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خبر
رئیس دانشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری استان کرمان:
عالوه بر نیاز سنجی آموزشی به نیاز 
سنجی فرهنگی نیز خواهیم پرداخت

دکتـر حمیـد مرتضـوی رئیـس دانشـگاه میـراث 
فرهنگـی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان کرمان 
در نشسـت خبـری به سـواالت خبرنگاران پاسـخ داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز علمـی کاربـردی 
جهانگـردی، حمید مرتضوی گفت:که ایـن روزها وارد 
شـدن بـه دانشـگاه، نیازی به گذشـتن از هفـت  خوان 
کنکور ندارد. آنقدر دانشـگاه و موسسـه های آموزشـی 
مختلـف، رشـته های رنگارنـگ ارائـه کرده انـد کـه اگر 
همه دانشـجویان همزمان دو یا سـه رشته بخوانند باز 
هـم صندلی خالـی وجود دارد.اگر از این رکوردشـکنی 
کمی نظام آموزشـی ایران بگذریم، پرسـش از کیفیت 
این دانشـگاه ها و موسسـات آموزشی و رشته هایشان 
همچنـان باقـی مـی ماند، بـه ویژه که جامعه پر شـده 
از دانـش آموختگان فاقد مهارت که صـدای بازار کار از 
ناکارآمدی شـان به گوش فلک رسـیده اسـت.  رئیس 
دانشـگاه میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشگری 
اسـتان کرمـان افـزود: در ایـن میـان، مسـئولین کـه 
دل بـه رفـع تحریم ها بسـته انـد و رویـای جایگزینی 
صنعت گردشـگری به جای صنعت نفت را در سـر می 
پروراننـد؛ رویایـی که نیاز به بسترسـازی و زیرسـاخت 
های گسـترده ازجمله آموزش کارشناسـان متخصص 
در هـر سـه حـوزه میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری دارد. تأسـیس موسسـه آمـوزش عالـی 
علمـیـ  کاربـردی میـراث فرهنگـی یکـی از اقدامات 
یادشـده بـرای دسـتیابی به چنیـن هدفی اسـت. وی 
مدعـی شـد: دولت می تواند سـرمایه گـذاری ویژه ای 
بـر ایـن موسسـه داشـته باشـد، چـرا کـه رشـته های 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری بر پایه 
مهـارت آمـوزی بنـا شـده انـد و اشـتغالزا هسـتند. به 
گفتـه او، سـازمان میـراث فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری سـه مأموریـت دارد کـه آمـوزش در سـه 
حـوزه مختلـف آن با فلسـفه دانشـگاه جامـع علمیـ  
کاربردی سـنخیت دارد، در حالی که برخی موسسـات 
علمـی ـ کاربـردی و دانشـگاهای دیگـر بـه تدریـس 
دروس نظـری مـی پردازنـد. مرتضـوی اظهار داشـت: 
نظـام آموزشـی ما با بحـران دانش آموختـگان روبه رو 
شـده اسـت، چرا که این فـارغ التحصیالن نـه آموزش 
مناسـبی دیـده انـد و نه نیازسـنجی برای رشـته های 
آنهـا صـورت گرفته اسـت. از این رو، فـارغ التحصیالن 
بیشـتر به سـمت تحصیالت تکمیلی می رونـد که باز 
بـه ایـن بحـران دامن مـی زننـد و شـرایطی که عمال 
خیـل عظیـم دانش آموختگان بیکار را رقم زده اسـت.

رئیس دانشـگاه میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری اسـتان کرمـان اضافـه کـرد: توجه به 
مهـارت آمـوزی  الزمـه اشـتغالزایی اسـت و در این 
برهـه زمانـی آمـوزش عالـی بایـد به سـمت مهارت 
آمـوزی حرکـت کند. بـه گفته رئیس این دانشـگاه، 
بنـد 76 سیاسـت هـای کالن ابـالغ شـده توسـط 
رهبـر معظـم انقـالب بـه رئیـس جمهـور  محتـرم 
نیـز بـر افزایش آمـوزش هـای مهارت محـور تأکید 
دارد. او در پایـان گفـت: در ایـن دانشـگاه عـالوه بر 
نیاز سـنجی آموزشـی به نیـاز سـنجی فرهنگی نیز 
خواهیـم پرداخـت. گفتنـی اسـت موسسـه آموزش 
عالـی میـراث فرهنگـی کرمـان هـم اکنـون  دارای 
11 رشـته مـی باشـد در تـرم مهرمـاه رشـته ها به 
بیـش از 20 خواهنـد رسـید. بـه گفتـه مرتضـوی 
ایـن مرکـز در تـرم بهمـن مـاه بـا هـدف تربیـت 
و  کاردانـی  مقاطـع  در  متخصـص  دانشـجویان 
کارشناسـی اقدام به پذیرش دانشـجو بـدون کنکور 
و بـدون نیـاز به گذرانـدن پیش دانشـگاهی و با هر 
دیپلمـی مـی نمایـد. در مقطـع کارشناسـی نیـز با 
هـر نـوع مـدرک کاردانـی و در هـر رشـته ای مـی 

تـوان ادامه تحصیـل داد. 
شـایان ذکـر اسـت پرداخـت شـهریه بـه صـورت 
اقسـاط و بـا پرداخـت وام دانشـجویی خواهـد بـود و 
زمـان ثبـت نـام از تاریـخ 94/11/14 از طریق مراجعه 
بـه سـایت www.sanjesh.org  و یـا تمـاس بـا 
شـماره تلفـن 33325262 امـکان پذیـر خواهـد بود.

طرح جنگل کاری اقتصادی با 
مشارکت مردم

سـازمان جنـگل هـا، مراتـع و آبخیزداری کشـور 
اقتصـاد  اهـداف  تحقـق  راسـتای  در  دارد  نظـر  در 
مقاومتـی، ارتقـای مشـارکت هـای مردمـی و بهبود 
مسـتعد  مناطـق  در  روسـتایی  جوامـع  معیشـت 
بـا اولویـت طـرح هـای مصـوب نسـبت بـه اجـرای 
عملیـات جنـگل کاری اقتصـادی و توسـعه جنـگل 
بـا گونـه هـای جنگلـی چنـد منظـوره و همچنیـن 

گیاهـان دارویـی و صنعتـی اقـدام نمایـد.
صاحبـان عرف، مردمان جوامع محلی و تشـکالت 
تواننـد  مـی  طبیعـی  منابـع  ای  حرفـه  و  صنفـی 
براسـاس مـاده 3 قانـون حفاظـت و بهـره بـرداری از 
جنـگل هـا و مراتـع، بـا رعایـت ضوابـط فنـی و در 
قالـب عملیات اجرایی، کاشـت، مراقبـت و نگهداری 
از جنـگل هـا را به مرحلـه اجرا در آورنـد. متقاضیان 
مـی توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به معاونت 
فنـی ادارات کل منابـع طبیعی و آبخیزداری اسـتان 

هـای خـارج از شـمال کشـور مراجعـه فرمایند.

تعویض 110 کنتور 
خراب در روستاهای 
شهداد

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان،  اسـتان  آبفـار  شـرکت 
منظـور  بـه  فجـر  دهـه  همزمـان 
سرکشی به روسـتاها ومجتمع های 
آب رسـانی روسـتایی علی رشـیدی 
مدیرعامـل آبفـار اسـتان وجمعی از 

معاونیـن ومدیـران آبفار شهرسـتان کرمان از مجتمع آب رسـانی اسـتحکام وامیرآباد 
شـهداد بازدیـد کردنـد. در ایـن بازدید از مجتمع آب رسـانی مذکور که 30روسـتا را 
تحت پوشـش دارد بازدید وبرنامه ریزی های الزم برای توسـعه شـبکه آب روسـتایی 
انجـام شـد. مدیرامـور آبفـار شهرسـتان کرمـان دـر گفتگـو با خبرنـگار سـایت آبفار 
درخصـوص ایـن بازدیـد وتصمیمات اتخاذ شـده گفـت: از محل اعتبارات سـال مالی 
93تعویـض و اصـاح 10کیلومترخطوط انتقال وشـبکه داخلی برای روسـتاهای تابعه 
اسـتحکام وامیرآباد انجام شـده اسـت که مـورد بازدید قرار گرفـت. وی افزود: مجموع 
ایـن اقدامـات وحفـر یک حلقه چـاه حدـود 4500میلیون ریال هزینه داشـته اسـت. 
نیـک نفـس با تاکیـد براهمیت اجرای طرح همیـاران آب در روسـتاهای کرمان گفت: 
دـر همین راسـتا از سـال93تاکنون در بخش شـهداد110کنتورخراب تعویض شـده 
اسـت. وی بـا اشـاره به اینکه شهداد3هزارو873مشـترک آب روسـتایی دـارد ،تصریح 
کـرد: همزمـان با بازدید مدیرعامل آبفار اسـتان بـرای تعویض 2کیلومتـر خط انتقال 

وشـبکه داخلـی دیگـر نیـز تصمیم گیری شـد.

عطر افشانی گلزار 
شهدا توسط کارکنان 
شرکت گاز استان 
عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
شـرکت گاز اسـتان کرمان در 14 
بهمـن مـاه کارکنـان شـرکت گاز 
اسـتان کرمان دست در دست هم 
بـا حضـور  بر سـر گلزار شـهیدان 
یـاد و خاطره آنان که بـا مردانگی 

و ایثار در مقابل دشـمنان ایسـتادند تا ایران اسـامی  پایدار و آباد باشـد گرامی 
داشـتند .  در ابتدای مراسـم حجت االسـام و المسـلین  حسـینی  ضمن قرائت 
قـرآن کریـم گفت :  شـهدا شـاگردان ممتاز مکتـب امام خمینـی)ره( بودند و راه 
و رسـم زندگی،مردانگی و آزادگی را از مقتدای خود آموختند. شـهدا و ایثارگران 
جوانه هـای امیـد را دـر دل مسـتضعفان جهـان زندـه کرده اند.از ثمـرات درخت 
تنـاور انقاب اسـت کـه امـروز مسـتضعفان و آزادگان جهـان در مقابل اسـتکبار 
جهانـی قـد علـم کرده اند و دیگر زیر بـار زور و تزویر نمی رونـد. در ادامه ودیعتی 
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان کرمان افزود : عطـر افشـانی ، غبارروبی و تجدید 
میثـاق کارکنـان این شـرکت با شـهیدان انقاب، حمـل 37 پرچم ایـران به یمن 
سـی و هفتمیـن فجـر انقاب اسـامی توسـط کارکنـان ایـن مجموعه ،نشـان از 
حمایـت از انقـاب و تجدیـد میثاق با شـهیدان اسـت و با پیـروی از منویات مقام 
معظـم رهبـری همـواره جهت جهـاد اقتصادـی و ایجاد رفـاه مردـم گام برداریم.

احداث باغ سبز 
انرژي در میدان آخر 
محور هفت باغ علوي 
نامـه  تفاهـم  انعقـاد  از  پـس 
نیـروگاه  احدـاث 4  بـر  مبنـي  اي 
خورشـیدي 10 مگاواتـي دـر شـهر 
سـرمایه  شـرکت  توسـط  کرمـان 
گذارآلمانـي هم اکنـون رابط ایراني 
این شـرکت یعني شـرکت توسـعه 

سـرمایه گذاري جاسـک در نظر دارد با همکاري شـرکت توزیع نیروي برق شـمال 
اسـتان کرمـان و شـرکت عمـران علـوي ماهان بـا هدف فرهنگ سـازي اسـتفاده از 
ظرفیـت هـاي خورشـیدي اسـتان کرمـان و ایجـاد یـک نمـاد جدیـد از کرمـان در 
اذهـان عمومـي، مجتمـع چنـد منظـوره پژوهشـي- توریسـتي بـاغ سـبز ماهـان را 
بـا نصـب پنلهـاي خورشـیدي و اسـتفاده از انرژي هـاي تجدیدپذیر دـر میدان آخر 
محـور هفـت بـاغ علـوي ماهـان احدـاث نماید.  تـرکان، مدیرعامل شـرکت توسـعه 
فراگیـر جاسـک در دیدار روز چهارشـنبه خود بـا مدیران عامل شـرکت هاي توزیع 
نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان و عمـران علـوي ماهـان گفـت: کرمـان یکي از 
معدـود مناطـق کشـور اسـت که بـا توجه بـه موقعیـت وویژگـي هـاي آن، ظرفیت 
بسـیارخوبي بـراي تولید انـرژي الکتریکي از طریق سیسـتم هـاي فتوولتائیک دارد. 
عـاوه بـر آن مسـیر هفـت باغ علوي، مسـیري توریسـتي و شـاهراه ارتباطي منطقه 
اسـت کـه مـي توانـد بـه خوبـي نمایانگـر ایـن ظرفیت اسـتان بـراي گردشـگران و 

مسـافران داخلـي و خارجي باشـد.

شرکت آبفار برق شمالشرکت گاز

کرمان ویچ

مهلت بررسـی صالحیـت داوطلبان 
کاندیداتـوری انتخابـات دهمیـن دوره 
شـورای اسـالمی در حالـی روز جمعـه 
بـه پایـان رسـید کـه خبرهـای ضـد و 
نقیضـی در رابطـه با افرادی که توسـط 
هیـات هـای نظـارت صالحیتشـان رد 
شـده و یـا احـراز نشـده بـود در فضای 
مجـازی و رسـانه های مختلف منتشـر 
مـی شـد و ایـن موضـوع باعـث شـد 
کاندیداهـا تـا ارسـال نتیجـه بررسـی صالحیـت ها در شـورای 
نگهبـان بـه فرمانـداری ها روز پر استرسـی را دنبـال کنند. در 
نهایـت سـاعت 15 روز گذشـته نتیجه بـه فرمانـداری ها اعالم 
شـد و کاندیداهـا از اسـترس درآمدنـد. در ایـن میـان برخـی 
خوشـحال و برخـی ناراحـت شـدند. در زیـر اخبار روز گذشـته 

را بـه توالـی زمـان بخوانید.
20 جمعه: کریمی، جهانگیری و کمساری تایید شدند

شـامگاه جمعـه بـود که لیسـتی از افـرادی که توسـط هیات 
نظـارت رد صالحیـت و توسـط شـورای نگهبـان تاییـد شـده 
بودنـد منتشـر شـد. این خبر کـه ابتـدا در کانال هـای تلگرامی 
و سـپس بـه برخی سـایت هـای خبری مثـل انتخـاب و تابناک 
هـم راه یافـت، خیلی زود تکذیب شـد. در رابطه بـا کاندیداهای 
رد صالحیـت شـده در اسـتان کرمـان، بـه نام هـای محمد علی 
کریمـی، ابراهیـم جهانگیـری و علی کمسـاری اشـاره و نوشـته 
شـده بـود کـه ایـن افـراد توسـط شـورای نگهبـان تایید شـده 
انـد. حـول و حـوش سـاعت 8 جمعه شـب بـود که ایـن خبر به 
سـرعت در کانـال هـای مختلـف تلگرام پخش شـد و به سـایت 

هـای خبـری راه یافت.
21 جمعه: 25 درصد معترضان تایید شدند

سـاعت از 21 گذشـته بـود کـه سـخنگوی شـورای نگهبـان 
گفـت صالحیـت 25 درصـد معترضـان تاییـد شـده اسـت.

22 جمعه: لیست منتشر شده صحت ندارد
 حـدود دو سـاعت بعـد امـا قائـم مقـام و سـخنگوی وزارت 
کشـور اسـامی منتشر شـده در رسـانه ها را گمانه زنی دانست و 
گفت: هنوز لیسـتی به وزارت کشـور داده نشـده اسـت. بنابراین 
بعد از دو سـاعت مشـخص شـد که لیسـت منتشر شـده از افراد 

تاییـد صالحیت شـده صحـت ندارد.
00:019 بامداد شنبه: لیست تایید صالحیت شده ها هنوز 

به وزارت کشور ارسال نشده است
دقایـق ابتدایـی شـنبه بـود کـه خبـر آمـد هنـوز لیسـت تاییـد 
صالحیت شـده ها از شـورای نگهبان به وزارت کشـور ارسـال نشـده 

اسـت و قـرار اسـت تـا سـاعت 2 بامـداد شـنبه ایـن اتفـاق بیفتد.
8 صبح: لیست به وزارت کشور ارسال شد

حوالـی سـاعت 8 صبـح روز شـنبه منابع آگاه خبـر دادند که 
نتایـج بررسـی صالحیـت ها در سـاعات اولیه شـنبه در شـورای 
نگهبـان به وزارت کشـور ارسـال شـده و این لیسـت در کارتابل 

وزیـر قرار گرفته اسـت.
9 صبح: وزارت کشور نتایج را به ستاد

 انتخابات نمی دهد
سـاعت از 9 صبـح گذشـته بـود کـه برخـی کانـال هـای 
تلگرامـی نزدیـک بـه اصـالح طلبـان خبـر دادنـد که علـی رغم 
ارسـال نتیجه بررسـی صالحیـت ها بـه وزارت کشـور، رحمانی 
فضلـی وزیـر کشـور از ارسـال لیسـت تاییـد شـده ها به سـتاد 

انتخابـات کشـور و فرمانـداری هـا خـودداری مـی کنـد. از خبر 
فـوق در ایـن کانـال هـا بـه عنـوان یـک خبـر بـد بـرای اصالح 

طلبـان و هـواداران دولـت نـام بـرده شـده بود.
10 صبح: عصر شنبه لیست تایید صالحیت شده 

در فرمانداری ها
عقربـه هـای سـاعت بـه 10 صبـح نزدیـک مـی شـدند کـه 
منابـع اگاه خبـر دادنـد لیسـت تاییـد صالحیت ها شـنبه عصر 

بـه فرمانـداری هـا ابـالغ می شـود. 
10:30 صبح: فقط یک اصالح طلب از کرمان 

تایید شده است
نیـم سـاعت از خبـر قبلی نگذشـته بـود که خبـری مبنی بر 
تاییـد صالحیـت تنهـا یک نفـر از اصالح طلبان کرمانی منتشـر 
شـد. در همین سـاعت خبـر دیگری مبنی بر ارسـال لیسـت به 

فرمانداری ها منتشـر شـد.
11:45 صبح: فرمانداران شهرستان های کرمان از عدم 

ارسال لیست خبر دادند
پـس از شـنیدن خبـر ارسـال نتیجـه بررسـی صالحیـت ها 
بـه فرمانـداری ها، بـا فرمانداران اسـتان کرمان تمـاس گرفتیم. 
فرمانداران شـهرهای سـیرجان، کهنوج، شـهربابک، جیرفت، بم 
و بافـت بـه پیـام مـا گفتنـد کـه تـا ایـن لحظـه نتایج بررسـی 
صالحیـت هـا توسـط شـورای نگهبـان بـه ایـن فرمانـداری هـا 

ابالغ نشـده اسـت.
12:10 بعدازظهر: روحانی مانع ارسال لیست ها

 شده است
در ایـن سـاعت بـود کـه کانـال خبـری اصالح طلبـان نیـوز 
مدعـی شـد: لیسـت تاییـد و ردصالحیـت هایـی کـه دیشـب 
توسـط شـورای نگهبـان بـه وزارت کشـور ارسـال شـده اسـت، 
رییـس جمهـور مانـع از ارسـال آن به فرمانداری ها شـده اسـت 
و درحـال رایزنـی با شـورای نگهبان برای تاییدصالحیت بیشـتر 

اسـت.  نامزدها 
12:30 بعدازظهر: صالحیت 1500 نامزد دیگر

 مجلس تأیید شد
فـارس نوشـت: ره پیـک سـخنگوی هیـأت مرکـزی نظـارت 
بـر انتخابـات از افزایـش 1500 نفـری تأییـد صالحیت شـدگان 
انتخابـات مجلـس خبـر داد و گفـت: تعـداد داوطلبـان انتخابات 
مجلـس بـه 6300 نفـر افزایش یافت و بیـش از 20 نفر برای هر 

کرسـی مجلـس رقابت خواهنـد کرد.
13:30 بعدازظهر: هنوز لیستی به فرمانداری کرمان 

ارسال نشده است
فرمانـدار کرمـان هـم بـه پیـام مـا گفـت تـا ایـن لحظـه 
نتایـج بررسـی صالحیـت ها بـه ایـن فرمانداری ابالغ نشـده 

. ست ا
15 بعداز ظهر: باالخره نتیجه به فرمانداری ها 

ارسال شد
در حالـی کـه هیـچ خبـر جدیـدی از احـراز صالحیـت هـا 
منتشـر نمی شـد، سـایت تابناک در این سـاعت مدعی شـد بنا 
بـر اعـالم شـورای نگهبـان باالخره لیسـت ها بـه فرمانـداری ها 

ارسـال و تغییـرات صالحیـت هـا اعالم شـد.
15:05 بعد از ظهر: هجده درصد به مجموع تأیید 

صالحیت شدگان کرمان اضافه شد
قائـم مقـام هیـات نظـارت برانتخابات اسـتان کرمـان به پیام 
مـا گفـت: 86 نفـر از کاندیداهـای انتخاباتی که مـورد تایید قرار 

نگرفتـه بودنـد، اعتـراض کردند کـه از این تعـداد 18 درصد آنها 
تاییـد صالحیـت شـدند. محمـد علمی افـزود: چهار نفـر هم که 
قبـال تاییـد شـده بودنـد، رد صالحیـت شـدند. وی در پاسـخ به 
ایـن سـوال کـه کاندیداهایـی کـه در مرحله قبـل رد صالحیت 
و یـا عـدم احراز صالحیت شـده بودنـد، فرصت اعتـراض مجدد 
دارنـد اظهار داشـت: خیـر. آن ها دیگـر فرصت اعتـراض ندارند. 
وی اضافـه کـرد: کسـانیکه در ایـن مرحلـه عـدم احـراز و یـا رد 
شـدند، مـی تواننـد شـکایات خـود را ظـرف سـه روز  بـه دفتر 
نظـارت اسـتان و یا شـورای نگهبان اعـالم کننـد. وی ادامه داد: 
مقـام معظـم رهبـری مکـرر فرمـوده انـد همه بایـد تابـع قانون 
و مقـرارت باشـیم، بایـد کاندیداهـا و هـواداران آنهـا مـر قانـون 
را مدنظـر قـرار بدهنـد و تاکنـون نیـز مـر قانـون رعایـت شـده 
اسـت.  در ایـن مرحلـه نیز اگر کسـی شـکایتی دارد، مـی تواند 
شـکایت خـود را اعالم کند. علمی خاطر نشـان کـرد: مردم باید 
حضـور پـر شـور در انتخابات همچون گذشـته داشـته باشـند و 
ایـن امریسـت ملـی، عبـادی و سیاسـی و همـه بایـد پرشـور و 
پرهیجـان شـرکت کنیـم. وی افـزود: رقابت به حـد کافی وجود 
دارد، بطوریکـه همـه جنـاح ها و گـروه ها، کاندیداهایـی در این 

انتخابـات دارند.
16 بعدازظهر: فرماندار کرمان ارسال لیست  

را تایید کرد
محمـد علـی توحیـدی فرماندار کرمـان به پیام مـا گفت که 
نتیجـه بررسـی صالحیت هـا به فرمانداری کرمان ارسـال شـده 

است.
تایید صالحیت شده های جیرفت کم شدند

امینـی روش فرمانـدار جیرفـت بـه پیام مـا گفت: نـه تنها 
تعـداد افـراد تاییـد صالحیـت شـده در ایـن حـوزه افزایشـی 
نداشـته بلکـه کـم هم شـده انـد.  بنابراین تعـداد کاندیداهای 
تاییـد شـده در جیرفـت از پنـج نفـر بـه چهـار نفـر کاهـش 

فت. یا
یک کاندیدا در بم تایید شد

اشـک فرمانـدار بـم به پیـام ما گفت: یـک نفر به افـراد تایید 
صالحیـت شـده بـم اضافـه شـد. بنابرایـن تعـداد کاندیداهـای 

تاییـد شـده در بـم از 11 نفـر بـه 12 نفـر افزایـش یافت.
تایید صالحیت شده های رفسنجان به 23 رسید

مالنـوری فرمانـدار رفسـنجان بـه پیام مـا گفـت: دو نفر در 
رفسـنجان تاییـد شـدند. پیـش از ایـن 21 نفـر در رفسـنجان 

توسـط هیـات نظـارت بـر انتخابـات تاییـد صالحیـت شـده 
بودنـد. تایید شـدگان توسـط شـورای نگهبـان در ایـن مرحله 
هنـگام ثبـت نـام خـود را مسـتقل معرفـی کـرده انـد. الزم به 
توضیـح اسـت در مرحلـه قبـل 7 نفر عدم احـراز صالحیت و 8 

نفـر توسـط هیـات نظـارت رد صالحیـت شـده بودند.
یک نفر به تایید شده های کهنوج اضافه شد

شـورای نگهبان در بررسـی خود صالحیت کهوری کاندیدای 
کهنوجـی را تاییـد کـرد. بـه این ترتیب تعـداد نامزدهـای تایید 
صالحیت شـده در ایـن حوزه انتخابیه به 6 نفر رسـید. صمدانی 

فرمانـدار کهنوج ایـن خبر را به پیـام ما داد.
دو نفر در کرمان رد و چهار نفر تایید شدند

توحیـدی فرمانـدار کرمـان به پیـام ما گفت: شـورای نگهبان 
در بررسـی صالحیت های کاندیدا دو نفر از کسـانی که توسـط 
هیـات نظـارت تایید شـده بودند را رد صالحیت کـرد. در همین 
ارتبـاط صالحیـت چهار نفـر در کرمان توسـط شـورای نگهبان 
تاییـد شـده اسـت. بنابرایـن تعـداد تاییـد صالحیت شـده های 

کرمـان به 33 نفر رسـید.
ابراهیم جهانگیری از سیرجان تایید نشد

فرمانـدار سـیرجان به پیـام ما گفـت: تعداد تاییـد صالحیت 
شـده هـای سـیرجان به 20 نفـر رسـید. آنطور که مکـی آبادی 
گفـت مریـم نظـری بـه 19 تاییـد صالحیت شـده قبلـی اضافه 
شـد. بنابرایـن ابراهیـم جهانگیری کـه در مرحله قبلی و توسـط 
هیـات نظـارت رد صالحیـت شـده بود، توسـط شـورای نگهبان 

تایید نشـد. هم 
به رد صالحیت شدگان در زرند اضافه شد

پیـش از ایـن توسـط هیـات نظـارت 3 نفـر رد صالحیت و 2 
نفـر نیـز صالحیتشـان احـراز نشـده بـود. خبرهـای موثـق ما از 
ایـن حـوزه انتخابیـه حاکـی از عدم تاییـد صالحیـت نامزدهای 
معتـرض دارد. همچنین با خبر شـدیم از مجمـوع 17 نفر نامزد 
تاییـد صالحیـت شـده توسـط هیـات نظـارت ، تعـدادی با نظر 

شـورای نگهبـان رد صالحیت شـدند.
یک نامزد نزدیک به دولت به جمع کاندیداهای

 بافت اضافه شد
محمـود ادیـب )آسـور( کنسـولگر ایـران در قزاقسـتان و از 
خویشـاوندان مهـدی جهانگیری که پیش از این از سـوی هیات 
نظارت عدم احراز صالحیت شـده بود از سـوی شـورای نگهبان 

بـرای حـوزه انتخابیـه بافت و رابـر تایید صالحیت شـد .

