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هنگام احداث ساختمان، از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند.

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/36 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقداری لوله پلـی اتیلـن 63-90-110-400 مورد 
نیـاز خـود را از طریـق تولیـد کنندگان یـا نمایندگان رسـمی آنها خریـداری نماید. لذا واجدین شـرایط 
مـی تواننـد بـا ارائـه معرفـی نامـه از تاریـخ 94/10/16 لغایـت تاریـخ 94/10/24 جهـت دریافت اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس کرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـاب اسـتان- مدیریـت بازرگانی 

مراجعـه نمایند. 
مبلغ اولیه برآورد: 13/997/500/000 ریال  

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 699/000/000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی، یـا چـک 
تضمیـن شـده در وجـه شـرکت آب و فاضـاب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا پایان وقت اداری مورخ 94/11/5
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 94/11/6 

مـدت اعتبـار پیشـنهاد قیمـت 3 ماه از تاریخ بازگشـایی پاکات پیشـنهاد قیمـت تا زمان انعقـاد قرارداد 
می باشـد. 

روابط عمومی آموزش همگانی 

هفته نامه تجارت شرقی
در 32 صفحه  منتشر شد
www.tejaratesharghi.ir

درباره 
پگاه و آپارتمانش

عرفان زارعی

بررسی وضعیت مجموعه 
تفریحی ورزشی

 عفاف کرمان
سپیده ایران منش

از تاریخ درس
 نمی گیریم

علی رضا ابراهیمی

در پی تالش های سرمایه گذار عمانی به ثمر نشست!

رونمایی از دریاچه خشت مال ها
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برگزاری کارگاه آموزشی سامانه 
سپتا در شرکت آب و فاضالب 

روستایی  استان کرمان
شـرکت آب و فاضاب روسـتایی  اسـتان کرمان 
بـه منظـور افزایـش توانمنـدی امـور و ادارات آبفار 
تابعـه اسـتان و بـه روز رسـانی اطاعـات سـامانه 
ی سـپتا اقـدام بـه برگـزاری جلسـه ی تخصصـی 
آموزشـی سـپتا کـه بـا حضـور مهنـدس صدوقـی 
اندیشـی سـپتای  هـم  بلـوک  دبیرخانـه  نماینـده 
شـرق کشـور و معاونـت نظـارت بـر بهـره بـرداری 
رئیـس وکارشناسـان اداره بهره بـرداری و نگهداری 
و مسـئول سـپتای اسـتان و نیـز کاربـران سـپتای 
ایـن جلسـه صدوقـی بـه  شهرسـتانها نمـود.  در 
همـراه اعضـا جلسـه ضمن تبییـن اهداف اسـتقرار 
سـامانه سـپتا بـه بررسـی عملکـرد امـورات تابعـه 
آبفار اسـتان و بررسـی مشـکات کار با این سامانه 
پرداختنـد وکاربـران شهرسـتانها نیز بـه بیان نقطه 
نظـرات ، پیشـنهادات و عملکـرد و چالـش هـای 
پیـش روی حـوزه خـود پرداختنـد وی اظهـار کرد 
ارزیابـی هـای 6 ماهـه و یـک سـاله که تـا کنون از 
شـرکت هـای آب وفاضـاب کشـور انجام می شـد 
از ایـن پـس بـا تاکیـد بـر عملکـرد سـامانه سـپتا 
خواهـد بـود و نظارت مدیـران شهرسـتانها بصورت 
اثـر بخـش تـر خواهـد  نیـز  بـر سـامانه  هفتگـی 
بـود. در ادامـه مهدیـه السـادات افضلـی مسـئول 
سـپتای شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان ضمـن بیان 
و تبییـن اهمیـت سـپتا از آن بـه عنـوان پایـه و 
یـاد  بـرداري شـرکت  بهـره  معـاون  آمـار  اسـاس 
کـرد و ایـن سـامانه را در راسـتای تهیـه ، تدویـن، 
تکمیـل و ارسـال تمـام اطاعـات مربوط بـه حوزه 
بیشـتر  نظـارت  خواسـتار  و  کـرد  بیـان  معاونـت 
مدیـران بـر اطاعـات ایـن سـامانه و دقـت بیشـتر 
سـامانه  بـه  اطاعـات  ورود  در  کاربرشهرسـتانها 
را همـکاری و  اقدامـات صـورت گرفتـه  و  شـدند 
تعامـل متقابل در راسـتای بهبود وضعیت سـامانه، 
آمـوزش نیـرو هـای دفتـری بخـش هـا بـه صورت 
ماهانـه و رفـع اشـکاالت روزانـه، چـک کـردن تک 
تـک فـرم های حـوادث بـه صـورت روزانـه و ثبت 
تولیـد روزانـه چـاه هـای مجتمـع هـای آبرسـانی 
یـادآور شـدند. در پایان جلسـه صدوقـی از مدیران 
بـه  بـا  امـور شهرسـتانها خواسـت  و کارشناسـان 
روز رسـاني اطاعـات و ثبـت درسیسـتم سـپتا در 
تسـهیل انجـام برنامـه ریـزي هـاي صـورت گرفته 

همـکاري نماینـد.

کسب مدال نقره جوانان آسیا، 
توسط فرزند کارمند شرکت گاز 

استان کرمان
بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت گاز اسـتان 
کرمـان ، سـهند صفـی زاده در مسـابقات قهرمانی 
ژیمناسـتیک جوانان آسـیا که در ویتنـام و در بین 
بـا حضـور 242 ورزشـکار  و  10 کشـور آسـیایی 
برگـزار گردیـد ،موفـق به کسـب  مـدال نقـره این 
بخـش از مسـابقات شـد . ودیعتـی مدیـر عامـل 
شـرکت گاز اسـتان کرمـان ضمـن تقدیـر از صفی 
زاده  و فرزند ورزشکارشـان که با تاش و کوشـش 
افتخـار  کرمـان  اسـتان  گاز  شـرکت  بـرای  خـود 
آفرینـی کردنـد، گفـت: ورزش بـه عنـوان یکـی از 
عوامـل اصلـی سـامت روحـی و جسـمی کارکنان 
بسـیار بـا اهمیـت اسـت و اینکـه کارکنـان در یک 
فضایـی کامـا صمیمـی بـه رقابـت مـی پردازنـد، 
نشـاط سـازمانی ایجـاد مـی کنـد. وی بـا تاکیـد 
بـر اینکـه مـی بایسـت در رشـته های ورزشـی که 
شـرکت صاحـب افتخـار مـی باشـد باید بـا جدیت 
داشـت:  اظهـار  گـردد،  ریـزی  برنامـه  بیشـتری 
بـا بهـره بـرداری از مجتمـع ورزشـی و فرهنگـی 
شـرکت گاز کـه در دسـت پیگیـری و اقـدام مـی 
و  رشـد  جهـت  را  الزم  فضـای  امیدواریـم  باشـد 
پـرورش و شـکوفایی چهـره هـای ورزشـی جدیـد 
را فراهـم نماییـم. وی در ادامـه گفـت : تـاش و 
کوشـش فرزنـدان ایـران در رسـیدن بـه موفقیـت 
جـای بسـی افتخـار اسـت کـه ایـن اسـتان چنین 
فرزندانـی در رشـته هـای  ورزشـی و علمـی دارد 
کـه بـا تاش و کوشـش مسـتمر و بـا اسـتعانت از 
خداونـد متعـال پرچم پـر افتخار ایـران را به اهتزار 

در مـی آورنـد.

سرچشمه میزبان 
نمایشگاه آثار 
نقاشي رضا افسري 
نمایشـگاه آثـار نقاشـي رضا 
چهاردهـم  دوشـنبه  افسـري 
معـاون  حضـور  بـا  مـاه  دي 
و  معـدن  و  وپاالیـش  ذوب 
سرچشـمه،  مـس  فـرآوري 
مدیـران و عاقمنـدان بـه هنـر 

افتتـاح شـد. ایـن هنرمنـد در مـورد نقاشـي مـدرن گفـت: نقاشـي مدرن، 
تجسـم برداشـت هـا از طبیعـت و محیـط اطـراف بصـورت سـاده اسـت و 
در جامعـه مـا درک شـعري افـراد نسـبت بـه درک بصـري باالتـر اسـت 
و افـراد یـک شـعر را بسـادگي مـي فهمنـد امـا وقتـي نقاشـي مـي بیننـد 
چراهـاي مختلفـي در ذهنشـان نقـش مـي بنـدد. وي در مورد نقاشـي در 
اروپـا گفـت:  در کشـورهاي اروپایـي همیشـه تصویـر فرد یا طبیعـت را مي 
کشـند در صورتیکـه در ایـران وقتـي مـا بـه فـرش ایرانـي نگاه مـي کنیم 
برگرفته ازطبیعت و بصورت سـاده اسـت اصل نقاشـي همین اسـت.   این 
نمایشـگاه شـامل 30 تابلـو نقاشـي از آثـار ایـن هنرمنـد مـي باشـد، رضـا 
افسـري متولـد  1347 و داراي فـوق لیسـانس نقاشـي از دانشـگاه هنـر 
اسـت، عضـو انجمن هنرمنـدان نقاش ایران اسـت و تا بحال 10 نمایشـگاه 

انفـرادي برگـزار کـرده اسـت.

بیان مزایاي خانه هاي 
هوشمند و سیستم هاي 
AMI توسط
 معاون پژوهشی  
پژوهشگاه نیرو

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیع برق جنوب استان 
کرمـان ،دکتر گئـورک قره پتیان 
معاون پژوهشـي پژوهشـگاه نیرو 

و عضـو هیـات مدیـره انجمـن علمـي شـبکه هوشـمند بـرق ایـران در جلسـه 
آموزشـي کـه بـا حضـور مدیرعامل،معاونیـن فنـي و اعضـا کمیتـه اتوماسـیون 
شـرکت توزیـع بـرق جنوب اسـتان کرمان در محل این شـرکت برگـزار گردید؛  
بـه تشـریح شـبکه هـاي هوشـمند پرداخـت. وی شـرایط کنونـي؛   از جملـه 
تقاضـاي بـاالي انـرژي ،تجدیـد سـاختار ، ایجـاد رقابـت وکمبـود  منابـع مالي 
را سـبب نیـاز بـه  یـک شـبکه کارآمدتر و ظهور شـبکه هـاي هوشـمند انرژي 
الکتریکـي ذکـر نمـود . قره پتیـان  در ادامه توجـه به تولید برق بـا کربن پایین 
و هوشـمند سـازی شـبکه هاي بـرق را از جمله راهبردهـاي کنوني صنعت برق 
در کشـورهاي پیشـرفته بیـان نمـود. در ادامه وی به بیان خصوصیـات و مزایاي 
یـک سیسـتم AMI کارآمد)سیسـتم اندازه گیـري پیشـرفته(پرداخت . وی  از 
جملـه مزایـاي AMI را اطـاع از قیمـت هـاي لحظـه اي برق  توسـط مصرف 
کننـدگان؛ بهبـود بـازده تحویـل انـرژي؛ تسـهیل یکپارچـه سـازي تولیـدات 

پراکنـده و کاهـش پیـک مصـرف بار ذکـر نمود.

بازدید اعضاء هیئت 
علمي هایتک از 
پروژه هاي برق شمال 
عمومـي  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت توزیـع نیروي برق شـمال 
هیئـت  اعضـاء  کرمـان،  اسـتان 
علمي دانشـگاه تحصیات تکمیلي 
پیشـرفته  آوري  فـن  و  صنعتـي 
اسـتان کرمان به سرپرسـتي دکتر 

میرزایي رئیس این دانشـگاه از تأسیسـات شـرکت توزیع نیروي برق شـمال استان 
کرمـان بازدیـد کردنـد.   در ابتـدا عـرب زاده، معـاون برنامه ریزي و مهندسـي این 
شـرکت ضمـن خـوش آمدگویي بـه ارائـه مـواردي از قبیـل  وضعیـت جغرافیایي 
شـرکت،  حجـم شـبکه و تأسیسـات و اطاعـات مربـوط بـه مشـترکین پرداخت. 
وي همچنیـن در خصـوص فعالیـت هـاي شـرکت در زمینه GIS، تـاالر گفتگوي 
مجـازي، سیسـتم نظـام مشـارکت،  جزئیات سـاختار شـبکه توزیـع بـرق، کاربرد 
پسـتهاي بـرق زمیني، ابعاد و مشـخصات آنهـا، نحوه عملکرد تجهیـزات الکتریکي 
داخـل پسـت هـا اعم از تابلوهاي فشـار متوسـط و فشـار ضعیف مطالبـي را عنوان 
کـرد. عـرب زاده در ادامـه در خصـوص کارهـاي انجـام شـده سـال جـاري ماننـد: 
تبدیـل سـاختمان کارخانـه چـراغ بـرق هرندي بـه نمایشـگاه دائمي سـیر تحول 
صنعـت بـرق، پروژه اصاح شـبکه بـرق بازار کرمـان و اجـراي پروژه نیـروگاه هاي 
خورشـیدي میـدان زرنـد بـه میـزان 80 کیلـو وات و همچنیـن در خصوص نصب 

پنـل هـاي خورشـیدي مـدارس و مسـاجد مـواردي را بیان داشـت.

مطبوعات در آگاه 
سازی مردم از مسایل 
اقتصادی باید بیش از 
پیش فعال باشند

مدیـر اجرایـی دفتـر نمایندگی 
در  رفسـنجان  در  کرمـان  اتـاق 
مطبوعـات  نمایشـگاه  از  بازدیـد 
و کتـاب ایـن شهرسـتان بـر آگاه 
سـازی اقتصـادی بیـش از پیـش 

اقشـار مختلـف مـردم توسـط مطبوعـات تاکید کـرد. به گـزارش دفتـر نمایندگی 
اتـاق بازرگانـی کرمان در رفسـنجان ، مدیر اجرایی این دفتر در بازدید از نمایشـگاه 
مطبوعـات و کتـاب شهرسـتان رفسـنجان در صحبـت بـا تعـدادی از نماینـدگان 
مطبوعـات حاضـر در ایـن نمایشـگاه بـر آگاه سـازی اقتصـادی و ایجـاد فرهنـگ 
اقتصـادی در بیـن اقشـار مختلف مـردم تاکید کرد. عباس عسـجدی گفت : بخش 
خصوصـی و جامعـه کارآفرینـان و بازرگانـان از تـاش هـای مطبوعـات در اطـاع 
رسـانی مباحـث اقتصـادی خصوصـا در سـال های اخیر تشـکر می کنـد و قدردان 
ایـن زحمـات اسـت و بـر این اعتقاد اسـت کـه در شـرایط جدید اقتصادی کشـور 
الزم اسـت مطبوعـات بـه عنوان یکـی از متولیان اصلـی فرهنگ سـازی در جامعه  
در راسـتای انجـام رسـالت خـود مبنی بـر فرهنگ سـازی و اطاع رسـانی دقیق و 
بـه موقـع ، سـطح آگاهی های مخاطبـان خود را ارتقـا دهند. وی افزود : رسـانه ها 
مـی تواننـد بـه صورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم مردم را بـه انجام سـرمایه گذاری 

هـای هـر چنـد خـرد راهنمایـی کنند.

برق جنوبنمایشگاه اتاق بازرگانیبرق شمال

کرمان ویچ

در  واقـع  هـا  مـال  گـود خشـت 
مرکـز شـهر کرمـان حکایتـی بـس 
گـود  ایجـاد  حکایـت  دارد.  دراز 
خشـت مالهـا بـه حـدود 200 سـال 
کـه  زمـان  آن  گـردد.  برمـی  قبـل 
آقـا محمدخـان قاجـار حملـه خـود 
را بـه کرمـان آغـاز کـرد، کرمانی هـا 
لطفعلی خـان زنـد را بـا وجود تمـام سـختی های موجود 
بـه شـاه قجر تحویـل ندادنـد و سـعی کردند با اسـتفاده 
از توانایی هـای خـود جلـوی حمله شـاه قاجـار را بگیرند. 
بـرای ایـن کار در محلی کـه بعدها به گود خشـت مال ها 
شـهرت یافـت اقـدام بـه برداشـت خـاک و تهیه خشـت 

بـرای سـاخت حصـار اطـراف شـهر کرمـان کردنـد.
مرغوبیـت خـاک ایـن منطقـه به حـدی بود کـه برای 
سـاخت آثـار تاریخـی به جـای مانـده در کرمـان نیـز از 
ایـن خـاک بهـره می بردنـد و در نهایـت گودالـی عمیـق 
ناشـی از برداشـت های مکـرر خـاک در ایـن قسـمت از 
شـهر کرمـان ایجاد شـد و چـون از این خاک بـرای تهیه 
خشـت اسـتفاده می شـد و خشـت مـال های کرمـان در 
ایـن قسـمت از شـهر فعـال بودنـد ایـن گـودال به اسـم 
در  کـه  گودالـی  شـد.  نام گـذاری  خشـت مال ها  گـود 
دوران معاصـر به یکی از مشـکات چالشـی شـهر کرمان 

تبدیل شـده اسـت.
از  رهایـی  بـرای  کرمـان  شـهرداری  میـان  ایـن  در 
بـرای  فرصـت  ایـن  از  اسـتفاده  البتـه  و  چالـش  ایـن 
سـرمایه گذاری در کرمـان تصمیـم گرفـت کـه بـا تهیـه 
طرحـی بـه نـام پروژه صـاروج از ایـن گودال در راسـتای 
جذب سـرمایه گذار و احـداث بزرگ ترین پارکینگ شـهر 

کرمـان و همچنیـن یکـی از بزرگ تریـن پارکینگ هـای 
طبقاتـی کشـور اسـتفاده کنـد.

ایـن پـروژه در واقـع بعـد از 16 سـال رکـود باهمـت 
شـهرداری کرمـان بـه سـرمایه گذاران خارجـی معرفـی 
ایـن زمینـه  شـد و قـرار شـد سـرمایه گذار عمانـی در 
از  یکـی  چارچـوب  همیـن  در  و  کنـد  سـرمایه گذاری 
بزرگ تریـن پروژه هـای رفاهـی و گردشـگری کرمـان نیز 
در کنـار احـداث چهـار هـزار پارکینـگ طبقاتـی در این 

نقطـه از شـهر کرمـان آغـاز شـود.
آغـاز ایـن پـروژه بـا تحریم ها همـراه شـد و کار جذب 
سـرمایه را ُکنـد کـرد هرچنـد که زمینـه الزم نیـز برای 
اجـرای ایـن پروژه از سـوی دسـتگاه های اجرایـی کرمان 
فراهـم نمی شـد و درحالی کـه مسـئوالن از فـرش قرمـز 
برخـی  امـا  می کردنـد  صحبـت  سـرمایه گذاران  بـرای 
سـرمایه گذاران  پـای  زیـر  از  را  فـرش  دسـتگاه ها  از 

می کشـیدند.
 یکـی از مشـکاتی کـه در همـان آغـاز مطـرح شـد 
بحـث قـرار گرفتـن ایـن پـروژه در منظـر بـازار تاریخـی 
کرمـان بـود و در مـوازات آن نیـز بحـث تملـک اراضـی 
اطـراف پـروژه بـر سـر زبانهـا افتـاد کـه درنهایـت بـه 
کاهـش طبقـات پـروژه صـاروج انجامیـد؛ امـا در نهایـت 
بـا همـت متولیـان امـر سـرمایه گذار خارجـی در کرمان 
حضـور یافـت و ایـن روزهـا پـس از مدت هـا شـاهد کار 
شـبانه روزی بـرای گودبـرداری و آغـاز ساخت وسـاز در 

هسـتیم. پـروژه  این 
کـف ایـن گـودال در حـال حاضـر بتون ریزی شـده و 
کارگـران هـم در حـال کارنـد؛ امـا مدتـی اسـت که یک 
مشـکل دیگـر ایجـاد شـده و کسـبه اطـراف ایـن گودال 

را شـاکی کـرده اسـت. راه یابـی آب هایی بـه این گودال 
کـه برخـی مـی گویند فاضاب اسـت و برخـی آن را آب 

زیرسـطحی مـی نامند.
رضـا بهـا الدینی یکی از کسـبه خیابان امام اسـت که 
بـا انتقـاد از ایـن وضعیـت مـی گوید:»تجمـع آب در این 
گـودال باعـث جمـع شـدن میکروب می شـود. بـا وزش 
بـاد بـوی بـد فاضاب هر بعـد از ظهر باعث آزار سـاکنان 
ایـن خیابـان می شـود. حتی بیـم آن می رود کـه با این 

حجـم آب سـاختمان ها آسـیب ببیند.«
حسـینی دیگـر کاسـبی اسـت کـه مـی گوید:»همـه 
مراحـل اجـرای پـروژه گود خشـت مـال ها با مشـکاتی 
بـرای کسـبه خیابـان امـام همراه بـوده اسـت. آن زمانی 
کـه ایـن جـا خرابـه بـود، امنیـت مغـازه هـا را بـه خطر 
انداختـه بـود. حـاال هـم که در حال شـکل گیری اسـت، 
بیشـتر  کار  مقـداری  بـا  کـه  دارد  دیگـری  مشـکات 
برطـرف مـی شـود. بـا شـرکت 115 کـه مجـری طـرح 
اسـت تمـاس گرفتـم جـواب درسـتی ندادند. از شـهردار 
محتـرم منطقـه یـک، جنـاب آقـای مهنـدس سـعیدی 

