ایکس باکـس 
شـوند. همچنیـن بـد نیسـت کـه بازی هـای 
روی  ایکس باکـس  کنسـول  اول  نسـل 
البتـه  شـوند.  اجـرا  هـم  وان  ایکس باکـس 
فعـال کارهـای زیـادی پیش رو داریـم. مردم 
می خواهنـد در حـال بـازی کردن موسـیقی 
هـم به وسـیله ایکس باکس وان پخش شـود 
و مـا بایـد ایـن امـکان را بـه وجـود بیاوریم 
.”اسپنسـر قبـال اعالم کـرده بود کـه نزدیک 
بـه هشـت ماه طـول کشـید تا آن هـا بتوانند 
روشـی برای اجـرای بازی هـای ایکس باکس 
 X86 360 روی پردازنده هایـی بـا معمـاری
پیـدا کننـد .او در ادامـه گفتگـوی خـودش 

گفـت:” کاربـران زیـادی می خواسـتند کـه 
بازی هـای ایکس باکـس 360 روی کنسـول 

ایکس باکـس وان اجـرا شـود. 
بازخوردهـای مختلفـی دریافـت کردیم و 
تصمیـم گرفتیم کـه ایـن کار را انجام دهیم 
.”امکان اجرای بازی های نسـل اول کنسـول 
ایکس باکـس روی کنسـول ایکس باکس وان 
می توانـد یـک قابلیـت بسـیار خـوب بـرای 

ایـن پلتفرم بازی باشـد. 
حتـی بسـیاری از بازی کننده هـا دوسـت 
دارنـد کـه بازی هـای کنسـول ایکس باکـس 
360 را روی وینـدوز تجربـه کننـد کـه اگـر 
ایـن قابلیت بـه وجـود بیاید، تعـداد کاربران 
وینـدوز 10 هـم افزایـش پیـدا می کنـد. آیا 

در آینـده شـاهد ایـن اتفـاق خواهیـم بود؟

امکان اجرای بازی های ایکس باکس 360 
روی ویندوز 10

خبر

اپل در پرتگاه بی اعتمادی کاربران؛ حذف بازی های بزرگ از اپ استور 
 به کوشش آرین اسدی

فرقـی  نمی کند کـه از طرفداران سـر سـخت کمپانی اپل 
باشـید یـا خیـر، اپل توانسـته در چند سـال اخیر بـه یکی  از 
بزرگ تریـن پلتفرم هـای بازی هـای ویدیویی تبدیل شـود. اما 
حـذف شـدن بازی هـای بـزرگ و عـدم پاسـخگویی درسـت 
اپـل، بسـیاری را نگـران کـرده اسـت.  همیشـه بازی هـای 
ویدیویـی در سیاسـت های کمپانـی اپـل از کمتریـن درجـه 
اهمیـت برخـوردار بوده انـد. این موضوع به دفعـات به صورت 
آشـکارا و ضمنی  توسـط سـران این کمپانی تایید شده است. 
امـا بـا همه گیر شـدن دسـتگاه های قابل حمل ایـن کمپانی 
بازی هـای  افـزون  آیفـون و محبوبیـت روز  آیپـد و  ماننـد 
موبایـل، ورود بـه ایـن صنعـت بـرای کمپانـی اپل بـه نوعی  
اجتنـاب ناپذیـر بـود و پلتفـرم iOS اکنـون تبدیـل به یکی  
از بزرگتریـن پلتفرم هـای بازی هـای ویدیویـی شـده اسـت. 
ایـن مسـاله باعث شـده کمپانی ای کـه تجربه خیلـی  زیادی 
در رابطـه بـا بازی هـای ویدیویـی نداشـته، دچـار مشـکالت 
عدیـده ای بشـود. از نـوع برخـورد اشـتباه بـا بازی هایـی کـه 
دارای صحنه هـای خشـن مخصـوص بزرگسـاالن هسـتند تا 
عـدم توانایـی در جابجایی  ذخیـره بازی ها بین دسـتگاه های 
مختلـف، همه و همه باعث شـده که ایـن کمپانی در صنعت 
بازی هـای ویدیویـی بـا مشـکل مواجـه شـود. امـا خـب این 
مسـائل بـرای اکثـر قریـب بـه اتفـاق کاربـران، چنـدان مهم 
نیسـت و تعـداد بسـیار زیـاد بازی هـای بـا کیفیـت خـوب 
بـر روی ایـن پلتفـرم و اسـتقبال بـی  نظیـر کاربـران از ایـن 
بازی هـا، باعـث شـده کـه بـا همـه کـم  و کاسـتی هایش، 
دسـتگاه های مبتنـی  بـر سیسـتم عامـل iOS بـه یکـی  از 
پیشـتازان بازی هـای ویدیویـی تبدیـل شـوند. امـا اتفاقـات 
رخ داده در چنـد هفتـه اخیـر، باعث شـده کـه کمی  بدبینی 
نسـبت به سیاسـت های اپل در بیـن کاربران بـه وجود بیاید. 
ایـن اتفاقات اخیر، شـامل حذف بازی های بزرگ و نسـبتا 
گـران از روی ایـن پلتفرم توسـط ناشرانشـان بوده اسـت. اما 
مشـکل بـه همینجـا ختـم نمی شـود! عـالوه بـر اینکـه این 
بازی هـا از اپ اسـتور حـذف شـده اند، حتـی از تاریخچـه ی 
خریـد کاربـران نیـز پـاک شـده اند و تنهـا راه دسترسـی  بـه 
آنهـا ایـن اسـت که ایـن بازی هـا را از قبـل بر روی دسـتگاه 
خود نصب شـده داشـته باشـید. اگر کمپانی اپل و شـرکایش 
سـریعا اقدامـی در این بـاره انجـام ندهنـد، به زودی سـالمت 
اکوسیسـتم اپـل بـه خطـر می افتد. چنـد هفته پیـش بازی 
بایوشـاک که توسـط 2K Games ساخته شـده بود، بدون 
هیچگونـه توضیحـی از تاریخچـه ی خرید کسـانی  کـه بازی 
را خریـداری کـرده بودنـد، حـذف شـد )ایـن بازی چنـد ماه 
پیش توسـط ناشرش از روی اپ اسـتور حذف شده بود(. این 
مسـاله بـه ایـن معنی بـود که حتی کسـانی  که بـرای خرید 
بـازی پـول پرداخـت کرده بودنـد، هیچگونه دسترسـی ای به 
ایـن بازی نداشـتند. همچنیـن به دلیل اینکه از زمان انتشـار 
بـازی زمـان نسـبتا زیـادی گذشـته بـود، کسـانی  کـه برای 
بـازی پـول پرداخـت کـرده بودنـد، نمی توانسـتند تقاضـای 
اسـترداد وجـه خود را بکنند. کاربـران هنگامی که از کمپانی  
2K تقاضـای توضیحـات بیشـتری کردند، ایـن کمپانی آنها 
را بـه اپـل ارجـاع داد و اپـل در پاسـخ بـه این کاربـران اعالم 
کـرد کـه کاری از دسـتش بـر نمی آیـد )در چند مـورد نادر، 
اپـل راضـی  شـد کـه بـه انـدازه قیمـت بـازی، بـه برخـی  از 

