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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,300,000
9,300,000
 4,780,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,680,000
1,800,000

952,260

دالر
يورو
پوند

33,190
36,800
51,009

پژو 206 تيپ 5
پژو 405 دوگانه

پژو پارس

36,690,000
30,420,000
36,769,000

تيبا 
سايپا 111

مگان 2000 

24,610,000
20,140,000
76,779,000

پرادو 2 در
سورنتو

سراتو، اتوماتيک 

2,700,000,000
2,040,000,000

920,000,000

فرداامروز

 معاون اول رئیس جمهور 

مخالفان ما را آزار 
می دهند اما نمی ترسیم

کم دلی و چند زبانی 
در خانه شهر کرمان

یادداشتی از یاسر سیستانی نژاد

2

4

فرهنِگ سه خطی
تحلیلی بر رفتار و کردار امروز

 اکثر جامعه مدنی ایران 

با سرمایه گذاری شرکت توسعه اقتصادی کویر 
صورت گرفت

رونمایی از سکه های طال و نقره 
منقش به بارگاه ائمه اطهار )ع(
در کرمان
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 رضا عبادی زاده
و   92 جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  از  بعـد 
پیـروزی حسـن روحانـی، همانطـور کـه انتظـار 
مـی رفـت مجلس اصولگـرای نهم چنـدان رابطه 
خوبـی بـا دولت اعتـدال برقـرار نکرد. عـدم رای 
افـرادی کـه بـه گفتـه نماینـدگان  اعتمـاد بـه 
اصولگـرا در حـوادث پس از انتخابات 88 دسـتی 
داشـتند و در ادامـه کارت زردهـای پـی در پـی 
مجلـس بـه وزرای دولـت و اسـتیضاح وزیر علوم 
نشـان از رابطـه نه چندان خـوب دولت و مجلس 

داشـت. با این حسـاب مشخص اسـت که دولتی 
هـا عالقـه ای بـه امتـداد چنین مجلسـی ندارند. 
همانطـور کـه حسـن روحانـی دو روز پیـش در 
دیـدار بـا فرمانـداران سراسـر کشـور گفت خوب 
نیسـت کـه مجلـس فقـط در اختیار یـک جناح 
باشـد. ایـن صحبـت روحانی مشـخص مـی کند 
را  خـود  کـه  یازدهـم  اعتدالگـرای  دولـت  کـه 
فراجناحـی می داند امیدوار اسـت مجلس بعدی 
همراهـی بیشـتری بـا دولـت داشـته باشـد. در 
طـرف دیگـر اصالح طلبـان هسـتند. جریانی که 

از اوایـل دهـه هشـتاد و با اتفاقات مجلس ششـم 
افـول کـرد و در ادامـه با روی کار آمـدن محمود 
احمـدی نژاد از عرصه سیاسـی کشـور دور شـد. 
ایـن جریـان پـس از انتخابـات 88 کامـال به اغما 
رفـت امـا با هوشـمندی بزرگانش توانسـت نقش 
موثـری در پیروزی حسـن روحانی داشـته باشـد 
امـا مجلـس نهـم بـه دولـت یازدهـم اجـازه نداد 
کـه تعـداد چهـره هـای اصـالح طلـب در دولت 

باشند. بیشـتر 
صفحه 3

پیشخوان

رئیس مجلس شورای اسالمی:

کاندیداها نباید تهدید شوند
---------  صفحه 2 ---------

 نایب رئیس مجلس:

احمدی نژادی ها از نظر من 
تعریف روشنی ندارند

---------  صفحه 2 ---------

رضا اسماعیلی پور مدیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

کرمان شد
---------  صفحه 3 ---------

بررسی حضور ایرانیان در 
نرم افزارهای پیام رسان

---------  صفحه 5 ---------

با ظهور خودروهای  بدون راننده

 هزاران شغل از بین می رود
---------  صفحه 6 ---------

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹4/۱ نوبت اول
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر دارد انجام امـور خدماتی حـوزه عملیاتی خـود را بمدت یک سـال از طریق مناقصـه عمومی یک 
مرحلـه ای بـه پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد، لـذا از کلیـه شـرکت هـای واجد صالحیـت و دارای رتبـه و ظرفیـت آماده بـه کار که در 

ایـن خصـوص سـابقه کار مفید داشـته باشـند دعوت بعمل مـی آید.
زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 9۴/3/۱2 لغایت 9۴/3/۱9 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی 

مبلـغ خریـد اسـناد: 3۰۰،۰۰۰ ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 3۰۵۱۵8۰۵9۷۱ بانک رسـالت شـعبه بلـوار جمهوری اسـالمی کرمان 
بنـام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان 

محـل خریـد و تحویـل اسـناد: کیلومتـر 2۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان- نیروگاه سـیکل ترکیبی کرمـان- اداره تـدارکات و انبار )خرید اسـناد( 
و دبیرخانـه )تحویل پاکات پیشـنهادی( 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۱،92۰،۶9۴،۱۷۴ )بـه پیشـنهادهای فاقـد ضمانتنامـه یا سـپرده، ضمانتنامه های بانکی اشـتباه یا سـپرده 
هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقرر، چک شـخصی و نظایـر آن ترتیـب اثر داده نخواهد شـد(

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ 9۴/3/2۵
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ 9۴/3/2۶

بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر واصل شـود مطلقا ترتیـب اثـر داده نخواهد 
WWW.KPP. و http://tender.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir شـد. ضمنـا فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـالع رسـانی

CO.IR نیز منتشـر شـده اسـت. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توان بـا شـماره تلفنهـای ۴-32۵2۱22۱-۰3۴ داخلی 238 یـا با شـماره تماس هـای ۰3۴-۵8۱2۰۴9۵ 

و ۵8۱2۰3۵۵-۰3۴ تمـاس حاصـل فرمایید.
م الف ۱38 

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( شماره ۹4/۱ نوبت اول
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق کرمان

موضوع مناقصه: انجام امور خدماتی مورد نظر کارفرما در محل حوزه عملیاتی شرکت 
تاریـخ و محـل فـروش اسـناد مناقصـه: از تاریـخ 9۴/3/۱2 لغایت 9۴/3/۱9 بـه آدرس کرمـان، کیلومتر 2۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان، نیروگاه 

سـیکل ترکیبـی کرمـان، اداره تدارکات و انبـار نیروگاه 
از کلیـه شـرکتهای واحـد صالحیـت و دارای رتبـه و ظرفیـت آمـاده به کار که در این خصوص سـابقه کار مفید داشـته باشـند دعوت می شـود 
تـا در صـورت تمایـل بـه شـرکت در مناقصـه مذکور با در دسـت داشـتن معرفـی نامه و رسـید واریز مبلغ 2۰۰،۰۰۰۰ ریال به شـماره حسـاب 
2۱۷۵۰93999۰۰۶ نـزد بانـک ملـی شـعبه بـرق منطقـه ای کرمـان بـه نام شـرکت تولید نیروی بـرق کرمان بـه آدرس فوق مراجعه و اسـناد 

مناقصـه را دریافت نمایند. 
مهلت تحویل پیشنهادها: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 9۴/3/2۵.

محل تحویل: کرمان، کیلومتر 2۰ اتوبان کرمان- رفسنجان، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان، دبیرخانه نیروگاه 
زمان و محل افتتاح پیشنهادها: ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ 9۴/3/2۶ در محل فوق الذکر. 

مبلـغ و نـوع تضمیـن مناقصـه: مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه ۱۴2،۵۵۰،۰۰۰ ریـال )یکصـد و چهـل و دو میلیـون و پانصد و پنجـاه هزار 
ریـال( مـی باشـد کـه مـی بایسـت در زمـان ارائه پیشـنهاد قیمـت، بصـورت ضمانتنامه معتبـر بانکی یا رسـید واریز نقدی به حسـاب دسـتگاه 

مناقصـه گزار )حسـاب فـوق الذکر( ارائـه گردد. 
- بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـاء و مشـروط و مخـدوش و سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر، چـک شـخصی و نظایـر آن و 

پیشـنهادهایی کـه پـس از انقضـاء مـدت مقـرر در آگهـِی، واصـل شـود مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف ۱۴۰ 

فراخوان راه اندازی موزه تاریخ شهر کرمان
بـا توجـه بـه اینکه شـهرداری کرمان در نظـر دارد با مرمـت و احیا ء مدرسـه حیاتیـه )ادب( واقع در بـازار وکیل نسـبت به راه 

انـدازی مـوزه ی تاریخ شـهر کرمان اقـدام نماید؛
از کلیه عالقه مندان دعوت می شود با ارائه :

1- اصل یا رونوشت اسناد و مدارک تاریخی
2- اشیاء یا هرگونه وسیله ای که ارزش تاریخی دارند

3- صنایع دستی قدیمی از جمله فرش ،گلیم ،جاجیم ، پته و...
4- کتب و دست نوشته های قدیمی

5- سکه های تاریخی
یا با ارائه هر گونه پیشنهاد سازنده ، شهرداری کرمان را در تکمیل و راه اندازی این موزه یاری نمایند.

همشـهریان محترم می توانند جهت هماهنگی یا کسـب اطالعات بیشـتر با سـازمان بهسـازی و نوسـازی شـهرداری به شـماره 
تلفـن هـای 32253609-32253610-32253611 تماس حاصل نمایند.

بررسی پیام ما از صف آرایی گروه های سیاسی در کرمان

سودای بهارستان

 نکیسا خدیشیهیچپس از یک فصل تالش تیم فوتبال صنعت مس از صعود به لیگ برتر باز ماند
چشـم  رسـید.  فـرا  موعـود  روز 
هـا بـه سـاق هـای نارنجـی دوختـه 
شـاهد  باهنـر  بود.ورزشـگاه  شـده 
و  کرمانـی  هـای  مسـی  رویـاروی 
بـود.  خوزسـتانی  هـای  الجـوردی 
تماشـاگر.بازی  از  مملـو  سـکوهای 
مـرگ و زندگـی . برنـده بـازی بـه 
لیـگ برتـر صعـود مـی کـرد. نیمـه 
اول بـدون هیـچ اتفاقـی تمـام شـد. 
مربیـان کشـید. گل  نیمـه  بـه  کار 
دقیقـه ۵۷ المیـن دیـاوارا مالیایـی 
هـا  کرمانـی  امیـد  بـر  صافـی  آب 
کرمانی هـا  کار  گل  ایـن  پاشـید.با 
گل  بـه  توجـه  شـد.با  سـخت تر 
خـورده در خانـه حریف مـس باید با 
اختـالف 2 گل حریف اهوازی را می 
بـرد. تماشـاگران کرمانـی ایسـتاده 
رویارویـی را دنبال می کردند. کارت 
هـای زرد داور یکـی پـس از دیگری 
بـه اندوختـه نارنجـی هـا اضافه می 

شـد. سـهم مس سـه کارت زرد بود 
. آنچـه نگرانـی را بیشـتر مـی کـرد 
نبـود حملـه زهردار از سـوی مسـی 
هـا بـر روی دروازه تیـم مهمـان بود 
. تماشـاگرانی کـه یکپارچه سـکوها 
را نارنجـی کـرده بودنـد در سـکوت 
بـازی را دنبـال مـی کردنـد. کار بـه 
دقیقـه ۷8 کشـید. بـار دیگـر سـر 
و کلـه المیـن مالیایـی پیـدا شـد. 
دروازه تیـم مـس بـرای دومیـن بـار 
پیاپـی بـاز شـد. امیـد هـا بـر بـاد 
رفته نشـان مـی داد. ایـن موضوع را 
تماشـاچیان کرمانـی زودتـر از بقیه 
متوجـه شـدند. هیجان ورزشـگاه را 
فـرا گرفتـه بـود. شـعارها بـر علیـه 
اهـوازی  مهمـان  نفـع  بـه  و  مـس 
معترضـان  خـروج  کـرد.  تغییـر 
شـدت  سـکوها  از  پـوش  نارنجـی 
ورزشـگاه  هـای  صندلـی  گرفـت. 
قربانـی اعتراض تماشـاگران شـدند. 
ادامه در صفحه ۷
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شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

22 کاغذ اخبار

یادداشت
نگاهی حقوقی به هتک حرمت 

وزیر خارجه
نعمت احمدی*

بـرادران مـا مشـغول کار و تالش انـد، واقعـا عـرق 
می ریزنـد و در ایـن زمینه هـا کار می کننـد. بایـد بـر 
بتواننـد مصلحـت  و  کننـد  پافشـاری  مواضـع  همیـن 
کشـور و نظـام را تأمیـن کننـد... . حمایـت رهبرمعظم 
چندمین بـار  مذاکره کننـده،  تیـم  اعضـای  از  انقـالب 
اسـت کـه بـه ایـن شـکل بیـان می شـود. جـای بسـی 
ادبیاتـی  بـا  نماینـدگان  بعضـی  کـه  اسـت  تعجـب 
وزرا  بـا  نیسـت،  نمایندگـی  و  مجلـس  شـأن  در  کـه 
مقام  معظم  رهبـری  درحالی کـه  می کننـد.  برخـورد 
برخـورد محترمانـه و همـراه بـا ادب بـا وزرا، به ویژه در 
کمیسـیون ها را یکـی از ضروریـات تعامـل برشـمردند 
و  تحقیرآمیـز  نـگاه  بایـد  نماینـدگان  نـه  افزودنـد:  و 
همـراه بـا اهانت داشـته باشـند و نه دولـت و وزرا، نگاه 
سـلطنت مآبانه. در همـه مراحـل باید ادب رعایت شـود 
نماینـدگان  جمـع  در  مقام معظم رهبـری  سـخنان  )از 

مجلـس(.
زمـان مناسـبی کـه ایشـان بـرای بیـان مطالب فوق 
انتخـاب کردنـد جـای تأمـل دارد. کمتـر از یک سـال 
دیگـر دوره نمایندگـی نماینـدگان فعلـی مجلـس تمام 
می شـود؛ یک سـالی که برنامه ششـم توسـعه در آن به 
تصویـب می رسـد؛ یعنـی یـک الیحـه بودجـه دیگر در 
همیـن مجلـس تصویـب خواهد شـد و مهم تـر از آن به 
احتمـال قریـب بـه یقیـن تـا یـک  مـاه آینـده، توافقی 
بیـن ایـران و کشـورهای ۱+۵ منعقـد خواهـد شـد و 
بایـد، همدلـی و هم زبانـی مجلـس و دولـت را کلیـد 
برخـورد  بـر  ایشـان  حـل مشـکالت دانسـت. توصیـه 
محترمانـه و همـراه بـا ادب، درسـت بعـد از زمانی کـه 
دکتر ظریف توسـط کوچـک زاده- خائن- خطاب شـد، 

دارد. تأمـل  جای 
به نظـر  خارجـه  وزیـر  خیانـت  اینکـه  مهم تـر 
رهنمودهـای  رعایـت  نکـردن  بـه  بـی ادب،  فـرد  آن 
روز  سـخنان  بـا  کـه  بازمی گشـت  مقام معظم رهبـری 
چهارشـنبه ایشـان و حمایتـی که از تیـم مذاکره کننده 
کردنـد، معلـوم می شـود دلواپسـی امثال ایـن آقایان و 

دارد. شـرایطی  چـه  رهبـری،  از  هزینه کـردن 
پرسـش این اسـت: از نظر حقوقـی، آنچه در مجلس 
اتفـاق افتـاد و الفاظـی کـه علیـه وزیـر خارجه بـه کار 
بردنـد آیـا وصـف مجرمانـه دارد؟  برابـر مـاده واحـده 
قانـون استفسـاریه دربـاره کلمـه اهانـت و توهیـن یـا 
هتـک حرمـت، منـدرج در مقـررات جزائـی کـه مقـرر 
مـی دارد »از نظـر مقـررات کیفـری اهانـت و توهیـن 
و... عبـارت اسـت از به کاربـردن الفاظـی کـه صریـح یا 
ظاهـر باشـد یـا ارتـکاب اعمـال و انجـام حرکاتـی کـه 
بـا لحـاظ عرفیـات جامعـه و بـا درنظر گرفتـن شـرایط 
زمانـی و مکانـی و موقعیـت اشـخاص موجـب تخفیـف 
و تحقیـر آنـان و بـا عدم ظهـور الفـاظ توهیـن تلقـی 
خائـن  کلمـه  به کاربـردن  اسـت  معلـوم  نمی گـردد«، 
نسـبت بـه وزیـری کـه در حـال مذاکـره اسـت و برای 
پاسـخ گویی بـه مجلس آمـده، از مصادیـق عینی هتک 
قانـون   ۶۰9 و  مـواد ۶۰8  موضـوع  اشـخاص  حرمـت 
مجـازات اسـالمی اسـت. کلماتـی کـه نماینـده مذکور 
از آن اسـتفاده کـرد، عـالوه بـر اینکـه توهیـن تلقـی 
می شـود، همـراه بـا داد و فریـاد بـود و نوعـی فحاشـی 

هـم تلقـی می شـود.
حقوقدان

توضیح وزارت 
بهداشت درباره واردات 
مجدد برنج هندی

در پـی انتشـار اخبـاری مبنی 
برنـج هنـدی  واردات مجـدد  بـر 
رمضـان،  مبـارک  مـاه  از  پـس 
بـر  نظـارت  کل  اداره  معـاون 
فراورده هـای غذایی و آشـامیدنی 
سـازمان غـذا و دارو تاکیـد کـرد 
کـه نظارت هـای ایـن سـازمان بـا 

جدیـت ادامـه دارد و واردات برنج هـای هنـدی بـا توجه بـه الزامـات ایمنی، ثبت 
منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بود. بـه گزارش ایسـنا   در پاسـخ به برخی 
نگرانی هـا در خصـوص واردات مجـدد برنـج هندی به کشـور پس از مـاه مبارک 
رمضـان بـا بیـان اینکه هیچ مشـکلی بابت صدور پروانـه واردات نـدارد،  گفت: در 
ایـن زمینـه پروانه هـا بـه صـورت روزانـه صـادر می شـود و مشـکلی بابـت صدور 
پروانـه وجـود نـدارد. وی بـا بیـان اینکه ثبـت و سـفارش واردات برنـج هندی از 
سـوی وزارت بازرگانـی بوده اسـت، افزود: البتـه هدف اصلی حمایـت از تولیدات 
داخـل اسـت؛ بنابرایـن به محـض اینکه تولیـدات داخل فـروش رود و در صورتی 
کـه کمبـودی در ایـن زمینـه ایجاد شـد در رابطه با سفارشـات ثبت شـده، اقدام 
می شـود. اسـکندری مجـددا تاکیـد کـرد کـه واردات برنـج هنـدی بـا توجـه به 
الزامـات ایمنـی، ثبـت منبـع اولیـه و کـد ۱۶ رقمـی خواهـد بـود و نظارت هـای 

سـازمان غـذا و دارو جـدی خواهـد بـود.

رد افزایش 15 
درصدی قیمت 
خودرو

رییـس شـورای رقابـت بـا رد 
قیمـت  درصـدی   ۱۵ افزایـش 
در  کیفیـت  عامـل  بـه  خـودرو 
اشـاره  قیمـت  افزایـش  تعییـن 
بـازار  حاضـر  حـال  در  گفـت:  و 
قیمـت  افزایـش  خـودرو کشـش 
را نـدارد. بـه گـزارش ایسـنا رضـا 

شـیوا در حاشـیه همایش بیسـت وپنجمین همایش سـاالنه سیاسـت های پولی و 
ارزی بـا اشـاره بـه این کـه قیمت خودرو و میزان افزایش آن براسـاس محاسـبات 
ریاضـی تعیین شـده و سـپس تعییـن تکلیف می شـود، اظهار کرد: عـدم افزایش 
قیمـت بـرای خودروسـازان بهتـر اسـت چرا که بـازار کشـش الزم را نـدارد. وی 
بـا اشـاره بـه این کـه دسـتورالعمل قیمت گـذاری خـودرو تعییـن شـده اسـت، 
تصریـح کـرد: شـورای رقابـت منتظـر تصمیم گیـری مجلـس در مـورد رقابتـی  
یـا غیررقابتـی بـودن بـازار خـودرو در ایـن مـورد اسـت. رییـس شـورای رقابـت 
خاطرنشـان کـرد: در فرمـول تعییـن افزایـش قیمـت خـودرو شـورای رقابت اگر 
کیفیـت خـودرو پاییـن باشـد تولید کننـده جریمـه خواهـد شـد و اگـر کیفیـت 
آن بهبـود پیـدا کنـد جایـزه خواهـد گرفـت. وی افـزود: در حال حاضـر کیفیت 
خـودرو رشـد چندانی نداشـته اسـت و بـه همین جهت بـه خودروسـازان توصیه 

می شـود کـه در کنـار افزایـش تولیـد، کیفیـت را نیـز بهبـود بخشـند.

کاندیداها نباید 
تهدید شوند

شـورای  مجلـس  رئیـس 
برخـی  از  انتقـاد  بـا  اسـالمی 
اقدامـات تفرقـه انـداز در فضـای 
اینگونـه  قطعـا  انتخاباتـی گفـت: 
رفتارهـا و توهیـن هـا موجب می 
شـود که افـراد سرشـناس و نخبه 
در عرصـه انتخابـات حضـور پیـدا 
نکننـد. بـه گـزارش خانـه ملـت، 

علـی الریجانـی رئیـس مجلس شـورای اسـالمی در همایـش فرمانداران سراسـر 
کشـور بـا اشـاره بـه وضعیت کنونـی کشـور بـرای برگـزاری انتخابات گفـت: در 
شـرایط کنونـی فضـای کشـور بسـیار امیـدوار کننـده بـوده و قطعـا مـردم برای 
تعییـن سرنوشـت خودشـان در انتخابـات حضـور گسـترده ای خواهنـد داشـت. 
رئیـس مجلـس با اشـاره به اظهـارات برخـی افـراد در رابطه با برخـی موضوعات 
داخلـی و سیاسـی کشـور افـزود: بـه طـور حتـم در فضـای سـیاه نمایـی و تلـخ 
گویـی رغبـت بـرای حضـور مـردم در انتخابات کم می شـود از این رو مسـئوالن 
بایـد در جهـت طـرح اقدامـات صـورت گرفته بـه ویـژه موضوعات عمرانـی اقدام 
کننـد زیـرا ایجـاد فضـای یـأس آلـود در جامعـه بـر امـور سرنوشـت سـاز مانند 
انتخابـات و همچنیـن رشـد سـرمایه گـذاری در کشـور آثـار سـوئی دارد از ایـن 
رو در شـرایط کنونـی عمـل انقالبی این نیسـت که شـرایط سـیاهی را از کشـور 

ترسـیم کنیـم.