تقاضـا دارم کـه رسـیدگی کننـد.«
مـی  امـام  خیابـان  کسـبه  از  نمـا  صنعـت  مسـعود 
گوید:»ایـن آب بـه دیوارهـای مغازه ها آسـیب وارد می 
کنـد. جالـب این جاسـت کـه گـودال در مجـاورت بازار 
تاریخـی کرمـان قـرار دارد. نمـی دانـم ایـن رطوبت ها 
بـه بـازار هـم صدمـه مـی زنـد یـا نـه؟ بـا زلزلـه هـای 
کوچکـی کـه در کرمـان رخ مـی دهـد شـاید خطـری 
دیگـری  مهـم  مسـاله  کنـد.  تهدیـد  را  هـا  سـاختمان 
کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه عمـده فروشـی هـای 
در  دارنـد،  قـرار  خیابـان  ایـن  اطـراف  در  موادغذایـی 
صورتـی کـه ایـن آب هـا ایـن جـا باقـی بمانـد از نظـر 

بهداشـتی هـم قابـل قبـول نیسـت.«

شـهردار منطقـه یـک در خصـوص مشـکات ایجـاد 
شـده و نگرانی شـهروندان بـه پیام ما توضیحاتـی را ارائه 
کـرده اسـت. علی سـعیدی بـاران هـای اخیـر را موجب 
بـاال آمـدن سـطح آب هـای زیـر سـطحی و در نتیجـه 
تزریـق ایـن آب بـه گـودال شـد. وی افـزود:» مـا بعد از 
اجـرای گالـری آب منطقـه ای و هدایـت آب بـه سـمت 
جنـگل قایـم و همچنیـن زمـان خـاک بـرداری در ایـن 

قسـمت رطوبـت نداشـته ایم. 
بعـد از بارندگـی هـا آب بـه زمین تزریق شـده اسـت. 
زه کشـی هایـی انجـام شـده اسـت کـه این زه کشـی ها 
بـه آب خـام وصـل شـده و بـه سـمت جنـگل قائـم می 
رود. بـا اجـرای این طـرح در آینده نزدیـک حتی اگر آب 
هـم جمع شـود به طـور اتوماتیـک تخلیه خواهد شـد.«
سـعیدی اطمینـان خاطـر داد که طـی دو هفته آینده 
ایـن مشـکل حـل خواهد شـد. وی هـم چنیـن از تاش 
هـای اخیـر بـرای جلوگیـری از تجمـع آب در هفته های 
اخیـر گفت:»طـی همین مدت هـم تخلیـه آب های این 
گـودال بـا تانکر انجام شـده اسـت و تاش کـرده ایم که 

آب زیادی جمع نشـود.«
شـهردار منطقه یک در پاسـخ به پرسـش مـا مبنی بر 
آسـیب سـاختمان هـا بـه خاطر رطوبـت زدگـی گفت:» 
کا از بابـت ایمنـی کارگاه نزدیـک بـه واحدهـای تجاری 
نگرانـی نداریـم. چـون بدنـه کارگاه بـه قطـر 10 سـانتی 

متـر بتون و عایق شـده اسـت.«
سـعیدی در پایـان بـاز هـم بـر حـل مشـکل طـی دو 
هفتـه آینـده تأکیـد کرد. امـا نگرانـی مالـکان واحدهای 
تجـاری هنـوز پابرجاسـت و منتظـر هسـتند تـا گـودال 
خشـت مـال هـا سـرانجامی بیابـد و در آینـده نـه بـه 
عنـوان یـک تهدیـد بلکه بـه عنـوان یک فرصـت طایی 

در همسـایگی آن هـا قـرار گیـرد.  

در پی تالش های سرمایه گذار عمانی به ثمر نشست!

رونمایی از دریاچه خشت مال ها

پیـام ما- روز گذشـته نزدیک به 100 نفر از سـهامداران 
شـرکت پدیـده شـاندیز مقابـل اسـتانداری کرمـان تجمـع 

کردند. 
شـرکت توسـعه بین المللـی صنعـت گردشـگری پدیـده 
شـاندیز در تاریـخ 18 بهمـن 1383 تحت شـماره 22829 
نـام شـرکت  تحـت  مشـهد  ثبـت شـرکت های  اداره  نـزد 

سـرمایه گذاری کاوشـگران سـهام )سـهامی عـام( بـه ثبـت 
تصمیـم مجمـع  بـا  آبـان 1387  تاریـخ 28  در  و  رسـید 
عمومـی فوق العـاده نـام شـرکت بـه نـام کنونـی آن تغییـر 
گردشـگری  صنعـت  بین المللـی  توسـعه  شـرکت  یافـت. 
پدیـده شـاندیز یـک شـرکت ایرانی سـهامی عام اسـت که 
در زمینه توسـعه صنعت توریسـم و گردشـگری با سـرمایه 

هـزار و پانصـد میلیـارد ریـال، فعالیتمـی کـرد امـا از دی 
ماه سـال گذشـته مشـکات این شـرکت شـروع شـد. اضی 
»غامعلـی صادقـی« دادسـتان عمومی و انقاب مشـهد در 
8 دی مـاه 1393 از پلمـپ دفاتـر غیـر قانونـی خریـد و 
فـروش سـهام شـرکت پدیـده در مشـهد خبـر داد. پـس از 
ایـن خبـر، در شـهرهای مختلـف دفاتـر پدیده بسـته شـد. 
در 18 دی مـاه 93 دادخـدا سـاالری دادسـتان کرمـان  از 
غیرقانونـي بـودن فعالیـت پدیـده شـاندیز در کرمـان خبـر 
داد و گفـت: »پدیـده شـاندیز« کـه در کرمـان 17 میلیـارد 
تومـان سـهام فروختـه، بسـته خواهـد شـد. بـه تدریـج در 
سراسـر ایـران فعالیـت ممنـوع شـد. شـرکت پدیـده هـم 
بـه سـهامداران خـود گفـت کـه سهامشـان را بـه شـرکت 
برگرداننـد و پـول خـود را بگیرنـد. اتفاقـی کـه بـا گذشـت 
یـک سـال هنوز رخ نـداده اسـت و همین امـر باعث تجمع 
اسـتانداری  مقابـل  در  ایـن شـرکت  کرمانـی  سـهامداران 

شـد. کرمان 
نماینده سهامداران:

 استاندار به این موضوع ورود کند
گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  پدیـده  سـهامداران  نماینـده 

هفدهـم دی ماه سـال گذشـته ما سـهام خـود را به پدیده 
فروختیـم و آن شـرکت بـه مـا گفـت 17 شـهریور سـال 
94 پـول مـا را مـی دهـد امـا بـا گذشـت یـک سـال از 
فـروش سـهام بـه پدیده، هنـوز پول مـا را نداده انـد. پیام 
پـاک گوهـر افـزود: بـه همیـن دلیـل روز گذشـته مقابـل 
اسـتانداری کرمـان جمـع شـدیم تـا صـدای خـود را بـه 
گـوش اسـتاندار برسـانیم. مـا از اسـتاندار مـی خواهیم که 

بـه ایـن قضیـه ورود کنـد.
رئیس سابق دفتر پدیده در کرمان:

 پول ما را هم نداده اند
رئیـس سـابق دفتـر پدیـده در کرمـان بـه »پیـام مـا« 
گفـت: از تیرمـاه سـال جاری از شـرکت پدیده خارج شـدم 
و مـدت هاسـت کـه کاری بـه آن ها نـدارم. اتحاد افـزود: از 
دی مـاه سـال گذشـته حقـوق مـا را ندادنـد چـه برسـد به 

سـهامداران. سهام 
او کـه خـودش هـم جـزو سـهامداران پدیـده مب باشـد 
تصریـح کـرد: متاسـفانه همـه دوسـتان من، عدم برگشـت 
پولشـان از پدیـده را از چشـم مـن مـی بیننـد در حالی که 

خـود من هـم همدرد سـهامداران هسـتم.

تجمع سهامداران پدیده شاندیز در کرمان

پولمان را می خواهیم
 خبر

یاسر سیستانی نژاد
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کاغذ اخبار

رهبـر انقـاب تاکیـد کردنـد: جمهـوری اسـامی ایـران 
و  »امنیـت  را  افغانسـتان«  پیشـرفت  و  آرامـش  »امنیـت، 
پیشـرفت« خـود می دانـد. بـه گـزارش خبـر آنایـن و بـه 
نقـل از پایـگاه اطاع رسـانی دفتر مقام معظـم رهبری، آیت 
اهلل خامنـه ای رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در دیـدار آقای 
»عبـداهلل عبـداهلل« رئیس اجرایی دولت افغانسـتان، مسـئله 
»اتحاد اقوام« در افغانسـتان را مهمترین راه عاج مشـکات 
ایـن کشـور خواندنـد و بـا اشـاره بـه سـوابق و ظرفیتهـای 
فـراوان همـکاری ایـران و افغانسـتان خاطرنشـان کردنـد: 
پیشـرفت  و  آرامـش  »امنیـت،  ایـران  اسـامی  جمهـوری 
افغانسـتان« را »امنیـت و پیشـرفت« خـود می دانـد. آیـت 
اهلل خامنـه ای با تحسـین ابتکار تشـکیل دولـت وحدت ملی 
و اظهـار امیـدواری در خصـوص حـل مشـکات افغانسـتان 

افزودنـد: ان شـاءاهلل دولـت وحـدت ملـی شـکل حقیقـی و 
واقعـی پیدا کنـد، زیرا راه عاج مشـکات افغانسـتان، ایجاد 
وحـدت واقعـی در میـان اقـوام و مسـئوالن اسـت. رهبـر 
انقـاب با اشـاره به سـابقه همزیسـتی مسـالمت آمیز شـیعه 
و سـنی و اقـوام مختلف افغانسـتان گفتند: مـا از قدیم مردم 
افغانسـتان را بـه عنـوان مردمـی صبور، قانع، سـخت کوش و 
دینـدار و برخـوردار از ذوق ادبـی می شناسـیم امـا اختافات 
اقـوام و زمینه هـای دوگانگـی، هـر ملتـی را ضعیـف می کند. 
ایشـان بـا یـادآوری حمایتهـای ایـران از ملـت افغانسـتان 
از جملـه مخالفـت منحصـر به فـرد جمهـوری اسـامی بـا 
افغانسـتانی،  مجاهـدان  از  حمایـت  و  شـوروی  اشـغالگری 
افزودنـد: جمهـوری اسـامی اکنون نیـز در کنار افغانسـتان 
و میزبـان حـدود 3 میلیـون نفـر از اتبـاع آن اسـت. آیـت 

اهلل خامنـه ای حضـور 16 هـزار دانشـجو و فـارغ التحصیـل 
افغانسـتانی در ایـران را فرصتـی ارزشـمند بـرای افغانسـتان 
برشـمردند و خاطرنشـان کردنـد: دولـت افغانسـتان بایـد با 
تعیین مشـوقهایی، این دانش آموختگان را برای بازگشـت و 
خدمـت به کشورشـان ترغیـب کند. رهبـر انقاب، با اشـاره 

بـه ظرفیتهـا و امکانـات فـراوان ایـران در بخشـهای علمـی، 
فنـی و اقتصـادی، و همچنین وجود منابع طبیعی و انسـانی 
غنـی در افغانسـتان افزودند: افزایش سـطح همکاریها به نفع 
هـر دو طـرف اسـت و بایـد با صمیمیـت و همـکاری، برخی 

اختافـات نظیـر مسـئله آبهـای مـرزی حل شـود.

مقام معظم رهبری:

آمریکایی ها هنوز از ضرر وارد کردن به افغانستان 
دست بر نمی دارند

  رهبری

سـوی  از  اجتهـاد  آزمـون  گذشـته  روز  مـا-  پیـام 
شـورای نگهبـان در محـل دبیرخانـه مجلـس خبـرگان 
آن  در  خمینـی  حسـن  سـید  و  شـد  برگـزار  قـم  در 
شـرکت نکـرد. عـدم شـرکت وی در ایـن آزمـون باعـث 
شـد برخـی رسـانه هـا از انصـراف سـید حسـن خمینی 
از کاندیداتـوری خبـرگان بنویسـند. مهر نوشـت: به نظر 
مـی رسـد حجـت االسـام خمینـی داوطلـب پنجمیـن 
دوره انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبری با عـدم حضور 
در آزمـون اجتهـاد، عما از نامـزدی در انتخابات انصراف 
داد. مهـر در ادامـه نوشـته کـه نجـات اهلل ابراهیمیـان، 
سـخنگوی شـورای نگهبان در مصاحبه مطبوعاتی تاکید 
کـرد: براسـاس ضوابـط اعام شـده، شـرکت نکـردن در 

آزمـون ابـزار الزم بـراي احـراز شـرایط علمـي را از فقها 
مـي گیـرد و آنـان ابـزار الزم بـراي اظهارنظـر و احـراز 
شـرط اجتهـاد را نخواهند داشـت و با فقدان این شـرط، 
ایـن داوطلبـان دیگر نمي تواننـد بقیه فرآینـد انتخاباتي 
را طـی کننـد. خبرگـزاری تسـنیم در این مورد نوشـت: 
اجتماعـی  شـبکه های  در  شـایعات  برخـی  علی رغـم 
پیامـک دعوت به امتحـان کاندیداهـای مجلس خبرگان 
بـرای حجت االسـام سیدحسـن خمینـی ارسـال شـده 
اسـت. رسـانه هـای نزدیک به اصـاح طلبان امـا از عدم 
دعـوت از سـید حسـن خمینـی بـرای ایـن آزمـون خبر 
دادنـد. انتخاب نوشـت: درپـی اصرار عجیب رسـانه های 
تنـدرو در مـورد دعـوت پیامکی از سـید حسـن خمینی 

بـرای شـرکت در آزمـون خبـرگان، خبرنـگار »انتخاب«، 
بـار دیگـر بـا منابـع نزدیـک بـه بیت حضـرت امـام )ره( 
تمـاس گرفـت تـا صحـت و سـقم ادعـای این رسـانه ها 
را بررسـی کنـد. ایـن منابع، شـایعه ی انصـراف آیت اهلل 
سیدحسـن خمینـی را از انتخابـات خبـرگان تکذیـب 
کردنـد. ایـن شـایعات در حالـی منتشـر مـی شـود کـه 
حجت االسـام والمسـلمین سـید علی خمینی در گفت 
و گـو بـا »انتخـاب«، صراحتاً اعـام کرد هیـچ دعوتی از 
حـاج سـید حسـن خمینـی اعم از«رسـمی یـا پیامکی« 
بـرای شـرکت در آزمـون خبـرگان نشـده، برخی رسـانه 
هـای تنـدرو همچنـان مدعـی دعـوت از یـادگار امـام 

! هستند

نبرد رسانه ای بر سر حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان
سیاست

نگران بودجه 
بهداشت و سالمت 
هستیم

وزیـر بهداشـت ضمـن اشـاره 
سـامت  نظـام  بودجـه 95  بـه 
سـه  یـا  دو  طـول  در  گفـت: 
سـال آینـده پرونـده الکترونیک 
ایرانیـان  همـه  بـرای  سـامت 
گـزارش  بـه  می شـود.  ایجـاد 

ایسـنا دکتـر سیدحسـن هاشـمی در همایـش ائمـه جمعـه سراسـر کشـور با 
اشـاره بـه اینکـه بهداشـت همیشـه جـزو اولویت هـای دهـم بـه بعـد دولت ها 
بـوده اسـت، اظهـار کرد: هر رئیـس جمهوری دوسـت دارد بگوید چقـدر جاده 
سـاخته یا به نرخی از رشـد اقتصادی یا صنعتی رسـیده اسـت و به بهداشـت 
کمتـر توجـه می شـد، اما اکنون سـامت یکـی از اولویت های دولت اسـت. وی 
در ادامـه خاطرنشـان کـرد: در ابتـدای دولـت مـا با بحـران دارو مواجـه بودیم، 
امـا ایـن مشـکل را حـل کردیـم. اکنـون کمبـود دارو از 300 قلـم بـه 25 قلم 
رسـیده اسـت. مـا همچنین توانسـتیم موضوع پرداخـت هزینه هـای درمانی از 
جیـب مـردم را هـم تـا حـدودی حل کنیـم. ایـن رقـم از 50 درصد بـه حدود 
20 درصـد رسـیده اسـت. البته هنـوز در ایـن زمینه عقب ماندگی هایـی داریم. 
وزیـر بهداشـت همچنیـن با اشـاره به اینکه مـا در حال تجهیز آزمایشـگاه های 
بیمارسـتان ها هسـتیم، افـزود: در خدمـات سـرپایی وضـع مـا بهتـر اسـت. 

انتقاد علی مطهری 
از رای دادگاه 
حادثه شیراز

در  تهـران  مـردم  نماینـده 
مجلس شـورای اسـامی با انتقاد 
دادگاه  توسـط  صـادره  حکـم  از 
پرونـده  بـه  رسـیدگی  بـدوی 
متهمـان حادثـه شـیراز گفت که 
شـکایت جدیـدی را علیـه آمران 

آن حادثـه اقامـه کـرده کـه بـه زودی بـه مرجـع قضایـی ابـاغ می شـود. علی 
مطهری در نوشـتاری که آن را در اختیار ایسـنا گذاشـته همچنین آورده اسـت: 
»رأی دادگاه حادثـه شـیراز بـه نظـر من بـرای مهاجمان، بـا رأفـت و ارفاق بود 
و بـرای دانشـگاهیان عادالنـه نبود و اصا دانشـگاهیان نباید محاکمه می شـدند 
چـون نقشـی در آن حادثـه نداشـتند. بنـده درخواسـت تجدیدنظـر بـا هـدف 
تشـدید مجـازات مهاجمـان نخواهـم داد چـون فکـر می کنـم آنها متنّبه شـده 
و از کـرده خـود پشـیمان اند و فهمیده انـد کـه ابـزار واقـع شـده اند خصوصا که 
آنهـا در اعترافـات خـود نام تعـدادی از آمـران و دسـتوردهندگان را ذکر کردند. 
بـه دالیلـی کـه عـرض کـردم و با توجـه به این کـه احـکام مهاجمـان، تعلیقی 
اسـت و مجـازات زنـدان و شـاق آنهـا فعا اجـرا نمی شـود رضایـت دادن بنده 
هـم فعـا موضوعیـت ندارد. ضمنـا بهتر بود دادگاه به دادخواسـت ضـرر و زیان 
ناشـی از جـرم، صرفـا بابت ایـاب و ذهاب وکیـل اینجانب رأی مثبـت می داد تا 

ایـن هزینه هـا جبـران می شـد.«

حواشی برگزاری 
آزمون اجتهاد 
خبرگان

نامزدهـای  اجتهـاد  آزمـون 
انتخابـات خبـرگان کـه قـرار بود 
سـاعت 8 صبح دیروزبرگزار شود، 
بـا نیم سـاعت تاخیر برگزار شـد. 
از  قـم  در  خبرآنایـن  خبرنـگار 
حضـور دو عضـو روحاني شـوراي 

شـهر قـم در ایـن آزمـون خبر  داد. همچنین خبرنگاران شـاهد حضـور  15 تن 
از علمـاي اهـل سـنت و 5 نفـر از بانـوان در این آزمون بودند. گفتني اسـت تیم 
حفاظـت از شـخصیت هـا در سـپاه قم، نیروهاي امـدادي و آتش نشـاني نیز در 
بیـرون سـاختمان دبیرخانـه خبرگان حضـور دارند. تا سـاعت 9:45 هیچ یک از 
شـرکت کننـدگان از محـل آزمـون خارج نشـدند. امـا در همین سـاعت یکي از 
بانوان شـرکت کننـده در انتخابات خبـرگان، با همراهي همسـرش به دبیرخانه 
مجلـس خبـرگان مراجعـه کـرده و وارد سـالن امتحانـات شـد. او دقایقـي بعـد 
از سـاختمان خـارج شـد و گفـت کـه در فرصـت محـدود باقـي مانده تـا پایان 
آزمون نمي توانسـتم به سـواالت تشـریحي آزمون پاسـخ دهم. نور محمد احمر 
از علمای اهل تسـنن که برای شـرکت در آزمون علمی از گلسـتان به قم سـفر 
کـرده بـود در حاشـیه ورود بـه محـل آزمون به مهـر گفت: هدفم از شـرکت در 
انتخابـات خبـرگان را ادای دیـن نسـبت به رهبـری و ادای وظیفه خود نسـبت 

بـه منطقه عنـوان کرد. 

نرخ بیکاری جوانان 
رکورد زد

قفـل  را  بیـکاری  بی پولـی 
تـا  اسـت  باعـث شـده  و  کـرده 
بحـران  حـل  در  دولـت  وعـده 
زمیـن  روی  جوانـان  بیـکاری 
بمانـد. نرخ بیـکاری جوانـان زیر 
بـه 48.7  اکنـون  هـم  30سـال 
نـرخ در  ایـن  و  درصـد رسـیده 
مـورد زنـان 85.9 درصـد اسـت. 

