
معاون میراث فرهنگی کرمان  خبر داد

میزبانی جاده بهار نارنج 
جنوب کرمان از 
مسافران نوروزی

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان 
خبر داد: 

برگزاری جشن نیکوکاری 
در پایان هفته جاری
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7 تا 623 تا 22

سکه جدید
سکه قدیم
سکه نيم

 9,935,000
 9,920,000
5,040,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18
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 1,860,000
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پژو 206 
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334,000,000

پژو 405
J5 جک
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1,330,000,000
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تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار+ 228/ج94/3
486،000،000چهارچاهی- قلعه بحرین- موتور خالق آباد
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تکمیل و آسفالت راه های روستایی شهرستان رودبار+ 229/ج94/3
483،000،0009،656،488،502بیژن آباد+ هزار کهور

230/ج94/3

قیرپاشی و آسفالت راه های روستایی ا... آباد هرندی، 
علی آباد بلوک، حسین آباد- زین آباد، مشاع شماره 

4-3-1 تاج آباد، سیدآباد، جهادآباد حیدر آباد، حسین 
آباد حیدرآباد، اسماعیلیه علیا، دشت آزادگان، حسن 

آباد داروئیه، بلوچ آباد، ساالریه، بیگمان، فتح آباد، امیر 
آباد، بهجرد، طوحان سفلی، هادی آباد، محمود آباد، 

کت گرگ، عباس آباد، مشاع بیدشکی

921،000،00018،409،203،908

تکمیل قسمتی از زیرسازی و ابنیه فنی محور برجک به 231/ج94/3
798،000،00015،944،303،382محمدآباد ریگان

عملیات خاکی و ابنیه محور سرخوئیه سفلی 232/ج94/3
428،000،0008،545،399،113و علیا قطعه 1

عملیات خاکی و ابنیه محور سرخوئیه سفلی233/ج94/3
428،000،0008،545،399،113 و علیا قطعه 2

تهیه و نصب یک دستگاه دیزل ژنراتور با توان نامی  234/ج94/3
450kva در بیمارستان رودبار)تجدید(

332،000،0003،311،875،541
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دستگاه 
مناقصه گزار

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

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

مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 4 روز  

تحویل 
پیشنهادها

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

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز  
گشایش 
محل: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان: طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی
شـهرداری بـم در نظـر دارد نسـبت بـه انجام پروژه های زیر اقدام نماید لذا از شـرکتهای واجد شـرایط درخواسـت می شـود ضمن بررسـی ردیفهای 

زیـر جهـت دریافـت اسـناد مناقصه و ارائه پیشـنهادات خود به نشـانی بم ، بلوار شـهید صدوقی شـهرداری بـم ، امور قراردادهـا مراجعه نمایند.
اجرای ساختمان پالتواجرای پارک بسطامیاجرای پارک نارنجستاننام پروژه

975/744/780/24801/963/134/9703/685/637/2برآورد اولیه براساس فهرست بهای ابنیه 94}ریال{
000/000/240/1460.000.000132.000.000مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه }ریال{

6ماه8 ماه15 ماهمدت انجام کار }ماه{
1- شـرکتهای واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا پرداخت مبلغ 300،000 ریال به حسـاب سـیبا شـماره 0105659390003 بنام شـهرداری بم نسـبت 

بـه دریافـت اسـناد مناقصـه هر یـک از پروژه هـای فوق اقـدام نمایند.
2- ارائه ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری بم به عنوان سپرده شرکت در مناقصه الزامی می باشد.

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

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

7- آخرین مهلت دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات تاریخ 94/12/27 می باشد.
8- متقاضیان جهت اطالع بیشتر می توانند با شماره 44219960-034 تماس حاصل نمایند.

علیرضا ریاضی - شهردار بم

اندروید

کافه بازار

بلک بری IOS

باهنر کجایی؟
تو االن کجایی؟

نکیسا خدیشی

 »یـک قهرمـان قبـل از اینکه مدال طالیش را از دسـت 
بدهـد خـودش بایـد تشـک را ببوسـد و کنار بکشـد.« این 
انتخابـات  در  نکـردن  نـام  ثبـت  از  بعـد  باهنـر  را  جملـه 
مجلـس دهـم بـه خبرگـزاری خبرآنالیـن گفـت. کرمانـی 
االصلـی کـه از او به عنوان »سـلطان البـی مجلس«یاد می 
کنند.محمدرضـا باهنـر نماینـده دور دوم و هفتـم از بافـت 
و کرمـان و ادوار سـوم، چهـارم، پنجـم، هشـتم و نهـم از 
تهـران بوده اسـت. یعنی 28 سـال عمر خـود را در مجلس 
گذرانده.عضـو تاثیـر گـذار اصولگرایـی کـه سـابقه حضـور 
اکثریت،عضویـت در هیـات ریسـه و  در راس فراکسـیون 
نایـب رئیسـی در مجلـس شـورای اسـالمی را در پرونـده 
خـود دارد. وی امـا غایـب بـزرگ آخرین روز ثبـت نام های 
مجلـس دهـم بـود. برخـی از بازنشسـتگی باهنـر خبـر می 
دادنـد و بعضـی تمایلـش بـه رفتن بـه بدنه دولـت را دلیل 
ثبـت نـام نکردن باهنـر قلمداد مـی کردند.موضوعـی که با 
توجـه بـه زاویـه سیاسـی دولـت کنونـی بـا وی محتمل به 
نظـر نمـی رسـد. باهنر در یکماه گذشـته از پاسـخ روشـن 
بـه ایـن موضـوع طفـره رفـت. در مصاحبـه ای امـا گفتـه 
بـود:» ایـن بار اصـالح طلبـان با نفـس گـرم وارد انتخابات 
دهـم شـده اند.« وی پیـش بینی کـرده بود:»اصالح طلبان 
اینبـار اقلیـت قدرتمنـدی خواهنـد بـود« امـا امـروز و بـا 
شـمارش آرای مـردم در تهـران شـاید بهتر بتـوان موضوع 

عـدم ثبـت نـام باهنـر را تحلیـل کرد. 
صفحه 8

»پیام ما« تبعات فرار سرمایه از استان کرمان را بررسی می کند

از کاهش رشد اقتصادی تا مشکالت خانوادگی
با اعالم نتایج انتخابات خبرگان در 5 هزار 
و 946 صندوق رای تهران مشخص شد

هاشمی
 اول
جنتی
 پانزدهم

تاکنون محمد یزدی هفدهم 
و محمد تقی مصباح یزدی نوزدهم 
هستند

طبق آخرین نتیجه انتخابات مجلس 
شورای اسالمی در تهران حداد عادل به 
مجلس نمی رود 

   صفحه  2

انتخاب 
فهرست یا افراد؟

یاسر سیستانی نژاد
صفحه4

پیام رهبر معظم انقالب 
اسالمی در پی حضور 
پرشکوه مردم در انتخابات

حسن روحانی خطاب به مردم:

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

https://telegram.me/payamma

خبر

رشد کمی و کیفی خدمات 
توانبخشی هالل احمر بم 

ستودنی است
بـه گـزارش روابـط عمومی  هالل احمر اسـتان 
کرمـان ، علـی گنـج کریمـی از شـعبه جمعیـت 

هـالل احمـر شهرسـتان بـم بازدیـد کرد.
وی در ایـن بازدیـد و در نشسـت صمیمـی بـا 
کارکنـان این شـعبه؛ اظهار داشـت: رشـد کمی و 
کیفـی خدمـات فیزیوتراپـی جمعیت هـالل احمر 
بـم سـتودنی اسـت. مدیرعامـل جمعیـت هـالل 
احمـر اسـتان کرمـان همچنیـن ثبـت فعالیت ها 
ی اعضـا در حـوزه هـای جوانـان و داوطلبـان را 
جهـت آمادگـی و حضـور درانتخابات هـالل احمر 
، مثبـت ارزیابـی کـرد و گفـت : رونـد بازسـازی 
و راه انـدازی سـرای ویـژه امدادگـران و انبارهـای 
امـدادی در ایـن شهرسـتان رضایت بخش اسـت. 
گنـج کریمـی فعالیـت هـای رئیـس شـعبه بم 
رادر خصـوص احقـاق حق هالل احمرو اخذ سـند 
مالکیـت زمین بیمارسـتان کاشـانی هـالل احمر، 
قابـل تقدیـر دانسـت ویادآور شـد: گام هـای موثر 
و خوبـی در سـاماندهی فضاهـای اداری، امدادی و 
درمانـی در این شـعبه ، برداشـته شـده اسـت که 
بـه واسـطه همـت خـوب رئیس و پرسـنل شـعبه 

بـم بوده اسـت. 
مدیرعامـل جمعیـت هالل احمر اسـتان کرمان 
از تعامـل بسـیار خـوب و ثمـر بخش هـالل احمر 
اجرایـی  بـم و سـایر دسـتگاههای  فرمانـداری  و 
هـالل  جمعیـت  افـزود:  و  کـرد  یـاد  شهرسـتان 
احمـر نهـادی مردمی اسـت کـه با پشـتوانه مردم 
در الیـه هـای مختلـف در تالش اسـت تـا تمامی 
اهـداف و وظایـف خـود را که حول محـور فعالیت 

هـای بشردوسـتانه اسـت، محقق سـازد.
هـم  نشسـت  در  حضـور  بـا  همچنیـن  وی 
اسـتان  شـرق  جنـوب  فرمانـداران   اندیشـی 
تصریـح کـرد: تعامـل  فرمانداریهابـا سایردسـتگاه 
هـای اجرایـی در شهرسـتانها، مـی توانـد نقطـه 
قوتـی بـرای دسـتگاه هـا از جمله جمعیـت هالل 
احمـر ،در راسـتای معرفـی اهـداف این نهاد بشـر 
دوسـتانه  و عـام المنفعـه باشـد. گنـج کریمـی با 
تقدیـر از فعالیتهـای صـورت گرفتـه در جمعیـت 
هـالل احمـر بـم ، بـر تـالش بیشـتر در راسـتای 
خدمـت رسـانی بهتـر بـه هموطنـان، تاکیـد کرد.

اعالم نتایج انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری در کرمان

فرمانـدار کرمـان اسـامی سـه منتخـب مـردم 
اسـتان کرمـان در مجلـس خبـرگان رهبـری را 

اعـالم کـرد.
در  توحیـدی  محمدعلـی  ایرنـا  گـزارش  بـه 
نشسـت خبـری اسـتاندار کرمـان در محل سـتاد 
انتخابـات اسـتان افـزود: پـس از شـمارش آرای 
صنـدوق های اخذ رای در سراسـر حـوزه انتخابیه 
اسـتان کرمـان، نتایـج نهایـی انتخابـات پنجمین 
دوره مجلـس خبـرگان رهبـری در ایـن اسـتان 
مشـخص شـد. وی بیـان کـرد: آقایان سـید احمد 
خاتمـی بـا کسـب 701 هـزار و 972 رای، محمد 
بهرامـی خوشـکار با 672 هـزار و 608 رای و امان 
اهلل علیمـرادی بـا 559 هـزار و 656 رای از جمـع 
آرای ماخـوذه در حـوزه انتخابیـه اسـتان کرمـان 

بیشـترین آرا را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
فرمانـدار کرمـان دربـاره آرای دو نامـزد دیگـر 
انتخابـات مجلس خبـرگان رهبری در این اسـتان 
گفـت: آقایان سـید جلیـل صـدر طباطبایی 486 
هـزار و 107 رای و احمـد شـیخ بهایـی نیـز 224 
هـزار و 59 رای از حـوزه انتخابیـه اسـتان کسـب 
کردنـد.  وی جمع آرای ماخوذه در اسـتان کرمان 
را یـک میلیـون و 310 هـزار و 234 بـرگ اعـالم 

. کرد
خبـرگان  مجلـس  دوره  پنجمیـن  انتخابـات 
رهبـری بـا حضـور پنـج نامـزد روز جمعـه هفتـم 
اسـفند همزمـان با انتخابات دهمیـن دوره مجلس 
شـورای اسـالمی در اسـتان کرمـان برگـزار شـد.

کرمان ویچ

یکـی از موضوعاتـی که رزم حسـینی 
اسـتاندار کرمـان در یـک سـال اخیـر بر 
آن تاکیـد زیـادی داشـته اسـت بحـث 
فـرار سـرمایه از اسـتان اسـت. هـر چند 
تـا کنـون هیـچ تحقیـق و پژوهشـی در 
ایـن خصـوص در اسـتان انجـام نشـده 
اسـت و بـرآوردی از حجـم فرار سـرمایه 
در دسـت نیسـت، اما شـواهد امر نشـان 
از فرار سـرمایه از استان دارد. درآمدهای 
بـاالی محصـوالت کشـاورزی بخصوص پسـته و درآمـد حاصله 
از معـادن اسـتان از یـک طـرف و عـدم توسـعه یافتگی اسـتان 
متناسـب بـا درآمدهـا از طـرف دیگر شـاهد این مدعاسـت. اما 
فرار سـرمایه چیسـت و چرا این اتفاق در اسـتان افتاده اسـت؟

از فـرار سـرمایه تعاریـف متعـددی ارائه شـده اسـت. برخی 
کـه  می داننـد  رفتـه  دسـت  از  منبـع  را  آن  اقتصاددانـان  از 
می توانسـت در سـرمایه گذاری داخلـی بـه کار گرفتـه شـود. 
برخـی دیگـر فرار سـرمایه را نتیجـه عدم ثبات اقتصـادی تلقی 
نمـوده کـه با بحران هـای سیاسـی و اقتصادی در ارتباط اسـت. 
در واقع فرار سـرمایه نشـانگر توانایی های بالقوه از دسـت رفته 

در مسـیر توسـعه و رشـد اقتصادی اسـت. 
فرار سرمایه مانعی برای توسعه کرمان

اسـتان کرمـان از جایـگاه مناسـبی از  نظـر منابـع مالـی در 
کشـور برخوردار اسـت امـا با عارضـه ای به نام فرار سـرمایه ها 
روبـرو اسـت کـه اسـتان را در نیـل بـه اهـداف خود با مشـکل 
مواجـه سـاخته اسـت. وضعیـت سـرمایه گـذاری در اسـتان 
نسـبت بـه پتانسـیل های زیـادی کـه دارد هنوز فاصلـه زیادی 
تـا سـطح دلخـواه دارد. کرمـان در ابعـاد گوناگون گردشـگری، 
معدنـی و کشـاورزی ظرفیت های اسـتفاده نشـده زیـادی دارد 
کـه سـرمایه گذاری انجـام گرفته در حـد و اندازه هـای مربوط 
بـه ظرفیت ها و حجم اقتصاد اسـتان نیسـت و بـه همین دلیل 
رشـد اقتصـادی اسـتان در دهـه اخیـر کمتـر از رشـد کشـور 
بـوده اسـت. در حقیقت فرار سـرمایه از اسـتان و ورود سـرمایه 
بـه نسـبتی بسـیار کمتـر نسـبت بـه خـروج آن، یکـی از موانع 

حرکـت در مسـیر رشـد و توسـعه اسـتان قلمداد می شـود. 
علل فرار سرمایه از کرمان

بـا توجـه بـه اثـرات نامطلوبـی که فـرار سـرمایه بـر اقتصاد 
اسـتان برجـا مـی گـذارد ضـروری اسـت نسـبت به شناسـایی 
علـل وقـوع آن و ایجـاد اصالحـات در آن زمینه کوشـش شـود.  
بـرای مقابلـه با فرار سـرمایه در اسـتان  باید به دنبـال علت آن 
بگردیـم. با بررسـی و شـناخت دالیل فـرار سـرمایه راه کارهای 
احتمالـی بهبود سـرمایه گذاری در اسـتان شـناخته می شـود. 
بـه طـور کلی مـی توان گفـت مهم تریـن عوامـل فرار سـرمایه 
ناشـی از افزایش ریسـک و عدم کسـب سود در سـرمایه گذاری 
اسـت. رفتار سـرمایه گذاران به دو عامل مهم ریسـک و بازدهی 
سـرمایه گذاری بسـتگی شـدیدی دارد. هر گاه نرخ بازدهی باال 
باشـد جذب سـرمایه و سـرمایه گذاری بیشـتر خواهد بود و هر 
گاه ریسـک باال باشـد دفع سـرمایه و فرار آن پیدا خواهد شـد. 
نتیجه اینکه سـرمایه پایبند وطن و احساسـات نیسـت هر کجا 
احسـاس ناامنـی کنـد به مکانـی مطمئن تـر با کسـب بازدهی 
بیشـتر منتقـل می شـود. بنابرایـن آنچـه باعث افزایش ریسـک 

و کاهـش بازدهـی سـرمایه گذاری خواهد شـد به عنـوان عامل 
فـرار سـرمایه شـناخته می شـود. به طـور کلی می تـوان موارد 

زیـر را بـه عنـوان علل فرار سـرمایه در اسـتان نـام برد:
نگرش منفی به سرمایه داران

مشـکالت فرهنگی که ریشـه در تاریخ و برخی سـاختارهای 
فرهنگـی دارد. ایـن طـرز تفکر که سـرمایه داران از راه مشـروع 
بـه ثروت نرسـیده انـد، هنـوز در جامعه وجـود دارد. متاسـفانه 
در اغلـب آثـار فرهنگـی نظیـر ادبیـات، فیلـم و سـریال هـای 
تلویزیونـی هـم نسـبت بـه سـرمایه داران و افـراد پولـدار نوعی 
نگـرش منفـی وجـود دارد. بـه عقیـده کارشناسـان، بدبینـی 
عمومـی بـه ثـروت، باعـث مـی شـود مـردم بـه سـمت ثروتی 
برونـد کـه دیـده نمی شـود. چـون شـما اگـر یـک کارخانـه 
درسـت کنیـد، ایـن کارخانـه دیـده می شـود. بنابراین سـرمایه 
گـذار ترجیـح مـی دهـد بـه جـای سـرمایه گـذاری در محـل 
زندگـی خـود، در خـارج از اسـتان سـرمایه گذاری کنـد. از این 
رو بایـد تـالش شـود تصویر منفی نسـبت بـه  سـرمایه گذاری 
و فعالیـت اقتصـادی و کسـب ثـروت مشـروع در افـکار عمومی 
اصـالح شـود که طبیعتـاً اصالح آن نیـاز به روش هـای اجرائی 

بلند مـدت دارد. 
بوروکراسی معیوب اداری

از جملـه عواملـي کـه سـبب بـروز ناامنـي در اقتصـاد مـي 
شـود و مانعـي بـراي سـرمایه گـذاري نیز محسـوب مي شـود، 
حجـم گسـترده بوروکراسـي معیـوب اداری اسـت. مهـم ترین 
علـت ایـن معضـل، مقررات دسـت و پاگیـر و ناکارآمـد و وجود 
نهادهـاي مـوازي و وجـود مراکـز تصمیـم گیري متعدد اسـت. 
حاکـم بـودن قانون بـا اجراي مقـررات فراوان و آییـن نامه هاي 
غیرضـروري و بعضـاً متناقـض همخوانـي نـدارد. در حقیقـت 
مقـررات وقتـی زیـاد می شـود، اجـرا نمی گـردد. ایـن موضوع 
باعـث نارضایتـی از طوالنـی شـدن فرآینـد اجرای پـروژه های 
سـرمایه گـذاری شـده  و درنتیجه باعث سـرخوردگی سـرمایه 
گـذار و انصـراف از ادامـه کار در اسـتان مـی شـود.  بـه عنـوان 
مثـال بـراي تصویـب یـک طـرح بایـد از چندیـن مرحلـه عبور 
کـرد کـه ایـن امـر زمـان بسـیاري مـي طلبـد. وجود مقـررات 
دسـت و پاگیر بسـیار، برخوردهای سـلیقه ای و عدم حساسیت 
بعضـی از مسـئولین اسـتان بـرای جـذب و جلب سـرمایه ها و 
ترغیـب و تشـویق و تکریـم سـرمایه¬گذاران و حتـی بعضی از 
رفتارهـای تنـگ نظرانـه، باعث فـرار سـرمایه گذاران از اسـتان 

است.  شـده 
مرکز گرایی

تمرکـز شـدید بسـیاری از تصمیمـات اداری در مرکـز یکی 
دیگـر از چالـش هـای پیـش روی مدیـران اسـتان و سـرمایه 
گـذاران اسـت.  اگـر سیاسـت تمرکـز زدائـی و تفویـض اختیار 
اقتصـادی دولت براسـاس پتانسـیل هـای هر منطقه باشـد نوع 
سـرمایه گـذاری در هر منطقـه از جمله کرمان بهتر از گذشـته 

بود.  خواهـد 
سخت گیری های مالیاتی

  از علـل مهـم دیگـر تعیین سـقف درآمدهـای مالیاتی برای 
اسـتان بـدون توجـه بـه رونـق و حجـم فعالیت هـای اقتصادی 
اسـت. سـخت گیـری هـای مالیاتـی موجـب فـرار سـرمایه از 
اسـتان مـی شـود. بـا دادن اعتبـارات و امتیـازات خـاص و یـا 

معافیـت¬ هـای مالیاتی و همچنین توسـعه پایه هـای مالیاتی 
مـی تـوان افـراد و صاحبـان سـرمایه را در جهـت ایجـاد منابع 
تولیـد و سـرمایه گـذاری در بخشـهای تولیـدی سـوق داد و 

نمود.  تشـویق 
نبود اطالعات به روز

یکـی از حلقـه هـای مفقوده در سـرمایه گذاری اسـتان نبود 
اطالعـات به روز و درسـت سـرمایه گذاری اسـت کـه الزمه آن 
تهیـه فـاز صفـر پـروژه هـای دارای مزیـت نسـبی بـه تفکیـک 
فعالیـت و شهرسـتان اسـت. فـاز صفـر پـروژه سـرمایه گذاری 
عبـارت از مطالعات کارشناسـی اسـت کـه قبل از اجـرای طرح 
هـای سـرمایه گـذاری انجام می شـود. در این مطالعـات از نگاه 
بـازار، فنـی، مالـی و اقتصـادی طـرح مـورد بررسـی و تجزیه و 
تحلیـل و آنالیـز قـرار گرفتـه و نتایـج حاصـل از آن بـه عنـوان 
مبنایـی بـرای تصمیـم گیـری سـرمایه گـذاران مورد اسـتفاده 
قـرار مـی گیـرد. در ایـن راسـتا مـی بایسـت طـرح تحقیقاتـی 
منسـجمی بـرای تهیـه فـاز صفـر پـروژه هـای اولویـت دار و 
همچنیـن پـروژه هـای شهرسـتانی تعریـف شـده و بـه مرحله 
اجـرا درآیـد. همچنیـن سـازمان هـای متولـی سـرمایه گذاری 
لیسـت پـروژه هـا و اولویـت آن هـا را از جنبـه هـای مختلـف 
اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگـی مشـخص و اطـالع رسـانی 

یند. نما
تسهیالت بانکی

سـخت گیـری بانک هـا در اعطای تسـهیالت یکـی دیگر از 
عوامـل فرار سـرمایه در اسـتان اسـت. به طوری کـه در گزارش 
مرکـز پژوهش هـای مجلـس در خصـوص چالش هـای اصلـی 
فضای کسـب و کار از نظر تشـکل های شـرکت کننده اسـتان، 
مشـکل دریافت تسـهیالت بانکی اولیـن و مهم ترین مانع پیش 
روی بنگاه های اسـتان در سـال های گذشـته بوده است. بدون 
شـک تسـهیل اعطای وام به سـرمایه گذاران و همچنین ایجاد 
تنـوع در دارایـی های مالی، طیـف متنوعی از انـواع این دارایی 
هـا را در اختیـار سـرمایه گذاران قـرار می دهـد و بدین ترتیب 
بـا فراهـم نمودن امـکان افزایـش بازدهی سـرمایه گـذاری می 
توانـد منجـر به کنتـرل جریان فرار سـرمایه شـود. الزم به ذکر 
اسـت کـه گسـترش ابزارهـای مالی، ریسـک سـرمایه گـذاران 
را کاهـش داده و بدیـن وسـیله در کنتـرل فـرار سـرمایه مؤثـر 

می باشـد.