حذف اکانت امام 
خمینی توسط 
اینستاگرام

پرطرفدارتریـن حسـاب کاربری 
در  )ره(  خمینـی  امـام  حضـرت 
از ۱۰۰  بـا بیـش  فضـای مجـازی 
آسـتانه  در  کننـده  دنبـال  هـزار 
اینسـتاگرام  توسـط  خـرداد   ۱۴
بـا  جدیـدی  اکانـت  شـد.  حـذف 
 emamkhomeiny@ عنـوان 

در اینسـتاگرام جایگزیـن شـده اسـت. از دو سـال پیـش ، صفحـه ی امـام خمینـی 
در اینسـتاگرام بـا نـام کاربـری emamkhomeini راه انـدازی شـد کـه بـه انتشـار 
روزانـه تصاویـر دیده نشـده ای از حضـرت امام خمینی اقـدام میکرد.  بـه گزارش مهر 
اینسـتاگرام از طریـق ایمیـل اعـالم کـرده که ایـن حسـاب را حذف و همـه ی حدود 
پانصـد عکـس  و نوشـته  و صدهـزار دنبال کننده این حسـاب را نیز به کلـی پاک کرده 
اسـت. مکاتبـات صـورت گرفتـه با اینسـتاگرام نیز نتوانسـت باعـث جلوگیـری از این 
اقدام تعجب آور و تامل برانگیز شـود. مدیریت اینسـتاگرام در پاسـخ به پیگیری های 
متعـدد مدیـران ایـن صفحه تنها به ارسـال متن تکـراری و خودکاری کـه برای حذف 
صفحـه هـای صفحـات تبلیغاتی ارسـال می کند، بسـنده کرده اسـت. گفتنی اسـت 
صفحـه جدید با نـام کاربـری emamkhomeiny در روزهـای ابتدایی فعالیت خود 
از مـرز ۱۰ هـزار دنبـال کننده گذشـته و معرفی این صفحه جدید به یکـی از پرتکرار 

تریـن پسـت هـای کاربـران ایرانـی در اینسـتاگرام تبدیـل شـده اسـت.

چه می خوانید...
گزیـده صحبـت هـای اسـحاق جهانگیـری، باهنـر و نامـه مطهـری به حسـن روحانـی را در صفحـه »کاغذ اخبـار« بخوانیـد. مخالفـان مذاکرات 
هسـته ای هـم ایـن روزهـا بـه خیابـان هـا آمـده اند. یادداشـت نعمـت احمـدی و واکنـش وزارت خارجه به ایـن اقـدام را در همیـن صفحه می 

توانیـد بخوانید.

خودرومجلساینستاگراموزارت بهداشت

اسـحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
دیـروز طی سـخنانی در همایـش فرمانداران 
یارانه هـا  اینکـه  بیـان  بـا  کشـور،  سراسـر 
کشـور را گرفتـار کـرده اسـت، گفـت: بـه ما 

می گوینـد یارانـه پولدارهـا را حـذف کنیـد؛ 
مـا از کجـا پولدارها را بشناسـیم؟ گزیده ای 
از صحبـت هـای جهانگیـری را بـه نقـل از 

ایرنـا در زیـر مـی خوانید:

و  برده انـد  و  گرفته انـد  را  بانک هـا  پـول   •
نمی دهنـد. پـس  و  گردن کلفتـی می کننـد 

• عـده ای در گذشـته بـه مـردم پـول دادند 
و حـاال کـه مـا می خواهیم یارانـه پولدارها را 

حـذف کنیـد، بدهکار می شـویم.
• در سـختی ها هیـچ کـس بـه دولـت کمک 
نمی کنـد. آنهـا کـه مـا را تشـویق می کردنـد 
وقتـی کـه مـا وارد میـدان شـدیم سـکوت 

کردند.
• مهمترین وظیفه دولت نیز بازسـازی سرمایه 
اجتماعـی کشـور اسـت. مـا موظفیـم اعتمـاد 
عمومـی را در جامعـه تحکیـم کـرده و اعتماد 

مـردم بـه کارآمدی نظـام را حفـظ کنیم.
• مـا گاهـی می شـنویم یـک نهـاد در یـک 
شهرسـتان برخـورد بـدی بـا فرمانـدار کرده 

اسـت، ایـن اقـدام توجیـه پذیر نیسـت.
• گاهـی برخـی سـعی می کننـد خبرهـای 
و  بپردازنـد  خـود  رسـانه های  در  را  دروغ 
دولـت را منفعـل کننـد. امـا آنهـا نمی توانند 

بـا ایـن اخبـار مـا را بترسـانند.
• نقد مذاکرات هسـته ای حق صاحب نظران 
اسـت. رئیـس جمهـور بر مسـائل هسـته ای 
اشـراف کاملـی دارد و حتـی قبـل از شـروع 
مسـئولیت خود بـرای برنامه هسـته ای وقت 

است. گذاشـته 
• رئیـس جمهـور به صـورت مرتب مسـائل 
مذاکـرات را بـه رهبـری گـزارش داده و از 

اسـتفاده می کنـد. ایشـان  راهنمایی هـای 
• تحریم هـای ظالمانـه باید برداشـته شـود. 
و  خوش بینیـم  مذاکـرات  آینـده  بـه  مـا 
امیدواریـم ایـن مذاکـرات بـه نتیجه برسـد. 
مـا بـرای مدیریـت کشـور در شـرایط لغـو 

داریـم. برنامـه  تحریم هـا 
• این دروغ اسـت که گفته می شـود چشـم 
بـرای  حتـی  مـا  اسـت.  خـارج  بـه  دولـت 

شـرایط تشـدید تحریم هـا برنامـه داریـم.

مخالفان ما را آزار می دهند اما نمی ترسیم
دولت

برخورد 
وزارت کشور با 
برگزارکنندگان 
تجمع ها علیه مذاکرات 
هسته ای

در حالـی کـه قـرار اسـت تا یک 
مـاه دیگـر توافق هسـته ای بین 
ایـران و ۱+۵ شـکل بگیـرد در 
داخـل کشـور مخالفـان هسـته 

ای بـر تحرکاتشـان مـی افزاینـد. بعـد از تظاهـرات در تهـران و مشـهد روز 
شـنبه هـم مخالفـان مذاکـرات هسـته ای در قم تجمـع کردند. حـاال وزارت 
کشـور نسـبت به تجمع ها واکنش نشـان داده اسـت. به گزارش خبرآنالین 
قائم مقام وزیر و سـخنگوی وزارت کشـور با اشـاره به سـخنان روز گذشـته 
وزیـر کشـور در جمـع فرمانـداران اظهـار داشـت: وزیـر کشـور معتقد اسـت 
برگـزاری تجمـع لـه یـا علیه بعضـی از مسـائلی که مـورد وفاق ملی اسـت و 
بـه امنیـت ملـی برمی گـردد آسـیب زا اسـت. به طـور مشـخص »مذاکرات 
هسـته ای« از مصادیـق ایـن نـوع مـواردی اسـت که بـه امنیت ملـی باز می 
گـردد. حسـینعلی امیـری بـا بیـان ایـن مطلـب افـزود: مذاکرات هسـته ای 
تحـت نظـارت رهبـری انجـام می شـود و ایشـان چندین بـار گفتـه اند تیم 
مذاکره کننده هسـته ای زحمت می کشـند و مورد اعتماد ایشـان هسـتند. 
رییـس جمهـور هـم تعبیـر سـربازان جبهه دیپلماسـی را بـرای آنهـا به کار 
بردنـد. واقعیـت ایـن اسـت که همه بـا اصل مذاکـرات موافق هسـتند و همه 
مـی خواهنـد این مذاکـرات با حفظ خـط قرمزهای رهبری به نتیجه برسـد. 
بنابرایـن ایـن مسـئله موضوعـی در چارچوب امنیت ملی شـمرده می شـود. 
امیـری ادامـه داد: در حالـی کـه مذاکـره کننـدگان در حال مذاکره هسـتند 
برخـی اقدامـات از قبیـل برگـزاری تجمع چـه در موافقت و چـه در مخالفت 

بـا مذاکـرات هسـته ای امنیـت ملـی را مخدوش خواهـد کرد.
نابرایـن وزارت کشـور اعتقـادی به برگـزاری تجمعاتی از این قبیل نداشـته و 
بنـای صـدور مجوز برای ایـن تجمعات را ندارد. سـخنگوی وزارت کشـور در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه چگونه بـه رغم عـدم صدور مجـوز، چنـد تجمع با 
عنـوان »اجـازه نمـی دهیـم« در اعتـراض به مذاکرات هسـته ای در مشـهد 
و تهـران و قـم برگـزار شـده اسـت گفـت: وزیـر کشـور رسـما ابـالغ کـرده 
اسـت کـه نبایـد هیـچ مجـوزی بـرای برگـزاری تجمعـات هسـته ای صـادر 
شـود. صـدور مجـوز بـرای برگـزاری تجمعـات در اسـتان هـا نیـز بـر عهـده 
اسـتانداری هاسـت و اسـتانداران موظـف هسـتند مجـری سیاسـت هـای 
عمومـی دولـت باشـند و بـر ایـن مبنـا با این درخواسـت هـا برخـورد کنند. 
امیـری تاکیـد کـرد: بـا ابـالغ جدیـد وزیر کشـور دیگر شـاهد برگـزاری این 
تجمعـات نخواهیـم بـود و قطعا اگـر چنین تجمعـی برگزار شـود غیرقانونی 
خواهـد بـود. وی در پاسـخ بـه این سـوال که ایا وزارت کشـور قصـد برخورد 
بـا تجمعـات بـدون مجـوز را دارد یا خیـر اظهار داشـت: تجمعاتـی که بدون 
مجـوز برگـزار می شـوند غیرقانونی بـوده و وزارت کشـور بـا برگزارکنندگان 

آنهـا طبـق قانون برخـورد خواهـد کرد.

مطهری وزیر 
کشور را به 
استیضاح تهدید 
کرد

ماجـرای  شـد.  شـروع  شـیراز  از 
هـای  سـخنرانی  از  جلوگیـری 
نماینده مجلس شـورای اسـالمی. 
مشـهد و کـرج شـهرهای دیگری 
بودنـد کـه بـا مخالفـت عـده ای، 

سـخنرانی مطهـری لغو شـد. صبـر مطهری امـا دیگر تمام شـد. او طـی نامه ای 
سرگشـاده بـه رئیـس جمهور، خواسـتار جلوگیـری از لغـو مکرر سـخنرانی ها و 
همایـش ها شـد. قسـمت های مهـم نامه مطهـری بـه روحانی به نقل از سـایت 

انتخـاب در زیـر آمـده اسـت:
• همایـش »دولـت، ملـت، همدلـی و همزبانـی« در کـرج کـه از دو مـاه پیـش 
توسـط »کانون همبسـتگی دانشـجویان و دانش آموختگان« برای روز پنجشـنبه 
9۴/3/۷ تـدارک دیـده شـده بـود و الاقـل ایـن بنده به سـختی و با اصـرار کانون 
مذکـور پذیرفتـم، بـه علت مخالفـت و تهدید امـام جمعه کرج و برخـی نهادها و 
یکـی از نماینـدگان کـرج و به دنبال آن سسـتی و بی مسـئولیتی و عقب نشـینی 
اسـتاندار البـرز و فرمانـدار کـرج لغو شـد. گفته بودنـد »اگر این همایـش برگزار 
شـود بدتر از شـیراز می کنیم و قلم پایشـان را می شـکنیم« و متأسـفانه استاندار 
و فرمانـدار هـم بـه جـای آنکـه بگویند ما طبـق قانون با شـما برخـورد می کنیم 

تسـلیم قانون شـکنان شدند.
• اداره درسـت کشـور منوط به این اسـت که مقامات و نهادهای مختلف در کار 
یکدیگـر دخالـت نکننـد. امـام جمعه یا برخی نهادهـا یا نماینده مجلـس و مانند 
اینهـا نبایـد در ایـن گونه امـور و به طور کلـی در امور اجرایی دخالـت کنند و ااّل 
هـرج و مـرج و حکومـت ملوک الطوایفـی پدیـد می آید. حادثه شـیراز نیز ناشـی 

از همین معضل و سسـتی مسـئوالن اجرایی اسـتان بود.
• از جناب عالـی بـه عنوان رئیـس جمهور که مطابق اصل صد و سـیزدهم قانون 
اساسـی مسـئول اجـرای قانون اساسـی هسـتید سـؤال می کنم ایـن وضعیت در 

دولـت شـما تا کـی قرار اسـت ادامه پیـدا کند.
• قبـول دارم کـه همیشـه فشـارها بـر دولتهایـی کـه قصد اجـرای کامـل قانون 
اساسـی را دارند بیشـتر اسـت و این تهدیدها و اعمال محدودیتها مثال در دولت 
سـابق نبـود و در نتیجـه فضـای آزادی بیـان در ایـن دولـت بسـته تر اسـت، امـا 
ایـن عـذر بـرای توجیـه وضـع موجود قابـل پذیرش نیسـت زیـرا مردم بـا توجه 
بـه شـعارها و وعده هـای جناب عالـی بـه شـما رأی دادنـد و همراهـی مسـئوالن 

اجرایـی بـا طرفـداران خفقـان را در ایـن دولـت برنمی تابند.
• ایـن کـه مقامـات و نهادهـای حکومتـی، خـود بگوینـد اگر فـالن برنامـه اجرا 
شـود مـا بـه هـم می ریزیـم و اسـتاندار و فرمانـدار هم بترسـند و کوتـاه بیایند و 
آرمـان بـزرگ انقالب اسـالمی یعنـی آزادی بیـان را زیر پـا بگذارنـد، قابل قبول 

. نیست
• هشـدار می دهـم کـه اگـر یک بار دیگـر این گونه حـوادث تکرار شـود، با همه 
اعتقـادی کـه به حمایـت از دولت دارم، بـه کمک نماینـدگان خوش فکر و مدافع 

آزادی بیـان در مجلس، وزیر کشـور را اسـتیضاح خواهیم کرد.

احمدی نژادی ها 
از نظر من تعریف 
روشنی ندارند

رئیـس  نایـب  باهنـر  محمدرضـا 
مجلس در نشسـتی خبـری درباره 
مسـائل مختلـف کشـور صحبـت 
کـرد. گزیـده ای از سـخنان باهنر 
را بـه نقـل از ایسـنا در زیـر مـی 

خوانیـد:
• دلواپسـی هایی وجـود دارد کـه 

بایـد باشـد، امـا برخـی اینقـدر دلواپسـی ها را غلیظ می کننـد که به تیـم مذاکره 
کننـده شـک و تردیـد مـی کنند و بـا واژه هـای خارج از عـرف و تنـد از آن ها یاد 

می کننـد. در حالـی کـه ما بـه تیـم مذاکره کننـده اعتمـاد داریم.
• نبایـد برخـی این قـدر دلواپـس باشـند کـه احسـاس کننـد مذاکـره کننـدگان 
خیانـت می کننـد یـا مملکـت را می فروشـند، سیسـتم مـا بـه گونـه ای اسـت که 

اگـر هـم کسـی خـدای نکـرده بخواهـد مملکـت را بفروشـد نمی تواند. 
• اصولگرایـان هـم بـه دنبـال وحـدت هسـتند و بـه نظـر می رسـد در ایـن دور 

رقیـب مشـترک اصولگرایـان اصـال ح طلبـان باشـند.
• در سـال هـای پیـش اصالح طلبان یـا امیدوار نبودند و یا منسـجم نشـده بودند 

یـا نمـی خواسـتند در انتخابات جدی حضـور یابند لذا رقیب جـدی نبودند.
• ظـرف ۴-۵ سـال گذشـته رقابت هـای جدی بیـن اصولگرایان وجود داشـته که 
در برخـی نیروهـا ذهنیـت یـا کـدورت ایجاد کـرده و بایـد این را پاالیـش کنیم و 

به سـمت وحـدت برویم.
• معتقدیـم آقـای ناطـق نـوری ظرفیـت اصولگرایـی اسـت و نمـی توانـد اصالح 
طلـب باشـد لـذا مرتـب از ایشـان دعـوت می کنیـم امـا ایشـان مـی گویـد کـه 

احسـاس تکلیـف نمی کنـد.
• طـرح اسـتانی شـدن انتخابـات کـه در مجلس مطرح اسـت شـور اول این طرح 
تصویـب شـده و شـور دوم را کـه تقریبـا نهایی شـده باید بـه صحن علنـی ارجاع 

شـده تـا ببینیـم مجلس چـه تصمیمی در ایـن باره خواهـد گرفت.
• اشـکالی نـدارد کـه اعضـای دولـت عضـو حـزب باشـند مثـال آقـای نوبخـت 
دبیـرکل یـک حـزب اسـت ایـن منعـی نـدارد امـا دولـت بـه ما هـو دولـت حزب 

نـدارد کـه بخواهـد بـرای انتخابـات لیسـت بدهـد.
• خود اصولگرایان هم شـاید نتوانند ائتالف صددرصدی داشـته باشـند. اصولگرایان 
و اصـالح طلبـان هـم می توانند با یکدیگر رقابت کنند یا حداکثر ممکن اسـت سـه 

لیسـت اصولگرا، اصالح طلب و یک لیسـت تلفیقـی بیرون بیاید.
• احمـدی نـژادی هـا از نظـر مـن تعریـف روشـنی ندارنـد زیـرا بـه چنـد طیف 
تقسـیم مـی شـوند. عـده ای اکنـون رقیب ایشـان هسـتند عـده ای از ایشـان جدا 
شـده اند و عـده ای حمایـت مشـروط دارنـد اینهـا گروه هـای متنوعی هسـتند که 
بعضـا اختالفشـان بـا یکدیگـر زیاد اسـت اما بخش هایـی از طیف های منتسـب به 
احمدی نـژاد و جلیلـی جـزء اصولگرایی هسـتند و در قالب وحـدت نیز می گنجند.

• در فضـای انتخابـات آینـده سـه نمونـه قابـل تصـور اسـت، یکی رقابـت اصالح 
طلبـان و اصولگرایـان ، دیگـری رقابـت اصـالح طلبـان، اصولگرایـان و جریـان 
اعتـدال و نهایتـا رقابـت اصـالح طلبـان تنـدرو و کنـدرو و اصولگرایـان تنـدرو و 
کنـدرو البتـه اعتدالیـون هنـوز نشـو و نمـو حقوقـی حـزب نکرده اند کـه جریانی 

از آن هـا شـکل بگیرنـد.

مجلسدولتخبر

ظریـف  جـواد  محمـد  فـارس  گـزارش  بـه 
تصمیـم  گفـت:  کشـورمان  خارجـه  وزیـر 

گرفتیـم سـه چهـار هفتـه آینده تمـام وقت 
کار کنیـم تـا ببینیـم آیـا امکان رسـیدن به 

توافـق وجـود خواهـد داشـت یـا نـه. ظریف 
پـس از پایـان نشسـت هسـته ای یـک روزه 
ژنـو در مصاحبـه بـا بیـان اینکـه اختالفـات 
موجـود بیـن طرف هـای مذاکره هـم فنی و 
هم سیاسـی اسـت افـزود: بـه نظر می رسـد 
کـه ایـن وظیفـه مذاکـره کنندگان اسـت تا 
تـالش کننـد بـا راه حل هایـی کـه در لوزان 
بـه توافـق رسـیدیم، بـدون زیـاده خواهی و 
وارد کـردن مسـائل جانبـی کار نگارش متن 
را بـه پایـان برسـانیم. وی در گفت وگـو بـا 

خبرگـزاری صداوسـیما بـا اشـاره بـه اینکـه 
همچنـان نـکات اختالفـی متعـددی وجـود 
دارد، اضافـه کـرد: در نشسـت های متعـدد 
تـالش خواهـد شـد تـا ایـن اختالفـات بـه 
حداقل برسـد و در جلسـه آینده وزرا بررسی 
شـود. ظریـف در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
موارد اختالفی شـامل چه موضوعاتی اسـت، 
گفـت: ایـن موضوعـات به طور عمـده همان 
اختالفاتـی اسـت کـه در بحث هـای  عمومی 
مطـرح اسـت. وی همچنین دربـاره مصاحبه 

بـا دانشـمندان و بازرسـی از مراکـز نظامـی 
بـاره دیدگاه هایـی را   ایـن  اظهارداشـت: در 
از قبـل مطـرح کـرده  بودیـم و مقـام معظم 
رهبـری هـم تاکیـد کردنـد و ما هـم در این 
بـاره تاکیـد کردیـم و قـرار شـد راهکارهای 
دیگـری برای حل و فصل  آن بررسـی شـود. 
براسـاس اعـالم مذاکره کنندگان کشـورمان 
نشسـت بعـدی هسـته ای پنج شـنبه همین 
هفتـه در سـطح معاونـان و کارشناسـان در 

ویـن برگـزار خواهد شـد.

تالش برای به حداقل رساندن اختالف در مذاکرات هسته ای
دولت
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خبر

باید از تفکر بسیجی در همه زمینه ها 
استفاده کرد

بـه گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری بـم رضـا اشـک 
در جلسـه شـورای بسـیج ادارات شهرسـتان بـا بیـان اینکه 
بایـد از تفکر بسـیجی در همـه زمینه ها اسـتفاده کرداظهار 
داشـت: ادارات مـی تواننـد بـا ایجـاد پایـگاه بسـیج روحیـه 
بسـیجی را در بیـن کارمنـدان تقویـت کننـد. فرمانـدار بـم 
افـزود:از طریـق اصنـاف در همـه واحدهـای صنفـی پایـگاه 
بیسـج ایجـاد شـود ودر همـه ادارات واتحادیه هـای صنفی  
بودجـه مخصـوص به زمینـه پایگاهابـه این امـور اختصاص 
داده شـود. وی عنـوان کـرد: بـه کمـک شـهرداری وادرات 
همایشـها و جلسـات متعـددی در حـوزه بسـیج صـورت 
گیـرد کـه باعـث  تحـرک در کارمنـدان ادارت خواهد شـد. 
در ادامه سـرهنگ حمیدیان فرمانده ناحیه  مقاومت بسـیج 
شهرسـتان بم ضمن تبریک اعیاد شـعبانیه اظهار  داشـت : 
هدف از تشـکیل جلسـه شـورای بسـیج هم فکری وهمدلی 
بسـیجیان ادرات مـی باشـد. وی عنوان کـرد: ماموریت همه 
مدیـران ومسـئولین شهرسـتان در راسـتای منویـات مقـام 
معظـم رهبـری  اصـل والیـت فقیـه  وحکومت اسـالمی بنا 
شـده اسـت. سـرهنگ حمید حمیدیان اظهار داشت : هدف 
از تشـکیل مجموعـه بسـیج حفـظ دسـتاوردهای انقـالب 
اسـالمی مـی باشـد . وی افـزود: بسـیج در همـه مسـائل و 
طـر حهـای وتصمیم گیریهای کشـوری نقش بسـزایی ایفاء 
مـی کنـد بر اسـاس منویات مقـام معظم رهبـری حرکت و 
بـه هیـچ جنـاح و گروهی تعلـق نـدارد وافکارش بر اسـاس 

والیـت فقیـه می باشـد .