بـه گـزارش مهر، مقامـات دولتی می گوینـد بیکاری بزرگترین مشـکل داخلی 
کشـور اسـت و تمـام تـاش خـود را بـرای حل ایـن معضـل انجام مـی دهند. 
عـاوه بـر ایـن، یکـی از مهم تریـن وعده هـای رئیس جمهـور به جوانـان رفع 
بیـکاری و ایجـاد فضای اشـتغال برای همه بوده اسـت. حاال در سـومین سـال 
از فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد، مسـئوالن دولتـی و برخـی وزرا مـی گوینـد 
درآمـد دولـت بـه پاییـن ترین حـد سـال های اخیر رسـیده و بی پولـی قدرت 
انجـام هـر کاری را از دولـت گرفتـه اسـت. آنهـا مـی گوینـد تـا پـول نباشـد 
نمـی توانند فکـری برای حل بحـران بیکاری جوانـان بکنند. مسـئوالن وزارت 
کار مـی گوینـد در دوره فعالیـت دولـت تدبیـر و امیـد تنهـا توانسـته انـد از 
ریـزش و نابـودی 240 هزارشـغل موجود جلوگیری کنند و عـاوه بر آن، 400 
هـزار شـغل خالـص نیز در سـال 93 ایجاد شـده اسـت. وزیر کار عنـوان کرده 
شـاغان جدیـد بـه لیسـت های بیمـه ای اضافـه شـده و قابـل ردیابـی اسـت.

نمایندهوزیر بهداشت خبرسیاست

اخبار آبفا

دیدار عباس ساالری
مدیر عامل آبفا رفسنجان با 

شورای اسالمی شهر انار
عبـاس سـاالری رئیـس هیـات مدیـره و مدیر 
بـه  رفسـنجان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عامـل 
همـراه مـرادی معـاون درآمـد و امور مشـترکین، 
و  توسـعه  و  مهندسـی  معـاون  زاده  گلرسـان 
یعقوبـی سرپرسـت امـور آب و فاضـاب انـار در 
جلسـه شـورای اسـامی شـهر انار شـرکت نموده 
و پیرامـون وضعیـت تامیـن و توزیـع آب شـرب و 

بهداشـتی شـهر انـار گزارشـاتی ارائـه نمودنـد.
 سـاالری در ایـن جلسـه در رابطـه بـا وضعیت 
تامین آب شـهر انار گفت: آب شـرب و بهداشـتی 
شـهر انـار از طریـق چهـار حلقـه چاه اسـتحصال 
و وارد مخـزن 5000 مترمکعبـی شـده و پـس از 
ضدعفونـی و گنـد زدایـی از طریـق 121 کیلومتر 
شـبکه توزیـع تحویـل 6500 فقـره مشـترک می 
شـود. وی افـزود: با توجـه به قدمت باالی شـبکه 
توزیع و انشـعابات در شـهر انار تعداد 1500 فقره 
انشـعاب و 53 کیلومتـر از شـبکه توزیـع نیـاز بـه 
بهسـازی و نوسـازی دارد کـه برای این بازسـازی 
بـه اعتبـاری بالـغ بـر 110 میلیـارد ریـال اعتبـار 
نیـاز می باشـد. در ایـن دیدار مدیر عامل شـرکت 
آب  کیفـی  وضعیـت  رفسـنجان  فاضـاب  و  آب 
شـرب و بهداشـتی شـهر انار را از لحاظ سـختی و 

EC مطلـوب اعـام کرد.

در ایام دهه فجر، 9 حلقه چاه 
در شهر کرمان وارد مدار

 بهره برداری می شود
و  آب  امـور  مدیـر  الدینـی  زیـن  غامرضـا 
بـه  کـرد:  اعـام  کرمـان  شهرسـتان  فاضـاب 
منظـور کمـک بـه منابع تامیـن آب شـهر کرمان 
و جلوگیـری از بحـران کم آبی در تابسـتان سـال 
آینـده، 9 حلقـه چاه در ایـام دهه فجـر وارد مدار 

بهـره بـرداری مـی شـود.
دشـت  در  شـده  ذکـر  چاههـای  افـزود:  وی 
حسـین آبـاد و دشـت جوپـاری بـه عمـق 250 
متـر حفـر شـده اند کـه در حـال حاضـر عملیات 
تجهیـز و اجـرای خطـوط آب و برق آنهـا در حال 
انجـام مـی باشـد. گفتنـی اسـت در حـال حاضـر 
آب شـرب شـهر کرمـان از طریـق 104 حلقه چاه 

تامیـن می شـود. 

بیش از 11700 دستگاه کنتور 
خراب در استان کرمان

 تعویض شد
بـه منظور کاهش آب بـدون درآمد و همچنین 
جلوگیـری از پـرت آب و دقـت در تعیین مصارف 
مشـترکین طی هشـت ماهه نخسـت سـال جاری 
شهرسـتان  در  خـراب  کنتـور  دسـتگاه   11718
هـای بافـت )360(، بردسـیر )414(، بم )1239(، 
جیرفـت )615(، راور )196(، رفسـنجان )822(، 
،شـهربابک   )2464( سـیرجان   ،)462( زرنـد 
و   )3581( ،کرمـان   )204( ،عنبرآبـاد   )587(

کهنـوج )774( دسـتگاه تعویـض شـد. 
اینکـه کنتـور  بـه  بـا اشـاره  محمـد طاهـری 
هـای خـراب و انشـعابات غیـر مجـاز از مهمترین 
عوامـل پـرت آب در شـرکت مـی باشـند افـزود: 
تعویـض کنتورهـای خراب و شناسـایی انشـعابات 
غیـر مجـاز از اهـداف اصلـی شـرکت مـی باشـد . 
بـه صفـر رسـاندن کنتـور های خـراب در اسـتان 
از اهـداف اصلـی شـرکت مـی باشـد اما چـون در 
هـر دوره از قرائـت کنتورهـا بر تعـداد کنتور های 
خـراب افـزوده مـی شـود بنابـر ایـن کار تعویـض 

کنتـور کاری مسـتمر و دائمـی مـی باشـد.
تعویـض  شـد:  یـادآور  پایـان  در  طاهـری 
کنتورهـای خـراب عـاوه بـر اینکه از پـرت بیش 
از انـدازه آب و اثـرات منفـی آن بر تأسیسـات آب 
رسـانی جلوگیـری مـی کنـد، شـرایط الزم جهت 
کنتـرل مصـرف و خدمات رسـانی شایسـته تر به 
مشـترکین و شـهروندان را نیـز فراهم مـی نماید.

توطئه جدید نفتی 
عربستان علیه ایران 
با همکاری جیبوتی

حالـی  در  نوشـت:  مهـر 
تحلیل های کارشناسـی از توطئه 
جدیـد عربسـتان علیـه صنعـت 
نفت ایران در پسـاتحریم حکایت 
دارد که مسـئوالن دولتی با اتخاذ 
می تواننـد  هوشـمندانه  تدابیـر 

توطئـه جدیـد نفتـی سـعودی ها را خنثـی کننـد. ایـران قصـد دارد بـه محـض 
لغـو تحریم هـا در مـدت زمـان چنـد روز ظرفیـت تولیـد و صـادرات روزانه نفت 
خـام را 500 هـزار بشـکه در روز افزایـش دهـد و سـپس بـا اجـرای یـک برنامه 
بازاریابـی گسـترده در مـدت زمـان 6 مـاه، ظرفیـت صـادرات نفـت کشـور را با 
افزایشـی حـدود دو برابـری به یـک میلیون بشـکه در روز افزایش دهـد.  بر این 
اسـاس پیـش بینـی می شـود به طور متوسـط روزانه حـدود 200 تـا 220 هزار 
بشـکه نفـت ایران بـا لغو تحریم هـا روانه کشـورهایی همچون فرانسـه، انگلیس، 
ایتالیـا، اسـپانیا و آلمـان شـود. با این وجود، به نظر می رسـد در کنـار وجود 1.5 
میلیـون بشـکه نفت مازاد و پیشـی گرفتـن عرضه از تقاضـا در بـازار نفت، تردد 
نفتکش هـای حامـل نفـت خـام صادراتی ایـران از تنگه بـاب المندب بـه منظور 
انتقـال و ذخیـره سـازی نفت کشـور در منطقه سـیدی کریر مصر بـرای تحویل 
بـه مشـتریان نفتـی در اروپـا با اختاالتـی حتی در صـورت لغو تحریم هـا روبرو 
شـود. ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه بخـش عمـده ای نفتکش هـای حامـل نفت 
صادراتـی کشـورهای حاشـیه خلیج فارس همچـون امارات متحـده عربی، قطر، 
کویـت، جنـوب عـراق و ایـران از مسـیر تنگـه بـاب المنـدب به منطقه سـیدی 
کریـر مصـر و سـپس اروپـا و حـوزه دریـای مدیترانـه تـردد می کنند. بر اسـاس 
قوانینـی کـه بـرای تـردد کشـتی های نفتکـش و تجـاری از تنگـه بـاب المندب 
وجـود دارد، بایـد شـناورها بـا پرداخـت مبلغی به عنـوان حق انتقـال از آب های 
حاکمیتـی جیبوتـی عبـور کننـد و سـپس نفـت خـام خـود را از مسـیر خـط 
لولـه سـومد بـه مخـازن سـیدی کریر مصـر منتقـل کنند، ایـن در حالی اسـت 
کـه بخـش عمـده ای از درآمدهای کشـور کوچک جیبوتـی در جنـوب آفریقا از 

همیـن راه تامیـن می شـود.
بـا ایـن وجـود، پیـش بینـی می شـود ایـن کشـور کوچـک آفریقایـی تحـت 
فشـار عربسـتان سـعودی دسـت بـه ایـن اقـدام غیـر منطقـی در اصـول روابط 
بین الملـل و دیپلماتیـک بیـن کشـورها بزنـد. برهمیـن اسـاس، بعیـد نیسـت 
عربسـتان سـعودی بـه منظـور اختـال در حرکـت کشـتی های نفتکـش حامل 
نفـت خـام صادراتـی ایران از مسـیر تنگـه باب المنـدب، از موقعیـت جغرافیایی 
کشـور کوچـک آفریقایـی جیبوتـی اسـتفاده کند و بـا ایجاد وقفه و وقت کشـی 
هزینـه هـای صـادرات نفـت خام ایـران به کشـورهای اروپایـی را افزایـش دهد.

حمله به سفارت 
عربستان در شأن 
ملت ایران نبود

سـخنگوی دولـت اعـام کـرد: 
بـا  بـه سـفارت عربسـتان  حملـه 
شـرع و آموزه های اسـامی توجیه 
خبرآنایـن،  گـزارش  بـه  نـدارد. 
محمـد باقـر نوبخـت در نشسـت 
بـا  دولـت  سـخنگوی  هفتگـی 

اصحـاب رسـانه در واکنش به حمله به سـفارت و کنسـولگری عربسـتان در تهران 
و مشـهد، گفت:حمله به سـفارت عربسـتان با شـرع و آموزه های اسـامی توجیه 
نـدارد و از نظـر مدنـی و قوانیـن بیـن المللـی در شـأن ملت ایـران نبود و نیسـت، 
قـوای نظامـی و انتظامـی و امنیتـی باید دقت بیشـتر کننـد. وی همچنیـن تاکید 
کـرد: عـده ای کـه معلوم نیسـت مقاصدشـان برای کدام دولت اسـت از احساسـات 
مـردم سـوء اسـتفاده نکننـد. وی بـا اشـاره بـه قطـع ارتبـاط با ایـران که ناشـی از 
ناپختگـی و بـی تجربگـی عربسـتان اسـت، افـزود: خود این کشـور ضـرر می کند 
هرچنـد دولـت بزرگ جیبوتی کنارش باشـد. سـخنگوی دولـت ادامـه داد: در 30 
و چنـد سـال از عمـر انقـاب بسـیاری از دولت هـای خارجی قطع ارتبـاط با ایران 
را تجربـه کردنـد، عربسـتان چـه سـهمی از توسـعه ملـی ایـران دارد کـه بخواهیم 
از قطـع ارتبـاط آن ناراحـت شـویم. نوبخـت خاطرنشـان کـرد: اقدام داعـش گونه 
عربسـتان در اعـدام شـهید نمـر محکـوم و نشـان دهنـده شکسـت سیاسـت ایـن 

کشـور در منطقـه اسـت.
اقدامات نسنجیده عربستان بی ارتباط با سنگ اندازی 

در راه برجام نیست
وی در خصـوص اقـدام دولـت عربسـتان بـرای اعـدام شـیخ نمـر و قطـع روابط 
دیپلماتیـک بـا ایـران گفـت: برخـی کشـور ها در کنـار اسـرائیل از هیـچ کاری 
فروگـذار نکرده انـد کـه اول برجـام به نتیجه نرسـد و دوم اجرای آن مخدوش شـو؛ 
به گونـه ای کـه خیلی هـا همیـن اقدامـات نسـنجیده و محکـوم شـده عربسـتان را 
بی ارتبـاط بـا ایـن مسـئله نمی دانند. مـا معتقدیم برجام یک سـند محکم اسـت و 

جمهـوری اسـامی قصـد دارد بـا رعایت حقـوق طرفیـن آن را اجرایـی کند.
کنایه جالب«سخنگوی دولت« به قطع رابطه جیبوتی با ایران  

نوبخـت در  ادامـه ایـن نشسـت خبـری در واکنش به قطـع رابطـه دیپلماتیک 
جیبوتـی بـا ایـران گفـت: عربسـتان از قطـع رابطه با ایـران متضرر می شـود حتی 
اگـر دولـت بزرگـی چون جیبوتی هـم آن ها را همراهـی کند. وی ادامـه داد: قطع 

رابطـه عربسـتان و ریـزه خوارانش تاثیری در توسـعه ملی ایـران ندارد. 
 نوبخـت همچنیـن  در پاسـخ بـه سـوالی مبنی بر اینکـه سـخنگوی ناجا اعام 
کرد ما نباید برخورد سـلبی داشـته باشـیم و نمی توان مردم را زد گفت: کسـی از 
پلیـس نخواسـته که مـردم را بزنـد. می توان از سـازوکارهای مختلف بـرای صیانت 

از محدوده های مشـخص شـده اسـتفاده کرد.

عربستان نمی تواند 
جنایت خود را با 
قطع رابطه بپوشاند

رییـس جمهـور تاکیـد کـرد: 
رویکـرد دولت جمهوری اسـامی 
بین المللـی،  روابـط  در  ایـران 
پایـه  بـر  و  تعاملـی  رویکـردی 
گـزارش  بـه  اسـت.  بـرد   - بـرد 
و  االسـام  حجـت  خبرآنایـن 

المسـلمین حسـن روحانـی امـروز در دیـدار وزیـر امورخارجه دانمارک با اشـاره 
بـه اعـدام شـیخ نمر؛ رهبر شـیعیان عربسـتان بـه دلیل انتقـاد از دولـت ریاض، 
اظهارداشـت: پاسـخ انتقاد نباید سـربریدن باشد و امیدواریم کشـورهای اروپایی 
کـه همـواره بـه مسـأله حقوق بشـر واکنش نشـان می دهنـد در ایـن زمینه هم 
بـه وظایـف حقـوق بشـری خود عمـل کننـد. گزیده سـخنان رئیـس جمهور به 

نقـل از پایـگاه اطـاع رسـانی ریاسـت جمهـوری بـه شـرح زیـر اسـت:
 اراده جمهوری اسامی ایران داشتن روابط خوب با همسایگان است.

 دولـت عربسـتان بـرای ایـن که بـر جنایتش نسـبت به سـربریدن یـک رهبر 
دینـی در کشـور خـود سـرپوش بگـذارد، دسـت بـه اقـدام عجیبـی زده و رابطه 
سیاسـی خـود را بـا جمهـوری اسـامی ایـران قطـع کـرده اسـت در حالـی که 
بی تردیـد هیـچ گاه ایـن گونـه اقدامـات نمی تواند آن جنایـت بزرگ را بپوشـاند.
  ایـران بهتریـن راه حـل بـرای رفـع اختـاف بیـن کشـورها را مذاکـره و 
دیپلماسـی می دانـد و شـرایط امـروز منطقه به گونه ای اسـت که همه کشـورها 
بایـد بـرای مبـارزه بـا تروریسـم بـا یکدیگر همـکاری و رایزنی داشـته باشـند و 
معتقدیـم کشـورهای منطقـه با اتحـاد می توانند منطقـه را از خطرات تروریسـم 

کنند. پاکسـازی 
  تهـران آمادگـی دارد بـرای مبـارزه بـا تروریسـم با دیگـر کشـورها و از جمله 

کشـورهای اتحادیـه اروپا، همکاری  داشـته باشـد.
 در مبـارزه بـا تروریسـم اول بایـد کشـورهایی کـه به هـر نحو به تروریسـت ها 
کمـک می کننـد تحت فشـار قـرار بگیرند. مخفی نیسـت که چه کشـورهایی به 
گروه هـای تروریسـتی کمک هـای مالـی می کننـد، چـه کسـانی از تروریسـت ها 
نفـت می خرنـد و چـه کشـورهایی سـاح و تجهیـزات در اختیـار آنهـا قـرار 
می دهنـد و یـا مرزهـای خـود را برای عبور و مرور تروریسـت ها از گوشـه و کنار 

جهان بـاز گذاشـته اند.
  تفاوتـی وجـود نـدارد کـه فـردی کـه مـورد تهاجم تروریسـت ها قـرار گرفته 
دارای چـه ملیـت، دیـن و مذهبـی اسـت، لـذا مهـم اسـت کـه موضع گیـری  
واحـدی نسـبت به همـه انسـان هایی که بی گناه کشـته می شـوند، اتخاذ شـود.

 مسـیر دین از مسـیر تروریسـت ها جدا اسـت و نباید اجازه داد که برنامه های 
تبلیغاتـی در این زمینه در مسـیر انحرافی قرار گیرد.

نفتدولتدولت
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کرمان ویچ

خبر
حجت االسالم علی کمساری:

رد صالحیت شدم

صاحیـت معـاون فرهنگـی هنـری و ارتباطـات 
موسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینـی )س( در 
هیـات اجرایـی انتخابـات حـوزه انتخابیـه کرمان و 

راور رد شـد.
حجت االسـام علـی کمسـاری در گفت و گـو بـا 
ایلنـا ضمـن تاییـد ایـن خبـر کـه صاحیتـش بـه 
دلیـل عـدم التـزام به اسـام رد شـده اسـت گفت: 
در نامـه ای کـه از سـوی هیـات اجرایـی بـه بنـده 
ابـاغ شـده، دلیـل رد صاحیتـم را عدم التـزام به 
اسـام و نظـام مقـدس جمهـوری اسـامی ذکـر 

کرده انـد. 
معاون موسسـه تنظیم و نشـر آثـار امام خمینی 
)ره( دربـاره مسـتندات ایـن رد صاحیـت گفـت: 
هنـوز از مسـتندات مربوط به ایـن تصمیم اطاعی 
نـدارم و قـرار اسـت مسـتندات آن امـروز بـه مـن 
ارائـه شـود. رییـس پیشـین مرکـز فرهنگـی دفتـر 
تبلیغـات حـوزه علمیـه قـم در ادامـه بـا اعتـراض 
بـه رد صاحیتـش گفـت: مـن از 13 سـالگی وارد 
حـوزه علمیـه شـدم و بیـش از 29 سـال در حـوزه 
مشـغول بـه تحصیـل و تحقیـق هسـتم و در طـی 
ایـن مـدت مسـئولیت های زیـادی در کشـور بـه 
عهـده داشـته ام، لـذا نمی دانـم عـدم پایبنـدی بـر 
مبنـای چـه حجـت شـرعی و قانونـی بـر هیـات 
محتـرم اجرایـی مسـجل شـده اسـت لـذا قطعـا 
اعتـراض خـود را از طریـق مراجع قانونـی پیگیری 

کرد. خواهـم 

هیات های اجرایی مسئول 
صحت انتخابات هستند

فرمانـدار عنبرآبـاد گفـت: هیـات هـای اجرایـی 
مسـئول صحـت و سـامت انتخابـات هسـتند لـذا 
امانـت  ایـن  از  بایـد  و  اسـت  امانـت  مـردم  رای 

پاسـداری کـرد. 
بـه گـزارش ایرنـا محمـد حجتـی پـور در دیدار 
انتخابـات شهرسـتان  اجرایـی  هیـات  اعضـای  بـا 
عنبرآبـاد افـزود: طبـق قانـون مسـئولیت صحت و 
سـامت اجـرای انتخابـات بـر عهـده هیـات هـای 
اجرایـی اسـت لـذا بایـد ضمـن پرهیـز از حواشـی 
محـور  حـول  مـردم  اعتمـاد  جلـب  راسـتای  در 
انتخابـات  کـرد:  بیـان  وی  کـرد.  حرکـت  قانـون 
جلـوه زیبایـی از مشـارکت عمـوم مـردم در تعیین 

سرنوشـت خویـش اسـت. 
فرمانـدار عنبرآباد گفت: مهمترین گام در اجرای 
سـالم و بدون حاشـیه انتخابات، اعتمادسـازی بین 
آحـاد مختلـف مـردم اسـت کـه بـر همین اسـاس 
خـود  مجریـان  و  مسـئوالن  بـه  همـواره  مـردم 
وی  هسـتند.  امیـدوار  مختلـف  هـای  جایـگاه  در 
اظهـار کـرد: متاسـفانه در بسـیاری از موارد شـاهد 
بداخاقـی هـای سیاسـی، تهمت، تخریـب و حتی 
فریـب مـردم هسـتیم کـه ایـن رفتارها باعث سـوء 
ظـن بـه اتخابـات و نگرانی مردم می شـود. حجتی 
پـور بـا تاکیـد بـر اینکـه قانون فصـل الخطـاب در 
تمامـی صحنـه های سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی 
و اقتصـادی اسـت افـزود: حرکـت در مسـیر قانون، 
توجـه بـه فرامیـن رهبر معظـم انقـاب و پایبندی 
بـه اصـول و موازیـن شـرعی و اخاقـی مهمتریـن 
تمامـی  کار  سـرلوحه  بایـد  کـه  اسـت  اقداماتـی 

جریـان هـای دخیـل در انتخابات باشـد.