امنیت در سرمایه گذاری
  نهایتـاً اینکـه ایجـاد محیـط اقتصـادی مطمئـن و بـا ثبات 
باعـث کاهـش عـدم اطمینـان و افزایـش سـوددهی سـرمایه 
گـذاری و مانـع فـرار سـرمایه خواهـد شـد. امنیـت حاصـل 
مجموعـه ای از عوامـل سیاسـی ، قانونـی ، اجتماعی و فرهنگی 
اسـت کـه خـود باعـث آرامش یـا تنـش، ایسـتائی یـا پویائی و 
تغییـر یـا تردیـد مـی گـردد. بـه نظـر مـی رسـد ایـن راه حل 
مهمتریـن عامل جهـت کنترل فرار سـرمایه باشـد، چراکه فرار 
سـرمایه با اوضاع و احوال سیاسـی و محیط نامطمئن اقتصادی 
رابطـه تنگاتنگـی داشـته اسـت. تـا زمانی که ریسـک سـرمایه 
گـذاری کاهـش نیابد و فضـای امنیت اقتصـادی مطلوب نگردد 
هیچـگاه نمـی تـوان انتظـار داشـت که تحـت تأثیر گفتـه ها و 

وعـده هـا کسـی ترغیب بـه سـرمایه گذاری در اسـتان شـود.
فرار سرمایه؛ معضلی فراتر از اقتصاد

پدیـده فـرار سـرمایه بـه هـر علـت و شـکلی کـه صـورت 
می پذیـرد، آثـار قابـل مالحظـه ای بـر روی متغیر هـای کالن 
سیاسـت های  اثـر  می توانـد  و  می گـذارد  جـا  بـر  اقتصـادی 
اتخـاذ شـده را کاهـش دهـد. ایـن پدیده نـه تنها اثـرات منفی 
بـر رونـد رشـد و توسـعه بـر جا گذاشـته، بلکه شـکاف توسـعه 
ای بیـن مناطـق را نیـز تشـدید مـی کنـد. فـرار سـرمایه باعث 
افزایـش قیمـت سـرمایه می گـردد و هزینه هـای تامیـن مالـی 
سـرمایه گذاری زیـاد می شـود و امـکان کسـب سـود را کاهش 
می دهـد. بنابرایـن تولیـد بـا مشـکل مواجـه می گـردد و رشـد 
اقتصـادی کاهـش مـی یابـد. با توجه بـه ویژگی هـای جمعیت 
و نرخ رشـد آن، بیکاری نیز تشـدید شـده و مشکالت اجتماعی 
از مسـائل اقتصـادی زاییـده می شـوند. افزایـش بیـکاری باعث 
مهاجـرت نیـروی کار و در نتیجـه ایجـاد مشـکالت خانوادگـی 
مـی شـود. همچنین کاهش نرخ رشـد اقتصادی باعـث افزایش 
فـرار سـرمایه در دوره بعـد می گـردد و ایـن تسلسـل ادامـه 
می یابـد. فـرار سـرمایه از میـزان ثـروت و درآمد هـای ناشـی از 
ثـروت می کاهـد. بنابرایـن حجـم مالیات های دریافتـی کاهش 
کاهـش  را  سـرمایه گذاری  فرصت هـای  همچنیـن  می یابـد. 
و نهایتـاً درآمد هـا را کاهـش می دهـد و باعـث بدتـر شـدن 
توزیـع درآمـد می گـردد. بنابراین فرار سـرمایه موضوعـی صرفاً 
اقتصـادی نیسـت، بلکـه ابعـاد سیاسـی ¬اجتماعی-فرهنگی را 

نیـز در بـر دارد.

پیام ما تبعات فرار سرمایه از استان کرمان را بررسی می کند

از کاهش رشد اقتصادی تا مشکالت خانوادگی

مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام خمینی 
اسـتان کرمـان دیـروز در نشسـت خبری 
بـا اشـاره بـه اینکـه 14 اسـفند سـالروز 
تاسـیس کمیتـه امـداد و به عنـوان هفته 
شـده  نامگـذاری  نیکـوکاری  و  احسـان 
اسـت، گفـت: کمیتـه امـداد پایـان هـر 
سـال بـه منظـور کمک بـه نیازمنـدان و 
رفـع بخشـی از مشـکالت آنهـا اقـدام به 

برگـزاری جشـن های نیکوکاری می کنـد. وحیـد میرزایی اظهار 
داشـت: یـک هـزار و 238 پایـگاه جشـن نیکـوکاری در اسـتان 
برپـا مـی شـود کـه از ایـن تعـداد 179 پایـگاه در شـهر کرمان 
مـی باشـد. در سـال جاری این مراسـم با شـعار »بهـار همدلی، 
شـکوه مهربانی« نامگذاری شـده و در 12، 13 و 14 اسـفندماه 
برگـزار خواهـد شـد. وی بـا اشـاره به برپایـی 46 پایگاه جشـن 
نیکـوکاری در مراکـز نیکـوکاری سـطح اسـتان کرمـان تصریح 
کرد: سـال گذشـته مـردم خیر اسـتان کرمان 23 میلیـارد ریال 

در جشـن نیکـوکاری کمـک هـای نقـدی و غیر نقـدی کردند.
میرزایـی واگـذاری صندوق های صدقه بـه بخش خصوصی را 
تکذیـب و اظهار داشـت: در برخی مناطق صنـدوق ها در اختیار 
مراکـز نیکـوکاری قـرار گرفتـه از ایـن جهت که مـردم در جمع 
آوری و هزینـه کرد صدقات نقش مسـتقیم ایفـا کنند. مدیرکل 
کمیتـه امـداد امـام خمینـی اسـتان کرمـان با اشـاره بـه فراهم 
شـدن خـروج 3 هـزار و 500 خانـواده مددجوی کمیتـه امداد، 
گفـت: موتـور خـروج از فقر در کمیتـه امداد خـوب حرکت می 
کنـد و فرآینـد توانمندسـازی خانـواده هـا به خوبـی دنبال می 
شـود. وی بـا اشـاره بـه اینکـه کمیته امـداد در تولیـد فقر هیچ 
نقشـی نـدارد، افزود: متاسـفانه یکی از مشـکالت جامعـه، تولید 
فقـر در کشـور اسـت و اعالم کـرده ایم که باید در برنامه ششـم 
توسـعه بـه سـمتی حرکت کنیـم که موتـور تولید فقـر را از کار 
بیندازیـم. وی اظهـار داشـت: با اجـرای طرح هـای خودکفایی و 
خوداشـتغالی کمیتـه امداد، اکنون شـاهد هسـتیم کـه تعدادی 
از مددجویـان قبلـی کمیتـه امـداد در حـال حاضـر بـه حامیان 

ایتـام و فقـرا تبدیل شـده اند.
میرزایـی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال جـاری 90 میلیـارد 
تومـان سـهم کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان در بحـث اسـتفاده 
تاکنـون 56  بـوده، تصریـح کـرد:  از تسـهیالت خوداشـتغالی 
میلیـارد تومان ابالغ و 35 میلیارد تومان آن جذب شـده اسـت. 
مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی اسـتان کرمان افـزود: در 

سـال گذشـته نظام بانکی اسـتان کرمان همکاری بسـیار خوبی 
با کمیته امداد داشـت و سـومین اسـتان در زمینه جذب باالی 
اعتبـارات اشـتغالزایی بودیـم. میرزایـی تصریح کـرد: یک پنجم 
از اعتبـارات اشـتغالزایی کمیتـه امـداد نـزد یکـی از بانک هـای 
دولتـی اسـت کـه در کمـال تأسـف همـکاری بـا مـا ندارنـد و 
پرداختـی صـورت نمی گیـرد. وی خاطرنشـان کرد: بـا ارائه این 
تسـهیالت مسـیر زندگی تعـداد زیـادی از خانواده هـای نیازمند 
تغییـر می کنـد و می تواننـد بـه نوعـی معیشـت خـود را تأمین 
کننـد، امـا همـکاری از آنها صـورت نمی گیرد. مدیـرکل کمیته 
امـداد امـام خمینـی اسـتان کرمـان گفـت: در صورتی کـه این 
بانـک تـا 20 اسـفند مـاه به تعهـدات خـود در زمینـه پرداخت 
تسـهیالت بـه اقشـار نیازمنـد عمـل نکنـد، مجبور می شـویم تا 
نـام آن را اعـالم کنیـم. وی اظهار داشـت: عدم اجـرای تعهدات 
از سـوی ایـن بانـک موجـب شـده تـا مـا از 50 درصـد اعتبـار 
تشـویقی کـه می توانیـم بـرای کمک بـه نیازمنـدان و فقرزدایی 

در اسـتان دریافـت کنیـم، محـروم بمانیم.
در ایـن نشسـت حجـت االسـالم«مصطفی طاهـری« معاون 
توسـعه مشـارکت هـای مردمـی کمیته امـداد اسـتان کرمان با 
اشـاره بـه اینکـه در بحث صدقـات، طرح صدقـه الکترونیک را ه 
انـدازی شـده افزود: مـردم می تواننـد از طریق برقـراری تماس 
بـا سـامانه #8877* صدقـات خـود را بـه صـورت الکترونیکـی 

پرداخـت کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان کرمان خبر داد: 

برگزاری جشن نیکوکاری در پایان هفته جاری

 خبر

محمد حسین امجدی 
کارشناس اقتصادی

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

برابـر رای  شـماره 139460319012005050هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  
ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احمد دسـتوری فرزند محمـد به کدملـی 2980320323 صـادره از 
کرمـان در 19 سـهم و یـک پنجـم سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 
148341/54 مترمربـع پـالک 75 فرعـی از 5067 اصلـی واقـع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان 
پـوزه خـون احمدابـاد قطـار گز چاه تلمبه دسـتوری خریداری از مالک رسـمی آقای اسـفندیار پور محرز 
گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو نوبـت به فاصله15روز آگهی می شـود درصورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دوماه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خودرا به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصورت 
شـد. صادرخواهـد  سـندمالکیت  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  وعـدم  مذکـور  مـدت  انقضـای 

تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/10         تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  م الف 804                 

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

 برابـر رای  شـماره 139460319012005046هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود دسـتوری فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 1 صادره از کرمان 
در 19 سـهم و یک پنجم سـهم مشـاع از 96 سـهم ششدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت 148341/54 
مترمربـع پـالک 75 فرعـی از 5067 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمان به آدرس سـیرجان پـوزه خون 
احمدابـاد قطـار گـز چاه تلمبه دسـتوری خریداری از مالک رسـمی آقای اسـفندیار پور محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید، ظـرف مدت 
یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـودرا بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 

درصـورت انقضـای مدت مذکـور وعدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/10         تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی م الف 808                   

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

 برابـر رای  شـماره 139460319012005051هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحـد ثبتی حوزه ثبـت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای محمد دسـتوری فرزند محمود بشـماره شناسـنامه 339 صـادره از 
کرمـان در 19 سـهم و یـک پنجـم سـهم مشـاع از 96 سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ به مسـاحت 
148341/54 مترمربـع پـالک 75 فرعـی از 5067 اصلـی واقع در بخش 36 کرمان به آدرس سـیرجان 
پـوزه خـون احمـد ابـاد قطـار گز چـاه تلمبه دسـتوری خریـداری از مالک رسـمی آقای اسـفندیار پور 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهی می 
شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خودرا به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد. بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سـندمالکیت 

صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/10         تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی  م الف 810                 
 

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

برابـر آراء صـادره هیـات حـل اختـالف موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان راور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیـان محـرز گردیده اسـت لذا مشـخصات متقاضیان و امـالک مورد تقاضا به شـرح زیر به منظور 
اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی می شـود در صورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیم نمایند بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
1- پـالک 86 فرعـی از 1628- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1628- اصلـی آقـای علی زاده 
نخعی راوری فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 8 راور در سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ یکباب 
خانـه بـه مسـاحت 143/20 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور خیابـان گلـزار خریـداری مـع 

الواسـطه از محـل مالکیـت خانم سـتاره شـهریاری و غیره مالک رسـمی. 

2- پـالک 86 فرعـی از 1628- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1628- اصلـی خانـم بتـول 
جعفری پور راوری فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 193 راور در سـه دانگ مشـاع از کل ششـدانگ 
یکبـاب خانه به مسـاحت 143/20 مترمربع واقـع در بخش 18 کرمان راور خیابـان گلزار خریداری مع 

الواسـطه از محـل مالکیت خانم سـتاره شـهریاری و غیره مالک رسـمی 
3- پـالک 1782 فرعـی از 1893- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پالک 317 فرعـی از 1893- اصلی 
آقـای علـی صادقـی کهنـی فرزنـد محمد بـه شـماره شناسـنامه 3 راور در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 625/50 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور خیابـان اربعین غربی خریـداری از محل 

مالکیـت آقـای علی اعتمـاد راوری مالک رسـمی 
4- پـالک 383 فرعـی از 1894- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 13 فرعی از 1894- اصلی آقای 
محمـد عابدینـی طاشـکی فرزنـد علی به شـماره شناسـنامه 5 راور در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یکبـاب خانه به مسـاحت 473/80 مترمربـع واقع در بخش 18 کرمان راور خیابـان امام رضا )ع( کوچه 
شـهید تویسـر کانـی خریداری از محل مالکیت آقای سـید محمـد علوی رضوی راوری مالک رسـمی 
5- پـالک 383 فرعـی از 1894- اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 13 فرعـی از 1894- اصلی 
خانم نرجس اسـماعیلی طاشـکی فرزند حسـن به شـماره شناسـنامه 4 راور در سـه دانگ مشـاع از 
ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 473/80 مترمربـع واقع در بخـش 18 کرمـان راور خیابان امام 
رضـا )ع( کوچـه شـهید تویسـر کانـی خریـداری از محـل مالکیـت آقای سـید محمد علـوی رضوی 

راوری مالک رسـمی. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/12/10         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/24

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان راور- محمود مهدی زاده  م الف 370                
         

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

برابـر آراء صـادره هیـات حـل اختـالف موضوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان راور تصرفـات مالکانـه و 
بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـالک مـورد تقاضـا به 
شـرح زیـر بـه منظـور اطـالع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی مـی شـود در صورتیکه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را به مرجـع قضائی تقدیـم نمایند 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. 

1- پـالک 11 فرعـی از 249- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 249- اصلی آقای مهدی خواجوئی 
راوری فرزنـد حسـین بـه شـماره شناسـنامه 56 راور در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 324 
مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور بلـوار اربعیـن غربـی کوچـه شـماره 21 خریـداری از محـل 

مالکیـت آقـای علی اعتمـاد راوری مالک رسـمی. 
2- پالک 4 فرعی از 283- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 283- اصلی آقای اسـمعیل کاربخش 
راوری فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 32 راور در ششـدانگ یکبـاب مغازه به مسـاحت 25/50 
مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور میـدان ولیعصـر )عـج( خریـداری از محـل مالکیـت ورثـه 

مرتضـوی و غیره مالک رسـمی. 
3- پـالک 24 فرعـی از 526- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 526- اصلـی خانـم طاهـره اهلل 
آبادی فرزند حسـین به شـماره شناسـنامه 222 راور در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 289/20 
مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور امـام رضـا )ع( کوچه شـماره 42 خریـداری از محل مالکیت 

آقای ابوالحسـن فخـری راوری مالک رسـمی 
4- پـالک 2 فرعـی از 768- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 768- اصلـی آقـای محمـد 
عبدالکریمـی راوری فرزنـد نـوروز علـی به شـماره شناسـنامه 135 راور در ششـدانگ یکبـاب خانه به 
مسـاحت 132/58 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمـان راور بلـوار اربعیـن غربـی کوچـه شـماره 13 

خریـداری از محـل مالکیـت خانـم فاطمـه کرباسـی و غیـره مالـک رسـمی 
5- پـالک 82 فرعـی از 933- اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 933- اصلـی خانـم مطهـره 
کارگـرراوری فرزنـد محمـود بـه شـماره شناسـنامه 2107 راور در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
294/60 مترمربـع واقـع در بخـش 18 کرمان راور انتهای خیابان معلم کوچه جنب سـیل بند شـمالی 

3 خریـداری از محـل مالکیـت آقـای علی اکبـر روحانی مالک رسـمی 
6- پـالک 624 فرعـی از 2057- اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 12 فرعـی از 2057- اصلی آقای 
رسـول شـهریاری خیرآبادی فرزند رمضان به شـماره شناسنامه 3 راور در سـه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 297/37 مترمربع واقـع در بخش 18 کرمـان راور خیابان امام حسـین )ع( 

خریـداری از محـل مالکیـت آقایان یـداهلل، محمد و میرزا همگی نخعی مالک رسـمی. 
7- پـالک 624 فرعـی از 2057- اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک 12 فرعی از 2057- اصلی خانم 
حکیمـه پژوهـش راوری فرزنـد احمد به شـماره شناسـنامه 55 راور در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 297/37 مترمربع واقـع در بخش 18 کرمـان راور خیابان امام حسـین )ع( 

خریـداری از محـل مالکیـت آقایـان یداهلل، محمـد و میرزا همگی نخعی مالک رسـمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/12/10                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/24
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میزبانی جاده بهار 
نارنج جنوب کرمان 
از مسافران نوروزی

فرهنگـی  میـراث  معـاون 
 300 مسـیر  گفـت:  کرمـان 
کیلومتـری جـاده بهـار نارنـج کـه 
عنبـر  جیرفـت،  شهرسـتان های 
آبـاد، کهنـوج، منوجـان و حاشـیه 
آن را در بـر می گیـرد در ایام نوروز 

میزبـان گردشـگران نوروزی اسـت. به گزارش مهـر محمد جهانشـاهی اظهار کرد: 
در جلسـه مشـترک معاونـت گردشـگری بـا شـهرداران پنج شـهر جنوبی اسـتان 
کرمـان کـه بـه میزبانـی نمایندگی میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
کهنـوج برگـزار شـد، برنامه هـای نـورزی ایـن مناطـق مـورد بررسـی قـرار گرفت. 
بـه گفتـه معـاون گردشـگری اداره کل میراث فرهنگی اسـتان کرمان مسـیر 300 
کیلومتـری جنوب اسـتان که شهرسـتان های جیرفت، عنبر آبـاد، کهنوج، منوجان 
و حاشـیه آن را در بـر می گیـرد بـا توجـه به شـرایط اقلیمی و منحصـر بفردی که 
در ایـام نـوروز دارد یکـی از بهترین مسـیرهای نوروزی کشـور محسـوب می شـود. 
وی ادامـه داد: خوشـبختانه بـا توجه به توسـعه زیرسـاخت ها به خصـوص دو بانده 
شـدن مسـیر، افزایش خدمات پذیرایی و رفاهی و نیز اقامتی می تواند گردشـگران 
بیشـتری را نسـبت بـه گذشـته در مسـیر قطـب بـزرگ سـاحلی جنـوب کشـور، 
میزبانـی کنـد. جهانشـاهی راهنمایـی گردشـگران را به سـمت جـاه بهـار نارنج را 

یکـی از الویـت هـای اداره کل میـراث فرهنگـی در نـوروز 95 دانسـت.

تقدیر فرماندار 
رفسنجان از خدمات 
موسسه خّیرین 
گمنام

گفـت:  رفسـنجان  فرمانـدار 
خیریـه خّیرین گمنام رفسـنجان 
سـازمانهای  از  یکـی  عنـوان  بـه 
مـردم نهـاد در امـور خیریه ظرف 
چند سـالی کـه در رفسـنجان راه 

انـدازی شـده اسـت منشـأ خدمـات خوبـی از جملـه در حـوزه کارآفرینـی برای 
زنـان بـی سرپرسـت یـا سرپرسـت خانـوار بوده اسـت. به گـزارش ایسـنا حمید 
مالنـوری در بازدیـد از فضـای جدیـد در حـال سـاخت موسسـه خیریـه خّیرین 
گمنـام رفسـنجان اظهـار کرد: در راسـتای اجرای سیاسـتهای اقتصـاد مقاومتی 
کـه مقـام معظـم رهبـری ابـالغ فرمودنـد و نیـاز جامعـه بـرای رفـع مشـکالت 
معیشـتی و اقتصـادی خانوارهـا، ایـن کار الگـوی خیلـی مناسـبی اسـت کـه در 
طول چند سـال گذشـته توسـط این خیریه راه اندازی شـده اسـت. وی تصریح 
کـرد: از ابتـدای کار چـون مجموعـه خیریـه بـوده و با نیـت خیرخواهانـه ای که 
موسسـین و متولیـان ایـن موسسـه داشـتند و از طرفـی چـون از ابتـدای کار 
سـرمایه الزم بـرای ایجـاد فضاهـای کارگاهی نداشـتند بـا همان وسـعت کم در 
قالـب کارگاههـای کوچـک تولیـدی پوشـاک بـرای خانمهایـی کـه به ایـن کار 
عالقمنـد هسـتند یـا می خواهنـد خیاطی را یـاد بگیرند در این زمینـه کار خود 

را شـروع کردند.