آغاز طرح واکسیناسیون هاری سگ
بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشـکی اسـتان 
و  بهداشـت  اداره  رئیـس  کرمـان، دکتـر محمـد جانبـاز 
دامپزشـکی  کل  اداره  دامـی  هـای  بیمـاری  مدیریـت 
بیـش  رایـگان  کامـال  واکسیناسـیون  از  کرمـان  اسـتان 
از ۱۰هـزارو۴2۰ قـالده سـگ در اسـتان کرمـان  برعلیـه 
بیمـاری هـاری خبـر داد.   وی در ایـن رابطـه تصریـح 
کـرد: واکسیناسـیون هـاری درسـگ هـای گلـه و نگهبان 
از ابتـدای خردادمـاه سـال جـاری آغـاز و تا پایان شـهریور 
مـاه ادامه خواهد داشـت . رئیس اداره بهداشـت و مدیریت 
بیمـاری هـای دامـی اداره کل دامپزشـکی اسـتان کرمـان 
افـزود در ایـن طـرح که توسـط کارکنـان بخـش دولتی و 
خصوصـی در قالـب طـرح توسـعه مبـارزه با بیمـاری های 
دامـی و بصـورت رایگان انجام می شـود بیـش از ۱۰ هزارو 
چهارصـد قـالده سـگ گلـه و نگهبـان بـر علیـه بیمـاری 
هـاری واکسـینه مـی شـوند. جانبـاز درتشـریح بیمـاری 
هـاری اذعـان کـرد: هـاری بیماری اسـت ویروسـی که در 
تمـام حیوانـات خـون گـرم از جملـه در انسـان مـی تواند 
ایجـاد بیمـاری کنـد. ویـروس هـاری از بزاق حیوانـات هار 
شـامل گـرگ، شـغال، روباه، خفـاش گربه و سـگ و محل 
گاز گرفتگـی وارد بـدن شـده و در ماهیچـه هـا به سـمت 

اعصـاب انتهایـی مـی رود و شـروع بـه تکثیـر مـی کند.

بازدید هیات سرمایه گذاری چینی
 از  جیرفت 

هیات سـرمایه گـذاری چینی از ظرفیـت های صنعتی و 
معدنـی جنوب کرمان و شهرسـتان جیرفـت دیدن و تمایل 
خـود را بـرای سـرمایه گـذاری در ایـن منطقـه اعـالم کرد.

بـه گـزارش ایرنـا فرمانـدار جیرفـت در نشسـت با سـرمایه 
گـذاران کشـور چیـن در جیرفت گفت: با توجـه به ظرفیت 
هـای موجـود در بخش هـای مختلف تالش شـده تا زمینه 
سـرمایه گـذاری خارجـی بویـژه سـرمایه گـذاران چینی در 
شهرسـتان و جنـوب فراهم شـود. احمد امینـی روش افزود: 
ظرفیـت هـای موجود شهرسـتان بویـژه در حـوزه صنعت و 
معـدن موجـب ترغیـب هیات چینی بـرای سـرمایه گذاری 
شـده اسـت. وی بیـان کـرد: با توجـه به اینکـه حلقه مفقود 
چرخـه تولیـد در حـوزه صنعـت و معـدن، صنایع فـرآوری 
اسـت لـذا ایـن هیات قصـد سـرمایه گـذاری در بخش های 
پایین دسـتی را دارد. فرماندار جیرفت گفت: در حال حاضر 
۷۰ درصـد کرومیـت کشـور از جنوب کرمان اسـتخراج می 
شـود امـا متاسـفانه صنایـع پایین دسـتی این مـاده معدنی 
در شهرسـتان وجـود نـدارد. وی ادامـه داد: توسـعه صنایـع 
فـرآوری ضمـن جلوگیری از خروج ارز در اشـتغالزایی پایدار 
و توسـعه اقتصـادی منطقـه نقـش موثـری دارد کـه باید به 
ایـن سـمت حرکـت کنیـم. امینـی روش گفت: سـایر مواد 
معدنی شـامل سـنگ آهن، مـس و منگنـز از ظرفیت هایی 
اسـت کـه هنوز در این حـوزه فعالیت خاصی انجام نشـده و 
منطقـه جنوب کرمـان از نظر ذخایر مواد معدنی رتبه سـوم 

کشـور را به خـود اختصاص داده اسـت.

تعریف برادرم 
باعث عالقمندی 
من به کرمان شد

دیـدن  بـرای  آلمـان  سـفیر 
و  گردشـگری  هـای  جاذبـه 
بررسـی قابلیـت هـای اقتصـادی 
اسـتان کرمـان وارد ایـن اسـتان 
شـد. بـه گـزارش ایرنا سرپرسـت 
خارجـه  امـور  وزارت  نمایندگـی 

در اسـتان از میکاییـل بـارون فون اشـتنبرگ در فـرودگاه کرمان اسـتقبال کرد. 
سـفیر آلمـان در پاویـون فـرودگاه کرمـان گفـت: آلمانی هـا از نظر گردشـگری 
بسـیار سـفر می کننـد. میکاییل بارون فـون اشـتنبرگ ادامـه داد: در اصفهان و 
کرمـان بسـیاری از افـراد آلمانـی صحبـت مـی کنند و بـرادرم نیز بسـیار به این 
اسـتان عالقمنـد شـده و تعریـف او از کرمـان موجـب عالقمنـدی من هم شـد. 
سرپرسـت نمایندگـی وزارت امـور خارجـه در کرمان نیز گفت: معرفی پتانسـیل 
هـا و ظرفیـت هـای گوناگـون کرمـان هدف اصلـی حضور سـفرای کشـورها در 
ایـن اسـتان اسـت.  علـی اکبـر اعتمادی در جمـع خبرنـگاران افـزود: نمایندگی 
وزارت امـور خارجـه به منظور دعوت از سـفرای کشـورهای مختلـف برای دیدن 
ظرفیـت هـای اسـتان کرمان برنامه ریزی کرده اسـت. اواخر اردیبهشـت امسـال 
نیـز سـفیر ژاپـن در ایـران بـه کرمـان آمـد و در سـفری دو روزه از جاذبـه های 

تاریخـی و گردشـگری کرمـان دیـدن و بـا مقامـات اسـتان دیـدار کـرد.

دریافت رتبه 
شایستگی تقدیر 
مدیرعامل شرکت 
آبفار استان کرمان 
از سوی وزارت نیرو

از  رشـیدی  علـی  مهنـدس 
مسـوول  و  وزیـر  مشـاور  سـوی 
وزارت  دینـی  و  فرهنگـی  امـور 
نیرو رتبه شایسـته تقدیـر ویژه را 

در میـان فعالیـت هـای فرهنگـی و دینی شـرکت هـای آب و فاضالب شـهری و 
روسـتایی سراسـر کشـور دریافت کرد. علی یزدانپرسـت مشـاور وزیر و مسـوول 
امـور فرهنگـی و دینـی وزارت نیـرو در ایـن لـوح آورده اسـت: بی شـک حرکت 
در مسـیر ترویـج و توسـعه فرهنـگ اهلیـت )ع( و نمـاز جـز بـا توقیفـات الهی و 
توجهـات ویـژه ائمـه اطهار میسـر نخواهد شـد. اکنون کـه این عنایت پـروردگار 
شـامل حـال حضرتعالـی گردیـده اسـت نشـانه ای از شایسـتگی متعهدانـه و 
دلسـوزانه حضرتعالـی در راه ترویـج فرهنـگ نـاب محمـدی )ص( و حمایـت و 
پشـتیبانی خالصانـه شـما در عرصـه فعالیـت های فرهنگـی و دینـی گویای این 
امـر مهـم اسـت. لذا بـا توجه به اینکـه توانسـته اید با تدبیـر و درایت مسـئوالنه 
خـود در زمینـه ایـن فعالیـت هـا رتبـه شایسـته تقدیر ویـژه را در میـان فعالیت 
هـای فرهنگـی و دینـی شـرکت های آب و فاضالب شـهری و روسـتایی سراسـر 

کشـور در سـال ۱393 کسـب نماییـد.

انعقاد تفاهم نامه 
همکاری بین شرکت 
شهرکهای صنعتی 
کرمان و دانشگاه 
ولیعصر رفسنجان

در نشست مشـترک مدیرعامل 
صنعتـی  شـهرکهای  شـرکت 
کرمـان و رئیـس دانشـگاه ولیعصـر 
همـکاری  راهکارهـای  رفسـنجان 

بیـن دو مجموعـه مـورد بررسـی قـرار گرفـت .بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت 
شـهرکهای صنعتـی کرمـان ایـن نشسـت در راسـتای پیونـد صنعـت و دانشـگاه در 
محـل دانشـگاه ولیعصـر رفسـنجان با حضـور معـاون پژوهشـی و جمعی از اسـاتید 
دانشـگاه و معـاون صنایـع کوچـک ایـن شـرکت برگزارشـد .در ابتـدا مجیـد غفاری 
مدیرعامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی کرمـان ضمـن مهـم برشـمردن آمـوزش 
کارکنـان واحدهـای صنعتـی گفت: برگـزاری دوره هـای آموزشـی ،تورهای صنعتی 
و حضـور در نمایشـگاههای داخلـی وخارجی جـزو برنامه های حمایتی این شـرکت 
از صنایـع کوچـک ومتوسـط می باشـد.در ادامه جلسـه دو طرح با موضوع« بررسـی 
اثربخشـی دوره هـای آموزشـی برگزار شـده بـرای کارکنـان واحدهـای صنعتی« و« 
نیازسـنجی آموزشـی مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی« توسـط اساتید ارائه و 
نتایج دو طرح مورد بررسـی و نقد واقع شـد .همچنین در انتهای نشسـت مقرر شـد 
تفاهم نامه همکاری با هدف پیوند صنعت و دانشـگاه بین دومجموعه منعقد شـود .

رسانه ها از 
متشنج کردن جامعه 
خودداری کنند

ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی جنـوب اسـتان کرمـان 
بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایـگاه 
از  هـا  رسـانه هـا گفـت: رسـانه 
جامعـه  فضـای  کـردن  متشـنج 
پرهیـز کننـد. بـه گـزارش ایرنـا 
احمـد  سـید  االسـالم  حجـت 

حسـینی در جمـع اعضای هیات رییسـه خانـه مطبوعات جنوب اسـتان کرمان 
افـزود: رسـانه هـا در آگاه سـازی افکار عمومـی نقـش تاثیرگذار دارند لـذا نیاز 
اسـت بـه گونـه ای عمـل کننـد که از متشـنج شـدن جامعـه جلوگیری شـود. 
وی بـا اشـاره تـداوم رونـد مذاکـرات هسـته ای اظهـار کـرد: نباید بـه گونه ای 
اطـالع رسـانی شـود کـه تیـم مذاکـره کننـده تضعیـف شـود. وی بـا اشـاره به 
نامگـذاری امسـال بـه نـام دولـت و ملـت، همدلـی و همزبانـی تصریـح کـرد: 
رسـانه هـا در ایجـاد وحـدت و همدلـی بیـن دولت و ملـت نقش تعییـن کننده 
ای ایفـا مـی کننـد لـذا بایـد بـا اطـالع رسـانی خـود موجـب افزایـش روحیـه 
امیـد در جامعـه شـوند. مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان با 
اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره هفتـه فرهنگـی کرمان بـه میزبانی تهـران گفت: 
قـرار اسـت در این جشـنواره فعالیـت های فرهنگـی و هنری جنـوب کرمان به 

صـوت مسـتقل از مرکـز اسـتان ارایـه شـود.

چه می خوانید...
اگـر مـی خواهیـد از کاندیداهـای احتمالـی انتخابـات مجلـس دهم در کرمان با خبر شـوید صفحـه »کرمان ویـج« را از دسـت ندهید. اخبار کوتـاه از دیگر 

مطالـب این صفحه هسـتند.

آبفارشهرک های صنعتیمطبوعاتسفیر

بررسی پیام ما از صف آرایی گروه های سیاسی در کرمان

سودای بهارستان
 رضا عبادی زاده

مهم برای همه جریان ها
بعـد از انتخابـات ریاسـت جمهـوری 92 و پیـروزی 
حسـن روحانـی، همانطـور کـه انتظـار می رفـت مجلس 
اصولگـرای نهـم چنـدان رابطـه خوبـی بـا دولـت اعتدال 
برقـرار نکـرد. عـدم رای اعتمـاد بـه افـرادی که بـه گفته 
نماینـدگان اصولگـرا در حـوادث پـس از انتخابـات 88 
دسـتی داشـتند و در ادامـه کارت زردهـای پـی در پـی 
مجلـس بـه وزرای دولـت و اسـتیضاح وزیـر علوم نشـان 
از رابطـه نـه چنـدان خـوب دولـت و مجلـس داشـت. با 
ایـن حسـاب مشـخص اسـت کـه دولتـی هـا عالقـه ای 
بـه امتـداد چنیـن مجلسـی ندارنـد. همانطور که حسـن 
روحانـی دو روز پیـش در دیـدار بـا فرمانـداران سراسـر 
کشـور گفـت خوب نیسـت کـه مجلـس فقـط در اختیار 
مشـخص  روحانـی  صحبـت  ایـن  باشـد.  جنـاح  یـک 
مـی کنـد کـه دولـت اعتدالگـرای یازدهـم کـه خـود را 
بعـدی  مجلـس  اسـت  امیـدوار  دانـد  مـی  فراجناحـی 

همراهـی بیشـتری بـا دولـت داشـته باشـد.
در طـرف دیگـر اصـالح طلبـان هسـتند. جریانـی که 
از اوایـل دهـه هشـتاد و بـا اتفاقـات مجلس ششـم افول 
کـرد و در ادامـه بـا روی کار آمدن محمـود احمدی نژاد 
از عرصـه سیاسـی کشـور دور شـد. ایـن جریـان پـس از 
انتخابـات 88 کامـال بـه اغمـا رفـت امـا بـا هوشـمندی 
پیـروزی حسـن  در  موثـری  نقـش  توانسـت  بزرگانـش 
روحانـی داشـته باشـد اما مجلـس نهم به دولـت یازدهم 
اجـازه نـداد کـه تعـداد چهـره هـای اصـالح طلـب در 
دولـت بیشـتر باشـند. اصـالح طلبـان کـه بـا روی کار 
آمـدن دولـت تدبیـر و امیـد فضـا را محیاتر دیدنـد نگاه 
ویـژه ای بـه مجلس دهم دارنـد همانطور کـه محمدرضا 
عـارف در کرمـان از فازهای مختلف تغییـر صحبت کرد. 
عـارف گفـت فـاز اول تغییـر در انتخابـات 92 رخ داد و 
فـاز دوم هـم بایـد در انتخابـات اسـفند 9۴ رخ بدهـد. 
عـارف همچنیـن بـه طرفـداران اصالحـات گفت اسـفند 
مـاه نشـان دهند کـه بیش از ۷۰ درصـد رای دارند و این 
حـرف یعنـی اصـالح طلبـان بـه قصـد گرفتـن اکثریـت 

کرسـی هـای مجلـس وارد انتخابـات می شـوند.
جریـان اصولگـرا کـه از مجلـس هفتـم اکثریـت را در 
مجلـس داشـته و مجلـس نهـم هـم تمـام اصولگـرا بـود 
نگران اسـت کـه اتفاقی هماننـد انتخابـات 92 رخ بدهد. 
بـزرگان ایـن جریـان بر وحـدت تاکیـد دارنـد. همانطور 

کـه حـداد عـادل در کرمـان گفـت اصولگرایـان بـرای 
جلوگیـری از تکـرار مجلـس ششـم راهـی جـز وحـدت 
ندارنـد. امـا در انتخابـات های اخیـر اصولگرایـان متوجه 
شـده انـد کـه دسـت یابـی بـه وحـدت آسـان نیسـت. 
اصولگرایـان تنـدرو کـه جبهه پایـداری مشهورترینشـان 
اسـت معمـوال تن بـه وحدت بـا اصولگرایان سـنتی نمی 
دهنـد و اختالفاتـی بین ایـن جبهه و اصولگرایان سـنتی 
وجـود دارد. نمونـه ایـن اختالفـات هـم در مجلـس و در 
نحـوه ارتبـاط نماینـدگان جبهـه پایـداری بـا دولـت در 
مقابـل رابطـه دیگـر نماینـدگان اصولگرا با دولت اسـت. 
بـا ایـن حـال اصولگرایـان ایـن بـار بیـش از همیشـه به 
وحـدت نیاز دارند و در برخی شـهرها مثـل کرمان گفته 
شـده کـه وحدت به دسـت آمده اسـت. زاهـدی نماینده 
کرمـان و راور در مجلـس هفتـه گذشـته در همایـش 
اصولگرایـان از وحـدت همـه جریان هـای اصولگرایی در 
کرمـان از جملـه جبهـه پایـداری خبـر داده بـود. اتحـاد 
بـا جبهـه پایـداری در شـرایطی کـه ایـن جبهـه نشـان 
داده معمـوال سـهم کمـی هـم از جریـان اصولگـرا نمـی 
خواهـد و تـن دادن دیگـر احـزاب اصولگـرا بـه وحـدت 
بـا جبهـه پایـداری نشـان از اهمیت ایـن انتخابـات برای 
اصولگرایـان اسـت. البتـه در ایـن میـان نبایـد از محمود 
احمـدی نـژاد و طرفدارانـش هـم بـی تفاوت عبـور کرد. 
اطرافیـان رئیـس جمهور سـابق کشـورمان خیلـی زودتر 
از دیگـر جریـان هـا فعالیـت هـای انتخاباتـی خـود را با 

سـفر بـه شـهرهای مختلـف کشـور شـروع کردند.
در کرمان چه خبر است؟

در کرمـان از چهـره هـای مختلفـی برای نامـزدی در 
انتخابـات مجلـس نام برده می شـود که البتـه هیچکدام 
نـه تاییـد شـده انـد و نه تکذیـب. اما در یکی از سیاسـی 
تریـن اسـتان هـای کشـور هماننـد دیگـر نقـاط کشـور 
تنـور انتخابـات داغ شـده و جریـان هـای مختلـف برای 

انتخابـات مجلـس آماده می شـوند. 
اصولگرایان؛ تعدد کاندیدا

تاکنـون بیشـتر گمانـه زنـی ها دربـاره حضـور چهره 
بـوده اسـت کـه  انتخابـات  هـای مختلـف اصولگـرا در 
طبیعـی سـت. چرا کـه در این چند سـال اصولگرایان در 
کرمـان قـدرت بیشـتری داشـته انـد. در حـوزه انتخابیه 
شـهباز  کاندیداشـدن  قبـل  هـا  مـاه  از  راور  و  کرمـان 
حسـن پـور از کرمـان مطـرح شـده اسـت. ایـن خبـر را 

ایسـنا نوشـت و از حضـور فعاالنه زاهـدی و پورابراهیمی 
در انتخابـات مجلـس دهـم خبـر داد. خبرگـزاری ایلنـا 
دیگـری  هـای  چهـره  از  امـا  نیـوز  هجـرت  سـایت  و 
بـرای انتخابـات مجلـس دهـم خبـر مـی دهنـد. حجت 
االسـالم  حسـین جاللـی رئیـس دفتـر آیـت اهلل مصبـاح 
رییـس  االسـالم سـید جـواد موسـوی  یـزدی، حجـت 
سـابق صـدا و سـیمای کرمـان، سـهراب سـلیمانی برادر 
سـردار سـلیمانی، مجیـد دوسـتعلی دبیـر هیـات دولت 
نهـم، مجیـد نامجـو وزیـر نیـرو در دولـت احمدی نـژاد، 
جـواد کمالـی معاون سـابق سیاسـی امنیتی اسـتانداری 
کرمان)دولـت دهـم(، محمد حسـینی وزیر ارشـاد دولت 
دهـم و مجتبی ثمره هاشـمی مشـاور ارشـد احمدی نژاد 
از جملـه افـراد دیگـر افـرادی هسـتند که شـایعه آمدن 

آنهـا در کرمـان بـه گـوش می رسـد. 
انتخابـات  در  حضـور  از  نفـر  یـک  البتـه  تاکنـون 
اسـفندماه صحبت کرده اسـت. حسـن رحمانـی مدیرکل 
سـابق تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی کـه روز شـنبه از 
سـمت خـود خداحافظی کرد در سـخنان مراسـم تودیع 
خـود گفت بـه خاطـر افراطی گـری برخی از افـرادی که 

دم از اعتـدال می زننـد و بـه بهانـه انتخابـات مجلـس از 
سـمت خـود کناره گیری کرده و بازنشسـته شـده اسـت. 
البتـه شـایعاتی هـم مبنـی بر کاندیـدا شـدن باهنر از 

کرمـان بـه گوش می رسـد.
اصالح طلبان؛ سیاست سکوت

برخـالف اصولگرایان خبـری از کاندیداهـای احتمالی 
اصـالح طلبـان در مجلـس بـه گـوش نمـی رسـد. ایلنـا 
نیـز  اصالح طلبـان  میـان  در  بـود  نوشـته  گزارشـی  در 
زمزمه هـای کاندیداتـوری هاشـمیان، خواهـرزاده آیت اهلل 
هاشـمی و ابراهیـم جهانگیری، برادر اسـحاق جهانگیری 
شـنیده می شـود. ایسـنا هـم از عـرب نـژاد مدیـر عامـل 
هواپیمایـی ماهان و محمـد جواد فدایی رییس دانشـگاه 
شـهید باهنـر کرمـان بـه عنـوان کاندیداهـای احتمالـی 
افـراد  ایـن  بـر  عـالوه  بـود.  بـرده  نـام  طلبـان  اصـالح 
شـایعاتی هـم از احتمال کاندیداتوری محسـن هاشـمی، 
فرزنـد آیـت ا... هاشـمی از کرمـان بـه گـوش می رسـد. 
اسـتعفای علـی مهاجـری از سرپرسـتی میـراث فرهنگی 
هـم باعـث شـده تـا او را بـه عنـوان یکـی از کاندیداهای 

اصـالح طلـب در کرمـان بـه حسـاب آورند. 

نزدیک به 9 ماه دیگر انتخابات مجلس دهم برگزار می شود. 
انتخاباتی که از هر حیث مهم است. نه فقط برای یک جناح و یک 

حزب بلکه همه احزاب نگاه ویژه ای به این انتخابات دارند. 

