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آئین نامه اخالق حرفه ای
 روزنامه پیام ما

1- احتـرام بـه حقیقـت و احتـرام به حق دسترسـی مـردم به 
حقیقـت، نخسـتین وظیفه هـر روزنامه نگاری اسـت.

2- بـرای تحقـق ایـن وظیفه، هـر روزنامه نـگاری در هر زمانی 
بایـد از اصـل آزادی در جمـع آوری و پخـش صادقانـه اخبار و 

همین طـور حـق اظهارنظـر و نقـد منصفانه دفـاع کند.
3- روزنامـه نـگاران ایـن بنـگاه رسـانه ای در مسـیر رسـالت 
حرفـه ای خـود از دریافـت هـر گونـه پورسـانت ،کمـک مالی 

و هزینـه معذورنـد.
4- روزنامـه نـگاران این بنگاه رسـانه ای اشـتباه خـود را جزو 
ذات فعالیـت بشـری مـی دانند ولی اصرار بر اشـتباه را خطای 
نابخشـودنی مـی شـمارند خـود را متعهـد به عـذر خواهی در 

هنـگام اطالع از اشـتباه صـورت پذیرفته مـی دانند.
5- روزنامه نـگار بایـد نهایـت تالشـش را بـرای تصحیح هرنوع 
اسـت  ممکـن  کـه  گیـرد  بـه کار  منتشرشـده ای  اطالعـات 

به صـورت خطرناکـی اشـتباه باشـند.
6- روزنامـه نـگار بـه واقعیـت هـای عینـی توجـه مـی کند و 
اخبـار صحیـح و دقیق و تفسـیرهای منطقـی و منصفانه را در 

اختیـار خواننـدگان مـی گذارد.
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اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 212/ج94/3
294،000،000محور آبرخان
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اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 312/ج49/3
177،000،0003،522،964،755محور در چشمه

214/ج94/3

آسفالت محور های هیات آباد، نظم 
آباد- دودمانی، قنات نو، شهرک بلوچ 

ها، شهرک ایزدی ها، اشکم کوه، 
پشت کوه دوساری و ده رضا
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تهیه، حمل ونصب حفاظ ایمنی 215/ج94/3
1،313،000،00026،243،000،000بتنی )مفصلی(

عمومي دو مرحله اي

216/ج94/3

ایمن سازی و رفع نقطه پر تصادف 
محدوده مسکونی سقدر در باند 

دوم جیرفت- سه راهی بم به همراه 
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اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار دستگاه مناقصه گزار
ورودي شهرک صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 01 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
شـهرداری بم در نظر دارد نسـبت به اجرای سـاختمان آتشنشـانی شـماره 3 به صورت سـرجمع اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت 
مـی شـود ضمـن بررسـی ردیفهـای زیـر حداکثـر تا تاریـخ 94/12/2 جهـت دریافت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خود به نشـانی بم، بلوار شـهید 

صدوقی شـهرداری بـم، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ 500،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به 

دریافـت اسـناد مناقصه اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 210،000،000 ریال در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- مدت اجرای کار 8 ماه می باشد. 
4- برآورد بهنگام اجرای کار براساس فهرست بهای ابنیه سال 94 مبلغ 4.127.137.509 ریال می باشد.

5- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
6- ارائه رزومه کاری، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.

7- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
8- محل اخذ اسناد و تسلیم پیشنهادها بلوار شهید صدوقی، شهرداری بم، امور قراردادها می باشد.

9- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مندرج است.
10- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند. 

 علیرضا ریاضی- شهردار بم

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجـام پـروژه هـای زیر اقـدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمـن بررسـی ردیفهای زیر 

جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه و ارائـه پیشـنهادات خـود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امـور قراردادها مراجعـه نمایند.
سرویس بهداشتی پارک 22 بهمنجدول گذاری دهشترجدول گذاری بلوار کارگرنام پروژه

3.121.915.1561.983.919.7651.168.616.406برآورد اولیه براساس فهرست بهای ابنیه 94}ریال{

157.000.000100.000.00060.000.000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه }ریال{

6ماه6ماه4 ماهمدت انجام کار }ماه{
1- شـرکتهای واجد شـرایط می توانند با پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت به دریافت 

اسـناد مناقصـه هر یک از پـروژه های زیر اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

3- شرکت کنندگان باید به طور جداگانه در مناقصه هر پروژه که مایلند شرکت نمایند.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشدند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 5- ارائه رزومه  کاری ، سوابق کاری و مدارک شرکت الزامی می باشد.
6- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

7- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 94/12/2 می باشد.
8- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

علیرضا ریاضی- شهردار بم

فروش فوق العاده امالك 
مجتمع اقتصـادي کمیتـه امـداد امـام خمیني )ره( 

استـان کـرمـان
   صفحه  12

سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در 
کرمان در گفت و گو با »پیام ما« خبر داد

رایزنی
 برای افتتاح 
کنسولگری
 چین و عراق
در کرمان

 ما آمادگی راه اندازی شورایی 
به نام شورای روابط خارجی را داریم
 و این را به استانداری هم اعالم کرده ایم

 کرمان می تواند سهمی 10 تا 15 درصدی
 از اجرای برجام داشته باشد

 90 درصد کار راه اندازی دفتر صدور روادید 
خارجی فرودگاه کرمان انجام شده است

 در اسفندماه سال جاری کرمان میزبان 
سفیر آفریقای جنوبی خواهد بود

مجید نامجو مطلق  سرمربی تیم فوتبال گل گهر
در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

جامعه مرده پرستی هستیم

توصیه عطا احمدی در آیین آغاز ساخت بوستان »عطای پهلوان« 
به مسئوالن استان:

 خدا وکیلی با هم قهر نکنید

   صفحه  2

   صفحه  5   صفحه  2

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان خبر داد

افتتاح 427 میلیارد تومان 
پروژه با حضور وزیر ارتباطات 

در دهه فجر  8

رییس جمهور در گفت و 
گوی زنده با مردم:

نباید شائبه 
مهندسی شدن 

انتخابات در 
ذهنی کسی 
شکل بگیرد

4
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

ادامه از صفحه اول

آئین نامه اخالق حرفه ای
 روزنامه پیام ما

7- روزنامـه نـگاری یـک خدمـت اجتماعـی اسـت، نـه 
یـک فعالیـت بازرگانـی و روزنامه نـگار همواره بر اسـاس 

وجـدان اخـالق عمـل مـی کند.
8- روزنامـه نـگار اخبـاری را منتشـر می کنـد که منبع 

آنها مشـخص و قابل دسترسـی و اسـتناد باشـد.
9- یـک روزنامه نـگار باید فقط از روش هـای عادالنه برای 

جمع آوری اطالعات، اسـناد یا عکس اسـتفاده کند.
10- روزنامـه نـگار از پذیرش هرگونه پـاداش مادی برای 
پیـش بـرد مقاصـد خصوصـی مغایر بـا مصالـح عمومی، 

خودداری مـی کند.
11- روزنامـه نـگار از قبول هرگونه فشـار و تهدید برای 
انتشـار مطالـب و یـا تغییـر محتویـات آنها، خـودداری 

مـی کند.
12- روزنامـه نـگار بـا احتـرام بـه اسـتقالل و حاکمیـت 
ملـی، نظـم و امنیت عمومـی و مصالح همگانـی از اصول 

شـرافت حرفـه ای خویشـتن تبعیت مـی کند.
13- روزنامـه نـگار از گرایـش بـه تبعیـض خصومـت 
آمیـز علیـه بشـر و همچنیـن تشـویق و تحریـک بـه 
دیگـر  کشـورهای  بـه  نسـبت  تجاوزکارانـه  جنـگ 

خـودداری مـی کنـد.
14- روزنامه نـگار بایـد از خطر تبعیضی که ممکن اسـت 
رسـانه بـه آن دامـن بزنـد، آگاه باشـد و تمـام تالشـش 
را بـرای اجتنـاب از تسـهیل چنیـن تبعیضاتـی بـه کار 
گیـرد. تبعیضاتـی که بـر مبنای نـژاد، جنس، سـوگیری 
جنسـی، زبـان، سیاسـت و ریشـه های ملی یـا اجتماعی 

می دهـد. رخ 
15- روزنامـه نـگار بـرای پاسداشـت ارزش هـای الهـی 
و انسـانی از جملـه عدالـت طلبـی، آزادیخواهـی، صلح و 
امنیت بشـر، اسـتقالل و پیشـرفت فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصـادی ملتهـا و فرهنگ هـا، احترام خاص قائل اسـت.
16- کوشـش در راه همزیسـتی مسـالمت آمیـز ملـت 
هـا، مقابلـه با گسـترش وسـایل و ادوات کشـتار جمعی، 
جلوگیـری از آلودگـی محیـط زیسـت و مبـارزه علیـه 
سـلطه فرهنگـی از رسـالت هـای مهـم روزنامـه نگاری 

ست. ا
17- احترام به حیثیت شـخصی و حریم خصوصی افراد، 
خودداری از توهین، تهمت و افتراء نسـبت به اشـخاص و 
تالش در حفظ سـالمت و آرامش روانی جامعه از وظایف 

روزنامه نگاران محسـوب می شود.
18- روزنامـه نـگار موظـف اسـت ضمـن دفـاع از آزادی 
خبـر و تفسـیر و انتقـاد، اسـرار حرفـه ای خـود را حفظ 
کنـد و از افشـای اطالعـات و اخبـاری کـه بـه صـورت 
محرمانـه به دسـت می آورد به جز بـرای امنیت عمومی، 

کند. خـودداری 
19- روزنامه نـگار بایـد تمـام مالحظات مربـوط به حفظ 
اسـرار حرفـه ای را انجـام دهد که بر اسـاس اعتماد منبع 

خبـری بـه روزنامه نگار به دسـت آمده اسـت.
روزنامه نگارانـی  آوران  پیـام  مطبوعاتـی  موسسـه   -20
را شایسـته عنـوان روزنامـه نـگار مـی داند کـه در انجام 
کارشـان بـه راسـتی ارزش هـای بندهـای بـاال را رعایت 
 کننـد و باتوجـه بـه قانـون، شـرع، هنجارهـای عمومـی 

کشـور را پـاس بـدارد.

کرمان ویچ

 بـه نظـر می رسـد ایجـاد دفتـر نمایندگـی وزارت امور 
خارجـه در کرمـان بـا اجـرای برجـام بیـش از پیـش بـه 

چشـم آیـد. اینطور نیسـت؟
قطعـا. ببینیـد اسـتان کرمـان پتانسـیل های زیـادی در 
بخـش هـای مختلـف دارد. بـه طـوری کـه مـن معتقـدم 
کرمـان مـی توانـد حداقـل سـهمی 10 تـا 15 درصـدی از 
اجـرای برجـام و سـرمایه هـای جـذب شـده از خـارج از 
کشـور داشـته باشـد و در ایـن میان مـا در دفتـر نمایندگی 
وزارت امـور خارجـه آمادگـی داریـم تـا در ایـن رابطـه بـه 

اسـتان کرمـان کمـک کنیـم. 
 چه نـوع کمکی مـی توانید بکنیـد؟ منظورم این اسـت 
کـه دفتـر نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در کرمـان چه 
نقشـی می تواند در توسـعه کرمان در پسـابرجام داشـته 

؟ شد با
مـا آمادگـی راه انـدازی شـورایی بـه نـام شـورای روابط 
خارجـی را داریـم و ایـن را بـه اسـتانداری هـم اعـالم کرده 
ایـم. البتـه راه انـدازی این شـورا منوط به حمایـت مقامات 
اسـتان و اسـتانداری اسـت. بـا ایـن کار مـی توانیـم سـهم 
را در جـذب سـرمایه گـذاران خارجـی و  اسـتان کرمـان 
توریسـت هـا افزایـش دهیـم. شـما مـی دانیـد کـه بـا این 
همـه پتانسـیلی کـه کرمـان دارد مـی توانـد سـهم زیـادی 
در پسـابرجام داشـته باشـد. فقـط در بخـش گردشـگری 
شـما بـه ظرفیـت هـای اسـتان کرمـان توجـه کنید. بـا راه 
انـدازی شـورای روابـط خارجـی ما مـی توانیم زمینـه ورود 
گردشـگران بـه اسـتان را تسـهیل کنیـم. از طـرف دیگـر 
جـذب سـرمایه گـذاران هـم بهتـر مـی تواند صـورت گیرد. 
البتـه بـرای تحقـق ایـن امر نیـاز بـه هماهنگـی، همدلی و 
همزبانـی تمـام ارگان هـا در کرمـان مـی باشـد و مـا بایـد 
دسـت بـه دسـت هـم دهیم تـا شـورای روابـط خارجـی را 

راه انـدازی کنیـم.
 تـا پیـش از اجـرای برجـام نقشـی در جـذب سـرمایه 

گـذار خارجـی داشـته ایـد؟ اصـال امکانـش بود؟
در ایـن مـدت مـا توانسـتیم هماهنگـی و برنامـه ریـزی 
جهـت جـذب سـرمایه گـذاران خارجـی در پـروژه هـای 
اسـتانی انجـام دهیـم. در ایـن رابطـه مـی توانـم بـه کـره 
جنوبـی و آلمـان اشـاره کنـم. کـره ای هـا اقداماتـی جهت 
عقـد قـرارداد بـا صنایـع خودروسـازی بـم انجـام دادنـد و 
آلمـان هـا هـم در زمینـه خودرو سـازی بـم و تولیـد انرژی 

هـای نـو در اسـتان ابـراز عالقـه منـدی کردنـد.
فـرودگاه  روادیـد خارجـی  انـدازی دفتـر صـدور  راه   

کرمـان بـه کجـا رسـید؟ 
فقـط  مـا  اسـت.  شـده  انجـام  کار  درصـد   90 تقریبـا 
منتظریـم تـا یـک سـری کارهـای نـرم افـزاری از تهـران 
صـورت گیـرد تـا ایـن دفتـر افتتـاح شـود. دفتـر مـا تقریبا 

آمـاده اسـت.
 اگـر ایـن دفتر هـم راه بیفتد بـه گردشـگری کرمان می 

توانـد کمک زیـادی بکند.
قطعـا. همانطـور کـه گفتـم سـهم کرمان در گردشـگری 
مـی توانـد بیـش از این باشـد و راه اندازی ایـن دفتر هم به 
ایـن امـر کمـک مـی کند. بـا راه انـدازی ایـن دفتـر ما می 
توانیـم بـرای گردشـگران خارجـی ویـزای یک ماهـه صادر 
کنیـم. البتـه از یـاد نبرید که صرفـا راه اندازی ایـن دفتر به 
تنهایـی نمـی تواند باعـث افزایش ورود گردشـگران خارجی 
بـه کرمـان شـود. مسـئوالن و مقامـات اسـتانی بایـد همت 
کننـد و پروازهـای بیـن المللـی را جور کنند تا گردشـگران 
خارجـی بتواننـد مسـتقیما بـه کرمـان بیایند و مـا برای آن 

ها ویـزا صـادر کنیم.
 یکـی از اتفاقـات خوبـی کـه فکـر مـی کنـم پـس از 
افتتـاح دفتـر نمایندگـی روی داد سـفر چنـد سـفیر بـه 

اسـتان کرمـان بـود.
بلـه. تنظیـم و هماهنگـی برنامـه سـفر سـفیر هنـد در 
اسـفند 93 ، سـفر سـفیر ژاپـن در اردیبهشـت 94، سـفر 

بـه  افغانسـتان  سـفیر  و    94 خـرداد  در  آلمـان  سـفیر 
رفسـنجان جهت سـخنرانی در جمع دانشـجویان افغانی در 
دانشـگاه آزاد و بررسـی مشـکالت آموزشـی آنان در مهرماه 
94 از جملـه ایـن سـفرها بود. البتـه باید به برگزاری سـفره 
مشـترک ایـران و افغانسـتان بـا حضـور کاردار سـفارت این 
کشـور در نـوروز 94 و پیگیـری امضـا تفاهم نامه آموزشـی 
دانشـگاه شـهید باهنر کرمان بـا هیأت فرهنگی - آموزشـی 
دانشـگاه مونتـان اتریـش در خـرداد مـاه سـال جـاری هـم 

کنم. اشـاره 
 اجـرای برجـام مـی توانـد باعـث افزایـش این سـفرها 

؟ د شو
بلـه. در ایـن رابطه باید بگویم در اسـفندماه سـال جاری 

هـم کرمـان میزبان سـفیر آفریقای جنوبـی خواهد بود.
نمایندگـی وزارت خارجـه در  افتتـاح دفتـر   در زمـان 
کرمـان، آقـای قشـقاوی معـاون کنسـولی، امـور مجلس و 
ایرانیـان ایـن وزارتخانه گفت کـه ایجاد نمایندگـی وزارت 
امورخارجـه در هـر اسـتانی، بین المللی کردن آن اسـتان و 
معرفـی ظرفیت هـای آن بـه جهانیـان اسـت و بـه نوعی با 
ایـن حـرف وظیفه اصلـی دفاتـر نمایندگی را تعریـف کرد. 

فکـر مـی کنیـد در انجام ایـن وظیفـه موفق بـوده اید؟
دفتـر نمایندگـی کرمـان از 19 اسـفند 92 آغـاز بـه کار 
کـرد و تاکنـون توانسـته ایـم فعالیت هـای مهمـی را انجام 
دهیـم. پیگیـری و انتقـال شـش نفـر از ایرانیـان زندانی در 
عـراق بـه داخـل کشـور، کسـب خبـر از ایرانیـان گمشـده 
در خـارج از کشـور و پیگیـری مسـائل حقوقـی و فوتـی 
آنان)ماهیانـه بطور متوسـط پنـج مورد مراجعه(، رسـیدگی 
بـه امـور اتبـاع افغانـی و ارائـه خدمـات کنسـولی بـه آنـان 
برگـزاری  مراجعـه(،  مـورد   20 متوسـط  بطـور  )روزانـه 

جلسـات متعدد با مسـئولین دانشـگاهی اسـتان در راستای 
توسـعه ی مبادالت آموزشـی، پژوهشـی و ایجاد زمینه های 
جـذب دانشـجوی خارجی به ویژه از کشـورهای همسـایه و 
هـم زبـان و پیگیری رفع مشـکالت تجـار اسـتان در زمینه 
صـادرات محصـول و ارتبـاط گیـری بـا نمایندگـی هـای 
از کشـور جهـت در  ایـران در خـارج  جمهـوری اسـالمی 
کنـار دیگـر اقداماتـی کـه در پاسـخ به پرسـش هـای قبلی 
شـما گفتـم از جملـه این فعالیـت ها هسـتند. در آینده هم 
عـالوه بـر افتتاح دفتـر صدور روادیـد فرودگاهی و تشـکیل 
شـورای روابـط خارجـی اسـتان بـه ریاسـت اسـتاندار قصد 
داریـم جلسـات شـورای ایرانیان خارج از کشـور بـه منظور 
اسـتفاده از ظرفیـت هـای کرمانیان مقیم خارج از کشـور با 

همـکاری ارگان هـای ذیربـط را تشـکیل دهیـم. 
 آیـا مـی تـوان بـه راه انـدازی کنسـولگری در کرمـان 
امیـدوار بـود؟ بـه خصـوص کـه در برخـی مراکز اسـتان 
هـای کشـور هم اکنـون کنسـولگری هایی دایر اسـت. در 
قدیـم هـم کنسـولگری انگلسـتان در کرمان بوده اسـت.

مـا بـرای راه انـدازی کنسـولگری در کرمان آمـاده ایم و 
در ایـن رابطـه بـا کشـورهای چیـن و عـراق بـرای ایـن امر 
رایزنـی کـرده ایـم. البتـه ایـن موضـوع دسـت ما نیسـت و 
سـفارت خانـه ایـن کشـورها بایـد بـه وزارت خارجـه ایران 
درخواسـت دهنـد. اما ما پیشـنهاد داده ایم که کنسـولگری 
چیـن و عـراق در کرمـان دایر شـوند. اربعین امسـال اکیپی 
از سـفارت عـراق بـه دفتر مـا آمدنـد و نزدیک بـه 40 هزار 
ویـزا در کرمـان بـرای کرمانـی ها صـادر شـد. بنابراین فکر 
مـی کنـم دایـر شـدن کنسـولگری در کرمـان غیرممکـن 

شد. نبا

اعتمادی سرپرست نمایندگی وزارت امور خارجه در کرمان در گفت و گو با »پیام ما« خبر داد

رایزنی برای افتتاح کنسولگری 
چین و عراق در کرمان

پیـام مـا-  عملیـات اجرایـی بوسـتان بزرگ روسـتایی با 
نـام عطـای پهلـوان در دومیـن روز از دهـه فجـر بـا حضور 
اسـتاندار کرمان در منطقه سـیدی آغاز شـد. عطا احمدی، 
خیـر کرمانـی در ایـن مراسـم گفـت: همـه انسـان هـا باید 
بدانیـم کـه همـه ما بـر روی کره زمیـن مهمان هسـتیم  و 
یـک روز بـه ایـن دنیا می آئیـم و یک روز نیز مـی رویم. به 

گـزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمـان وی ادامه داد: در 
ایـن دنیـا هرچـه کار مثبـت انجـام دهیـم، برد کـرده ایم و 

هـر چـه بدی کنیـم، باختـه ایم. 
وی اظهـار کـرد: همـه بایـد یکدیگـر را دوسـت بداریم و 
اگـر ایـن اصـل را همـواره مـورد توجـه داشـته باشـیم، برد 
کـرده ایـم. ایـن خیـر کرمانـی بـا اشـاره بـه جنـگ هـای 

متفـاوت در جـای جـای دنیـا،  بیـان کـرد: تـا زمانـی کـه 
احساسـات را تبدیـل بـه عقـل نکنیـم، مـی بازیـم.

