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خبر
حضور مجتمع کک سازی و 

پاالیش قطران زرند درنمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری کیش 

دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی فرصـت هـای 
سـیمان،  معـدن،  حـوزه  در  گـذاری  سـرمایه 
متالـورژی و صنایـع وابسـته بـا حضـور گسـترده 
شـرکت هـای بـزرگ و معتبـر داخلـی و خارجی 
در جزیـره کیـش برگـزار مـی شـود. بـه گزارش 
روابـط عمومـی مجتمـع کک سـازی و پاالیـش 
الـی   6 تاریـخ  از  نمایشـگاه  ایـن  زرنـد،  قطـران 
بیـن  هـای  نمایشـگاه  مرکـز  در  مـاه  بهمـن   9
المللـی کیـش بـا حضـور 100 شـرکت داخلـی 
و15شـرکت خارجـی برگـزار مـی گردد. شـرکت 
هایـی از کشـورهای چیـن، ترکیه، ایتالیـا، کانادا، 
اسـترالیا، روسـیه و آلمـان در درمیـن نمایشـگاه 
و  گـذاری  سـرمایه  هـای  فرصـت  المللـی  بیـن 
تجـاری در حـوزه معـدن، سـیمان، متالـورژی و 

صنایـع وابسـته حضـور دارنـد.
همچنین شـرکت هـای بزرگی ماننـد: ایمیدرو،، 
هلدینـگ فـارس و مجتمـع کک سـازی و پاالیـش 
قطـران زرندبـه عنـوان یکـی از واحدهـای تابعـه 
شـرکت تهیـه وتولیـد مـواد معدنـی ایـران نیـز در 
این نمایشـگاه حضـور دارند و آخرین دسـتاورهای 
سـیمان،  معـدن،  حـوزه  خارجـی  و  داخلـی 
حـوزه  ایـن  بـه  وابسـته  تجهیـزات  و  متالـورژی 
را در بخـش هـای مختلـف اکتشـاف، اسـتخراج، 
ماشـین  و  گـذاری  سـرمایه  صـادرات،  فـرآوری، 
آالت را ارائـه و در معـرض دیـد عالقمنـدان قـرار 
خواهنـد داد. مجتمع کک سـازی و پاالیش قطران 
زرنـد، نیـز بـه عنـوان یکـی از شـرکت کننـدگان 
محصوالتـی   A33غرفـه در  متالـورژی  حـوزه  در 
نظیـر: کک متالـورژی، قطـران، بنـزول، نفتالیـن، 
قیـر، گوگـرد، واش اویـل و..... را جهـت نمایـش و 
معرفـی محصـوالت در ایـن نمایشـگاه در معـرض 
دیـد عمـوم قـرار داده اسـت. گفتنی اسـت، اهداف 
اصلـی نمایشـگاه، معرفـی فرصـت هـا و ظرفیـت 
هـای سـرمایه گـذاری، سـرمایه پذیـری، آشـنایی 
بـا زمینـه هـای سـرمایه گـذاری در حـوزه معدن، 
صنایـع معدنـی و متالـورژی و همچنیـن هدایـت 
سـرمایه هـای داخلـی و خارجـی بـه بخـش هـای 
معدنـی و انتقـال دانـش و تکنولوژی نویـن و ایجاد 

زمینـه رقابـت بیـن شـرکتها مـی باشـد.

دمای هوا در کرمان به شدت 
کاهش می یابد

رئیـس مرکـز پیـش بینـی هواشناسـی کرمـان 
از آغـاز فعالیـت سـامانه بـارش زا در ایـن اسـتان 
خبـر داد و گفـت: بـا خـروج ایـن سـامانه دمـای 
هـوای کرمـان به شـدت کاهـش پیدا مـی کند. به 
گـزارش مهـر حمیـده حبیبـی اظهار کـرد: از عصر 
چهارشـنبه شـاهد بـارش بـرف و بـاران بـه صورت 
متنـاوب در برخـی مناطـق جنوبـی اسـتان کرمان 
هسـتیم. وی ادامـه داد: بارندگـی هـا بـه تدریـج 
بخـش هایـی از نیمه شـمالی اسـتان کرمـان را نیز 
در برخواهـد گرفـت. حبیبـی ادامـه داد: بـارش ها 
در مناطـق کوهسـتانی و سردسـیر به صـورت برف 
خواهـد بـود. رئیـس مرکز پیـش بینی هواشناسـی 
اسـتان کرمـان از احتمال آبگرفتگـی معابر عمومی 
بـه ویـژه در جنـوب غـرب ایـن اسـتان خبـر داد و 
تصریـح کـرد: ایـن سـامانه تـا امشـب در اسـتان 
خـروج  بـا  شـد:  یـادآور  وی  بـود.  خواهـد  فعـال 
سـامانه بـارش زا از امشـب کاهـش محسـوس دما 

در سـطح اسـتان کرمـان را شـاهد خواهیـم بـود.

انجام پروازهای 
کارگو استان کرمان 
با اولویت جیرفت 
مدیرکل فرودگاه های اسـتان 
کرمـان گفـت: پروازهـای کارگو 
)حمـل بـار( در ایـن اسـتان بـا 
اولویت شهرسـتان جیرفت انجام 
ایرنـا  گـزارش  بـه  شـوند.  مـی 
محمـد نخعـی افـزود: هماهنگی 

الزم بـرای برقـراری پروازهـای کارگـو در اسـتان کرمـان بـه منظـور توسـعه 
اقتصاد و رشـد صادرات محصوالت کشـاورزی این منطقه در زمان پسـاتحریم 
انجـام شـد. وی بـا اشـاره به اینکـه جنوب اسـتان کرمان با تولید سـاالنه بیش 
از چهـار و نیـم میلـون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی یکـی از قطـب هـای 
کشـاورزی کشـور محسـوب مـی شـود تصریح کـرد: رایزینـی هـای الزم برای 
صـادرات هوایـی ایـن محصـوالت بـه بازارهای هدف انجام شـده اسـت. نخعی 
ادامـه داد: هماهنگـی الزم با مدیـرکل هواپیمایی جمهوری اسـالمی )هما( در 
کرمـان بـرای انجـام پروازهای کارگـو )حمل بـار( در فرودگاه های این اسـتان 
با اولویت شهرسـتان جیرفت انجام شـده اسـت. مدیرکل فرودگاه های اسـتان 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: امکان حمل بار از اسـتان کرمان به روسـیه از طریق 
هـوا بـا توجه به رایزنی های انجام شـده از طریق مسـئوالن جنوب این اسـتان 

بـا تجـار این کشـور امـکان پذیر خواهد شـد.

هیچ توسعه ای 
بدون توجه به 
آموزش و پرورش 
پایدار نیست

مدیـرکل آمـوزش و پرورش 
هیـچ  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
بـه  توجـه  بـدون  ای  توسـعه 
پایـدار  پـرورش  و  آمـوزش 

نیسـت و امـروز توسـعه آمـوزش عالـی بـه تنهایـی نمـی توانـد توسـعه 
فرهنگـی و اجتماعـی ایجـاد کنـد. بـه گزارش ایسـنا محمد محسـن بیگی 
در پانـل های تخصصی پیشـران های توسـعه )با موضوع سـاختار فرهنگی 
و اجتماعـی( طـرح آمایش اسـتان کرمـان در جهاد دانشـگاهی اظهار کرد: 
هیـچ توسـعه ای بـدون توجـه به آمـوزش و پـرورش پایدار نیسـت و امروز 
توسـعه آمـوزش عالی بـه تنهایی نمـی تواند توسـعه فرهنگـی و اجتماعی 
ایجـاد کنـد. وی افـزود: کرمان اسـتانی ناهمگـن و نامتوازن اسـت و تفاوت 
در بخـش هایـی از اسـتان کامـال محسـوس اسـت و فکـر مـی کنـم نـگاه 
فرهنگی و اجتماعی در پیشـران های توسـعه اسـتان به خوبی دیده نشـده 
اسـت. محسـن بیگـی تصریح کـرد: در اسـتان کرمـان بیـش از 100 هزار 
نفـر بیسـواد در سـن 10 تـا 49 سـال وجـود دارد و اگر به دنبـال عملیاتی 

شـدن سـند آمایـش هسـتیم، بایـد واقـع نگر باشـیم.

افتتاح
 14 پروژه زیربنایی 
کشاورزی در 
شهرستان کرمان

کشـاورزی  جهـاد  مدیـر 
پـروژه   14 گفـت:  کرمـان 
زیربنایـی کشـاورزی، دهه فجر 
سـال جاری در این شهرسـتان 

بـه بهـره بـرداری مـی رسـد. بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان کرمـان بیـژن افضلی افـزود: پـروژه های کشـاورزی این 
شهرسـتان بـا بیـش از 126 میلیارد ریـال اعتبار به بهره برداری می رسـد. 
وی بـا بیـان اینکـه پـروژه هـای قابـل افتتـاح در کرمان شـامل سـه واحد 
پـرورش مـرغ گوشـتی در مناطق چترود و راین اسـت تصریح کـرد: افتتاح 
ایـن واحدهـا، ظرفیت تولید گوشـت مـرغ را در این شهرسـتان به 85 هزار 
قطعـه افزایـش خواهـد داد. وی گفـت: ایـن طـرح هـا بـا اعتبـاری معادل 
25 میلیـارد ریـال اجـرا و راه انـدازی شـده اسـت. مدیـر جهادکشـاورزی 
شهرسـتان کرمـان افـزود: گسـترش سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار در 
ایـن منطقـه با توجه بـه کاهش منابع آبی و افت سـطح ایسـتابی ضرورتی 
غیرقابـل اجتنـاب اسـت. وی ادامـه داد: عملیـات اجرایی دو پـروژه آبیاری 

تحـت فشـار در مناطـق رایـن و کاظـم آبـاد بـه پایان رسـیده اسـت.

برخورداری بیش 
از هفت هزار نفر از 
آب آشامیدنی سالم 
در استان 
آبفـار  شـرکت  عامـل  مدیـر 
کرمـان گفـت: 15پـروژه  اسـتان 
اسـتان  در  روسـتایی  آب  تامیـن 
کرمـان در دهـه فجـر افتتـاح می 
شـود. به گزارش خبرگزاری ایسـنا 

علـی رشـیدی گفـت: این پـروژه ها فاز اول تا سـوم تامیـن آب در مناطق مختلف 
روسـتایی اسـت کـه در ایـام اهلل دهـه فجرآمـاده افتتاح وبهـره برداری اسـت. وی 
تاکیـد کـرد: پروژه هـای تامیـن آب در 54 روسـتا و بـا اعتبـار اولیـه 234 هـزار و 
176 میلیـون ریـال مراحل اجرا را پشـت سرگذاشـته اند. رشـیدی بـا بیان اینکه 
20 هـزار و 314 خانـوار بـا اجـرای ایـن پـروژه هـا از نعمت آب آشـامیدنی سـالم 
برخـوردار می شـوند، افـزود: اعتبـارات این پروژه ها نیز اسـتانی و ملی بوده اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت آبفـار اسـتان کرمـان همچنین از کلنـگ زنی 7 پـروژه تامین 
آب روسـتایی در ایـام دهـه فجـر خبـر داد و گفت: این پـروژه ها در 14روسـتا در 
گسـتره اسـتان کرمـان پراکنـده شـده اند. رشـیدی اظهـار کـرد: 8 هـزار و 540 
میلیـون ریـال اعتبـار مورد نیـاز اولیه برای اجـرای این پروژه ها اسـت که از محل 
اعتبـارات اسـتانی و ملـی تامیـن خواهد شـد و با اجـرای این پـروژه هـا در آینده 

نزدیـک 7400 نفـر از نعمـت آب آشـامیدنی سـالم برخـوردار خواهند شـد.

آموزش و پرورشفرودگاه آبفارجهاد کشاورزی

کرمان ویچ

کـه  بـود  گذشـته  شـنبه  سـه 
سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطات 
از توقـف فـروش اینترنت پرسـرعت 
اسـتان کشـور  در شـش   ADSL
خبـر داد. اسـتان کرمـان در کنـار 
اسـتان های فـارس، ایالم، بوشـهر، 
شـش  کردسـتان  و  هرمـزگان 
انجـام  تـا  کـه  هسـتند  اسـتانی 
 ADSL توسـعه زیربنائـی از فـروش اینترنت پرسـرعت
محـروم هسـتند. دلیل توقف فـروش هم پاییـن تر بودن 
کیفیـت سـرویس ارائـه شـده بـه مشـترکان از شـاخص 
هـای تعیین شـده در سـازمان تنظیم مقـررات ارتباطات 

عنـوان شـده اسـت.
حال خراب اینترنت در کرمان

هـر از چندگاهـی رسـانه هـای کرمانـی نسـبت بـه 
وضعیـت نـه چنـدان خـوب اینترنـت در کرمـان گزارش 
هایـی را منتشـر مـی کننـد. گـزارش هایـی کـه نشـان 
مـی دهد حـال اینترنـت در کرمان خوب نیسـت. اگرچه 
برخی مسـئوالن استان از جمله مسـعود الهامی مدیرکل 
ارتباطـات اسـتان کرمـان معتقدنـد اینترنـت پرسـرعت 
در کرمـان مشـکل چندانـی نـدارد و تنهـا اینترنتـی کـه 
مخابـرات کرمـان ارائـه مـی دهـد از کیفیـت مطلوبـی 
برخـوردار نیسـت. وی 31 خـرداد مـاه سـال جـاری در 
دیـداری بـا اسـتاندار کرمـان  از افزایـش پهنـای بانـد در 
اسـتان کرمـان خبـر داد و گفـت: وضعیـت اینترنـت در 
جـاری  دولـت  ابتـدای  در  یافته اسـت.  بهبـود  کرمـان 
سـرعت اینترنـت در کرمـان 14 گیگابیـت بـود کـه هـم 
اکنـون بـه 21 گیگابیت رسیده اسـت. وی با اعـالم اینکه 
سـال گذشـته یک هـزار و 960 مگابیت بر ثانیـه اینترنت 
واگـذار شـده، خاطرنشـان کـرد: پهنای بانـد اینترنتی در 
کرمـان 50 درصـد افزایـش یافته اسـت. الهامـی چنـدی 
پیـش هـم به پیـام ما گفتـه بود کـه اینترنت پرسـرعتی 

کـه مخابـرات ارائـه می دهـد مشـکل دارد.
توقف فروش اینترنت پرسرعت در کرمان

 دو روز پیـش سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات از 
توقـف فـروش اینترنـت پرسـرعت ADSL در کرمـان 
بـه دلیـل پاییـن تر بـودن کیفیـت سـرویس ارائه شـده 
بـه مشـترکان از شـاخص هـای تعیین شـده توسـط این 
سـازمان خبـر داد. غالمرضـا داداش زاده معـاون نظـارت 
و اعمـال مقـررات سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات 

در  حاضـر  حـال  در  گفـت:  ارتبـاط  ایـن  در  رادیویـی 
شـش اسـتان کرمـان، فـارس، ایـالم، بوشـهر، هرمزگان 
و کردسـتان توقـف فـروش اینترنـت، اعمـال شـده کـه 
 ADSL مربـوط بـه تمامـی ارائـه دهنده هـای اینترنـت
در  کـرد:  تصریـح  نوشـته وی  مهـر  کـه  آنطـور  اسـت. 
مـواردی کـه کیفیـت سـرویس ارائه شـده به مشـترکان 
از شـاخص های تعییـن شـده پائین تـر باشـد، سـازمان 
تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی در مـورد توقـف 
ارتقـای پهنای بانـد  اپراتـور تـا زمـان  فـروش سـرویس 
متقاضیـان  بـرای  البتـه  زاده  داداش  می کنـد.  اقـدام 
اینترنـت پرسـرعت در ایـن شـش اسـتان راه حـل هـم 
ارائـه داده اسـت. وی گفتـه کـه در مواقـع اعمـال توقف 
فـروش یـا مـواردی کـه الزمـه ارائـه سـرویس، انجـام 
سـرویس های  اسـت،   ICT بخـش  زیربنائـی  توسـعه 
 3G ،Wimax، Wi-Fi دسترسـی به پهـن باند شـامل
و 4G بـه عنـوان سـرویس های جایگزیـن قابل اسـتفاده 

. ست ا
در حالـی فـروش اینترنت پرسـرعت در کرمان ممنوع 
شـده کـه چندی پیـش داداش زاده از اخطار به مخابرات 
کرمـان بـه دلیـل وضعیـت نامطلـوب پهنـای بانـد خبـر 
داده بـود. البتـه وی در مـرداد ماه سـال جـاری گفت که 
شـرکت مخابـرات کرمان پـس از دریافت اخطار، مشـکل 

پهنـای بانـد را رفع کرده اسـت. 
مدیرکل ارتباطات کرمان:

 فروش ADSL مخابرات ممنوع شده، مردم از 
دیگر اپراتورها استفاده کنند

اسـتان  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
کرمـان در ارتبـاط بـا توقـف فـروش اینترنت پرسـرعت 
فـروش  گفـت:  مـا«  »پیـام  بـه  کرمـان  در   ADSL
اینترنـت پرسـرعت مخابـرات کرمـان به دلیل نداشـتن 
کیفیـت متوقـف شـده اسـت. مسـعود الهامـی افـزود: 
دهـد  مـی  ارائـه  مخابـرات  کـه  پرسـرعتی  اینترنـت 
کیفیـت نـدارد و مـردم هـم دیگـر نبایـد از مخابـرات 
اینترنـت پرسـرعت بخرنـد. وی تصریح کـرد: ممنوعیت 
فـروش ADSL فقـط مختـص مخابرات اسـت و مردم 
مـی تواننـد از دیگـر اپراتورهـا سـرویس دریافـت کنند. 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه بـه صحبت 
هـای معـاون نظـارت و اعمال مقـررات سـازمان تنظیم 
مقـررات و ارتباطات، آیـا فروش اینترنت توسـط تمامی 
ارائـه دهنـده هـای اینترنت پرسـرعت در کرمان متوقف 

شـده، اظهـار داشـت: خیـر. متقاضیـان مـی تواننـد از 
اینترنـت  خدمـات  ارائـه  بـه  مجـاز  اپراتورهـای  سـایر 
پرسـرعت، سـرویس دریافـت کنند اما مخابـرات در این 

زمینـه ممنـوع الفـروش شـده اسـت. 
مخابرات با فروش اینترنت مازاد بر پهنای باندی 

که داشته، تخلف کرده است
الهامـی همچنیـن در پاسـخ به این سـوال کـه به چه 
دلیـل مخابـرات کرمـان از فـروش اینترنـت پرسـرعت 
محـروم شـده اسـت، گفـت: بـه دلیـل مشـکالتی کـه 
در پهنـای بانـد مخابـرات وجـود دارد. مخابـرات کرمان 
بیشـتر از پهنـای بانـدی کـه دارد، بـه مـردم اینترنـت 

اسـت.  فروخته 
اسـتان  اطالعـات  فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
کرمـان خاطرنشـان کـرد: بـرای رفـع ممنوع الفروشـی، 
مخابـرات بایـد پهنـای بانـد خـود را تـا آن جایـی کـه 
بـه مـردم فروختـه، افزایـش دهـد. در ایـن مرحلـه هم 
بایـد  مخابـرات  و  شـود  نمـی  رفـع  الفروشـی  ممنـوع 
پهنـای بانـد خـود را بـه میزانی کـه قصد فـروش جدید 
دارد افزایـش دهـد و سـپس ممنـوع الفروشـی رفع می 
شـود. وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا مخابرات 
کرمـان در ایـن زمینه تخلف کرده اسـت اظهار داشـت: 
بلـه. تخلـف کـرده و برخـورد هـم شـده اسـت. بـر این 
اسـاس فعـال مخابـرات نمـی توانـد اینترنـت پرسـرعت 

بفروشـد.

مدیر تجاری مخابرات کرمان:
 به ما چیزی ابالغ نشده است

بـرای آگاهـی بیشـتر از توقف فروش اینترنت پرسـرعت 
در کرمـان بـا مدیرعامـل شـرکت مخابـرات کرمـان تماس 
گرفتیـم. محمـد دوسـت محمـدی پس از شـنیدن سـوال 
مـا کـه در ارتباط با ممنوعیـت مخابرات کرمـان در فروش 
اینترنـت پرسـرعت بود، گفت جلسـه هسـتم. اصـرار ما در 
گرفتـن پاسـخ از دوسـت محمـدی منجـر بـه این شـد که 
مدیرعامل مخابرات کرمان، شـماره قـوام، مدیر تجاری این 
شـرکت را بـه مـا داد. مدیـر تجـاری مخابـرات کرمـان در 
رابطـه بـا ممنوعیـت فـروش مخابـرات کرمـان در اینترنت 
پرسـرعت بـه »پیـام مـا« گفـت: در ایـن ارتبـاط نامـه ای 
بـه مـا نرسـیده و مـن در جریـان نیسـتم. قـوام افـزود: اگر 
سـازمان تنظیـم مقـررات در ایـن زمینـه دسـتوری صـادر 
کنـد حتمـا بـه دسـت ما می رسـد و بـه ما ابالغ می شـود 
امـا تاکنـون چیزی به ما ابالغ نشـده اسـت. وی در واکنش 
بـه این صحبت مدیرکل ارتباطات اسـتان مبنـی بر فروش 
اضافـه تر از پهنای بانـد، اظهار داشـت: این موضوع صحیح 
نیسـت. قـوام در ارتبـاط با کیفیـت اینترنتی کـه مخابرات 
کرمـان ارائـه می دهد هم گفت: اینترنت مخابرات مشـکلی 
نـدارد. ایـن را هـم در نظـر بگیرید کـه باالخره زیرسـاخت 
تمـام اپراتورهایـی کـه اینترنـت پرسـرعت در کرمـان ارائه 
مـی دهند، شـبکه کابلی مخابرات اسـت. پس مشـکلی در 

ایـن زمینه وجود نـدارد.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از توقف فروش ADSL در کرمان خبر داد

اینترنت پرسرعت کرمان
در کما

پیـام مـا- امـام جمعـه کرمـان از تحـزب و حـزب گرایی 
در ایـران دفـاع و از عـدم شـکل گیـری احـزاب واقعـی در 
کشـور انتقـاد کرد. آیـت اهلل جعفری دیروز صبـح در دیدار با 
اعضـای شـورای هماهنگـی تبلیغات اسـالمی اسـتان کرمان 
گفـت: حـزب واقعـی در کشـور ما شـکل نگرفته اسـت و اگر 
حـزب واقعـی بـود نگرانی هم وجود نداشـت. وی با اشـاره به 
نزدیـک شـدن انتخابـات گفت: انتخابـات باید بـه گفته مقام 
معظـم رهبـری، پرشـور و بـا حضـور همه قشـرهای مختلف 

مـردم و نظـام برگـزار شـود. آنطـور کـه مهـر نوشـته امـام 
جمعـه کرمـان با اشـاره بـه نزدیک شـدن به زمـان برگزاری 
انتخابـات مجلس شـورای اسـالمی و مجلس خبـرگان گفت: 
بایـد زمینـه الزم بـرای حضـور حداکثری مـردم در انتخابات 

فراهم شـود. 
وی ادامـه داد: بنـده هیـچ گرایـش سیاسـی نداشـته و از 
هیـچ گروه سیاسـی طرفـداری نمی کنم. نماینـده ولی فقیه 
در اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه به صورت مسـتقل عمل 

مـی کنـم، افـزود: همیـن امـر باعـث شـده اسـت کـه مورد 
قبـول مردم باشـم.

