
سرپرست اداره کل راه آهن کرمان خبر داد

بازسازی 700 ست از چرخ
 و محورهای مستعمل دپو 

شده در ایستگاه راه آهن زرند

رهبر معظم انقالب اسالمی در 
پاسخ به نامه رئیس جمهور:

از خدعه و 
نقض عهد 
امریکا غفلت 
نشود

پای صحبت یک پایان نامه نویس حرفه ای

پایان نامه 
از ۸0 هزار تومان
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مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان:

همه شهرک های صنعتی استان 
تا پایان سال جاری صاحب

 سند خواهند شد
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آیت اهلل سیستانی
»کالش اف کلنز« را تحریم کرد

------------------------------------------------------  صفحه 2
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد

شناسایی حوزه هلیل رود توسط 
هیات مشترک ایران و آلمان
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مسی ها آماده جدال با داماش
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افزایش نرخ جرایم رانندگی 
فعال اعمال نمی شود

------------------------------------------------------  صفحه 6

شرایط دریافت یارانه برای 
افراد فاقد کارت ملی

------------------------------------------------------  صفحه 7

نامه کودکان و نوجوانان شهدادی 
به هوشنگ مرادی کرمانی

------------------------------------------------------  صفحه 8

مصوبه دولت قبل مبنی بر جذب کارگران 
پیمانی توسط شرکت مس دردسرساز شد

اعتراض 
کارگران 
پیمانی به 
پیمان شکنی 
شرکت مس
عدم جذب این کارگران پیمانی
 توسط شرکت مس دلیل اعتراض 
آن ها بوده است

 نماینده کارگران معترض:
 شرکت مس به وعده های خود عمل 
نکرده است

 مدیر روابط عمومی شرکت مس:
 مصوبه دولت قبل شامل کارگران 
پیمانی پس از مصوبه نمی شود
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3- تا 320- تا 18

سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

9,160,000
9,190,000
4,650,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,520,000
 1,710,000

933,600

دالر
يورو
پوند

36,000
39,550
51,700

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

آگهی واگذاری 23 باب منزل مسکونی سازمانی در شهرستان کهنوج از طریق برگزاری مزایده به صورت 30 درصد نقد و 70درصد اقساط 3 ساله)تجدید مزایده (
آگهي برگزاري مزایده عمومي یك قطعه زمین مسکوني و یك قطعه زمین تجاري در شهر جیرفت از طریق برگزاري مزایده عمومي 

اداره كل راه و شهرسـازی جنـوب اسـتان كرمـان در نظـر دارد امـاک مشـروحه ذیـل را از طریـق مزایده عمومی به فروش برسـاند)منازل سـازماني شـهر كهنـوج به صورت 30 درصد نقد و 70درصد  اقسـاط 3 سـاله ( . لذا متقاضیان محتـرم می توانند جهت بازدید و اخذ فرم شـرایط 
شـركت در مزایده در محدوده زمانی تعیین شـده  به اداره راه و شهرسـازی شهرسـتان كهنوج به نشـاني: شهرسـتان كهنوج - نخلسـتان، بلوار خلیج فارس یا اداره كل راه و شهرسـازی جنوب اسـتان كرمان به نشـانی : جیرفت - بلوار ورودی شـهرک صنعتی شـماره 2 مراجعه نمایند.

تذكرات :
1- محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها:

محل دریافت اسناد مزایده: اداره راه و شهر سازی شهرستان كهنوج )دبیرخانه( اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان )اتاق 206( .                                مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1394/11/01 تا تاریخ 1394/11/08.
محل تحویل پیشنهادها: اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان كرمان )دبیرخانه(.                       مهلت تحویل پیشنهادها: از تاریخ 1394/11/10 تا پایان وقت اداری مورخ 1394/11/21.

محل گشایش پیشنهادها: اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان )دفتر مدیریت(.                         زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1394/11/24.  
لیست امالک مورد مزایده 

ف
دی

مبلغ تضمین شرکت در مزایده )ریال(بهای کارشناسی کل )قیمت پایه(دیوار حیاط و آب و برقبهای کارشناسی اعیانی )ریال(مساحت اعیانیبهای کارشناسی عرصه )ریال(مساحت عرصهشماره پالکر
1757411,75411.750.000146,40292,000,00030,000,000733,750,00037,000,000  فرعی از 24 فرعی از 3 اصلی1
1758412,50330.000.000146,40298,000,00030,000,000658,000,00033,000,000  فرعی از 24 فرعی از 3 اصلی2
1759412,50330.000.000146,40292,000,00030,000,000652,000,00033,000,000  فرعی از 24 فرعی از 3 اصلی3
1076390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی4
1075390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی5
1074390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی6
1071390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی7
1069390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی8
1068390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی9
1067390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی10
1065390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی11
1064390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی12
1063390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی13
1061390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی14
1060390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی15
1085390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی16
1084390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی17
1083390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی18
1082390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی19
1081390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی20
1080390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی21
1079390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی22
1077390,00234.000.00090,00180,000,00030,000,000444,000,00023,000,000  فرعی از 43 فرعی از 3 اصلی 23
4,261,250,000214,000,000شهر جیرفت 8808170,4525.000.000 فرعي از 198 فرعي از 705 اصلي 24
4,450,450,000223,000,000شهر جیرفت8809890.095.000.000 فرعي از 198 فرعي از 705 اصلي25
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استاندار کرمان در واکنش به مخالفت ها
 با ساخت هتل بام کرمان:

 مردم 
در مقابل

سنگ اندازان
مسیر آبادانی 

خواهند ایستاد!
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
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خبر

بیش از چهار هزار تن آسفالت 
در شهر سیرجان اجرا شد

معاون فني و شهرسـازي شـهرداري سیرجان 
از اجـراي بیـش از چهـار هـزار تـن آسـفالت در 
مـاه   دو  معابـر سـطح شـهر طـي  و  خیابان هـا 
خبـر  واحـد  گـزارش  بـه  داد.   خبـر  گذشـته 
روابـط عمومـي شـهرداري و شـوراي اسـامي 
شـهر سـیرجان، حسـن زیدآبـادي ضمـن بیـان 
را  طـرح  ایـن  اجـرای  از  هـدف  مطلـب،  ایـن 
ایجـاد سـهولت در تـردد شـهروندان و وسـائط 
نقلیـه برشـمرد و افـزود: در ماه هـاي آبـان و آذر 
امسـال، آسـفالت برخـي از معابـر و مسـیرهاي 
سـطح شـهر در راستای تسـهیل در تردد وسایل 
نقلیـه، افزایـش مقاومـت معابـر در مقابـل نفـوذ 
همچنیـن  و  روان  سـطحی  آب هـای  و  بـاران 
بهبـود منظـر شـهری انجـام شـد. وي از اجراي 
4600 تـن آسـفالت در معابـر سـطح شـهر خبر 
بلـوار  در  گذشـته  مـاه  دو  طـي  گفـت:  و  داد 
بنفشـه 250 تـن، در برخـي كوچه هـاي بلـوار 
هجـرت 350 تـن، محوطـه پـارک سـوار واقـع 
در بلـوار دكتـر صادقي 70 تن، خیابان سـعادت 
60 تـن، برخـي معابـر عمومـي مكي آبـاد 250 
تـن،  خیابـان كربـاي پنـج و ایران در شـهرک 
امـام حسـین)ع( 790 تـن و خیابـان پارسـیان 
در شـهرک رزمنـدگان 370تـن آسـفالت انجـام 
شـده اسـت. معاون فني و شهرسـازي شهرداري 
كوچه هـاي  از  تعـدادي  داد:  ادامـه  سـیرجان 
خیابـان آیـت ا... سـعیدي 540 تـن و خیابـان 
اصلـي شـهرک سـي بـي جـي بـا پخـش 920 
تـن آسـفالت، از دیگـر مسـیرهایي بـود كـه در 

راسـتاي بهسـازي معابـر آسـفالت شـد.

اشتغال بیش از 2 هزار
 فارغ التحصیل در 

بخش کشاورزی استان
رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی كشـاورزی 
و منابـع طبیعـی اسـتان كرمـان گفـت: در حال 
حاضـر 2 هـزار نفـر از فـارغ التحصیـان بخـش 
كشـاورزی بـه عنـوان مدیـران فنـی، مسـئولین 
فنـی، كارشناسـان تهیـه نقشـه و كارشناسـان 
آبیـاری در بخش كشـاورزی اسـتان مشـغول به 
كار هسـتند. بـه گـزارش ایسـنا محسـن كمـال 
الدینـی بـا اعـام این خبـر اظهار كـرد: در حال 
حاضـر سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان كرمان 
11 هـزار نفـر عضـو فـارغ التحصیـل از مقطـع 
لیسـانس تـا دكتـرا دارد. وی افـزود: ما توانسـته 
ایـم بـا اسـتفاده از قوانینی كه در سـازمان نظام 
مهندسـی بـه مـا واگـذار شـده از جملـه قانـون 
تأسـیس، افزایـش بهـره وری بخش كشـاورزی، 
جامـع  نظـام  دامپـروری،  جامـع  نظـام  قانـون 
گیاهپزشـكی  واحدهـای  نظـام  و  ای  گلخانـه 
2 هـزار نفـر از آنهـا را بـه صـورت پـاره وقـت 
فنـی،  مسـئولین  فنـی،  مدیـران  عنـوان  بـه 
كارشناسـان تهیـه نقشـه و كارشناسـان آبیـاری 
بیـان  الدینـی  كمـال  كنیـم.  كار  بـه  مشـغول 
داشـت: بـا حمایتی كـه ریاسـت سـازمان جهاد 
كشـاورزی اسـتان و مدیـران كل دسـتگاههای 
وابسـته به سـازمان در واسـپاری امور بر اسـاس 
سیاسـتهای اصـل 44 قانـون اساسـی انجـام می 
دهنـد، تـا سـال آینـده ایـن میـزان بـه 2 برابـر 

كنونـی افزایـش مـی یابد.
رئیـس سـازمان نظام مهندسـی كشـاورزی و 
منابـع طبیعـی اسـتان كرمـان در ادامه بـا بیان 
اینكه در اسـتان كرمان دو شـعبه در رفسـنجان 
و سـیرجان داریـم، یـادآور شـد: در رفسـنجان 
حـدود 1000 نفـر عضـو فـارغ التحصیـل داریم 
كـه ایـن شهرسـتان جـزو شهرسـتانهای موفـق 
الدینـی  كمـال  اسـت.  زمینـه  ایـن  در  اسـتان 
مهنـدس  نفـر   300 حـدود  كـرد:  تصریـح 
كشـاورزی در رفسنجان مشـغول به كار هستند.

همه شهرک های 
صنعتی استان تا پایان 
سال جاری صاحب 
سند خواهند شد

شـهرک  شـركت  مدیرعامـل 
های صنعتی اسـتان كرمان از اخذ 
سـند ثبتـی یـک ناحیـه صنعتـی 
دیگر در اسـتان خبر داد و گفت: با 
پیگیری هـای صورت گرفته، سـند 

ثبتـی ناحیـه صنعتـی فردوسـیه بـه مسـاحت 30 هكتـار  از اداره كل ثبت اسـناد 
و امـاک اسـتان كرمـان اخـذ شـد. به گـزارش روابط عمومی شـركت شـهركهای 
صنعتـی اسـتان كرمـان ، مجید غفـاری اظهار داشـت: با اخذ سـند مالكیت ناحیه 
صنعتـی فردوسـیه ، تاكنـون 14 ناحیـه صنعتـی اسـتان كرمان دارای سـند ثبتی 
شـده اند. وی خاطرنشـان كـرد: تـا پایـان بهمـن مـاه سـال جـاری اسـناد مالكیت 
شـهرک صنعتـی شـماره 2 زرنـد بـه مسـاحت 100 هكتـار و ناحیـه صنعتی قلعه 
گنـج بـه مسـاحت 50 هكتـار و ناحیه صنعتی ارزوئیـه به مسـاحت 46 هكتار اخذ 
خواهـد شـد كـه بـه این ترتیب صـد در صد شـهرک هـای صنعتی اسـتان كرمان 
صاحب سـند خواهند شـد. رئیس هیات مدیره شـركت شـهركهای صنعتی استان 
كرمـان بـا اشـاره به عملكرد مناسـب این شـركت در اخذ سـند ثبتی شـهرک ها و 
نواحـی صنعتـی بیـان داشـت: در حـال حاضـر 95 درصد شـهرک هـا و 61 درصد 
نواحی صنعتی اسـتان كرمان دارای  سـند ثبتی می باشـند كه اخذ اسـناد نواحی 

صنعتـی باقیمانـده نیز در دسـتور كار این شـركت قـرار دارد.

شناسایی حوزه 
هلیل رود توسط 
هیئت مشترک 
ایران و آلمان

فرهنگـی  میـراث  مدیـركل 
اسـتان كرمان گفـت: حوزه هلیل 
رود و تمـدن جیرفـت بـا تكیه بر 
مطالعـات باستانشناسـی توسـط 

هیئت مشـترک ایران و دانشـگاه توبینگن آلمان شناسـایی می شود. به گزارش 
مهـر محمـود وفایـی از راه انـدازی دفتـر پروژه مشـترک باستانشناسـی ایران و 
دانشـگاه توبینگـن آلمـان خبر داد و اظهار كـرد: این دفتر طی یـک تفاهم نامه 
مشـترک میـان پژوهشـگاه سـازمان میراث فرهنگـی ایران و دانشـگاه توبینگن 
آلمـان راه انـدازی شـده اسـت بطوریكه یک هیئت مشـترک باستانشناسـی به 
مـدت پنج سـال بخش های جنوبی اسـتان كرمـان را تا مرز اسـتان هرمزگان و 
سـواحل دریـا مورد پژوهش باستانشناسـی قـرار خواهند داد. وی بـا بیان اینكه 
نخسـتین فصـل همـكاری مشـترک در اواخـر سـال 93 و ابتدای سـال 94 در 
شهرسـتان جیرفـت به انجام رسـید، گفـت: متعاقب آن و نظر بـه اهمیت حوزه 
فرهنگی هلیل رود در مطالعات باستانشناسـی و غنی آثار شناسـایی شـده دفتر 
پروژه مشـترک باستانشناسـی ایران و آلمـان اخیرا در دانشـگاه توبینگن آلمان 
راه انـدازی شـد تا باستانشناسـان دو كشـور فعالیت هـای مورد نظر خـود را به 

انجام رسـانند.

بازسازی 700 ست 
از چرخ و محورهای 
مستعمل دپو شده در 
ایستگاه راه آهن زرند

اداره كل راه آهـن  سرپرسـت 
كرمـان از انعقاد قـرارداد در جهت 
بازسـازی  چـرخ و محورهـای دپو 
تعمیـرات  كارخانجـات  در  شـده 
اساسـی ایسـتگاه  زرند با شـركت 

هـای تعمیراتـی طـرف قـرارداد بـا راه آهن خبـر داد.  بـه گـزارش روابط عمومی 
اداره كل راه آهـن كرمـان سـید مصطفـی داودی با اعـام این خبرافـزود: پس از 
بررسـی هـای صـورت گرفتـه و انجام تسـت هـای الزم تعـداد 700سـت چرخ و 
محور روسـی مسـتعمل دپو شـده در كارخانجات اساسـی ایسـتگاه راه آهن زرند 
شناسـایی و درراسـتای  اسـتفاده بهینه از آنها قرارداد مرتبط در جهت بازسـازی 
بـا شـركت های تعمیراتـی منعقد گردیـد. وی تصریح كـرد:در این قـرارداد كه با 
هماهنگی اداره كل واگنها صورت گرفته اسـت ، تعداد250سـت به شـركت بهین 
ریـل ،200سـت بـه شـركت واگـن یدک پیشـگام و 250سـت به شـركت معین 
صنعـت فلـز واگذار  ومقرر شـد پـس از احیا به اداره كل راه آهن خراسـان تحویل 
گردننـد. سرپرسـت راه آهـن كرمان خاطر نشـان كـرد  روند تحویـل دهی  چرخ 
ومحورهـای بازسـازی شـده در كارخانجات اساسـی ایسـتگاه زرند تحـت نظارت 
ایـن اداره كل در حـال انجام میباشـد  كه تا كنون 54سـت از آنهـا احیا و تحویل 

داده شـده است.   

درخواست مردم 
ریگان برای بازنگری 
در قبوض برق

شـماری از مردم شهرسـتان 
هـای  تعرفـه  بازنگـری  ریـگان 
قبـوض بـرق در این شهرسـتان 
بـه شـرایط آب و  بـا توجـه  را 
هوایی منطقه خواسـتار شـدند. 
افـراد  ایـن  ایرنـا  گـزارش  بـه 

دیـروز بـه فرمانـداری و دفتر امـام جمعه ریـگان مراجعه و درخواسـت خود 
را مطـرح كردنـد. فرمانـدار ریـگان پس از گفـت و گو با مردم گفـت: یكی از 
مشـكاتی كـه در شهرسـتان ریگان به وجـود آمده، تعرفه هـای قبوض برق 
اسـت. امیـن باقـری افزود: ریگان جزو شهرسـتان های منطقه گرمسـیری 2 
معرفـی شـده اسـت كه بـا توجه به شـرایط منطقـه باید به گرمسـیری یک 
ارتقـا یابـد.  وی بیـان كـرد: تعرفـه های بـرق در فصل زمسـتان افزایش می 
یابـد ایـن در حالـی اسـت كه مـا در شهرسـتان ریـگان فقـط 30 روز فصل 
سـرما داریـم. فرماندار ریـگان گفت: در فصل تابسـتان نیز با توجه به شـدن 
گرمـا كـه بـه بـاالی 50 درجـه هم می رسـد بـا افزایـش مبلغ قبـوض برق 
مواجـه هسـتیم و تاكنـون اقدامـی در رابطـه بـا اصـاح آنها صـورت نگرفته 
اسـت. وی اضافـه كـرد: این موضـوع از طریق رایزنی با مسـئوالن اسـتانی و 

كشـوری در دسـت بررسـی است.

