
شرکت آب و فاضالب رفسنجان 
آگهی تجدید مناقصه شماره 1400/9/9/2/ م )نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب شهرستان 
واجد  کلیه شرکتهای  از  لذا  نماید.  واگذار  عمومی  مناقصه  طریق  از  ریال  مبلغ 61/711/000/000  تقریبی  برآورد  با  را  رفسنجان 
شرایط از جمله داشتن گواهی صالحیت مربوط به موضوع مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 
1400/09/01 لغایت ساعت 14 روز پنج شنبه مورخه 1400/09/04 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان واقع در بلوار امام رضا 

)ع( مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 3/085/000/000 ریال  می باشد.

تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز  شنبه مورخه 1400/09/13 می باشد.
تاریخ بازگشایی پاکات )الف، ب، ج( پیشنهاد قیمت ساعت 10 روز یکشنبه مورخه 1400/09/14 می باشد.

به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

شرکت آب و فاضالب رفسنجانشرکت آب و فاضالب رفسنجان

چهار صفحه    1000 تومان یکشنبه 30 آبان ماه 15/1400 ربیع الثانی 1443/ 21 نوامبر2021/سال بیست و ششم شماره  3558

با استفاده از ظرفیت های صلح و سازش

 زمینه آزادسازی ۱۵۰ زندانی غیرعمد فراهم شد

2

2

2

4

2

2

در همایش بزرگداشت این شاعره 
کرمانی مطرح شد؛

توجه بیشتر به مرمت آرامگاه

 بانو طاهره صفار زاده

یادداشت:

چرا کتاب

 بهتر از فیلم است؟

متن در صفحه دوم
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مدیرکل امور اراضی استان : 

کرده است نبود سند های رسمی کشاورزان را دچار مشکل 

شهردار کرمان بر ضرورت

 افزایش تعامل شهرداری 

کید کرد با اداره کل میراث فرهنگی تا

قاتل زندانی برای

کرد  پرداخت دیه میلیاردی، سرقت 

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 
امام جمعه کرمان:

دولت بایستی معیشت 

مردم را در اولویت 

کاری خود قرار دهد

کتابخوانی؛ کتابو گذرازهفته گزارش»کرمانامروز«ازبایدهاونبایدهایاینروزهاییارمهربانبهبهانه

چاپی والکترونیکی اش مهم نیست،فقط بخوانید!

متن کامل در صفحه چهارم

   در دو دهه گذشته دعوای بین هواداران کتاب های الکترونیکی و چاپی بسیار داغ بود. به نحوی که متاسفانه بسیاری از افرادی که باید جزو کتابخوان های امروز می بودند به دلیل سردرگمی 
در این میان ترک مطالعه کردند. اما امروز اوضاع فرق کرده و دیگر همه متفکران جهان متوجه شده اند که باید بر انتشار کتاب ها به صورت الکترونیک اصرار ورزید. در سالهای گذشته متاسفانه 

افرادی که به گونه ی کالسیک یار مهربان عالقه داشتند به جای آنکه در این مسیر قدمی مثبت بردارند با اصرارشان بر نوع چاپی در مسیر انحرافی قدم برداشتند و...

کرمان که چندی پیش در  گزارش »کرمان امروز« از اتفاق تلخی 
 رخ داد و  داستان بی پایان رانندگی های مخاطره آمیز برای 

جلب توجه و فقدان محلی برای انجام تحت 
کرمان؛ آموزش این حرکات در 

معامله ای تـلخ با 
مـتاع شیرین جـان

متن کامل در صفحه سوم

آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات تعویض آگهی مزایده
کمربندها و نصب ساتلیلت های کوره واحد 3 کارخانه سیمان کرمان 

گروه صنایع سیمان کرمان )شرکت سهامی عام( در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت انجام عملیات 
از  لذا  نماید.  اقدام  عمومی   مناقصه  طریق  از  کارخانه   3 واحد  کوره  های  ساتلیت  نصب  و  کمربندها  تعویض 
اشخاص حقوقی محترم که دارای صالحیت و امکانات الزم می باشند تقاضا می شود جهت دریافت اسناد، فرم 
را ظرف مدت 7  به دفتر کرمان  مراجعه و قیمت پیشنهادی خود  اداری   شرایط شرکت در مناقصه در ساعات 

)هفت( روز از تاریخ انتشار آگهی در پاکت دربسته به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر تهران تحویل نمایند.
آدرس کارخانه: کرمان - کیلومتر 17 جاده تهران - تلفن : 31341505 )034(

آدرس دفتر تهران :  بلوار آفریقا - کوچه فرزان شرقی  تلفن : 88774726 )021(

آگهی مزایده

آگهی مزایده

آگهی شناسایی پیمانکار 21- 1400

آگهی شناسایی پیمانکار 22- 1400

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای کارهای بنایی به صورت تعمیراتی در سطح مجتمع مس سرچشمه به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل 
می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، 
شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه 

سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی 

مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

 شرکت ارفع سازان کرمان در نظر دارد تهیه و اجرای کارهای بنایی به صورت تعمیراتی در سطح شهرک مس سرچشمه به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.لذا از شرکت هایی که در زمینه های فوق دارای سابقه کاری مفید می باشند، دعوت به عمل 
می آید رزومه کاری خود را به صورت فایل الکترونیکی به شرح ذیل و حداکثر سه روز تاریخ درج آگهی به آدرس رفسنجان، 
شهر مس سرچشمه، جنب میدان شهدا، شرکت ارفع سازان کرمان، واحد دفتر فنی ارسال فرمایند و در صورت داشتن هرگونه 

سوال و یا ابهام با شماره های 34310286 - 034 و 34310599 واحد امور قراردادها داخلی 181 یا 169 تماس حاصل نمایند.
1 - تصویر گواهی صالحیت پیمانکاری و ایمنی 2 - تصویر اساس نامه شرکت  3 - مستندات آگهی تاسیس و تغییرات شرکت
 4ـ تصویر نمونه قراردادهای منعقده قبلی مرتبط با زمینه های کاری فوق 5 - رضایت نامه از کارفرمایان قبلی 6 - هزینه آگهی 

مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی شرکت ارفع سازان کرمان 

آگهي فراخوان شماره 400/9/ف )نوبت دوم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام ( در نظر دارد » خرید اینترنت اختصاصي با پهناي باند M b / s 200«  خود را به شرکت های واجد شرایط که 

دارای سوابق و تخصص در این زمینه می باشند واگذار نماید . هدف از این فراخوان شناسایي شرکت هاي صاحب صالحیت در این زمینه مي باشد . 
مدارك مورد نياز جهت شرکت در فراخوان : 1- مجوز FCP و یا ServCo   از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

2- دفتر نمایندگی فروش و ارائه خدمات پشتیبانی مستقر در سیرجان) قرارداد نمایندگی به همراه آدرس، تلفن، قرارداد اجاره و یا سند ملکی دفتر نمایندگی( 
3- حداقل دو نفر نیروی فنی مستقر در سیرجان)لیست بیمه سه ماه اخیر پرسنل فنی به همراه مشخصات فردی، مدارک فنی و رزومه تخصصی(

4- قراردادهای فروش اینترنت باالی 70مگابیت بر ثانیه )موضوع قرارداد، نام، آدرس و شماره تلفن خریدار ارسال گردد(
5- شبکه دسترسی در سطح شهرستان سیرجان و منطقه ویژه اقتصادی)ارایه مختصات و آدرس دقیق پاپ سایت ها و محدوده پوشش دهی و وجود شبکه 
دسترسی در منطقه ویژه اقتصادی و محدوده ورزشگاه امام علی)ع( و مهمانسرای گل گهر الزامی می باشد( 6- ارایه AS Number جهت انجام روتینگ های 
مورد نیاز 7- رضایتمندی از قراردادهای فعلی و قبلی) حداقل 2 رضایت نامه از قراردادهای باالی 70 مگابیت بر ثانیه در 2 سال اخیر( 8- تصویر آگهی تاسیس 
در روزنامه رسمی با آگهی آخرین تغییرات شرکت حاوی معرفی صاحبان امضاء های مجاز  9- اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شرکت 10- مدارک مثبته ثبت نامه 

اینترنتی مربوط به مودیان مالیات بر ارزش افزوده 11- ارائه گواهی ایمنی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
- کلیه مدارک و اسنادي که بصورت کپي ارسال مي شوند بایستي برابر اصل شده باشند .