وی در ایـن دیـدار همچنیـن با اشـاره به تالش دشـمنان 
بـرای ضربـه زدن بـه انقـالب، ادامـه داد: ظلم های بسـیاری 
در حـق انقـالب اسـالمی ایـران از سـوی ظالمـان شـد. امام 
جمعـه کرمـان به بیـان جنایات رژیـم پهلوی در حـق مردم 
پرداخـت و اظهـار کـرد: اشـتباهات شـاه موجـب شـد کـه 
شـکل گیـری انقالب شـتاب بیشـتری بگیـرد. وی ادامه داد: 
تنهـا هدف شـاه ریاسـت بـود و همیـن امر موجب شـده بود 
ظلـم ها و سـتم هـا را نادیـده بگیـرد. نماینده ولـی فقیه در 
اسـتان کرمـان امـام خمینـی )ره( را فردی موقعیت شـناس 
و عالـم دانسـت و گفـت: زمانـی ایشـان مبـارزه علیـه رژیـم 
ستمشـاهی را آغـاز کردنـد کـه همـه چیـز آمـاده بـود.  وی 
ایثـار، فـداکاری و شـهادت طلبی را از جملـه عوامل پیروزی 
انقـالب اسـالمی ایران دانسـت و اظهـار کـرد: اراده و حضور 
مـردم در صحنـه باعـث بـه ثمـر رسـیدن نهال انقالب شـد.

آیـت اهلل جعفـری بـه نقـش بـارز روحانیـون در شـکل 

گیـری انقـالب اشـاره و تصریـح کرد: شـاه بیشـترین ظلم را 
در حـق مـردم و روحانیت روا داشـت و بـا تهدید و توهین به 
مـردم سـتم مـی کرد. وی به شـهادت هـزاران نفر به دسـت 
منافقیـن بعـد از پیـروزی انقالب اشـاره کـرد و افـزود: افراد 
بسـیاری بـرای بـه ثمر رسـیدن و حفظ انقالب جـان خود را 

نثـار کردنـد و بـه مقـام رفیع شـهادت نائـل آمدند.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان کرمـان با اشـاره بـه لزوم 
تبییـن آرمـان های انقالب و شـهدا برای نسـل جـوان گفت: 
در حالـی رژیـم بعثـی بـه ایـران حملـه کـرد که انقـالب ما 
نوپـا بـود. وی حفـظ انقالب را دشـوارتر از شـکل گیری اش 
دانسـت و گفـت: ملـت ایـران بـا وجـود گذشـت 36 سـال 
از انقـالب همچنـان در صحنـه حضـور دارنـد و ایـن تفـاوت 
انقـالب اسـالمی ایـران با سـایر انقـالب های دنیاسـت. آیت 
اهلل جعفـری با اشـاره به اینکـه دنیای امروز دنیـای دو رنگی 
و نفـاق اسـت، عنـوان کـرد: باعـث تاسـف اسـت کـه برخی 
کشـورها بـه نام اسـالم بـه جامعه بشـری خیانت مـی کنند 

کـه اینهـا حتـی از آمریـکا نیز دشـمن تر هسـتند.

دفاع نماینده ولی فقیه در کرمان از تحزب:

اگر در ایران احزاب واقعی شکل گرفته بود 
نگرانی وجود نداشت

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاغذ اخبار

حجـت االسـالم و المسـلمین حسـن روحانـی در پایـان 
بـه  ایتالیـا در نشسـت خبـری شـرکت کـرد و  بـه  سـفر 
سـواالت رسـانه هـای ایتالیایـی پاسـخ داد. گزیـده صحبت 
هـای رییـس جمهـوری را در ادامـه بـه نقـل از خبرآنالین 

نید: ا بخو
 } در پاسـخ به سـئوالی در باره بازتاب پوشـانده شـدن 
مجسـمه هـای ایتالیایـی{ این موضـوع ، موضوعـی روزنامه 
ای اسـت و معموال خبرنگاران و مطبوعات عالقمند هسـتند 
کـه راجـع بـه آنهـا صحبـت کننـد. من چیـز خاصـی در آن 
زمینـه نـدارم و قبـال هیـچ گفتـه وگویـی نداشـتیم، اما من 
مـی دانـم مردم ایتالیا بسـیار مهماندوسـت هسـتند و عالقه 

منـد هسـتند به مهمانشـان در کشورشـان خـوش بگذرد.

 }در پاسـخ به سـئوال درباره روابط ایران و عربستان{  
کارهـای عربسـتان از نظـر مـا بـاز هـم غیـر قابـل توجیـه 
اسـت. ادامـه تنـش، ما مـی دانیم کـه عربسـتان در منطقه 
برنامـه هایـی داشـته و ناموفـق بـوده، عصبانی اسـت و می 
خواهـد پوششـی بـرای شکسـت هـای خـود درسـت کند؛ 
مـا متوجـه هسـتیم. ما در فارسـی مـی گوییم، طـرف باید 
مقـداری آب خنـک بخـورد، آرامـش پیدا کند بـه جای این 
کـه داد و فریـاد کنـد، راه هـای مختلفـی دارد و عربسـتان 
بایـد راه دیگـری را بـرای ایـن کار پیدا کنـد؛ آنچه من می 
توانـم بگویـم ایـن کـه ما خواهـان ادامـه تنش با عربسـتان 
نیسـتیم و مـی دانیـم هـر اختـالف جدیـدی کار را سـخت 

تـر مـی کند.

 }درپاسـخ به سـئوالی درباره در صالحیـت مامزدهای 
اصـالح طلـب در انتخابات مجلـس و خبـرگان{ نمایندگان 
پنجمیـن دوره مجلـس خبـرگان رهبری انتخاب می شـوند 
کـه آن هـم مهم اسـت، مجلسـی اسـت کـه اگر مسـاله ای 

پیـش آیـد بـرای رهبری آینـده تصمیم مـی گیرد.

 }در پاسـخ به سـئوالی دربـاره روابط ایـران و آمریکا{  
کلیـد ایـن کار در واشـنگتن اسـت و در تهـران نیسـت. اگر 
ایـن کلیـد در تهـران بـود مـن حتمـا از آن اسـتفاده مـی 
کـردم امـا متاسـفانه در واشـنگتن اسـت و آنها بایـد از این 

کلیـد اسـتفاده کنند.

حسن روحانی:

عربستان به جای داد و فریاد
 آب خنک بخورد تا آرام شود

   دولت

لـوران فابیـوس« وزیـر امـور خارجه فرانسـه گفت که 
سـفر »حسـن روحانی« رئیس جمهوری ایران به فرانسه 
به دالیل سیاسـی و اقتصادی از اهمیت برخوردار اسـت. 
بـه گـزارش ایرنـا، فابیـوس در ایـن بیانیـه کـه پیـش از 
وورد روحانـی به پاریس منتشـر شـد، افـزود: »این دیدار 
کـه امیدواریـم بـا موفقیـت همـراه باشـد، بـه مـا امکان 
پرداختـن بـه اوضـاع بیـن المللـی و بحران هـای منطقه 
را خواهـد داد کـه امیـد داریـم ایران بتوانـد نقش مثبتی 
بـرای حـل آنهـا بـه ویـژه در سـوریه و لبنان ایفـا کند و 
همچنیـن روابـط دوجانبـه بـه ویـژه از جنبـه اقتصـادی 
از  آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری  شـد.«  خواهـد  بررسـی 
پاریـس نوشـت که فابیـوس در ایـن بیانیه افـزود: توافق 

هسـته ای کـه فرانسـه نیـز بـه دسـتیابی بـه آن کمـک 
کـرد، راه را برای تقویت روابط دو کشـور باز کرده اسـت.

بـه گـزارش ایرنـا، حسـن روحانـی رییـس جمهوری 
ایـران دیروز بـا بدرقه خانـم »روبرتا پینوتـی« وزیر دفاع 
ایتالیـا بـه نمایندگـی از دولـت ایـن کشـور، از فـرودگاه 
چمپینـو شـهر رم را بـه مقصـد پاریـس ترک کرد. سـفر 
سـه روزه روحانـی بـه ایتالیا نخسـتین سـفر یـک رئیس 
جمهـوری ایـران بـه یـک کشـور عضـو اتحادیـه اروپا در 
11 سـال گذشـته به شـمار مـی رود که به دعـوت مقام 
هـای رسـمی ایـن کشـور در راس یـک هیـات بلندپایـه 
صـورت گرفـت. رئیـس جمهوری ایـران صبح دیـروز در 
یـک کنفرانـس مطبوعاتـی به پرسـش هـای خبرنگاران 

پاسـخ داد. روحانـی در این سـفر با سـرجو ماتارال رئیس 
جمهـوری ومتئـو رنتـزی نخسـت وزیـر ایتالیـا ، و پـاپ 
فرانسـیس رهبرمذهبـی کاتولیـک هـا دیـدار و گفـت و 
گـو کـرد. در مذاکـرات انجام شـده اعضای هیـات ایرانی 
بـا همتایـان ایتالیایـی نیـز 14 سـند همـکاری دوجانبه 
در زمینـه هـای اقتصـادی و تجاری بـه ارزش حدود 17 
میلیـارد دالر امضـا شـد. روحانـی قرار اسـت در سـفر به 
فرانسـه بـا »فرانسـوا اوالنـد« رییـس جمهـوری و دیگـر 
مقـام هـای بلندپایه این کشـور دیدار کند. گفتنی اسـت 
در پایـان سـفر رئیـس جمهـوری بـه رم در قالـب بیانیه 
ای نقشـه راه گسـترش همـکاری های همـه جانبه ایران 

و ایتالیا منتشـر شـد.

سفر رئیس جمهوری ایران به فرانسه دارای اهمیت سیاسی و اقتصادی است
وزیر خارجه فرانسه

پیغام مطهری به 
روحانی درباره 
ردصالحیت ها

علـی مطهـری دربـاره اقدامات 
احتمالی رئیـس جمهور در ارتباط 
کاندیداهـا  نتیجـه صالحیـت  بـا 
گفـت: رییـس جمهور در مسـئله 
رد صالحیـت هـا از هـر راهـی که 
صـالح مـی دانـد وارد شـود. بـه 

گـزارش جمـاران نماینـده مـردم تهران در مجلس شـورای اسـالمی دربـاره اینکه 
آیـا رایزنـی روسـای قـوای مجریه و مقننـه با شـورای نگهبان می تواند در پروسـه 
اعتـراض بـه رد صالحیـت هـا تاثیرگـذار باشـد یـا خیـر؟ گفـت: رئیـس جمهـور 
مسـئول اجـرای قانـون اساسـی اسـت و مـی توانـد اقداماتـی را در زمینه مسـاله 
رد صالحیـت هـا انجـام دهـد. وی پیـش بینـی اش از ترکیـب مجلـس آینـده را 
اینگونـه بیـان کـرد: ترکیب مجلس آینده بسـتگی به نتیجه بررسـی رد صالحیت 
هـا و رسـیدگی به اعتـراض معترضـان دارد. این نماینـده مجلس دربـاره اقدامات 
احتمالـی رئیـس جمهـور با توجه به وعـده او مبنی بر اسـتفاده از اختیارت قانونی 
در ارتبـاط بـا نتیجه صالحیـت کاندیداها نیز افزود: رئیس جمهور مسـئول اجرای 
قانـون اساسـی اسـت و می توانـد اقداماتـی را در ایـن زمینه انجام دهـد. مطهری 
تاکیـد کـرد: رئیـس جمهـور با توجـه به اختیاراتـی کـه دارد، در ارتباط بـا رایزنی 
بـا شـورای نگهبـان در مسـاله رد صالحیـت هـا از هـر راهی کـه صالح مـی داند، 

مـی تواند وارد شـود.

شش استان
 بدون رقابت 
انتخاباتی خبرگان

تاییـد  نامزدهـای  اعـالم  بـا 
انتخابـات  شـده  صالحیـت 
مجلـس خبـرگان، نتایـج جالبی 
بـه دسـت آمـده اسـت؛ در ایـن 
بـه  نزدیـک  انتخابـات  از  دوره 
هشـتاد درصـد افرادی کـه برای 

انتخابـات ثبت نـام کردند، بـه دالیل مختلف امـکان حضور در رقابت هـا را پیدا 
نکردنـد. بـه گـزارش ایلنـا، در وضعیـت فعلـی، تمامـی نامزدهـای حوزه هـای 
انتخابیـه هرمـزگان، سـمنان، خراسـان شـمالی، بوشـهر، آذربایجـان غربـی و 
اردبیـل بـرای مجلـس خبـرگان انتخـاب شـدند بنابرایـن نتیجه انتخابـات در 
بیسـت درصـد حوزه هـای انتخابیه قبـل از برگزاری انتخابات مشـخص اسـت. 
از سـویی دیگـر بیشـترین نامـزد تایید شـده به نسـبت حوزه هـای انتخابیه در 
اسـتان قـم اسـت کـه چهار نامـزد بـرای یک حـوزه انتخابیـه رقابـت می کنند 
و بعـد از آن فشـرده ترین رقابـت در اصفهـان اسـت کـه هـر نامـزد انتخابـات 
31درصـد بـرای ورود به انتخابات مجلس شـانس دارد. البته تـا زمان انتخابات 
ممکـن اسـت در این وضعیـت تغییراتی به وجـود بیاید؛ از جمله ممکن اسـت 
بعضـی نامزدهایـی کـه صالحیتشـان تاییـد نشـده در مراحل بعدی بـه عرصه 
انتخابـات بازگردنـد یـا ممکـن اسـت برخـی نامزد هـا حـوزه انتخابیـه خـود را 

دهند. تغییـر 

برخورد جدی با 
ناشران فیلم های 
اراذل

فرمانـده ناجـا از برخورد قاطع 
بـا هنجارشـکنان و ناشـران فیلم 
هـاي عـرض انـدام اراذل و اوباش 
خبـر داد و گفـت: پلیـس بـرای 
برگـزاری انتخاباتی امـن آمادگی 
کامـل دارد. به گزارش خبرگزاری 

میزان سـردار سـرتیپ حسین اشـتری فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه اولین 
همایـش ملی پلیس، مشـاوره و روانشناسـی در جمع خبرنگاران دربـاره پرونده 
ارازل و اوبـاش مازنـدران اظهـار کـرد: طـی چنـد روز گذشـته فیلمـی از اراذل 
و اوبـاش در شـبکه های مجـازی منتشـر شـد کـه نیـروی انتظامـی نسـبت به 
شناسـایی و دسـتگیری این افراد اقـدام کرد، به طوری که تعـدادی از این اراذل 
و اوبـاش دسـتگیر و تعـدادی فـراری هسـتند کـه به نظـر می رسـد در روزهای 
آینـده دسـتگیری ایـن افـراد انجـام شـود. وی در ادامه بـا بیان ایـن مطلب که 
یـن افـراد در یـک محـل اختصاصی اقـدام به عـرض اندام کـرده بودنـد، گفت: 
مامـوران نیروهـای انتظامـی بـه محض مشـاهده و بـا توجه به انعـکاس خبری 
اقـدام الزم را انجـام دادند. سـردار اشـتری بابیـان اینکه ناجا در فضـای مجازی 
نیـز تحـرکات را رصـد می کنـد، گفت: پلیس بـا همکاری دسـتگاه قضایی با هر 

چـه خـالف باشـد برخـورد الزم را انجام خواهـد کرد.

امروز، دوره
 تالش برای جبران 
فرصت های از 
دست رفته است

خبرآنالیـن  گـزارش  بـه 
حمیـد بعیـدی نـژاد در صفحه 
اینسـتاگرام خـود مطلبی کوتاه 
دربـاره سـفر آقـای روحانـی به 

ایتالیـا و فرانسـه و اسـتقبال کـم سـابقه جهانـی از ایـن سـفر گفته اسـت:  
ایـن میان سـفر رئیس جمهـور چین به ایران پس از چهارده سـال و سـفر 
رئیـس جمهـور اسـالمي ایـران بـه ایتالیـا و پاریـس پس از شـانزده سـال 
نویـد برقـراري روابـط جدیـدي میـان ایـران با کشـورها و بلـوک بندیهاي 
اقتصـادي و سیاسـي بـزرگ جهـان را میدهـد. توافـق ایـران و چیـن براي 
گسـترش حجـم روابط خـود به ششـصد میلیـارد دالر و عقـد قراردادهاي 
اقتصـادي بـا ایتالیـا بـه میـزان هفـده میلیـارد دالر و چشـم انـداز روابـط 
گسـترده بـا فرانسـه از جمله خریـد بیش از یکصـد هواپیما نـوي مدرن از 
شـرکت هواپیمایـي ایربـاس خیلي سـریع پتانسـیل هاي وسـیع اقتصادي 
ایـران را بـه جهانیـان عرضـه کـرد. دوره جدیـد پـس از برجـام، نـه دوره 
نشسـتن و انتظـار براي رو آوردن رویکردهـاي جدید بلکه دوره تالش و کار 

بـراي جبـران فرصتهـاي از دسـت رفتـه براي کشـورمان اسـت. 

انتخاباتانتخابات خبرناجا

اخبار آبفا

باید در صنعت آب و فاضالب با 
تکیه بر اقتصاد مقاومتی اهداف 

شرکت را جلو ببریم
گردهمایـی مدیـران امور و روسـای ادارات تابعه 
سـه  روز  کرمـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت 
شـنبه بـا حضـور طاهـری مدیرعامـل شـرکت آبفا 
کرمـان، معاونیـن و مدیـران عامـل شـرکت هـای 
سـالن  در  و سـیرجان  رفسـنجان  فاضـالب  و  آب 
اجتماعـات ایـن شـرکت برگـزار شـد. در ابتـدای 
جلسـه پـس از تالوت آیاتی چنـد از کالم ا... مجید، 
مدیـر عامـل شـرکت آبفـای کرمـان ضمـن تبریک 
اجرایـی شـدن برجـام گفـت: دهـه فجـر امسـال 
مصـادف شـده بـا یـک پیـروزی بـزرگ در زمینـه 
هسـته ای که کار بسـیار سـنگین و طاقت فرسایی 
بـود و آنچـه کـه بایـد پـس از برجـام رقـم بخـورد 
فرمایـش مقـام معظم رهبری اسـت کـه نباید پس 
از برجـام دروازه کشـور را بـه روی کاالهـای بیگانه 
بـاز کنیـم و تبدیل به ایران وابسـته شـویم و تاکید 
ایشـان بـر اقتصـاد مقاومتـی مـی باشـد. طاهـری 
همـکارن را بـه عزمـی جـدی بـرای تحقـق اهداف 
شـرکت فراخوانـد و گفـت: مـا بایـد در صنعت آب 
و فاضـالب بـا تکیـه بـر اقتصـاد مقاومتـی اهـداف 

شـرکت را جلـو ببریـم. 
شـرکت  مدیـره  هیئـت  رئیـس  و  مدیرعامـل 
آبفـا کرمـان در ادامـه بـا اشـاره بـه پیـش رو بودن 
مجلـس  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  انتخابـات 
خبـرگان، بـا توصیـه بـه حضور با شـکوه همـکاران 
در ایـن امـر، ضمـن بیـان تأکیـدات مقـام عالـی 
وزارت نیـرو در خصـوص عـدم اسـتفاده از امکانات 
شـرکتهای زیـر مجموعـه در انتخابـات، خواسـتار 
توجـه ویـژه مسـئولین شـرکت بـه ایـن امـر مهـم 
و پرهیـز از اسـتفاده امکانـات اداری بـرای انتخابات 
شـد. طاهـری در پایـان سـخنان خـود بـر پیگیری 
و انجـام بـه موقـع کارها ،توجـه به همـکاران تحت 
رفتـار،  و  گفتـار  در  رعایـت صداقـت  سرپرسـتی، 
دقـت در حفـظ بیـت المـال و امـوال شـرکت و.... 
تاکیـد نمـود.  در ادامـه ایـن گردهمایـی معاونیـن 
مالـی و پشـتیبانی ، بهـره بـرداری ، برنامـه ریـزی 
و منابـع انسـانی ، ، خدمـات مشـترکین و درآمـد 
عمومـی  روابـط  مدیـر  و  حراسـت  دفتـر  مدیـر   ،
شـرکت آبفـا کرمـان نیز طی سـخنانی ضمـن ارائه 
گزارشـی از اقدامـات حـوزه های فعالیت خـود ، به 
بیـان مسـائل ، موانـع و مشـکالت موجـود و ارائـه 
ارائـه خدمـات  اصولـی در خصـوص   راهکارهـای 

مطلـوب تـر پرداختنـد .