کاربـران موسـیقی های رایگانـی بدهـد!(. پـس از اینکـه این 
مسـاله رسـانه ای شـد، K2 اعالم کرد که بزودی بازی خود را 
دوبـاره بـر روی اپ اسـتور قرار می دهد امـا هیچگونه توضیح 
اضافـی نـداد که چرا ایـن بازی از تاریخچـه ی خرید بازیکنان 
حـذف شـده اسـت.بازی بایوشـاک، تنهـا بـازی ای نبـود که 
ضمـن حـذف از اپ اسـتور، از تاریخچـه ی خریـد بازیکنـان 
پـاک شـده بـود. بازی هایـی ماننـد Ghost Trick شـرکت 
کپ کام، Dead Space شـرکت الکترونیک آرتز و بسـیاری 
دیگـر از جملـه بازی هـای شـرکت های دیگـری ماننـد سـگا 

نیـز دچـار این سرنوشـت شـده بودند.
 ایـن مسـاله زمانـی  بدتـر می شـود کـه حتی کسـانی  که 
بازی هـای حـذف شـده را بـر روی دسـتگاه خود نصب شـده 
داشـته باشـند، با حـذف آنهـا از روی اپ اسـتور، دیگـر قادر 
نیسـتند بـه پرداخت هـای درون برنامـه ای  خـود دسترسـی  
داشـته باشـند. این بدان معنی اسـت که حتی اگر شـما پول 
قسـمت های بعـدی بـازی ای را کـه از ایـن قابلیـت اسـتفاده 
می کنـد، پرداخـت کـرده باشـید بـاز هـم نمی توانید بـه آنها 
دسترسـی  داشـته باشـید. این درسـت که اپـل در توافق نامه 
کاربـران خود تمامی این مسـائل را آورده اسـت، اما این اصال 
دلیـل موجهی نمی شـود برای کسـانی  که مقـدار زیادی پول 

بـرای بازی هـا پرداخـت کرده اند.
 تمامـی ایـن مسـائل دسـت در دسـت هـم داده کـه این 
حـس بـه بازیکنـان القا شـود کـه در هر لحظـه امـکان دارد 
بـازی ای کـه برایش پـول پرداخـت کرده اند، از روی دسـتگاه 
آنهـا بـدون هیـچ اخطاری پاک شـود و بیشـتر بجـای حس 
خریـد یک بـازی، حس اجاره کـردن آن  را بـه کاربران بدهد 
و ایـن مسـاله مطمئنـا چیزی نیسـت کـه مشـتریان هنگام 
فشـار دادن دکمـه خریـد بـه آن  فکـر می کننـد. این مسـاله 
زمانـی  مشـتریان را بیشـتر عصبانـی  می کنـد کـه ببینند در 
توافقنامـه ای کـه بـا آن  موافقـت کرده انـد، ایـن مسـاله ذکر 
شـده اسـت. مشـتریان ناراضـی بد تریـن چیـز بـرای یـک 
صنعـت اسـت و باعـث می شـود ایـن مشـتریان بـرای خرید 