- شرایط و مدارک ذکر شده فوق حداقل شرایط الزم مي باشد و شرکت کنندگان در فراخوان کلیه مدارک و مستندات فوق را تکمیل و در پاکت در بسته و مهر موم 
شده به نشاني دفتر مرکزي شرکت واقع در تهران – خیابان دکتر فاطمي روبري هتل الله – ساختمان نگین ، پالک 273 – دبیرخانه مرکزي و یا به نشاني سیرجان 

– کیلومتر 50 جاده شیراز – مجتمع معدني و صنعتي گل گهر – دفتر کمیسیون معامالت و حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1400/09/07 ارسال گردد .   
- روي پاکت ارسالي بایستي قید گردد » مربوط به فراخوان شماره 400/09/ف )نوبت دوم (« 

- شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد و یا تائید صالحیت شرکت ها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد و بدون جبران خسارت مختار مي باشد و ارسال 
مدارک هیچ گونه حقي براي شرکت ها ایجاد نخواهد نمود .  - جهت کسب اطالعات بیشتر و هرگونه سوال در این زمینه میتوانید با شماره 034-41423328 

و یا همراه 09133475779 آقاي مهندس آقابابایي تماس حاصل نمائید . 
کميسيون معامالت  شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY
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اخبار استان

بافت  احیای  برای  گفت:  کرمان  شهردار 
تاریخی ابتدا باید به سراغ پروژه های برویم که 

در کوتاه مدت قابل اجرا باشند.
افزایش  ضرورت  بر  تأکید  با  باف  شعر  سعید 
فرهنگی،  میراث  اداره کل  با  شهرداری  تعامل 
یادآور شد: اینکه با وجود فرصت ها و جاذبه های 
دچار  گردشگری،  زمینۀ  در  کرمان  فراوان 
هستیم،  فرصت ها  این  از  زیادی  عقب افتادگی 
نشان می دهد که گره هایی وجود دارد که البته 
در  اما  دارد،  وجود  در سطح کشور  گره ها  این 

کرمان پُررنگ تر است.
است  الزم  کرد:  بیان  تبریزی  َشعرباف 
کارگروه های مشترک میان شهرداری و اداره کل 
برنامه ریزی  و  تعریف  جهت  فرهنگی  میراث 
تشکیل شود  و هماهنگ  پروژه محور  طرح های 

که نیازمند ارتباط مداوم این دو نهاد است.
بافت  احیای  در  جدی  مشکالت  از  یکی  وی، 
خصوصی  مالکان  رضایت  عدم  را  تاریخی 
نسبت به مرمت و بازسازی بناهای واجد ارزش 
تاریخی خود بیان کرد و افزود: بخشی از بناهای 

دولتی  هزینه های  با  و  است  دولتی  تاریخی، 
بافت  نقاط  از  بسیاری  در  اما  می شود،  مرمت 
خصوصی  مالکان  کرمان،  در  و  کشور  تاریخی 
در  سرمایه گذاری  به  تمایلی  موجود  شرایط  با 

مرمت و احیای بنای خود ندارند.
شهردار کرمان ادامه داد: باید طوری برنامه ریزی 
شود که نهادهای دولتی و عمومی که قصد دارند 
در ساخت و آماده سازی یک بنای جدید هزینه 
بناهای  را به سمت احیای  این هزینه ها  کنند، 

واجد ارزش به ویژه در بافت تاریخی بیاورند.

َشعرباف تبریزی با بیان اینکه نمی توان چیزی 
به مالک خصوصی تحمیل کرد و آن ها هم  را 
در صورتی به سمت مرمت و احیای بنای خود 
می روند که برایشان اقتصادی و به صرفه باشد، 
شهر  از  هکتار   500 حاضر،  حال  در  افزود: 
کرمان به عنوان بافت تاریخی شناخته شده که 
همۀ این پهنه دارای ویژگی ها و محدودیت های 
تعریف  با تمرکز و  باید  و  تاریخی نیست  بافت 
بافت  برای سرمایه گذاری در  را  دقیق تر، مردم 

تاریخی تشویق و حمایت کنیم.

را  مردم  معیشت  باید  دولت  امام جمعه کرمان گفت: 
اولویت کاری خود قرار دهد و به گونه ای باشد که مردم 

تغییر و تحول را بر سر سفره های خود احساس کند.
نماینده  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  االسالم  حجت 
جمع  در  کرمان  جمعه  امام  و  استان  در  فقیه  ولی 
و هوس خود  از هوا  نباید  زندگی  در  نمازگزاران گفت: 
تبعیت کرد، هر کس در این محدوده وارد شد زندگیش 

را تباه خواهد کرد.
دور  حقیقت  درک  از  را  انسان  هواپرستی  افزود:  او 
می کندو در مسیر پیش رو از رضایت خداوند غافل است.

حجت االسالم والمسلمین علیدادی تصریح کرد: در هر 
مجلسی که نشستید و بوی هوا و هوس را درک کردید 

بایستی آن جلسه را بالفاصله ترک کرد.
از  نفر  سه  شهادت  تسلیت  ضمن  کرمان  جمعه  امام 
مجاهدان نیروی انتظامی در برخورد با اشرار گفت: این 

شهیدان جان خود را برای امنیت دادند.
ادامه  در  سلیمانی  علیدادی  والمسلمین  حجت االسالم 
سابق  نماینده  جعفری  اهلل  آیت  درگذشت  سالگرد  به 
ولی فقیه در استان اشاره کرد و افزود: آیت اهلل جعفری 
و  دیانت  به  را  مردم  جمعه  نماز  خطبه های  در  سال ها 
حفظ اخالق و تقوا توصیه می کرد و خود هم در عمل و 

رفتار به این شکل بود.
او افزود: آیت اهلل جعفری از همان روز های اول در مسیر 
وی  داشت،  رنگ  پر  تحمیلی حضوری  و جنگ  انقالب 

مردی بود که بصیرت را در ماموریت ذاتی خود تبیین 
می کرد.

حجت االسالم والمسلمین علیدادی سلیمانی گفت: وی 
در روز های سخت و شبه ناک با درایت خط امام را برای 

مردم تبیین میکرد.
او ضمن تبریک هفته بسیج به دالورمردان بسیجی گفت: 
تصویر  به  آن ها  که  قدرتی  و  بسیجی  نیرو های  حضور 
می کشند دیدنی و شنیدنی است این قدرت بسیجیان را 
در در حرکت چند روز گذشته در خصوص ناو غول پیکر 
ایرانی  بسیجیان  کوچک  قایق های  مقابل  در  آمریکایی 

دیدیم.
رخداد  این  عظیمت  تصاویر  افزود:  کرمان  جمعه  امام 

جهانی را جهانیان به عینه دیدند و لمس کردند.
او گفت: بسیج در همه حوزه هایی که انقالب و نظام نیاز 
داشته باشد حضور دارد و نگاه بسیج در همه جا ساری 

و جاری است.
نماینده، ولی فقیه در استان در ادامه به دولت انقالبی و 
خدمتگزار اشاره کرد و افزود: این دولت بایستی معیشت 
گونه ای  به  و  دهد  قرار  کاری خود  اولویت  در  را  مردم 
بر سر سفره های  را  تحول  و  تغییر  این  مردم  که  باشد 

خود احساس کند.
او افزود: نیرو های جهادی دلداده انقالب اهل کار باید در 
رده های مختلف دولت قرار گیرند تا مجموعه هماهنگ 

و همدل به امور مردم رسیدگی کند.

شاعر،  صفارزاده،  طاهره  مرحومه  بزرگداشت  همایش 
با  همزمان  زبان  دو  به  کریم  قرآن  مترجم  و  پژوهشگر 
خبرگزاری  گزارش  به  شد.  برگزار  تهران  در  وی  زادروز 
کرمان،  استانداری  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  مهر 
شاعر،  صفارزاده،  طاهره  مرحومه  بزرگداشت  همایش 

حضور  با  زبان  دو  به  کریم  قرآن  مترجم  و  پژوهشگر 
صادق  محمد  دعایی،  االسالم  صفارزاده، حجت  خانواده 
استانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی  معاون  بصیری 
به  و  ایران  فرهنگ  و  هنر  استادان  از  تنی چند  کرمان، 
مفاخر  دوستداران  تمام  برای  اینستاگرامی  الیو  صورت 

از  مراسم  پایان  در  همچنین  شد.  برگزار  زمین،  ایران 
پوستر یادبود و نمایشگاه آثار هنری مربوطه رونمایی و 
برخی  آوازی  با خوانش  این همایش که  بازدید شد. در 
ماندگار  آثار  بر  همگان  بود،  همراه  صفارزاده  بانو  اشعار 
شهرستان  اهل  و  متولد  زاده  صفار  طاهره  تأثیرگذار  و 

با قرآن و خدمات فرهنگی  او  الفت  سیرجان و انس و 
اش به ایران اسالمی تاکید کردند.

در این همایش مقرر شد در مورد مرمت آرامگاه مرحومه 
منظور  به  فرهنگی  جدی  ریزی  برنامه  و  زاده  صفار 

شناساندن بیشتر ایشان اقدام شود.