وی تاکیـد کـرد: زمانـی کـه از صمیـم قلـب یکدیگـر را 
دوسـت بداریم، شـهر سـاخته می شـود و آباد خواهد شـد. 
وی خاطرنشـان کـرد: دردوران زندگـی خود هـر زمان برای 
کاری اقـدام مـی کـردم فکـر می کردم که مسـئول هسـتم 
زیـرا معتقدیـم بایـد کار کنیـم. احمـدی ادامـه داد: گفـت: 
امیـدوارم همـه دسـت بـه دسـت هـم دهیـم تـا مشـکالت 

شـهر، کشـور و منطقـه خـود را حـل کنیم.
وی بیـان کـرد: محل این بوسـتان یـک زمـان زباله دان 
بـوده اسـت اما امـروز تصمیمی بـر احداث یک بوسـتان در 
ایـن منطقه گرفته شـد. این خیر مدرسـه سـاز اظهـار کرد: 
اگـر ایـن مکان حفظ نشـده بـود منجر به حاشـیه نشـینی 
گسـترده مـی شـد اما بـه همـت اداره کل منابـع طبیعی از 

ایـن اقدام جلوگیری شـده اسـت. 
وی کرمـان را یکـی از چهـار ایالت ایـران در دوران های 
گذشـته دانسـت و گفت: حیف نیسـت که کرمان به عنوان 
یـک شـهر قدیمـی سـاخته نشـود و فقط بـه ایـن دلیل که 

بـا هم قهـر هسـتیم. احمدی بـا لهجـه ای صمیمـی تاکید 
کـرد: خـدا وکیلـی با هـم قهـر نکنیـد. وی تاکید کـرد: در 
اجـرای طـرح هـای عمرانی به جـای آنکه چـوب الی چرخ 

امور گذاشـته شـود بایـد همراهی و همـکاری کنیم.
استاندار کرمان: 

کارهای خیر خواهی عطا احمدی باید 
برای همه ما الگو باشد

اسـتاندار کرمـان هـم در آئیـن افتتـاح ایـن طـرح هـا 
گفـت: در اسـتان کرمـان هیچکس با هیچکس قهر نیسـت 
و همـه مـی خواهنـد شـهر را بسـازند و این فرصـت خوبی 

بـرای توسـعه این اسـتان اسـت.
 علیرضـا رزم حسـینی در ادامـه عطـا احمـدی را الگوی 
ویـژه و بـی مانندی برای نسـل جـوان دانسـت و گفت: این 
بوسـتان بـه نام عطـای پهلوان نامگذاری می شـود تا نسـل 
جـوان بداننـد کـه اگـر در ایـن کشـور بابـک زنجانـی هـا 
هسـتند، عطـا احمـدی هـا هـم هسـتند. وی تاکیـد کـرد: 
کارهـای خیـر خواهـی عطـا احمـدی بایـد بـرای همـه مـا 

باشـد. الگو 

توصیه عطا احمدی در آیین آغاز ساخت بوستان »عطای پهلوان« به مسئوالن استان:

 خدا وکیلی با هم قهر نکنید

 خبر

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012004377 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در  واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد رضـا بداک 
فرزند حسـن بشماره شناسـنامه 3060144613 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 35286 متـر مربـع پـالک 11 فرعـی از 3368 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان محمد اباد ناظـم پور خریداری از مالک رسـمی آقای محمد رضا 
بـداک محـرز گردیـده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله15روز 
آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـودرا بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم 

وصـول اعتـراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14                    تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی
م الف 603                

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012004871 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در  واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد رضـا بداک 
فرزند حسـن بشماره شناسـنامه 3060144613 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 23688 مترمربـع پـالک 12 فرعـی از 3368 اصلـی واقـع در بخـش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان محمـد اباد ناظم پور خریداری از مالک رسـمی آقـای علی ناظم 
پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز 
آگهـی مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 

داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه این 
اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت 
خـودرا بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم 

وصـول اعتراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14                     تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی
م الف 604       

دادنامه
)حقوقـی(  عمومـی  دادگاه  اول  شـعبه   9409983444100289 کالسـه  پرونـده 
 9409973444100724 شـماره  نهایـی  تصمیـم  راور  شهرسـتان  دادگسـتری 
خواهـان: آقـای محمـد نخعـی خیرآبـادی فرزنـد عبـداهلل بـه نشـانی راور خ امـام 
رضـا ک شـهید پـاک انـدام منـزل شـخصی خوانـدگان: 1- آقـای احمـد ابراهیـم آبـادی 
فرزنـد محمـد 2- آقـای یداله حاجـی پور فرزنـد عباس همگی به نشـانی مجهـول المکان 
خواسـته: الـزام به تنظیم سـند خـودرو بتاریخ 94/9/24 در وقت فوق العاده جلسـه شـعبه 
اول دادگاه عمومـی حقوقـی راور بتصـدی امضـاء کننـده ذیـل تشـکیل و پرونـده کالسـه 
فـوق تحـت نظـر اسـت. دادگاه ختـم دادرسـی را اعـالم و به شـرح ذیل مبـادرت به صدور 

نماید: مـی  رای 
رای دادگاه

در خصـوص دعـوی آقای محمـد نخعی خیرابادی فرزنـد عبداله به طرفیت آقایـان 1- یداله 
حاجـی پـور فرزنـد عبـاس 2- احمـد ابراهیـم آبادی فرزنـد محمد بخواسـته الزام بـه انتقال 
رسـمی یـک دسـتگاه اتومبیل پژو 405 به شـماره انتظامی 384 ج 79- ایـران 65 و تحویل 
الشـه سـند مقوم بـه پنجاه و یـک میلیون ریال بشـرح دادخواسـت تقدیمـی، دادگاه توجها 
بـه جامـع اوراق و محتویـات پرونـده و با التفات بـه اینکه روابط معامالتی سلسـله ایادی بعد 
از خوانـده ردیـف دوم )مالـک( تـا بـه خوانـده ردیـف اول که منتهی شـده مشـخص و محرز 
نمـی باشـد و دلیـل و مدرکـی کـه اثبـات کننـده روابـط حقوقـی فی مابیـن خوانـده ردیف 
دوم و اول باشـد ارائـه و ابـراز نگردیـده علیهـذا به کیفیت حاضر قابلیت اسـتماع نداشـته به 
اسـتناد مـاده 2 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی قـرار عـدم اسـتماع دعـوی صـادر و اعالم می 

گـردد. قـرار صادره ظرف مهلت بیسـت روز پـس از ابالغ قابل تجدیدنظـر خواهی در محاکم 
تجدیدنظر اسـتان کرمان می باشـد. 

اسماعیل بلوچ زاده- دادرس محاکم عمومی و انقالب راور    
م الف 353

آگهی مزایده نوبت اول
در اجـرای اجرائیه شـماره 9410423444100082 صادره از شـعبه اول حقوقی راور 
لـه خانـم الهـام جعفـری فرزنـد داوود و علیـه آقـای روح ا... خواجویـی فرزنـد عباس 
دایـره اجـرای احکام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظـر دارد پنج قطعـه زمین واقع 

در شهرسـتان راور بـه شـرح ذیـل از طریـق مزایده بفروش برسـاند. 
الـف- قطعـه شـماره 1 به مسـاحت حدود 2950 متـر مربع واقع در خیابان قـدس که حدود 
اربعـه آن شـماال بـه گاوداری شـرقا بـه راه جنوبـا بـه راه و غربـا بـه ملـک آقای جسـمانی با 
کاربـری مزروعـی کـه ارزش کل آن 177/000/000 ریـال براسـاس نظریـه کارشـناس مـی 

باشد. 
ب- قطعـه شـماره 2 بـه مسـاحت حـدود 1100 مترمربـع واقـع در خیابـان قـدس مقابـل 
تعمیـرگاه موتورسـیکلت کـه حـدود اربعه آن شـماال به ملک آقـای محمد ایزدپناه شـرقا به 
زمیـن آقـای علـی رشـیدی جنوبـا بـه راه و غربـا بـه ملک آقـای محمـد ایزدپناه بـا کاربری 
کشـاورزی کـه ارزش کل آن 242/000/000 ریـال براسـاس نظریـه کارشـناس می باشـد. 
ج- قطعـه شـماره 3 بـه مسـاحت حـدود 162/5 مترمربـع واقـع در خیابـان قـدس کوچـه 
مقابـل مسـجد فاطمیـه مجـاور پـالک 10 کـه حـدود اربعـه آن شـماال بـه کوچه شـرقا به 
منـزل آقـای خواجویـی جنوبـا بـه زمیـن محمـود نخعی و غربـا به در دو قسـمت بـه منزل 
آقـای عبـاس کاربخـش با کاربری مسـکونی کـه ارزش کل آن 91/000/000 ریال براسـاس 

نظریـه کارشـناس می باشـد. 
د- قطعـه شـماره 4 بـه مسـاحت حـدود 2500 مترمربـع واقـع در منطقه آبکـوه رق آباد که 
حـدود اربعـه آن شـماال بـه راه شـرقا بـه زمیـن پسـته ای یحیی محمـودی جنوبا بـه زمین 
پسـته ای آقـای حسـن کاربخـش و غربا به زمین پسـته ای آقـای نخعی با کاربـری مزروعی 

کـه ارزش کل آن 175/000/000 ریـال براسـاس نظریه کارشـناس می باشـد. 
و- قطعـه شـماره 5 بـه مسـاحت حـدود 2750 مترمربـع واقـع در خیابان گلنار جـاده قدیم 

خیرآبـاد کـه حـدود اربـع آن شـماال بـه 23 متـر به خیابـان شـرقا 120 متر به زمیـن آقای 
کاربخـش جنوبـا 23 متـر به ملک ورثـه مرحوم پوینده و غربـا 120 متر به ملـک ورثه آقای 
غـالم حسـین سـلمانی که ملک فـوق در حال تفکیک بـوده که ضلع شـرقی و غربی ملک از 
حد وسـط توسـط کوچه تفکیک می گردد که ارزش کل آن 386/400/000 ریال براسـاس 

نظریه کارشـناس می باشـد. 
جلسـه مزایـده در روز چهراشـنبه 1394/12/12 سـاعت 8:30 صبح در محـل اجرای احکام 
مدنـی راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مـی گـردد. لـذا طالبیـن خرید مـی توانند 
ظـرف مـدت 5 روز تـا قبـل از روز برگـزاری مزایده از ملـک مذکور بازدید نمایند و شـخصی 

برنـده مزایـده خواهـد شـد که باالتریـن قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد. 
مصطفی آبادیجو- دفتر اجرای احکام مدنی 
م الف 352                            

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       

برابـر رای شـماره 139460319012004378 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در  واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای محمد رضـا بداک 
فرزند حسـن بشماره شناسـنامه 3060144613 صادره از سـیرجان در ششدانگ یک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 36367 مترمربع پالک 9 فرعـی از 3368 اصلی واقـع در بخش 36 کرمان 
بـه آدرس سـیرجان محمـد ابـاد ناظم پـور خریداری از مالک رسـمی آقای محمـد ناظم پور 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه15روز آگهی 
مـی شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دوماه اعتـراض خودرابه ایـن اداره 
تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظرف مدت یـک ماه ازتاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خودرا 
بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور وعدم وصول 

اعتـراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14                تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی م الف 602                

اسـفند مـاه 92 بـود کـه دفتـر نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در کرمـان بـا حضـور حسـن 
قشـقاوی معـاون کنسـولی، امـور مجلـس و ایرانیـان وزارت امور خارجـه افتتاح شـد. اتفاقی که 
بـا توجـه بـه ظرفیت های بزرگ اسـتان کرمـان در زمینه صنعت، معدن، کشـاورزی و گردشـگری 
ضـرورت داشـت. خصوصـا کـه با روی کار آمدن دولـت تدبیر و امید و وعده ایـن دولت مبنی بر 
حـل مناقشـه هسـته ای، وجـود دفتـر نمایندگـی یکـی از مهـم تریـن وزارت خانه های کشـور که 
مـی توانـد نقـش زیـادی در توسـعه صنعت و گردشـگری داشـته باشـد، بیش از پیش احسـاس 
مـی شـد. ایـن دفتـر در نهایـت بـا تـاش اسـتاندار کرمـان و همـکاری دیگـر نهادهـا در کرمـان 
افتتـاح شـد و حـاال بـا اجرایـی شـدن برجـام، نقـش ایـن دفتـر بیشـتر به چشـم خواهد آمـد. به 
خصـوص کـه دو سیاسـت کان اسـتان پهـن کـردن فـرش قرمز برای سـرمایه گذاران و توسـعه 
صنعـت گردشـگری بـوده اسـت. اهمیـت نمایندگـی وزارت خارجـه در کرمـان بـا اجرایـی شـدن برجـام و خیـز بلنـدی 
کـه کرمـان بـرای جـذب سـرمایه گـذار و گردشـگر برداشـته حـاال بیشـتر نمایـان شـده اسـت. بـه همیـن بهانه بـا علی 
اکبـر اعتمـادی سرپرسـت دفتـر نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در اسـتان کرمـان گفـت و گـو کـرده ایـم. طبـق گفتـه 
حسـن قشـقاوی، اعتمـادی بـه لحـاظ رتبه بندی رایزن درجه اول وزارت خارجه اسـت و پیش از این مسـئول کنسـولی 

اتریـش و مـدت زمانـی نیـز در کشـور افغانسـتان خدمت کرده اسـت.

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir

خبر

افتتاح نمایشگاه فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری بم

بـه گزارش روابـط عمومی فرمانداری  بـم، با حضور رضا 
اشـک فرمانـدار و جمعـی از مسـئوالن محلی نمایشـگاه 
فرهنگـی، صنایـع دسـتی و گردشـگری شهرسـتان بـم 
افتتـاح شـد. در حاشـیه ایـن افتتـاح رضـا رحیم نـژاد 
اظهـار داشـت: ایـن نمایشـگاه دارای 60 غرفه اسـت که 
از 12ا تـا 18بهمـن مـاه جـاری بـه مدت یـک هفته در 
پاسـاژ فرشـته شـهر بـم دایـر اسـت. بخشـدار مرکـزی 
غرفه هایـی  در  نمایشـگاه  ایـن  کـرد:  خاطرنشـان  بـم 
شـامل صنایع دسـتی، هنرهـای تجسـمی، ظرفیت های 
گردشـگری، غرفه شـهداء حجـاب عفاف، شـیرینی های 
سـنتی و غذاهـای محلـی و همچنیـن شـرکت عمـران 
دهیاری هـا شهرسـتان بـم دایر اسـت. وی افـزود: هدف 
ظرفیت هـای  شناسـاندن  نمایشـگاه  ایـن  برگـزاری  از 
صنایـع دسـتی شهرسـتان بـم و ارتقای و سـطح کیفی 
صنایع دسـتی در این شهرسـتان اسـت. رحیم نـژاد ابراز 
صنایـع  جشـنواره های  برگـزاری  بـا  از  هـدف  داشـت: 
دسـتی، پیدا کـردن بازار فـروش برای غرفه داران اسـت. 
وی خاطرنشـان کـرد: بـا ایجـاد این نمایشـگاه کسـب و 
شـکوفا  صنایـع  ایـن  دسـت اندرکاران  بـرای  درآمـدی 
می شـود. بخشـدار مرکـزی بـم عنـوان کـرد: همچنیـن 
ایـن نمایشـگاه در ایـام عید در ورودی پـاک خواجه نظام 

بخـش مرکـزی و ورودی ارگ قدیـم برگـزار می شـود.
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

کاغذ اخبار

بیانـات رهبـر انقالب در دیـدار دسـت  اندرکاران برگزاری 
کنگره  شـهدای ورزش کشـور که در تاریـخ 21 دی ماه 94 
برگـزار شـده بـود صبـح دیـروز در همایشـی که بـه همین 
منظـور در سـالن 12 هـزار نفـری ورزشـگاه آزادی برگـزار 
شـد منتشـر شـد. بـه گـزارش ایرنـا آیـت اهلل خامنـه ای در 
ایـن دیـدار بـا تقدیـر از ابتـکار جالب بزرگداشـت شـهدای 
ورزشـکار کشـور، تاکیـد کردنـد: الزم اسـت جامعـه بدانـد 
کـه فـداکاری در راه دیـن و انقـالب، مخصـوص یـک قشـر 
خـاص نیسـت و همـه  ی اقشـار در این مسـابقه  ی عظیم و 
معنوی شـرکت دارند. ایشـان بزرگداشت شـهدای ورزشکار 
کشـور را تقویـت روحیـه و اعتـالی فکـر انقالبـی خواندنـد 
و افزودنـد: جـوان ورزشـکار، بـه  طـور طبیعـی بـرای بخش 
مهّمـی از جوان هـا الگوسـت و اخـالق، رفتـار و کیفّیـت و 

سـبک زندگـی او می توانـد تاثیرگـذار باشـد و جامعـه را به  
سـوی دیـن، اخـالق و معنویّـت سـوق بدهد. رهبـر انقالب 
اسـالمی واژه »پهلـوان« را لقبـی دارای امتیـاز در ادبّیـات 
بومـی و ملّـی برشـمردند و بـا تجلیـل از ورزشـکارانی کـه 
در محیط هـای ورزشـی رفتـار شایسـته انجـام می دهنـد، 
تاکیـد کردنـد: افتخـاِر باالتـر از خوانـدن سـرود ملّـی  و یـا 
بـاال رفتـن پرچم در سـکوی قهرمانی، اقدام آن ورزشـکاری 
اسـت کـه حاضر نمی شـود بـا حریف صهیونیسـت کشـتی 
بگیـرد و یـا بانـوی ورزشـکاری کـه بـا چـادر و یـا حجـاب 
کامـل اسـالمی روی سـکوی قهرمانـی می ایسـتد. آیت اهلل 
خامنـه ای ایـن قبیـل رفتارهـا را هماننـد رفتـن بـه میدان 
جنـگ و جلـوه ای از روحّیه  قـوی ایرانی مسـلمان خواندند 
و افزودنـد: ایـن نشـاندهنده هویّـت یـک ملّت و اسـتحکام 

عنصـر و فلـز مقاوم آنان اسـت کـه در مقابل مـوج توّهمات 
و احساسـات توّهـم  آمیـز شکسـت نمی خورنـد و مغلـوب 

نمی شـوند و بایـد کاری کـرد کـه محیـط ورزش بـه ایـن 
سـمت حرکـت کند. 