بازی هـا در آینـده بـا شـک و تردیـد مواجـه شـوند و تمـام 
تقصیـرات در ایـن رابطـه، بـر گردن اپل اسـت. بـا اینکه آنها 
یکـی  از بزرگ تریـن پلتفرم هـای بازی هـای موبایل هسـتند، 
امـا نبایـد فراموش کنیم که رقیبـان پر قدرتی  نیـز دارند که 
منتظر هسـتند تا با دیدن لغزشـی از سـوی اپل، سریعا برای 
تسـخیر جایـگاه آنها خیـز بردارند و اپل به همیـن دلیل باید 
مطمئن شـود که مشـتریانش از سیاسـت ها و استراتژی های 

آنهـا راضی  باشـند.
اپـل بـرای اینکـه بتواند این مشـکل را حل کنـد، چند راه 
پیشـرو دارد. اولیـن و مهم تریـن راه آنها این اسـت که با بروز 
رسـانی کـردن توافقنامه خـود با توسـعه دهنـدگان بازی ها، 
بـه آنهـا تحـت هیچ شـرایطی اجـازه برداشـتن بازی شـان را 
از تاریخچـه ی خریـد کاربـران ندهـد. ایـن مسـاله اصال چیز 
جدیـدی نیسـت، زیـرا تقریبـا تمامـی پلتفرم هـای بـازی، 
چنیـن بنـدی را در قرارداد خود با توسـعه دهنـدگان دارند (

شـاید معروف تریـن نمونه، بازی P.T کنسـول پلی استیشـن 
4 باشـد). از طرفـی ، اپـل نیـز نبایـد به دلیـل اینکه قـرارداد 
شـرکت توسـعه دهنـده بـا آنها بـه اتمـام رسـیده، بازی ها را 
از تاریخچـه ی خریـد بازیکنـان پـاک کنـد. ایـن درسـت که 
توسـعه دهنـدگان باید اختیار عمل این را داشـته باشـند که 
هـر وقت که خواسـتند بازی خود را از روی اپ اسـتور حذف 
کننـد امـا پـاک شـدن از تاریخچـه ی خریـد بازیکنـان، غیر 
قابل قبول اسـت و کسـانی  کـه یک بار بـرای اینگونه بازی ها 
پـول داده انـد، بایـد بـرای همیشـه به آنها دسترسـی  داشـته 
باشـند .در رابطـه با پرداخت هـای درون برنامه ای  نیز اپل باید 
سیاسـت های خـود را تغییـر دهـد و باز هم کسـانی  که برای 
دسترسـی  بـه این محتوا پـول پرداخت کرده انـد، باید اختیار 
ایـن را داشـته باشـند کـه بـرای همیشـه بـه ایـن محتـوای 
اضافی دسترسـی  داشـته باشـند و کمپانی اپل باید تغییراتی 
را در سیسـتم های خـود اعمـال کنـد کـه ایـن امـکان برای 
کاربـران در دسـترس قـرار بگیـرد. ایـن مسـاله زمانـی  مهم 
می شـود که بسـیاری از توسـعه دهندگان ترجیـح می دهند 

بـه دالیلـی همچـون امتحـان کـردن بـازی و جلوگیـری از 
اجـرای غیـر قانونـی  بازی هـا، بازی هـای خـود را بـه صـورت 
رایگان بر روی اپ اسـتور منتشـر کنند و سـپس بازی کامل 
و محتـوای اضافـی را از طریق پرداخـت درون برنامه ای برای 

کاربـران قـرار دهند.
مسـاله پشـتیبانی طوالنـی  مـدت از بازی ها و رفع سـریع 
مشـکالت آنهـا، باعـث می شـود کـه مشـتریان تحـت هـر 
شـرایطی بـه سـازندگان وفـادار بماننـد و بجای اینکـه از این 
موضـوع عصبانی  بشـوند که بازی ای کـه برایش پول پرداخت 
کرده انـد، بـدون هیچ گونـه اخطاری از اپ اسـتور حذف شـده 
اسـت، احسـاس امنیت بسـیار بیشـتری خواهند کرد. حتی 
اگـر تمـام راهکارهـای بـاال عملی  نباشـد، حداقـل کاری که 
اپـل و سـازندگان بازی هـای حذف شـده از تاریخچه ی خرید 
بازیکنـان می تواننـد بکننـد ایـن اسـت کـه بـدون هیچگونه 
سـوالی ، وجـه پرداخـت شـده توسـط گیمرهـا را به آنهـا باز 
گرداننـد. بـا اینکه اینـکار بازیکنان را خوشـحال نخواهد کرد 
امـا حداقل آنها احسـاس ایـن را نمی کنند که سرشـان کاله 