قائم مقام هیات نظارت برانتخابات استان از افزایش 18 درصدی تایید صالحیت ها خبر داد

افت شاخص ها در بورس احراز صالحیت ها

پیـام مـا- روز جمعـه خبـری دـر رسـانه هـا مبنـی بـر 
حـذف اثـر معدل دـر کنکور سراسـری منتشـر شـد. قانونی 
کـه د  ر د  و  سـال گذشـته تأثیـر زیـاد  ی را د  ر نتایـج کنکور و 
تحصیـل د  انش آمـوزان د  بیرسـتانی گذاشـته بـود   و حـاال بـا 
شـکایت یک شـهروند   معمولی که نامـش » فاطمه کریمی« 
اسـت، ابطال شـد  . هیأت عمومي دیوان عدالت اد اری رأیی را 
صـاد  ر کـرد  ه که براسـاس آن یکـی از مهم تریـن مصوبه های 

شـورای سـنجش و پذیرش د  انشجو ابطال شـد  ه است. ماجرا 
برمی گـرد  د   بـه مصوبـه  سـال گذشـته شـورای سـنجش و 
پذیـرش د  انشـجو و مصوبـه یک سـال قبـل از آن د  ر مجلس. 
پذیـرش  و  سـنجش  شـورای  جلسـه  سـومین  مصوبـه  د  ر 
د  انشـجو کـه د  ر 23 مهـر  سـال گذشـته تصویب شـد  ه، تمام 
رشـته های  متوسـطه  آمـوزش  جد  یـد    نظـام  د  یپلمه هـای 
ریاضـی فیزیک، علـوم تجربی، علوم انسـانی و علوم و معارف 

اسـامی کـه د  یپلم نظام جد  ید   خـود   را د  ر سـال های 1384 
تـا 1393 گرفته انـد   و امتحانات  سـال سـوم د  بیرسـتان آنان 
بـه صـورت نهایـی و سراسـری برگزار شـد  ه اسـت، مشـمول 
سـوابق تحصیلـی بـود  ه و سـوابق تحصیلـی آنـان حد  اکثر به 
میـزان 25 د  رصـد   و با تأثیـر قطعی د  ر گزینـش نهایی آزمون 
سراسـری  سـال 1394 شـد  ند  .  براسـاس تبصـره 5 مـاد  ه 5 
قانـون »سـنجش و پذیـرش د  انشـجو د  ر د  انشـگاه ها و مراکز 
آمـوزش عالـي کشـور« مصـوب د  هـم شـهریور 92 مجلـس 
هـم تأثیر سـابقه تحصیلي د  ر پذیـرش د  اوطلباني کـه د  اراي 
سـابقه تحصیلي هسـتند  ، د  ر  سـال اول اجراي قانون، حد  اقل 
25 د  رصـد   اسـت. ایـن قانـون از  سـال تحصیلـي  93-94 
الزم االجـرا شـد   و بـا توجه به اینکـه پذیرفته شـد  گان آزمون 
سراسـري  سـال 1393 د  ر  سـال تحصیلي 94-93 شـروع به 
تحصیـل مي کرد  نـد  ، ایـن قانـون د  ر آزمـون سراسـري  سـال 
1393 اجـرا شـد   و د  ر آزمـون سراسـري امسـال هـم اجـرا 
شـد  . حاال امـا هیئت عمومی دیـوان عدالت ادـاری بند دوم 
مصوبه شـورای سـنجش مبنی بـر تاثیـر 25 درصدی معدل 
سـال سـوم متوسـطه دـر کنکـور بـرای داوطلبانـی که طی 
سـال های 84تـا 92دیپلم گرفته انـد را مغایر قانون دانسـت 
وابطـال کـرد. ایـن د  رحالـی اسـت کـه ایـن بنـد   د  ر کنکـور 

سراسـری  سـال 1393 اجرا شـد   که د  ر نتیجـه نتایج کنکور 
سراسـری  سـال 1393 و 1394 مخـد  وش اسـت. ایـن رأی 
کـه د  ر پـی د  رخواسـتی بـرای ابطال بنـد  2 مصوبه شـورای 
سـنجش و پذیـرش د  انشـجو صـاد  ر شـد  ه، آمـد  ه اسـت: » 
از آن جـا کـه براسـاس قانـون بایـد   متوسـط نمرات 3  سـال 
متوسـطه د  ر کنکـور لحـاظ شـود  ، مصوبه شـورای سـنجش 
و پذیـرش د  انشـجو کـه اعمـال معـد  ل  سـال آخـر را مجـاز 

شـمرد  ه اسـت باطل اسـت.«
بـرای اطـاع بیشـتر از ایـن ماجـرا روز گذشـته بـا امیـد 
سـاجقه مسـئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش 
کرمـان تماس گرفتیـم. وی پس از صحبت با محسـن بیگی 
مدیـرکل آمـوزش و پـرورش کرمـان به مـا گفت: حـذف اثر 
25 درصدـی معدـل دـر کنکـور هنـوز بـه مـا ابـاغ نشـده 
اسـت. سـاجقه افـزود: اطـاع رسـانی دـر ایـن خصـوص از 
طریـق وزارتخانه صورت خواهد گرفت و فعا دسـتورالعملی 
برای ما ارسـال نشـده اسـت. مسـئول روابط عمومی آموزش 
و پـرورش کرمان دـر پایان گفت: پس از اباغ دسـتورالعمل 
جدیـد، آمـوزش و پـرورش کرمـان هـم دـر ایـن رابطـه که 
بـرای داوطلبـان کرمانـی کنکـور مهم اسـت، اطاع رسـانی 

مـی کند.

حذف اثر 25 درصدی معدل از کنکور با رای دیوان عدالت اداری

آموزش پرورش کرمان: هنوز به ما ابالغ نشده است

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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رئیـس جمهـوری گفت: حرکت سـریع به سـمت توسـعه 
بـا محوریـت اشـتغال جوانـان، در فضـای کشـور آغـاز شـده 

است.
حجت االسـالم والمسـلمین حسـن روحانی که به مشـهد 
سـفر کرده اسـت دیروز در مراسـم آغاز عملیات برقی سـازی 
راه آهـن مشـهد - تهـران افـزود: شـرط محـوری بـرای نیل 
بـه ایـن هـدف اتحـاد، همدلـی، همزبانی، جهـاد، فـداکاری، 
حضـور در صحنـه و تعامـل و همـکاری همـه قوا بـا یکدیگر 

است.
وی ادامـه داد: دهـه فجر امسـال با پیروزیهـای ملت ایران 
بـر قدرتهـای جهانی، فرجام برجام و حرکتهـای بعد از برجام 
همـراه شـد و اینـک بایـد برجـام ملـی و برجـام 2 آغـاز تا از 
ایـن فرصـت برای توسـعه کشـور بهـره مطلـوب و حداکثری 

گرفته شـود.
رئیـس جمهـوری همچنیـن با اشـاره بـه انتخابـات فرارو 
گفـت: مـاه آینـده در هفتـم اسـفند همـه پـای صندوقهـای 
انتخابـات خواهیـم بـود، صندوقهایی کـه برای ملـت همواره 

سرنوشـت سـاز بوده و هسـت.
وی افـزود: انتخابـات مجلـس خبـرگان رهبـری اهمیـت 
زیـادی دارد از آن جهـت کـه مهمتریـن نهـاد حکومتـی مـا 
اسـت و انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی نیز بسـیار مهم 
مـی باشـد زیـرا نه تنهـا از آن جهـت که جامعه مـا بر مبنای 
قانـون و قانونمـداری اسـت بلکـه مجلـس نقـش فراوانـی در 

توسـعه اخـالق ماهیـت و معنویت کشـور دارد.
عالمتـر،  منتخـب  نماینـدگان  چـه  هـر  داد:  ادامـه  وی 
باتجربـه تـر و متخصص تر باشـند و بتوانند در کنـار دولت و 
قـوه قضائیـه تحـت راهبریهای رهبـر معظم انقالب اسـالمی 
کشـور را پیـش ببرند، منافع و مصالح مردم و کشـور بیشـتر 

حاصـل خواهد شـد.
ایـران  گفـت:  روحانـی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
ظرفیتهـای فراوانی برای پیشـرفت دارد و به تناسـب افزایش 
تعامـل، هماهنگی و همـکاری دسـتگاههای اجرایی، قضایی، 
قانونگـذاری و نیروهـای مسـلح سـرعت حرکـت کشـور بـه 

سـمت توسـعه و دسـتیابی بـه اهداف نظـام و انقالب بیشـتر 
شـد. خواهد 

وی در ادامـه همچنیـن بـا اشـاره بـه پـروژه هـای ریلـی 
توسـعه  افـزود:  رضـوی  خراسـان  در  بـرداری  بهـره  مـورد 
نـاوگان ریلـی درون و بـرون شـهری از اهـداف دولـت اسـت 
زیـرا امنیـت، سـالمت و محیط زیسـت را تضمیـن و آرامش، 
آسـایش و حمـل و نقـل آسـان بـرای مـردم تـوام بـا صرفـه 

جویـی سـوخت را فراهـم مـی کنـد.
رئیـس جمهـوری ادامـه داد: ایـن اقدامـی بـزرگ و مهـم 
اسـت و بایـد ایـن توسـعه در سـطح کشـور گسـترده شـود، 
پارسـال عملیـات برقـی کـردن و اجرای قطار سـریع السـیر 
تهـران - قـم - اصفهـان آغـاز شـد و امـروز نیـز پـروژه برقی 
سـازی و افزایش سـرعت در مسـیر راه آهن مشـهد - تهران 

بـه اجـرا درآمده اسـت.
وی گفـت: همچنیـن در اغلـب نقـاط کشـور ارتبـاط و 
اتصـال ریلـی بـه بنـادر و مرزهـای اصلـی در دسـت انجـام 
اسـت کـه شـروع پـروژه راه آهـن چابهـار، اتمـام اتصـال راه 
آهـن ایـران بـه ترکمنسـتان از مـرز اینچه بـرون و همچنین 
پیگیـری اجـرای پروژه اتصـال ریلی جمهوری اسـالمی ایران 
بـه جمهـوری آذربایجـان و عـراق از برنامـه هـای مرتبـط با 

ایـن هدف اسـت.
حجـت االسـالم والمسـلمین روحانـی افـزود: بـر اسـاس 
برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه راه آهـن جمهـوری اسـالمی 

ایـران از خوزسـتان بـه بصـره متصـل خواهـد شـد.
وی تاکیـد کـرد: همـه پشـتیبانیهای الزم را انجـام مـی 
دهیـم تـا در ایام اربعین سـال آینـده زائران کربال بـا قطار به 

زیـارت حـرم مطهر حضـرت اباعبـداهلل)ع( سـفر کنند.
رئیـس جمهـوری ادامـه داد: اگـر همـت شـود از طریـق 
نـاوگان ریلـی مـی تـوان زائـران مشـهدالرضا)ع( را بـه کربال 
انتقـال داد کـه از لحـاظ مـادی و معنـوی اهمیـت ویـژه ای 

دارد.
وی گفـت: توسـعه نـاوگان ریلی از جملـه محورهای مورد 
توجـه دولت اسـت لذا امـروز پایتخـت معنوی ایـران با قطار 

سـریع السـیر به پایتخت سیاسـی کشـور متصل شد.
حجت االسـالم والمسـلمین روحانی افزود: پـس از برجام 
فضـای مناسـب بـرای توسـعه مناسـبات جمهوری اسـالمی 
بـا جهـان فراهـم شـده و امـروز کشـورهای مختلـف، بخش 
خصوصـی و ایرانیـان مقیـم خـارج متقاضی فعالیت بـا ایران 

. هستند
وی ادامـه داد: افتتـاح 25 هـزار میلیـارد ریـال پـروژه در 
خراسـان رضـوی در دهـه فجـر امسـال کـه رشـد دو برابری 
نسـبت بـه پارسـال دارد تحولـی بـزرگ در کشـور و بیانگـر 
حرکـت مـردم و جامعـه در مسـیر آبادانـی، توسـعه و تحول 

ست. ا
رئیـس جمهـوری ابـراز امیـدواری کـرد در آینـده نزدیک 
شـاهد ایرانـی آبادتـر و تحـول در حـوزه حمل و نقل باشـیم.

وی گفـت: هـم اینـک در حوزه نـاوگان هوایـی نیز تالش 
زیـادی صـورت گرفتـه تـا مـردم بـا ناوگانـی بهتر سـفرهای 

هوایـی را انجـام دهند.
اقـدام  افـزود:  روحانـی  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
اخیـر دولـت در مـورد انعقـاد خریـد 140 فرونـد هواپیمـای 
مسـافربری تحولـی بزرگ در نـاوگان هوایی ایـران ایجاد می 
کنـد. وی ادامـه داد: همیـن تحول در بحث ریلـی و جاده ای 

در دسـت پیگیـری اسـت و باید با نوسـازی و ارتقـاء ناوگان، 
وضعیـت سـالهای تحریـم را جبـران کنیم.

عملیـات اجرایـی طـرح برقـی سـازی راه آهـن مشـهد - 
تهـران بـا سـرمایه گـذاری دو میلیـارد دالر امـروز بـا حضور 

رئیـس جمهـوری در مشـهد آغاز شـد.
رئیـس جمهـوری اسـالمی ایـران صبـح امـروز 17 بهمن 
مـاه همـراه بـا معاونیـن اجرایـی و فرهنگـی و رئیـس دفتـر 
ریاسـت جمهـوری و نیـز وزیـر راه و شهرسـازی وارد مشـهد 

. شد
پـی  در  روحانـی  حسـن  والمسـلمین  االسـالم  حجـت 
حضـور در مراسـم بهـره بـرداری از اتصـال قطـار شـهری 
مشـهد به فرودگاه بین المللی شـهید هاشـمی نـژاد، افزایش 
ظرفیـت مسـیر ریلی مشـهد - تهـران در قالب تـراک بندی 
و هوشمندسـازی ترافیـک قطـار و توسـعه و افزایش ظرفیت 
ایسـتگاه راه آهـن، همچنیـن افتتـاح شـش پـروژه صنعتـی 
از طریـق ویدئوکنفرانـس، بیمارسـتان حشـمتیه و پردیـس 
دانشـگاه علوم پزشـکی سـبزوار، کنارگذر شهرسـتان چناران 
و پنـج هـزار واحـد مسـکن مهـر بـه زیـارت بـارگاه منـور 
حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا)ع( رفـت تـا عصـر دیـروز 

مشـهد را بـه مقصـد تهـران تـرک کند. 

رئیس جمهوری:

حرکت سریع به سمت توسعه آغاز شده است

   دولت

عربستان نفت خود 
را ارزان کرد

عربسـتان قیمت فروش نفت 
بـرای تحویـل در مـاه مـارس را 
برای مشـتریان آسـیایی کاهش 
بلومبـرگ،  گـزارش  بـه  داد. 
عربسـتان  کـه  شـرایطی  در 
هیـچ نشـانه ای مبنـی بـر کنار 
گذاشتن سیاسـت خود مبنی بر 

حفـظ بـازار نفت را نشـان نمی دهد، در مواجهـه با افزایش فـروش نفت ایران، 
قیمـت فـروش نفـت بـرای تحویـل در ماه مـارس را برای مشـتریان آسـیایی 
کاهش داد. شـرکت نفت آرامکو عربسـتان قیمت رسـمی فروش نفت سـبک 
عربی به کشـورهای آسـیایی را 20 سـنت کاهش داد و هم اکنون بشـکه ای 
یـک دالر ارزانتـر از قیمت منطقه می فروشـد. بررسـی های بلومبـرگ از هفت 
پاالیشـگاه و فعـال نفتـی در منطقه نشـان می دهد کـه انتظار مـی رود آرامکو 
تخفیـف خـود را به 40 سـنت در هر بشـکه افزایش دهد. نفت برنت در سـال 
2016 بـه دلیـل چشـم انـداز افزایش صـادرات ایـران پس از لغـو تحریمهای 
بیـن المللـی حـدود هشـت درصـد ارزش خـود را از دسـت داده اسـت. تولید 
نفـت عربسـتان بزرگتریـن تولیدکننده نفت سـازمان کشـورهای صادرکننده 
نفت)اوپـک( در مـاه ژانویـه پـس از اینکه اوپک سـقف تولید را کنار گذاشـت، 

بـه باالترین سـطح تولیـد ماهانـه در کل ادوار رسـید.

انتقال محرمانه 
پادشاه عربستان به 
بیمارستان

اشـاره  بـا  فعـاالن سـعودی 
بـه وضعیت جسـمانی پادشـاه 
عربسـتان سـعودی از احتمـال 
داخلـی  تنش هـای  تشـدید 
میـان شـاهزادگان سـعودی در 
خبـر  پادشـاه  مـرگ  صـورت 

می دهنـد. بـه گـزارش مهـر، گزارش هـای دولت هـای غربـی نشـان مـی 
دهـد، پادشـاه عربسـتان در وضعیت وخیمی از نظر جسـمانی قـرار گرفته 
اسـت و وی بـه صـورت محرمانـه بـه بیمارسـتانی در ریـاض منتقل شـده 
اسـت. بنـا بـر اعـالم منابـع آگاه، حـال پادشـاه 80 سـاله عربسـتان رو بـه 
وخامـت اسـت و وی تحـت مراقبت هـای ویژه پزشـکی قرار دارد. سـلمان 
در تاریـخ 3 بهمـن 1393 )23 ژانویـه 2015( و پـس از مـرگ عبـداهلل بن 
عبدالعزیـز آل سـعود، بـرادر ناتنـی  90 سـاله اش، بـه تخت نشسـت. گفته 
مـی شـود ملـک سـلمان درک خود را نسـبت به محیـط پیرامـون خود از 
دسـت داده اسـت و پزشـکان بـه پسـران وی توصیـه کرده اند تا بـه منظور 
جلوگیـری از فـاش شـدن وضعیـت پدرشـان، حضـور وی را در مـال عـام 
محـدود کننـد. گفتـه مـی شـود ملـک سـلمان در یکـی از اتاق هـای قصر 

قرنطینه شـده اسـت.

بویینگ به سمت 
ترکیه چرخید

در  کـه  همان طـور 
مشـخص  نیـز  پیش بینی هـا 
بـود، رقبـای منطقه ای ایـران به 
راحتـی از کنـار بحث بازگشـت 
اقتصـاد ایـران به عرصـه جهانی 
نمی گذرنـد و نخسـتین نتیجـه 
آن بحث قطعی شـدن قرار دادی 
اسـت که یک ایرالیـن ترکیه ای 

بـا شـرکت بویینـگ بـه امضـاء رسـاندند. به گـزارش ایسـنا، در شـرایطی که 
تنهـا چنـد روز از قـرار داد اولیـه ایـران با شـرکت ایرباس می گذرد و بناسـت 
قرار دادهـای مربـوط بـه این توافـق در روزهای آینده به شـکلی نهایی تعیین 
تکلیـف شـوند، ترکیـه در اقدامـی قابل توجه نسـبت به بهبود اوضـاع ناوگان 

ترکیـش ایرالینـز بـا شـرکت بویینـگ آمریـکا بـه توافـق دسـت یافتنـد.
براسـاس اخبـار منتشـر شـده در این رابطه قـرار داد ابتدایی این شـرکت 
رقمـی نزدیـک بـه آنچـه از سـوی ایـران و ایربـاس نهایـی شـده را شـامل 
ایـن  زده می شـود.  تخمیـن  میلیـون دالر  در حـدود 120  کـه  می شـود 
قـرار داد کـه بخش عمـده ای از آن به نوسـازی ناوگان این شـرکت ترکیه ای 
اختصـاص پیـدا کـرد، در شـرایطی نهایـی شـده کـه ایـن شـرکت بـزرگ 
آمریکایـی جـزو گزینه هـای اصلـی ورود بـه آسـمان ایـران در ایـام پـس از 

لغـو تحریم هـا بـود.

