
بابایی شهردار کرمان خبرداد:

برای پروژه بام کرمان
 پیوست زیست محیطی

تهیه می شود

رئیس هیئت تکواندو کرمان 
خبر داد

صعود تیم
 تکواندو 
کرمان
 به لیگ برتر

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان خبر داد:

رد صالحیت 25 نفر از 
داوطلبان انتخابات دهمین 

دوره مجلس شورای اسالمی
 در استان کرمان 
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3- تا 113- تا 16

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,410,000
9,415,000
4,800,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,640,000
1,720,000

962,100

دالر
يورو
پوند

37,000
40,180
54,600

ام جی 350
ام وی ام 315

تندر 90

865,000,000
373,000,000
371,000,000

LX سمند
C200 بنز

پژو 206 

307,000,000
3,150,000,000

334,000,000

پژو 405
J5 جک

مزدا 3

277,000,000
604,000,000

1,330,000,000

فرداامروز

هنگام احداث ساختمان، از کارگران ساختمانی بخواهید از آب تصفیه شده استفاده نکنند.

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/36 )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظـر دارد: مقداری لوله پلـی اتیلـن 63-90-110-400 مورد 
نیـاز خـود را از طریـق تولیـد کنندگان یـا نمایندگان رسـمی آنها خریـداری نماید. لذا واجدین شـرایط 
مـی تواننـد بـا ارائـه معرفـی نامـه از تاریـخ 94/10/16 لغایـت تاریـخ 94/10/24 جهـت دریافت اسـناد 
مناقصـه بـه آدرس کرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـاب اسـتان- مدیریـت بازرگانی 

مراجعـه نمایند. 
مبلغ اولیه برآورد: 13/997/500/000 ریال  

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 699/000/000 ریـال بـه صـورت ضمانـت نامـه بانکـی، یـا چـک 
تضمیـن شـده در وجـه شـرکت آب و فاضـاب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا پایان وقت اداری مورخ 94/11/5
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 94/11/6 

مـدت اعتبـار پیشـنهاد قیمـت 3 ماه از تاریخ بازگشـایی پاکات پیشـنهاد قیمـت تا زمان انعقـاد قرارداد 
می باشـد. 

روابط عمومی آموزش همگانی 

آگهی واگذاری 35 قطعه زمین مسکونی
 در شهر جیرفت از طریق برگزاری 

مزایده عمومي )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد:

 آرشیو
 160 میلیون

 سند الکترونیکی 
توسط سازمان 
ثبت اسناد
 استاندار کرمان خبر داد:

 10 میلیارد دالر پروژه 
آماده سرمایه گذاری در 
استان کرمان
 رئیس کل دادگستری استان:

تعرض به اراضی دولتی و 
حاشیه نشینی در شهر کرمان 
متوقف شد

هفته نامه تجارت شرقی
در 32 صفحه  منتشر شد
www.tejaratesharghi.ir

فروش فوق العاده با تخفیف 
ویژه زمستان

انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار
ساپورت مشکی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز
ساپورت بافت و مخمل زمستانی

تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو

0 9 3 6 9 4 4 9 8 2 7

خداحافظ
ای شیخ شهید

احمد یوسف زاده

فکـر مـی کردیـم ابو لهب مرده اسـت و سـنگ هـای داغ 
حجـاز را از سـینه یاسـر و بـال بر گرفته اند. اما شـب سـیاه 
سـتم در سـرزمین وحـی انـگار تمـام شـدنی نیسـت.دوباره 
کوچـه هـای مدینـه سـیاهپوش می شـوند به داغ شـیعه ای 

از شـیعیان علی )ع(.
ای فرزنـد صبح ، ای شـیخ شـهید، راسـتی چـه خوب نام 
نهـاده انـد  شـما را بـه »نمـر«. حقـا کـه پلنـگ را در زندان 
شـغاالن زندگـی کـردن عـار اسـت و تو ای شـهید بنـی نمر 

کاخ ظلـم شـمرزاده هـای تکفیـری را فـرو خواهـی ریخت
همچنانکـه خـون  بـه ناحـق ریختـه حکیـم طناب شـد و 
بـر گـردن صدام افتـاد و خون پاک امام موسـی صدر دشـنه 
شـد و در پهلـوی قذافـی نشسـت. شـک نداریـم سلیمانشـاه 
وهابـی را از دریـای خـون تـو راه فرار نیسـت . واتـرک البحر 
رهـوا انهـم جنـد مغرقـون. زود باشـد کـه سـفره ایـن سـیه 
کاسـه هـای مهمان کـش برچیده شـود و قبله مسـلمانان از  

دسـت ارواح زنـده جمـرات آزاد گردد.
اینـک کـه کفتارهـای پیـر و بد شـکل ریاض چنـگال در 
تـن خونیـن آزادگان شـیعه و سـنی حجـاز فـرو بـرده انـد 
و شـعله هـای کینـه ابوسـفیان و هنـد جگرخـوار از دهـان 
هـای ناپاکشـان تنـوره می کشـد و تـن نازک کـودکان یمن 
را می سـوزاند، ایـن خـون  و این خـون ها نخواهنـد خوابید 
بـل بشـارتی در راه اسـت کـه شـب سـتم دیـر نمـی پاید و 
صبـح نزدیـک اسـت و سـیعلمو الذیـن ظلمـو ای منقلـب 

. ن ینقلبو

مدیرامور آبفار شهرستان کرمان خبر داد

تعویض 770 کنتور 
آب خراب در 

روستاهای کرمان 
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تکذیب شایعه وجود بیماری عفونی در گوشت مرغ

مرغ بخورید
نگارسـتانی  جـواد  دکتـر 
عمومـی  روابـط  مسـئول 
اداره کل دامپزشـکي اسـتان 

کرمـان در واکنـش بـه انتشـار تصاویری 
عضلـه  گوشـت  از  مجـازی  فضـای  در 
سـینه مـرغ کـه بـه رنـگ سـبز تغییـر 
رنـگ داده  و منتسـب کـردن این پدیده 
بیمـاری عفونـی و خطرنـاک  یـک  بـه 
بـرای مصـرف کننـده عنـوان کـرد کـه 
میکروبـی  منشـاء  مطلقـا  عارضـه  ایـن 
را  کننـده  مصـرف  سـامت  و  نداشـته 

تهدیـد نمـی کنـد.
صفحه 2
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

خبر

کمیته غارنوردی انجمن 
اکوتوریسم تشکیل می شود

در نشسـت کمیسـیون گردشـگری و خدمات اتاق 
کرمـان، بـر تشـکیل کمیتـه غارنـوردی بـه عنـوان 
زیرمجموعـه انجمـن اکوتوریسـم و بـا هـدف حفـظ 
و گسـترش فرهنـگ اسـتفاده هـر چـه بهتـر از غارها 

شـد. تاکید 
بـه گـزارش روابط عمومی اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
کارشـناس  کرمـان،  اسـتان  کشـاورزی  و  معـادن 
اسـتانداری و عضـو کمیسـیون  انتظامـی  و  امنیتـی 
گفـت:  نشسـت  ایـن  در  کرمـان  اتـاق  گردشـگری 
اسـتاندار  ریاسـت  بـه  اسـتان  غارشناسـی  کارگـروه 
فعالیـت مـی کنـد و یکـی از مهمتریـن اهـداف آن 
کمیتـه  و  غارشناسـی  انجمـن  بیـن  تعامـل  ایجـاد 
غارنـوردی کمیسـیون گردشـگری و مجموعـه هـای 