رفته اسـت.
اگـر هیچگونـه اقدامی در اینبـاره صورت نگیـرد، مطمئنا 
مشـتریان احسـاس امنیـت کمتـری خواهنـد کـرد و روز به 
روز از تعـداد خریـداران بازی هـا بـر روی این پلتفرم کاسـته 
خواهـد شـد. ایـن مسـاله مخصوصـا بـرای بازی هایـی که از 
پرداخت هـای درون برنامـه ای  اسـتفاده می کنند مهم اسـت. 
زیـرا در حـال حاضـر، در مقایسـه بـا بازی هـای پولـی ، ایـن 
بازی هـا بـرای فـروش با چالش هـای بزرگتری روبرو هسـتند 
و عـدم اعتمـاد مشـتریان، بـه شـدت به آنهـا از لحـاظ مالی  
ضربـه خواهـد زد. در انتهـا تنهـا چیزی کـه از اتفاقـات اخیر 
می تـوان برداشـت کـرد ایـن اسـت کـه ایـن رفتـار اپـل و 
سـازندگان بازی هـا، کامـال غیـر قابـل قبول اسـت و مطمئنا 
اگـر ایـن رفتـار ادامه پیدا کند، سـود مالی  ایـن کمپانی ها به 
زودی بـا افـت فاحشـی روبـرو خواهد شـد. همچنین حضور 
بازارهـای رقیـب، تهدید بسـیار جـدی ای برای اپ اسـتور به 
محسـوب می شـود، زیرا همانطـور که پیش از این ذکر شـد، 
رقبـا در انتظار کوچک ترین لغزشـی از سـوی اپل هسـتند تا 

بـرای گرفتن جایـگاه آن، اقـدام کنند. 
اگـر شـما در حـال حاضـر بزرگ تریـن و پـر سـود ترین 
هسـتید، بـدان معنـی نیسـت کـه همیشـه بـه ایـن شـکل 
خواهیـد مانـد. همچنیـن، گیمرهـا و مشـتریان ناراضـی  نیز 
بایـد مطمئـن شـوند که اپـل و کمپانی هـای سـازنده صدای 
آنهـا را می شـنوند و بایـد اعتـراض خـود را به آنهـا به صورت 
علنـی اعـالم کننـد. اگـر هیـچ اقدامـی از سـوی مشـتریان 
ناراضـی  صـورت نگیـرد، اپـل و سـازندگان بازی هـا به همین 

رویـه خـود ادامـه می دهنـد.
بـا اینکـه در زمـان نوشـتن ایـن مطلـب، اعـالم شـد کـه 
بسـیاری از بازی هایـی که از تاریخچـه ی خرید بازیکنان پاک 
شـده اند بـه زودی بـاز خواهند گشـت، امـا این مسـاله دیگر 
نبایـد اتفـاق بیفتـد و هنگامـی کـه شـخصی  برای بـازی ای 
20 دالر پرداخـت می کنـد، نبایـد بـدون هیچگونـه اخطاری 
نتوانـد بـه آن  بازی دسترسـی  پیـدا کند. به هر حـال اپل اگر 
می خواهـد در بـازار بازی هـای ویدئویـی موفـق بمانـد، بایـد 

سـریعا سیاسـت های خـود را تغییـر دهد.

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

برابـر رای شـماره 139460319007000162 و رای اصالحی شـماره 139460319007015223 و رای 
اصالحـی شـماره 139460319007017336 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای عبـداهلل آبیـاری برائی فرزند قنبر بشـماره شناسـنامه 101 صـادره از بروات در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت 257 مترمربـع کـه مـوازی 72/26 مترمربع از ششـدانگ عرصه مورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 451 فرعـی از 8 اصلی واقـع در بخش 4 کرمان بـه آدرس کرمان بلوار 
امیرکبیـر بوعلـی کوچـه 5 خریـداری از محـل مالکیـت خانم علویه سـلطان جـوادی محـرز گردیده اسـت. با این 
توضیـح کـه در آگهـی قبلـی نـام خانوادگی و شـماره شناسـنامه مالک و سـهم وقف ملک اشـتباه چاپ و منتشـر 
گردیـده کـه بدیـن ترتیـب اصـالح مـی گردد. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در یک نوبـت به فاصلـه30روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت یک ماه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار:1394/07/20                                 

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2629                  

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

برابـر رای شـماره 139460319007004376 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم راحله شـمس الدینی دزدان فرزند دادعباس بشـماره شناسـنامه 577 صـادره از رابر 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 197/20 مترمربـع تحت پـالک 13712 فرعـی از 4776 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 32 فرعـی از 4776 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمان بـه آدرس کرمـان بزرگراه 
ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 39 خریـداری از محـل مالکیت آقـای شـاهپور کیانیان محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 2637                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007016249 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای منصور علی آبادی پور فرزند مراد بشـماره شناسـنامه 9 صادره از فهرج در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 294/02 مترمربع تحت پـالک 13970 فرعی از 3968 اصلـی مفروز و مجزی 
شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه ادرس کرمـان بزرگـراه امـام خمینـی 
شـهرک امـام حسـن عسـکری )ع( ورودی بلـوار تره بار انتهـای کوچه جنب کـوره اهک پزی کوچه سـوم منزل 
سـوم خریـداری از محـل مالکیـت آقـای احمد مقتـدر محـرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15 روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2644                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007015129 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محسـن کـوزهء هشـتادانی فرزند علـی بشـماره شناسـنامه 83 صـادره از گلباف در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 97/37 مترمربع تحت پـالک 13986 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه امام 
بلـوار شـهرک صنعتـی نبـش کوچه شـماره 18 خریـداری از محـل مالکیت آقای حـاج علی احمدی نـژاد محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15 روز آگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2646                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007005909 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای عبدالکریم یوسـفی شـاهرخ آبادی فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 257/90 مترمربـع تحـت پـالک 2448 فرعـی از 2787 اصلی 
واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان شـهید مصطفی خمینی کوچـه 4 غربی خریـداری از محل 
مالکیـت آقایـان حـاج محمـود پورزاده حسـینی و محمد حائری محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2658                 