شهردار کرمان بر ضرورت افزایش تعامل شهرداری 
با اداره کل میراث فرهنگی تاکید کرد

امام جمعه کرمان:  دولت بایستی معیشت مردم را در اولویت کاری خود قرار دهد

در همایش بزرگداشت این شاعره کرمانی مطرح شد؛ توجه بیشتر به مرمت آرامگاه بانو طاهره صفار زاده

مدیرکل امور اراضی استان : 

نبود سند های رسمی کشاورزان

 را دچار مشکل کرده است
مدیرکل امور اراضی استان کرمان گفت: نبود سند های رسمی کشاورزان را 

دچار مشکل کرده است.
مجید نوروزی نژاد مدیر امور اراضی استان کرمان در بازدید از غرفه نظام 
برگزاری  حاشیه  در  کرمان  استان  طبیعی  منابع  و  کشاورزی  مهندسی 
علت  گفت:  )کرمان(  ایران  کشاورزی  المللی  بین  نمایشگاه  سیزدهمین 
اشراف  نبود  سبب  به  اراضی  حوزه  در  مردم  سردرگمی  موارد  از  بسیاری 

قانونی مرتبط قبل از شروع هر طرح و پروژه است.
او با بیان اینکه اختالف خاصی بین منابع طبیعی و امور اراضی وجود ندارد 
دچار  زمین  حوزه  در  کشاورزی  طرح های  اجرای  در  را  افراد  آنچه  گفت: 
مشکل کرده این است که این نوع مشکالت در قانون پیش بینی نشده و 

اجرایی و عملیاتی شدن طرح ها نیازمند تعریف قانون است.
اراضی  امور  و  طبیعی  منابع  بین  رجوع  ارباب  کرد:  تصریح  زاده  نوروزی 
سردرگم هستند و به سبب همین خالء قانونی هیچ یکی از ادارات نمی توانند 

مشکل را رفع کنند.
او تاکید کرد: متقاضیان ابتدا باید مراجعه کنند و قانون را بدانند تا دچار 

مشکل نشوند.
نوروزی زاده گفت: بحث تبصره ۴ قانون بیشترین مراجعات به امور اراضی 
اداری آمد و دامنه  از آنکه رای ۶۳۳ دیوان عدالت  را شامل می شود. بعد 
اجرای تبصره ۴ را محدود کرد عمده پرونده هایی که در تبصره ۴ تشکیل 
شده بودند قابل رسیدگی در تبصره ۴ نشدند چرا که طبق قانون اراضی باید 
سند رسمی داشته باشند، اما در استان کرمان عمده اراضی کشاورزی که 
می خواهند مجوز تغییر کاربری بگیرند سند رسمی ندارند در نتیجه دچار 

مشکل شده اند.

 شهردار کرمان تأکید کرد:

ضرورت برنامه ریزی مناسب برای

 ورزش و تفریح کودکان
کرمان – خبرنگار کرمان امروز:به مناسبت روز جهانی کودک، شهردار کرمان 

در جمع کودکان مؤسسه خیریۀ »امیدسرای نیکان« حضور یافت.
با حضور  سعید َشعرباف تبریزی، در ویژه برنامه ای که به همین مناسبت، 
فرهنگی،  سازمان  سرپرست  و  شهردار  معاون  شیخ شعاعی،  عبدالرضا 
اجتماعی و ورزشی شهرداری، هادی عسکری، مشاور شهردار در هماهنگی و 
تعامالت حوزه ریاست شهرداری کرمان و محمد جبارپور، مشاور شهردار در 
بهینه سازی فرایندهای راهبردی برگزار شد، با اشاره به ضرورت برنامه ریزی 
مناسب برای ورزش و تفریح کودکان، از در اختیار قرار دادن تمام امکانات 
فرهنگی و ورزشی شهرداری به کودکان مؤسسه خیریۀ »امیدسرای نیکان« 

و دیگر خیریه ها خبر داد.
وظیفۀ  را  پوشش خیریه ها  تحت  کودکان  به  ارایۀ خدمت  کرمان  شهردار 
شهرداری دانست و گفت: تمام امکانات شهرداری کرمان ازجمله امکانات و 

سالن های ورزشی شهرداری، در اختیار بچه های خیریه خواهد بود.

اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در نظر دارد در اجرای جزء های )2(و)۳(بند )د( تبصره )12( ماده واحده قانون بودجه سال 1۳99 امالک مازاد را با 
مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده به فروش برساند.داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ1۴00/09/1 تا تاریخ1۴00/09/1۴ ضمن 
مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی به نشانی setadiran.irجهت شرکت در مزایده و ارائه قیمت پیشنهادی مراجعه نمایند و جهت پاسخ به سواالت 

احتمالی با شماره تلفن۳122۴222)اداره حقوقی( تماس حاصل نمایند. )122۷۳۷۸(

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

آگهی مزایده فروش )1400(
اداره کل امور مالیاتی استان کرمان)نوبت دوم(

اداره کل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان در اجراي آیین نامه اجرایي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجرای پروژه به شرح ذیل را از 
طریق مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای، به پیمانکاران متقاضی دارای گواهینامه معتبر واگذار نماید. لذا از واجدین شرایط دعوت مي شود از تاریخ چاپ نوبت اول 
فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ایران جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه مراجعه نمایند. حضور شرکت هایی که سهامداران آن دارای سهام یا عضو هیات 

مدیره مشترک با شرکت های دیگر می باشند ممنوع است.
مبالغ – میلیون ریال و  مابقی اعتبارات سالهای آینده

امور قراردادها

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد یک مورد مزایده ، بشرح ذیل در  سال1۴00، با جزئیات مندرج 
در اسناد مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند 
جهت اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مزایده به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت 

به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( انجام خواهد شد. الزم است شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-۴19۳۴ 

 تاریخ انتشارمزایده در سامانه --- روز یکشنبه  مورخ  1۴00/0۸/۳0 می باشد .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. )122۷۳1۳(

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

فراخوان شماره 14-1400 / پ )نوبت دوم(
آگهی  مزایده فروش زمین 

نوبت اول شماره1400/20043

 / پ 1400-14 شماره فراخوان
به  قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد اجراي پروژه 12نامه اجرايي بند ج ماده اداره كل نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس استان كرمان در اجراي آيین

-بر واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت ميشرح ذيل را از طريق مناقصه عمومي فشرده يک مرحله اي، به پیمانکاران متقاضي داراي گواهینامه معت

هايي كتشود از تاريخ چاپ نوبت اول فراخوان به مدت سه روز به سامانه ستاد ايران جهت دريافت اسناد و شركت در مناقصه مراجعه نمايند. حضور شر
 منوع است.كه سهامداران آن داراي سهام يا عضو هیات مديره مشترک با شركت هاي ديگر مي باشند م

 

 و  مابقی اعتبارات سالهای آینده میلیون ریال –مبالغ 
 

ف
ردی

  
 پروژه

 
  1400اعتبارمصوب سال مالی  برآورد اولیه

 شماره طرح

مبلغ ضمانت 
نامه فرایند 
 ارجاع کار

اعتبار مصوب طبق  میلیون ریال 5000  6.912.472.193 تکمیل مدرسه اسد آباد انگوری فهرج 1
 350 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

میلیون ریال اعتبار مصوب طبق  6000 12.153.311.555 تکمیل مدرسه دستغیب حیدرآباد ریگان 2
 610 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

طبق  میلیون ریال اعتبار مصوب 5300 8.173.157.725 کالس مکتب تشییع بافت 6تکمیل مدرسه  3
 410 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

میلیون ریال اعتبار مصوب طبق  12000 14.149.724.486 تکمیل مدرسه پروین اعتصامی فاریاب 4
 710 1801027006 1403موافقتنامه اسناد 

 50.238.331.303 کالس ارزوئیه 6تکمیل مدرسه  5
میلیون ریال توسط بنیاد برکت اعتبار  6380 

 1403بق موافقتنامه اسناد مصوب ط
 میلیون ریال از طرح محرومیت زدایی 20450

1801027006 2.515 

 
 #امور قراردادها  #

 
 

1225۷۶۴

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060319005000396 مورخ 1400/06/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقر در واحد  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
ملک شهداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی شعبانی پور  فرزند ماشاهلل  بشماره 
شناسنامه 60 صادره از شهداد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 683 مترمربع پالک یک 
فرعی از 396 - اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس شهداد - بلوار کشاورز کوچه شهید 
ضرابی خریداری از مالک رسمی آقای علی سلطانزاده خبیصی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
از  ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس  اداره  این  به  را  اعتراض خود  مدت دوماه 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/30

1051 م/الف
ابراهیم سیدی - رییس ثبت اسناد و امالک 

 