مشـابه اسـت.
محمدحسـین یزدانپنـاه، بـر معرفی هر چه بیشـتر 
غارهـای بـی نظیـر اسـتان به سـایر غارنوردان کشـور 
تاکیـد کـرد و افزود: به عنـوان مثال همـه باید بدانند 
کـه بزرگترین دهنه غار آتشفشـانی کشـور در کرمان 
وجـود دارد. وی تصریـح کـرد: گسـترش غارنـوردی 
و معرفـی غارهـای اسـتان، عـاوه بـر حضـور بیشـتر 
گردشـگران در کرمـان، موجـب درآمدزایـی بیشـتر 
و در نهایـت توسـعه پایـدار خواهـد شـد. یزدانپنـاه، 
بـا اشـاره بـه اینکـه قانـون و غارنـوردان هـر یـک بـه 
صـورت جداگانـه غارهـا را به گـروه هایـی مانند گونه 
...درجـه  و  متروکـه  معـادن  توریسـتی،  نـادر،  هـای 
بنـدی کـرده انـد، گفـت: در ایـن درجـه بنـدی هـا 
تفـاوت هایـی وجـود دارد کـه مـوارد مشـترک بـرای 
داشـتن یـک درجـه بنـدی واحـد در حال اسـتخراج 

ست. ا
در ادامـه ایـن نشسـت رییـس انجمن غارشناسـی 
کرمـان بـه فعالیت چهار سـاله این انجمن در اسـتان 
اشـاره و بیـان کـرد: فعالیـت در حـوزه غارنـوردی به 
دو بخـش ورزشـی و پژوهشـی تقسـیم مـی شـود که 
گاهـی فعالیـت هـای ورزشـی چالـش هایـی را بـرای 
فعالیـت هـای پژوهشـی ایجـاد مـی کنـد. عبدالرضـا 
ابراهیمـی، بـا بیـان اینکـه فدراسـیون کوهنـوردی و 
انجمـن غارنوردی بـه ترتیب در بخش هـای ورزش و 
پژوهـش متولی غارنوردی در کشـور هسـتند، تصریح 
کـرد: باید تدابیری اندیشـیده شـود تـا گروههایی که 
قصـد ورود بـه غارهـا را دارنـد، از ایـن نهادهـا مجـوز 
دریافـت کننـد. وی بـر حفاظـت از غارهـا تاکید کرد 
بایـد ضمـن خـودداری جـدی  غارنـوردان  و گفـت: 
از روشـن کـردن شـمع، دیـوار نویسـی و شکسـتن 
غارهـا در فصـل  برخـی  بـه  از ورود  غارنوشـته هـا، 
هـا و زمـان هـای خـاص بـه دلیـل زاد و ولـد برخـی 
جانـوران غـارزی و جلوگیـری از انقـراض نسـل آنهـا 

ورزند. امتنـاع 
کمیسـیون  اعضـای  نشسـت،  ایـن  پایـان  در 
گردشـگری در خصـوص چگونگـی ورود بـه غارهـا با 
در نظـر گرفتـن حفظ محیط و جلوگیـری از هر گونه 
آسـیب رسـاندن بـه غارها به هـم اندیشـی پرداختند 
و بـر برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای چگونگـی 

حضـور در غارهـا تاکیـد کردنـد.

کرمان ویچ

نشسـت خبـری شـورای قضایـی اسـتان روز گذشـته بـا 
حضـور اسـتاندار و ریئـس سـازمان اسـناد و اماک کشـور و 

جمعـی از مسـئولین برگزار شـد.
رئیـس سـازمان ثبـت اسـناد و امـاک کشـور در ایـن 
نشسـت خبری گفت: از سـال گذشـته بـه منظـور کارآمدتر 
کردن سیسـتم به سـمت آرشـیو الکترونیکی اسـناد حرکت 
کـرده ایـم و تاکنـون 160 میلیون سـابقه در کشـور توسـط 
سـازمان ثبت اسـناد و اماک بـه صورت الکترونیکی آرشـیو 
شـده کـه ایـن امـر در پیشـگیری از مفاسـد، پاسـخگویی 
صحیـح، شـفافیت و ارتقـاء سـامت بسـیار تاثیرگذار اسـت.

احمـد تویسـرکانی گفـت: در کشـور مـا اگـر به درسـتی 
سـوء  کـه  می شـدیم  متوجـه  می شـد،  ارزیابـی  موانـع 
مدیریت هـا بـوده کـه مـا را آن طور کـه شـاید و باید حرکت 
نـداده اسـت و اگر در تدویـن برنامه و اسـتراتژی های موجود 
در برنامه های توسـعه ای کشـور و سـند چشـم انداز، حرکت 

مـی کردیـم، امـروز وضعیـت بهتری داشـتیم.
وی بـا اشـاره به نگاه بلنـد و همت جدی اسـتاندار کرمان 
افـزود: آینـده درخشـان و بسـیار خوبـی در انتظـار اسـتان 

اسـت. کرمان 

10 میلیارد دالر پروژه آماده سرمایه گذاری
 در استان کرمان

گفـت:  خبـری  نشسـت  ایـن  در  نیـز  کرمـان  اسـتاندار 
در اسـتان کرمـان بالـغ بـر 10 میلیـارد دالر پـروژه آمـاده 
سـرمایه گذاری داریـم که لیسـت آنها را طـی دو هفته آینده 

می کنیـم. منتشـر 
علیرضا رزم حسـینی با اشـاره بـه اینکه انحـراف از برنامه 
پنجـم توسـعه و سـند چشـم انـداز یکـی از دالیـل ناموفـق 
بـودن اقدامات توسـعه ای کشـور بوده اسـت، گفـت: اگر این 
مسـائل نبـود شـاهد رونـد کاهنـده ای در زمینـه مشـکات 

اجتماعـی و قضایـی بودیم.
تعرض به اراضی دولتی و حاشیه نشینی در شهر 

کرمان متوقف شد
رئیس کل دادگسـتری اسـتان کرمان نیز در این نشسـت 
خبـری گفـت: دادگسـتری اسـتان کرمان بـا روند افزایشـی 
موجـودی در سـنوات گذشـته روبـرو بـوده کـه همـواره این 
امـر یکی از معضات موجود در دسـتگاه قضایی اسـتان بوده 

است.
یـداهلل موحـد ضمن اشـاره بـه اینکه دادگسـتری اسـتان 

کرمـان برنامـه ریـزی کـرد تـا رونـد کاهـش موجـودی در 
سـنوات را داشـته باشـد، افـزود: در 6 ماهـه اول سـال 94 
نـه تنهـا روند افزایشـی 10 تـا 15 درصدی را نداشـتیم بلکه 
شـاهد روند کاهشـی بودیم. وی اظهار داشـت: متاسـفانه در 
حـوزه فناوری اطاعات رتبه ی خوبی را در سـطح اسـتانی و 
کشـوری نداشـته ایم. اما با تاش و همت همکاران دسـتگاه 

قضایـی توانسـتیم رتبـه ی اول کشـوری را بدسـت آوریم.
ریئـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان با اشـاره بـه فعال 
کـردن چهـار واحـد قضایی گفت: امسـال در مناطـق محروم  
از جملـه فاریـاب، جازموریـان، سـاردوئیه و رایـن واحدهـای 

قضایـی ثابـت فعال شـده اند.
موحـد با اشـاره بـه اینکه امـروزه تدابیـر پیـش گیرانه به 

مراتـب موفق تـر از تدابیر کیفری می باشـند، اظهار داشـت: 
در حـوزه مقابلـه بـا مفاسـد اقتصـادی نیز شـورای مبـارزه با 
مفاسـد اقتصـادی در اسـتان کرمـان شـکل گرفتـه و آثـار و 
پیامدهـای مثبت این کار خود را به خوبی نشـان داده اسـت.