رضا اسماعیلی پور مدیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی کرمان شد

آییـن تودیـع و معارفـه مدیـر کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان 
کرمـان بـا حضـور قائـم مقـام وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی برگزار 
شـد. در ایـن آییـن از خدمات حسـن رحمانی مدیرکل سـابق تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی اسـتان کرمان قدردانی و رضا اسـماعیلی پـور به عنوان 
مدیـرکل جدیـد ایـن اداره معرفـی شـد. در ادامـه گزیـده ای از صحبـت 

هـای چهـره هـای مطـرح حاضـر در این مراسـم را مـی خوانید:
تعـاون، کار و رفـاه  قائـم مقـام وزیـر  ابوالحسـن فیروزآبـادی  • سـید 

اجتماعـی در مراسـم تودیـع و معارفـه مدیـر کل تعـاون ، کار و رفاه اجتماعی اسـتان کرمان: ایـن وزارتخانه با وجود 
تمـام مشـکالت اقتصـادی کشـور در ۷۰۰ هـزار میلیارد ریـال پروژه عمرانی توسـعه ای بـا بنگاه ها مشـارکت دارد.

• آذیـن نماینـده مـردم رفسـنجان و انـار در مجلس: اقتصـاد مقاومتی حول تولید محـوری می چرخـد. امیدوارم با 
کمـک کارگـران و کارفرمایـان کار خوبی در این زمینه انجام شـود.

• فتـوت معـاون برنامـه ریزی و اشـتغال اسـتاندار کرمـان: تدوین سـند کارآفرینی اسـتان کرمان بـرای رونق تولید 
و بهبـود فضـای کسـب و کار در اولویت قـرار گیرد.

• مشـرفی رییـس خانـه صنعـت و معـدن اسـتان کرمان: امـروز گفتمـان اقتصـاد مقاومتـی گفتمان اصلـی و مورد 
تاییـد رهبـری اسـت و در بیشـتر مـوارد بـه این موضـوع تاکیـد دارند.

• احمـدی مدیـر روابـط عمومـی اداره تعـاون، کار و رفاه اجتماعی: امیدوارم با شـروع مدیریت رضا اسـماعیلی عصر 
تازه ای در حیطه خبررسـانی و اطالع رسـانی ایـن اداره رخ بدهد.

توسعه صادرات سرلوحه 
کارمان است

رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان گفت: بـا توجه 
بـه شـرایطی کـه در مملکـت وجـود دارد، مجبور هسـتیم سیاسـت های 
خـود را طـوری تنظیـم کنیم که توسـعه ی صـادرات سـرلوحه ی کارمان 

قـرار گیرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت ، محمود 
حقـوق  از  حمایـت  از  تجلیـل  جشـنواره ی  دومیـن  در  سـلطانی زاده 
مصرف کننـدگان اسـتان کرمـان، بیـان کـرد: در سـال ۱3۷2 الیحـه ای 
تحـت عنـوان رعایـت حقـوق مصرف کننـدگان توسـط دولت تنظیم شـد کـه در حال حاضر، چهار سـال اسـت این 
الیحـه بـه مرحلـه ی اجـرا درآمده اسـت. سـلطانی زاده با بیـان این که صنعـت تولید بر اسـاس چهار رکن تسـهیالت 
ارزان، انـرژی ارزان، ارز ارزان و واردات مـواد اولیـه شـکل گرفتـه اسـت، افـزود: وقتـی همه چیـز به صـورت ارزان در 
اختیـار تولیـد قـرار گیـرد، تولیدکننـده رغبتی برای رقابـت و تهیه ی مـواد اولیه نـدارد. وی ادامه داد: بایـد در تمام 
مسـائل اقتصـادی بـه محـور حمایـت از حقـوق مصرف کننـدگان توجـه کنیـم و وقتـی ایـن موضـوع را محـور قرار 

دهیـم، بسـیاری از مشـکالت برطـرف می شـود.
وی هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره را تجلیـل از بنگاه هـای تولیـدی که خـود را در معـرض ارزیابی قـرار داده اند، 
دانسـت و افـزود: ایـن باعـث می شـود تا ایـن بنگاه ها نسـبت به موارد و مسـائلی کـه در حوزه ی عملکردشـان وجود 
دارد، مطلـع شـوند و نسـبت بـه رفـع نواقـص آن اقـدام کننـد. سـلطانی زاده چهـار عامـل ارزیابـی این شـرکت ها را 

قیمـت، کیفیـت، ارائـه ی خدمـات و بسـته های تشـویقی در هنـگام فـروش کاال به مصـرف کننـدگان ذکر کرد.

صنعت، معدن و تجارت        تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
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44 چه می خوانید...جامعه
نقد یاسر سیستانی نژاد پیرامون موضع گیری های زاهدی در همایش اصولگرایان سوژه اصلی صفحه »جامعه« است. 

سالمت
به بهانه شیوع جراحی زیبایی در استان کرمان؛

قیافه های غیرطبیعی
لبخندهای تصنعی 

 فهیمه افضلی
شـاید در نـگاه اول زیبـا بـه نظـر بیایـد کـه البتـه همینطـور 
اسـت امـا نمی دانـم چـرا دیگر لبخنـد و حتی اخـم صورتش دیگر 
بـه نظـرم واقعـی نیسـت، انـگار بعـد از عمـل زیبایی شـخصیتش 
چنـدان تغییـر نکرده اما چهـره اش یک نفر دیگـر را به من معرفی 

می کنـد.
می تـوان گفـت در اغلـب شـهرهای ایـران تب جراحـی زیبایی 
هـر روز داغ و داغ تـر می شـود کـه متاسـفانه کرمـان هـم از ایـن 
مسـاله بی نصیـب نمانـده و هـر روز کـه در خیابان ها قـدم می زنی 
بیشـتر از روزهـا و ماه هـای قبـل افـرادی را می بینـی که چسـبی 
بـر روی بینـی داشـته و یـا دارای گونه های برجسـته و ... هسـتند.

جملـه  از  ظاهـری  مشـکالت  دلیـل  بـه  افـرادی  شـاید 
تصادفـات،  از  ناشـی  عیـوب  بینـی،  توجـه  قابـل  قوس هـای 
خال هـای بـزرگ  و بعضـاً بدخیـم و ... اقـدم بـه عمـل جراحـی 
می کننـد در زمـره گرفتـاران گـرداب جراحی زیبایی محسـوب 
ایـن  بهانه هـای مختلفـی  بـه  تعـداد کسـانی کـه  امـا  نشـوند 
روزهـا اقـدام بـه دسـت کاری چهـره خـود می کنند تا بـه گفته 
دیگـران و پزشـک جراحشـان زیباتـر از قبل بشـوند بـه صورت 

چشـمگیری در حـال افزایـش اسـت.
بـرای پیـدا چنـد دلیل در افـرادی که خـود را به تیـغ جراحان 
می سـپارند تـا چنـد درجه اجزای صورتشـان را بـاال و پایین کنند! 
بـه مطب یکی از پزشـکان جراحـی زیبایی که در کرمان شـناخته 
شـده و مشـهور اسـت می روم؛ در ابتدا اعظم را دیدم که آمده بود 
تـا وقت نهایـی اش ا تعییـن کند از او خواسـتم درمـورد انگیزه اش 
بـرای عمـل بگویـد چراکـه در ظاهـر چیـز غیرعـادی در صورتش 
دیـده نمی شـد! او می گویـد: راسـتش را بخواهیـد مـن احسـاس 
می کنـم قیافـه ام خیلـی معمولـی اسـت و شـاید یکـی از دالیـل 
اینکه االن در سـن 33 سـالگی و هنوز مجرد هسـتم همین باشـد 
بـه همیـن دلیـل دلـم می خواهـد حداقل بـا جراحی بینـی حالت 

صورتـم عوض شـود، البته دوسـتانم هـم تشـویقم کرده اند.
از اعظـم در مـورد رضایت یا عدم رضایت خانواده اش می پرسـم 
و او جـواب می دهـد: مـن فرزنـد آخـر خانـواده هسـتم و همـواره 
خواسـته های من از سـوی خانواده پاسـخ داده شـده است هرچند 
کـه در برخـی مـوارد اعتراض خواهـران و بـرادرم را در پی داشـته 
اسـت اما این بار هم توانسـته ام مـادرم را قانع کنم ولـی هنوز پدرم 
را نـه! امـا خوشـبختانه مـادرم قول داده اسـت تـا روز نهایی عمل، 

پـدرم را راضـی کند.
ثریـا هـم در همـان مطـب چسـبی بـروی بینـی داشـت، در 
گوشـه ای از ایـن راهروی شـلوغ نشسـته و پـا روی پـا انداخته بود 
و مـدام بـه سـاعتش نـگاه می کرد، تـا رسـیدن نوبت به سـراغش 
رفتـم و گفتـم چنـد سـوال دارم و او با شـرط اینکه زیـاد وقتش را 
نگیـرم قبـول کـرد، از وی سـوال می کنم چرا به فکـر عمل زیبایی 
بینـی افتـاده اسـت؟ او پاسـخم را اینطـور می دهـد: مـن دلیـل 
خاصـی برای عمل نداشـتم! چند مـاه به این مسـاله فکر می کردم 
امـا در ایـن مـدت نتوانسـته بـودم تصمیـم قطعـی بگیـرم چراکه 
بینـی مـن خیلـی بزرگ نبـود فقط کمی پهـن بود و می ترسـیدم 
بعدا پشـیمان شـوم اما در آخـر یکی از افراد فامیلمـان که خودش 
هـم عمـل زیبایـی انجام داده اسـت مرا راهنمایی و به این پزشـک 
معرفـی کـرد، البتـه پیشـنهاد خـودم بود کـه با عمـل بینی کمی 

ژل هـم در لبـم تزریـق کنم تـا صورتم متعادل شـود.
بـرای  او  ثریـا دو هفتـه می گـذرد و  از زمـان عمـل  اکنـون 
مراقبت هـای بعـد از عمـل اینجـا آمـده اسـت و وقتـی در مـورد 
رضایـت از عملـش می پرسـم او بـا خنـده ای کـه به نظر مـن اصاًل 
طبیعـی و زیبـا نیسـت اظهـار می کند: فعال کـه از نتیجـه عمل و 
تزریـق ژل در لبـم راضی هسـتم امـا تا باز کردن چسـب باید صبر 
کنـم، راسـتش احسـاس می کنم حاال کـه بینی ام را عمـل کرده ام 
صورتـم الغرتـر بـه نظـر می آیـد و شـاید در ماه هـای بعـدی برای 

برجسـته کـردن گونه هایـم بـاز مـرا درهمین جـا ببینید!
در همیـن مطـب از ناهید هم بگویم کـه از انجام عملش خیلی 
ناراضـی بـود و وقتـی در مورد بینی قبل از عملـش حرف می زد به 
گریـه افتـاد! او می گفـت: قبل از عمـل به من نگفتـه بودند ممکن 
اسـت مشـکل تنفسـی پیـدا کنـم، بـه عـالوه یـک طـرف بینی ام 
بیـش از آن یـک طـرف بـرش خـورده اسـت و نمی دانم بیـن این 
همـه افـرادی کـه در فامیلمـان عمـل زیبایـی کرده اند چـرا فقط 

مـن باید اینطور باشـم؟
ناهیـد همانطـور کـه ناراحـت و عصبانی اسـت ادامـه می دهد: 
می خواهـم از دکتـر یک وقـت دیگر بـرای ترمیم بینـی ام بگیرم و 

در صورتیکـه امکانـش نباشـد از او شـکایت خواهم کرد!
در میـان ایـن همـه دختـر و خانمـی کـه بـرای انجـام اعمـال 
جراحـی زیبایـی بـه ایـن مطب آمـده  و اغلـب در سـنین بین ۱9 
تـا 2۷ سـاله بودنـد حضور دو پسـر جوان توجـه ام را جلب می کند 
کـه البتـه یکـی از آنهـا حاضـر بـه پاسـخگویی نیسـت و آن یکی 
هـم در صورتـی جـواب می دهـد کـه بـه خـارج از مطب برویـم، با 
او در راهـروی سـاختمان پزشـکان می نشـینم و خواهـش می کنم 
در مـورد عمـل زیبایـی اش توضیـح بدهد این پسـر جـوان خود را 
امیرعلـی معرفـی و بیان می کند: من تاکنون سـه عمـل زیبایی بر 
روی صورتـم انجـام داده ام کـه یکـی مربوط به جای زخمی اسـت 
کـه از تصـادف چند سـال پیش بـر روی پیشـانی ام وجود داشـت 
و بـا کشـیدن پوسـت اصالح شـد، بعـدی هـم مربوط به سـیاهی 
دور چشـمم بـود که اینجا انجـام نداده ام و سـومین عمل هم روی 

بینی ام انجام شـده اسـت.

بهار نود و چهار صحنه وزن کشـی جناح های 
سیاسـی برای ورود به انتخابات زمسـتان امسـال 
اسـت.هفته گذشـته کرمـان شـاهد دو همایـش 
سیاسـی از سـوی اصالح طلبان و اصولگرایان بود 
کـه هر کدام از سـخنرانان مدعو به شـرح دیدگاه 

هـای خود در جمـع طرفداران خـود پرداختند.
سـخنرانی هـای محمدرضا عـارف و غالمعلی 
حـداد از هم اکنـون جـرس کاروان انتخابات را به 

فریاد درآورده اسـت.
عـارف فـاز دوم موفقیـت اصـالح طلبـان را 
اسـفند امسـال دانسـت و ابراز امیـدواری کرد که 

اصـالح طلبـان بـا رأی باالیی اکثریـت مجلس را 
تصاحـب کننـد. از سـوی دیگـر غالمعلـی حـداد 
تکـرار مجلـس ششـم را نامطلـوب توصیـف کرد. 
سـخنان هیچ کـدام از طرفین محـل اعتراض 
نیسـت. زیـرا کسـی کـه قواعـد دموکراسـی را 
پذیرفتـه باشـد بایـد بپذیـرد کـه عـارف و حـداد 
هـم در بیـان عقایـد خـود آزاد باشـند. آنهـا باید 
ایـن اجازه را داشـته باشـند تا در فضایـی برابر به 
رقابت سـالم سیاسـی بپردازند. هر کدام از طرفین 
حـق دارنـد تـالش کنند تـا اکثریت مجلـس را از 
آن خـود کننـد. رقابـت سـالم انتخاباتـی هـم نه 

تنهـا بـه همدلی بین جنـاح ها آسـیبی وارد نمی 
کنـد بلکـه حرفـه ای گـری سیاسـی را در ایـن 
گونـه فضاهـا مـی تـوان تمرین کـرد و بـه تدریج 

فراگرفت.
امـا آنچـه کـه دل را بـه هـم می زنـد و فضای 
صمیمـی و رقابتـی این همایش ها را ناخوشـایند 
و  ناسـنجیده  اظهارنظرهـای  برخـی  کنـد  مـی 

هیجانـی برخـی افراد اسـت.
در  مجلـس  نماینـده  زاهـدی  محمدمهـدی 
جریـان سـخنرانی حـداد در خانـه شـهر کرمـان 
گفت:»...اجـازه نمـی دهیم به آنانـی که در معرکه 
سیاسـت و تدبیـر کـم آورده انـد بتواننـد جـام 

زهـری دیگـر بنوشـانند.«
بـه ایـن جمله کوتـاه دقت کنیـد و ببینید که 
چـه ادبیاتـی بـه کار گرفته شـده اسـت. بـه نظر 
نگارنـده، اسـتفاده از واژه »معرکه« برای سیاسـت 
و و واژه سـخیف »کم آوردن« در حضور غالمعلی 
حـداد عـادل کـه عـالوه بـر پیشـینه سیاسـی، 

را  فارسـی  ادب  و  زبـان  فرهنگسـتان  ریاسـت 
برعهـده دارد بسـی نامناسـب بـه نظـر مـی آید.

واضـح اسـت که تیم مذاکره کننده هسـته ای 
نمایندگان جمهوری اسـالمی هسـتند و واضح تر 
اسـت کـه جمهـوری اسـالمی در ایـن مذاکـرات 
از منطقـی قـوی بهـره مـی بـرد. پـس کمدلی و 

دلواپسـی از مذاکـره چـه محلی از اعـراب دارد؟
امسـال بـه تدبیـر رهبرانقالب سـال همدلی و 
هـم زبانی ملـت و دولت نام گرفته و ایشـان بارها 
و بارهـا بـر حمایـت خـود از تیـم مذاکـره کننده 
هسـته ای تأکید کرده اند. بر هیچ کس پوشـیده 
نیسـت که سیاسـت های کلـی نظام هم توسـط 
ایشـان ترسـیم می شـود و دائم از سـوی مقامات 
بلندپایـه نظام اعالم شـده که تیـم مذاکره کننده 
ملـزم بـه رعایت خطوط قرمز هسـتند. مشـخص 
نیسـت کـه چـه عالقـه ای از جانـب برخـی افراد 
مبنـی بر »کم آوردن« فرزنـدان ملت و انقالب در 

برابـر قدرت هـای بیگانه وجـود دارد. 

آیـا ایـن گونه سـخن گفتـن و عمـل کردن 
ذبـح کردن مصالـح ملی به پـای منافع گروهی 
نیسـت؟ مسـلماً تصاحب اکثریـت صندلی های 
مجلـس ارزش تخریـب فرزندان ملـت را ندارد.

مطمئنـاَ ایجـاد هیجـان انتخاباتـی بـه نفـع 
و  وحـدت  زدن  هـم  بـه  ارزش  متبـوع  جنـاح 
شـرایط خطرنـاک  در  هـم  آن  ملـت  همدلـی 
کنونـی کـه کشـورهای منطقـه در آتـش جنگ 

مـی سـوزند را نـدارد. 
بـر سیاسـیون برگزارکننـده همایـش هـای 
سیاسـی اسـت کـه مـدت زمـان باقـی مانـده 
تـا انتخابـات مجلـس را بـا بحـث هـای متقن و 
منطقـی در فضایی سـالم و اخالقی دنبال کنند. 
در ایـن صورت اکثریت کرسـی هـای مجلس از 
هـر جناحـی که باشـد ملت ضـرر نخواهـد کرد. 
چـرا کـه مجلسـی کـه از دل اخـالق و عقالنیت 
بر آمده باشـد مجلسـی نخبـه، منطقـی و عاقل 

و... خواهـد بود.

کم دلی و چند زبانی در خانه شهر کرمان
 یاسر سیستانی نژاد

گردهمایی سالگرد 
زلزله بم برگزار می شود

از برگـزاری گردهمایـی سـالگرد  اسـتاندار کرمـان 
زلزلـه بـم بـا دعـوت از کلیـه سـفرای خارجـی مقیـم 

تهـران در دی مـاه امسـال خبـر داد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، علیرضـا رزم حسـینی 
ظهـر یکشـنبه در دیـدار بـا سـفیر آلمان گفـت: آلمان 
از دیربـاز بارانـداز فـرش کرمـان بـوده و فـرش کرمـان 
از هامبـورگ بـه سـایر کشـورهای اروپایـی و آمریکایی 

صـادر می شـد.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای کشـاورزی اسـتان 
کرمـان تصریـح کـرد: با وجـود کویـری بـودن کرمان، 

2۵ درصـد باغـات کشـور در ایـن اسـتان قـرار دارد.
تریـن  مهـم  از  یکـی  را  پسـته  کرمـان  اسـتاندار 
محصـوالت ایـن دیـار عنـوان کـرد و گفـت: کرمـان 
رتبـه اول پسـته و خرمـا، رتبـه دوم گـردو و رتبه چهار 

مرکبـات و سـیفی جـات کشـور را داراسـت.
رزم حسـینی بـا اشـاره بـه وجـود ۵2 مـاده معدنـی 
در کرمـان اظهار داشـت: کرمان اسـتانی معدنی اسـت  

و۴۰ درصـد معـادن کشـور در ایـن دیـار قـرار دارند.
وی بـا اشـاره به اینکه معـادن کنونی مربـوط به ۴۰ 
سـال گذشـته اسـت، افـزود: در ایـن مـدت هیـچ گونه 
اکتشـاف اساسـی در کرمـان صـورت نگرفتـه اسـت. با 

ایـن وجـود در دولـت تدبیـر و امیـد اکتشـافات خوبی 
در اسـتان کرمـان آغاز شـده اسـت.

روستای تاریخی میمند در مسیر ثبت جهانی
رزم حسـینی گفـت: در حـوزه انـرژی بـا توجـه بـه 
طـرح هـای توسـعه اسـتان در زمینـه فـوالد، مـس و 
مـگاوات  هـزار  پنـج  نیازمنـد  دسـتی  پاییـن  صنایـع 
بـرق هسـتیم کـه قـرارداد سـه هـزار و ۵۰۰ مـگاوات 
آن منعقـد شـده اسـت.  اسـتادار کرمـان بـه ظرفیـت 
هـای کرمـان در حـوزه انرژی نـو اشـاره و تصریح کرد: 
فعالیـت در ایـن زمینـه در کرمـان آغـاز شـده اسـت.

نماینـده عالـی دولـت در اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه وجـود تونـل هـای بـادی در جنـوب اسـتان کرمان 

گفـت: کرمـان دارای 32۰ روز آفتابـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای گردشـگری اسـتان 
کرمـان ادامـه داد: مـکان هایـی که سـفیر آلمـان طی 
سـفر بـه کرمـان مشـاهده خواهد کـرد تنها بخشـی از 

ظرفیـت هـای گردشـگری ایـن خطه اسـت.
نماینـده عالـی دولت در اسـتان کرمان ابراز داشـت: 
ثبـت  منظـور  بـه  میمنـد  تاریخـی  روسـتای  پرونـده 
جهانی در یونسـکو در دسـت بررسـی بـوده و به زودی 

بـه ثبـت خواهد رسـید.