محدودیت هایی را در 
برجام پذیرفتیم که 
به آنها نیاز نداشتیم

رئیس مجلس شـورای اسالمی 
مذاکـرات  جریـان  در  گفـت: 
محدودیت هایـی  هسـته ای، 
نیـاز  آنهـا  بـه  کـه  پذیرفتیـم  را 
نداشـتیم. بـه گـزارش مهـر، علـی 
جشـن  مراسـم  در  الریجانـی 
کـه  اسـالمی  انقـالب  پیـروزی 

در روسـتای دسـتگرد بخـش کهـک شـهر قـم برگزار شـد، با بیـان اینکـه یکی از 
مصائـب و گردنـه هـای مهـم جمهـوری اسـالمی از آغـاز انقـالب تاکنـون موضوع 
هسـته ای بـوده اسـت، گفـت: این موضـوع یک ماجـرای طوالنی بود کـه غربی ها 
طی 12 سـال گذشـته مسـتمراً علیه ایران مسئله سـازی کـرده انـد. وی ادامه داد: 
ایـران حدود 20 سـال اسـت که بـه موضوع دانش هسـته ای ورود کـرده و تاکنون 
بـه پیشـرفت هـای چشـمگیری دسـت یافتـه و دانشـمندان خوبـی درایـن حوزه 
تربیـت شـده انـد، پیشـرفت های چشـمگیر ایـران در موضـوع فعالیت هـای صلح 
آمیز هسـته ای موجب شـد که غربی ها دسـت به سـنگ اندازی و مسـئله سـازی 
بزننـد. رئیـس مجلـس تأکید کرد: همانطـوری که در جریان انقالب اسـالمی نقش 
رهبـری بسـیار برجسـته و بـا اهمیـت بود، در مسـئله هسـته ای نیـز رهبر معظم 
انقـالب از ابتـدای ایـن امـر حمایت خـود را اعالم کردنـد و در تمام طول این سـال 
هـا بـا وجـود اقدامـات غربی ها ایشـان از دانش هسـته ای کشـور حمایـت کردند.

خبرنفت مجلسخبر

خبر

سفر قریب الوقوع موگرینی
 به ایران

»فدریـکا موگرینـی« مسـئول سیاسـت خارجـی 
اتحادیـه اروپـا دـر یـک کنفرانـس خبری مشـترک 
دـر  هلنـد  خارجـه  وزیـر  کوئندـرس«  »بـرت  بـا 
»آمسـتردام« تصریـح کـرد کـه بحـران آوارگان دـر 

حـال حاضـر تمامـی اروپـا را فراگرفتـه اسـت.
رئیـس  کـه  کـرد  اعـام  موگرینـی  سـخنگوی 
سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپا قرار اسـت بـا دیگر 
کمیسـیونرهای اتحادیـه اروپـا بـه ایران سـفر کند و 
دربـاره مهاجـران، انرژی، تجـارت بحـث و گفت وگو 
کنـد. ایـن گـزارش می افزایـد کـه »محمـد جـواد 
ظریـف« وزیـر خارجـه ایـران نیـز قـرار اسـت 15 و 
1۶ فوریـه )2۶ و 27 بهمـن مـاه( بـه »بروکسـل« 
پایتخـت بلژیک سـفر کند. وزیر خارجـه ایران پیش 
از ایـن دـر یک کنفرانس خبری مشـترک با »فرانک 
والتـر اشـتاین مایر« وزیـر خارجـه آلمـان گفتـه بود: 
»اقدامـات مقدماتـی بـرای گفتگوهـای سـطح باال با 
اتحادیـه اروپـا انجـام شـده و ابتدـا معاونـان دیدـار 
کرده و سـپس بنده با خانـم موگرینی دیدار خواهم 
داشـت. بـه زودی سـفری بـه بروکسـل بـرای ادامه 

ایـن گفتگوهـا خواهم داشـت«.

بازداشت یک مدیر 
در شرکت ارتباطات زیرساخت

بـه گـزارش تابنـاک، دـر جریـان بازداشـت یـک 
دـال معـروف تجهیـزات مخابراتـی کشـور بـه اتهام 
پرداخـت رشـوه بـه برخـی از مدیـران، یـک مدیـر 
دـر شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت وزارت ارتباطات و 
فنـاوری اطاعـات بـرای تحقیقات بیشـتر بازداشـت 
شـد. مطـرح اسـت ایـن مـورد اقتصادـی دـر جریان 
مناقصـه  ای به مبلـغ اولیه قراردـاد 350 میلیون یورو 
ایجـاد شـده کـه در نهایت بـا جرح و تعدیـل قرارداد 
بـا مبلـغ 250 میلیـون یـورو در شـرکت زیرسـاخت 
نهایـی شـده اما دـر ایـن قرارداد مبلـغ 100 میلیون 
یـورو مـورد اختاف اسـت. اخیـرا یک مقـام آگاه در 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطاعات  اعام کرد: »ف. 
د« دـال معـروف تجهیـزات مخابراتـی کشـور هفته 
گذشـته به اتهام پرداخت رشـوه به برخـی از مدیران 
با حکم بازپرس دادسـرای کارکنان دولت بازداشـت 
شـده اسـت. به گفتـه این مقـام آگاه ف. د بـه عنوان 
یـک دال بیـن المللی پر نفوذ طی سـالیان متمادی 
توانسـته بود، با تبانی و آلوده کردن برخی از دسـت 
اندـرکاران و ایجاد شـبکه ای فاسـد اقدـام به تحمیل 
قراردادهـای خـاص بـا مبالغـی بـه مراتـب باالتـر از 
میـزان رقـم واقعـی بـه بیـت المـال کنـد. ایـن مقام 
آگاه گفـت: مطـرح اسـت اعطـای سـفرهای خارجی، 
ویـزا و اقامـت کشـورهای اروپایـی، منزل مسـکونی، 
خودـرو و ... از جملـه مواردـی اسـت کـه ایـن دال 
فسـاد  طراحـی  و  مدیـران  تطمیـع  بـرای  پرنفـوذ 
سیسـتمی بـرای تعریـف پروژه هـای بـزرگ خریـد 
تجهیـزات مخابراتـی، تـرک تشـریفات مناقصـات و 
برآوردهـای فنـی و قیمتی غیرواقعی اسـتفاده کرده 

ست. ا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

حقوق بازنشستگان افزایش 
می یابد

افزایـش  از  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر 
پلکانـی حقـوق بازنشسـتگان خبـر دـاد و گفـت: در 
جلسـات آیندـه بررسـی دسـتمزد حضـور خواهـم 

یافـت.
به گزارش ایسـنا، علـی ربیعی اظهارکرد: دولت در 
راسـتای کاهـش نـرخ بیـکاری، برنامه هـای متعددی 
دـر حمایـت از دانشـجویان و جوانـان کارآفرین دارد 
کـه طرح هـای کارآفرینانـه از جمله این طرح هاسـت 
و اجـرای آن گام موثـری در جهت کاهش بیکاری در 
کشـور خواهد بـود. وی درباره زمان تعیین دسـتمزد 
کارگـران، افزود: موضوع دسـتمزد کارگران به شـکل 
سـه جانبـه و در جلسـات میان نمایندـگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت همچنان در دسـت بررسـی است 
و شـخصا در جلسـه های آینده حضور خواهم داشـت 
و از نزدیـک در جریـان امر قرار خواهم گرفت. ربیعی 
همچنیـن از افزایـش حقوق بازنشسـتگان خبر داد و 
گفـت: درصددیم تا حقوق و دسـتمزد بازنشسـتگان 

را بـه صـورت پلکانی افزایـش بدهیم.

اعمال جرائم جدید 
راهنمایی و رانندگی 
از نیمه دوم اسفند

فرماندـه پلیس راهـور ناجا گفت: 
دـر حال حاضـر پلیـس از نظر فنی 
و زیرسـاختی در حـال آماده کردن 
بسـتر اسـت تا بتوانـد از نیمـه دوم 
اسـفندماه مصوبه هیئـت وزیران در 
خصـوص افزایـش جرایـم رانندگـی 
را عملیاتـی کنـد. بـه گـزارش مهـر 

سـردار تقـی مهری فرمانده پلیس راهور  با اشـاره به اینکه در حـال حاضر 18 میلیون 
وسـیله نقلیه و 10 میلیون موتورسیکلت در کشـور دارای پاک هستند، افزود: بیش از 
25 میلیـون گواهینامـه فعـال داریم که دارندـگان آن اقدام به رانندگـی می کنند. این 
افزایـش نشـان می دهـد تعداد کاربران اسـتفاده از وسـایل حمل و نقـل افزایش یافته 
و نیـاز دـارد قوانیـن بازدارنده تری را بـرای جلوگیری از تخلفـات راهنمایی و رانندگی 
دـر نظـر بگیریـم. وی بـا اشـاره به اباغیـه هیئت وزیـران بـرای افزایش مبلـغ 40 کد 
تخلـف راهنمایـی و رانندگـی گفـت: از تعداد 172 تخلـف موجود، تعدـاد 12 درصد از 
تخلفـات بـا نظـر مثبت هیئت وزیـران شـاهد 100 درصـد افزایش نرخ بودـه و حدود 
28 مـورد تخلـف نیـز افزایـش 50 درصدـی داشـته انـد. مهری افـزود: ایـن مصوبه به 
همـه دسـتگاه هـا از جمله پلیس از 22 مهرماه امسـال اباغ شـد و بعـد از تصویب در 
روزنامـه رسـمی نیز درج شـده اسـت. در حال حاضـر پلیس از نظر فنی و زیرسـاختی 
در حال آماده سـازی بسـتر اسـت تـا بتواند از نیمه دوم اسـفندماه ایـن مصوبه هیئت 
وزیـران را عملیاتـی کنـد. رئیـس پلیـس راهـور ناجـا بـا اشـاره بـه اینکه افزایـش نرخ 
جریمـه هـا بیشـتر مخصوص به جریمه های حادثه سـاز بودـه اند، افـزود: این افزایش 
بایـد دـر سـال 93 اجرائی می شـد. برابـر تصویب قانـون، راهنمایی و رانندگی هر سـه 
سـال یکبـار مـی توانـد با توجـه به افزایـش نرخ تـورم، تقاضـای افزایش میـزان جرایم 
راهنمایـی و رانندگـی را داشـته باشـد. سـال 93، دولـت ایـن افزایش نـرخ جریمه ها 
را اعمـال نکـرد و امسـال بـا توجـه بـه نظـر هیئت وزیـران ایـن افزایش قیمـت اعمال 
شـد. مهـری با اشـاره بـه اینکه پلیـس راهور به هیـچ عنـوان از محل دریافـت جریمه 
هـا، درآمدزایـی ندـارد، افـزود: پلیس تنها مجـری قانون اسـت و افزایـش جریمه های 
راهنمایـی و رانندگـی بیشـتر مربوط به کسـانی اسـت که قوانیـن را زیر پا مـی گذارند 
و نسـبت بـه اجـرای آن بـی تفاوت هسـتند. مهری با اشـاره بـه اینکه بیشـترین مبلغ 
جریمـه دـر این اباغیه جدیـد مربوط به رانندگانی اسـت که ضمن مصرف نوشـیدنی 
هـای الکلـی و اسـتفاده از قرص هـای روان گردان اقدـام به رانندگی می کننـد، افزود: 
ایـن مبلـغ نسـبت به جرمی کـه ایـن رانندگان انجـام می دهنـد مبلغ باالیی نیسـت. 
کسـی کـه بـا حالت مسـتی رانندگـی می کنـد و باعث سـلب آسـایش و امنیت دیگر 
رانندـگان مـی شـود، عاوه بر مبلـغ جریمه 400 هـزار تومانی از سـوی ماموران پلیس 
راهـور بـه مراجـع قضائـی نیز معرفـی می شـود. وی همچنین افـزود: کمتریـن میزان 
افزایـش جریمـه دـر این 40 کد، مربـوط به عدم پرداخـت عوارض اتوبان ها اسـت که 

رقـم آن از 20 هـزار تومـان بـه 30 هـزار تومـان افزایش پیدا کرده اسـت.

تایید علی مطهری 
در لیست اعتدال 
گرایان و صدای ملت

جبهـه  رئیـس  نوشـت:  ایرنـا 
از  گرایـان  اعتدـال  و  مسـتقلین 
تائیـد صاحیـت تنهـا یک نفـر در 
نتیجـه بررسـی های نهایی شـورای 
نگهبـان خبر دـاد و گفت: 20بهمن 
لیسـت نهایی را اعـام می کنیم. به 
گـزارش ایرنـا قدرتعلی حشـمتیان 

اظهـار داشـت: در لیسـت اولیه دـو نفر از جبهه مسـتقلین و اعتدال گرایان از سـوی 
هیـات نظـارت تایید شـده بود که در نتیجه بررسـی نهایی شـورای نگهبـان تنها یک 
نفر دیگر تایید شـد و از مجموع 30نفر سـه نفر از جبهه به تایید رسـیدند. وی ادامه 
دـاد: در سراسـر کشـور هم بر اسـاس گزارش هـای واصله همین وضعیـت را داریم و 
اصـاح طلبـان و اعتدال گرایان مشـهور تایید نشـده انـد و تعدادی گمنام در سـطح 
کشـور توسـط شـورا به عرصـه رقابت بازگرداندـه شـدند.  وی همچنین بـا بیان این 
کـه علـی مطهری در لیسـت جبهه مسـتقلین و اعتدـال گرایان و صدـای ملت تایید 
شـد اضافـه کـرد: بـا وجـود ایـن که بـه جز علـی مطهـری اکثریت بـه اتفاق لیسـت 
اولیه جبهه مسـتقلین و اعتدال گرایان رد صاحیت شـده و مورد بی مهری شـورای 
نگهبـان قـرار گرفتـه انـد هیـچ گاه از صندـوق های رای قهـر نمی کنیم. حشـمتیان 
گفـت: مـا همـراه بـا مردم، همگام با دولت در راسـتای خواسـت امـام و رهبری برای 
پیشـبرد اهدـاف نظـام کـه همانـا آزاد اندیشـی، اسـتقال، دفـاع از کیـان مملکت و 
امنیـت کشـور، بهبـود وضعیـت اقتصادـی و تعامـل بـا ممالـک دیگـر برای پیشـبرد 
اهدـاف نظـام مقدـس تـاش می کنیـم. وی افـزود: به دنبـال آن خواهیم بـود که با 
کاندیداهـای موجود تایید شـده از هر سـه جریـان اصولگرا، اصاح طلب و مسـتقلین 
و اعتدال گرایان که با تفکر ما نزدیکی دارند لیسـت خود را منتشـر و برای تشـکیل 
مجلسـی متفـاوت از 9 مجلـس دیگـر که ›نـه افراط و نـه تفریط، پیـروی از خط امام 
و رهبـری‹ باشـد اقدام کنیـم. رئیس جبهه مسـتقلین و اعتدال گرایان معتقد اسـت: 
شـورای نگهبـان بیشـترین کم لطفی ها را در حق مسـتقلین و اعتدـال گرایان کرده 
اسـت و آنـان بـه ناحـق رد صاحیت شـده انـد. وی افزود: کشـور و نظام مال ماسـت 
و هماننـد دـوران پیـروزی انقاب اسـامی و دفاع مقدس تا آخرین قطـره خون برای 
دفـاع از کشـور اسـامی تـاش خواهیـم کـرد و ایـن گونه بی مهـری هـا ذره ای در 
ارادـه مـا اثر نخواهد داشـت. حشـمتیان ادامه داد: مـن منتقد اول احزاب کشـورم و 
مردم سراسـر کشـور که نماینده هایشـان در احزاب بوده اند بنده و امثالهم را تایید 
کردند و ما خود را تایید شـده مردم سراسـر کشـور می دانیم. حشـمتیان افزود: در 
خیلـی از اسـتان هـا رقابـت اقلیتی اسـت و اکثریـت با اصولگراسـت و ما دـر حداقل 
هسـتیم؛ جبهـه مسـتقلین و اعتدـال گرایـان بـا صدـای ملت ائتـاف کرده، بـا آقای 
الریجانـی گفـت و گـو داشـته و با آقای عـارف مذاکراتی کرده ایم و سـعی می کنیم 
تیمـی را آمادـه کنیـم کـه بتوانـد از حضـور تندروهـا در مجلـس جلوگیـری کند تا 

مجلسـی معتدل و مسـتقل داشـته باشیم.

واکنش جبهه پیروان به لیست 
احتمالی ائتالف اصول گرایان: 

فعال سکوت می کنیم
اعضـای جبهـه پیـروان خـط امام و 
رهبـری بـه دبیـر کلـی محمدرضـا 
مـورد  باهنـر تصمیـم گرفتنـد در 
لیسـت  در  کمرنگشـان  جایـگاه 
اصول گرایـان  ائتـالف  احتمالـی 
گـزارش  بـه  کننـد.  سـکوت 
خبرآنالین ائتـالف اصولگرایان برای 
انتخابـات مجلـس دهـم بـا حضـور 

تشـکل هایـي چون »جبهـه پیروان خـط امام و رهبـری«، »جامعه روحانیـت مبارز«، 
»جبهـه پایـداری«، »حزب یکتـا«، »جمعیت ایثارگران انقالب اسـالمي« و » جمعیت 
رهپویان انقالب اسـالمي« تشـکیل شـده اسـت. اگرچه لیسـت انتخاباتـي این ائتالف 
هنـوز رسـما تایید نشـده اسـت؛ اما نشـان از سـهم پررنگ اعضـاي جبهه پایـداری با 
مشـارکت 50  درصـدي در ایـن فهرسـت دارد. سـهم جمعیـت ایثارگـران و جمعیت 
رهپویـان نیـز در حدود 30  درصد این لیسـت اسـت. تنها چهره هـاي حاضر از جبهه 
پیـروان خـط امـام و رهبـری در لیسـت احتمالـي ائتـالف اصولگرایان اللـه افتخاری، 
فاطمـه رهبـر، یحی آل اسـحاق، و سـید مهدی جوالیی هسـتند. از جامعـه روحانیت 
مبـارز نیز تنها شـاهد حضور اسـامي حسـن ابوترابی فـرد و غالمرضـا مصباحی مقدم 
در لیسـت ائتـالف اصـول گرایان هسـتیم. ایـن چیدمان و حضـور حداقلـی گروه های 
باسـابقه اصولگـرا ماننـد حزب موتلفه اسـالمی، جامعه مهندسـین و جامعـه روحانیت 
مبـارز و همچنیـن سـردمداری جبهه پایداری در لیسـت احتمالی ائتـالف اصولگرایان 
بـرای انتخابـات مجلـس دهـم، مویـد آن اسـت کـه این لیسـت چنـدان عادالنـه و با 
حضور نمایندگاني از تمام تشـکل های اصولگرا تدوین نشـده اسـت.  کمال سـجادی 
سـخنگوی جبهـه پیـروان خـط امـام و رهبـري کـه پیـش از ایـن در مصاحبـه بـا 
خبرگـزاری آنـا از حضور حداقلی تشـکل متبوعش در لیسـت ائتـالف اصولگرایان ابراز 
ناراضـی کـرده و گفتـه بـود کـه در ارائه ایـن لیسـت انتخاباتـي »دور خـورده اند« در 
گفت وگـو بـا خبرآنالیـن اظهـار کرد: بـه دلیل احتمـال سـو  اسـتفاده خبرگزاری های 
اصـالح طلـب از گفته هایـم، ترجیـح می دهم که سـکوت کنـم. البتـه او در عین حال 
گفـت کـه جبهـه پیـروان از لیسـت نهایـی و تایید شـده ائتـالف اصواگرایـان حمایت 
خواهـد کـرد. همچنیـن احمد کریمـی اصفهانی  عضو شـورای مرکزی جبهـه پیروان 
خـط امـام و رهبری نیـز تصمیم گرفت که درخصـوص نحوه گردآوری لیسـت ائتالف 
اصولگرایـان سـکوت کنـد. محسـن کوهکـن نایـب رییـس جبهه پیـروان نیـز همین 
مشـي را در پاسـخ بـه خبرآنالیـن در پیـش گرفت. با اعالم رسـمي اسـامي نامزدهاي 
تایید شـده از سـوي شـوراي نگهبان تـا پایان وقـت اداري دیروز، تکلیف لیسـت هاي 
انتخاباتـي نیز در روزهاي آینده روشـن خواهد شـد. پـس از آن باید منتظر ماند و دید 
کـه آیا لیسـت ائتـالف اصولگرایان مـي تواند تمامي گـروه هاي اصولگـرا را نمایندگي 
کنـد و آیـا کسـاني کـه در ایـن فهرسـت نیسـتند، به نفـع دیگـران انصـراف خواهند 
داد یـا اینکـه بـار دیگر شـاهد ارائه لیسـت هاي انتخاباتي مـوازي در آسـتانه انتخابات 

مجلـس دهـم خواهیـم بود.

راهورخبرانتخابات



شماره پیاپی 561  
یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 4

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

کرمون

داستان

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده

بخش دوازدهم

روزی  چنـد  اسـالمبول  بـه  ورود  بـدو  در 
سـرگرم تماشـای تـرک هـا و آداب و رسـوم 
آن هـا بودیـم و بعـدا بـه سـراغ ایرانـی هـا 
از  مدتـی  کـه  هایـی  همشـهری  خصوصـاً 
از  رفتیـم.  بودنـد  کـرده  مهاجـرت  کرمـان 
روحـی  احمـد  شـیخ  و  میرزاآقاخـان  دیـدار 
تمـام مشـکالت و ناراحتـی هـای مـا از میان 
رفـت. اولیـن کاری کـه میـرزا آقاخـان کـرد 
ایـن بـود کـه مـرا بـه مریـض خانـه ای کـه 
آلمـان هـا در آن شـهر داشـتند بـرد و بـرای 
معالجـه گـوش هـای مـن نهایـت کوشـش را 
بـه جـا آورد. بـا ایـن کـه امـور زندگانیـش از 
تدریـس شـاگردان خصوصـی مـی گذشـت و 
بابـت امـالک و عالقـه اجـدادی  از  دینـاری 
بـرادرش  داشـت  کرمـان  بردسـیر  در  کـه 
و  فرسـتاد  نمـی  برایـش  خـان  عبدالمظفـر 
عوایـدی بیـش از مخـارج روزانه نداشـت. هر 
روز یـک لیـره ترک بـرای معالجه مـن به دوا 
و دکتـر می داد. متاسـفانه دکترهـا ما را پس 
از چنـد هفتـه مایـوس کردنـد و گفتند چون 
بـه پرده های گـوش، صدمه زیاد وارد گشـته 

قابـل عـالج نیسـت.
ایـن کـری گوش همیشـه سـبب می شـد 
کـه بـه راحتـی فکـر کنـم. مثـل این بـود که 
در اتاقـی خلـوت کـرده درب را بـه روی اغیار 

باشم. بسـته 
توقـف در اسـالمبول و گـردش در سـاعات 
بخـار  هـای  ماشـین  مشـاهده  و  بیـکاری 
کشـتی هـا و دوچرخـه هـای پایی کـه بعضی 
از جوانـان سـوار مـی شـدند بـه تدریـج طرز 
خیـال و افـکار مـرا تغییـر داد. بـه نوعـی که 
همیشـه خیاالتـم متوجـه ایـن بـود کـه مـن 
هـم اختراعـی بکنـم و از راه تسـهیل کـردن 
امـور مـردم دنیـا، خدمتـی بـه عالم بشـریت 
میرزاآقاخـان  بنمایـم و همیـن کـه مرحـوم 
بیـش  هسـتم  فکرهـا  ایـن  در  کـه  دانسـت 
تـر بـا مـن گـرم مـی گرفـت. بـه نوعـی کـه 
گاهـی بـه منـزل مـا مـی آمـد و از احوالـم 
استفسـار مـی کـرد. روزی بـه یـاد بدبختی و 
فقـر مـردم بیچـاره کرمـان افتادم و بـه فکرم 
در  کـه  را  زنـی  پریشـان  وضعیـت  گذشـت 
زمـان طفولیـت از عقـب سـر من و پـدرم می 
آمـد و بـرای گرفتـن تکـه ای نـان التمـاس 
کسـانی  از  و  بنویسـم  ای  شـمه  کـرد  مـی 
کـه آن هـا را عقـل کل مـی دانسـتم بپرسـم 
کـه چـرا بایـد عـده ای از مـردم تـا ایـن حد 
بیچـاره و فلـک زده باشـند. چنـان وضعیـت 
آن بیچـاره در جلـو چشـمم مجسـم شـده و 
مـی گریسـتم کـه آمـدن میرزاآقاخـان را در 
پشـت در اتـاق ندیـده بـودم. مشـار الیـه آن 
چـه درب زده بـود چـون گوشـم نمی شـنید 
ملتفـت نشـده بـودم. ناگزیـر چفـت درب را 
کـه از داخـل بسـته شـده بـود بـاز کـرده و 
پـس از داخـل شـدن در کنـارم نشسـته بود. 
شـرحی را کـه مـی نوشـتم و قطـرات اشـک 
چشـمم بـه روی مرکـب هایـش ریختـه بـود 
و از روی دامنـم برداشـت و خوانـد دیگـر در 
ایـن دفعـه دوسـتی و محبـت قلبیـش بیـش 
تر شـد . پس از قـدری دلـداری گفت:»امروز 
عصـر شـما را نـزد کسـی مـی بـرم کـه مانند 
حکیمـی سـبب و علـل ایـن بیچارگـی هـا را 
بـرای شـما بیـان مـی نمایـد و راه نجـات و 
خالصـی از ایـن بدبختـی ها را هم نشـان می 