وی افـزود: تعـرض به اراضی دولتی و حاشـیه نشـینی در 
شـهر کرمان متوقف شـده و سـاماندهی حاشـیه نشـینی در 

حـال انجام اسـت.
بـا حضـور احمـد  ایـن نشسـت خبـری  پایـان  از  پـس 
تویسـرکانی معـاون قـوه قضاییـه، حمیـد ذکااسـدی معاون 
سیاسـی امنیتـی اسـتاندار کرمـان و جمعـی از مسـئوالن 
قضایـی و اجرایـی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی شـهید 

بهشـتی در کرمـان افتتـاح شـد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خبر داد:

 آرشیو 160 میلیون سند الکترونیکی 
توسط سازمان ثبت اسناد

تجدید آگهی مناقصه عمومی شماره 94/76 )نوبت اول(  

روابط عمومی نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان 

رئیس هیئت تکواندو کرمان خبر داد
صعود تیم تکواندو کرمان
 به لیگ برتر

رئیـس هیئـت تکواندو اسـتان کرمان گفت: تیـم تکواندو 
کرمـان در لیـگ برتـر نقـش جهان توانسـت 2 هفتـه زودتر 

از پایـان بازیهـا به لیـگ برتر صعـود کند. 
عیسـی ابراهیمـی در گفـت وگـو بـا خبرنـگار فـارس در 
کرمـان اظهـار داشـت: تیـم تکوانـدو کرمـان در لیـگ نقش 
جهـان کشـور دو هفتـه زودتر از پایان مسـابقات توانسـت با 

اقتـدار قهرمان کشـور شـود. 
بـا اشـاره بـه برگـزاری رقابتهـای هفته هـای سـوم   وی 
در  مـاه  روز سه شـنبه 15 دی  در  لیـگ  پنجـم  و  چهـارم 
تهـران بیـان داشـت: بـا ایـن قهرمانـی تیـم کرمان بـه لیگ 
برتـر صعـود کرد.ابراهیمی ادامـه داد: تکوانـدوکاران کرمانی 
توانسـتند بـا کسـب مسـاوی مقابل تیـم مقاومت تهـران در 

هفتـه سـوم بـرد مقابـل تیـم صنعـت نفـت آبـادان در هفتـه چهـارم و کسـب تسـاوی مقابـل تیـم قدرتمنـد آلومینیـوم 
هرمـزگان در هفتـه پنجـم قهرمـان لیـگ شـوند.

ایـن مسـئول تصریـح کـرد: تیـم تکوانـدو کرمـان پـس از ماههـا حضـور بـی ادعا بـدون حامـی مالـی و تنها بـا همت 
بچه هـای کرمانـی در مسـابقات قهرمانـی کشـور شـرکت و ایـن موفقیـت را کسـب کـرد. رئیـس هیئـت تکواندو اسـتان 

کرمـان ایـن موفقیـت را بـه جامعـه ورزش کرمـان بـه ویـژه مدیـرکل ورزش و جوانـان و مـردم تبریـک گفت.
 وی عنـوان کـرد: در ایـن دوره از مسـابقات مجیـد عبدالرشـیدی بـه عنـوان سـرمربی و سـلمان خواجه حسـنی به 
عنـوان سرپرسـت و مربـی تیـم را همراهـی کردنـد و صانعـی- فهیمـی و بهاآبـادی نیـز بـه عنـوان مربـی در کنـار تیم 

بودند.

ورزش
تکذیب شایعه وجود بیماری عفونی در گوشت مرغ

مرغ بخورید
دکتـر جواد نگارسـتانی مسـئول روابـط عمومـی اداره کل 
دامپزشـکي اسـتان کرمـان در واکنـش بـه انتشـار تصاویری 
در فضـای مجـازی از گوشـت عضلـه سـینه مرغ کـه به رنگ 
سـبز تغییـر رنـگ داده  و منتسـب کـردن این پدیـده به یک 
بیمـاری عفونـی و خطرناک بـرای مصرف کننده عنـوان کرد 
کـه ایـن عارضـه مطلقا«منشـاء میکروبی نداشـته و سـامت 

مصـرف کننـده را تهدید نمـی کند.
وی علـت سـبز شـدن عضـات مـرغ کـه بیشـتردر عمـق 
عضلـه سـینه مرغ ظاهر مـی گـردد را یک عارضـه متابولیک 
ناشـی از عـدم خونرسـانی کامل بـه عضله عمقی سـینه مرغ 
عنـوان کـرد و افـزود: که عدم خونرسـانی منجر بـه نکروز در 
ایـن عضلـه شـده کـه بعد از کشـتار خـود را به رنگ سـبز در 

عمـق عضله سـینه نشـان مـی دهد.
دکتـر جـواد نگارسـتانی در ادامـه ضمـن اشـاره به اینکـه عارضه در زمـان قطعه نمودن و بسـته بندی مرغ مشـاهده می 
گـردد و در الشـه مـرغ کامل قابل تشـخیص نمی باشـد،این اطمینـان را داد در صورتیکه مصرف کننده با ایـن عارضه روبرو 

شـد مـی توانـد پس از جدا کردن محل سـبز شـده بقیه قسـمت هـای مرغ را اسـتفاده نماید 
وی ضمـن تاکیـد مجـدد بـر بی خطـر بودن این عارضه بر سـامت جامعـه اضافه کرد: این مشـکل بیشـتر در مرغهای با 
وزن بـاالی 1800 گـرم مشـاهده میشـود و به مصرف کنندها توصیه می گـردد که از مرغ هایی بـا وزن 1800 - 1200گرم 
در سـبد خانـوار اسـتفاده ،تـا ضمـن برخـورداری از گوشـت مـرغ با کیفیـت از لحاظ میـزان پروتئیـن ، چربی کـم ، از طعم 

خـوش خوراکی آن نیزبهره مند شـوند.

دامپزشکی

7- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.

 6- خریـد اسـناد: مناقصـه گـران در صـورت تمایل به شـرکت در مناقصه می توانند پـس از واریز 
مبلـغ 100/000 ریـال برای موضوع مناقصه به حسـاب 467212765 )قابل واریز در کلیه شـعبه 
بانک کشـاورزی( در تاریخ مهلت خرید اسـناد مراجعه و یا به سـامانه شـرکت سـهامی پشـتیبانی 
امـور دام کشـور بـه آدرس: www.iranslal.com مراجعـه و اسـناد مناقصه را از طریق سـامانه 
مزبـور قسـمت مناقصـات و مزایـده های )بخش سـال 94( دریافت و سـپس با در دسـت داشـتن 
اصـل معرفـی نامـه و اصل فیـش واریـزی در مهلت خرید اسـناد جهت دریافـت پاکتهای مناقصه 

به نشـانی مناقصه گذار مراجعـه فرمایند. 