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

برابـر رای شـماره 139460319007015132 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای مهـدی زینـل آبـادی فرزنـد مرتضـی بشـماره شناسـنامه 39 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 146/40 مترمربـع تحت پالک 13805 فرعـی از 3968 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقع در بخـش 2 کرمان به آدرس کرمان شـهرک صنعتی 
کوچـه 10 جهـاد کوچـه دوم سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت آقای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15 روز آگهـی می شـود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1394/07/20                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/8/4            

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2651                 

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

برابـر رای شـماره 4353-94/6/4 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بـم تصرفـات مالکانـه بالمعـارض 
متقاضـی خانـم فاطمه خدابخشـان فرزند فرج اله بشـماره شناسـنامه 86 صادره از در ششـدانگ یـک باب خانه 
و باغچـه بـه مسـاحت 867 مترمربـع پـالک 27 فرعـی از 2 فرعـی از4572 اصلی واقع در شهرسـتان نرماشـیر 
روسـتای گلشـن بخـش 32 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی آقای عباس سـعادت آبادی محرز گردیده اسـت 
. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/7/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/7/20
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بم

محمد امیری خواه          
م الف 57           

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول 
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونده کالسـه 
935380 اجرایـی لـه خانـم عصمـت خسـرویان علیـه خانـم مریـم روحانـی زاده یکدسـتگاه سـواری 
پرایـد بشـماره انتظامـی 298 ج 88 ایـران 45 )بـا مشـخصات فنـی نـوع: دو گانـه سـوز سیسـتم پرایـد تیـپ: 
جـی ال ایکـس- آی رنـگ: بـژ- متالیـک مـدل: 1386 شـماره موتـور: 13/20905367 - شـماره شاسـی: 
1412286179380 -( کـه طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان به مبلـغ 102000000 )یکصد 
و دو میلیـون( ریـال ارزیابـی و تقویـم گردیـده اسـت را از طریق مزایـده به فروش برسـاند لذا جلسـه مزایده در 
مورخ 1394/8/4 راس سـاعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شـوراهای حل اختالف دادگسـتری کرمان 
و بـا حضـور نماینـده مـردم دادسـتان برگـزار مـی گـردد عالقمندان بـه خرید مـی توانند تـا یک هفتـه قبل از 
جلسـه مزایـده از دسـتگاه مذکـور بـه آدرس پارکینگ عقاب واقع در شـهرک پـدر خیابان بعثت، کوچه شـماره 
32 بازدیـد و 10 درصـد قیمـت مـورد نظر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملـی مرکزی کرمان 
واریـز و فیـش آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبـی در داخل پاکت درب بسـته تحویل این اجرا نمایند بدیهی اسـت 
کسـی برنـده مزایـده شـناخته می شـود کـه باالترین قیمـت را تقاضا نمایـد و در صـورت انصراف برنـده مزایده 

10– واریـزی بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- شکیبا 
م الف 1643 
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دیـروز نوزدهـم مهرمـاه جلسـه ای در سـالن پیامبر اعظم 
اسـتانداری کرمان تشـکیل شـد.

در ایـن جلسـه پـس از سـرود ملـی و قرائت آیاتـی از کالم 
اهلل مجید محمودی نیا از اسـتاندار و ذکا اسـدی معاون ایشان 
تشـکر کـرد و به مدیـران و مدعوین خیرمقدم گفـت و برنامه 
هـای طـرح توسـعه ورزش را اینگونـه گـزارش کـرد: امسـال 
بواسـطه مـاه محـرم برنامه هـای هفته تربیت بدنی از بیسـتم 
تا بیسـت و ششـم تنظیم شـده که شـما در جریلن هستید و 
یکـی از اصلـی تریـن برنامه های مـا یادواره چهارصدوشـصت 
وشـش شـهید ورزشـکار اسـتان کرمان بمناسـبت ماه محرم 

اولیـن بـار هفته اینده در شـهر کرمـان برگزار خواهد شـد
برنامـه اجرایـی مـا دو واژه کلیدی داشـت که طـی هزاران 
سـاعت جلسـات ایـن دو واژه خیلـی به ما کمـک کردند یک: 
عدالـت ورزشـی و دو: عدالت جنسـیتی . ما روی سـه موضوع 
کارکردیـم یـک انسـان کـه مربیـان و ورزشـکاران را مـد نظر 
داشـتیم و بعـد از آن فضـا کـه بهـره وری خـوب و کافـی از 
فضاهـای اسـتان رو مـد نظر داشـتیم و موضوع سـوم فعالیت 
بـود که برای تزریق شـور و نشـاط به جامعه بـا افتتاح اکادمی 
هـای مختلف و جشـنواره ها و مسـابقات گوناگـون در این راه 