رهبر انقالب:

ایستادن بانوی ورزشکار بر سکوی قهرمانی با 
حجاب کامل اسالمی افتخاری باالتر از قهرمانی است

  رهبری

بهارسـتان،  در  بـا حضـور  و شـهر سـازی  راه  وزیـر 
گزارشـی از خرید هواپیماهای خریداری شـده از فرانسـه 
بـه نماینـدگان ارائـه داد. به گـزارش خبرآنالیـن، عباس 
آخونـدی بـا حضـور در جایـگاه ناطقیـن ضمـن تبریک 
دهـه فجـر، بـا بیان اینکـه در سـفر اخیر رئیـس جمهور 
و اعضـای هیئـت دولـت بـه اروپـا دو قـرار داد با کشـور 
فرانسـه منعقـد شـد. خاطرنشـان کـرد: امـروز در ایـن 
قراردادهـا کـه بـا هـدف نوسـازی نـاوگان هـوای کشـور 
امضـاء شـده اسـت، 188 فروند هواپیما به صـورت اجاره 
به شـرط تملیک به مبلـغ 10/5 میلیارد یـورو خریداری 
شـد.  وی افزود: این هواپیماها شـامل 45 ایرباس از نوع  
ای 320، 45 ایربـاس از نـوع ای 330، 45 ایرباس از نوع  
ای 350 و 12 ایربـاس نیـز از نوع  ای 380 که دارای برد 

بلنـد و قـاره پیماسـت، می شـود. وزیر راه و شهرسـازی 
خاطرنشـان کرد: بـا این هواپیماها پروازهای مسـتقیم از 
ایـران بـه تمـام نقـاط جهـان بـدون توقـف امـکان ژذیر 
خواهـد بـود. آخونـدی همچنیـن با بیـان اینکه قـرارداد 
دیگـری کـه در فرانسـه منعقـد شـده اسـت خریـد 20 
فرونـد هواپیمـا از نـوع جـت ملخـی بـا ظرفیـت 70 نفر 
از شـرکت ای. تـی. آر اسـت کـه مجمـوع هواپیماهـای 
خریـداری شـده مـا را بـه 138 فرونـد مـی رسـاند کـه 
ظرفیـت نـاوگان هوایی ما را بـه دو برابـر افزایش خواهد 
داد.  وزیـر راه و شهرسـازی در ادامـه بـا اشـاره بـه نحوه 
خریـد ایـن هواپیماها گفـت:  خرید هوایماهـای ایرباس 
از امسـال یعنی سـال 2016 اجرایی می شـود و تحویل 
آن بـه مـدت 8 سـال انجـام خواهـد شـد. ضمـن اینکـه 

مـدت قـرارداد هواپیماهـای ای.تـی.آر 3 سـاله خواهـد 
بـود. وی درخصـوص تامیـن منابع مالـی ایـن قراردادها 
خاطرنشـان کـرد: 15 درصد از هزینه ها برعهده شـرکت 
ایربـاس خواهـد بـود و 85 درصـد دیگـر را از منابع مالی 
اروپایـی تامیـن خواهد شـدو دولت جمهوری اسـالمی و 
بانـک مرکـزی هیـچ تضمینـی نـداده اسـت و و از محل 
عملکـرد هوایـی کل این پول بازگشـت داده خواهد شـد 
کـه ایـن اتفـاق قطعا اتفـاق بی نظیری اسـت کـه بدون 
گرفتـن هیـچ تضمیـن بانکـی از سـوی دولت ایـران این 
قـرار داد اجرایـی شـود که نشـان دهنده تغییر نـگاه دنیا 
به ایران در دوره پسـا برجام اسـت. آخونـدی تاکید کرد: 
آن هـا حاضر شـده اند قرار داد 16 سـال بـا ایران منعقد 

کننـد کـه ایـن امـر نشـان از اعتمـاد آن ها به مـا دارد.

تشریح قرار داد خرید هواپیما توسط آخوندی در مجلس
اقتصاد

اخبار آبفا

بهره برداری پنج طرح آبرسانی در 
استان کرمان 

همزمـان بـا ایـام ا... دهـه فجـر ،5 طرح آبرسـانی 
بـا اعتبـار 295000 میلیـون ریـال در اسـتان کرمان 
بـه بهره برداری می رسـد. محمد طاهـری مدیرعامل 
و رئیـس هیئت مدیره شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
کرمـان گفـت: همزمان بـا ایـام ا... دهه فجـر 5 طرح 
آبرسـانی با اعتبـار 295000 میلیون ریال در اسـتان 
کرمـان بـه شـرح ذیـل بـه بهـره بـرداری می رسـد: 
آبرسـانی ارزوئیه با اعتبـار 75000 میلیون ریال، آغاز 
عملیات اجرایی از سـال 1387، آبرسـانی یزدانشهر با 
اعتبـار 35000 میلیـون ریـال ،آغاز عملیـات اجرایی 
از سـال 1390، آبرسـانی فاریـاب بـا اعتبـار 35000 
میلیـون ریـال ،آغاز عملیـات اجرایی از سـال 1390، 
آبرسـانی مخـزن زنگی آبـاد کرمان با اعتبـار 30000 
میلیـون ریال،آغـاز عملیـات اجرایـی از سـال 1390، 
تامیـن آب اضطـراری کرمـان بـا اعتبـار 120000 
میلیـون ریـال ،آغاز عملیـات اجرایی از سـال 1393 

اجرای 19 کیلومتر و 200 متر شبکه 
فاضالب در شهر کرمان از ابتدای 

سال جاری تا پایان دی ماه
محمدعلـی سـیاهکوهی مجـری پـروژه فاضـالب 
شـهر کرمـان بـا اعـالم ایـن خبـر افـزود: طـی ایـن 
مـدت 4800 فقـره انشـعاب فاضـالب به مشـترکین 
در نقـاط مختلف شـهر که شـبکه شـبکه اصلـی آنها 
اجـرا و قابـل بهـره بـرداری بـوده واگذار شـده اسـت. 
پـروژه  کنـد  پیشـرفت  بـه  اذعـان  بـا  سـیاهکوهی 
فاضالب شـه کرمـان گفت: یکـی از دالیل اصلی عدم 
پیشـرفت پـروژه فاضالب ،تخصیص اعتبـارات ناکافی 
بـه ایـن بخـش مـی باشـد. وی دلیـل دیگر ایـن امر 
را وجـود تاسیسـات زیرزمینـی عنـوان کـرد و افزود: 
مشـخص نبـودن محـل دقیـق تاسیسـات زیرزمینی 
در مسـیر اجـرای شـبکه مشـکل را دو چنـدان مـی 
کنـد کـه گاهی باعـث توقف اجـای پروژه مـی گردد. 
سـیاهکوهی در ادامـه افـزود: اگـر همـکاری شـهردار 
محتـرم جنـاب آقـای مهنـدس بابایـی، شـهرداران 
مناطـق 1 و 2 و 3 کرمـان و همچنیـن پلیـس راهوار 
،شـورای ترافیـک شـهری و سـایر ارگانهـای مرتبـط 
نبـود، اجـرای شـبکه فاضالب بـا توجه به مشـکالت 
موجـود امـکان پذیـر نبـود کـه جـا دارد در اینجـا از 
زحمـات و تـالش تمامـی ایـن بزرگـواران تقدیـر و 
تشـکر بـه عمـل آیـد. مجـری پـروژه فاضالب شـهر 
کرمـان در پایـان سـخنان خود همچنیـن از صبوری 
مـردم فهیـم و بـا فرهنـگ شـهر کرمـان تشـکر کرد 
کـه با سـعه صـدر مشـکالت ناشـی از اجرای شـبکه 

فاضـالب را تحمـی مـی کنند.

اجرای شبکه انتقال آب شرب 
شهر خورسند 

شـبکه انتقال آب شـرب شـهر خورسـند به طول 
9 کیلومتـر و اعتبـاری بالـغ بـر سـه میلیـارد تومـان 
اجـرا شـد. علـی ابراهیمی مدیـر امـور آب و فاضالب 
شهرسـتان شـهربابک از اجـرای خـط انتقـال 400 
میلیمتـری جهـت انتقـال آب شـربق از مخـازن آب 
جـاده آبـدر بـه شـهر خورسـند خبـر داد. وی افـزود: 
طـرح انتقـال آب بـه شـهر خورسـند در مـدت کمتر 
از سـه مـاه انجـام گردیـده و در صورتـی که شـرایط 
مسـاعد باشـد امیـد اسـت در 22 بهمـن مـاه سـال 
جـاری این پـروژ[ به بهـره بـرداری برسـد. ابراهیمی 
در ادامـه بیـان داشـت: ایـن خـط لولـه بـه عنـوان 
دومیـن خـط لولـه انتقـال آب بـه شـهر شـهربابک 
نیـز محسـوب مـی شـود بـه گونـه ای کـه در مواقع 
قطـع و خرابـی خـط اول انتقـال آب بـه شـهر در 
مواقـع بحرانـی، میتـوان از ایـن خـط لولـه آب شـهر 
شـهربابک را تامیـن کـرد و از همیـن جهـت ایـن 
پـروژه بـه عنـوان بزرگترین پـروژه پدافنـد غیرعامل 
در بخـش تامین آب شـرب شـهربابک محسـوب می 
شـود. رئیـس آبفـای شـهربابک خاطـر نشـان کـرد: 
تصمیـم بر آن بـوده که این خط انتقـال آب، از خارج 
از محـدوده شـهر شـهربابک عبور کند اما بـا تدابیری 
که اندیشـیده شـد این خـط انتقال از محدوده شـهر 
عبـور داده شـد تـا در مواقع بحران بتـوان از این خط 
دوم اسـتفاده نمـود. ابراهیمـی طول این خـط لوله را 
9 کیلومتـر و اعتبـار آن را بیش از سـه میلیارد تومان 
عنـوان کـرد که هنوز اعتبـاری از هیچ محلـی به این 

پـروژه اختصاص داده نشـده اسـت.

عده ای 
مسئولیت شان
نق زدن است

معـاون اول رئیـس جمهـور به 
انتقاداتـی کـه بـه سـفر اروپایـی 
اخیـر روحانـی عنـوان می شـود، 
پاسـخ داد و گفـت: اینکـه بگویند 
سـفر بـه فرانسـه و ایتالیـا خنجر 
مقاومتـی  اقتصـاد  بـه  پشـت  از 
بـود،  ظلم بـه اقتصـاد مقاومتی و 

رهبـری اسـت. بـه گـزارش خبرآنالیـن، اسـحاق جهانگیـری در جلسـه شـورای 
مدیـران ارشـد بانـک مرکـزی کـه صبـح دیـروز در سـاختمان بانـک مرکـزی 
برگـزار شـد، وزارت نفـت و بانـک مرکـزی را از جملـه دسـتگاه هایی دانسـت که 
بیشـترین فشـار را در دوران تحریـم تحمـل می کردنـد. اهم سـخنان وی به نقل 

از خبرگـزاري هـا از ایـن قـرار اسـت:
 در کشـور دو دسـته از مسـئولین حضـور دارند. عـده ای مسئولیت شـان حل و 
فصـل امور مردم اسـت و عده ای دیگر مسئولیت شـان نـق زدن و چوب الی چرخ 
گذاشـتن امـور اسـت. دسـته دوم همواره از خوشـحالی مـردم ناراحت می شـوند. 
ایـن افـراد زمـان مذاکـرات می گفتنـد مگـر می شـود کـه مذاکـرات را بـه نتیجه 
رسـاند و آمریـکا تحریم هـا را بـردارد؟ پـس از بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات و 
هنگامـی کـه تحریم هـا در روز اجـرای برجام لغو شـد ایـن افراد بـار دیگر مدعی 
می شـدند کـه طـرف مقابـل هیـچ گاه حاضر نمی شـود امتیازاتـی به ایـران بدهد.

 طـی 37 سـال اخیـر زمانـی کـه مـا هواپیماهـای دسـت دوم را از یک کشـور 
دسـت چنـدم می گرفتیـم و از آن در نـاوگان هوایـی کشـور اسـتفاده می کردیـم 
بسـیاری خوشـحال می شـدند که باألخره کشـور مالک تعدادی هواپیمای دسـت 

است. دو 
 دلیـل ایـن کـه برخی فکر می کننـد که چنانچـه جایی کاری انجام می شـود و 

گرهی از زندگی مردم باز می شـود ناراحت می شـوند، مشـخص نیسـت.
 دولـت یازدهـم نسـبت به اقتصاد مقاومتی بسـیار جدی اسـت و دیگـران نباید 
بـا شـعارهای تنـد سیاسـی خـود را بـه ایـن اقتصـاد و رهبـری بچسـبانند.اینکه 
بگوینـد سـفر بـه فرانسـه و ایتالیـا خنجـری از پشـت بـه اقتصـاد مقاومتـی بـود 
ظلـم بـه اقتصاد مقاومتی و رهبری اسـت. اینکـه بیاییم چنین مسـائلی را مطرح 
کنیـم در حـق مدیرانـی کـه با اتـکاء به سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی خدمات 

بسـیاری انجـام داده انـد جفـا کرده ایم.
 آقایـان یادشـان اسـت کـه در سـال 90 درآمـد ارزی کشـور از محـل نفـت و 
فرآورده هـای آن 119 میلیـارد دالر بـود و امسـال کل این میزان بـه 30 میلیارد 
دالر نیـز نمی رسـد امـا مشـاهده می کنیـم کـه بـا تدبیـر و آماده سـازی اقتصـاد 

توسـط افـراد متخصـص کشـور از این شـوک بـزرگ عبـور کرد.

شورای نگهبان گام 
دیگری برای افزایش 
مشارکت مردم در 
انتخابات بردارد

نایـب رئیـس مجلس شـورای 
نگهبـان  شـورای  از  اسـالمی 
از  برآمـده  اقتـدار  بـا  خواسـت 
دیگـری  گام  اعتقـاد،  و  ایمـان 
بـرای افزایش مشـارکت مردم در 

انتخابـات بـردارد. بـه گـزارش  مهـر در جلسـه علنـی دیـروز مجلـس شـورای 
اسـالمی محمـد حسـن ابوترابـی فـرد نایـب رئیـس مجلـس گفـت: حرکـت 
افتخارآفریـن ملـت ایران در بهمن 57 گامی بلند در راسـتای تداوم راه روشـن 
انبیـای الهـی و پاسـخ به دعوت پیامبر اعظم در سـپردن مسـئولیت و مدیریت 
جامعـه اسـالمی بـه دسـت شایسـته تریـن انسـان یعنـی امـام خمینـی )ره( 
بـود. وی تصریـح کـرد: اگـر امـام خـود را شایسـته ترین نمـی دیـد هرگز این 
مسـئولیت را نمـی پذیرفـت. ملت، یکپارچـه در ادامه این مسـیر در کنار رهبر 
معظـم انقـالب ایسـتاد. ابوترابـی گفت: این شایسـته سـاالری و ایسـتادگی راه 
اعطـالی جامعـه را همـوار کـرد. نایـب رئیـس مجلـس گفـت: دفـاع مقـدس 
صحنـه رویارویـی همـه اسـتکبار در برابـر ملـت بـود و بـه عنـوان قلـه افتخار 
ملـت ایـران اسـت. ایسـتادگی ملـت در برابـر تحریـم هـا هـم برگـی زرین در 

تاریـخ ملـت ایران اسـت. 
بـرای  را  از قـوای سـه گانـه خواسـت: تمـام ظرفیـت و تـوان خـود  وی 
پاسداشـت عقالنیـت و اسـتقامت ملـت ایـران بـه کار گیـرد و بـه تکیـه بـر 
دانـش و علـم و معرفـت در مسـیر رسـیدن به قله های توسـعه کشـور حرکت 
کنـد. ابوترابـی فـرد ابـراز امیـدواری کـرد: ملـت در 22 بهمن امسـال هم این 
عقالنیـت و اسـتقامت و درایـت را تکـرار کنـد و پیونـد خـود بـا آرمـان هـای 
انقـالب و همراهـی بـا رهبـر انقـالب را در برابـر جهانیـان بـه نمایـش بگذارد. 
وی تصریـح کـرد: ملـت ایـران همچنـان بایـد با عـزت و اقتـدار گام بـردارد و 
انقـالب اسـالمی و جبهـه مقاومـت در سراسـر جهـان اسـالم بـه مشـتی گـره 
شـده و بـازوی قدرتمنـد و توانمنـد در برابـر مسـتکبرین تبدیـل شـود. نایـب 
رئیـس مجلـس با اشـاره بـه برگـزاری انتخابات پیـش رو گفت: امیـدوارم ملت 
ایـران بـا عقالنیـت و ایمـان، انضبـاط و اخـالق، برگ زریـن دیگـری در تاریخ 
انقـالب خلـق کنـد و بهترین انتخابات شـکل گیرد. وی همچنیـن تصریح کرد: 
شـورای نگهبـان بـا اقتـدار برآمـده از ایمـان و اعتقـاد و ضوابطـی کـه رهبری 
معظـم بـر آن تاکیـد داشـته انـد، گام دیگـری بـرای افزایـش مشـارکت مردم 
بـرای شـکل گیـری مجلسـی مقتـدر در حرکت نورانـی امـام بـردارد. ابوترابی 
گفـت: بایـد در راسـتای حفـظ ارکان نظـام و انقـالب از هرگونـه شـکل گیری 

اختـالف و تفرقـه پرهیـز کنیم.

مصوبه ای
 درباره ائتالف با 
اصولگرایان نداریم

دوشـنبه  روز  کـه  حالـی  در 
حسـین مرعشی، سـخنگوی حزب 
کارگـزاران از حمایـت ایـن حـزب 
اصـالح طلـب از کاندیداتـوری علی 
الریجانـی در قـم خبـر داده بـود، 
محمـد رضـا عـارف رییس شـورای 

عالـی سیاسـت گـذاری اصـالح طلبان روز گذشـته گفت کـه این جریـان مصوبه ای 
بـرای ائتـالف بـا اصولگرایـان نـدارد.  رییـس شـورای عالی سیاسـت گـذاری اصالح 
طلبـان گفـت: شـورای نگهبان اقـدام هیات های نظـارت را جبران می کند تا شـاهد 
حضـور جدی و متنوع نامزدها باشـیم. محمدرضـا عارف در مراسـم رونمایی از پایگاه 
اطالع رسـانی اصالح طلبـان »گام دوم« کـه بـا حضـور چهره های اصالح طلـب برگزار 
شـده بـود گفت:  ممکن اسـت عواملی بخواهند آرامش ما را بگیرنـد، اما اصالح طلبان 
در عرصـه حضـور خواهنـد داشـت. بعـد از بحث های مفصل، شـعار اصـالح طلبان با 
عنـوان »امیـد و آرامـش اسـت و رونق اقتصـادی« انتخاب شـد و امیدواریم بتوانیم به 

خوبـی حرکـت رو بـه جلـوی خـود را ادامـه دهیم. 
اهم سخنان وی به نقل از ایلنا و ایسنا از این قرار است:

 بـه کـم مهـری ها نباید توجـه کرد؛ چراکه مسـایل به تدریج حل می شـود و مهم 
نفـس حضـور مردم اسـت. البته بسـیاری از چهره های شـاخص اصالح طلب توسـط 
هیـات هـای نظـارت یا عـدم احراز صالحیت شـده انـد یا تایید نشـده انـد .انتظار ما 
از شـورای نگهبـان ایـن اسـت که مسـاله را جبـران کند و ما نسـبت به ایـن موضوع 

مندیم. گله 
 شـورای نگهبـان اقـدام هیـات هـای نظـارت را جبـران می کنـد تا شـاهد حضور 
جـدی و متنـوع نامزدها باشـیم و مردم بـا آزادی عمل نامزد خـود را انتخاب کنند. ما 
بـه اخـالق و عقالنیـت پایبند هسـتیم ، برای رقابـت جدی به صحنه مـی آییم و بعد 
از آن بـا رفاقـت جـدی امـور را پیگیـری خواهیـم کرد. معتقدیـم با توجه به شـرایط 
کشـور اگـر مجلـس شـریک دولـت باشـد دولت هـم مـی تواند برنامـه های خـود را 

پیـش ببـرد البته از نقـش نظارتی مجلس غافل نیسـتیم.
 پرداختـن بـه مسـایل جزیـی و اختالف نظرها مشـکلی را حـل نخواهد کـرد و در 
سـالی که به نام همدلی نامگذاری شـده همه باید بر اسـاس مشـترکات تالش کنند.

حـرف آخـر را مـردم در هفتـم اسـفند خواهنـد زد و از مردم می خواهیـم که حضور 
جدی داشـته باشند.

}در مـورد رد صالحیـت چهره هاي شـاخص اصالح طلب{ این افراد می توانسـتند 
وزن لیسـت را بـاال ببرنـد و ان شـاءاهلل افراد قابل توجهـی برگردند کـه بتوانیم هم در 

تهـران و هم در اسـتان های دیگر لیسـت های انتخاباتـی را ببندیم.
 آنچـه دربـاره ائتـالف بـا اصولگرایـان مطرح شـده اسـت، نظر شـخصی اسـت و ما 

چنیـن مصوبـه ای نداریم.