رئیس اداره آب و فاضالب رابر:
مشکل افت فشار آب در

 رابر برطرف شد
رئیـس اداره آب و فاضالب شهرسـتان رابر گفت: 
بـا اتمـام پـروژه لوله گذاری، مشـکل افت فشـار آب 
در شـهر رابـر برطرف شـد. رضـا عـوض زاده رئیس 
اداره آب و فاضـالب گفـت: بـا اجـرای پـروژه خـط 
لولـه خیابـان آیت ا... خامنـه ای به طـول یک هزار و 
800 متـر و احداث شـش فقره حوضچه شـیرآالت 
اعتبـاری  بـا  فشارشـکن  شـیر  عـدد  دو  نصـب  و 
بالـغ بـر 500 میلیـون تومـان از محـل اعتبـارات 
پروژه هـای عمرانی مشـکل افت فشـار آب در مرکز 
شـهر و آبرسـانی بـه نقاط باالدسـت واقـع در محله 

دیـوران و شـهرک شـهید تهرانـی برطرف شـد.
رئیـس اداره آب و فاضـالب شهرسـتان رابر بیان 
داشـت: بـا توجه بـه افزایـش تعـداد انشـعابات آب 
طـی هشـت سـال گذشـته از 2 هـزار و 800 بـه 4 
هـزار و 800 فقـره و پراکندگـی جغرافیایـی شـهر 
رابـر خط لوله قدیم بسـیار ضعیـف و در زمان پیک 
مصـرف پاسـخگوی نیـاز مشـترکین تحت پوشـش 
نبـود که بـا اجرای پـروژه فـوق میـزان آب ورودی 
به شـبکه افزایـش یافـت. وی با بیان اینکـه اجرای 
ایـن پـروژه سـبب می شـود آب شـرب به صـورت 
مطلـوب و عادالنـه در تمام نقاط شـهر توزیع شـود 
از اجـرای طرح های سـاخت مخزن دوم و بازسـازی 
لوله هـای فرسـوده شـبکه آب در آینـده ای نزدیـک 
خبـر داد. عوض زاده از شـهروندان خواسـت با توجه 
بـه افت سـطح ذخیـره آب سـد بافـت صرفه جویی 
در مصـرف آب را در تمـام فصـول سـال در دسـتور 

کار خـود قـرار دهند.

رد درخواست توقف 
موقت افزایش جرایم 
رانندگی توسط 
دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری درخواسـت 
توقـف موقـت اجرای مصوبـه اخیر 
هیئـت دولـت مبنـی بـر افزایـش 
نـرخ جرائـم رانندگـی را رد کـرد. 
مدیـرکل  بختیـاری  علی اکبـر 

حـوزه ریاسـت دیـوان عدالـت اداری بـا اعـالم این خبر به تسـنیم گفت: شـاکی در 
دادخواسـت اولیـه خـود، درخواسـت توقـف موقـت اجـرای مصوبه جرائـم رانندگی 
را داشـت امـا چـون شـعبه دیـوان موجبـی برای ایـن کار ندیـد، درخواسـت صدور 
دسـتور موقـت را رد کـرد. ایـن مقام مسـئول در دیـوان عدالـت اداری اضافـه کرد: 
شـاکی همچنیـن درخواسـت ابطـال ایـن مصوبه را داشـت کـه به هیئـت عمومی 
دیـوان عدالـت اداری ارجاع شـده و در فرایند رسـیدگی قرار گرفته اسـت. بختیاری 
ادامـه داد: درخواسـت ابطـال این مصوبه ابتدا برای بررسـی به کمیسـیون تخصصی 
مربوطـه ارجـاع می شـود کـه اگر نظر کمیسـیون بـر ابطـال مصوبه باشـد، موضوع 
بـرای اتخـاذ تصمیـم نهایـی به هیئـت عمومـی دیـوان ارجـاع می شـود و اگر نظر 

کمیسـیون بـر رد شـکایت باشـد، شـکایت رد می شـود.
هیئت دولت در جلسـه ششـم دی سـال جاری خـود به پیشـنهاد وزارتخانه های 
دادگسـتری، کشـور و راه و شهرسـازی و نیـز نیـروی انتظامـی و به اسـتناد مواد 21 
و 22 قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات رانندگی بخشـی از کدهـای جرائـم رانندگی را 
اصـالح و ابـالغ کـرد تـا پـس از طـی مراحـل قانونـی اجرایی شـود. بر اسـاس این 
مصوبـه، نـرخ جرائمـی همچـون عبـور از چـراغ قرمز، سـبقت غیرمجـاز در راه های 
دوطرفـه و تجـاوز از سـرعت مجاز )بیش از 30 کیلومتر بر سـاعت( در کالن شـهرها 
و مراکـز اسـتان ها و جاده های بین شـهری و مناطـق آزاد تجـاری و صنعتی تا 200 
هـزار تومـان افزایش یافت. همچنین نـرخ جرائمی همچون انجام حرکات نمایشـی 
ماننـد دور زدن در جـا و یـا حرکت موتورسـیکلت روی یک چرخ، حـرکات مارپیچ، 
حرکـت بـا دنـده عقـب در آزادراه ها و بزرگراه ها بـه 150هزار تومـان و عبور از محل 
ممنـوع، اسـتفاده از تلفـن همـراه، عدم رعایـت مقـررات حمـل بـار و عبور وسـایل 
نقلیـه غیرمجـاز از خطـوط ویژه بـه 100 هزار تومان افزایش یافته اسـت. بر اسـاس 
ایـن گـزارش، اسـحاق جهانگیری معـاون اول رئیس جمهور روز سـه شـنبه مصوبه 
هیئـت وزیـران دربـاره جریمه های تخلفـات مربوط به حمـل و نقل و عبـور و مرور 
ــ صنعتی را ابـالغ کرد.ایـن مصوبه  در کلیـه نقـاط کشـور و مناطـق آزاد تجـاریـ 
هیئـت دولـت، واکنش هـای بسـیاری در قالـب موافـق و مخالـف داشـت تـا اینکه 
رسـول سـلطانی وکیل دادگستری و اسـتاد دانشگاه، مصوبه یادشـده را خالف ماده 
22 قانـون رسـیدگی بـه تخلفات رانندگی مصوب سـال 89 دانسـت و بـرای ابطال 

مصوبـه هیئـت وزیران بـه دیـوان عدالت اداری شـکایت کرد.

ناو آمریکایی  پس از 
اخطار نداجا منطقه را 
ترک کرد

در  ارتـش  دریایـی  نیـروی 
رزمایـش بـزرگ والیـت 94 کـه از 
صبـح دیـروز مرحلـه اصلـی آن در 
شـرق تنگه هرمز، شـمال اقیانوس 
هنـد تا مـدار 10 درجه آغاز شـده 
نـاو و جنگنـده   بـه چنـد  اسـت، 

آمریکایـی کـه بـه منطقه عمومـی رزمایش ارتـش نزدیک شـده بودند، اخطـار داد. 
تسـنیم بـا انتشـار ایـن خبر نوشـته اسـت: بـا اعالم اخطـار نیـروی دریایـی ارتش، 
جنگنده هـا و ناوهـای آمریکایی بالفاصلـه از منطقه خارج شـده و وضعیت رزمایش 
ارتـش بـه حالـت عـادی بازگشـت. الزم بـه ذکر اسـت که سـه شـنبه نیـز، نیروی 
دریایـی ارتـش بـه ناوهـای ائتالف غربـی حاضر در منطقـه که قصد نزدیک شـدن 
بـه منطقه رزمایش را داشـتند کـه نداجا در دو مرحله به آنها اخطـار داد و آنها پس 
از اخطـار دوم مجبـور به ترک منطقه شـدند. برخی فرماندهـان در منطقه رزمایش 
گفته انـد، جنگنـده هـا و ناوهـای آمریکایـی بـا نزدیـک شـدن بـه منطقـه عمومی 
رزمایـش نداجـا، اقـدام تحریک آمیزی انجـام داده اند اما بـا اقتدار نیـروی دریایی و 

اعـالم اخطـار قاطـع نداجـا، مجبـور به تـرک منطقه شـده اند.
فرمانـده نیـروی دریایـی ارتش جمهوری اسـالمی ایـران نیز درهمین بـاره گفته 
اسـت:  بـه یک فروند ناوشـکن آمریکایـی و یگان پـروازی همراه آن کـه در نزدیکی 

محـدوده ی تاکتیکـی رزمایـش در حال تـردد بودند اخطار داده شـد.
بـه گـزارش ایسـنا، امیـر دریـادار حبیب اهلل سـیاری در جمـع خبرنـگاران اظهار 
کـرد: در محـدوده رزمایـش با توجه بـه تعداد و تنوع یگان هـا و تمرینات پیش بینی 
شـده از سـالح ها و مهمـات جنگی اسـتفاده می شـود و انـواع اژدرها و موشـک هابه 
کار گرفتـه می شـود. بنابرایـن طبق عـرف بین المللی نیـروی دریایی بایـد محدوده 
تمرینـات را پاکسـازی کـرده تـا خطری متوجه شـناورهای تجـاری و نظامی حاضر 
در منطقـه رزمایـش نشـود و انـواع اژدرهـا و موشـک هابه کار گرفتـه می شـود. وی 
افـزود: هواپیماهای گشـت دریایی و ناوشـکن البـرز تذکراتی درباره ی خـودداری از 
ورود بـه محـدوده تاکتیکـی رزمایـش و حفـظ فاصلـه ی ایمـن، از محـدوده پرتاب 
موشـک ها و اژدرهـای رسـمی نداجـا را اعـالم کردنـد و بالفاصلـه پـس از تذکـرات 
داده شـده نـاو آمریکایـی و یـگان پـروازی همـراه آن بـا فاصلـه گرفتـن از محدوده 
رزمایـش نسـبت به اجـرای مقررات و عـرف بین المللی قوانین دریایی اقـدام کردند. 
امنیـت کلیـه شـناورهای حاضـر در منطقه مورد توجـه نیروی دریایی ارتش اسـت 
و بـا لحـاظ ایـن اصـل از ورود هرگونه شـناور نظامی، تجاری و نفتکـش به محدوده 

برگـزاری رزمایـش ممانعت جدی خواهد شـد.
 خبرگـزاری فـارس نیـز در همین باره نوشـته اسـت: یگان هـای نداجا بـه رزمناو 

یـو .اس.اس مونتری با شـماره بدنـه CG61 اخطار داده اسـت. 

قطع یارانه افراد 
»فاقد کد ملی« از 
اسفند ماه

قائـم مقـام وزیر تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی با اعـالم این خبر 
کـه یارانـه اشـخاص بـدون کارت 
ملـی طبـق آخریـن تصمیـم بـه 
طـور قطـع حـذف خواهـد شـد، 
گفـت: تاکنـون 2.5 میلیـون نفر 

حـذف شـدند و در سـال 94 هـم دولت در حال بررسـی تبصره یارانـه در الیحه 
بودجـه اسـت. به گزارش فارس سیدابوالحسـن فیروزآبادی پاسـخ به این سـوال 
کـه چـرا دولـت در الیحه بودجه سـال 95 کل کشـور روند اجرایـی نحوه حذف 
یارانـه اقشـار پردرآمـد را پیش بینـی نکرده اسـت، اظهار داشـت: هنوز تصمیمی 
در ایـن بـاره در دولـت گرفتـه نشـده و پیشـنهادات مختلفـی برای ارائـه تبصره 
یارانـه دولـت در کمیسـیون های مختلف ریاسـت جمهوری مطرح شـده اسـت. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه قاعدتـاً  برای سـال 95 پیرامـون هدفمندسـازی یارانه ها 
تصمیم گیـری خواهـد شـد، افـزود: قطعـاً  دولـت بـه دنبـال این اسـت کـه تنها 
افـراد نیازمنـد و کسـانی کـه تمکـن مالـی بـرای تأمیـن هزینه هـای معیشـت 

ندارنـد و یـا بیماری هـای صعب العـالج دارنـد، یارانـه دریافـت کنند.
فیروزآبـادی در پاسـخ بـه سـوال دیگـری مبنی بر اینکـه منابع حـذف یارانه 
اقشـار پردرآمـد چـه شـد، تصریح کـرد: این منابـع در حد گسـترده ای نبود چرا 
کـه حـذف یارانه هـا بـا دقـت بـاال و بـه شـکلی محتاطانـه انجـام شـد، بنابراین 
منابـع زیـادی بـه دسـت نیامـد. قائـم مقـام وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 
بـا اشـاره بـه اینکـه تـا کنـون 2.5 میلیـون نفـر طبـق آخریـن آمـار از لیسـت 
یارانه بگیـران حـذف شـده اند در پاسـخ به سـوال فـارس دربـاره ادامه ایـن روند 
گفـت: ایـن رونـد ادامه  دار خواهـد بود و افـرادی که کارت شناسـایی ملی ندارند 

از هفتـه پایانـی بهمن مـاه حـذف خواهند شـد.
وی بـا اشـاره بـه جزئیـات ایـن امر تأکید کـرد: هنوز حـذف یارانه افـراد فاقد 
کارت شناسـایی ملـی اعمـال نشـده و ایـن امـر طبـق آخرین تصمیـم قطعی از 
پایـان بهمـن مـاه و در اسـفند اعمـال خواهـد شـد. پیـش از ایـن ربیعـی، وزیر 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی گفتـه بـود: در حـال حاضـر 2 میلیـون نفـر فاقـد 
کارت ملـی بـوده و اصال تکلیف آنها مشـخص نیسـت. گفتنی اسـت بعد از اعالم 
وزیـر برخـی شـایعات مبنی بـر اینکه برای تـدام دریافـت یارانه نیـاز به تعویض 
کارت ملـی و هوشـمند سـازی آن اسـت مطـرح شـد کـه صحـت نداشـت چرا 
کـه ربیعـی تاکیـد کـرده بـود فقـط افـرادی که فاقـد کد ملـی هسـتند، حذف 
خواهنـد شـد. بنابـر ایـن ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت کـه یارانـه افـراد »فاقد 
کـد ملـی« حذف خواهد شـد و نیـازی به تعویـض و هوشمندسـازی کارت ملی 

نیسـت. یارانه بگیران 

دیوان عدالت اداریارتشتعاون، کار و رفاه اجتماعی
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سالمت

خبر

سه غذای سالم که ممکن است 
برای روده خوب نباشد 

مـواد غذایـی سـالم می توانـد باعث ایجـاد برخی 
مشـکالت در بـدن گـردد. روشـی کـه در آن غـذا 
حـد  تـا  می گـردد  جـذب  سـپس  و  شـده  هضـم 
زیـادی بـه میکروبیوم های هـر فردی بسـتگی دارد. 
ایـن مـوارد نیـز تحـت تاثیـر فاکتورهـای مختلفـی 
قـرار دارنـد. برخی از ایـن فاکتورها همچـون تغذیه 
بـا شـیر مادر، مقـدار فیبری که دریافـت می کنید یا 
مصـرف شـکر در رژیـم غذایی می تواند بـر روی این 
موضـوع تاثیـر بگـذارد. نتیجـه این اسـت کـه حتی 
مـواد غذایـی سـالم نیـز می توانـد در برخـی از افراد 
مشـکل زا باشـد. در ایـن مقاله قصد داریـم برخی از 
مـواد غذایـی سـالم را معرفی کنیم که ممکن اسـت 
باعث ایجاد مشـکل در بدن برخی از افراد شـود. در 
ادامـه نیـز سـعی می کنیـم روش هایی را بـرای بهره 

منـدی از مزایـای تغذیـه ای آن ها بیـان کنیم:
آرد سبوس دار:

آرد سـبوس دار بـه خاطر داشـتن فیبـر باال یک 
منبـع غذایـی عالی اسـت. اگرچـه این ماده بسـیار 
می توانـد  افـراد  از  برخـی  در  امـا  اسـت؛  مغـذی 
تمامـی  شـود.  گوارشـی  مشـکالت  ایجـاد  باعـث 
آردهـا )حتـی آرد سـبوس دار(دارای فیبـر کافـی 
برای پایدار نگه داشـتن سـطح قند خون نیسـتند. 
زمانـی کـه آرد را به صورت سـریع هضـم می کنید، 
قنـد خون شـما افـت می کنـد. در ایـن حالت بدن 
بـه جـای اینکـه در حالت هضـم یا اسـتراحت قرار 
می شـود.  دفاعـی  یـا  مبـارزه  حالـت  وارد  گیـرد 
همیـن امـر نیـز می تواند مشـکالت گوارشـی برای 
فـرد ایجـاد نمایـد. در عـوض می تـوان بـه جـای 
از  شـده اند،  تهیـه  آرد  از  کـه  غذاهایـی  مصـرف 
حبوبـات و غـالت به شـکل کامـل) همچـون برنج، 

کینـوا ،ارزن و غیـره( اسـتفاده نمـود.
خانـواده  سـایر  و  کلم،کلـم  گل  بروکلـی،  کلـم 
بـرای  سـالمی  بسـیار  منبـع  سـبزیجات  کلم هـا: 
بـدن هسـتند. امـا بایـد بـه این نکتـه توجه داشـت 
کـه برخـی از سـبزیجات حـاوی نشاسـته هسـتند 
کـه ممکـن اسـت باعـث ایجاد مشـکالت گوارشـی 
گردنـد. ایـن نشاسـته ها اسـمزی هسـتند بـه ایـن 
معنـا که آن ها آب را وارد دسـتگاه گـوارش خواهند 
کـرد. بـرای بیشـتر افـراد این موضـوع باعـث ایجاد 
مشـکل نمی شـود؛ امـا در برخـی از افـراد می توانـد 
باعـث ایجاد مشـکالت گوارشـی همچـون درد، نفخ 
یـا اسـهال شـود. در عوض می تـوان از سـبزیجات و 
میوه هایـی اسـتفاده کرد کـه دارای نشاسـته اندکی 
هسـتند.)همچون فلفـل دلمـه ای، هویـج، خربـزه، 
گوجـه فرنگـی، خیـار، مـوز و مرکبـات در برخـی از 
مـوارد افـرادی که بـا خـوردن غذاهای نشاسـته دار 
مشـکالت گوارشـی را تجربه می کنند، ممکن اسـت 
مشـکالت میکروبیومـی داشـته باشـند کـه در آن 
باکتری هـای خـوب از روده بـزرگ بـه روده کوچک 
مهاجـرت کـرده اسـت. رفـع ایـن مشـکل می تواند 
تحمـل فـرد را بـرای مصـرف غذاهـای نشاسـته دار 

دهد. افزایـش 
غذاهای تخمیری:

ب غذاهایـی همچـون کیـم چـی و کلـم تـرش، 
کـه  هسـتند  خوبـی  باکتری هـای  از  سرشـار 
میکروبیـوم بـدن را تغذیـه می کننـد. بـا ایـن حال، 
غذاهـای تخمیـری همچنین حاوی هیسـتامین نیز 
می باشـند کـه می توانـد در برخـی از افـرادی کـه 
دارای هیسـتامین اضافـی هسـتند، ایجـاد مشـکل 
کنـد. ایـن مشـکل زمانـی رخ مـی دهـد کـه فـرد 
آنزیم مورد نیاز برای شکسـتن آن را نداشـته باشـد 
یـا بـه خاطر رشـد بیش از حـد برخـی از باکتری ها، 
هیسـتامین بیشـتری در بـدن وجود داشـته باشـد. 
باعـث  می توانـد  هیسـتامین  زیـاد  مقادیـر  وجـود 
ایجـاد واکنش هـای آلرژیـک شـود. البته ایـن مورد 
در ایجاد اسـهال، درد شـکمی، نفخ و سوزش سردل 

نیـز نقـش دارد.

پیـام مـا-  یکی از لوازم مهم پیشـرفت هر کشـور همکاری 
بخـش خصوصـی بـا دولت اسـت. حال اگـر این همـکاری در 
مسـائل ضروری کشـور باشـد قطعاً بـار زیـادی از دوش دولت 
برداشـته شـده و از تصدی گری دولت در امور خواهد کاسـت. 
یکـی از امـوری که بخش خصوصی می تواند در آن مشـارکت 
کنـد و ضریـب سـالمت جامعه را بـاال ببرد، فعالیـت در زمینه 
بهداشـت و درمان اسـت. در قرن اخیر بسـیاری از بیمارسـتان 
هـای کرمـان نـام خّیـری را بـر پیشـانی خـود دارنـد، کـه در 
شـماره هـای گذشـته پیام مـا به آن ها پرداخته شـده اسـت.

امـا چنـدی پیش در نشسـتی که اسـتاندار کرمـان، رییس 
اتـاق بازرگانـی ایـران، رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان 
کرمـان، ایازی)معـاون وزیـر بهداشـت( و جمعـی از فعـاالن 
حـوزه سـالمت بـا وزیر بهداشـت و درمـان و آموزش پزشـکی 
حضـور داشـتند، از خّیرانـی کـه در راسـتای ارتقـای حـوزه 
سـالمت اقداماتـی را انجـام داده انـد، تقدیـر گردیـد. تقدیر از 
ایـن نیکـوکاران کـه در حوزه سـالمت فعالیت مـی کنند، آن 
هـم در روزگاری که اسـتان کرمـان در این زمینـه ضعف دارد 
امری نیکوسـت و شـاید مشـوقی باشـد برای کسـانی که می 
توانند به سـالمت جسـمی و روحی جامعه خـود کمک کنند.