رشد دو برابری آمار حضور گردشگران 
خارجی در ایران

حضـور  آمـار  برابـری  دو  رشـد  از  حسـینی  رزم 
گردشـگران خارجـی در ایـران در دولـت یازدهـم شـد 
و افـزود: هفتـه گذشـته سـفیر چین در کرمـان حضور 
یافـت و بعـد از بازدیـد از نقـاط مختلـف ایـن اسـتان 
گفـت کـه بـه تورهـای گردشـگری چیـن فراخوانـی 
بـرای بازدیـد از کرمان خواهـم داد. اسـتاندار کرمان از 
جنـوب کرمـان بـه عنـوان هنـد ایران یـاد کـرد و ابراز 
داشـت: در ایـن منطقـه در هـر چهار فصـل محصوالت 
کشـاورزی حاصـل مـی آیـد و از شـرایط آب و هوایـی 
مطلوبـی بـه ویـژه در بهـار برخـوردار اسـت. وی به راه 
انـدازی فـرودگاه جیرفـت اشـاره و تاصریـح کـرد: در 
حـال حاضـر پـرواز تهـران و جیرفـت از طریـق ایـن 

فـرودگاه انجـام می شـود.
انجام 2۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

کرمان
رزم حسـینی ادامـه داد: در حال حاضـر 2۰ میلیارد 
دالر سـرمایه گـذاری در حـوزه صنعت، انـرژی و معدن 
در کرمـان در حـال اجراسـت کـه همـه ایـن سـرمایه 

گـذاری هـا در دوران تحریـم صـورت گرفته اسـت.
اسـتاندار کرمـان گفـت: آلمـان فرصت هـای زیادی 
را بـه دلیـل تحریم هـا در کرمان از دسـت داد و چینی 

هـا وارد بـازار کرمان شـده اند.
وی ضمـن ابـراز تمایـل بـرای روابط تجـاری کرمان 
خـودرو بـا آلمـان، افـزود: در حـال حاضـر شـش نـوع 
خـودروی چینـی در کرمـان تولیـد مـی شـود و طـی 
سـال گذشـته نیـز پنـج هـزار دسـتگاه خـودرو تولیـد 
شـد. خودروسـازان کرمـان بـه دنبـال ارزانـی نبـوده و 

هـدف اصلـی آنهـا کیفیت اسـت.
اسـتاندار کرمـان با اشـاره به اینکه کرمـان حدود دو 
دهـه بـا خشکسـالی مواجه اسـت، افـزود: بحـث انتقال 
آب حـوزه بـه حوزه را در این اسـتان دنبـال می کنیم.

نماینـده عالی دولت در اسـتان کرمـان از انتقال آب 

از خلیـج فـارس به شـمال کرمان خبـر داد و گفت: آب 
ایـن طرح بـرای صنعت صرف می شـود کـه امیدواریم 
ظـرف سـه سـال آینـده ۱۱۰ میلیـون آب بـه کرمـان 
منتقـل مـی شـود. رزم حسـینی خـط لوله انتقـال آب 
در ایـن طـرح را 32۰ کیلومتـر عنـوان و تصریـح کرد: 
ایـن طرح پیشـرفت های خوبی داشـته و بـرای اجرای 
آن حـدود ۷۰۰ میلیـون دالر سـرمایه گـذاری صـورت 
گرفتـه اسـت . وی گفت: در کنار این پـروژه؛ مطالعاتی 
بـرای آب شـرب نیـز صـورت گرفتـه کـه در ایـن طرح 
آب از خلیـج فـارس بـه شـمال اسـتان کرمـان انتقـال 
داده می شـود. اسـتاندار کرمان تصریـح کرد: همچنین 
دو خـط مطالعاتـی از عمـان بـه جنوب کرمـان و فالت 
مرکـزی انتقـال داده مـی شـود و سیاسـت دولـت نیـز 
بـرای انتقـال آب بـه این مناطـق به منظـور مصرف در 

بخـش شـرب و صنعت اسـت.
برآورد دو میلیارد دالر پروژه در

 بخش انتقال آب کرمان
بخـش  در  پـروژه  دالر  میلیـارد  دو  بـرآورد  از  وی 
انتقـال آب کرمـان خبـر داد و گفـت: مطالعـات در این 

زمینـه آغاز شـده اسـت.
نماینـده عالـی دولـت در اسـتان کرمـان از دو پروژه 
پتروشـیمی در کرمـان خبـر داد و افـزود: از شـرکت 
هـای آلمانـی بـرای همـکاری در ایـن پروژه هـا دعوت 
مـی کنیم.  وی با اشـاره بـه لزوم توسـعه خطوط ریلی 
کرمـان، افـزود: اخیرا شـرکت ریلی در کرمان تاسـیس 
شـده و طی ۱۰ سـال آینـده باید ۶۰ میلیـون تن مواد 

معدنـی را از کرمـان جابجـا کنیم.
اسـتاندار کرمـان بـا بیـان اینکـه امیدواریـم بـا بـه 
نتیجـه رسـیدن مذاکـرات هسـته ای روابـط تاریخـی 
ایـران و آلمـان گسـترده شـود، گفـت: ایـران و آلمـان 
مـی تواننـد روابـط تجـاری و فرهنگی مطلوبی داشـته 
باشـند. وی گفـت: گردهمایـی سـالگرد زلزلـه بـم بـا 
دعـوت از سـفرای خارجـی مقیـم تهـران در دی مـاه 

امسـال برگـزار مـی شـود.

یادداشت

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
 انتخاب پیمانکار انجام عملیات سرویس، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری شبکه، امنیت 

اطالعات، خدمات نرم افزاری و سامانه های اطالعاتی شرکت آب منطقه ای کرمان
فرآیند ۰۴/الف/9۴

شـرکت آب منطقه ای کرمان در نظر دارد با برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای نسـبت به انتخاب پیمانکار انجام عملیات سـرویس، تعمیر، نگهداری، پشـتیبانی تجهیزات 
سـخت افـزاری شـبکه، امنیـت اطالعـات، خدمـات نرم افزاری و سـامانه هـای اطالعاتی شـرکت آب منطقه ای کرمان، در مدت یک سـال شمسـی اقدام نماید. لذا بدینوسـیله 
از شـرکتهای تعیین صالحیت شـده توسـط دبیرخانه شـورای عالی انفورماتیک کشـور که دارای سـابقه انجام کار مشـابه باشـند دعوت بعمل می آید به منظور دریافت اسـناد 
مناقصه در قبال ارائه رسـید واریز مبلغ دویسـت هزار ریال به حسـاب جاری سـپهر شـماره 2۱9۵۰838۱2۰۰۱ بانک صادرات ایران شـعبه 2۴ مهر کرمان حداکثر تا سـاعت 
۱۴ روز چهارشـنبه ۱39۴/3/2۰ در نشـانی کرمـان، خیابـان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره دو، طبقه همکـف، اتاق ۱3۱ دفتـر قراردادها، نماینده 
خویـش را کتبـا معرفـی و اعـزام نماینـد. شـرکت کننـدگان در فرآیند بایسـتی هر یک از پاکات الک و مهر شـده الـف و ب و ج حاوی )ضمانتنامه شـرکت در مناقصه و اسـناد 
مناقصه تکمیل شـده و مدارک مربوط و پیشـنهاد قیمت( که در یک بسـته مناسـب لفاف پیچی و الک و مهر شـده باشـد را حداکثر تا سـاعت ۱۱:3۰ روز شـنبه ۱39۴/3/3۰ 
به دبیرخانه محرمانه دفتر حراسـت به نشـانی کرمان، خیابان پاسـداران، شـرکت آب منطقه ای کرمان، سـاختمان شـماره یک، طبقه همکف، اتاق شـماره ۱۰۵ تحویل نمایند. 
زمـان بازگشـایی پـاکات سـاعت ۱2 روز شـنبه مـورخ ۱39۴/3/3۰ مـی باشـد. آگهـی حاضر در بخش معامالت سـایت شـرکت مدیریت منابع آب ایـران به نشـانی wrm.ir و 

همچنین پایگاه ملی اطالع رسـانی مناقصات کشـور به نشـانی Iets.mporg.ir قابل رؤیت اسـت. 
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان
م الف 136 

مفقودی
کارت دانشجویی اسما آبیار دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری 

واحد علوم تحقیقات زاهدان به شماره دانشجویی 9110۸3۷64 
مفقود گردیده است.

دادنامه 
شـماره  دادنامـه  راور  شهرسـتان  قضایـی  حـوزه   2 شـماره  اختـالف  حـل  شـورای   9۴۰9983۴۴92۰۰۰۱۱ کالسـه  پرونـده 

 9۴۰99۷3۴۴92۰۰۰۱۶
خواهان: آقای حجت ضیاء الدینی دشتخاکی فرزند محمد به نشانی راور خ قدس غربی جنب پمپ گاز- سوپر مارکت 

خوانده: آقای محمد رضا زاده برفویی فرزند عباس به نشانی مجهول المکان 
خواسته: تقاضای تامین خواسته به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

گردشـکار: بتاریـخ 9۴/۱/3۱ در وقـت فـوق العـاده خواهـان دادخواسـتی بخواسـته فوق بطرفیـت خوانده تقدیم داشـته که پـس از ارجاع به 
ایـن شـورا و ثبـت بـه کالسـه فوق جـری تشـریفات قانونی تحـت نظر اسـت مالحظه می گـردد اعضای شـورا نظریه مشـورتی خـود را کتبا 

اعـالم داشـته لـذا بـا بررسـی اوراق و محتویـات پرونـده ختم رسـیدگی اعـالم و به شـرح آتی مبادرت بـه صدور رای مـی گردد:
رای قاضی شورا 

در خصـوص دادخواسـت آقـای حجـت ضیاءالدینـی دشـتخاکی فرزنـد محمد بطرفیـت آقای محمدرضـا زاده برفویـی فرزند عبـاس مبنی بر 
صـدور قـرار تامیـن خواسـته از امـوال خوانـده بـه مبلـغ پنـج میلیون ریـال، نظر به اینکه مسـتند دعـوی خواهان یـک فقره چک به شـماره 
۰9۰8۶9 عهـده بانـک کشـاورزی می باشـد و جز اسـناد رسـمی به حسـاب می آیـد. بنابراین شـرایط صدور قرار فراهم اسـت. لذا با اسـتناد 
بـه مـواد ۱۰8 بنـد الـف مـاده ۱۱۵-۱۱۶ از قانـون آئین دادرسـی مدنی قرار تامین خواسـته بـه مبلغ پنج میلیـون ریال از امـوال بالمعارض 
خوانـده صـادر و اعـالم مـی گـردد و بـه داللـت مـاده ۱۱۷ از قانـون اخیـر الذکر قـرار صادره قبـل از ابـالغ قابل اجرا می باشـد. قـرار صادره 

پـس از اجـرا ظـرف ده روز پـس از ابـالغ قابـل تجدید نظر خواهی در همین شـورا اسـت. 
 قاضی شورای حل اختالف شماره دو شهر راور- اسماعیل بلوچ زاده

م الف ۷۶  



شماره پیاپی 387   دوره جدید شماره 18
دوشنبه 11 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

5 دنیای مجازی5 چه می خوانید...
در صفحـه »دنیـای مجازی« حضور ایرانیان در فضای مجازی بررسـی شـده اسـت. نکیسـا خدیشـی تحلیلی بـر رفتار و کردار امـروز اکثر جامعه 

مدنی ایران داشـته اسـت کـه در این صفحه مـی خوانید.

خبر

چه می کند این تلگرام...
 تلگـرام از جملـه نرم افزارهای پیام رسـان اسـت که 
ایـن روزهـا توانسـته توجـه ایرانیـان را بـه خـود جلب 
کنـد. روزانـه گـزارش ورود تعـداد زیـادی از دفترچـه 
تلفـن تـان را مـی بینید که حسـاب کاربـری »تلگرام« 
مـی سـازند . تلگـرام هـم در اولیـن قـدم بـه همـه ی 
اعضـای دفترچـه تلفـن فرد اطـالع می دهد کـه فالنی 
وارد تلگرام شـد. تا اینجای کار دوسـتان فراموش شـده 
را بـه یـاد هـم مـی انـدازد. قابلیـت تلگـرام در ارسـال 
فایـل بـا حجـم بـاال سـبب شـده ایـن اسـتقبال رو بـه 
افزایـش بگـذارد بـه شـکلی کـه رقیـب پیشـین خـود 
»واتـس آپ« را پشـت سـر گذاشـته اسـت. گروههـای 
مجـازی از سـایر پیـام رسـان هـا بـه »تلگـرام« کـوچ 
کـرده انـد. محدودیـت 2۰۰ نفری گروهها هم مشـکلی 

در مسـیر انتخـاب آن نبـوده اسـت.
تغییـرات  تریـن  تـازه  در  »تلگـرام«  گرداننـدگان 
امکانـی را بـه نرم افـزار افـزوده انـد. در ایـن تغییـر اگر 
 Left اصطـالح  بـه  و  کنـد  تـرک  را  گروهـی  کسـی 
دوسـتان  توسـط  توانـد  نمـی  دیگـر  بدهـد   group
یـا مدیـر گـروه اضافـه شـود. در بـه روزرسـانی جدیـد 
»تلگـرام« کسـی کـه گـروه را ترک مـی کنـد. نرم افزار 
او را صاحـب حـق میدانـد. بـه اسـتناد ایـن مسـاله که 
وی عالقـه ای بـرای حضـور در این گروه نـدارد و اضافه 
شـدن دوبـاره وی در گروه را مزاحمتی بـرای وی تلقی 

کند. مـی 
در همیـن ارتبـاط بـه نظـر می رسـد بهتر اسـت اگر 
حوصلـه حضـور در گروهـی را نداریـد یـا بـرای مدتـی 
مـی خواهید از گـروه خاصی فاصله بگیرید به دوسـتان 
خـود در همـان گـروه بگوییـد کـه شـما را حـذف یـا 
اصطالحـا remove کننـد. تـا در فرصتی مناسـب که 
دلتـان مجـدد هـوای گـروه را داشـت بتوانید بـه جمع 

دوسـتان قدیمـی خـود ملحق شـوید.
شـرکت سـازنده »تلگـرام« در تازه ترین خبـر که در 
وبسـایت خود منتشـر کـرده اسـت مدعی شـده روزانه 
بیـش از 2 بیلیـون پیـام را بیـن کاربـران خـود منتقل 

مـی کند.
اسـتقبال از »تلگـرام« یقینـا مرتبـط بـا قابلیت های 
فـراوان ایـن نرم افـزار می باشـد. بـرای مثـال »تلگـرام« 
در امکانـی تـازه هنـگام ارسـال موقعیـت جغرافیایی از 
سـوی کاربـران اجـازه می دهد کـه کاربـر بتواند تصویر 
فایـل  همـراه  بـه  را  جغرافیایـی  موقعیـت  از  زیبایـی 

بفرستد. ارسـالی 
از دیگـر امکانـات منحصـر بـه فـرد »تلگـرام« مـی 
شـود بـه ارسـال لینـک دعوتنامـه پیوسـتن بـه گـروه 
بـرای دوسـتانتان اشـاره کـرد. در ایـن امکان شـما می 
توانیـد لینـک دعوتنامـه را بـرای پیوسـتن دوسـتانتان 
بـه گـروه را برای وی ارسـال کنید . ایشـان هـم با یک 
کلیـک سـاده بـه راحتی بـه سـایر دوسـتانتان در گروه 

پیوندد. مـی 
دیگـر  از  اختصاصـی  شـکلک های  یـا  اسـتیکر 
جذابیت های نرم افزارهای پیام رسـان هسـتند.»تلگرام« 
در ایـن ارتبـاط هم گوی سـبقت را از رقبا ربوده اسـت.

شـما می توانیـد بـا جسـتجو کـردن @stickers در 
»تلگـرام« بـه صفحـه ای وارد شـوید. از طـرف کاربـر 
اسـتیکر یـک پیغـام بـرای شـما ارسـال مـی شـود که 
نحوه سـاخت شـکلک اختصاصی را توضیح داده اسـت.

مـی توانیـد با ایـن تکنیک هـر تصویری را با نوشـته ای 
اختصاصـی بـه شـکلک تبدیـل کنیـد و از ارسـال آن 

بـرای دوسـتانتان لـذت ببرید.

طوالنـی،  راه هـای  آن  در  کـه  جامعه یـی 
شـده،  خلوتـی  و  آمـد  و  کم رفـت  راه هـای 
جامعه یـی کـه در آن هیچ کـس حوصلـه ی صبر 
و شـکیبایی بـرای بـه دسـت آوردِن هدفـی را 
نـدارد، جامعـه  ای استاتوسـی سـت؛ جامعـه  ای 
کـه بـرای رسـیدِن بـه هدف، فقـط به انـدازه ی 
خوانـدِن همـان سـه خـِط بـاالی اسـتتوس ها 
زمـان می گذارد؛جامعـه ی مبتـال بـه »فرهنـِگ 

سـه خطی«!
پینوکیـو،  لنگـه ی  شـده ایم  مردمـی  مـا 
کـه دوسـت داریـم طالهای مـان را بکاریـم تـا 
درخـِت طـال برداشـت کنیم.مردمـی کـه دنباِل 
شـرکت های  و  و»پنتاگونـو«  »گلد کوییسـت« 
هرمـی مشـابه می افتنـد، یـک جـای کاِرشـان 
اسـم اش  هـم  کار  جـای  آن  می زنـد.  لنـگ 

اسـت. شـکیبایی«  »فرهنـِگ 

اگـر  می گویـد  مـا  بـه  سـه خطی  فرهنـِگ 
نوشـته یی بیش تـر از سـه سـطر شـد، نخـوان! 
فرهنـِگ سـه خطی بـه مـا می گوید راِه رسـیدن 
بـه هـدف چـون درسـت اسـت، طوالنی اسـت؛ 
پـس یـا بی خیـال اش بشـو! یـا سـراِغ میان بُـر 

! د بگر
نزول خـوری  اسـت کـه  فرهنـِگ سـه خطی 
بی سـوادی  دارد،  دزدی  دارد،  اختـالس  دارد، 
دارد، رشـوه دارد، تن فروشـی دارد، حق خـوری 
و هـزار جـور درِد بی درمـاِن دیگـر بـه همـراه 
دارد. فرهنـِگ سـه خطی اسـت کـه ایـن همـه 
آدِم بـی کار دارد. آدم هـای بـی کاری کـه توقـع 
دارنـد یـک سـاعت در روز کار کننـد، ماهـی 

چنـد میلیـون درآمـد داشـته باشـند!
سـِر  بـر  کـه  فاجعه یـی  عمـِق  درِک  بـرای 
فرهنـِگ مـا آمـده، نیـازی نیسـت خیلـی جای 

دوری برویـم. بـه همیـن فیس بـوک کـه نـگاه 
وقتـی  کنیـم، همـه چیـز دسـت مان می آیـد. 
بـود،  طوالنـی  »اوه!...  می نویسـد:  کسـی  کـه 
نخونـدم!« یـا »سرسـری یـه نیـگاه انداختـم! با 
کلّیتـش موافقـم!« یـا »چـه حوصله یـی...!« یـا 
»الیـک کـردم، ولـی نخونـدم!« و... یعنـی یـک 
پُلـی در جایـی از مسـیِر فرهنـِگ مـا شکسـته 
اسـت کـه هیـچ رفتنی به هـدف نمی رسـد. آن 

پُـل، همـان فرهنـِگ شـکیبایی سـت.
سـاندویچی  را  چیـز  همـه  کـه  جامعه یـی 
اسـتتوس  خـط  سـه  مطالعـه؛  در  می خواهـد، 

اسـت.  بـس  بـرای اش 
در دوسـتی؛ از آشـنایی تا صمیمی شدنش 

نیم سـاعت طول می کشـد.
در ازدواج؛ بین عشـق و نفـرت اش ده ثانیه 

می برد. زمـان 

در سیاسـت؛ بیـِن زنده بـاد و ُمرده بـادش، 
نصـِف روز کافی سـت.

در کار؛ از فقـر تـا ثـروت اش یـک اختـالس 
فاصلـه دارد.

در تحصیـل؛ از سـیکل تا دکتـرای اش یک 
آب می خورد. مـدرک 

بـه  شـهرت اش  تـا  گمنامـی  از  هنـر؛  در 
انـدازه ی یـک فیلـم دو دقیقه یـی در یوتیـوب 

اسـت!

فرهنـِگ سـه خطی بـه مـن اجـازه می دهـد 
را  موضوعـی  بپسـندم.  نخوانـده،  را  چیـزی 
نرفتـه،  را  راهـی  کنـم.  تحلیـل  نفهمیـده، 
پیـش نهـاد بدهـم. دارویـی را نخـورده، تجویـز 
نمایـم. نظـری را ندانسـته، نقـد کنـم... فرهنِگ 
هـر  بـه  می دهـد  اجـازه  مـن  بـه  سـه خطی 
وسـیله یی بـرای رسـیدن بـه هـدف ام متوسـل 
شـوم. چـون حوصلـه ی راه هـای درسـت را کـه 

نـدارم. هسـت-  هـم  طوالنی تـر 

فرهنِگ سه خطی
تحلیلی بر رفتار و کردار امروز اکثر جامعه مدنی ایران 

بررسی حضور ایرانیان در نرم افزارهای پیام رسان

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه تـا چه حد می تـوان به آمـار ترافیک الکسـا اسـتناد کرد؟ ایـن در حالی اسـت که نامـی از ایران در فهرسـت بـاالی واتـس اپ نمی بینیـم ولی واتـس اپ با 
43 زبـان مختلف از جمله فارسـی طرفداران زیـادی دارد.