 زمین مزایده فروش  آگهی 

 20043/1400شماره اولنوبت 

با جزئیات مندرج در اسناد  ،1400سال  بشرح ذیل در،  مزایده مورد یک در نظر دارد استان کرمان منابع طبیعی و آبخیزداری کل اداره
لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت اطالع از شرایط  برگزار نمایدبا بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  ومزایده 

 نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.مراجعه و www.setadiran.irبه وبگاه سامانه یاد شده به نشانی  مزایدهو مشخصات موضوع 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد  پاکتها تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی اسناد از دریافت زایدهفرایند م کلیه مراحل -
را جهت شرکت ریافت گواهی امضای الکترونیکی در سایت مذکور و دمراحل ثبت نام   لیدر صورت عدم عضویت قب شرکت کنندگانالزم است  .شد

 .محقق سازنددر مزایده 

  

 

 

 

 

 

 

 

  021-41934اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 

 می باشد . 30/08/1400  مورخ  روز یکشنبه ---در سامانه  مزایدهتاریخ انتشار 

 هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد

 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان

 

  

 موارد مزایده ردیف
مساحت 

 متر مربع 
وضعیت سند  آدرس           

 مالکیت 
وضعیت 

 وقف

1 

 
 یک قطعه زمین

بری ربا کا
 مسکونی

254.85 
شهرستان سیرجان شهرک 

 الله خیابان میعاد نبش
 منا خیابان

دارای سند 
تک  مالکیت
 برگ

 فاقد وقف

 (1400)آگهی مزایده فروش 

 (دوم)نوبت اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

امالک  1399( ماده واحده قانون بودجه سال 12(بند )د( تبصره )3(و)2اداره کل امور مالیاتی استان کرمان در نظر دارد در اجرای جزء های )
تا  1/09/1400برساند.داوطلبین شرکت در مزایده میتوانند از تاریخمازاد را با مشخصات مندرج در جدول ذیل از طریق مزایده به فروش 
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 امور مالیاتی استان کرمانروابط عمومی اداره کل 

مسئول بسیج سازندگی استان :

با استفاده از ظرفیت های صلح 

و سازش زمینه آزادسازی 1۵0 

زندانی غیرعمد فراهم شد
مسئول بسیج سازندگی استان کرمان از افتتاح 2۸ میلیارد 
و 900 میلیون ریال پروژه در هفته بسیج سال جاری خبر 
داد و گفت: در هفته بسیج 1۳۴ پروژه شامل آبرسانی به 
روستاها، پروژه های مسکن محرومین و نیازمندان، تکمیل 
قبور شهدای گمنام، هفت پروژه الیروبی قنوات، راه اندازی 
یک کارگاه اشتغال زایی و ۸1 پروژه سرویس بهداشتی و 
حمام افتتاح می شود. سرهنگ جواد جاللی  در نشست 
کردن  نهادینه  لزوم  بر  بسیج  هفته  مناسبت  به  خبری 
از  استفاده  با  امسال  گفت:  و  کرد  تاکید  بسیج  گفتمان 
ظرفیت های صلح و سازش زمینه آزادسازی 150 زندانی 

غیرعمد را فراهم کردیم.
وی بیان کرد: تامین آب روستا های فاقد آب شرب پایدار 
با کمک سپاه و نیروهای جهادی و آب و فاضالب را در 
حال اجرا داریم و در هفتم آذر ۶۳ پروژه آبرسانی افتتاح 
خواهیم کرد. همچنین در این روز 200 گروه جهادی به 

مناطق محروم اعزام می شوند.
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قاتل زندانی برای پرداخت دیه میلیاردی، سرقت کرد
روزنامه ایران نوشت: چند روز قبل مرد صرافی نزد پلیس رفت و از سرقت 

دالرهایش شکایت کرد.
مدیر  را  خودش  و  گرفت  تماس  من  با  جوانی  مرد  قبل  روز  چند  گفت:  او 
شرکت تجاری معتبری معرفی و درخواست 20 هزار دالر کرد. برای اطمینان 
وقتی  و  کردم  جست وجو  اینترنت  در  را  سفارش دهنده  فرد  و  شرکت  نام 
مطمئن شدم چنین فردی وجود دارد دالرها را به آدرسی که مرد جوان گفته 
بود ارسال کردم. اما ساعتی بعد پیک موتوری صرافی که دالرها را برده بود 

هراسان تماس گرفت و از سرقت دالرها خبر داد.
جوانی  مرد  و  رفته  نظر  مورد  آدرس  به  می گفت  صرافی  پیک  که  آن طور 
خیابان های  از  یکی  در  ساختمانی  مقابل  داشت  آراسته  و  شیک  ظاهری  که 
اما چون کارت  باالی شهر ایستاده بود. مرد ناشناس دالرها را تحویل گرفته 
بانکی اش مشکل داشته به بهانه آوردن کارتی دیگر وارد ساختمان شده و دیگر 
برنگشته است وقتی پیک برای پیدا کردن وی وارد ساختمان شده متوجه شد 
کسی این مرد را نمی شناسد و او از در پارکینگ با یک پراید فرار کرده است.

دوربین های  سراغ  به  مأموران  و  شد  آغاز  تحقیقات  جوان  مرد  شکایت  با 
مداربسته ساختمان شرکت و اطراف آن رفتند.

و  بودند  کرده  ثبت  را  خودروها  پالک های  شماره  از  تعدادی  دوربین ها 
تحقیقات روی شماره پالک ها متمرکز شد تا سرنخی از مرد پرایدسوار به دست 
بیاید. در حالی که بررسی ها ادامه داشت این بار صاحب یک طالسازی با پلیس 
تماس گرفت و شکایتی مشابه مطرح کرد. متهم این بار 400 میلیون تومان 

طال سرقت کرده بود.
در نهایت با تالش های پلیسی متهم شناسایی و دستگیر شد و ضمن اعتراف 
قتل  جرم  به  که  قدیمی ام  دوستان  از  یکی  نجات  برای  گفت:  سرقت ها  به 
برای  او  کردم.  را  کار  این  است  زندان  در  سال ها  و  شده  محکوم  قصاص  به 
این نقشه را اجرا  از من خواست  نیاز به پول دارد به همین خاطر  آزادی اش 

کنم.
بود  زندان  در  قتل  اتهام  به  که  بهنام  نام  به  او  همدست  متهم،  اعتراف  با 
گفت  و  کرد  اعتراف  خود  جرم  به  اولیه  تحقیقات  در  بهنام  شد.  شناسایی 

سال ها قبل با زن جوانی آشنا شدم. او با شوهرش اختالف داشت من برای 
کمک به این زن شوهرش را کشتم، اما او در بازجویی ها به قتل با همدستی 

من اعتراف کرد.
من هم بازداشت شدم و دادگاه مرا به اعدام و زن جوان را به 15 سال حبس 
به خاطر معاونت در قتل محکوم کرد. سال هاست من در زندانم و افراد زیادی 
اوایل که می گفتند  فرستادم.  اولیای دم  به سراغ  برای گرفتن رضایت  را هم 
آرامتر  این همه سال کمی  با گذشت  اواخر  این  اما  حتماً قصاص می خواهیم 

شده بودند.
من هم به تصور اینکه ممکن است بتوانم با پرداخت دیه میلیاردی رضایت 
آنها را جلب کنم تصمیم گرفتم این پول را فراهم کنم. به همین دلیل با یکی 
خودم  ثروتمند  اقوام  از  همه  مالباخته ها  کردم.  مطرح  را  موضوع  دوستانم  از 
بودند و با کمک نرم افزار تغییر صدا با آنها تماس می گرفتم و خودم را مدیر 
و  می فرستادم  قرار  سر  به  را  دوستم  بعد  می کردم  معرفی  معتبر  شرکت های 

دالرها و طالها را سرقت می کرد.