حضور سرمایه گذاران و خیرین در بخش سالمت 
ضرورت دارد

 »سـید حسـن قاضی زاده هاشـمی« وزیر بهداشت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی کشـور، یکی از مهم تریـن دردهای جامعه 
وضعیت حوزه سـالمت امروز کشـور عنوان کـرد و گفت: واقعا 
جـای تأسـف دارد کـه در اسـتانی ماننـد کرمـان بـا این همه 
ظرفیـت، گـزارش هایی ایـن چنینـی از حوزه سـالمت آن به 

گوش می رسـد.
وی حضـور سـرمایه گـذاران و خیریـن را در ایـن بخـش 
بسـیار ضـروری ارزیابـی کـرد و ادامـه داد: نقشـه راه و آنچـه 
بایـد انجـام شـود آمـاده اسـت. ایـن اسـتان بـه 3 هـزار تخت 
بیمارسـتانی نیـاز دارد؛ بخـش دیالیـز، اورژانـس، تجهیـزات 
سـرمایه ای، مراکز بهداشـت و مراکز جامع خدمات سرطان از 

جملـه نیازهـای ایـن اسـتان در بخش سـالمت هسـتند.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تـالش وزارت بهداشـت بـرای 
حضـور سـرمایه گـذاران ایرانی در ایـن حوزه از اعـالم آمادگی 
شـرکت های خارجی برای سـرمایه گذاری در بخش بهداشت 

و سـالمت خبر داد.
استان کرمان از کمبود زیرساخت های 

سالمت رنج می برد
»علیرضا رزم حسـینی« اسـتاندار کرمان، بـا بیان این نکته 
کـه این اسـتان علی رغـم مزیت های اقتصادی، گردشـگری و 
سـرمایه انسـانی، در حوزه زیرسـاخت های سـالمت با کمبود 
روبروسـت، تشـریح کـرد: درحـال حاضـر بیـش از 50 درصد 
تقاضـای بیمارسـتانی یـزد به شـهروندان کرمان، سیسـتان و 

بلوچسـتان و هرمـزگان مربوط می شـود.
وی ادامـه داد: در ایـن اسـتان تقاضای نهفتـه ای در بخش 
بهداشـت و درمـان وجـود دارد که در این مدت با ایجاد سـتاد 
سـرمایه گـذاری در حـوزه سـالمت توانسـته ایـم گام هـای 
خوبـی برداریـم و تعـدادی از بانک ها همکاری خـود را در این 

رابطـه آغـاز کـرده اند. بر اسـاس اظهارات این مقام مسـئول تا 
کنـون بـه دلیل ناآگاهـی افراد از زوایـای کار، سـرمایه گذاران 
اندکـی بـه ایـن بخش ورود کـرده انـد، بنابراین اطالع رسـانی 

مـی توانـد به بهبـود وضعیت کمـک کند.
نقشه سالمت و سند آینده نگاری درمان

 استان کرمان آماده است
رییـس اتاق بازرگانی ایران: کشـورهای همسـایه نیاز دارند 

کـه ایران در مباحث درمانی پیشـرو باشـد
محسـن جالل پـور با تأکید بر لزوم توجـه فعاالن اقتصادی 
بـه مسـئولیت اجتماعی که برعهـده دارنـد و از طرفی اهمیت 
ورود سـرمایه گذاران به بخش بهداشـت و سـالمت که از مهم 
تریـن شـاخص های توسـعه یافتگی به شـمار می آیـد، گفت: 
خوشـبختانه طی دو سـال اخیـر اتفاقات خوبـی در این زمینه 
روی داده اسـت کـه از آن جملـه مـی تـوان بـه ایجـاد مرکـز 

پیونـد اعضا اشـاره کرد. 
وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه بخـش خصوصـی مـی تواند با 
توجـه بـه سـه ظرفیـت نهفتـه در اسـتان و کشـور گام هـای 
مؤثـری بـرای بهبـود وضعیت حـوزه سـالمت بـردارد. در ابتدا 
اجرایـی شـدن برجـام و خـروج کشـور از شـرایط بـد تحریـم 
اسـت کـه خوشـبختانه طـی همیـن روزهـا محقق می شـود. 
اتـاق ایـران در طـول مالقـات هایـی کـه بـا هیـأت هـای 
اقتصـادی مختلـف داشـته همـواره بر ایـن نکته تأکیـد کرده 
اسـت کـه حوزه سـالمت و بهداشـت در ایران جـزو محورهای 

سـرمایه گـذاری مناسـب محسـوب می شـود.
رییـس پارلمـان بخـش خصوصی کشـور خاطرنشـان کرد: 
ایـران در منطقـه ای قـرار گرفته که از نظـر امنیت در بهترین 
شـرایط به سـر مـی برد و کشـورهای همسـایه نیـاز دارند که 

ایـران در مباحث درمانی پیشـرو باشـد.
بـه اعتقـاد جالل پـور، ورود بخش خصوصی به پـروژه های 
نیمـه تمـام ظرفیـت دومـی اسـت کـه باید مـورد توجـه قرار 
گیـرد. ایـن بخـش قادر اسـت تکمیـل 30 درصد پـروژه های 

مذکـور را بر عهـده گیرد. 
گفتنـی اسـت؛ بخـش زیـادی از ایـن طـرح هـا مربـوط به 

بیمارسـتان هایـی اسـت کـه نیمـه کاره رهـا شـده اند. 
زاده  قاضـی  حسـن  »سـید  وجـود  ایـران،  اتـاق  رئیـس 
هاشـمی« در سـمت وزارت بهداشـت را بـه عنـوان ظرفیـت 

سـوم برشـمرد.
رییـس اتـاق ایـران در پایان سـخنان خـود اعالم کـرد که 
اعضـای کمیسـیون و انجمـن احـداث اتـاق ایـران آمادگـی 

هرگونـه کمـک در ایـن زمینـه را دارنـد.
مظفر اسکندری زاده: هزار میلیارد تومان بودجه 
برای ساخت پروژه بیمارستان شفا تعیین شده است

از جنـاب اسـتاندار و هـم چنیـن وزیـر محتـرم بهداشـت 
و درمـان کـه افتخـار جهـادی هـا هسـتند سپاسـگزارم. مـن 
پـس از انقـالب بـه فعالیـت هـای سیاسـی و فرهنگـی روی 
آوردم. سـال هـا خـارج از کشـور زندگـی مـی کـردم. پـس از 
بازگشـت بـه ایران، باز هم احسـاس کردم که کار سیاسـی در 
اولویـت اسـت. اما پـدرم من را به رییس سـتاد سـاخت پروژه 
بیمارسـتان شـفا انتخاب کـرد. در راهپیمایی 22 بهمن سـال 
گذشـته نیز جناب آقای رزم حسـینی اسـتاندار محترم کرمان 
را دیـدم کـه بـه بنـده پیشـنهادهایی دادنـد و مـن را در عمل 
انجـام شـده قرار داد و خیال سیاسـیون را راحت کـرد. اما این 
گونـه هم نیسـت. بعداً با آقـای دکتر ایازی و آقـای دکتر علی 
اسـکندری)قائم مقام دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان( مالقات 
کـردم و طرحـی بـرای سـاختن بیمارسـتان شـفا آماده شـد. 
خیریـه »قمـر بنـی هاشـم رفسـنجان« هم بـه کمـک آمد و 
تفاهـم نامـه ای بین خیریه و دانشـگاه علوم پزشـکی مبنی بر 
سـاخت 230 هزار متر مربع سـاختمان که شـامل بیمارستان 
550 تخـت خوابـی، 2 کلینیـک تخصصی، هتل پنج سـتاره، 
یـک سـالن همایـش هـا و یـک مرکـز تجـاری نمونـه در این 
مجموعـه منعقـد شـد. قـرار شـد که مـا 10 هـزار متـر زمین 

بگیریـم و 60 هـزار متر سـاختمان سـازی کنیم.

بودجـه ای نیز که برای این کار تعیین شـده اسـت در ابتدا 
300 میلیـارد تومـان بـود که پـدرم از دارایی خود بـه این کار 
اختصـاص داد و معـادل تمام ثـروت او بود. تعـدادی از خّیران 
رفسـنجانی هم بـه مدد آمدنـد و این مبلغ بـه 1000 میلیارد 
تومـان رسـید. مـا بـرای پیشـبرد ایـن پـروژه، تنها بـه خیریه 
قمـر بنـی هاشـم اکتفـا نخواهیـم کـرد و در پـی شناسـایی 

ایرانیـان خّیـر مقیم دیگر هسـتیم.
بسـیاری از خیریـن بـا پـروژه بیمارسـتان شـفا مخالـف 
بودنـد و ایـن کار را فاقـد توجیـه اقتصـادی مـی دانسـتند. 
امـا بـا دیدارهـا و هماهنگـی هایـی کـه بـا دکتـر ایـازی و 
دکتـر حیدری)مدیرعامـل بیمارسـتان نـور( داشـتیم از آن ها 
راهنمایـی گرفتیم. ده بیمارسـتان خوب جهـان را نیز مطالعه 
کردیـم و تیمـی از بهترین جهادگران دانشـگاهی را نیز به کار 
گرفتیـم. بـه این ترتیب بسـتری برای ایجاد پروژه بیمارسـتان 

شـفا در بهتریـن نقطـه کرمـان فراهم شـد. 
دلیـل ایـن که خّیرین ما در زمینه بیمارسـتان سـازی و در 
حـوزه درمان چندان فعال نیسـتند، این اسـت کـه نمی دانند 
جامعـه در چـه شـرایطی قـرار دارد. مثـاًل کسـانی کـه در امر 
مسجدسـازی فعالیـت مـی کننـد مـی دانند که مسـجد یک 
ضـرورت در جامعـه اسـت؛ امـا بایـد به خّیـران آمـوزش داده 

شـود که بیمارسـتان هـم برای مـردم ضروری اسـت.
در حـال حاضـر طـرح سـیصد و سـیزده خّیـر را در نظـر 
داریـم. آن هـم خّیرانـی که در امر بیمارسـتان سـازی سـابقه 
دارنـد. بـه این ترتیب پروژه بیمارسـتان را آغـاز خواهیم کرد و 

جـزو افتخـارات مـا کرمانـی ها خواهـد بود. 
الزم بـه ذکـر اسـت؛ در خاتمـه بـا حضـور وزیـر بهداشـت 
از برخـی خّیـران حـوزه بهداشـت و درمان از جمله »محسـن 
»منوچهـر  »یوسـفی«،  نظـری«،  »وحیـد  پـور«،  جـالل 
ارجمنـد«، »شـیخ علـی هاشـمیان« و »علی پهلـوان زاده« به 
دلیـل اقداماتـی که در راسـتای ارتقای حوزه سـالمت اسـتان 

کرمـان انجـام داده انـد، بـا اعطـای لـوح، تقدیر شـد. 

دکتر مظفر اسکندری زاده رییس ستاد احداث بیمارستان شفای جدید

هزار میلیارد تومان برای پروژه شفا

اگـر در حـال کاهـش وزن هسـتید یـا اینکـه قصـد کاهش 
وزن خـود را داریـد، ممکـن اسـت لیسـت طوالنـی از ترفندها 
و نـکات تغذیـه ای جمـع آوری کرده باشـید. اگـر بدانید برخی 
از ایـن نـکات و مـواد غذایـی باعـث چاقـی شـما می شـود، 
حتمـا شـگفت زده خواهیـد شـد. برخـی از افراد زمانـی که به 
دنبـال کاهـش وزن خود هسـتند، بـدون آگاهـی کافی تمامی 

تالش هـای خـود را خـراب می کننـد. 

1.شما یک شام دلچسب میل می کنید:
بـرای بیشـتر افـراد، شـام بزرگ تریـن وعـده غذایـی اسـت. 
امـا مصـرف یـک بشـقاب پـر از مـواد غذایـی در شـام، می توانـد 
هورمون هـای گرسـنگی شـما را بیشـتر کنـد. همچنیـن مصرف 
مـواد غذایـی زیـاد در وعـده شـام می تواند بـا خواب شـما تداخل 
کنـد و باعـث شـود روز بعـد مواد غذایی بیشـتری مصـرف کنید. 
بهتریـن انتخـاب در اینگونـه موارد این اسـت که مصـرف خود را 

کاهـش دهیـد. خـوردن بیـش از حـد در وعـده شـام یـا عصرانه 
باعـث می شـود صبـح زود میلی بـه خوردن غذا نداشـته باشـید؛ 
امـا بقیـه روز را احسـاس گرسـنگی کنیـد. همیـن امـر موجـب 
می شـود مـواد غذایـی بیشـتری مصـرف کنیـد و چاق تر شـوید. 
بهتریـن روش حفـظ تعادل در مصرف اسـت. بـرای اینکه بتوانید 
اشـتهای خوبـی در وعـده صبحانـه داشـته باشـید، متخصصـان 
پیشـنهاد می کننـد عصرانـه کمتـری بخوریـد. سـپس در وعـده 
صبحانـه از مـواد و منابـع سـالمی همچـون پروتئیـن و چربـی 
مفیـد ماننـد تخم مـرغ، آووکادو، نان کامل یا سـبوس دار، میوه و 

لبنیـات اسـتفاده نمایید.
2.وعده های منظم غذایی ندارید:

ایـن نـوع رژیـم غذایـی می توانـد باعـث افزایـش وزن شـود. 
متخصصـان همیشـه پیشـنهاد می کننـد کـه وعده هـای غذایـی 
منظمـی داشـته باشـید. وقتـی متخصصـان از افـراد خواسـتند 
وعده های غذایی خود را سـر سـاعت مشـخص و بر اسـاس برنامه 
ریـزی دقیـق مصرف کنند، متوجه شـدند که آن ها 3 سـاعت بعد 
از مصرف مواد غذایی، کالری بیشـتری سوزانده بودند. این تحقیق 
بـه خوبـی نشـان می دهـد که یـک وعده منظـم غذایـی می تواند 
در کاهش وزن افراد و سـوزاندن کالری مفید باشـد. افراد گرایش 
بیشـتری بـه خـوردن دارنـد. هرچقدر تعـداد زمان هایی که شـما 
مـاده غذایـی را دریافت می کنید بیشـتر باشـد، فرصت بیشـتری 

بـرای پرخوری خواهید داشـت. سـعی کنید به وعده هـای غذایی 
سـه گانـه در روز پایبند باشـید. بهتر اسـت وعـده غذایی صبحانه 
کامل تـر بـوده و دو وعـده دیگـر بـه ترتیـب بعـد از ظهـر و عصر 
باشـد. منابع سـالم، پروتئینی و چربی های مفید می تواند شـما را 
سـیرتر نگه دارد. بهتر اسـت کمی حس گرسـنگی داشـته باشید. 
اگـر در طـول روز مـواد بیشـتری مصـرف کنید، بدن شـما نیز به 

زمـان بیشـتری نیـاز دارد تـا خود را بـا این تغییر وفـق دهد.
3.کالری های خود را می شمارید:

بـدن شـما  وارد  تمامـی کالری هایـی کـه  شـمردن دقیـق 
می شـوند همیشـه امـکان پذیـر نیسـت. حتی اگـر بتوانیـد این 
کار را بـه درسـتی انجـام دهیـد، مطالعـات اخیر نشـان می دهد 
کـه رویکـرد قدیمـی “تعـادل کالـری” یا تـالش برای سـوزاندن 
کالـری بیشـتر نسـبت بـه کالـری مصرفـی، بهتریـن رویکـرد 
بـرای کاهـش وزن نیسـت. بـه جـای شـمردن کالری هـا، بهتـر 
اسـت از یـک رژیـم مدیترانـه ای اسـتفاده کنیـد. ایـن رژیـم بر 
نشـان  شـده  انجـام  تحقیقـات  دارد.  تمرکـز  موادواقعـی  روی 
مـی دهـد کـه یـک رژیـم غذایـی بـا مـوادی همچـون گیاهان، 
ماهـی، آجیل هـا و روغـن سـبزیجات مـواد دیرهضمـی را بـرای 
بـدن فراهـم می کننـد. همیـن امـر موجب می شـود سـلول های 
ذخیره کننده چربی بسـته شـده و از نوسـانات قنـد خون تولید 

کننـده چربـی جلوگیری شـود.

استراتژی های کاهش وزن با خطر تاثیر معکوس 
 خبر

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 66/الف/11-94م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد پروژه: سـاخت ایسـتگاه پمپاژ سـاردوییه را بـا بـرآورد 2/615/895/643 ریال از محل اعتبـارات عمرانی و براسـاس فهارس بهای 

سـال 94 بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد لذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجام کار معتبر در رشـته آب یـا ابنیه می باشـند و گواهی صالحیت 

ایمنـی اداره کار را دارا باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تـا پایان وقـت اداری 94/11/11 جهت دریافت اسـناد مناقصه به دفتـر امور قراردادهای شـرکت آبفا کرمان واقـع در بلوار 22 

بهمـن ابتـدای بلوار سـاوه مراجعه نمایند. 

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 14/400/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای حاوی مدارک ارزیابی پیمانکاران، تضمین شرکت در مناقصه و پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/11/24 

- افتتاح پاکتهای الف و ب: ساعت 9 صبح یکشنبه مورخ 94/11/25

- افتتاح پاکات ج )پیشنهاد قیمت( پس از ارزیابی در همان روز مورخ 94/11/25

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
روابط عمومی و آموزش همگانی 

آگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء شـماره 139460319062000851، 139460319062000853، 139460319062000855 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد 
ثبتـي حـوزه ثبـت ملک گلبـاف تصرفات مالکانـه بال معـارض متقاضي آقای محمـد علی شـیخ ابراهیمی گوکی 
فرزنـد محمدحسـن بشـماره شناسـنامه 52 صـادره از گلبـاف در ششـدانگ یکبـاب مغـازه به مسـاحت 42/68 
مترمربـع پـالک 1 فرعـی از 1792- اصلـی و ششـدانگ یـک بـاب مغـازه به مسـاحت 21/83 مترمربـع پالک 2 
فرعـی از 1792- اصلـی و ششـدانگ یکبابخانـه به مسـاحت 485/48 مترمربع پـالک 3 فرعـی از 1792- اصلی 
همگـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1792- اصلـی واقع در گلبـاف میدان 15 خـرداد ابتدای خیابان شـهید 
مدنـی خریـداری از مالـک رسـمی محـرز گردیده اسـت.لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دونوبـت به فاصله 
15روز آگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند 
مـي تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـي بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایي تقدیـم نمایند. بدیهي 
اسـت در صـورت انقضـاي مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/23                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/11/8
رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف- محمد مقصودی  م الف 3012         

آگهی مزایده اموال منقول- نوبت اول 
اجـرای احـکام شـوراهای حـل اختـالف دادگسـتری کرمـان در نظـر دارد در خصـوص پرونـده کالسـه 
943934 اجرایـی لـه بانـک مهـر اقتصـاد علیـه آقای رضـا گهرگزی یک دسـتگاه خـودرو سـواری پژو آر 
دی- 1600 مـدل 1383 بشـماره انتظامـی 431 د13 ایـران 45 متوقـف در توقفگاه آزادی واقـع در کرمان جاده 
کوهپایـه اول سـعیدی روبـروی بلـوار لشـکر 41 ثاراله که طبق نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمان به 
مبلـغ 55/000/000 ریـال )پنجـاه و پنـج میلیـون ریـال( ارزیابـی و تقویـم گردیده اسـت را از طریـق مزایده به 
بفـروش برسـاند لـذا جلسـه مزایده در مـورخ 1394/11/28 راس سـاعت 10 صبـح در محل دفتر اجـرای احکام 
شـوراهای حـل اختـالف دادگسـتری کرمان و با حضـور نماینده محترم دادسـتان برگـزار می گـردد عالقمندان 
بـه خریـد مـی تواننـد تا یک هفته قبل از جلسـه مزایـده از خـودروی مذکور بـه آدرس فوق بازدیـد و 10 درصد 
قیمـت مـورد نظـر خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملی مرکـزی کرمـان واریز و فیـش آن را به 
همـراه پیشـنهاد کتبـی در داخـل پاکـت درب بسـته تحویـل این اجرا نمایند بدیهی اسـت کسـی برنـده مزایده 
شـناخته مـی شـود کـه باالتریـن قیمت را تقاضـا نمایـد و در صورت انصـراف برنده مزایـده 10درصـد واریزی به 

نفـع دولـت ضبط خواهد شـد. 
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختالف دادگستری کرمان- زین الدینی  م الف 2461
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خودرو

خبر
رونمایی از برند لوکس 

فرانسوی ها )DS( در تهران
برنـد لوکـس پـژو فرانسـه یـا همـان DS ، در 
شـرایطی میهمـان بـازار خـودرو ایـران شـده کـه 
مدیرعامـل ایـن شـرکت در نشسـتی مطبوعاتـی، 
موفقیـت ایـن برند در بـازار ایران را قطعـی می داند.
یـا همـان DS، در  برنـد لوکـس پـژو فرانسـه 
شـرایطی میهمـان بـازار خـودرو ایـران شـده کـه 
مدیرعامـل ایـن شـرکت در نشسـتی مطبوعاتـی، 
موفقیـت ایـن برند در بـازار ایران را قطعـی می داند. 
ایـو لفنـون با اشـاره بـه اینکـه DS در مرحلـه اول 
 DS6 و DS5 حضـور خـود در ایـران، مدل هـای
را عرضـه خواهـد کـرد، گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه 
خودروهـای DS تلفیقـی از ظرافـت و تکنولـوژی 
به شـمار می رونـد، مشـتریان ایرانـی حتمـا جـذب 
آنهـا خواهنـد شـد. وی تاکیـد کـرد: DS در سـال 
دسـتگاه  هـزار   102 حـدود  میـالدی  گذشـته 
 DS3 محصـول تولیـد کـرد که در بیـن آنها، مـدل
بیشـترین فـروش را بـه خـود اختصـاص داد. ایـن 
خـودرو قیمتـی برابـر بـا 16 هـزار یـورو دارد و فعال 
قـرار نیسـت راهـی بـازار ایـران شـود. آن طـور کـه 
مدیرعامـل DS عنـوان کـرد، مـدل DS5 قیمتـی 
برابـر بـا 45هزار یـورو دارد، این در شـرایطی اسـت 
کـه بـا در نظـر گرفتـن عـوارض و تعرفـه، قیمـت 
ایـن خـودرو در ایـران بـه بیـش از 300 میلیـون 
تومـان خواهـد رسـید.هرچه هسـت بایـد منتظـر 
مانـد و دیـد ایـن برنـد لوکـس فرانسـوی در رقابت 
بـا امثـال بـی ام و و بنـز و لکسـوس و ... چـه خواهد 
کـرد و آیـا می تواند سـهم موردنظـر خـود را از بازار 
 DS5 خودروهـای لوکـس ایـران به دسـت بیـاورد؟
و DS6 اولیـن خودروهـای برنـد دی اس در بـازار 
ایـران خواهنـد بـود کـه در مقـام یـک هـاچ بـک 
بـزرگ )نزدیـک بـه استیشـن( و یـک کـراس اوور 
دیفرانسـیل جلـو بـه ترتیـب 205 و 217 میلیـون 
تومـان قیمـت خـورده اند. مـدل های معرفی شـده 
بـه گیربکـس 6 سـرعته دوبـل کالچ و موتـور 1،6 
لیتـری توربـو مشـترک پـژو / سـیتروئن/ ب ام و به 
قدرت 160 اسـب بخـار مجهزند. بـا توجه به قیمت 
حـدود 200 – 220 میلیونـی ایـن خودروهـا مـی 
 DS تـوان انتظـار رقابـت نزدیـک ایـن مـدل هـای
را بـا خودروهـای رده بـاالی کـره ای، تویوتـا هـای 
کمـری و راو 4 و محصـوالت ولـوو و اپـل داشـت.