یادداشت

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

برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰2۱۰9 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای فـرزاد مالئی درختجانـی فرزند ابراهیم شـماره شناسـنامه 3۰98 صادره از 
کرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 2۱۶/2۷ متر مربع پالک ۱3۶29 فرعی از ۴۷۷۶ اصلی 
واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بلوار آیـت اله خامنـه ای کوچه 39 اواسـط کوچه روبـروی موتور 
سـازی خریـداری از محـل مالکیـت آقـای شـاهپور کیانیـان محـرز گردیده اسـت لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق 

مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/3/۱۱      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/3/2۵

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
۱۰۴2

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

برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱۶۵9 هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی 
و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبـت ملک کرمان تصرفـات مالکانه بالمعارض 
متقاضـی خانـم ایـران شـعله فرزنـد اکبـر بشـماره شناسـنامه ۴۱۷ صـادره از شـهداد در ششـدانگ یـک باب 
سـاختمان بـه مسـاحت ۱3۱/۱۰ متـر مربع تحت پـالک ۱3۴۷۶ فرعـی از 39۶8 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پـالک ۴۱3 فرعـی از 39۶8 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب فرسـنگی چهار باغ 
شـمالی سـمت چپ کوچـه 2 خریداری از محـل مالکیت خانم فاطمه حیدری فرسـنگی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/3/۱۱          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/3/2۵

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
۱۰89

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

برابـر رای شـماره ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰۴۱۴۶۰ هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علـی میرزائـی فرزند حبیب اله بشـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از راین در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بـر طبقـات فوقانی بـه مسـاحت 2۵2/۶8 متـر مربع تحـت پـالک 2۵2۴ فرعی 
از 29۴2 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان گلدشـت کوچـه ۴۴ منزل 2 سـمت چپ 
خریـداری از محـل مالکیـت آقـای عبدالرسـول هدایت محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/3/۱۱             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/3/2۵

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام
۱۰9۱

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۰932 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای علی عباس زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 93 صادره از زرند در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵8/۵۷ مترمربـع تحـت پـالک ۱3۶۴۱  فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در 
بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگراه آیـت اله خامنه ای خیابان 38 متری انتهای خیابان سـمت راسـت 
خریـداری از محـل مالکیـت آقای جمشـید کاویانی محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷۵۴ م/الف

 آگهـی موضـوع ماده 3 قانون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰3928۱ هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا رضائـی گزکـی فرزنـد غالمرضـا بشـماره شناسـنامه 9 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵۵/۴۷ مترمربـع تحـت پـالک ۱3۵۶3  فرعی از 
۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 29 جنـب 
مسـجد خریـداری از محـل مالکیـت آقـای گـودرز غیبـی محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷۰3 م/الف

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

برابـر رای شـماره ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰۴2۶۰۰ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای حمید میرزائی راینی فرزند ماشـااله بشـماره شناسـنامه ۶۷ صـادره از راین 
در ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت ۱3۵/۷9 مترمربع تحـت پالک ۱3۷۵۱  فرعـی از 39۶8 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 39۶8 اصلی واقـع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان شـهرک 
صنعتـی کوچـه شـماره ۱۰ خریـداری از محل مالکیت خانـم ایراندخت عیش آبـادی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28             تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام
۷۴۱ م/الف

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

برابـر رای شـماره ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰۴2۰۱۵ و ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰۴2۰۰۷ هیـات اول موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای رضا علیدخـت فرزند مراد بشـماره شناسـنامه ۵۱ صادره از رایـن و خانم 
فرحناز  محمدی تهرودی فرزند حسـین به شناسـنامه شـماره 39۶93 صادره از کرمان بالمناصفه در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 299/۴۵ مترمربـع که مـوازی ۱۵9/3۷ مترمربع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلق 
بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک ۷۱2 فرعـی از 2 اصلـی واقـع در بخـش ۴ کرمان بـه آدرس کرمان 
شـرف آبـاد بلـوار قائـم کوچـه 3۷ فرعـی ۶ خریـداری از محل مالکیت آقای حسـن بالنده محـرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو مـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام      م الف 83۴
 

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

برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۰9۷۵ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی حسـین زاده سـیرچی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 28 صادره از شـهداد در 
ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت ۱۷۷/۱۶ مترمربع تحت پالک ۱3۷۱۱ فرعی از 39۶8 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 8۰3 فرعـی از 39۶8 اصلی واقع در بخش 2 کرمان به آدرس کرمان سراسـیاب خیابان 
صیـاد شـیرازی کوچـه 2۵ خریـداری از محل مالکیت آقای شـاهپور فروهر محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور 
سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام  م الف 8۶۷

بر اساس این گزارش ؛ اگر سرور اصلی سایت هایی مانند وایبر، تلگرام، الین و واتس آپ را مالک اصلی قرار دهیم و میزان ترافیک ورودی-خروجی به سرورهای این سایت 
ها را مالک بازدید قرار دهیم. جایگاه و میزان استفاده ایرانی ها در هر کدام از این شبکه های اجتماعی با جهان قابل مقایسه است...

 بر اساس یافته های موجود در سایت الکسا؛ اگر سرور اصلی سایت هایی مانند وایبر، تلگرام، الین و واتس اپ را مالک اصلی قرار دهیم و میزان ترافیک ورودی-خروجی به 
سرورهای این سایت ها را مالک بازدید قرار دهیم می توانیم بر مبنای آمار تولید شده الکسا چنین قضاوت کنیم:

جایگاه ایرانی ها در وایبر
در وایبـر: ایـران اول، روسـیه دوم، امریـکا سـوم، هند چهـارم، برزیل پنجم؛ گفتنی اسـت ایـران ۱۱،8 

درصـد از ترافیـک را در اختیـار دارد و روسـیه با ۱۰،۴ دوم اسـت.

جایگاه ایرانی ها در الین 
در الین: اندونزی با ۱۵،۱ درصد اول، امریکا با ۱۱،2 درصد دوم و ایران با 9،2 درصد سوم است.

جایگاه ایرانی ها در تلگرام 
در تلگـرام امریـکا بـا 8۴ درصـد اول و بـا اختـالف زیـادی ایران بـا 3،۷ درصـد دوم، هند بـا 3،2 درصد 
سـوم ، انگلیـس و اسـپانیا نیـز در رده های چهار و پنج ترافیک الکسـا هسـتند. البته با توجـه به مهاجرت 

کاربـران ایرانـی از وایبـر بـه تلگرام در آینده باید شـاهد افزایش سـهم ایـران از این آمار باشـیم.

 جایگاه ایرانی ها در واتس آپ 
در واتـس اپ: جالـب اینجاسـت کـه نامی از ایران نیسـت ولـی تعداد کاربـران ایرانی واتـس اپ باید در 
رده اول تـا پنجـم باشـد امـا خبـری در ایـن جدول نیسـت. در این لیسـت هند بـا 22،۴ درصـد، برزی با 
۱۴ درصـد، ترکیـه بـا ۵،۱ درصـد، اسـپانیا بـا ۵ درصـد و ایتالیـا بـا ۴،8 درصد مقـام هـای پرترافیک اول 

تـا پنجـم را دارند.



شماره پیاپی 387   دوره جدید شماره 18
دوشنبه 11 خردادماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m
اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

66 چه می خوانید...تکنولوژی
صفحـه »تکنولـوژی« امـروز را از دسـت ندهیـد. تحـوالت جدیـد تلفـن هـای همـراه و خودروهای بـدون راننـده از مطالب اصلـی این صفحه 

. هستند

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

برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۰۰28 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای صمدالـه سـلطانی نـژاد فرزند فیـض اله بشـماره شناسـنامه ۱3 صـادره از بافت در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مشـتمل بر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 22۵ مترمربـع تحت پـالک 2۱۴2۱ 
فرعـی از 2۷8۷ اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان ابـوذر جنوبـی کوچه 3۰ سـمت 
چـپ بعـد از بـاغ درب دوم خریـداری از محـل مالکیت آقای حسـین بانک توکلـی محرز گردیده اسـت. لذا به 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار اولین آگهـی به مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷۵2 م/الف

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰2۷9۵ هیـات اول موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای سـید عباس لهسـائی گلوسـاالر فرزند سـید جالل  بشـماره شناسـنامه ۴2۷  صادره 
از زرنـد در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 2۵3/۶۰ مترمربع تحت پـالک ۱۱۱3۷ فرعی از 2۷8۷ 
اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابـان ابـوذر شـمالی کوچه ۱۰ پـالک ۵۰  خریـداری از 
محـل مالکیـت آقـای منصور اسـفندیاری محرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28       تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
8۰۰ م/الف

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

برابـر آرا شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱82۵ و ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱828 هیـات دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
کرمـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقای محمد غنی پور گورکی فرزند حسـن   بشـماره شناسـنامه ۱  
صادره از کرمان و خانم زهرا امینی هنکی فرزند غالمحسـین به شناسـنامه شـماره ۱ صادره از کرمان بالمناصفه 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 32۷ مترمربع تحت کـه مـوازی ۵۷/229 مترمربع از ششـدانگ 
عرصـه مـورد تقاضـا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک ۱۴۶3 فرعـی از ۵2۰9 اصلی واقع در 
بخـش ۱ کرمـان به آدرس کرمان خیابان مدیریت کوچه 3۰ سـمت راسـت خریـداری از محل مالکیت آقای عزت 
الـه سـاالر کالنتـری  محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28      تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
 ۱۰۰۶۰

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱۶۷8 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا ملکی فـر فرزند عـزت اله بشـماره شناسـنامه ۱823 صادره از فهـرج در ششـدانگ یک باب 
سـاختمان به مسـاحت 283/2۵ مترمربع تحت پالک ۱3۷۱۶ فرعی از ۴۷۷۶ اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک 
33 فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمـان به آدرس کرمـان بلوار آیت اله خامنه ای کوچـه 3۱ خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای محمد رشـید فرخی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید، ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی 

اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
8۰2 م/الف 

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

برابـر رای شـماره ۱393۶۰3۱9۰۰۷۰333۰9 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد علی پشـته شـیرانی کوهی فرزند ابراهیم بشـماره شناسـنامه 29۱۶ صادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب به مسـاحت 22۰/۶3 مترمربع که مـوازی 22۰/۶3 مترمربع ششـدانگ اعیانی 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحت پـالک ۱3۴۴3 فرعـی از 39۶8 اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 8۰۱  فرعـی از 39۶8 اصلـی واقـع در بخـش 2 کرمـان بـه آدرس کرمان سراسـیاب 
فرسـنگی خیابـان سـردخانه کوچـه ۱9 صیـاد شـیرازی کوچـه بن بسـت خریـداری از محل مالکیـت موقوفه 
مدیـر الملـک  محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۶92 م/الف

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱۶۶۰ هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک کرمان تصرفـات مالکانـه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس شـیخ اکبری زاده فرزند علی بشـماره شناسـنامه ۱۱۷۷2 صادره از کرمان در ششـدانگ یک 
باب سـاختمان مشـتمل بر فوقانی به مسـاحت ۱9۷/2۰ مترمربع تحت پالک ۴۱۴ فرعی از ۴۶۵۷ اصلی واقع در 
بخش ۱ کرمان به آدرس کرمان خیابان مهدیه کوچه ۱۴ خریداری از محل مالکیت آقایان غالمعلی و حسـینعلی 
رئوفـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود در 
صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28        تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷3۵ م/الف

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

برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۱3۵۵ هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانم فاطمه میرزائی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 3 صادره از زرند در ششـدانگ یک 
بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵۵/2۰ مترمربـع تحـت پـالک ۱3۶۴2  فرعـی از ۴۷۷۶ اصلی واقـع در بخش 
۱ کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای خیابان هنرسـتان رضـوان کوچه کربال خریـداری از 
محـل مالکیـت آقایـان شـاهپور کیانیان و محمد رشـید فرخی محرز گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق 

مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷۵8 م/الف

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابـر رای شـماره ۱39۴۶۰3۱9۰۰۷۰۰۰۰۱8 هیـات دوم موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای اکبـر عبـاس زاده فرزند علی بشـماره شناسـنامه 3 صـادره از کرمان در ششـدانگ 
یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ۱۵۴/۶8 مترمربـع تحـت پـالک ۱3۶93  فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک 23 فرعـی از ۴۷۷۶ اصلـی واقـع در بخـش ۱ کرمان بـه آدرس کرمان بزرگـراه آیت اله 
خامنـه ای خیابـان هنرسـتان رضـوان کوچه کربال خریداری از محـل مالکیت آقایان شـاهپور کیانیان و محمد 
رشـید فرخـی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۴/۰2/28          تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱39۴/۰3/۱۱
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان - امین رضا قوام 
۷۵۶م/الف

بازی
Brain Wars

 Android,iOSپلتفورم
ذهـن  نبردهـای 
یـک بـازی اعتیادآور 
العـاده زیبـا  و فـوق 
در سـبک بازی های 
فکری از اسـتودیوی 
ی  ز یسـا ز با
 T r a n s l i m i t ,
Inc بـرای دسـتگاه 
اسـت  همـراه  هـای 

عملکـرد مغـز در انسـان هـا متفـاوت اسـت و صـد البتـه 
تـالش و پشـتکار فـراوان، انسـان هـا را موفـق مـی سـازد 
ولـی بـه هر جهـت نبایـد فرامـوش کرد کـه راندمـان باال، 
هوشـیاری بیشـتر و تمرکـز بیـن همـه یکسـان نیسـت. 
اپلیکیشـن هـا و بـازی هـای زیـادی بـرای انـدازه گیـری 
قـدرت ذهـن سـاخته شـده انـد و بسـیاری از آن ها حتی 
بـه افزایـش فعالیـت مغـزی مـا کمک مـی کننـد. همانند 
هـزاران برنامـه دیگـر، Brain Wars بـا ایجـاد رقابـت و 
اهـدای جایـزه، مخاطـب را بـه انجام مراحل بیشـتر دعوت 
مـی کنـد. مراحلـی کـه مسـلما کمک شـایانی بـه پویایی 
ذهـن شـما می کننـد. ۱2 مرحله با مکانیـزم های مختلف 
در بـازی قرار داده شـده تا قسـمت هـای مختلف مغز خود 
را آزمایـش کنیـد! بسـیاری از مـا قـوه ی اسـتدالل خوبی 
داریـم و بسـیاری دیگر حافظه ای دارند کـه اگر از کودکی 
شـان هـم بپرسـید، خاطرات را مـو به مو بـرای تان تعریف 
مـی کننـد. Brain Wars ایـن نقاط قـوت و ضعف را یاد 

آور مـی کنـد!

Drive SpeedBoat Paradise
 Android, iOSپلتفورم

یـن  تر ید جد
کمپانـی  بـازی 
 Ubisoft معـروف 
 Entertainment
بـرای دسـتگاه های 
در  اسـت  همـراه 
فـوق  بـازی  ایـن 
شـما  زیـب،  العـاده 
در نقـش یـک جوان 

کـم تجربـه و جویـای نـام, بـی پـروا و عشـق سـرعت قرار 
میگیریـد کـه پا در جای بزرگان گذاشـته و وارد مسـابقات 
قایـق رانـی جهانی شـده اید و می خواهید اسـم و رسـمی 
بـرای خـود پیـدا کنیـد! در مـکان هـای عجیـب و غریـب 
حرکـت کنیـد، قایـق خـود را مجهزتـر کنید و بـه بهترین 
فـردی تبدیـل شـوید کـه تـا بـه حـال در ایـن تورنمنـت 
اتفاقـات  شـاید  میـان  در  البتـه  اسـت!  کـرده  شـرکت 
ناخوشـایندی بـرای شـما رخ دهـد بـرای پیـش گیـری 
بایـد بـه پلیـس کمـک کنید تـا جلوی گـروه مافیـای این 
مسـابقات را بگیـرد! بـه طور کلی گرافیک خیـره کننده اچ 
دی، صداگـذاری بسـیار مهیـج، جلـوه هـای خیـره کننده 
و کنترلرهـای لمسـی عالـی تجربـه بهترین بازی رسـینگ 
ایـن بـار از نـوع قایق رانـی را برایتـان به ارمغان مـی آورد.

Joe Danger
 Android, iOS پلتفورم

پلـی  کاربـران 
و  سـه  استیشـن 
باکـس  ایکـس  یـا 
شـک  بـدون   3۶۰
بـی  شـخصیت 
 Joe بـاک و نتـرس
Danger را از سال 
هـا پیـش بـه خاطر 
دارنـد! آقـای خطـر 

بـا موتورسـیکلت خود از جـاده های مختلف می گذشـت 
و بـا دوری کـردن از موانـع بـه جمع نمودن سـکه ها می 
پرداخـت! شـما می توانید با کشـیدن انگشـت بـه طرفین 
و زدن بـر روی صفحـه جهـت عبـور از موانـع، مدیریـت 
کنیـد و بـه جمـع آوری آیتم هـای مختلـف و غیرفعـال 
کـردن تلـه هـای موجـود بپردازیـد. گاهـی اوقـات نیـز 
رقیبـی آمـاده در مقابـل شـما قـرار مـی گیرد کـه باید او 
را شکسـت دهیـد! ایـن بـازی تضمین کننده 2۰ سـاعت 
گیـم پلـی جذاب برای شـما اسـت که البتـه دارای بخش 
مولتـی پلیـر بـرای مشـغول شـدن به صـورت چنـد نفره 
اسـت. اگـر بـه بـازی هـای موتورسـواری اچ دی اندرویـد 
عالقـه داریـد تحـت هیـچ شـرایطی Joe Danger را از 

ندهیـد. دسـت 

شـرکت گـوگل بـه تازگـی در کنفرانـس 
Google I/O از نسـخه ی جدیـد سیسـتم 
 android M عنـوان  تحـت  خـود  عامـل 
رونمایی کرد ، سیسـتم عاملـی که میلیاردها 
دسـتگاه در سراسـر دنیا از نسـخه هاِی فعلِی 

آن بهـره مـی برند.
اگرچـه مـا عـادت کـرده ایـم تـا نسـخه 

نامهایـی  بـا  را  اندرویـد  مختلـِف  هـای 
 ۵,۰ اندرویـد  ماننـده  بشناسـیم  شـیرین 
ملقـب بـه آبنبـات چوبی امـا اینبـار گوگل 
ایـن نـوع عناویـن را کمـی تجملی دانسـت 
و بنـا بـه دالیلی که هنوز مشـخص نیسـت 
خـود  جدیـد  نسـخه  بـرای  را   M عنـواِن 

انتخـاب کـرد.

از ویژگیهـاِی مهـم ایـن نسـخه مـی توان 
بـه پشـتیبانی از حسـگر و اسـکنرهای اثـر 
برخـی  در  البتـه  کـه  کـرد  اشـاره  انگشـت 
نسـخه هـای قبلـی اندرویـد هـم شـاهد آن 
بودیـم امـا این بار بطـور کلی ایـن قابلیت در 
هسـته ی مرکـزِی سیسـتم عامل جـای داده 
شـده تا بـا اسـتفاده از آن سیسـتم امنیتِی با 
ثبـات تـری را در ایـن نسـخه شـاهد باشـیم 
، همینطـور قابلیـِت Android Pay یکـی 
دیگـر از ویژگیهـاِی مهـِم نسـخه ی جدیـد 
اسـت که بـه کاربران امـکان پرداخت آسـان 
را در هر فروشـگاه و مارکتـی تنها با درآوردِن 

گوشـِی خـود و یـک اشـاره خواهـد داد.
عمر بهتره باطری

کاربـران  دسـته  آن  از  هـم  شـما  اگـر 
گوشـیهاِی هوشـمند هسـتید کـه در آخـر 
هـر روز بـا سـرافکندگی و افسـردگی بـه تَـه 

مـی  باطـری گوشـِی خـود  کشـیده شـدِن 
نگریـد بایـد توجه داشـته باشـید، در نسـخه 
ی جدیـد اندروید سـعی شـده تا اسـتفاده از 
منابـع بهینـه تـر و در نتیجـه عمـر باطریهـا 

افزایـش چشـمگیری داشـته باشـد.
در نسـخه ی جدیـد بـرای بهبـود عمـر 
باطـری دسـتگاهِ اندرویدی در حیـن بیکاری 
بـروی حالـِت جدیـدی از خـواب یـا همـان 
Sleep  مـی رود امـا بـه نوعـی برنامـه های 
پـس زمینـه و در حـال اجـرا فعالیـت خود را 
ادامـه خواهنـد داد بـا این تفاوت کـه در قبل 
تـوان زیـادی مصرف می شـد امـا از این پس 
در نسـخه جدیـد برنامـه هـای در حـال اجرا 
بخوبـی مدیریت می شـوند همچنیـن اگر در 
نهایـت شـارژ باطرِی دسـتگاه شـما بـه اتمام 
 USB رسـید بـه لطـف پشـتیبانی از پـورت
نـوِع C ) اسـتاندارد جدیـدی در پـورت های 

USB که سـرعتی چهار برابر بیشـتر نسبت 
به اسـتاندارد های فعلی دارد ( دسـتگاهِ شـما 
سـرعتر از آنچیـزی کـه فکـرش را کنیـد تـا 

ِخرِخـره غـرِق در شـارژ می شـود.
کـه  بـود  ویژگیهایـی  تـازه  ایـن  خـب 
تاکنون در نسـخه هـای قبلِی اندروید شـاهد 
 Android M آن نبودیـم و بایـد بگویـم در
تقریبـاً تمامـِی بخـش هـای سیسـتم عامـل 
شـاهد تغییراتی بـوده که برخـی از آنها بطور 
گسـترده و برخـی از آنهـا تنهـا بطـور جزئی 

تغییـر کـرده اند.
در نهایـت هـم اکنـون Android M در 
دسـِت توسـعه دهندگان اسـت تا برنامه های 
خـود را برای آن بروزرسـانی و آمـاده کنند از 
ایـن رو مدتـی را بایـد بـرای طـی شـدِن این 
مرحلـه طـی کنیـم تـا نسـخه ی جدیـد بـه 

دسـت ما هم برسـد.