تنهایی 
من نه آن هستم که می شنویی 

نه آنکه می بینی 
نه آنکه لمس میکنی 

یا که می فهمی 
بیا کاری به کار هم نداشته باشیم 

بیا وسیع تر نکنیم
تنهایی مان را 

به قلم
سامان ساردویی

یادداشت: 
یک کهکشان دلخواه 
دست  به  و  سودها  بعضی  برای 
آوردن ها آدم مجبور است که 
بهای سنگینی بپردازد و قسمتی 

ناپذیرست.  جبران  پردازد  می  که  آنچه  از 
تبدیل  ها  بعضی  و  پیوسته  خاطره  به  ها  بعضی 
به حسرت می شود. برخی فقدان ها و حسرت 
ها را خودمان در اثر زیاده خواهی ایجاد کرده 
و به آن دامن می زنیم. راه را اشتباه رفته و یا از 
نمی  آرزویی  هر  پس  شویم  می  خارج  تعادل 
باید  آرزوها  انتخاب  در  باشد  آل  ایده  تواند 
دقیق و به روز باشیم. مثال کلبه ای که آرزوی 
برای  امروزه  است  بوده  جنگل  در  پدرانمان 
نیست.  کارساز  متفاوت  و  مدرن  زندگی  یک 
همچنین آرزوهایمان نباید بهایی بیشتر از توان 
و بودجه ی ما داشته باشند چرا که باز هم جز 
حسرت نصیبمان نخواهد شد. بعضی آرزوها را 
از آدم  باید کنار گذاشت همانگونه که برخی 
گذاشتن  کنار  بگذاریم.  کنار  مجبوریم  را  ها 
برخی مسائل دلیل قطعی بر ناتوانی نیست فقط 
می خواهیم که راه و هدفمان را روشن تر دیده 
و یا عضو کنیم. زندگی امروز و فردای نزدیک 
مهمتر از فرضیه های دوردستی است که شاید 
پوشالی  امیدهای  براساس  اگر  نشوند.  محقق 
پیش برویم صرف کردن و از دست دادن برابر 
با از دست دادن است. نباید بهای ناشناخته ها را 
بپردازیم و در نهایت خود را باخته باشیم. با هر 
ناامید  کنیم.  می  زندگی  هستیم  و  هست  آنچه 
نیستیم ولی آرزوهای گران نمی خواهیم. ترس 
های بیکران نمی خواهیم. وعده های دروغ نمی 
خواهیم. کوچه های شلوغ نمی خواهیم گاهی 
بهشت را از دور نشانمان می دهند که کیفمان 

را خالی کنند.
از دست هایت ماه را چیدم که باشم 

یک کهکشان دلخواه را چیدم که باشم 
ای بهترین ای آسمان در کنج قلبم 
از خنده هایت آه را چیدم که باشم

حدود ۱۵۰ میلیون متر مکعب 
آب زاینده رود گم  می شود!

بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
زاینده رود  حوضه  از  آب  انتقال  ازای  به  ما  اینکه 
جایگزین باید جبران شود، گفت: الزم است با کسی 
زاینده رود  به  پمپاژ و چاه های حریمی  به شکل  که 

دست اندازی داشته است، برخورد شود. 
حدود  که  است  مطرح  آماری  شد:  یادآور  وی 
می شود؛  نوعی گم   به  مکعب آب  متر  میلیون   ۱۵۰
است  تاالب  به  مربوط  که  محیط زیست  حقابه  کل 
سهم  معادل  یعنی  است  مکعب  متر  میلیون   ۱۷۸
است  این  موضوع  است؛  شدن  گم  حال  در  تاالب 
در  چه  و  کوهرنگ  شاخه  در  رودخانه  آورد  که 
نیاز است وزارت  و  شاخه پالسجان کم شده است 
نیرو پیگیر این موضوعات باشد؛ وقتی وزارت نیرو 
برساند،  به سرانجام  تا  باشد  این موضوعات  به دنبال 
گره ها به آرامی باز خواهد شد و اوضاع سال به سال 

بهتر خواهد شد.
طغیانی با بیان اینکه تا به اینجا شرایط با گذشت زمان 
بدتر شده است اما امیدوارم چرخه معکوس شود و 
مطالبه جدی ما و مردم همین موضوع است، توضیح 
داد: شاید بتوان مسائل کوتاه مدت را نادیده گرفت 
و یا به امید حل مسأله در بلند مدت صبر کرد اما این 
این است که مردم جدیت در پیگیری ها را  نیازمند 
ببینند تا به افقی کامال روشن، منطقی و علمی برای 

حل مسأله امیدوار باشند.
وی در پایان در خصوص نقش دولت های مختلف 
از  بیان کرد: هر کدام  فعلی زاینده رود  در وضعیت 
این مشکالت در یکی از دولت ها اتفاق افتاده و روز 
این مسائل  پایداری رودخانه  به  بدون توجه  به روز 

رخ داده است

به قلم
مهناز سعید

گزارش: مهدیه السادات 
میر مهدی حسینی

گزارش »کرمان امروز« از اتفاق تلخی که چندی پیش در کرمان رخ داد و  داستان بی پایان رانندگی های مخاطره آمیز برای جلب توجه و فقدان محلی برای انجام تحت آموزش این حرکات در کرمان؛

معامله ای تلخ با متاع شیرین جان

اشاره: 
و  ها  خیابان  از  برخی  در  رانندگی  سوانح  آمار  افزایش 
اماکن خاص شهر که هر  از چند گاهی چند تن از جوانان 
و یا نوجوانان کرمانی را  به کام مرگ می کشاند و خانواده 
هایی را داغدار می کند حاصل تاخت و تاز های بی محابا، 
انجام حرکات نمایشی و هیجانی و غفلت لحظه ای است 
که برای نشان دادن برتری و مهارت خود در رانندگی های 
ایمنی را زیر  مخاطره آمیز است که تمامی رعایت موارد 
پا گذاشته و جان خود و دیگران  را در معرض خطر قرار 

می دهند.
پیست  در  ساله  بیست  جوانی  پیش  چندی  متاسفانه 
ماشین سواری کرمان به همین دلیل جان خود را از دست 
داد. این حادثه که در ساعت 15 و 36 دقیقه 28 آبان ماه 
در پیست ماشین سواری در مسجد صاحب الزمان)عج( رخ 
داد، یک خودروی پراید به دلیل دستی کشیدن چپ می 
شود که منجر به کشته شدن جوانی بیست ساله می شود 
که موجب تاسف و در عین حال نگرانی مردم و مسئوالن 
موضوع  دردناک  حادثه  این  است.   شده  زمینه  این  در 

گزارش امروز شده است که در ادامه قابل مطالعه است. 
نمایشی  حرکات  انجام  و  رانندگی  در  سرعت   امروزه 
شناخته  قبح   یک  عنوان  به  خودرو   با  آمیز  مخاطره  و 
نمی شود و حتی ثبت این حرکات با دوربین گوشی های 
بار گذاری این صحنه ها در صفحات مجازی و  موبایل و 
بیان داستان چگونگی رانندگی جنون آمیز به عنوان یک 
مهارت و برگ  برنده در میان برخی جوانان و نوجوانان و 
افرادی که ادعای فرمانی خوب دارند، محسوب می شود؛ 

خود  جان  شیرین  متاع  با  را  پوچ  هویتی  اینکه  از  غافل 
معامله می کنند! 

عدم توجه والدین  به رانندگی خشونت آمیز و پر خطر 

فرزندان شان و الگو پذیری کودکان و نوجوانان از این نوع 
گریبانگیر خانواده  است که  آمیز معضلی  رانندگی جنون 
ها و همشهریان و پلیس راهنمایی و رانندگی استان شده 

است. نتیجه چنین غفلت هایی این می شود که جوان 
در  رفتارهایی  یا  و  ها  کلیپ  چنین  دیدن  با  نوجوانی  و 
رانندگی درصدد انجام آن بر می آید و غافل از وقوع اتفاق 

تلخ  برای خود و دیگران است.
رانندگی تهاجمی و انجام حرکات مخاطره آمیز

خطر  پر  رانندگان  راهور،  پلیس  کارشناسان  گفته  به 
جوانان بازه سنی 20 تا 30 ساله هستند که  با حرکات 
این  زنند.  رقم می  را  تصادفات   و  تخلفات  آمیز  مخاطره 
رانندگان افرادی با ویژگی های خاص هستند که معموال 
به رفتارهای منفی در رانندگی بیشتر توجه کرده و اعتماد 
و  داشته  جویی  ماجرا  به  تمایل  و  دارند  باالیی  نفس  به 
هیجان طلبی خاصی در رانندگی دارند. کل کل ، کورس 
جمله  از  نیاوردن  کم  امروزی  اصطالح  به  و  گذاشتن 
مواردی است که بدون توجه به خطرات آن توسط جوانان 
انجام می شود و متاسفانه بیشترین آمار تصادفات در معابر 
و  جوانان  روحیه  با  که  است  جاهایی  همان  و  بزرگراهی 

سرعت  باالی آنها تناسب دارد.
برای  ای  بهانه  تفریح  برای  امکانات  نبود  دیگر  از سوی 
جوانانی شده است که تا به جوالن دادن در سطح خیابان 
ها و یا اماکن خاص شهر منجر شود. جوانانی که  به قول 
به  را حتی  مقابل ماشین دیگر  نیاوردن در  خودشان کم 
قیمت معامله  با جان بر می گزینند و سبب وقوع حوادث 

دلخراش می شوند. 
عوامل موثر بر حرکات نمایشی در رانندگی

البته اگر با جوانانی که تمایل به انجام حرکات نمایشی با 
خودرو یا موتوسیکلت در پیست های خودرویی و یا سایر 
حرکات  این  گویند؛  می  بپردازید،  گفتگو  به  دارند  معابر 
ویژه سن جوانی است که با باال رفتن سن و متاهل شدن 
و به ویژه بچه دار شدن مانع  از اتخاذ برخی از رفتارهای 
مخاطره آمیز مثل تک چرخ زدن و دستی کشیدن و ویراژ 
دادن می شود که در این زمینه کنترل خانواده ها  بر روی 
جوانان و عملکرد و نحوه برخورد پلیس می تواند بر اتخاذ 

رفتارهای مخاطره آمیز نقش داشته  باشد.