خودروسازی های بزرگ اروپا در 
انتظار امضای قرارداد با ایران

شـرکت های خودروسـازی پـژو سـیتروئن ، رنـو 
و فیـات کرایسـلر همزمـان بـا سـفرهای اروپایـی 
رئیس جمهـور کشـورمان، در انتظار امضـای قرارداد 

بـا خودروسـازی های ایـران هسـتند.
یـوروپ اتـو نیـوز بـا انتشـار گزارشـی نوشـت: 
شـرکت های خودروسـازی بـزرگ اروپـا، همزمان با 
سـفرهای اروپایی »حسـن روحانـی،« رئیس جمهور 
بـا  همـکاری  قرارداد هـای  امضـای  بـرای  ایـران، 
می کننـد.  لحظه شـماری  ایرانـی  شـرکت های 
روحانـی روز دوشـنبه بـا ورود بـه ایتالیا، نخسـتین 
دور سـفرهای اروپایـی خـود را آغـاز کـرد. انتظـار 
مـی رود وی در سـفر خـود بـه ایتالیـا، مذاکراتـی را 
بـا نمایندگان خودروسـازی  »فیات کرایسـلر« انجام 
دهـد. رئیس جمهـور ایـران در جریـان ایـن سـفر، 
تاکنـون بـا »ماتیو رنتزی،« نخسـت  وزیر این کشـور 
و »پـاپ فرانسـیس،« رهبـر کاتولیک هـای جهـان، 
دیـدار و گفتگـو کرده اسـت.نگارنده گزارش سـپس 
بـه ضیافت شـامی کـه »سـرجیو مارچیونـه،« مدیر 
عامـل شـرکت فیـات کرایسـلر، به مناسـبت حضور 
رئیس جمهـور ایـران در ایتالیـا ترتیـب داده، اشـاره 
می کنـد. وی در ادامـه می نویسـد: »یـک مقـام آگاه 
کـه خواسـت نامـش فـاش نشـود، پیش بینـی کرد 
روحانـی در این دیـدار قراردادهایی را بـه ارزش 17 
میلیـارد یـورو )معـادل 4/18 میلیـارد دالر(، منعقد 
کنـد.« مارچیونـه بـا اشـاره به ظرفیـت بـاالی بازار 
ایـران برای سـرمایه گذاری، از انجـام مذاکراتی برای 
سـاخت خودروهای سـبک و اتوبوس در این کشـور، 
خبـر داد. فیـات سـایکلر سـال 2005 )1383(، نیز 
مذاکراتـی را بـا طرف هـای ایرانـی انجـام داد؛ امـا، 
ایـن گفتگوهـا هیـچ گاه بـه مرحلـه اجـرا نرسـید. 
فـروش   )1390(  2012 سـال  خودروسـازی  ایـن 

محصـوالت خـود را بـه ایـران متوقـف کرد.

امیـن دلیری امروز در نشسـتی خبـری در وزارت اقتصاد 
بـا بیـان اینکـه خودروهـای لوکـس قاچـاق وارد شـده بـه 
کشـور هنـوز تعییـن تکلیـف نشـده و در انبارهـای مـا باقی 
مانـده انـد، افـزود: براسـاس مصوبـه ای کـه در اختیـار مـا 
قـرار دارد، خودروهـای لوکس 2500 سـی سـی بـه باال باید 

داده شود. برگشـت 
مدیرعامـل سـازمان جمـع آوری و فروش امـوال تملیکی 
بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد قوانیـن مربـوط بـه ایـن خودروها 
در کشـور اصـالح شـود، افـزود: خودروهـای خیلـی لوکـس 
قاچـاق بـه شـرط اینکـه از کشـور خـارج شـود بـه صـورت 
مذاکـره یـا مزایـده مرجوع می شـود و یا در مناطـق آزاد در 
داخـل کشـور می تواند اسـتفاده شـود. تا زمانـی که مصوبه 
مربـوط بـه ایـن خودروها اصـالح نشـود، نمی توانیـم کاری 

انجـام دهیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولت باید شـاخص سـی سـی و 
حجـم موتـور و همچنیـن قیمت ایـن خودروهـای لوکس را 
تغییـر دهـد، بیـان کـرد: ایـن خودروها بایـد با تعرفـه وارد 
کشـور شـود، در صـورت واردات ایـن خودروهـا از مبـادی 
قانونـی اسـتفاده از آنهـا در داخـل کشـور بالمانع می شـود.

زنجانـی  بابـک  امـوال  تکلیـف  تعییـن  دربـاره  دلیـری 
گفـت: حکـم بابـک زنجانی هنوز قطعی نشـده و امـوال وی 
شناسـایی نشـده اسـت. در صـورت شناسـایی امـوال بابـک 
زنجانـی حتمـاً در سـازمان اموال تملیکی بررسـی های الزم 

صـورت مـی گیرد.
مدیرعامـل سـازمان جمـع آوری و فروش امـوال تملیکی 
از آغـاز عرضـه طـال و جواهـر کشـف شـده توسـط ایـن 
سـازمان در بـورس کاال در آینـده نزدیـک خبـر داد و گفت: 
مذاکـرات اولیـه بـرای انجـام ایـن مهـم انجـام شـده و قرار 
اسـت طـال و جواهراتـی کـه در اختیـار ایـن سـازمان قـرار 
مـی گیرنـد، در بـورس کاال عرضه شـود. وی درباره وضعیت 

تعییـن تکلیف طال و جواهـرات و همچنین ارز تحت تصرف 
سـازمان امـوار تملیکی افزود: حـدود 88 میلیـارد ریال طال 
و جواهـر قاچـاق در 10 ماهـه امسـال توسـط این سـازمان 
تعییـن تکلیـف شـده کـه ایـن رقـم 59 درصـد نسـبت بـه 
سـال گذشـته کاهـش داشـته اسـت. البتـه هنوز بخشـی از 
طـال و جواهـر تحـت تصـرف بـه فـروش نرسـیده کـه قـرار 

اسـت از طریـق بـورس کاال آن را تعییـن تکلیـف کنیـم.
وی در ادامـه میـزان فـروش امـوال منقـول در 10 ماهـه 
ابتـدای سـال جاری را 2 هـزار و 337 میلیارد ریـال و اموال 
غیـر منقـول را یـک هـزار و 294 میلیـارد ریال عنـوان کرد 
کـه نسـبت به سـال 93 بـه ترتیـب 63 و 200 درصد رشـد 

داشـته است.
دلیـری بـا اشـاره بـه رقـم 3 هـزار و 631 میلیـارد ریالی 
مجمـوع فـروش اموال منقـول و غیر منقول در سـال جاری، 
از رشـد 95 درصدی میزان فروش نسـبت به سـال گذشـته 
خبـر داد و گفـت: در سـال جاری 500 میلیارد ریال نسـبت 

به سـال 93 فروش بیشـتر داشـتیم.
مدیرعامـل سـازمان جمـع آوری و فروش امـوال تملیکی 
میـزان فـروش کاالهـای متروکه در 10 ماهه نخسـت سـال 
جـاری را 1054 میلیـارد ریـال اعـالم کـرد که ایـن رقم در 

سـال گذشـته 363 میلیارد ریـال بود.
وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از کاهـش 15 
درصـدی فـروش کاالی قاچـاق در سـال جـاری خبـر داد 
و تصریـح کـرد: میـزان فـروش کاالی قاچـاق در 10 ماهـه 
نخسـت سـالجاری 849 میلیارد ریال اسـت که این رقم در 

سـال گذشـته 1005 میلیـارد ریـال بود.
دلیـری ارزش ریالـی پرونـده قضایـی مربوط بـه اموال در 
اختیار این سـازمان در سـالجاری را 27 میلیـارد ریال اعالم 
کـرد و افـزود: ایـن رقم در سـال گذشـته 54 میلیـارد ریال 

بـود که 93 درصد رشـد داشـته اسـت.

حـال کـه سـر و کله خارجی هـا در صنعت خودروسـازی 
ایـران پیـدا شـده، واردکننـدگان دسـت و پـا می زننـد کـه 
خودروهـا را بـا شـرایط جذاب بـه مردم بفروشـند.حال پای 
وام هـای بـدون کارمـزد هـم به بازار خودرو باز شـده اسـت.

بـه نقـل از اخبـار خـودرو بیـش از 10 روز از اجرایـی 
شـدن برجـام می گـذرد. بازارهـا هنـوز هـم در شـوک های 
هیجانـی هسـتند. برخـی بـه بهتـر شـدن اوضـاع امیـدوار 
شـده اند و برخـی دیگـر می گوینـد کـه هنـوز راه زیـادی 
تـا رسـیدن به ایسـتگاه رونـق اقتصـادی باقی مانده اسـت. 
دولـت امـا می گویـد کـه برنامه جامعـی بـرای دوران جدید 
اقتصـاد ایـران تدارک دیده اسـت کـه آثار آن البته از سـال 
آینـده در اقتصـاد ایـران نمایـان می شـود.در ایـن میـان، 
چـراغ قرمـز تحریم هـا کـه مدت هـا، بهانه های متعـددی به 
دسـت سـرمایه گذاران خارجـی و شـرکت هایی داده بود که 
در نخسـتین ماه هـای آغـاز تحریـم، ایـران را تـرک کـرده 
بودنـد، اکنـون سـبز شـده و دیگر نمی تـوان هیـچ بهانه ای 
را بـرای عـدم حضـور شـفاف و البتـه براسـاس منافـع ملی 
در اقتصـاد ایـران از سـوی آنهـا پذیرفـت. شـاید بـه همین 
دلیـل باشـد کـه بسـیاری از شـرکای قدیمـی ایـران، کار 
خـود را بـه سـرعت در کشـور آغـاز کرده انـد و راه را بـرای 
همکاری هـای جدیـد بـاز کرده اند.البتـه بـازار خودروهـای 
خارجـی نیـز کـه البتـه تعـدادی از آنهـا در داخل کشـور با 
خودروسـازان داخلـی تولیـد مشـترک می شـوند، تغییـرات 
رفتـاری خـود را آغـاز کرده اسـت. این تغییـرات به صورتی 
مشـهود اسـت کـه مصرف کننـدگان را اگـر بـه تصمیـم و 
اقـدام عملـی در خریـد و فـروش خودروهـای خـود وادار 
نکنـد، حداقـل آنها را بـه فکر کردن در رابطـه با آن ترغیب 
می کنـد. اینـک امـا واردکنندگانی که در سـال های تحریم، 
بـا بدقولی هـای خـود، مردم را سـر کار می گذاشـتند و هزار 
مشـکل را پیـش روی مـردم در تحویـل خـودرو و ارائـه 
خدمـات پـس از فـروش قـرار می دادنـد، اکنـون حاضرنـد 
هـر کاری بکننـد تا مردم نسـبت به خریـد خودروهای آنها 
اقـدام کنند.اوضـاع و احـوال فـروش خودروسـازان داخلـی 
هـم از واردکننـدگان بهتـر نیسـت. روی دیگـر سـکه هـم 
البتـه ترس برخـی خودروسـازان داخلـی و واردکنندگان از 
ورود خودروهـای جدیـد بـوده و می ترسـند که مبـادا ورود 
خودروهـای نـو و تـازه وارد بـه بـازار، کهنه های انبـاری آنها 
را بـرای مـردم دل آزار کنـد. بـه همین دلیل اکنون شـرایط 
کامـال اغواکننده ای از سـوی برخی خودروسـازان داخلی و 
واردکننـدگان خـودرو برای فـروش خودروها تـدارک دیده 

است. شـده 
این تصمیم و حرکت دسـته جمعی جدید خودروسـازان 
داخلـی و خارجـی کـه دومینـووار هـم در حـال گسـترش 
اسـت، در شـرایطی صـورت می گیـرد کـه همیـن چنـد 
وقـت پیـش در قالـب طرح خریـد اعتبـاری خـودرو، مردم 
وام هـای بـا بهره به ظاهر 16 درصـد و در باطن مرکب را در 
صف هـای عریض و طویـل طوالنی از دولـت دریافت کردند 
و خـودرو خریدنـد در حالی که اکنون همین خودروسـازان 
و واردکننـدگان، وام هـای بـدون کارمـزد را مشـوق فـروش 

برخـی خودروهای خـود قـرار داده اند.
فـروش  نمایندگی هـای  و  بـازار  در  گـذاری  و  گشـت 

خودروسـازان داخلـی و نمایندگی هـای فـروش خودروهای 
سـوی  از  کارمـزد  بـدون  وام  می دهـد  نشـان  خارجـی 
خودروسـازان داخلـی و ایـن نمایندگی هـا در حـال ارائـه 
بـه مردم اسـت تـا بلکه بتواننـد خودروهـای آنهـا را بخرند 
در حالـی کـه تـا پیـش از شـرایط جدیـد اقتصـادی و ورود 
رقبـا، خبری از این شـرایط نبود و بلکه مشـتریان، کمترین 
ارزشـی را هم برای خودروسـازان نداشـتند.به عنـوان مثال، 
یکـی از شـرکت های نماینـده خودروسـاز خارجـی فـروش 
چندیـن مـدل خـودروی خارجی را از یک برنـد اروپایی، در 
دو شـرایط نقـدی و اقسـاطی تـدارک دیده اسـت به نحوی 
کـه در شـرایط نقـدی، بین 3 تـا 6 میلیون تومـان تخفیف 
نقـدی در نظـر گرفتـه شـده و حتی بیمـه بدنه رایـگان نیز 
بـه آپشـن های فـروش نقـدی اضافـه شـده اسـت در حالی 
کـه در نـوع اقسـاطی نیـز وام بـدون کارمـزد بـا اقسـاط 6 
تـا 24 ماهـه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.همچنین در ایـن 
نـوع از فـروش،  هزینه هـای شـماره گذاری شـامل عـوارض 
شـهرداری، هزینـه اداره دارایـی و فیـش10 درصـد از مبلغ 
پرداختـی توسـط مشـتری حـذف شـده و خریـدار شـخصا 
متعهـد بـه پرداخـت ایـن مبلـغ در محـل شـماره گـذاری 
اسـت.در عیـن حال، خودروسـاز دیگری نیز همین شـرایط 
فـروش را برای خودروهای مـدل 2016 خود در نظر گرفته 
اسـت. در ایـن میـان، البتـه رفتـار خودروسـازان چینی هم 
در نـوع خـود جالب اسـت و به نظر می رسـد آنهـا همچنان 
تصـور می کننـد کـه بـازار ایـران را در قبضه خـود خواهند 
داشـت و بنابرایـن حتـی فروش هایی کـه در ایـن روزها در 
نظـر گرفته انـد، با وام هـای با کارمـزد بـاالی 20 درصد هم 
در نظـر گرفته شـده اسـت.به هر ترتیب همیـن ورود برخی 
خودروسـازان داخلی و خارجی به کشـور باعث شـده اسـت 
کـه قیمـت در بـازار آزاد نیـز بشـکند امـا اینکـه رونقی در 
ماه هـای آینـده در کار باشـد یـا خیر، مشـخص نیسـت که 

بـازار و مـردم چه واکنشـی نشـان دهند.

رونق فروش خودرو با وام  بی بهرهخودروهای لوکس قاچاق هنوز تعیین تکلیف نشدند

سـایت خبری هلنـدی خـودرو Autovisie ادعا دارد که 
بـه بروشـوری دسـت یافتـه کـه ایـن مدل خشـن را نشـان 
می دهـد. اگـر ایـن مدل آسـفالت دود کـن F-Type واقعی 

باشـد هـر چه زودتـر وارد باز شـود بهتر اسـت
.زمانـی کـه جگـوار لندرورعمالیـات ویـژه خـودور خـود 
را بـا نـام سـکان ُورکـس )skunkworks( آغـاز کـرد، بـه 
 )F سـری( F-Type دنبـال رفتـن مـدل افراطی تر از مـدل
بـه نظـر پـروژه واضحی می آمـد. سـری محـدود پراجکت 7 
)Project 7( و رنج رور  اسـپرت SVR مطمئنا نشـان داد 

کـه مهنـدس هـا توانایـی ایـن کار را دارند.
 F-Type SVR و حـاال بـه نظـر مـی رسـد کـه جگـوار
واقعـاً بـه وقـوع مـی پیوندد. سـایت خبـری هلنـدی خودرو 
Autovisie ادعـا دارد کـه بـه بروشـوری  دسـت یافته که 
ایـن مـدل خشـن را نشـان می دهد. اگـر این مدل آسـفالت 
دود کـن F-Type واقعـی باشـد هـر چـه زودتـر وارد بـاز 

شـود بهتر اسـت.
قطعـا بزرگتریـن تیتـر خبـری  افزایـش قـدرت  بـرای 
از  باشـد کـه  لیتـری مـی  ایـن V8 سـوپر شـاژ شـده 5 

مـدل اسـتاندارد F-Type R آن را بـه همـراه خـود مـی 
آورد. SVR 575 اسـب بخـار تولیـد مـی کنـد بـا گشـتاور 
)torque( 516 پونـد فـوت، کـه نشـان دهنـده 25 اسـب 
بخـار و 14 پونـد فـوت بیشـتر اسـت. به گزارشـی SVR  از 
گیربکـس 8 دنـده اتوماتیک و سیسـتم رانندگـی تمام چرخ 
هـا F-Type R اسـتفاده مـی کنـد. نتیجـه اینهمـه ُغرش 
بیشـتر انجـام صفـر تـا صـدی در 3.7 ثانیـه، و رسـیدن بـه 
سـرعت نهایـی 200 مایـل در سـاعت )321 کیلومتـر( مـی 
باشـد. در آخـر سیسـتم اگـزوز تیتانیومـی صـدای درماتیک 

مناسـبی را بـرای شـما فراهـم خواهـد سـاخت.
البتـه بیشـتر جـاده هـا عـالوه بـر خطـوط صـاف پیـچ 
هـم دارنـد، امـا جگـوار دربـاره ایـن نیز فکـری کرده اسـت. 
گـزارش مـی شـود F-Type SVR  دارای یـک سیسـتم 
تعلیـق تنظیـم تطبیقی  و ترمز های کربن سـرامیکی سـت.  
یـک بـاد شـکن در جلـو و یک بـال در عقب، عـالوه بر اینکه 
ماشـین را جـذاب تـر مـی کننـد، بایـد نیـروی رانـش بـه 
پاییـن مفیـدی ایجـاد کنند.  دیگـر تغییرات ظاهری شـامل 
سرسـتون هایـی خشـن تـر و کاپـوت دارای هواکش اسـت. 

SVR هـم بصـورت کوپـه و هـم بصـورت رو باز ارائـه  داده 
شـود. می 

باوجـود تمرکـز متعصبانه بـر روی نحوه عملکـرد،  انتظار 
لوکـس   هـای  ویژگـی  بیشـتر   SVR کـه  باشـد  داشـته 
F-Type حفـظ مـی کنـد. تغییـرات داخلی شـامل فرمان 
اسـپرت، صندلی های اسـپرت تر و حاشـیه هـای آلومینیوم 
اضافه شـده می باشـد. احتماال آرم های زیادی از SVR در 
آن  قرار خواهد داشـت که به اشـخاص سـوار ماشـین  اصل 

نسـب ماشـین را یـاد آوری کند.
در حالیکـه جگـوار چیـزی را تاییـد نخواهد کـرد احتمال 
ژنـو  نماشـگاه خـودرو  در   F-Type SVR دارد  زیـادی  
یـا  )اسـفند( ظاهـر خواهـد شـد،  2016  در مـاه مـارس 
احتمـاال نمایشـگاه اتومبیل نیویـورک 2016 در اواخر همان 
مـاه. گـزارش Autovisie ادعـا دارد کـه SVR در مـا مـه 
)اردیبهشـت( فـروش خواهـد رفـت کـه رونمایـی را در مـاه 

هـای آینـده الزامـی مـی کند.

F-Type SVR جگوار
 با سرعت 200 مایل در ساعت

برند

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9300189
نظـر بـه اینکـه بدهکار و راهن نسـبت به پرداخـت بدهی خود در مهلت تعیین شـده 
اقـدام ننمـوده اند لـذا در اجرای مقررات مـاده واحده قانون اصالح مـاده 34 اصالحی 
قانون ثبت مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ پالک 1934 فرعی 
از 1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس، واقـع در کرمـان- بلوار جهـاد- کوچه 

شـماره 34 -کدپسـتی: 7619747154 حـدود چهارگانه ملک برپایی ارزیابی انجام شـده:
شـماال : بـه طـول دوازده متـر و سـی سـانتی متـر درب و دیواریسـت بـه شـارع- شـرقا : به 
طـول بیسـت و نـه متر و سـی سـانتی متر دیـوار مشـترک با خانه یـک هزارو نهصد و سـی 
و دو فرعـی- جنوبـا: اول بـه طـور شـش متـر و نیـم دیوار بـه دیـوار خانه یک هـزار و نهصد 
و سـی و سـه فرعـی دوم بـه طـور دوازده متر و سـی سـانتی متر دیـوار به دیـوار خانه پالک 
یـک هـزار و نهصـد و سـی و پنج فرعـی - غربا: اول به طـول هفده متر و هفتاد سـانتی متر. 
بـه دیـوار خانـه نهصـد و پنجاه و سـه فرعی دوم به طور سـه متر و بیسـت سـانتی متر درب 
و دیـواری اسـت بـه کوچـه سـوم کـه شـمالی اسـت به طـول یـک متر چهـارم به طـول نه 
متـر دیـوار بـه دیـوار زمین محصور مشـتمل بر سـاختمان پالک دو هزار و هشـتاد و شـش 
فرعـی کال یـک هـزار و هفتصد و هشـتاد و سـه اصلی که مقـدار ناچیزی در حدود شـمال و 
جنـوب بـا سـند مغایرت دارد و با در نظر گرفتن دیوار مشـترک سـمت شـرق متـراژ موجود 
حد شـمال 12 متر)سـی سـانتی متـر کمتر از مقدارسـند( و متراژ موجود حـد جنوب 18.5 
متـر )سـی سـانت کمتـر از مقدار سـند( بوده و مسـاحت ملک بـا این وضعیت حـدود 450 
متـر مربـع مـی باشـد. کـه برطبـق نظـر کارشناسـی ملک به صـورت منـزل مسـکونی بوده 
و دارای 458 مترمربـع عرصـه طبـق سـند و 450 مترمربـع عرصـه وضع موجود می باشـد.