نمایندگـی  داوطلبـان  صاحیـت  بررسـی  گذشـته  روز 
مجلـس شـورای اسـامی توسـط هیـات هـای اجرایـی بـه 

پایـان رسـید.
267 داوطلب در انتظار نتیجه

 احراز صالحیت ها
اولیـن مرحلـه از احـراز صاحیـت هـا روز گذشـته تمام 
شـد. هیـات هـای اجرایـی حـوزه هـای انتخاباتـی اسـتان 
کرمان روز گذشـته با بررسـی سـوابق و اسـتعام از مراجع 
چهارگانـه بـه کار خـود پایـان دادنـد و قـرار اسـت طـی 
نامـه ای محرمانـه بـه آن دسـته از داوطلبانـی کـه بـه هـر 
دلیلـی صاحیـت شـان تایید نشـده، ایـن موضـوع را اعام 
کننـد. بعـد از هیـات هـای اجرایـی، بررسـی صاحیت هـا 
طبـق روال در هیات هـای نظارتـی اسـتانی، هیـات مرکزی 
نظـارت و شـورای نگهبـان ادامـه خواهـد داشـت. همچنین 
شـورای نگهبـان از 6 دی تـا 15 بهمن صاحیـت داوطلبان 
نمایندگـی مجلـس خبرگان را بررسـی می کنـد. بنابراین از 
امـروز 267 داوطلبـی کـه در اسـتان کرمان بـرای انتخابات 
مجلـس ثبـت نـام کـرده انـد منتظرند تـا از وضعیت شـان 
باخبـر شـوند. از ایـن 267 نفر، 90 نفر برای حـوزه انتخابیه 
کرمـان و راور ثبـت نـام کرده اند. پـس از کرمان بیش ترین 
ثبـت نام هـا در حوزه انتخابیه رفسـنجان می باشـد که 38 
نفـر ثبـت نام کـرده اند. پس از رفسـنجان، شهرسـتان های 
شـهربابک)18(،  زرنـد)22(،  سـیرجان)29(،  بافـت)32(، 

بـم)17(، کهنـوج)12(، جیرفـت)9( قـرار دارند.
فرماندار کرمان: صالحیت بیش از 90 درصد 

داوطلبان تایید شد
فرمانـدار کرمـان بـا بیـان اینکـه کار تحقیـق و اسـتعام 
از مراجـع چهارگانـه و بررسـی سـوابق داوطلبـان مجلـس 
پایـان  بـه  انتخابـات  شـورای اسـامی در هیـأت اجرایـی 

رسـیده اسـت بـه »پیـام مـا« گفـت : طبـق برنامـه زمـان 
بنـدی هیـأت هـای اجرایـی بافاصلـه پـس از ثبـت نـام 
داوطلبـان  از  محلـی  تحقیقـات  و  بررسـی  کار  داوطلبـان 
را آغـاز و پـس از اسـتعام از چهـار مرجـع شـامل نیـروی 
انتظامـی ،  اداره اطاعـات ، دادگسـتری و ثبت احوال نتایج 
بررسـی هـا را ظـرف مـدت ده روز بـه هیـأت نظـارت بـر 
انتخابـات اعـام مـی کننـد تـا هیـأت هـای نظـارت ضمن 
رسـیدگی بـه سـوابق و بررسـی اطاعـات موجـود ، نتایـج 
احـراز صاحیـت ثبت نـام کنندگان را اعـام نمایند. محمد 
علـی توحیدی خاطر نشـان کـرد : داوطلبانـی که صاحیت 
تاریـخ  تـا  اسـت  نشـده  احـراز  اجرایـی  هیـأت  در  آنهـا 
94/10/19 فرصـت دارنـد تـا شـکایت خـود را بـه هیـأت 
نظـارت اسـتان اعـام نماینـد. وی در پاسـخ بـه این سـوال 
کـه چنـد درصـد داوطبـان تاییـد صاحیـت شـدند گفـت: 
صاحیـت بیـش از 90 درصد داوطلبان تایید شـد. فرماندار 
کرمـان همچنیـن در پاسـخ به این پرسـش کـه دلیل عمده 
رد صاحیـت هـا چـه بـوده اسـت اظهار داشـت: بـه دالیل 
مختلفـی از جملـه نقـص مـدارک و نداشـتن شـرایط الزم 
نداشـتند.  را  الزم  داوطلبـان صاحیـت  برخـی  قانـون  در 
توحیـدی در رابطـه بـا نحـوه و شـرایط تبلیغـات کاندیداها 
هـم ابـراز داشـت : شـرایط و مـوارد قانونـی و خـاف آن 
در دسـتورالعمل تبلیغـات انتخابـات مشـخص شـده اسـت 
و ایـن شـرایط بـه کلیـه ثبـت نـام کننـدگان اعـام خواهد 
شـد تـا بر اسـاس آن بتوانند نسـبت بـه تهیه اقـام تبلیغی 
و نیـز راه انـدازی سـتادهای انتخاباتـی اقـدام نماینـد.  وی 
زمـان شـروع تبلیغـات را بـرای نماینـدگان مجلـس یـک 
هفتـه دانسـت و خاطر نشـان کرد: هشـت روز پیـش از روز 
انتخابـات زمـان تبلیغ کاندیداهای مجلس شـروع می شـود 
و داوطلبـان مجازنـد ظـرف یـک هفتـه اقـدام بـه تبلیـغ و 

معرفـی خـود و برنامـه هایشـان نمایند کـه یـک روز مانده 
بـه شـروع انتخابـات ایـن مهلـت بـه پایـان میرسـد. مـدت 
تبیلغـات بـرای کاندیداهـای خبـرگان رهبـری 10 روز می 

. شد با
رییس ستاد انتخابات استان کرمان: افراد رد 

صالحیت شده چهار روز برای اعالم اعتراض خود 
به هیات نظارت فرصت دارند

حمیـد ذکااسـدی هـم در جمع خبرنـگاران اظهـار کرد: 
دوشـنبه طبـق تقویـم انتخاباتـی از طـرف وزارت کشـور به 
تعییـن صاحیـت داوطلبـان  اسـتانداری هـا آخریـن روز 
گـزارش  بـه  بـود.  اسـامی  شـورای  مجلـس  نمایندگـی 
ایسـنا وی بیـان کرد:جلسـات تعییـن صاحیـت داوطلبـان 
اصلـی  اسـامی در 9 حـوزه  نمایندگـی مجلـس شـورای 
انتخاباتـی در اسـتان کرمـان توسـط هیـات هـای اجرایـی 
بـا نظـارت اعضـای هیات هـای نظـارت برگزار شـد. رییس 
سـتاد انتخابـات اسـتان کرمان از مشـخص شـدن افـراد رد 
صاحیـت شـده در هیـات هـای اجرایـی اسـتان کرمـان 
خبـر داد و یـادآور شـد:این افـراد بـه صـورت محرمانـه بـه 
فرمانـداری هـا دعـوت مـی شـوند و علـت رد صاحیـت 
شـان بـه آنها اعام می شـود. ذکااسـدی ابـراز کرد:افراد رد 
صاحیـت شـده مـی توانند طـی چهـار روز آینـده اعتراض 

خـود را بـه هیـات نظـارت اسـتان کرمـان ارائـه کننـد.
احتمال رد صالحیت افرادی که صالحیت شان در 

هیات های اجرایی تایید شده اند وجود دارد
معـاون سیاسـی،امنیتی و اجتماعـی اسـتاندار کرمـان با 
بیـان اینکـه اسـامی داوطلبـان نمایندگـی مجلس شـورای 
اسـامی در اختیـار هیـات نظـارت قـرار مـی گیـرد تصریح 
کرد:هیـات نظـارت اسـتان کرمـان طبـق قانـون می توانـد 
عـاوه بر بررسـی شـکایت کاندیداهـای رد صاحیت شـده 
حتـی در مـورد کاندیداهایـی کـه صاحیـت آنهـا توسـط 
هیات هـای اجرایـی تائیـد شـده اعـام نظـر کنـد و ممکـن 
هیات هـای  در  ابتـدا  کـه  کاندیداهایـی  از  بعضـی  اسـت 
اجرایـی صاحیـت آنهـا تاییـد شـده توسـط هیـات نظارت 

رد صاحیـت شـوند.
 ذکااسـدی عنـوان کـرد: در بهمـن مـاه سـال جـاری 
اسـامی کاندیداهـای تاییـد صاحیت شـده قطعی از سـوی 

شـورای نگهبـان بـه وزارت کشـور ارائـه می شـود  و وزارت 
کشـور نیـز این اسـامی را به فرمانـداری ها اعـام می کند.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات کرمان: داوطلبان 

نمایندگی مجلس به قانون ملتزم باشند
حجت  االسـام علـی توکلـی رئیـس هیـات نظـارت بـر 
انتخابـات اسـتان کرمان پیرامـون برگـزاری انتخابات گفت: 
بـا توجـه بـه وجـود سـازوکارهای قانونـی بـرای انتخابـات 
مجلـس خبـرگان و مجلـس شـورای اسـامی تاکنـون همه 
مراحـل به طـور صحیـح و قانونـی پیـش رفته اسـت و تائیـد 
معتمـدان و انتخـاب هیات هـای اجرایی در سراسـر اسـتان 
بـه خوبـی انجـام شده اسـت. بـه گـزارش فـارس وی افزود: 
از همـه نامزدهـای نمایندگـی مجلـس خبـرگان رهبـری و 
مجلس شـورای اسـامی انتظـار داریم کـه در مراحل بعدی 

هـم بـه قانـون ملتزم باشـند.
در  علـت  هـر  بـه  افـرادی  کـرد: چنانچـه  تصریـح  وی 
یـا  شـده  صاحیـت  رد  نظـارت  یـا  اجرایـی  هیات هـای 
صاحیـت آنهـا احـراز نشـود، اعتـراض و شـکایت خـود را 
در زمـان مقـرر قانونـی بـه مرجـع مربـوط اعـام و مطمئن 
باشـند کـه وفـق قانـون بـه آن رسـیدگی می شـود. توکلـی 
بـا بیـان اینکـه افـراد نباید ثبت نـام را بـه منزلـه ایجاد یک 
حـق بـرای حضـور بداننـد و تعجـب می کنـم از کسـانی که 
بـرای رسـیدن به صندلی مجلـس به زمین و زمان متوسـل 
توسـط  کسـی  صاحیـت  اگـر  داشـت:  اظهـار  می شـوند 

شـورای نگهبـان تاییـد شـد،
و  دفـاع کنـد  از خـود  قانـون  دارد در چارچـوب  حـق 
ایده هـا و افـکارش را تبلیـغ نمایـد. رئیـس هات نظـارت بر 
انتخابـات کرمان در پاسـخ به این سـوال که مبنای بررسـی 
هیات هـای نظـارت پاسـخ های مراجـع چهارگانـه اسـت یـا 
خـارج از نظـرات آنهـا هـم تصمیم گیـری می شـود، گفـت: 
پاسـخ مراجع چهارگانه بخشـی از مؤلفه هـای تصمیم گیری 
اسـت بـه هرحـال بخشـی از رفتـار، گفتـار و افکار افـراد در 
مراجـع چهارگانـه ثبت نشـده تـا بتواننـد پاسـخگو باشـند. 
چـون یک مصاحبـه، یک موضع گیـری، یک سـخنرانی و یا 
سـوء شـهرت یک نفـر در یک شـهر و منطقـه بتوانند نقطه 
منفـی بـرای او بـه حسـاب آیـد و در تضاد به بندهـای ماده 

28 قانـون انتخابات باشـند.

پایان بررسی صالحیت داوطلبان نمایندگی 
مجلس در هیات های اجرایی

فرزندان خود را در مورد نیاز به حفاظت از آب آگاه سازید

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/35 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: یـک دسـتگاه جـذب اتمـی کامـل مـورد نیـاز خـود را از طریـق تولید کننـدگان یـا نمایندگان رسـمی آنها 
خریـداری نمایـد. لـذا واجدیـن شـرایط می توانند با ارائـه معرفی نامه از تاریـخ 94/10/16 لغایت تاریخ 94/10/24 جهت دریافت اسـناد مناقصـه به آدرس کرمان 

انتهـای بلـوار 22 بهمن شـرکت آب و فاضاب اسـتان- مدیریـت بازرگانـی مراجعه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 6/100/000/000 ریال   

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 305/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضاب
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا پایان وقت اداری مورخ 94/11/5

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 94/11/6 
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد. 

روابط عمومی آموزش همگانی

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي                                           

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
اول  هیـات   139460319062000745 شـماره  راي  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتي اراضـي و سـاختمانهاي 
فاقـد سـند رسـمي مسـتقر در واحـد ثبتـي حـوزه ثبـت ملـک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بامعـارض و متقاضـی آقـای اکبـر پـور محمـدی 
گوکـی فرزنـد علی بشـماره شناسـنامه 303 صـادره از گلبـاف در یک 
بـاب خانـه و بـاغ بـه مسـاحت 862/607 مترمربع پـاک 2083 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 2083 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابان 
شـهید مدنـی پاک 18 خریـداری از مالک رسـمی ورثه باقر حسـینی 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دونوبت 
بـه فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتـي که اشـخاص نسـبت به 
صدورسـند مالکیـت متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/16
رئیس ثبت اسناد و اماک- محمد مقصودی
م الف 2940             

نرخ مشارکت اقتصادی در استان 
کرمان پایین است

معـاون توسـعه مدیریـت و منابع انسـانی اسـتاندار کرمان 
تاکیـد کـرد،  اسـتمرار فرهنـگ کارآفرینـی در جامعـه  بـر 
گفـت: مراکـز مشـاوره و کارآفرینـی بایـد مکانیـزم جدیـدی 
بـرای اسـتمرار فرهنـگ اقتصـادی در اسـتان تعریـف نمایند. 
بـه ایسـنا محمدرضـا فتـوت در جلسـه رفع مشـکات مراکز 
مشـاوره و کارآفرینـی اسـتان بـا بیـان ایـن مطلـب، افـزود: 
مراکـز مشـاوره و کارآفرینـی بـه عنـوان مجموعـه خصوصـی 
بـا دلسـوزی و وظیفـه اقـدام به برگـزاری دوره  های آموزشـی 
کارآفرینـی و بازاریابـی بـه صورت رایـگان در مدارس اسـتان 
نموده اسـت، که این فرهنگ باید اسـتمرار داشـته باشـد. وی 
یـادآور شـد: مراکـز مشـاوره و کارآفرینـی برای اسـتمرار این 
فرهنـگ در جامعـه بایـد به مسـائل اقتصـادی توجـه نمایند 
لـذا بایـد مکانیـزم جدیـدی تعریـف شـود. معـاون توسـعه 

مدیریـت و منابـع انسـانی اسـتاندار کرمـان بـه انعقاد 75 هـزار میلیارد تومـان تفاهم نامه سـرمایه گذاری در اسـتان کرمان 
اشـاره کرد و گفت: متاسـفانه وجود بروکراسـی نحس اداری یکی از مشـکات اصلی سـرمایه گذاری اسـت هرچند بخشـی از 
ایـن مشـکل، بـا پیگیری های مکرر و حمایت های اسـتاندار کرمان از سـرمایه گذاران مرتفع شـده اسـت. فتـوت ضمن تقدیر 
از خدمـات و اقدامـات کمیتـه امـداد حضرت امام خمینی )ره( در راسـتای حمایـت از طرح های کارآفرینی و خوداشـتغالی، 
خاطـر نشـان کـرد: کمیتـه امـداد امام خمینی)ره( طی 3 سـال گذشـته تنها بـه مددجویـان هزینه مالی پرداخـت می نمود 

و بـه همیـن بسـنده می کـرد امـا امـروز بـه سـمت خـود اشـتغالی پیش رفته اسـت.

استانداری

علت اصلی طالق در استان کرمان، 
نارضایتی جنسی است

معاون پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان کرمان 
بـا بیـان اینکـه روحانیون در بحـث طـاق و پیامدهای طاق 
می تواننـد در جامعـه موفـق عمـل کننـد، اظهـار کـرد: علت 
اصلـی طـاق در اسـتان کرمان، نارضایتی جنسـی اسـت که 
بایـد در ایـن راسـتا بـه جوانـان و زوجیـن آموزش هـای الزم 

شود.  داده 
به گزارش ایسـنا محمدصادق اسـامی  در کارگاه آموزشی 
کاهـش طاق توافقـی با حضـور ائمه جماعات کرمـان گفت: 
اطمینـان داشـتن مـردم بـه ائمـه جماعـات یکـی از اهـداف 
اصلـی برگزاری ایـن کارگاه اسـت. معاون پیشـگیری از وقوع 
جرائـم دادگسـتری اسـتان کرمـان بـا بیـان اینکه مسـجد از 
رسـالت اصلـی خـود فاصلـه گرفته اسـت و هـم اکنـون تنها 
در اقامـه نمـاز جماعـت خاصه شـده اسـت ، بیان کـرد: اگر 

یـک روحانـی و امـام جماعـت در یـک مسـجد بخواهـد کاری انجـام دهد به نحو احسـن مـی تواند انجـام دهـد. وی اظهار 
کـرد: طـاق توافقـی از معضـات جامعـه محسـوب می شـود که بایـد مورد بحـث ائمـه جماعات با مـردم قرار گیـرد ضمن 
آنکـه همـه مسـئولین فرهنگـی انتظارشـان از دولتی هـا بـاال رفتـه و همیـن امر باعـث غافل شـدن از بحران هـای اجتماعی 

شـده است. 
وی افـزود: در کشـوری زندگـی مـی کنیـم کـه مبانـی اعتقـادی مـا، مبانـی دینـی اسـت و اتکا بـه مذهب می کنیـم اما 

گروهـی از مشـاورین اطاعـی از مذهـب ندارنـد و نمـی تواننـد زوج را بـرای برگردانـدن بـه زندگی موفـق کنند.

دادگستری



شماره پیاپی 534  
چهارشنبه 16 دی ماه 1394 

w w w . p a y a m e m a . i r

پیامک : 
500022030345

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

ورزش و ورزشکار

گزارش

بررسی وضعیت مجموعه 
تفریحی ورزشی عفاف کرمان

شـهر کرمـان در جنـوب 
شـرقی ایـران؛ بـا جمعیتـی 
 938 و  میلیـون  دو  حـدود 
پـر   ، نفـر   988 و  هـزار 
سـطح  در  تریـن  جمعیـت 
اسـتان محسـو ب می گردد. 
بنـا به سرشـماری سـال 90 
بـه ازای هر 102 مـرد،100 
زن در اسـتان وجـود دارد. از ایـن جمعیـت یـک 
میلیـون و 689 هـزار و 842 نفـر معـادل 57.49 
درصد جمعیت اسـتان کرمان سـاکن شهرهستند 
و همـان طـور کـه  زندگـی شـهری انسـان را بـه 
سـمت تحـرک کـم و فضایـی بـا آلودگـی هـای 
صنعتـی میبـرد، نیـاز انسـان بـه زندگـی سـالم 
بیشـتر و بیشـتر مـی گـردد. اسـتان کرمـان یکی 
از اسـتان  هـای بـا جمعیت جوان کشـور اسـت. از 
روی ایـن آمـار مشـخص می شـود لـزوم ورزش و 
برنامـه هـای سـامت برای قشـر جـوان بخصوص 
بـرای گروه بانـوان که سـازندگان خانـه و خانواده 

هسـتند. محلـی بـا امکانـات مناسـب و امـن . 
در همیـن راسـتا در ابتـدای سـال 89 طبـق 
زمینـه ی  در  کرمـان  شـهرداری  هـای  سیاسـت 
اسـاس  بـر  بانـوان کرمانـی  بـه  ارائـه ی خدمـت 
مصوبـه ی کمیسـیون بانـوان، جوانـان و هم چنین 
کمیسـیون رفـاه و امور فرهنگی شـورای اسـامی 
شـهر کرمـان؛ حـوزه ی معاونـت خدمـات شـهری 
شـهرداری کرمـان بـا همـکاری  سـازمان عمـران 
شـهرداری، کادر امانـی، شـهرداری منطقـه ی دو، 
سـازمان پارک ها و فضای سـبز، سـازمان بهسازی 
و نوسـازی و سـازمان خدمات موتوری شـهرداری 
مجموعـه رفاهـی تفریحی عفاف در بوسـتان مادر 

گردید. احـداث 
بـا توجـه بـه اینکـه بـه خبرگـزاری هـا اعـام 
گردیـد کـه  مجموعـه ی ورزشـی پـارک عفـاف 
دارای امکانـات بسـیار زیـادی از جمله سـالن های 
بدن سـازی مجهز بـه پیشـرفته ترین و جدیدترین 
سـالن های  دنیـا،  روز  ورزشـی  دسـتگاه های 
دسـتگاه های  صخره نـوردی،  و  ژیمناسـتیک 
فوتبـال،   زمین هـای  ثابـت،  دوچرخـه  تردمیـل، 
روی  تنیـس  بدمینتـون،  بسـکتبال، والیبال، 
میـز، زمین هـای تنیـس و شـطرنج و هم چنیـن 
پیسـت  و  سـامت  بـه  مربـوط  دسـتگاه های 
دوچرخه سـواری و اسکیت اسـت.  این مجموعه از 
طریـق دوربین هـای مداربسـته حفاظـت و کنترل 
و مدیریـت می شـود. بـا گذشـت پنـج سـال بـی 
رونقـی این فضا سـوال بـه وجود آورد کـه دلیلش 
چـه مـی توانـد باشـد. بـا مراجعـه بـه مجموعه و 
هـم صحبـت شـدن بـا بانوان مشـخص می شـود 
کـه دوچرخـه هـای تعبیـه شـده از کیفیـت اولیه 

اند. افتـاده  خـود 
مجموعـه ی  ایـن  احـداث  از  هـدف  ابتـدا  در 
ورزشـی را ارائه ی خدمات ورزشـی در یک محیط 
بانـوان  بانـوان عنـوان کردنـد  کـه  بـه  مناسـب 
می تواننـد در ایـن مـکان بـا پوشـش ورزشـی از 
خدمـات الزم بهره منـد شـوند و بـه همیـن خاطر 
حصارکشـی اطـراف این پـارک با دیوارهـای بتنی 
بلنـد پیش بینی شـده اسـت و حفاظت و حراسـت 
از ایـن مجموعـه نیز توسـط کادر انتظامـی بانوان 
انجـام می گیـرد امـا بانـوان مـورد مصاحبـه ابـراز 
داشـتند کـه بـه خاطـر نداشـتن حجـاب مـورد 
توبیـخ و بازخواسـت قرارمـی گیرنـد. سـوال دیگر 
اینجاسـت کـه اگـر قـرار بـه رعایت حجاب اسـت 
ایـن مجموعـه هـم  از  در فضـای خـارج  بانـوان 
مـی تواننـد به انجـام فعالیـت ورزشـی و تفریحی 
بپردازنـد. نارضایتـی بانـوان از ایـن قوانین بسـیار 
فعالیت هـای  کلیـه  هم چنیـن  کـه   اسـت  زیـاد 
باغبانـی،  از  اعـم  مجموعـه  ایـن  در  خدماتـی 
نگهبانـی و آمـوزش توسـط بانـوان قـرار بـر انجام 
بـوده کـه بـه دالیـل نامعلومـی دنبال نمی شـود. 
بایـد فکر اساسـی تـری بـرای مدیریـت هزینه 
هـا و انـرژی کـه بـرای احـداث چنیـن فضاهایـی 
کـه از ملزومـات اجتمـاع اسـت کـرد تـا شـاهد 
نتایـج خـوب و پربار باشـیم نه آنکه تنها افسـوس 

بخوریم.