ممنوعیت تردد دام 
در جنوب کرمان تا 
اطالع ثانوی

اداره کل  سـالمت  معـاون 
کرمـان  جنـوب  دامپزشـکی 
مشـاهده  دلیـل  بـه  گفـت: 
تـب  بیمـاری  از  کانون هایـی 
برفکـی و در راسـتای جلوگیـری 
از شـیوع بیمـاری، تـردد دام در 

منطقـه جنـوب کرمـان تا اطـالع ثانوی ممنوع اسـت. بـه گـزارش خبرگزاری 
فـارس خوبیـار مشـایخی صبح دیـروز در جمـع خبرنـگاران اظهار داشـت: به 
دلیـل مشـاهده کانون هایـی از بیمـاری تـب برفکـی در منطقـه جازموریـان 
و رودبـار جنـوب و در راسـتای جلوگیـری از شـیوع بیمـاری، تـردد دام در 
منطقـه جنـوب کرمان تا اطـالع ثانوی ممنوع اسـت. معاون سـالمت اداره کل 
دامپزشـکی جنـوب کرمـان بیـان کـرد: طـی روزهـای اخیـر واکسیناسـیون 
جامـع علیـه ایـن بیمـاری در مناطـق حسـاس و کانون هـای بیماری و شـعاع 
قرنطینـه آنهـا توسـط اکیپ هـای دامپزشـکی جنـوب صـورت گرفتـه اسـت. 
مشـایخی عنـوان کـرد: تب برفکی بیماری ویروسـی به شـدت واگیردار اسـت 
کـه عـالوه بـر کاهش تولیـد موجب مـرگ و میـر در حیوانات جوان می شـود. 
تـب برفکـی یـا »بیمـاری دهـان و پـا« یک بیمـاری عفونـی و گاهی کشـنده 
ویروسـی اسـت کـه کـه موجب بیمـار شـدن حیوانـات زوج سـم از جمله گاو 

می شـود. خانواده-گاوسـانان  اعضـای  و  اهلـی 

بهبود صنایع مس 
کشور با استفاده از 
جذب منابع مالی 
بین المللی

ملـی  شـرکت  مدیرعامـل 
صنایـع مـس ایـران گفـت: مـس 
تکرارپذیـر  کـم  صنایـع  جـزو 
فنـی  اقتصـادی،  ازنظـر  و  اسـت 
سـایر  حضـور  بـه  تکنولـوژی  و 

شـرکت های بین المللـی نیـاز دارد. بـه گـزارش ایسـنا احمـد مرادعلیـزاده بـا بیـان 
اینکـه صنعـت کشـور نیـاز بـه جـذب منابـع مالـی دارد و صنعـت مـس نیـز از این 
قاعـده مسـتثنی نیسـت گفت: شـرکت های بـزرگ این صنعـت، در همه نقـاط دنیا 
بـا سـرمایه گذاری های مشـترک بـه شـرکت های محلـی وارد شـده اند و توانسـته اند 
بازدهـی آن هـا را بـا دانـش فنی بهتر و برتر و همچنیـن اسـتفاده از رویه های اجرایی 
بـه روز صنعـت را بهبود بخشـیده و اقتصادی تر کننـد. مرادعلیزاده بـا تأکید بر اینکه 
مـا نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتیم، تصریـح کرد: عـالوه بـر اسـتفاده از منابع 
مالـی ارزان قیمـت و منابعـی کـه در نقـاط مختلـف دنیا موجـود اسـت، عالقه مندیم 
تـا بـا سـرمایه گذاری بتوانیم زیرسـاخت ها را اصالح کـرده و پتانسـیل های جدید در 
ایـن حوزه را کشـف کنیـم. وی افزود: طی ایام مذاکرات هسـته ای کشـورهای زیادی 
بـرای مذاکـره بـا ما قدم پیـش گذاشـته اند و اعالم آمادگـی کرده اند که بیـش از 90 
درصـد شـرکت ها بـرای محـک و ارزیابی بـه بازار می آینـد و وضعیت و زیرسـاخت ها 
و نحـوه همکاری هـای آینـده درزمینه مشـارکت و سـرمایه گذاری را رصـد می کنند.

رفسنجانمیراث فرهنگی صنایع مسدامپزشکی

یادداشت

درباره مالقات با مقامات عمانی
محسن جالل پور

در میان کشـورهای عربی منطقه، نام کشـور پادشـاهی 
عمـان بـرای مـا همـواره احتـرام برانگیز اسـت. نقـش این 
کشـور در مسـائل هسـته ای ایـران و درایتـی که سـلطان 
قابـوس بـه خرج داد تـا مذاکرات بـه نتیجه برسـد، به این 

زودی هـا از یـاد ما نخواهـد رفت. 
بـه این دلیـل مالقات با آقای »یوسـف بن علـوی« وزیر 
امـور خارجـه عمـان مالقاتی گـرم و صمیمانه بود. ایشـان 
رأس سـاعت هفـت به اتفاق آقـای »علی السـنیدی« وزیر 
تجـارت و صنایـع، آقای »حمـود بن سـنگور آل زدجالی«   
رئیـس بانـک مرکزی، آقای »سـعود بـن احمـد البروانی« 
سـفیر عمـان در ایـران و آقـای »عبدالرزاق علی عیسـی« 
مدیرعامـل بانـک مسـقط وارد اتاق ایـران شـدند. از طرف 
مـا هم آقای غالمعلـی کامیاب معـاون ارزی بانک مرکزی، 
دکتـر پرویـز عقیلی کرمانـی مدیرعامـل بانـک خاورمیانه 
و آقـای احمدطاهـری بهبهانـی مدیرعامـل بانـک سـامان 
و جمعـی از اعضـای هیـأت رئیسـه اتاق مشـترک ایـران و 
عمـان نیـز حضـور داشـتند.  در ایـن نشسـت کـه حـدود 
دوسـاعت زمـان بـرد، مذاکـرات خوبـی صـورت گرفـت و 
آقـای بـن علـوی ضمـن اظهـار عالقـه بـه توسـعه روابـط 
اقتصـادی گفـت: آماده ایـم موانـع را برداریـم و می خواهیم 
بـا ایـران کار کنیـم. اگـر می خواهید بخشـی از تجـارت با 
امـارات را بـه عمـان منتقـل کنیـد، آمادگی کامـل داریم.  
دوسـتان عمانـی مـا همچنین قـول دادنـد مسـائل بانکی 
و مسـائل روادیـدی و دیگـر موانـع پیـش روی فعـاالن 

اقتصـادی ایـران را برطـرف کنند. 
عمـان،  خارجـه  امـور  وزیـر  سـخنان  از  بعـد 
درخواسـت هایی از طـرف فعـاالن اقتصـادی ایـران مطرح 
شـد. محسـن ضرابی رئیـس اتاق مشـترک ایـران و عمان 
و غالمعلـی کامیاب معـاون ارزی بانک مرکـزی مطالبی را 
در زمینـه حـل وفصـل مشـکالت مطـرح کردنـد. من هم 
تأکیـد کـردم کـه ویـزای عمـان بـرای تجـار ایرانـی بایـد 
طوالنـی مـدت و multiple باشـد کـه تجار مـا به راحتی 
بتواننـد امـکان ورود و خـروج متعـدد بـه کشـور عمـان را 
داشـته باشـند. در حـوزه بنـادر هـم تأکید کردم کـه بندر 
سـوهار بنـدری خـوب اما گـران اسـت بنابراین پیشـنهاد 
ایـن بـود کـه بندر سـواف را بـرای پهلوگیری کشـتی های 
ایرانـی تجهیـز کنند. همیـن طور دربـاره صـادرات مجدد 
را  مـوارد  ایـن  همـه  کـه  کردیـم  بحـث  ایرانـی  کاالی 
پذیرفتنـد و اعـالم کردنـد کـه از ایـن بـه بعد ویـزای یک 
سـاله multiple بر اسـاس درخواسـت اتاق مشـترک دو 
کشـور، بـرای تجـار ایرانـی صادر شـود. همین طـور اعالم 
شـد کـه اگـر سـرمایه گـذاران ایرانـی بخواهنـد در عمان 
سـرمایه گـذاری کننـد، اقامـت دائـم خواهنـد گرفـت. در 
زمینـه بندر سـواف هم گفته شـد کـه این بندر بـه عنوان 
بندر کشـتی های کوچک و متوسـط تجهیز خواهد شـد. از 
بنـادر دیگری هم اسـم بردند که قابلیت تجهیز و سـرمایه 
گـذاری دارنـد. درباره صـادرات مجدد کاالهـای ایرانی هم 
گفتنـد زمینـه فراهم اسـت و آمادگی دارنـد زمین هایی را 
اختصـاص بدهنـد تـا تجـار ایرانی قابلیـت سـاخت انبار و 

ذخیـره کاالی خـود را داشـته باشـند. 
بعـد از آن، صحبت هـا بـه مسـائل بانکی کشـیده شـد 
و مدیـران بانک هـای ایرانـی حاضـر در نشسـت، از رئیـس 
کل بانک مرکزی عمان خواسـتند زمینـه را برای مبادالت 
آسـان تر پولـی همـوار کننـد کـه آقـای حمود بن سـنگور 
آل زدجالـی  رئیـس بانک مرکزی قول همـکاری داد و قرار 
شـد ظرف دو هفته آینده، نشسـتی در مسقط برگزار شود 
و مشـکالت بیـن بانکـی بـه گونـه ای حـل و فصـل شـود 
کـه تجـار ایرانـی بتواننـد بانک هـای عمانـی را جایگزیـن 
بانک هـای اماراتـی کننـد و از ایـن طریـق، پول خـود را به 

ایران منتقـل کنند. 
یوسـف بـن علـوی که مشـخص بـود زیرک اسـت و به 
کار خـود تسـلط دارد، همـه مـوارد درخواسـتی از سـوی 
طرف هـای ایرانی را بی پاسـخ نگذاشـت. بـه همین ترتیب، 
ضیافـت شـام هـم صمیمـی و گرم برگـزار شـد و در طول 
ضیافـت می دیـدم کـه فعاالن بخـش خصوصی مـا فعاالنه 
بـا مقامـات عمانی مذاکره می کنند. سـرمیز شـام آقای بن 
علـوی از حضـورش در ایـران ابراز خرسـندی کـرد و بار ها 
گفـت که عالقه زیادی بـه ایران دارد. متوجـه عالقه اش به 
شـمال ایران نیز شـدم چـون بار ها از منطقـه »صالله« در 
عمـان نـام بـرد و گفت مـا این منطقـه را به عنوان رامسـر 
عمان مطرح می کنیم چون شـمال ایران را خیلی دوسـت 
داریـم.  هیأت عمانی سـاعت 22 و 30 دقیقـه اتاق ایران را 
تـرک کـرد و من در مسـیر برگشـت بـه خانه بـه این فکر 
کـردم که تحوالت سیاسـی و بین المللی چـه فرصت های 
خوبـی پیـش روی دولت هـا قـرار می دهـد. سـال ها پیش 
کشـوری ماننـد تایوان که جزیـره ای محصور در آب اسـت 
و حتـی از نعمـت خـاک هـم برخـوردار نیسـت، از تعارض 
میـان چین و سـایر کشـورهای اطـراف خود بهـره برداری 
کـرد و در مسـیر توسـعه قـرار گرفت. یا کـره جنوبی که از 
تضـاد کـره شـمالی بـا جامعـه جهانی بـرای خـود فرصت 
سـاخت و امتیاز گرفت. امروز هم کشـور عمـان از تعارضی 
کـه میان ایران و برخی کشـورهای منطقه بـه وجود آمده، 

می توانـد بـه عنوان فرصتـی تاریخی اسـتفاده کند.

1 توییت هاشـمی رفسـنجانی: هرکـس را مردم نخواهنـد باید کنار 
د و بر

رییـس مجمـع تشـخیص مصلحت نظام در تـازه ترین توئیت خود بعـد از انتخابات 
نوشـته اسـت »هیچکسـی یارای مقاومت در مقابل خواسـت اکثریت مردم را ندارد 

و هرکسـی را مردم نخواهند بایـد کنار برود«.

2  توییـت حسـن روحانی خطاب به مـردم: هنرمندانه بـا رای خود 
کردید  خلـق  جدیدی  فضای 

رئیـس جمهـور بـه نتایـج انتخابات مجلـس و خبرگان رهبـری واکنش نشـان داد. 
حسـن روحانی با انتشـار متنی کوتاه در صفحه ی رسـمی خود در توییتر از مردم 
تجلیـل کـرد. روحانی نوشـت: هنرمندانه بـا رای خود فضای جدیـدی خلق کردید. 
وی در ادامـه آورده اسـت: دربرابـر شـما ملـت بزرگ کـه افتخار تاریخ ایـران زمین 

هسـتید به احترام می ایسـتم.

3  گالیـه شـیخ االسـالم از اصولگرایانـی کـه مسـیر خـود را از 
روحانیـت جـدا کردنـد

مشـاور امـور بیـن الملـل رییـس مجلـس تاکیـد دارد اصولگرایـی بایـد در مسـیر 
درسـت خـود حرکـت کنـد و نبایـد بـه گـروه گرایـی روی آورد یـا راه خـود را از 
روحانیـت جـدا کنـد. به گـزارش خبرآنالیـن شیخ االسـالم تاکید کـرد: اصولگرایی 
نبایـد خـود را از روحانیت جدا کند ولی متاسـفانه شـاهد بودیم در یکی از شـهرها 
لیسـت اصولگرایـان بـا لیسـت جامعـه مدرسـین متفـاوت بـود، اینها آسـیب ها و 
اشـتباهاتی بـود کـه در جریان این انتخابات از سـوی برخی اصولگرایان شـاهد بود. 
البتـه ایـن بـه معنای پیروزی یا شکسـت یـک جریان نیسـت ولی بایـد توجه کرد 

کـه جریـان اصولگرایـی از مسـیر خود خارج نشـود.

4  حداد عادل: به آینده امیدوارم
مهر نوشـت: غالمعلی حدادعادل در مجلس شـورای اسـالمی که دیروز در مراسـم 
خاکسـپاری فـرج اهلل سلحشـور حضـور داشـت گفـت: نمی دانـم از جنـس ایـن 
هنرمنـد چنـد فیلمسـاز دیگـر داریـم امـا راه ایـن بـزرگان بـی رهـرو نمـی ماند و 
قطعـا عـده زیادتـری در این راه قـدم خواهند گذاشـت و من به آینـده خوش بینم. 
نسـل هـای آینـده کشـور را نبایـد دسـت کـم گرفـت. سلحشـور بـرای خیلـی از 
جوانـان الگـوی تاثیرگـذار بـود و باید منتظر مانـد و دید حاصل تـالش این جوانان 

در ادامـه مسـیر اعتقادات شـان چگونـه خواهـد بود.

5  وزیـر جهاد کشـاورزی: میوه هـای ممنوعه »سـازمان یافته« وارد 
ند می شو

وزیرجهادکشـاورزی گفـت: شـنیده می شـود عـده ای بـه شـکل سـازمان یافته و 
درکانتینرهـا میوه هـای ممنوعـه خارجـی را وارد می کنند. از دسـت مـن چه کاری 
سـاخته اسـت؛ مـن ماموری نداریم کـه با آنها مقابلـه کنم. به گـزارش مهر حجتی 
بـا بیـان اینکه سـتاد مرکزی مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز متولی این موضوع اسـت، 

گفـت: ایـن میوه هـا از کجا می آید، از آسـمان یا مرزهـا؟ اگر از مرزها وارد می شـود 
حتمـا آنجـا مرزبـان وجـود دارد و شـما بـه خوبـی  می دانیـد مسـئول مرزبانی چه 
کسـی اسـت. چـرا از مـن این سـئوال را می کنید؟ من چـه می توانـم در این زمینه 

بگویم.

6  کشـف دو اقـدام تروریسـتی در آسـتانه برگـزاری انتخابات در 
ن ا یر ا

وزیـر اطالعـات در نشسـتی خبـری از شناسـایی و خنثـی سـازی دو عملکـرد 
تروریسـتی در آسـتانه برگـزاری دو انتخابـات مجلـس شـورای اسـالمی و مجلـس 
خبـرگان رهبـری خبـر داد. بـه گـزارش خبرآنالیـن، حجت االسـالم سـیدمحمود 
علـوی در این نشسـت گفـت: در آسـتانه انتخابـات، فعالیت گروه های تروریسـتی 
را رصـد مـی کردیـم. در تاریخ 19 بهمن یعنـی 18 روز قبل از برگـزاری انتخابات، 
یکـی از عناصـر تکفیـری در مرزهـای جنوبی شـهر تهران، شناسـایی شـد. وی دو 
بمب دسـت سـاز با امکان کنترل از راه دور داشـت. نامبرده نیم کیلو مواد منفجره 
بـه همـراه ریمـوت کنترل الکترونیکـی و یک بمب آهـن ربا برای انفجـار خودروها 
نیـز بـه همـراه داشـت. به گفتـه وی، گـروه دیگـری از غرب کشـور قصـد ورود به 
ایـران را داشـتند. در 5 اسـفند یعنـی دو روز قبـل از انتخابات، یک تیـم چهار نفره 
شناسـایی شـدند که اقالم زیـادی موارد مرتبط بـا عملیات انتحاری از آنان کشـف 
شـد. 6 جلیقـه انتحاری، 9 چاشـنی، یک و نیم کیلـو پودر انفجـاری آر.تی. ایکس، 

4 سنسـور تایمـر الکتریکـی و ... از جملـه این مـوارد بود.

7  خبرگزاری فارس:پیـروزی برندگان انتخابـات، در فضای مجازی 
اسـت و در عالم واقعیت شکسـت خورده اند

خبرگـزاری فـارس نوشـت:اکثریت قابـل توجهـی از آرای رای دهنـدگان در حـوزه 
انتخابیـه تهـران بـه سـبد لیسـت اصـالح طلبـان واریـز شـده اسـت. رسـانه های 
دولتـی و اصـالح طلـب که تقریبـاً از نتیجـه انتخابات سراسـری مایوس شـده اند، 
تـالش دارنـد تا نظیر انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 88 با هیاهـو و ایجاد فضای 
هیجانـی دربـاره آرای تهـران، نوعـی ذهنیـت پیروزمندانـه در بدنـه اجتماعی خود 
ایجـاد کننـد و اگرچه در شـرایط کنونی تـوان و ظرفیت اقدامـات خیابانی را ندارند 
امـا تـالش مـی کننـد تـا در فضای مجـازی چنیـن ذهنیتـی را در قالـب مطالب و 
تصاویـر و کلیـپ هـا و... تـا حـد امکان گسـترش دهند. امـا حقیقت این اسـت که 
ایـن پیـروزی مجـازی صرفـاً در همـان فضای مجـازی و بـرای چنـد روزی کاربرد 
دارد و در عالـم واقـع آنچـه نصیـب اصـالح طلبـان و حامیـان دولـت شـده چیزی 
جـز ناکامـی قابـل توجه و شکسـتی غیرقابـل باور نیسـت. چرا که اگر هـدف غایی 
هـر انتخابـات را بـه دسـت گیـری سـکان اداره یـک نهـاد )مثـل مجلـس شـورای 
اسـالمی یـا مجلـس خبـرگان( در نظـر بگیریـم، جریان اصـالح طلـب و دولت در 
ایـن انتخابـات قاطعانـه نـاکام مانده اسـت. مجلـس خبرگان کـه جای خـود دارد، 
بـرای اولیـن بـار در تاریـخ بعد از انقالب اسـت که یک دولت مسـتقر در نخسـتین 
دوره خـود نتوانسـته اسـت گفتمـان مجلـس را خـود همـراه سـازد. حـال اگر عده 

ای بخواهنـد نـام چنین ناکامـی بزرگی را پیـروزی بگذارند، منطقـی جدید و البته 
عجیـب و غریب اسـت!

8  دفاع وزیر صنعت از خودروسازان چینی
وزیـر صنعـت، معـدن و تجارت گفـت: هنوز سیاسـت خاصـی درباره تعرفـه خودرو 
گذاشـته نشـده و قرار اسـت یک تـا دو هفته دیگر کاهـش تعرفه واردات خـودرو در 
دولت مطرح و بررسـی شـود. »محمدرضا نعمت زاده« یکشـنبه در حاشـیه گشایش 
نخسـتین نمایشـگاه صنعت خودرو ایران در جمع خبرنگاران دربـاره چرایی گرایش 
سـبد کاالیـی صنعـت خودرو بـه سـوی چیـن، گفـت: در دوران تحریم بسـیاری از 
کشـورها مـراودات خـود را قطـع کـرده بودنـد اما چین در این سـالها با مـا همراهی 
کـرد و در ایـران حضـور داشـت. وی ادامـه داد: طبیعـی اسـت سـازندگان مـا بـرای 
تامیـن نیازهـای خود به سـوی چیـن حرکت کردنـد. نعمت زاده گفت: چیـن دارای 
فنـاوری هـای مختلف اسـت؛ هـم خودروهایی مطابق بـا اسـتانداردهای اروپایی می 

سـازد و هـم خودروهایـی کـه کالس آنها پایین تر اسـت.