1- نام و نشانی مناقصه گزار: نمایندگی پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان به نشانی: جیرفت- خیابان آزادی- کوچه شماره 3 
2- موضوع مناقصه: حمل و نقل جاده ای ذرت داخلی 

بند یک: مقدار حدود 10/000 هزار تن از مبادی فاریاب بمقصد استان مازندران 
بند دو: مقدار حدود 8/000 تن از مبادی کهنوج بمقصد استان همدان 
بند سه: مقدار حدود 8/000 تن از مبادی رودبار بمقصد استان همدان
بند چهار: مقدار حدود 1000 تن از مبادی رودبار بمقصد استان البرز 

بند پنج: مقدار حدود 3000 تن از مبادی قلعه گنج بمقصد استان همدان

3- نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: وجـه نقـد 
بحسـاب شـماره 2173983826007 نـزد بانـک ملی بنام 
سـپرده پشـتیبانی امـور دام جنـوب اسـتان کرمـان و یـا 
ضمانتنامـه بانکـی و یا انـواع اوراق مشـارکت بانکی در وجه 

گذار  مناقصـه 

4- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به ترتیب بابت بندهای فوق الذکر 
تضمین بند یک: مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون )1/200/000/000( ریال 

تضمین بند دو: مبلغ هشتصد میلیون )800/000/000( ریال 
تضمین بند سه: مبلغ هشتصد میلیون )800/000/000( ریال 

تضمین بند چهار: مبلغ صد و ده میلیون )110/000/000( ریال 
تضمین بند پنج: مبلغ سیصد و شصت میلیون )360/000/000( ریال 

که باید در وجه پشتیبانی امور دام جنوب استان کرمان صادر گردد. 

وگشـایش  پیشـنهادات  تحویـل  اسـناد:  دریافـت  زمـان   -5
پیشـنهادات 

1-5 مهلـت خریـد اسـناد تا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه 
مـورخ 94/10/21

2-5 مهلـت تحویـل پیشـنهادات تـا پایـان وقـت اداری روز 
94/11/1 پنجشـنبه 

3-5 زمان رسـیدگی به پیشـنهادات مالی سـاعت 14 روز سه 
شـنبه 94/11/6 واقـع در تهـران: میدان ونـک، خیابان برزیل 

شـرقی، پاک 33، دفتر کمیسـیون معامات می باشـد.
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تعویض 770کنتورآب 
خراب درروستاهای کرمان

آبفـار  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
کرمـان ،مدیرامـور آبفـار شهرسـتان کرمـان گفت: 
در راسـتای اجـرای طـرح همیـاران آب در 9ماهـه 
ابتـدای امسـال 770کنتـور خـراب تعویـض و 43 
پرونـده حقوقـی بـرای انشـعابهای غیـر مجـاز در 

مراجـع ذیصـاح تشـکیل شـده اسـت. 
ناصرنیـک نفـس در گفتگـو بـا خبرنـگار سـایت 
آبفـار گفـت: بـا تعویـض ایـن کنتورهـای خـراب 
وقطـع انشـعابات غیـر مجـاز گام بزرگـی درکاهش 
هدر رفت آب در روسـتاهای کرمان برداشـته شـده 

ست. ا
قالـب  در  9ماهـه  درایـن  کـرد:  بیـان  وی 
اجـرای  وتوسـعه  طـرح  حـوزه  هـای  برنامـه 
63.7کیلومترخطـوط انتقـال وشـبکه داخلـی آبفار 

داشـتیم. برنامـه  رادر 
نیـک نفـس با اشـاره بـه اینکـه در همین مدت 
منصوبـات 30حلقـه چـاه نیـز تعویض شـده افزود: 
تعویـض  نیزخریـدو  وبازسـازی  توسـعه  در حـوزه 
اجـرا  داخلـی  وشـبکه  انتقـال  10.5کیلومترخـط 

. شد
وی بـا تاکیـد براینکـه بدلیـل افـت آب بـرای 
برخـی از روسـتاها نیـاز بـه ایجـاد چاه جدیـد بود 
گفـت: در ایـن حـوزه 4چـاه جدید حفـر ودو حلقه 
چـاه نیـز در روسـتاهای شهرسـتان تجهیـز و راه 

شـد. اندازی 
مدیرامـور آبفـار شهرسـتان کرمـان خاطرنشـان 
کـرد: بـه حـدود 60روسـتای شهرسـتان کرمان به 
صـورت سـیار آب رسـانی مـی شـود کـه برخـی از 
این روسـتاها علی رغم داشـتن شـبکه آب رسـانی 
بـه دلیـل افت کیفیت آب نیاز به آب رسـانی سـیار 

دارند.
حـدود  امسـال  در  افـزود:  نفـس  نیـک 
اسـت  شـده  واگـذار  جدیـد  353اشـتراک 
مدیرامـور آبفـار شهرسـتان کرمـان اظهـار کرد: 
شهرسـتان کرمـان بیش از 23هزار و250مشـترک 

آب روسـتایی دارد.

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

آگهی مناقصه شماره ب/52-94/35 )نوبت دوم(
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان کرمـان در نظر دارد: یک دسـتگاه جـذب اتمی کامل مورد نیـاز خود را از طریـق تولید کنندگان 
یـا نماینـدگان رسـمی آنهـا خریـداری نمایـد. لذا واجدین شـرایط مـی توانند بـا ارائه معرفـی نامـه از تاریـخ 94/10/16 لغایت 
تاریـخ 94/10/24 جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه آدرس کرمـان انتهـای بلـوار 22 بهمـن شـرکت آب و فاضـاب اسـتان- 

مدیریـت بازرگانی مراجعـه نمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 6/100/000/000 ریال   

مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه: 305/000/000 ریـال به صـورت ضمانت نامه بانکی، یا چک تضمین شـده در وجه شـرکت 
آب و فاضاب

آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا پایان وقت اداری مورخ 94/11/5
افتتاح پاکتهای الف و ب و ج: ساعت 9 مورخ 94/11/6 

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد می باشد. 
روابط عمومی آموزش همگانی

خبر

رد  بـا  سـی.ان.ان  تلویزیونـی  شـبکه  مجـری   - ایرنـا 
شـبکه  مدیـر  خاشـقجی«  »جمـال  ضدایرانـی  ادعاهـای 
تلویزیونـی العـرب نیـوز بـه عنـوان توجیـه تنـش آفرینـی 

هـای اخیـر ریـاض در منطقـه، گفت: مـی دانیم عربسـتان 
از توافـق حاصل شـده برجـام بین ایران و 1+5 خشـمگین 

. ست ا

خاشـقجی در ویـژه برنامـه »سـی ان ان« بـا موضـوع 
اقدامات عربسـتان پـس از اعدام آیت اهلل »نمـر باقر النمر« 
گفـت: دو پروژه هژمونی )اسـتیا(ی ایـران و دیگری پروژه 
مردم سـاالری در منطقـه وجود دارد که هـر دو باهم تضاد 