میراث فرهنگیشهرک های صنعتی ریگانراه آهن

کرمان ویچ

در روزهـای گذشـته تعـدادی از 
از  ارفـع سـازان،  كارگـران شـركت 
شـركت هـای زیرمجموعـه شـركت 
سـرمایه گـذاری مس سرچشـمه به 
دلیـل آنچـه كه ایـن كارگـران عدم 
پایبندی شـركت مس بـه تعهداتش 
در قبـال جذب تعـدادی از نیروهای 
داننـد،  مـی  سـازان  ارفـع  پیمانـی 
در مقابـل دفتـر نظـارت شـركت مـس تجمـع كردنـد و 

خواسـتار رسـیدگی بـه وضعیت شـان شـدند.
اعتراض چند باره کارگران شرکت ارفع سازان

دلیـل  بـه  سـازان  ارفـع  پیمانـكاری  شـركت  نـام 
نـام دیگـر  از  بیـش  بیـگاه كارگرانـش  و  اعتراضـات گاه 
شـركت هـای زیـر مجموعـه شـركت مـس سرچشـمه به 
گـوش خبرنـگاران خـورده اسـت. دی مـاه سـال 93 بـود 
كـه تعـدادی از كارگـران ایـن شـركت در اعتـراض بـه 
اخـراج چند كارگر دسـت بـه اعتصاب زدنـد. اعتصابی كه 
موثـر واضـع شـد و كارگـران اخراج شـده به این شـركت 
بازگشـتند. یـک مـاه بعد و در بهمن ماه سـال گذشـته اما 
خبرگـزاری ایلنـا از اعتـراض و اعتصـاب 300 كارگـر این 
شـركت بـه دلیـل عـدم پرداخـت حقـوق خبـر داد. یـک 
سـال پـس از ایـن اعتراضـات، در روزهـای اخیـر مجـددا 
خبـر اعتـراض كارگـران این شـركت بـه گوش می رسـد. 
البتـه ایـن بـار اعتـراض كارگان به ارفع سـازان نیسـت و 
شـركت مـس سرچشـمه دلیـل اعتـراض كارگران اسـت. 
طـی روزهـای گذشـته تعـدادی از كارگـران این شـركت 
نسـبت بـه  آنچه كـه این كارگـران عدم پایبندی شـركت 
مـس بـه تعهداتـش مـی داننـد، معتـرض هسـتند و در 
مقابـل یكـی از سـاختمان هـای شـركت مس سرچشـمه 

كردند.  تجمـع 
گفتنـی اسـت شـركت ارفـع سـازان كرمـان )سـهامی 
خـاص( در تاریـخ 1382/6/6 بـه صورت شـركت سـهامی 
مـورخ   6002 شـماره  طـی  و  شـده  تاسـیس  خـاص 
1382/6/30 در اداره ثبـت شـركتها و مالكیـت صنعتی به 
ثبـت رسـیده اسـت. در حـال حاضر شـركت ارفع سـازان 
كرمـان جـزو واحدهـای تجـاری اصلـی شـركت سـرمایه 
گـذاری مـس سرچشـمه )سـهامی عـام( می باشـد. مركز 
اصلـی شـركت در شـهر مـس سرچشـمه واقـع اسـت و 
موضـوع فعالیـت شـركت طـرح، محاسـبه، نظـارت، اجـرا 
و قبـول عملیـات پیمانـكاری و واگـذاری راه و ابنیـه فنی 
بـا عملیـات خاكـی و معدنـی، تاسیسـات شـهری، نقشـه 
بـرداری و تهیـه نقشـه سـاختمانی )مسـكونی، تجـاری، 

اداری و صنعتـی( نصـب و راه انـدازی تجهیـزات صنعتی، 
سـازه های دریایی و آبی )اسـكله، كانال، سـد( تاسیسـات 
برقـی و مكانیكـی، مدیریـت تامیـن انـواع سـوخت مـورد 
نیـاز جهـت كارفرمـا ، احـداث نیـرو گاههـای شـبكه برق 
،تاسیسـات مكانیكـی، تولیـد و تجـارت انـرژی و انجـام 
كلیـه عملیـات اجرایـی خریـد و فـروش كلیـه مصالـح و 
لـوازم، ابـزار آالت ماشـین آالت سـاختمانی و معدنـی و 
انجـام صـادرات و واردات كاالهـای ذیربـط پس از كسـب 
مجـوز از مراجـع ذیصـاح مـی باشـد و در حـال حاضـر 
این شـركت پیمانـكاری پروژه های مختلفی را در شـركت 

مـس سرچشـمه در حـال اجـرا دارد.
عدم جذب کارگران پیمانی توسط شرکت مس، 

دلیل اعتراض کارگران
دلیـل اعتـراض اخیـر كارگـران شـركت ارفع سـازان و 
تجمـع آن هـا مقابـل دفتـر نظـارت شـركت مـس، عـدم 
تغییـر وضعیـت 280 كارگـر شـركت ارفـع سـازان بـوده 
اسـت. آنطـور كـه سـایت كارگران كرمان نوشـته شـركت 
ارفـع سـازان كرمـان دارای 280 كارگـر مـی باشـد كه از 
لیسـت تغییـر وضعیـت 2430 جامانـده اند لـذا در مقابل 
دفتـر روابـط عمومـی شـركت مس تجمـع كرده انـد تا به 
مشـكات آنان رسـیدگی شـود. یک منبع آگاه به سـایت 
كارگـران كرمـان گفتـه كـه در دولـت قبلـی طـی سـفر 
ریاسـت جمهـوری به مجتمـع مس جهت بهبـود وضعیت 
كارگـران 2 قـرار داد 2430 و4174 وضع شـد كه در این 
قـرار داد بایـد از شـركت ارفـع سـازان و شـركت سـرمایه 
گـذاری نیروهایـی را بـرای شـركت مـس جـذب كنند اما 
ایـن محـق صـورت نپذیرفتـه اسـت . وی افزود :قـرار داد 
2430 مختص افراد با سـایقه 5 سـال كار و 4172  برای 
افرادتـازه وارد و بـا سـابقه كمتـر از 5 سـال اسـت كه طی 
مراحلـی از قـرار داد 4172 بـه 2340 ارتقـا یافتـه وتغییر 
وضعیـت پیـدا می كننـد، جذب شـده و ثبات شـغلی می 
یابنـد. ایـن منبـع آگاه ادامـه داد : نزدیـک بـه 2 روز بـا 
خانـواده هـای خـود در مقابل دفتر روابط عمومی شـركت 
مـس سرچشـمه اجتمـاع كردیم امـا دریغ از یک منشـی 
كـه بـه حـرف هـای مـا گـوش دهـد و یـا بگویـد بـه چه 

علـت اینجـا جمع شـده اید .
نماینده کارگران معترض: شرکت مس به وعده 

های خود عمل نکرده است
نماینـده كارگـران معترض هـم به این سـایت گفت: از 
چنـد سـال پیـش تا كنـون به مـا قول هـای میـان مدت 
و كوتـاه مدتـی مـی دادند كـه به طـور مثال 3 مـاه دیگر 
شـما را جـذب مـی كنیـم لـذا این وعـد ها عملی نشـد تا 

اینكـه در خاتـون آبـاد امتحانـی برگـزار كردنـد  و از بین 
آنهـا 20 نفـر را در مجتمع مس سرچشـمه جـذب كردند 
كـه ایـن سـئوال مطـرح می شـود اگـر شـما نیاز بـه نیرو 
نداریـد چـرا از آزمـون ورودی 20 نفـر را جـذب كردید ؟ 
و یـا اگـر شـیوه تغییـر وضعیت بـا برگـزاری آزمـون بوده 
چـرا بـه مـا كـه نزدیـک بـه 6 سـال در نوبـت قـرار داد 
2430 هسـتیم اطـاع ندادید. این نماینـده معترض افزود 
: فقـط تدابیـر شـدید امنیتـی نشـان از حضـور مـا را بـه 
همـگان مـی دهـد و مسـئوالن خـود را پنهـان سـاخته و 
حاضـر بـه پاسـخ گویـی بـه مـا نیسـتد لـذا بایـد عدالـت 
بـرای كارگـران رعایـت شـود زیـرا تمـام بار شـركت مس 
را كارگـران خدماتـی كـه با پایـه حقوق 700 هـزار تومان 
هسـتند می كشـند اما سـود و كاهش كاری و آسـانی آن 
در جیـب افـرادی وارد مـی شـود كـه هرگـز به انـدازه ما 
فعالیـت نمـی كننـد. ایـن كارگـر اظهار داشـت: چـرا باید 
ورودی سـال 90 بـا دو سـال سـابقه كار در جرگـه قـرار 
دادی هـای 2430 قـرار گیـرد امـا بـرای مـا كـه نزدیـک 
بـه 6 سـال اسـت در نوبـت تغییـر وضعیـت هسـتیم این 

قانـون اعمال نشـود .
مدیر روابط عمومی شرکت مس: مصوبه دولت 
قبل شامل کارگران پیمانی پس از مصوبه نمی 

شود
در  سرچشـمه  مـس  شـركت  عمومـی  روابـط  مدیـر 
ارتبـاط بـا تجمـع اعتراضی كارگران شـركت ارفع سـازان 
در مقابـل دفتـر نظـارت مجتمع مس سرچشـمه به »پیام 
مـا« گفـت: اعتراض ایـن كارگـران پیمانی به عـدم تغییر 
وضعیـت شـان اسـت و معتقدنـد كـه باید جذب شـركت 
مـس شـوند. علـی میرافضلـی افـزود: سـال 88 و در پـی 
سـفر رئیـس جمهـور وقت بـه كرمـان، بحث هایـی مبنی 
بـر اینكـه كارگـران شـركت هـای پیمانـكاری كـه با مس 

سرچشـمه كار مـی كننـد، جـذب ایـن شـركت شـوند و 
مسـتقیما با شـركت مـادر كار كنند بوجود آمد و شـركت 
مـس هم یـک سـری ضوابـط و قاعده بـرای ایـن موضوع 
تعییـن كـرد. وی تصریـح كرد: طبـق آن ضوابـط بیش از 
دو هـزار نفـر تغییـر وضعیـت پیـدا كردنـد اما افـرادی كه 
بعـد از آن سـال جـذب شـركت هـای پیمانـكاری شـدند 
وضعیتـی صـورت  تغییـر  و  نشـدند  قاعـده  ایـن  شـامل 
نگرفـت. اغلـب معترضـان اخیـر هـم همیـن وضعیـت را 
دارنـد و شـامل ایـن قاعـده نمـی شـوند. وی بـا اشـاره به 
اینكـه مدیریـت وقـت مـس در دولت قبـل به تعـدادی از 
ایـن كارگـران معتـرض وعـده تغییـر وضعیـت را داده بود 
اظهـار داشـت: االن در شـركت مس بحـث تغییر وضعیت 
منتفـی شـده اسـت و در سیاسـت هـای شـركت بحـث 

تغییـر وضعیـت وجود نـدارد.
 مدیـر روابـط عمومـی شـركت مـس تصریح كـرد: اگر 
هـم سیاسـت شـركت مبنـی بـر تغییـر وضعیـت نیروهـا 
باشـد، بایـد نسـبت بـه وضعیـت حـدود چهـار هـزار نفـر 
تصمیـم گیـری شـود نـه فقـط كارگـران شـركت ارفـع 
درب  دادن  رد جـوش  بـا  پایـان  در  میرافضلـی  سـازان. 
های ورودی سـاختمان دفتر نظارت شـركت مس توسـط 
كارگـران معتـرض خاطرنشـان كـرد: بیـش از 100 كارگر 
در مقابـل سـاختمان دفتـر نظـارت تجمـع كـرده بودند و 
برای اعتراض وارد سـاختمان شـدند و به نوعی سـاختمان 

را بـه اشـغال خـود در آوردند.
مدیران شرکت ارفع سازان پاسخگو نبودند

گفتنـی اسـت تماس های چندبـاره روزنامـه »پیام ما« 
بـا شـركت ارفع سـازان بـرای صحبـت كردن بـا مهندس 
سـام مدیـر و یـا آقـای اسـدی معاونـت ایـن شـركت بـی 
نتیجـه بـود و مدیـران ایـن شـركت حاضـر بـه صحبت با 

روزنامـه پیـام ما نشـدند.

مصوبه دولت قبل مبنی بر جذب کارگران پیمانی توسط شرکت مس دردسرساز شد

اعتراض کارگران پیمانی
به پیمان شکنی شرکت مس

پیـام مـا- اسـتاندار كرمـان یـک بـار دیگـر نسـبت بـه 
انتقـادات از پـروژه هتـل بـام كرمـان واكنـش نشـان داد 
و بـه كسـانی كـه بـه زعـم او بـرای منافـع شـخصی خـود 
مـی خواهنـد مانـع اجـرای پـروژه هتل بام شـوند هشـدار 
داد كـه مـردم در مقابـل ایـن سـنگ انـدازی هـا مقاومت 
مـی كننـد. هفته گذشـته علیرضا رزم حسـینی در جلسـه 

شـورای اداری اسـتان كرمـان هـم گفتـه بود نمـی گذارد 
عـده ای بـا عـوام فریبـی مانع آبادانی شـهر كرمان شـوند. 
وی ایـن بـار امـا بـا لحنـی تندتـر بـا مخالفان پـروژه هتل 

بـام كرمـان صحبـت كرد.
مراسـم  در  دوشـنبه  شـامگاه  حسـینی  رزم  علیرضـا 
افتتـاح مدرسـه حیاتـی )مـوزه مشـاغل و ِحـَرف كرمـان 

قدیـم( بـا طـرح این سـوال كـه خردمنـدان كجا هسـتند 
كـه مدیـران اسـتانی را برای سـاخت اسـتان و شـهر خود 
حركـت دهنـد؟ و تا كـی می خواهیـم صبر كنیـم؟ تاكید 
كـرد: برخـی بداننـد اگـر بخواهند در مسـیر آبادانی شـهر 
و اسـتان از هـر گـروه و جنـاح سیاسـی، سـنگ بیندازند، 
آبادانـی شـهر خـود جمـع  بـرای  مـردم  از  نفـر  هـزاران 

شـد. خواهند 
افـرادی  اینكـه  بـه  اشـاره  بـا  ایسـنا وی  بـه گـزارش   
براسـاس حسـادت، منافـع شـخصی و بعضا جهـل و نادانی 
تـاش هایـی بـرای اجرایـی نشـدن برخـی پروژه هـا انجام 
می دهنـد، افـزود: چـرا ایـن افـراد بـرای حاشـیه نشـینی 
كمپیـن تشـكیل ندادنـد؟ در حالـی وسـعت شـهر كرمـان 
سـه برابر شـده كه هرقـدر برای زیرسـاخت ها هزینه شـود، 
بـاز خرابـی وجـود دارد. رزم حسـینی تصریح كـرد: عده ای 
منافـع دارنـد و بـرای منافـع خـود مـی گویند جاده دسـت 
یابـی بـه بـام كرمـان باید كـوه صاحـب الزمـان را دور بزند 
تـا پنـج هزار زمیـن های آنهـا آباد شـود اما ما، شـهرداری، 

شـورای شـهر و ... اجـازه ایـن كار را نخواهیـم داد.

اسـتاندار كرمـان دربـاره متـروی كرمان هم گفـت: باید 
همـه مـا دسـت به دسـت هم داده تـا كرمان را بـه جایگاه 
اصلـی خـود برسـانیم و بایـد آغـاز عملیـات اجرایـی مترو 
كرمان را در این دولت داشـته باشـیم و بسـیاری از پروژه 
هـا را در اسـتان و شـهر كرمان مـی توانیم انجـام دهیم. 

رزم حسـینی اظهـار داشـت: پـول هایـی كـه در دوره 
ركـود بـه اسـتان كرمـان آمـده، سـرمایه بخـش خصوصی 
اسـت و در هـر شهرسـتان و منطقـه پروژه هایی در دسـت 

اجراست. 
رزمنـدگان  ایثارگـری  نمـاد شـهر كرمـان  افـزود:  وی 
اسـت و همـه خارجـی هـا نمادهـای بزرگـی بـرای تجلیل 
از قهرمانـان خـود دارند و در مسـجد صاحـب الزمان )عج( 
و گلـزار شـهدا نمـادی خواهیـم داشـت تـا اِلمانـی باشـد 
و گردشـگران خارجـی مجبـور خواهنـد شـد بـه قهرمانان 
شـهر تعظیـم كـرده و سـپس در هتل بـام كرمان مسـتقر 
ضوابـط  تمـام  كـرد:  خاطرنشـان  حسـینی  رزم  شـوند. 
و مقـررات مربـوط بـه اجـرای پـروژه هـا رعایـت شـده و 

مطالعـات بـه طـور كامـل انجـام می شـود.

استاندار کرمان در واکنش به مخالفت ها با ساخت هتل بام کرمان:

 مردم در مقابل سنگ اندازان مسیر آبادانی 
خواهند ایستاد!

 خبر

رضا عبادی زاده
reza@payamema.ir
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کاغذ اخبار

رهبـر انقـاب اسـامی در پاسـخ بـه نامـه  رئیس جمهـور 
درخصـوص سـرانجام مذاكـرات هسـته ای، بـر پنـج نكتـه ی 
مهـم خطـاب بـه رئیس جمهـور تأكیـد كردنـد. بـه گـزارش 
پایـگاه اطـاع رسـانی مقـام معظـم رهبـری، رهبـر انقـاب 
خصـوص  در  رئیس جمهـور  نامـه  بـه  پاسـخ  در  اسـامی 
سـرانجام مذاكـرات هسـته ای، بـا ابـراز خرسـندی از نتیجـه 
دادن مقاومـت ملـت ایـران در برابـر تحریم هـای ظالمانـه و 
عقـب نشـینی طرف هـای مقابـل در اثر تـاش دانشـمندان 
هسـته ای و كوشـش های همـه دسـت انـدركاران مذاكـرات، 
بـر پنـج نكته مهـم خطاب بـه رئیس جمهـور تأكیـد كردند. 
متـن نامـه مقـام معظم رهبـری به رییـس جمهور به شـرح 

اسـت: ذیل 
خرسـندی خـود را از اینكـه مقاومـت ملـت بـزرگ ایران 
در برابـر تحریم هـای ظالمانه و تاش دانشـمندان هسـته یی 
در پیشـبرد ایـن صنعـت مهـم و كوشـش خسـتگی ناپذیـر 

مذاكره كننـدگان، سـرانجام طرف هـای مقابـل را كـه برخـی 
بـه  وادار  ایـران شـهره اند،  ملـت  بـا  بـه دشـمنی  آنـان  از 
عقب نشـینی و رفـع بخشـی از آن تحریم هـای زورگویانـه 
كـرد، ابـراز مـی دارم و از جنابعالی و هیات مذاكره و شـخص 
می كنـم.  تشـكر  دسـت اندركاران  همـه ی  و  محتـرم  وزیـر 

عجالتـاً نظـر جنابعالـی را معطـوف مـی دارم بـه اینكه:
اوالً: مراقبـت شـود كـه طـرف مقابـل تعهـدات خـود را 
به طـور كامـل انجـام دهد، اظهـارات برخی از سیاسـتمداران 
آمریكایـی در ایـن دو سـه روز كامًا موجب بدگمانی اسـت.

ثانیـاً: بـه همـه ی مسـئوالن دولتـی تذكـر داده شـود كه 
حـّل مشـكات اقتصـادی كشـور در گـرو تـاش بی وقفـه و 
خردمندانـه در همـه ی بخش هـا در جهـت اقتصـاد مقاومتی 
اسـت و رفـع تحریم هـا به تنهایی بـرای گشـایش در اقتصاد 

كشـور و معیشـت مـردم كافی نیسـت.
ثالثـاً: در تبلیغـات توجـه شـود كـه در برابر آنچـه در این 

معاملـه بـه دسـت آمـده، هزینه هـای سـنگینی پرداخـت 
شـده اسـت. نوشـته ها و گفته هایـی كـه سـعی می كننـد 
ایـن حقیقـت را نادیـده گرفتـه و خـود را ممنـون طـرف 
غربـی وانمـود كننـد بـا افـكار عمومی ملـت، صادقانـه رفتار 

نمی كننـد.
برابـر جبهـه ی  در  نیـز  دسـتاورد  انـدازه  همیـن  رابعـاً: 

اسـتكبار و زورگـو، بـر اثـر مقاومـت و ایسـتادگی بـه دسـت 
آمـده اسـت. ایـن را بایـد همـه ی مـا درسـی بـزرگ بـرای 

همـه ی قضایـا و حـوادث در جمهـوری اسـامی بدانیـم.
خامسـاً: بـار دیگـر تأكیـد می كنـم كـه از خدعـه و نقض 
عهـد دولت هـای مسـتكبر بویـژه آمریـكا در ایـن مسـأله و 

دیگـر مسـائل غفلت نشـود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در پاسخ به نامه رئیس جمهور:

از خدعه و نقض عهد امریکا غفلت نشود

  رهبری

تارنمـای رسـمی دفتـر كنترل سـرمایه هـای خارجی 
وزارت خزانـه داری آمریـكا )OFAC( از خـروج همـه 
اسـامی  جمهـوری  كشـتیرانی  نـاوگان  هـای  كشـتی 
ایـران از فهرسـت تحریـم هـای هشـت سـاله خبـر داد. 
به گزارش شـبكه اطاع رسـانی مسـتقل جامعـه دریایی 
)مانـا(، بـر پایـه اعـام تارنمـای رسـمی دفتـر كنتـرل 
سـرمایه هـای خارجـی وزارت خزانـه داری آمریـكا )او.