در تعطیـات نیـم فصـل رقابت هـای لیگ بر تـر ایران به 
سـر میبریـم .بهمیـن بهانـه نگاهـی داریـم بر همـه آمار 
و ارقـام و اتفاقـات لیـگ در ایـران بـه زبان اعـداد: )الزم 

بـه ذکـر اسـت ایـن آمار تـا قبـل از لیگ جاری اسـت(
1ـ پرسـپولیس تنها تیمی اسـت که در همـه ادوار لیگ 
حاضـر بـوده اسـت؛ هرچند این تیم در فصـل 76 حضور 
ناقصـی در مسـابقات داشـت؛ در ضمـن محمـود یاوری، 
نخسـتین گل تاریخ لیگ را در سـال 49 به ثمر رسـاند.
 2ـ امیـر قلعـه نوعـی بـا چهـار مقـام قهرمانـی و علـی 
لیـگ  تاریـخ  مربیـان  پرافتخار تریـن  سـه  بـا  پرویـن 

هسـتند. 
3ـ رضـا عنایتـی و آرش برهانـی هـر کدام بـا چهار هت 
تریـک در بیـن همـه مهاجمـان تاریـخ لیـگ رکـوردار 

 . هستند
4ـ مسـابقات لیـگ فوتبـال در ایـران بـا پنـج نـام لیگ 
بر تـر  و  آزادگان  قـدس،  جمشـید،  تخـت  منطقـه ای، 

برگـزار شـده اسـت. 
قهرمانـی،  مقـام  شـش  بـا  فـر  رهبـری  بهـروز  5ـ 
پرافتخار تریـن بازیکـن لیـگ اسـت؛ پنـج قهرمانـی در 

پـاس.  در  قهرمانـی  یـک  و  پرسـپولیس 
بـازی  در  بر تـر  لیـگ   80 فصـل  در  عنایتـی  رضـا  6ـ 
ابومسـلم و اسـتقال رشـت هفـت گل بـه ثمـر رسـاند؛ 
بیشـترین تعـداد گلـی که یـک بازیکن در یک بـازی به 

ثمر رسـانده اسـت. 
7ـ  علیرضـا واحـدی نیکبخـت بـا دریافت هشـت کارت 
قرمـز، رکوردار اخراج در تاریخ لیگ اسـت؛ شـش کارت 

در اسـتقال و دو کارت در پرسـپولیس. 
8 ـ پرسـپولیس در لیـگ 73 بـا نتیجـه ده بـر یـک، 
شـاهین بوشـهر را شکسـت داد کـه بیشـترین اختـاف 

گل ثبـت شـده در یـک بـازی لیـگ اسـت. 
9ـ نـه ثانیـه از بـازی تیم هـای ابومسـلم و ایرسـو تر در 
فصـل 78 گذشـته بـود کـه هـادی عبـداهلل زاده مهاجـم 
دروازه  وارد  را  لیـگ  تاریـخ  گل  سـریع ترین  ابومسـلم 

ایرسـو تر نوشـهر کـرد. 
10 ـ تنهـا یـک مربـی و آن هم محمود یـاوری در لیگ 

هدایـت بیـش از ده تیم را بر عهده داشـته اسـت؛ 
11 ـ بردهـای پی درپـی در لیـگ کـه پرسـپولیس در 
فصـل 77 لیـگ آزادگان بـا 14 بـرد متوالی ایـن رکورد 

را بـر جای گذاشـت. 
لیـگ  تیـم در  ادوار گذشـته، بیسـت  12 ـ تهـران در 

داشـته اسـت؛ نفـت تهران بیسـت و یکمین تیـم تهرانی 
لیگ.  تاریـخ 

13 ـ بیشـترین تعـداد گلـی کـه یـک بازیکـن در یـک 
فصـل بـه ثمر رسـانده اسـت؛ 

رضا نوروزی )فوالد( در فصل 89 
تیم هـای  میـان  در  پرسـپولیس  فوتبـال  تیـم  ـ   14
باشـگاهی ایـران بـا 9 عنـوان قهرمانـی در لیـگ و پنـج 
عنـوان فتـح جام حذفـی و در مجموع با چهـارده عنوان 
ایـران  تاریـخ  باشـگاهی  تیـم  پرافتخار تریـن  قهرمانـی، 

 . ست ا
 15 ـ اسـتقال اهـواز در پانـزده فصـل حضـور در لیگ 
همـه  میـان  در  کـه  دیـده  خـود  بـه  را  سـرمربی   26

تیم هـای تاریـخ لیـگ ایـران رکـورد اسـت. 
16 ـ شـیرین فـراز کرمانشـاه در فصل 86 لیـگ بر تر در 
27 بـازی متوالـی موفـق بـه پیروزی نشـد؛ یـک رکورد 

جدیـد در فوتبـال ایران. 
17 ـ در فصـل 90 ـ 1389 لیـگ بر تـر فوتبـال ایـران 
13 مربـی از کار برکنـار شـدند، این رقـم در فصل 91 ـ 

1390 بـه 15 تغییـر و جابجایی رسـیده اسـت. 
18 ـ شـمار بازی هـای متوالـی بـدون باخـت در لیـگ 
کـه مربـوط بـه پرسـپولیس در فاصلـه سـال های 50 تا 

53 اسـت. 
19 ـ سـپاهان در سـال 88 لیـگ بر تـر رکـورد کسـب 
امتیـاز را شکسـت؛ باال تریـن امتیـاز بـرای یـک تیـم در 

فصل.  یـک 
20ـ  اسـتقال در فصـل 87ـ  88 لیـگ بر تر که قهرمان 
شـد، هفتـاد گل به ثمر رسـاند که بیشـترین گل به ثمر 

رسـیده توسـط یک تیم در یک فصل اسـت. 
و  هفتـاد  هرمـزگان  آلومینیـوم  و  زاگـرس  گهـر  ـ   21
سـومین تیـم در تاریـخ لیـگ می باشـند کـه حضـور در 

باال تریـن سـطح فوتبـال کشـور را تجربـه  کرده انـد. 
22 ـ شـمار گلهـای رضـا عنایتـی بـا 105 گل بهتریـن 

گلـزن تاریـخ لیگ اسـت. 
23 ـ بیشـترین تعـداد تیم حاضر در یـک دوره لیگ که 

مربـوط به فصل 73 لیگ آزادگان اسـت. 
24ـ  بیشـترین تعـداد بـازی در لیگ که یـک دروازه بان 
آرمنـاک  اسـت؛  داشـته  نگـه  بسـته  را  خـود  دروازه 

آهـن.  و ذوب  تیم هـای سـپاهان  در  پطروسـیان 
25 ـ شـمار بازی هـای متوالـی یـک بازیکـن در لیـگ؛ 
آرمنـاک پطروسـیان دروازه بـان ارمنـی سـابق سـپاهان 

ایـن رکـورد را ثبـت کرد. 
26 ـ وینگـو بگوویـچ، رکـوردار بیشـترین حضـور یـک 
مربـی خارجـی در لیـگ ایران اسـت با 194 بـار هدایت 

تیم هـای فـوالد، پرسـپولیس و پـاس. 
طـول  بـه  روز   399 آزادگان  لیـگ   76 فصـل  ـ   27

سـال!  یـک  از  بیشـتر  حتـی  انجامیـد؛ 
28ـ  محمـود یـاوری، سـرمربی کنونـی تیـم صبـای قم 
در461 بـازی بـه عنـوان سـرمربی در لیگ حضـور یافته 

اسـت و رکـوردار مربیگـری به شـمار می رود. 
29ـ  در سـه سـال حضـور تراکتـور در لیـگ بر تر رکورد 
تعـداد تماشـاگر کـه در ورزشـگاه حضـور یافتـه توسـط 
ایـن تیـم بیشـترین تعـداد  تراکتـور شکسـته شـده و 
تماشـاگر را در هـر فصـل داشـته. و همچنیـن رکـورد 
تعـداد تماشـاگر بـرای یـک تیـم در یـک بـازی نیـز در 
بـازی تراکتور و سـپاهان با 125000 نفر شکسـته شـد. 
30ـ  در فصـل 88 لیـگ بر تـر 782 گل بـه ثمـر رسـید 
کـه بیشـترین گل ثبـت شـده در یک فصل لیگ اسـت. 
31ـ  بهـرام مـودت سـنگربان پرسـپولیس در فصـل 54 
بـه مـدت 844 دقیقـه دروازه خود را بسـته نگه داشـت 

کـه هنـوز این رکورد شکسـته نشـده اسـت. 
 32-تیـم تـاج نوشـهر در فصل 1350 لیـگ در چهارده 
بـازی خـود موفـق بـه کسـب حتی یک بـرد نیز نشـد و 

رکـورد بی نظیـری را ثبـت کرد!
فوتبـال  تیـم  سرپرسـت  خوردبیـن،  33-محمـود 
پرسـپولیس به همراه سرخپوشـان تهرانـی جام قهرمانی 
هفتمیـن دوره لیـگ بر تـر را بـاالی سـر بـرد تـا صاحب 

رکـورددار قهرمانـی سرپرسـت تاریـخ لیـگ شـود. 
شـد.  ایـران  بر تـر  لیـگ  تیـم  پرافتخار تریـن  سـپاهان 
ایـن تیـم در یـازده دوره این مسـابقات، چهـار قهرمانی 

بـه دسـت آورده اسـت. دو قهرمانـی ایـن تیـم بـا امیـر 
قلعه نویـی بـه طـور پیاپـی در دو فصـل اخیـر به دسـت 
آمـده اسـت. قلعه نویـی نیـز چهارمیـن قهرمانـی خـود 
را در لیـگ بر تـر جشـن گرفـت. ایـن مربـی دو بـار بـا 
اسـتقال و دو بـار بـا سـپاهان قهرمـان لیگ بر تـر ایران 

است.  شـده 
همه آنهایی که بیش از سه گل

 در یک بازی زدند
رضـا نـوروزی، مهاجـم تیـم فـوالد خوزسـتان بـا پنـج 
گلـی کـه در بـازی مقابـل پاس به ثمر رسـاند، سـومین 
بازیکـن تاریـخ لیـگ بر تـر شـد کـه در یـک بـازی پنج 

گل زده اسـت. 
محسـن خلیلی بـا پیراهن تیم سـایپا در لیگ 84 مقابل 
راه آهـن و ادینهـو در همیـن فصـل مقابـل شـهرداری 
تبریـز موفـق به زدن پنـج گل در یک بازی شـده بودند. 
البتـه رکـورد بیشـترین گل زده در یک بـازی متعلق به 
رضـا عنایتـی اسـت کـه در لیـگ اول مقابـل اسـتقال 
رشـت هفـت گل از 9 گل تیمـش را بـه ثمر رسـاند؛ اما 
بـه جـز ایـن بازیکنان، چند نفـر دیگر نیز موفـق به زدن 

بیـش از سـه گل در یـک بازی شـده اند. 
علـی دایـی در فصـل 82 بـا پیراهـن پرسـپولیس چهار 
گل بـه پـگاه گیـان زد، مهـدی رجـب زاده در فصل 84 
بـا تیـم ذوب آهـن مقابـل قندی یـزد چهـار گل به ثمر 
رسـاند و در همیـن فصـل جـاری، محسـن بیاتـی نیـا 
بازیکـن صبـا مقابل راه آهن و آرش افشـین از تیم فوالد 
چهـار گل بـه پیـکان زد و جالب اینکه رضا نـوروزی نیز 

در بـازی مقابـل سـایپا نیـز چهـار گل به ثمر رسـاند. 
در واقـع نـوروزی 9 گل از 22 گل خـود را در دو بـازی 

بـه ثمر رسـانده اسـت.

لیگ برتر فوتبال 
از نگاه آمار و ارقام

مـی  بزرگتـرا  ندیمـا،  قدیـم  یادمـه 
گفتـن که کـوه و کوهنـوردی ،کم خرج 
تریـن و آسـون تریـن و در عیـن حـال 
بهتریـن ورزش  برای سـامت و داشـتن 
روحیـه ای شـاد و خوشـحاله. طوری که 
میشـه دوسـتان و فک و فامیل ، صبح یه روز تعطیل شـال و 
کاه کنیـم و بریـم بـه دامـن طبیعت تا هم از هـوای خوبش 
اسـتفاده کنیم و هـم روح و روانی صفا بدیـم. نمونش همین 
کـوه صاحـب الزمـون خودمون که تا همیـن چند وقت پیش 
صبحـای جمعـه بـا رفقای اهـل دل بـه دیدنـش میرفتیم و 
کلـی بـه قول خودمـون ورزش میکردیم وآخرسـرهم سـاعتا 
10-9 میومدیـم پائیـن ونون و پنیـری و حلیمی و یا جگری 
بـه تـن میزدیم ، بعدش هرکدوم سـیل خونه هـای خودمون 

میشـدیم وخاطـره ش برامون میموند وسـامتی شـما.
امـا چنـد وقتـه دیدیم و شـنفتیم کـه دوسـتای خوبمون 
تـوی شـورا و شـهرداری کرمون اومـدن یه تیکـه از این کوه 
قدیمـی و تاریخـی شـهرمون رو بـه بهونـه ی سـاخت هتـل 
و چیـزای دیگـه ،خـراب کـردن هرچند مـن کا« بـا خراب 
کـردن و ویرونـی هـر چیـزی مخالفـم ولـی اینجـا بحثی که 
پیـش میـاد اینـه ،آیـا اگـه اینجـا بیـان هتلی درسـت کنن 
آیـا تمـوم مشـکات  بتراشـن و زخمیـش کنـن  و کوهـو 

گردشـگری مـا حـل و فصـل میشـه؟ آیـا نمیشـه در زمیـن 
هـای دیگـه ای که الحمـدهلل تو اسـتانمون زیـادم داریم این 
هتـل و علـم کنـن، حـاال فرضو بـر ایـن میگیریم کـه اصا« 
کوهـی و درختـی و سـبزه ای ویـرون نشـه ،اونوخـت دگـه 
چطـو میتونیـم بـا بچه های اهـل، محل صبحا جمعـه ور قد 
ایـن کوه بـاال بریم. وقتی هتل بشـه دگه ورزش کـوه نوردی 
مـا چطـو میشـه؟ مـا کجـا بایـد بریم یـک سـاعتی خوش و 
خـرم باشـیم ،نکنـه میخوان مارو بفرسـتن ور تـو خیابونا که 
پیـاده بریـم یـا میخـوان تو سـالن وشـمون کـوه و صخره ی 

بسـازن؟ مصنوعی 
آخه هشـکی نیسـت بـه این دوسـتا بگه، قربونتون بشـم؛ 
ایـن همـه جا هسـت چرا اونـارو ول کـردن و چسـبیدین به 

ای کـوه  بـی زبون.
مگـه رهبرمون نگرونه همین زمین خـواری و کوه خواری 
و محیـط زیسـتمون نیسـتند، مگـه ما چـن تو کـوه تاریخی 
تـو ای دیـار داریـم کـه شـمام میخوایـن اینوازمـون بگیرن. 
شـما خودتـون خـوب میدونن کـه جوونا و مـردم این والیت 
تقریبا« از کوچکترین وسـیله رفاهی و سـرگرمی محرومن و 
همیـن مصیبـت دود و دم  چطـو دوروبر تمامـی هم والیتی 
یامـون میگـرده و سـوا از اینکـه چقـد از اونـا گرفتـار این با 
هسـتن، حاال  شـما هم یه کاری نکنن که همین دلخوشـی 

رو از اونـا و از خودتـون بگیریـن و روز بـروز بـه تعـداد ایـن 
معتـادا اضافه تـر کنن.

یادتـون باشـه اگه دعای خیر این جماعت پشـت سـرتون 
باشـه هـم تـو این دنیـا و هـم آخـرت عاقبت بخیر میشـین 
واال شـاید همیـن بچـه ی خودتـون هـم تـو این آدمـای در 
کمیـن اعتیـاد و بزهکار باشـه و یهو چشـم وا کنـن و ببینن 

کـه واویا.
شـهرمون و طبیعتـش رو ویـرون نکنیـم. حـاال که شـما 

دارن ایـن همـه ور آبادانی کرمون زحمت میکشـن، حاال که 
دارن همـه جـا زیـر گـذرو رو گـذرو وسـط گذرو پـل و غیره 
میسـازن چـرا میخواین قدمت  تاریخیمـون رو که تودل این 
کوههـای چندین صد سـاله و زیبـا خوابیده،ازمـون بگیرین.