9  علـی الریجانـی: ترکیب مجلس آینـده نباید به دعـوای حیدری 
نعمتی تبدیل شـود

رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: ترکیـب مجلـس آینـده نبایـد بـه دعوای 
حیـدری نعمتـی تبدیـل شـود. علـی الریجانـی رئیـس مجلـس شـورای اسـالمی 
عصـر امـروز در بازدیـد از سـتاد انتخابـات کشـور و در جمـع خبرنـگاران با اشـاره 
بـه برگـزاری انتخابـات 7 اسـفند، گفـت: کار خـوب سـازمان یافته انجام شـد و در 
مسـیر کار احسـاس می شـد تالش هـا در جهـت آرامـش جامعـه اسـت و ایـن کار 
ارزشـمندی اسـت کـه انتخاباتی سـالم برگزار شـد. به گـزارش تسـنیم وی با بیان 
اینکـه برای خسـته نباشـید به اینجا آمـده ام، تصریح کرد: امیـدوارم انتخابات باعث 
خیـر و پیشـرفت کشـور باشـد رئیـس مجلـس در پاسـخ بـه این سـوال کـه  آیا با 
ترکیبـی کـه مجلـس آینـده دارد رئیـس مجلـس می مانیـد یـا خیـر؟ ادامـه داد: 
بنـده رجال الغیـب نیسـتم کـه پیش بینـی کنـم. از اینکـه مـردم بـا حضـور خـود 
صحنـه ای از مشـارکت را خلـق کردنـد، ارزش اسـت و نبایـد این مسـئله را تبدیل 
بـه کشـمکش کنیـم. الریجانـی تصریـح کـرد: وزارت کشـور تـالش خوبی داشـته 
و الحمـداهلل انتخاباتـی بـا شـکوه در کشـور برگـزار شـده اسـت. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه ترکیـب مجلـس آینده نبایـد به دعوای حیـدری نعمتی تبدیل شـود، گفت: 
هرکـس بـه مجلـس می آیـد مسـئولیت خـود را درسـت تشـخیص دهـد تـا آن را 

درسـت انجـام دهد.

10  حاتمی کیا زیر تابوت فرج اهلل سلحشور را گرفت
تسـنیم نوشـت: سلحشـور صبح دیروز به خاک سـپرده شـد. هنرمندان در مراسـم 
تشـییع پیکـر ایـن هنرمند سـینما و تلویزیون حضور داشـتند از جملـه حاتمی کیا 
کـه معمـوالً در این گونـه مراسـم از عکاسـان و خبرنـگاران فـراری اسـت. از میـان 
هنرمنـدان سـینمایی، حضـور ابراهیـم حاتمی کیـا بـرای هـر خبرنـگار و عکاسـی 
جذابیـت خبـری خـاص خـودش را دارد امـا کارگـردان »بـادی گارد« در این گونـه 
مراسـم ها از عکاسـان و خبرنـگاران فـراری اسـت و بـرای همیـن کمتـر عکـس و 

خبـری از او در رسـانه ها منتشـر شـده اسـت، زیـر تابـوت سلحشـور را گرفت.

11  فـارس به نقل از مهدی هاشـمی مدعی شـد: نوبخـت و واعظی 
بین جبهـه اصالحات اختـالف انداختند

فـارس نوشـت: مهـدی هاشـمی ضمـن انتقاد از سـخنگوی دولـت روحانـی و وزیر 
ارتباطـات کـه هر دو عضو برجسـته حزب اعتدال و توسـعه هسـتند گفـت این دو 
باعـث ایجـاد اختالف بین جبهه اصالحات و حامیان دولت شـدند. مهدی هاشـمی 
فرزند اکبر هاشـمی رفسـنجانی ضمن انتقاد از واعظی و نوبخت دو عضو برجسـته 
دولـت روحانـی گفته اسـت: ایـن دو باعـث ایجاد اختـالف بین جبهـه اصالحات و 
حامیـان دولـت شـدند، به طوریکـه در بسـیاری از شـهرها ، اجازه تفاهـم ندادند و 
نیروهـای جریـان اعتـدال را در لیسـت گذاشـتند. وی گفتـه در شـهرهایی چـون 
تهـران که لیسـت مشـترک داده شـد، پیـروزی از آن جریـان اصالحـات - اعتدال 
بـوده و در شـهرهایی کـه اجـازه تفاهـم نـداده انـد ، جریـان اعتـدال و اصالحـات 

شکسـت خورده یـا پیـروزی کاملی نداشـته اند.

زیر گذر تقاطع غیر همسطح جبلیه
 28 اسفند بازگشایی می شود

شـب گذشـته جلسـه شـورای شـهر کرمـان در محـل خانه 
شـهر کرمـان برگـزار شـد. در این جلسـه علـی بابایی شـهردار 
کرمـان بـه ارائه گزارشـی از فعالیـت های شـهرداری کرمان در 
سـه ماهـه گذشـته پرداخـت. بابایـی گفـت: اولویـت اول ما در 
ایـن سـه مـاه حقـوق پرسـنل بـود کـه خوشـبختانه تـا بهمن 
مـاه حقـوق هـا کامـل پرداخـت شـده اسـت. وی سـپس بـه 
ارائـه گزارشـی از پـروژه هـای شـهری از جملـه تقاطـع جبلیه 
پرداخـت. براسـاس گفتـه بابایی، زیرگـذر تقاطع غیرهمسـطح 
جبلیـه 28 اسـفند بازگشـایی مـی شـود. بابایـی همچنین به 
زنـده گیـری سـگ های بالصاحب اشـاره کـرد و اظهار داشـت: 
در ایـن سـه مـاه 134 سـگ بیهـوش و سـپس جمـع آوری و 
117 سـگ زنـده گیـری شـدند و در محـل مناسـبی نگهداری 
مـی شـوند. حجـت االسـالم ربانـی هـم در سـخنانی از حضور 

پرشـور مـردم در انتخابـات تشـکر کـرد و بـه دو کاندیدای منتخـب در کرمان تبریک گفـت و از زاهدی و پورابراهیمی خواسـت 
کـه باهـم تعامـل بیشـتری داشـته باشـند. در پایان جلسـه هـم زهرا لری نسـبت به گـزارش پیام ما مـورخ 26 بهمن بـا عنوان 
» نتیجه جدال بر سـر عوارض پزشـکان در شـورای شـهر کرمان؛ آبستراکسـیون » اعتراض داشـت و گفت که آبستراکسـیونی 
درکار نبـوده اسـت و او و زهـرا ایـران منـش بـه قصد آبستراکسـیون جلسـه 25 بهمن شـورا را تـرک نکرده اند. مشـرفی رییس 
شـورای شـهر هـم صحبـت هـای لـری را تایید کرد. شـایان ذکر اسـت در جلسـه مـورخ 25 بهمن ماه شـورای شـهر کرمان، با 
رفتـن زهـرا ایـران منـش و زهـرا لـری، تعـداد اعضای شـورای شـهر کرمـان به 9 نفر رسـید و جلسـه از رسـمیت افتـاد. با این 
حـال لـری و ایـران منـش دیشـب بـه پیـام مـا گفتند ترک جلسـه شـورا، بـا هماهنگی رییس شـورا بوده اسـت و قصدشـان از 

رسـمیت انداختن جلسـه نبوده اسـت.

شورای شهر
رئیس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی استان:
 برای این دانشگاه
 سند راهبردی تهیه می کنیم

کاربـردی  علمـی  دانشـگاه  رئیـس  مرتضـوی  حمیـد 
جهانگردی اسـتان کرمان در جلسـه معارفه خـود که با حضور 
دکتـر شـهرود امیرانتخابـی ریاسـت دانشـگاه علمـی کاربردی 
میـراث فرهنگـی و صنایـع دسـتی کشـور، مهنـدس محمـود 
وفایـی مدیـر کل میراث فرهنگی صنایع دسـتی و گردشـگری 
اسـتان ، دکتر معافی ریاسـت دانشـگاه علمی کاربردی اسـتان 
و همچنیـن تعـدادی از رؤسـای مراکـز دانشـگاهی، معاونیـن 
و مدیـران حـوزه گردشـگری برگـزار شـد گفـت کـه  تـالش 
خواهیـم کـرد که یک سـند راهبردی بـرای مرکـز تهیه کنیم 
که بر اسـاس آن بتوانیم به کیفیت ، سـازماندهی و سـاماندهی 
مدرسـان مؤسسـه و همچنیـن  تـوان مهارتـی مدرسـان را در 
زمینـه تدریـس بـه دانشـجویان افزایـش دهیـم. بـه گـزارش 

روابـط عمومـی ایـن دانشـگاه ، دکتـر مرتضـوی بیـان داشـت که نظام آموزشـی مـا با بحـران دانـش آموختگان روبه رو شـده 
اسـت ، چـرا کـه ایـن دانـش آموختـگان نه آموزش مناسـبی دیـده اند و نه نیاز سـنجی برای رشـته هـای آنها صـورت گرفته 
اسـت. از ایـن رو دانـش آموختـگان بیشـتر به سـمت تحصیـالت تکمیلی مـی روند که بـاز به این بحـران دامن مـی زنند این 
شـرایط عمـال خیـل عظیـم دانش آموختـگان بیکار را رقم زده اسـت. لذا مهارت آموزشـی الزمه اشـتغال زایی اسـت و در این 
برهـه زمانـی آمـوزش عالـی باید به سـمت مهارت آمـوزی حرکت کنـد. وی افزود: تـالش خواهیم کرد که یک سـند راهبردی 
بـرای دانشـگاه تهیـه کنیـم و بـر اسـاس آن به کیفیت ، سـازماندهی و سـاماندهی مدرسـان دانشـگاه می پردازیم و بر اسـاس 
ایـن سـند راهبـردی برنامـه ریـزی می کنیـم که تـوان مهارتی مدرسـان را در زمینـه تدریس به دانشـجویان افزایـش دهیم ، 

تـا بـر ایـن اسـاس بتوانیـم به توسـعه کیفیـت آموزشـی نیز توجـه کنیم. 

خبر
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»اصولگرایان« بازنده بزرگ 
انتخابات دهم، به سه دلیل

عصـر ایـران؛ جعفرمحمـدی - اصولگرایـان را بـی 
هیـچ تردیـدی می تـوان بازنده انتخابـات مجلس دهم 
دانسـت، نـه از آن جهـت کـه اکثریـت مطلقـی که در 
مجلـس نهـم دارنـد را از دسـت مـی دهنـد، بلکـه از 
بـاب مسـائل دیگـری کـه اشـارت وار بـدان هـا اشـاره 

شـود: می 
1- اصولگرایـان نشـان دادنـد که به طـور جدی در 
مسـیر ریـزش قـرار دارند: هم ریـزش آرا و هـم ریزش 

افراد.
علت نیز کاماًل مشـخص اسـت:اصولگرایان در سـال 
هـای اخیر با یک اسـتراتژی مهلـک، روز بـه روز دایره 
اصولگرایـی را تنـگ تـر و تنگ تـر کردند بـه گونه ای 
که ابتدا افرادی مانند هاشـمی و سـپس کسـانی چون 
ناطـق نـوری، حسـن روحانی و حتـی ایـن اواخر، علی 

الریجانـی را از دایـره اصولگرایی بیرون گذاشـتند.
در عـوض، عـده ای که تفکرات افـراط گرایانه دارند 
-و معـرف حضـور هسـتند- به عنـوان اصولگـرا میدان 
داری کردنـد و باقی مانده جایگاه اجتماعی اصولگرایان 
را نیـز بـا مواضع غیرعقالنـی خود به حراج گذاشـتند.

بدیهـی اسـت در چنیـن وضعـی، باقـی اصولگرایان 
عاقـل نیـز ترجیـح مـی دهنـد به پـای جریانـی مانند 
جبهـه پایداری - که تمایـل دارد اصولگرایی را مترادف 
خـود بدانـد - نسـوزند و ایـن مـی شـود کـه افـرادی 
ماننـد کاظـم جاللی - رئیـس بزرگ ترین فراکسـیون 
اصولگرایـان مجلس نهم - و علـی مطهری نیز راه خود 

را جـدا مـی کننـد و به لیسـت امید مـی پیوندند.
ایـن، بزرگ تریـن فاجعه برای یک جریان سیاسـی 
اسـت کـه چهـره هـای ریشـه دار آن یکـی پـس از 

دیگـری از اردوگاهـش کـوچ کنند.
واکنـش بازمانـدگان در چنیـن اردوگاهـی، جـذب 
هیجانـی نیروهایی اسـت که بتوانند به عنوان سـیاهی 
لشـکر عمـل کنند ولـی ایـن تاکتیـک، در دراز مدت، 
اردوگاه را از طمأنینـه و تفکـر خالی می کند و آن را به 

شـعارزدگی و روزمرگـی دچـار می کند.
اسـتمرار ایـن وضعیـت باعـث مـی شـود نیروهای 
جدیـد اصولگـرا نیـز کـه بـه بلـوغ فکـری و سیاسـی 
مـی رسـند، در آینـده در آن جـدا شـوند و ریـزش ها 

همچنـان ادامـه یابد.
2 - در اغلـب حـوزه هایـی که کاندیداهـای جریان 
اصولگرایـی رأی آوردند، یا کاندیداهـای اصالح طلب و 
اعتدالگـرا به دلیـل رد صالحیت ها حضور نداشـتند یا 
جریـان اصـالح و اعتـدال، مجبـور شـده بود بـه همان 
دلیـل، بـا افراد فرعی و ناشـناخته وارد انتخابات شـود.

لیسـت های اصالح طلبان و اعتدالگرایـان هم اکثراً 
در روزهـای منتهـی بـه انتخابات نهایی شـد، یعنی در 
حالـی کـه رقبـای اصولگـرا در حال تبلیغات گسـترده 
بودنـد، اصـالح طلبان و اعتدالگرایـان، منتظر بودند که 
ببیننـد آیـا صالحیت کاندیداهایشـان تأیید می شـود 

یـا نه؟!
هـای  چهـره  از  بسـیاری  هـم،  تهـران  در  حتـی 
شـاخص جریان اصالح و اعتدال رد صالحیت شـدند و 
لیسـت امیـد، در آخرین روزها بسـته شـد و حتی بعد 
از چـاپ تعـدادی از پوسـترها، باز هم تغییر ناخواسـته 

دیگـری رخ داد.
در واقـع، اگـر اصولگرایـان در برخی حـوزه ها برنده 
شـدند، در یـک رقابـت برابر نبوده اسـت، هـر چند که 
در برخـی حـوزه هـا، توانمنـدی هـا و اعتبار شـخصی 
برخـی کاندیداهـای اصولگرا، عامل برنده شـدن شـان 

بـوده اسـت که قابـل ارج نهادن اسـت.
3 - بخـش افراط گـرای جریـان اصولگرایی، اخالق 
را نیز در این انتخابات باخت. سـوء اسـتفاده از سـخنان 
رهبـری و متهم کردن کاندیداهای رقیب به انگلیسـی 
بـودن، تمسـک به مفتـی وهابیون و جعل خبـر از قول 
وی کـه »به جنتـی و یزدی و مصبـاح رأی ندهید)!(«، 
انتشـار لیسـت هـای جعلـی، توزیع شـب نامـه، متهم 
کـردن رقبـا به ارتبـاط با بیگانـگان و بی دینـی، ایجاد 
مزاحمـت بـرای تبلیغـات انتخاباتـی رقبـا بـه ویـژه 
در روزهـای اول تبلیغـات، انتشـار خبرهـای جعلـی از 
برنـدگان انتخابـات و ... اقدامـات غیراخالقـی و شـرم 

آوری بودنـد کـه در کارنامـه اینـان ثبت شـد.
اصلـی  جریـان  دو  از  یکـی  اصولگرایـی،  جریـان 
سیاسـی کشـور اسـت و دریـغ کـه بـه واسـطه ندانـم 
کاری، خودخواهـی و زیـاده طلبـی گروهی افـراط گرا 
مضمحـل شـود. ایـن جریان، بایـد بدون خـود فریبی، 
بـه نقد خویـش بپردازد و آسـیب زدایی کنـد تا بتواند 
همچنـان بـه عنوان یـک بال نظـام، در خدمـت مردم 
باشـد و اال همـواره مجبـور خواهد بود از حضـور مردم 

در انتخابـات، واهمه داشـته باشـد.

چنیـن  هـم  و  خبـرگان  مجلـس  انتخابـات  مـا-  پیـام 
انتخابات مجلس شـورای اسـالمی در جمعه گذشـته برگزار 
شـد و اقشـار مختلـف مردم خـود را بـه پای صنـدوق های 
رای رسـاندند تا سرنوشـت چهارسـاله شـان را بـا رای خود 
مشـخص کننـد. اسـتان کرمـان نیـز از این قاعده مسـتثنی 
نبـود و انبـوه رای دهنـدگان مجلسـی جدید را بـرای آینده 
خـود تـدارک دیدنـد.  پـس از شـمارش آرا مشـخص شـد 
کـه 70 درصـد نماینـدگان فعلـی در مجلـس آینـده جایی 
نخواهنـد داشـت. ایـن بـدان معنـی اسـت کـه هم اسـتانی 
هـا خواهـان تغییراتـی در نهـاد قانـون گـذاری کشـور خود 
هسـتند. سـتاد انتخابـات اسـتان کرمان طبـق معمول همه 
دوره هـا پـس از انتخابـات نشسـتی مطبوعاتـی بـا حضـور 
اهالـی رسـانه برگزار کـرد. در ایـن نشست،اسـتاندار کرمان 
بـا اشـاره به اینکـه مشـارکت 63 درصـدی مردم اسـتان را 
در انتخابـات شـاهد بـوده ایـم گفـت: احتمـال مـی دهیـم 
متوسـط مشـارکت اسـتان از متوسـط کشـوری باالتر باشد.

علیرضـا رزم حسـینی« صبـح دیـروز در نشسـت خبری 
پیرامـون انتخابات گفـت: جمهوری اسـالمی متکی به آرای 
مـردم اسـت.  نظـام هـم از تغییر ذائقـه مردم اسـتقبال می 
کنـد چـرا کـه ایـن امـر نشـانه رشـد سیاسـی مردم اسـت 
کـه در همـه دوره هـای گذشـته نیـز حضـور خود را نشـان 

اند. داده 
رزم حسـینی بیـان کـرد: ادبیـات سیاسـی کـه در ایـن 
دوره در اسـتان مطـرح شـده و تـا امروز ادامه داشـته اسـت 
ایـن بود کـه ما اعـالم کردیم سیاسـت تدبیر در امور اسـت 
و زیـر آب زنـی، بد اخالقـی و دروغ گویی نیسـت و تا امروز 
هـم بـا شـعار والیـت و توسـعه بـا همین مشـی ادامـه داده 
ایـم و خواهیـم داد زیـرا سیاسـت اسـتان مبتنی بـر اخالق 

و تدبیر اسـت.
وی گفـت: همـه مـردم از سـالیق مختلف و جنـاح های 
رای  صندوق هـای  پـای  در  اسـفندماه  هفتـم  در  متعـدد 
حضـور یافتنـد بـه طـوری که در برخـی حوزه ها تا سـاعت 
یـک و نیـم شـب مردم پـای صندوق هـای رای بودنـد و به 

همیـن دلیـل در دو مرحلـه انتخابـات تمدید شـد.
رزم حسـینی با بیـان اینکه مشـارکت 63 درصدی مردم 
اسـتان را در انتخابـات شـاهد بوده ایـم افـزود: احتمال می 
دهیم متوسـط مشـارکت اسـتان از متوسـط کشـوری باالتر 
باشـد کـه نشـان از عالقـه مـردم بـه تعیین سرنوشـت خود 

و آبادانی اسـتان دارد.
توسـعه  مثلـث  ایـده  کـرد:  تصریـح  کرمـان  اسـتاندار 
اقتصـادی در اسـتان مطرح شـد و عده ای دلیـل اینکه چرا 
نماینـدگان در راس ایـن مثلـث هسـتند را پرسـیدند کـه 
پاسـخ ایـن اسـت درحالـی کـه همـه ارکان حکومـت برای 
تعالـی بایـد همـگام شـوند، نمایندگانـی کـه مـردم انتخاب 
کـرده انـد نیـز در ایـن توسـعه بسـیار موثرنـد و در راس 

مثلـث قـرار مـی گیرنـد و از امـروز هـم بـا همـان سـرعت 
پـروژه هـا و موافقتنامـه هـا اجـرا مـی شـود.

وی خاطـر نشـان کـرد: الزم مـی دانـم از همـه دسـت 
انـدرکاران برگـزاری انتخابـات قدردانـی کنـم کـه موجـب 
شـدند ایـن رویـداد بـزرگ را بـا کمتریـن چالـش سیاسـی 
برگـزار کنیـم. خوشـبختانه اسـتان کرمـان هیـچ گونـه نـا 
امنـی نداشـت و  بـا 100 درصد امنیـت انتخابـات را برگزار 
کردیـم، حتـی بـرای حـوزه هایـی از جاهـای دور دسـت 

توسـط بالگـرد بـرای جمـع آوری رای اقـدام شـد.
رزم حسـینی اظهـار کرد:همـه اصحـاب رسـانه و شـبکه 
هـای مجـازی در اسـتان دسـت بـه دسـت هـم دادنـد و 
انتخابـات خوبـی برگزار شـد، همچنیـن ثبت نـام کنندگان 
در انتخابـات در مرحلـه اول و مرحلـه دوم کسـانی که نامزد 
شـدند، شـرایط رقابتـی را در اسـتان فراهـم کردنـد کـه تا 
آخریـن لحظـه 90 نفـر ماندنـد ضمـن اینکـه کاندیداهـای 
مجلـس خبـرگان رهبری نیز به همین شـکل عمـل کردند.