. هد د
بـه  و  آمـد  سـراغم  بـه  عصـر  روز  همـان 
رهسـپار  ایـاس  محلـه  جانـب  بـه  اتفاقـش 
داشـت  اظهـار  در ضمـن صحبـت  و  شـدیم 
مـی خواهـم شـما را نـزد سـیدجمال الدیـن 
اسـدآبادی بـرده و بـا او آشـنا کنـم. سـید به 
مردمانـی کـه وطـن دوسـت هسـتند بسـیار 
احتـرام مـی گـذارد. بیش تـر اوقـات در خانه 
ایـران  ملـت  آزادی  بـرای  کـه  کسـانی  اش 
کوشـش دارنـد اجتمـاع مـی نماینـد و حیف 
اسـت که در اسـالمبول باشـی و سـید جمال 

ننمایـی... را مالقـات 

دکتـر محمـد علـی باخـدا رییـس 
بهـداری آموزشـگاه هـای کرمـان بود 
ایـن  خورشـیدی   1358 سـال  تـا  و 
مسـوولیت را بر عهده داشـت. وی که 
متولـد 1301 خورشـیدی در کرمـان 
تحصیـالت  خاتمـه  از  پـس  و  بـود 
در  خویـش  متوسـطه  و  ابتدایـی 
 1321 سـال  در  کرمـان،  زادگاهـش 
خورشـیدی در رشـته پزشـکی دانشـگاه تهـران پذیرفتـه 
هـای  دانشـگاه  اولـی  شـاگرد  عنـوان  بـا  وی  بـود.  شـده 
پزشـکی ایـران فـارغ التحصیل شـد و مدال طالی پزشـکی 
را بـه خـود اختصـاص داد. پـس از فراغـت از تحصیـالت 
پزشـکی در سـال 1327 خورشـیدی بـه کرمـان بازگشـت 
و افـزون بـر طبابت در شـهر کرمـان و برای مردمـان عادی 
از سـال 1327 خورشـیدی بیـش از سـی سـال عهـده دار 
ریاسـت اداره بهـداری آموزشـگاه هـای اسـتان کرمـان نیـز 
بـود و فعالیـت او در ایـن زمینـه تـا اوایـل مهرمـاه سـال 
در  یافـت.  ادامـه  بازنشسـته شـد  کـه  1359 خورشـیدی 
دوران ریاسـت دکتـر بـا خـدا بـر بهـداری آموزشـگاه هـای 
کرمـان، مسـائل مربـوط به سـالمتی و بهداشـت معلمین و 
دانـش آموزان و سـایر کارکنـان آموزش و پـرورش با وجود 
امکانـات محـدود، بـا دقـت و دلسـوزی پی گیری می شـد. 
دکتـر محمدعلـی باخـدا افـزون بر انجـام معاینات پزشـکی 
قبـل از ورود بـه مـدارس و دیگـر فعالیت های بهداشـتی و 
طبـی کـه توسـط دکتـر شـهریاری نیـز قبـل از وی انجـام 
مـی شـد. بـا بهـره از دسـتورالعمل هـا و آییـن نامـه هـای 
طبـی و بهداشـتی مترقـی و پیشـرفته ای کـه بـه خصوص 
از دهـه سـی خورشـیدی به بعـد توسـط  اداره کل بهداری 
آموزشـگاه ها صادر می شـد بـه وضعیت بهداشـتی مدارس 
کرمـان چهـره ای دیگـر بخشـید بـه طـوری کـه سـیمای 
کرمـان از ایـن لحـاظ در دهـه آخـر فعالیت او با سـال های 
نخسـت فعالیتـش بسـیار متفاوت بـود و بروز بیمـاری های 
مسـری و عفونـی در دانش آمـوزان کرمانی به امـری نادر و 

کمیـاب تبدیـل گردیـد.
گـزارش های شـفاهی و مکتـوب بی شـمار و متعددی از 
حضـور و فعالیـت دایمـی زنده یـاد دکتر با خـدا در مدارس 
کرمـان در دسـت اسـت کـه حتـی مـروری بر گوشـه هایی 
از آن بحـث مـا را بـه اطالـه بیـش از ایـن مـی کشـاند و بر 
ایـن اسـاس بـاز هم تنها بـه یکی دو مـورد از ایـن نمونه ها 

افکنیم؛ نگاهی مـی 
از جملـه در فـرازی از گـزارش مربوط به دبسـتان دولتی 
حیاتـی در کرمـان در بهمـن مـاه 1335 خورشـیدی در 
سـتون بازرسـی بهداشـتی آمـده اسـت:» شـش مرتبـه  به 

وسـیله دکتـر بـا خدا بازرسـی بهداشـتی بـه عمـل آمد.«
مدرسـه  خصـوص  در  دیگـری  گـزارش  در  همچنیـن 
حیاتـی آمـده اسـت:»در این آموزشـگاه مسـائل بهداشـتی، 

مرتـب پـی گیـری مـی شـد و هـر صبح سـر صـف موهای 
سـر دانـش آمـوزان و ناخـن هـا را نـگاه مـی کردنـد و هـر 
صبـح قبـل از ورود دانـش آموزان به مدرسـه، فراش، حیاط 
هـا را آب و جـاروب مـی کـرد و اسـفند و کنـدر دود مـی 
نمـود. آقـای دکتـر باخـدا پزشـک آموزشـگاه ها نیـز مرتباً 
جهـت معاینـه چشـم دانش آمـوزان به مدرسـه مـی آمد و 
خصوصـاً مبتالیـان به بیمـاری تراخم را معالجـه می کرد.«

محمدعلـی گالب زاده در کتـاب»زن کرمانـی؛ روشـنای 
پزشـک  باخـدا،  دکتـر  آقـای  نویسـد:»  مـی  زندگانـی« 
آموزشـگاه هـا نیـز همیشـه جهـت معاینـه چشـم دانـش 
بـه  مبتالیـان  و خصوصـاً  آمـد  مـی  مدرسـه  بـه  آمـوزان 

را درمـان مـی کـرد.« تراخـم  بیمـاری 
بـر حذاقـت در طـب،  افـزون  باخـدا  یـاد دکتـر  زنـده 
پزشـکی شـوخ طبـع و خـوش محضـر بـود و بـا بیمـاران 
خویـش بـا گشـاده رویـی و مهربانی تمـام مواجه می شـد. 
از ایـن روی دربـاره او خاطـرات شـیرین و شـنیدنی فراوان 

در افـواه مـردم هسـت. 
کار  شـرط  نویسـد:»...  مـی  پاریـزی  باسـتانی  اسـتاد 
دکترهـا بایـد آن باشـد کـه بـا آخریـن پیشـرفت هـای کار 
طبابت آشـنا باشـند و هر دو سـه سـال یک بار قید عایدی 
مطـب را بزننـد و بـرای تکمیـل اطالعـات خـود بـه خـارج 
برونـد و اطالعـات تازه کسـب کننـد تا مورد طعنـه و الاقل 

از دکتـر باخـدای خودمـان کمتـر نباشـند... «
محمدعلـی باخـدا عـالوه بر ریاسـت بهـداری آموزشـگاه 
هـای کرمـان، یـک خّیـر مدرسـه سـاز هـم بـه شـمار مـی 
آید. شـاید آمد و شـد دکتر در مدارس و حشـر و نشـر او با 
کـودکان و مشـاهده محدودیـت امکانـات آموزشـی او را بـر 
آن داشـته اسـت که خود نیز مدرسـه سـازی را در دسـتور 

کارهـای نیکـوی خـود قـرار دهد.
آورده  تـا دقیانـوس  قلعـه دختـر  از  دانشـور در کتـاب 
اسـت:»دکتر محمدعلـی باخدا از پزشـکان باسـابقه و حاذق 
کرمـان بـود. در دوران حیـات مدت 35 سـال ریاسـت اداره 
بهـداری آموزشـگاه هـای کرمـان را بـر عهـده داشـت. وی 
در اثـر عالقـه ای کـه بـه تعمیـم فرهنـگ داشـت بـا صرف 
مبلغـی معـادل60 میلیون تومـان از مایملک خـود اقدام به 

احـداث مدرسـه ای 20 کالسـه در خیابـان ابـوذر نمـود.«
ردپـای دکتـر بـا خـدا در داسـتان هـا و رمـان هایی که 
روایـت شـان در کرمـان مـی گـذرد نیـز دیـده مـی شـود. 
هوشـنگ مرادی کرمانی در رمان»شـما که غریبه نیستید« 
ضمـن خاطراتـی کـه از دوران مدرسـه خود نوشـته به ذکر 
فعالیـت هـا و دقـت دکتر باخـدا در حفظ بهداشـت مدارس 

آن زمـان پرداخته اسـت.
علـی اکبر عبدالرشـیدی در روزنامـه اطالعات مورخه 24 
فروردیـن 1394 مـی نویسـد:»در بیـن بچـه مدرسـه های 
آن روز کرمـان همـه نـوع بیمـاری وجـود داشـت. مـدارس 
شـده  شـناخته  متنـوع  بیمارهـای  از  بودنـد  نمایشـگاهی 

و شـناخته نشـده. از چهـل شـاگرد کالس مـا کـه صبحهـا 
حتـی در روزهـای سـرد زمسـتان بـا دمپایـی و گاه کفـش 
هـای پـاره، زیـر شـلواری و پیراهـن هـای نـازک گشـاد به 
مدرسـه می آمدنـد گروهـی گرفتـار کچلـی و انـواع بیماری 
هـای قارچـی پوسـت، عـده ای مبتال بـه تراخـم، زرد زخم 
و اشـکال متنوعـی از زخـم هـای خـوش خیـم و بـد خیـم 
بودنـد. تقریبـا اکثریـت بچـه هـا هـم ناراحتـی گوارشـی 
داشـتند کـه ناشـی از سـوء تغذیـه مرسـوم آن روزهـا بـود.

دکتـر باخـدا هفتـه ای یـک بـار به مدرسـه ما مـی آمد. 
تـک تـک بچه هـا را بـا رافـت و مهربانـی معاینه مـی کرد. 
بـرای همـه خوردنـی مـی آورد. خرمـای “بـی دندلو”ئـی 
کـه دکتـر باخـدا از پـول خـود مـی خرید شـکم گرسـنه و 
ناشـتایی نخـورده تعداد زیـادی از بچه ها را حـال می آورد.

دکتـر باخـدا بـا مهربانـی بـر سـر همـه بچـه هـا، حتـی 
کچـل هـا دسـت مـی کشـید. بـا حوصلـه در پلـک چشـم 
تراخمـی ها سـنگ جهنـم می کشـید. زخم هـای زرد رنگ 

دور دهـان بچـه هـا را مـی شسـت و پانسـمان مـی کـرد.
بعـد یـک ورق کاغـذ به دسـت بچه هـای بیمـار می داد 
کـه بـه پدرشـان بدهنـد. روی آن کاغذ نشـانی مطب دکتر 
باخـدا نوشـته شـده بـود. از پـدر و مادرها می خواسـت که 

همـراه بچـه ها بـه مطـب او بروند.
معـدودی از والدیـن بـه مطـب دکتـر باخـدا مـی رفتند. 

تعـداد زیـادی از والدیـن هم نسـبت به بیماری بچـه ها بی 
تفـاوت بودنـد و به سـراغ دکتـر باخدا نمی رفتنـد. اما دکتر 
باخـدا پافشـاری مـی کـرد. بـه در خانـه آنهـا که بـه مطب 

نرفتـه بودنـد مـی رفت. بـا اصرار میهمانشـان می شـد.
در مطـب یـا در خانـه در مـورد بیمـاری بچـه هـا بـه 
مـی  ای  تغذیـه  و  بهداشـتی  توصیه هـای  مادرهـا  و  پـدر 
کـرد. برایشـان دارو مـی بـرد. بعـد موقـع رفتـن مبلغی لب 
تاقچـه یـا در جیـب پدر می گذاشـت و به مـادر توصیه می 
کـرد کـه بـرای بچه حریـره بـادام و فرنـی بپزند تـا بچه ها 

بخورنـد و جـان بگیرنـد.«
نگارنـده ایـن یادداشـت نیـز کـه افتخـار همـکاری بـا 
در  را  باخـدا  دکتـر  فرزنـد  باخـدا«  رضـا  آقـای  »جنـاب 
دبیرسـتان ماهـان داشـتم از بزرگـواری هـای دکتـر باخـدا 
از زبـان فرزنـدش بسـیار شـنیدم و البته معلمان پا به سـن 
گذاشـته نیـز کـه دکتر باخـدا را به یاد مـی آوردند از تالش 
هـای وی در ارتقـای بهداشـت در مـدارس قدیـم کرمان به 

نیکـی یـاد مـی کردند.
منابع:

- تاریخ پزشکی کرمان، دکتر مجید ملک محمدی
- زن کرمانی، روشنای زندگانی، محمد علی گالب زاده

- از قلعه دختر تا دقیانوس، محمد دانشور
- شما که غریبه نیستید، هوشنگ مرادی کرمانی

- روزنامه اطالعات، علی اکبر عبدالرشیدی

پزشِک باخدا

قبرسـتان مسـیحیان در محدوده  تندرسـتان کرمان 
بیـش از 100 سـال قدمـت دارد و به دلیل دفن شـدن 
افـراد سرشـناس، جزیـي جدایی ناپذیـر از فرهنگ این 

شـهر است.
ایران سـرزمینی وسـیع بـا فرهنگ ها، اقـوام و ادیان 

مختلـف اسـت که ایـن خصایص بخشـی جداناشـدنی 
از سـرزمین مـا هسـتند. کرمـان یکـی از بزرگ تریـن 
اسـتان های ایـران از قدیـم تا به امروز بوده اسـت و در 
ایـن اسـتان تمـام اقلیت های مذهبـی و اقوامـی مانند 
زردشـتی، یهـودی و ارمنـي زندگـی می کردنـد، حتی 

حضـور ایـن اقـوام آن قـدر پررنگ بـود کـه محله هایی 
را بـه خـود اختصـاص داده بودنـد و امروزه با گذشـت 
چنـد سـال هنـوز بـه همـان نام هـا معـروف هسـتند، 

ماننـد محلـه گبری هـا یـا محلـه ي یهودی ها.
یکـی از آثـار باقي مانـده از ارامنه  کرمانی، قبرسـتان 
کوچـک واقـع در خیابـان زریسـف، در دامنـه  کوهـی 
معـروف بـه تندرسـتان اسـت کـه در واقـع، امتـداد 
همـان کوهـی  اسـت کـه قلعـه دختـر روی آن قـرار 
دارد. قدمـت ایـن قبرسـتان بـه بیـش از 100 سـال 
می رسـد و تقریبـا تـا 30 سـال پیـش مـورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت. ایـن محـل به دلیـل دفن شـدن افراد 
سرشـناس و سـاکنان کرمانـی جزیـی جدایی ناپذیر از 

فرهنـگ شـهر کرمان اسـت.
محوطـه  تندرسـتان در بافـت تاریخـی کرمـان قرار 
مختلـف  دوره هـای  در  بافـت  ایـن  گرچـه  و  گرفتـه 
امـا  اسـت،  نبـوده  شـهر  و  دولت هـا  مرکـز  تاریخـی 
همیشـه بناهـا و مراکـز شـاخصی مانند قلعـه دختر و 

گنبـد جبلیـه در ایـن محلـه قـرار داشـته اند.
اهمیـت  تندرسـتان  محوطـه   بـه  توجـه  دلیـل 
زیـادی اسـت که ایـن مکان بـرای ادیـان و فرقه های 

گفـت  جسـارت  بـه  می تـوان  حتـا  و  دارد  مختلـف 
سـاکن  زرتشـتیان  بـرای  اولین بـار  مـکان  ایـن  کـه 
ادیـان  بـرای  بعـد  و  بـوده  تقـدس  دارای  کرمـان 
دیگـری همچـون مسـیحیت و یهودیـت به دلیل دفن 
همچنیـن  اسـت.  شـده  احتـرام  قابـل  مردگان شـان 
مسـلمانان معتقدنـد کـه امـام حسـن مجتبـی )ع( از 

ایـن محـل عبـور کـرده اسـت. 
یکـی از ویژگی هـای خـاص ایـن محوطـه برگزاری 
مراسـم چهلـم نـوروز در این مکان اسـت کـه در واقع 
یکـی از مراسـم آیینـی زرتشـتی ایـن منطقـه بـوده و 
امـروزه حتی مسـلمانان نیز مراسـمي را بـا همین نام، 

امـا به شـکل متفـاوت برگـزار می کنند.
شـاید ایـن بنـا در ظاهـر یـک چهـار دیواری سـاده 
به نظـر برسـد، امـا از نظـر فرهنگـی و سـازه چیـزی 
کمتـر از بناهـای دیگـر نـدارد و حتی از نظـر فرهنگی 
بسـیار غنی تـر از بقیـه  بناهاسـت. بـه همیـن دلیـل، 
وظیفـه  ماسـت ایـن ارزش هـا را به مردم بشناسـانیم و 
آن هـا را در شـناخت فرهنـگ و هویت شـان راهنمایی 
کنیـم تـا بـه خواسـت و حمایت مـردم این گونـه بناها 

و آیین هـا در شـهرهای مـا زنـده بماننـد.

قبرستان 100 ساله مسیحیان کرمان 
میراث

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

قانـون  موضـوع  اول  هیـات  مورخـه 1394/11/03  شـماره 947۶  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بـم تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای مجیـد حبیب 
الهـی فرزنـد قنبـر بشـماره شناسـنامه 1872شـماره ملـی 3111092089 صادـره از بم 
دـر ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ۶39.13  مترمربع پـاک 1 فرعـی از 283 
اصلـی واقـع دـر شهرسـتان بم روسـتای دهبکـری بخش 33 کرمـان خریدـاری از مالک 
رسـمی آقـای نجـف افشـاری محـرز گردیده اسـت . لذا بـه منظـور اطاع عمـوم مراتب 
دـر دـو نوبت بـه فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مدـت دـو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت دـر صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/2

محمد امیری خواه- رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان بم

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

برابـر رای شـماره 1394۶0319012003810 هیات دـوم موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر دـر واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات مالکانـه بامعـارض متقاضی آقای وحیـد دریابیگی 
فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه 9877 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک قطعه باغ 

نیـم محصـور بـه مسـاحت 1945 مترمربـع پـاک 15 فرعـی مجـزا شـده از 2 فرعـی از 
113 اصلـی واقـع دـر بخـش 39 کرمـان بـه آدرس سـیرجان بلـورد زین ابـاد خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای نجـف بلوردـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عموم 
مراتـب دـر دـو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدـور سـندمالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مدـت دـو مـاه اعتـراض خـود را بـه این ادـاره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، 
ظـرف مدـت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت دـر صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدـم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/11/18
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/3

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی 

آگهی مزایده منقول- نوبت دوم
دـر خصـوص کاسـه پروندـه ی 9222۶8 اجرایـی لـه آقـای محمـد مهدـی 
شـماره  رای  موجـب  بـه  کـه  خانـی  گنجعلـی  آقـای حسـین  علیـه  فـر  آذیـن 
91099734۶9001307- صادـره از شـورای حـل اختاف شـماره 5 دادگسـتری کرمان 
محکـوم علیـه محکـوم به پرداخت اصل خواسـته در حـق محکوم له گردیده اسـت که در 
این راسـتا اجرای احکام شـوراهای حل اختاف دادگستری کرمان در نظر دارد یکدستگاه 
سـواری پروتـون تیـپ ویرالیفـت بـک، رنـگ قرمـز متالیـک مدل 84 بـه شـماره انتظامی 
48۶ب5۶ ایـران 45 به مبلغ 85/000/000 ریال توسـط کارشـناس اجـرای احکام ارزیابی 
و تقویـم گردیدـه اسـت کـه از طریـق مزایدـه به بفروش برسـاند جلسـه مزایده دـر مورخ 
94/12/2 راس سـاعت 10 صبـح دـر محـل دفتـر اجـرای احکام شـوراهای حـل اختاف 
دادگسـتری کرمـان و بـا حضور نماینده دادسـتان برگـزار می گردد عاقمندـان به خرید 
مـی تواننـد تـا قبل از جلسـه مزایدـه از خودروی مـورد مزایده بازدیـد و 10 درصد قیمت 
موردنظـر خـود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نـزد بانک ملـی مرکزی کرمـان واریز و 

فیـش آن را بـه همراه پیشـنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسـته تحویـل این اجرا نمایند 
بدیهی اسـت کسـی برنده مزایده شـناخته می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد نماید 
و دـر صـورت انصـراف برندـه مزایدـه 10درصد واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. 

م الف 2553
دادورز اجرای احکام شوراهای حل اختاف دادگستری کرمان- اسماعیلی

آگهی مزایده نوبت دوم 
اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفـت در نظـر دارد دـر پروندـه نیابت از 
سـوی اجـرای احـکام عنبرآبـاد بـه شـماره بایگانـی 94019۶ دعـوی جـان الـه 
جهانشـاهی بطرفیـت بـی بی جمالی امیر سـعید مالکی فرزند رسـتم ششـدانگ پاک 7 
فرعـی از 341 اصلـی بخـش 45 به مسـاحت 188000 مترمربع مشـتمل بـر موتور پمپ 
برقـی موسـوم بـه مزرعـه کهن  پنچـر بلوک کـه مبلغ یک میلیارد و سـیصد و هشـتاد و 
یـک میلیـون و چهارصـد و هشـتاد هـزار ریال رهـن بانک کشـاورزی شـعبه جیرفت می 
باشـد بـا حفـظ حقـوق مرتهن بـا قیمـت پایه مبلـغ یازدـه میلیـارد و چهارصـد میلیون 
ریـال را از طریـق مزایدـه بفـروش رسـاند لـذا از متقاضیان خریـد دعوت بعمـل می آید.