آبـاد بکنیـن ولـی تورو بخدا خـراب نکنن و کوه رو نتراشـین 
چـرا که:

خانمان سوز بود آتش آهی گاهی 
ناله ای میشکند پشت سپاهی گاهی

مرگ کوه = مرگ ورزش
یادداشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ زمیـن بـه شـماره پـاک - فرعـی از 777 اصلی 
بـه مسـاحت – متـر مربـع مـورد تقاضـای آقـای علـی شاهسـون 
پـور فرزنـد کوهـزار بـه ش ش 711 واقـع در شـهر بافـت قطعـه 
یـک بخـش 40 کرمـان نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد اعمال تبصـره ذیل 
مـاده 15 قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت کتبی 
نامبـرده آگهـی تحدید حدود اختصاصی پاک مرقوم بدینوسـیله منتشـر 
و عملیـات تحدیـدی آن سـاعت 8 صبـح روز شـنبه 94/11/10 در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمد. لـذا به مالـک و مجاورین رقبه مرقـوم اخطار 
مـی شـود کـه در موعد مقـرر در این اعـان در محل وقوع ملـک حاضر و 
چنانچـه کسـی بر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن واخواهی داشـته باشـد بر 
طبـق مـاده 20 قانون می توانـد از تاریخ تنظیم صـورت مجلس تحدیدی 
30 روز اعتـراض خـود را کتبـاً و مسـتقیماً بـه اداره ثبـت تسـلیم نمایـد 
ضمنـاً متذکـر مـی گردد برابـر مـاده 86 آئین نامـه اصاحی قانـون ثبت 
معتـرض ظـرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به این اداره بایسـتی 
بـا مراجعـه به مرجع ذیصاح قضائی نسـبت بـه تقدیم دادخواسـت اقدام 
و گواهـی را بـه ایـن اداره تقدیـم نماید در غیر اینصـورت متقاضی ثبت یا 
نماینـده قانونـی وی مـی توانند بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی عدم 
تقدیـم دادخواسـت دریافت و به این اداره تسـلیم نماینـد اداره ثبت بدون 
توجـه بـه اعتراض عملیـات ثبتی را بـا رعایت مقـررات ادامـه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 94/10/16
م الف 671
رئیس اداره ثبت اسناد و اماک بافت- وهب نعمتی 

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت اول(
   اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجراي پـروژه ذیـل را ازطریـق مناقصـه عمومي به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید . از کلیـه شـرکت هاي داراي صاحیت دعوت مي 

شـود جهـت دریافـت اسـناد  مناقصه به اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومـي مناقصات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
ت مناقصه)ریال(
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تکمیل محور تهرود- محمدآباد – سبزوئیه پابنه و 94-10-179/175
8/864/220/847444/000/000270تکمیل راه روستایي دربر در شهرستان بم

محل و مهلت دریافت اسناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان -اداره پیمان و رسیدگي از تاریخ10/16/ 94لغایت94/10/22
محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیر خانه مدیریت حراست حداکثرتاساعت 10صبح مورخ94/10/30

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12 مـورخ94/10/30
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

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

هادی کاربخش

سپیده ایران منش
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ThinkVision لنوو از نمایشگر
با درگاه USB-C و پشتیبانی از

شارژ بی سیم رونمایی کرد

در جریـان نمایشـگاه CES 2016 کمپانـی  لنوو عاوه 
بـر معرفـی لپ تـاپ هیبریـدی Yoga X1 از یـک صفحه 
نمایـش جدیـد بـا نـام ThinkVision رونمایـی کرد که 
 3D RealSense و همچنین دوربین USB-C از درگاه
اینتـل پشـتیبانی می کنـد. لنـوو چندیـن محصـول جدید 
 2016 CES نمایشـگاه  تـا در  آورده  بـه الس وگاس  را 
امسـال معرفـی کنـد. یکـی از ایـن محصـوالت، مانیتـور 
ThinkVision اسـت کـه بـه درگاه USB-C مجهـز 
پشـتیبانی   DisplayPort از  درگاه  ایـن  اسـت.  شـده 
می کنـد و کاربـر می توانـد نـه تنهـا سـیگنال های مربـوط 
بـه تصویـر را از طریـق USB بـه مانیتـور منتقـل کنـد 
 Power Delivery بلکـه به لطف پشـتیبانی از فنـاوری
2.0 ایـن درگاه می توانـد تـا 100 وات بـرق را نیـز منتقـل 
کنـد تـا بـه عنـوان مثـال از آن برای شـارژ کـردن لپ تاپ 

ببرد. بهـره 
 در حـال حاضـر اکثـر لپ تاپ هـا بـرای شـارژ شـدن به 
30 تـا 65 وات بـرق نیـاز دارنـد و بـه این ترتیـب در زمان 
اسـتفاده از نمایشـگر لپ تاپ هـای مجهز بـه USB-C که 
از ایـن فنـاوری نیـز پشـتیبانی می کننـد، شـارژ خواهنـد 
شد.نمایشـگر Pro ThinkVision X24 بـه یـک پنـل 
IPS LCD با رزولوشـن 1920 در 1080 پیکسـل مجهز 
 USB-C شـده اسـت. اگر هنـوز کامپیوتـر شـما از درگاه
 mDP درگاه  طریـق  از  می توانیـد  نمی کنـد  پشـتیبانی 
سـیگنال تصویـر را بـه مانیتـور منتقـل کنید. ایـن مانیتور 
همچنیـن دارای دوربیـن 3D RealSense  اینتل اسـت 
تـا کاربـر بتوانـد ژسـت های حرکتـی را بـه سیسـتم عامل 

منتقـل کند.
 از ایـن دوربیـن می تـوان بـرای فعـال سـازی قابلیـت 
Windows Hello نیـز اسـتفاده کـرد تـا بـا تشـخیص 
چهـره ورود بـه سیسـتم عامل وینـدوز میسـر شـود.عاوه 
بـر این هـا، مانیتـور Pro X24  دو قابلیـت جالـب دیگـر 
قابلیـت  اولیـن  می دهـد.  قـرار  کاربـر  اختیـار  در  نیـز  را 
شـارژ بی سـیم تلفن هـا اسـت کـه از طریـق آن اگـر تلفن 
هوشـمند خـود را روی پایـه  ی مانیتـور قـرار دهید، شـارژ 

شـد. خواهد 
 این مانیتور از اسـتاندارد شـارژ بی سـیم Qi پشـتیبانی 
می کند.قابلیـت انتخابـی دیگر در این نمایشـگر، یک لوازم 
جانبـی بـه نام WiGig اسـت کـه از طریـق آن می توانید 
لپ تاپ هـای سـازگار بـا ایـن فنـاوری را به مانیتـور متصل 
ایـن  از   ThinkPad جدیـد  سـری  لپ تاپ هـای  کنیـد. 
فنـاوری پشـتیبانی می کننـد تـا بـدون نیـاز بـه اتصـال 

کابلـی و بـدون سـیم تصویـر را بـه مانیتور متصـل کنید.
ایـن مانیتـور داری 2 اسـپیکر 3 وات و 2 میکروفـون 
اسـت کـه از قابلیـت حـذف نویـز محیـط نیـز پشـتیبانی 
می کنـد تـا کاربـر بتوانـد صـدای شـفاف و واضحـی را از 
طریـق مانیتـور ضبـط کند.مانیتـور جدیـد لنوو بـا قیمت 
399 دالر روانـه ی بـازار خواهـد شـد و اگـر مایـل باشـید 
تـا اتصـال WiGig را نیـز در اختیـار داشـته باشـید باید 
250 دالر دیگـر هزینـه کنید.محصـول دیگـر لنـوو یـک 
مانیتـور 27 اینچـی بـا نـام ThinkVision X1 اسـت. 
ایـن مانیتـور بسـیار باریـک تنهـا 7.5 میلی متـر ضخامـت 
دارد و از رزولوشـن اولتـرا اچ دی )3840x2160( پیکسـل 

می کنـد.  پشـتیبانی 
ایـن نمایشـگر نیـز از درگاه USB-C بـا پشـتیبانی از 
DisplayPort 1.2  بهـره می بـرد و فرکانـس آن نیز 60 
هرتـز اسـت.این نمایشـگر بـه پنـل 10 بیـت با پشـتیبانی 
99 درصـدی از طیـف رنگـی sRGB مجهـز شـده اسـت 
 DisplayPort و   USB-C   ،2.0  HDMI از درگاه  و 
بهـره می بـرد. حداکثـر شـدت روشـنایی ایـن مانیتـور نیز 

300 و کنتراسـت آن 1300:1 اسـت.

سامسونگ از سه گجت هوشمند خود در
 CES 2016 رونمایی می کند

 به کوشش آرین اسدی

بـار،  نخسـتین  بـرای  کـرد  اعـام  سامسـونگ 
سـه گجـت هوشـمند از پـروژه آزمایشـگاه خاقانـه 
در  را   )Creative Lab Projects( سامسـونگ 
نمایشـگاه CES 2016 بـه نمایش خواهد گذاشـت.

C-Lab یکـی از برنامه هـای نوآورانه سامسـونگ 
هوشـمند  گجت هـای  و  اسـتارتاپ ها  از  کـه  اسـت 
توسـعه یافته توسـط کارکنـان ایـن شـرکت حمایت 
می کنـد تـا بتواننـد ایده هـای تجاری خود را توسـعه 
بخشـند. ایـن پـروژه، شـامل یـک کمربند هوشـمند 
بـه نـام WELT اسـت که بـه کاربر کمـک می کند 
بـا اندازه گیـری روزانـه رفتارهـا و عادت هـا، بتوانـد 
سـایز دور کمـر خـود را کنتـرل کنـد؛ یـک گجـت 
پوشـیدنی بـه نام Tip Talk که امـکان گوش دادن 
بـه صـدا را بـا قـرار دادن انگشـت روی گـوش فراهم 
حرکـت  کنترل کننـده   یـک  همچنیـن  و  می کنـد 
 Rink بـرای هدسـت های واقعیـت مجـازی بـا نـام
اسـت.این پروژه هـا هنـوز در مرحلـه ی پیش تولیـد 
هسـتند و برای بررسـی پتانسـیل بازار مصرف کننده 
شـرکت کنندگان  نظـرات  از  آگاهـی  همچنیـن  و 
CES بـه نمایـش درمی آیند تـا امکان بهینه سـازی 

بیشـتر در آینـده را بـه دسـت آورند.
WELT: روشـی محرمانـه بـرای کنتـرل 

شخصی سـالمت 

ایـن کمربنـد هوشـمند کـه دقیقـاً به شـکل یک 
کمربنـد معمولـی طراحی شـده، بـه کاربـران کمک 
می کنـد تـا به صـورت روزانـه و نامحسـوس سـامت 
خـود را کنترل کننـد. WELTبا اندازه گیری سـایز 
دور کمـر، گام هـای برداشـته شـده، زمـان نشسـتن 

به طـور  کاربـران،  غذایـی  عادت هـای  همچنیـن  و 
مـداوم بـر میـزان تحـرک و فعالیـت آن هـا در طول 

روز نظـارت دارد.
 درنهایـت، ایـن اطاعـات پـس از ذخیره سـازی، 
بـه یـک اپلیکیشـن تحلیل کننـده ارسـال می شـوند 
و بـر مبنـای ایـن داده هـا، برنامـه مدیریت سـامت 
سـطح  و  وزن  میـزان  بـا  متناسـب  وزن  کنتـرل  و 

فعالیـت ، تولیـد خواهـد شـد.
Rink: کنتـرل حـرکات دسـت، تحولی در 

دنیـای واقعیـت مجازی
تجربـه ای  گجـت،  ایـن  گرفتـن  دسـت  بـه  بـا   
منحصربه فـرد از کنتـرل حسـی بازی هـا و نیز محتوا 
بـرای کاربـران فراهـم می شـود و تعاملـی عمیق تر و 
جذاب تـر بـا دنیای مجازی بـرای کاربران بـه ارمغان 

می آورد.

پوشـیدنی  ارتباطـات  آینـده   :Tip Talk
مکالمه بهتـر  کیفیـت  بـا  همـراه 

Tip Talk یـک گجـت پوشـیدنی اسـت کـه   
بـه کاربـران اجـازه می دهـد تنهـا بـا لمـس گـوش 
یـا  هدسـت  از  اسـتفاده  بـدون  انگشـتان،  توسـط 

هدفـون، صدای انواع دسـتگاه های هوشـمند خود را 
بشـنوند. بـه کمک ایـن دسـتگاه، کاربـران می توانند 
در  به ویـژه  مکالمـات  در  صـدا  بهتـر  کیفیـت  از 
محیط هـای عمومـی، شـلوغ و پرسـروصدا یـا حتـی 
سـالن های کنسـرت، بدون شـنیده شـدن صدایشان 
بهـره ببرند. Tip Talk که سـاختاری شـبیه به بند 
سـاعت دارد، به راحتـی بـه سـاعت های معمولـی یـا 
هوشـمند متصـل می شـود و پـس از سازگارسـازی 
بـا تلفن هـای هوشـمند، می توانـد قابلیـت متن-به-

فعـال  نیـز  را  خـود   )Text-to-Speech( سـخن 
. کند

کارمنـدان  توانمندسـازی   :C-Lab
سامسـونگ همـراه بـا فرهنـگ نـوآوری
آزمایشـگاه خاقانه سامسـونگ )C-Lab( از سال 
2012، تاکنـون متولـی تفکـر خاقانـه و نیـز حامی 
بیـش از 100 پـروژه در سامسـونگ بـوده اسـت. از 
 70 حـدود  در   ،C-Lab متنـوع  پروژه هـای  بیـن 
پـروژه تکمیـل شـده اند و 40 پـروژه دیگـر نیـز در 
مرحله توسـعه بـرای بخش هـای تجاری سامسـونگ 
هسـتند. امسـال نیـز، 9 پـروژه از این میـان به عنوان 
پروژه هایـی بـا پتانسـیل بـاال شـناخته شـده اند کـه 
بـه کمـک سامسـونگ به عنـوان اسـتارتاپ آغـاز بـه 

کرده انـد. کار 

با تعویض به موقع واشر شیرآالت از هدر رفتن آب جلوگیری نماییم.

آگهی مناقصه شماره 62/ب/10-94 م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تعمیـر و تجهیز چاههای اسـتان با مبلغ بـرآورد 2/045/893/600 ریـال را از محل اعتبـارات عمرانی از طریق 
برگـزاری مناقصـه بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگذار نماید لذا از کلیه شـرکت کنندگان واجد شـرایط که دارای گواهی صاحیت در رشـته تاسیسـات و تجهیزات 
یـا گواهـی کسـب از صنـف مکانیـک در رشـته تعمیر پمپ و همچنیـن دارای تجربه و سـوابق کاری در زمینه تعمیـر و تجهیز و نگهداری چاههـای آب دعوت می 

شـود حداکثـر تـا تاریـخ 94/10/22 دریافت اسـناد مناقصه به آدرس کرمـان بلوار 22 بهمن دفتـر قراردادهای شـرکت مراجعه نمایند. 
تضمین شرکت در مناقصه: 12/700/000 ریال 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 94/11/3
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب و ج ساعت 9 مورخ 94/11/4 

روابط عمومی آموزش همگانی 

آگهی حصر وراثت
آقـای حسـن عزیـزی فرزند علی دارای شناسـنامه شـماره 3 بشـرح 
دادخواسـت شـماره فوق مورخه 1394/9/18 توضیح داده شـادروان 
علـی عزیـزی یوسـف آبادی فرزنـد رضا قلی بشناسـنامه شـماره 69 
در تاریـخ 1394/7/19 در شـهر کرمـان فوت شـده و وراثـت منحصر الفوت 
وی عبارتنـد از: 1- حسـن عزیـزی بـه شـماره شناسـنامه 3 متولـد 1343 
فرزنـد متوفـی 2- محمـد عزیـزی بـه شـماره شناسـنامه 3 متولـد 1355 
فرزنـد متوفـی 3- حسـین عزیـزی بـه شـماره شناسـنامه 3 متولـد 1339 
فرزنـد متوفـی 4- رضا عزیزی یوسـف آبادی به شـماره شناسـنامه 2 متولد 
1351 فرزنـد متوفی 5- فاطمه عزیزی یوسـف آبادی به شـماره شناسـنامه 
6 متولـد 1340 فرزنـد متوفـی 6- بتـول عزیـزی یوسـف آبـادی به شـماره 
شناسـنامه 3 متولـد 1349 فرزنـد متوفـی 7- طیبـه عزیزی یوسـف آبادی 
بـه شـماره شناسـنامه 14 متولـد 1345 فرزنـد متوفی 8- عصمـت عزیزی 
یوسـف آبادی به شـماره شناسـنامه 3 متولد 1357 فرزند متوفی 9- کبری 

نخعـی ده علـی به شـماره شناسـنامه 7 متولـد 1318 همسـر متوفی.
لـذا مراتـب یک نوبـت در روزنامه های کثیراالنتشـار محلی آگهی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی 
باشـد ظـرف مـدت یک مـاه از نشـر آگهی بـه شـورای حل اختـاف تقدیم 
نمایـد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیـت نامـه ای جز رسـمی و 

سـری کـه بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
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اسکیت بورد الکتریکی
 Blink Board با قابلیت کنترل از 
 2016 CES طریق آیفون در
ایـن روزهـا فناوری هـا در تمـام حوزه هـای زندگـی انسـان 
ریشـه دوانده اسـت. کمپانی Acton سـاعاتی پیش در جریان 
برگـزاری نمایشـگاه CES 2016 اسـکیت بـوردی را معرفـی 
کـرده کـه می تـوان آن را بـا اسـتفاده از آیفـون کنتـرل کـرد. 
 Acton 2016 کمپانی CES در جریـان برگـزاری نمایشـگاه
اسـکیت بورد جدیـد خـود را رونمایـی کـرده کـه می تـوان آن 
اسـکیت بورد جدیـد  کـرد.  آیفـون کنتـرل  از  اسـتفاده  بـا  را 
ایـن کمپانـی از نـوع الکتریکـی اسـت کـه همانطور که اشـاره 
از آیفـون کنتـرل کـرد.  بـا اسـتفاده  کردیـم می تـوان آن را 
محصـول جدیـد تولیـد شـده توسـط ایـن کمپانی در مقایسـه 
از  بـازار،  در  موجـود  دیگـر  الکتریکـی  اسـکیت بوردهای  بـا 
سـایز کوچک تـری برخـوردار اسـت. براسـاس اطاعـات ارائـه 
شـده ایـن اسـکیت بـورد بـه این علـت کوچـک تولید شـده تا 

کاربـران بتواننـد آن را بـه هرجایـی کـه می خواهنـد ببرنـد. همچنیـن باید بـه وزن این اسـکیت بورد نیز اشـاره کرد کـه تنها 5 
کیلوگـرم بـوده و می تـوان عـاوه بـر سـایز کوچـک آن، به دلیـل وزن پایین، این اسـکیت بـورد را بـه راحتی حمـل کرد.اغلب 
اسـکیت بوردهای تولید شـده دارای سـایز بزرگی هسـتند که امکان اسـتفاده از آن ها در مسـیر های طوالنی را ممکن می کند؛ 
امـا ایـن اسـکیت بورد بـه این منظور تولید شـده تا بـه راحتی قابل حمل بـوده و بتوان از آن در مسـیرهای کوتاه نیـز به راحتی 
اسـتفاده کـرد. اسـکیت بـورد مـورد نظر با یـک ریمـوت در اختیار کاربـران قرار می گیـرد؛ اما در صورتی که گوشـی هوشـمند 
آیفـون را در اختیـار داشـته باشـید، می توانیـد ریمـوت را در منـزل گذاشـته و بـا نصـب اپلیکیشـن مـورد نظر و اتصـال آن به 
اسـکیت بورد، بـه راحتـی از گوشـی هوشـمند برای کنترل بهره ببرید.برای اسـتفاده از این اسـکیت بورد کافی اسـت تـا روی آن 
قـرار گرفتـه و بـا اجـرای اپلیکیشـن یا در دسـت گرفتن ریموت و کلید Throttle را فشـار دهید تا اسـکیت بورد بـه راه بیافتد. 

آیفون

ریموت کنترل تایزنی جدید سامسونگ 
همه  گجت ها را کنترل می کند

سامسـونگ از جملـه ی کمپانی هایـی اسـت کـه همیشـه 
با دسـتی پر در نمایشـگاه CES 2016 حاضر شـده اسـت. 
یکـی از محصـوالت ایـن کمپانـی ریمـوت کنترلی اسـت که 
سامسـونگ،  هوشـمند  تلویزیون هـای  بـر  عـاوه  می توانـد 
تولیـد  بـا  کند.سامسـونگ  کنتـرل  نیـز  را  گجت هـا  سـایر 
ریموت هـای هارمونـی بـرای تلویزیون هـای هوشـمند خـود، 
کار کـردن بـا ایـن محصـوالت را برای کاربران بسـیار سـاده 
کـرده اسـت، امـا ایـن همه ی داسـتان نیسـت و سامسـونگ 
در سـال 2016 قابلیت هـای ریمـوت کنتـرل خـود را بیـش 
از پیـش افزایـش داده اسـت. در جریـان برگزاری نمایشـگاه 
جدیـد  تلویزیون هـای  از  رونمایـی  شـاهد   2016  CES
ریمـوت  آن  کنـار  در  کـه  هسـتیم  سامسـونگ  اسـمارت 

کنترل هـای جدیـد سامسـونگ قـرار گرفته انـد.
 ایـن ریموت هـا قـادر هسـتند عـاوه بـر تلویزیون هـای 

سامسـونگ، سـایر گجت هـای هوشـمند نظیـر کنسـول های بـازی، سـت تاپ باکـس و سـایر تجهیـزات موجـود در اتـاق 
نشـیمن را بـه راحتـی شناسـایی کـرده و کنتـرل کننـد. ایـن ریمـوت کنتـرل مبتنـی بر سیسـتم عامـل تایزن بـوده و با 
اسـتفاده از آن دیگـر نیـازی بـه در دسـت داشـتن چندیـن ریمـوت مربوط بـه گجت هـای مختلـف خـود ندارید.تغییرات 
جدیـد تلویزیون هـای هوشـمند سامسـونگ تنهـا محـدود بـه کنتـرل نبـوده و اینترفیـس Smart Hub نیز بـا تغییراتی 
همـراه شـده اسـت کـه از جملـه ی آن می  تـوان بـه تجمیع محتـوای منابع مختلـف در یک مکان اشـاره کرد. ایـن موضوع 
باعـث می شـود تـا دیگـر نیـازی بـه مراجعـه بـه اپلیکیشـن های مختلـف کاهـش پیـدا کند.هنـوز اطاعـات بیشـتری در 
ایـن خصـوص در دسـت نیسـت و بـرای دریافـت قابلیت هـای جدیـد تلویزیون های هوشـمند ایـن کمپانی بایـد در انتظار 

کنفرانـس مطبوعاتـی کره ای هـا باشـیم کـه بامداد سـه شـنبه برگـزار خواهد شـد.