رزم حسـینی اظهـار کرد:مـا بـه منظـور خدمـت گزاری 
بـه مـردم و وظیفـه خـود، کارنامـه سیاسـی مبتنـی بـر بی 
طرفـی کامل را در اسـتان رقـم زدیم که نتیجـه آن مبارک 

همـه مردم، دسـت انـدرکاران، اصحاب رسـانه و.... باشـد.
وی افزود:مشـی سیاسـی اسـتان مبتنـی بـر صداقـت و 
راسـتگویی بـوده اسـت کـه ایـن رونـد ادامه خواهد داشـت 

و بـا همیـن رویکـرد توسـعه همه جانبـه را شـروع خواهیم 
. کرد

رزم حسـینی بـا اشـاره به نقـش امامان جمعه در شـور و 
نشـاط انتخاباتی گفـت: ائمه جمعه در فضاسـازی انتخاباتی 
و وحـدت منطقـه بسـیار تاثیرگـذار بودند، دسـتگاه قضایی 
در کنتـرل بداخالقـی در شـبکه هـای مجـازی و گرفتـن 
تخلفـات انتخاباتی بسـیار خـوب عمل کـرد و نهایتا همدلی 
در اسـتان کرمـان کم نظیر بود، حتی کسـانی کـه از رقابت 
انتخاباتـی بازمانـده بودنـد بـه برنـدگان تبریـک گفتنـد که 

نشـان از اخـالق و درایـت همه آنهـا دارد.
رای  لحظـات  آخریـن  داد:تـا  ادامـه  کرمـان  اسـتاندار 
گیـری، هیـات اجرایی پاسـخگوی ابهامـات کاندیداهـا بود، 
سـتادهای انتخاباتی بسـیار خـوب عمل کردنـد و در برخی 
شهرسـتان هـا اخـالق کامـال رعایـت شـد و شـهرها تمیز و 

ماندند. مرتـب 
رزم حسـینی تاکید کرد:مسـابقه بسـیار خوبی در استان 
ایـن  ویژگـی  مهمتریـن  انتخاباتـی  نشـاط  و  برگـزار شـد 
انتخابـات ایـن بـود و بـه عقیـده مـن اخـالق انتخاباتـی در 
ایـن دوره خیلـی خـوب رعایـت شـد و منشـور همدلی هم 

در ایـن زمینـه بسـیار تاثیرگـذار بود.
وی افـزود: احزاب سیاسـی در رد صالحیت ها خویشـتن 
داری کـرده و طبـق قانـون پذیرفتنـد و قهـر نکردنـد، همه 

احـزاب سیاسـی بـه میـدان آمدنـد و سـطح مشـارکت را 
افزایـش دادنـد و همدلـی و همگرایی سیاسـی در کرمان با 

شـعار والیت و توسـعه زمینه سـازی شـد.
رزم حسـینی گفت:در اسـتان کرمان برگزاری اجتماعات 
سیاسـی بـدون حاشـیه برگـزار شـد و در نهایت همـه گروه 
هـا در فضـای خـوب و بـا اخـالق کار کردند که ایـن تجربه 
گـران سـنگ در انتخابات بعـدی هم تاثیرگـذار خواهد بود.
مقـام عالـی اجرایـی در اسـتان افزود:رسـانه هـا در ایـام 
انتخابـات بسـیار خـوب اخـالق را رعایـت کردنـد و حرکت 
بسـیار خوبـی انجـام شـد و شـاهد یکـی از سـالم تریـن 

انتخابـات هـا در اسـتان کرمـان بودیـم.
رزم حسـینی خاطرنشـان کرد:همـه کسـانی کـه انتخاب 
نقـش  بسـیار  اسـتان  پیشـرفت  و  توسـعه  امـر  در  شـدند 
خواهنـد داشـت و مـردم هـم براسـاس کارنامـه نمایندگان 
رای داده انـد و از آنجـا کـه امـروز مهمتریـن مشـکل مردم 
اشـتغال و اقتصـاد اسـت امیدواریـم منتخبیـن مـردم هـم 
توجـه و همـت خـود را در ایـن زمینـه هـا بـه کار گیرنـد.

وی در پایـان بـا یـاد آوری این که اسـتان با طـرح هایی 
دارد  قـرار  پیشـرفت  ... در مسـیر  و  انتقـال آب  از جملـه 
کفـت:»کار توسـعه ای مـا آغـاز شـده و بـا حـول قـوه الهی 
بـا برجـام موفقـی کـه در کشـور کلید خـورد، شـاهد رونق 

اقتصـادی در سـال آینـده خواهیـم بود.«

استاندار کرمان:

شاهد یکی از سالم ترین انتخابات ها در استان بودیم

سـال های اولیـه انقـالب را چون با 
کودکـی ام مصـادف بود، به یـاد ندارم. 
امـا از روزی که یادم مـی آید دمدمای 
انتخابات همه از هم می پرسـیدند:»به 
کـی رای مـی دی؟« باالخـره هـم یک 
نفـر از داخل صندوق هـای رای بیرون 
مـی آمـد و همـه چیـز تمام می شـد. 
این شـرح حـال مـردم معمولی اسـت 

کـه روی حـرف خـود هم چنـدان تعصبـی ندارنـد. آنچه که 
در ایـران زیـاد مـورد نظـر نظـر نبـود لیسـت بـود. آن هـم 
بـه خاطـر ایـن کـه احـزاب قـوی و شناسـنامه دار در سـپهر 
سیاسـت ایـران شـکل نگرفته بـود و هنوز هم شـکل نگرفته 
اسـت. لیسـت هـا هم معمـوال حاصل ائتـالف دو نامـزد یا دو 
گـروه سیاسـی ضعیـف بودند و هسـتند. اما علیرغـم ائتالف، 
هـر نامـزدی بـه طور مسـتقل و جداگانـه برای خـود فعالیت 
مـی کـرد و مـی کنـد تا سـبد رای خود را سـنگین تـر کند.

مجلـس  و  اسـالمی  شـورای  مجلـس  اخیـر  دوره  در 
خبـرگان رهبـری صحبـت از لیسـت و فهرسـت کاندیداها 
بـود. لیسـت هایی از سـوی جنـاح ها و گروه هـای مختلف 
سیاسـی بـه جامعـه معرفـی شـد و بانیـان ایـن لیسـت ها 
هـم تاکیـد و تکـرار مـی کردنـد کـه بـه همـه افـراد هـر 
دو فهرسـت رای داده شـود. ایـن تاکیـد هـم اول از سـوی 
اصـالح طلبـان صـورت گرفـت. دلیلـش هـم ایـن بـود که 
رد صالحیـت هـا باعـث شـده بـود مردمـی کـه به نـام ها 
رای مـی دهنـد نتوانسـتند بـه راحتـی کاندیداهـای مـورد 
نظـر خـود را پیـدا کننـد. بـه دنبـال آن اصولگرایـان نیـز 
بـه همیـن رویـه روی آوردنـد. پیـروزی لیسـت امیـد در 
تهـران مشـخص کـرد کـه ایـن لیسـت از اقبـال بیشـتری 
برخـوردار اسـت. ایـن رویـه کمابیـش در اسـتان کرمـان 
هـم اتفـاق افتـاد. در رفسـنجان یـک کاندیـدای گمنام که 
از سـوی اصـالح طلبـان معرفـی شـده بـود توانسـت نامزد 
اصولگرایـان کـه از وزرای احمـدی نـژاد بود را پشـت سـر 
هـای  شهرسـتان  در  بیابـد.  راه  بهارسـتان  بـه  و  بگـذارد 
شـهربابک  نیـز همیـن اتفـاق افتـاد. امـا از آن جایـی کـه 
بـه جـز  لیسـت هـای شهرسـتان هـای اسـتان کرمـان- 
مرکـز اسـتان عمومـا تـک نفره اسـت- هـم انتخـاب برای 
شـهروندان راحـت تـر اسـت و هـم در ائتـالف گـروه های 

هـم سـو اختـالف زیـادی روی نخواهـد داد.

امـا بـا بررسـی شـرایط لیسـت هـا در حـوزه هایـی کـه 
بیـش از یـک نفـر هسـتند بـه ایـن نتیجـه مـی رسـیم کـه 
افـراد حاضـر در لیسـت هـا چنـدان بـه هم وفـادار نیسـتند 
و مـردم حائـز شـرایط رای نیـز چنـدان به لیسـت هـا توجه 
ندارنـد. ایـن را از اختالف آرای کاندیداهای حاضر در لیسـت 
هـا می تـوان دریافت. به طـور مثال محمدرضـا پورابراهیمی 
و محمدمهـدی زاهـدی دو نامزدی هسـتند که ایـن دوره در 
فهرسـت اصولگرایـان قـرار گرفتنـد. پـور ابراهیمـی بیـش از 
157 هـزار رای را بـه خـود اختصـاص داد و زاهـدی بیش از 
108 هـزار رای از آن خـود کـرد. با این حسـاب 50 هزار رای 

بیـن دو نامـزد یک لیسـت اختـالف وجـود دارد.
ایـن عـدم هماهنگی مختـص اصولگرایان نیسـت بلکه در 
فهرسـت اصـالح طلبـان شهرسـتان هـای کرمـان و راور نیز 

فاصلـه چشـم گیری وجـود دارد. 
زهـره سـاالری و غالمعباس نـوذری دو نامـزدی بودند که 
نامشـان در فهرسـت اصـالح طلبان بـود. پس از شـمارش آرا 
، آرای سـاالری بیـش از 98 هـزار و آرای نـوذری بیش از 78 

هـزار اعـالم شـد. فاصله ای 20 هـزار تایی!
ایـن وضعیـت نشـان از آن دارد کـه توجـه مردم بـه افراد 
هنـوز بیـش از توجـه آن ها به لیسـت اسـت و نامزدها بیش 
تـر بـا اسـتفاده از قابلیت های فردی رای خود را مسـتقیماً از 

جانـب مـردم جذب مـی کنند.  

انتخاب فهرست یا افراد؟
 سیاست نوشت

ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم...

آگهی مناقصه شماره 73/الف/12-94م )نوبت دوم(
شــرکت آب و فاضــالب اســتان کرمــان در نظــر دارد مناقصــات زیــر از محــل اعتبــارات عمرانــی و داخلــی بــه روش ارزیابــی کیفــی بــه صــورت جداگانــه بــه شــرح ذیــل از طریــق برگــزاری مناقصــه بــه 
پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد لــذا از کلیــه شــرکت هــای پیمانــکاری کــه دارای صالحیــت پیمانــکاری در رشــته آب مــی باشــند دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه تــا پایــان 
وقــت اداری 94/12/13 بــه مدیریــت دفتــر قراردادهــای شــرکت مراجعــه نماینــد. ایــن مناقصــه در ســایت شــرکت مهندســی آب و فاضــالب بــه آدرس www.abfakerman.ir موجــود مــی باشــد. 

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

3/464/063/010173/300/000اجرای خط انتقال قلعه گنج )از محل اعتبارات عمرانی(1

2/448/823/853122/500/000اجرای 550 فقره انشعاب فاضالب خانگی کهنوج )از محل اعتبارات داخلی(2
آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت: ساعت 14 مورخ 94/12/24

تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب اجرای خط انتقال قلعه گنج ساعت 9 مورخ 94/12/25
افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی 

تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب اجرای 550 فقره انشعابات فاضالب ساعت 9:30  94/12/25
افتتاح پاکت های ج بعد از ارزیابی 

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
139460319012005047هیـات  شـماره  رای   برابـر   
اراضـی  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر درواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم 
مریـم دسـتوری فرزنـد محمد بشـماره شناسـنامه 1362 صادره 
از کرمـان در 19 سـهم و یـک پنجـم سـهم مشـاع از96 سـهم 
ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 148341/54 مترمربع 
پـالک 75 فرعـی از 5067 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان 
بـه آدرس سـیرجان پـوزه خـون احمد اباد قطـار گز چـاه تلمبه 
دسـتوری خریـداری از مالک رسـمی آقای اسـفندیار پـور محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خودرا بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت 
سـندمالکیت  مقـررات  طبـق  اعتـراض  وصـول  وعـدم  مذکـور 

شـد. صادرخواهد 
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی
 م الف 806                   

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

فناوری

خبر

سناتور آمریکایی مخالف 
خشونت بازی های ویدیویی

 به ۵ سال حبس محکوم شد!
لیالنـد یـی، سـناتور پیشـین ایالـت کالیفرنیـا 
انتشـار  مجـوز  داشـت  قصـد  زمانـی  کـه  آمریـکا 
بازی هـای خشـن را باطـل کنـد، خـود بـه دلیـل 
ارتـکاب جرم هـای مختلـف ماننـد قاچـاق اسـلحه 
 Liland.بـه پنج سـال حبس محکوم شـده اسـت
آمریـکا  سـابق  سیاسـت مداران  از  یکـی   ،Yee
بازی هـای  و  وی  بیـن  جالبـی  پیونـد  کـه  اسـت 
 2011 سـال  در  یـی  کـه  چـرا  اسـت؛  ویدیویـی 
سـعی در اجـرای طراحی داشـت تا مانع از انتشـار 
بـه  آن هـا  فـروش  و  ویدیویـی خشـن  بازی هـای 
کـودکان شـود کـه ایـن طـرح توسـط دادگاه ملی 
آمریـکا رد شـد. البتـه وی سـپس نظریـه دیگـری 
هـم مبنـی بـر ارتبـاط بیـن خشـونت در دنیـای 
واقعـی و دنیـای بـازی مطرح کـرد که تـا حدودی 
هـم مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار گرفت.بـا ایـن 
حـال در سـال 2014، طـی عملیاتـی کـه توسـط 
نیرو هـای FBI انجـام شـد، یـی به همـراه 25 نفر 
دیگـر بـه دلیـل شـرکت داشـتن در تجارت هـای 
غیرقانونـی دسـتگیر شـدند و اخیـرا دادگاه وی را 
ابتـدا بـه 20 سـال حبـس و پرداخـت مبلـغ 250 
هـزار دالر محکـوم کـرد کـه پـس از درخواسـت 
بازبینـی در رای، ایـن حکـم بـه پنـج سـال حبس 
کاهـش پیـدا کرد.البتـه جرایم این سـناتور سـابق 
فقـط محـدود بـه تجـارت غیر قانونـی نمی شـود و 
در پرونـده وی مـواردی مثـل قاچـاق غیر قانونـی 
اسـلحه، اخـاذی همـراه بـا خشـونت و چنـد مورد 

دیگـر هـم دیـده می شـوند.

مرکز پژوهش های مجلس:
 حذف مکالمات نامحدود 

اقدام فراقانونی و ناقض حقوق 
میلیون ها ایرانی است

    مرکـز پژوهش هـای مجلـس شـورای اسـالمی 
حـذف مکالمـات نامحـدود را اقـدام نامتعـارف، ضـد 
رقابتـی و فراقانونـی دانسـت کـه موجـب تضییـع 
حقـوق میلیون هـا مصرف کننـده ایرانی شـده اسـت. 
ایـن در حالـی اسـت کـه کاربـران ایرانـی در دو مـاه 
گذشـته بارهـا نسـبت بـه حـذف طـرح مکالمـات 
نامحـدود اعتراض کـرده بودند.دوماه پیش با دسـتور 
سـه  شـبکه  درون  نامحـدود  مکالمـه  رگوالتـوری، 
اپراتـور موبایل مسـدود شـد. بنـا بر اعالم مسـئوالن 
رگوالتـوری و نظـر وزیر ارتباطـات و فناوری اطالعات 
ایـن اقدام در جهت رفع مشـکالتی بـه دلیل افزایش 
اختـالل و بـار شـبکه در برخـی از مناطـق، انجـام 
شـد.حال دفتـر مطالعـات ارتباطـات و فناوری هـای 
نویـن مرکـز پژوهش هـای مجلس شـورای اسـالمی 
بـه بررسـی ایـن موضـوع پرداختـه و نظر خـود را در 
این مـورد بیان کرده اسـت.دفتر مطالعـات ارتباطات 
نویـن مرکـز پژوهش هـای مجلـس  و فناوری هـای 
شـورای اسـالمی بـا بیـان اینکـه یکـی از طرح هـای 
مهـم اپراتورهـای ارتباطـات همـراه کشـور از اواخـر 
مکالمـه  عنـوان »طـرح  بـا  تابسـتان سـال 1394 
نامحـدود درون شـبکه ای« رونمایی شـد، اعالم کرد: 
طـرح مکالمـه نامحـدود درون شـبکه ای در سـایر 
کشـورهای جهـان و در اکثر قریب به اتفـاق اپراتورها 
اجـرا می شـود و از منظـر رگوالتـوری اقدامـی موجه 
و کنشـی رقابتـی محسـوب می شـود. اجـرای چنین 
طرح هایـی توسـط اپراتورهای کشـور منافـع فراوانی 
بـرای ذینفعـان اعـم از اپراتورهـا، مشـترکان و دولت 
دارد و طرح های »همه سـر برد« محسـوب می شـود.
سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی ایـن 
طـرح اپراتورهـا را ضدرقابتی تشـخیص داد و در یک 
اقـدام غیرمنتظـره و فراتر از وظایف اساسـنامه ای اش 
دسـتور لغـو طـرح مکالمه نامحـدود درون شـبکه ای 
همـه اپراتورهـای همـراه کشـور را صـادر کـرد کـه 
ایـن اقـدام سـازمان مذکـور مغایر بـا مـاده )6( و بند 
»د« مـاده )18( قانـون سیاسـت های اصـل 44 بوده، 
زیـرا بـر اسـاس ایـن قانـون، شـورای رقابت مسـئول 
آن  بـر  اسـت.عالوه  فعالیـت ضدرقابتـی  تشـخیص 
سـازمان تنظیم مقـررات و ارتباطـات رادیویی مجری 
مصوبـات کمیسـیون تنظیم مقررات ارتباطات اسـت 
حـال آنکـه این کمیسـیون مصوبه ای بـرای لغو طرح 

مکالمـه نامحـدود اپراتورهـا صـادر نکرده اسـت

اپلیکیشـن تلگـرام بـه تازگی یـک بروزرسـانی جدید 
دریافـت کـرده اسـت کـه بـه لطـف آن، چنـد ویژگـی 
جالـب بـه خصـوص بـرای مدیـران کانال هـا بـه ایـن 
برنامـه اضافـه شـده اسـت. یکـی از دالیـل مهمـی کـه 
تلگـرام را بـه سـرعت بـه ایـن حـد از محبوبیت رسـاند 
انتشـار بروزرسـانی های منظـم و البته حقیقـی برای آن 
بـود. بـرای مثـال اپلیکیشـن اینسـتاگرام یـا واتـس اپ 
نیـز در بازه هـای زمانـی کوتـاه بـرای اپلیکیشـن خـود 
آپدیت هایـی را منتشـر می کننـد اما این بروزرسـانی ها 
بـه  اگـر  عمـل  در  و  دارد  ظاهـری  جنبـه ی  بیشـتر 
تغییـرات انجام شـده در توضیح بروزرسـانی دقت کنید 
شـاهد چیـزی فراتـر از رفـع بـاگ یـا ... نخواهیـد بـود. 
ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه تلگـرام با هـر آپدیت 
خـود، حداقـل یـک امـکان جالب بـه برنامـه اضافه می 
کنـد کـه همیـن موضـوع باعـث شـده اسـت تـا روز به 
روز شـاهد پیشـرفت چشـمگیر ایـن برنامـه و امکانـات 
آن باشـیم. آخریـن بروزرسـانی ایـن اپلیکیشـن نیز که 
بـا شـماره نسـخه ی 3.6.1 منتشـر شـده اسـت چندین 
امـکان جدیـد را به همراه داشـته اسـت کـه در ادامه به 

معرفـی جزئـی آن هـا خواهیـم پرداخت.
امکان ارسال پست بی صدا در کانال ها

بـه کانال هـا  امکانـات جذابـی کـه  از   یکـی دیگـر 
اضافه شـده اسـت، قابلیت ارسـال پسـت بی صدا اسـت 
بـه ایـن معنـا کـه مـی توانیـد مشـخص کنیـد تـا پیام 
ارسـالی شـما، بـه صـورت Silent و بـی صـدا بـرای 
کاربـران ارسـال شـود. اگرچـه اکثـر کاربـران کانال هـا 
را در حالـت Mute قـرار مـی دهنـد امـا بـا ایـن حـال 
ایـن ویژگـی بـه مدیـران کانال ها ایـن امـکان را خواهد 
داد تـا اگـر قصد ارسـال پسـت های پشـت سـر هـم، یا 
ارسـال پسـت در دیروقـت را دارنـد بتواننـد ایـن امر را 
بـدون مزاحمـت و ایجـاد صـدا یـا نوتیفیکیشـن بـرای 
کاربرانـی کـه کانـال را Mute نکـرده اند ارسـال کنند. 
بـرای ایـن امر کافیسـت تـا آیکون زنـگ را که بـه کنار 
آیکـون Attach اضافـه شـده اسـت را لمـس کنیـد تا 

شـود. غیرفعال 

 امکان ویرایش پیام ها در کانال
 و سوپرگروه ها

و  کانال هـا  مدیـران  بروزرسـانی،  ایـن  دریافـت  بـا 
کاربـردی  العـاده  فـوق  امـکان  یـک  بـه  سـوپرگروه ها 
مـی  آن  کمـک  بـه  کـه  کـرد  خواهنـد  پیـدا  دسـت 
کننـد.  ویرایـش  را  شـده  ارسـال  نوشـته های  تواننـد 
اگرچـه خیلـی بهتـر بـود کـه ایـن امـکان بـرای تمامی 
کاربـران و چت هـای خصوصـی نیـز فعـال مـی شـد اما 
در حـال حاضـر مدیـران کانال هـا و سـوپرگروه ها مـی 
تواننـد پسـت هایی کـه ارسـال کـرده انـد را در صـورت 
نیـاز ویرایـش کننـد تـا دیگر نیـازی به حذف و ارسـال 
مجـدد مطالـب نباشـد. بـرای ایـن امـر مـی توانیـد بـا 
 ،Edit لمـس پیام های ارسـال شـده و انتخاب گزینـه ی

اقـدام بـه ویرایـش پسـت ها کنیـد.
 امکان افزودن امضا به پست ها در کانال

هسـتند  فعالیـت  حـال  در  کـه  کانال هایـی  اکثـر 
بیـش از یـک ادمیـن و نویسـنده دارنـد امـا بـه دلیـل 
داشـت،  وجـود  امـروز  بـه  تـا  کـه  محدودیت هایـی 
پسـت های ارسـال شـده فارغ از نویسـنده ی آن، همگی 

بـه اسـم کانـال منتشـر مـی شـد.
 بـا دریافـت ایـن بروزرسـانی جدیـد امـا مـی توانید 
بـرای هـر ادمین یک نـام نمایشـی به دلخواه مشـخص 
کنیـد تـا در پسـت های ارسـالی توسـط وی، ایـن نـام 
نمایـش داده شـود. البتـه این نـام به پروفایل نویسـنده 
لینـک داده نخواهد شـد و تنهـا جنبه ی نمایشـی دارد. 
 Chanell Info بـرای تنظیـم امضاها کافیسـت تا بـه

شوید. وارد 
 امکان اشتراک گذاری یک پست مشخص

 در یک کانال

 ایـن امـکان نیـز یکـی از مـوارد مهـم و قابـل توجـه 
در ایـن بروزرسـانی بـه حسـاب مـی آیـد کـه وجـود 
آن مـی توانیـد بسـیار مـورد اسـتقابل کاربـران قـرار 
بگیـرد. تـا پیـش از ایـن، هنگامـی کـه شـما در یـک 
لمـس   )QuickShare( فلـش  آیکـون  روی  کانـال 
مـی کردیـد، یـک پنجـره جداگانـه نمایـش داده مـی 
شـد کـه نـام دوسـتان شـما در آن قابـل مشـاهده بـود 
و مـی توانسـتید بـا انتخـاب هـر فـرد، پسـت مربوطـه 
را بـرای او فـوروارد کنیـد. بـا دریافـت این بروزرسـانی، 
در همیـن پنجـره شـاهد گزینـه ی جدیـدی بـا عنـوان 
Copy Link خواهیـد بـود کـه اقـدام بـه سـاخت و 
کپـی یـک لینـک اختصاصـی بـه پسـت مـورد نظر می 
کنـد و مـی توانیـد آن را بـرای دوسـتان خـود ارسـال 
کنیـد. کاربـران دیگـر بـا لمس ایـن لینک، مسـتقیم به 
پسـت مربوطـه منتقـل خواهند شـد و آن را بـه صورت 
Highlight شـده مشـاهده خواهنـد کـرد. البتـه ایـن 
کاربـردی  آنچنـان  موبایلـی  چت هـای  در  شـاید  امـر 
بـه نظـر نرسـد چـرا کـه مـی تـوان مسـتقیما پسـت را 
بـرای افـراد فـوروارد کرد. کاربـرد اصلی ایـن ویژگی در 
اسـتفاده از لینک سـاخته شـده در محیـط وب یا دیگر 
شـبکه های اجتماعـی اسـت کـه مـی توانـد مسـتقیم 
افـراد را به یک پسـت به خصـوص در کانال هـای تبلیغ 

شـده هدایـت کند.