دولتمجلسانتخابات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاری چاههای پیزومتر 
دشت سیرجان فرآیند شماره 37/الف/94 )نوبت اول(

شـرکت آب منطقـه ای کرمـان در نظـر دارد جهـت حفـاری چاههـای پیزومتر دشـت سـیرجان، از بین شـرکتهای حفاری تشـخیص صالحیـت شـده دارای ظرفیت 
خالـی انجـام کار بـا برگـزاری مناقصـه عمومـی یک مرحله ای نسـبت بـه انتخـاب پیمانکار اقـدام نماید. لـذا از کلیـه مناقصه گـران ذیصـالح دعوت بعمـل می آید 
حداکثـر تـا سـاعت 14 روز یکشـنبه 1394/11/25 جهـت دریافت اسـناد مناقصه در قبال ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره 
2195083812001 نزد بانک صادرات ایران شـعبه 24 مهر کرمان در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره 2 طبقه همکف 
اتـاق131 دفتـر قراردادهـا، نماینـده خویـش را کتباً معرفـی و اعزام نمایند. شـایان ذکـر آنکه مدارک و پیشـنهاد قیمت هـر یک از مناقصـه گران بایـد در پاکات الک 
و مهـر شـده و حداکثـر تـا سـاعت 12 روز چهارشـنبه 1394/12/5 در قبال اخذ رسـید در نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان 
شـماره یـک طبقه همکف، اتـاق 105، دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت تحویل گردد. زمان بازگشـایی پاکات سـاعت 12:30 روز چهارشـنبه 1394/12/5 میباشـد. ضمنًا 
ایـن آگهـی در سـایت معامالت آب به نشـانی wrm.ir و همچنین سـایت پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصـات به نشـانی Iets.Mporg.ir درج و منعکس گردیده اسـت. 

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
م الف 683

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 139460319012004482 شـماره  رای  برابـر 
ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  دوم  هیـات 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در  واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
بشـماره  حسـن  فرزنـد  بـداک  رضـا  محمـد  آقـای  متقاضـی 
شناسـنامه 3060144613 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ 
یـک بـاب کارگاه بـه مسـاحت 775/05 مترمربـع پـالک 10 
فرعـی از 3368 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس 
سـیرجان محمـد ابـاد ناظـم پـور خریـداری از مالـک رسـمی 
آقـای علـی ناظـم پـور محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره 
تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ 
تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم 
نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم 
وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد. 

تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسـناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 600                
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

سیاست نامه

خبر
آیت اهلل موسوی تبریزی در گفت وگو با ایلنا: 

امام در مجالس دوم و سوم مقابل 
رد صالحیت ها ایستاد

آیت اهلل سیدحسـین موسـوی تبریزی با اشـاره به 
فرارسـیدن ایام دهه فجـر گفت:»مهمترین هدفی را 
کـه امـام خمینی )ره( بـه عنوان رهبـر انقالب دنبال 
می کردند، جلوگیری از اسـتعمار خارجی و اسـتثمار 

بود.« داخلی 
وی ادامـه داد:»امـام در یکـی از سـخنرانی های 
خـود شـاه را نصیحت کـرد و به او گفـت کاری نکند 
کـه مـردم او را همانند پدرش از کشـور بیرون کنند. 
امـام شـاه را نصیحـت محترمانه می کرد تـا به قانون 

اساسـی کشـور باز گردد.«
ایـن مبـارز علیـه نظـام شاهنشـاهی با یـادآوری 
اسـتبداد رژیـم شـاه تصریـح کرد:»شـاه بـه اجنبـی 
وابسـته بـود و نمی گذاشـت حقـوق مـردم کـه در 
قانـون اساسـی آمـده بـود اجـرا شـود و در آن زمان 
را  فرمایشـی  مجلـس  بـود.  فرمایشـی  انتخابـات 
تشـکیل داده بـود و نمی گذاشـت افـراد مسـتقل و 
دانـا بـه مجلس بـرود در حالـی که امام می خواسـت 
حاکمیـت از آن مـردم باشـد و رای آنهـا سرنوشـت 

کشـور را رقـم بزنـد.«
آیـت اهلل موسـوی تبریـزی بـا بیـان اینکـه وقتی 
رای مـردم حاکـم باشـد منافع ملی مـورد توجه قرار 
خواهد گرفت، خاطر نشـان کرد:»این مردم هسـتند 
کـه می تواننـد به نفع خـود عمل کننـد در حالی که 
شـاه ایـن را نمی خواسـت و ملـت بـه همیـن خاطر 
مبارزه هایشـان را آغـاز کردنـد. در کنـار این مسـائل 
اقدام هـای ناپسـند فرهنگـی کـه در تضاد بـا دین و 
فرهنـگ مـردم بـود صـورت می گرفـت کـه این هم 
موجـب شـد اقشـار مختلف جامعـه علیه رژیم شـاه 

حرکـت کند.«
او بـا بیـان اینکـه مطالبه های مـردم در انقالب در 
شـعار اسـتقالل آزادی جمهوری اسالمی متبلور شد، 
ابـراز داشت:»متاسـفانه پـس از پیروزی هـای انقالب 
گرفتاری هایـی پیـش آوردند تا جلوی سـرعت ایجاد 

و حاکمیـت اهـداف امام و انقالب گرفته شـود.«
حـوزه  مدرسـین  و  محققیـن  مجمـع  دبیـرکل 
علمیـه قـم عنـوان کرد:»پشـتوانه یـک حکومت در 
می شـود  موجـب  و   اسـت  مردمـی  حمایت هـای 
دیگـران نتواننـد در اسـتقالل کشـور نفـوذ کننـد.«

داد:»معتقـد  ادامـه  تبریـزی  موسـوی  آیـت اهلل 
هسـتم بیشـترین مسـئله ای که امروز برای دلسوزان 
انقـالب مـورد توجـه اسـت همیـن مسـئله حضـور 
پررنـگ مـردم در صحنه هـای مختلـف اسـت، زیـرا 
اگـر مجلـس و دولت قوی داشـته باشـیم برنامه های 

کشـور بـه صـورت صحیـح جلو مـی رود.«
ایـن فعـال سیاسـی اصالح طلب تاکیـد کرد:»آنها 
که مسـلمان بودند و قانون اساسـی را قبول داشتند، 
حـق شـرکت در انتخابـات را نیـز داشـتند. زمـان 
حیـات امـام وقتـی در دوره های دوم و سـوم مجلس 
برخـی را رد کردنـد امـام ایسـتاد و آنهـا را برگرداند. 
در مجلس ششـم بـرای نظـارت اسـتصوابی معنایی 
گذاشـته شـد که شـورای نگهبان آن را قبول نکرد و 
بـه مجمـع رفـت در آنجا گفتنـد هر کسـی از منابع 
چهارگانـه دلیـل معتبر بیـاورد رد خواهد شـد و غیر 
از ایـن، عـدم احـراز و رد صالحیت هـا معنا نـدارد.«

فصل الخطـاب  بایـد  کرد:»قانـون  او خاطرنشـان 
باشـد. در حـال حاضـر خیلـی از کاندیداها از سـوی 
مراجـع چهارگانـه تاییـد شـده اند، امـا در مرحلـه 
بعـد ردصالحیـت  شـده اند کـه ایـن اقدامـات مـردم 
را دلسـرد می کنـد و باعـث سوءاسـتفاده دشـمنان 
می شـود و ایـن سـوال پیـش می آیـد کـه چـرا افراد 
قـرار  بی مهـری  مـورد  بایـد  مسـتقل  و  خوشـفکر 

بگیرند.«
حـوزه  مدرسـین  و  محققیـن  مجمـع  دبیـرکل 
علمیـه قـم افزود:»خانـواده امـام امـروز از محبوبیت 
باالیـی در جامعـه برخـوردار هسـتند و ایـن باعـث 
خوشـنامی اسـت. در حالـی کـه محبوبیـت خانواده 
امـام عـده ای را نگـران می کنـد، چـرا کـه رای آوری 
برخی شـخصیت ها مثل سیدحسـن خمینی بسـیار 
باالسـت.همه آنهـا کـه کنـار سـفره امـام و انقـالب 
نشسـته اند مدیـون انقـالب هسـتند و بایـد با چنگ 
و دنـدان آن را حفـظ کننـد. بدون شـک اینکه گفته 
می شـود دلیـل رد صالحیـت سیدحسـن خمینـی 
امتحان ندادن وی اسـت درسـت نیسـت. بدون شک 
اگر اجتهاد و سـطح اطالعات سیدحسـن خمینی از 
برخی بیشـتر نباشـد، کمتر نیسـت و مردم امروز به 

خوبـی متوجـه ایـن موضوع هسـتند.«

رییس جمهور در گفت و گوی زنده با مردم:

نباید شائبه مهندسی شدن انتخابات در ذهنی کسی شکل بگیرد

مـا در سـفر بـه ایتالیـا و فرانسـه فهمیدیـم کـه مخالفان 
برجـام از چـه چیـزی می ترسـیدند و بـرای چه نگـران بودند 
زیـرا آنهـا می دانسـتند اگـر توافـق هسـته ای حاصـل شـود، 
رابطـه دیگـر کشـورها در چه سـطحی با ایـران آغـاز خواهد 
شـد. از سـوی دیگـر درب هـای اقتصـاد کشـور بـه اقتصـاد 

جهانـی و رقابتـی گشـوده خواهـد شـد و انحصـار از دسـت 
دلواپسـان بیـرون خواهـد آمد.

مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی کشـور در گفت وگـو بـا 
خبرنـگار ایلنـا، در خصـوص شـبهه هایی که نسـبت به سـفر 
اروپایـی رییس جمهـور ایجـاد شـده و مواردی که نسـبت در 

نظـر گرفته نشـدن منافع ملـی مطرح می شـود، گفت:»ما در 
ایـن سـفر چیـزی به جـز تکریـم و احتـرام ندیدیم. کسـانی 
کـه در گذشـته حتـی حاضـر نبودند پاسـخ ایمیل هـای ما را 
بدهند در این سـفر، مدیران ارشـد همان شـرکت ها در صف 

دیـدار بـا مقامات مـا بودند.«
محمود اسالمیان ادامه داد:»ما در  سفر به ایتالیا و فرانسه 
فهمیدیـم کـه مخالفـان برجام از چـه چیزی می ترسـیدند و 
بـرای چـه نگـران بودنـد زیـرا آنهـا می دانسـتند اگـر توافـق 
هسـته ای حاصل شـود، رابطه دیگر کشـورها در چه سـطحی 
بـا ایـران آغاز خواهد شـد. از سـوی دیگـر درب هـای اقتصاد 
کشـور بـه اقتصـاد جهانـی و رقابتـی گشـوده خواهـد شـد و 

انحصـار از دسـت دلواپسـان بیرون خواهـد آمد.«
بیـکاران کشـور گفـت:» 7  بـه جمعیـت  اشـاره  بـا  وی 
میلیـون بیـکاری کـه امـروز مـا در کشـور داریـم رقـم کمی 
نیسـت و سـبب شـده عالوه بر مشـکالت اقتصادی، مسـائل 
بغرنـج فرهنگـی و اجتماعـی بـه وجـود بیایـد. به طـور کلی 
اقتصـاد ما در شـرایط بدی بـود اما امیدواریم انجام این سـفر 
و گسـترش مناسـبات سبب شـود که اندکی از این مشکالت 

حـل شـود و کشـور از رکـود خارج شـود.«
مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی کشـور با اشـاره به میزان 
ذخایـر ارزی کشـور،گفت:»ما در کتاب مقدس خود داسـتان 
یوسـف پیامبـر را داریـم کـه در آن صریحـا اشـاره شـده که 
ایشـان در  7 سـال پـر بـاران اقـدام بـه ذخیره سـازی گندم 
کـرد تـا بـرای 7 سـال سـخت از آن اسـتفاده کنـد امـا آیـا 
مـا از ایـن پیامبـر بزرگـوار درس گرفتیـم؟ آیـا آن زمـان که 
نفـت را 140 دالری را می فروختیـم بـرای نفـت 20 دالری 
امـروز ذخیره ارزی ایجاد کردیم؟ متاسـفانه مـا از قرآن درس 
نگرفتیـم و امـروز بـه جایـی رسـیده ایم کـه صنـدوق ذخیره 
ارزی مـا خالـی اسـت در حالـی کـه عربسـتان 800میلیـارد 

دالر و قطـر 400 میلیـارد دالر ذخیـره ارزی دارد.«
اسـالمیان در پایـان افزود:»کسـانی کـه به ایـن قراردادها 
و بـه ایـن تعامـالت بین المللـی خـرده می گیرند بهتر اسـت 
سـال های گذشـته را بـه یـاد بیاورنـد و این را در نظر داشـته 
باشـند که اگر کشـور تحریم نشـده بـود همین مقـدار اندک 
از دالرهـای مـا که در خارج بلوکه شـده، دیگر وجود خارجی 

نداشـت و دولـت قبل آن را نیـز صـرف واردات می کرد.«

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور: 

دلواپسان نگران از بین رفتن انحصارها هستند 

 خبر
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مناقصه تهیه مصالح و اجرای 1050 انشعاب پلی اتیلن به 
صورت سری و پراکنده در شهرهای نجف شهر، زیدآباد، 

خواجوشهر، بلورد و روستاهای تابعه
36521/000/000 روز125-94دویک

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       
دوم  هیـات   139460319012004870 شـماره  رای  برابـر 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در  واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد علـی بـداک فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 
3060048861 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب 
اسـطبل به مسـاحت 611/6 مترمربع پـالک 8 فرعی از 3368 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان محمد 
ابـاد ناظـم پـور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی ناظـم 
پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
از  اداره تسـلیم وپـس  ایـن  اعتـراض خودرابـه  مـدت دومـاه 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهـد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسـناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 599                

شـب گذشـته حسـن روحانی در گفـت و گویـی زنده و 
تلویزیونـی بـا مردم کشـور صحبت کـرد. گزیده صحبت 

هـای رییس جمهـوری را در ادامـه بخوانید: 
 پـس از برجـام دنیـا بـه گونـه دیگـری به ملـت ایران 

نـگاه مـی کند
 چهـره واقعـی ملـت ایـران امـروز در جهـان معرفـی 

است. شـده 
 همـه تـالش هـا در برجـام بـرای ایـن بود کـه حصار 

بدخواهـان از دور کشـور کنـار برود.
 بحـث نفـت بود ما بیـش از حد تحریم حتی دوسـتان 

مـا در دنیا هـم از ما خریـد نمی کردند.
  هـدف برجـام ایـن بـود که ایـن دیوار مخـوف تحریم 

برداشـته شود.
 یکـی از اهـداف مـا در برجـام این بـود که رفـاه مردم 

بیشـتر شود.
 ما نیاز به صادرات و واردات و تعامل با جهان داریم.

 یکـی از مقولـه هـای رفـاه تعامل با دنیاسـت امـا باید 
نگاهمـان به داخل باشـد.

 امیـد مـردم کـه باشـد در برابـر هـر مشـکلی پیـروز 
مـی شـویم.

 برجـام شـرایط تـازه ای را برای ما بوجود آورده اسـت 
کـه باید از آن اسـتفاده کنیم.

 امیـد و چشـم مـا به تالش مـردم اسـت. دولت معتقد 
نیسـت بازیگـر اصلـی در صحنـه سیاسـی و اقتصـادی 
اسـت. کار بایـد دسـت مـردم باشـد. اداره کشـور مـا به 
دسـت مـردم اسـت. مـردم هسـتند کـه مسـئولین را بر 

می گزیننـد.
 موانعـی بـود کـه دولت قـرار بود ایـن موانـع را بردارد 

. مـا در دولت ایـن موانع را برداشـتیم.
 امـروز اشـتیاق دنیـا بـرای تعامل بـا ایران را مشـاهده 

مـی کنید.
ایـران  راه  در  جهـان  سراسـر  از  اقتصـادی  مدیـران   

هسـتند.
 دنیـا ثبـات ، مـردم بـا فرهنـگ ، انـرژی را در ایـران 

بیند. مـی 
 دولت حمایتش از کارآفرینان را انجام می دهد.

ایتالیـا و فرانسـه جمعیـت بخـش   در سـفر مـا بـه 
خصوصـی کـه مـا را همراهـی مـی کردنـد قابـل توجـه 

بودنـد.
 در شـام نخسـت وزیر ایتالیـا جمع کثیری از شـرکت 
هـای مهـم ایتالیـا بـا همراهـان اقتصـادی مـا حضـور 

شتند. دا
 بعـد از برجـام یـک خطـر وجـود دارد اینکـه مـا بـه 
شـیوه فـروش نفـت و واردات بـا پـول نفـت برگردیـم.
 واردات در جایـی کـه کشـور قـدرت تولیـد دارد بـد 

هسـت . واردات کاالهـای ضـروری بـد نیسـت.
 ما از اعتیاد وابستگی به نفت خارج می شویم .

 در بودجـه سـال آینـده مـا 75 درصد از وابسـتگی به 
نفـت فاصله گرفتـه ایم.

 اراده در دولـت و ملـت باشـد کـه نگذاریـم کـه اگـر 
قیمـت نفـت هـم بـاال رفـت اتـکای ما بـه صـادرات غیر 

باشـد. نفتی 
 اسـاس برنامـه این اسـت که نمی خواهیم نـگاه به غرب 

داشـته باشیم. ما از همه کشـورها باید استفاده کنیم.
 در دوران تحریم حق انتخاب نداشـتیم و با کشـورهای 

محدودی امکان همکاری داشـتیم.
 رابطه با آسیا برای ما بسیار مهم است.

 امـروز مبنـای ما این اسـت که سـرمایه خارجـی وارد 
ایـران بشـود و در تولیـد ما شـراکت کنیم بـرای تصرف 

بازارهـای خارجی
 ما باید خودرو را صادر کنیم.

 مبنـای همـکاری با فرانسـه تولیـد خـودرو در کالس 
بـاال و صـادرات 30 درصـد ایـن تولیدات اسـت.

 امروز قراردادهای ما با دنیا بلند مدت است.

 قرارداد ایران ایر برای خرید هواپیما 16 ساله است.
 از پول نفت یک دالر برای هواپیما نمی دهیم.

 هواپیمـا وارد ایـران می شـود و از محل فعالیتش پول 
آن پرداخت می شـود.

 سـال گذشـته ایرانیـان 5 میلیـارد دالر پـول بلیـط 
انـد. هواپیمـای خارجـی داده 

 یکـی از راههای اشـتغال فعـال کردن بخش توریسـم 
است.

 بخشـی از صنعـت توریسـم حمل و نقل هوایی اسـت 
کـه باید سـامان پیـدا کند.

 شرایط معامالت ما با گذشته کامال متفاوت است.
 امروز از برجام و تحریم عبور کردیم.

 امـروز روز کوشـش عمومـی مـا برای سـاختن کشـور 
اسـت . امروز تعامل با جهان برای سـاختن ایران اسـت.
 امـروز امیـد دولـت بـه مـردم و آینـده کشـور از هـر 

زمـان دیگـر بیشـتر اسـت.
 تمـام کشـورهایی کـه در بخـش اقتصاد موفق شـدند 

توانسـتند سـرمایه خارجی را جـذب کنند.
 ما باید با مشارکت بازار خارجی را بدست آوریم.

 30 درصـد حداقـل مـا در قراردادهـای اخیـر صادرات 
خواهیم داشـت.

 از پول های آزاد شده نمی خواهیم استفاده کنیم.
 سـرمایه گـذار خارجـی با سـرمایه دار داخلـی ما باید 

مشـارکت کند.
 هواپیمایـی کـه تـا االن قـرارداد بسـتیم 140 فرونـد 

هسـتند کـه در طـول 8 سـال مـی آینـد.
 مسـافرت هـای طوالنـی ما داریم بـه اسـترالیا ، چین 
و .... کـه مـردم ناچـار به اسـتفاده از هواپیماهای کشـور 

بودند دیگـر  های 
 هواپیماهـای دور پـرواز در سـالهای آینـده تحویل می 

شود.
 در خریـد هواپیمـا مسـاله سـالمت و جـان هواپیمـا 

اسـت مهم 
 برای راه آهن ما قراردادهایی منعقد کرده ایم.

 در ریل سرمایه گذاری ما بیشتر از هوایی است.
 بـرای رونق اقتصـادی از توان داخلـی و منابع خارجی 

باید اسـتفاده کنیم.
رشـد  بایـد  کنیـم  رفـع  را  بیـکاری  بخواهیـم  اگـر   

باشـیم. داشـته  درصـدی   8 اقتصـادی 
 ممکـن اسـت در دولـت مـن بـه تـورم 8 درصـدی 

برسـیم.
 ریـس جمهور فرانسـه یکـی از اهدافشـان برای حضور 
در ایـران را ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان ایرانـی اعـالم 

کرد.
 نسـل جـوان ما آمادگـی دارد که می توانـد فناوری را 

بـه خوبی جـذب کند.
 مـا در 10 سـال گذشـته 1000 میلیـارد دالر درآمـد 

داشـتیم امـا تولیـد شـغل خالـص صفر بوده اسـت
 ما بدنبال منطقه قدرتمند هستیم.