 شاید شما هم ویدیویی که در 24 ساعت گذشته فضای مجازی کرمان را به خود اختصاص 
داده بود، دیده باشید. تصویری دلخراش از مرگ جوانی که قرار بود آینده ساز این کشور 
باشد. اما متاسفانه قربانی غفلت خود و البته بی توجهی مسئوالن مربوطه شد. انجام حرکات 
اما  می شود.  محسوب  جوانان  بعضی  میان  در  برنده  برگی  و  مهارت  یک  عنوان  به  نمایشی 
متاسفانه در کشور ما این موضوع به دور از آموزش انجام می شود که دلیل بسیاری از حوادث 
همین ناآگاه بودن از مهارت های الزم برای انجام حرکات نمایشی است و جان شیرین را در 

معامله ای تلخ به باد می دهد و...

قلیان؛
نقطه شروع 

اعتیاد !

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 98۰۱2۰8
به  نسبت  راهن  گواری  اسفندیار  آقای  و  بدهکار  گواری  علی  آقای  اینکه  به  نظر 
ماده واحده  مقررات  اجرای  لذا در  اند  ننموده  اقدام  تعیین شده  مهلت  بدهی خود در  پرداخت 
34 اصالحی قانون ثبت مصوب سال ۱3۸6 و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک شماره 
66۷ فرعی از 29۷۸  اصلی واقع در بخش 3 کرمان به آدرس کرمان بلوار شهید صدوقی )جاده 
تهران( نرسیده به سه راه سیلو روبروی فایتون مجتمع صالح المهدی طبقه سوم واحد 3۰2 کدپستی 
۷6۱۸933۵۷6 که سند مالکیت آن با شماره الکترونیکی ۱39۷2۰3۱9۰۷۸۰۰۰۷22۱ ثبت و صادر 
شده است بمساحت ۸۱/22 مترمربع با حدود اربعه: شماال در پنج قسمت که قسمت چهارم آن 
شرقی است به طول های 62 سانتیمتر و ۱/3۵ متر و 2/36 متر و ۱/4۷ متر قوس بیرونی 2/3۵ متر 
و  دیوار  پنجم  و  و چهارم  مشترک  دیواریست  دیواریست سوم  و  دوم درب  دیواریست  اول  و 
پنجره است اول و دوم به راه پله و آسانسور مشاعی سوم به آپارتمان قطعه 9 شماره 66۵ فرعی 
چهارم و پنجم به نورگیر شرقا در دو قسمت به طول های 9/۱4 متر و ۱/4 متر اول دیواریست دوم 
دیواریست پیشرفتگی اول به درز انقطاع دوم به خیابان جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم آن 
شرقی است به طول های  4/۷۵ متر و قوس بیرونی 2/4۷ متر اول و دوم دیوار و پنجره است اول 
و دوم به خیابان غربا بطول ۱6/62 متر دیوار مشترک به آپارتمان قطعه ۱2 شماره 66۸ فرعی که 
بر طبق نظریه کارشناسی رسمی عرصه و اعیان آپارتمان )وضعیت خاص طلق( به مساحت ۸۱/22 
مترمربع واقع در سمت جنوب شرقی طبقه سه که 4/64 مترمربع آن بالکن سقف و 3/۸6 مترمربع 
آن پیشرفتگی است قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان 

ها و آیین نامه اجرایی آن می باشد وضعیت فعلی ملک ساختمان مجتمع در طبقات زیرزمین و 
همکف و طبقه اول و طبقات دوم تا پنجم هر کدام 4 واحد مسکونی می باشد ملک مورد نظر 
یک واحد آپارتمان مسکونی است که در جنوب شرقی طبقه سوم واقع شده است مشخصات 
ساختمان عرصه مشاع از جنوب مشرف به معبر می باشد عمر تقریبی بنا حدود ۱۱ سال می باشد 
سایر عواملی که در ارزش ملک موثر می باشد شامل تجهیزات داخلی و خارجی )نمای بیرونی( 
ملک و سایر موارد در ملک نمای آلومینیوم و آشپزخانه اپن - دو خوابه و پوشش کف هال از 
سرامیک و شومینه و ابزار گچی و رنگ آمیزی دیوارها و سقف فاقد پارکینگ و انباری سیستم 
گرمایشی پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایشی کولر آبی انشعابها و اشتراک ها اظهار شده آب 
و گاز مشترک برق مجزی می باشد طبق اظهارات ساکنین ملک با مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال رهن 
و ماهیانه مبلغ ۵ میلیون ریال در اجاره می باشد با توجه به موارد فوق ارزش تقریبی ششدانگ 
آپارتمان ذکر شده به مساحت ۸۱/22 مترمربع اعم از قدرالسهم از عرصه و اعیان و سایر مشاعات 
و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن و نیز امتیاز انشعابها و اشتراکها 
با فرض بالمعارض بودن ملک و فارغ از هرگونه بدهی به غیر مبلغ ۸/۵2۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال )هشت 
میلیارد و پانصد و بیست و هشت میلیون یکصد هزار ریال( تقویم و اعالم می گردد همچنین ملک 
فوق فاقد بیمه نامه می باشد طبق سند رهنی شماره ۱۷6۰۷- 9۷/۵/۱4 دفترخانه 222 کرمان در 
رهن بانک سپه )مهر اقتصاد( واقع می باشد ضمنا یک مورد بازداشت دائم از قاضی اجرای احکام 
مدنی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمان نیز بر روی پالک فوق می باشد. از ساعت 9 الی 
۱2 ظهر روز یکشنبه مورخه ۱4۰۰/۰9/۱4 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی 

پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش می رسد و مزایده از 
میلیون و  بیست و هشت  و  پانصد  و  میلیارد  پایه کارشناسی ۸/۵2۸/۱۰۰/۰۰۰ ریال )هشت  مبلغ 
یکصد هزار ریال( که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد. 
پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و  از مبلغ  به پرداخت ده درصد  شرکت در مزایده منوط 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف 
مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد پرداخت بدهی های مربوط 
به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از 
این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از 
انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد می گردد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره 

ثبت اسناد مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار: ۱4۰۰/۸/3۰

۱۱3۰ م/الف
علیرضا محمدی کیا 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان 
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در زمان آبریزش بینی

 آنتی بیوتیک مصرف 

کنیم یا خیر؟
باید بدانید که آنتی بیوتیک ها روی ویروس های سرما خوردگی تاثیری 
از سرماخوردگی است.  بینی یک بخش طبیعی  آبریزش  نمی گذارند. 
پزشک یا پرستار کودک شما ممکن است داروی دیگری را تجویز کند و 
یا نکاتی را برای کمک به درمان عالئمی مانند تب و سرفه به شما ارائه 
آلوده می  بینی و سینوس ها را  دهد. زمانی که ویروس سرماخوردگی 
کند، بینی مخاط شفاف تولید می کند. این به شست وشوی ویروس از 
بینی و سینوس ها کمک می کند. پس از دو یا سه روز، سیستم ایمنی 
بدن مبارزه می کند و رنگ مخاط را به سفید یا زرد تغییر می دهد. 
در زمان بهبودی، باکتری هایی که به طور معمول در بینی زندگی می 
کنند، دوباره رشد کرده و رنگ مخاط را به سبز تغییر می دهند. همه 
اینها طبیعی است و به این معنا نیست که فرزند شما به آنتی بیوتیک 

نیاز دارد.
آنها کمکی نخواهد  استفاده  نباشند،  نیاز  بیوتیک ها مورد  آنتی  وقتی 
کرد و حتی می توانند باعث آسیب شوند. مصرف آنتی بیوتیک باعث 
ایجاد مقاومت می شود. مقاومت آنتی بیوتیکی زمانی رخ می دهد که 
باکتری ها توانایی شکست داروهایی را که برای کشتن آنها طراحی شده 
اند، به دست می آورند. هر زمان که آنتی بیوتیک ها استفاده می شوند، 
می توانند عوارض جانبی ایجاد کنند و منجر به مقاومت آنتی بیوتیکی 
پوستی،  بثورات  تواند شامل  ها می  بیوتیک  آنتی  اثرات جانبی  شوند. 

سرگیجه، مشکالت گوارشی و عفونت های قارچی باشد.