دارند.
وی افـزود: امـا مـردم سـوریه و یمـن خواهـان حقـوق 
مردمسـاالری هسـتند تـا کشـورخود را بنـا بـر الهـام های 
اسـت،  بـرآن مصمـم  نیـز  عربسـتان  گرایانـه کـه  آزادی 
بسـازند. کریسـتین امانپـور در حالی که تصاویـر اعتراضات 
مردمـی در عربسـتان و عکس شـهید نمر نمایـش داده می 
شـد، بـا قطع کردن سـخنان خاشـجقی، گفـت: هرچه می 
گوییـد مـی شـنوم، امـا از دیـدگاه بسـیاری عربسـتان در 
حـال واکنش نشـان دادن به مسـائل داخلی خـود از جمله 

دربـاره اقلیت شـیعه اسـت.
مجـری سـی ان ان اظهـار کـرد: بسـیاری از مـردم مـی 
گوینـد کـه عربسـتان از افراطی هـای بد تندرو در سـوریه 
حمایـت مـی کنـد، هژمونـی عربسـتان در سـوریه و دیگر 

کشـورها وجـود دارد، ایـران هم از کشـته شـدن 500 زائر 
خـود در مکـه ناراحـت اسـت و افـزون بـر ایـن مـوارد می 
دانیـم کـه عربسـتان از توافـق هسـته ای تهـران و 5+1 

است. خشـمگین 
امانپـور در ادامـه سـخنان خـود خطـاب به خاشـجقی، 
»جانـز  دانشـگاه  التحصیـل  فـارغ  نصـر«  »ولـی  تاکیـد 
هاپکینـز« )آمریـکا( را مورد اشـاره قرار داده کـه در توییت 
خود نوشـته اسـت: اعـدام روحانی شـیعه )النمر( سـرنخی 
از راهبـرد عربسـتان سـعودی بـرای تحریک ایـران با هدف 

دامـن زدن بـر تنـش هـای فرقه ای اسـت.
در شـهر  سـال 1959  در  النمـر  باقـر  نمـر  اهلل  آیـت 
عوامیـه اسـتان قطیـف عربسـتان چشـم به جهان گشـود؛ 
ایـن مجتهـد شـیعه و فعـال حقوق بشـر عربسـتانی در پی 
اعتراض های شـیعیان این کشـور در سـال 2012 بازداشت 
شـد. دادگاه جنایی رژیم سـعودی روز چهارشنبه 15 اکتبر 
2014 ، وی را بـه اقـدام علیـه امنیت ملـی و محاربه متهم 

کـرد. وی سـرانجام روز شـنبه اعدام شـد.

فضای مجازی را جدی بگیرید

درس های
 در هم از ژاپن

بـه جذابیـت فضـای مجـازی هـر روز افـزوده مـی 
دسـتگاههای  صفحـه  بـه  مـا  همـه  شود.چشـمان 
ارتباطـی مـان دوختـه شـده اسـت. انبـوه اطاعـات 

روزانـه تمـام زمـان مـا را در برگرفتـه اسـت.
پاالیـش اطاعـات امـا بایـد توسـط مـا دروازه بانی 
شـود. اطاعاتـی کـه بـه شـکل ماهرانـه ای بـه شـیوه 
ترکیبـی از مطالـب درسـت و غلـط در هـم پیچیـده 
و  کـرده  سـخت  را  کار  موضـوع  ایـن   . اسـت  شـده 
لـذا   . دشواریسـت  کار  غلـط  از  صحیـح  جداسـازی 
پیشـنهاد می شـود بـدون اطمینـان از صحـت مطالب 
از بازنشـر متـن هـا در فضای مجازی خـودداری کنیم.

در زیـر نمونـه ای را بررسـی کرده ایم کـه در هفته 
گذشـته در گروههـای تلگرامـی دسـت بـه دسـت می 
شـد. در ایـن متن مخلوطـی از مطالب درسـت و غلط 
در هـم آمیختـه و بارهـا بـاز نشـر شـده اسـت. بـرای 
بررسـی موضـوع از خانـم فرشـته سـام ایرانـی مقیـم 
توکیـو کمـک گرفتیم که جـا دارد از وی تشـکر کنیم

ژاپنی ها اصًا پس انداز نمی کنند!  )غلط(
تـورم درژاپـن معمولـن یـا صفر اسـت یا منفی اسـت! 

) صحیح (
 درژاپـن خانـه ویایـی بـه نـدرت پیـدا مـی شـود!  

)غلـط(
-از کار مردن در ژاپن، یک افتخار است!  )صحیح(

-حقـوق یـک معلـم معـادل 7500 دالر در ماه اسـت! 
000/000/240 ریـال.  )غلـط(

-شکسـت درکار، بـرای یـک مدیـر، برابر مرگ اسـت! 
) صحیح (

کـه  خانـم هسـتند   ، ابتدایـی  دوره  معلمـان  -تمـام 
گاهـی از مـادران بچه ها دلسـوزترند! و هنـگام تعطیلی 

مـدارس، بچه هـا گریـه مـی کننـد! )غلـط(
خانـم هـا درژاپـن، بعـد از ازدواج،عمومـاً کارنمیکنند! 
مـردان حقـوق خـود را به همسـران خودمیدهنـد و از 

آنهـا پـول توجیبـی مـی گیرند)غلط(
ندارنـد!  امتحانـی  هیـچ  ابتدایـی،  سـوم  تـا  اول  -از 

)غلـط(
دانـش آمـوزان همـراه بـا مدرسـین هـر روز بـه مدت 
ربـع سـاعت به نظافت مدرسـه مـی پردازنـد و این کار 
باعـث تربیت نسـلی متواضـع و حریص بـر نظافت می 

)صحیح(  گـردد. 
- هر شـهروند ژاپنی که سـگ داشـته باشـد، همیشـه 
کیـف و کیسـه هـای خاصی بـرای برداشـتن فضوالت 

آن به همـراه دارد
حرصشـان بـر نظافـت، سـرلوحه ی اخـاق خـود قرار 

)صحیح( انـد.   داده 
- کارگـر نظافـت و رفتگـر را »مهنـدس بهداشـت«می 
نامنـد و ماهانـه پنـج الـی هشـت هـزار دالر آمریکایی 
مـی گیـرد و بـرای ورود بـه این پیشـه بایـد امتحانات 

کتبـی و شـفاهی داد.  )صحیـح(
-ژاپـن هیچ منبـع طبیعی ندارد)نفت و گاز و سـنگ و 
خـاک و فـوالد و مـس و... ( و سـاالنه در معرض صدها 
زلزلـه قـرار مـی گیـرد اما این مسـائل باعث نشـده که 
ایـن کشـور را از ایـن کـه دومین کشـور اقتصـادی در 

جهان باشـد، بـاز دارد. )صحیح(
-هیروشـیما فقـط طـی ده سـال توانسـت، از لحـاظ 
اقتصـادی بـه همان هیروشـیمای قبل از سـقوط بمب 

)صحیح( بازگـردد.  ای  هسـته 
-اسـتفاده از تلفـن همـراه در قطـار، رسـتوران و تمـام 
اماکـن بسـته ممنـوع اسـت و در موبایـل هایشـان بـه 
از کلمـه ی »اخـاق«  جـای کلمـه ی« بـی صـدا« 