اف.آ.سـی-OFAC(، همـه مدیران، شـركت هـای گروه 
و كشـتی هـای نـاوگان كشـتیرانی جمهـوری اسـامی 
ایـران از فهرسـت تحریـم هـا خـارج شـد. كشـتیرانی 
جمهوری اسـامی ایران و مجموعه شـركت هـای گروه، 

از سـپتامبر 2008 میادی )شـهریور 1387 خورشیدی( 
تاكنـون در 22 نوبـت تحریـم دفتر كنترل سـرمایه های 
خارجـی وزارت خزانـه داری آمریـكا قـرار گرفـت كه 20 
مـورد آن پـس از تصویـب قطعنامـه 1929 و از آغـاز 
تیرمـاه 1389بـوده اسـت. افـزون بـر ایـن، از آغاز سـال 
1390 تاكنـون ایـن دفتـر 13 تحریـم و دو بخشـنامه 
علیه كشـتیرانی جمهوری اسـامی ایران صـادر و اعمال 
كـرد. در مجمـوع دفتـر كنتـرل سـرمایه هـای خارجـی 
وزارت خزانـه داری آمریـكا تاكنـون 132 شـركت و 16 
مدیـر كشـتیرانی را تحریـم كـرده كـه بیشـترین شـمار 
بیـن سـازمان هـای تحریم شـده در سـطح كشـور بوده 

اسـت. شـنبه شـب با انتشـار گزارش آژانس بیـن المللی 
انـرژی اتمـی دربـاره انجـام تعهدات هسـته ای ایـران در 
برنامـه جامـع اقدام مشـترک )برجـام(، اجـرای تعهدات 
طـرف مقابـل )گـروه 1+5( یعنـی روند لغـو تحریم های 
هسـته ای غـرب علیـه تهـران آغاز شـد. بـر پایـه برنامه 
جامـع اقدام مشـترک )برجام( كه بیسـت و سـوم تیرماه 
بیـن جمهـوری اسـامی ایـران و گـروه 1+5 )انگلیـس، 
فرانسـه، آمریـكا، روسـیه و چیـن بـه همـراه آلمـان( بـا 
حضـور اتحادیـه اروپـا نهایـی شـد، بایـد در ازای كاهش 
برخـی فعالیـت هـای اتمـی تهـران، تحریم های هسـته 

ای علیـه ایـن كشـور لغو شـود.

لغو همه تحریم های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران
توسط آمریکا

بین الملل

معاون احمدی نژاد 
چگونه از زندان 
آزاد شد؟

ایسـنا نوشـت: وكیل مدافـع 
حمیـد بقایـی تاكیـد كـرد كـه 
آزاد  قـرار كفالـت  بـا  موكلـش 
حیـدری  عـادل  اسـت.  شـده 
اظهـار كرد: متاسـفانه در برخی 
از رسـانه هـا عنوان شـد موكلم 

بـا قـرار وثیقـه آزاد شـده كه این موضـوع صحت نـدارد؛ زیرا موكلـم با قرار 
كفالت آزاد شـده اسـت. حمیـد بقایی معـاون اجرایی رییس جمهور سـابق 

دوشـنبه  28 دی مـاه  آزاد شـد. 
حـدود هفـت مـاه قبـل در تاریـخ هجدهـم خردادمـاه، سـخنگوی قـوه 
قضاییـه از بازداشـت حمیـد بقایـی خبـر داد و در این بـاره گفـت: بازپـرس 
پرونـده آقـای بقایی معـاون اجرایـی رییس جمهور سـابق، ایشـان را احضار 
و بـرای او قـرار بازداشـت صـادر كرد. ایشـان پرونـده ای داشـت و به همین 
دلیـل بازپـرس او را احضـار كـرده بود. محسـنی اژه ای تا مرداد مـاه به دلیل 
قطعـی نشـدن حكـم بقایـی طبـق قانـون از بیـان جزییـات ایـن پرونـده 
خـودداری كـرد. سـخنگوی قـوه قضاییـه پایـان شـهریور مـاه نیـز دربـاره 
بازداشـت بقایـی گفت: ایشـان هنـوز آزاد نشـده و قرار بازداشـت موقت وی 

تمدید شـده اسـت.

برجام آثار پیچیده ای 
در حقوق و روابط 
بین الملل دارد

رییس هیات كارشناسـی تیم 
مذاكـره كننـده هسـته ای ایـران 
میـان  هسـته ای  تفاهـم  گفـت: 
ایـران و 1+5 صرفـا یـه تفاهم در 
حـوزه هسـته ای نبـود بلكـه آثار 
پیچیـده ای در حقـوق و روابـط 

بین الملـل دارد. بـه گـزارش ایسـنا حمیـد بعیدی نـژاد در نشسـت »نگاهـی از 
درون بـه مذاكـرات هسـته ای« كـه عصـر دیروز در دانشـگاه عامـه طباطبایی 
برگـزار شـد گفـت: در حـوزه روابـط بین الملـل اتفاق هـای مهمـی در حـال 
رخـدادن اسـت و ایـران بـه عرصـه ای وارد شـده اسـت كـه بـرای بسـیاری از 
كشـورها این عرصه باز نیسـت. او تاكید كرد كه ایران تنها كشـوری اسـت در 
دنیـا كه توانسـته ضمـن عضویـت در ان.پی.تی و به دسـت آوردن حقوق خود، 
جایگاهـش از كلـوب كشـورهای غیرهسـته ای را بـه جایگاه كشـورهای دارنده 
سـاح هسـته ای تغییـر نـداده اسـت. در دنیـا و در بین تمـام كشـورهای دنیا 
كشـورهایی كـه بـه دنبال غنی سـازی می رونـد به این معناسـت كه بـه دنبال 
سـاح هسـته ای هسـتند و كشـوری كه غنی سـازی نـدارد برنامـه صلح آمیز را 
دنبـال می كنـد امـا امروز ایران اولین كشـوری اسـت كه توانسـت ایـن رویكرد 
را تغییـر دهـد و بـا حفظ فعالیت هـای صلح آمیز، غنی سـازی را هـم در اختیار 

باشد. داشـته 

هیات نظارت 
بر برجام تمامی 
حرکت های آمریکا 
را رصد خواهد کرد

معـاون اروپـا و آمریـكا وزیر 
امـور خارجه درخصـوص وضع 
آمریـكا  جدیـد  هـای  تحریـم 
ایـران  موشـكی  برنامـه  علیـه 
گفـت: هیـات نظارت بـر برجام 

هـر گونـه حركتـی را چـه از طـرف آمریـكا و چـه از طـرف دیگران باشـد، 
رصـد خواهـد كـرد. به گـزارش ایرنا، مجید تخت روانچی عصر سـه شـنبه 
در حاشـیه آئین ترحیم پدر حسـن قشـقاوی سـخنگوی سـابق وزارت امور 
خارجـه در گفـت و گـو بـا خبرنـگاران افـزود: هیات نظـارت بر برجـام این 
تحریـم هـا را بررسـی خواهـد كـرد و اگر مخالـف برجام باشـد برخورد می 
كنیـم. معـاون اروپـا و آمریـكای وزارت خارجه تاكید كـرد: از هر مكانیزمی 
كـه وجـود دارد برای مقابله اسـتفاده مـی كنیم و هیات نظـارت باید آن را 
بررسـی كنـد. وی همچنین در پاسـخی درخصوص نامه رهبـری به رئیس 
جمهـوری در مراقبـت از نقـض تعهـد توسـط آمریكایـی هـا گفـت : حتما 
مـا هـر حركتـی را كـه بخواهـد انجام شـود رصد مـی كنیم و ایـن حركت 
هـا چـه از طـرف آمریـكا و چـه از طـرف دیگـران باشـد رصد خواهد شـد.

سی ان ان: حضور 
مک دونالد در ایران 
زمان بر است

هـای  رسـتوران  حضـور 
در  المللـی  بیـن  ای  زنجیـره 
ایـران پـس از توافقـات هسـته 
تبدیـل  سـوال  یـک  بـه  ای 
شـده اسـت، سـوالی كـه از 23 
تیـر مـاه شـایعات متفاوتـی در 

رابطـه بـا آن در رسـانه ها قـرار می گیرند. ولی این شـایعات با درخواسـت 
»مـک دونالـد« در سـایتش بـرای حضـور در ایـران جـدی تر هم شـد. اما 
پـس از ایـن مدتـی ایـن موضـوع فراموش شـد و روایـت دیگـری در رابطه 
بـا رسـتوران »كـی اف سـی« پیـش آمـد رسـتورانی كـه یـک روز بعـد از 
افتتـاح اش پلمـب شـد. ولـی بـاز هم مـک دونالد در سـایتش درخواسـت 
افتتـاح شـعبه در ایـران داد؛ فست فودفروشـی  زنجیـره ای آمریكا با انتشـار 
اطاعیـه ای، از عاقه منـدان به دایـر كردن نمایندگی این شـركت در ایران 
دعـوت بـه همـكاری كرد. بـه گزارش سـی ان ان شـركت هـای آمریكایی 
ماننـد »اپـل« و »مـک دونالد« با توافق هسـته ای در شـرایط سـختی قرار 
گرفتـه اند. مشـكل این اسـت كه در صورتی كه شـركت هـای اروپایی می 
تواننـد در ایـران شـعبه بـاز كننـد، ایـن كار برای شـركت هـای آمریكایی 

اسـت. ممنوع 

1+5خبر پساتحریمبین الملل

اخبار آبفا

انعقاد تفاهم نامه همکاری 
مدیریت مصرف بهینه آب

فی مابین آموزش و پروش 
کهنوج و شرکت آبفا کرمان 

بـا حضـور ریاسـت سـازمان آمـوزش و پـرورش 
روابـط  شهرسـتان كهنوج،معاونیـن سـازمان،مدیر 
عمومـی شـركت آبفـا كرمـان و مدیـر امـور آبفـا 
كهنـوج ،تفاهـم نامـه مدیریـت مصـرف بهینـه آب 
فـی مابیـن دو دسـتگاه اجرایـی بـه امضـا رسـید. 
سـازمان  ریاسـت  حضـور  بـا  كـه  ای  جلسـه  در 
آمـوزش و پـرورش شهرسـتان كهنـوج، معاونیـن 
سـازمان، كارشناسـان حـوزه دبسـتان و متوسـطه، 
مدیـر روابط عمومی شـركت آب و فاضاب اسـتان 
كرمـان ، سرپرسـت امـور آبفای كهنـوج و ... برگزار 
شـد تفاهـم نامـه مدیریـت مصـرف بهینـه آب فی 
مابیـن دو دسـتگاه اجرایـی بـه امضا رسـید. در این 
جلسـه مقـرر شـد بـه دلیـل مشـكل جـدی بحران 
آب در مناطـق جنوبـی اسـتان و لـزوم توجـه بـه 
مصـرف آب و جلوگیـری از هـدرروی بـی رویه این 
مایـه حیاتـی ،مفـاد این تفاهـم نامه بـا پیگیری دو 

نهـاد بـه مرحلـه اجـرا در آید.
توزیـع كلیـه اقـام آمـوزش، فرهنگـی، تبلیغـی 
و اطـاع رسـانی در زمینـه مصـرف آب را كـه از 
سـوی شـركت آب و فاضـاب اسـتان كرمـان در 
اختیـار قـرار مـی گیـرد در كلیـه مراكـز آموزشـی 
تحـت پوشـش سـازمان آمـوزش و پـرورش خـود 
جهت اسـتفاده مدیران، كارشناسـان، آمـوزگاران و 
بعضـاً دانـش آمـوزان، حضور كارشناسـان شـركت 
و  مـدارس  در  هنـری  تیـم  یـا  و  فاضـاب  و  آب 
مراكـز آموزشـی جهـت آشـنایی دانش آمـوزان در 
رابطـه بـا مسـائل مربـوط بـه آب و مصـرف بهینـه 
آب،تشـكیل مجمـع بزرگ اولیـاء و مربیان و توجیه 
والدیـن در امـر توجـه بـه پیـام هـای آموزشـی به 
فرزنـدان، برگـزاری كاس آمـوزش ضمـن خدمت 
بـرای مدیـران و كارشناسـان مـدارس شهرسـتان 
جهـت انتقـال پیـام هـا و خواسـته هـای شـركت 
آب و فاضـاب در كاس هـای درسـی بـه دانـش 
عنـوان  بـه  مـدارس  از  تعـدادی  آموزان،انتخـاب 
پایلـوت بـرای اجـرای فعالیـت هـای فرهنگـی در 
زمینـه آب و فاضـاب ،تهیـه برنامـه هـای فرهنگی 
و هنری شـامل مسـابقه فرهنگی،داسـتان نویسـی، 
از  سـرود، نقاشـی، عكاسـی و تهیـه فیلـم كوتـاه 
شـركت  همـكاری  بـا  پـرورش  و  آمـوزش  سـوی 
آبفا،حضـور فعال شـركت آبفـا در برپایی جشـنواره 
رشـد ویژه نهاد آمـوزش و پـرورش و... بخش هایی 

از مفـاد تفاهـم نامـه مـی باشـد.

پروژه فاضالب شهر کهنوج با  
86 درصد پیشرفت در دست 

اجرا است
پـروژه فاضـاب شـهر كهنـوج كـه 86 درصـد 
پیشـرفت فیزیكـی دارد در سـال 82 مطالعـات آن 
آغـاز شـد و عمـًا از سـال 85 اجرایـی گردیـد.و 
مطابـق برنامـه در سـال 96 بـه پایـان مـی رسـد.  
وی افـزود: یـک مـدت بـه علـت تحریـم ها پـروژه 
پیشـرفت چندانـی نداشـت ولی اخیراً در سـال 94 
،حـدود 5 میلیـارد و 200 میلیـون تومـان برای آن 
تامیـن اعتبـار شـده اسـت. صمدانی در ادامـه بیان 
داشـت: اجـرای پـروژه در حـال حاضر بـا جدید در 
حـال انجـام می باشـد و حـدود 15 میلیـارد تومان 
بـرای اتمـام آن مورد نیاز اسـت. وی افزود: بیشـتر 
عملیـات انجـام شـده در راسـتای اجـرای شـبكه 
انشـعابات منـازل  از  باشـد، برخـی  فاضـاب مـی 
وصل شـده و پـس از تكمیل تصفیـه خانه فاضاب 
و توسـعه مسـیرها انشـعابات منـازل نیـز واگـذار 

شـد. خواهد 

متاسفانه در قضیه 
برجام برخی در زمین 
دشمن بازی کردند

»محمـد جـواد ظریـف« وزیـر 
امـور خارجه كشـورمان بـا حضور 
در برنامـه نـگاه یـک شـبكه یـک 
سـیما درباره آخریـن روند اجرایی 
شـدن برجام سـخن گفـت. گزیده 
صحبـت هـای او را در ادامـه بـه 

نقـل از انتخـاب بخوانید:
  تحریـم بانـک هـای سـپه و صـادرات بـه دالیـل غیـر هسـته ای بـود و مـا در 
مذاكراتـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم كـه طـرف مقابـل از طریـق شـورای امنیـت 
سـازمان ملـل، بانـک سـپه را قبـل از اجرایـی شـدن برجـام از لیسـت تحریـم ها 

كند. خـارج 
  مـا هفـت زندانی را كه بیش از ده سـال محكـوم و ده میلیون دالر جریمه بودند 
را توانسـتیم بـا مذاكـره آزاد كنیـم و برخـی از زندانیان كه حبس تعلیقی داشـتند 

نیـز از زندان ها خارج شـدند.
  مـا بـا گرفتـن مبلـغ یـک میلیـارد و 700 میلیـون دالر موضـوع  بخـش اموال 
نظامـی ایـران را حـل و فصـل كردیـم و بخـش دوم تعهـدات آمریكا دربـاره ادوات 

نظامـی نیـز قـرار اسـت بـه زودی بررسـی و حل و فصل شـود.
  مـن از شـنیدن برخـی خبرهـا خوشـحال نیسـتم و خواهشـم ایـن اسـت كـه 

دعواهـا را تمـام كنیـم و از برجـام بایـد نهایـت اسـتفاده صـورت بگیـرد.
  نمی تـوان در مقابـل مـردم دروغ گفـت چـرا كـه برخـی مسـائلی را مطـرح 
كردنـد كـه متأسـفانه برخـی در زمین دشـمن بـازی كردند امـا تمام مذاكـرات با 
پشـتوانه مـردم حركـت می كردیـم و اگر طـرف مقابل احسـاس می كرد در كشـور 
پشـتوانه ای نداریـم  و بـر سـر میـز مذاكـره نمی توانسـتیم خواسـته های خـود را 

كنیم. اجرایـی 
  این چه فكر غلطی است كه بگوییم برجام به نفع كشور نیست.

  افـرادی كـه بـا برجـام مخالفـت می كننـد بایـد گفـت كـه مخالفت آن هـا ما را 
بـه جایـی نمی رسـاند و مطابـق گفتـه ریاسـت جمهور برجـام توفیق ایـن دولت یا 
گروه هـای خاصـی نیسـت بلكـه موفقیـت این ملـت و مـردم در كنـار حمایت های 

مقـام معظم رهبری اسـت.
  ایـن مسـئله را بایـد متذكـر شـویم كـه 4 زندانـی كه در ایـران بودنـد خطاكار 
بودنـد امـا خانواده هـای آن ها گناهی نداشـتند و مـا یک اقدام انسـانی تحت آزادی 

هم وطنانمـان در آمریـكا بود.
  برخـی از نامزدهـای جمهوری خـواه در حرف هایشـان گفته انـد وقتی بر سـركار 

بیاینـد نمی تواننـد برجام را كنـار بگذارند.
  بایـد توجـه داشـت كـه بـازی در زمیـن سـعودی بـه دلیـل نگرانـی از اجـرای 

اسـت.  برجام 

آیت اهلل سیستانی 
»کالش اف کلنز« را 
تحریم کرد

ایرنـا نوشـت: آیت اهلل »سـید 
علی سیسـتانی« مرجـع عالیقدر 
عـراق در فتوایـی بـازی معـروف 
 clash( كلنـز‹  اف  ›كاش 
عنـوان  بـا  كـه  را   )of clans
اختصـاری كاش در بین جوانان 

و نوجوانـان شـهرت دارد، تحریـم كـرد. سـید ›خضیـر المدنـی‹ از وكای آیت 
اهلل سیسـتانی در سـخنرانی قبـل از خطبـه هـای نمـاز جمعـه در كربـا اخیرا 
اعـام كـرد كـه آیت اهلل سیسـتانی خریـد و فـروش و تجارت و بـازی كردن با 

ایـن بـازی الكترونیكـی را بطـور كامـل تحریـم كـرده اسـت.
 همچنیـن دفتـر آیـت اهلل سیسـتانی اصـل فتـوا را روی صفحـه شـخصی 
ایشـان گذاشـت و در پاسـخ سـوالی كه آیا اجازه خرید و فروش بازی و هزینه 
كـردن پـول بـرای ایـن بـازی امـكان پذیـر اسـت كـه عین جـواب دفتـر آیت 
اهلل سیسـتانی بـه شـرح زیر اسـت: ›طبـق نظر آیت اهلل سیسـتانی فـروش این 
بـازی صحیـح نیسـت و اصـل بازی كاش نیـز مجاز نمی باشـد و در عین حال 
مـی تـوان بـه آراء فقهـای دیگـر در این خصوص مراجعه كرد.‹ سـایت رسـمی 
عتبـه حسـینی روز سـه شـنبه درخصوص علت صـدور چنین فتوایی از سـوی 
آیـت اهلل سیسـتانی نوشـته اسـت: بـا توجـه بـه اینكه امـكان ارتقا بـازی طبق 
خواسـته هـای بازی كننده وجـود دارد، تروریسـت های داعش اخیرا توانسـته 
انـد ایـن بازی را متناسـب با سیاسـت هـای خود دسـتكاری كننـد و از طریق 

آن در بیـن نوجوانـان و جوانان سـربازگیری كنند. 
ایـن سـایت بـا اشـاره به اینكـه بـازی كاش انعكاسـی از جنگ ها و سـاح 
هـای واقعـی در فضـای مجازی اسـت، ادامـه داد: گـروه تروریسـتی داعش در 
عـراق و سـوریه توانسـته اسـت كـه ایـن بـازی را متناسـب بـا سیاسـت هـای 
خـود ارتقـا دهد. به نوشـته سـایت عتبه حسـینی، گروهک تروریسـتی داعش 
توانسـته كـه برخـی از شـخصیت هـای جنایتـكار را هـم شـكل داعشـی هـا 
طراحـی كـرده و موسـیقی را تبدیـل بـه سـرودهای داعـش كنـد و بـا اضافـه 
كـردن شـعارهای اهلل اكبـر و پرچـم داعـش بـه ایـن بـازی، آن را متناسـب بـا 
خواسـت خـود تغییـر دهـد. سـایت عتبـه حسـینی ابـراز تعجـب كـرده كـه 
معمـوال 70 درصـد بـازی بـه گونه ای اسـت كـه همواره گـروه هـای جنایتكار 
بـه نیروهـای منظـم نظامی حمله ور شـده و اقـدام به قتل و كشـتار و تخریب 

كنند. مـی 
بازی كاش اف كلنز را شـركت ›سـوپر سـل‹ در 2010 در شـهر هلسینكی 
فناند سـاخت و توانسـت در سـال 2012 حسـب اعام سـایت ›ویكیپدیا‹ بالغ 

بـر دو میلیـون و 400 هزار دالر درآمد كسـب كند. 