اضافه شدن آیکون Quick Share به ربات ها
اضافـه شـدن Quick Share بـه کانال هـا یکـی از 
بهتریـن تصمیم هـای ایـن برنامه بـود که اشـتراک گذاری 
مطالب را فوق العاده سـریع تر و آسـان تر از گذشـته کرد. 
حـال ایـن گزینـه ی محبـوب بـه ربات هـا نیز اضافه شـده 
اسـت و مـی توانید پسـت ها، عکس هـا و دیگر مـواردی را 
 Quick کـه ربات هـا به شـما تحویـل می دهنـد، توسـط

Share بـرای دوسـتان خود ارسـال کنید.
پیش نمایش استیکرها در سایز اصلی و در همه جا

آخریـن ویژگـی جدیـدی نیـز کـه بـه تلگـرام اضافه 
شـده اسـت امـکان پیـش نمایـش اسـتیکرها بـا نگـه 
داشـتن انگشـت روی آن هـا اسـت که پیـش از این تنها 
در بخـش اسـتیکرها، و البتـه در سـایز معمولـی صورت 
مـی گرفـت. بـا دریافـت ایـن بروزرسـانی امـا عـالوه بر 
اینکـه مـی توانیـد پیـش نمایش اسـتیکرها را در سـایز 
اصلـی مشـاهده کنیـد، ایـن امـکان را در هرجایـی کـه 
اسـتیکری وجـود داشـته باشـد نیـز در اختیـار خواهید 
داشـت. بـرای مثـال وقتـی بـا انتخـاب یـک اموجـی، 
اسـتیکرهای پیشـنهادی را در بـاالی آن مشـاهده مـی 
کنیـد، یـا هنگامـی کـه پنجـره ی Add Sticker را 
بـرای مشـاهده ی پیش نمایش اسـتیکرها بـاز می کنید 
مـی توانیـد بـا نگـه داشـتن انگشـت خـود روی آن ها، 
پیـش نمایـش آن هـا را در سـایز اصلی مشـاهده کنید.

بروزرسانی جدید تلگرام و 
امکانات اضافه شده به آن

نوظهـور  فعـاالن  از  یکـی   Ulefone چینـی  کمپانـی 
صنعـت تلفـن همـراه اسـت و هماننـد دیگـر هم وطنانـش 
بـه تولیـد گوشـی های ارزان قیمـت بـا کیفیت باال شـهرت 
 6050 باتـری  بـا   Ulefone Power تازگـی  بـه  دارد. 
میلی آمپرسـاعتی و فریـم فلـزی با پوشـش چوبـی با قیمت 
180 دالر معرفـی شـده کـه توجـه کاربـران زیـادی را بـه 

خـود جلـب کرده اسـت.
 Ulefone نیـز یکـی از فعـاالن چینـی بـازار تلفن های 
همـراه اسـت کـه بـا هـدف گرفتـن بـازار تلفن هـای ارزان 
قیمـت قصـد دارد تـا راه هم وطنـان خـود ماننـد هـواوی، 
 Ulefone Power کنـد.  طـی  را  غیـره  و  شـیائومی 
 6050 باتـری  اسـت.  شـرکت  ایـن  تولیـد  جدیدتریـن 
میلی آمپـری ایـن گوشـی، نقطه قـوت اصلی آن اسـت. این 
باتـری ظرفیتـی حـدود 2 برابر آیفـون 6 اس پـالس دارد و 
طبـق گفتـه ی سـازنده، بـرای 4 روز اسـتفاده معمولی، 63 
سـاعت مکالمـه و 75 روز حالت اسـتندبای مناسـب اسـت.

فنـاوری شـارژ سـریع نیز در این گوشـی اسـتفاده شـده 

اسـت کـه بـا 2 سـاعت اتصـال بـه بـرق، باتـری را بـه طور 
کامـل شـارژ می کنـد. هم چنیـن یـک شـارژ 30 دقیقـه ای 
بـرای اسـتفاده یـک روز ایـن گوشـی کافـی اسـت و تنها با 
 Ulefone 5 دقیقـه شـارژ، می تـوان 2 سـاعت مکالمـه بـا
Power انجـام داد. سیسـتم عامل Ulefone Power نیز 
اندرویـد 5.1 اسـت که بـرای ارتقا به اندروید 6.0 مارشـمالو 

اسـت. برنامه ریزی شـده 
از دیگـر مشـخصات ایـن گوشـی خـوش قیمـت، صفحه 
نمایـش 5.5 اینچـی بـا کیفیـت 1080P و فنـاوری محافظ 
گوریـال گلـس 3، بدنـه ی مجهز بـه فریم فلزی و در پشـتی 
چوبـی یـا ضـد خـش )بـه انتخـاب کاربـر(، دوربیـن 13 
مگاپیکسـلی سـونی با قابلیـت فیلمبـرداری 1080P مجهز 
بـه فالش دوگانـه ال ای دی و دوربین جلوی 5 مگاپیکسـلی 
اسـت. پردازنـده ایـن گوشـی، تولیـد شـرکت مدیاتـک و با 
فرکانـس 1.3 گیگاهرتـز و معماری هشـت هسـته ای اسـت 
کـه بـه لطف حافظـه رم 3 گیگابایتی، تجربه سـریع و بدون 
مشـکلی را بـرای کاربـر رقـم می زنـد. حسـگر اثـر انگشـت، 

میکـرو   حافظـه  کارت  از  پشـتیبانی  قرمـز،  مـادون  درگاه 
اس دی و شـبکه مخابراتـی 4G، ایـن گوشـی را تبدیـل بـه 

یـک پرچمـدار میـان رده فوق العـاده کرده اسـت. 
قیمـت گوشـی Ulefone Power چیـزی حدود 180 
دالر خواهـد بـود کـه هر کاربـری را برای خرید آن وسوسـه 
می کنـد. بـه نظـر می رسـد شـرکت های چینـی کوچـک و 

بـزرگ در حـال برداشـتن قدم هـای بزرگـی در بـه دسـت 
تلفن هـای هوشـمند هسـتند. هرچنـد کـه  بـازار  گرفتـن 
پشـتیبانی نرم افـزاری و تعمیراتـی اکثـر ایـن شـرکت های 
رقابتـی  قیمـت  امـا  نـدارد  چندانـی  تعریـف  نوظهـور 
محصـوالت آنهـا، هـر کاربری را بـرای خرید محصوالتشـان 

می کنـد. ترغیـب 

گوشی 180 دالری Ulefone با باتری قوی و 
بدنه فلزی معرفی شد
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آگهي مناقصه شماره 204/م94/7 )نوبت اول(
کارفرما : اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان

موضوع : بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث راننده مسبب حادثه ماشین آالت سبک ، نیمه سنگین و سنگین اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان
صالحیت مورد نیاز : داراي مجوز از بیمه مرکزي جمهوري اسالمي ایران ) صرفا نمایندگي هاي مرکزي استاني(

برآورد : 2/200/000/000 ریال
مدت قرارداد : 12 ماه

ــخ  ــا وب ســایت iets.mporg.ir از تاری ــان  و ی ــي - اداره کل راه وشهرســازي اســتان کرم ــت ا...صدوق ــوار شــهید آی ــان - بل ــت اســناد: کرم محــل و در یاف
1394/12/11 لغایــت 1394/12/14

محل و مهلت تحویل اسناد : دبیر خانه اداره حراست حداکثر تا ساعت 10 مورخ 1394/12/24
محل و تاریخ بازگشایي اسناد : اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان ساعت 12 مورخ 1394/12/24

سایر اطالعات در اسناد ذکر گردیده است.
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
139460319012005045هیـات  شـماره  رای   برابـر   
اراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت  تعییـن  قانـون  اول موضـوع 
وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبـت ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی 
خانـم زهـرا کامیابـی فرزنـد احمـد بشـماره شناسـنامه 1179 
صـادره از کرمـان در 19 سـهم و یـک پنجـم سـهم مشـاع از 
96 سـهم ششـدانگ یک قطعـه باغ به مسـاحت 148341/54 
مترمربـع پـالک 75 فرعـی از 5067 اصلی واقـع در بخش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان پوزه خـون احمداباد قطـار گز چاه 
تلمبـه دسـتوری خریـداری از مالـک رسـمی آقـای اسـفندیار 
پـور محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود درصورتـی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد ازتاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه 
مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از 
اخذرسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتـراض 
،دادخواسـت خـودرا بـه مراجـع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور وعـدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـندمالکیت صادرخواهـد شـد.
تاریخ انتشارنوبت اول:94/12/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25
رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی   
م الف 811
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آتش سوزی ساختمان مسکونی 
در شهرک پدر

شـهرک  در  مسـکونی  سـاختمان  آتش سـوزی 
پـدر، خیابـان امـام حسـن مجتبـی )علیه السـالم( 

خسـارت مالـی فراوانـی را برجـا گذاشـت.
از  نقـل  بـه  آن الیـن  کرمان شـهر  گـزارش  بـه 
ایـن حادثـه  آتش نشـانی،  روابط عمومـی سـازمان 
سـاعت 21:50 دقیقـه ی روز گذشـته به سـامانه ی 
125 اطـالع داده شـد کـه بالفاصلـه بـا هماهنگی 
آتش نشـانان  سـازمان،  ایـن  فرماندهـی  سـتاد 
ایسـتگاه شـماره هشـت بـه محـل حادثـه اعـزام 

شـدند.
سـاختمان  یـک  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 
مسـکونی دچـار آتش سـوزی شـده بـود و آتش در 
حال سـرایت بـه قسـمت های دیگر این سـاختمان 
بـود کـه آتش نشـانان بـه سـرعت بـا قطـع جریان 
بـرق و گاز، محـل حادثـه را ایمن سـازی کـرده و 
بـا اسـتفاده از یـک رشـته لولـه ی آب دهـی، آتـش 
کامـاًل خامـوش کردنـد. خوش بختانـه  و  مهـار  را 
در ایـن حادثـه بـه هیـچ یـک از سـاکنان آسـیبی 
نرسـید و آتش نشـانان با اقدام به موقع از گسـترش 
آتش سـوزی و سـرایت آن بـه قسـمت های دیگـر 
سـاختمان جلوگیـری و دود ناشـی از آتش سـوزی 
را بـا اسـتفاده از فن هـای فشـارمثبت بـه بیـرون 

تخلیـه کردنـد.

توسط عشایر ریگان
3 نفر از مرگ حتمی در چاه 

نجات یافتند
رئیـس جمعیـت هالل احمـر شهرسـتان ریگان 
گفـت: بـا اقدام بـه موقـع اهالـی روسـتای گریچ و 
نیروهـای امـدادی 3 نفـر از مـرگ حتمـی در چاه 

یافتند. نجـات 
بهـزاد عـارف امـروز در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
فـارس در ریـگان اظهار داشـت: با توجـه به تماس 
تعـدادی از اهالـی روسـتای گریـچ مبنی بـر اینکه 
سـه نفر بـه داخل چـاه افتادنـد، نیروهـای امدادی 
بـه ایـن منطقـه اعـزام شـدند. وی افـزود: بـا توجه 
بـه صعب العبـور بـودن منطقـه و نبـود راه مناسـب 
نیروهـای هالل احمـر بـه سـختی بـه ایـن منطقـه 
رسـیدند و بـا کمـک اهالـی ایـن سـه نفـر از چـاه 
نجـات یافتنـد. رئیـس جمعیت هالل احمـر ریگان 
تصریـح کـرد: ایـن افـراد در حـال حفـر چـاه برای 
آبرسـانی و احیـا یـک قنـات بودنـد کـه بـا ریزش 
چـاه گرفتـار شـدند و مـردم روسـتا بـا حضـور بـه 

موقـع آنهـا را نجـات دادند.
اینکـه  بـه  توجـه  بـا  داشـت:  بیـان  عـارف 
صعب العبـوری  مناطـق  دارای  ریـگان  شهرسـتان 
ایـن  بـرای  امـدادی  تجهیـزات  خواسـتار  اسـت، 

شـد. شهرسـتان 
شهرسـتان  احمـر  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
ریـگان از شـهروندان درخواسـت کـرد در زمینـه 
داشـته  را  الزم  احتیـاط  چاه هایـی  چنیـن  حفـر 
باشـند. روسـتای گریـچ در 45 کیلومتـری از مرکز 
شهرسـتان ریـگان قـرار دارد و دارای آبگرم طبیعی 
اسـت و گردشـگران زیـادی از ایـن آبگرم اسـتفاده 

می  کننـد.

قاچاق نخود از کرمان
فرمانـده انتظامـی شهرسـتان طبـس از کشـف 
23تـن نخـود خام بـدون اسـناد گمرکی بـه ارزش 
1.5 میلیـارد ریـال در جـاده کرمان به مشـهد خبر 

داد.
مامـوران  گفـت:  جاللیـان،  محسـن  سـرهنگ 
ایسـتگاه بازرسـی دیهـوک طبـس هنـگام کنتـرل 
خودروهـای عبـوری بـه یک دسـتگاه کامیـون بنز 
کشـنده کـه از کرمان به سـمت مشـهد در حرکت 

بـود مشـکوک و آن را متوقـف کردنـد. 
وی اظهـار کـرد: مامـوران در بازرسـی از ایـن 
کامیـون 23 تـن نخـود خـام کـه فاقـد هرگونـه 
فرمانـده   . کردنـد  کشـف  بـود  گمرکـی  اسـناد 
انتظامـی طبـس یـادآور شـد: دراین ارتبـاط ضمن 
هماهنگـی بـا مراجـع قضایـی، راننـده و سرنشـین 
کامیـون دسـتگیر و خـودرو توقیـف و متهـم بـه 

همـراه پرونـده بـه مراجـع قانونـی معرفـی شـد.

سـتاد انتخابـات کشـور در اطالعیه شـماره 83 خود اسـامی 
منتخبـان انتخابات پنجمیـن دوره مجلس خبـرگان رهبری 
در حـوزه انتخابیـه اسـتان تهـران را از مجمـوع پنـج هـزار 
و 946 صنـدوق و چهـار میلیـون و 37 هـزار و 628 آرای 

ماخـوذه شـمارش شـده اعـالم کرد.
ایـن آمـار تـا سـاعت 18 دیـروز گـزارش شـده کـه نتایج آن 

بـه شـرح ذیل اسـت:
1 - اکبـر هاشـمی بهرمانـی با دو میلیـون و218 هزار و 612 

رای
2 - محمدآقا امامی با دو میلیون و 203 هزار و 735 رای

3 - حسن روحانی با دو میلیون و 155 هزار و995 رای
4 - محسن قمی با دو میلیون و 150هزار و 174 رای

5 - محمدعلی موحدی با دو میلیون و 55 هزار و 902 رای
6 - قربانعلـی دری نجـف آبـادی با یک میلیـون و 981 هزار 

و841 رای
7 - سـید ابوالفضـل میرمحمدی با یک میلیـون و 892 هزار 

و 582 رای
8 - محمـد محمـدی نیـک)ری شـهری( بـا یـک میلیـون و 

882 هـزار و 922 رای
9 - ابراهیـم حـاج امینـی نجف آبادی با یـک میلیون و 832 

هزار و 789 رای
10 - سـید محمـود علـوی بـا یـک میلیـون و 642هـزار و 

رای  175
11 - نصـراهلل شـاه آبـادی بـا یـک میلیـون و 387 هـزار و 

رای  224
12 - محمدعلـی تسـخیری بـا یـک میلیـون و 383 هـزار و 

رای  865
13 - محسـن اسـماعیلی بـا یک میلیـون و 364 هزار و 686 

رای
14 - محمدحسن زالی با یک میلیون و 298 هزار و 298 رای
15 - احمد جنتی با یک میلیون و 285 هزار و 858 رای

16 - سـید هاشـمی بطحایی بـا یک میلیون و 271هـزار و 630 
رای

17 - محمد یزدی با یک میلیون و 208 هزار و 643 رای
18 - سـید محمـد سـجاد عطاآبـادی با یک میلیـون و 160 

هـزار و 630 رای
19 - تقی مصباح با985هزار و 692 رای

20 - محمدباقر باقری با 941 هزار و206 رای
21 - علی مومن پور با 934 هزار و 356 رای

22 - غالمرضا مصباحی مقدم با 923 هزار و 248 رای
23 - علیرضا اعرافی با 884 هزار و 914رای

24 - عباسعلی اختری با 876 هزار و 54 رای
25 - سیدمحمدرضا مدرسی مصلی با 830 هزار و 77رای

تهران در مجلس خبرگان رهبری 16 نماینده دارد.
آخرین نتایج انتخابات مجلس در تهران

بـر اسـاس اطالعیـه وزارت کشـور سـتاد انتخاباتـی وزارت 
کشـور اسـامی منتخبـان انتخابـات دهمیـن دوره مجلـس 
شـورای اسـالمی از حـوزه انتخابیـه تهـران،ری، شـمیران، 
اسـالم شـهر و پردیـس هـم تـا سـاعت 21 دیروز بـه ترتیب 

اسـت: زیر 
1 - محمدرضا عارف با 1403608 رای

2 - علی مطهری با 1258640 رای
3 - علیرضا محجوب با 1141915 رای
4 - سهیال جلودارزاده با 1138444ری

5 -الیاس حضرتی با 1114320 رای
6 - کاظم جاللی 1092084 رای

7 - محمدرضا بادامچی 1083595 رای
8 - فریده اوالدقباد 1076153 رای

9 - مصطفی کواکبیان 1049809رای
10 - سیده فاطمه حسینی 1048732 رای

11 - پروانه سلحشوری 1032432رای
12 - ابوالفضل سروش 1030074 رای

13 - علی نوبخت حقیقی 1019316 رای
14 - غالمرضا حیدری 1018998 رای

15 - مهدی شیخ 1013372 رای
16 - فاطمه سعیدی 1012652 رای
17 - محمود صادقی 1009836 رای

18 - محمدعلی وکیلی 1007844 رای
19 - بهروز نعمتی 1001008 رای

20 - پروانه مافی 999393 رای
21 - فاطمه ذوالقدر 996839 رای

22- محمد جواد فتحی 977633 رای
23 - 25 داود محمدی 975491 رای
24 - سیدفرید موسوی975329 رای
25 - محمدرضا نجفی 975069 رای

26 -طیبه سیاوشی شاه عنایتی 974837 رای
27 - محسن علیجانی زمانی 969983 رای

28 - احمد مازنی 966737 رای
29 - علیرضا رحیمی 959827 رای

30 - عبدالرضا هاشم زایی 942177 رای
31- غالمعلی حداد عادل 923830رای
32- مرتضی آقاطهرانی 770203 رای

33 - مرضیه وحید دستجردی 757961 رای
34- سید محمد حسن ابوترابی فرد757740 رای

35- احمد توکلی 740770 رای
36 - بیژن نوباوه وطن با 659 هزار و 898 رای 

37 - علیرضا زاکانی با 644 هزار و 233 رای 
38 - یحیی آل اسحاق با 642هزار و 355 رای 

39 - فاطمه رهبر با 640هزار و 326 رای 
40 - مهرداد بذرپاش با 637 هزار و 803 رای

با اعالم نتایج انتخابات خبرگان در 5 هزار و 946 صندوق رای تهران مشخص شد

هاشمی اول، جنتی پانزدهم

کشف 98 گوشي قاچاق به
 ارزش ۵00 میلیون 
فرمانـده انتظامي سـیرجان از کشـف 98دسـتگاه گوشـي 
و  ریـال  ارزش 500میلیـون  بـه  قاچـاق  خارجـي  تبلـت  و 

دسـتگیري یـک قاچاقچـي در ایـن شهرسـتان خبـر داد. 
سـرهنگ »محمدرضـا ایـران نـژاد  گفـت: مامـوران دایـره 
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس آگاهي این شهرسـتان، در 
راسـتاي اجـراي طرح ایسـت و بازرسـي و کنتـرل خودروهاي 
عبـوري ، در محـور سـیرجان - بندرعبـاس مسـتقر شـدند. 
وي افـزود: از ایـن رو مامـوران بـا انجـام اقدامـات اطالعاتـي و 
پلیسـي بـه یـک دسـتگاه کامیون مشـکوک و پس از باررسـي 
از ایـن کامیـون 98 دسـتگاه گوشـي و تبلـت قاچـاق کـه بـه 
طـرز ماهرانـه اي در کابین کامیون جاسـاز شـده بود را کشـف 
کردنـد.  فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سـیرجان بـا اشـاره به 
ارزش 500 میلیـون ریالـي ایـن محمولـه قاچاق و دسـتگیري 

یـک نفـر قاچاقچـي در ایـن رابطه افـزود: گسـترش قاچاق اثرات منفـي فراواني بـر تولید داخلي داشـته و امنیـت اقتصادي را 
درجامعـه برهـم مـي زنـد و به همیـن علت پلیس مصمم اسـت تا با متخلفـان اقتصادي برخورد قاطع و قانوني داشـته باشـد. 