در  تنـش  ادامـه  دنبـال  بـه  متاسـفانه  کشـورهایی   
هسـتند. منطقـه  کشـورهای 

 مسـئله محیـط زیسـت بـرای ایـن دولـت مهـم بوده 
اسـت . اولیـن مصوبه هیـات وزیران ما در مـورد دریاچه 

ارومیـه بود.
 مـردم در انتخابـات پیـش رو رسـالت سـنگینی بـر 

عهـده دارنـد.
 دولـت وظایفـش در مـورد صالحیـت هـا را بـه خوبی 

عمـل کرده اسـت.
 از همـه کسـانی کـه بـا ثبـت نامشـان شـور اولیـه را 

ایجـاد کـرده انـد تشـکر مـی کنـم.
 امیـدوارم انتخاباتـی حداکثـر رقابتـی و مشـارکتی را 

باشیم. شـاهد 
 نبایـد شـائبه مهندسـی شـدن انتخابـات در ذهنـی 

کسـی شـکل بگیـرد.
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بگوویچ:
بازی را باختیم ولی جنگ را 

نمی بازیم
هرچنـد ایـن بـازی را واگـذار کردیـم امـا شـک 
نداشـته باشـید کـه جنـگ صعـود بـه لیگ برتـر را 

پیـروز خواهیـم شـد و نبـرد بـرای مـا ادامـه دارد.
سـرمربی تیـم فوتبـال مـس کرمـان در پایـان 
بـازی تیمـش برابـر ایرانجـوان بوشـهر تاکیـد کـرد 
کـه تیـم مـس بـه لیـگ برتـر صعـود خواهـد کرد. 
وینگـو بگوویـچ در رابطـه بـا ایـن بـازی گفـت: مـا 
شـناخت خوبـی از حریـف کسـب کـرده بودیـم و 
راه هـای گلزنـی حریـف را تشـریح کـرده بودیـم اما 
بهرشـکل فوتبـال بـازی اشـتباهات اسـت و در این 
مسـابقه یـک اشـتباه تیـم ما کافـی بود کـه حریف 
بـه گل برسـد. وی افـزود: در ادامـه فشـار خوبـی به 
دروازه ی حریـف وارد کردیـم اما ایـن برای گلزنی ما 
کافـی نبـود و اگـر در زدن ضربـه ی آخـر بـا دقت تر 
عمـل می کردیـم می توانسـتیم در ایـن بـازی بـه 
گل برسـیم ضمـن اینکه بایـد برخـی از صحنه های 
داوری در ایـن بـازی نیـز مـورد بازبینی قـرار گیرد.
سـرمربی مـس بـا اشـاره بـه بازی های پیـش رو 
می گویـد: مـا هرچنـد ایـن بـازی را واگـذار کردیـم 
اما شـک نداشـته باشـید کـه جنگ صعـود به لیگ 
برتـر را پیـروز خواهیـم شـد و نبـرد بـرای مـا ادامه 
دارد. مـا هنـوز 14 بـازی دیگـر پیش رو داریـم و با 
درس گرفتـن از ایـن باخـت خـود، خیلـی زود ایـن 
شکسـت را جبـران خواهیـم کرد تا از کـورس باالی 

جـدول عقـب نمانیم.

مهریه جالب همسر علی دایی! 
 علـی دایی در خصوص انتخاب همسـرش گفت: 
همسـرم را هـم مـن انتخـاب کـردم و هـم مـادرم. 
علـی دایـی در ادامـه می گویـد: همسـرم فرزند اول 

خانواده اسـت. 
مهریـه همسـر علـی دایـی: ازدواج علـی دایی در 
اول بهمـن مـاه 1383 صـورت گرفـت و بـه جرگـه 
 1384 سـال  در  دایـی  علـی  پیوسـت.  متاهلیـن 
بـا  آشـنایی  شـیوه  در خصـوص  ای  مصاحبـه  در 
همسـرش و خصوصیـات شـریک زندگیـش گفـت: 
همسـرم از آشـنایان دور خانوادگـی مـا مـی باشـد، 
مـادرش اردبیلـی و پـدرش تبریـزی اسـت و بزرگ 
شـده تهران می باشـد. مشـخصات کامل یک دختر 
آذربایجانـی را دارد و لیسـانس صنایـع غذایـی مـی 

باشـد، او هشـت سـال از مـن کوچـک تـر اسـت.
مهریـه  دایـی  ازدواج  مـورد  در  جالـب  نکتـه 
همسرشـان اسـت. »از آنجـا کـه خانـواده همسـرم 
دارای اعتقـادات ارزشـمند اسـالمی هسـتند، مهریه 
شـان مثل مهریـه حضرت فاطمه)س( »آب« اسـت. 
خیلـی ها فکـر می کردن که مهریه همسـرم سـکه 
هـای زیادی اسـت، بـه قول ایـن جدیدی هـا! اما با 
تفاهمـی کـه بین ما بـود، مهریه ضامن خوشـبختی 
نیسـت، بلکـه صداقـت ها و حسـن نیت هـا، زمینه 

سـاز یـک زندگی مشـترک اسـت«

کودک افغان در انتظار 
پیراهن مسی

دفتـر روابـط عمومـی لیونـل مسـی، بـه بخـش 
اسـپانیایی بی بی سـی گفته  کـه فوق سـتاره فوتبال 
آرژانتیـن و تیـم بارسـلونای اسـپانیا عالقمند اسـت 
»در صـورت اثبـات هویت مرتضی احمـدی، برای او 
کاری بکنـد.« بـه گفته ایـن دفتر ایـن کار می تواند 
مالقـات با مرتضـی احمدی یا فرسـتادن هدیه ای از 

جملـه پیراهن ورزشـی برای او باشـد.
مرتضی احمدی، کودک 5 سـاله اهل افغانسـتان 
کـه از یـک خریطه )کیسـه( پالسـتیکی بـرای خود 
پیراهنـی شـبیه پیراهـن لیونل مسـی سـاخته بود، 
انتشـار عکس هایـش در شـبکه های اجتماعـی  بـا 
خبرگـزاری  پیشـتر  کـرد.  پیـدا  جهانـی  شـهرت 
فرانسـه بـه نقـل از سـید علـی کاظمی، سـخنگوی 
فدراسـیون فوتبال افغانسـتان، نوشـته بود که مسی 
بـا این فدراسـیون در تمـاس بوده تـا زمینه مالقات 
بـا مرتضـی احمـدی را فراهـم کنـد. آقـای کاظمی 
گفتـه کـه آنها در حـال بررسـی گزینه هـای ممکن 
بـرای محل این مالقات هسـتند تا ببینند مسـی به 
کابـل خواهـد آمد یـا مرتضی احمـدی بـرای دیدار 
بـا او به اسـپانیا یا کشـور دیگری سـفر خواهد کرد.

چهره هـا و تصویری کـه از بازیکنان 
تکـرار نشـدنی فوتبال در ذهـن مان جا 
گرفتـه بـه قـدری نفوذناپذیر اسـت که 
علـی پرویـن بـرای همیشـه در فوتبال 
ایـران اسـطوره  باقـی مـی مانـد و فقط 
ظهـور یـک پیتـر اشـمایکل مـی تواند 
آن ذهـن حـک شـده را در هـم بریـزد 
و عابـدزاده را یـک رده پاییـن تر بیاورد.

اگـر اوج فوتبـال سـیروس قایقـران با سـال های دبسـتان 
شـما همزمـان بوده پـس حق داریـد نظیـر او را در تیم ملی 
پرلژیونـر امـروز هـم نیابید و جای فرشـاد پیوس را همیشـه 
خالـی ببینیـد یا به رغـم حضور  علی کریمی سـتاره میلیون 
دالری فوتبـال آسـیا در بایـرن مونیـخ ،مجیـد نامجـو مظلق 
هـم مفتخر شـد به  ایـن ویترین پر سـتاره ایـران بپیوندد، و 

همـه بگویند عجـب جواهری بـود مجیـد نامجومطلق.
او  کـه متولـد 10 خـرداد 1345 تهـران اسـت ،دربـاره 

شـروع دوران بـازی اش  چنیـن مـی گویـد:
فوتبالـم را در زمیـن گـود شـهرزاد، شـروع کـردم. یـادم 
هسـت 15سـاله بـودم که رحیـم میرآخـوری بـازی ام را دید 
و مـرا بـرای جوانـان بانـک ملـی خواسـت. آن موقـع جوانـان 
اگـر  یعنـی مـن  بـازی کننـد،  تـا 20 سـال  می توانسـتند 
می رفتـم، می توانسـتم تـا 5 سـال در ایـن تیـم بـازی کنـم. 
راسـتش وقتـی ایـن پیشـنهاد را گرفتـم بـاورم نمی شـد که 
می توانـم بـروم بـازی کنم. بـرای همین خجالت می کشـیدم 
کـه بـروم قاطی بزرگان تسـت بدهم اما آخـرش رفتم تمرین 
و تسـت دادم. خوشـبختانه در همان تسـت اول هـم انتخابم 
کردنـد. راسـتش آنجا آنقـدر بازیکن خـوب داشـتند که آدم 
لـذت می بـرد. فکـر می کنـم همین االن کـه فوتبالمـان افت 
کـرده بـه دلیـل از بین رفتن باشـگاه های بازیکن سـازی مثل 
بانـک ملـی اسـت. مـن 3 سـال در بانـک ملـی بـازی کردم، 
یعنـی تـا سـال 63.در آن سـال کـه لیـگ نیمه تمـام مانـد 
در 6 بـازی بـرای تیـم، 14تـا گل زدم و خیلـی خـوب بودم. 
بعـد آقـای پرویـن دنبالـم فرسـتاد و مـن رفتم تو نمایشـگاه 
پاییـن  آنقـدر سـنم  مـن  عـارف.  خیابـان  در  ماشین شـان 
بـود کـه روم نشـد تنهایـی بـروم پیـش علی آقـا و بـا یکـی 
از دوسـتانم رفتـم. ایشـان آنجـا خیلـی از مـن تعریـف کرد. 
قـرار شـد بـروم تمریـن و یـک هفتـه بعـد از آن هـم تمرین 
کـردم. آن موقـع محصـل بـودم و پرسـپولیس در داوودیـه 
تمریـن می کرد. تمرین سـاعت 3 شـروع می شـد و مـن تازه 
2/5 از مدرسـه می آمـدم. ایشـان قـرار شـد مشـکل رفـت و 
آمـدم را حـل کنـد کـه در ایـن گیـرودار یکـی از طرفـداران 
تیـم آمـد و 35 هـزار تومـان بـه مـن پـول داد تـا مشـکلم 
بـر ظـرف شـود. ایـن اصـل قصـه اسـت. یـک هفتـه تمرین 
کـردم، دیـدم شـرایط خیلـی مناسـب نیسـت و جـو خوبـی 
نـدارم. بعـد آقـای پرویـن مـرا صـدا کـرد و گفت تـو از آقای 
بابایـی پـول گرفتـی؟ آقای بابایـی یکی از طرفـداران قدیمی 
تیـم بـود کـه بـه بچه ها کمـک هـم می کـرد. علی آقـا گفت 
او بـه شـما 35هـزار تومـان پـول داده اما درخشـان که گنده 
تیـم اسـت یـک قـران پـول نگرفتـه. قـرار بـود ایـن پـول از 
طریـق مـن بـه شـما داده بشـود. اگـر او ایـن پـول را می داد 
دیگـر دلخـوری هـم پیـش نمی آمـد. راسـتش مـن از ایـن 
اتفـاق یـک مقـدار ناراحـت شـدم و پـول را پـس دادم. بعـد 

هـم کـه ماجـرای رفتنم بـه پرسـپولیس منتفی شـد و رفتم 
اسـتقالل. مـن یـک تـه رگـه اسـتقاللی هـم داشـتم و بعـد 
هـم کـه رفتـم آنجـا دیدم جو خـوب اسـت و ماندگار شـدم.

بعـد هم سـال های خـوب فوتبالـم در اسـتقالل  و سـال 64 
، تیم ملـی هـم رفتـم. خیلـی سـال خوبی بـود. آن سـال  در 
سـه جـام قهرمان شـدم و بـرای همین هـم خیلـی برایم آن 
سـال، خاطره انگیـز اسـت . در بازی اسـتقالل و پـاس بود که 
روی تـکل اکبـر یوسـفی پایـم داغون شـد  ونزدیـک به یک 
سـال و دو سـه مـاه بـازی نکـردم. از طرفی اسـتقاللی ها هم 
بـه قـول خودشـان وفـا نکردند. کشـاورز بـه من کلیـد خانه 
را داد و گفـت بـرو ببیـن اگـر پسـندیدی دو سـال بـرای مـا 
بـازی کـن. اسـتقاللی ها هـم ایـن پیشـنهاد را به مـن دادند 
امـا خبـری از خانـه نشـد. قهرمان آسـیا هـم شـدیم، دوباره 
خانـه را ندادنـد. بعـد  که پای من آسـیب دیـد. حتی حقوق 
ماهانـه مـن را قطـع کردنـد. می گفتنـد براسـاس تمریـن و 
بـازی پـول می دهیـم. خالصـه کم لطفـی شـد بـه مـن.. بعد 
فکـر می کـردم بـا خـودم کـه حـاال حتی بـه من حقـوق هم 
نمی دهنـد. پرویـن تـازه از پرسـپولیس رفته بـود و عابدینی 
می خواسـت بـا اسـم ها جـای او را پـر کنـد کـه بـه مـن و 
عابـدزاده زنـگ زد. هر دو هـم مصدوم بودیم امـا عابدینی به 
مـن گفت بیـا، تو را می فرسـتیم آلمـان. اگر نمی رفتـم واقعاً 
فوتبالـم تمام می شـد.خالصه سـه سـال هم در پرسـپولیس 

. بودم 
نامجـو مطلـق پـس از پایـان دوره بـازی اش بـه حرفـه 
مربیگـری روی اورد و در تیمهـای متفاوتی ازجمله اسـتقالل 
و مـس کرمـان بـه عنـوان دسـتیار و اخیـرا نیـز بـه عنـوان 
سـرمربی تیم فوتبال گل گهر سـیرجان مشـغول به کار شده 
اسـت و همیـن بهانـه ای شـد تـا سـراغ ایـن چهـره ماندنی 

فوتبـال ایـران رفتـه و دقایقـی پـای صحبتهایش بشـینیم.
 حـال و هـوای این روزهای باشـگاه گل گهـر در په 

وضعیتی اسـت؟
خوشـبختانه در چنـد بـازی اخیر تیم مـا روند رو به رشـد 
خوبـی را داشـته و هـر بـازی بهتـر و هماهنـگ تر شـدیم ،اما  
یکسـری مشکالت همچنان بوده و هسـت که درصدد برطرف 
کـردن آنها هسـتیم.مهمترین کاری که ما انجـام دادیم کار بر 
روی ذهنینـت و مسـائل روحـی روانی بازیکنان است.مسـئله 
بعـدی جذب بازیکـن در نیم فصـل بود.همانطور کـه میدانید 
گرفتـن بازیکـن در میانـه راه کار بسـیار سـختی اسـت چـرا 
کـه معمـوال بازیکـن خـوب کـه با هیـچ تیمـی قـرارداد ندارد 
را کمتـر میتـوان پیـدا کرد.همچنیـن تیمهـا بـه آسـانی بـه 
بازیکنانشـان اجـازه انتقـال بـه تیـم دیگـری را نمیدهند،کما 
اینکـه مـا نیـز ایـن کار را نکردیم،بـا این حال خوشـبختانه ما 
موفـق بـه جذب بازیکنان در پسـت هـای مورد نظـر خودمان 
شـدیم  و امیدواریـم در کوتـاه مدت با ایـن بازیکنان جدید به 

هماهنگـی های الزم دسـت پیـدا کنیم.
 دلیـل تسـاوی در بیشـتر بازیهـای اخیـر باشـگاه  
از جملـه تسـاوی خانگـی چنـد روز پیـش در مقابل 

یزد چیسـت؟ فـوالد 
اولیـن دلیلـی که بیش از همه ما را آزار میدهذ ،مشـکالت 
سـخت افـزاری و چمـن مصنوعی باشـگاه گل گهر اسـت که 
تفکـرات مـا و بازیکنـان را نمیتوانـد بـراورده کند.واقعا حیف 
اسـت وقتـی این مجموعه زیر سـاخت چمن طبیعـی را دارد 

،چـرا بـر روی آن چمـن مصنوعی قرار داده اند؟شـرایط بازی 
در چمـن مصنوعـی بسـیار تفـاوت دارد بـا چمـن طبیعی و 
بهمیـن دلیـل اسـت کـه اکثـر تیمها بـرای کسـب تنها یک 
امتیـاز خـارج خانـه بـه سـیرجان سـفر میکننـد.در بـازی با 
فـوالد تیـم مـا از همـان دقایق ابتدایـی حمالت همـه جانبه 
ای را روی دروازه مهمان خود داشـتیم و حتی موفق شـدیم 
چندیـن موقعیـت خطرنـاک را روی دروازه حریـف خلق و تا 
اسـتانه فتـح دروازه نماینـده یـزد نیـز پیـش رویـم امـا ایـن 
موقعیـت هـا بـا بد شانسـی کامـل ما تبدیـل به گل نشـد و 
هـر چـه زدنیـم بـه در بسـته خـورد. ولـی در خـارج خانه ما 
وضعیـت بهتـری داریـم هرچند این بد شاسـی هـا همچنان 
گریبانگیـر تیـم ماسـت،بعنوان مثـال در بازی بـا خیبر خرم 
آبـاد اگـر کمـی خـوش شانسـی بـا مـا بـود بـا امتیـاز کامل 

زمیـن را تـرک میکردیم.
 در کل شـما وضعیـت فوتبـال اسـتان کرمـان را 

چگونـه مـی بینیـد؟
مـس کرمـان که قطب فوتبال اسـتان اسـت و بـا توجه به 
سـرمایه های موجود و پتانسـیل خوب این اسـتان در زمینه 
بازیکن سـازی و امکانات مادی و سـخت افزاری ،جای بسـی 
تاسـف اسـت که در لیگ یک بـازی می کند.ایـن تیم لیاقت 
حضـور در لیـگ برتـر و حتی کسـب عنـوان دارد و بـا توجه 
بـه نقـاط بارزی کـه گفتم می توانـد از نظر سـاختار تیمی و 
مدیریتـی و کل باشـگاه بـه تیمی همانند »سـپاهان اصفهان 
تبدیل شـود بشـرط انکه همه مسـئوالن اسـتانی از این تیم 
حمایـت کنند.مس رفسـنجان نیز تیم بازیکن سـازی اسـت 

کـه تا به امـروز بازیکنان طـراز اولی مانند علـی علیزاذه،علی 
سـامره و آرش برهانـی از ایـن شهرسـتان معرفـی شـده اند.

در یـک کالم وقتـی سـه تیـم خـوب و قـوی از یـک اسـتان 
در لیـگ وجـود دارد پس آن اسـتان ،اسـتان فوتبـال خیزی 

است.
 در ماههـای اخیر شـاهد رفتن چهره هـای فوتبالی 
زیـادی از بیـن مان بودیـم کـه آخرین آنهـا مرحوم 
رضا احـدی و همایـون بهـزادی بودند.چرا مـا عادت 

داریـم بعـد از فوت بـزرگان ،یـاد آنها مـی افتیم؟
متاسـفانه جامعه مرده پرسـتی هسـتیم،تا وقتـی زنده اند 
قـدر بـزرگان وجایـگاه آنها را نمـی دانیم ،فقظ وقتـی مردند 
هـزاران وعـده و وعیـد به بازمانـدگان آنها میدهیـم که حتی 
اگـر عملـی شـوند هـم بـه هیـچ دردی نمیخورد.بـرای مثال 
شـنیده ام باشـگاه اسـتقالل بعـد از فـوت رضـا احـدی گفته 
اندحاضرنـد هزینـه هـای بیمارسـتان آن مرحـوم را متقبـل 
شـوند!امثال بهـزادی هـا و احـدی هـا زیـاد داریـم کـه باید 
امـروز بـه یادشـان باشـیم چـرا کـه فـردا شـاید خیلـی دیر 

باشـد.مانند اکبـر کارگر،افتخـاری و کاظم سـیدعلیخانی.
و حرف و نکته آخر؟

کرمـان مـردم خـوب و بسـیار مهربانـی دارد کـه شـاید 
نمونـه شـان کمتـر پیـدا شـود و لیاقـت ایـن مـردم خـوب 
داشـتن حداقـل یـک تیـم در لیـگ برتـر اسـت.همچنین از 
مجموعـه گل گهـر و مدیریـت و سرپرسـتی و تمـام دسـت 
انـدرکاران ایـن تیـم ،کمـال تشـکر را دارم که تـا این لحظه 

کمـال همـکاری را بـا بنـده داشـته انـد.