جلسـه مزایدـه: مورخـه 1394/12/2 راس سـاعت 9 صبـح بـا حضور نمایندـه محترم 
دادسـتان عمومـی و انقـاب دـر اجرای احـکام مدنـی دادگسـتری جیرفت برگـزار می 

گردد. 
شـرایط شـرکت دـر مزایدـه: متقاضیـان مـی تواننـد از تاریـخ 1394/11/2۶ از ملک 
موصـوف بازدیـد و پـس از واریـز 10 درصـد قیمـت پیشـنهادی بـه حسـاب سـپرده 
دادگسـتری نزد حسـاب 2171293839004 بانک ملی در پاکت درب بسـته به اجرای 
احـکام مدنـی تحویـل نماینـد کلیـه هزینـه هـا بـر عهده برندـه مزایدـه می باشـد برنده 
مزایدـه شـخصی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد و 10 درصد قیمت پیشـنهادی 
را واریـز نمودـه باشـد و مابقـی بهـای ملـک را نقدـاً بپردـازد دـر صـورت انصـراف مبلغ 

پیشـنهادی بـه نفـع دادگسـتری ضبـط و برندـه شـخص بعدـی خواهـد بود. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری جیرفت- منوچهر رحیمی  

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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بوگاکده

قدرت عظیم مانترا
قسمت دوم

سـپیده ایران منش-صـوت بعـد متجلـی خداونـد 
معرفـی مـی شـود، و مانترا نیز بعد متجلـی خداوند. 
گفتـه شـده که مانتـرا و جلـوه الهی آن بـا هم یکی 
هسـتند، و خداونـد در شـکل آن مانتـرا متجلـی 
گشـته، بـه همیـن خاطـر گاهـی مانتـرا را کالبـد 

خداونـد مـی نامند.
پس شـما زمانی کـه مانترای جلـوه الهی خاصی 
را تکـرار مـی کنیـد در حـال برقـراری ارتبـاط و 
فراخونـی قـدرت آن جلـوه هسـتید. ایـن یکـی از 
رازهـای مانتراسـت... مانتـرا تجلـی خداونـد در فرم 

صـوت می باشـد.
گفتیـم که مانتـرا یعنی آزاد کننـده ذهن ، کارما 
چیـزی نیسـت جـز آنچه در ذهن ما انباشـته شـده 
و افـکار مـا تجلـی کارمـای مـا هسـتند، زمانـی که 
یـک مانتـرا را تکـرار می کنید اصوات خـاص آن که 
قـدرت پـاک کنندگی دارنـد، در واقع کارمـا و افکار 
شـما را در سـطوح نا خـود آگاه آزاد می کنند ، یک 
مانتـرا مـی توانـد کارما و افـکار فرد را پـاک کند ، و 

چـرا کـه نه ؟ آیـا نـام خداوند محدود اسـت ؟
مانتـرا همچنیـن آزاد کننـده نیـروی درونـی ، 
کندالینـی و پتانسـیل روحـی فـرد نیـز مـی باشـد، 
هر مانترا از سـیالب های خاصی تشـکیل شـده که 
همـه توسـط علم مانتـرا قابل تفسـیر هسـتند ، هر 
سـیالب تجلی انرژی خاصی می باشـد و ترکیب آن 
اثـر مخصوصـی را بـر فـرد دارد ، به طـور مثال یک 
مانتـرا روی چاکراهـای بـه خصوصـی در فـرد تاثیر 
مـی گـذارد )بسـته بـه مانتـرا( و حتـی مـی توانـد 

موجـب بیـداری آنها شـود.
مانتـرا در بسـیاری از متـون مقـدس و سـخنان 
اسـاتید بـزرگ به عنوان یکـی از برتریـن و واالترین 
راههـای رسـیدن به آگاهـی الهی و رهایی نـام برده 
شـده. مانتـرا قدرتـی هماننـد آتـش دارد کـه مـی 

توانـد ناخالصـی هـای فرد را بسـوزاند
ملیونهـا مانترا وجود دارند کـه اهداف مختلفی را 
دنبـال می کننـد، اولین و مهمترین دسـته مانتراها، 
مانتراهـای »موکشـا« یـا مانتراهای رهایی هسـتند، 
قـدرت اصلـی ایـن مانتراها در رسـاندن شـخص به 
فـرا آگاهی و رهایی می باشـد. این مانتراییسـت که 
بـه عنـوان مانتـرای اصلی بـرای مدیتیشـن و تزکیه 

و... اسـتفاده می شود.
مانتراهای بیشـمار دیگری بـرای مقاصد مختلفی 
وجـود دارنـد کـه طور سـریع برخـی از انـواع آنها را 

ذکر مـی کنم :
مانتـرای مخصوص شفابخشـی، حفاظت، بیداری 
بـرون   ، انـرژی، کوندالینـی، چاکـرا، چشـم سـوم 
فکنـی، بـه دسـت آوردن انـواع قدرتهـای روحـی، 
از بیـن بـردن نیروهـای منفـی مثـل جادوی سـیاه 
یـا موجـودات منفـی، کنتـرل ارواح یا انسـان، تاثیر 
گـذاری، کاریزمـا، آسـیب رسـاندن، غلبه بـر عناصر 
ماننـد آتش، متجلی سـاختن آرزوها، ثروت، عشـق، 
سـالمت، خنثی کـردن تاثیرات مخرب سـیارات و...

هر مانترا فرمی از انرژیسـت ، ولی انرژی و ریشـه 
تمـام مانتراها یکیسـت که بـه آن اُم مـی گوییم در 
واقع اُم ریشـه تمام اصوات و مانتراهاسـت ، اُم کلمه 
معنـا داری نیسـت امـا مفاهیـم بسـیاری دارد ، اُم 
صـوت بنیادیـن و ریشـه اصـوات اسـت ، اُم ارتعاش 
آغـاز خلقـت و تجلـی عالـم مـادی و ظریـف اسـت. 
اُم همـان کلمـه الهـی خداونـد یـا درواقـع تجلـی 
انـرژی خداونـد اسـت که عالم را خلق مـی کند ، در 
الهیات مسـیحی بـه آن لوگوس یا کلمـه می گوییم 

، و انجیـل یوحنـا اینچنیـن آغاز می شـود:
در ابتـدا کلمـه بود و کلمـه نزد خدا بـود و کلمه 

خـدا بود
در ابتدا با خدا بود.

از او همـه بـوده و بـی او هیـچ نبـوده از آنچه که 
. هست

در قـرآن کلمـه اهلل نامیـده می شـود ، و سـیکها 
آن را اُمـکار کـه همـان اٌم مـی باشـد مـی خوانند.

پـس اُم آغـاز انـرژی و ریشـه همـه انـرژی هـای 
دیگـر اسـت ، انرژی فرمهای بی پایانـی دارد ، انرژی 
در ذات نـه مثبـت اسـت و نـه منفـی و آن هـدف و 
نیت پشـت آن اسـت که آن را مثبت و سـازنده و یا 
منفـی و مخـرب مـی کند. به عـالوه بر ایـن چیزی 
کـه درجایـی منفـی اسـت در جـای دیگـر ممکـن 

اسـت مثبت باشـد. بگذریم...
گفتیـم کـه مانتراهـا بیشـمارند و دسـته بنـدی 
هـای مختلفـی دارند ، امـا مهمتریـن مانتراها هدف 
تعالـی و رهایـی را دنبـال مـی کننـد و همینطـور 

متعلـق بـه یـک جلـوه الهـی خداوند هسـتند... 
یـک مانتـرا زمانی با سـرعت و قدرت بـاال نتیجه 
مـی دهـد کـه توسـط فـردی ماننـد گـورو )اسـتاد 
معنـوی( و یـا فـردی کـه توانایـی انتقـال تشـرف و 
انـرژی مانتـرا را دارد بـه فـرد داده شـود، و یـا بـه 
طـور عامیانـه شـخص تشـرف آن را دریافـت کنـد، 
در غیـر اینصـورت بـاز هـم مانتـرا موثر اسـت اما به 
تـالش و اسـتمرار بیشـتری برای رسـیدن به نتیجه 

اسـت. نیاز 

گفت و گوی مریم جهان نجاتی سرمربی تیم شهرداری سیرجان قهرمان فوتبال بانوان کشور با هادی کاربخش از پیام ما:

 با دختران 16-17 ساله قهرمان شدیم

در ایـن کـه ورزش بـرای سـالمتی 
مفیـد اسـت هیـچ شـکی نیسـت. در 
ایـن که یـک انسـان هـر چه بیـش تر 
ورزش کنـد بهتـر اسـت نیـز تردیدی 
وجـود نـدارد. در ایـن میـان جوانانی 
مـی  ورزش  بـه  تـوان  تمـام  بـا  کـه 
نائـل  قهرمانـی  مقـام  بـه  و  پردازنـد 
مـی شـوند نیـز مـورد توجـه ویـژه ی 
جامعـه مـی باشـند. امـا کسـانی هسـتند کـه ورزش و زور 
بـازوی قهرمانـی را بـا انسـانیت، بزرگـی روح و اخـالق گره 
مـی زننـد و از خـود »پهلـوان« مـی سـازند. ناصـر واعظـی 
زاده یکـی از آنـان بـود. مـردی که پـس از عمـری ورزش و 
مقـام آوری وقتـی کـه بـا او بـه صحبـت مـی نشسـتی یک 
کلمـه از ورزش مـی گفـت و صد کلمه از غیـرت و مردانگی 

و انصـاف و مـرّوت!
آن روز کـه همـراه علـی به باشـگاه مرحـوم واعظی زاده 
رفتـه بودیـم. نزدیـک اذان ظهـر بـود. دم در بـر عصایـش 
تکیـه زده و منتظرمـان بـود. عصایـی کـه بیمـاری و نـه 

کهولـت سـن بـه دسـتش داده بـود.

در باشـگاهش عکـس هایـی از پـدر و پدربزرگـش را بـه 
نشـانه ی احتـرام و یادبـود بـه دیوار آویختـه بـود. در کنارش 
لـوح هـا و جـام هـای قهرمانـی؛ اما یک عکـس را با اشـتیاق 
بیـش تـری نشـان مـان داد و آن هـم عکسـی بـود کـه در 
روزگار عافیـت و سـالمت در بـارگاه مقـدس ابوالفضـل)ع( 
گرفتـه بـود. مـی گفـت سـفر بـه کربـال بهتریـن خاطـره ی 
عمرم اسـت. بیماری شـدید اندام قهرمانی و ورزشـکاریش را 
به یغمـا برده بـود؛ اما  حریف اخالق و جوانمردی و انسـانیت 
او نشـده بـود. صمیمیـت در رفتـارش مـوج مـی زد. صداقت 
شـالوده ی کالمـش بـود. از ایـن مـی گفـت که به واسـطه ی 
مـدرک مربـی گـری ملی که داشـتم در هر جـای کرمان که 
اراده مـی کـردم مجـوز تأسـیس باشـگاه بـه من مـی دادند؛ 
امـا ترجیـح دادم کـه باشـگاهم را همیـن جایـی که هسـت 
برپـا کنـم تـا بچـه هـای ایـن محـل را کـه اسـتعداد خوبی 
در فراگیـری جوانمـردی دارنـد به پاسداشـت اخـالق دعوت 
کنـم. می گفـت باشـگاه فضـای محلـه را عوض کرده اسـت. 
خوشـحال بـود از ایـن کـه دو نسـل را در باشـگاه خـود بـه 
پهلوانـی و نـه فقـط قهرمانی فراخوانده اسـت. امـروز واعظی 
در بیـن ما نیسـت. او بـا همه ی خاطرات و افتخـارات و مدال 

ها و... از دنیا پر کشـیده اسـت. از دنیای قهرمانی نیز سـالها 
پیـش خـدا حافظـی کرده بـود. امـا آنچه کـه نام نیـک او را 
در خاطـره هـا مانـدگار کرده اسـت منـش پهلوانـی و اخالق 

اسـت. مداری 
نام نیک گر آدمی ماند به جای

به کزو ماند سرای زرنگار

یادداشتی در سوگ پهلوان عبدالناصر واعظی زاده پیشکسوت ورزش کرمان

پهلوانان نمی میرند

یادداشت

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

تجربـه  ادعا،کـم  بـی  و  سـاده 
پرهیاهو،همـه  و  وعاشـق،جوان 
ایـن صفات را شـاید بتـوان فقط 
در تیمـی دیـد کـه بـه آهسـتگی 
متعـال  خـدای  بـه  تـوکل  بـا  و 
تـا  آمدنـد  جوانـی  پشـتوانه  و 
هـای  لیـگ  شـدند،از  قهرمـان 
فـارغ  و  کردنـد  شـروع  پائیـن 
مـدارج  هنگفت،بـه  پولهـای  و  هیاهوهـا  همـه  از 
بـاالی فوتبـال رسـیدند و حـال هـم قهرمـان ایران 
تیـم  قهرمانـی  خبـر  کـه  بـود  جمعـه  هسـتند.روز 
فوتبال بانوان شـهرداری سـیرجان،روی خبرگزاری 
هـا و شـبکه هـای اجتماعـی قـرار گرفت،ایـن خبـر 
مسـرور کننـده بـود چرا که پـس از بمی هـا ،اینبار 
نوبـت سـیرجانی هـا بـود تـا جـام قهرمانـی را بـرای 
چندمین سـال متوالی در اسـتان کرمان نگهدارند.
روزنامـه پیـام مـا اولیـن روزنامـه اسـتانی بـود 
جهـان  مریـم  سـراغ  قهرمانـی  ایـن  از  بعـد  کـه 
شـهرداری  بانـوان  فوتبـال  تیـم  نجاتی«سـرمربی 
سـیرجان و مربـی تیـم ملـی جوانـان ایـران رفت تا 
بـا ایـن مربـی جـوان و کاربلد ،گـپ و گفتی داشـته 

باشـد کـه چکیـده آنـرا بـا هـم مـی خوانیـم:

 کمی از خودتان و سابقه ورزشی تان بفرمائید؟
التحصیـل  فـارغ  و  متولـد 13۶2 شهرسـتان سـیرجان 
کارشناسـی ارشـد تربیت بدنی از دانشـگاه تهران هسـتم.از 
سـال 83 وارد حیطه مربی گری شـدم و از سـال 8۶ با تیم 
بانـوان سـیرجان در لیگ دسـته دـو ایران حاضر شـدیم تا 
اینکـه بـا قهرمانی دـر این لیگ  در سـال 89و پس از آن با 
اول شـدن در لیگ دسـته یک بـه لیگ برتر صعـود کردیم 
.درلیـگ برترهـم همیشـه سـعی کردیـم بهترین باشـیم و 
بـر اسـاس همیـن ایدـه سـال 91 ، سـوم و امسـال هـم بـا 
لطـف خدـا و همـت بچه هـا و مسـئولین با تیم شـهرداری 

سـیرجان قهرمـان فوتبـال بانوان ایران شـدیم.
 دلیـل ایـن موفقیت را بـا توجه بـه امکاناتی که در 

اختیار داشـتید ،در چـه می دانید؟
کار را بـا برنامـه مدـون و اصولـی کـه دـر سـیرجان و با 
همـت شـهرداری و هئیـت فوتبـال سـیرجان  و بخصـوص 
آقـای جهانشـاهی«مدیرعامل باشـگاه شـهرداری سـیرجان 

که خودشـان از ورزشـکاران و افـراد کاربلد فوتبال هسـتند 
و بـا هدـف کسـب جایگاه مناسـب فوتبال سـیرجان شـروع 
کردیم.دـر ابتدـای ایـن راه بازیکنانـی گرفتیـم بـا اسـم و 
رسـم کمتـر کـه تیمهـای متمـول دیگرماننـد ملـوان و بم 
و اصفهـان بـه سـراغ آنهـا کمتـر میرفتنـد و بـا توجـه بـه 
اینکـه بندـه مربـی تیـم جوانان نیز هسـتم وشـناخت کافی 
از آنهـا دـارم تیـم را بـا بازیکنـان جـوان ولـی شایسـته و با 
میانگیـن سـن۶ /17 سـال بسـتیم و با میدان دادـن به این 
جوانـان و همچنیـن اسـتفاده از بازیکنـان بـا تجربـه بومی 
بـه ایـن مهم دسـت یابیم.دـر تمامی ایـن سـالها از بازیکن 
سـازی دسـت برنداشـته ایـم و همیـن بازیکنان بـا توقعات 
کمتـر اما پشـتکار و عاقه بیشـتر برای تیـم زحمات زیادی 
کشـیده اند.مـن بـه جـرات میگـم کـه کل هزینـه تیم یک 
پنجـم تیمهـای بـم و ملـوان اسـت که رتبـه دوم و سـوم را 

بـه دسـت آورده اند.
 چند درصد از بازیکنان شما بومی هستند؟

از مجمـوع 25 بازیکـن مـا،20 بازیکـن بومـی و تنهـا 5 
بازیکـن غیـر بومـی داریم.

 پـس شـما اعتقـاد خاصـی بـه بازیکنـان بومـی 
اسـتان داریـد؟

بلـه ،مـا دـر ایـن سـالها نـگاه خاصـی بـه فوتبـال پایـه و 
پـرورش بازیکـن داشـتیم بطوریکـه االن دـر تمامـی ردـه 
هـای سـنی بازیکـن دـر تیـم ملـی داریم.دـر تیـم زیـر 14 
سـال،خانمها مریم سـروری و شـعله میرشـاهی،در تیم ملی 
زیـر 1۶ سـال خانمهـا الهـام عباسـلو و ندـا رضاپور،دـر رده 
سـنی جوانـان و زیـر 19 سـال خانـم سـاناز ابـاذر نـژاد و در 
تیـم ملی هم مهدیه آمیغی را از شهرسـتان سـیرجان داریم.

 بعـد از قهرمانی،آیـا برنامـه ای بـرای حضـور در 
آسـیا بـه عنـوان نماینـده فوتبـال ایـران داریـد ؟

ابتدـا بایـد ببینیم نـگاه وبرنامه مسـئوالن در ایـن رابطه 
چیست؟خوشـبختانه روز پایانی مسـابقات آقـای تاج رئیس 
سـازمان لیـگ فوتبال ایـران و خانمها عرب عامـری » نایب 
فدراسـیون فوتبـال و  گاره ناظمـی » مسـئول برگـزاری 
مسـابقات لیـگ برتـر فوتبـال بانـوان ،همـه دـر سـیرجان 
حضـور داشـتند.حضور این عوامل فدراسـیون در سـیرجان 
،نویـد ایـن امـر را میدهـد کـه نـگاه مسـئوالن اسـتانی را 
اتفـاق  ایـن  بیشـتر جلـب کند.اگـر  بـه سـمت سـیرجان 
بیفتـد و تامـات خوبـی بیـن اسـتان و فدراسـیون برقـرار 
گردـد وهمچنیـن حمایت هـای کاملـی از فوتبـال بانوان و 

شـهرداری صورت بگیرد و مسـئوالن اعام موافقت کنند با 
حضور این تیم در مسـابقات آسـیای.حتما ایـن تیم احتیاج 
بـه بازسـازی و برطـرف کردـن نقاط منفـی خود دـارد تا با 
قدـرت بیشـتری دـر مسـابقات بـرون مـرزی شـرکت کند.

دـر هـر حال بایـد منتظر بـود و دیـد چه تصمیمـی گرفته 
خواهـد شـد و آیـا مشـکات زیـاد از جملـه کمبـود منابـع 

مالـی اجـازه انجـام ایـن کار را خواهـد داد یـا خیر؟
 بهتریـن و بدتریـن نتیجـه ای کـه شـما در طـول 

ایـن لیـگ کسـب کردیـد ،کـدام بود؟
بهتریـن بـرد مـا بـرد 4-1 ملـوان دـر انزلـی و همچنین 
پیـروزی 3-0 برابـر قهرمـان فصـل گذشـته دـر سـیرجان 
دـر هفتـه نخسـت مسـابقات،اما بدتریـن نتیجـه مـا باخت 
3-0 برابـر شـهرداری بم در هفته اول دور برگشـت بود که 
متاسـفانه بخاطـر برنامـه ریزی بد سـازمان وتغییـر ناگهانی 
مسـابقات ،درسـت دـر اوج دـوران بدنسـازی ما،ایـن اتفاق 

خـورد. رقم 
 مبلـغ قـرارداد شـما و بازیکنـان تیـم شـهرداری 
بـه  شـهرداری  اسـت؟آیا  حـد  چـه  در  سـیرجان 
تعهـدات مـادی خـود تـا بـه امـروز پایبند بـوده ؟

از نظـر مبلغ کـه نمیتوان چیـزی گفت،قراردادهای مالی 
دـر فوتبـال بانوان آنقدر پائین و ناچیز اسـت کـه اصا قابل 
عنـوان کردن نمیباشـد ،بخصوص در برابـر تیمهای متمول 
تـری ماننـد ملوانی هـا واصفهانی ها.بهمین دلیل اسـت که 
آنهـا بـا بودجه کانشـان سـراغ بازیکنان ملی پـوش و طراز 
اول میروننـد اما باشـگاه شـهرداری سـیرجان تـا این لحظه 
بـه تمامـی تعهدـات خـود عمـل کردـه کـه جای تشـکر و 

سپاس دارد.
 برنامـه هـای آتی شـما بـرای ایـن تیـم و فوتبال 

چیست؟ سـیرجان 
مـن خودـم بچـه ایـن شـهرم و تمامـی داشـته هایـم را 
مدیـون سـیرجانم.بارها بـرای خیلـی از خدماتـم حتی یک 
ریـال دریافـت نکرده ام وتا زمانیکه احسـاس کنـم میتوانم 
بـرای ورزش مفیـد باشـم ،هسـتم .بندـه امیدـوارم بتوانـم 
همچنـان بـه هدـف اصلـی خودـم کـه کشـف و پـرورش 
همینطـور  و  اسـت  منظقـه  ایـن  فوتبالـی  اسـتعدادهای 
هدایـت سـایر بازیکنـان تیمم تا نیـل به اهداف باالتر اسـت 
،ادامـه دهـم. هـم من و هـم بیشـتر بازیکنان تا سـال 9۶با 

تیـم  شـهرداری سـیرجان قراردـاد داریم.
 بـه عنوان یـک مربی فوتبال چه مشـکالتی شـما 

را بیـش از همه چیـز آزار میدهد؟
مشـکات زیاد اسـت اما ما اجازه ندادیم تا این کمبودها 
بـر کیفیـت کار ما تاثیـر بگذارد،نداشـتن زمیـن اختصاصی 
بـرای تمریـن بزرگتریـن مشـکل ماسـت ضمن اینکـه عدم 
پخـش تلویزیونی و سـود آور نبودن برای اسپانسـرها هم از 
دیگـر معضـات ماسـت البته این مشـکات در سـیرجان و 
بـا کمـک مدیر عامـل و هئیت فوتبـال شهرسـتان کمتر به 

مـا لطمـه زد و از همـه آنها کمال تشـکر را دارم.
 حرف و نکته پایانی...؟

دـر زندگی ورزشـی ام مدیون و سپاسـگزار پدـر و مادر و 
همسـرم هسـتم که همه چیـز را محیا کردند تـا من بتوانم 

بـه ورزش و تمریناتم بپردازم.

هادی کاربخش



شماره پیاپی 561  
یکشنبه 18 بهمن ماه 1394 

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

پیامک : 
50002203034 6

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

تکنولوژی

رسـیدن بـه یـک میلیـارد کاربـر بـرای بسـیاری از توسـعه 
دهنـدگان و حتـی شـرکت های بـزرگ دنیـای فناوری دسـت 
نیافتنـی اسـت. بی جهـت نیسـت کـه تعـداد اپلیکیشـن ها و 
سـرویس هایی کـه بیـش از ایـن تعـداد کاربـر دارنـد، از تعداد 
انگشـتان دسـت فراتـر نمـی رود. با زومیـت همراه باشـید تا در 

ادامـه بـا باشـگاه یـک میلیاردی ها بیشـتر آشـنا شـویم.
چیـزی کـه از به دسـت آوردن یـک میلیارد کاربر سـخت تر 
اسـت، »فعال نگه داشـتن« آن ها اسـت. به همین دلیل اسـت 
کـه در اکثـر مواقـع منظور از تعـداد کاربران یک اپلیکیشـن یا 
سـرویس، آن هایـی اسـت کـه به صـورت فعـال از آن اسـتفاده 

. می کنند
فیسـبوک هـر روز بـا آمـار و ارقـام عجیـب خـود مـا را 
شـگفت زده می کنـد. از درآمـد و سـود شـرکت گرفتـه تـا 
کاربـران، همـه  تعـداد  و  زاکربـرگ  مـارک  ثـروت شـخصی 
اعـداد میلیـاردی هسـتند. شـبکه ی اجتماعی فیسـبوک 1.6 
میلیـارد کاربـر فعـال ماهانـه دارد، امـا آمـاری کـه از ایـن 
هـم تکان دهنده تـر اسـت، ورود روزانـه 1 میلیـارد نفـر بـه 
فیسـبوک اسـت. یعنـی چیـزی حـدود یـک هفتـم جمعیـت 
زمیـن بـه صورت روزانه به فیسـبوک سـر می زنند. »شـبکه ی 
اجتماعـی فیسـبوک« تنها محصـول یک میلیاردی »شـرکت 

اپ  واتـس   پیام رسـان  پیـش  روز  نیسـت. چنـد  فیسـبوک« 
از رشـد  اینطـور کـه  پیوسـت.  بـه جمـع میلیاردی هـا  هـم 
بـر   )Facebook Messenger( فیسـبوک  پیام رسـان 
می آیـد، احتمـاالً ایـن اپلیکیشـن کـه در حـال حاضـر 800 
میلیـون کاربـر دارد هـم در آینـده ای نزدیـک بـه واتـس اپ 
ملحـق خواهـد شـد. اینسـتاگرام نیـز با داشـتن حـدود 400 
بـزرگ  از سـرویس های  دیگـر  یکـی  فعـال،  کاربـر  میلیـون 

فیسـبوک بـه شـمار مـی رود.
گـوگل دیگـر شـرکتی اسـت که بـا اعـداد میلیاردی سـر و 
کار دارد. درسـت مثـل فیسـبوک، اعـداد مربـوط بـه کاربـران 
دارای همپوشـانی  هـم  گـوگل  و سـرویس های  اپلیکیشـن ها 
اسـت )بـه دلیـل اینکـه یـک کاربـر ممکـن اسـت از چندیـن 
سـرویس ایـن شـرکت اسـتفاده کند( و بـه همین دلیـل برای 
بـه دسـت آوردن تعداد کسـانی کـه از خدمات گوگل اسـتفاده 
می کننـد، نمی تـوان بـه راحتـی آن هـا را بـا هـم جمـع کـرد.