خیلی ها گفتند هر 
وقت مذاکره کردیم، 
کاله سر ما رفت

رئیس جمهـور بـا اشـاره بـه اینكه 
برجـام  اجـرای  روز  بـه  رسـیدن 
اسـتكبار  گفـت:  نبـود،  سـاده 
نااهـل  رقبـای  صهیونیسـت،  و 
در  افراطـی  افـراد  و  منطقـه  در 
تـاش  نیویـورک  و  واشـنگتن 
در  روز  ایـن  نگذارنـد  می كردنـد 

تاریـخ ثبـت شـود. گزیده صحبت های حسـن روحانـی  در همایش اجـرای برجام 
بخوانیـد: خبرآنایـن  از  نقـل  بـه  ادامـه  در  را  ایـران  اقتصـاد  در  نـو  فصـل 

 مخالفـان توافـق هسـته ای با هواپیمـای اختصاصی به وین و ژنـو رفتند و گفتند 
قیمـت نفـت را پاییـن آورده و ایـران را بـه زانـو در مـی آوریـم. ایـن مخالفـان در 
مجمـع عمومـی سـازمان ملل حرف زدند و بمـب را روی تابلو نشـان داده و گفتند 

بـه ایران اعتمـاد نكنید.
  خیلی هـا خواسـتند روز 23 تیـر 94 و 26 دی 94 در تاریـخ نباشـد. خیلی هـا 
تـاش كردند وسوسـه ناامیـدی را در دل ها مسـتقر كنند. آنها گفتنـد مذاكرات با 
دشـمن؟ خیلی هـا گفتنـد هر وقـت مذاكره كردیم ، كاه سـر ما رفـت و مذاكره ما 
را به جایی نمی رسـاند. برخی فلسـفه بافتند و تاریخ را به اسـتناد آوردند و گفتند 
مگـر پرهیـز از جنـگ امكان پذیـر اسـت؟ مـا راهی جـز جنـگ نداریم.امـا ملت ما 
بـر تمـام ایـن افكار و سـخنان مهـر باطـل زد و اعام كـرد خواهان تعامل سـازنده 

با جهان اسـت.
  آنچـه كـه ما انتظارش را نداشـتیم این بـود كه در ایـن كارزار به بحران و جنگ 
همسـایه و مسـلمانی بـا نـام بـرادر بیاینـد و پول خـرج كنند تـا این مذاكـرات به 

نرسد. نتیجه 
  بـا همـه مشـكات و سـنگ اندازی ها عـده ای هـم در داخـل بـذر ناامیـدی را 

می افشـاندند و كار بسـیار سـخت بـود.
  بـر اسـاس آنچـه كه من خبـر دارم قطعا اگر رئیس تیم مذاكره كننده هسـته ای 

غیـر از آقـای ظریف بود به اینجا نمی رسـیدیم.
  از رهبـر معظـم انقـاب در اعتمـاد كامـل بـه وزیـر خارجـه تشـكر مـی كنـم. 
از ایشـان تشـكر می كنـم كـه پیشـنهاد مـن را قبـول كردنـد تا امـر مذاكـره را از 
دبیرخانـه شـورای عالـی امنیت ملی بـه وزارت خارجه ببریم كه اگر ایـن اتفاق رخ 
نمـی داد كار مـا سـخت می شـد همانجـا به ایشـان گفتم كه بـا این كار یـک پیام 
می دهـم كـه موضوع هسـته ای موضوع امنیتی نیسـت بلكه سیاسـی اسـت و این 

بـه ما بسـیار كمـک كرد.
  ر دهـه آخـر 80 مـا بیشـترین درآمـد ارزی را داشـتیم و باالتریـن درآمـد ارزی 
در تاریـخ كشـور به حسـاب می آمد اما متاسـفانه اشـتغال خالص ما در ایـن دوران 

صفـر اسـت. قـرار بود اشـتغال را درسـت كنیـم اما چرا صفـر ماند.

وزیر امور خارجهخبردولت
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سبک زندگی

موفقیت

انسان های موفق قبل از 
خواب چه می کنند؟

همـه مـا داسـتان هایـی راجـع بـه افـراد موفـق 
شـنیده ایـم، اینكـه آنهـا صبـح زود از خـواب بیدار 
مـی شـوند و دنیـا را قبـل از اینكه بقیه مـردم حتی 
فنجـان قهـوه خـود را بنوشـند تسـخیر خواهنـد 
كـرد. امـا آنهـا بـا بقیـه روز خـود چـه مـی كننـد؟ 
افـراد موفـق قبـل از خواب چـه كارهایـی انجام می 
دهنـد؟ چند عـادت قبل از خـواب انسـانهای موفق 

را بـرای شـما آورده ایـم:
1 - یك ساعت مطالعه

فایـده خوانـدن یـک كتـاب خـوب در هـر شـب 
ایـن اسـت كـه  باعـث بهبـود حافظـه بلنـد مـدت 
شـما خواهـد شـد. هـر بـار كـه شـروع بـه مطالعـه 
مـی كنیـد، مغـز شـما شـروع بـه كار مـی كنـد و 
مثـل ایـن اسـت كه در حـال یـک كار عمیق فكری 
هسـتید. یـک مطالعـه در بریتانیا نشـان داد افرادی 
كـه كارهـای فكـری مثل مطالعـه انجام مـی دهند، 
نسـبت بـه سـایرین 32 درصـد كمتر بـه آلزایمر در 

سـن هـای بـاال دچـار می شـوند.
2 - جدا شدن از وسایل الکترونیکی

بنـا بـر گفتـه هـای دكتـر چارلز زیسـلر، اسـتاد 
طـب خـواب، در دانشـگاه هـاروارد، نورهـای سـفید 
تولید شـده توسـط  صفحـه تلفن همراه شـما ریتم 
خـواب طبیعـی بـدن شـما را مختـل می كنـد و در 
واقـع بـدن شـما فكر مـی كند كـه هنوز روز اسـت. 
ایـن نورهـای سـفید یـک پیـام بـه مغـز شـما مـی 
فرسـتد كـه از ترشـح شـیمیایی در مغـز جلوگیری 
مـی كنـد، و ایـن مسـئله باعـث مـی شـود تا شـما 
سـخت تـر به خـواب برویـد. پـس اگر مـی خواهید 
تـا شـب هـا خـواب آرامـی داشـته باشـید، تلفـن 

همـراه خـود را در اتاقـی دیگـر بگذاریـد.
3 - پیاده روی

 Buffer بافـر  معـروف  شـركت  عامـل  مدیـر 
دوسـت دارد هـر شـب قبـل از خـواب یـک پیـاده 
روی سـریع داشـته باشـد. او از این پیاده روی برای 
فرامـوش كـردن افـكار مربـوط بـه كار، و همچنیـن 
خسـته كـردن خـود اسـتفاده مـی كند. بـرای یک 
فـرد پـر مشـغله ، عـادت پیـاده روی در آخـر شـب 
مـی توانـد راهی خوب بـرای آرامش بعـد از یک روز 

پـر اسـترس كاری باشـد. 
4 - خالقیت

اگرانسـان سـحرخیزی باشـید، پـس بیشـترین 
میـزان خاقیـت شـما درسـت قبـل از رفتـن بـه 
بـر  محققیـن  داشـت.  خواهـد  وجـود  رختخـواب 
ایـن باورنـد كه ایـن موضـوع حقیقـت دارد چرا كه 
مغـز شـما در طـول شـب محدودیت كمتـری دارد. 
توانایـی شـما بـرای ایجـاد ارتباطـات منطقـی بدتر 
اسـت، امـا ایـن موضـوع بـه نفـع شماسـت چراكـه 
شـما قادر به انجام كارهایی هسـتید كه در شـرایط 

دیگـر نمـی توانیـد آنهـا را انجـام دهید.
5 - برنامه ریزی فردا

یـک مطالعـه در اوایل دهه نود میـادی راجع به 
اعتیـاد به برنامـه ریزی انجام شـد. محققین بر روی 
یـک گروه از دانش آموزان سـالهای آخر دبیرسـتان 
مطالعـه می كردند، درسـت 4 سـال قبـل از ورود به 
دانشـگاه. محققیـن مهـارت برنامه ریـزی این دانش 
آمـوزان را مـورد آزمـون قـرار دادنـد، و در 4 سـال 

آینـده آنها شـاهد یک نتیجه شـگفت آور شـدند.
دانـش آمـوزان بـا مهـارت برنامـه ریـزی بهتـر 
نسـبت بـه دانش آمـوزان با نمـره های بهتـر، دارای 
رتبـه هـای باالتـری بـرای ورود بـه دانشـگاه بودند. 
قطعـا، مدیریت زمان  نسـبت به اسـتعداد تحصیلی 
نقـش بزرگتـری در موفقیـت تحصیلـی آیـن دانش 

آمـوزان را ایفـا كرده اسـت .

 نحوه صحیح راه رفتن
سـر را بـاال نـگاه داشـته و بـا چشـم هایتان مسـتقیم به جلو نـگاه كنید. شـانه های خـود را در یک راسـتا با مابقی 
بدنتـان حفـظ كنیـد.  حركـت طبیعـی بازوها هنـگام راه رفتن را مختـل نكنید)حركت دسـت و پای مخالـف(. پاها را 

در یـک راسـتا و مـوازی هم قـرار داده و به اطراف منحـرف نكنید.
  اگـر بـاری داریـد؛ سـعی كنیـد آن را بـه دو قسـمت تقسـیم كنیـد و بـه دو دسـتتان بگیریـد. حمـل بـار بـا یک 
دسـت موجـب كـج شـدن پهلوهـا و قـرار گرفتـن كمر و سـتون مهـره ها در وضعیـت بدی مـی گردد و باعث آسـیب 
مـی شـود. خانـم هـا و بچـه هـای محصل بهتـر اسـت از كیف هـای دو كولـی اسـتفاده كرده یـا كیف شـان را داخل 
گـودی آرنجشـان حمـل كننـد و از انداختـن كیـف یـا سـاک بـر روی یـک شـانه خـودداری كننـد. انداختـن كیف و 
سـاک بـر روی شـانه موجـب اسپاسـم هـای شـدید عضانی و درگیـری اعصـاب این ناحیه شـده و یک كول شـخص 

بـه مـرور زمـان كج می شـود.

آموزش شیوه های صحیح ایستادن و راه رفتن

مـا ایرانی هـا در غذاهـای خـود بـه مقـدار زیادی 
از انـواع مختلـف سـبزی ها اسـتفاده می كنیـم.  امـا 
نكتـه اي كـه در عطر و طعم غذاهاي سـنتي و ایراني 
اثر گـذار اسـت شـناخت دقیق سـبزي ها و اسـتفاده 
بـه انـدازه از آنهـا در خورش هـا و غذاهاسـت. حتـي 
میـزان خرد و سـرخ كـردن این سـبزي ها در نتیجه 
اینجـا سـبزي هاي  در  اسـت.  مؤثـر  آشـپزي شـما 
غذاهایـي را كـه بیشـتر مـورد اسـتفاده اسـت بـراي 
شـما نـام مي بریـم و فوت و فـن اسـتفاده از هركدام 

را مي گوییـم.
سـبزي آش: سـبزي هایي كـه شـما بـراي پخـت 
ترتیـب  ایـن  بـه  داریـد  نیـاز  یـک آش خوشـمزه 
بـرگ  آن  نبـودن  )درصـورت  اسـفناج  هسـتند: 
چغنـدر(، جعفـري، گشـنیز و تـره. هـر انـدازه مقدار 
اسـفناج در انواع آش ها بیشـتر باشـد آش شما طعم 
و لعـاب بهتـري خواهـد داشـت، مقدار تـره نیز بهتر 
اسـت بیشـتر از بقیه سـبزي ها باشـد در این صورت 

طعـم آش خیلـي دلچسـب تر مي شـود. سـعي كنید 
سـبزي هاي  آش را خیلـي ریـز خـرد نكنیـد چـون 
بـه چشـم  و  بایـد در آش  دیـده شـوند  سـبزي ها 
بیاینـد. سـبزي هاي  آش احتیاجـي بـه سـرخ كردن 
ندارنـد. براي میزان اسـتفاده سـبزي در انـواع آش ها 
بهتـر اسـت از هـر نـوع سـبزي اي به یک قسـمت و 

یـک تناسـب مسـاوي بردارید.
سـبزي پلو و كوكو: شـوید، تره، جعفري، شنبلیله 
و سـیرتازه. هرچـه سـیرتازه در ایـن سـبزي بیشـتر 
داشـت.  خواهیـد  خوش طعم تـري  كوكـوي  باشـد 
میـزان سـبزي ها در كوكـو و پلو به یک اندازه اسـت 
ولـي شـنبلیله آن باید كمتـر باشـد. مي توانید حتي 
از مقدار كمي سـبزي خشـک شـنبلیله هم استفاده 
كنیـد. انـدازه درشـتي و كوچكـي سـبزي هاي پلو و 
كوكـو بـه این صورت اسـت كه باید از سـبزي قورمه 
سـبزي درشـت تر ولـي از سـبزي آش ریزتـر خـرد 

شـود و نیـازي به سـرخ كردن نـدارد.

سـبزي قورمه: جعفـري، گشـنیز، تره، شـنبلیله و 
اسـفناج. مي تـوان براي لعـاب دادن به قورمه سـبزي 
كمـي از اسـفناج اسـتفاده كـرد. عطر قورمه سـبزي 
مربـوط بـه شـنبلیله اسـت اما میـزان زیـاد آن طعم 
غـذاي شـما را تلـخ مي كنـد. بهتـر اسـت از خشـک 
شـده آن در غـذا بریزید كـه عطر بهتـري دارد. بهتر 
اسـت سـبزي قورمه را حسـابي سـاتوري و سـپس 
سـرخ كنیـد تـا رنـگ بهتـري بـه خـورش بدهـد، 
میـزان ایـن سـبزي ها، تـره، جعفـري و گشـنیز بـه 
یک اندازه و اسـفناج و شـنبلیله یک سـوم دسته اول 

سبزي هاسـت.
سـبزي كوفتـه و دلمـه: جعفـري، تـره، شـوید ، 
گشـنیز، ترخـون و مـرزه. در طعم نهایي انـواع دلمه 
و كوفتـه، ترخـون و مـرزه خیلـي تأثیرگـذار خواهد 
بـود و در واقـع سـبزي هایي كـه در اینگونـه غذاهـا 
اسـتفاده مي شـود سـبزي هاي معطـري اسـت كـه 
خیلـي ریـز خـرد شـده و احتیاجـي به سـرخ كردن 

نـدارد. هم 
سـبزي شـكم پرمـرغ و ماهـي: جعفـري، نعنـاع، 
گشـنیز و بـرگ سـیر. میـزان این سـبزي ها جعفري 
و گشـنیز بـه یـک انـدازه و نعنـاع نصف آنهـا خواهد 
بـود. برگ سـیر تـازه عطـر غـذاي شـما را چندبرابر 
مي كنـد. اگربـرگ سـیر نداریـد مي توانیـد از سـیر 
رنـده شـده كمـک بگیرید. سـبزي شـكم پـر ماهي 
و مـرغ بایـد بسـیار ریـز خرد و به دقت سـرخ شـود.

نحوه سرخ كردن سبزي ها 
و  مي ریزیـد  قابلمـه اي  درون  را  سـبزي ها  اول 
حـرارت زیـر آن  را متوسـط كرده و گاهـي آن را هم 
مي زنیـد تـا آب میان بافتـي سـبزي خـارج شـده و 
تبخیـر شـود، وقتـي سـبزي آبـي نداشـت، روغن را 
روي آن ریختـه و سـبزي را سـرخ مي كنیـد. بایـد 
نشـود  سـوخته  و  سـیاه  سـبزي ها  باشـید  مراقـب 
افـراد خانـواده،  و صدالبتـه بـراي سـامت بیشـتر 

سـبزي ها را بسـیار كـم تفـت دهیـد.

نکات خانه داری

ابـزاری اسـت كـه  ماشـین های لباسشـویی از آن دسـته 
اسـت  ممكـن  امـا  دارنـد.  آن سـروكار  بـا  معمـوال خانم هـا 
خیلـي از خانم هـا دربـاره اسـتفاده بهینـه و بهتـر از ماشـین 
لباسشـویي چیـزي نداننـد. رعایت چنـد نكته سـاده مي تواند 
هـم بـه عمـر مفید ماشـین لباسشـویي مـا كمک كنـد و هم 
اینكـه صرفه جویـي در مصـرف آب و انرژي را به همراه داشـته 
باشـد. چنـد نكتـه اي كه در ایـن مطلـب مي خوانید سـاده اما 
كاربردي انـد و نظـر شـما را دربـاره نحـوه اسـتفاده از ماشـین 

لباسشـویي عـوض مي كننـد.

مراقب دفترچه راهنما باشید
دفترچه راهنماي ماشـین لباسشـویي برخاف سـایر وسایل 
خانـه بسـیار پركاربرد اسـت. دفترچـه را جایي نزدیک ماشـین 
لباسشـویي بگذاریـد تـا در مواقعـي كـه ماشـین پیام هایـي 
مي دهـد كـه شـما معنـي آن پیام هـا را نمي دانیـد یـا از كار 
مي افتـد گیـج نشـوید و بتوانیـد مشـكل را خودتان شناسـایي 
و حـل كنید. دفترچه را روي خود ماشـین لباسشـویي نگذارید 
چـون ممكـن اسـت با حركات ماشـین جابه جا شـود و پشـت 

دسـتگاه بیفتد.