مجید نامجو مطلق سرمربی تیم فوتبال گل گهر در گفت و گوی اختصاصی با پیام ما:

جامعه مرده پرستی هستیم

1 - پـپ گواردیـوال که در دوران بچگـی، توپ جمع کن 
بـوده  یک بار درخواسـت امضایش توسـط میشـل پالتینی 
اسـطوره فوتبال فرانسـه و باشـگاه یوونتوس رد شده است.

2 - پـپ گواردیـوال عاشـق هنـر اسـت. او پـس از تـرک 
بارسـلونا در نیویـورک بخـش زیـادی ار زمـان خـود را در 
گالـری هنـری معـروف سـیب بـزرگ در این شـهر سـپری 

مـی کرده اسـت.
در  گذشـته  فصـل  گواردیـوال  پـپ  هـای  لبـاس   -  3
مقاطعـی بسـیار حاشـیه سـاز شـده اسـت. او یـک بـار در 
کنفرانـس خبـری پیـش از جـدال تیمـش مقابـل پورتو در 
لیـگ قهرمانـان اروپـا تـی شـرتی را پوشـید که مربـوط به 
کمپیـن اعتـراض بـه مـرگ یـک خبرنـگار آرژانتینـی مـی 
شـد. گواردیـوال در جـدال برگشـت مقابـل پورتـو در لیـگ 
زیـاد،  شـادی  علـت  بـه  شـلوارش  از  بخشـی  قهرمانـان، 
پـاره شـد. مسـئله ای کـه تـا مـدت هـا سـوژه رسـانه ها و 

کاریکاتوریسـت هـا شـده بـود.

 - رابطـه پـپ گواردیـوال بـا همسـرش در یک فروشـگاه 
لباس در شـهر مانرسـا، در شـمال شـرق اسـپانیا آغاز شده 

است.
باشـگاه  بـازی اش در  اواخـر دوران  5 - گواردیـوال در 
هایـی همچـون االهلی قطـر و دورادوس مکزیـک نیز بازی 

اسـت. کرده 
6 - گواردیـوال بـه مصاحبـه هـای انفـرادی عالقـه ای 
نـدارد و همـواره گفـت و گوهـای خـود را با خبرنـگاران در 

نشسـت هـای خبـری اش انجـام مـی دهـد.
7 - گواردیـوال متولـد شـهر کوچـک کاتاالنی سـانتپدور 

در شـمال شـرق اسـپانیا است.
8 - شـورای شـهر سـانتپدور همچنـان گواردیـوال را در 
سـال 2009 بـه عنـوان پسـر مـورد عالقـه شـهر انتخـاب 

اند. کـرده 
9 - قبـل از حضـور در آلمـان و باشـگاه بایـرن مونیـخ، 
پـپ گواردیـوال سـاعت هـا بـا یـک معلـم زبـان آلمانـی در 

نیویـورک کار کـرده اسـت. گواردیـوال توانسـت بخشـی از 
اولیـن کنفرانـس خبـری اش را در بایـرن مونیـخ بـه زبـان 

برگـزار کند. آلمانـی 

10 - گواردیـوال بـه دعـوت گلف باز مشـهور اسـپانیایی 
و هـم وطنـش خوسـه ماریـا اوالزابـال، رقابـت هـای گلـف 
Ryder cup را در آمریـکا از نزدیـک تماشـا کـرده اسـت.

نکته هایی ناگفته از گواردیوال
یادداشت

هیچ گاه به دلیل اینکه فرد دیگری مسئول پرداخت آب بها است، آب را هدر ندهیم.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 69/الف/11-94م )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد تامین وسـائط نقلیه سـبک با راننـده جهت اسـتفاده )مربوط به امور آب شـهر کرمـان( را با مبلـغ بـرآورد 2/647/529/280 
ریـال از محـل اعتبـارات داخلـی از طریق برگـزاری مناقصه به پیمانکار واجد شـرایط )شـرکتهای خدماتـی( که مجوز کار معتبـر در زمینه مربوطه و تاییدیه سـازمان تاکسـیرانی 
اسـتان را داشـته باشـند واگـذار نماید لـذا از کلیه شـرکتهای پیمانکاری کـه دارای گواهـی صالحیت انجام کار در رشـته مربوطه می باشـند و گواهـی صالحیت ایمنـی اداره کار 
را دارا باشـند، دعـوت مـی شـود حداکثـر تا پایـان وقـت اداری 94/11/17 جهـت دریافت اسـناد مناقصه بـه دفتر امـور قراردادهای شـرکت آبفا کرمـان واقع در بلـوار 22 بهمن 

ابتدای بلوار سـاوه مراجعـه نمایند. 
- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1/4/500/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شرکت آبفا کرمان. 

- آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج )حاوی مدارک مناقصه و پیشنهاد قیمت( به دبیرخانه شرکت: ساعت 14 مورخ 94/11/27
- افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 صبح چهارشنبه مورخ 94/11/28

- آدرس: کرمان- بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان کرمان- دفتر قراردادها
)ضمناً هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(

روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی       
دوم  هیـات   139460319012004484 شـماره  رای  برابـر 
و  اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در  واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد علـی بـداک فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 
3060048861 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه 
بـاغ بـه مسـاحت 36514 مترمربـع پـالک 7 فرعـی از 3368 
اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان بـه آدرس سـیرجان محمد 
ابـاد ناظـم پـور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای علـی ناظم 
پـور محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایی تقدیـم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهـد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسـناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 598                

هادی کاربخش
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سبک زندگی

پیشنهاد

کمدتکانی زودهنگام

دو هفتـه دیگـر از بهمن مـاه گذشـت و مـا بـه ماه های 
پـرکار آخرسـال چنـد قـدم نزدیک تـر شـده ایم. یکـي 
از قسـمت هاي همیشـه در معـرض بـه  هـم  ریختگي، 
کمدهـا و کشـوهاي لباس هـا هسـتند. شـاید راه هـاي 
زیـادي بـراي مرتـب شـدن آنها درنظـر گرفته باشـید 
امـا بـا وجـود بچه ها یـا به خاطـر زمان هایـي که عجله 
داریـد بـا کمتریـن واکنشـي کمدهـا دوبـاره نامرتـب 
مي شـوند. حتمـا راه حل هایي بـراي این بحـران داخلي 
هسـت! کافـي اسـت کمـي دلمـان را بـه دریـا بزنیم و 
دوبـاره بـه فضـاي در اختیارمـان و لباس ها نـگاه کنیم. 
چـه کمـد بـزرگ و جـاداري بـا کشـو هاي زیاد داشـته 
باشـید و چـه فقـط یـک کمـد دو در داشـته باشـید 
فقـط بـا 2 کشـو، بـاز هم ایـن نکته هـا به کمک شـما 
مي آینـد. شـاید حتي ایده هـاي جدیدتري بـه ذهن تان 

برسـد براي حـل ایـن معضل.
دل بکنید

سـري به کمـد لباس تـان بزنیـد. یکي یکـي لباس ها را 
ورق بزنیـد. کدام لباس ها را بیشـتر از یک سـال اسـت 
کـه نپوشـیده اید؟! کمـي بـا خودتـان صـادق باشـید، 
بعـد از ایـن هـم ایـن لباس هـا را نمي پوشـید. یک بـار 
از اینهـا دل بکنیـد و اگر نو و قابل اسـتفاده هسـتند به 
خیریـه اي اهـدا کنیـد تا با ایـن کار لبخنـدي روي لب 
کسـي کـه نمي شناسـید بیاید. باز هـم با ایـن کار فضا 

مي شـود.  خالي 
از جعبه ها کمک بگیرید

بـراي مرتب کـردن کشـو ها از جعبه ها کمـک بگیرید. 
مثـال یک جعبـه لیوان که در حالت عـادي 6 خانه دارد 
را برداریـد و در هـر خانـه 2 جفت جـوراب با رنگ هاي 
نزدیـک بـه هـم قـرار دهیـد. بـراي مرتب کردن سـایر 
قسـمت هاي کشـوها هـم همین شـیوه را ادامـه دهید 
و جعبه هـا را مرزهـاي لباس هـا قـرار بدهیـد. حتـي 
لباس هـاي کوچـک هـم بـه راحتي بـا ایـن روش پیدا 

مي شـوند.
جعبه هاي تقسیم کننده

ایـن بـار از جعبه هـاي بزرگ تـر بـراي داخـل کمد هـا 
اسـتفاده کنیـد. سـعي کنیـد جعبـه اي کـه انتخـاب 
مي کنیـد ارتفاعـي حـدود 30 تـا 40 سـانت داشـته 
باشـد تا بتوانیـد لباس ها را از سـمتي که لبـاس ارتفاع 
بیشـتري دارد، درون آن قرار دهید. پشـت هر ردیف از 
لباس ها یک شـيء سـنگین بگذارید تـا ردیف لباس ها 
به هـم نریـزد. بـا ایـن روش لباس ها خیلـي راحت پیدا 

مي شـوند.
طبقه هاي پارچه اي

قسـمت انتهایـي از یـک میلـه آویـز کمـد را بـراي 
طبقه هـاي پارچـه اختصـاص دهیـد و خرده ریزه هایـي 
کـه ممکن اسـت خیلـي دنبال شـان بگردیـد را در این 
وسـیله جاسـازي کنیـد؛ مثـال آسـتین هاي حجـاب یا 

جورواجـور. جوراب هـاي 
چمدان ها را بیرون بیاورید

نـه! پیشـنهادي بـراي سـفر نداریـم. شـما همیشـه در 
سـفر نیسـتید پس همیشـه از چمدان هاي تان استفاده 
نمي کنیـد. لباس هایـي کـه در تغییر فصل جمع شـان 
مي کنیـد را در چمدان هـا قـرار دهیـد. وقتـي هـم بـه 
سـفر مي رویـد و چمـدان الزم مي شـوید لباس هـا را 
داخـل جعبه هایي بگذارید و گوشـه اي از اتاق قرارشـان 
دهیـد تـا زمـان بازگشـت. اینطـوري از فضـاي خالـي 

داخـل چمدان هـا بـه خوبـي اسـتفاده کرده اید.
مواظب کیف ها باشید

نکنیـد  مراقبـت  خوبـي  بـه  هاي تـان  کیـف  از  اگـر 
بـه مـرور زمـان شـکل خـود را از دسـت مي دهنـد و 
چرمي هـاي آنهـا در قسـمت هایي، شکسـته و پوسـته 
پوسـته مي شـوند پس بهتر اسـت اگر فضا دارید آنها را 
آویزان کنید. در غیراین صورت سـعي کنید به شـکلي 
از بدفـرم ایسـتادن یا تا خـوردن آنهـا جلوگیري کنید. 
مي توانیـد از ترفنـد قـراردادن کیف هـا درون یکدیگـر 

کمـک بگیرید.

هـر فصـل پوشـش خـاص خـود را دارد. در این میـان برخی 
از اواسـط فصـل هـم نوع پوششـان عـوض می شـود. در زیر 

به شـما پیشـنهادهایی بـرای نیمـه دوم زمسـتان داده ایم:
تجسم ظرافت

ایـن  طراحـي  بـا  لوکـس،  سـاعت هاي  پـرآوازه  نـام  رادو، 
سـاعت زیبـا بـار دیگـر ظرافـت و تجمـل محصوالتـش را به 
همـگان نشـان داد. ایـن سـاعت اتوماتیـک بـا صفحـه گـرد 
کـه موتـور و لوازم جانبـي داخلـي اش نمایان و واضح اسـت، 
بـا کارهـاي کالسـیک همیشـگي رادو تفاوت دارد و اسـپرت 
بـه نظـر مي رسـد. بنـد آن تلفیقـي از چـرم و اسـتیل اسـت 
کـه رنگ هـاي متنـوع آن، انتخـاب را سـخت مي کنـد.  بدنه 
اسـتیل ایـن سـاعت هـم در رنگ هـاي نقـره اي، طالیـي و 

مسـي ارائه شـده اسـت.

عینک نگین نشان

وارد  میومیـو  کمپانـي  عینک هـاي  مجموعـه  جدیدتریـن 
دنیـاي مـد شـد. در ایـن مجموعـه عینک هـاي نگیـن دار و 
پـرزرق و بـرق بـه چشـم  مي خـورد. ایـن مـدل بـا فریـم 
گربه ای و نگین هاي ریز و درشـت مشـکي همراه با دسـته و 
پـل طالیـي رنگ ترکیـب منحصربه فرد و لوکسـي مي سـازد 
کـه زیبایـي وصـف نشـدني ای را بـه چهره شـما مي بخشـد. 

ایـن طراحي نشـان مي دهـد طراحـان صاحب نـام دنیاي مد 
بـا هـر ترفنـدي سـعي دارنـد در کارهـاي خـود تنـوع ایجاد 

کننـد تـا مخاطـب و مشـترب بیشـتري جـذب کنند.

مجموعه کیف هاي زمستاني

کیف هـاي زمسـتاني کارولینا هـررا با در  برداشـتن المان هاي 
زمسـتاني مثـل پوسـت و خـز روانـه بـازار شـد. ایـن کیف ها 
بـا اسـتفاده از پوسـت هاي طبیعـي بـا رنـگ کـرم و قهوه ای 
روشـن، بـا سـادگي و ظرافـت هرچـه تمـام مناسـب بانـوان 
منحصر به فـرد و خوش سـلیقه اسـت. ایـن کیف هـاي زیبا که 
چنـدان مورد پسـند فعـاالن محیط زیسـت نیسـت، به تیپ 

شـما چهره کالسـیک مي بخشـد.

روسري ابریشمي

اسـکادا نـام معتبـر دنیـاي مـد، بـا طراحـي روسـري هاي 
ابریشـمي و لوکـس توجـه خانم هاي خوش سـلیقه را به خود 
جلـب مي کنـد. ایـن روسـري بـا نقـش و نگارهـاي رنگین و 
زیبـا، بـا رنگ هـاي آبي تیـره و آبـي فیـروزه ای بـراي پاییز-

زمسـتان، انتخاب مناسـبي است که جذابیت شـما را دو برابر 
مي کنـد.

لذت دویدن زیر باران

ریـن بـوت یا همـان بوت ضدآب، یکـي دیگـر از تازه واردهاي 
دنیـاي پوشـاک اسـت کـه بربـري بـراي خردسـاالن هـم 
مناسـب  آب،  ضـد  بوت هـاي  ایـن  کـرده  اسـت.  طراحـي 
روزهـاي بارانـي اسـت و مانـع از ورود آب بـه داخـل کفـش 
و خیـس شـدن پـاي کـودکان مي شـود. ایـن ریـن بـوت بـا 
طـرح کالسـیک بربـري بـراي دختربچه هـا و پسـربچه هاي 

خوش پـوش انتخـاب مناسـب و متفاوتـي  اسـت.

کالسیک تمام عیار

اگر در یکي از شـب هاي سرد زمسـتان، براي مالقات رسمي، 
بـه دنبـال چهـره ای منحصربه فرد و کالسـیک هسـتید، باید 
بـه مجموعه کفش هـاي جدید و زمسـتاني سـالوادور فرگامو 
نگاهـي بیندازید. ایـن کفش مانند کفش هاي کالسـیک این 
برنـد صاحب نـام، رویـه کشـیده و بلنـد دارد کـه دو منگولـه 
سـادگي را از چهـره آن دور مي کنـد. اسـتفاده از خز به جاي 

چـرم، ایـن محصول را جـذاب و لوکس ساخته اسـت.

تلفیق مروارید و کریستال

کارهـای  جدیدتریـن  از  یکـی  خـاص،  گوشـواره های  ایـن 
زاراسـت. گوشـواره هـای بلند و کوتـاه با ترکیبـی از مروارید 
و کریسـتال، جذابیـت ویـژه ای دارد کـه می توانـد بـرای هـر 
خانمـی قابـل توجـه باشـد. قیمت حـدودی این یـک جفت 

گوشـواره چیـزی حـدود 70 هـزار تومان اسـت.

دوقلوهاي افسانه ای

مجموعـه امبر انـد ماسـک، تازه تریـن محصـول ارائـه شـده 
کمپانـي زرجـوف، تحت عنوان شـوتینگ اسـتارز اسـت. این 
مجموعـه شـامل دو عطـر لوکـس و گران قیمـت اسـت کـه 
ترکیـب همزمـان آنهـا رایحـه سـومي خلـق مي کنـد. امبـر 
اسـتار، عطري گرم، چوبي و شـرقي اسـت و اسـتار ماسـک، 
گلـي، چوبي و مشـکي اسـت. ایـن پکیج لوکـس محدودیت 

جنسـیتي نـدارد و بـراي خانم هـا و آقایـان مناسـب اسـت.

کالسیک ها و مدرن ها بخوانند

پیشنهادهایی برای زمستان

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

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/39 )نوبت اول(
شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقـداری لوله پلـی اتیلـن در اقطـار 63-90-110-250 مورد نیاز خـود را از طریـق تولید کننـدگان یا نمایندگان رسـمی آنها 
خریـداری نمایـد. لـذا واجدین شـرایط مـی توانند بـا ارائه معرفی نامـه از تاریـخ 94/11/15 لغایـت تاریـخ 94/11/24 جهت دریافت اسـناد مناقصه بـه آدرس کرمان انتهـای بلوار 

22 بهمـن شـرکت آب و فاضالب اسـتان- مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند. 
مبلغ اولیه برآورد: 4/920/440/000 ریال 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 236/00/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده در وجه شرکت آب و فاضالب 
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت:  تا ساعت 9 مورخ 94/12/4

افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 11 مورخ 94/12/4
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات 

پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد. 
روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی       
 139460319012004922 شـماره  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
در   مسـتقر  رسـمی  سـند  فاقـد  سـاختمانهای  و  اراضـی 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم منـور قزوینی کر فرزند یونسـعلی 
بشـماره شناسـنامه 8 صـادره از بافـت در یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت 254/2 مترمربـع پـالک 115 فرعـی از 5062 
اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان اکبراباد 
دیـوان بیگـی خریـداری از مالـک رسـمی آقای عباس شـهبا 
محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به 
مـدت دومـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض 
دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهـد شـد. 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسـناد و امالک- عباس ملکی
م الف 590                 

 زندگـی و حیـات همـه مـا بـه نفس 
کشـیدن وابسـته اسـت. در یوگا تنفس 
هـا  خیلـی  کـه  اسـت  مهـم  قـدر  آن 
تصـور مـی کنند یـوگا به تمامـی یعنی 
اولیـن  سـعدی  گلسـتان  در  تنفـس! 
:هـر  اسـت  تنفـس  خداونـدی  نعمـت 
نفسـی کـه فـرو مـی رود ُمّمـِد حیـات 
اسـت و چـون بـر می آیـد مفـرح ذات با تنفس عمیق، شـما 
بـه الیـه هـای عمیق تر مغز و منشـأ فکر می رسـید در ادامه 

مطلـب تنفـس عمیـق را بـه شـما یـاد خواهیـم داد. 

تکنیک تنفس عمیق
تنفس عمیق، شامل سه مرحله است:

1. دم عمیق
2. نگهداری نفس

3. بازدم عمیق
 دم عمیق

فـرو بـردن هـوا بـه ریـه هـا یعنـی دم، مطلوب ما نیسـت 
مگـر آن کـه این شـرایط را داشـته باشـد:

الـف- آهسـته و آرام باشـد. دم شـتاب آمیـز هرگـز نمـی 

توانـد ریـه هـا را بـه طور کامل پـر کند یعنی شـما هر چقدر 
سـعی کنیـد کـه نفس عمیق بکشـید اما این کار را با شـتاب 
انجـام دهیـد، ریـه هـای شـما به طـور کامـل پر نمی شـود. 