ملـک فـوق از سـمت شـمال و سـمت غـرب بـه معبـر دسترسـی دارد. ملـک مـورد ارزیابی 
290،5 متـر مربـع اعیانـی بـه صـورت سـاختمان مصالـح بنایـی در همکـف و 20 متر مربع 
اتاقـک شیشـه ای بـا سـقف سـفال طبرسـتان در حیـاط و 29 مترمربع زیرزمیـن در حیاط 
مـی باشـد. بنای ملک براسـاس قدمت سـاختمان مطابق اصـول فنی و آیین نامـه ای حاضر 
نمـی باشـد- سـاختمان بـه صـورت مصالـح بنایی با سـقف طاق ضربـی و نمای شـمالی آن 
سـرامیک و در سـمت جنوب دارای نمای سـفال بوده و کیفیت مصالح مصرفی متوسـط می 
باشـد- دکوراسـیون داخلی سـاختمان به صورت مناسـب بازسـازی شـده و کف سـاختمان 
سـرامیک و پارکـت اجـرا گردیـده و سـقف هـال Mdf و دیوارهـا دیوارکـوب مناسـب اجـرا 

گردیـده و همچنیـن لوسـتر و سـایر قسـمتهای دکوراسـیون داخلی نیز در حد مناسـب می 
باشـد بنـا و اعیانـی بـه صورت شـمالی مـی باشـد البته زمیـن جنوبی اسـت - عایـق کاری 
سـاختمان از لحـاظ رطوبتـی ایـزوگام مـی باشـد - عمـر تقریبـی سـاختمان 20 سـال می 
باشـد و باقیمانـده عمـر مفیـد بنا 20 سـال پـس از ترمیم پیـش بینی می گردد - سیسـتم 
گرمایشـی شـوفاژ و سیسـتم سرمایشـی کولـر آبـی می باشـد - کاربـرد ملک مسـکونی می 
باشـد- آشـپزخانه ملـک فـوق دارای کاشـی و کابینـت Mdf بـوده و کف آن سـرامیک می 
باشـد. ارزش ششـدانگ ملـک مـورد نظـر مبلـغ 8632500000 ریـال )هشـت میلیـارد و 
ششـصد و سـی و دو میلیـون و پانصـد هـزار ریـال( تقویـم و اعـالم مـی گـردد. ملـک مورد 
وثیقـه بنـام خانـم معصومـه جوانمرد طبق سـند رهنـی شـماره 114246 مـورخ 92/8/13 
دفترخانـه 47 کرمـان در رهـن بانـک مهر اقتصـاد واقع می باشـد. از سـاعت 9 الی 12 ظهر 
روز سـه شـنبه مورخه 94/11/27 اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان کرمان )واحد اجرا( 
واقـع در ضلـع شـمالی پـارک نشـاط از طریـق مزایـده به فـروش میرسـد و مزایـده از مبلغ 
پایـه کارشناسـی 8632500000 ریـال که قطعی گردیده اسـت شـروع و بـه باالترین مبلغ 
پیشـنهادی فروختـه خواهد شـد فـروش کال نقدی اسـت الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب، بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب و حق اشـتراک و مصـرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده از ایـن بابـت بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شـده یا نشـده باشـد. 
بـه عهـده برنـده مزایده اسـت ضمن آنکه پـس از انجام مزایـده در صورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محل مـازاد به برنـده مزایده مسـترد می گـردد ضمنا 
چنانچـه روز مزایـده با تعطیل رسـمی مصادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام 
خواهـد شـد طالبیـن مـی توانند جهت کسـب اطالعـات بیشـتر در سـاعات اداری بـه اداره 

ثبت اسـناد مراجعـه نمایند. 
تاریخ انتشار: 94/11/8

م الف 3091 

آگهی رای هیئت 
در اجـرای بنـد 2 مـاده یـک قانـون الحاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایت از 
تولیـد و عرضـه مسـکن بدینوسـیله به اطـالع می رسـاند آقای جـواد جهانشـاهی در 

اجـرای قانـون فـوق الذکـر درخواسـت ثبـت ششـدانگ خانـه واقـع در روستای/شـهر نجف 
شـهر را نمـوده اسـت کـه پس از رسـیدگی هیئـت موضوع قانون اخیـر الذکـر رأی به صدور 
سـند مالکیت بنام وی داده اسـت که شـماره 10674 فرعی مجزی شـده از- فرعی از 587 
اصلـی بخـش 3 کرمـان برای آن تعیین و بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند ظرف مدت 
بیسـت روز از تاریـخ الصـاق ایـن آگهـی چنانچه کسـی بـه تقاضای آقـای جواد جهانشـاهی 
معترض اسـت، اعتراض خود را کتباً به اداره ثبت اسـناد سـیرجان تسـلیم و از تاریخ تسـلیم 
ظـرف مـدت یـک ماه دادخواسـت اعتراض بـر ثبت به مرجـع صالح قضایی تسـلیم و گواهی 
مربوطـه را بـه اداره ثبـت اسـناد سـیرجان ارائـه نمایـد. چنانچـه ظـرف مدت بیسـت روز از 
الصـاق آگهـی اعتـراض نرسـد و یـا معترض ظـرف یکمـاه از تاریخ اعتـراض گواهـی تنظیم 
دادخواسـت بـه مرجـع صالـح قضائـی را ارائـه ننمایـد سـند مالکیت بنـام متقاضی صـادر و 

تسـلیم می گردد. 
تاریخ انتشار: 94/11/8

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان- عباس ملکی  م الف 574 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهـان خانـم بلقیـس محمـدی زاده دادخواسـتی بـه طرفیـت خوانـده آقـای احمد 
آذریـان فرزنـد علـی بـه خواسـته تقاضـای صـدور گواهـی عـدم امـکان سـازش برای 
طـالق، بـه ایـن دادگاه تقدیـم کـه بـه کالسـه 9409983444100084 در شـعبه 
اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور ثبـت و وقـت رسـیدگی بـه پرونـده بتاریـخ 1394/12/19 
سـاعت 8:30 صبـح تعییـن شـده اسـت. بـه علـت مجهول المـکان بـودن خوانده و حسـب 
درخواسـت خواهـان و تجویـز مـاده 73 قانـون آیین دادرسـی دادگاه های عمومـی و انقالب 
در امـور مدنـی و دسـتور دادگاه مراتـب یک نوبـت در یکی از جراید کثیراالنتشـار آگهی می 
شـود تـا خوانـده پـس از نشـر آگهـی و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعه و ضمـن اعالم 
نشـانی کامـل خود نسـخه دوم دادخواسـت و ضمائـم را دریافت و در وقت مقـرر فوق جهت 
رسـیدگی حاضر شـود. در غیـر این صـورت دادگاه غیاباً به پرونده رسـیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهـد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی 
م الف 332

دادنامه
دادگسـتری  انقـالب  دادگاه  شـعبه   9309983445000743 کالسـه  پرونـده 
شهرسـتان راور تصمیـم نهایی شـماره 9409973444500239 آقـای محمد امین 
زردکوهـی فرزنـد قادربخـش بـه نشـانی چابهـار- مجتمـع صالح یارسوسـن گرد 3 سـمت 
چـپ- درب اول- منـزل شـخصی اتهام: خرید و حمل سـیزده گرم شـیره تریـاک به تاریخ 
1394/10/15 در وقـت مقـرر در جلسـه دادگاه انقـالب اسـالمی راور بـه تصـدی امضـا 
کننـده ذیـل تشـکیل اسـت و پرونده کالسـه فوق تحت نظـر قـرار دارد. دادگاه با بررسـی 
مجمـوع اوراق و محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیل مبـادرت به 

صـدور رای مـی نماید. 
رای دادگاه

در خصـوص اتهـام آقـای محمـد امیـن زرد کوهـی فرزنـد قـادر بخـش، 34 سـاله، شـغل 
راننـده، متاهـل، بـه شـماره ملـی 3590262435 فاقـد سـابقه محکومیـت کیفـری، دائـر 
بـر خریـد و حمـل سـیزده گـرم شـیره تریـاک، بـا توجـه بـه مجمـوع اوراق و محتویـات 
پرونـده، گـزارش مرجع انتظامی، صورتجلسـه کشـف مواد، کیفر خواسـت صادره از سـوی 
دادسـرای عمومـی و انقالب راور به شـماره 9310433444000598 مورخ 1393/12/20 
اقـرار صریـح و مقـرون بـه واقـع متهـم در کلیـه مراحـل تحقیق و عـدم حضور ایشـان در 
جلسـه دادگاه، علـی رغـم ابـالغ وقـت از طریق انتشـار آگهی، بزه انتسـابی محرز و مسـلم 
اسـت. لـذا دادگاه بـا اسـتناد بـه مـواد 1 و 5 از قانون اصالح قانـون مبارزه با مـواد مخدر و 
الحـاق مـوادی بـه آن مصـوب 1376/8/17 مجمع تشـخیص مصلحت متهـم موصوف را به 
پرداخـت مبلـغ هفتصد و هشـتاد هـزار ریال جزای نقـدی در حق صنـدوق دولت و تحمل 
13 ضربـه شـالق تعزیـری محکـوم مـی نمایـد ضمناً مـواد مکشـوفه جهت مصـارف مجاز 
بـه نفـع دولـت ضبـط مـی گـردد. رای صـادره غیابی و ظـرف مـدت 20 روز پـس از ابالغ 
قابـل واخواهـی در همیـن شـعبه و سـپس ظرف مهلـت 20 روز پـس از آن قابـل اعتراض 

در محاکـم محتـرم تجدیدنظـر اسـتان کرمان می باشـد. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور، ماذون در رسیدگی به پرونده های دادگاه 
انقالب- محمود محمدی 
م الف 333
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تاریخ

اسماعیل مرآت
 1316 شمسی

از  مرآت الممالـک  فرزنـد  مـرآت،  »اسـماعیل 
اسـت.  ش.   1270 متولـد  مالیـه،  وزارت  مدیـران 
پـس از انجـام تحصیـالت مقدماتـی و متوسـطه در 
1290 ش. از طـرف دولـت بـه اروپـا اعزام شـد و در 
دانشسـرای پلوا در رشـته ریاضی ادامـه تحصیل داد 
و درجـه لیسـانس گرفـت. پـس از مراجعـت از اروپا 
مدتـی در دارالفنـون ریاضیـات و فیزیـک تدریـس 
می کـرد و بعـد ناظـم و معـاون دارالعلمیـن مرکـزی 
شـد. از 1300 در وزارت فرهنـگ مشـاغل تعلیماتی 

داشت. 
محصلیـن  از  دسـته  اولیـن  کـه  ش.   1307 در 
ایرانـی از طـرف دولـت عـازم اروپا شـدند، مـرآت با 
سـمت معاون سرپرسـتی و رئیس امور مالی و اداری 
بـه فرانسـه عزیمـت نمـود و تـا 1314 بـا جدیـت و 
مراقبـت در کار دانشـجویان نظـارت داشـت. در این 
سـال به ریاسـت تعلیمات عالیه منصوب شـد سپس 

بـه حکومـت کرمـان )1316 ش.( رفت. 
در 1317 کـه علی اصغر حکمت از وزارت فرهنگ 
برکنـار شـد، مرآت بـه کفالـت آن وزارت خانه تعیین 
گردیـد و یـک سـال بعـد وزیـر فرهنـگ شـد و این 
سـمت را در کابینه های متیـن دفتری و علی منصور 
عهـده دار بـود. مرآت در دوران وزارت فرهنگ دسـت 
بـه اقدامـات تـازه ای زد. چـون خـود تحصیلکرده ی 
فرانسـه بود، برنامه مدارس متوسـطه آن کشور را در 
ایـران پیـاده کـرد و چندین باب مدرسـه در تهران و 
شهرسـتان ها بنـا نمـود و چنـد کتب علمـی و ادبی 
تهیـه و تدریس آن را در مـدارس ایران اجباری کرد.

 اسـمعیل مـرآت پـس از شـهریور 20 چند روزی 
در کابینـه ذکاءالملک فروغی وزیـر فرهنگ بود، بعد 
بـه وزارت بهداری منصوب شـد و پس از آن نماینده 
فرهنگـی ایـران در امریکا شـد و در سـال 1328 در 
آنجـا فـوت نمـود. مدفـن وی در باغچـه ی علیجـان 
واقع در شـهر ری اسـت. وی از رجال دانشـمندان و 

پـرکار و از فرهنـگ دوسـتان جـدی ایران به شـمار 
 .)1( می رود 

در مـورد اسـتانداری اسـماعیل مـرآت در کرمـان 
اسـت: آمده 

 »در خـرداد مـاه سـال 1496 ]1316 ش.[ آقـای 
اسـماعیل مرآت که تحصیل کرده فرانسه و معلومات 
فرهنگـی داشـت، بـه حکومتی کرمـان تعییـن و به 
ایـن شـهر آمد، مورد اسـتقبال قرار گرفـت. در زمان 
حکومـت این ایالت تغییراتی در همه شـئون کشـور 
پدیـد آمد، از آن جمله شـهرهای ایران که سـابق به 
چهـار ایالت آذربایجان و خراسـان و شـیراز و کرمان 
و بلوچسـتان، در سـال 2496 ]1316 ش.[ ایـران 
بـه ده اسـتان تقسـیم شـد و اسـتان هشـتم کرمان 
بـود )2( و شـخص ایالـت کرمـان که والی هـم به او 
می گفتنـد، از ایـن تاریخ بعـد به نام اسـتاندار نامیده 
اداره مالیـه بـه دارایـی، نظمیـه  شـد و همچنیـن 
]به[ شـهربانی، کمیسـر ]بـه[ کالنتـری، عدلیه ]به[ 
دادگسـتری، بارکـه مدعی العموم ]به[ دادسـرا، بلدیه 
]بـه[ شـهرداری، صحیه ]بـه[ بهداری، معـارف ]به[ 
فرهنـگ، طـرق و شـوارع ]بـه[ راه و ترابری، قشـون 
]بـه[ سـتاد، صاحب  منصب ]به[ افسـر، وکیل باشـی 
و خالصـه  پاسـبان  ]بـه[  پلیـس  گروهبـان،  ]بـه[ 
تمامـی اسـامی عربـی بـه فارسـی تبدیـل گردیـد و 
و  بازرگانـان  و  داده شـد شـرکت ها  حتـی دسـتور 
کسـبه نباید اسـم های انگلیسـی یا عربـی روی تابلو 

یـا محل کسـب بگذارنـد ...« )3(. 
پی نوشت ها:

)1( ـ عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی 
و 1407. ایـران، ج 3، ص 1406  معاصـر 

)2( ـ از اواسـط سـلطنت ناصرالدیـن شـاه قاجـار، ایـران 
شـامل 4 ایالـت مطـرح و 32 والیـت بـود. چهـار ایالت شـامل: 
1ـ ایالـت آذربایجـان 2ـ ایالـت خراسـان و سیسـتان 3ـ ایالت 
فـارس 4ـ ایالـت کرمـان و بلوچسـتان بودند. البتـه باید به این 
نکتـه اشـاره نمایـم که منظـور از ایالـت کرمان، اسـتان کرمان 
فعلـي نیسـت، بلکـه در آن دوران، ایالـت کرمـان و ُمکـران، 
شـامل اسـتان فعلـي کرمان، اسـتان هرمـزگان و قسـمت هایي 
از اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بود. در دوره حکومت پهلوي، 
ایـن تقسـیم بندی تغییـر نمـود و »ایالـت » به »اسـتان« تغییر 
هشـتم«  »اسـتان  همـان  یـا  کرمـان،  اسـتان  و  یافتنـد  نـام 
تشـکیل گردیـد. بدیـن صـورت کـه در زمـان رضـا شـاه )19 
دی 1316( بـا اصـالح قانـون تقسـیمات کشـوری و براسـاس 
مـاده یـک آن، کشـور ایران مطابق نقشـه و صـورت ضمیمه به 
10 اسـتان و 49 شهرسـتان تقسـیم شـد. اسـتان یکم شـامل 
)اراک(،  قزویـن، سـاوه، سـلطان آباد  زنجـان،  شهرسـتان های: 
رشـت، شهسـوار )تنکابن(. اسـتان دوم شـامل شهرسـتان های: 
قـم، کاشـان، تهـران، سـمنان، سـاری، گـرگان. اسـتان سـوم 
شـامل شهرسـتان های: اردبیـل و تبریـز. اسـتان چهارم شـامل 
مراغـه،  مهابـاد،  )ارومیـه(،  رضائیـه  خـوی،  شهرسـتان های: 
بیجـار. اسـتان پنجـم شـامل شهرسـتان های: ایـالم شـاه آباد 
همـدان.  مالیـر،  سـنندج،  کرمانشـاهان،  غـرب(،  )اسـالم آباد 
گلپایـگان،  خرم آبـاد،  شهرسـتان های:  شـامل  ششـم  اسـتان 
شهرسـتان های:  شـامل  هفتـم  اسـتان  خرمشـهر.  اهـواز، 
بهبهان، شـیراز، بوشـهر، فسـا، آباده، الر. اسـتان هشـتم شامل 
شهرسـتان های: کرمـان، بـم، بندرعبـاس، خاش، زابل. اسـتان 
نهـم شـامل شهرسـتان های: بیرجنـد، تربت حیدریـه، مشـهد، 
قوچـان، بجنورد، گناباد، سـبزوار، جویمند. اسـتان دهم شـامل 

شهرسـتان های: اصفهـان و یـزد.
)3( ـ همت، محمود: کرمان؛ شهر شش دروازه، ص 134. 

علی سهیلی 
1317 شمسی

»علی سهیلی در 1274 ش. در خانواده ی متوسط 
در آذربایجـان بـه دنیـا آمـد. تحصیـالت مقدماتی و 
متوسـطه را در تبریـز و تهـران انجـام داد تـا این که 
وارد مدرسـه روسـی قزاق خانـه شـد. بـا اسـتعدادی 
کـه از خـود نشـان داد در مدرسـه علـوم سیاسـی 
ادبیـات  و  عربـی  مقدمـات  ضمنـاً  شـد،  پذیرفتـه 
فارسـی و زبان های فرانسـه و روسـی را نیز به خوبی 
آموخـت و از آنجـا بـه خدمت وزارت خارجـه درآمد. 
هـوش، پشـتکار و زبان دانـی سـهیلی باعث شـد که 

در وزارت خانـه مـورد توجـه قـرار بگیرد.
بـا وجـود ایـن کـه از یـک خانـواده ی عـادی بود، 
مراحل اداری را طی و در سال 1304 ش. به ریاست 
اداره شـرق و امـور شـوروی و در 1310 بـه کمـک و 
مسـاعدت داور و تیمورتـاش به معاونـت وزارت طرق 
و شـوارع )راه( انتخاب شـد. مقامات بعدی سـهیلی؛ 
و  امـور خارجـه  وزارت  معاونـت  ریاسـت شـیالت، 
وزارت مختـار ایـران در لندن و در سـال 1317 برای 
نخسـتین بـار در کابینه جم بـه وزارت امـور خارجه 
برگزیـده شـد. هنوز بیـش از دو مـاه از خدمت او در 
وزارت خارجـه نگذشـته بـود که به علـت یک خبط 
سیاسـی از کار برکنار شـد. در سـال 1318 استاندار 
کرمـان و بعد سـفیرکبیر در افغانسـتان و باالخره در 
1319 در کابینـه علی منصور به سـمت وزیر کشـور 

معرفـی گردید.
بعـد از وقایـع شـهریور 1320 فروغـی کـه بـه 
را  او  بـود  شـده  انتخـاب  نخسـت وزیری  مقـام 
مجـدداً بـه سـمت وزارت امـور خارجـه منصـوب 
توصیـه  بـه  ش.   1321 سـال  در  وی  کـرد. 
مسـئله  مهم تریـن  بـود  معتقـد  کـه  ـ  فروغـی 
حـال کشـور، سیاسـت خارجـی اسـت و سـهیلی 
جـوان کـه تجربـه الزم بـرای حـل این مشـکل را 
بـه  ـ  بهتریـن گزینـه نخسـت وزیری اسـت  دارد، 
نخسـت وزیری رسـید. امـا کابینـه او بیـش از پنج 
مـاه دوام نیـاورد و قـوام بـه ایـن سـمت منصـوب 
گردیـد. قوام کهنـه کار نیز نتوانسـت دوام بیاورد و 
بـار دیگر قرعـه نخسـت وزیری به نام سـهیلی رقم 
خـورد. در تابسـتان 1322 کـه روزولـت، اسـتالین 
و چرچیـل در تهـران مالقـات داشـتند و کنفرانس 
معـروف تهـران تشـکیل گردیـد، از ایـن موقعیـت 
پیشـنهاد  متفقیـن  سـران  بـه  و  نمـود  اسـتفاده 
داد بـه میمنـت موفقیـت کنفرانـس تهـران و بـه 
جبـران صدماتـی که ایران در راه پیـروزی متفقین 
متحمـل شـده اسـت، اسـتقالل و تمامیـت ارضـی 
ایـران را تضمیـن نماینـد. وی سـپس در کابینـه 
حکیم الملـک با سـمت وزیر مشـاور مجـدداً داخل 
کابینـه و پـس از مـدت کوتاهـی سـفیرکبیر ایران 

در فرانسـه شـد. 
سـفیرکبیر  عنـوان  بـا   1332 سـال  اواخـر  در 
آن  در   1337 سـال  تـا  و  گردیـد  لنـدن  روانـه ی 
کشـور اقامـت داشـت تـا ایـن کـه بـر اثـر ابتـال بـه 
بیماری سـرطان خون در لندن در سـن 62 سـالگی 

درگذشـت. جنـازه اش بـه تهـران انتقـال یافـت و در 
ایـوان مقبـره ی ناصرالدیـن شـاه و در کنـار هژیر به 

خـاک سـپرده شـد.
سـهیلی مردی دانشـمند و زبان دان بود؛ زبان های 
فرانسـه، انگلیسـی و روسـی را به خوبی می دانسـت. 
از میـان تـوده مـردم برخاسـت و بـه مقامـات بزرگ 
رسـید ... نسـبت خیانـت و دزدی بـه او داده نشـده 
اسـت. وقتی فوت شـد چیز قابل مالحظه ای نداشـت 
... روی هـم رفتـه سـهیلی از چهره هـای معروف این 
کشـور محسـوب می شـود. مـردی فهمیـده، باهوش 
و مطلـع بـود. نسـبت سوء اسـتفاده بـه وی تـا کنون 

داده نشده اسـت ...« )1(. 
در مورد اسـتانداری علی سـهیلی در کرمان آمده 

است: 
»در تاریـخ اردیبهشـت سـال 2497 ]1317 ش.[ 
به اسـتانداری اسـتان 8 کرمان منصـوب و در همین 
مـاه بـه کرمـان وارد گشـت ... در زمـان او خیابـان 
زریسـف امتـداد یافت و مسـطح گردید. نقشـه چند 
خیابـان از جملـه ناصریـه و خیابـان شـاه  و خیابـان 
فابریک )2( به وزارت کشـور ارسـال شد تا رسیدگی 

و اجـازه صادر گـردد ... 
در زمـان ایـن اسـتاندار دسـتور رسـید تـا کاله 
پهلوی را مردان از سـر برداشـته، کاله شـاپو دوره دار  
بـه جـای آن سـر گذارنـد )3(. از دسـته بندی و علم 
وحجله که در ایام محرم مرسـوم بود از سـال 2494 
]1314 ش.[ قدغـن گردیـده بود ... در سـال 2497 
]1317 ش.[ مردم به جای سـینه زنی و دسـته بندی 
بـه دامنـه مسـجد صاحب الزمـان می رفتنـد و ایـام 
سـوگواری را بـدون کوچک تریـن مرسـومات سـابق 
بـه شـب می آوردنـد و به شـهر مراجعـت می کردند. 
واعظیـن حق نداشـتند منبر برونـد و روضه بخوانند؛ 
می بایسـت در ادره فرهنگ آزمایش شوند تا چنانچه 
قابلیـت و در امتحـان قبول می شـدند می توانسـتند 
عبـا و عمامـه داشـته در مسـاجد روضـه بخوانند. در 
سـال 2497 ]1317 ش.[ در شـهر کرمـان فقـط 

سـه واعـظ جـواز روضه خوانی داشـتند و ایـن آقایان 
عبـارت بودنـد از: آقـای حاج شـیخ عبـاس موحدی 
)4(، آقـای حـاج محمـد نوابـی )5(، و آقـای حـاج 
سـید یوسـف )6(. واعظیـن که جواز نداشـتند روزها 
از خانـه بیـرون نمی آمدنـد و شـب در بعضـی جاهـا 
مجالـس روضه خوانـی داشـتند، مخفیانـه می رفتند، 
چنانچـه ماموریـن آن هـا را می دیدنـد بـه شـهربانی 

جلـب می کردنـد )7(.
شـکر  و  قنـد  سـهیلی،  اسـتانداری  زمـان  در 
کمیـاب شـد و علـت آن بـود از خـارج اجـازه نبود 
قنـد و شـکر وارد سـازند و می بایسـت قنـد و شـکر 
کـه در کارخانجـات ایـران تولیـد می شـود، مصرف 
شـود، از ایـن رو تکافـو نمی کـرد. در زمان سـهیلی 
قنـد یـک مـن عبـارت از سـه کیلـو 9 ریال، شـکر 
8 ریـال. همچنیـن پارچه هـای خارجـی قدغن بود 
و می بایسـت پارچـه وطنـی مصـرف شـود ...« )8(. 