نیروی انتظامي

بلدوزر میلیاردي قاچاق
 توقیف شد 
فرمانـده انتظامي سـیرجان از کشـف یک دسـتگاه بلدوزر 

قاچـاق بـه ارزش پنـج میلیارد ریـال خبر داد. 
بـا  ایـران نـژاد« در گفـت و گـو  سـرهنگ »محمدرضـا 
خبرنـگار پایـگاه خبـري پلیـس گفت :مامـوران دایـره مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز پلیس آگاهي این شهرسـتان در راسـتاي 
اجـراي طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در محور سـیرجان 
بلـدوزر  دسـتگاه  یـک  حامـل  کامیونـي  بـه  بندرعبـاس   -

»کوماتسـو« مشـکوک شـدند . 
وي اظهـار داشـت : در بررسـي مـدارک بلـدوزر مشـخص 
شـد که راننـده فاقد هرگونه اسـناد و مدارک گمرکي اسـت . 
ایـران نـژاد با اشـاره بـه ارزش 5 میلیارد ریالـي این بلدوزر 
قاچـاق ادامـه داد: در ایـن زمینـه یـک نفـر دسـتگیر و بـراي 

سـیر مراحـل قانونـي بـه مراجع قضائـي تحویل داده شـد. 
فرمانـده انتظامـي شهرسـتان سـیرجان در پایـان خاطر نشـان کـرد: پلیس در راسـتاي وظایف خـود بـا قاچاقچیان کاال 

برخـورد قاطـع و قانونـي خواهـد داشـت و اجـازه جوالن بـه مخالن اقتصاد کشـور نخواهـد داد.

نیروی انتظامي

دو سارق کابل هاي 
مخابراتي دستگیر 
شدند 
رئیـس کالنتـري 20 کرمان از 
دسـتگیري دو سارق سیم و کابل 
مخابراتـي بـا هفـت فقره سـرقت 
خبر داد.  سـرگرد »نوید باقرزاده« 
در گفـت و گـو با خبرنـگار پایگاه 
خبـري پلیس گفـت: در پي وقوع 

چندیـن فقـره سـرقت سـیم و کابل در سـطح حوزه اسـتحفاظي ایـن کالنتري، 
پیگیـري موضـوع بـه صورت ویـژه در دسـتورکار مأمـوران انتظامي قـرار گرفت.  
وي افـزود: بـا برگـزاري جلسـات توجیهـي و ارائـه راهکارهـاي مناسـب جهـت 
گشـت زني هاي هدفمند و نامحسـوس، مأموران گشـت کالنتري موفق شـدند 
دو متهـم را کـه داخـل یـک خـودرو در حـال سـوزاندن مقـداري سـیم جهـت 
جداسـازي روکـش آن بودنـد شناسـایي و در یـک عملیـات غافلگیرانـه آنـان را 
بـه همـراه مقـدار قابـل توجهي سـیم و کابل دسـتگیر کننـد.  رئیـس کالنتري 
20 اظهـار داشـت: بـا هماهنگي مقام قضایـي و در بازرسـي از مخفیگاه متهمان 
مقادیـري سـیم و کابـل نیـز کشـف شـد کـه کارشـناس اداره مخابـرات بخش 
عمـده ایـن کابل هـا را به عنوان کابل هاي مخابراتي شناسـایي کردند.  سـرگرد 
باقـرزاده بـا اشـاره بـه اعترافـات اولیـه سـارقان در خصـوص این کشـفیات بیان 
داشـت: سـیم هـا و کابـل هاي کشـف شـده از متهمـان مربـوط به هفـت فقره 

سـرقت جداگانه اسـت. 

توقیف 10 خودرو با 
281میلیون خالفي 
شـهربابک  انتظامـي  فرمانـده 
گفت: مامـوران پلیـس راهور این 
شهرسـتان طـي یک ماه گذشـته 
متخلـف  خـودروي  10دسـتگاه 
را بـا 281میلیـون ریـال خالفـي 
پرداخـت نشـده ، توقیـف کردند.  
سـرهنگ »علي زمانـي« در گفت 
و گـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبري 

پلیـس گفـت: در راسـتاي اجراي طـرح کنترل خـودرو هاي عبوري در راسـتاي 
برقـراري نظم و امنیت در سـطح شهرسـتان ماموران پلیس راهور شـهربابک در 
مـاه گذشـته 10 خـودرو را بـا 281 میلیـون ریال خالفي پرداخت نشـده توقیف 
کردنـد.  وي تصریـح کرد: در میان خودروهاي توقیف شـده یک دسـتگاه خودرو 
پرایـد بـا 20 میلیون ریال و یک دسـتگاه خودرو ریو بـا 18 میلیون ریال خالفي 
بیشـترین خالفـي پرداخـت نشـده را دارنـد.  سـرهنگ »زماني«تاکید کـرد: در 
بررسـي بـه عمل آمده مشـخص شـد سـرعت غیرمجاز بیشـترین آمـار تخلفات 
خودروهـاي مذکـور اسـت. فرمانـده انتظامي شـهربابک در پایان با اشـاره به این 
کـه پلیـس اجازه تـردد به رانندگانـي که با اعمال خـود امنیت جاده هـا و معابر 
شـهري را بـر هـم مي زننـد؛ نخواهد داد از شـهروندان خواسـت تا بـراي اجراي 
هـر چـه بهتر قانون با پلیس همکاري بیشـتري داشـته باشـند و هـر گونه موارد 

مشـکوک را بـه خدمتگـزاران خـود در نیـروي انتظامي گـزارش دهند.

خبرخبر آگهی فقدان سند مالکیت
حکیمـه ابوترابـی چتـرودی فرزنـد احمد مالک ششـدانگ پـالک 14968 فرعـی از 2787 
اصلـی بخـش 3 کرمان که سـند مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 58183 صفحه 449 دفتر 
223 صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبور بعلـت نامعلوم مفقود و درخواسـت سـند مالکیت المثنـی نموده 
لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در 
تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله 
تسـلیم نماینـد واال پـس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد.

تاریخ انتشار: 94/12/10
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام  م الف 3204

آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139360319012014757هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـي اراضـي و سـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حـوزه ثبت ملک 
سـیرجان تصرفـات مالکانـه بـال معـارض متقاضـي آقـای حسـین آهـار فرزنـد حفیظ اهلل بشـماره 
شناسـنامه 1310 صـادره از سـیرجان در ششـدانگ یـک بـاب مغازه بـه مسـاحت 103/6 مترمربع 
پـالک 4005 فرعـی از 2802 فرعـی از 2311 اصلـی واقـع در بخش 35 کرمان به آدرس سـیرجان 
شـهرک تعمیـرکاران خیابان خورشـید خریداری از مالک رسـمی آقای محمدرضـا خواجویی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15روزآگهي مي شـود در 
صورتـي کـه اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیـت متقاضي اعتراضي داشـته باشـند مـي توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـي بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایي تقدیم 
نماینـد. بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/11/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/12/10

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی م الف 641        

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره139460319002009336هیات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج 
تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دادی ناوکی فرزند صفر بشـماره شناسـنامه323صادره از 
رودباردریـک قطعـه زمین مزروعی به مسـاحت102113مترمربع پالک196فرعی از 94اصلی مفروز 
ومجـزی شـده ازپالک94اصلـی قطعه یـک واقـع در کهنوج- چاهریـگان- چاه گـز بخش46کرمان 
خریـداری ازمالک رسـمی آقای دادخدا بهـزادی محرزگردیده اسـت.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردو نوبـت بـه فاصله15روزآگهـی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـندمالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند ازتاریـخ انتشـاراولین آگهی بـه مدت دومـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم وپـس ازاخـذ رسـید، ظرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت مذکور 

وعـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/26                         تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/10

 رئیس ثبت اسناد و امالک- اصغرناروئی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  اول  رای شـماره139460319062000949هیات  برابـر 
وضعیت ثبتی اراضی وسـاختمانهای فاقد سندرسـمی مسـتقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضی خانم معصومه ابارقی فرزند غالمعلی بشـماره شناسـنامه 497 
صـادره از گلبـاف در یـک بـاب خانه به مسـاحت 248/74 مترمربع پـالک 1 فرعـی از 1664 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 1664 اصلـی واقـع در گلبـاف خیابـان انقـالب کوچـه شـماره 8 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم بهجت پـور غالمحسـین زاده محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله15روزآگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به 
صدور سـندمالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند ازتاریخ انتشـاراولین آگهی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم وپس ازاخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت 

مذکـور وعـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادرخواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/12/10                          تاریخ انتشار نوبت دوم:94/12/25

 رئیس ثبت اسناد و امالک-محمد مقصودی م الف 3200
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

حکیمـی گفتـه اسـت که تا سـایر سـرزمینها را تجربه نکنی 
بـه شـناخت صحیحی از سـرزمین خـود نخواهی رسـید! واضح 
اسـت کـه ایران امـروز ما با معیارهـای روز دنیای معاصر کشـور 
پیشـرفته و درجـه اولـی نخواهـد بـود و در علـل آن نیـز هـر 
کسـی از ظـن خود تحلیلـی در آسـتین دارد و راه حلهایی برای 
بهبـود اوضـاع هم در جیـب! عمیقا بـاور دارم بسـیاری از خرده 
فرهنگهـای سـازنده و صلح آمیز صرفـا اندک همتی بـرای اجرا 
می طلبـد و بـس و ای بسـا کـه زمینه سـاز رشـد فرهنگ کالن 
ایـران ما باشـد. کافیسـت اندکی دلمـان برای کشـورمان بطپد!
بطری هـای پالسـتیکی، نقـش بسـیار زیـادی در تخریـب 
محیـط زیسـت مـا دارد. در این میان، درب های بطـری که آلیاژ 
متفاوتـی نسـبت به خود بطری هـا دارند نیز بی نصیب نیسـتند 
و ضربه های جبران ناپذیری به وسـیله همیـن درب های کوچک 
بـه طبیعت ما رسـیده اسـت. امـا حاال بـا جمـع آوری درب های 
بطـری، هـم بـه محیط زیسـت کمـک کرده ایـد و هم یـک کار 

خیر انجـام داده اید!
همزمان با ارتقای سـطح رفاه در ایـران بطریهای PET برای 
بسـته بنـدی و فـروش آب معدنـی بسـیار متـدوال شـده و هر 
یکـی از مـا روزانـه چنـد تایی بطری خالـی روانـه زباله میکنیم! 

بطریهایـی کـه قابـل بازیافت هسـتند و در طبیعت هـم تجزیه 
نمیشـوند. تخریب محیط زیسـت، زشـتی چهره اماکن عمومی، 
حیـف و میـل شـدن مـواد قابـل بازیافـت گرانقیمت هـم نتایج 
ایـن بـی خـردی هـر روزه ماسـت. در کشـوری بـا 80 میلیـون 
جمعیـت خـدا میدانـد کـه هـر روز چه تعـداد از ایـن بطریهای 
خالـی را کـه بـه نوعی پـول محسـوب میشـوند در طبیعت رها 

میکنیم!
در بسـیاری از کشـورهای اروپایـی مبلغی حـدود نیم یورو 
بـه عنـوان عـوارض محیط زیسـت روی هر بطری از مشـتری 
دریافـت میشـود و مشـتری پـس از مصـرف در صورتـی کـه 
یـا فروشـگاهها  بـه دسـتگاههای مربوطـه  را  بطـری خالـی 
تحویـل دهـد مبلـغ عـوارض را پـس میگیـرد! اینگونه اسـت 
کـه مصـرف کننـده بـی مبـاالت از پیـش مـورد جریمـه قرار 
گرفتـه اسـت و مصرف کننـده متعهد هم با پـس دادن بطری 
زیانـی نمـی بینـد! مـواد بطری هـم بازیافت شـده و به چرخه 
مصـرف بازمیگـردد. از طرفی تعـداد زیادی از افـرادی که قبال 
گدایـی میکردنـد در بـه در بـه دنبال ایـن بطریهـا میگردند و 
عمـال نقـش زبالـه جمع کـن آزاد را برای محیط زیسـت بازی 
میکننـد و دستمزدشـان را هـم نقـدی از دسـتگاه اتوماتیـک 

دریافـت مـی کنند!
ایـن روزهـا کمپینـی بـه منظـور بازیافـت درب هـای ایـن 
بطـری ها تشـکیل شـده اسـت کـه بـا جمـع آوری درب های 
بطـری )ایـن مـاده قابـل بازیافت( آسـیب کمتری بـه طبیعت 

برسانیم.
اسـفند 93  آخـر  روزهـای  از  داسـتان کمپیـن هسـتمت 
شـروع شـد. هسـتمت گروهی از شـهروندان عادی هسـتند که 

درهـای پالسـتیکی جمع می کنـد، آنها را به غرفه هـای بازیافت 
شـهرداری می فروشـد و از درآمـد حاصـل از این بـرای معلولین 
صندلـی چـرخ دار می خـرد، به همین سـادگی! هسـتمت با این 
کار، هـم کمـک بزرگـی بـه محیـط زیسـت می کند و هـم کار 

بزرگـی بـرای آنهایـی که نیازمنـد به ویلچر هسـتند.
بـرای اطـالع از چگونگی مشـارکت، محل تحویـل درب های 

بطـری و... بـه سـایتhastamet.com مراجعه فرمایید.

بطری ها را به ویلچر تبدیل کنیم
پیشنهاد

فرهنگ شهروندی

در روانشناسـی اصطالحـی هسـت 
کـه   social nubmness نـام  بـه 
بـه فارسـی آن را کرختـی اجتماعـی 
می گوییـم، از چنـد روز پیـش عـده ی 
زیـادی از دوسـتان را می دیدیـم که در 
بحث هـای سیاسـی و اجتماعـی به این 
و می گوینـد:  اشـاره می کننـد  حالـت 
امیدی نیسـت و هـر کاری را باید دولت 
انجـام دهـد، در غیـر این صـورت مردم 
بـه خـودی خود اقدام بـه انجام کارهـای عام المنفعه نمی کنند. 
کـه بایـد نشـانه هایی کـه در اطـراف آنها هسـت را به رخ شـان 
کشـید و روی همیـن نشـانه هایی کـه در اطراف مـان هسـت 
تاکیـد کنیـم و یادآوری کنیم کـه این کارهـا از همین مردمی 
سـر زده کـه عـده ای عـادت دارند ایشـان را به مسـخره بگیرند 
و لهجـه ی شیرین شـان را موجـب خنـده بدانند و تـا جائی هم 
پیـش رفته انـد کـه بچه هـای مـا وقتـی که بـرای تحصیـل به 
شـهر های دیگـر می رونـد در اولیـن اقـدام تمـام سعی شـان 
را می کننـد تـا از لهجـه خـود را رهـا کننـد و تـا آنجـا کـه 
می تواننـد به شـهر محل تولدشـان اشـاره ای نکننـد گویا جرم 
و جنایتـی مرتکـب شـده اند که خودشـان هم بی خبر هسـتند 
و یـا )خدایـی ناکـرده( تبعیضی علیه شهرسـتانی ها در مجلس 
شـورای اسـالمی تصویـب شـده و بایـد کـه هویت خویـش را 
پنهـان کننـد در غیـر این صـورت مـورد ضـرب و شـتم قـرار 
می گیرند.قبـل از هرچیـز به تصویـری که با تزگی در سرتاسـر 
شـهر می بینیم اشـاره می کنـم که همیـن دیوارهـای مهربانی 
اسـت و خوشـبختانه مـردم هـم اسـتقبال خوبـی کرده انـد و 
هـر از چنـدی بـه تعـداد ایـن دیوارهـا هـم افـزوده می شـود و 
از طرفـی تصویـر بسـیار جالبـی کـه دیـروز در خیابـان اقبـال 
دیـدم را شایسـته ی مطـرح شـدن مي دانیـم: مادری بـه همراه 
دو فرزنـدش کنـار دیـوار مهربانـی ایسـتاده بـود و یکـی یکـی 
لباسـها را بـه تـن بچه هایـش می گرفـت تا آنچـه که انـدازه ی 
دو فرزنـدش هسـت بردارد و مبادا لباسـی اضافه بـردارد و بکار 
بچه هـای خـودش نیایـد و بچه هـای دیگـری را هـم از ایـن 
شـانس محـروم کند و جالب تـر اینکه دیوار مهربانـی مذکور در 
هفته ی گذشـته هر روز پر شـد و نیازمندانی لبـاس به اندازه ی 
نیـاز برداشـتند و خالـی شـد و دوباره بـا لباس هـای دیگری پر 
شـد، باشـد کـه دلهـره ی لبـاس عیـد را از جـان رنجـور حتی 
چنـد تن نیازمنـد دور کند. در کرمان هم مثل دیگر شـهرهای 
کشـور مـردم سـعی می کننـد خودشـان بـه خودشـان کمک 
کننـد و تعـداد زیاد خیریه هـا و ان جی اوهـا و فعالیت های زیاد 
مردمـی بـرای بهبـود وضعیـت سـتم دیدگان و آسـیب پذیران 
همـه و همـه دالیلـی هسـتند بر این مدعـا و خوشـبختانه روز 
بـه روز کرمانی ها بیشـتر و بیشـتر بـه جهانیـان ثابت می کنند 
کـه هرچنـد بـه گواهی تاریـخ مردمی سـختی کشـیده ایم، اما 
ایـن تجربیـات تاریخـی باعـث نشـده اند کـه کرمانی هـا عالقه 

بـه هم نـوع را فرامـوش کنند.بیایید چنـد نمونـه از کارهایی که 
کرمانی هـا در یـازده ماه گذشـته برای همشـهریان خـود انجام 

داده انـد بـه یـاد بیاوریم:
ایـن  مهم تریـن  کـه  مختلـف  خیریه هـای  فعالیت هـای 
فعالیت هـا بـه راه افتـادن یکـی پـس از دیگـری بازارچه هـای 
خیریـه  بـود مـه بـا اسـتقبال پر شـور مـردم هم مواجه شـدند 
تـا جائـی کـه برای کمـک به کـودکان بیمار مثال یـک پیراهن 
بـه قیمت هـای میلیونی فروخته شـد و یا همکاری مـردم برای 
عضویـت در ان جی اوهای حمایتی از کـودکان کار و خیابان، راه 
انـدازی دیوارهـای مهربانی مختلف که گاهی عـالوه بر لباس و 
کفـش حتـی کتـاب و مجله هم بـه نیازمند تقدیم می شـد که 
غـذای روح هـم فراهم شـود و در این میان حتـی حیوانات هم 
نادیـده گرفته نشـدند و مراکـزی مثل پناهـگاه حیوانات نجات 
کرمان تاسـیس شـده اند تـا دوسـت داران حیوانـات بتوانند هر 
حیـوان بـی سرپرسـتی کـه پیـدا می کنند بـه ایـن پناهگاه ها 
ببرنـد و از ادامـه ی حیـات ایـن حیـوان بـدون مشـکل و درد 
مطمئن شـوند و در عین حال کسـانی که می توانند کمک های 
نقـدی بـه این مراکـز بکنند تا ایـن موجودات بی گنـاه نیازمند 
غـذا و یـا نظـارت دام پزشـک نباشـند و همیشـه چشـم های 
نگرانی پی گیر مسـائل ایشـان باشـد.)هرچند عـده ای معتقدند 
این کارهـا لـوس هسـتند و بایـد بیشـتر بـه فکـر انسـان ها بود 
امـا نمی تـوان ایـن مهـم را ندیـده گرفـت که شـرط انسـانیت 

دلسـوزی و مهر اسـت(.
بـا ایـن وجـود پیشـنهاداتی هـم در ایـن زمینه هـا وجـود 
دارد کـه می شـود بـه فعالیـن پیشـنهاد کـرد کـه اگـر مایـل 
بـه ادامـه ی ایـن رویکـرد خـوب و انسـانی هسـتند می تواننـد 
از همـکاران خارجـی هـم نکته هـای جالبـی را بیاموزنـد یکی 
از ایـن نکته هـا حمام و بهداشـت بـرای کـودکان کار و خیابان 
و کارتـن خوابهاسـت، تـا بحـال بارهـا هـم در پیام مـا و هم در 
رسـانه ها و شـبکه های اجتماعی به چرایـی موجودیت کودکان 
بارهـا هـم  کار و کارتن خوابهـا پرداخته ایـم و پرداخته انـد و 
پیشـنهاداتی بـرای کمک،بهبـود و بازگشـت آنها به خانـواده و 
جامعـه داده شـده امـا آیـا نباید به بهداشـت ایشـان پرداخت؟ 
مدتـی پیـش نتیجـه تحقیقی منتشـر شـد کـه ثابـت می کرد 
هـر معتـاد معـادل 6 بیمـار مبتـال بـه سـرطان بـرای کشـور 
هزینـه می تراشـد، و متاسـفانه هیـچ بیمه ای هزینه هـای ترک 
اعتیـاد را هـم حتـی بـه گـردن نمی گیـرد و چشـم ایشـان به 
کمک هـای دولتـی و مردمی اسـت تا شـاید بتوانند ترک کنند 
و زندگـی دوبـاره ای را آغـاز کننـد، اما بیایید درباره ی مسـائلی 
کـه می توانیـم بـه زودی و راحتـی آن مشـکالت را حـل کنیم 

بپردازیم.
در سان فرانسیسـکو، حـدود 6500 بی خانمان وجود دارد که 
تمـام عمـر خودشـان را در خیابان هـا می گذرانند و بسـیاری از 
آن هـا ممکـن اسـت حتی سـال ها از حمام اسـتفاده نکننـد. از 
همین رو موسسـه ای به نام “الوا” بر اسـاس طرحی که یکی از 

بازاریـاب  هایش داده، به فکر انجام کاری برای ایجاد حمام برای 
بی خانمان هـا افتاده انـد. دونیس سـندوال که ایده ایـن طرح از 
اوسـت، ایـده شـکل گیری چنیـن موضوعـی را اینگونه تعریف 
می کنـد: یـک روز در خیابـان راه می رفتـم که زنـی از کنارم رد 
شـد کـه بسـیار کثیف بـود، در همین حـال گریه می کـرد و با 
خـودش می گفـت مـن هرگز دوبـاره تمیـز نمی شـوم! دونیس 
کارش روی این ایده را سـال 2013 با این شـعار که »هرکسـی 
حـق دارد تمیـز باشـد« شـروع می کند. پـروژه در ابتـدا با یک 
اتوبوس که توسـط شـهرداری سان فرانسیسـکو در اختیار آن ها 
قـرار می گیرد، شـروع می شـود. یـک اتوبوس که تمـام امکانات 
حمـام کـردن را دارد در جـاده قـرار می گیرد و بعـد از موفقیت 
همـان یـک اتوبـوس، تعـدادی دیگر هـم اضافه می شـوند و در 

نقطه هـای مختلف شـهر قـرار می گیرند.