بایـد آهسـته ریه هـا را از هوا پـر کنید.
ب- نفـس عمیـق بایـد شـکمی باشـد. ابتـدای دم عمیق، 
قسـمتهای فوقانـی قفسـه سـینه از هـوا پـر مـی شـود کـه 
در تنفـس سـطحی هـم چنیـن چیـزی رخ مـی دهـد. آنچه 
مطلـوب ماسـت، پر شـدن قسـمتهای تحتانی قفسـه سـینه 
و حبابچـه های هواسـت. سـعی کنید با قسـمت شـکم خود 
نفـس بکشـید. وقتی به آرامی ریـه ها را از هـوا پر می کنید، 
در آخریـن لحظـات، یـک فشـار و درد اندکـی را در قسـمت 
فوقانـی شـکم )دیافراگـم( خود حـس می کنید. امـا چرا می 

خواهیـم چنیـن حالتی ایجاد شـود؟
سـلولهای بـدن مـا بـا خـون ارتبـاط مسـتقیم ندارنـد 
بلکـه ایـن ارتبـاط را لنـف یـا آب میـان بافتـی ایجـاد می 
کنـد. لنـف مـواد غذایـی را از خون مـی گیـرد و در اختیار 
سـلول قـرار مـی دهـد و از طرفـی مـواد زایـد را از سـلول 
مـی گیـرد و بـه خـون بـاز مـی گردانـد. هرچـه لنـف این 
تبـادل را سـریعتر و بهتـر انجـام دهـد سـالمت سـلول و 
شـادابی آن بیشـتر می شـود. به طور کلی سـالمت سـلول 
به دو عامل وابسـته اسـت: شـتاب و سـالمت خون، شـتاب 

لنف. و سـرعت 
سـرعت گـردش خـون عمدتـاً بـه قلب وابسـته اسـت اما 
سـرعت لنـف بـه حرکت عضلـه باالی شـکم یعنـی دیافراگم 
بسـتگی دارد. تنفـس عمیـق و شـکمی، دیافراگـم را حرکت 
مـی دهـد و این حرکت، در حفره شـکمی خألیـی ایجاد می 

کنـد کـه شـتاب لنـف را پانـزده برابـر مـی کند. سـالمتی و 
جوانی شـما اساسـاً به دو عامل وابسـته اسـت: عمق تنفسـی 

و گـردش خون.
بـا تنفسـهای عمیقی که انجـام می دهید، سـرعت لنف را 
فزونی می بخشـید و در نتیجه متابولیسـم سـلولی شما بهتر 
انجام می شـود و شـما شـادابی، سـر زندگی و انرژی فراوانی 

را احسـاس می کنید.
نگهداری نفس

شـاید مهمتریـن قسـمت تنفس، همیـن نگهداری باشـد. 
وقتـی شـما هـوا را در ریـه ی خود نگـه می دارید، به کیسـه 
هـای هوایـی خـود فرصـت مـی دهید کـه تبادل اکسـیژن و 
دی اکسـید کربـن را کامل انجـام دهند. در تنفسـهای تند و 
سـطحی، ایـن تبـادل خوب صـورت نمی گیرد چون شـما به 

ریـه های خـود فرصـت کافی نمـی دهید.
بازدم عمیق

در بازدمهـای سـطحی و معمولـی، ریه ها از مواد مسـموم 
و عمدتـاً دی اکسـید کربـن، به طور کامل خالی نمی شـوند. 
بـازدم هـم بایـد دو شـرط ویـژه داشـته باشـد: اول آن کـه 
آهسـته و آرام انجـام گیـرد. دوم آن که از راه بینی باشـد. اما 
در آخریـن لحظـات، دهـان را باز کنید و هـوای باقی مانده را 

بـا فشـار و صـدای »هه« بیـرون دهید.
در بازدمهـای سـطحی، حـدود 1300 تـا 1500 میلـی 
لیتـر از هـوای بازدمـی ریـه هـا خالی نمی شـود. ایـن هوای 
باقـی مانـده، یکـی از مهمتریـن علـل پیـری شـناخته شـده 
اسـت. بازدمهـای عمیـق را تجربه کنید و ریه هـای خود را از 

آخریـن هوای مسـموم نیـز خالـی کنید.

تنفس صحیح
آموزش

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

https://telegram.me/payamma

عطبه بهره بر
آییـن افتتاحیـه کارگاه فـرش عتبـات عالیـات در کرمان 
امنیتـی،  سیاسـی،  معـاون  کرمـان،  اسـتاندار  حضـور  بـا 
اجتماعـی اسـتاندار، سـردار چناریان و جمعی از مسـئولین 

روز گذشـته برگـزار شـد.
اسـتاندار کرمـان در ایـن آییـن بـا اشـاره بـه اینکـه قرار 
داد بافـت فـرش سـتاد عتبـات عالیـات در اسـتان کرمـان 
سـال گذشـته منعقـد شـده، افزود: در سـال گذشـته وقتی 
قـرار داد بسـته شـد، کمتـر کسـی تصـور مـی کـرد کارگاه 

هـای قالـی بافـی دایر شـوند.
علیرضـا رزم حسـینی اظهـار داشـت: تـا کنـون شـش 
کارگاه قالـی بافـی در اسـتان کرمـان دایر شـده و هفتمین 

کارگاه بـه زودی در راور آغـاز بـکار مـی کنـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه 50 هـزار متـر مربـع فـرش در 

کارگاه هـای سـتاد عتبـات عالیات اسـتان کرمـان بافته می 
شـود، افـزود: مـا در نظـر داریـم که دارهـای قالی بـه خانه 

هـا راه یابد.
اسـتاندار کرمـان تاکیـد کـرد: فـرش هـا باید بـا کیفیت 
بافتـه شـود تـا آوازه فـرش کرمان روز به روز بیشـتر شـود.

وی در پایـان در خصـوص بیمـه قالیبافـان قـول و خبـر 
داد: عـالوه بـر قالیبافانـی کـه تـا کنـون بیمـه شـده اند، 5 
هـزار نفـر از قالیبافـان کرمانـی زیر پوشـش بیمه قـرار می 

. ند گیر
الزم بـه ذکـر اسـت، کارگاه هـای زنجیـره ای قالی بافی 
عتبـات عالیات در چند شهرسـتان کرمان برپا شـده اسـت، 
در مجمـوع 320 نفـر در ایـن کارگاه هـا مشـغول بـه کار 
شـده انـد. در شهرسـتان راور کارگاه اول بـا 40 دار قالـی و 
90 بافنـده در حـال کار اسـت،همچنین کارگاه دوم بـا 60 

دار قالـی و 130 بافنـده در راور فعالیـت خـود را آغاز کرده 
اسـت.  همچنیـن در شـهر کرمـان 65 بافنـده در  کارگاه 

عالیـات شـهر کرمـان و 120  بافـی سـتاد عتبـات  قالـی 
بافنـده در بافـت و ارزوئیـه مشـغول بـه کار شـده اند.

استاندار کرمان در آیین افتتاحیه کارگاه قالی بافی ستاد عتبات عالیات استان:

 باید آوازه فرش کرمان روز به روز
 بیشتر شود

خبر

جامعه

بخش اول
تاثیـر  دیگـر  حاضـر  حـال  در 
شـبکه های اجتماعی بر کسـی پوشـیده 
نیسـت و اکثر کسـانی که دسترسـی به 
اینترنـت   دارنـد بـه گونـه ای در یکی از 
ایـن شـبکه های اجتماعی عضو هسـتند 
ایـن  بـرای  تولیـد خـوراک  و مشـغول 

هسـتند. گروهـی  رسـانه های 
بحـث و جـدل بـر سـر مفید یـا مضر 
بـودن ایـن شـبکه ها از تولد ایشـان آغاز 
شـده و هنـوز هـم ادامـه دارد عـده ای از مـردم می گوینـد کـه 
تبدیـل بـه کارگـران بـی جیـره  و مواجب این شـبکه ها شـده اند 
و عـده ی دیگـری بـه کارکرد خوب این شـبکه ها در اتحـاد مردم 
و یـا ایجاد هماهنگی بـرای به زیر کشـیدن دیکتاتورها همانگونه 
کـه در مصـر و لیبـی و تونس دیدیم اشـاره می کننـد و معتقدند 
اگر چنین شـبکه هایی وجود نداشـتند، بسـیاری از موفقیت هایی 
کـه مـردم در مقابـل دیکتاتورهـا بـه آن ها دسـت یافتند دسـت 
یافتنـی نبـود و هنوز باید امثـال قذافی و بن علی و سیاسـت های 
ضد بشـری ایشـان را تحمـل می کردیم، امـا عده ای توانسـتند با 
اسـتفاده  از ایـن امکانـات که بـه رایـگان در اختیار همـه ی مردم 
هسـت جامعـه را دچـار تغییراتـی کننـد و یـا شـاید بـه برخـی 

تغییرات سـرعت ببخشند.
در حـال حاضـر در ایـران هم حضور این شـبکه های اجتماعی 
را بـه گونـه ای پـر رنـگ در بیـن جوانـان و نوجوانـان می توانیـم 
ببینیـم تـا جائـی که حتـی در نوشـتار مـردم هم تاثیر گذاشـته 
و مـردم زیـادی بـه راحتـی در پیامک هـا و گاهـی در مراسـالت 
مخاطـب  رخ  بـه  را  فاحشـی  امالیـی  غلط هـای  اداری  جـدی 
می کشـند کـه گاهـی شـکل صحیـح نوشـتار آن کلمـه  را حتی 
خـود مخاطـب بـه خاطـر نمـی آورد و یکـی از مهم تریـن دالیـل 
چنیـن نوشـتاری ذات پیامـک و شـبکه های اجتماعـی اسـت 
کـه تالش دارنـد در مینیمال تریـن حالـت ممکـن و بـا هزینـه ی 
کم تریـن زمـان و انـرژی از نویسـنده و یـا مخاطـب، مطلبـی را 
منتقـل کننـد. بخـش دیگـر مشـکالتی که بـه لطف شـبکه های 
اجتماعـی غیر فارسـی زبـان رخ داده فینگلیش حـرف زدن اکثر 
کاربـران ایـن شبکه هاسـت کـه مثال در یـک روایت ممکن اسـت 
بگوینـد: فالنـی که مـرا invite کرده بـود بـه group اش رفتم 
و دیـدم آنجـا یـک مشـت teenager جمـع شـده اند و همـش 
 leave کـردن می باشـند، ایـن شـد کـه فـورا gossip مشـغول

دادم.
خـوب این شـکل فینگلیش صحبت کردن نـه چنان خدماتی 
بـه زبـان پارسـی انجـام می دهـد و نـه در راسـتای آشـنایی و 

آمـوزش زبان انگلیسـی حاصلـی دارد.
حـاال دیگـر اسـتفاده ی بچه هـا و زیـر سـن قانونی هـا از ایـن 
شـبکه های اجتماعـی و دسترسـی ایشـان بـه اطالعاتـی کـه به 
احتمال قوی برای سـن اش مناسـب نیسـت باشـد بـرای مطلبی 

دیگـر و انشـاهلل در صفحه ی تکنولوژی آموزش مدیریت سیسـتم 
کـودکان و اعمـال محدودیت هایـی بـرای ایشـان کـه تنهـا بـه 
سـایت های آموزشـی و اخالقی دسترسـی داشـته باشـند منتشر 
خواهد شـد، برگردیم به محاسـن و معایب شـبکه های اجتماعی، 
چنـدی پیـش در وبـالگ یک پزشـک ایـن مطلـب را خواندم که 
بـی ربط نیسـت بـا موضوع این مطلـب و آن مطلب هـم درباره ی 

دوسـتان مجـازی بـود به این شـرح:
شـما نمی توانیـد روی بیشـتر دوسـتان فیس بوکـی خودتـان 

حسـاب بـاز کنید.
رابین دانبار، اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه آکسـفورد به تازگی 
تحقیـق جالبـی در مـورد دوسـتی های فیس بوکـی انجـام داده 
اسـت. ایشان آدم شناخته شـده ای در زمینه تحقیقات شبکه های 
اجتماعـی اسـت، همیـن دانبـار بـود کـه مدتـی قبـل تئـوری را 
مطـرح کـرد کـه هـر شـخص در آن واحـد، تنها قـدرت مدیریت 
کـردن 150 دوسـت را دارد. پـس تکلیـف کسـانی که هـزاران و 

ده هـا هـزار دوسـت در فضـای مجـازی دارنـد، چه می شـود؟
خـب، پاسـخ بـه این سـؤال کمی سـخت اسـت. در نـگاه اول 
اگـر از مـن بپرسـید، پاسـخ من ایـن خواهد بـود که بسـتگی به 
ایـن دارد کـه شـما این تعداد دوسـت را چطور به حلقه دوسـتان 
خـود اضافـه کرده باشـید. با دیدن عکـس پروفایل آنهـا، ماطلعه 
مطالـب و کامنت هـا آنهـا و پـردازش مختصر شـخصیتی آنها، یا 
دوسـت یابی رنـدم! امـا حتی اگـر حلقه دوسـتان خود گزینشـی 
انتخاب شـده باشـند، آیـا باز هم در شـرایط ضـروری و الزم، این 
حلقـه مشـارکت، یاری یا دسـت کم دلـداری الزم را به ما خواهند 
داد؟ حـاال بـه تحقیق تازه رابیـن دانبار برمی گردیم، ایشـان روی 
3375 کاربـر فیس بـوک بریتانیایـی کـه بیـن 18 تـا 65 سـال 
داشـتند، ماطلعـه کـرد. ایـن کاربرهـا بـه طـور متوسـط 150 
دوسـت داشـتند. مشـخص شـد که تنها 4،1 آنها وابستگی دارند 
و فقـط 13،6 درصـد آنهـا طـی بحران هـای روحی، همـدردی از 
خـود نشـان می دهنـد.در ایـن تحقیـق ثابت شـد که هـر چقدر 
هـم حلقـه دوسـتان بزرگ تـری در فیس بوک داشـته باشـید، باز 

هـم تعـداد دوسـتان واقعی شـما تفـاوت چندانی نخواهـد کرد.
خـوب ایـن از دوسـتان مجـازی حـال برویـم بـر سـر بحـث 
مطالـب مجـازی علیرضـا مجیـدی کـه یکـی از نویسـنده های 
آنالیـن بسـیار موفـق ایران اسـت مدتها پیش در بالگش منتشـر 

: کرد
سرگرمی سـازی بـه خـودی خـود، چیز بـدی نیسـت و باعث 
تلطیـف روحیـه همگانـی، تحمل سـختی ها و شـادابی در جامعه 
می شـود. امـا اوضـاع وقتـی از کنترل خارج می شـود کـه در کنار 
این سرگرمی سـازی، شـاهد بذل توجه عمومی به سـوی مسـائل 
فرهنگی و علمی و هنری ناب نباشـیم و شـرایطی فراهم شود که 
در آن نویسـندگان، روشنفکران، ژورنالیست ها، کاریکاتوریست ها، 
همـه به حاشـیه رانـده شـوند و در این غوغا، صدایشـان به جایی 
نرسـد. شـرایط فعلی فضای سـایبری، درسـت به همیـن صورت 
شـده اسـت. طوری که قسمت بزرگی از آن دسـته از شهروندانی 

کـه دارای معلومـات، دانـش و تجربـه الزم بـرای تولیـد محتوای 
فاخـر هسـتند، حـس می کننـد، فضا برای فعالیت شـان مناسـب 
نیسـت. و البته دغدغه و مشـکالت این دسـته، فقط تنزل سلیقه 
عمومی نیسـت و به فهرسـت مشـکالت آنها می شـود، موارد زیر 
را افـزود: 1- متصـور نبـودن برگشـت اقتصـادی بـرای اقدامـات 
فرهنگـی یـا علمـی آنهـا در فضـای اینترنـت: بـه هـر حـال این 
قشـر برگزیده انتظار دارند، در ازای روزی دو سـه سـاعت فعالیت 
آنالیـن، برگشـت اقتصـادی ناچیـزی هـم کـه شـده، برایشـان 
وجـود داشـته باشـد. 2- مشـخص نبودن خـط قرمزهـا: آدم های 
خوشـفکر دوسـت دارنـد کـه نقد کننـد، تغییـرات مثبـت ایجاد 
کننـد و موشـکافی کنند. امـا چطور انتظـار دارید، برای شـخص 
یـا سـایتی کـه روزی چنـد مطلب هم تولیـد می کنـد، در عرض 
یکی دو سـال مشـکلی ایجاد نشـود. 3- نبود بسـتر سخت افزاری 
مناسـب و اینترنـت محـدود و هنـوز ُکنـد در ایـران 4- و البتـه 
یکـی سـوی مشـکل هم خـود این قشـر هسـتند. آنها با وسـایل 
ارتباطـی جدیـد غالبـا بیگانه هسـتند و بـه اندازه یک نوجـوان از 
توییتـر، اینسـتاگرام و تکنیک هـای سـاده کاربـری در آنها مطلع 
نیسـتند. آنهـا نمی داننـد که چطور با زبان سـاده با مـردم ارتباط 
برقـرار کننـد، چطـور تیتـر بزننـد، چطور از هشـتگ ها اسـتفاده 
کننـد، چطـور از عکس هـای جـذاب اسـتفاده کننـد. آنهـا حتی 
از تجربـه می ترسـند و در مـواردی هـم اصـوال آدم هایـی منزوی 

شـده اند کـه بایـد کم کم ایـن فوبیـا را از آنهـا زدود.
امـا سـؤالی کـه مطـرح می شـود ایـن اسـت که آیـا بـه بهانه 
یـا  می شـود  نامیـده  مجـازی  در شـبکه های  بیهودگـی  آنچـه 
وجـود برخـی از کاربری هـای خـارج عـرف، شایسـته اسـت کـه 
دسـتور محدودیـت کامـل اسـتفاده از ایـن سـرویس ها را صـادر 
کـرد؟ در اینجـا در بندهایـی به بررسـی این مطلـب می پردازیم: 
1- سیاسـت های محدودسـازی هیچـگاه کارآمـد نبوده انـد: حاال 
دیگـر اپلیکیشـن های چـت و شـبکه های مجـازی، محـدود بـه 
دو، سـه سـایت و سـرویس نیسـتند. در حال حاضـر جایگزین ها 
بسـیار فراوان تـر هسـتند و بعضـی از ایـن جایگزین هـا، حتـی از 
سـرویس های روتین مورد اسـتفاده مـردم هـم از جهاتی بهترند! 
از سـوی دیگـر چنـان کـه افتد و دانی، حـاال هر یـک از ایرانی ها، 

راه هایـی بـرای دور زدن محدودیت هـا دارد. 

مـا سال هاسـت کـه می گوییـم کـه محتواسـازان، ادیبـان و 
هنرمنـدان ایرانـی نیـاز بـه حمایـت دارنـد و البتـه بـه بـاور من 
ایـن حمایـت نبایـد اصـال دولتـی باشـد، بلکه بایـد خـود آنها و 
مـردم بـه یاری هم بشـتابند و سـعی کنند فضای نوی سـایبری 
را بهتـر درک کننـد. در بـه وجـود آمـدن فضـای راکـد هنـری 
و ادبـی جـاری، آن مترجـم و نویسـنده ای کـه نمی خواهـد در 
مـورد آثـار تـازه خود در وبالگی بنویسـد، آن عکاسـی که اکانت 
اینسـتاگرام نـدارد، آن اسـتادی کـه بـه انـدازه بضاعـت خود در 
مـورد دانـش خـود  حاشـیه هایش نمی نویسـد و بـه اشـتراک 
نمی گـذارد، مقصـر هسـتند. امـا علیرغـم همـه ایـن مشـکالت، 
هنـوز هـم در همیـن شـبکه های اجتماعـی می شـود، چیزهای 
دلخوش کننـده ای یافـت، کشـف ایـن دلخوش ُکَنک ها، درسـت 
بـه انـدازه یافتـن ُگلـی در صحـرا، شـادی بخش هسـتند. وقتی 
بـه اینسـتاگرام مـی روی و کاربـری را پیـدا می کنی کـه با دقت 
عکـس و متـن انتخاب می کند و منتشـر می کند و یـا در همین 
فضـا، می بینـی کـه برخـی از کتابفروشـی ها و ناشـران، اکانتـی 
بـرای خـود دسـت و پـا کرده انـد و بـه سـادگی بـا درج روجلـد 
و توضیحـات هـر کتـاب، محصولشـان را تبلیـغ می کننـد، شـاد 

می شـوی. 
خـودم و همـه را توصیـه می کنـم بـه امانـت داری و شـفافیت 
در انتشـار خبـر. نویسـندگی کار مقدسـی اسـت و رعایـت امانت 
در انتشـار خبـر و بیـان همـه حقیقـت و نـه بخشـی منتخـب و 
گزینشـی از آن، کامـال ضـروری اسـت. امـا مـا چقـدر در این کار 

موفـق بوده ایـم؟
در پایـان مهم تریـن مسـاله را ذکـر می کنـم و قضـاوت را بـه 
شـما وامی گذارم هرچنـد مطالعه نوعی دریافت اطالعات اسـت و 
فرقی نمی کند که این اطالعات روی کاغذ نوشـته شـده باشـد و 
یا در وبسـایتی مطرح شـده باشـند اما نسـل جوان ما بواسـطه ی 
جذابیت هایـی کـه در بقیـه ی سـایت ها و در شـبکه های مجازی 
موجود اسـت احتمال اینکه تمرکز کافی را داشـته باشـند و بدون 
منحـرف شـدن بتوانند مطلبـی را پی گیری کننـد و در پایان هم 
بـه نتیجـه ی قانع کننـده ای برسـند یـه هر حـال منقرض شـدن 
آرام روزنامه هـا و رشـد سـریع و روز افـزون سـایت ها دلیـل بـر 

این مدعا هسـتند. 