قدم برداشـتیم.
 بـرای ورزش همگانـی برگزاری مسـابقات ورزش کارکنان 
دولـت و پیـاده روی هـای خانوادگـی و سـنجش سـالمت را 

داشـتیم و جشـنواره های سـالمت در شـش ماهه اول و برای 
ورزش قهرمانـی بچـه هـای چهـارده و پانـزده سـاله اسـتان، 
دویسـت و چهل آکادمی در بیسـت شهرسـتان در چشم انداز 
پنـج سـاله اسـتان انشـااهلل سـاماندهی مـی شـوند. در بحـث 
شهرسـتان هـا کـه مبحـث عدالـت جنسـیتی مطـرح بـود و 
عدالـت ورزشـی، پیـش بینی شـده کـه هفـت هـزار نوجوان 
چهـارده تـا پانـزده سـاله فعالیـت شـان را درایـن آکادمی ها 
آغـاز مـی کنند و تا اآلن پنج هزار ورزشـکار سـاماندهی شـده 
انـد فقـط رفسـنجان سـیرجان و راور مانـده انـد کـه آنها هم 
انشـااهلل در اولین فرصت مشـکل شـان حل می شـود. دوهزار 
و هفتاد و شـش نفـر دختر و دوهزار هشـتصدو چهل یک نفر 
پسـر در دویسـت و چهـل آکادمی ورزش اسـتان سـاماندهی 
شـده اند.که شـصت درصد ایشـان پسـر و چهل درصد دختر 
به این دلیل که کشـتی ، ورزش باسـتانی و دوچرخه سـواری 
رشـته هایی هسـتند کـه ورزشـکار دختـر ندارند. آمـاری که 
در بخـش عملیاتـی هسـت و اطالعـات اسـتانی که داشـتیم 
فعالیـت قهرمانـی قبل از طرح توسـعه با همیـن کارکرد پس 
از طـرح تفـاوت معنـاداری دارند و حتی بچـه های جنوب هم 
سـاماندهی شـده اند و تمام تجهیزات هم فراهم شـده که در 

سـطح ورزش قهرمانـی بچـه ها بتواننـد کارکنند.
وی افـزود: تفاهـم نامـه ای با فرمانـداران و روسـای ادارات 
ورزش و جوانـان شهرسـتان هـا بـرای اجرای هرچـه بهتر این 

طرح منعقد شـده اسـت.
و تصریح کرد: 12 پایگاه مرکزی اسـتعداد سـنجی ورزشی 
بـرای کل اسـتان در نظر گرفته شـده که اولیـن آن بزودی در 
کرمـان افتتـاح مـی شـود و این پایـگاه تکلیف خانـواده ها در 
رابطـه بـا فرزندانشـان بـا توجه به تسـت هایی کـه گرفته می 

شـود روشـن می کند.
مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: 
سـنجش سـالمت کارکنان، حرکات اصالحی، ارزیابی سالمت 
جسـمی شاغالن از سـایر مواردی اسـت که در این طرح دیده 
شـده و در طـرح ارزیابـی سـالمت شـاغالن تنهـا 30 درصـد 

هزینـه از شـاغالن دریافت می شـود.
همچنیـن در این نشسـت تندیسـی به منظـور قدردانی از 
تدویـن و اجـرای طـرح توسـعه ورزش از سـوی آکادمی های 

ورزشـی استان توسـط یکی از ورزشـکاران نوجوان به استاندار 
کرمان اهدا شـد.

اسـتاندار کرمـان نیـز از محمدامیـن تـرک آبـادی یکـی 
از ورزشـکاران فعـال در طـرح توسـعه ورزش تجلیـل کـرد و 
تندیـس هیـات ورزش پهلوانـی و زورخانـه ای نیـز از سـوی 

رییـس ایـن هیـات بـه اسـتاندار اهدا شـد.
فاریـاب،  هـای  فرمانـداران شهرسـتان  نشسـت  ایـن  در 
عنبرآبـاد و روسـای هیـات های والیبـال و پهلوانـی و زورخانه 
ای بـه ارائـه گزارشـی از رونـد اجرای طـرح توسـعه ورزش در 

شهرسـتان یـا هیـات مربـوط پرداختنـد .
همچنین از سـامانه طرح توسعه ورزش همگانی و قهرمانی 
اسـتان رونمایی شـد که این سـامانه برای اطالع مسـووالن و 

نظـارت دقیق بـر اجرای این طرح راه اندازی شـده اسـت. 