چه نوع مسواک بهترین انتخاب 

برای دندان ها می باشد؟
همیشه انتخاب کردن مسواک سخت است اما اگر کاربرد مسواک های 

زبر و نرم را بدانید شاید کمی آسان تر شود.
 شاید بارها برایتان پیش آمده باشد که هنگامی که برای انتخاب یک 
مسواک جدید به فروشگاه می روید، با استقبال افراد از مسواک هایی با 
سری نرم مواجه شده باشید یا اصال شاید شما هم جزو این افراد باشید 
لثه های خود داشته  و  بهتری روی دندان ها  نرم احساس  با سری  و 
باشید. اما با این حال، بسیاری از مردم تعجب می کنند که چرا برس 
های متوسط و سخت هم وجود دارد؟ امروز به بررسی هر یک از آن ها 
می پردازیم تا مشخص کنیم که بهترین انتخاب برای خرید یک مسواک 

جدید کدام است؟
1- مسواک زبر 

نظر  به  بیهوده  ضخیم  و  سفت  موهای  با  مسواک  خرید  است  ممکن 
کننده  ناراحت  ظاهر  به  مسواک های  این  پشت  دالیلی  اما  برسد، 
توصیه  روزمره  استفاده  برای  معموالً  سخت  مسواک های  دارد.  وجود 
نمی شود، اما می تواند برای مواردی مانند پاک کردن لکه یا تمیز کردن 
دندان های مصنوعی یا هنگامی که برای تمیز کردن پروتزها به چالش 
برمی خورید،گزینه   مناسبی باشد، زیرا هیچ آسیبی به لثه ها وارد نخواهد 
کرد. برای پاک کردن لکه دندان ها  هم، می توانید از این نوع مسواک 
استفاده کنید اما توجه داشته باشید که استفاده روزانه از مسواک های 

سخت می تواند برای دندان ها خطرناک باشد.
2- مسواک با درجه متوسط 

مسواک های متوسط یک بافت بینابینی عالی برای تمیز کردن دندان 
های سالم هستند. زیرا موهای آن ها به اندازه کافی سفت هستند که 
به طور موثری دندان ها را از پالک و ذرات غذا تمیز کنند و هم خیلی 
سفت نیستند که بتوانند به مینای دندان آسیب برسانند. با این حال، 
باعث  و  بگذارد  ها  لثه  روی  سویی  اثر  می تواند  حد  از  بیش  استفاده 

خونریزی لثه شود.
3- مسواک نرم

در نهایت، به نظر می رسد مسواک های نرم، راحت ترین مسواک برای 
همه است. با این حال، این هم می تواند به عنوان یک نقطه ضعف در 
نظر گرفته شود. اگر موهای مسواک خیلی نرم باشد، ممکن است به 
از  درستی پالک دندان یا مواد غذایی ساخته شده را تمیز نکند،یکی 
کلی  طور  به  اما  است  کودکان  برای  مسواک ها،  گونه  این  کاربرد های 

استفاده از مسواک با سر نرم برای افراد در هر سنی مناسب است.
 نکته مهم

در حالی که مسواک یک نیاز روزمره است، انواع مختلفی وجود دارد که 
می توان بر اساس نیاز از آن ها استفاده کرد. یک مسواک روزانه خوب 
می تواند یک برس نرم یا متوسط باشد تا شما را از تمیز کردن مناسب 
و همچنین راحت دندان هایتان مطمئن کند اما اگر هنوز درباره بهترین 
نوع مسواک تردید دارید ، حتما از دندان پزشک خود مشورت بگیرید.

خواص بی نظیر پیاز برای 

سالمندان!
پیاز خواص بسیار زیادی دارد و مصرف آن در افراد سالمند می تواند 

بسیار مفید واقع شود.
اما  این معنی که کالری کمی دارد  به  از مواد مغذی است،  پیاز غنی 
دارای  همچنین  سبزی  این  است.  معدنی  مواد  و  ویتامین  از  سرشار 
بدن،  ایمنی  سیستم  سالمت  تنظیم  در  که  است  زیادی   C ویتامین 
برابر  در  سلول ها  از  مراقبت  و  آهن  بافت، جذب  ترمیم  کالژن،  تولید 

سرطان مفید است.
 عملکرد قلب را بهبود می بخشد

پیاز با التهاب های بدن مقابله می کند و سطح کلسترول خون را کاهش 
به  همچنین  می کند.  کم  هم  را  قلبی  بیماری های  خطر  که  می دهد 
قلبی  سکته  و  خون  شدن  لخته  از  و  کمک  باال  خون  فشار  کاهش 

جلوگیری می کند.
 کنترل کردن قند خون

خوردن پیاز می تواند به کنترل قند خون کمک کند، این موضوع به طور 
افرادی که پیش زمینه دیابت در آن ها وجود دارد بسیار مهم  ویژه در 
است. بنابراین پیشنهاد می شود در غذای افراد سالمند یا در کنار آن به 

صورت خام مقدار مشخصی پیاز مصرف شود.
 افزایش تراکم بافت استخوان ها

یک مطالعه نشان داد زنان سالمند که بیشتر اوقات پیاز می خورند، بیش 
از ۲۰ درصد خطر شکستگی مفصل ران را در مقایسه با کسانی که هرگز 

پیاز نخورده اند کاهش داده اند.
 بهتر عمل کردن سیستم گوارش

به  روده  سالمت  برای  که  است  بیوتیک  پری  و  فیبر  غنی  منبع  پیاز 
خصوص در افراد سالمند الزم است.

 مبارزه کردن با عوامل پیری زودرس
پیاز  اکسیدان های موجود در  آنتی  C و همچنین  و    A ویتامین های 
می کند.  محافظت  خورشید  مضر  اشعه های  برابر  در  انسان  پوست  از 
همچنین گوگرد موجود در پیاز به نرمی و از بین بردن قارچ های پوستی 

که در دوران سالمندی شایع است کمک می کند.

گزارش »کرمان امروز« از بایدها و نبایدهای این روزهای یار مهربان به بهانه گذر از هفته کتاب و کتاب خوانی؛

چاپی والکترونیکی اش مهم نیست،فقط بخوانید!

کتاب های  هواداران  بین  دعوای  گذشته  دهه  دو  در 
الکترونیکی و چاپی بسیار داغ بود. به نحوی که متاسفانه 
می  امروز  کتابخوان های  جزو  باید  که  افرادی  از  بسیاری 
بودند به دلیل سردرگمی در این میان ترک مطالعه کردند. 
متفکران  همه  دیگر  و  است  کرده  فرق  اوضاع  امروز  اما 
جهان متوجه شده اند که باید بر انتشار کتاب ها به صورت 
الکترونیک اصرار ورزید و از سویی کسانی که به اینگونه 
مطالعه عالقه دارند را باید حمایت کرد. در سالهای گذشته 
متاسفانه افرادی که به گونه ی کالسیک یار مهربان عالقه 
داشتند به جای آنکه در این مسیر قدمی مثبت بردارند با 
اصرارشان بر نوع چاپی در مسیر انحرافی قدم برداشتند. 
اما همه امروز متوجه شده اند که این روزها دیگر کتاب 
چاپی تنها برای افرادی مناسب است که نور صفحه وسایل 
اینصورت  ایشان را آزار می دهد. در غیر  هوشمند چشم 
نسخ  انتشار  برای  کاغذ  تولید  و  درختان  قطع  بر  اصرار 
چاپی مجالت و کتاب ها، اتفاقی نامبارک است. عالوه بر 

این در ایام فعلی با توجه به پیشرفت لحظه به لحظه ی 
تکنولوژی بسیاری از جوانان نسل جدید دیگر توان تمرکز 
بر کاغذ را ندارند و به دلیل استفاده زیاد از دستگاه های 
ندارند.  را  توان خواندن نسخه های چاپی  هوشمند دیگر 
و  ها  جزوه  حتی  گذشته  دوسال  در  که  کردیم  مشاهده 
کتابهای درسی نیز به صورت مجازی منتشر شد و با توجه 
را  جدید  نسل  نباید  دیگر  ای  زنجیره  رخدادهای  این  به 
این  بر  اصرار  زیرا  کرد.  کاغذی  کتاب  خواندن  به  دعوت 
و  علم  دنیای  و  ایشان  بین  فاصله  ایجاد  موجب  تنها  کار 
ادب می شود. در دنیای امروزی که ثانیه ها سبک زندگی 
بر دنیای  توان اصرار  را تغییر می دهند دیگر نمی  مردم 
سنتی و قدیمی داشت. باید همگام با تکنولوژی، توصیه ها 
و رهنمودها را نیز به روز رسانی کرد. دیگر نمی توان به 
سبک چند دهه قبل مردم را دعوت به کاری کرد. عالقه 
ها تغییر کرده و اصال ذائقه ها متفاوت شده است. نباید این 
را پذیرفته  انسان آن  نامبارک دانست، زیرا ذات  را  تغییر 
است و با سرعت در این مسیر حرکت می کند. بنابراین اگر 
می خواهیم آینده ای روشن داشته باشیم، باید متد صحیح 
زندگی را با زبان جدید به مخاطبان انتقال دهیم. بنابراین 
در هفته کتاب و کتابخوانی به جای دادن بن خرید کتاب 
به مردم هدیه  الکترونیکی  اعتبار خرید کتاب  باید  چاپی 
داد و از مزایای کتاب دیجیتال صحبت کرد. اینگونه است 
که می توان در مسیر نسل جوان با وی همراه شد و راه را 
از چاه برایش مشخص کرد. به امید فردایی بهتر که در آن 

با تغییرات سر جنگ نداشته باشیم.