لباسشویي را منبع آلودگي نکنید
ایـن خطـا از آن اشـتباه هایي اسـت كـه اكثـر خانم هـا آن را 
انجـام مي دهنـد. خانم هـا معمـوال بـراي جلـوي چشـم نبودن 
لباس هـاي كثیف، آنها را درون ماشـین لباسشـویي مي ریزند تا 
زمانـي كـه ماشـین كاما پـر از لباس شـد، آن را روشـن كنند. 
غافـل از اینكـه عـرق، رطوبـت و آلودگـي لباس هـا مي تواننـد 
زمینه سـاز تولیـد انـواع میكروب هـا و وارد شـدن آنهـا درون 
مخـزن ماشـین و بقیـه لباس هـا شـوند. میكروب هایـي كـه 
در محفظه هـاي ریـز لباس هـا رخنـه مي كننـد تـا در فرصـت 
انـواع  عامـل  مي تواننـد  كننـد  فعالیـت  بـه  شـروع  مناسـب 

حساسـیت هاي پوسـتي باشـند.
ماشین لباسشویي را تراز کنید

تراز بودن ماشـین لباسشـویي براي افزایـش كارایي و ایمني 
آن بسـیار مهم اسـت. تنظیم نبودن ماشـین لباسشـویي هنگام 
كار در دور تنـد مشـكاتي به وجـود خواهـد آورد كـه در نهایت 

به این وسـیله شـما آسـیب جـدي وارد مي كند.
بیشتر صرفه جویي کنید

مي دانسـتید بـا تغییـر چنـد گزینـه از برنامه هـاي ماشـین 
لباسشـویي در كاهـش قیمـت قبـض برق تـان اثـر مسـتقیم 
مي گذاریـد؟! بـراي ایـن كار سـعي كنیـد بیشـتر لباس هـاي 

خانـواده را بـا آب گـرم )و نـه جـوش( یـا سـرد بشـویید و بـا 
آب سـرد آب كشـي نماییـد. بـه ایـن ترتیـب در انـرژي و پـول 
صرفه جویـي مي كنیـد. از آب داغ تنهـا در بعضـي مواقـع كـه 
لباس هـا به شـدت چـرک و كثیف هسـتند باید اسـتفاده كنید 
نـه همیشـه و بـراي همه لباس هـا. قـرار دادن درجه ماشـین از 
داغ بـه گـرم، مصـرف انـرژي را به نصـف تقلیل مي دهـد. نكته 
دیگـر اینكه پـودر را بیش از حد نیاز اسـتفاده نكنید، كف زیاده 
از حد به ماشـین فشـار مي آورد و ماشـین در این صورت انرژي 

بیشـتري بـراي شست وشـوي لباس هـا نیـاز خواهـد داشـت.
دقیق نگاه کنید

محفظـه اصلـي ماشـین لباسشـویي در ظاهـر كامـا تمیـز 
اسـت امـا توجه كنیـد این محفظـه سـوراخ هاي بسـیاري دارد 
كـه محل مناسـبي براي ایجاد جـرم و آلودگي اسـت. اما نگران 
نباشـید. ایـن معضل هـم راه حل آسـاني دارد. بـراي تمیزكردن 
ایـن محفظه كافي اسـت هر ماه یک دور ماشـین لباسشـویي را 
به صـورت خالي روشـن كنیـد. براي تمیزي بیشـتر مقدار كمي 
پودر شـوینده داخل آن بریزید و ماشـین را روشـن كنید. دقت 
داشـته باشـید كـه دمـاي آب بـراي ایـن كار حتمـا 60 درجـه 
باشـد كـه تمیـزي كامل تـر و نتیجـه بهتـري را بـراي شـما به 

همراه داشـته باشـد./ همشـهری آناین

نکات کاربردی در مورد ماشین لباسشویی 
لوازم خانگی

سپیده ایران منش

بین سبزی ها سرگردان نباشید

نحوه صحیح ایستادن
سـر را بـاال نگاه دارید، قـائـــم و راسـت، ســر را بــه جلـو و چانه را به داخـل بدهید، چانه را به عقـب و یا پهلو 
كج نكنید، قفسـه سـینه را جلو نگاه داشـته و اسـتخوان كتــف را عقب نگاه دارید، زانــوها را صــاف نــگاه داشـته 
و فرق سـرتان را به ســمت ســقف بكشـید، شـكم را بداخل دهید، نشـیمنگاه را بــه عقب و یا جلو كج نكنید و 
خیلـی در كمرتـان قـوس نیاندازیـد. زانوهـا را بـه سـمت روبـرور ول كنیـد. دنبالچـه را به سـمت داخل كشـیده تا 
فشـار از روی لـوردوز كمرتـان برداشـته شـود. نـاف تـا قفسـه سـینه را به سـمت بـاال بكشـید و صاف بیاسـتید. از 
پشـت دو كتـف را بـه هـم نزدیـک كنید تا قفسـه سـینه تـان بازتر شـده و حجم بیشـتری از اكسـیژن وارد شـش 
هایتـان گـردد. انگشـتان پـا را كامـا بـاز كـرده و تـاش كنیـد تمام وزن بـدن را بیـن دو كـف پاها به یـک اندازه 

تقسـیم كنیـد. مـی توانیـد روبـروی یـک آینه تمریـن كنید تـا متوجه اشـتباهات تان شـوید.
 * سـعی كنید بـه مدت طوالنی 
در یـک وضعیـت نایستــیــد امــا 
هـــرگاه مجبـور به این كار شـدید، 
سعی كنــید یـک پــای خـود را با 
قــرار دادن روی یــک جعــبه و یا 
چهـار پایـه باال نگاه داریـد و پس از 
مدتی پــای بـاال آمــده را بـا پـای 

دیگــر عوض كنید.
  هنـگام ایــستادن وزن خــود 
كـرده  توزیـع  پـا  دو  هــر  روی  را 
بـه زیـر  را  و بیشـترین وزن خـود 
انگشـت شسـت پـا اعمـال كنیـد و 
نه پاشنه پا؛ بـهتــر اســت پــاها را 
نــیز بـه انـدازه عـرض شـانه از هم 
بـاز كنیـد.  كفـش پاشـنه كوتـاه و 
راحـت بـه پـا كنیـد  و از پوشـیدن 
كفـش هایـی با پاشـنه هـای بلند و 
یـا مجلسـی به مـدت طوالنـی جدا 

خـودداری كنیـد.

درست بایست و راه برو!
زندگـی  شـیوه  تصحیـح   شـک  بـدون 
موجـب بهبـود زندگـی و طـول عمـر مـی 
نشسـتن  مثـل  روزمـره  كارهـای  شـود. 
؛ خوابیـدن و راه رفتـن ... كـه همـه مـا از 
روی عـادت كمتریـن توجـه را بـه جزییـات 
شـان داریـم. كـه اكثریت عـادات غلطی هم 
هسـتند. درسـت و صحیح ایسـتادن و توجه 
بـه جزییاتـش بسـیار مهم اسـت. چیزی كه 
بسـیاری از مـا بـه آن دقـت نداریـم. همین 
ایجـاد مشـكاتی در  بـی توجهـی موجـب 
ناحیـه كمر و سـتون مهره هـا و بعضا گاهی 
هـم موجـب آسـیب هـای شـدید و جبـران 

ناپذیـر در ایـن ناحیـه مـی گـردد. 
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ورزش و ورزشکار

یوگا کده

ویرابادرآسانا )حرکت قهرمان(
  Virabhadrasana /Warrior Pose

سپیده ایران منش

ویرابـادرا  )Virabhadra(  نام قهرمان افسـانه 
ای اسـت كـه در خدمـت شـیوا بـوده اسـت . ایـن 
حركـت در سـه وضعیـت متفـاوت تحـت عنـوان 
قهرمـان 1 ، 2 و 3 انجـام مـی شـود. قهرمـان 3 
یكـی از زیباتریـن و سـخت ترین حركات ایسـتاده 
ورزشـی  حـركات   )asana(آسـانا. اسـت  تعادلـی 

یـوگا را گوینـد.
1- در حالت تادآسانا بایستید.

2- پاهـا را بیشـتر از 3 برابـر عـرض شـانه هـا بـاز 
كنیـد . انگشـتهای پاهـا رو بـه جلـو و مـوازی بـا 

باشـند. هم 
3- سـكروم)دنبالچه( را بـه سـمت داخـل بكشـید 
تـا فشـار از روی لـوردوز كمریتـان برداشـته شـود. 
فوبیک)ازنـاف تـا قفسـه سـینه( را بـه سـمت بـاال 
بكشـید. بـا دم سـتون فقـرات را كشـیده و بلنـد 

كـرده، قفسـه سـینه را بـاز نماییـد.
4- دسـتها را در راسـتای شـانه هـا بـه دو طـرف 

كنید. بـاز 
5- وزن را بیـن دو كـف پـا تقسـیم كنیـد ، پـای 
راسـت را 90 درجـه بـه سـمت بیـرون بچرخانید . 
پـای چـپ را حـدود 60 درجه به داخـل بچرخانید 

و زانوهـا را سـفت نگـه دارید.
6- بـا بـازدم شـانه ها ، بـاال تنه و لگـن را به آرامی 
90 درجـه بـه سـمت راسـت بچرخانید طـوری كه 
دو سـمت لگـن كامـا چرخیـده و نسـبت بـه بـاال 
تنـه انحراف نداشـته باشـد. دو لگن در یک راسـتا؛ 

مقطـع قفسـه سـینه را باز و منبسـط نگـه دارید.
7- بـازدم كنیـد ، پـای چپ را صاف و كشـیده نگه 
داریـد ، زانـوی راسـت را 90 درجـه خـم كنیـد تا 

سـاق پـا عمـود و ران موازی زمین باشـد.
بـاال  بـه  طرفیـن  از  را  دسـتها   ، بگیریـد  -8دم 
و كـف دسـتها  كامـا كشـیده  . دسـتها  بكشـید 
مقابـل یكدیگر باشـند. دسـت هـا را بكشـید عقب 
تـر از گـوش هـا؛ گـردن و شـانه ها را تنس)سـفت 
و منقبـض( نگیریـد. از پشـت كتـف هـا را بـه هـم 

نزدیـک كنیـد و سـعی كنیـد قـوز نكنیـد.
9- دقـت كنیـد در طول حركـت ، چرخش صحیح 
لگـن را حفـظ كنیـد و اجـازه ندهیـد وزن تنـه به 

سـمت پای جلـو معطوف شـود.
10- سـر را در امتداد سـتون مهره نگه دارید یا در 
حالیكـه گردن كشـیده اسـت سـر را به عقـب برده 
و بـه بـاال نـگاه كنیـد. ) در صورتیكـه گـردن درد 

داریـد سـر را به سـمت عقب نكشـید (
11- بـا دم سـر را بـاال بیاوریـد ، پای جلـو را صاف 
كنیـد ، تنـه و پاهـا را 90 درجـه بـه سـمت چـپ 

بچرخانیـد و بـه حالـت تـاد آسـانا برگردید.
12- حركت را در سمت دیگر انجام دهید.

فواید:
-  خشـكی زیـر بغـل ، شـانه هـا ، كتفهـا ،  پشـت 

گـردن را از بیـن مـی برد.
 - تقویـت عضـات پـا  و  رفـع گرفتگی و خشـكی 

كشـاله ران و لگن.
-  ایـن آسـانا شـخص را هشـیار ،  بـا دقـت ئ 
محكـم مـی سـازد و نیـروی اراده را تقویـت مـی 

 . كند
 - قفسـه سـینه را بـاز كـرده  و عمـق تنفـس را 

افزایـش مـی دهـد.
 - كمک به پیشگیری از پوكی استخوان

موارد احتیاط و محدودیت :
-  كسـانی كه مشـكات جـدی زانـو و مفاصل ران  
دارنـد یـا حركـت را انجـام ندهنـد و یـا زیـر نظـر 

مربـی مجـرب انجـام دهند. 
- فشـار خـون بـاال ) مـی تواند دسـت را به سـمت 

بـاال نبـرد و در تـاج لگن قـرار دهد(
-  مشـكات قلبـی ) مـی تواند دسـت را به سـمت 

بـاال نبـرد و در تـاج لگن قـرار دهد(
 - ناراحتـی هـای شـانه :  بازوها را مـوازی یكدیگر 

یـا حتی كمـی بازتـر از یكدیگر بـاال بیاورید.
وضعیـت  در  را  سـر   : گـردن  هـای  ناراحتـی    -
طبیعـی حفـظ كنیـد و از نـگاه كردن به انگشـتان 

بپرهیزیـد. شسـت 
- نکتـه: مـی توانیـد از یـک صندلـی زیـر ران 
بـرای كمک اسـتفاده كنیـد. این ابـزار آگاهی را در 
شـماباال بـرده و موجـب سـهولت در انجـام حركت 

می شـود.

محمـد بحرانـی را می تـوان یکـی از موفق تریـن 
هنرمنـدان سـال های اخیـر دانسـت، او بـا کاراکتر 
جنـاب خـان کـه از نظـر بحرانـی دارای شـخصیتی 
جداسـت توانسـته دل میلیون هـا ایرانـی را شـاد 
خـان  جنـاب  و  جـوان  رامبـد  بـا  خندوانـه  کنـد. 
آن قـدر در ایـران محبـوب اسـت که همـه منتظرند 
تا قسـمت جدیدش شـروع شـود و بازهم هر شـب 
حداقـل یـک سـاعت بخندنـد. گفـت و گـو بـا محمد 
بحرانـی و صحبت هـای او از طـرف جنـاب خـان را از 

دسـت ندهیـد.
آقـای بحرانـی مصاحبـه را از اینجـا شـروع کنیـم، 

تیمی هسـتید؟ طرفـدار چـه 
جنـاب خـان طرفـدار صنعت نفت اسـت اما مـن طرفدار 
ایـن  روزی  امیـدوارم  و  هسـتم  شـیراز  شـهرم،  تیم هـای 
تیم هـای شـیرازی مثـل بـرق و فجـر دوبـاره لیـگ برتـری 
شـوند تـا شـیرازی های عزیـز بازهـم تیمشـان را در لیـگ 
برتـر ببیننـد. پیگیر بازی های فجر هسـتم و تنها متأسـفانه 
می توانـم آرزو كنـم كـه بازهـم ایـن تیم هـا در لیـگ برتـر 

. شند با
شمادوست فوتبالیست شیرازی هم دارید؟

اكنـون كـه نـه امـا روزگاری بـا سـیاوش اكبرپـور چنـد 
بـاری گل كوچـک بـازی كـرده ام. من یک دوسـت صمیمی 
جنوبـی بـه نـام بهنـام ارشـدی نـژاد دارم كـه در آن روزها 
باعـث آشـنایی مـا شـد. او و سـیاوش در تیم هـای پایـه ی 
شـیراز هـم تیمـی بودنـد و مـا در كوچـه بـا یكدیگـر بازی 
می كردیـم البتـه بعیـد مـی دانـم سـیاوش مـن را یـادش 

. ید بیا
صنعـت نفـت تیـم محبوبـی اسـت و با جنـاب خان 
محبوب تـر شـده اسـت، دلیل اینکـه به لیـگ برتر 

چیسـت؟ نمی کند  صعـود 
قطعـاً جنـاب خـان آرزو دارد صنعـت نفـت صعـود كنـد 
امـا دلیـل عدم صعـودش به نظـرم هم فنی و هـم مدیریتی 
اسـت. آبـادان ذاتـاً شـهر ثروتمندی اسـت، حیف اسـت كه 
مـردم آبـادان در رفاه نباشـند و تیمشـان هـم در لیگ برتر 

نباشد.
فوتبـال اروپـا چطور؟ شـما چـه تیمی، جنـاب خان 

کـدام تیم؟
جنـاب خـان كـه مالک پاری سـن ژرمـن و طرفـدار این 
تیـم اسـت امـا من از بچگـی طرفـدار آلمان و بایـرن مونیخ 

بوده ام.
جنـاب خان در لیـگ خنداننده ی برتـر حاضر نبود، 
آیـا دلیلـش ایـن بـود كـه مثـل بارسـلونای گواردیـوال اول 

؟ می شد

جنـاب خـان در ایـن زمینـه ادعایـی نـدارد و بـه نظـر 
مـن حتـی خـودش را اسـتندآپ كمدیـن نمی دانـد، هیـچ 
وقـت هـم ادعـای كمدیـن بـودن نكـرده، جناب خـان یک 
لبوفـروش حرفـه ای و یک مدیرعامل باشـگاه اسـت، به نظر 
مـن اصًا درسـت نبـود كه بخواهیـم جناب خـان را در این 

مسـابقات شـركت بدهیم.
سـرعت عمـل جـواب دادن جناب خـان در خندوانه 
فوق العـاده اسـت، آیـا ایـن دیالوگ ها بیـن مهمانان 

و جنـاب خـان از قبل پیـش بینی شـده بود؟
همگـی بداهـه هسـتند، اصوالً قسـمت های جنـاب خان 
در خندوانـه بـر مبنای یک خط داسـتانی كلـی كه در ذهن 
شـكل می گیـرد و بقیـه اش بداهـه اسـت، بر همین اسـاس 
بیـن جنـاب خـان و رامبـد دیالوگ هایی رد و بدل می شـود 
كـه خـط خاصـی دارد امـا از قبلش چیـزی نمی نویسـیم و 
فـوق العـاده بـودن رامبـد هـم در پـاس كاری دیالوگـی بـه 
جنـاب خـان خیلـی كمـک می كنـد. جنـاب خـان و رامبد 

نوعـی از تیكـی تـاكا را ارائـه می كنند.
جناب خان در چه وضعیتی است؟

مـن اكنـون دقیـق نمی دانـم جنـاب خـان كجاسـت اما 
لبو فروشـی اش را گسـترش داده اسـت و همچنان در پاری 

سـن ژرمـن تیـم داری می كند.
ایده پاری سن ژرمن از کجا رسید؟

شـما می توانیـد بپرسـید چـرا آبرامویـچ در چلسـی تیـم 
داری می كنـد؟ قطعـاً بـرای خـودش منطق بیزینسـی دارد. 
مطمئنـاً جنـاب خـان صـاح دیـده كه ایـن تیـم را بخرد و 
بـرای او بیزینـس خوبـی بوده اسـت، ایـن را هـم بگویم كه 

صـد درصـد سـهام تیم پـاری سـن ژرمن مال اوسـت.
از نظر شـما جنـاب خان اگر بازیکن می شـد شـبیه 

بود؟ بازیکن  کـدام 
مطمئنـاً كاپیتـان و بازی سـاز وسـط زمین بـود و به نظر 

من شـبیه زیـدان بود.
تیـم منتخـب جهـان از نـگاه جنـاب خـان و محمد 

بحرانـی کدام اسـت؟
تونـی   - مارسـلو   - رامـوس   - بواتنـگ   - الم  نویـر- 
كـروس - داگاس كاسـتا - آریـن روبـن - مسـی - رونالدو 

ابراهیمویـچ.  -
بازیکن مورد عالقه جناب خان؟

زالتان ابراهیمویچ.
وضعیت لبوفروشی دی ماریا به کجا رسید؟

بعـد از شـعبه منچسـتر، دی ماریـا در پاریس هـم مغازه 
لبـو فروشـی راه انـدازی كـرده بود امـا موفقیت آمیـز نبود، 

از دی ماریـا فروشـنده بیـرون نمی آید.
جنـاب خـان از رفتن بـه ورزشـگاه آزادی بـا رامبد 
جـوان بـرای دیـدار والیبال به شـما چیـزی نگفت؟

بسـیار  آزادی  ورزشـگاه  بـه  رفتنـش  از  خـان  جنـاب 
خوشـحال شـده بـود و فكر می كنم هـواداران هـم با حضور 
جنـاب خـان حـال كـرده بودنـد و خود جنـاب خـان هم با 

هـواداران كلـی انـرژی گرفتـه بود.
موضـوع محرومیـت پالتینـی و بالتـر بـرای جنـاب 

خـان مشـکلی به وجـود نیـاورد؟
جنـاب خـان هم مدتـی از طـرف كمیته ی اخاقـی فیفا 
تحـت پیگـرد بـود امـا فكـر نمی كنـم وضعیت بـدی برایش 
بـه وجـود نیامـده باشـد چـون جنـاب خـان در بیزینـس 

كامـًا سـالم عمـل می كند.
نظـر جنـاب خـان دربـاره ابراهیـم تهامـی را به تو 

اسـت؟                                                                        گفته 
ابراهیـم تهامـی یكـی از دوسـت داشـتنی ترین بازیكنان 
تاریـخ فوتبـال  ایـران اسـت و فكر كنم جناب خـان ابراهیم 
تهامـی را در كنـار علـی كریمـی یكـی از بهتریـن دریبـل 

زن هـای ایـران می دانـد.

وضعیت بهنام و احالم به کجا رسید؟
وارد زندگـی شـخصی جنـاب خـان نشـوید وگرنـه میاد 

براتونا!.
حرف آخر خطاب به هواداران جناب خان؟

مـن  و  شماسـت  همـه  پـای  خـاک  خـان  جنـاب 
محمدبحرانـی خوشـحالم و حـس خوبـی بـه مـن دسـت 
رضایـت  ابـراز  مـردم  خیابـان  در  كـه  زمانـی  می دهـد 
می كننـد و ایـن رضایـت را با هیـچ چیزی نمی شـود عوض 
كـرد. آرزوی فوتبالـی مـن ایـن اسـت كـه بازهـم بچه های 
فوتبالیسـت مـا بتوانند اروپـا بازی كنند و جایشـان در آنجا 
خالـی اسـت تا یک حال دسـته جمعـی با دیدن بازی شـان 
بكنیـم مثـل زمان هایـی كـه نتایـج آرمینیـا بیلفیلـد، هرتا 
برلیـن، اف سـی كلـن، هامبورگ و بایرن مونیـخ را به خاطر 
فوتبالیسـت های عزیزمـان دنبـال می كردیـم و یـا در بـازی 
منچسـتر - بایـرن مونیـخ 1999 بـال بال می زدیـم تا علی 
دایـی بـه زمیـن بیایـد، امیـدوارم ایـن آرزو برآورده شـود.