برجسـته ترین محصـول گـوگل موتور جسـتجوی آن اسـت 
کـه بـرای بسـیاری از کاربـران بـه بخـش جدانشـدنی اینترنت 
تبدیـل شـده اسـت. هـر روز 3.5 میلیـارد جسـتجو در گـوگل 
انجـام می شـود و اندرویـد هـم 1.4 میلیـارد کاربـر دارد. بعـد 
از آن هـا نوبـت یوتیـوب اسـت کـه بیش از یـک میلیـارد کاربر 

فعـال در مـاه دارد. جالـب اسـت بدانیـد بیـش از یـک سـوم 
تمـام کاربـران اینترنـت بـرای مشـاهده ی ویدیـو بـه یوتیـوب 
سـر می زننـد. کـروم و جی میـل هـم بـه تازگـی بـه باشـگاه 

شـده اند. ملحـق  میلیاردی هـا 
مایکروسـافت هـم بـا داشـتن 1.5 میلیـارد کاربر وینـدوز در 
سـطح جهـان و 1.2 میلیـارد کاربر آفیس، از دیگر شـرکت هایی 
اسـت کـه بـه بیـش از یـک میلیـارد کاربـر سـرویس می دهـد. 
سـرویس ها و اپلیکیشـن های شـرکت های دیگـر هنـوز بـه یک 
میلیـارد کاربـر دسـت پیـدا نکرده انـد. البتـه پلتفرم پیام رسـان 

چینـی QQ بـا داشـتن 800 میلیـون کاربـر و رشـد روزافـزون 
احتمـاالً بـه زودی بـه یـک میلیـارد کاربـر خواهد رسـید. دیگر 
پیام رسـان محبـوب چینـی یعنـی اپلیکیشـن وی چـت را نیـز 
نبایـد از یـاد بـرد. ایـن سـرویس در حـال حاضـر 650 میلیـون 

کاربـر دارد.
خود شـما از کدامیک از این سـرویس ها اسـتفاده می کنید؟ 
بـه نظـر شـما در آینـده چه سـرویس ها یـا اپلیکیشـن هایی به 
ایـن لیسـت اضافه و یـا از آن حذف خواهند شـد؟ نظرات خود 

را بـا ما و کاربـران زومیت به اشـتراک بگذارید.

اپلیکیشن ها و سرویس های
با بیش از یک میلیارد کاربر فعال کدامند؟

خبر خبر

 برای درس خواندن و مطالعات 
خود برنامه ریزی کنید

داشـتن  بـدون  مهـم  روزانـه  کارهـای  انجـام 
برنامه ریـزی مناسـب، بسـیار دشـوار و غیـر معقـول 
ایـن قضیـه  از  نیـز  اسـت. درس خوانـدن و مطالعـه 
مسـتثنی نیسـت. با گسترده شدن اسـتفاده از گجت ها 
و گوشـی های هوشـمند دیگـر وقـت آن رسـیده که با 
قلـم و کاغـذ بـرای برنامه ریـزی مطالعـات خداحافظی 
کنیم. با اسـتفاده از سـرویس My Study Life شما 
می توانیـد برنامـه ی درسـی مناسـبی بـرای مطالعـات 
خودتان بنویسـید. بـرای درس خوانـدن، امتحانات و یا 
حتـی مطالعـات روزانـه، ایـن سـرویس می تواند کمک 

خوبـی برای شـما باشـد.
 ایـن وب سـایت بـه کمـک نـرم افزارهایـش پـای 
خـودش را فراتـر از برنامـه ی درسـی گذاشـته اسـت؛ 
کالس هـای  لیسـت  کـردن  وارد  بـا  می توانیـد  شـما 
خودتـان از زمـان و مـکان برگـزاری آنها مطلع شـوید. 
در قسـمت Today ایـن ابـزار، ادامـه ی برنامه هـای 
خودتـان را مشـاهده کنیـد. در گزینـه ی Task نیـز 
آزمون هـای  و  تمرین هـا  همچـون  امـوری  می توانیـد 
 To-Do خودتـان را وارد کنیـد و ماننـد یـک لیسـت
از ایـن بخش اسـتفاده کنید. بخـش Exams نیز برای 
برنامه ریزی امتحانات شـما اسـت. بدون شـک می توان 
از کامل تریـن سـرویس های  ایـن وب سـایت را یکـی 
مطالعاتـی دانسـت. هم چنین بـا نصب اپلیکیشـن های 
ایـن وبسـایت روی گجت هـای هوشـمند می توانیـد از 
امکانـات ایـن سـایت در تلفن هـای همـراه خودتان نیز 
اسـتفاده کنیـد.    نـرم افـزار My Study Life روی 
سیسـتم عامل اندرویـد, iOS, ویندوزفـون قابل نصب 
اسـت. همچنیـن افزونـه ی این سـرویس بـرای مرورگر 
کـروم منتشـر شـده اسـت. ایـن سـرویس از طریـق 
مرورگـر هـم قابـل دسـترس اسـت، بنابرایـن شـما بـا 
 My Study Life هـر سیسـتم عاملـی می توانیـد از

کنید. اسـتفاده 

گوگل از قابلیت شارژ مغناطیسی 
در خودروی هوشمندش

 استفاده می کند
گـوگل را بایـد یکـی از پیشـروترین کمپانی هـا در 
حـوزه ی توسـعه ی خودروهـای هوشـمند خوانـد. این 
کمپانـی در سـال های اخیـر فعالیت هـای گسـترده ای 
در ایـن حـوزه انجـام داده و خـودروی هوشـمندی را 
نیـز بصـورت آزمایشـی راهـی خیابان هـا کـرده اسـت. 
آخریـن شـنیده ها در مـورد خودروی هوشـمند گوگل 
حکایـت از اضافـه کـردن قابلیـت شـارژ بـی سـیم بـه 
ایـن خـودرو دارد. گـوگل را بایـد یکـی از بنیانگـذاران 
اولیـن  کـه  خوانـد  هوشـمند  خودروهـای  توسـعه ی 
فعالیت هـا در ایـن حـوزه را بیـن کمپانی هـای فعـال 
در حـوزه ی فنـاوری آغـاز کرده اسـت. حال شـنیده ها 
حکایـت از ایـن دارد کـه ایـن کمپانی در پی اسـتفاده 
از قابلیـت شـارژ بـی سـیم بـه منظـور شـارژ کـردن 
ارائـه  اطالعـات  براسـاس  اسـت.  خـودرو  باتری هـای 
دال  مدارکـی  بـا  اخیـرا   IEEE Spectrum شـده، 
بـر ثبـت شـماری از اسـناد توسـط FCC روبرو شـده 
کـه همگـی در رابطـه بـا اسـتفاده از شـارژ از طریـق 
هسـتند.  گـوگل  توسـط  الکترومغناطیسـی  القـای 
بـه نظـر می رسـد بـا بهره گیـری از فناوری هـای بـه 
دسـت آمـده بایـد در آینده شـاهد اسـتفاده از فناوری 
شـارژ بی سـیم در خودروهـای الکتریکـی و مخصوصـا 
بی سـیم  شـارژ  باشـیم.  گـوگل  هوشـمند  خـودروی 
مـورد نیـاز بـرای خودروهـا می توانـد شـامل روکشـی 
سـوراخ دار باشـد کـه در زیر خـودرو قـرار گرفته و پس 
از قـرار گرفتـن خـودرو روی آن، اقـدام بـه شـارژ کند. 
براسـاس اطالعـات ارائـه شـده گـوگل برای توسـعه ی 
ایـن فناوری بـا کمپانی هایی نظیـر Hevo Power و 
Momentum Dynamics در حال همکاری اسـت. 
بنابـر اطالعـات فاش شـده ایـن دو کمپانـی تجهیزات 
آزمایشـی مربوط به شـارژ بی سـیم خودروی هوشـمند 
گـوگل را در مقـر ایـن کمپانـی نصب کرده انـد. به نظر 
می رسـد بـا اسـتفاده از ایـن قابلیـت، مشـکل شـارژ 
خودروهـا نیـز در مقایسـه با گذشـته کمرنگ تر خواهد 
شـد، بطوریکـه افـراد قادر خواهنـد بود تا با قـرار دادن 
خـودروی خـود روی محل هـای در نظـر گرفتـه شـده 
بـرای چنـد دقیقـه، باتـری خـود را شـارژ کننـد. البته 
نظریه هـای متفاوتـی نیـز در ایـن رابطـه مطرح شـده 
کـه بـرای مثـال می تـوان بـه طراحـی مسـیرهایی بـا 
پوشـش پـد شـارژر مغناطیسـی نیـز اشـاره کـرد. بـا 
اسـتفاده از ایـن مسـیرها خودروهـا قـادر خواهنـد بود 
تـا با طی مسـیر، اقـدام به شـارژ خودروی خـود کنند.

انتظـار داریـم دسـتگاه چاپگـری کـه خریـداری کرده ایم 
بـرای چند سـال بـه خوبـی کار کند و هـزاران برگـه را برای 
مـا چـاپ بگیـرد، امـا معمـوالً اینطور نیسـت، چـرا چاپگر ها 
هـر لحظه دردسـر درسـت می کننـد؟ گاهی اوقـات می توان 
اسـتفاده بیش از حـد را علت اصلی خرابی چاپگرها دانسـت. 
در ایـن مطلـب قصـد داریـم راه حـل  7 مشـکل متـداول 
چاپگر هـا یـا پرینتر هـا را بیـان کنیم تـا همواره پرینتر شـما 

بـه خوبـی کار کنـد. بـا زومیت همراه باشـید.
بسـیاری از کاربـران خانگـی اغلـب از پرینتر هـای جوهـر 
افشـان خـود بـه میـزان کافـی اسـتفاده نمی کننـد و همین 
خشـکیده  همچـون  مشـکالتی  باعـث  می توانـد  موضـوع 
شـدن جوهـر و سـپس مسـدود شـدن نازل هـای بسـیار ریز 
جوهر افشـان پرینتـر شـود. در ابتـدا ذکـر این نکتـه نیز الزم 
بـه نظـر می رسـد کـه معمـوالً بعد از گذشـت مـدت زمان 2 
هفتـه  کارتریـج دسـتگاه چاپگر خـراب خواهد شـد. در ادامه 
وارد بحـث اصلـی می شـویم و بـر سـر مشـکالت مختلـف 

صحبـت خواهـم کرد.
1. دستگاه نمی تواند برگه را پرینت بگیرد

در ایـن زمـان احتمـاالت متفاوتـی مطـرح اسـت، پـس 
بگذاریـد از پایـه شـروع کنیـم و ببینیـم آیا چـراغ Error بر 
روی دسـتگاه پرینتر روشـن اسـت یا خیر، بعـد باید مطمئن 
شـویم کـه کاغذ در محل خـود قـرار دارد، محفظه قرارگیری 
کارتریـج خالـی نباشـد، کابـل USB بـه دسـتگاه ای کـه 
می خواهیـم پرینـت بگیریـم متصل شـده یا اینکـه از طریق 
بی سـیم ارتبـاط برقـرار باشـد. )ترجیحـاً در ایـن زمـان کـه 
پرینتـر اقـدام بـه پرینـت برگـه نمی کنـد از سـیم USB به 

جـای اتصـال بی سـیم اسـتفاده کنید.(
گاهـی اوقـات باید بـرای پرینتر هـای قدیمـی حالت چاپ 
کننـده پیش فـرض )default printer( را انتخـاب کنیـم، 
بـه ایـن منظـور Control Panel  وینـدوز را بـاز کنیـد و 
بـه بخـش Devices and Printers وارد شـوید و سـپس 
بـر روی پرینتـری که می خواهیـد از طریـق آن پرینت انجام 
 set as default شـود کلیـک راسـت کنیـد و بـا انتخـاب
آن را بـه حالـت پیش فـرض چـاپ ببرید. همچنیـن مطمئن 
پرینـت  را  برگـه ای  می خواهیـد  کـه  برنامـه ای  در  شـوید 

بگیریـد، دسـتگاه صحیـح را انتخـاب کرده باشـید.
 printing نـام  بـا  راهنمایـی  بخـش  مایکروسـافت 
شناسـایی  بـرای  شـما  بـه  کـه  دارد   troubleshooter
مشـکالت پرینتـر کمـک می کنـد. بـا کلیـک بـر روی دکمه 
Fix و دانلـود و اجـرای برنامه  می توانید ایـن راهنما را به کار 
 Control بگیریـد. همچنیـن می توانیـد با رفتـن به بخـش
کلیـک  و   Devices and Printers انتخـاب   ،Panel
 Troubleshoot راسـت بـر روی آیکون پرینتر خود گزینـه
را انتخـاب کنیـد. البته ابزار رفع عیب مایکروسـافت همیشـه 
جـواب نمی دهـد، امـا ارزش امتحـان کـردن را دارد. شـرکت 
HP نیـز بخشـی بـا نـام Print and Scan Doctor دارد 
کـه بـه خوبـی در یافتن مشـکل اصلـی پرینتر به شـما یاری 

می رسـاند و شـرکت Canon نیـز تعـداد زیـادی ویدیـو در 
سـایت خـود گـردآوری کـرده کـه بـا رفتـن بـر روی مـدل 
پرینتـر خـود می توانیـد ویدیو هـای رفـع عیـب زیـادی را از 

آن مـدل خـاص تماشـا کنید.
2. با تبلت نمی توان برگه ای را چاپ کرد

solve-printer-problems-cloud-print thumb
بـرای اینکـه از طریـق تبلـت آیپـد، آیفـون یـا آیپـاد تـاچ 
سـندی را پرینـت بگیریـد عـالوه بـر اتصال صحیح بی سـیم 
بـه پشـتیبانی از ویژگـی AirPrint نیـز نیـاز داریـد. البتـه 
مجهـز   AirPrint ویژگـی  بـه  کـه  پرینتر هایـی  لیسـت 
می شـوند هـر روز در حـال افزایش اسـت )اطالعات بیشـتر( 
امـا هنـوز مدل هـای بسـیاری مخصوصـاً مدل هـای قدیمـی 
وجـود دارنـد کـه از ایـن ویژگـی پشـتیبانی نمی کننـد. اگر 
یـک سیسـتم مـک داریـد و یک پرینتـر به آن متصل اسـت 
شـما می توانیـد بـا اسـتفاده از HandyPrint این دسـتگاه 
را بـه پرینتـری مجهـز بـه ویژگـی AirPrint تبدیـل کنید 
)اطالعـات بیشـتر(. برنامـه Printer Pro یـک اپلیکیشـن 
بـرای دسـتگاه های iOS اسـت کـه صاحبان این دسـتگاه ها 
را قـادر می سـازد بـه وسـیله بسـیاری از پرینتر های بی سـیم 
یـا  بـه مـک  با سـیم متصـل  پرینتـر  و همچنیـن  موجـود 
پی سـی، اسـناد درون تبلـت آیپد یا آیفـون را پرینت بگیرند.

برخی از گوشـی های سامسـونگ، تبلت هـا و پرینتر ها نیز 
طراحـی شـده اند تـا بـا یکدیگـر کار کننـد و پرینـت گرفتن 
بـه وسـیله آن هـا نیـز بسـیار سـر راسـت و راحت شـود. اگر 
دوسـت داریـد از طریـق گوشـی یـا تبلـت اندرویـدی خـود 
بـه پرینتر هـای پی سـی متصـل شـوید و سـندی را پرینـت 
 Google Cloud Print بگیریـد، می توانیـد از اپلیکیشـن
اسـتفاده کنیـد. بـرای اسـتفاده از ایـن برنامـه ابتـدا باید این 
اپلیکیشـن را از گـوگل پلی دانلـود کنید و بعد با اسـتفاده از 
 menu مرورگـر گـوگل کـروم کامپیوتر شـخصی به بخـش
Settings > Advanced Settings < برویـد و بـر روی 
Manage کلیـک کنیـد. در نهایـت می توانیـد بـا اتصـال 
پرینتر به سیسـتم دسـکتاپ و روشـن کردن Provided، از 

طریـق دسـتگاه اندرویدی پرینـت بگیرید.
3. پرینتر: کارتریج را تعویض کن
Recycling-Ink-Cartridges

دسـتگاه پرینتـر شـما قبـل از تمام شـدن تمـام کارتریج، 
بـه شـما هشـدار می دهـد. در ادارات شـلوغ معمـوالً بیش از 
چنـد سـاعت طول نمی کشـد تـا کارتریج خشـک شـود، اما 
بـرای کاربـران خانگی کـه در مواقع ضـروری و هـر از گاه به 
اسـتفاده از پرینتـر می پردازنـد معمـوالً زمان اتمـام کارتریج 
طوالنی تـر و در حـدود چنـد هفتـه خواهـد بـود. بـه محض 
اینکـه ایـن پیـام هشـدار ظاهر شـد، کارتریج جدیـدی تهیه 
کنیـد امـا تـا زمان کـم رنگ  شـدن یـا متوقف شـدن چاپ، 

کارتریـج جدیـد را نصـب نکنید.
4. صفحه بد پرینت می شود

Standard Test Page1 صفحـات وب   ISO19752

معمـوالً در هـر انـدازه ای هسـتند و سـایز آن هـا بـه عرض و 
طـول کاغذی که شـما دوسـت داریـد پرینت شـود، محدود 
نشـده اسـت. بعضـی صفحـات بـرای پرینـت شـدن طراحی 
نشـده اند و همیـن موضـوع زمینـه مشـکالت زیـادی اسـت. 
سـعی کنیـد همیشـه قبـل از پرینـت بـا اسـتفاده از ابـزار 
Print Preview در مرورگـر اینترنـت اکسـپلورر نمونـه ای 
از آنچـه دریافـت خواهیـد کـرد را مشـاهده کنیـد و سـپس 
اقـدام بـه پرینـت صفحه مورد نظـر کنید. بـرای مثال ممکن 
اسـت بـه علـت انبـوه آگهی هـا و نظـرات بـه پرینـت شـدن 
تمـام آن صفحـه نیـازی نباشـد، پـس بایـد در ایـن مواقع از 
گزینه هـای دیگـر در نحـوه پرینـت گرفتـن اسـتفاده کنیـد 
 landscape بـرای مثـال 2 در 4(. انتخاب حالـت عریض یا(
در صفحـات وب پیشـنهاد نمی شـود چـون ایـن صفحـات 
بسـیار عریـض خواهند شـد. مرورگـر اینترنت اکسـپلورر در 
مواقعـی کـه صفحـه مـورد نظـر شـما بزرگ تـر از صفحه ای 
اسـت گـه می خواهیـد بـر روی آن پرینـت شـود گزینـه ای 
بـه نـام shrink-to-fit در اختیـار شـما قـرار می دهـد تـا 
صفحـه را متناسـب کنیـد. البتـه بعضـی از صفحـات خـاص 
ماننـد صفحـه اطالعـات شـخصی و کارنامه ها و غیـره دارای 
دکمـه ای مخصـوص پرینت هسـتند که بهتر اسـت همیشـه 

از آن دکمه هـا اسـتفاده شـود.
5. برگه دائم در پرینتر گیر می کند

زمانـی کـه ایـن اتفـاق بـرای چنـد بار پشـت سـر هم رخ 
دهـد احتمـاالً تکـه ای از کاغـذ در جایی از پرینتـر و احتماالً 
قسـمتی کـه کاغـذ را بـه داخـل می کشـد جـا مانده اسـت. 
ایـن تکـه کاغـذ را بـا نگاه بـه قسـمت های مختلـف پرینتر و 
بـاز کـردن زبانه هـا از دسـتگاه چاپ گر بیرون بکشـید. به زیر 
چاپگـر نیـز نگاه کنید چون ممکن اسـت پنلی وجود داشـته 
باشـد تـا از طریـق آن کاغذ گیر افتـاده را به بیـرون بیاورید.

Paper-Jams
پرینتر هـای قدیمـی می تواننـد رطوبـت را جـذب کنند و 
در هنـگام دریافـت یک یا چنـد برگه آن هـا را در درون خود 
گیـر بیاندازنـد. برگه هـا را سـعی کنیـد خشـک نگـه دارید و 
تـا زمـان نیـاز بـه آن هـا، در بسـته ای نگهـداری کنیـد. برای 
راهنمایـی بیشـتر در در آوردن کاغـذ گیر کـرده در پرینتربه 

ایـن ویدیـو ها توجـه کنید.
6. هر بار برگه ای سفید پس داده می شود

 Devices بـه کنتـرل پنـل وینـدوز برویـد، در بخـش
and Printers بـر روی پرینتـر خـود کلیـک راسـت کنید. 
سـپس گزینـه Printing Preferences را انتخـاب کنید، 
اگـر نمی توانیـد هیچ گزینـه ای بـرای فعـال کردن/غیر فعال 
 Separator Pages کـردن جـدا شـدن صفحـات بـا نـام
مشـاهده کنیـد پس با کلیک راسـت بـر روی پرینتـر گزینه 

Properties را انتخـاب کنیـد.
solve-printer-problems-separator thumb

بـرای مثـال در پرینتر هـای HP شـما با دو بـار کلیک بر 
روی پرینتـر و دو بار کلیک بـر روی Customise می توانید 
بـه بخش تنظیمـات پیشـرفته Advanced برویـد. در این 
بخش بایـد دکمه اختصاصـی Separator Page را ببینید 

و در نهایـت شـروع به تنظیـم آن کنید.
7. کیفیت برگه پرینت شده پایین است

گاهـی اوقـات نـازل جوهـر در پرینتر هـای جوهر افشـان 
مسـدود می شـود و چاپ گـر یـا رنگ هـا را اشـتباه پخـش 
می کنـد یـا بـا کیفیـت پاییـن برگـه را پرینـت می گیـرد. 
بـا پـاک کـردن هـد پرینتـر بـه احتمـال فـراوان مشـکل 
دسـتگاه شـما حـل خواهـد شـد. البتـه روش انجـام اینـکار 
در پرینتر هـای مختلـف متفـاوت اسـت و شـاید حتـی برای 
ایـن موضـوع گزینه ای در بخـش کنترل پنـل پرینتر موجود 
باشـد یـا اینکه نرم فـزار پرینتـر را از طریـق کامپیوتـر بتوان 

کرد. دسـتکاری 
poor print

صفحـه   HP جوهر افشـان  پرینتر هـای  در  مثـال  بـرای 
شـروعی بـرای کاربـران ویندوز 8 وجـود دارد کـه می توان با 
کلیک بـر روی دکمـه Maintenance )تعمیر و نگهداری( 
هـد پرینتـر را تمیـز کرد یـا آن را تـراز کرد. البتـه می توانید 
هـد پرینتـر را تعویض کنید اما باید توجه داشـته باشـید که 
بعـد از تعویض هد الزم اسـت تـا از کارتریج تازه ای اسـتفاده 
کنیـد. کیفیـت کاغذ بـر روی کیفیـت پرینت تأثیـر دارد اما 
در فتوکپـی نـوع کاغـذ تفاوتـی ندارد. شـبیه بـه پرینتر های 
لیـزری کاغـذ با کیفیـت مناسـب بهترین نتیجـه را می دهد.