مدیر کل ورزش و جوانان در نشست شورای عالی ورزش استان کرمان خبر داد

برگزاری یادواره 466 شهید ورزشکار استان
  عرفان زارعی

 خبر

گوناگون

امـروز ورزشـگاه شـهدای مـس رفسـنجان که بـه طور 
نصـف و نیمـه بـه بهـره بـرداری رسـیده اسـت، بیشـتر از 
همیشـه در دیـد قـرار خواهـد گرفـت چراکـه مهمتریـن 

بـازی از روز تولـد خـود را میزبانـی خواهـد کـرد.
ایـن ورزشـگاه که از ابتـدای بازی های مس رفسـنجان 
در ایـن فصـل بـه عنـوان ورزشـگاه خانگـی مسـی هـای 
رفسـنجان مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد، هرچنـد در 
کلیـات بـه اتمـام رسـیده اسـت امـا در مـوارد جزئـی و از 
جملـه ریـزه کاری هـای مروبـط بـه نمـا و محوطه سـازی 
کارهـای زیـادی دارد ولـی بهرشـکل ایـن ورزشـگاه 15 
هـزار نفـری میزبانـی بازی مـس کرمان و مس رفسـنجان 
را برعهـده خواهـد داشـت. البتـه قطعـا ایـن ورزشـگاه بـا 
همیـن شـرایط خـود هـم بـه مراتـب وضعیتـی بهتـر از 
اسـتادیوم تختـی رفسـنجان دارد کـه فصـل قبـل بـازی 
حسـاس مـس کرمـان و مـس رفسـنجان را میزبانـی کرد 
و البتـه بـارش سـنگ هـا و البته ناسـزاها از روی سـکوها 
سـبب نشـد که خاطـره خوبی از ایـن بازی در رفسـنجان 

در ذهـن فوتبـال کرمـان نقـش ببنـدد.
مـی  جدیـد،  ورزشـگاه  در  بـازی  برگـزاری  بـا  قطعـا 
تـوان امیـدوار بـود کـه فضـای جدیدی هـم بر ایـن بازی 
حاکـم باشـد و بـه میمنت بهـره بـرداری ورزشـگاه جدید 
رفسـنجانی هـا، حاشـیه هـای زشـت این بـازی پیش پای 
جذابیـت هـای آن ذبـح شـود تـا مبارکـی سـاخت ایـن 

ورزشـگاه بـه همـه فوتبـال کرمـان و مـس برسـد.
بـا ایـن حال ایـن بازی از هـر بعد جذابیـت های خاص 
خـود را خواهـد داشـت... همـه در اسـتان کرمـان بـر این 
بـاور هسـتند کـه جایـگاه شـانزدهمی مس رفسـنجان در 
ایـن فصـل اصـال دلیلـی نیسـت که ایـن تیـم برابـر برادر 
بزگتـر خـود تیمی ضعیف باشـد و مس رفسـنجان اگر در 
تمـام طول فصل هـم بازنده باشـد، اما در نبـرد خانوادگی 
بـرای دفـاع از حیثیـت خـود، توان فنـی اش را چنـد برابر 
خواهـد کـرد و ایـن مسـئله در بازی فـردا کامال به چشـم 
خواهـد آمـد و در روزی کـه مـس رفسـنجان متفـاوت 
خواهـد بـود، قطعـا بـرادران بزرگتـر کرمانـی نیز بـه هیچ 

وجـه درصـدد نیسـتند حریـف را دسـتکم بگیرند.

ایـن بـازی اوج انگیـزه هم بـرای بگوویچ خواهـد بود.... 
سـرمربی فصـل قبل مـس رفسـنجان که در دو سـالی که 
بـا ایـن تیم در لیـگ یک کار کـرد از مس رفسـنجان تیم 
بسـیار باشـخصیتی سـاخت و حـاال بـا نتایـج ایـن فصـل 
مـس رفسـنجان، هـواداران این تیم بیشـتر از همیشـه نیز 
دلشـان بـرای بگوویـچ تنـگ شـده اسـت، عصر فـردا این 
مربـی را برابـر تیـم خـود مـی بیننـد آن هم در بـازی که 
بگوویـچ خیلی دوسـت دارد بـه آن ها ثابت کنـد که هنوز 
مربـی بزرگـی اسـت و در رفسـنجان مـی توانـد بـا تیـم 
خـود خـوب نتیجه بگیـرد! حتی اگـر نام این تیـم از مس 

رفسـنجان بـه کرمـان تغییر کرده باشـد.
بهرشـکل ایـن بـازی کـری هـای خـاص خـود را بیـن 
هـواداران دو تیـم دارد و برنـده ایـن بـازی بـه خوبـی می 
دانـد هماننـد همـه دربـی هـای دیگـر دنیـا مـی تواند پز 
بـرد آن را تـا سـال هـا بدهـد و از همیـن رو ایـن بـازی 

جذابیـت هـای خاص خـود را هم خواهد داشـت. جذابیت 
هایـی کـه همانطـور که تاکید شـد نباید فدای حاشـیه ها 
شـود بلکه این حاشـیه هاسـت کـه باید ذبح ایـن جذابیت 
هـا شـود.  اگـر تـا همین سـال قبـل و پیـش از بـازی دو 
تیـم همـواره ایـن مسـئله دهـان به دهـان می گشـت که 
بـازی دو تیـم بـه واسـطه حضـور از یـک خانـواده، از قبل 
تعیین شـده و مشـخص اسـت و بسـیاری از اهالی فوتبال 
کشـور بـدون هیـچ دلیلـی معتقـد بودنـد کـه دو تیـم در 
زمیـن بـازی یقـه یکدیگـر را نمـی گیرنـد، اما بـا توجه به 
بـازی هـای دو تیـم در پلـی آف فصل قبل و حاشـیه های 
خـاص آن و تبعاتـی کـه بعـد از آن حاصل شـد، حاال این 
نگرانـی در بیـن فوتبالـی ها ایجاد شـده اسـت کـه دو تیم 
بیشـتر از حـد نرمـال یقـه یکدیگـر را چه در زمیـن و چه 