امـا خوشـبختانه مـا کرمانی هـا نیـازی بـه اتوبـوس و حمام 
سـیار نیاریـم و بـه راحتـی مي توانیـم بـا فراهـم آوردن پـول 
وهزینه هـای کافی از حمام هایی مثل گرمابه سـعدی اسـتفاده 
کنیـم و روزی را بـه ایـن کار تخصیـص بدهیـم و مثال هر سـه 
شـنبه را روز پاکـی خیابـان خواب هـا بنامیم.تـا هـم از انقراض 
حمـام هـای عمومـی پیـش گیـری کنیـم و هـم به بهداشـت 

عمومـی کمـک کنیم.
جمعیـت دفـاع از کـودکان کار و خیابـان و روزنامـه ی پیـام 
مـا در ایـن امر پیـش قدم شـده اند و از همـه ی عالقمندان هم 
دعـوت می شـود که بـا فعالین جمعیـت دفاع تمـاس بگیرند و 

نقشـی در ایـن عمل انسان دوسـتانه داشته باشـند.
شـماره  بـرای  ایـن  بـا  پی نوشـت:09130432380 
هماهنگی هـای الزم جهـت همـکاری تمـاس بگیرید.

تعداد کاربران فعال تلگرام 
به 100 میلیون رسید، 60 درصد 

افزایش در عرض 9 ماه

چنـدی پیـش مسـئوالن تلگـرام خبـر دادنـد 
در  اپلیکیشـن  ایـن  فعـال  کاربـران  تعـداد  کـه 
مـاه، بـه 100 میلیـون رسـیده اسـت، آمـاری به 
راسـتی خیره کننـده. ایـن مطلـب در جریان یک 
همایـش در کنگـره جهانـی موبایل در بارسـلونا، 
-پـاول  تلگـرام  بنیان گـذار  و  رئیـس  توسـط 

دوروف- بیـان شـد.
روز 350 هـزار  او همچنیـن گفـت کـه هـر 
کاربـر تـازه بـه ایـن اپ می پیوندند. تلگـرام حاال 
در 200 کشـور دنیـا، کاربـر دارد کـه روزانـه 15 
در  ارسـال می کننـد.  بـرای هـم  پیـام  میلیـارد 
شـرایطی کـه نسـبت بـه 9 مـاه قبـل، تلگـرام 
60 درصـد کاربـران بیشـتری جمـع آوری کـرده 
اسـت، باید ایـن مطلـب را هم خاطرنشـان کنیم 
کـه تعـداد کاربـران فعـال واتـس اپ و نیـز خود 
نفـر  مسـنجر فیس بـوک، حـدود یـک میلیـارد 
در مـاه اسـت. یعنـی پیام رسـان شـماره یـک در 
ایـران، هنـوز نسـبت بـه پیام رسـان های تحـت 
مالکیـت فیس بـوک، خیلـی عقب تـر اسـت. امـا 
بایـد ایـن را هـم در نظـر داشـت که تلگـرام تنها 
3 سـال عمـر دارد، مسـتقل اسـت و هیـچ غـول 

اینترنتـی، حامـی آن نبـوده اسـت.
تلگـرام  خالقیت هـای  و  ابتکارهـا  جـز  بـه   
و امنیـت نسـبی بهتـر آن نسـبت بـه برخـی از 
پیام رسـان های ناامـن، شـرایط دیگـری هـم در 
تلگـرام کمـک  محبـوب شـدن  بـه  میـان  ایـن 
کـرده اسـت، مثـال بعـد از اینکه در سـال 2014 
شـد،  خریـداری  فیس بـوک  توسـط  اپ  واتـس 
دسـته قابـل توجهـی  از کاربـران بـه واتـس اپ 
بی میـل شـدند و البتـه فیلتـر شـدن برخـی از 
برزیـل کـه  واتـس اپ در  پیام رسـان های مثـال 
رسـانه های  بـه  زیـاد  عالقه منـدی  بـا  کشـوری 
اجتماعـی اسـت، به رشـد ناگهانی تلگـرام کمک 
زیـادی کـرد. امـا در ایـن میـان شـاید چیـزی 
کـه بـرای مـا مهـم باشـد، سرنوشـت تلگـرام در 
ایـران باشـد. تلگـرام در ایـن چنـد ماهـه، گاهی 
تـا آسـتانه »عـدم دسترسـی« پیـش رفته اسـت 
و می شـود پیشـبینی کـرد کـه در صـورت عملی 
شـدن برخـی از کمپین ها در انتخابـات پیش رو، 
تلگـرام از حالـت یک پیام رسـان سـاده بـه درآید 
و کسـی چـه می دانـد شـاید مسـئولیت انتخـاب 
یـا عـدم انتخاب برخـی از نامزدها متوجـه تلگرام 
شـود! در پسـت بعـدی مـا پیشـاپیش، در مـورد 

دنیـای پسـاتلگرامی در ایـران خواهیـم گفـت!

سه شنبه ها روز پاکی کارتن خواب ها

خبر

افقی
1-خوراکی از دل و جگر- شهر زیتون
2-تنه درخت- باگذشت- تعیین شده

3-وخامت امر- جنس مدال سومی- فرکانس
4-نوعی میوه مغزدار- بت جاهلیت- سرایدار مدرسه

5-هـدف فوتبـال- آمـوزگار- یکـی از سـبزی هـا کـه ارزش 
غذایـی زیـادی دارد- سـتون بـدن

6-بی آن فطیر است- گرمی بازار- قطار
7-امر به نگریستن- نام دخترانه- شهر انار

8-کیسه پول قدیمی- آب چشم- ورزش توپ و چوگان
9-عقیده و مسلک- درخودماندگی- تخلص استاد همایی

10-ضربـه بـا پـا- مـژده رسـان- به صـورت جـدی و برابر با 
تشریفات

11-نفس سوزناک- نوعی ترشی- میرا- خاندان
12-موسس ، مسبب- خشکی- بدقواره و چاق

13-مایه نشاط و خرمی دل- آباد- ناممکن
14-از گل ها- نهر- معدن

15-منطقـه سـرد معـروف قطـب- مرجع رسـمی تظلمات و 
شـکایات ..... است

عمودی
1-قـاره پیرامـون قطـب جنوب زمیـن را گوینـد- صاحب اثر 

اسـفار اربعه
2-الک- از ادوات ورزش باستانی- زباندار بی زبان

3-محبت- ماه دوم تابستان- پدر
4-شتر بی کوهان- شهر ایتالیا- فرهنگ لغت فرانسه
5-خوب نیست- شهری مذهبی در عربستان- بصیر

6-باختر - بی قید و بند - ضد قهر! - محل
7-عامل بیماری - کنج - اولین نت موسیقی
8-واحد بوکس - واحد زلزله - واژه استلزام

9-واحد دارویی - سوغاتی اصفهان - گول زننده
منـزل   - فدراسـیون جهانـی شـنا   - اتومبیـل  10-فرمـان 

جوانمـرد  - بـزرگ 
11-اسب پیامبر اکرم )ص( - هم وزن - جاده خون

12-موافق و هم سخن - پسوند شباهت - وسط
13-خنده رو - نوعی اتومبیل سواری - نمونه ساختمان

14-چیـن پیشـانی - خوشـه سـتاره ای - از مظاهـر زیبـای 
طبیعی

15-جایـی بـرای مشـاهده ، بررسـی و انـدازه گیـری پدیده 
هـای آسـمانی - کشـور اروپایی
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آگهی مزایده نوبت اول 
در اجـرای اجرائیـه شـماره 9410423449100051 صـادره 
از شـورای حـل اختـالف شـماره 1 راور له محمـد نیک روش 
راوری فرزنـد علـی و علیـه آقـای محمـد رضـا شـریف زاده فرزنـد 
غالمحسـین دایـره اجرای احکام دادگسـتری شهرسـتان راور در نظر 
دارد یـک قطعـه زمیـن واقـع در شهرسـتان راور خیابان امـام کوچه 
شـماره 26 بـه شـماره پالک ثبتـی 16 فرعی از 600 اصلی و شـماره 
ثبـت 10556 بـه مسـاحت 119/25 متـر مربع با قیمت کارشناسـی 
66/780/000 ریـال کـه براسـاس نظریه کارشـناس بـرآورد گردیده 
اسـت را از طریـق مزایـده بـه فروش برسـاند. جلسـه مزایـده در روز 
دوشـنبه مـورخ 1395/1/15 سـاعت 8:30 صبـح در محـل اجـرای 
احـکام مدنـی راور بـا حضـور نماینـده دادسـتان برگـزار مـی گـردد. 
لـذا طالبیـن خریـد مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز تـا قبـل از روز 
برگـزاری مزایـده از ملـک مذکـور بازدیـد نماینـد و شـخصی برنـده 
مزایـده خواهـد شـد کـه باالترین قیمـت را پیشـنهاد نموده باشـد. 

مصطفی آبادیجو- دفتر اجرای احکام مدنی 
م الف 369 

آگهی فقدان سند مالکیت
ابولفضـل فامیلـی فرزنـد محمدحسـن مالک ششـدانگ پالک 
1950 فرعـی از 2843 اصلـی بخـش 3 کرمـان کـه سـند 
مالکیـت آن بشـرح ثبـت شـماره 82849 صفحـه 106 دفتـر 343 
صـادر و تسـلیم گردیـد. ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی 
تصدیـق امضـا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت پـالک مزبـور بعلت 
نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا 
باسـتناد اصـالح تبصـره یـک اصالحـی مـاده 120 آئین نامـه قانون 
ثبـت مراتـب در یـک نوبت در تاریـخ مندرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظرف مـدت ده روز پس 
از انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم 
نماینـد واال پـس از مـدت مذکـور نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی اقـدام خواهد شـد. 
تاریخ انتشار: 94/11/10

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام م الف 3211
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ویژه

خبرنگاران پیام ما هدایای کمیته امداد 
را برگشت دادند

روز گذشـته در نشسـت خبـری مدیـرکل کمیته امداد امـام خمینی 
کرمـان، بـه خبرنـگاران یـک کارت هدیـه و یـک سـاعت اهـدا شـد. در 
ایـن جلسـه عـکاس و خبرنگار پیـام ما هم حضور داشـتند و بـه این دو 
نفـر هـم این اقـالم اهدا شـد. طبق آیین نامـه اخالق حرفـه ای روزنامه 
پیـام مـا، که در سـایت ایـن روزنامه وجـود دارد، این اقالم بـه این اداره 
کل برگشـت داده خواهـد شـد. ایـن اقالم در حالـی به خبرنـگاران اهدا 
شـد کـه قـرار اسـت در پایـان هفتـه جـاری جشـن نیکـوکاری برگـزار 
شـود. آیـا بهتـر نبـود ایـن اقـالم در جشـن نیکـوکاری بـه نیازمنـدان 

اهـدا می شـد؟

یادداشت

باهنر کجایی؟ تو االن کجایی؟
 »یـک قهرمـان قبـل از اینکـه مـدال طالیـش را از 
دسـت بدهـد خـودش بایـد تشـک را ببوسـد و کنـار 
بکشـد.« ایـن جمله را باهنـر بعد از ثبت نـام نکردن در 
انتخابـات مجلس دهم به خبرگـزاری خبرآنالین گفت. 
کرمانـی االصلـی کـه از او بـه عنـوان »سـلطان البـی 
مجلس«یـاد می کنند.محمدرضا باهنر نماینده دور دوم 
و هفتـم از بافـت و کرمان و ادوار سـوم، چهـارم، پنجم، 
هشـتم و نهـم از تهـران بوده اسـت. یعنی 28 سـال عمـر خـود را در مجلس 
گذرانده.عضـو تاثیـر گـذار اصولگرایـی که سـابقه حضـور در راس فراکسـیون 
اکثریت،عضویت در هیات ریسـه و نایب رئیسـی در مجلس شورای اسالمی را 
در پرونـده خـود دارد. وی امـا غایب بـزرگ آخرین روز ثبت نـام های مجلس 
دهـم بـود. برخـی از بازنشسـتگی باهنـر خبر مـی دادند و بعضـی تمایلش به 
رفتـن بـه بدنـه دولـت را دلیـل ثبـت نـام نکـردن باهنر قلمـداد مـی کردند.
موضوعـی کـه با توجه بـه زاویه سیاسـی دولت کنونی بـا وی محتمل به نظر 
نمـی رسـد. باهنـر در یکماه گذشـته از پاسـخ روشـن بـه این موضـوع طفره 
رفـت. در مصاحبـه ای امـا گفته بـود:» این بار اصالح طلبان با نفـس گرم وارد 
انتخابـات دهـم شـده انـد.« وی پیش بینـی کـرده بود:»اصالح طلبـان اینبار 
اقلیـت قدرتمنـدی خواهنـد بود« اما امروز و با شـمارش آرای مـردم در تهران 

شـاید بهتـر بتـوان موضوع عـدم ثبت نـام باهنر را تحلیـل کرد. 
غیبت مرد کار کشـته سیاسـت ایران در کارزار انتخابات مجلس دهم برای 
اصولگرایـان پیامـی مهم را دربرداشـت . پیامی که تصمیم گیـران اصولگرایی 
از کنـار آن به سـادگی گذشـتند. شـاید برخی همچون حداد عـادل فرصت را 
مناسـب تـر دیدند تـا به تنهایی در نـوک پیـکان اصولگرایی قـرار گرفته و به 
لشـکر دسـته دوم اصالح طلبان در تهران حمله کننـد. آن هم اصالح طلبانی 
کـه یـاران اصلـی خود را در ترکیب نداشـتند و با تیمی از »امید« به ایسـتگاه 

هفتم اسـفند آمده بودند.
امـا پذیرفتـن اینکه باسـابقه ترین مـرد اصولگـرای پارلمان دندان کرسـی 
مجلـس را کشـیده اسـت بـه همیـن سـادگی هـا نبـود.او بـه درسـتی هوای 
آسـمان سیاسـت در ایران و بخصوص در تهران را پیش بینی کرده بود و چه 
بسـا که حدس می زد مردم می آیند. بیشـتر از گذشـته و رای می دهند آن 

هـم به هـر دو لیسـت!»تکرار می کنـم به هر دو لیسـت!«
امـروز که هفتم اسـفند را پشـت سـر گذاشـته ایـم و نتیجـه آرا در تهران 
چشـم همه اصولگرایان و تحلیلگران آنها را حسـابی روشـن کرده اسـت .شاید 
حـاال هضـم دلیل عدم حضـور مرد البی های مجلس را بتـوان بهتر درک کرد 
. نتایـج آرا در حـوزه انتخابیـه تهـران و حومـه تا زمـان نگارش این یادداشـت 
بـه نقطـه پایانی خود نرسـیده اسـت اما آنچه پیداسـت از لیسـت اصولگرایان 
تنها سـر لیسـت هسـت که برای مانـدن در جمـع 30 نفره پایتخت دسـت و 
پـا میزنـد. حـاال باهنر در روزهـای منتهی به بهـار 95 در منزل شـخصی اش 
نشسـته و بـه رسـم کرمانـی ها چای قنـد پهلو میل مـی کنـد و لطیفه های 
سـاخته شـده در مـورد نتایـج آرا در تهـران را در نـرم افزار تلگـرام می خواند 
و طعـم یـک تصمیـم منطقـی را زیر زبانـش مزه مزه مـی کنـد. در حالی که 
»حـداد« ، عادالنـه در رینـگ رقابـت بوکس مـی خورد.»یک قهرمـان قبل از 
اینکـه مـدال طالیـش را از دسـت بدهد خودش باید تشـک را ببوسـد و کنار 

بکشد.«

ویژه
پیام رهبر معظم انقالب اسالمی در پی حضور پرشکوه مردم در انتخابات؛

ملت ابران مردمساالری دینی را در چهره 
درخشان خود به جهانیان نشان دادند

 آیـت اهلل خامنـه ای در پیامـی از ملـت ایـران بـرای حضور پر شـور 
در انتخابـات تشـکر کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
خداونـد دانـا و توانـا را سـپاس کـه در آزمـون بزرگـی دیگـر، ملـت 
آگاه و مصّمـم ایـران را بـه پیـروزی رسـانید؛ آنان توانسـتند برای سـی 
و ششـمین بـار از آغـاز انقـالب اسـالمی، در انتخاباتی سراسـری، با عزم 
راسـخ و شـور و نشـاط به یادماندنـی، حضـور یابنـد و سرنوشـت کشـور 
را در مقطـع قانونـی، رقـم زننـد؛ نماینـدگان خـود را بـرای تشـکیل دو 
مجلـس پـر قـدرت و پـر اهمیـت برگزیننـد و بـار دیگـر مردمسـاالری 
دینـی را در چهـره ی درخشـان و پـر اقتـدار خـود بـه جهانیـان نشـان 

دهند.
ایـران اسـالمی بـه ملـت خـود می بالـد و بـه اسـتحکام مقّرراتـی که 
ایـن فرصتهـای مغتنـم را بـرای قـد برافراشـتن و تجدیـد قـوای ملـی 

فراهـم آورده اسـت، سـر می افـرازد.
اینجانـب وظیفـه ی خـود می دانـم کـه از ایـن لبیـک عمومـی بـه 
فراخـوان نظام اسـالمی سپاسـگزاری کنم و پاداش و هدایـت الهی برای 
مردمـی کـه ایـن جمعه ی پـر کار و پر شـکوه را آفریدند مسـألت نمایم.

بـه مسـئوالن کشـور چـه انتخاب شـوندگان بـرای مجلـس شـورای 
اسـالمی و مجلـس خبـرگان و چـه دارنـدگان مناصب اجرایـی در قوای 
دیگـر و چـه دیگـر مسـئوالن در سـازمانها و نهادهـا، یادآور میشـوم که 
سپاسـگزاری شایسـته را در خدمـت صادقانـه بـه مردم و کشـور و نظام 
اسـالمی محقـق سـازند؛ ساده زیسـتی، پاکدسـتی، حضـور پیوسـته در 
جایـگاه مسـئولیت، ترجیـح منافـع ملـی بـر خواسـته های شـخصی و 
جناحی، ایسـتادگی شـجاعانه در برابر مداخالت بیگانـه، واکنش انقالبی 
بـه نقشـه های بدخواهان و خائنـان، منش جهادی در اندیشـه و عمل، و 
در یـک جملـه: کار بـرای خـدا و در راه خدمـت به خلق خـدا را، برنامه 
دائمـی خویـش در دوران ایـن مسـئولیت بدانند و به هیـچ قیمت از آن 
تخطی نکنند. روزگار بسـیار حسـاس کنونی، حساسـیت و هوشـیاری و 
عـزم راسـخ همگان بویژه شـما مسـئوالن را می طلبد. پیشـرفت کشـور 
هدف اساسـی اسـت. پیشـرفت صوری و منهای اسـتقالل و عّزت ملی، 
پذیرفتـه نیسـت. پیشـرفت، بمعنـی حـل شـدن در هاضمه ی اسـتکبار 
جهانـی نیسـت. و حفظ عـّزت و هویت ملـی جز با پیشـرفت همه جانبه 
و درونـزا دسـت یافتنی نیسـت. مجلس آینـده درباره ی این سـرفصلهای 
مهـم، وظائـف سـنگینی برعهـده خواهد داشـت و امید اسـت که نصاب 

پاسـخگوئی در برابـر خـدا و مردم را همـگان در آن مشـاهده کنند.
الزم میدانـم از دسـت اندرکاران برگـزاری ایـن انتخابـات بـا شـکوه؛ 
مسـئوالن اجرائـی و نظارتـی؛ تأمین کنندگان امنیت؛ سـازمان رسـانه  ی 
ملـی و دیگـر دسـتگاهها و اشـخاص مؤثـر صمیمانه سپاسـگزاری کنم.

توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

نکیسا خدیشی

موسیقی

آلبوم جدید رضا یزدانی در راه است
بـه همـه شـما  نوشـت: سـالم  اینسـتاگرامش  در  یزدانـی  رضـا 
عزیزانـم.. بـا همـه بچـه هـای گـروه بـه شـدت مشـغول کار بـر روی 
البوم هسـتیم تقریبا روزی 12 سـاعت کار میکنیم ...  مشـغول پیش 
تولیـد چنـد ویدیـو جدید هم از البوم هسـتیم .. باز هـم الزم به ذکره 

کـه عاشـقتونم... عکس:مونـا فاضلی

عکس: یاسر خدیشي

زندگی به هیچ روی اسرار آمیز نیست. 

زندگی بر هر برگ هر درخت، بر تک 

تک شاخهاي درختان نوشته شده؛ 

زندگی در هر یک از انوار زرین آفتاب 

گنجانیده است. به هر چه بر می خوری 

زندگی است، با تمام دردهاي که داردو 

ساخته ي توست.

عکس نوشت