سامسونگ
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

بایـد  شـود  حرفـه  ایـن  وارد  می خواهـد  کـه  کسـی 
کنـد.  فراهـم  بـرای خـود  فضـا  مترمربـع   حداقـل 80 
بایـد  کار  و  کسـب  ایـن  در  ابـزارآالت  خریـد  بـراي 
سـرمایه اولیـه داشته باشـید. ایـن ابـزار شـامل اره فلکـه، 
3 کاره، فـرز و خـرده ابزار هـا اعـم از پیش دسـتي و پمپ 
بـاد اسـت کـه مجموعه آنهـا را مي توانید با مبلـغ تقریبي 
10 میلیـون تومـان تهیـه کنیـد. الزم اسـت بدانیـد کـه 
نیـاز نیسـت حتمـا ابـزارآالت سـنگین خـود را به صورت 
نـو بخریـد بلکـه مي توانیـد دسـت دوم آنهـا را بـا قیمتي 
مناسـب تر پیـدا کنیـد. بـراي دریافـت مجـوز کسـب در 
ایـن حرفـه بایـد در یـک آزمـون فنـي شـرکت کنید که 
مشـخص مي کند آیا شـما در این کار تبحر الزم را دارید 
یـا خیـر. پـس از آن بـا در دسـت داشـتن مدارکـي مثل 
مـدرک فنـي و حرفـه اي درودگـري، گواهـي عدم اعتیـاد 
و  درودگـران  صنـف  اتحادیـه  بـه  بایـد  سوء پیشـینه  و 

مبل سـازان شهرسـتان خـود مراجعـه کنیـد.
بـه  مي توانیـد  چـوب  مثـل  مواداولیـه  تهیـه  بـراي 

بنگاه هـاي خریـد چـوب در شـهر خـود رجـوع کـرده یـا 
مسـتقیما بـا پیمانکارانـي کـه کار توزیـع چـوب را انجام 
مي دهنـد در ارتبـاط باشـید و از آنهـا خریـداري کنیـد. 
بـراي فـروش محصوالت خـود مي توانید آنهـا را به مراکز 
فـروش شـهر خود یا شـهرهاي اطـراف یا مراکـز بزرگ تر 
مثـل بـازار مبل تهران عرضـه کرده و به فروش برسـانید. 
در زمینـه صـادرات اگـر خـوب بازاریابـي کنیـد و بتوانید 
در نمایشـگاه هاي بین المللـي داخلـي و خارجـي شـرکت 
کنیـد امـکان آن به وجـود خواهـد آمد که تولیـدات خود 

را صـادر کنید. 
یکي از محاسـن شـرکت در این نمایشـگاه ها، عاوه بر 
فـروش محصوالت، آشـنایي بـا تولیدکننـدگان خارجي و 
تبـادل اطاعـات با آنهـا در زمینه نحـوه تولید محصوالت 
بـه روز  تولیـدات شـما  باعـث مي شـود  ایـن کار  اسـت، 
باشـد تـا بتوانیـد بـا بـازار جهاني ایـن محصـوالت رقابت 
داشته باشـید. توجـه کنیـد کـه اگـر کارگاه خـود را در 
شـهرهاي کوچک تـر تاسـیس کنیـد بـراي فضـاي مـورد 

نیـاز خـود باید هزینـه کمتـري بپردازید و باقي سـرمایه 
را در کار خـود تزریـق کنیـد. اگـر مي خواهیـد به صـورت 
حرفـه اي و جـدي بـه ایـن کار بپردازیـد بایـد حداقـل 
یـک سـال شـاگردي کنیـد تـا تجـارب مـورد نیـاز آن را 

به دسـت آورده و بتوانیـد آنهـا را بـه کار بگیریـد. به طـور 
کلـي حداقل سـرمایه اي کـه براي ایـن حرفه نیـاز دارید 
30 میلیـون تومـان اسـت و اگر با پشـتکار الزم کار کنید 
مي توانیـد ماهانـه 3 میلیـون تومـان درآمد داشته باشـید.

تولید مبلمان منزل
خبر

سبک زندگی

ایـن مطلـب بـا مطالعـه علمـی روی روابـط متعـدد و با 
 Emotion Focused( درمانـی  احسـاس  بـر  تمرکـز 
 Gottman( گاتمـن  درمانـی  روش   ،)Theraoy
Therapy( و مدیـل اسـتانداردهای ایـده ال گارس فلچـر 
 )Garth Fletcher›s Ideal Standards Model(

نوشـته شـده اسـت.
شـاید بیشـتر رابطه هـا یک یا دو مـورد از این نشـانه ها 
را داشـته باشـند اما در یک رابطه ناسـالم و مسموم معموال 

تعداد بیشـتری از این نشـانه ها وجـود دارد.
16 نشانه رابطه ناسالم

در یـک رابطـه ناسـالم مطمئـن نیسـتید زمانـی کـه به 
همسـرتان بسـیار احتیاج پیدا کنید چقدر مـی توانید روی 
او حسـاب کنیـد، مثا وقتی خـود یا یکـی از اعضای درجه 

یـک خانواده تان بیماری سـختی داشـته باشـید.
در یک رابطه ناسالم

1- هرگـز بـرای حمایت عاطفی به سـوی هم کشـیده نمی 
شـوید و بـرای مورد حمایت قـرار گرفتن در پـی افراد دیگر 

هستید.
2- همسـرتان معمـوال تـاش مـی کنـد رابطـه شـما را با 

دوسـتان و خانـواده تـان قطـع کنـد.
3- او ادعـا مـی کنـد کـه خـودش باهـوش اسـت و شـما 
احمـق هسـتید. برای همین معمـوال شـما را از تجربه های 
جدیـد منصـرف می کند. بـه این بهانه کـه »احتماال درکی 

از آن تجربـه هـا« ندارید.
4- معمـوال به پاسـخ منفی شـما نسـبت به چیـزی احترام 

نمی گـذارد.
5- معمـوال هیـچ راهی برای تاثیر مثبـت روی یکدیگر پیدا 
نمـی کنیـد، مثـا نمی توانیـد هیچ کـدام از عاقـه مندی 
هایتـان را بـه هـم منتقـل کنیـد یـا مهـارت هایتـان را به 

همدیگر یـاد دهید.
6- بـه راحتی می توانیـد روی همدیگر تاثیر منفی بگذارید 

و عـادت هـای مضـری را ماننـد تنبلـی، پرخـوری، سـیگار 
کشـیدن را در یکدیگـر ایجاد کنید.

7- او حـس خوبـی نسـبت بـه ظاهـر و بـدن شـما نـدارد، 
مثا مدام به موهای کم پشـت یا پوسـت خشـکتان اشـاره 

مـی کند.
8- نسـبت بـه رابطـه تان احسـاس امنیـت نداریـد و مرتبا 

قهـر مـی کنید.
احساسـات شـما مخصوصـا  بـه  نسـبت  9- همسـرتان 
تـرس هایتـان بـی اعتناسـت، مثا شـما از سـرعت زیاد 
رانندگـی اش ترسـیده ایـد امـا او سـرعت ماشـین را کم 

کند. نمـی 
10- از وقتـی بـا او ازدواج کـرده اید احسـاس بدی نسـبت 
بـه خودتـان داریـد، اعتماد به نفسـتان پایین آمـده و نکات 

مثبت شـخصیتی تان کمتر شـده اسـت.
11- وقتـی مـی خواهید دربـاره موضوع مهمی با او صحبت 

کنید، نمی توانیـد توجهش را جلب کنید.
12- همسـرتان شـما را مسخره می کند، مثا طرز صحبت 

کـردن یـا تُن صدایتان را مورد تمسـخر قرار می دهد.
13- بـه نظـر می آیـد که موفقیت های شـما برایش جالب 

نیسـت و سـعی می کند آنها را کـم جلوه دهد.
اگـر  باشـید.  اطمینـان داشـته  او  بـه  توانیـد  نمـی   -14
بـه حساسـیت هـای شـما پـی ببـرد، ممکـن اسـت از آنها 

کنـد. سوءاسـتفاده 
15- وقتـی کنـار هم نیسـتید مصـداق »از دل بـرود هر آن 
کـه از دیـده برفت« می شـوید، مثا همسـرتان به سـفری 
کاری مـی رود و مـی گویـد بـه محـض رسـیدن اطاع می 

دهـد امـا تا چنـد روز خبـری از او نمی شـود.
16- وقتـی بـر سـر مسـئله ای توافـق نداریـد، نمـی توانید 
راهـی بـرای سـازش پیـدا کنیـد. او پافشـاری مـی کند که 
یـا حـرف خودش را به کرسـی بنشـاند یا دیگر بحـث ادامه 

پیـدا نکند.

همـان طـور که می دانید هر سـاله مدل های آرایشـی 
زیـادی متولـد می شـوند کـه برخـی از آنها زیبـا و برخی 
دیگـر غیرکاربـردی و عجیـب و غریب هسـتند که نه تنها 
شـما را جـذاب تـر نمـی کنند بلکـه در تضـاد بـا زیبایی 
نیـز هسـتند. مـا در اینجا بدترین مـدل های آرایشـی در 

سـال 2015 را برایتـان آورده ایم. 
1.پروتـز لـب: شـاید یکـی از دالیلی که اکثـر دختران 
بـه فکـر تزریـق لـب های خـود افتـاده انـد، یـک بازیگر 
باشـد.این سـتاره هالیـوودی اعتـراف کـرد کـه بـه لـب 
هـای خـود ژل تزریـق کـرده اسـت تـا بیشـتر به چشـم 

یند. آ
2. موهـای رنگیـن کمانـی: سـال 2014 سـال رنـگ 
هـای پاسـتلی موهـا بـوده، امـا گویـا یـک رنـگ آنهـا را 
راضـی نکـرد. امسـال خانـم هایـی کـه مـی خواسـتند 
از حـد بـه چشـم آینـد و جلـب توجـه کننـد،  بیـش 
موهـای خـود را رنگیـن کمانی کـرده اند. البتـه این کار 
دردسـرهای زیـادی دارد و آنهـا بایـد مدام وقـت خود را 
در آرایشـگاهها بگذراننـد امـا حتمـا بـه زیبایـی بیشـتر 

آنهـا مـی ارزد.
از بهتریـن و تاثیرگذارتریـن  3. آرایـش طایی:یکـی 
محصـول  یـک   2016 بهـار  بـرای  جهـان  آرایشـگران 
آرایشـی معرفـی کـرد که طرفـداران خـاص خـود را پیدا 
کـرد. محصـوالت آرایشـی او بـا رنـگ طایـی خـود واقعا 

منحصـر بفـرد بودنـد.
4. کرایوتراپـی: کرایوتراپـی بـه روشـی درمانـی گفتـه 
می شـود کـه در آن بخشـی از بـدن بیمـار یا کل بـدن او 
در معـرض سـرما و کاهـش دمـا قـرار می گیرد. هـدف از 
کریوتراپـی کاهش سـوخت و سـاز سـلولی، افزایش بقای 
سـلولی، کاهـش التهاب، کاهـش درد، اسپاسـم و انقباض 

عـروق اسـت. ایـن روش اگرچه جدید نیسـت اما امسـال 
بیـش از همیشـه با اسـتقبال مواجه شـد.

ابـرو: گویـا برخیسـتاره هـا دیگـر نمـی  5. طراحـی 
دانسـتند چـه بایـی سـر ظاهـر خـود بیاورند، بـه همین 
دلیـل این بار به سـراغ ابروهـای خود رفتنـد. رنگ کردن 
موقتـی ابروهـا، فـرم دادن آنها یا تزیین شـان با سـنگ از 

مدهـای عجیـب و غریـب امسـال بود.
6. سـوازندن مـو: یکـی از آرایشـگران برزیلـی، از روش 
سـوزاندن مـو برای فرم دهـی به آن اسـتفاده می کند که 

یکـی از بدترین ایده های آرایشـی شـناخته شـد. 
 McQueen« برنـد  حبابـی:  هـای  ناخـن   .7
Armadillo« امسـال ناخـن هـای مصنوعـی طراحـی 
کـرد کـه واقعـا غیرکاربردی اسـت و هیـچ زیبایـی ندارد. 
آیـا شـما دوسـت داریـد ناخـن هایتـان مانند حبـاب باد 

؟ کند
8. طراحـی صـورت: شـاید تـا بـه حـال نمی دانسـتید 
کـه بـرای کرم پـودر زدن هم نیـز باید قوانینـی را رعایت 
کنیـد امـا پـس از مشـاهده عکـس هایـی کـه از فشـن 
شـوهای اخیر منتشـر شده اسـت، شـما نیز به سایه های 

صـوت تـان بیشـتر اهمیت مـی دهید.
9. ناخن های شیشـه ای: یکی از مدهایی که از کشـور 
کره متولد شـده، ناخن های شیشـه ای اسـت. چه کسـی 
دوسـت دارد روی دسـت اش یـک مشـت شیشـه خورده 

بچسباند؟
10. اکلیـل مـو: عـاوه بـر رنـگ کـردن مـو، یکـی از 
راههایـی کـه توجه دیگران را بیشـتر به سـمت موهایتان 
جلـب مـی کند، اسـتفاده از اکلیـل برای ریشـه موهایتان 
اسـت. مدی کـه نه تنها مورد اسـتقبال قـرار نگرفت بلکه 

جـزو بدتریـن مدهای سـال نیز شـناخته شـد.

تغذیه در یوگا

خوراک مناسب بدن
یـوگا تنهـا یک ورزش نیسـت بلکه یـک نوع روش 
زندگـی اسـت کـه شـامل تغذیه نیز می باشـد کسـی 
کـه یـوگا انجـام مـی دهـد بایـد تغذیـه متفـاوت و 

مطابـق بـا یوگا داشـته باشـد : 
 غـذا بایـد سـبک و مقـوی باشـد به هیـچ وجه در 
خـوردن غـذا نباید زیـاده روی کـرد به عبـارت دیگر 

غـذا بایـد دارای حجـم کـم و کیفیت باال باشـد . 
غـذا را بایـد بصورت طبیعی خـورد یعنی از مصرف 
کنسـرو، رنـگ های غذایی، غذاهای سـرخ کـرده، یخ 
زده، مانـده، بیـش از حـد پختـه شـده و کأل غذاهای 
بیـرون بایـد خـودداری کـرد وتـا آنجـا که می شـود 

غـذای خانگی مصـرف کرد . 
بهتـر اسـت تـا آنجایـی که می شـود سـبزیجات و 
مـواد دیگـر را خـام یـا نیمـه پز مصـرف کـرد، پختن 
طوالنـی و حـرارت زیـاد تمـام مـواد مفیـد غـذا را از 

بیـن می بـرد . 
حتـی االمـکان سـاده بخوریـد و از تنـوع غذایـی 
الـکل،  دارای  کـه  هایـی  نوشـیدنی  کنیـد.  پرهیـز 
کافئیـن و شـکر زیـاد اسـت نخوریـد .اگر مـی توانید 
تأمیـن  بـرای  بخوریـد  کمتـر  یـا  نخوریـد  گوشـت 
پروتئیـن از لبنیـات، تخـم مـرغ و حبوبـات اسـتفاده 

کنیـد. 
رژیم غذایي در یوگا 

رژیـم غذایـی یوگا ذهـن را آرام کرده و احساسـات 
سـرکش آدمـی را مهـار می کنـد. غذا در میـان افراد 
مختلـف فـرق مـی کنـد. غذاهای گوشـتی انسـان را 
زمخـت و حیـوان صفـت می کند. احساسـات انسـان 
را خشـم و شـهوت ؛ برانگیختـه و افکار مسـموم ارائه 
مـی دهد. شـخص گوشـت خوار قـادر نیسـت متفکر 
و آگاه شـود. گوشـت بـرای بـدن الزم اسـت امـا باید 
از سـامت گوشـت و تغذیـه دامی که از آن اسـتفاده 

می شـود اطـاع کافی داشـت.
رژیـم غذایـی می بایسـت با دقـت و ترتیب خاصی 
الـکل،  قهـوه،  چـای،  جـات،  ادویـه  شـود.  انتخـاب 
غذاهـای نشاسـته ای، شـکرها، چربی ها و نوشـیدنی 
هـای تحریـک کننـده مـی بایسـت حـذف گردنـد. 
میـوه هـای تـازه، پنیـر، اقسـام سـاالد و سـبزیجات 
بـدون نمـک(،  خـام، خشـکبار )در حالـت طبیعـی 
حبوبـات، نـان، دانـه هـای سـویا، میـوه های خشـک 
شـده، خامـه، شـیر، جـو و عسـل همگـی مفیـد مـی 

. شند با
بیشـتری هسـتند  انـرژی  دارای   ، غذاهـای خـام 
و خـون و پیکـره آدمـی را سـالم و سـرحال تـر مـی 
کننـد. تمامـی مـواردی را کـه در باال گفتیـم حداقل 
مـی بایسـت 80 درصـد رژیم غذایی را شـامل شـوند. 
از  ناخالصـی هـا  اعظـم  بـا چنیـن رژیمـی قسـمت 
سیسـتم غذایـی حـذف می شـوند. غـذا می بایسـت 
حرکـت پیچشـی روده را تحریـک کنـد. بـرای ایـن 
منظـور غذاهـای خـام بهتـر از غذاهـای پختـه مـی 
باشـند. اختـاالت گوارشـی و سـوء هاضمـه بـر اثـر 
پرخـوری و غذاهـای غیـر طبیعـی پدید مـی آیند که 
باعـث عکـس العمـل و واکنـش غیـر طبیعـی مراکـز 
عصبـی شـده و تأثیـر سـوئی را بـر آنهـا دارنـد. غـذا 
را بـه آرامـی میـل کنیـد. پـس از پایـان غـذا مقـدار 

زیـادی آب بنوشـید.
قبـل از صـرف غـذا هیـچ وقـت آب ننوشـید. زیـرا 
باعث رقیق شـدن شـیره معـده می شـود و در نتیجه 
دچـار سـوء هاضمـه و دیگـر ناراحتی هـای معده می 
شـوید. مـا بـه غذاهـای گوناگـون بـا خـواص متفاوت 
نیـاز داریـم. تنـوع و گوناگونی غـذا الزامی اسـت ولی 
نـه در یـک وعـده. بـرای یـک وعـده دو الی سـه نوع 
غـذا کافـی اسـت. طبیعـت بـر حسـب نیـاز مـا انواع 
بـی شـماری از غذاهـا را برایمـان فراهم کرده اسـت. 
یـک رژیـم غذایـی سـاده شـامل حداقـل غذاهـای 
غیرضـروری و یـا بیهوده می باشـد که فشـار کمتری 
را بـر روی کلیه نسـبت به رژیم غذایی سـنگین دارد.
رژیـم غذایـی مناسـب ضامـن سـامتی بـوده و از 
تراکـم غذاهـای غیـر ضـروری در سیسـتم گوارشـی 
جلوگیـری مـی کنـد. یک پزشـک حـاذق مـی گوید: 
یـک غـذای کامـل ترکیبی از عسـل، خامـه، آب داغ، 
آرد جـو، آب لیمو، بادام زمینی، سـیب، پسـته، فندق 
و گـردو می باشـد کـه تمامی ویتامین ها را داراسـت. 
اشـتها بـه غـذا و جویـدن و خمیر کـردن آن همراه با 

ترشـح بزاق می باشـد.
عـاوه بر مـوارد ذکر شـده اصولی در رژیـم غذایی 
وجـود دارد کـه بـرای حصـول نتایـج مطلـوب باید از 

آنهـا پیـروی کرد. 
مقدار غذا یکی از این اصول مهم است.

خـود  معـده  گنجایـش  از  درصـد   85 از  بیـش 
غـذا نخوریـد. بـه عبـارت دیگـر پـس از غـذا همواره 
مقـداری فضـا در معـده ی  خود باقـی بگذارید. بیش 
از حـد یـا حتـی تا حـد گنجایش خـود غـذا نخورید. 
از حـد گنجایـش غـذا خـورده شـود  وقتـی کمتـر 
هضـم آن آسـانتر شـده و بـدن می توانـد بیشـترین 
اسـتفاده را از مـواد غذایـی خـورده شـده، ببـرد. از 
سـوی دیگـر هنگامـی کـه غذا به مقـدار زیـاد خورده 
می شـود و معـده کامـًا پـر می گـردد، غذا بـه خوبی 
هضـم نگشـته و بـدن بدون اسـتفاده مناسـب از مواد 
خوراکـی، وادار بـه دفـع آن می گردد. بعـاوه با زیاده 
روی در خـوردن بـه سیسـتم شـکمی و به طـور کلی 
بـر بـدن فشـار بیـش از حـد وارد می آیـد و در نتیجه 

قـدرت فیزیکـی و فکـری بـدن کاهـش می یابـد. 

زشت ترین مدهای آرایشی سال 2015رابطه ناسالم و مسموم این شکلیه!