ANDROID M تحولی در دستگاه های همراه

با ظهور خودروهای  بدون راننده 

هزاران شغل
از بین می رود

 آرین اسدی

شـاید مهم ترین مسـاله  ای که باید درباره ی خودروهای 
کامـال خـودکار آینـده، درک کنیم این اسـت کـه خودرو 
دیگـر بـرای شـما نباشـد. بـه نظـر می رسـد اکثـر افرادی 
کـه نظـرات جـدی در مـورد نقـش بهینـه خودروهـای 
بـدون راننـده ارائـه داده انـد بـا این نکتـه موافق هسـتند 
کـه حداقـل در مناطـق پـر جمعیـت از ایـن خودروهـا به 
عنـوان یک وسـیله عمومی اسـتفاده شـود. ایـن امر هدف 
اصلـی گـوگل از همـان ابتـدای کار بـوده اسـت. همانطور 
کـه سـرگی بریـن یکـی از بنیان گـذاران گـوگل هـم در 

مصاحبـه خـود بـا New Yorker گفته اسـت:
و  پارکینگ هـا  در  و  بیاندازیـد  بیـرون  بـه  نگاهـی 
جاده هـای چنـد الینـه قـدم بزنید، بـه هر طرف کـه نگاه 
می کنیـد، زیرسـاخت های حمل و نقـل را می بینیـد و ایـن 

هزینـه سـنگینی را بـه دوش کشـور می گـذارد. 
گـوگل در نظـر دارد تا مـدل صاحب خودرو- اسـتفاده 
ابتـدا  بایـد  شـما  کـه  ایـن  )یعنـی  از خـودرو   کننـده 
خودرویـی بـرای خود بخریـد و بعد از آن اسـتفاده کنید( 
را کـه در حـال حاضـر در دنیا رایج اسـت، تغییـر دهد. در 
آینـده شـما بـه راحتی بـه کمک گوشـی هوشـمند یا هر 
ابـزار دیگـری کـه متصل بـه اینترنـت باشـد می توانید هر 
وقـت کـه نیـاز داشـته باشـید درخواسـت یک خـودروی 
بـدون راننـده را بدهیـد. بـه ایـن ترتیـب ماشـین ها بـه 
جـای ایـن کـه 9۰ درصـد اوقـات در پارکینـگ باشـند، 
بـه میـزان بیشـتری مورد اسـتفاده قـرار خواهنـد گرفت. 
تنهـا همیـن مـورد انقالبی در سیسـتم کرایـه خودروهای 
شـهری پدیـد مـی آورد. محل هـای فعلی که سـاعت ها در 
طـول شـبانه روز برای پـارک خودروها مورد اسـتفاده قرار 
می گیرنـد، می توانند برای سـایر مصارف اسـتفاده شـوند. 
البتـه همیـن خوروهای بـدون راننـده هم بایـد زمانی که 
مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرنـد، در محلـی پارک شـوند 
ولـی خوبـی آن هـا ایـن اسـت کـه ترتیبـی بـرای پـارک 
کـه  نیسـت  این طـور  مثـال  بـرای  نـدارد  وجـود  آن هـا 
ماشـین آقـای • جلوتـر پـارک شـود و ماشـین آقـای • 
عقب تـر باشـد بلکـه همـه ماشـین ها یکسـان هسـتند و 

تفاوتـی در پـارک آن ها نیسـت.
البتـه دالیلـی دیگـری هـم وجـود دارد که بـا توجه به 
آن ها سـخت اسـت که بـاور کنیـم در نهایـت خودروهای 

شـهری بـه صـورت عمومی مـورد اسـتفاده قـرار خواهند 
گرفـت. تبدیل شـدن خودروهای شـخصی بـه عمومی در 
تضـاد کامـل بـا سیاسـت های شـرکت های خودروسـازی 
اسـت کـه در تـالش هسـتند تـا هـر فـرد یـک خـودرو 

باشد.  داشـته 
از طـرف دیگـر بـرای ایـن کـه این مـدل کار کنـد، در 
زمان هـای شـلوغی مثل زمـان تعطیل شـدن ادارات افراد 
بایـد خودروهـا را بـا هـم بـه صـورت اشـتراکی اسـتفاده 
کننـد در غیـر ایـن صـوت بـرای اسـتفاده فـردی بایـد 
هزینـه بیشـتری بپردازنـد که شـاید همـه مـردم از عهده 
آن برنیاینـد. نکتـه دیگـر بحـث امنیت در یـک خودروی 
اشـتراکی اسـت. حتـی اگـر فـرض کنیـم کـه نرم افـزار 
خـودرو بتوانـد مسـائل مربـوط بـه خدمـت رسـانی بـه 
موقـع و زمان بنـدی صحیح را  برای رسـاندن مسـافران به 
مقصـد حـل کنـد، افراد در یـک خودروی کوچک نسـبت 
بـه اتوبـوس یـا قطـار در حضـور غریبه ها احسـاس خوبی 

داشـت.  نخواهند 
 البتـه شـاید راه  حل هایـی بـرای ایـن موضـوع وجـود 
این چنینـی  خودروهـای  مثـال،  بـرای  باشـد.  داشـته  
می تواننـد طـوری طراحی شـوند که بخش هـای جداگانه 
برای هر مسـافر داشـته باشـند بـه نحوی که اصـال نیازی 
نباشـد که شـما سـایر مسـافران را ببینید. همچنین برای 
ایـن کـه مسـافران احسـاس نکنند کـه در خـودرو حبس 
شـده اند، پنجره هـای مجـازی کـه در واقع نمایشـگرهای 
از طریـق  را کـه  تصاویـری  بـاال هسـتند  رزولوشـن  بـا 
دوربین هـای خارجـی خـودرو از محیـط بیـرون دریافـت 

می کننـد بـرای مسـافران پخـش می کننـد.
تـا زمانـی که بـه این مرحلـه از اسـتفاده از خودروهای 
بدون سرنشـین برسـیم، بـدون تردیـد سـخت افزار تولید 
ایـن خودروهـا هـم ارزانتـر خواهـد شـد. تصـور کنید که 
خودرویـی در جلـوی شـما بایسـتد، یکی از درهـا با رنگ 
سـبز مشخص شـود و شـما از همان در وارد خودرو شوید 
تـا بـه مقصـد مـورد نظرتـان برویـد. در واقع شـما سـوار 
یـک خـودروی اشـتراکی شـده اید ولی فضـای اختصاصی 
مخصـوص به خـود را دارید. شـاید خودروهای دیگری هم 
بـرای حمـل و نقـِل گروهِی افـراد طراحی شـوند،  افرادی 

که مشـکلی بـا مواجهـه با غریبه ها نداشـته باشـند.

در سـال 2۰۱۴ گـوگل اعـالم کـرد کـه فـاز بعـدی 
تحقیقـات این شـرکت در ارتباط با توسـعه ی خودروهای 
الکتریکـی 2 مسـافره بـا حداکثـر سـرعت ۴۰ کیلومتر در 
سـاعت بخصـوص بـرای مناطـق شـهری متمرکـز خواهد 
بود. مسـافران از طریق گوشـی هوشـمند خود درخواست 
یـک خـودرو را می دهنـد و مقصد را نیز تعییـن می کنند. 
مهندسـان گـوگل بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ایجـاد 
قابلیـت کنترل خـودرو حتـی در مواقع اضطراری توسـط 
مسـافران امـری غیر قابل توجیه اسـت از ایـن رو، خودرو 
کامـال اتوماتیـک خواهـد بـود بـدون ایـن کـه خبـری از 

فرمـان یـا پدال هـای گاز و ترمز باشـد. 
امـا بـه نظـر می رسـد کـه بایـد راه هـای دیگـری نیـز 
بـرای اسـتفاده از خودروهـای اشـتراکی اتوماتیـک ایجاد 
شـود. برخـی تحلیل گـران نظیر کویـن درام اعتقـاد دارند 
کـه خودروهـای بـدون راننـده طـی ۱۰ سـال آینـده در 
دسـترس خواهنـد بـود و شـرایط حمـل و نقـل را بطـور 
کلـی تغییـر خواهنـد داد. او معتقـد اسـت بایـد قابلیتـی 
فراهـم شـود تـا هـر کسـی از قبـل یـک صندلـی روی 
خـودرو رزرو کنـد و بـدون ایـن که نگـران صندلی باشـد 
به کارهای روزانه خود مشـغول شـود. از سـوی دیگر باید 
هزینـه ی رزرو نیـز پایین باشـد تـا برای عموم مـردم قابل 

باشد.  اسـتفاده 
 اگر اسـتفاده اشـتراکی از خودروها رایج شـود، بنابراین 
شـاهد خودروهـای کمتری نسـبت بـه جمعیـت خواهیم 
بـود. در ایـن صورت فعـاالن محیط زیسـت و برنامه ریزان 
شـهری خیلـی خوشـحال خواهنـد شـد البتـه شـاید این 
خـودرو  کننـدگان  تولیـد  بـرای  نتوانیـم  را  خوشـحالی 
متصـور شـویم. ذکـر ایـن نکته هـم خالی از لطف نیسـت 
کـه با گسـترش خودروهـای اشـتراکی خودروهای لوکس 
و برندهـای معتبـر هـم به نوعـی تهدید خواهند شـد چرا 
کـه اگـر قـرار باشـد شـما خـودرو نخریـد و فقـط بـرای 

اشـتراکی  خودروهـای  از  شـهری  کوتـاه  رفت و آمدهـای 
اسـتفاده کنید شـاید دیگر مهم نباشـد کـه خودرویی که 

سـوار آن هسـتید تولیـد کدام شـرکت اسـت.
بـا توجـه به دالیل ذکر شـده شـاید بهتر باشـد بگوییم 
کـه تولیـد کننـدگان خودرو تمـام تالش خـود را خواهند 
کـرد تـا همچنـان یک نفـر روی صندلـی راننده بنشـیند 
حتـی اگـر او به ندرت نیاز به کنترل خودرو داشـته باشـد. 
حـاال تولیـد کننـدگان خودرو بر سـر یـک دو راهـی قرار 
گرفته انـد، دو راهـی کـه معمـوال بـا ظهـور فناوری هـای 
و  می خورنـد  بـر  آن  بـه  بـزرگ  شـرکت های  جدیـد، 
در صورتـی کـه آینـده پژوهـی و انعطاف پذیـری الزم را 
نداشـته باشـند از دور رقابـت خارج می شـوند. شـرکت ها 
مجبـور هسـتند کـه بیـن تجـارت فعلـی کـه برایشـان 
درآمـدزا اسـت و احتمـاال در آینـده نزدیـک نیـز درآمدزا 
خواهـد بـود و کمـک بـه تکمیـل و توسـعه یـک فناوری 
نوظهـور کـه ممکن اسـت در آینده تجارت قبلـی آن ها را 

نابـود کنـد، یکـی را انتخـاب کنند.
تجربـه نشـان داده کـه معمـوال در چنیـن شـرایطی 
شـرکت ها تجـارت فعلـی خـود را حفـظ می کننـد و اگـر 
قـرار باشـد انقالبـی که سـرگی بریـن در نظـر دارد عملی 
شـود، بایـد در جایـی غیـر از کارخانه هـای خودروسـازی 
فعلـی بـه دنبالـش باشـیم. البتـه بـه نظـر می رسـد کـه 
سـرگی بریـن در جـای درسـتی بـرای رقـم خـوردن این 

اسـت.  انقالب 
 بـه هـر حـال شـاید اسـتفاده از خودروهـای اشـتراکی 
تبدیـل به چالشـی برای غربی هـا در آینده شـود ولی ما در 
ایـران به عنوان یکی از معدودهای کشـورهای دنیا سـال ها 
اسـت که به اسـتفاده از تاکسی های اشـتراکی عادت داریم 
بـا ایـن تفـاوت کـه هنـوز تاکسـی های مـا بـدون راننـده 
نشـده اند، بنابرایـن بـه نظـر می رسـد در ایـن زمینـه ما از 

آن هـا سـال ها جلوتر هسـتیم! نظر شـما چیسـت؟

نرم افزار

یکی از رویاهای بشر ظهور روبات ها در آینده است. برخی ظهور روبات ها را به حقیقت 
پیوستن یک رویای شیرین می دانند و برخی دیگر آن را کابوس قلمداد می کنند. در 

این بین خودروهای بدون راننده حاال تبدیل به موضوع تحقیقاتی بسیار مهمی شده اند 
و سرمایه گذاری کالنی هم روی آن ها صورت گرفته است. اما ترس همیشگی انسان ها 

این است که با روی کار آمدن روبات ها امنیت شغلی انسان ها تهدید شود.
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اگر مطلب این صفحه را پسندیده اید

شماره              را پیامک کنید 

پیامک : 
50002203034

7 ورزش7 چه می خوانید...
مـس تنوانسـت بـه لیـگ برتـر صعـود کنـد. لیسـت تیـم ملـی هـم اعالم شـد و نام هـای بزرگـی خـط خوردند. ایـن دو خبـر و چنـد خبـر دیگـر را در صفحه 

»ورزش« بخوانیـد.

خبر

دیدار خانواده ورزش و جوانان 
با امام جمعه کرمان

صبـح دیـروز جمعی از اهالـی خانـواده ورزش و جوانان 
آیـت اهلل  بـا  جـوان  هفتـه  بـا  همزمـان  کرمـان  اسـتان 
سـید یحیی جعفـری امـام جمعـه و نماینـده ولی فقیـه در 

اسـتان کرمـان دیـدار و گفت و گـو کردنـد .
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان در ایـن دیـدار 
طـی سـخنانی گفـت: قشـر جـوان رکـن اساسـی و مهـم 
جامعه هسـتند، لـذا هزینه کـردن در حـوزه جوانان نوعی 
سـرمایه گذاری بـرای ایمن سـازی جوانان در برابـر انحراف 

است.
آیـت اهلل سـید یحیی جعفری افـزود: در دورانـی زندگی 
می کنیـم کـه عوامـل متعـددی برای بـه انحراف کشـیدن 
داشـته اند،  زیـادی  هزینه هـای  و  برنامه ریـزی  جوانـان 
ایـن عوامـل  از جملـه  ماهواره هـا  و گروه هـای تکفیـری 

. هستند
جعفـری در توصیـه ای بـه مسـئوالن گفـت: پیـش از 
آنکـه جوانـان ما  را به انحـراف و گمراهی بکشـانند ، آنها را 
دریابیـد؛ بایـد با انتقال مفاهیم درسـت دیـن جوانان خود 

را در برابـر ترویـج تفکـرات جاهلی ایمـن کنیم .
امـام جمعـه کرمـان خاطرنشـان کـرد: سرمنشـأ تمـام  
بدبختی هـای بشـریت  در تمـام تاریخ جهـل و نادانی بوده 
اسـت، لـذا اگـر بتوانیـم دیـن را بـه درسـتی درک کنیم و 
بفهمیـم قطعـاً جوانان به معنـی و  مفهوم آن پـی می برند.

وی اضافـه کـرد: از نظـر مقـام معظـم رهبـری جوانـان 
باید در سـه بخش تحصیـل، تهذیـب و ورزش گام بردارند 
تـا در برابـر خطـرات و انحراف هـا بیمـه باشـند، البتـه بـه 
جوانـان توصیـه می کنـم در حـوزه تحصیل به کـم قناعت 
نکننـد و بـا تحمل سـختی ها به مدارج عالی علمی دسـت 

یابند.
جعفـری ادامـه داد: جوانـان بایـد اهل مطالعـه، تحقیق 
و پژوهـش باشـند تـا بتوانیـم از میـان جمعیت آنـان افراد 
دانشـمند و کاردانـی را بـه جامعـه و مدیریت هـای کشـور 

معرفـی کنیم.
وی در ادامـه ایمـان و عمـل صالـح  را از دیگـر نـکات 
اصلـی پیرامـون جوانان دانسـت و افزود: فرهنـگ حاکم بر 
جامعـه بـه شـکلی پیش رفتـه کـه جوانان به یـک مدرک 
لیسـانس قناعـت می کننـد لـذا جوان هـا بایـد بـه درس 

خوانـدن، مطالعـات و پژوهش هـای خـود ادامـه دهنـد .

صنـعـت سـاختمان
و نقشه کشی

ــی در بازارچه  رزرو آگه
ــا  ــان تنه ــه کرم روزان
ــان  ــزار توم ــا 5ه ب
در 8 اســتان کشــور 

32117835

امـالک
خرید ، فروش ، رهن و اجاره

تاکسی شبانه 
روزی شفا  
سرویس های تشریفات 

وخدماتی ،درون 

وبرون شهری ،مدرسه 

ادارات،ون،مینی بوس

وی ای پی،یدک کش 

واجاره اتومبیل بدون راننده 

09357995695
 32450005

خا ندان 

کافی کهـن

قهوه آدم ها را 

به هم نزدیکتر 

می کند

بم- خیابان طباطبایی

09393462618

برای اولین 
باردرکرمان

چلوخورشت 
زرندی

 سفارشات همراه باپیک 
جاده تهران نرسیده 
به سه راه سیلو نبش 
کوچه ناحیه انتظامی 

09301426037

 تاالر پذیرایی
 بو ســتا ن  
شما الیق بهترین ها 

هستید
ارائه دهنده 
بهترین ها 

باالترین کیفیت
 ونازلترین قیمت

خیابان سرباز کوچه 70 
09131406265 
09132953817

اعزازی 

ایران سیکلت 
هادی

بااقساط 20ماهه
فروش ماشین های 

شارژی و
موتور سیکلت
 نوودست دوم

چهار راه کار،جنب 
کوچه 2فیروزآباد

33127000
09138401200

هادی

نمایندگی 
آالس کیان گاز
تعمیر لوازم گاز سوز 

،تعمیر آبگرمکن بوتان 

وایران شرق،سرویس 

ونصب کولروپمپ

بزرگراه امام،روبروی 

هتل گواشیر،30متری 

حجت ،بین کوچه 3و1
09139416639

ایرانمنش

امالک 
انبوه ساز

فروش ویژه آپارتمان 
نوساز 20متری 
دانشجو متری 

1/800میلیون بلوار 
جهاد متری 2میلیون 
اجاره آپارتمان نوساز 
4م رهن 500اجاره
آدرس :بلوار جهاد 

بیست متری دانشجو 
نبش مفتح 2 

03432720495

اجرای اسکلت 

های ویالیی 

وآپارتمانی 

LSFپاسازهای

پروفیل سازان 

110شهرک 

صنعتی خضرا
09131991096

فروش
 خودروی 206مدل 81

09137567847

اجاره  
400 مترسوله با دو 
حیاط خلوت و دو 

دفتر فروش امکانات 
آب،برق،تلفن

بلوار قائم
رستمی

09131400971

فروشی
منزل ویالیی خ شیخ احمد کافی

09133402298

واگذاری
سر قفلی یک باب 
مغازه طال فروشی 

واگذارمیگردد
خیابان گنجعلی خان 
جنب مجسمه مسی

09138438119

سرویس کار

کولرهای آبی 

09135823929

فروش
 یک واحد صنعتی 

واقع درشهرک صنعتی 
شماره 1

ابتدای جاده جوپار
480متر زیر بنا 

420متر زیر زمین 
کامال بهداشتی با 
امکانات کامل برق 

سه فاز ،2خط تلفن ،آب 
،گازصنعتی یک واحد 
مسکونی 90متری 

مجزا
09136634339

فروشی
 قابل توجه 
ارگانها،دارات 

وبانکها مجتمع 
تجاری مسکونی 

6طبقه شامل مغازه 
زیرزمین و4طبقه 

مسکونی ضلع شمالی 
پارک مطهری جنب 

رستوران هانمید 
09133986851

مشاور امالک 
شرق

صداقت سرمایه 

ماست 

به مدیریت باغینی زاده 

خیابان آالشت )دارلک(

حد فاصل کوچه 7و9

09132421805

09132993323

فروش
آپارتمان مشهد 

140 متر- 3خواب 
وکیل آباد- زیرقیمت 

فول امکانات- تعویض 
با منزل ویالیی در 

کرمان  
09153093472

فروشگاه لوازم خانگی یاقوت فست فود بهاران 

رستوران بهاران غذای ایرانی

 بلوار پرستار ، روبروی پارک مادر
ساختمان رومی

فروشگاه لوازم خانگی یاقوت

ارزان کاپرا 
قطعات یدکی کاپرا 
وینگل وانواع ون با 

نازلترین قیمت
میدان قرنی 
،جنب مسجد 
طالبی زاده 

فروشگاه حسینی 
03432222653

091301438761

فروشگاه 
خاتون

 فروش اقساطی3ماهه
 لباس مجلسی
 بدون سود به 

کارمندان محترم دولت 
خیابان شریعتی 
نبش شریعتی 13
)کوچه باغ للـه (

32264302

نقاشی ساختمان

 انواع رنگهای 
ساختمانی، کاغذ 
دیواری،پارکت

کفپوش،
تخفیف برای ارگانها 

وادارات 
09132422756
09148930234

فروش یا 
معاوضه

مجتمع 6 واحدی 
تجاری بصورت یکجا 

یا تک واحدی با شش  
سند جداگانه با متراژ

 51 متری و 63 متری 
6دانگ ملک واقع در 

شهرک باهنر بهارستان1  
09137571150

نیا زمندیم

 به تعدادی نیروی 
خانم وآقاجهت 

کاردرکافی شاپ 
رستوران

 با حقوق عالی
32458158

واگذاری فوری

 مرغداری گوشتی
 سوله نوساز 

15000قطعه ای 
همراه با1هکتارزمین 
کشاورزی آب وبرق 
واقع درشهرستان بم 
دارای سند مالکیت با 

تجهیزات کامل
 

قیمت توافقی

09133462231

استخـدام

ــف  ــرف صن ــان از ط ــاندویچ مغزوزب ــت س ــن کیفی بهتری
محتــرم پیتزاســاندویچ ،کبــاب ترکــی حرفــه ای-کرمــان 
ــه 9و11 ــید(حدفاصل کوچ ــهید رجایی)خورش ــان ش خیاب

03432721500

 )آقاجون غذامون خوبه(
ــرویس  ــا س ــران ب ــاده ته ــدای ج ــدان آزادی ابت می

ــما ــل کارش ــا مح ــزل ی ــگان درب من رای
03432461117 -09131412422

موبایلسرا 

خرید و فروش

گوشی های 

نو و کارکرده

و لوازم جانبی 

خیابان اقبال نبش 
کوچه 11

03432454153
09135850032

فروش 
و واگذاری و خدمات

کارگاه تولیدی 
بلوک ویبره پرس 
با دستگاه اتومات 

تهیه انواع مصالح 
اجرای شفته ریزی 
دیوار چینی وگچ 

پلیمری وگچ کاری 
محوطه سازی با 
کمترین هزینه 

09131408644
استیالیی

تولید و پخش 
پوشاک اسپرت 

یاران 110
حراج نکرده ایم 
ارزان می فروشیم
پوشاک زنانه از 
3 هزار تومان تا 

20هزار تومان کلی 
و جزیی 

کرمان- خیابان 
فتحعلی شاهی

پوشاک یاران 110
09132927179

معماری داخلی
مهندس خدیش

09137567847

پخش لوله 
واتصاالت
مهندس نادری

آماده همکاری با

انبوه سازان شهرک 

الهیه بلوار پزشک ابتدای 

خیابان  شهید خالداری 

سمت چپ

09133990462 

به یک منشی خانم برای 

کار دفتری نیازمندیم

09136102500

اهدای پیراهن شماره 34 استقالل 
به معلوالن کرمانی

میـالد فخرالدینـی بازیکـن کرمانی تیـم فوتبال اسـتقالل پیراهن خود را 
بـه معلوالن اسـتان کرمـان تقدیم کرد.

 بـه گـزارش فـارس، میـالد فخرالدینـی بازیکـن کرمانـی تیـم فوتبـال 
اسـتقالل در حاشـیه همایـش هم اندیشـی پیونـد هنـر، ورزش و معلوالن 
در تـاالر آفتـاب فرهنگسـرای کوثـر، پیراهـن شـماره 3۴ خـود را بـه 
معلـوالن اسـتان کرمـان تقدیـم کـرد. ایـن بازیکـن لیـگ برتـر فوتبـال 
ایـران بنـا بـه دعوت بازیگـران معلـول نمایش »بـه خاطر یـه لقمه نون« 
بـه کرمـان سـفر کـرد و پـس از تماشـای ایـن اثـر هنـری، پیراهـن خـود را بـه پـاس تالش هـای معلـوالن بـه آنها 
اهـدا کـرد. میـالد فخرالدینـی متولـد کرمان اسـت و سـابقه بـازی در تیم های مـس کرمـان، تراکتورسـازی تبریز و 

اسـتقالل تهـران را در کارنامـه ورزشـی خـود دارد.

تیم فوتبال صنعت مس
 از صعود به لیگ برتر باز ماند

ادامه از صفحه اول
گوشـه ای از سـکوها توسـط معترضیـن بـه نتیجـه طعمه حریق شـد. 
بـازی از سـوی داور متوقـف شد.تماشـاگران معتـرض به گل هـای خورده 
مـس بنرهـای روبـروی جایـگاه را آتش زدند. دود ورزشـگاه را فـرا گرفت. 
تصاویـری که در بی سـابقه بودند.هوشـنگ نصیـر زاده کارشـناس داوری 
در گفتگـو بـا شـبکه ورزش مـی گویـد. بنابـر قوانیـن داوری اگـر پـس از 
۱۵ دقیقـه توقـف بـازی، شـرایط به حالت عـادی برنگـردد و فعالیت های 

تماشـاگرنمایانه بـه پایـان نرسـد داور مـی توانـد بـازی را سـه بر صفر اعـالم کند.
پلـی آف ناتمـام مانـد. مـس رویای صعودی را که در سـر پـرورده بود را بـا باخت در مصاف رفت و برگشـت عوض 

کـرد. مس در کرمان قال شـد.