بـرروی سـکوها بگیرند!!
البتـه بـازی لیگـی دو تیـم در ایـن فصـل، حساسـیت 

کشـنده بـازی پلی آف فصـل قبل را نـدارد و قطعا آرامش 
بیشـتری بـر ایـن بـازی نسـبت بـه آن مسـابقه هـا حاکم 
اسـت ولـی دو تیم بایـد بدانند کـه حفظ شـان خانوادگی 
و احتـرام مس بیشـتر از هـر چیزی بر آن ها واجب اسـت 
و اصـال نبایـد شـرایطی ایجاد کننـد که نام بـزرگ مس با 

خدشـه روبرو شـود.
بـا ایـن حـال بـازی فـردا بـازی جذابـی خواهـد بـود و 
حساسـیت هـای الزم خـود را خواهـد داشـت و دو تیم به 
خاطـر نـام دربـی »مـس کرمانیکو« بـر آن با تمـام وجود 
برابـر هـم بـازی خواهنـد کـرد و تیـم برنده راهی بهشـت 
خواهـد شـد هرچند شـمایل بازی بـه یک نتیجه تسـاوی 
هـم بسـیار نزدیـک اسـت ولـی بـا ایـن حـال دو تیـم بـه 
هیـچ وجـه برابـر یکدیگـر پا پـس نخواهنـد کشـید و باید 
دیـد فـردا کـدام بـرادر فاتحانه به بـرادر دیگر خود دسـت 

داد! خواهد 

ذبح حاشیه پیش پای جذابیت
 سعید قرایی

مفقودی 
رضا فرزند سخی تبعه 

افغانستان مفقود گردیده 
است برای یابنده 10 

میلیون تومان مژدگانی 
پرداخت می گردد.
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 اسکوربورد

افقی
1-هیأت دولت - درد مفاصل

2-پرنده خوش خوراک - قلوب - خوشمزه، لذیذ
3-کارگاه هنری - پایتخت لیدیه - کالهبردار، مفت خور

4-جودوی چینی - قدرت و توان - با ناز آید
5-خوردن - اندک، معدود

6-طایفه غرب ایران - اسرار - اثر بیدل - ستون بدن
7-جسـت وجـو - شـرکت خودروسـاز سـوئدی متعلـق بـه 

جنـرال موتـورز امریـکا - غـم - مسـاوی شـطرنج
8-گوجه فرنگی یزدی - باال - مرکز بوتان

9-شـهر صنعتـی آلمان - صـدای مرغابی - گشـادگی بین دو 
کوه - اپـرای کوچک

10-آزاد و رهـا - قاضـی امـوات هندوها - رخـت و پارچه - از 
مـا بهتران

11-مرکز آرژانتین - واحد شمارش دکان
12-شـهر آلمـان - دریچـه تنظیـم نـور در دوربیـن - اقامـت 

گزیدن
13-الکترود متصل به قطب منفی - کاال - به تنهایی

14-مار آذری - نشانی - حاجت
15-شـکیبایی اسـت و به فرمـوده حضـرت امیرالمؤمنین )ع( 
بـا فـرو خـوردن خشـم به دسـت مـی آیـد - خانـدان پیامبر 

)ص( اکرم 
عمودی

1-پدیـده ای کامـال تـازه بـا نـام ebook که نظـام آموزش و 
اطالع رسـانی را با دگرگونی هایی اساسـی مواجه کرده اسـت 
و میتوانـد عـالوه بر متن، فیلـم، صوت، تصاویر و انیمیشـن را 

نیز شـامل شود
2-نشانه و معجزه - دیکتاتور انگلیس - جانشین

3-دیوانه نمای عاقل - پسـوند شـباهت - سیاستمدار معروف 
انگلیسی

بیگانه-فریـاد  گیالن-ضمیـر  بازی-مرکـز  اسـباب  4-نوعـی 
عدالـت

5-مرد بخشنده - گردهمایی علمی - تکبر
6-ضربه سر - الهه زیبایی - بی اسم و نشان، نامعروف

7-بی حس - بیهوده - پوشیدگی، پنهان کردن
8-بـا گشـایش اثـری از ناصر خسـرو اسـت - هسـتی و وجود 

اختیاری  -
9-نوعی مسـابقه دو اسـتقامت - پرنده شـکاری - نیم صدای 

االغ
10-روزگاری جای تاکسی بود - متقارب - ادات تشبیه

11-پائیـن چـاه - یکـی از اصول دیـن اسـالم - ورزش مفرح 
زمستانی

12-بالشـتک نـان پـزی - مـرادف آشـغال - خیـس آذری - 
خـودداری از پرداخـت وجـه چـک یـا برات

13-سرکرده، بزرگ - تلمبه موتوری - کم طاقت
14-آرزو، منظور - استوار، پایدار - از جنس نی!

15-اثری از ابوعلی سینا
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