در مصاحبه با جناب خان مالك باشگاه پاری سن ژرمن عنوان شد

 ابراهیم تهامی و علی کریمی 
بهترین دریبل زن های ایران 

مسـی های شـهر كرمان دیروز در زمیـن چمن مصنوعی 
هتـل المپیـک بـه یک تمرین سـبک و شـاداب پرداختند و 
در ایـن تمریـن بـازی بـرروی چمـن مصنوعی را نیـز مرور 
كردنـد تـا بـرای بازی در چمـن مصنوعی ورزشـگاه عضدی 

رشـت نیز بیشـتر آمـاده گردد.
بازیكنـان تیـم فوتبال مـس كرمان كه دوشـبه به تهران 
رسـیدند در هتـل المپیـک مسـتقر شـدند و بـا انجـام یک 

تمرین سـبک آمـاده ی بـازی با داماش شـدند.
بازیكنـان مس شـهر كرمـان در این تمرین بـازی برروی 
چمـن مصنوعـی را نیز مـرور كردند تا برای بـازی در چمن 
مصنوعـی ورزشـگاه عضدی رشـت نیز بیشـتر آمـاده گردد. 
انجـام حـركات كششـی و كار بـا تـوپ و بـازی گل كوچک 

از برنامه هـای تمرینـی بازیكنـان مـس در این جلسـه بود.
نكتـه ی قابل توجـه شـادابی و روحیه ی خـوب بازیكنان 
مـس در ایـن تمریـن بود كه بـا صحبت های جـدی بگوویچ 
سـرمربی تیـم نشـان از آمادگـی همـه  جانبـه ی مسـی ها 
بـرای بـازی فـردا دارد. در ایـن تمریـن بازیكنـان جدیـد 
مـس از جملـه سـعید دقیقی نیـز هماهنگی باالیی با سـایر 
بازیكنـان مـس نشـان دادند تا دسـت بگوویچ بـرای چیدن 

تركیبـش برابـر داماش حسـابی باز باشـد.
در كنـار بازیكنـان مـس كـه در هتـل المپیـک مسـتقر 

بودنـد، بازیكنـان تیـم فوتبـال پرسـپولیس تهـران نیـز در 
همیـن مـكان بـه اردو رفته انـد بازیكنـان و مربیـان دو تیم 

در البـی حسـابی بـا یكدیگـر گـرم بگیرند. 
تیـم  فوتبـال مـس كرمـان عصرامـروز بـازی بیسـت و 
دوم خـود را در لیـگ دسـته اول ایـن فصـل برابـر دامـاش 
برگـزار می كنـد. بازی سـختی كـه در رشـت و زمین چمن 

مصنوعـی آن انجـام خواهـد گرفـت.
 امـا مسـی ها از بازی در رشـت و برابر ایـن تیم خاطرات 
بسـیار خوبـی دارنـد كـه امیدوارنـد امـروز عصـر نیـز یكی 
دیگـر از ایـن خاطـرات خـوب ثبت شـود. دو تیـم بارها در 
لیـگ برتـر بـا یكدیگر بـازی كردند كـه نكته ی قابـل توجه 
آن هـا در ایـن بـود كـه مـس همیشـه از زمیـن دامـاش بـا 

دسـت پر خارج شـده اسـت.
دو تیـم در سـابقه ی بازی هـای خـود در لیـگ برتـر پنج 
بـار در رشـت و در زمیـن داماش بـه مصاف یكدیگـر رفتند 
كـه حاصـل آن چهار تسـاوی و یـک برد برای مـس كرمان 
بوده اسـت. اینكه مس در رشـت همواره با دسـت پر زمین 
را تـرک كـرده اسـت نكتـه ی مثبتـی اسـت كـه امـروز نیز 
می توانـد بـرای ایـن تیم تداوم داشـته باشـد. مـس آخرین 
بـازی لیـگ برتـری خـود را در همیـن شـهر و برابـر همین 
تیـم انجـام داد و امیـدوار اسـت كه امروز در پایـان بازی دو 

تیـم به گونـه ای نتیجه كسـب كند كه راه صعـود مجددش 
بـه لیـگ برتـر را بازهـم در همین شـهر و همین ورزشـگاه 

همـوار كند.
دامـاش  هـواداران  كـه  از شـهر رشـت خبـر می رسـد 
بـرای ایـن بـازی تداركات وسـیعی نیـز دیده انـد و درصدد 
هسـتند كـه همـه جانبـه از تیـم خـود حمایـت كننـد تـا 
ایـن تیـم كـه هفتـه ی گذشـته مغلوب پـاس همدان شـد 
و بـه جمـع سـقوط كننده هـا نزدیـک گردیـد، بـا نتیجه ی 

ایـن بـازی وارد بحـران نشـود. از سـوی مقابـل مسـی های 
شـهر كرمـان نیز كـه همانند یک تیـم حرفه ای با شـادابی 
تمـام خـود را بـه رشـت می رسـانند، اصـا دوسـت ندارند 
كـه نتیجـه ی بـازی به گونه ای باشـد كـه آن هـا را از باالی 
دو تیـم در سـابقه ی بازی هـای خـود در لیگ برتـر پنج بار 
در رشـت و در زمیـن داماش بـه مصاف یكدیگـر رفتند كه 
حاصـل آن چهـار تسـاوی و یـک بـرد بـرای مـس كرمـان 

اسـت. بوده 

مسی ها آماده جدال با داماش
فوتبال

ایران از دیوار چین 
عبور کرد

ایـران  هندبـال  ملـی  تیـم 
در  خـود  دیـدار  سـومین  در 
رقابت هـای قهرمانـی آسـیا برابـر 

رسـید. پیـروزی  بـه  چیـن 
تیـم ملـی هندبـال ایـران در 
سـومین دیدار خود در هفدهمین 
دوره رقابت هـای قهرمانـی آسـیا 
بـه  كـه  جام جهانـی  انتخابـی  و 

میزبانـی بحریـن در حـال برگـزاری اسـت مقابـل چین قـرار گرفت و بـازی را با 
نتیجـه 36 بر 18 به سـود خـود پایان داد. شـاگردان عرفان اسـماعیاگیچ بازی 
نخسـت خـود را روز جمعـه بـا نتیجـه 25 بر 22 به عربسـتان واگذار كـرده و در 
بـازی دوم خـود با نتیجه 31 بر 26 از سـد لبنان گذشـته بودند. هفدهمین دوره 
مسـابقات هندبال قهرمانی آسـیا از جمعه، 25 دی ماه در بحرین آغاز شـد. تیم 
ملـی هندبـال ایـران در گـروه دوم ایـن رقابت ها با تیم هـای عربسـتان، بحرین، 
سـوریه و چین همگروه اسـت و در گـروه اول نیز قطر،كره جنوبـی، عمان، ژاپن، 
سـوریه و ماكائـو قـرار دارنـد. در ایـن دوره از مسـابقات به غیر از قطـر چهار تیم 
دیگـر شـانس صعـود به رقابـت های جهانـی را دارند. برنامه مسـابقات ایـران در 

مرحلـه گروهـی ایـن رقابت هـا بـه وقت تهـران به شـرح زیر اسـت:
ایران - بحرین، پنجشنبه یک بهمن، ساعت 19:30

ایران - امارات، شنبه 3 بهمن، ساعت 15:30

بانوی اول جهان 
کمانش را به حراج 
گذاشت

اول  بانـوی  نعمتـی  زهـرا 
و  تیـر  رشـته  در  جهـان  ورزش 
كمـان و دارای سـهمیه المپیـک 
پارالمپیـک ریـو ،كمـان خـود  و 
را بـه نفـع سـرطانی هـا بـه حراج 
مـی گـذارد.  وی بـا اعـام ایـن 

خبرگفـت: بـرای بـاال بـردن انگیـزه و امید بـه زندگی در بیمـاران سـرطانی گام 
برداشـته ام گاهـی سـرطان باعث معلولیـت در افراد می شـود و مـن می خواهم 
ایـن پیـام را بـه آن هـا بدهـم كـه بـا شـرایط جدید هـم می تـوان فردی شـاد و 
موفـق بـود. ایـن قهرمان جهـان افزود: قبـل از این كه سـفیر جهانی شـوم، برای 
حمایـت از بیمـاران فعالیـت می كـردم و با امضای این تفاهم نامه مسـئولیت من 
سـنگین تـر شـد. نعمتی ادامـه داد:  در مسـابقات جهانی المپیـک و پارالمپیک با 
عنـوان سـفیر جهانـی حاضـر می شـوم تـا به دیگـر ورزشـكاران نیـز بگویم همه 
مـا بایـد پیام آور سـامتی و شـادی بـرای مردم دنیا باشـیم و امید بـه زندگی در 
همـه بیمـاران را افزایش دهیم. وی در پایان گفت:  از طریق یک موسسـه خیریه، 
كمانی را كه با آن موفق به كسـب سـهمیه المپیک و پارالمپیک شـدم در سـطح 
بیـن المللـی بـه مزایـده می گـذارم و مبلـغ حاصـل از ایـن كار را بـرای حمایت 
بیمـاران سـرطانی كشـورم هزینـه می كنـم. البته هنـوز این حركـت در مراحل 

مقدماتـی اسـت و پـس از قطعـی شـدن، زمـان آن را اعـام مـی كنـم.

عادل مازندرانی داور 
بازی داماش و مس

رضـا عـادل بـازی تیم هـای 
دامـاش گیـان و مـس كرمان 
كـه  كـرد  خواهـد  قضـاوت  را 
رضـا  و  عظیم پـور  اكبـر  علـی 
بـازی  ایـن  در  را  او  كنعانـی 
كمـک خواهنـد كرد. از سـوی 
اسـامی داوران بازی هـای ایـن 

هفته ی لیگ دسـته اول كشـور اعام شـد.بر  اسـاس اعام كمیته ی داوران 
فدراسـیون فوتبـالُ رضـا عادل بـازی تیم های داماش گیـان و مس كرمان 
را قضـاوت خواهـد كـرد كه علی اكبـر عظیم پور و رضا كنعانـی او را در این 
بـازی كمـک خواهنـد كرد. مهدی شـجاعی داور چهـارم این بـازی خواهد 
بـود و رضـا پیـروزرام نیـز بـر كار داوران نظـارت خواهـد كـرد. امـا نكته ی 
قابـل توجـه در ایـن موضـوع گذاشـتن داوران از اسـتان هایی اسـت كـه 
مـس در جـدول رقابت هـا بـا تیم هـای آن اسـتان ها رقابت مسـتقیم دارد. 
در حالـی كـه هفتـه ی گذشـته یـک داور شـیرازی بـازی مـس را قضاوت 
كـرد كـه بـا توجه بـه رقابت تیـم مس و سپاسـی در جـدول ایـن موضوع 
حساسـیت برانگیـز بـود، ایـن هفته نیـز یـک داور مازندرانی بـازی مس را 
داوری خواهـد كـرد كـه تیـم خونـه به خونـه از این اسـتان با مـس رقابت 

مسـتقیم دارد...

ژاپن به ایران 
رسید، عربستان 
حریف قطر شد 
پایانـی  بـازی  دو  انجـام  بـا 
گـروه دوم مقدماتی المپیک در 
آسـیا حریـف تیـم قطـر نیز در 
این مسـابقات عربستان معرفی 
شـد.  در صورتـی كـه روزهـای 
در  ایـران  تیـم  حریـف  پیـش 

مرحلـه بعـدی یعنـی ژاپـن مسـجل شـده بـود، بـا انجـام بـازی تیـم های 
ژاپـن و عربسـتان تیـم دوم ایـن گـروه نیـز مشـخص شـد و بدیـن ترتیب 

عربسـتانی هـا نیـز بایـد در مقابـل قطـر قـرار بگیرنـد
. در دو بـازی انجـام شـده در گـروه دوم ایـن رقابـت هـا بیـن تیم های 
كـره شـمالی و تایلنـد بـه تسـاوی 2 بـر 2 رسـید و ژاپنی ها نیز توانسـتند 
بـا نتیجـه 2 بـر یک از سـد عربسـتان بگذرند. بدیـن ترتیب ژاپنـی ها با 9 
امتیـاز ممكـن در صـدر ایـن گروه قـرار گرفتند كـه باید روز جمعـه با تیم 
امیـد كشـورمان مقابلـه كننـد و عربسـتانی ها نیـز عنوان دوم را به دسـت 
آوردنـد. نكتـه جالـب تیـم دوم این گروه اسـت چراكه تیم های عربسـتان، 
كـره شـمالی و تایلنـد هـر 3 دو امتیـازی هسـتند و تنهـا به دلیـل تفاضل 
گل عربسـتانی ها موفق شـدند با حداقل امتیاز كسـب شـده تیم دوم این 

گروه محسـوب شوند.

خبرهندبال المپیکفوتبال
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پایان تحریم ها و انتظار 
گشایش در صنعت 

خودروی ایران

از مدت هـا پیـش كـه زمزمه هـای لغـو تحریم ها 
شـدت یافتـه بـود، خبرهـای متنوعـی از حضـور 
خودروسـازان بـزرگ جهانـی در ایـران بـه گـوش 
می رسـید. نام هـای برندهـای برتـر جهانـی هـر از 
چندگاهـی به عنـوان شـركای آتـی خودروسـازان 
داخلی شـنیده می شـد. حتـی برندهـای آمریكایی 
خوانـده  ایـران  بـازار  بـه  ورود  نامزدهـای  نیـز 
می شـدند. از سـویی، وزارت صنعت و خودروسازان 
داخلـی نیـز از شـروط خود بـرای همكاری سـخن 

می گفتنـد.
امـا همـه ایـن حـرف و حدیث هـا بـه گونـه ای 
ایران خـودرو  شـركای  نهایتـاً  كـه  رفـت  پیـش 
گمنـام  سـازنده  چنـد  و  رنـو  پـژو،  بـه  سـایپا،  و 
میـان  از  و  شـدند  محـدود  چینـی  كار  تـازه  و 
در  امـروزی كـه مشـتریان  و  مـدرن  خودروهـای 
انتظـار آنهـا بودنـد، نـام چنـد خـودروی منسـوخ 
 207i شـده و از رده خـارج نظیـر پـژو 307 و پـژو
اعـام شـد. امـا از دیـروز و اعـام لغـو تحریم هـا 
مخصوصـاً تحریم هـای مرتبـط بـا صنعت خـودرو، 
ایـن  در  گرفته انـد.  شـكل  دوبـاره  امیدواری هـا 
بـه چشـم می خورنـد.  موانعـی هنـوز هـم  میـان 
و  قدیمـی  بـا سـاختارهای  داخلـی  خودروسـازان 
مدیریتـی مبتنـی بـر ارجحیت سـودآوری، در برابر 
خودروهـا مجهـز و بـه روز دنیـا مقاومـت خواهنـد 
كـرد. از سـویی ورود خودروسـازان امریكایـی نیـز 

همچنـان بـا امـا و اگرهایـی همـراه اسـت. 
حضـور خودروسـازان اروپایـی نیز نیاز بـه ایجاد 
زیرسـاخت ها، امنیـت سـرمایه گذاری طوالنی مدت 
و ایجاد گشایشـی در بازار اسـتراتژیک منطقه ای از 
طریـق روابـط سیاسـی دارد. حجم تقاضـای باالی 
بـازار ایـران و نارضایتـی از تولیدات داخلـی، نیاز به 
ایجـاد تنـوع و تكثـر بـازار از طریـق رقابتـی سـالم 
دارد كـه همیـن یـک مـورد می توانـد بزرگ تریـن 

چالش پیـش روی دولت باشـد.

واردكننـدگان پرنفـوذ خـودرو نیز ممكن اسـت 
بـازار آزاد را برنتابنـد. خودروسـازان چینی هم باید 
بـرای مانـدن در یـک بـازار رقابتـی، مشـوق های 
جدیـدی را ارائـه نماینـد. هرچنـد چنیـن امـری 
می توانـد یـک بـازار ایـده آل خودرویـی را ترسـیم 
كنـد و رؤیـای دیرپـای مشـتریان خـودرو ایـران را 
محقـق سـازد امـا باید دید كـه نهایتـاً چنین امری 
بـا وجـود موانع بی شـمار كـه تنها معـدودی از آنها 

یادشـده، امكان پذیـر خواهـد بود؟

وی بـه نرخ جرایم در كشـور اشـاره كـرد و گفت: عبور از 
چـراغ قرمـز به عنـوان یكـی از تخلفات حادثه سـاز از 100 
هـزار تومـان به 200 هـزار تومان، سـرعت غیرمجـاز )بیش 
از 30 كیلومتـر در سـاعت( از 100 هـزار تومـان بـه 200 
هـزار تومـان و همچنیـن سـرعت غیرمجاز )تـا 30 كیلومتر 
در سـاعت( از 40 هـزار تومـان بـه 60 هـزار تومـان افزایش 

یافته اسـت.
 رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ناجـا گفـت: تـا 
زمانیكـه سـاز و كار اجرایـی فراهـم نشـود افزایـش نـرخ 
جرایـم رانندگـی هـم اعمـال نمـی شـود. بـه نقـل از مهـر 
جرایـم  نـرخ  افزایـش  خصـوص  در  مهـری  تقـی  سـردار 
رانندگـی افـزود: بـا افزایـش و یـا كاهـش نـرخ تـورم و بـر 
اسـاس قانـون، هـر سـه سـال یـک بـار بـا تصویـب هیئـت 
وزیـران، پیشـنهاد افزایش از سـوی نیـروی انتظامی و تایید 
وزیـر راه و شهرسـازی و دادگسـتری مـورد بررسـی قـرار 
مـی گیـرد؛ البتـه فلسـفه وجود ایـن قانـون بـرای برقراری 
نظـم، انضبـاط، امنیـت و رعایت حقـوق دیگران اسـت. وی 
ادامـه داد: تاش شـبانه روزی مسـئوالن نیـروی انتظامی و 
مجلس شـورای اسـامی در راسـتای برقراری نظم و امنیت 

قابـل تقدیـر و تشـكر اسـت.
 رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ناجـا تاكیـد كرد: 
افزایـش جرایـم رانندگـی برابـر قانـون اجرایـی و عملیاتـی 
مـی شـود در واقع از طریق دولـت به نیـروی انتظامی اباغ 
و پس از فراهم شـدن شـدن سـاز و كار آن، قابلیت اجرایی 
شـدن دارد. سـردار مهـری افـزود: البتـه تعـداد تخلفـات 
انـدک اسـت؛ 11 مـورد تخلفـات حادثـه سـاز داریـم كه با 

جـان مـردم سـر و كار دارند. 
بـرای افـرادی كـه بـا مصـرف مـواد روانگـردان رانندگی 
مـی كننـد و جان مـردم را به خطر مـی اندازنـد، نمی توان 
قیمتـی تعییـن كـرد. رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی 
ناجـا بـه نـرخ جرایم در دیگر كشـورها اشـاره كـرد و افزود: 
در دنیـا بـرای تمامـی تخلفـات رانندگـی تعاریفـی وجـود 
دارد؛ در كشـورهای اروپایـی شـاهد هسـتیم كه رسـیدگی 
بـه تخلفـات رانندگـی به عنوان یكی از مسـائل اساسـی آن 

كشـور محسـوب می شـود.
 وی گفـت: در كویـت برای رانندگانی كـه حین رانندگی 
از مشـروبات الكلی اسـتفاده مـی كنند، 500 دینـار جریمه 
نقدی، یک سـال بازداشـت، ابطال گواهینامـه و در نیوزلند 
نیـز 6 هـزار دالر جریمـه نقـدی، 2 سـال بازداشـت و یـک 
سـال تعلیـق گواهینامـه اعمـال مـی شـود. سـردار مهـری 
ادامـه داد: جریمـه عبـور از چـراغ قرمـز در قطر نیـز 6 هزار 
ریـال، برابـر بـا پنج میلیون تومـان پول ایرانی اسـت. رئیس 
پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ناجا افـزود: تعـداد افرادی كه 

منجـر بـه وقوع حوادث حادثه سـاز می شـوند، اندک اسـت 
البتـه ایـن را هـم بایـد بدانیـم كـه حـوادث رانندگـی مثل 
آب، بـرق و .... نیسـت كـه در سـبد خانوار باشـد؛ حدود 40 
تـا 50 درصـد در اسـتان های كشـور بـه دلیل سـرعت باال 
جـان خـود را از دسـت داده انـد، ایـن در حالـی اسـت كـه 
نـرخ جریمـه سـرعت غیرمجـاز در انگلسـتان 1000 پونـد 
اسـت. وی بـه نـرخ جرایـم در كشـور اشـاره كـرد و گفـت: 
عبـور از چـراغ قرمز بـه عنوان یكـی از تخلفات حادثه سـاز 
از 100 هـزار تومـان بـه 200 هزار تومان، سـرعت غیرمجاز 
)بیـش از 30 كیلومتـر در سـاعت( از 100 هـزار تومـان بـه 
200 هـزار تومـان و همچنیـن سـرعت غیرمجـاز )تـا 30 
كیلومتـر در سـاعت( از 40 هـزار تومـان به 60 هـزار تومان 

افزایـش یافته اسـت. 
قانون گرایی در جامعه رو به افزایش است

سـردار مهـری بـه تعـداد 16 هـزار و 870 نفـر كشـته 
ناشـی از تصادفـات در سـال 93 اشـاره كـرد و گفـت: بایـد 
بدانیـم كـه چه كسـانی باعث وقـوع این حوادث می شـوند؛ 

در تصادفـات منجـر بـه فوت حدود 30 تـا 40 درصد راننده 
بـوده انـد كـه تمامی ایـن افراد )راننـده ها( مقصر نیسـتند؛ 
البتـه در حـال حاضـر قانون گرایی در سـطح جامعـه رو به 

افزایش اسـت. 
اعمال جرایم برای پیشگیری از وقوع جرم است

رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ناجـا بـا تاكیـد بـر 
اینكـه اعمـال جرایـم بـرای پیشـگیری از وقوع جرم اسـت، 
بیـان داشـت: بر اسـاس قانـون مصـوب هیئت وزیـران باید 
تخلفـات خصوصـا تخلفـات حادثه سـاز كمتر شـود؛ باید از 
ابزارهـای كنترلـی و فنـاوری نویـن از جمله دوربیـن ها در 

سـطح شـهر و جاده ها بیشـتر اسـتفاده شـود. 
70 درصد تخلفات عبور از چراغ قرمز 

توسط دوربین ها ثبت شده است 
سـردار مهـری گفـت: طـی 9 مـاه گذشـته حـدود 70 
درصـد تخلفـات عبـور از چـراغ قرمـز توسـط دوربیـن هـا 
ثبـت و بـه افـراد متخلف اطاع رسـانی و آن هـا نیز متوجه 

اقـدام خطرنـاک خـود شـده اند. 