اسـتفاده شـده اسـت. )صحیـح(
-یکـی از مـواد درسـی اول تـا ششـم ابتدایی)گامی به 
سـوی اخـاق( اسـت کـه در آن اخاق و شـیوه تعامل 

بـا دیگـران را آمـوزش می دهـد.   )صحیح(
کشـورهای  ثروتمندتریـن  از  ژاپـن  کـه  ایـن  بـا   -
دنیاسـت، امـا پیشـکار و خدامه نمی گیرنـد و این پدر 
ومـادر اسـت کـه مسـئول فرزنـد و خانـواده به شـمار 

مـی آینـد.  )صحیـح(
- از اول ابتدایـی تـا سـوم دبیرسـتان چیـزی بـه نـام 
نهادینـه  تربیـت،  هـدف  چـون  ندارنـد!  »مـردودی« 
کـردن مفاهیـم و سـاختن شـخصیت اسـت نـه فقـط 

تعلیـم و تلقیـن )صحیـح(
-در رسـتوران هـر کسـی بـه انـدازه نیـاز خـود غـذا 
برمـی دارد و آخـر کار در بشـقاب شـان چیـزی نمـی 

ماند...اسـراف وجـود نـدارد. )غلـط(
- میانگیـن تاخیـر قطـار در سـال هفـت ثانیـه اسـت.

مسـولین مربوطـه، بابـت ایـن تاخیر،هـر آخر سـال از 
مـردم معـذرت خواهـی میکنـن.

مردمانـی هسـتند کـه ارزش وقـت را مـی داننـد و بـا 
دقتـی پایـان ناپذیـر بـر ثانیـه و دقیقـه هـا حریـص 

هسـتند. )صحیـح(
- دانـش آمـوزان در مدارس مسـواک خود را برداشـته 
و بعـد از صـرف غـذا دنـدان خـود را تمیـز مـی کنند 
و از همـان کودکـی مراقـب سـامتی خـود هسـتند. 

) صحیح (
- مدیر مدرسـه نیم سـاعت قبل از تقسـیم شـدن غذا 
از غـذای دانـش آمـوزان مـی خـورد تا از سـامتی آن 
مطمئـن شـود و اگـر از او بپرسـی کـه چـرا مـی گوید 
ایـن دانـش آمـوزان، آینـده ی ژاپـن هسـتند. )غلط(

کریستین امانپور: 

عربستان از برجام خشمگین است

فضای مجازی

آگهي  مناقصه عمومي )نوبت دوم(
   اداره کل راه وشهرسـازي اسـتان کرمـان در نظـر دارداجراي پـروژه ذیـل را ازطریـق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید . از کلیه شـرکت هاي داراي 

صاحیـت دعـوت مـي شـود جهت دریافت اسـناد  مناقصه به اداره پیمان و رسـیدگي و یا سـایت عمومي مناقصـات کشـور بـه آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد)ریال( موضوع شماره اگهي
در مناقصه)ریال(
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تکمیل محور تهرود- محمدآباد – سبزوئیه 

پابنه و تکمیل راه روستایي دربر در 
شهرستان بم

8/864/220/847444/000/000270

محل و مهلت دریافت اسناد:خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه و شهرسازي استان کرمان -اداره پیمان و رسیدگي از تاریخ10/16/ 94لغایت94/10/22
محل و مهلت تحویل پاکات :خیابان آیت ا...صدوقي اداره کل راه وشهرسازي استان کرمان- دبیر خانه مدیریت حراست حداکثرتاساعت 10صبح مورخ94/10/30

محل و تاریخ بازگشایي پاکات:اداره کل راه و شهرسازي استان کـــرمان ساعت12 مـورخ94/10/30
مدت اعتبار پیشنهادات مالي سه ماه مي باشد.

ضمناً هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مراسم بزرگداشت آیت اهلل شیخ نمر 
در کرمان برگزار می شود

)ع(  ابوالفضـل  حضـرت  خوانـی  تعزیـه  هیئـت  مسـئول 
روسـتای ده زیار گفت: مراسـم بزرگداشـت آیت اهلل شـیخ نمر 
)ره( بـا سـخنرانی نماینـده ولـی فقیـه در سـپاه ثـاراهلل در ده 
زیـار کرمـان برگـزار مـی شـود. ثـاراهلل انکوتی مسـئول هیئت 
تعزیـه خوانـی حضـرت ابوالفضـل )ع( روسـتای ده زیـار صبـح 
چهارشـنبه با اشـاره بـه اینکه شـهادت رهبران شـیعه در طول 
تاریخ اسـام وجود داشـته اسـت، گفت: دشـمنان اسـام که به 
ظاهر مسـلمان هـم بودند امامان معصـوم )ع( بعنوان بزرگترین 
رهبـران شـیعه را بـه شـهادت رسـاندند امـا همچنـان مسـیر 
حرکـت شـیعه تـداوم دارد. وی با بیـان اینکه برگزاری مراسـم 
بزرگداشـت آیـت اهلل شـیخ نمر )ره( رهبر شـیعیان عربسـتان، 
کوچکتریـن کاری اسـت کـه مـی تـوان در شـرایط فعلـی در 
جهـت انتقال پیام شـیعه و آرمـان های این عالم وارسـته انجام 

داد، افـزود: دولـت بـه ظاهـر مسـلمان عربسـتان که نوکری اسـتکبار جهانی را می کند شـیعه کشـی را در دسـتور کار خودش 
قـرار داده اسـت. انکوتـی بـا اشـاره بـه برگـزاری مراسـم بزرگداشـت آیت اهلل شـیخ نمر باقـر النمر )ره( بـا حضور ائمـه جمعه و 
جماعـات، بسـیجیان و جوانـان هیئتـی منطقه چترود، خاطر نشـان کرد: این مراسـم با سـخنرانی حجت االسـام والمسـلمین 
محسـن زاده مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در سـپاه ثاراهلل اسـتان کرمـان در جهت محکوم کردن آل سـعود و تبیین مسـائل 
سیاسـی و مذهبـی منطقـه همراه اسـت. وی با بیان اینکه مراسـم بزرگداشـت شـیخ نمر بـه همت هیئت تعزیـه خوانی حضرت 
ابوالفضل )ع( روسـتای ده زیار در سـقاخانه و دارالشـفای حضرت ابوالفضل )ع( این روسـتا برگزار می شـود، گفت: این مراسـم 
بـا همـکاری دفتـر امـام جمعه چترود، حوزه مقاومت بسـیج فجر چتـرود، دهیاری ده زیـار و هیئت محبان امام حسـن مجتبی 
)ع( برنامـه ریـزی شـده و مـداح اهـل بیـت سـید روح اهلل نیکخـواه هـم اشـعاری را در وصف شـیخ نمـر )ره( مداحـی می کند. 
مسـئول هیئـت تعزیـه خوانـی حضـرت ابوالفضل )ع( روسـتای ده زیار ضمن دعـوت از عموم مـردم بویژه اهالـی منطقه چترود 
برای شـرکت در این مراسـم گفت: مراسـم بزرگداشـت شـیخ نمر )ره( در ده زیار از سـاعت 19 روز یکشـنبه 20 دی ماه جاری 