تغذیه

افقی
1-زاج یمنی - فیلسوف ایده آلیست آلمانی
2-پاره ای از چیزی - پیشوا - عامل بیماری

3-از دروس مدرسـه - از مورخـان مسـلمان معـروف - 
ف صرا

بانـک مـی گیرنـد - حـرص - نغمـه خوانـی -  4-از 
غمگیـن

5-پـول رایـج در ژاپـن - شـهری در اسـتان مازنـدران 
- ایمـان قلبـی

6-جعبه مقوایی - برتری - خاک سفالگری
7-نوعی از یاقوت - افسر - نشانه فعل استمراری

8-بازیچه کودک - از انگشتان - کامل کننده
9-رودی در فرانسـه - بخشـندگی - گازی بیرنـگ و 

ا تشز آ
10-درنده - جانی - گندیده

11-نـاب و بـی غش - از شـیرینی های معـروف خاص 
مراغـه - عدد شـش عرب

12-گلخن - جنس - خمیدگی کاغذ - واگذاشتن
13-پشیمان - سنگ انداز - صبحانه نخورده
14-از گیاهان دارویی - عضو دهان - بدکار

15-یـک سیسـتم عامل فشـرده مرکـب از مجموعه ای 
از درخواسـت هـای اساسـی بـرای دسـتگاه هـای قابل 

حمـل - عصب
عمودی

1-اثر استفان تسوایک - گیاه بوته ای از نوع خیار
2-برشـته شـده - درختی شـبیه درخت انار - استاندار 

یم قد
3-بی تجربه - نوعی از خودرو پورشه - نوعی پسته

4-فایـده معنـوی - محصول شـرکت تاتاموتـورز هند - 

نیمـه قامت - فریادرسـی
5-کمک - رونده - از حروف یونانی

6-برابر - متضاد زیبا - کوتاه کردن سخن
7-خونبها - از ورزش ها - واجب و ضروری

8-واحد زلزله - ناگهانی - خیزران
9-سمت چپ - نام کوچک گاندی - پیدا کن!

10-فلزی ضعیف و نادر - آزمایش - تاب و توان
11-چارق - کسی که در جایی اقامت دارد - آگهی

12-لغـزان - عامـت مصـدر جعلـی - هـم عقیـده - 
رتبه الگـو، 

13-اسب اصیل - باوقار - نهیب
14-گل عاشقان - از لوازم آرایش - درجه ارتشی

15-سردار کوروش - از هنرها و صنایع دستی
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در حاشیه

شهاب حسینی از سمت مشاور دبیر 
جشنواره فیلم فجراستعفا داد

شـهاب حسـینی بازیگر سـینمای 
دربـاره  سرگشـاده  نامـه  در  ایـران 
مشـاور  سـمت  از  خـود  اسـتعفای 
جشـنواره فیلم فجر توضیـح داد. متن 
اسـت: »پذیـرش  بدیـن شـرح  نامـه 
سـمت مشـاور دبیر جشـنواره ی سی 
و چهـارم فیلـم فجر در خال مشـغله 
ی کاری ام، صرفـا بـه ایـن دلیـل بود 
کـه تصـور مـي کـردم در ایـن دوره،  

وجـود نگاهـی نـو و اندیشـه ای تـازه موجـب عـدم تکـرار اشـتباهات 
گذشـته و رفـع نواقـص دوره هـای قبـل خواهد شـد؛ چراکـه در دوره 
هـای پیشـین، وجـود نواقـص و اشـتباهات بود کـه آن مهـم را از ذات 
جشـنواره بـودِن خـود دور کرده و عما آوردگاه حواشـی بعضا تاسـف 
بـار نمـوده بـوده اسـت.  امـا متاسـفانه، موضع گیـری دبیر جشـنواره 
ی سـی و چهـارم فیلـم فجـر در قبـال فیلـم »آشـغال هـای دوسـت 
داشـتنی« و اتـاق اصطـاِح »معضـل« به ایـن اثر که با مجـوز قانوني 
وزارت محتـرم ارشـاد سـاخته شـده و طی چنـد دوره ی گذشـته  در 
محـاق بدبینـی و سـیاه نگـری قـرار گرفتـه، امری قابـل تامل بـوده و 
نشـانگر بطـان تصـورات پیشـین بنده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
تهیـه کننـده و کارگـردان فیلـم آقای محسـن امیـر یوسـفی صبورانه 
و بـدون ایجـاد حواشـی، طی سـه سـال اخیر بـه لحاظ روحـی، مادی 
و معنـوی، فشـار و خسـارات زیـادی را متحمل شـده اسـت. اینجانب، 
سـید شـهاب الدین حسـینی بـه عنوان بازیگـر فیلم مذکـور در جهت 
کاهـش معضـات دبیـر محترم جشـنواره فیلم فجـر، بدین وسـیله از 
سـمت مشـاور جشـنواره ی سـی و چهـارم، اعـام انصـراف و کنـاره 
گیـری مـی نمایـم.  امیـد کـه یگانه یـار متعـال، دل های مـا را به نور 

مهربانـی و امیـد روشـن گرداند.

خداحافظی بازیگر زن با تلویزیون
نفیسه روشـن گفت: تصمیماتی 
تـا  گرفتـم و دیگـر نمـی خواهـم 
بـازی  تلویزیونـی  آثـار  در  مدتـی 
کنـم،  چـرا کـه در ایـن مـدت آثار 
زیـادی داشـتم و تکـرار بسـیاری از 
آنهـا نیـز در حـال پخـش از رسـانه 
ملـی اسـت و همین باعث شـده که 
بـه مـن بگوینـد چرا تـا این انـدازه 
در تلویزیـون کار مـی کنـم و ایـن 

مهم باعث سـوتفاهم شـده اسـت. وی ادامه داد: تقریبا همیشـه سریال 
هـای مناسـبتی بـازی کـردم کـه آثـار پربیننـده ای هـم بـوده اند که 
تکـرار آنهـا زیـاد پخش می شـود. ایـن بازیگر بـا بیان اینکه پیشـنهاد 
کار سـینمایی دارم، اظهـار داشـت: ولـی برای ورودم در عرصه سـینما 
بایـد کار فـوق العـاده حرفـه ای و خاص باشـد،  چرا که همیشـه ورود 
مهمتـر از مانـدن اسـت. روشـن خاطر نشـان کرد: قصـد دارم در نقش 
و ژانـری متفـاوت در سـینما ظاهـر شـوم، چرا کـه نقش هایـی که در 

تلویزیـون داشـتم بـه نوعـی تکرار مکـررات بوده اسـت.

دلیل انفجار گوشی های همراه چیست؟
به دلیل اسـتفاده از ماده شـیمیایی 
»لیتیـوم یـون« در باتـری تلفـن های 
همـراه بطـور کلـی خطـر انفجـار و یا 
آتـش گرفتـن وجـود دارد. همچنیـن 
تنهـا وسـیله ای کـه در باتـری هـای 
و  مثبـت  الکترودهـای  همـراه  تلفـن 
منفـی را از هـم دور نگـه مـی دارد به 
میکرومتـر  »جداگـر  یـک  کارگیـری 

20« اسـت. حـال اگر باتری هـا در هنگام تولید توسـط ذرات خارجی 
آلـوده شـوند، یک واکنـش زنجیره ای خطرناکی شـکل مـی گیرد که 
یـک اتصالـی جزیـی باعـث مـی شـود تمامـی انـرژی باتـری در یکی 
از الکترودهـا قـرار بگیـرد کـه ایـن خـود مـی توانـد منجـر بـه انفجار 
گوشـی همـراه شـود. همچنیـن اگـر دمـای باتـری بـه بیـش از 150 
درجـه سلیسـیوس برسـد، می تواند عامـل دیگری بـرای آتش گرفتن 
و یـا انفجـار باشـد. بنابرایـن شـارژ کـردن گوشـی همـراه بـه هنـگام 

خـواب بـه هیـچ وجـه توصیـه نمی شـود.

عکس: آيدا عباسي

آرزو ها

خود را مي بازند

در هماهنگي بي رحم هزاران در!

بسته؟

آري پیوسته بسته!

خسته خواهي شد...

عکس نوشت

موسیقی

این روزا
آهنگ جدید رضا یزدانی با نام این روزا امروز منتشر می شود.

از  یکـی  آهنگرانـی  پـگاه 
ایـران  اسـتثنائی  سـلبریتی های 
اسـت بـه عکـس پیـش فرضـی کـه 
دیـدن  )و  داشـتم  زن  بازیگـران  از 
ایـن  هـم  آنهـا  از  زیـادی  تعـداد 
ایمـان  بـه  تبدیـل  را  فـرض  پیـش 
کرده بـود( او واقعـا لیاقـت کلمـه ی 
اسـتثنائی را دارد، قبـل از هـر چیـز 
بـه طـرز عجیبـی مبتـا بـه بیماری 
خـود فرشـته پنداری نیسـت و نـه از 
آسـمان افتـاده و نه با حضورش روی 
زمیـن منتـی بـر اهـل ایـن سـیاره  
گذاشـته، راحـت لبـاس می پوشـد و 
بـا دیدنـش احسـاس نمی کنـی کـه 
ای وای مـن چـرا لبـاس چوپان ها را 
پوشـیده ام ؟ ادبیـات او هـم آنچنـان 
خودمانـی و راحت اسـت کـه خیالت 
را راحـت می کنـد کـه نیازی بـه ادا 
و اصول هـای بـا احترامـات فائقـه و 
هاکـذا نـدارد. امـا هیچ کـدام از ایـن 
نمونه هـا کـه پیـش کشـیدم علـت 
اسـتثنائی بودن او نیسـت آهنگرانی 
بیـش از  و  می کنـد  فکـر  اجتماعـی 
هرچیـز بـه فکـر خلـق و مانـدگاری 
اسـت وی مـاه رمضان گذشـته اقدام 
و  فرهنگـی  موسسـه ای  افتتـاح  بـه 
هنـری بـه نـام آپ آرت مـان نموده 
آن  از  عکس هایـی  هرچنـد  کـه 
مجموعـه را بـه این نوشـته سـنجاق 
کـرده ام امـا بایـد اینجـا را از نزدیک 
ببینیـد تا به عمـق ماجرا پـی ببرید 
از پـل کریمخـان کـه وارد بزرگمهـر 
بشـوید خیابانـی بـه اسـم کانتـری 
پـا  و  می شـود  دراز  پایتـان  جلـوی 
بـه آن هـم کـه بگذاریـد می رسـید 
دیزی کنار)جنـب  در  آپارتمانـی  بـه 
جـو  از  فـورا  و  فروشـی(  دیـزی 
عجلـه و دویـدن و ندیـدن انسـان ها 
زمینـی  قاپیـدن  و  پـول  قاپیـدن  و 
کنـده  دارد  وجـود  جامعـه  در  کـه 
بـه  می شـوید و احسـاس می کنیـد 
اختـرک شـازده کوچولو رسـیده اید 
در بـدو ورود بـه اختـرک در کافه ای 
و  می شـود  گشـوده  رویتـان  بـه 
صندلی هـای چوبـی و قدیمی و یک 
ماشـین تحریـر بر صـدر مجلس و از 
همـه گذشـته گلدان هـای مختلفـی 

کـه دور تـادور کافـه گذاشـته اند بـه 
شـما یـاد آوری می کنـد کـه این جا 
جـای تکلـف و ادا و اصول هـای مـا 
خارجـی هسـتیم و هرچـه از وطـن 
حرف هـا  ایـن  و  اسـت  بـد  ماسـت 
و  گـرم  و  آرام  کافه ایسـت  نیسـت، 
صمیمـی کـه جوانانـی اهـل ادب و 
فرهنـگ و هنـر می آیند به گوشـه ی 
آن می خزنـد و دو کامـی از خـود 
جالـب  و  می گوینـد  خـود  بـرای  و 
باشـند  اهـل  اگـر  کـه  اینجاسـت 
داخـل کافه یـک کتابفروشـی کامل 
و بـزرگ هـم برقـرار اسـت کـه در 
هفتـه ی فرهنگی کرمان قفسـه های 
از  شـده  مملـو  اش  ورودی  جلـوی 
کتب نویسـندگان و شـعرای کرمانی 
و چنـد جلـدی هـم از ترجمه هـای 
امثـال فرهـودی و آقا عباسـی زینت 

کتابسراسـت. بخـش 
احسـاس  هنـوز  اگـر  حـاال 
کافـی  انـدازه ی  بـه  کـه  نمی کنیـد 
آپ آرت مـان  فضـای  و  جـو  در 
غوطـه ور نشـدید مـی توانیـد کافـه 
بـه  پله هایـی  از  و  کنیـد  تـرک  را 
سـمت طبقـه ی بـاال برویـد در عین 
حـال آثـاری از نقاشـان جـوان و بـا 
اسـتعداد مرتبـط مـا مجموعـه را به 
شـکل گالـری صحرایی ببینیـد تا به 
طبقـه ی باال برسـید و هنوز درسـت 
نشـده اید  جاگیـر  طبقـه  ایـن  در 
کـه عکس هـای 21 عـکاس مولـف 
کرمانـی روبـه روی شـما ایسـتاده اند 
و چیدمـان عکس هـا و فضـای ایـن 
بـه گونه ایسـت  آپارتمـان  از  بخـش 
کـه احسـاس می کنیـد صرفـا بـرای 
را  مجموعـه  کل  نمایشـگاه  ایـن 

ند. سـاخته ا
عکس هـا  کـه  می دانـم  خاصـه 
را دیـده و ندیـده و سـرو صـدای پر 
فمنـس آرت و یـا اجرای فیلم شـما 
را بـه این فکـر می اندازد کـه ببینید 
تـازه  ایـن  و  می آیـد  کجـا  از  صـدا 
آغـاز ماجرایـی دیگـر اسـت ماجرای 
یـا  و  کیمیـاوی  مسـعود  سـاخته ی 
دربـاره ی هوشـنگ مـرادی و شـاید 
هم نویسـنده ای صاحب نام نشسـته 
گـپ  مشـغول  اطرافیـان  بـا  و  بـاد 
و  جـذاب  و  باشـد صمیمـی  زدنـی 
بـه قول ژاپنی هـا همیشـه چیزهایی 
وآپارتمـان  هسـت  آموختـن  بـرای 
کـه  اسـت  جاهایـی  آن  از  یکـی 
چیزهـای زیـادی بـه مـن آموخـت.

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

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده ولزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

تحریریه )انتقاد و پیشنهاد(: 32436035
اموربازرگانی و حسابداری:32435911  و 32435908

دورنگار: 32435827
همکاران تحریریه: شهرام پارسا مطلق، یاسر سیستانی نژاد،

رضا عبادی زاده، عرفان زارعی، محسن رجب پور، جاوید مومنی، 
عباس صفا، عطیه بهره بر، آرین اسدی و سپیده ایران منش

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 
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پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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یادداشت

از تاریخ درس نمی گیریم
در 30 سـال گذشـته ایـران و عربسـتان دو بـار 
تمـام روابـط دبپلماتیـک شـان را بـا هـم قطـع کرده 
انـد. یکبـار در سـال 1366 درپـی کشـتار بیرحمانـه 
حجـاج ایرانـی کـه در آن ایـران اقدام به قطـع روابط 
بـا عربسـتان نمود و بـار دوم هـم دو روز پیش بدلیل 

حملـه به سـفارت عربسـتان این بار از سـوی ریاض این اقـدام صورت 
گرفت.تاریخ روابط ایران و عربسـتان به عنـوان قدرتمندترین بازیگران 
منطقـه خاورمیانه همیشـه دسـتخوش تغییر و تحول و فراز و نشـیب 
بـوده اسـت.اما بـا توجه با این بـاال و پایین بودن روابط در این نوشـتار 
بـه سـه موضـوع اصلی کـه امـروزه روابـط ایـران و عربسـتان را تحت 
الشـعاع قـرار مـی دهـد مـی پردازیم؛1-تحـوالت کنونـی منطقـه2-

قیمـت نفـت 3-نگاه جامعـه جهانی
1-تحوالت کنونی منطقه

طـی چنـد هفتـه آینـده در ژنو نشسـتی در خصوص آینده سـوریه 
برگـزار خواهـد شـد.دو بازیگـر اصلـی حاضـر در این نشسـت   ایران و 
عربسـتان هسـتند کـه بـا موقعیـت تـازه ای کـه در روابطشـان ایجاد 
شـده بایـد دیـد چـه اتفاقـی در نـوع موضـع گیـری هایشـان خواهد 
افتاد.کشـورهای غربـی بـه خاطـر همیـن موضـوع نگـران هسـتند.از 
آمریـکا و انگلسـتان گرفتـه تـا آلمـان و فرانسـه همـه از قطـع روابـط 
دو کشـور اظهـار تاسـف کـرده  و آنـرا لطمـه ای بـه آینـده منطقـه 
مـی داننـد. واقعیـت امر این اسـت کـه عربسـتان در سـالهای اخیر با 
اقدامـات تنـش آفریـن و خصمانـه  خاورمیانه را به مکانی نـا امن بدل 
کـرده  از حمایـت پیـدا و پنهـان و تجهیـز داعـش گرفتـه تـا حمات 
آشـکار بـه یمـن و نقـض گسـترده حقـوق بشـر)که شـاهکار اخیرش 
بـه اعـدام روحانی شـیعه شـیخ نمر بـاز مـی گردد(اینها همـه کارنامه 
پروپیمانـی اسـت که عربسـتان را به عنوان بازیگـری خطرناک و تنش 
آفریـن در منطقـه معرفـی مـی کند.حـاال امـا قطـع رابطـه با ایـران و 
تـاش بـرای اجمـاع کشـورهای عـرب منطقه بر ضـد ایران کوشـش 
تـازه ای اسـت تـا خـاور میانـه را از آنچـه کـه تـا بحـال بوده  نـا امن 
تـر کند.تـا کنون کـه عربسـتان  کشـورهای بحرین ، سـودان ، کویت 
و جیبوتـی و تـا حـدودی امـارات را بـا خـود در جهـت قطـع رابطه با 

ایـران بـا خود همـراه کرده اسـت.
2-قیمت نفت

تنـش بیـن ایـران و عربسـتان بـه عنـوان قویتریـن اعضـای اوپک 
همیشـه بـر روی قیمـت نفـت در بـازار جهانـی تاثیـر مسـتقیم دارد. 
انتظـار مـی رفـت این اتفـاق  امروز خـود را نشـان دهد امـا آنطور که 
قابـل پیـش بینی بود شـکل نگرفت. صعـود حـدود 4 درصدی قیمت 
نفـت آن چیـزی نبود کـه انتظـارش مـی رفت.البته کاهـش تولیدات 
صنعتـی در آنسـوی دیگر آسـیا در چیـن و هند و کاهـش تقاضا برای 
نفـت یکـی از اصلـی ترین دالیلی اسـت که اجازه افزایـش قیمت نفت 
را در سـطحی قابـل انتظـار نمی دهد.به نظر میرسـد اختـاف ایران و 

عربسـتان در آینـده در اوپـک هـم خود را نشـان دهد.  
3-نگاه جامعه جهانی

اعـدام شـیخ نمـر در عربسـتان مـی توانسـت واکنـش های بسـیار 
گسـترده تـری از آنچـه کـه هـم اکنـون اتفـاق افتـاد در پـی داشـته 
باشـد.اما حمله به سـفارت عربسـتان و آتش زدن سـاختمان سـفارت 
از سـوی عـده ای تنـدرو  تمامـی نگاه هـا را از ریاض به سـمت تهران 
برگرداند.اقدامـی اشـتباه غیـر دیپلماتیـک  کـه یک گل طایـی را به 
عربسـتان هدیـه داد.اقدامـی کـه بـا واکنش هـای منفی گسـترده ای 
از سـوی مقامـات رسـمی ایـران مواجه شـد.اما فارغ از محکـوم کردن 
ایـن حادثـه دولـت مـی توانسـت بـا درس گرفتـن از اتفاقـات مشـابه 
اینچنینی)حمله به سـفارت دانمارک و سـفارت انگلسـتان در گذشته(

جلـوی ایـن واقعـه تاسـف آور را بگیرد.اقدامـی کـه صـورت نگرفـت و 
عربسـتان کـه بزرگترین ناقـض تمامی پیمـان های حقوق بشـری در 
منطقـه اسـت حاال ایـران را به عنوان کشـوری خاطـی و ناقض پیمان 

هـای بیـن المللی بـه جهانیـان معرفی مـی کند. 
در دو سـال گذشـته بیشـترین تاشها از سوی دسـتگاه دیپلماسی 
کشـور صـورت گرفـت تا نـگاه جامعه بیـن الملل بـه ایران  بـه عنوان 
کشـوری طرفدار گفتگو و صلح باشـد اما این حرکت بسـیار نابخردانه 
در حمله به سـفارت تمامی رشـته های دسـتگاه دیپلماسـی کشـور را 
پنبـه کـرد تـا جاییکـه شـورای امنیت دیـروز به اتفـاق آرا بـه محکوم 
کـردن جمهـوری اسـامی ایـران رای داد.فـارغ از قطـع رابطـه بـا 
عربسـتان   بـه نظـر مـی رسـد اصلـی ترین  موضوعـی که امـروز باید 
در داخـل کشـور بـه آن توجـه شـودنوع مقابلـه با ایـن تنـدروی ها و 
افراط کاری هاسـت.بهتر اسـت به پشـت سـرمان نگاه کنیم و از تاریخ 

بگیریم. درس 

علیرضا ابراهیمی

درباره  پگاه و آپارتمانش
عرفان زارعی

erfan@
payamema.ir

جشنواره

جشنواره استانی طنز »خارستان«
و  اداری«  »کاغذبـازِی  »داعـش!«،  جشـنواره:  ویـژه  موضوعـات 

عـزا« و  عروسـی  »تشـریفات 
آخرین مهلت ارسال آثار: حداکثر تا 10 بهمن 94

کنسرت

کنسرت سازهای کوبه ای گروه پاسارگاد
به نفع کودکان بیمار زنجیره امید

زمان: 17 و 18 دی ماه، ساعت 20
مکان: پارک مادر، تاالر ایرج بسطامی

بلیط این کنسرت را از سایت کرمان کنسرت بخرید.
https://kermanconcert.com