پی نوشت ها:
)1( ـ عاقلـی، باقـر: شـرح حـال رجـال سیاسـی و نظامـی 

معاصـر ایـران، ج 2، ص 838 تـا 841.
)2( ـ خیابـان ناصریـه؛ شـهید باهنـر فعلـی ـ خیابـان شـاه 
نعمـت اهلل ولـی و خیابـان فابریـک؛ میـرزا رضـا کرمانـی فعلی.
متحدالشـکل  شـاه، طـرح  رضـا  از طرح هـای  یکـی  ـ   )3(
نمـودن البسـه مردان بود کـه در سـال 1307 ش. اجرا گردید و 
گذاشـتن کاله پهلـوی از این زمـان اجباری گردید و چند سـال 
بعـد در ادامـه الگوگیـری از فرهنـگ غـرب و سـوق دادن مردم 
ایـران بـه مظاهـر اروپایی هـا، گذاشـتن کاله پهلوی نیـز ممنوع 
گردیـد و مـردان موظـف بـه گذاشـتن کاله شـاپو دوره دار مانند 

اروپایی هـا شـدند.
ـ منظـور مرحـوم حجت االسـالم حـاج شـیخ عبـاس   )4(
)مرحـوم  کرمانـی  موحـدی  اخـوان  پـدر  کرمانـی،  موحـدی 
حجت االسـالم حاج شـیخ محمدحسـین موحـدی، مرحوم آیت 
اهلل حـاج شـیخ محمـد مهـدی موحـدی و آیـت اهلل حاج شـیخ 

محمدعلـی موحـدی( اسـت.
)5( ـ منظور مرحوم محمد مجد نوابی.

)6( ـ منظـور مرحـوم حـاج سـید یوسـف سـجادی، پـدر 
مرحـوم سـید باقـر سـجادی اسـت.

)7( ـ مجـوز لبـاس روحانیـون و علمـا از دیگـر طرح هـای 
برخـورد  شـدت  بـه  آن  مخالفیـن  بـا  کـه  بـود  رضاشـاه 
می گردیـد. بـر اسـاس ایـن طـرح تنهـا افـرادی می توانسـتند 
از لبـاس روحانیـون اسـتفاده نماینـد کـه مجـوز مربوطـه را 
دریافـت نماینـد. در همیـن رابطـه گفتـه شـده اسـت کـه بـا 
اسـت.  برخـورد می شـده  بـه شـدت  روحانیـون  از  بسـیاری 
سـابق  )مدیـر  نیشـابوری  حجت االسـالم  مرحـوم  جملـه  از 
ایـام کـه  آن  در  نقـل می نمـود  علمیـه کرمـان(  حوزه هـای 
بـه شـدت بـا روحانیـون برخـورد می شـد، روزی بـه اتفـاق 
مرحـوم آیـت اهلل صالحـی کرمانـی خدمـت آیـت اهلل حـاج 
میـرزا محمدرضـا مجتهـد رسـیدیم و آیـت اهلل صالحـی بـه 
ایشـان عـرض کرد؛ آقـا در نزدیکی منـزل ما کالنتـری وجود 
دارد و رییـس کالنتـری هـر روز در هنـگام رفـت و آمـد بـه 
منـزل موجبـات ناراحتـی مـرا فراهـم مـی آورد و بـا تمسـخر 
و تهدیـد بـه پوشـیدن لبـاس روحانـی مـن اعتـراض می کند. 
آیـت اهلل کرمانـی پـس از شـنیدن این سـخن ناراحت شـد و 
روز بعـد در پـی صحبـت با رییس شـهربانی کرمـان، موجبات 
انتقـال آن مامـور از کرمـان را فراهـم آورد. یـا در خصـوص 
مزاحمـت رییـس شـهربانی وقـت بـه مرحـوم حجت االسـالم 
سـید حسـین خوشـرو آمده کـه وی بـه دلیل نداشـتن مجوز 
لبـاس روحانیـت دسـتور می دهـد عبـای مرحـوم خوشـرو را 
بـا قیچـی کوتـاه نماینـد و همـان روز پـس از بـروز ناگهانـی 
بیمـاری فرزنـدش، از اشـتباه و جسـارت خـود بـه ایـن سـید 

متوجـه شـده و از او عذرخواهـی می نمایـد.
)8(ـ  همـت، محمـود: کرمـان؛ شـهر شـش دروازه، ص 135 

و 136.

معرفی استانداران کرمان از 1300 تا کنون

برگرفته از کتاب رهگذر عمر محمد صنعتی

پژوهش و تحقیق: مجید نیک پور
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روز بـه روز بـه انتخابـات نزدیک تر 
حدیث هـای  و  حـرف  و  می شـویم 
رسـانه های  در  همـه روزه  بیشـتری 
و فضـای مجـازی در ایـن خصـوص 
منتشـر می شـود، امـا مسـاله  ای کـه 
عـدم  آزار می دهـد  را  مـن  همیشـه 
مختلـف  تکنولوژی هـای  از  اسـتفاده 
مثـال  ماسـت.  سیاسـی  زندگـی  در 
چنـدی پیـش بـرای سـنای آمریـکا 
افزونـه ای سـاخته شـده بـود کـه وقتـی بـا مرورگـر کـروم 
مشـغول بـه مطالعـه ی متنـی هسـتید و در آن بـه اسـم 
نماینـده ای از سـنا اشاره می شـود ایـن نـرم افـزار در اطراف 
آن جملـه لوگـوی شـرکت ها و افـراد سـرمایه داری کـه از 
آن نماینـده حمایـت مالـی کرده انـد تـا بـه مجلـس بـرود 
ایـن مسـائل شـاید در  نشـان می دهـد. حـاال هرچنـد  را 
کشـور مـا جایـی نداشـته باشـد و مـردم بواسـطه ی انقالب 
و جانفشـانی های مختلـف در جنـگ اجـازه ی سـودجویی با 
پـول و سـرمایه را در انتخابـات نمی دهنـد، امـا یـک هفتـه 

تبلیـغ بـرای پروسـه ی شـناخت چـه بـرای نامزدهـا و چـه 
بـرای مـردم کـه قصـد انتخـاب دارند فرصـت بسـیار کمی 
اسـت و عـده ی زیـادی فکـر می کننـد تکنولـوژی هـم باید 
بـه ایـن ماجـرا وارد شـود و نـه فقـط بـرای تبلیغـات بلکـه 
بـرای کمک بـه تحقیقـات و انتخاب اصلـح، در نتیجه جای 
برنامـه نویسـان و اهالـی تکنولـوژی در صحنـه ی سیاسـت 
مـا خالـی اسـت. تاکیـد می کنـم کـه منظـور من اسـتفاده 
از تکنولـوژی در شـمارش آرا نیسـت بلکـه بـرای کاربـری 
تکنولـوژی در راسـتای شـناخت بهتـر شـرکت کننـدگان 
و تلفیـق کار چنـد نـرم افـزار خبـر خـوان و سـایت ها و 
وبالگ هـای شـخصی نامزدهـا و سـایت های خبـری بـا هم 
در یـک نـرم افزار اسـت کـه بشـود خالصـه ای از کارکرد و 
در عیـن حـال اهـداف و وعده هـای کاندیدهـا را در یـک 
نرم افـزار فشـرده و یک جا اسـت تـا بتوان دربـاره ی آن فرد 

و کارکـردش تحقیـق و تفحـص کـرد. 
بـدون آگاهـی از موضع گیری هـا و اندیشـه های هر نامزد 
در حـال حاضـر و گذشـته و رأی  دادن بـا ایـن  کمتریـن 
اطالعـات کسـب شـده، رأی دادن را بـی معنـی  مـی کنـد. 

در موسـم انتخابـات، فنـاوری اطالعـات می تواند بـرای این 
آگاهی بخشـی بـه کار آیـد.

در حیـن پخـش زنـده مباحثـات انتخاباتـی در آمریـکا، 
بـه میـزان 440 درصـد، جسـتجوی کاربـران اینترنتـی در 
مـورد مطالـب مـورد بحـث و سـوابق نامزدهـا و مواضـع 
پیشـین آنهـا افزایـش پیـدا می کنـد.در یـک خبـر جالـب 
در وبـالگ گـوگل، ایـن شـرکت اعـالم کـرده اسـت کـه 
بـرای کمـک بـه کاربرهـا، اگـر حین پخـش زنـده آخرین 

مباحثـه نامزدهـای جمهوری خـواه بـه صـورت مختصـر و 
مفیـد، عبـارت Fox News debate را جسـتجو کننـد، 
گـوگل بـه آنهـا بـه صـورت خـودکار، ویدئوهـا، عکس ها و 
متن هایـی در مـورد سـابقه و سـخنان قبلـی نامزدهـا، در 
مـورد موضوعات مـورد بحـث را نمایش می دهد.بـه گمانم 
انتخاباتـی  درفصل هـای  می توانسـت  اگـر  ویژگـی  ایـن 
کشـورهای دیگـر هـم فعـال شـود، صحنه هـای جالب تری 

خلـق می کـرد!

جای خالی تکنولوژی در انتخابات
گوگل به رأی دهندگان آمریکایی کمک می کند با آگاهی بهتری رأی بدهند- نمایش 
سخنان و موضع گیری های قبلی نامزدهای انتخاباتی، حین بخش زنده مباحثات

پیشنهاد

آخر هفته

معرفی 4 کتاب
در راسـتای پیشـنهادی کـه بـرای آخر هفتـه دادیم و 
تاکیـد هـم کردیم کـه حتما آخـر هفته را بـه مطالعه 
بگذرانیـد تصمیـم گرفتیـم چنـد کتاب مناسـب برای 
ایـن آخـر هفتـه در نظر بگیریم که شـاید باالخره یکی 
از ایـن چهـار کتـاب مـورد پسـند شـما عزیـزان قـرار 
بگیـرد، هرچنـد که مـوارد انتخاب در دنیـای کتاب بی 
نهایـت اسـت امـا این چند مـورد را برای ایـن هفته در 
نظـر گرفتیم که هـم عالقمندان به ژانـر علمی تخیلی 
را راضـی کنیـم و هـم یادبگیریـم که چگونـه آپولو هوا 

 . کنیم
چگونـه آپولـو هـوا کنیـم، شـهرت، برتریـن تصمیم ها 
در مشـهورترین برندهـا، علمـی تخیلـی بـرای آنها که 

علمـی تخیلـی را دوسـت ندارند!
1- چگونـه آپولـو هوا کنیـم )یا هفـت راز 

دربـاره روش تفکـر دانشـمندان فضایی(:
انتشـارات مازیـار، همیشـه کتاب های علمـی خوبی را 
انتخـاب و ترجمـه می کنـد. کتاب تـازه این انتشـاراتی 
را جیـم النگونسـکی نوشـته اسـت و توسـط آیدیـن 
محمـدی ترجمـه شـده اسـت. ممکـن اسـت عنـوان 
کتـاب کمی به اشـتباهتان بینـدازد و تصـور کنید که 
بـا یـک کتـاب با مطالـب تخصصـی دربـاره دانش فضا 
روبـرو هسـتید، اما این کتـاب در واقـع می خواهد روند 
تفکـر منطقـی و می خواهـد تکنیک هـا و شـیوه هایی 
بـرای حـل مسـائل دشـوار را بـه خواننـده بیامـوزد. 
بنابرایـن کتـاب بـه درد همـه کسـانی می خـورد کـه 
می خواهنـد مسـائل دشـوار زندگـی را در زمینه هـای 
گوناگون تحصیلی، مدیریـت کار و زندگی و کارآفرینی 
حـل کننـد. کتـاب، این آموزش هـا را در قالـب مثال ها 
بـرای  فقـط  می کنـد.  بیـان  جالـب  تمرین هایـی  و 
نمونه هـا عنوان هـای برخـی از بخش هـای کتـاب را در 

مـی آورم:  اینجا 
– رؤیاپردازی کن

– افق دید داشته باش
– بلندپرواز باش

– طوفان مغزی کن
– شبیه سازی کن

– محدودیت هایت را بشناس
– ایده ها را بسنج

– بپرس »چه می شد اگر؟«
– ساده سازی کن

– بهینه سـازی کـن ایـن کتـاب حـدود 150 صفحـه 
دارد و قسـمت اش 8 هـزار تومـان اسـت.

2- برترین تصمیم ها در مشهورترین برندها
ایـن کتـاب را انتشـارات لـوح فکر منتشـر کرده اسـت 
و کتـاب واقعـا جذابـی بـرای کارآفرین هـا، مدیـران و 
کسـانی اسـت کـه می خواهنـد کار و کسـب خـود را 
گسـترش بدهنـد. ایـن کتـاب را جیـم کالینز نوشـته 
اسـت و رامین سـمیع زاده ترجمه شده است. راست اش 
ایـن چند سـاله ما بـه کرات بـا کمـک وبالگ نویس ها 
تاریـخ مفصـل شـرکت های بـزرگ را مـرور کرده ایـم، 
امـا هنـوز از برخـی از مقاطـع حسـاس در مدیریـت و 
تاریـخ ایـن شـرکت ها بـی اطـالع هسـتیم، چـه بهتر 
کـه ایـن آگاهـی را توسـط کتابی جذاب کسـب کنیم. 
خوبـی ایـن کتـاب اسـت که بر نقـاط عطـف و مقاطع 
حسـاس تصمیم گیـری در شـرکت های بـزرگ تمرکز 
کرده اسـت و به توصیـف جریان های بامـزه بی اهمیت 
نپرداختـه اسـت. بنابرایـن اگر می خواهید بـا برهه های 
حسـاس شـرکت های بزرگ مثـل اپل، مایکروسـافت، 
اچ پی، اینتل، بویینگ، وال مارت و فورد آشـنا شـوید، 
حتمـا این کتـاب را تهیه کنید. این کتـاب حدود 180 

صفحـه دارد و قیمـت اش 15 هـزار تومان اسـت.
3- شهرت

خـب، تغییـر فـاز می دهیـم و بـه دنیـای دیگـری از 
کتاب هـا می رویـم، کتابـی کـه در مـورد یـک موضوع 
جذاب نوشـته شـده اسـت: شـهرت! به راسـتی شهرت 
خوب اسـت یا بد. آیا باید فعاالنه برای کسـب شـهرت 
حرکـت کـرد یـا اینکـه شـهرت بـه مـوازات تکاپـوی 
رسـیدن شـما بـه کمـال، خـود بـه خـود به سـمتتان 
می آیـد. چـه شـهریت خـوب اسـت و چه شـهرتی بد! 
در همیـن ایـران خودمان موارد بسـیار فراوان شـهرت 
مثبـت و منفـی داریم. در دنیای مدرن، شـهرت آفرینی 
هم مدرن شـده اسـت، گاهی افراد به مانند بازی مار و 
پله، به ناگاه مشـهور می شـوند و ورد زبان ها می شـوند 
و بـه نـاگاه چنـد ماه بعـد، شهرتشـان افـول می کند و 
فرامـوش می شـوند. بـر ایـن اسـاس چـه تفاوتـی بین 
شـهرت دیوید بکهام، با شـهرت نلسـون ماندال، پاریس 
هیلتـون و حتـی آن شـهرتی اسـت کـه بمب گـذاران 
انتحـاری در پـی آننـد؟! ایـن کتـاب بـا زبانی سـاده با 
دیـدی فلسـفی ایـن موضـوع را ببرسـی می کنـد. این 
کتـاب را نشـر نـو با ترجمه افشـین خاکبـاز از روی اثر 
مارک رولندز منتشـر کرده اسـت و شـاید جزو معدود 
کتاب هـای موجـود در بـازار کتـاب ایـران در این مورد 
باشـد. این کتـاب حدود 150 صفحـه دارد و قیمت اش 

11 هـزار تومان اسـت.
4- کتـاب علمی تخیلـی کتابی اسـت برای 

آنها کـه علمی تخیلـی را دوسـت ندارند!
در شـرایطی کـه هنـوز مـا دلمـان تنـگ اسـت بـرای 
علمی-تخیلـی  کتاب هـای  انتشـار  طالیـی  روزگاران 
در دهـه 60 و اوایـل دهـه 70، در »پیـام مـا« از هـر 
فرصتـی بـرای تبلیـغ معـدود کتاب هـای تازه منتشـر 
شـده در ایـن ژانـر اسـتفاده می کنیـم. کتـاب تـازه ای 
یـک  واقـع  در  خواندیـد،  را  آن  عنـوان  بـاال  در  کـه 
مجموعـه داسـتان کوتـاه از نویسـندگان به نـام علمـی 
ایـزاک آسـیموف، ری  رابـرت شـکلی،  تخلـی مثـل 
برادبـری، آرتـور سـی کالرک و استانیسـالو لم اسـت. 
ایـن کتـاب را انتشـارات مکتـوب منتشـر کرده اسـت. 
مترجم کتاب حسـین شـهرابی اسـت. این کتاب 231 
صفحـه دارد و قیمـت اش 14 هـزار تومان اسـت. اما در 
مـورد عنـوان کتـاب، باید بگویـم که مترجم کوشـیده 
داسـتان های انتخـاب کنـد که درکشـان سـاده باشـد 
و سـرگرم کننده هـم باشـند، چـرا کـه در ژانـر علمـی 
تخیلی، داسـتان های دشـواری کـه نیازمند تمرین های 
قبلـی ذهنـی بـرای فهـم اصطالحـات و حـال و هوای 

مطرح شـده دارنـد، فـراوان هسـتند.

کتاب
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پیشنهادات آخر هفته
معمـول  طبـق  و  رسـیدیم  هفتـه  آخـر  بـه  دوبـاره 
پیشـنهادات آخـر هفتـه ی پیام مـا را پیـش کش نظر شـما 

می کنیـم: عزیـزان 
1. اینترنت تعطیل 

 بـدون شـوخی همـه جـورش ،تعطیـل اصـال فکـر کنید 
اینترنـت جهانـی دو روزی قطـع اسـت. نـه لطفـا زانوی غم 
بغـل نکنیـد گفتـم فکـر کنیـد تصـور! حقیقـت این اسـت 
کـه 48 سـاعت بـدون اینترنـت نعمـت و هدیـه آخـر هفته 

هاسـت . کامـال رایـگان یـک بـار امتحـان کنید. 
2.دوستان و خانواده 

 منظور از دوسـتان همکاران ویا کسـانی که ارتباط کاری 
داریـد نیسـت. البتـه آن هـا هـم مـی توانند دوسـتان خوب 
وصمیمـی باشـند اما مقصود ما کسـانی اسـت که روح شـما 
را شـاد مـی کننـد و تمـاس شـما بـا آنهـا کامال دلی اسـت.  
خانـواده هـم همیـن طـور. بله ممکن اسـت همه دوسـتان و 
افـراد خانـواده به یک اندازه روح شـما را شـاد نکنند اما همه 

شـان بـه یـک دلیـل در زندگی شـما قـرار دارند پس سـعی 
کنیـد با آنهـا وقـت بگذرانید و لـذت ببرید. 

تبصـره: بـرای آنهـا کـه بیشـتر شـاد،خندان،بااعتمادبه 
نفـس و تـازه تـان مـی کننـد بیشـتر وقـت بگذاریـد. 