آغـاز می شـود.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان خبر داد:
رد صالحیت 25 نفر از داوطلبان 
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی در استان کرمان 
رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان کرمـان گفت: بیـش از 90 
درصـد داوطلبـان نامزدی انتخابات مجلس شـورای اسـامی 
در ایـن اسـتان توسـط هیات هـای اجرایی تاییـد صاحیت 
شـده اند. حمید ذکاء اسـدی« چهارشـنبه 16 دیماه از تایید 
صاحیـت 231 نفـر از داوطلبـان انتخابـات دهمیـن دوره 
مجلـس شـورای اسـامی در اسـتان کرمـان خبـر داد افزود: 
صاحیـت 25 نفـر نیـز از سـوی هیات های اجرایی رد شـده 
اسـت. وی بیـان کـرد: 267 نفـر به عنـوان داوطلـب نامزدی 
انتخابـات مجلس شـورای اسـامی در اسـتان کرمـان از 28 
آذر تـا چهـارم دی ثبـت نـام کردنـد و 11 نفـر از ایـن تعداد 

از ادامـه رقابـت انصـراف داده انـد. معـاون سیاسـی، امنیتی و اجتماعی اسـتاندار کرمان با بیـان اینکه 10 نفـر از داوطلبان 
انصرافـی در اسـتان کرمـان، مـرد و یک نفر زن هسـتند، افزود: دو نفر از داوطلبان رد صاحیت شـده در اسـتان کرمان نیز 
زن و از حـوزه انتخابیـه کرمـان و راور بوده اند. ذکاء اسـدی گفت: سـه نفر از داوطلبان رد صاحیت شـده اسـتان کرمان از 
حـوزه انتخابیـه بافـت، رابـر و ارزوئیـه، یک نفـر از حوزه بم، ریگان، نرماشـیر و فهرج، پنج نفر از رفسـنجان و انـار، دو نفر از 
سـیرجان و بردسـیر، چهـار نفـر از شـهربابک، 9 نفر از کرمـان و راور و یک نفـر از حوزه انتخابیه کهنوج، منوجـان، فاریاب، 
رودبارجنـوب و قلعـه گنـج بـوده اند. وی تصریح کـرد: حوزه انتخابیه زرنـد و کوهبنان و حوزه انتخابیـه جیرفت و عنبرآباد 
داوطلـب انصرافـی یـا رد صاحیت شـده نداشـته اند. رئیس سـتاد انتخابات اسـتان کرمـان گفت: همچنین یـک داوطلب 
نمایندگی مجلس شـورای اسـامی از حوزه انتخابیه بافت، رابر و ارزوئیه، یک نفر از رفسـنجان و انار، یک نفر از سـیرجان 
و بردسـیر، دو نفـر از شـهربابک و شـش نفـر از کرمـان و راور انصـراف داده انـد.  ذکاء اسـدی گفت: هیات نظـارت از 20 تا 

26 دی مـاه بـه اعتـراض داوطلبـان رد صاحیت شـده رسـیدگی می کند.

خبر انتخابات
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پیام صادقیان از فوتبال خداحافظی کرد
پیام صادقیان از طریق صفحه اینسـتاگرام خـود از فوتبال خداحافظی 

کرد.
او در جدیدتریـن پسـت خـود در اینسـتاگرام، صفحـه ای سـیاه را به 
نمایـش گذاشـته و زیـر آن نوشـته اسـت: »دیگـه خسـته شـدم. دیگـه 
حالـم از ایـن فوتبـال بـه هـم مـی خـوره. دیگـه کـم آوردم. مرسـی که 
همیشـه حمایتـم کردیـد. خداحافـظ.« او قصـد جدایی از نفت تهـران را 
داشـت و نفـت بـه او گفته که بـرای رضایـت نامه اش بایـد 300 میلیون 
تومـان بدهـد. آخرین تیمـی که صادقیان را می خواسـت صبـای قم بود 
امـا ظاهـرا ایـن باشـگاه حاضر نیسـت چنیـن رقمی بـرای رضایـت نامه 
صادقیـان بدهـد. سـایر تیم های دیگر لیـگ برتری هم به خاطر حاشـیه 
هایـی کـه ایـن بازیکـن دارد، او را نمی خواهنـد. البته تصمیـم صادقیان 

بـرای خداحافظـی از فوتبـال را هـم نبایـد زیاد جـدی گرفت.

اردن سفیر ایران را احضار کرد
اردن سـفیر ایـران در امـان را فـرا خوانـد و مراتـب اعتـراض خـود را 

نسـبت بـه تعـرض سـفارت عربسـتان در تهـران اعـام کـرد.
 پس از قطع روابط دیپلماتیک عربسـتان با ایران ، برخی از کشـورهای 
عربـی همسـو بـا ایـن رژیـم  سـفرای خـود را از ایـن ایـران فراخوانـده و 
سـطح روابـط خـود را بـا تهـران کاهـش دادنـد. در پـی اقدام عربسـتان 
در اعـدام شـیخ نمـر، روحانـی برجسـته شـیعی،  برخـی از معترضـان با 
برگـزاری تجمعـی مقابل سـفارت این کشـور در تهـران اعتـراض خود را 
بـه ایـن اقـدام رژیم سـعودی اعـام کردند  اما عـده ای معدود توانسـتند 
بـا اسـتفاده از موقعیـت و ورود به سـاختمان سـفارت، بخش هایـی از آن 

را بـه آتش بکشـند.

احتمال لغو فروش برنج تایلند
به ایران به خاطر عربستان

دبیـر دائـم وزارت بازرگانـی تایلنـد خبـر داد بعـد از اختافـات میـان 
ایـران و برخـی کشـورهای عربی شـامل عربسـتان، احتماال سـفر معاون 
نخسـت وزیـر تایلند به ایـران لغو و در پـی آن صادرات برنـج تایلندی به 
ایـران بـه تعویـق بیافتـد. »دان پرامودوینـای« وزیر خارجه تایلنـد درباره 
تنش هـای اخیـر میـان ایران و عربسـتان گفـت »تایلند همـه تنش های 
موجـود در خاورمیانـه را از نزدیک بررسـی می کند.« وی پس از نشسـت 
هفتگـی کابینـه دولـت گفـت »کابینـه توافـق کـرد کـه پیـش از اتخـاذ 
تصمیـم، بایـد صبـر کنیـم و ببینیم که چـه اتفاقـی می افتـد. امیدواریم 
شـرایط بهتر شـود.« به نوشـته نشـنال مدیا، وزیر خارجه تایلند ادامه داد، 
سـفارت خانه های تایلنـد در ایران و عربسـتان، دولت تایلنـد را در جریان 
آخریـن اتفاقـات قـرار می دهند و این اطاعات به بررسـی شـرایط کمک 
خواهـد کـرد. وی افـزود کـه احتماال سـفر »سـومکید جاتوسـریپیتاک« 
معـاون نخسـت وزیـر تایلنـد نیـز به تهـران به تعویـق بیافتد کـه در این 
صـورت، دولـت تایلنـد احتمـاال برنامـه فـروش برنـج بـه ایـران را نیز به 