تعداد کل کاربران کره شمالی 
را می دانید؟ فقط 7200 نفر!

آژانـس  یـک  توسـط  اسـاس گزارشـی کـه  بـر 
بازاریابـی بـه نام We Are Social منتشـر شـده 
اسـت، ضریـب نفـوذ اینترنـت در کره شـمالی تنها 
0/03 درصـد یعنـی چیزی حدود 7200 نفر اسـت. 
یعنـی در کشـور تحـت حاکمیت کیم جونـگ اون، 
تعـداد کل کاربرهـا، حتی از تعـداد کاربران اینترنت 

یک شـرکت متوسـط هـم کمتر اسـت!
نفـوذ  مقایسـه، ضریـب  مقـام   در آن سـو، در 
البتـه  اسـت.  درصـد  ایسـلند،  98  در  اینترنـت 
نبایـد از خـرده ای از کـره شـمالی بگیریـد، چـون 
اگـر سـؤالی در مـورد ضریـب نـازل نفـوذ اینترنـت 
در کشـور کنیـد، آنهـا اینترنـت ملـی خـود بـه نام 
می کشـند.  شـما  رخ  بـه  را   Kwangmyong
چیـزی کـه البتـه بهتر اسـت بـه آن اینترانـت ملی 
گفتـه شـود! به وسـیله ایـن اینترانت ملـی، مقامات 
رسـمی و دانشـگاهیان کشـور می توانـد بـه 5500 
سـایت کـه عمدتـا سـایت های داخلـی مربـوط بـه 
اسـت،  دانشـگاه ها  و  دولتـی  ادارات  کتابخانه هـا، 
سـر بزننـد. سیسـتم عامـل مـورد اسـتفاده توسـط 
بیشـتر کاربـران هـم چیـزی اسـت کـه پوسـته ای 
شـبیه نسـخه های ابتـدای مـک دارد و اسـم اش را 
گذاشـته اند: سـتاره سـرخ! اهالی کره شـمالی، البته 
فیس بـوک ملـی خودشـان را هـم دارنـد. البتـه در 
ایـن فیس بـوک، آنهـا تنهـا مجازند بهمناسـبت روز 

تولـد هـم، پیـام تبریـک ارسـال کننـد.

تصورات درون مغز ما
به زودی توسط دانشمندان 
قابل دستیابی خواهند بود

تصـور کنیـد کـه چیـزی را در ذهنتـان تصـور 
کنیـد و بعد کسـی بـا نصـب الکتـرود روی مغزتان 
متوجـه شـود که ایـن تخیلی شـما چه بوده اسـت! 
یـا بیمـاری را در نظـر آوریـد کـه مبتال به سـندرم 
بیمـار  ایـن  اسـت.   locked-in یـا  قفل شـدگی 
بـا  را  تفکـرات خـود  از هیـچ طریقـی،  نمی توانـد 
دنیـای خارج و آدم هـای دیگر به اشـتراک بگذارید. 
حـاال اگـر راهـی بـود کـه مـا می توانسـتیم متوجه 
تفکـرات و خواسـته های درونـی ایـن بیمار بشـویم، 
مسـلما شـرایط را بـرای او خیلـی بهتـر می کردیم.
راه  دورنمـا  ایـن  بـه  رسـیدن  تـا  فعـال  گرچـه 
زیـادی داریـم، امـا گام هـای اولیـه در ایـن جهـت 
 PLOS برداشـته شـده اند. بـه تازگـی در نشـریه
مقالـه جالبـی در   Computational Biology
ایـن مـورد منتشـر شـده اسـت: دانشـمندان علـوم 
اعصـاب از دانشـگاه واشـنگتن، هفـت بیمـار مبتـال 
بـه صـرع را انتخـاب کردنـد و تصمیـم گرفتنـد که 
تحقیـق جدیـد را روی آنهـا انجـام بدهنـد. از آنجـا 
کـه بـرای پیدا کـردن کانون و منبـع اصلی حمالت 
صـرع در ایـن بیمـاران، نصـب الکتـرود درون سـر 
و روی لوب هـای مغـز، ضـروری اسـت، دانشـمندان 
راحـت بودنـد و می توانسـتند از اطالعـات ارسـالی 
از ایـن الکترودهـا بـه منظـور دیگـری هم اسـتفاده 
کننـد: آنهـا به ایـن بیمـاران مجموعـه ای از تصاویر 
نمایـش  را  شـامل عکس هـای خانه هـا و چهره هـا 
دادنـد. هـر تصویـر کمتر از نیـم ثانیه نمایـش داده 
می شـد. امـا نکتـه جالب این بـود که آنهـا با کمک 
یـک الگوریتـم و تحلیـل امواج مغزی، می توانسـتند 
متوجـه بشـوند که هـر بیمـار، در حال نـگاه کردن 

بـه کـدام تصویـر اسـت: خانه یـا چهره!
خوانـدن افـکار درون مغـز یعنـی اینکـه صرفا با 
تحلیـل امواج مغزی دانشـمندان توانسـتند، متوجه 
تصویـر درونی شـکل گرفته در مغز بیماران بشـوند. 
دقـت ایـن برنامه حـدود 96 درصد بـود. حاال تصور 
الکتـرود روی مغزهایمـان  بتوانیـم  کنیـد کـه مـا 
بگذاریـم و تخیـالت خودمـان را به دیگـران نمایش 
بدهیـم؟ یا یک سـناریوی وحشـتناک: تصـور کنید 
کـه الکترود روی سـر شـهروندان بگذارنـد و متوجه 
اسـرار درونـی آنهـا بشـوند! البتـه این پیشـبینی ها 
حـد  در  فعـال  شـیوه،  ایـن  پیشـرفت  مـورد  در 
داسـتان های علمـی- تخیلـی هسـتند و بـه صورت 
واقع بینامـه، فعـال صرفـا می شـود بـه کاربردهـای 

سـاده ایـن شـیوه فکـر کرد.

درباره ی شبکه های اجتماعی و کارکردشان در ایران

زبان و نوشتار در دام موبایل

خبر

افقی
1-آنچـه در ملـک شـخصی باشـد - دارایـی کسـی - 

مملکـت
2-گویـش ایرانـی - پزشـک و جامعه شـناس فرانسـوی 

کـه کتـاب تاریخ تمدن اسـالم ازوسـت
- شـهر  مـزه  بـی  و  لـوس   - 3-میـراث خـوار خـرس 

مسـلمانان مقـدس 
4-بیمـاری سـگی - مسـطح - مـزه دهـان جمـع کن - 

ر سرو
5-از بـت هـای جاهلیـت - درد - خـدای مـن - مهـم 

قوم تـر 
6-دومین شهر بزرگ کامرون - ققنوس

7-واحد توان - شهری در ایتالیا - ظاهر عمارت
8-زن گرفتن - جوشگاه زخم - سرفصل روزنامه

9-سوی دیگر - ایوان معروف - از میوه ها
10-رکـن چهـارم از ارکان کعبـه - اندامکـی در بیشـتر 

یاختـه هـای یوکاریوتی
11-اسب بارکش - غار - وداع فرنگی - همراه آشغال

12-نانجیـب - خـوب یـزدی - نـام پسـرانه - نوعـی از 
خـودرو دوو

13-گریز پای زیبا چشم - عمارت - شور کردن
14-بنیـان گـذار پدیـدار شناسـی - هافبـک تهاجمـی 

نیت ز
15-تفسـیر کننـده - از نقـاط دیدنـی و جالـب توجـه 

اسـتان گیـالن - شـیر بیشـه
عمودی

1-اثری از گیلز استراچی - مایه
2-کشتی فیلیپ دوم - پایه ها - نوعی ساز

3-واحد مایعات - موسیقی دان آلمانی معروف
4-یک شـرکت سـرویس دهنده اینترنتی و رسـانه ای - 

امر از شسـتن - خورشید
5-اال - وسیله ترمز - من و شما - درون رگها

6-آب در لغـت محلـی - بـی نیـاز - فیلـم رضـا کریمی 
)1389( - خـون

7-از بخشهای اوستا - مجاور - نرخ ، ارزش
8-بیزار - یگانه - چراغ دریایی

9-شهری در استان فارس - تراز - موش خرما
10-کجاست؟ - از سازها - شکافتن قبر - نقش

11-فلج - مشک دریده - از اناجیل - معبود
12-بخیه درشت - مرغی افسانه ای - سیاحت

13-اثری از آلفرد دوموسه - شب بلند
14-ضمیر بیگانه - رستاخیز - ظرفیت شیمیایی

15-رود فرانسوی - اثر محمد بن منور
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آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی       
 139460319012004483 شـماره  رای  برابـر 
هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی مسـتقر در  واحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
آقـای محمـد علـی بـداک فرزنـد حسـن بشـماره شناسـنامه 
3060048861 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعـه 
بـاغ بـه مسـاحت 46077 مترمربـع پـالک 6 فرعـی از 3368 
اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان محمد اباد 
ناظـم پـور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد ناظـم پور 
محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدورسـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظرف 
مـدت یک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـودرا به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت درصـورت انقضای 
مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت 

شـد.  صادرخواهد 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/11/14
تاریخ انتشارنوبت دوم:94/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی 
م الف 601                

عرفان زارعی
erfan@

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

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(
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بازگشایی و ابنیه فنی و اصالح مسیر 207/ج94/3
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اجرای ابنیه فنی و زیرسازی و 208/ج94/3
261،000،0005،203،083،039تکمیل راه روستایی کرگاز- شه دراز

209/ج94/3
اجرای ابنیه فنی و زیرسازی تکمیل 

راه روستایی مارز
بازگشایی قطعه سوم مارز

222،000،0004،426،291،268

210/ج94/3

تکمیل قطعه اول محور زارین 
جیرفت به طول )5/5کیلومتر( 
بازگشایی راه های روستایی 

شهرستان جیرفت+ بهسازی و 
تکمیل راه های روستایی شهرستان 
جیرفت+ آسفالت راه های روستایی 
فاقد آسفالت شهرستان جیرفت+ 

زارین

1،171،000،00023،403،040،427

اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی 211/ج94/3
462،000،0009،222،617،692محور کویز- مهن آباد و سگین

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان به نشاني: جیرفت - حد فاصل سیلو و پلیس راه، بلوار دستگاه مناقصه گزار
ورودي شهرک صنعتي شماره 2 

دریافت اسناد
)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور  

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز  

تحویل پیشنهادها
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  

محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

فروش فوق العاده امالك 
مجتمـع اقتصــادي کمیتــه امــداد امــام خمیني )ره( استــان کـرمــان، در نظـر دارد تعدادي از امــالک متعلق به خـود را از طریق 
برگـزاری مزایـده کتبـی بـه شـرح جـدول ذیـل و بـا شـرایط 30 درصـد نقـد و مابقـی در اقسـاط 30 ماهـه و بـدون کارمزد بـه فروش 
برسـاند، لـذا از متقاضیـان دعـوت میگـردد  جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر و دریافـت فـرم شـرکت در مزایده،  همـه روزه از  سـاعت 8 
صبـح الـي 14 و عصرهـا از سـاعت  17 الی 20، حداکثر تا تاریــخ 1394/11/25  بجز ایام تعطیل، به نشـاني: کرمــانـ  بلــوار شـهید 
عباسـپور )پارادیـس(،  میـدان عاشـورا - بلـوار جانبـاز - جنب معاونـت عمرانی اسـتانداری، سـاختمان مجتمع اقتصادي اسـتان کرمان 
ـ طبقـه دومـ  واحـد امـالک و فـروش مجتمـع مراجعـه و یا بـا تلفن هـای 32716990 و 32716812  تماس حاصــل نمایند. زمــان 
برگزاري مــزایده و بازگشــائي پیشنهادات، روز دوشنبه مــورخ 1394/11/26، راس ساعت 10 صبح، در محل فوق الذکر، خواهــد بود. 

مساحت تقریبیآدرس ملکردیف
) متر مربع (

وضعیت 
توضیحاتقیمت پایهسند

بلوار شهید صدوقی- 1
شامل چهار قطعه تجاری و 46 قطعه 173/480/000/000 ریال دارد13538سه راه کشاورز 

مسکونی )فروش بصورت یک جا(

بلوار جمهوری - جنب 2
44/100/000/000 ریال دارد2445دانشکده فنی 

ملک مشاعی و دارای کاربری
 آموزشی - در شرایط مساوی اولویت 

با شریک مشاعی است 

خیابان شهدای دارلک 3
2/380/000/000 ریال دارد282) آالشت سابق ( 

ملک مشاعی و دارای امتیاز آب و 
برق - در شرایط مساوی اولویت با 

شریک مشاعی است
توضیحات : 

 متقاضیـان بـرای شـرکت در مزایـده مـی بایسـت سـپرده ای به میـزان 5 درصد قیمت پایـه مزایده ملک مـورد نظر خـود را طی چک 
بانکـی )رمـزدار ( در وجـه متقاضـی بـا دو امضـاء در ظهـر آن تهیه و تحویل واحـد امالک و فروش نموده و رسـید دریافـت نمایند . 

متقاضیان می بایسـت سـپرده مأخوذه ) قرمز رنگ ( را به همراه فرم تکمیل شـده پیشـنهاد قیمت و فرم امضاء شـده شـرایط شـرکت 
در مزایـده را داخـل پاکـت مخصـوص پیشـنهادات قـرارداده و پـس از درج نـام و نـام خانوادگی بـر روی آن داخل صندوق پیشـنهادات 

انداخته شـود . 
فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است . 

پیشـنهادات فاقـد سـپرده  و یـا مخـدوش و مبهم و مشـروط از درجه اعتبار سـاقط و تکمیـل و رعایت مفاد فرم های شـرکت در مزایده 
کـه از طریـق دفتر فـروش ارائه میگردد الزامی اسـت . 

متقاضیان دارای شخصیت حقوقی می بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء مسئولین ذیربط برسانند .. 
حضـور کلیـه شـرکت کننـدگان یـا نماینده آنـان در جلسـه مزایده آزاد اسـت و عدم حضـور هر یک یا کلیه شـرکت کننـدگان موجب 

هیـچ ادعایی از طـرف آنان نخواهـد بود . 
توصیـه مـی شـود متقاضیـان محتـرم اطالعات منـدرج در ردیف هر ملـک توجه و ضمـن رعایت مفاد مندرج در برگ شـرایط شـرکت 

در مزایـده از ملـک مـورد نظر حتمـاً بازدید به عمـل آورند . 
دریافـت اقسـاط طـی چـک هـای صـادره از سـوی بانـک ها ) بـه جزء صنـدوق قرض الحسـنه ( قابـل دریافـت بـوده و از دریافت چک 

هـای صادره از سـوی شـعب شهرسـتان هـا و نیـز دریافت سـفته معذور می باشـیم . 
در صورت پرداخت نقدی الباقی ثمن معامله مشمول 12 درصد تخفیف به مأخذ سال خواهد شد. 

در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضی حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری عودت خواهد شد. 
مهم 

پیگیری اخذ مفاصا حساب های الزم و پرداخت هزینه های مربوط به تنظیم سند قطعی به عهده خریدار می باشد.  

اطالع رسانی

نشسـت کارگـروه توسـعه دولـت 
روز  کرمـان  اسـتان  الکترونیکـی 
بـا   94/11/12 مـورخ  دوشـنبه 
دسـتور کار ارائـه گـزارش وضعیـت 
آمادگـي  اطالعـات،  ملـي  شـبکه 
الکترونیکـي دسـتگاه هـا و خدمات 
دولـت الکترونیکـي اسـتان، باحضور 
کارگـروه  اعضـاء  سـایر  و  اسـتاندار 

برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم پـس از تـالوت 
اسـتاندار  ا...مجیـد  کالم  از  آیاتـی 
کرمـان ضمن تاکید بـر افزایش ارائه 
خدمـات بـه صـورت الکترونیکی در 
دسـتگاه های اجرایـی، عنـوان نمود: 
خدمـت رسـانی از طریـق خدمـات 
الکترونیکـی موجـب کاهـش هزینه 

هـا خواهد شـد.
مدیـرکل  از  کرمـان  اسـتاندار 
ارتباطـات و فناوری اطالعات اسـتان 
کرمـان خواسـت تا نسـبت بـه ارائه 
لیسـت پروژه های حوزه IT  اسـتان 
کرمـان با میـزان اشـتغالزایی آن ها 

نماید. اقـدام 
در ادامه  نشسـت مسـعود الهامي 
فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
اطالعـات اسـتان کرمان با اشـاره به 
ارزیابـی 54 دسـتگاه اجرایی اسـتان 
الکترونیکـی  خدمـت  ارائـه 570  و 
مجمـوع  از  افـزود:  هـا،  آن  توسـط 
شـده،  الکترونیکـی  خدمـت   570

برخـی بـه صـورت ملـی و تعـدادي 
ارائـه  اسـتانی  صـورت  بـه  نیـز 

. می شـوند 
وي در ادامـه عنـوان نمود: وزارت 
ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات طبق 
برنامـه  قانـون  مـاده 46  الـف  بنـد 
پنجم توسـعه، بـه اهـم وظایف خود 
درخصـوص ایجـاد زیرسـاخت هاي 
شـبکه ملـي اطالعات اقـدام نموده و 
تکمیل شـبکه بر اسـاس سیاستهاي 
ابالغـي در دسـتور کار قرار دارد و در 
شـرایط کنوني الزم اسـت  دسـتگاه 
هـاي اجرایـي طبـق بنـد ب مـاده 
الکترونیکـي  بـه  نسـبت  مذکـور 
نمـودن خدمـات و تکمیـل پایـگاه 
هـاي اطالعاتـي خـود بر روي بسـتر 
وي  نماینـد.  اقـدام  شـده  فراهـم 
تاکنـون  خوشـبختانه  شـد:  یـادآور 

بیـش از 70 درصـد دسـتگاه هـاي 
اجرایـي بـه مرکـز تبـادل اطالعـات 

NIX متصـل گردیـده انـد.
دولـت  توسـعه  کارگـروه  دبیـر   
بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  الکترونیکـي 
 ICT پـروژه هاي افتتاح شـده حوزه
بـا اعتبـاري بالـغ بـر 206 میلیـارد 
خاطـر  گذشـته،  سـال  در  تومـان 
نشـان کـرد: در دهـه فجـر امسـال 
پـروژه هاي اسـتان بـا اعتبـاري بالغ 
بـر 427 میلیـارد تومـان بـا حضـور 
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات 
افتتـاح خواهـد شـد. همچنیـن وي  
از افتتـاح اینترنـت نسـل چهـارم در 
501 روسـتای اسـتان و افتتاح مرکز 
تخصصـي آپـا دانشـگاه تحصیـالت 
تکمیلي صنعتي و فناوري پیشـرفته 

خبـر داد.

الهامي با اشـاره بـه وجود 3200 
کیلومتـر فیبرنـوری زیرسـاخت در 
ابتـدای دولـت یازدهـم در اسـتان، 
خاطـر نشـان کرد: ایـن آمـار امروز 
به 3700 کیلومتر رسـیده اسـت  و 
پیـش بیني مـي گردد طول شـبکه 
مذکـور تـا پایـان دولـت یازدهم به 

4700 کیلومتـر افزایـش یابد.
دولـت  توسـعه  کارگـروه  دبیـر 
الکترونیکـي اسـتان میـزان پهناي 
گیـگا   24 را  اسـتان  ورودي  بانـد 
یـادآور  و  اعـالم  ثانیـه  بـر  بیـت 
شـد تعـداد کاربـران اینترنـت پـر 
سـرعت در ابتـداي دولـت یازدهـم 
595164 نفـر بـا ضریـب نفوذ 19 
درصـد بـوده کـه خوشـبختانه این 
آمـار بـا تالشـهاي انجـام شـده در 
حـال حاضـر بـه 866160 نفـر بـا 
رسـیده  31 درصـد  نفـوذ  ضریـب 

. ست ا
فنـاوری  و  ارتباطـات  مدیـرکل 
عـدم  کرمـان،  اسـتان  اطالعـات 
شـبکه  استانداردسـازی  و  تجهیـز 
داخلی اکثر دسـتگاه هـاي اجرایي، 
و    ISMS سـامانه  اجـرای  عـدم 
کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص 
در حـوزه IT و لـزوم تقویت چارت 
سـازماني واحـد فنـاوری اطالعـات 
دسـتگاه هـا را از جملـه مشـکالت 

مرتبـط در اسـتان دانسـت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد

افتتاح 427 میلیارد تومان پروژه با حضور وزیر ارتباطات در دهه فجر 
 NIX  اتصال 70 درصد دستگاه های اجرایی استان به مرکز تبادل اطالعات