یادداشت:

چرا کتاب بهتر از فیلم است؟

مهران تجلی

این مساله تقریباً انکارناپذیر است که نسخه کتاب 
از یک فیلم بسیار جذاب تر از خود آن فیلم است. 
کتاب  یک  مطالعه  که  می شود  گفته  نیز  معموالً 
و  بهتر  مراتب  به  فیلم  یک  تماشای  به  نسبت 
یا دالیلی  و  دلیل  اما چرا؟ چه  است،  تأثیرگذارتر 
این تفکیک و تفاوت بین تماشای  وجود دارد که 
یک فیلم و مطالعه یک کتاب وجود دارد؟ در این 
با هم دالیلی را بررسی  تا  باشید  مطلب همراه ما 
فیلم  از  بهتر  کتاب  چرا  می دهد  نشان  که  کنیم 

است؟
فیلم بعد از ترجمه تغییر زیادی می کند

یکی از مسائلی که در رابطه با ترجمه یک فیلم وجود 
دارد آن است که گاهی مفاهیم و اصطالحات یک 
زبان و فرهنگ در زمان ترجمه به کلی تغییر شکل 
این در حالی است که تبدیل آن مفهوم  می دهد. 
در ترجمه فیلم در کنار تصاویر تعریف شده ای که 
در فیلم وجود دارد گاهی ناهماهنگ و ناهمخوان 

می شود.
دست  مترجم  یک  وقتی  که  است  حالی  در  این 
زبان  با  را  مفهوم  اول  می زند  کتابی  ترجمه  به 
خود  برداشت  با  بعد  و  می کند  مطالعه  آن  اصلی 
و  همراه  خود  فرهنگ  و  زبان  با  که  گونه ای  به  و 
همین  به  می نماید،  ترجمه  را  آن  است  همخوان 
دلیل هم هست که غالباً ترجمه یک کتاب تغییر 
بسیاری در نسخه اصلی آن ایجاد نمی کند و ضعف 
و خدشه ای نیز به آن وارد نمی نماید، اما با تماشای 
از  ناهمخوانی  تفاوت های  ترجمه شده قطعاً  فیلمی 

آن را شاهد خواهید بود.
تصورات مخاطب در فیلم و کتاب متفاوت است

فیلمی  ساخت  به  دست  کارگردان  یک  وقتی 

و...  لباس ها  شخصیت ها،  صحنه ها،  تمامی  می زند 
طراحی  تعریف شده  و  مشخص  شکلی  به  همگی 
می شوند و تمامی آن ها در ذهن مخاطب مشخص 
می گردند، بدون آنکه مخاطب، خودش تأثیری در 
کتاب،  یک  در  اما  باشد،  داشته  تصویرسازی  این 
به  جزئیات  تمامی  و  شخصیت ها  صحنه ها،  شرح 
صورتی انجام می پذیرد که مخاطب، خود و با کمک 
تخیالت خودش تمامی آن ها را تصور می کند، به 
و  تخیالت  کتاب  یک  مطالعه  نیز  دلیل  همین 
تأثیر  و  کرده  تقویت  را  مخاطب  ذهنی  استقالل 

مثبت بیشتری خواهد داشت.
تصور  که  گفت  می توان  نیز  موضوع  این  کنار  در 
که  شخصیت هایی  با  رابطه  در  مخاطب  مستقل 
منفی و یا مثبت هستند، بنا بر سلیقه خود آن فرد 
باعث  می تواند  دارد  خود  ذهن  در  که  باور هایی  و 
و  باشند  باورپذیرتر  او  برای  شخصیت ها  که  شود 

جنبه های مثبت و یا منفی شان ملموس تر به نظر 
با  معموالً  ما  که  هم هست  دلیل  همین  به  آیند، 
مطالعه یک کتاب با افراد و شخصیت های داستان 

همزادپنداری بیشتری می کنیم.
فیلم در زمان شرح داستان محدودیت دارد

کتاب  یک  مطالعه  که  ویژگی هایی  از  یکی دیگر 
محدودیت  عدم  می کند  بهتر  فیلم  تماشای  از  را 
یک  معموالً  است.  داستان  شرح  و  تعریف  در  آن 
نیم  و  ساعت  یک  در حدود  زمان مشخصی  فیلم 
اتفاقات  تمامی  تا  دارد  در دست  را  ساعت  تا سه 
حالی  در  این  دهد.  ارائه  را  داستان  جریان های  و 
محدودیت  هیچ  بدون  تقریباً  کتاب  یک  که  است 
زمانی با مخاطب خود ارتباط برقرار می کند. شما 
دو  یا  یک  مطالعه  را صرف  ساعت هایی  می توانید 
وجود  تمام  با  را  آن  و  کنید  کتاب  از یک  صفحه 

خود لمس نمایید.

فیلمنامه تمامی احساسات را نشان نمی دهد
را  بسیاری  گفتگو های  فیلم  یک  در  است  ممکن 
اما مسئله ای که  میان شخصیت ها مشاهده کنید، 
وجود دارد آن است که در ساخت یک فیلم هیچ گاه 
خیلی  احساسات  درونی،  گفتگو های  نمی توان 
شخصی و تفکرات فردی را به طور مشخص نشان 
داد. این در حالی است که در یک داستان معموالً 
افکار درونی  با  را  از ذهن خود  زیادی  شما بخش 
شخصیت ها همراه می کنید و گویی که پا به پای 
او در رابطه با مسئله می اندیشید، به همین دلیل 
هم هست که معموالً یک فیلمنامه محدودیت های 

بیشتری برای ارائه احساسات شخصی دارد.
قسمت های  که  می کند  کمک  شما  به  کتاب 

مختلف را با هم ادغام نمایید
آن  کتاب  مطالعه  جذاب  ویژگی های  از  یکی دیگر 
است که شما می توانید تمامی ظرافت های داستانی 
را در کنار هم ادغام کنید. شرح بخش های متفاوتی 
از لوکیشن داستان، همراهی شخصیت هایی که در 
کتاب  ویژگی  همه  و  همه  و  کرده اید  تصور  ذهن 
را  توانایی  این  که  صورت  این  به  هم  آن  است، 
کنار  را  آن ها  تمامی  تا  ایجاد می کند  در مخاطب 

یکدیگر قرار دهد و موقعیتی کلی را متصور شود.
این در صورتی است که تمامی قسمت ها، رخداد ها 
و لوکیشن های یک فیلم به شکل مشخصی در کنار 
هم قرار گرفته اند و دیگر نیازی نیست که مخاطب، 
خودش آن ها را با کمک ذهنی خالق ادغام کند. 
رشد  باعث  نیز  کتاب  در  ویژگی  این  وجود  عدم 

خالقیت و فعالیت های ذهنی مخاطب می شود.
کتاب همیشه با شما می ماند

فیلم ها هیچ گاه یک جسم فیزیکی را به شما ارائه 
نمی توانید  هیچ گاه  شما  نیز  بنابراین  و  نمی دهند 
وجود آن ها را در کنار خود احساس کرده و آن ها 
کتاب  در  ویژگی  این  اما  نمایید،  با خود همراه  را 
را همیشه  ندارد. شما می توانید کتاب خود  وجود 
همراهتان داشته باشید و در صورت نیاز آن بخش 
و یا صفحه ای که مدنظر دارید را به راحتی مطالعه 

کنید و به آن دسترسی یابید.

  در دو دهه گذشته دعوای بین هواداران کتاب های الکترونیکی و چاپی بسیار داغ بود. 
به نحوی که متاسفانه بسیاری از افرادی که باید جزو کتابخوان های امروز می بودند به 
دلیل سردرگمی در این میان ترک مطالعه کردند. اما امروز اوضاع فرق کرده و دیگر 
الکترونیک  به صورت  کتاب ها  انتشار  بر  باید  که  اند  متوجه شده  جهان  متفکران  همه 
اصرار ورزید. در سالهای گذشته متاسفانه افرادی که به گونه ی کالسیک یار مهربان 
عالقه داشتند به جای آنکه در این مسیر قدمی مثبت بردارند با اصرارشان بر نوع چاپی 

در مسیر انحرافی قدم برداشتند و...
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