7 مشکل متداول در چاپگرها و
راه حل آسان رفع آن ها

اندروید پوشیدنی با 
امکان برقراری تماس 
بروزرسانی شد

هوشـمندی  سـاعت  اگـر 
و  میکروفـون  از  کـه  داریـد 
بـا  اسـت،  برخـوردار  بلندگـو 
بروزرسـانی اندروید پوشـیدنی 
دریافـت  را  جدیـدی  قابلیـت 
نسـخه ی  در  کـرد.  خواهیـد 

جدیـد اندرویـد پوشـیدنی می تـوان تمـاس تلفنـی برقـرار کـرد.  تاکنون 
فقـط می شـد با سـاعت های هوشـمند مجهـز بـه اندرویـد ور، تماس های 
دریافتـی را مانیتـور کـرد و در نهایـت هـر کـدام را جواب داد یـا رد کرد. 
امـا اکنـون می توانیـد بـا سـاعت هوشـمند خـود تمـاس برقـرار کنیـد و 

دهیـد. پاسـخ  دریافتـی  تماس هـای  بـه  حتـی 
 بـا این حـال متاسـفانه هنـوز تعـداد سـاعت های هوشـمندی کـه از 
اسـپیکر برخوردارند بسـیار کم هسـتند و تنها می توان سـاعت هوشـمند 
هـواوی و زن واچ 2 ایسـوس را در ایـن محـدوده گنجاند. این بروزرسـانی 
جدیـد همچنیـن بهبود هـای دیگـری در بخش هـای مختلـف اندرویـد 
پوشـیدنی اعمـال کـرده کـه بـرای مثـال می تـوان بـه ارسـال پیـام بـا 
و  وی چـت  تلگـرام،  هنگ اوتـز،  گـوگل  برنامه هـای  در  خـود  صـدای 

اشـاره کرد. واتـس اپ 

احتماال اپل اپلیکیشن 
های بیشتری را 
برای اندروید منتشر 
می کند

بیشـتر  ترویـج  بـرای  اپـل 
خـود،  موسـیقی  سـرویس 
 Apple اپلیکیشـن و سـرویس
Music را از طریـق گوگل پلی 
در اختیـار کاربـران اندرویـد قرار 

 »Town Hall« دارد. حـال تیـم کوک در خالل سـخنرانی خـود در رویـداد
بـه کارمنـدان اپـل گفتـه اسـت کـه ارائـه ی Apple Music بـرای اندروید 
بـه نوعـی آزمایـش شـرایط و بازخوردهـا بـوده اسـت تـا آن ها متوجه شـوند 
آیـا می تواننـد سـرویس های بیشـتری را بـرای اندرویـد ارائـه کننـد یـا خیر.  
اگـر کاربـر اندرویـد هسـتید و بدتـان نمی آید از سـرویس های اپـل در پلتفرم 
 iCloud موبایـل گوگل اسـتفاده کنید ممکن اسـت در آینده شـاهد ارائـه ی
یـا iMessage یـا شـاید هـم اپـل پـی در گوشـی اندرویـدی خـود باشـید.  
اپـل اطالعـات بیشـتری در ایـن باره ارائه نکرده اسـت و مشـخص نیسـت که 
حتـی بازخوردهـای ارائـه ی سـرویس اپـل موزیـک بـرای این کمپانـی راضی 
کننـده بـوده اسـت یـا خیـر. نزدیک ترین رویـداد اپـل، کنفرانـس مخصوص 
توسـعه دهندگان پلتفرم هـای ایـن شـرکت اسـت و شـاید در آن کنفرانـس 

شـاهد ارائـه ی سـرویس های بیشـتر اپـل بـرای اندرویـد باشـیم.

نظارت بر میزان 
مصرف RAM و 
 Resource در CPU
Monitor Mini

 Resource Monitor
بـرای  اپلیکیشـنی   Mini
اسـت  اندرویـد  گوشـی های 
می توانیـد  آن  کمـک  بـه  کـه 
 CPU و Ram میـزان مصـرف

را مشـاهده و مدیریـت کنیـد. احتمـاال شـما هـم مرتبا با کندی هـا و هنگ 
 Resource Monitor Mini می شـوید.  مواجـه  پیاپـی  کردن هـای 
اپلیکیشـنی کاربـردی بـرای گوشـی های اندرویـد اسـت کـه می توانـد در 
ایـن زمینـه کمـک حال شـما باشـد. توسـط ایـن برنامـه می توانیـد میزان 
فضـای اشـغال شـده از RAM و CPU را مشـاهده کنیـد تـا بـا بررسـی 
دالیـل اسـتفاده ی بیش از حـد از این دو بخش گوشـی، بتوانیـد برنامه ها و 
مـوارد اضافـه را متوقـف کنیـد. ایـن برنامه در تنظیمـات خود به شـما این 
امـکان را خواهـد داد تـا میـزان فضای در حال اسـتفاده از ایـن دو بخش را 
در هـر کجـای صفحـه کـه مایـل بودیـد قـرار دهید تـا همیشـه و همه جا 
به آن دسترسـی داشـته باشـید. مکان قرارگیـری این اطالعـات کامال قابل 
شـخصی سـازی اسـت و می توانیـد آن هـا را در مکان مـورد نظر خـود قرار 

دهیـد. بـرای دانلـود می توانیـد از لینک هـای زیـر اسـتفاده کنیـد.

Trtl، گجتی ایده آل 
برای عاشقان 
مسافرت

 خوابیدن در وسـایل نقلیه کار 
راحتـی نبـوده و اغلـب با خشـکی 
گـردن و خسـتگی بیشـتر همـراه 
اسـت. ضمن آنکه با هر تکان سـر 
و گـردن، هـر از چنـد گاهـی نیـز 
از خـواب می پریـد. امـا ظاهـرا » 

Trtl« به همین منظور طراحی شـده تا مسـافران از آسـایش بیشـتری برخوردار 
باشـند. در اصـل« Trtl« یـک بالـش نـرم و راحـت اسـت که تکیـه گاهی محکم 
و مناسـب بـرای سـر و گـردن فـرد مهیا می کنـد. مسـافران می توانند با اسـتفاده 
از ایـن بالـش و فـارغ از نـوع وسـیله ی نقلیه و محل نشسـتن، از راحتـی و آرامش 
بیشـتری بهره مند شـوند. البته شـاید بهتر اسـت بگوییم این گجت شـبیه یه یک 
شـال گـردن سـبک طراحـی شـده کـه دارای بندهایی نـرم و انعطاف پذیر اسـت؛ 
بندهایـی کـه بسـته به میـل فرد، نحوه ی قـرار گیری سـر را چه از طرفیـن یا زیر 
چانـه حمایـت می کننـد. در ایـن حالت بـا ایجاد وضعیـت طبیعـی و ارگونومیک، 
راحتـی بیشـتری فراهـم شـده و از بیـدار شـدن هـای مکرر بـه دلیل افتادن سـر 
یـا خسـتگی گـردن جلوگیـری بـه عمـل می آید. بخـش درونـی این بالـش نیز با 
پوششـی نـرم و لطیف، آسـتر شـده کـه فضایی دنـج، گـرم و راحت را ایجـاد کرد 
اسـت. ضمـن آنکـه ایـن وسـیله قابـل شستشـو بـوده و از سـوی دیگـر بـه دلیل 

سـبکی بـه آسـانی قابل حمل اسـت.

نرم افزارنرم افزار نرم افزارنرم افزار
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بـه  اعتیـاد  گسـترش  بـه  اشـاره  بـا  روانشـناس  یـک 
شـبکه های  از  اسـتفاده  گفـت:  اجتماعـی  هـای  شـبکه 
بزرگتریـن و  از  اسـت کـه  اعتیـادآور  اجتماعـی،  مختلـف 
تهدیدآمیزتریـن اعتیادهـا بـوده و حتـی خطرنـاک تـر از 

اسـت. مـواد مخـدر 
بـه گـزارش جـام نیـوز، علـی  اسـماعیلی بـا اشـاره بـه 
گسـترش اعتیـاد بـه شـبکه های اجتماعـی اظهـار داشـت: 
شـبکه های اجتماعـی جـزء مـوارد نوظهـوری هسـتند کـه 
پدیـد آمـده و اسـتفاده از آنهـا غیرقابـل انـکار اسـت. گـذر 
زمـان و تغییـر شـرایط از جمله مـواردی هسـتند که باعث 
گسـترش آنهـا شـده  و افـراد بـه ناچـار از آنهـا اسـتفاده 
می کننـد و ایـن موضـوع در تمـام جوامـع وجـود دارد. این 
کـه چرا افـراد از آن اسـتفاده می کنند، بسـتگی به شـرایط 
مختلـف دارد. بـه مـرور و در زمان هـای مختلـف انواع روش 
هـای ارتباطی مثـل رادیـو، تلویزیون، ماهواره و شـبکه های 
اجتماعـی بـه وجـود آمده اند کـه مدیریـت اسـتفاده از آنها 

بـه نوعـی به خـود مـا برمی گـردد.
اسـماعیلی با بیان اینکه آموزش اسـتفاده از شـبکه های 
اجتماعـی بایـد از درون خانـواده و از طـرف والدیـن شـروع 
شـود، تصریـح کـرد: در حـال حاضـر کـودکان از سـنین 2 
تـا 2,5 سـالگی اسـتفاده از اینترنـت، موبایـل و تبلـت را 
شـروع می کننـد کـه الزم اسـت از طریق والدیـن، مدیریت 

و زمانبنـدی شـود. وی افـزود: اگـر مدیریت اسـتفاده از این 
شـبکه ها وجـود نداشـته و به حالت عـادت و اعتیـاد درآید، 
باعـث بروز مشـکالتی از جملـه اضطراب و فشـارهای روانی 
مـی شـود که در حـال حاضر برخـی از  کـودکان، نوجوانان 

و بزرگسـاالن جامعـه ما بـه آن مبتال هسـتند.
ایـن عضـو هیـات علمـی دانشـگاه عالمـه طباطبایـی با 
بیـان اینکـه والدین در گام اول مدیریت قـرار دارند، تصریح 
کـرد: هنگامـی کـه فرزنـدان از موبایـل،  تبلت و شـبکه های 
اجتماعـی اسـتفاده مـی کننـد، والدیـن محتـوای برنامه ها 
را چـک کـرده و زمـان را مدیریـت کننـد. همـه محتواهای 
ایـن شـبکه ها بـد نیسـت و بازی های مناسـبی نیـز  وجود 
دارد، ولـی بایـد بـه محتـوای بـازی هـا دقت کرد تا خشـن 
یـا انحرافـی نباشـند. سـختگیری والدیـن در منع اسـتفاده 
از ایـن شـبکه هـا، فرزندان به خصـوص نوجـوان را حریص 
تـر کـرده و ممکـن اسـت در خفـا بـه محتواهای نامناسـب 

آورند. روی 
بایـد  اول  درجـه  در  والدیـن  شـد:  یـادآور  اسـماعیلی 
بتواننـد رابطـه دوسـتانه بـا کـودک و نوجـوان خـود برقرار 
کـرده تـا بـا هماهنگـی همدیگـر زمـان را مدیریـت کننـد. 
آنهـا بایـد نوجوانـان را بـا خطـرات شـبکه هـای اجتماعـی 
مختلـف آشـنا کننـد، در غیـر ایـن صـورت فرزنـدان، دچار 

می شـوند. روانشـناختی  مشـکالت 

شـبکه های اجتماعـی جذابیـت خاصـی دارنـد و وقتـی 
افـراد شـروع بـه اسـتفاده مـی کنند مجبـور به ادامـه دادن 
و صـرف زمـان زیـادی مـی شـوند کـه از درس، مشـق و 
کار خـود دور شـده و حتـی گاهـی از خـواب شـبانه خـود 

می زننـد تـا وارد ایـن شـبکه ها شـوند.
ایـن روانشـناس بـا بیـان اینکـه والدیـن شـب هـا نیز بر 
فرزنـدان خود نظارت داشـته باشـند، اظهار داشـت: موبایل 
و تبلـت دور از محـل خـواب آنهـا باشـد تا وسوسـه نشـوند 
اسـتفاده کننـد. بـا این کار، بعد از گذشـت چنـد روز عادت 

اسـتفاده کـردن از بیـن می رود.
ایـن  از  اسـتفاده مـداوم  اسـماعیلی گفـت: در صـورت 
شـبکه هـا، فـرد دچـار اعتیـاد بـه آن مـی شـود کـه ایـن 
بـوده  اعتیادهـا  تهدیدآمیزتریـن  و  بزرگتریـن  از  اعتیـاد 
و حتـی خطرنـاک تـر از مـواد مخـدر اسـت.  ایـن اعتیـاد 
انحرافـات و آسـیب های اجتماعـی متعـددی را دامـن مـی 
زنـد کـه بایـد ایـن خطـرات را  بـه فرزندانمـان آمـوزش 
دهیـم. همچنیـن از طـرف مدارس، نهادهـای اجتماعـی و 

شـود. داده  الزم  آموزش هـای  رسـانه ها 

شبکه های اجتماعی؛

اعتیادی خطرناک تر از مواد مخدر

خبر

جامعه و شبکه های اجتماعی

بخش دوم
در شـماره ی 558 که چهارشنبه ی 
گذشـته بـه چـاپ رسـید بخـش اول 
را  اجتماعـی  شـبکه های  پرونـده ی 
پیـش کـش نظرتـان کردیـم،  امـروز 
بـه  را  پرونـده   ایـن  دوم  بخـش  هـم 
چـاپ رسـانده ایم و هرچنـد کـه ایـن 
مسـاله نیـاز به رسـیدگی بیشـتری از 
مطالـب دارد امـا بـه همیـن دو بخش 
ایـن پرونـده را خالصـه می کنیـم و ادامـه ی آن را می گذاریـم 
بـرای عالقمنـدان کـه حتما بهتـر و کامل تر می تواننـد به این 

مسـاله بپردازنـد.
در حـال حاضر این شـبکه ها در ایران به دو بخش تقسـیم 
می شـوند: 1- شـبکه های مجـاز) کـه نمونه هـای داخلـی و 
خارجـی مختلفی دارند( 2- شـبکه های غیرمجاز که از طریق 

فیلترینـگ از دیگر شـبکه ها منفک شـده اند.
شـبکه های مجاز از اینسـتاگرام گرفته تا شبکه ی اجتماعی 
کلـوب زیـر گروه هـای بسـیاری دارنـد امـا خالصـه کارکردها 
همیـن اسـت که مردم مختلـف را از مناطق مختلف کشـور را 
بـه هم متصـل می کنند و ارتبـاط رایگان بین مـردم را ممکن 

می کننـد، حـاال ارتباط دیگر فارسـی زبانـان بماند.
شـبکه های غیر مجاز هم بواسـطه ی پروفایل ها و تبلیغاتی 
کـه بـرای معاندیـن و گروه هایـی کـه مبلـغ بـی بنـد و باری 
جنسـی و دیگر مسـائل بوده اند در حال حاضر فیلتر هسـتند 
و بـرای عـده ی زیادی امید این هسـت که با هوشـمند شـدن 
فیلترینـگ ایـن شـبکه ها در دسـترس عمـوم قـرار بگیرنـد 
و فقـط گروه هـا و بخش هایـی کـه در خدمـت معاندیـن و 
محاربیـن و مفسـدین و غیـره بـوده اسـت از دسـترس خارج 
شـود تـا خـدای ناکـرده فکـر کـودکان و نوجـوان را آلـوده ی 
دربـاره ی  مشـتاقم  کـه  مسـاله ای  نکننـد.  اندیشـه ی خـود 
شـبکه هایی  از  بهتـر  و  صحیـح  کاربردهـای  بنویسـم  آن 
مثـل اینسـتاگرام اسـت. در ایـن شـبکه هـر چنـد دوسـتان 
و همشـهریان و هموطنـان زیـادی بـه واسـطه ی ذات ایـن 
شـبکه ها کـه حول محـور عکس هـا می چرخنـد و بـه تازگی 
هم سـلفی گرفتن و مونوپاد داشـتن بـرای گرفتن عکس های 
سـلفی هـر چه بهتر به شـدت مد شـده اسـت،  عـده ی زیادی 
دچار نارسیسیسـم و یا بهتر بگویم خود شـیفتگی شـده اند و 
چپ و راسـت شـاهد این هسـتیم که دوسـتان عکسی از خود 

در حـاالت مختلـف می گیرنـد و ذکر می کنند کـه من همین 
اآلن یهویـی و یـا مثـال من و ماشـینم، من و در خانـه ی مان، 
مـن و دسـته ی بیـل در باغچـه ی خانه ی ما و این داسـتان غم 
انگیز به شـکل بسـیار آزار دهنده ای ادامه دارد و این دوسـتان 
هـم در جریـان نیسـتند کـه چـرا بایـد مخاطـب بـه چنیـن 
چیزهایـی توجـه کنـد و اصـوال کـدام بخش من همیـن اآلن 
یهویی جذابیت و ارزش منتشـر شـدن دارد؟ و از این مسـائل 
گذشـته تولیـد شـبکه های فخـر فروشـی و تبلیـغ و ترویـج 
اشـرافی گری مثـل بچـه پولدارهـای تهـران و یـا صفحه های 
اینچنینـی در کنـار صفحه هـای زیـادی که مشـغول آموزش 
تصویـری مطالب مفیدی هسـتند را تحت تاثیر قـرار می دهد 
و گاهـی تولیـد کنندگان محتـوا را هم دلسـرد می کند، وقتی 
کـه در می یابنـد مثـال صفحه ی آموزش فلسـفه  بـرای همه و 
یـا معرفـی کتاب و اشـتراک مطالـب علمی بـه زور مخاطبش 
بـه هزارنفر می رسـد اما مثال فـالن مانکن و یا فـالن دخترک 
کـه اصـال معلوم نیسـت اینهـا عکس هـای خودش اسـت و یا 
از اینترنـت تهیه می شـوند حداقـل 70 هـزار مخاطـب دارد 
و الیـک و ابـراز عشـق اسـت کـه بـه سـمت حرفهـای آبکـی 
و بـی محتـوای او سـرازیر می شـود. هرچنـد کـه جوینـده 
یابنـده اسـت و اگـر شـما بـه دنبـال مطلبـی باشـید قاعدتـا 
می توانیـد آن را حتـی در همیـن شـبکه های مجـازی پیـدا 
کنیـد، بـرای مثال در اینسـتاگرام صفحه های زیادی مشـغول 
آمـوزش کوهنـوردی و یـا راه های نجـات و جان بدر بـردن در 
کوهسـتان و یـا موقعیت هـای سـخت و حـوادث غیرمترقبـه 
می باشـند کـه گاهی دانسـتن یکـی از مطالب آنهـا و یا دیدن 
یکـی از عکس هـای ایـن صفحه می توانـد جـان شـخص و یـا 
گروهـی را نجـات دهـد. بایـد بـه ایـن ماجـرا دقـت کنیم که 
هـر سـاله تعـدادی از جوانـان ورزش دوسـت در کوه هـای 
کرمـان و یـا دیگر نقاط کشـور به خاطر اشـتباهات سـاده و یا 
بی خبری هـای کوچـک جان شـان را از دسـت می دهنـد و یـا 
بـرای یـک عمر بـا نقص عضـو مواجـه می شـوند همین چند 
روز پیـش یکـی از دوسـتان بخاطر بـه همراه نداشـتن کفش 
مناسـب در کـوه دماوند چند انگشـت پایش را برای همیشـه 
از دسـت داد و با اندکی دانش می توانسـت خودش را از نقص 
عضـو نجـات دهد. حاال همین مسـاله را می شـود بـه آموزش 
ادبیـات و زبان هـای دیگر و حتی راه و چاه کاسـبی هم تعمیم 
داد و از ایـن شـبکه ها بـه عنـوان معلمین رایـگان و بی مزد و 
منـت اسـتفاده کـرد و هر از چنـدی به راحتی بـه جای خیره 

شـدن بـه عکس هـای ایـن و آن بـه نـکات آموزشـی نگاهـی 
بیاندازیـم و آینده ی روشـن تری داشـته باشـیم.

در میـان شـبکه هایی کـه در حـال حاضـر در ایـران مـورد 
اسـتفاده ی عمـوم مـردم هسـتند تلگـرام بیشـتر از بقیه  بین 
مـردم جـا بـاز کرده شـاید یکـی از مهمتریـن دالیـل این جا 
بـاز کـردن کارکرد پیام رسـانی ان برنامه باشـد که هزینه های 
تلفـن همـراه را بسـیار کاهـش داده و از طرفی کار بـا این نرم 
افزار بسـیار راحت اسـت و هر کسـی و با هرمقدار برخورداری 
از آگاهـی می توانـد بـا ایـن پیـام رسـان و شـبکه ی اجتماعی 
به راحتی کار کند و کافی اسـت که گوشـی مناسـبی داشـته 
باشـد تـا بتواند پیام بدهـد و بخواند و در کانالهـای زیادی هم 
عضـو بشـود اما در همیـن پیام رسـان هم شـاهد امپراطوری 
چرندیـات هسـتیم و پر مخاطب تریـن کانالهای تلگـرام دقیقا 
بـی محتواتریـن کانالهـا هسـتند و کارکـرد ایشـان حتـی بـه 
گونـه ای طنـز را هـم بـی ارزش کـرده و فکاهی را با فحاشـی 
و بـد دهنـی و تلفیـق کـرده تـا جایـی کـه حتـی هـزل هـم 
دیگـر پیـش این نوشـته ها متـن فخیم محسـوب می شـود و 
بـرای خـودش اجـر و قربـی دارد. ایـن مجموعه کانال هـا و در 
کل نـرم افـزار تلگـرام تـا به حال سـوژه ی یک بررسـی علمی 
نبـوده کـه چقـدر می توانـد تبلیغـات در ایـن نرم افـزار مفیـد 
باشـد و یـا مخاطـب از دیـدن تبلیغـات در ایـن کانالهـا و یـا 
بیـن این گونـه نوشـته ها چـه عکس العملی خواهد داشـت، آیا 
راغـب می شـود کـه به آن کاال دسـت بیابد و یـا اینکه ترجیح 
می دهـد دیگـر اسـم آن کاال را هم نشـنود و یا اصـال برای وی 

بـی اهمیـت اسـت. اما با ایـن وجود کانـال گیز میـز که یکی 
از معروف تریـن کانال هـای ایـن نرم افـزار اسـت ماهانه چیزی 
حـدود 60 میلیـون تومـان البته بـه گفته ی مدیر کانـال برای 
گردانندگانـش تولیـد بـازده  مالی می کند و عجیب اینجاسـت 
کـه چطـور صاحبیـن مشـاغل مختلـف بـه شبه رسـانه هایی 
جـواب پـس نداده اعتمـاد می کننـد و بازاریابی کاالی شـان را 

بـه ایـن چنیـن گروه هایی مي سـپارند؟
از  بیاموزیـد،  فلسـفه  می توانیـد  تلگـرام  همیـن  در  امـا 
اخبـار ایـران و سراسـر جهـان مطلـع بشـوید،چاپ دیجیتال 
کتابهـای مختلـف را به دسـت بیاورید و مطالعـه کنید، پیگیر 
روزنوشـته های نویسـنده های مـورد عالقـه ی تان باشـید و یا 
سـایت ها و وبالگ هایـی کـه تـا بـه حـال از طریـق لپ تـاپ 
و پـی سـی پیگیـر مطالب شـان بودیـد حـاال از طریـق تلگرام 
در هـر موقعیتـی کـه هسـتید بـا گوشـی نوشته هایشـان را 
بخوانیـد. امـا بازهـم تاکیـد می کنم کـه مطاع کفـر و دین بی 
مشـتری نیسـت امـا آخـر و عاقبتش معلـوم اسـت و هرچند 
شـاید لبخنـدی بـه زور فحاشـی و بـی ادبـی در بعضـی از 
کانال هـا بـه لـب  مخاطـب بنشـیند امـا عمـری که از دسـت 
مـی رود نـه بـا لبخند و نه بـا گریـه  و زاری بر نمی گـردد پس 
چـه بهتـر کـه همیـن لحظـات را هزینـه ی آمـوزش کنیـم و 
بـه قـول انگلیسـی ها کسـانی کـه مطالعـه می کنند شـاید در 
نوجوانـی دوسـتان زیادی نداشـته باشـند اما مشـغول جذاب 
شـدن هسـتند که جوانـی و میان سـالی زیبایی را بـرای خود 

کنند درسـت 

10 نکته مهم در تولید محتوا برای 
شبکه های اجتماعی

چکیده :
شـبکه هـای اجتماعی در حـال حاضر بهترین ابـزار برای 
ارتبـاط با مخاطبین محسـوب می شـود و شـما برای حفظ 
ایـن ارتبـاط بایـد به طـور پیوسـته در این شـبکه ها حضور 
داشـته باشـید، بـا رعایت ایـن نکات مـی توانید رونـد رو به 
رشـدی را ایجـاد کـرده و نتایج بهتری در تولیـد محتوا برای 

شـبکه های اجتماعی بدسـت آورید.
1. مطالبـی بگذاریـد کـه ارزش بـه اشـتراک گذاری 

دارند: باالیـی 
بایـد مطالبـی بگذاریم کـه ازنظر دیگـران و دوسـتانمان 
ارزش به اشـتراک گذاری باالیی داشـته باشـند. سعی کنید 
در هنـگام درج مطلـب بـه ایـن موضوع دقت کنیـد که چرا 
بایـد ایـن مطلب را دیگران به اشـتراک بگذارنـد! اگر بتوانید 
محتوایی تولید کنید که سـبب انتشـار مجدد توسـط دنبال 
کنندگان شـما بشـود، به راحتی توسـط دیگـران خودتان را 

معرفی مـی کنید.
2. با هدف و منظور مطلب بگذارید:

بـه دوسـتان خـود بـا گذاشـتن مطالـب هدفمنـد ثابت 
کنیـد شـما اگرچـه شـاید خیلـی حرفـه ای نباشـید اما به 
اصـول حرفـه ای ایـن کار اهمیـت می دهیـد. فقـط تولیـد 
محتـوا کافـی نیسـت، شـما بایـد از تولیـد محتـوای خـود 
هدفی داشـته باشـید و ایـن را به مخاطب نیـز انتقال دهید.