خبرخبر

معرفی 23 بازیکن برای حضور در تیم ملی فوتبال

دژاگه، انصاری فرد، شهباززاده و 
جهانبخش خط خوردند

لیگ جهانی والیبال ایران - امریکا

فقط ست سوم ایرانی بازی کردیم!
کادر فنـی تیـم ملی اسـامی 23 بازیکن را بـرای حضـور در دو دیدار برابر 

ازبکسـتان و ترکمنسـتان اعالم کرد.
تیـم ملـی اسـامی  بـه گـزارش سـایت فدراسـیون فوتبـال، کادر فنـی 
بازیکنـان دعـوت شـده بـه اردوی نهایـی تیـم ملـی و حضـور در دو دیـدار 
برابـر ازبکسـتان )بـازی تدارکاتـی( و دیـدار برابـر ترکمنسـتان در چارچوب 

رقابتهـای انتخابـی جـام جهانـی 2۰۱8 را اعـالم کـرد.
این فهرست بعد از دیدار فینال جام حذفی نهایی خواهد شد.

بازیکنـان دعوت شـده باید سـاعت ۱۵:3۰ روز دوشـنبه )یازدهـم خرداد( 
خـود را در آکادمـی ملـی فوتبال بـه کادر فنـی معرفی کنند.

اسامی 23 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح است:
خسـرو حیـدری، هاشـم بیـک زاده، امیـد ابراهیمـی )اسـتقالل(، عـزت 
اخبـاری،  )ملـوان(، محمدرضـا  زادگان  پورقـاز، محمدحسـین کنعانـی  اهلل 
مهـدی ترابـی )سـایپا(، میـالد محمـدی، رامیـن رضاییـان )راه آهـن(، وریـا 
غفوری، مهدی شـریفی، احسـان حاج صفی )سـپاهان(، آندرانیـک تیموریان 
علیرضـا  )پرسـپولیس(،  طارمـی  مهـدی  مکانـی،  سوشـا  )تراکتورسـازی(، 
حقیقـی، پژمـان منتظـری، مرتضـی پورعلـی گنجی، سـید جالل حسـینی، 
سـعید عـزت اللهـی، مسـعود شـجاعی، رضـا قوچـان نـژاد و سـردار آزمـون 

)بازیکنـان شـاغل در لیگهـای خارجـی(
خط خورده های بزرگ فهرست جدید کی روش

از بیـن نفـرات شـاخص خط خورده می شـود به اشـکان دژاگـه و علیرضا 
جهانبخـش اشـاره کـرد کـه ظاهرا بـه دالیـل پزشـکی از جمع ملی پوشـان 
کنـار ماندنـد. همچنیـن کریـم انصـاری فـرد آقـای گل سـابق فوتبـال ایران 
بعـد از زمزمـه هایـی کـه مبنـی بـر عـدم حضـورش در ایـن دو بـازی ملـی 
وجـود داشـت، از جمـع ملـی پوشـان کنـار رفـت تـا بـرای اولین بـار پس از 
سـال هـا از تیـم ملـی کنـار باشـد. کریـم کـه در اوساسـونا بـازی مـی کند، 
امیـدوار بـود دوبـاره در فهرسـت نفـرات کـی روش قـرار بگیـرد. همچنیـن 
سـجاد شـهباززاده، نفـر دوم جـدول گلزنـان لیـگ از خـط خـوردگان مهـم 
محسـوب مـی شـود همانطـور کـه محسـن فـروزان دروازه بان تیـم ملی در 
رقابـت های آسـیایی جای خـود را به محمدرضـا اخباری گلر جوان سـایپا و 
سوشـا مکانی داده اسـت. در عیـن حال حضور محمدحسـین کنعانی و عزت 

پورقـاز در تیـم ملـی نکتـه قابـل توجهی محسـوب می شـود.
ایـن فهرسـت بـا دعـوت سـه بازیکـن از دو تیـم نفـت و ذوب آهـن کامل 

بسـته می شـود.

تیـم ملـی والیبال کشـورمان صبح امـروز در 
اولیـن دیـدار خـود در لیـگ جهانـی بـه مصاف 
تیـم آمریـکا، قهرمـان دوره گذشـته رفـت و در 
نهایـت ایـن تیـم آمریکا بـود که توانسـت با یک 
پیـروزی سـه بـر یـک، 3 امتیـاز بـازی را از آن 

کند. خـود 
تیـم ملـی والیبـال کشـورمان صبح یکشـنبه 
سـاعت ۶:۴۰ بـه وقـت ایـران بـه مصـاف تیـم 
آمریـکا قهرمـان لیگ جهانی دوره گذشـته رفت 
و در نهایـت ایـن تیـم آمریـکا بـود که توانسـت 
بـا یـک پیروزی سـه بـر یـک، 3 امتیاز بـازی را 

از آن خـود کنـد.
بـازی بـا تیـم ملـی آمریـکا، اولین بـازی تیم 
ایـران در سـومین دوره حضـورش در مسـابقات 
لیـگ جهانـی بـود که بـه میزبانـی آمریـکا و در 
شـهر لـس آنجلس برگزار شـد. نکتـه قابل توجه 
در خصـوص ایـن دیدار حضور پرشـور هـواداران 
ایرانـی در ورزشـگاه دانشـگاه لـس آنجلـس بود 
بـه طوری کـه بـه گفته خبرگـزاری فدراسـیون 
والیبـال حـدود 9۰ درصـد از ورزشـگاه ۱۰۰۰۰ 
نفـری در اختیـار ایرانی هـای بود. ایـن حمایت 
همـه جانبـه از تیـم ملـی باعـث شـد، کـه تیـم 
ایـران بـا یک روحیـه زیاد پـا به میدان مسـابقه 

بگذارد.
 ۶ در  کشـورمان  تیـم  بـازی  ایـن  از  پیـش 
بـازی رسـمی در مقابـل قهرمـان لیـگ جهانـی 
دوره قبـل بـه میـدان رفتـه بـود؛ کـه سـهم مـا 
بـود؛  پیـروزی   ۴ آمریـکا  سـهم  و  پیـروزی   2
همچیـن ایـن دو تیـم فقـط یکبار در مسـابقات 
لیـگ جهانـی بـا یکدیگـر روبرو شـدند کـه تیم 
آمریـکا در نیمه نهایی دوره گذشـته توانسـت با 
نتیجـه 3 بـر صفـر در مقابـل ایـران بـه پیروزی 
برسـد. آخریـن رویارویـی ایـن دو تیـم نیـز بـه 

مسـابقات قهرمانـی جهـان 2۰۱۴ برمـی گردد، 
کـه در آنجـا بلنـد قامتـان کشـورمان توانسـتند 
دسـت بـه کار بزرگـی بزننـد و تیـم قدرتمنـد 
آمریـکا را در مرحلـه گروهـی بـا نتیجـه 3 بر دو 

شکسـت دهنـد.
تیو اندرسـون، آرون راسـل، تیلور سـاندرس، 
مکـس ول هـارت، دیوید اسـمیت، میـکا کریس 
تنسـون، ترکیـب تیم  ملـی والیبال آمریـکا را در 
شـروع ایـن دیـدار تشـکیل مـی دادنـد. بـرای 
ایـران نیز سـعید معـروف، عادل غالمـی، محمد 
موسـوی، عبدالرضـا علیـزاده، شـهرام محمودی، 
فرهـاد قائمـی و مجتبـی میرزاجانبپـور ترکیـب 
اصلـی تیـم  ملـی والیبـال ایـران را تشـکیل می 

دادند.
تیـم ایـران در ایـن بـازی صالبت و شـادابی 
همـراه  بـه  بـازی  ابتـدای  در  را  همیشـگی 
نداشـت؛ همچنیـن مصدومیـت حمـزه زرینـی 
و فرهـاد ظریـف بـر روی عملکـرد تیـم ایـران 
تیـم  را  بـازی  اول  بـود. سـت  تاثیـر گذاشـته 
نفـع  بـه   ۱9-2۵ نتیجـه  بـا  توانسـت  آمریـکا 
تیـم  اول  سـت  در  برسـاند.  پایـان  بـه  خـود 
آمریـکا کـه یـک تیـم قدرتـی اسـت بـر خالف 
رونـد همیشـگی خـود سـرعت را در چاشـنی 
حمـات خـود قـرار داد و توانسـت بـه راحتـی 
از سـد دفـاع ایـران بگـذرد. سـت دوم بـازی را 
آمریـکا در حالـی بـه سـود خـود بـه پایـان برد 
کـه تیـم ایـران در امتیـازات پایانـی توانسـت 
خـود را در زمیـن پیـدا کنـد و رفتـه رفتـه در 
شـرایط بازی قـرار بگیرد. این دسـت بـا نتیجه 
2۵-22 بـه نفـع یانکـی هـا بـه پایـان رسـید؛ 
نکتـه قابـل توجـه در خصوص این سـت ضعف 
تیـم ایـران در اسـتفاده از تـوپ های برگشـتی 
و همچنیـن سـرویس بـود. تیم ملی کشـورمان 

در دسـت دوم ۷ امتیـاز سـرویس بـه حریـف 
خـود واگـذار کـرد.

در سـت سـوم ایران توانسـت با امتیاز ۷-۱3 
از آمریـکا پیشـی بگیـرد ولـی در ایـن سـت نیز 
سـرویس هـای سـرعتی آمریـکا این اختـالف را 
جبـران کـرد وآمریـکا توانسـت وقت اسـتراحت 
فنـی دوم را نتیجـه ۱۶بـه ۱۵ به نفـع خود تمام 
کنـد. کریـس تنسـون ، پاسـور تیم ملـی آمریکا 
سـرویس  منطقـه  در  پیاپـی  بـار   ۷ توانسـت 
بایسـتد؛ دریافـت هـای ضعیـف تیـم ایـران در 
مقابـل این سـرویس ها کامال مشـخص بـود. اما 
در پایـان ایـن سـت تیـم ایـران بـه لطـف پاس 
هـای معـروف و دفاع هـای بی نقـص دفاع روی 
تـور خـود کـه در دو سـت قبـل کامـال ناامیدانه 
ظاهـر شـده بودند؛ توانسـت بـا نتیجـه 23-2۵ 
پیروز شـود. سـت چهـارم را بلندقامتـان ایران با 
روحیـه تـر از دسـت هـای گذشـته آغـاز کردند 
ولـی در پایـان این تیـم آمریکا بود که توانسـت 

بـا نتیجـه 2۵-23 پیروز شـود.
بـازی  ایـن  نکتـه قابـل توجـه در خصـوص 
دریافـت هـای ضعیـف تیـم ایـران در دو دسـت 
اول بـازی بـود، کـه این اجازه را بـه معروف نمی 
داد تـا سـرعت را در دسـتور کارش قـرار دهـد. 
امـا هرچـه از آغـاز بازی می گذشـت تیـم ایران 
هماهنـگ تر نشـان مـی داد. حـال بایـد منتظر 
مانـد و دید که بامـداد فردا)دوشـنبه ۱۱خرداد( 
سـاعت 3:۴۰ بـه وقـت ایران تیم ملـی می تواند 
رونـد رو به رشـد خـود را ادامه دهد یـا خیر. در 
حـال حاضـر تیم ملـی کشـورمان با ایـن نتیجه 
در جایـگاه چهارم گـروه خود قرار گرفته اسـت؛ 
ولی تیم کشـورمان امیدوار اسـت در این مسـیر 
طوالنـی بتوانـد موفـق شـود و بتواند بـه مرحله 

بعـدی مسـابقات راه پیـدا کند.
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تیاتر

عکس از محمد خضري مقدم

من دیگو مارادونا هستم
فیلمی به نویسندگی و کارگردانی بهرام توکلی

خالصـه فیلـم: تـو می دونی مـن از چیـه مارادونا خوشـم می آد؟ 
از اینکـه تـو زندگیـش هیچوقت واقعیـت و رویا براش مرز نداشـت، 
پـرواز  می کـرد،  بـازی  وجـودش  همـه  بـا  می کـرد  بـازی  وقتـی 
می کـرد، بـازی نمی کـرد، 
یـه  شـد  معتـاد  وقتـی 
کـوه کوکائیـن می ریخـت 
همـه  بکـش  د  جلـوش 
چیـزو تـا تهـش می رفت، 
خودشـو لوس نمی کـرد... 
همـه اش بـرای ایـن بـود 
کـه واقعیـت و رویـا براش 
هـم  اگـه  نداشـت،  مـرز 
نمی تونسـت  اون  داشـت 
مرزشـونو تشـخیص بـده

سـانس  در  نمایـش 
و   ۱9:3۰  ۱۷:3۰ هـای 
2۱  در سـینما شهرتماشا 

کرمـان

سـیروان خسـروی با انتشـار ایـن عکس در اینسـتاگرامش 
نوشـت: سـفر یـک روزه بـه اصفهـان. خوشـحالم کـه دوبـاره 

زاینـده رود رو پـر آب مـی بینـم.

سعید)حبیب رضایی(:یه کلید طالیی تو زندگی وجود داره که 
تاحاال منو از سکــته نجات داده!

آوا)باران کوثری(:چی؟!
سعیـد)حبیب رضایی(:هروقت یه چیزی اذیتت میکنه از ته 

دل بگو به درک!
من مادر هستم، فیلمی از فریدون جیرانی

این پنجره ترس داشت

هر زمان که از خانه ي ابراهیم مي 

آمدم بیرون 

چشم در چشم پنجره مي شدم

دیروز یکنفر پشت ان مرده بود 

امروز هم یك صندلي خالي شده بود. 

بنشین

نمایش کمدی سیب و مس
از اول اردیبهشت تا آخر خرداد ماه

هر شب به غیر از شنبه ها، ساعت ۱9
مـکان چهارراه طهماسـب آبـاد، اداره ارشـاد )کانون هنر(، 

پالتـو زیرزمین

آخر

عکس نوشت 

       آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۹4/۱2 نوبت اول
شـرکت مدیریـت تولیـد بـرق کرمـان در نظـر دارد انجـام بارگیـری و حمل و نقل مواد شـیمیایی )اسـید سـولفوریک و سـود مایـع( خریداری 
شـده از مبـادی بارگیـری بـه نیـروگاه سـیکل ترکیبـی کرمـان را بمـدت یکسـال از طریق مناقصـه عمومی یـک مرحلـه ای به پیمانـکار واجد 
شـرایط واگـذار نمایـد، لـذا از کلیـه شـرکت هـای واجـد صالحیـت و دارای رتبه و ظرفیـت آماده بـه کار که در ایـن خصوص سـابقه کار مفید 

داشـته باشـند دعـوت بعمل مـی آید.
زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 9۴/3/۱8 لغایت 9۴/3/2۴ با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه کتبی 

مبلـغ خریـد اسـناد: 3۰۰،۰۰۰ ریـال واریـز بـه حسـاب جـاری شـماره 3۰۵۱۵8۰۵9۷۱ بانک رسـالت شـعبه بلـوار جمهوری اسـالمی کرمان 
بنـام شـرکت مدیریـت تولید بـرق کرمان 

محـل خریـد و تحویـل اسـناد: کیلومتـر 2۰ اتوبـان کرمان- رفسـنجان- نیروگاه سـیکل ترکیبی کرمـان- اداره تـدارکات و انبار )خرید اسـناد( 
و دبیرخانـه )تحویل پاکات پیشـنهادی( 

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: ۱92،8۱2،۵۰۰ )بـه پیشـنهادهای فاقـد ضمانتنامـه یـا سـپرده، ضمانتنامـه های بانکی اشـتباه یا سـپرده 
هـای مخـدوش، سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقرر، چـک شـخصی و نظایـر آن ترتیب اثـر داده نخواهد شـد(

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: حداکثر تا ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ 9۴/3/3۰
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ 9۴/3/3۱

بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از انقضاء مدت مقرر واصل شـود مطلقـا ترتیب اثر داده نخواهد شـد. 
 WWW.CO.IR و http://tender.tavanir.org.ir و http://iets.mporg.ir ضمنـا فراخـوان مذکـور در پایگاههـای اطـالع رسـانی

نیز منتشـر شـده است. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 

جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر مـی توان بـا شـماره تلفنهـای ۴-32۵2۱22۱-۰3۴ داخلی 238 یـا با شـماره تماسـهای ۵8۱2۰۴9۵-۰3۴ و 
۵8۱2۰3۵۵-۰3۴ تمـاس حاصـل فرمایید. 

م الف ۱۴۷ 

رویدادرسانه

ماهنامه آوید کرمان
شماره چهارم خرداد 94

شـرح: چهارمیـن شـماره ماهنامـه فرهنگـی و اجتماعـی آویـد 
شـده  منتشـر  کرمـان 
ایـن شـماره  اسـت. در 
بررسـی  خوانیـد:  مـی 
و  سـاخت  تاریخچـه 
فتـح  بـاغ  بازسـازی 
حاکمـی  کرمـان:  آبـاد 
کـه مـی سـازد حاکمی 
که بازسـازی مـی کند، 
گل  فاطمـا  ایـن  آخـر 
مـی  چـه  هـا  دیـدن 
اختالفـات  بـه  شـود، 
جزئـی پر و بـال ندهید 

... و 

نقـره  و  طـال  هـای  سـکه 
رضـا  امـام  بـارگاه  بـه  منقـش 
)ع(، امام حسـین )ع( و حضرت 
ابوالفضل )ع( با سـرمایه گذاری 
شـرکت توسـعه اقتصـادی کویر 

در کرمـان رونمایـی شـد.
توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 
آییـن  در  کویـر  اقتصـادی 
رونمایـی ایـن سـکه هـا گفـت: 
وزن سـکه هـای نقـره ۵ گـرم 
و وزن سـکه هـای طـال 8 گـرم 
اسـت. رضـا معقـول زاده افزود: 
از ده سـال پیش بـا مجوز بانک 
ایـن عرصـه  بـه  قـدم  مرکـزی 
گذاشـتیم و قصـد تولیـد سـکه 
های ارزشـی انقالبی و اسـالمی 
غنـی  فرهنـگ  در  ریشـه  کـه 
شـیعه دارنـد را داریـم تـا گامی 
اهـداف  پیشـبرد  در  کوچـک 

باشـیم. برداشـته  شـیعه 
گام  در  کـرد:  تصریـح  وی 
دوم فعالیت این شـرکت، سـکه 
هایـی منقش به آثار باسـتانی و 
مشـاهیر مختلـف تولیـد خواهد 
شـد و عمده هدف ما این اسـت 
کـه سـکه هـا را در کشـورهای 
اختیـار  در  سـوریه  و  عـراق 
زائـران بگذاریـم تـا بتواننـد این 
فرهنـگ  عنـوان  بـه  را  هدیـه 

شـیعه گسـترش دهنـد. 
توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل 
کـرد:  بیـان  کویـر  اقتصـادی 
 ۱۵ اینـک  هـم  شـرکت  ایـن 
قـرار  و  دارد  پرسـنل  نفـر 
اسـت سـرمایه شـرکت از ۱۵۰ 
میلیـارد ریـال فعلـی به هـزار و 
۵۰۰ تـا دو هـزار میلیـارد ریال 
در آینـده افزایـش یابـد کـه در 
نتیجـه 8۰۰ نفر مشـغول به کار 
خواهنـد شـد. عمـده فعالیت ما 
و  خدماتـی  هـای  حـوزه  در 

اسـت.  تجـاری 
گفتنـی اسـت رضـا معقـول 
زاده ده سـال سـابقه مدیریـت 
مرکـزی  بانـک  ضرابخانـه 
از  پـس  و  اسـت  داشـته  را 
بازنشسـتگی نسـبت به تاسیس 
شـرکت توسـعه اقتصـادی کویر 
در  مرکـزی  بانـک  مجـوز  بـا 

اسـت. کـرده  اقـدام  کرمـان 
اشتغال های خرد باید

توسعه یابند
در  هـم  کرمـان  اسـتاندار 
ایـن آییـن حضـور پیـدا کـرد. 
مـا«  »پیـام  بـه  حسـینی  رزم 
گفـت: اشـتغال هـای خـرد که 
هـای  سـرمایه  بـا  تواننـد  مـی 
متوسـط و حتـی در محل خانه 
ایجـاد شـوند باید توسـعه یابند 
خـرد  هـای  اشـتغال  زمینـه  و 
در صنایـع دسـتی و فـرش در 

دارد. وجـود  کرمـان  اسـتان 
مقـام عالـی دولـت در کرمان 
افـزود: تولیـد ایـن سـکه هـای 

دهنـده  نشـان  نقـره  و  طـال 
مقیـاس  در  کوچـک  صنعتـی 
کارهای خانگی اسـت کـه البته 
بـه  نیـاز  و  انحصـاری  ایـن کار 

دارد.  خـاص  مجـوز 
ضرب سکه منقش به بارگاه 

ائمه اطهار پاسخی کوبنده به 
جاهالن جدید تاریخ است

نایـب رییـس اتـاق بازرگانی، 
کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
گفـت:  نیـز  کرمـان  اسـتان 

اقـدام شـرکت توسـعه اقتصـاد 
کویـر باعـث احیـای صنعـت و 
اشـتغال  و همچنیـن  هنرشـده 

اسـت. کـرده  ایجـاد 
زاده  طبیـب  سـیدمهدی 
کرمـان  در  ضرابخانـه  افـزود: 
فعـال  اسـالم  از  بعـد  و  قبـل 
بـوده و سـکه هـای ضرب شـده 
آنهـا مـورد تحسـین فعـاالن و 
قـرار  بخـش  ایـن  گردشـگران 
گرفتـه اسـت که نهایـت دقت و 

ظرافـت کرمانیـان را نشـان می 
دهـد.

فضـای  در  کـرد:  بیـان  وی 
و  هـا  تکفیـری  کـه  کنونـی 
متعصبـان جاهـل به مقدسـات 
شـیعه اهانت مـی کننـد، انجام 
ایـن کار بـزرگ، تاثیـرات ایـن 
کاهـش  را  نادرسـت  تفکـرات 
ایـن  بـه  کوبنـده  پاسـخی  و 
جاهـالن جدیـد تاریـخ خواهـد 

بـود.

جشن افتتاحیه فروشگاه بزرگ رفاه واقع 
در بلوار جمهوری اسالمی در محل برج اول

 2۰ زمان:سـاعت 
 ۱2 شـنبه  سـه  روز 
خـرداد مـاه همزمـان 
بـا عیـد نیمه شـعبان

اجـرای  بـا  همـراه 
محلـی،  موسـیقی 
آتش بـازی و پذیرایی

با سرمایه گذاری شرکت توسعه اقتصادی کویر صورت گرفت

رونمایی از سکه های طال و نقره منقش 
به بارگاه ائمه اطهار )ع( در کرمان