وی بـا بیـان اینكه پلیـس مجری قانون و مقررات اسـت، 
تاكیـد كـرد: اعمـال جرایـم بـرای برقـراری نظـم و امنیـت 
جانـی راننـدگان اسـت؛ مـردم مـا نیز قانـون مدار هسـتند 
و امیدواریـم در برقـراری نظـم در سـطح جامعـه بـا پلیـس 

كنند. همـكاری 
هرگز به دنبال جریمه کردن نیستیم

رئیـس پلیـس راهنمایـی و رانندگـی ناجـا گفـت: پلیس 
هرگـز بـه دنبال جریمـه كردن نیسـت بلكه اجـرای قوانین 
اسـاس  بـر  اگـر  اسـت؛  راننـدگان مدنظـر  بـرای سـامت 
قوانیـن و مقـررات تـردد صـورت بگیـرد قطعـا در جامعـه 

مشـكلی پیـش نخواهـد آمـد. 
وی ادامـه داد: طبیعی اسـت كه در هـر جامعه ای تخلف 
وجـود دارد و اسـتفاده از ابزارهـای جریمـه مـی توانـد از 

وقـوع جرایـم پیشـگیری كند. 
سـردار مهـری خطـاب به مـردم گفـت: تازمانی كه سـاز 
و كار اجرایـی فراهـم نشـود افزایـش نرخ جرایم هـم اعمال 

نمی شـود. 

افزایش نرخ جرایم رانندگی فعال اعمال نمی شود

نامه خاندان فردوس، گرامی و دیلمی 
به بزرگ ترین خودروساز اروپا

3 خانـواده تاجـر پیشـه و كارآفریـن ایـران بـرای دریافـت 
نمایندگـی فولكـس واگـن یـا ایجـاد خـط تولیـد برخـی از 
محصـوالت ایـن شـركت در ایـران، تقاضـای خـود را بـرای 

بزرگ تریـن خودروسـاز اروپـا ارسـال كردنـد.
3 خانـواده تاجـر پیشـه و كارآفریـن ایـران بـرای دریافـت 
نمایندگـی فولكـس واگـن یـا ایجـاد خـط تولیـد برخـی از 
محصـوالت ایـن شـركت در ایـران، تقاضـای خـود را بـرای 
بزرگ ترین خودروسـاز اروپا ارسـال كردند. تقاضـا برای تولید 
و عرضـه خودروهـای آلمانـی به اوج خود رسـیده تا جایی كه 
بخـش خصوصی كشـور خواهـان سـرمایه گذاری بـرای تولید 
و عرضـه محصـوالت فولكـس  واگـن شـده و تقاضـای خود را 
بـرای این شـركت بـزرگ اروپایی ارسـال كرده اسـت. آنگونه 
كـه اقتصادنیـوز كسـب اطـاع كـرده، سـه خاندان فـردوس، 

گرامـی و دیلمـی بـه عنـوان مالـكان شـركت های ماموت، گلسـتان و گلدیـران بـا ارسـال تقاضانامه هایی جداگانه خواسـتار 
همـكاری بـا فولكـس واگـن شـده اند. این سـه خانـواده در كنار فعالیت هـای اقتصادی خود چند سـالی اسـت كه بـه وارات 
خـودرو نیـز روی آورده انـد شـركت های معتبـری را بـه ثبـت رسـانده انـد. ماموت كـه عمدتـا در خودروهای نیمه سـنگین 
فعالیـت مـی كنـد قصـد دارد بـا شـركا مـان كه یكـی از زیـر مجموعه های فولكس اسـت بـه همـكاری بپردازد ضمـن آنكه 
برخـی شـنیده هـا حاكی از آن اسـت كـه خاندان فـردوس برخـی رایزنی  ها را بـرای تولیـد خودروهای سـواری فولكس نیز 
آغـاز كرده انـد. نـام خانـواده گرامـی بـا هیوندایی و كیـا موتورز كره، گـره خورده اسـت. این خانـواده اصیل كه از دیـر باز در 
صنعـت غذایـی فعـال بوده سال هاسـت كه با تاسـیس دو شـركت اطلس خودرو و آسـان موتور بـه واردات انـواع محصوالت 
كیـا و هیوندایـی روی آورده انـد. شـاید بـه خاطـر موفقیـت در عرضـه ایـن دو خـودرو باشـد كه گرامـی ها تصمیـم به اخذ 
نمایندگـی دیگـری كـرده و خواسـتار همـكاری به یک خودروسـاز آلمانی شـده اند. خانواده دیلمـی نیز كـه در واردات لوازم 
خانگـی و صوتـی و تصویـری فعـال اسـت و بـا اخذ نمایندگـی ال جی، شـركت گلدیـران را به ثبت رسـانده، در اواخر سـال 
89 اقـدام بـه واردات خـودرو ام جـی از چیـن كـرد و حال قصـد دارد در فضای پسـاتحریم خـودروی با كیفیت تـری را وارد 
بـازار خـودرو ایـران كنـد. بـه غیر از این سـه خانـواده اصیل، ایران خـودرو، گروه خودروسـازی چابهـار و كرمان خـودرو نیز 
بـرای تولیـد و عرضـه محصـوالت فولكس در حال مذاكره هسـتند. برخـی منابع آگاه از ارسـال 250 تقاضانامه شـركت های 

ایرانـی بـرای همـكاری با شـركت فولكـس  واگن خبـر داده اند.

تویوتا Rav4 2016 به بخشنامه جدید 
ایرتویا اضافه شد

جهـت  در  خـود  اهـداف  راسـتای  در  ایرتویـا  شـركت 
تسـهیل خریـد و بهـره منـدی طیـف بیشـتری از هموطنان 
عزیـز از محصـوالت بزرگترین خودروسـاز دنیا در بخشـنامه 
جدیـد فـروش خـود شـرایط بسـیار متنـوع و جذابـی را در 

نظـر گرفته اسـت.
بـه نقـل از اخبـار خـودرو ، شـركت ایرتویـا در راسـتای 
منـدی  بهـره  و  خریـد  تسـهیل  جهـت  در  خـود  اهـداف 
طیـف بیشـتری از هموطنـان عزیـز از محصـوالت بزرگترین 
خودروسـاز دنیـا در بخشـنامه جدیـد فـروش خـود شـرایط 

بسـیار متنـوع و جذابـی را در نظـر گرفتـه اسـت.
در ایـن بخشـنامه مـواردی همچـون، تخفیفـات نقدی تا 
سـقف 4 میلیـون تومـان و بیمـه بدنـه رایـگان بـرای خرید 
هـای نقـدی، وام خریـد خودرو تا سـقف 70 میلیـون تومان 

بـرای خریـد هـای اقسـاطی دیده می شـود.
همچنیـن شـرایط اقسـاطی نیـز بـه دو صـورت كوتـاه مـدت)6 تـا 9 ماهه( بـدون بهـره و بلند مـدت )تـا 24 ماهه( با 
كارمـزد 18% نیـز در بخشـنامه جدید اضافه شـده اسـت. الزم به ذكر اسـت در این بخشـنامه امكان پیـش خرید خودرو 

های لكسـس و تویوتا نیز با سـود مشـاركت تا سـقف 28% فراهم شـده اسـت.
همچنیـن اضافـه شـدن خـودروی  روفـور  مـدل 2016 در بخشـنامه جدیـد بـه چشـم مـی خـورد. ایـن خـودرو بـا 
تغییراتـی در ظاهـر بـا چهـره جدیـد و از حیث فنی مشـابه نسـل موفق پیشـین خـود و با پیشـرانه 2،5 لیتـری وارد بازار 

می شـود .
از جملـه تغییـرات ظاهـری شـكل گرفتـه در طراحی این خـودرو به مواردی همچـون طرح جدید و جـذاب چراغ های 

جلـو و عقـب، سـپر های جلـو و عقب و جلو پنجـره می توان اشـاره كرد.
تیـپ فـول خـودروی روفور با امكانات كاملی نظیر سنسـور هـای پارک در عقب و جلو، دوربین عقـب، تنظیم اتوماتیک 
 ،ECO,SPORT,NORMAL امـكان انتخـاب نحـوه رانندگـی بـه صـورت ،)Auto Leveling(    نـور چـراغ جلـو
سیسـتم تهویـه مطبـوع اتوماتیـک بـا قابلیـت تنظیـم دوگانـه دما برای سرنشـینان جلـو، صفحه نمایشـگر و نویگیشـن ، 
تنظیـم برقـی صندلـی راننـده، سیسـتم ورود بـدون كلیـد با اسـتارت دكمه ای، سـان روف،كـروز كنترل، صنـدوق برقی 

صنـدوق عقـب، آینـه های تاشـو برقـی … به فروش میرسـد. 

ایرتویافولکس واگن

خودروهای فاقد
 یورو 4 و یورو 5 
پالک نمی شوند
معـاون محیط زیسـت انسـانی 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
 200 تاكنـون  اینكـه  بیـان  بـا 
هوشـمند  خانگـی  موتورخانـه 
هم اكنـون  گفـت:  اسـت،  شـده 
خودروهـای تولیدی فاقـد یورو 4 و 

خودروهـای وارداتـی فاقد یورو 5 پاک نمی شـوند. سـعید متصـدی در همایش روز 
هـوای پـاک كـه در سـازمان محیـط زیسـت برگزار شـد گفـت: در هیچ جـای دنیا 
آلودگـی هـوا توسـط یـک سـازمان تولید یـا برطرف نمی شـود و هر شـخص در آن 
نقش مهمی را ایفا می كند. معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت بـه برخـی از اقدامات این سـازمان در جهـت كاهش آلودگی هوا اشـاره كرد 
و گفـت: خودروهـای دیزلـی فاقد فیلتـر دوده و همچنین خودروهـای تولیدی فاقد 
یـورو 4 و خودروهـای وارداتی فاقد یورو 5 شـماره گذاری نمی شـوند. وی با اشـاره به 
جلوگیری از تولید و توزیع بنزین پتروشـیمی گفت: در گذشـته میزان بنزن موجود 
در هـوا PPD 600 بـود در صورتیكـه اسـتاندارد آن زیـر PPD 5 اسـت و بـا توقف 
تولیـد و توزیـع بنزیـن پتروشـیمی توانسـته ایم این عـدد را به PPD 15 برسـانیم. 
معاون محیط زیسـت انسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت ادامه داد: در سـال 
94 به نسـبت سـال 93، 18 درصد مصرف گاز در نیروگاه های كشـور افزایش یافته 

و امـروز فقـط 15 درصـد نیروگاه هـای كشـور از مـازوت اسـتفاده می كننـد.

درسـت اسـت كـه SUV مخفـف واژه وسـیله نقلیه كاربردی اسـپرت اسـت 
امـا مرسـدس GLC را باید سـتاره خودروهـای كاربردی دانسـت. در میان انبوه 
خودروهـا در كاس هـای مختلـف، شاسـی بلنـد جمـع و جـور مرسـدس كه بر 
پلتفرم كاس سـی سـوار شـده، خودرویی بسـیار سـودمند، مفرح و جذاب است. 
در حالـی كـه تـا پیـش از ایـن در ایـن رده، خودروهـای ب ام و X3 و آئـودی 
Q5 موفقیت هـای زیـادی كسـب نموده بودند، مرسـدس با طراحی به روز شـده 
و مـدرن خـود می توانـد ایـن رقبـا را بـه كنار بزنـد. اگر به پیشـینه ایـن خودرو 
عاقـه منـد باشـید باید مدل GLK را جسـتجو نماییـد زیرا این مدل با شـیوه 
 GLK برخاف GLC .مبدل شـده اسـت GLC نامگذاری جدید مرسـدس به
سرشـار از خطـوط مایـم و نـرم اسـت و خبـری از طرح های شكسـته و تند در 
آن نیسـت. چراغ هـا و جلوپنجـره نیـز بـا سـبک جدیـد طراحـی بنـز هماهنگ 
می باشـند. مـدل 250 یكـی از مدل هـای پایـه GLC بـه شـمار می آیـد. حتی 
بـا وجـود مـل ممتـازی چـون AMG می تـوان گفـت كـه مـدل پایـه نیـز بـه 
 Q5 حدود 8 میلی متـر از آئودی GLC .انـدازه كافـی گیرایـی و جذابیـت دارد
باریک تـر و بـه همـان میـزان از X3 عریض تـر اسـت. طـول آن بـه 4656 میلی 
متـر می رسـد. ارتفـاع آن نیـز از هـر دو رقیـب آلمانی كمتـر و بـه 1639 میلی 
متـر بالـغ می گـردد. فاصلـه بین دو محـوران 2873 میلی متر اسـت كـه از رقبا 
بیشـتر بـوده و حكایـت از جای پای بیشـتر برای سرنشـینان دارد. از ویژگی های 
GLC می تـوان ضریـب مقاومـت در برابر باد بسـیار جالـب در این كاس یعنی 
تنهـا 0,31 را ذكـر كـرد. ایـن نشـان می دهـد كـه GLC آئرودینامیـک تریـن 
خـودروی شاسـی بلنـد جهـان اسـت. بـرای بهبـود آئرودینامیـک، هواكش های 

رادیاتـور بهینـه شـده و در زیـر بدنـه نیز صفحـات كامًا صافـی قرار داده شـده 
اسـت. اسـتفاده از فـوالد بـا مقاومت كششـی بـاال و همچنیـن آلومینیـوم برای 
قسـمت جلو، سـقف و كاپوت و تعلیق، باعث كاهش 80 كیلوگرمی وزن خودرو 
شـده اند. تنهـا اسـتفاده از منیزیـوم در یـک مـاژول جعبـه دنده، 12 كیلـو. گرم 
كاهـش وزن را بـه دنبـال داشـته اسـت. در زیـر كاپـوت مـدل GLC 250 یک 
موتور 2,0 لیتری توربو با قدرت 211 اسـب بخار در دور 5500 و گشـتاور 350 
نیوتـن متـر در دور موتـور بین 1200 تـا 4000 آرام گرفته اسـت. انتقال نیروی 
ایـن موتـور برخـاف مـدل سـدان كاس سـی كـه از یـک گیربكس 7 سـرعته 
خـودكار سـود می بـرد، بـه یـک گیربكـس 9 سـرعته 9G-Tronic همـراه بـا 
مبدل گشـتاور سـپرده شـده اسـت. بدین ترتیب این شاسـی بلند قادر اسـت در 
7,3 ثانیه از سـكون به سـرعت 100 كیلومتر بر سـاعت دسـت یابد. این شـتاب، 
از ب ام و بهتـر و كمـی از آئـودی كندتـر اسـت. سیسـتم انتقال نیرو بـه هر چهار 
چرخ فورماتیک نیز تقسـیم گشـتاور را به نسـبت 67/33 درصد بین محورهای 

جلـو و عقـب انجـام می دهد. 

250 GLC بررسی مرسدس بنز اولین زن موتور 
سوار ایرانی

خبرگـزاری فرانسـه در گزارشـی 
مصـور موضـوع موتورسـواری زنـان 
در چهـار كشـور خاورمیانـه را مورد 
توجـه قـرار داده و در ایـن میـان از 
ایـران بهنـاز شـفیعی دختـر موتـور 
عنـوان  بـه  را  كـرج  سـاكن  سـوار 
موتورسـوار حرفـه ای زن در ایـران 
منبـع  ایـن  اسـت.  انتخـاب كـرده 

خبـری در حالیكـه موضـوع موتورسـواری زنـان در چهار كشـور مصر، مراكـش، ایران 
و لبنـان را دسـت مایـه گزارشـی تصویـری قـرار داده بـه سـراغ بهنـاز شـفیعی بانوی 
موتورسـوار ایرانـی رفتـه اسـت. بـه نوشـته ایـن خبرگـزاری بـا وجـودی كـه در ایران 
موتورسـواری در اماكـن عمومـی بـرای زنان ممنوع اسـت اما بهناز شـفیعی 27 سـاله 
پـس از فارغ التحصیلی رشـته حسـابداری تصمیم گرفته رشـته خود را رهـا كند و به 
دنبـال عاقـه كودكـی خود بـرود. این بانـوی ایرانی كه از 15 سـالگی به موتورسـواری 
عاقمنـد شـده اسـت بـا موافقت خانـواده به شـكل حرفـه ای به دنبـال موتورسـواری 
مـی رود و اكنـون بیـش از هـر زمانـی زندگـی اش بـا موتـور گـره خـورده اسـت. او در 
ایـن رابطـه می گویـد: می توانـم بگویم تمـام زندگی من به موتورسـیكلت گـره خورده 
اسـت. رانندگـی راهـی اسـت كـه از طریـق ان می توانم ذهـن خـود را آزاد كـرده و به 
آرامـش برسـم. شـفیعی اولیـن بانـوی موتورسـوار در ایـران و خاورمیانـه اسـت كه به 
شـكل حرفـه ای ایـن رشـته را دنبـال می كنـد. او چندی قبل موفق شـد در كنـار 10 
دختر عاقمند دیگر مجوز تمرین در پیسـت موتور سـواری آزادی را به دسـت بیاورد.