3. سرتیترهای عالی و مهم انتخاب کنید:
چـه مطلـب شـما کوتـاه باشـد و چـه بلنـد، بایـد از 
سـرتیترهای عالـی و مهـم اسـتفاده کنید تا در شـبکه های 
اجتماعـی گزینـه ای مناسـب بـرای بـه اشـتراک گـذاری 
انتخـاب شـوید. چـرا کـه اولیـن چیـزی کـه از یـک مطلب 
یـا پیـام قابـل رؤیـت اسـت و معموالً بـرای همـه مهم ترین 
بخـش بـه حسـاب می آیـد، سـرتیتر یـا موضـوع اصلـی آن 

مطلـب یـا پیـام می باشـد. 
4. عملکرد کلی خود را بهبود بدهید:

ثابـت شـده اسـت هرچـه محتویات شـما بیشـتر باشـد 
کنتـرل کیفیـت آن پیچیـده تـر می شـود. سـعی کنیـد 
هوشـمندانه ولـی سـاده عمـل کنید و به یاد داشـته باشـید 
طوالنـی بـودن اصـل نیسـت بلکـه کیفیـت اصل می باشـد. 
پـس کیفیت را بـه کمیت ترجیح دهید. زمانبندی مناسـب 
و ثابـت قـدم بـودن در تولید محتوا یک اصل مهم اسـت که 

بایـد بـه آن پایبند باشـید.
5. بـرای ارتقای قـدرت کلیدواژه ها پسـت های بلند 

بگذارید: هم 
قـدرت  ارتقـای  بـرای  گاهـی  نیـز  بـاال  بلنـد  مطالـب 
کلیدواژه هـا در متن هـای طوالنـی نیـاز اسـت. در نکته قبل 
اشـاره به کیفیت شـد اما مـی توان با تولید محتـوای ارزمند 
و طوالنـی البتـه با فاصله های زمانـی زیاد به کیفیت کلمات 

کلیـدی مطالـب و همچنیـن ارزش مطالب تـان بیافزایید.
6. محتویـات طوالنـی تـر بـک لینک هـای بهتـری 

می سـازند
همانطـور کـه مـی دانیـد تولید محتـوای طوالنی سـبب 
افزایـش کیفیـت آن مطلـب مـی شـود و همچنین بیشـتر 
بـه اشـتراک گذاشـته می شـوند. اگر بـه دنبال ایجـاد کردن 
بک لینک های مسـتحکم برای سـایت خود هسـتید تولید 

محتـوای طوالنـی را در ارجعیـت قـرار دهید.
7. بـرای مطالب وبـالگ خود از زمان بندی اسـتفاده 

کنید و آن هـا را بازبینی کنید:
زمانـی کـه مقـاالت طوالنـی تـر می نویسـید، آن را بـه 
صـورت زمـان بنـدی شـده مـورد بازبینـی و ویرایـش قـرار 
دهیـد. بـا ایـن کار نـه تنهـا مطالـب خـود را بـه روز نگـه 
می داریـد، بلکـه طـی دو یا سـه بار، تقریبـاً اکثر ایـرادات آن 
را مرتفـع می کنیـد. همجنیـن مـی توانیـد با تعییـن زمان 
مناسـب برای انتشـار مطالب در آینده در وب سایت خودتان 
و در شـبکه هـای اجتماعـی همیشـه سـایت و شـبکه های 

اجتماعـی خـود را بـروز نگـه دارید.
8. از عکس هـای بزرگ تـر و بهتر، بیشـتر اسـتفاده 

: کنید
اگـر خواهان جلب توجه بیشـتر خواننـدگان مطالب خود 
هسـتید، و اگـر می خواهید آن ها از خوانـدن مطالب طوالنی 
شـما خسته نشـوند می بایسـت آن ها را با عکس ها و تصاویر 
جذاب تشـویق کنیـد. عکس های جالب بازدیـد کنندگان را 
تشـویق بـه مطالعه متـن مربوط بـه آن ها می کننـد. نه تنها 
عکس هـا و تصاویـر، بلکـه اسـتفاده از عناصـر گرافیکـی نیز 

بسـیار مفید می باشد.
نکتـه مهم اینجاسـت که بایـد از کیفیـت و مرتبط بودن 
آن هـا با پسـت و محتـوای مطلبتان اطمینـان حاصل کنید. 
رعایـت ایـن موارد بـه مقـدار زیـادی کاربـران را تحریک به 
ایجـاد ارتبـاط می کنـد. نتایـج تحقیقـات نشـان می دهـد، 
اسـتفاده از تصاویـر بـا کیفیـت در فیسـبوک بـه افزایـش 
میانگین 53 درصدی اشـتراک گذاری ها منجر شـده اسـت. 
همچنیـن اسـتفاده از تصاویر باعث شـده اسـت کـه نظرات 
)Comments( مطالـب نیـز با بیـش از 104% افزایش رو 

به رو شـود.
9. از تکرار دوری کنید:

اگـر می خواهیـد روی یـک کلمه کلیدی تمرکـز کنید و 
از آن در چنـد مطلـب یـا چند پسـت اسـتفاده کنیـد، بهتر 
اسـت از تکـرار کـردن ایـده اصلـی محتـوای مرتبـط بـا آن 
کلمـه پرهیـز کنیـد. هیچ وقت سـعی نکنیـد با تکـرار زیاد 
کلمـات یـا جمـالت و عبارات خـاص، ایده ذهنی خـود را به 

خواننـدگان تحمیل کنید.
10. از دکمه هـای اشـتراک گـذاری در پاییـن هـر 

مطلـب اسـتفاده کنیـد:
بـا قـرار دادن دکمه هـای بـه اشـتراک گـذاری محتـوای 
رسـانه ای شـبکه های اجتماعـی، امـکان اشـتراک گـذاری 
را بـرای خواننـدگان مطالبتـان راحـت تـر کنیـد. بـه ویـژه 
بـرای مطالـب طوالنی، ایـن برای کاربران سـخت اسـت که 
بـه ابتـدای متـن برگشـته و دنبـال راهی بـرای به اشـتراک 
گـذاری بگردنـد. در ایـن حالـت 90% ازنظر خـود منصرف 

می شـوند. 
فرامـوش نکنیـد راحتی کاربـران اولویت آن هاسـت. پس 
ایـن اولویـت برای شـما هم باید ارجحیت داشـته باشـد. در 
ایـن صورت، قرار دادن دکمه های اشـتراک گـذاری در پایان 
هـر متن حرکتـی عاقالنه و ایـده آل می باشـد و خوانندگان 
بـه محض اینکه متـن را تا آخر خواندنـد می توانند در همان 

لحظـه به سـرعت آن را به اشـتراک بگذارند.
ایجـاد  از جملـه مهم تریـن متدهـای  ایـن 10 روش،   
مطلب هـای هـم راسـتا بـا شـبکه های اجتماعی می باشـند 
کـه بـرای کاربـران شـما نیـز مفیـد و مـورد عالقـه و راحت 
کنیـد  و سـعی  بگیریـد  کار  بـه  را  مـوارد  ایـن  هسـتند. 
عادت هـای بازدیدکننـدگان خـود را با آزمون و خطا کشـف 

. کنید

شبکه های اجتماعی 

تولید محتوا بدون محتوا 

توصیه

افقی
1-فضایـی در فـرودگاه جهـت کنترل کـردن هواپیماها 
- کنایـه از کـس کـه کردار و رفتارش دلپسـند نباشـد

2-آسایش - اکنون - سنگ زینتی
3-نوعـی پارچـه نخـی - اصـل و آغاز-  همسـر ابراهیم 

)ع( نبی 
4-نظر - ردیف - نام پسرانه - گودال

5-سمت و سو - جانشینی - فدیه
6-برخـوردار - وسـیله - سـابقا بـر سـر آن جـان مـی 

ختند با
7-بزرگترین شهرک اسالم شهر - غذا - شهر آرزو

8-بالش زینتی - نوباوه - موازنه
9-فاضالب - پیش پرداخت - نام دخترانه

10-آماس - پشتیبان - فقر
11-درس عبرت دهنده - اساس - اندک

پخـش   - واژگـون   - - خسـتگی  الیمـوت  12-قـوت 
کـردن خبـر

13-میدان - کال - نام گاگارین
14-تبحـر و اسـتادی - پارچـه گیاهـی - هـم صحبـت 

و همنشـین
15-پارچه جدا بافته - یکی از عیوب انکساری چشم

عمودی
1-خشکی - جام جهانی روبات ها - احسان ، روزی

2-اثری از ویکتور هوگو
3-زن بـرادر شـوهر - نویسـنده امیـل - عـدل و داد 

کـردن
4-بـا اهمیـت - پوشـیده - مظهـر سـبکی - شـهر بـی 

نون قا
5-شیطان - انس گیرنده - انتها

6-یازده! - روان انسان - ساز زدن
7-متولی وقف - کینه جو - روی خط آهن می رود

8-کوچـه ای کـه راه به جایی نداشـته باشـد - اجسـام 
دارنـد - نیـک بخت

9-گدایی - مرتب کردن - مدرک
10-بنـد آمـدن ، بسـته شـدن - واژه فقـدان - حـرف 

کجی دهـان 
11-حرف فقدان - شهر صنعتی - پی در پی

12-سرآغاز شکست - صنم - رفت و آمد - بخشش
13-ابـزار هندسـی - چاهـی متبرک در جنـوب مدینه 

مالطفت  -
14-به دقت حسابرسی کردن

نـت   - سـالخوردگی  فراموشـی   - پارچـه  15-نوعـی 
مخمـور
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حرف زیاد داریم اما

ما همه کارگریم

از کوره اگر در برویم

آجر می شود نانمان!

حسن آذری

عکس نوشت

تیاتر

نمایش ” آرش “
زمان : 23 بهمن ماه الی 7 اسفند     ساعت : 20:15

مکان : میدان شورا - سینما شهر تماشا سالن شماره 2

خیریه

کتاب

تولدی دیگر
مراسم تولدی دیگر

دعوت موسسه خیریه زنجیره امید
زمان :26 بهمن ماه      ساعت : 19      مکان :تاالر باغ بهرامی

راه یابی دو کتاب از نشر نون به مرحله 
نهایی داوری کتاب سال کشور 

رمـان »فرشـته سـکوت کـرد« اثر هاینریـش بل و ترجمه سـعید 
فرهـودی و »کنـدوکاوی در تـل ابلیـس« بـا ترجمـه محمدشـریفی 
نعمت آبـاد بـه مرحلـه نهایـی داوری کتـاب سـال کشـور راه یافتند. 
کتـاب »کنـدوکاوی در تل ابلیس« مجموعه مقاالت باستان شناسـی 
بـه قلـم ژوزف کالـدول با ترجمـه محمد شـریفی نعمت آباد منتشـر 
شـده اسـت. ایـن کتـاب مجموعـه پژوهش هـای تاریخـی دربـاره 
محـدوده باسـتانی تـل ابلیـس بـا سرپرسـتی ژوزف کالـدول اسـت 
و مجموعـه ای از پژوهش هایـی کـه در حوزه هـای مختلـف در ایـن 
زمینـه انجـام شـده اسـت. منطقـه باستان شناسـی تـل ابلیـس در 

دشـت بردسـیر واقع شـده  اسـت. 
حفـاری ایـن منطقه توسـط یک هیـات باستان شـناس آمریکایی 
و بـا همـکاری اداره باستان شناسـی ایـران و در سـال 1964 آغـاز 
ژوزف آر.کالـدول؛  اثـر  تل ابلیـس«  در  »کنـدوکاوي  کتـاب  شـد. 
شـمارگان  و  صفحـه   428 در  شـریفي نعمت آباد  مترجم:محمـد 
یک هـزار نسـخه بـه قیمـت 60 هـزار تومان از سـوی نشـر نـون در 
قطـع رحلـي )گالینگـور( بـه چـاپ رسـیده اسـت. رمـان »فرشـته 
سـکوت کـرد« اثـر هاینریـش بـل و ترجمـه سـعید فرهـودی نیز از 
آثار شـاخص این نویسـنده معروف آلمانی سـت که توسـط نشـر نون 
منتشـر شـده اسـت.  بسـیاری این رمـان را کلیدی بـرای فهم دیگر 
آثـار هاینریـش بـل می دانند. »فرشـته سـکوت کـرد« با سـاختاری 
بدیع و با زبانی روان نوشـته شـده اسـت و در روایتی عاشـقانه چند 
حادثـه غریـب را بـا هـم پیونـد می دهـد. سـعید  فرهـودی تاکنـون 
آثـار زیـادی را از زبـان آلمانـی ترجمـه کرده کـه مجموعه داسـتان 
»بازگشـت بـه دریاچـه ژنـو« و آثـار برشـت از جملـه آنها به شـمار 
مـی رود. رمـان »فرشـته سـکوت کـرد« اثـر هاینریـش بـل توسـط 
نشـرنون و در 214 صفحـه و شـمارگان یک هـزار نسـخه بـا قیمـت 
13500 تومـان  در قطـع رقعـی بـه چـاپ رسـیده اسـت. مراسـم 
پایانـی ایـن جایـزه با حضـور دکتـر روحانـی رییس جمهـور در 18 

بهمـن و در تـاالر وحـدت تهـران برگـزار می شـود.

خبر آخر
در سفر یک روزه استاندار کرمان  به راور و کوهبنان افتتاح شد

پروژه ارتقا کیفیت آب کیانشهر
فاطمه پورمرادی

اسـتاندار کرمـان بـه همـراه جمعـی از مسـئولین اسـتانی صبـح 
دیروزبـه شهرسـتان هـای کوهبنـان و راور سـفر و ضمـن بازدیـد از 
رونـد پـروژه ها،چندیـن پـروژه را نیـز افتتاح کـرد. اسـتاندار کرمان 
در بـدو ورود بـه محـدوده کوهبنان به روسـتای طغرالجرد رفت و در 
انجـا بـا حضـور در گلـزار شـهدای این روسـتا ضمـن ادای احترام به 
مقام شـامخ شـهدا بـا ارمان هـای امام راحـل تجدید میثـاق کردند.
 30 در  شـهری  شـهر  کیـان  کرمـان،  اسـتاندار  بعـدی  مقصـد 
کیلومتـری کوهبنـان بـا جمعیتی بالـغ بر 6400 نفر بـود که در انجا 
پـروژه ارتقـا کیفیت اب کیانشـهر شـامل : دسـتگاه اب شـیرین کن، 
مخـزن ذخیـره اب ،مخـزن ذخیـره شـده بتنـی ،تاسیسـات جانبـی 
خـط انتقـال اب بـا اعتبـاری بالـغ بـر 10 میلیـارد ریال افتتاح شـد. 
علیرضـا ودیعتـی مدیـر عامل شـرکت ملـی گاز اسـتان کرمان در 
ایـن سـفر اظهار داشـت: اجـرای پـروژه خط تغذیـه و شـبکه توزیع 
گاز روسـتا های محور خانمانکان و رشـک ها به کار فرمایی شـرکت 
گاز اسـتان کرمـان گاز رسـانی مـی شـود.  وی عنـوان کـرد: چهار و 
نیـم میلیـارد تومـان هزینـه گاز رسـانی به 12 روسـتا از شهرسـتان 
کوهبنـان مـی باشـد.  وی گفـت: متـراژ پـروژه 4100متـری باشـد 
و اجـرای ان240 روز خواهـد شـد.  وی تصریـح کـرد: اگـر بتوانیـم 
مجـوز هـای حریـم را بگیریـم ظـرف مدت یکسـال پـروژه بـه اتمام 

می رسـد. 
وی خاطر نشـان کرد:خط انتقال  پروژه گاز رسـانی به 19 روسـتا 
بـه طـول 36 کیلومتـر اسـت و شـبکه توزیـع داخل روسـتا و شـش 
کیلومتـر تغذیـه همراه با دسـتگاه TBC تقلیل فشـار_ می باشـد.

دبسـتان برکـت نیـز بـا تعـداد 6 کالس در کوهبنـان بـا حضـور 
مسـئولین شـهر کوهبنـان جمعـی از دانـش امـوزان ایـن مدرسـه 
بـه بهـره بـرداری رسـید. ایـن مدرسـه بـا همـکاری بنیـاد برکـت و 
نوسـازی مـدارس در محـل امیـر ابـاد کوهبنان احداث شـده اسـت.
مجتبـی ابراهیـم زاده معـاون بهـره بـرداری اب و فاضالب اسـتان 
کرمان در این سـفر اظهار داشـت : اب تولیدی شهرسـتان کوهبنان 
سـاالنه بیـش از یـک میلیـون متر مکعب اسـت کـه با آزمایشـات و 
برسـی هـای انجـام شـده مشـخص گردیـد که فلـور موجـود در این 
اب بیـش از حـد مجـاز اسـت.  وی گفـت : این دسـتگاه بـا همکاری 
سـرمایه گـزاری بخش خصوصی و شـرکت اب و فاضـالب با اعتباری 
بالـغ بـر 500 میلیـون تومـان خریـداری شـده اسـت.  وی تصریـح 
کـرد: خـط انتقالـی برابر بـا 300 میلیون تومـان از مخازن تـا مراکز 
شـهر در بخـش خصوصـی با هزینـه 500 میلیـون تومان نسـبت به 

سـاخت مخازن و اجـرای کار پرداخته اسـت.
علیرضـا رزم حسـینی اسـتاندار کرمـان در جلسـه شـورای اداری 
شهرسـتان کوهبنان اظهار داشـت:ادای احترام می کنیم به شـهدای 
عالـی مقـام دفـاع مقـدس بویـژه شـهدای شهرسـتان کوهبنـان و 
همچنیـن ایـام اهلل دهـه فجر را به همه مسـئولین کوهبنـان تبریک 
مـی گویـم.  وی افـزود : انقـالب اسـالمی مبتنـی بـر یـک نظریـه 
جدیـد در قـرن21 طلـوع کـرد کـه بـا نظریـه هـای ان زمـان کامال 
متفـاوت بـود و 100 درصـد مبتنـی بـر مـردم بـود و مـردم هـم در 
کنـار انقـالب و نظـام بودنـد.  وی گفـت : هیچکـس نمیتواند انقالب 
را بـه نـام خـود تمـام کنـد چراکـه انقـالب بـرای همـه بـود و هـم 
تـالش کردنـد و مبتنـی بـر خاص مردم که اسـالم اسـت پدیـد امد.  
رزم حسـینی تصریـح کرد:رهبـری  شـجاع ،عـادل و بـا تفکـر بـاز 
سیاسـی داشـتیم و کار ما در هشـت سـال دفاع مقدس الهام گرفته 
از فرهنگ عاشـورا و حسـینی بـود.  وی ادامـه داد: مذاکرات نیازمند 
ایـن بـود کـه همـه در کنـار هم باشـیم تـا در مقابل زیـادی خواهی 
هـای طرف مقابـل بایسـتیم.  وی گفت: پیروزی بـزرگ و عزتمندی 

خوبـی در ایـن مذاکرات داشـتیم. 
وی ادامـه داد: امسـال 3600 میلیـارد تومـان پـروژه افتتاحـی 
داشـتیم و 501 روسـتای مـا از اینترنـت پـر سـرعت نسـل 3 و 4 
اسـتفاده مـی کنـد.  وی افزود:اقدامـات خوبـی صورت گرفته اسـت 
و کرمـان در این دوره پیشـرفت های چشـمگیری را در زیر سـاخت 

ها داشـته اسـت. 
دنبـال  بایـد  مـا  کشـاورزی  بخـش  کـرد:در  خاطرنشـان  وی 
محصوالتـی باشـیم کـه بـا مصـرف کـم اب رشـد مـی کننـد ماننـد 

دارویـی گیاهـان  و  زرشـک  و  زعفـران 
کنیـم  شناسـایی  را  ورزش  هـای  اسـتعداد  داد:بایـد  ادامـه  وی 
و بسـته بـه نیـاز ان منطقـه مربـی داشـته باشـد.  وی ادامـه داد: 
مـا صـادرات نـان را اغـاز کردیـم و در بسـته بنـدی هـای شـیک و 
بـا کیفیـت امـاده بـرای صـادرات اسـت.  وی گفـت: اجـرای طـرح 
همیـاران اب یـک پـروژه اساسـی جامـع و کامل و مورد تایید اسـت 
و یـک سـال و نیـم دارد اجـرا مـی شـود و صرفه جویی هـای خوبی 

را تـا کنـون داشـته ایم.
وی گفت:بـزودی کرمان شـهری مهاجر پذیر خواهد شـد از شـهر 
هـای ثروتمنـد بـه کرمـان خواهند امـد نه از شـهر های محـروم،در 
کرمـان بایـد بنیـه اقتصـادی کشـاورزان افزایـش یابـد. وی ادامـه 
داد:در سـفر رییـس جمهـور به ایتالیـا دو و نیم میلیـارد هزینه برای 

پتروشـیمی و اب بـرای کرمان اسـت.