حالت تعلیـق درمـی آورد.«/ فارس

عکس از عرفان زارعی

محمد صنعتی 

و پگاه آهنگرانی

در آپ ارت مان

عکس خبر

کنسرت

کنسرت سازهای کوبه ای گروه پاسارگاد
به نفع کودکان بیمار زنجیره امید

زمان: 17 و 18 دی ماه، ساعت 20
مکان: پارک مادر، تاالر ایرج بسطامی

بلیط این کنسرت را از سایت کرمان کنسرت بخرید.
https://kermanconcert.com

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

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

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

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

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

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

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

خبرهای خود را به
news@payamema.ir 

ارسال نمایید

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم )هزار یکشب جنوبی-32477343(

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  کنسـرت  کرمـان  سـایت  وب 
الکترونیکـی بلیـط با امـکان انتخای صندلی در اسـتان کرمان اسـت. 
کرمـان کنسـرت آمادگـی خود را برای همـکاری با برگـزار کنند گان 

کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و هنـری اعـام مـی دارد.
کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجع فـروش بلیـط نیسـت بلکه می 
توانیـد فـروش بلیـط را در چنـد نقطـه بـه صـورت آنایـن مدیریـت 

. کنید
www.kermanconcert.com
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خبر آخر

بابایی شهردار کرمان خبر داد:

برای پروژه بام کرمان پیوست زیست 
محیطی تهیه می شود

هفتـه  یکشـنبه  از 
بهـای  آینـده، قبض هـای 
خدمات شـهری به وسـیله 
منـازل  در  بـه  پسـت 
شـهروندان کرمانی ارسال 
می شـود. شـهردار کرمان 
به گـزارش روابط عمومی 
شـهرداری با بیـان این که 
در ایـن قبض هـا، هزینـه 
بهـای خدمـات  یک سـال 
گرفتـه  نظـر  در  شـهری 
شـده اسـت، گفـت: طبق 
مصوبـه شـورای اسـامی 
هزینـه   کرمـان،  شـهر 

اسـت. تومـان  هـزار   50 شـهری،  بهـای خدمـات  یک سـال 
شـهردار کرمـان بـه پـروژه بـام کرمان هم اشـاره کـرد و گفت: 
پیـش از اجرای پـروژه بام کرمان، پیوسـت فرهنگـی، اجتماعی و 

زیسـت محیطی آن تهیـه خواهد شـد.
بابایـی بـا بیـان این کـه بـا افـرادی کـه در رابطـه با ایـن پروژه 
نقطه نظراتـی داشـتند، از جملـه آقـای شـجاعی و هرندی جلسـه 
داشـتیم، گفـت: متاسـفانه افـرادی کـه بـا ایـن پـروژه مخالفـت 
می کننـد، اطاعـات ناقصـی از طـرح دارنـد. وی افـزود: جـاده 
دسترسـی بـه بـام کرمـان، مربـوط به سـال قبـل و الزامی اسـت 
کـه بایـد در راسـتای ایجاد تله کابین سـاخته شـود. بابایـی ادامه 
داد: نقشـه های اجرایـی تله کابین نیز سـال گذشـته مصوب شـده 

ست.  ا
شـهردار کرمـان بیـان کـرد: هم چنیـن فکـر می کردند هشـت 
هکتـار زمیـن بـاالی کـوه بـرای سـاخت هتـل بـه سـرمایه گذار 

واگـذار می شـود کـه این گونـه نیسـت. 
بابایـی افـزود: از هشـت هکتـار زمیـن بـاالی کـوه، سـه هکتار 
بـرای سـاخت هتـل بـه سـرمایه گذار واگـذار می شـود و در پنـج 
ایجـاد  به وسـیله سـرمایه گذار، فضـای سـبز  نیـز  دیگـر  هکتـار 
می شـود، امـا در اختیار شـهرداری اسـت و عموم مـردم می توانند 
از آن اسـتفاده کننـد. وی ادامـه داد: این که گفته می شـود در بام 
کرمـان هتـل هشـت طبقه سـاخته می شـود نیز درسـت نیسـت؛ 
چراکـه هنـوز وارد جزییـات طـرح نشـدیم و هنوز نقشـه ها تأیید 

نشـده است.

آگهی واگذاری 35 قطعه زمین مسکونی در شهر جیرفت از طریق برگزاری مزایده عمومي )نوبت اول(
اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان کرمـان در نظـر دارد امـالک مشـروحه ذيـل را از طريـق مزايـده عمومـی به فروش برسـاند . لذا متقاضيـان محترم می توانند جهت بازديد و اخذ فرم شـرايط شـرکت در مزايـده در محدوده زمانی تعيين شـده  به اداره کل راه و شهرسـازی 

جنوب اسـتان کرمان به نشـاني: شهرسـتان جيرفت – بزرگراه سـلطان سـيد احمد – بلوار ورودي شـهرک صنعتي شـماره 2 مراجعه نمايند.
تذکرات :

1- محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پیشنهادها و گشايش آنها:
محل دريافت اسناد مزايده: اداره کل راه و شهر سازی جنوب استان کرمان )اداره درآمد و هزينه های عملياتی اتاق 206(                                                  مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1394/10/19 تا تاريخ 1394/10/26

محل تحويل پيشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبيرخانه(.                                                                                                   مهلت تحويل پيشنهادها: از تاريخ 1394/10/27 تا ساعت 8 صبح مورخ 1394/11/10
محل گشايش پيشنهادها: اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دفتر مديريت(.                                                                                            زمان گشايش پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1394/11/10 

لیست امالک مورد مزایده 

ف
دی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(بهای کارشناسی کل )قیمت پایه - ریال(بهای کارشناسی عرصه هر متر مربع )ریال(مساحتشماره پالکشماره قطعهر
4023/800/0001/527/600/00077/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان11
4023/800/0001/527/600/00077/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان22
4023/800/0001/527/600/00077/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان33
75/3994/250/0001/698/937/50085/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان44
75/4774/250/0002/030/437/500102/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان55
4083/800/0001/550/400/00078/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان66
3843/800/0001/459/200/00073/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان77
4083/800/0001/550/400/00078/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان88
4803/800/0001/824/000/00092/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان99
4082/700/0001/101/600/00056/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1012
4082/700/0001/101/600/00056/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1113
75/4533/200/0001/452/000/00073/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1215
75/3993/200/0001/279/200/00064/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1316
4022/700/0001/085/400/00055/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1417
3762/600/000977/600/00049/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1519
80/3042/600/000792/480/00040/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1620
80/3042/700/000822/960/00042/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1721
80/3042/700/000822/960/00042/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1822
80/3042/700/000822/960/00042/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان1923
55/3983/200/0001/275/360/00064/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2024
75/2223/200/000712/800/00036/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2125
50/2202/700/000595/350/00030/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2227
2252/700/000607/500/00031/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2329
2252/700/000607/500/00031/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2430
4502/700/0001/215/000/00061/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2531
4502/700/0001/215/000/00061/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2634
4502/700/0001/215/000/00061/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2735
75/2223/200/000712/800/00036/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2837
4503/000/0001/350/000/00068/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان2939
80/4002/600/0001/042/080/00053/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3040
2552/600/000663/000/00034/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3142
70/2522/800/000707/560/00036/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3243
80/5202/800/0001/458/240/00073/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3344
2722/500/000680/000/00034/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3446
55/2392/800/000670/740/00034/000/000پاک 184 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان3547