 3. بادبادک و حباب هوا!!!  
مدیـر  جنـاب  شـما  خـود  بلـه  شـما  درون  کـودک 
دانشـجوی  و  ،دکتر،کارگـر  مهنـدس  عزیـز،  گرامی،معلـم 
محتـرم از دسـت شـما ناراحـت و عصبانی می شـود اگر هر 

از چنـد گاهـی بـه او نرسـید. 
 در ایـن هـوای خـوب و دوسـت داشـتنی بهـاری در دل 
زمسـتان مـی توانیـد بـه طبیعت بزنیـد الزم نیسـت خیلی 
از منـزل دور شـوید آن هـم درحالـی که پارک هـا و مراکز 
تفریحـی خوبـی در مناطـق مختلف شـهری تهیه شـده اند. 
 پیشـنهاد ویـژه مـا بـه شـما ایـن اسـت کـه ایـن آخـر 
هفتـه بادبـادک هوا کنیـد یا حبـاب صابونی درسـت کنید. 

انتخـاب با شـما! 
 4. کتاب  

ایـن آخـر هفتـه کتاب فروشـی هـا خیلی شـلوغ خواهد 
بـود اگـر حوصلـه جاهـای شـلوغ و رفـت و آمـد مـردم را 

داریـد چنـد سـاعتی را کنـار اهالـی فرهنـگ بگذرانیـد. 
 امـا لطفـا همـه آخر هفته ها، وسـط هفته هـا، اولش و... 

کتـاب را فراموش نکنید. 
5.خودتان را شارژ کنید 

 بلـه فقـط لـپ تـاب، موبایـل و وسـایل الکتریکی شـارژ 
نمـی خواهنـد ما هم نیاز به شـارژ جسـمی و روحـی داریم. 
اگـر غـذای خاصـی هسـت کـه مدتـی هـوس کردیـد تهیه 

اش کنیـد. ترجیحـا خودتـان بپزید. 
 اگـر دل تنـگ خواب هسـتید معطل نکنیـد خواب های 

ببینید.   خوش 
رفتـن بـه سـینما، موزه،جمعـه بـازار، خریـد شـاید هـم 
باشـگاه و اسـتخر انتخـاب با شماسـت راسـتی شـما چطور 

شـارژ می شـوید؟ 
 6 .بهداشت شخصی 

 رسـیدگی بـه بهداشـت شـخصی و نظافـت واقعـا آخـر 
هفتـه ها وقتش اسـت. اگر وضـع مالی خوبـی داریدمراجعه 
بـه یـک مرکـز زیبایـی بـد فکر نیسـت هـم بـرای خانم ها 
و هـم آقایـان. امـا مـا فکـر جیـب شـما هسـتیم. از این رو 

خودتـان مرکـز زیبـای خانگـی راه بیندازید.  

برخـی دوسـت دارنـد فضـای هالیـوودی داشـته باشـند 
یـک وان آب گـرم کـه روی آن گلبـرگ هـا بهـاری ریختـه 

شـده اسـت را امتحـان کننـد. از نظـر ما اشـکالی نـدارد. 
 برخـی ماسـک و بخورهای گیاهی را انتخـاب می کنند. 

آن هـم بـه نظر ما اشـکالی ندارد. 
لباس شویی، اتوکاری و.... بدک نیست. 

7. کار خیر 
 انجـام یـک کار خـوب کـه حـد اقل بـر صورت یـک نفر 
لبخنـد بنشـاند خیلـی دلچسـب خواهـد بود. حتـی اعضای 
خانـواده. اگـر بـرای شسـتن ظـرف هـای ناهـار دواطلـب 
شـوید احتمـاال همسـر یـا مادراتـان ذوق می کننـد! کفش 

همـه اعضـای خانـواده را واکـس بزنید. 
آشـپزخانه  کنیـد.  مهمـان  بسـتنی  یـک  بـه  را  همـه   

بگیریـد.   بیـرون  از  غـذا  تعطیـل 
کمی ابتکار عمل داشته باشید. 

8. مغزت رو خالی کن 
 فکـر کـردن تعطیـل . به هیـچ چیز،هیـچ کار، هیچ کس، 
هیـچ پـروژه ، هیـچ زمانـی )اعـم از گذشـته و آینـده فکـر 

نکنیـد( . ایـن کار بـرای چنـد سـاعت معجـزه مـی کند. 
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عکس: مژده موذن زاده

روز اعدام بود که فهمیدیم،

دیگر چه سود؟ آخر مسافرانی شدیم که 

حتی راننده هم به در مستراح بین راهی 

لگد نمی زند 

که جا نمانی

عکس نوشت خبر ویژه

تیم امید؛ قهرمان والیبال باشگاه های 
جیرفت شد

از بـدو حضـور علیرضـا مشـایخی  والیبـال شهرسـتان جیرفـت 
بعنـوان رئیـس هیئـت جـان تـازه ای گرفته اسـت و با برنامـه ریزی 
کـه در ایـن مـدت کوتـاه در زمینـه طـرح اسـتعدادیابی نونهـاالن و 
برگـزاری مسـابقات بزرگسـاالن انجـام داده اسـت. نویـد آینـده ای 
درخشـان را در والیبـال جیرفـت مـی دهـد.  بـدون شـک انتخـاب 
حمیـد مشـایخی که از برتریـن والیبالیسـتهای تاریخ اسـتان کرمان 
مـی باشـد؛ بعنـوان دبیـر هیئـت والیبـال شهرسـتان کمـک زیـادی 
در جهـت هـر چـه بیشـتر اجـرا شـدن برنامـه هـای هیئـت والیبال 

کرد.  خواهـد 
هفته گذشـته مسـابقات والیبال باشـگاه های شهرسـتان جیرفت 
بـه پایـان رسـید و بـه همیـن منظـور حمید مشـایخی دبیـر هیئت 
والیبـال شهرسـتان جیرفـت در گفتگو با خبرنگار گفـت: رقابت های 
والیبـال شهرسـتان جیرفـت، گرامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس بـا 
برگـزاری دیـدار فینـال بین تیـم های شـهید منصور رجایـی و امید 
بـه پایـان رسـید.  وی افزود: در ایـن رقابت ها که از اوایـل مهرماه  و 
بـا حضـور 12 تیم از بلـوک فاریاب و جیرفـت در دو مرحله دوره ای 
و حذفـی برگزار شـد.  بخشـداری بلـوک راهی بازی فینال شـوند که 
در نهایـت تیـم امیـد در بـازی فینـال بـا پیروزی سـه بر یـک عنوان 

قهرمانی را بدسـت آورد. 
دبیـر هیئـت والیبـال ضمن تشـکر از مهنـدس علیرضا مشـایخی 
رییـس هییت، هادی ابراهیمی مسـئول کمیته داوران،  غالمحسـین 
حسـینی نسـب مسـئول کمیته انضباطی و جهانگیر سـلیمانی دامنه 
مسـئول برگـزاری مسـابقات، هـدف از برگـزاری ایـن مسـابقات را 
توسـعه والیبال در سـطح شهرسـتان، اسـتعداد یابی و فراهم نمودن 
زمینـه رقابـت جوانـان در کنـار بـا تجربه هـای والیبال شهرسـتان و 
همچنیـن انتخـاب تیـم منتخـب بزرگسـاالن جیرفت جهـت حضور 
در رقابـت هـای اسـتانی عنـوان نمـود. وی خاطر نشـان کـرد: که با 
تعامـل صـورت گرفتـه بـا انجمـن والیبـال اداره آمـوزش و پـرورش 
شهرسـتان، طرح اسـتعدادیابی در مسـابقات آموزشـگاهی در سطوح 
نوجوانـان  تیـم  اردوی  بـه  منتخـب  نوجـوان   30 و  اجـرا  مـدارس 
شهرسـتان فراخوانـده شـدند که ایـن نوجوانان نوید بخـش آینده ای 
درخشـان و پشـتوانه بسـیار خوبی بـرای والیبال شهرسـتان خواهند 

بود.

در حاشیه

واکنش آزاده نامداری به رد صالحیت 
سیدحسن خمینی

بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنالیـن در پـی عـدم احـراز صالحیـت 
»سیدحسـن خمینـی« بـرای شـرکت در انتخابـات مجلـس خبـرگان، 
آزاده نامـداری مجـری صـدا و سـیما بـا انتشـار تصویری از نـوه ی امام 
)ره( بـه ایـن ماجـرا واکنش نشـان داد. نامداری ضمن اعـالم جمله »ما 
همیشـه تحـت فرمان رهبری هسـتیم« شـعری از کاظم بهمنی شـاعر 

معاصـر منتشـر کرد و نوشـت:
»خورشیدم وشهاب قبولم نمی کند
سیمرغم و عقاب قبولم نمی کند ...

پ.ن: مـا همیشـه در همـه ی تصمیم هـا تحـت امـر رهبریـم، امـا 
دلمـان بدجـوری شکسـته و از هـم سـوال می کنیـم چـه شـد؟

خدایا، نکند دل اماممان به درد بیاید.«

گزارشگر فوتبال صدایش را از دست داد
ایسـنا نوشـت: حـال عمومـی عطـاء اهلل بهمنـش ایـن روزهـا خـوب 
نیسـت. همسـرش می گویـد، او دیگـر حـرف نمی زنـد و قـادر بـه تکلم 
هم نیسـت. عطـاء اهلل بهمنش - از گزارشـگران پیشکسـوت کشـورمان 
- این روزها 93 سـالگی را پشـت سـر می گذارد و حال خوشـی ندارد.
او تیـر مـاه امسـال از ناحیه پا دچار شکسـتگی شـد و بـه دلیل این 
آسـیب دیدگی قـادر بـه راه رفتـن نیسـت. پنـج سـال گذشـته نیز پای 
دیگـرش دچار شکسـتگی شـده بود کـه در آن پالتین گذاشـته بودند. 
همسـر عطـاء اهلل بهمنـش دربـاره وضعیـت جسـمی ایـن روزهـای او 
گفت: اسـتاد بهمنش مدتی اسـت که شنوایی شـان را از دسـت داده اند 
و دیگـر تکلـم ندارنـد. او گفت: اسـتاد بهمنش دیگر امکان برگشـت به 
خاطـرات گذشـته و امـکان شناسـایی نـدارد و حتـی فرزندانـش را هم 
نمی شناسـد. همسـر ایـن گزارشـگر پیشکسـوت همچنیـن بیـان کرد: 
اسـتاد بهمنش از نظر دسـتگاه گوارشـی هم دچار مشـکل شـده اسـت 
و قـادر بـه انجـام کارهای اولیه هم نیسـت. او در پایان با ابـراز ناراحتی 
بیـان کـرد: بهمنـش گذشـته اش یـادش رفـت و دیگـر نمی تواند حرف 
بزند. همسـر عطاءهلل بهمنش یادآور شـد: از اردیبهشـت امسـال کسـی 

بـه دیـدن بهمنش نیامده اسـت.

واکنش اهالی سینما به حمله و فحاشی به 
فاطمه معتمدآریا

حملـه بـه فاطمـه معتمدآریـا و کاوه ابراهیم پـور کـه بـرای جلسـه 
کاشـان  بـه  نکـرد«  فیلـم »یحیـی سـکوت  بررسـی  نقـد  و  نمایـش 
سـفر کـرده بودنـد، بـا واکنـش اهالـی سـینما مواجه شـد. بـه گزارش 
خبرگـزاری خبرآنالین، جمشـید مشـایخی رئیس هیئـت مدیره ی این 
انجمـن صنفـی در گفت وگـو با خبرآنالیـن، این اتفـاق را رفتاری قبیح 
دانسـت و آن را بـه شـدت محکـوم کـرد. او بـه خبـر آنالیـن گفـت: 
هنرمنـدان دارای رسـالتی هسـتند. آن هـا کلید درهای بسـته هسـتند 
و امثـال ایـن برخوردهـا بـا ایـن افـراد دور از انتظار و نادرسـت اسـت. 
خانـم معتمدآریـا هنرپیشـه ای جهانی اسـت و همان طور کـه می دانید 
در سـطح دنیـا بـا احتـرام زیـادی بـا او برخـورد می شـود. مـا انتظـار 
رفتارهـای بـه ایـن شـکل را نداریـم و می خواهیـم در داخل کشـور نیز 

بـا ایـن هنرمنـدان بـا احتـرام برخورد شـود.«
دنیـای  در  نوشـت:حتما  اینسـتاگرامش  در  هـم  پرسـتویی  پرویـز 
مجـازی و رسـانه هـا شـنیدید کـه چـه توهینـی بـه بازیگـر ارزنـده 
وهمـکار خـوب مـن در کاشـان ،شـهر سـهراب سـپهری شـده .فقـط 
میتونـم بگـم بـرای اون دسـته از هموطنانـی کـه مرتکـب چنین عمل 
زشـت وپسـت شـده انـد متاسـفم چرا کـه معتمد آریا دشـمن نیسـت 
بلکـه یکـی از هنرمنـدان خـوب کشـورمان اسـت .چه خوب اسـت که 
دوغ را از دوشـاب تشـخیص دهیـم .ایـن برخـورد شایسـته بـا یـک 
هنرمنـد نیسـت،یادمان باشـد بـا کسـانی که سـرمایه هـای مملکت را 

غـارت کردنـد چنیـن برخـوردی نکردیـم.
مهناز افشـار با انتشـار تصویـری از معتمدآریا در اکانـت توییتر خود 
نوشـت: »مگـر می شـود »گیالنه« مـا را، »روسـری آبی« مـا را، فاطمه 

معتمدآریای ما را دوسـت نداشـت؟« 
شـبنم مقدمـی، بازیگـر هـم با انتشـار عکسـی از فاطمـه معتمدآریا 
نوشـت: از سـتاره بـودنِ شـما کـه چیـزي کم نمـي شـود...اگر عده اي 

چشـم ببندند...منکـر باشـند،ندانند...یا خـود را به ندانسـتن بزنند...
محسـن تنابنـده در صفحه شـخصی اش با انتشـار عکسـی از فاطمه 
معتمدآریـا نوشـت:توهین بـه شـما بانـو جـان توهیـن بـه همـه اهالي 

ارزوست سینماست،،انسـانم 
صابـر ابـر هم با انتشـار عکسـی از فاطمـه معتمدآریا در اینسـتاگرام 
نوشـت : از شـرف مـدح تـودر کام من   گـرد عبیر اسـت و لعابم گالب 

.ناصر خسـرو

آگهي مناقصه عمومي )نوبت دوم(
 اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان در نظــر دارد اجراي پــروژه ذیــل را ازطریــق مناقصــه عمومــي بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار 
ــا ســایت  ــه اداره پیمــان و رســیدگي و ی ــد. از کلیــه شــرکت هاي داراي صالحیــت دعــوت مــي شــود جهــت دریافــت اســناد  مناقصــه ب نمای

عمومــي مناقصــات کشــور بــه آدرس iets.mporg.ir مراجعــه نماییــد.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال(موضوعشماره اگهي
در مناقصه)ریال(
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محــل و مهلــت دریافــت اســناد:خیابان آیــت ا...صدوقــي اداره کل راه و شهرســازي اســتان کرمــان -اداره پیمــان و رســیدگي از تاریــخ94/11/07 
لغایت94/11/11

مدیریــت حراســت  کرمان- دبیرخانــه  اســتان  وشهرســازي  راه  کل  اداره  ا...صدوقــي  آیــت  :خیابــان  تحویل پــاکات  مهلــت  و  محــل 
مــورخ94/11/21 حداکثرتاســاعت 10صبح 

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12 مـورخ94/11/21
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

به کانال خبری روزنامه پیام ما در تلگرام بپیوندید هر شب 
پیش از چاپ روزنامه را بخوانید و از 50 میلیون ریال 

جوایز نقدی و فرهنگی در بهمن ماه بهره مند شوید
قرعه کشی از 1 بهمن ماه تا 22 بهمن  هر شب ساعت 8

جوایز:
1 عدد تبلت سامسونگ

1 عدد اطلس سخنگو
جایزه 100 هزار تومانی وجه نقد

50 جلد کتاب هرکدام به ارزش 50 هزار تومان

با مصرف کمتر کاغذ و استفاده از شیوه های مدرن 
 دوست دار زمین باشیم

محمد جواد برخوری
 پدیده مسابقات والیبال باشگاه های جیرفت

استاندار کرمان در اولین سالگرد تاسیس شورای مشاورین جوان با اشاره به انتخابات:

امیدوارم تعداد بیشتری از کاندیداها مورد تایید 
شورای نگهبان قرار گیرند

سـالگرد  اولیـن 
شـورای  تاسـیس 
جـوان  مشـاورین 
کرمـان  اسـتاندار 
با حضـور اسـتاندار 
کرمـان، مسـئولین 
و جمعـی  اسـتانی 
از جوانـان اسـتان کرمان برگزار شـد. 
تبریـک  کرمـان ضمـن  اسـتاندار 
ایـام اهلل دهـه فجـر گفت: تشـکر می 
کنـم  از مشـاور جـوان خـود کـه  2 
هزار و 500  مشـاور برجسـته اسـتان 
کرمـان را در جهـت آبادانـی اسـتان 

کرد. همـراه 
اظهـار  حسـینی  رزم  علیرضـا 
داشـت: عالقـه مند به حضـور جوانان 
در سـاخت و آبادانی کشـور هستیم و 
مـی خواهیـم کـه ایـن حرکـت ادامه 

کند. پیـدا 
بـه سـخنان مقـام  بـا اشـاره  وی 
معظـم رهبـری گفـت : دبیر شـورای 
نگهبـان با صراحـت اعـالم کردند که 
قوانیـن مـا مشـکل دارد و باید مرتفع 
رییـس  همچنیـن  شـود،  اصـالح  و 
جمهـور مواضـع دولـت رو واضـح و 

آشـکار کردنـد.
امیدواریـم  افـزود:  حسـینی  رزم 
فضـای بازتـری بـه وجود آیـد و تعداد 
تاییـد  از کاندیداهـا مـورد  بیشـتری 

شـورای نگهبـان قـرار گیرنـد.
جوانـان   بـه  رو  کرمـان  اسـتاندار 
اظهـار داشـت: حتـی اگـر کاندیـدای 
مورد نظر شـما تایید نشـده اسـت در 
انتخابـات شـرکت کنید و مـی توانید 
بـه حداقـل هایـی کـه مـد نظرتـان 
بـوده اسـت رای دهیـد. مشـارکت ما 
در اسـتان بایـد بـه 65 درصد برسـد.  
انتظـار مـا این اسـت کـه جوانـان در 
انتخابـات شـرکت کننـد زیـرا نقـش 
تعییـن  انتخابـات  ایـن  در  جوانـان 
کننـده مـی باشـد و هـر نماینـده ای 
کـه انتخـاب شـود تاثیـر گذار اسـت .

وی بـا اشـاره بـه اینکـه همـه باید 

و  ببرنـد  بـاال  را  خـود  صـدر  سـعه 
تصریـح کـرد:  بشـنوند،  را  انتقـادات 
امیدواریـم انتقادهای سـازنده با هدف 
یابـد.  ادامـه  توسـعه اسـتان کرمـان 
همچنین ممکن اسـت کاسـتی هایی 
وجـود  جوانـان  فعالیـت  مسـیر  در 
بـا  بایـد  امـا جوانـان  باشـد،  داشـته 
قـدرت بـه راه خـود ادامه دهنـد، زیرا 
حضـور جوانـان در انقـالب اسـالمی، 
دوران دفـاع مقـدس و انتخابات سـال 
92 بـرای کشـور سرنوشت سـاز بـوده 

. ست ا
رزم حسـینی در خصـوص حضـور 
سـالیق گوناگـون در انتخابـات اظهار 
بایـد  بـه عنـوان دولـت  داشـت: مـا 

از  کنیـم.  عمـل  قانـون  اسـاس  بـر 
نظـر اخالقـی و شـخصی هـر کاری 
می توانسـتیم انجـام دهیـم را انجـام 
داده ایـم و با شـورای نگهبان گفت و گو 
در  بتواننـد  همـگان  تـا  داشـته ایم 

انتخابـات حضـور پیـدا کننـد.
مشـاور جـوان اسـتاندار کرمان نیز 
در ایـن همایـش گفت:  اولین جلسـه 
شـورای مرکزی گروه مشـاوران جوان 
اسـتاندار کرمـان در سـال گذشـته با 
حضـور هشـت نفـر از نخبـگان جوان 

تشـکیل شد. 
حسـین صفریان با اشـاره به اینکه 
این کار گروه با شـرایطی شروع به کار 
کـرد که هیچ شـرح وظایفی نداشـت، 
گفـت: از ابتدای کار این سـوال مطرح 
بـود کـه شـورای مشـاوران جـوان تـا 
چه میـزان مورد قبول قـرار می گیرد 
و مـی توانـد به کار خـود ادامـه دهد، 
بنابرایـن بـه ایـن نتیجه رسـیدیم که 

تاالرهـای گفتگـو را راه انـدازی کنیم 
تـا جوانان بتوانند مطالبـات خود را در 
زمینـه هـای مختلـف اسـتانی مطرح 

. کنند
وی تصریـح کـرد: راه انـدازی تاالر 

هـای گفتمان منجر شـد کـه جوانان 
مدیـران  بـا  واسـطه  بـدون  بتواننـد 
اسـتان درددل کننـد و خوشـبختانه 
ایـن مطالبه گـری ها همچنـان رو به 

اسـت. افزایش 
صفریـان بـا اشـاره بـه اینکـه در 
مسـیر راه انـدازی تاالرهـای گفتمـان 
متحمـل  را  زیـادی  هـای  سـختی 
 2 از  بیـش  اکنـون  افـزود:  شـدیم، 
بـا گـروه  نخبـه  هـزارو 500 جـوان 
مشـاوران جـوان اسـتاندار کرمـان در 
ارتباط هسـتند، همچنین بیش از 90 
درصـد مدیـران و بیـش از 70 درصد 
دارای  کرمـان  اسـتان  فرمانـداران 

هسـتند. جـوان  مشـاوران 

کرمـان  اسـتاندار  جـوان  مشـاور 
برگـزاری سـتاد  پایـان خواسـتار  در 
سـاماندهی جوانـان اسـتان کرمـان با 
حضـور اسـتاندار و 21 نفـر از مدیران 
دسـتگاه هـای ذیربـط اسـتانی شـد.
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