مرسدس بنزمحیط ریست خبر
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سـخنگوی وزارت بهداشـت از اصـاح قیمـت داروهای 
خارجـی بعـد از اجـرای برجـام خبـر داد. ایـرج حریرچی 
در نشسـت خبـری روز گذشـته بـا اشـاره به ایـن موضوع 
گفـت: »البتـه این به معنای این نیسـت كـه قیمت داروها 
از فـردا اصـاح شـود؛ بلكه این اتفـاق بـرای داروهایی كه 

از االن بـه بعـد بـه كشـور می آینـد، می افتد.«
 او افـزود: »در شـرایط تحریـم بـا اقدامـات مدیریتـی 
توانسـتیم قیمـت بسـیاری از داروهـا را كاهـش دهیـم؛ 
امـا نمی توانیـم دربـاره همـه داروهـا یا یـک داروی خاص 
صحبـت كنیـم و قیمـت دارو بـه قیمـت جهانـی وابسـته 

ست.  ا
تـا آنجـا كـه توانسـته ایم قیمـت دارو را كاهـش دادیم 
و امیدواریـم بیـش از ایـن نیز كاهـش یابد.« او در پاسـخ 
بـه سـوالی دربـاره بودجـه وزارت بهداشـت در  سـال 95، 
از افزایـش 10 درصـدی بودجـه وزارت بهداشـت از محـل 

درآمدهـای نفتـی و مالیـات در  سـال آینـده خبـر داد و 
گفـت: »بـا توجه بـه سیاسـت های دولـت، بودجـه وزارت 
بهداشـت برای  سـال 95 طوری طراحی شـده كـه وزارت 
كـرده،  حاصـل  كـه  را  دسـتاوردهایی  بتوانـد  بهداشـت 
تثبیـت كنـد. مثـا بـرای برنامـه پزشـک خانـواده بودجه 

الزم دیده شـده اسـت.« 
بـه گزارش ایسـنا، حریرچی به نگرانی وزارت بهداشـت 
بـرای  سـال آینـده اشـاره كـرد: »مهم تریـن نگرانـی مـا 
بـرای  سـال 95 رشـد كمـی اسـت كـه بودجـه بیمه هـا با 
آن مواجـه اسـت. در حـال حاضـر بودجـه بیمه هـا به جز 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی 12 درصد رشـد داشـته اسـت 
كـه بـا توجـه بـه كسـری هایی كـه امسـال بیمه ها بـا آن 
مواجـه بودنـد و عقب ماندگـی شـدیدی كـه در پرداخـت 

مطالبـات دارنـد، می توانـد مشـكاتی را ایجـاد كنـد.« 
بـه گفتـه او، مجموع بیمارسـتان های دولتـی به صورت 

ماهانـه 1000 تـا 1200 میلیـارد تومـان صورتحسـاب بـه 
چهـار بیمـه اصلـی ارایـه می دهنـد كـه ایـن موضـوع بـا 

توجـه به تأخیر هشـت ماهـه ای كه در پرداخـت مطالبات 
ایجـاد شـده، می تواند مشكل سـاز باشـد.

سخنگوی وزارت بهداشت:

قیمت داروهای خارجی اصالح می شود

خبر

جامعه

بـازه ی زمانـی زیـادی نمی گـذرد از 
وقتـی كـه می گفتنـد فانـی لیسـانس 
دارد، خوش به سـعادت خانـواده اش و یا 
پسـر دایی جـان فوق لیسـانس گرفت، 
احتمـاال وی در رشـته ی تحصیلـی اش 
پـدر علم شـده و از او مـردی آگاه تر در 
ایـن زمینـه در كل طایفه ی مـا موجود 
نیسـت و وای به روزی كه كسی دكتری 
می گرفـت دیگـر زندگـی او وارد فـازی 
شـده بـود لبریز از مطالعـه و تحقیق و احترام دیگـران و كا اگر 
تـز دكتـری او درباره ی تقسـیم بنـدی آب و تاثیـرش در اقتصاد 
خاورمیانه بـود مسـلما او تنها كسـی بود كه می توانسـت در این 
زمینـه نظر كاما كارشناسـی بدهـد و چنان بر موضوع اشـراف 
داشـت كـه دیگـر كسـی حتی ریسـک نمی كـرد بـه گفته های 
وی شـک كنـد اما دریـغ كه امروز همه چیز تغییـر كرده چندی 
پیش با دوسـتانی هم كام شـدم كه فارغ التحصیل كارشناسـی 
ارشـد روانشناسـی بودند و چند تن از ایشـان اعتراف می كردند 
كـه: هنـوز نفهمیدیـم ایـن عقـده ی ادیب چیسـت ؟ كـه حاال 
می خواندنـد؟  ادیـب  را  ادیـپ  نـدارد، چطـور  اشـكال  تلفـظ 
باعـث تعجـب من بـود، بگذریـم داسـتان پایین آمـدن كیفیت 
تحصیات در هر سـطح و رشـته ای داسـتان تكراری و تراژیكی 
اسـت امـا بحثـی كه بیشـتر از سـطح كیفـی آزار دهنده شـده 
خریـد و فـروش پایان نامـه و تـز دكتـری و مقاله هـای مختلـف 
اسـت كـه این تجـارت عجیـب روز بـه روز بزرگ تـر و فراگیرتر 
می شـود و هـر آئینه احتمـال دارد بـه مركز مشـاوره ای بروید و 
مشـاوری كه آنجا مشـغول خدمت به مردم اسـت و مشـاوره اش 
ممكـن اسـت راه زندگـی شـما را تغییـر بدهـد، پایان نامـه اش 
را بـه مبلـغ 80 هـزار تومـان خریـده باشـد و آنچنـان اطاعـی 
هم از محتویاتش نداشـته باشـد)كه امیدواریـم چنین فاجعه ای  

حداقـل بـرای همشـهریان عزیز كرمانـی رخ ندهد(
جالـب اینجاسـت كه به تازگـی مراكز مشـاوره ی تحصیلی و 
مشـاوره ی پژوهـش هم رشـد قارچ گونـه  پیدا كرده انـد كه بعضا 
دیـده شـده آنقدر مشـاوران دلسـوزی هسـتند كه تـا پایان نامه 
و یـا تـز دكتری مراجعـه كننده را ننویسـند راضی نمی شـوند و 
گاهـی ابـراز تمایـل می كننـد كه در جلسـه ی دفاع هـم حضور 
داشته باشـند تـا بـه وی كمک هـای الزم را بكننـد كـه نمـره ی 
كافـی را بگیـرد و با خوبی و خوشـی از مشـاوره ی بسـیار خوبی 
كـه گرفته  اسـت بـرود و دیگران را هم تشـویق كنـد كه: فانی 
چـرا می خواهـی عمـرت را حـرام كنی بـرای مطالعـه و تحقیق 
و نوشـتن پایان نامـه؟ بـرو بـه فـان مشـاور مراجعـه كـن هـم 
مشـكل را حـل می كنـد  و هـم بـدون مطالعـه ی میدانـی عدد 
 spss سـازی می كنـد و بـه شـكل بسـیار خاقانـه ای با كمـک

مثا)بررسـی رضایتمندی از ازدواج را بین متولدین 70 و 72 در 
شـهر كرمـان( را به دسـت می آورد بـدون اینكه اتاقـش را ترک 
كنـد و تـازه به افتخارات ملی هم كمک می شـود وشـاید بخاطر 
چنین زحمت كشـانی سـهم ما در تولید علم آنچنـان تفاوتی با 

آمریـكا و ژاپن و دیگر كشـورهای توسـعه یافتـه ندارد .
بـرای پیگیـری قیمت هـای پایان نامـه و تز دكتـری به لطف 
و واسـطه گری یكـی از دوسـتان  بـا یكـی از ایـن مشـاوران 
مهربـان تمـاس گرفتیـم و او قیمت هـا را بـه راحتی اعـام كرد 
و از چنـد و چـون ایـن ماجـرا مارا مطلع سـاخت كـه هنوز هم 
بـاور نمی كنیم این ماجرا واقعیت داشـته باشـد و واقعا با كسـی 
صحبـت كردیـم كه امرار معاش وی از همیـن راه بوده، وی پس 
از احـوال پرسـی گفـت: قیمت هـا متفاوت اسـت اگـر موضوع را 
خـودت انتخـاب كرده باشـی قاعدتا هزینه  بیشـتر می شـود اما 
اگـر موضـوع را مـا انتخاب كنیم هزینـه ی تهیـه ی پایان نامه ات 

اندكـی كاهـش می یابد.
 حداقـل و حداکثـر هزینه هـای نـگارش پایـان نامـه 

اسـت؟ چقدر 
در واقـع قیمـت یک ملیـون و دویسـت هزار تومن اسـت اما 
خیلـی جاهـا با 500 تـا 600 هـزار تومان هـم كار می كنند كه 
خـوب هـر ارزانی بـی دلیـل نیسـت و قاعدتـا آن پایان نامه ها از 

اینترنـت خریـد شـده اند و یـا قبـا در جایی ارائه شـده اند.
مـا تیـم بسـیار خـوب و توانمنـدی داریـم و هرچنـد مـن 
نمی توانـم اسـم ببـرم ولـی اسـاتید و مدرسـین خوبـی بـا مـا 
همـكاری می كننـد و بعید نیسـت شـاگرد همین همـكاران ما 

باشید.
 خـوب فکـر نمی کنـی کـه اگـر اسـتاد مـن همـکار 
شـما باشـد کل پروسـه ی تحصیل در اکادمی بی معنی 

می شـود؟
نـه آقا چـه حرفیه؟ اصـا خود دانشـگاه هم حتمـا می دانند 
كـه بچه هـا نمی تواننـد بـا ایـن كیفیـت پایان نامـه بنویسـند و 
یـا اینكـه شـخصی كه با سـن بـاال بـرای افزایش پایـه ی حقوق 
حاال مشـغول تحصیل در كارشناسـی ارشـد فان دانشـگاه غیر 
انتفاعـی و خصوصـی و غیـره هسـت خـوب طبیعتـا نمی تواند 
پایان نامـه ی درسـتی بنویسـد و كسـی باید ایـن كار را بـرای او 
انجـام بدهـد و توی همان دانشـگاه هم خیلی از اسـاتید راهنما 
معرفـی می كننـد و می گوینـد بـرو مشـاوره ای از فانـی بگیر تا 
كمـک خوبـی بـه تـو بدهـد و شـما هـم كه بـه فانـی مراجعه 

می كنـی او می گوییـد خـودم می نویسـم.
 دوسـت عزیز هنـوز الیحـه ی ممنوعیـت در مجلس 
رای نیـاورده و اگـر رای بیـاورد این ماجرا جـرم تعریف 
می شـود فکـر نمی کنـی در آن زمان دیگر با مشـکالت 

زیـادی مواجه می شـوی؟

آنقـدر ایـن ماجـرای پایان نامـه و تـز نوشـتن بـا سیسـتم 
تحصیلـی مـا همخوانـی دارد كـه اصـا راهـی بـرای جلوگیری 
آن وجـود نـدارد چـون وقتـی ورودی دانشـگاه ها ایـن گونهـخ 
راحـت می شـود و یـا می بینیـد كه ظرفیـت دكتـری در برخی 
مناطق 5تا 6 برابر افزایش داشـته، مثا در 38 دانشـگاه كشـور 
دانشـگاه آزاد دانشـجوی روانشناسـی می گیـرد و وزارت علـوم 
از سـوی دیگـر می گویـد كـه ایـن رشـته محل ها غیـر مجـاز 
هسـتند، اساسـا تحصیل مساله ی عجیبی هسـت. و دانشجویی 
كه در دوره ی كارشناسـی نتوانسـته پایان نامه  را بنویسـد قاعدتا 
در كارشناسـی ارشـد هـم نمی توانـد پایان نامـه را بنویسـد و تز 

دكتـری راهـم بایـد شـخص دیگری بـرای وی بنویسـد.
اآلن پایان نامـه لیسـانس بـا 400 هزارتومـان ارشـد بـا 800 
هـزار تومـان و دكتـری تـا 8 میلیـون خریـد و فروش می شـود 
كـه فاجعـه هم همـان پایان نامه ی دكتری اسـت كـه می دهند 
تا كس دیگری برایشـان بنویسـد. این اتفاقی اسـت كه می افتد 
و ایـن ماجـرا فقط یک بخش اقتصاد حاشـیه ی دانشـگاه اسـت 
اآلن مهمتـر از پایـان نامـه مقاله و ترجمه ی كتاب اسـت كه آن 
را واقعـا نمی شـود كنتـرل كـرد تـا جائـی كـه اآلن به سـختی 
می شـود انتشـاراتی را پیـدا كـرد كـه زیـر بـار ترجمـه ی كتاب 
بـرود، چـرا كه مثـا من ماهـی چند میلیـون درآمـد دارم پس 
می توانـم بـه راحتـی كتابـی را بـه دانشـجویانی بدهـم و بگویم 
بـرای هـر بخش مثا یـک ملیـون می دهم تا ترجمـه اش كنید 
و آنهـا هـم با كمال میـل كتاب را ترجمه می كننـد و در بهترین 
حالـت خـودم ویراسـتاری كتـاب را به عهده می گیـرم و بعد هم 
بـه انتشـارات می دهم و حق تالیـف می گیرم و رزومـه راهم تپل 
تـر می كنم،حـاال مقالـه نویسـی و چـاپ مقالـه و دیگر مسـائل 

بمانـد كـه آنها دیگر داسـتانی بـرای خودشـان دارند.
 مقاله نوشتن هم بازار سیاه دارد؟

 دقیقـا اینكـه مـن مبلغی را از شـما بگیـرم تا مقالـه ای برای 

شـما بنویسـم یک سـویه ی ماجراسـت اما بخش جالب تری هم 
دارد و آن هـم اینكـه مبالـغ هنگفتـی كـه از مـردم می گیرنـد 
بـه بهانـه ی منتشـر كـردن مقالـه ی ISI كـه در واقـع مثا من 
و شـما نشسـتیم و یـک سـایتی درسـت كردیم بـه نـام ژورنال 
بین المللـی جامعه شناسـی و مطالـب را بـه انگلیسـی از ایشـان 
تحویـل می گیریـم و ماركـی و یـا لوگوی سـاختگی سـایت مان 
را كنـارش می گذاریـم و می گوییـم مطلبـت در ایـن ژورنـال 
بین المللـی منتشـر شـده و جالب اینجاسـت كه گـوگل هم كه 
شـعور نـدارد و وقتـی طـرف سـرچ می كنـد همـان سـایت را با 
مقالـه ی مـورد نظر پیـدا می كنـد و طرف مقابل هم خوشـحال 
می شـود كـه مطلبـی در ژورنالـی علمـی و بین المللـی به چاپ 
رسـانده و بـا خیـال راحت مبلـغ را پرداخت می كنـد. و چون 2 
نمـره از پایان نامـه هـم همین چاپ مقاله اسـت در حـال حاضر 
به شـدت این ماجرا مد شـده  گریبانعده ی زیادی را هم گرفته. 
و از همـه ی اینهـا بدتـر هـم اینكـه آن كارمنـد بخـش پژوهش 
دانشـگاه هـم كـه نمی دانـد ماجرا چیسـت و اوهم سـوژه ی این 
كاهبـرداری می شـود و نمره هـم به دوسـت ما تعلـق می گیرد.

پی نوشت:
در ایـن رابطـه خواسـتم بـا دكتـر طاهر سرپرسـت دانشـگاه 
باهنـر صحبـت كنم كـه بعد از بارهـا تماس گرفتن با شـخصی 
از دفتـر ایشـان صحبت كـردم و وی پـس از دو روز با من تماس 
گرفـت و با لحنی بسـیار جـدی و عجیب گفت كـه جناب آقای 
دكتر طاهر مایل به صحبت با شـما نیسـتند؟ و وقتی پرسـیدم 
كـه چـرا گفتنـد نمی دانـم و من هم مشـتاق نبـودم كـه دوروز 
دیگـر منتظر جـواب این چرا بمانم تشـكر كـردم و خداحافظی 
نمـودم امـا هنـوز برایم بسـیار جالب اسـت كه چطور اسـتاندار 
كرمـان در كمـال فروتنـی و اخاق با رسـانه ها و مـردم همكام 
می شـود اما سرپرسـت دانشـگاه دو روز زمان می بـرد تا خبرعدم 

تمایل بـه مصاحبه را ابـاغ نمایند.

شرایط دریافت یارانه برای 
افراد فاقد کارت ملی

عملیـات  مهندسـی  و  نگهـداری  كل  مدیـر 
سـازمان ثبـت احـوال گفـت: افـراد باالی18 سـال 
كـه فاقـد هرگونـه كارت هویتـی اعـم از كارت ملی 
یـا كارت هوشـمند ملـی هسـتند، چنانكـه بـرای 
بهمن مـاه   15 تـا  ملـی  هوشـمند  كارت  دریافـت 
یارانـه  انجـام دهنـد می تواننـد  را  كامـل  ثبت نـام 

خـود را دریافـت كننـد.
بـه گـزارش ایسـنا، حمیدرضـا یغمایـی افـزود: 
الزم نیسـت افـراد بـاالی 18 سـالی كـه تاكنـون 
كارت ملـی نداشـته اند تـا 15 بهمن مـاه كارت ملی 
هوشـمند را »در اختیار« داشـته باشـند بلكه صرف 
بـا  او  اسـت.  كافـی  ثبت نـام  مراحـل  كامـل  طـی 
بیـان این كـه دریافـت كارت هوشـمند ملـی طی 2 
مرحلـه پیش  ثبت نـام و ثبت نـام امكان پذیـر اسـت، 
گفـت:  افـراد فاقـد كارت ملـی یـا كارت هوشـمند 
 www.ncr.ir  ملـی می تواننـد از طریـق سـامانه
به طـور رایـگان پیـش ثبت نـام كننـد یا بـا مراجعه 
بـه یكـی از دفاتر پیشـخوان دولـت یا دفاتر پسـتی 

مرحلـه پیش ثبت نـام را انجـام دهنـد.
دفاتـر  دریافتـی  وجـوه  كـرد:  تاكیـد  یغمایـی 
پسـتی یـا پیشـخوان دولـت بابـت انجـام مرحلـه 
شـده  تعییـن  تعرفه هـای  براسـاس  پیش ثبت نـام، 
از سـوی ایـن دفاتـر اسـت و سـازمان ثبـت احـوال 
كشـور تعرفـه ای را بـرای ایـن مرحله تعییـن نكرده 
همـراه  بـا  می تواننـد  افـراد  اضافه كـرد:  او  اسـت. 
داشـتن اصـل شناسـنامه، كـد ملی و كد پسـتی به 
نزدیک تریـن دفتـر پسـتی یـا پیشـخوان دولـت به 
منـزل یـا محـل كار خـود مراجعـه كننـد و مرحله 
و  روز  در  سـپس  دهنـد،  انجـام  را  پیش ثبت نـام 
محـل مقـرر شـده بـرای تكمیـل مراحـل ثبت نـام 
مهندسـی  و  نگهـداری  كل  مدیـر  كننـد.  اقـدام 
عملیـات سـازمان ثبت احـوال درباره نحـوه ثبت نام 
از طریـق سـامانه NCR اظهـار كـرد: ایـن افـراد 
ایـن  از طریـق  را  می تواننـد مرحلـه پیش ثبت نـام 
سـامانه انجـام دهنـد. الزم اسـت به منظـور ثبت نام 
كـد  سـپس  كننـد  پـر  را  سـتاره دار  قسـمت های 
رهگیـری بـه آنهـا داده می شـود. در ایـن مرحلـه 
وارد بخـش نوبت گیـری می شـوند و تاریـخ و محـل 
مراجعـه بـه دفتـر پسـتی نزدیـک به محـل زندگی 
یـا كار خـود را بـه منظـور تكمیـل مرحلـه ثبت نام 
مشـخص و در همـان روز بـه دفتـر پسـتی مراجعه 
می كننـد. او اضافـه كـرد: در این مرحلـه از ثبت نام 
از فـرد اثـر انگشـت و عكـس زنـده )الیـو( گرفتـه 
و شناسـنامه او اسـكن می شـود و نـام فـرد جـزو 
افـرادی كـه بـه منظـور دریافـت كارت هوشـمند 
ملـی تقاضـا داده انـد، ثبـت می شـود. چنیـن فردی 
می توانـد همچنـان یارانـه خـود را دریافـت كنـد. 
مدیـر كل نگهـداری و مهندسـی عملیـات سـازمان 
ثبـت احـوال در ادامـه گفـت: در مرحلـه ثبت نـام 
17 هـزار و 200 تومان از متقاضی دریافت می شـود 
می شـود.  واریـز  دولـت  خزانـه  حسـاب  بـه  كـه 
كارمـزد هركـدام از دفاتـر پسـتی نیز 9 تـا 12 هزار 
تومـان اسـت كـه ایـن مبلـغ هـم بـرای تكمیـل 
ثبت نـام از متقاضـی دریافـت كارت هوشـمند ملـی 
اخـذ می شـود. یغمایـی در پایـان با اشـاره بـه آمار 
افـراد بـاالی 18 سـال یارانه بگیـر فاقـد كارت ملـی 
گفـت: حـدود 900 هـزار نفـر ایرانـی، فاقـد هرگونه 

كارت ملـی هسـتند.

پای صحبت یك پایان نامه نویس حرفه ای

پایان نامه از ۸0 هزار تومان

خبر

افقی
1- نشـانی - فریـب دادن دیگران معموال برای بدسـت 

آوردن چیـزی از آنان
2- بین - بندری در شهرستان بندرعباس - خرخر

3- حواری خائن - جاوید ، همیشه - منشی
4- نـور دهنـده - فرمانـده بـدن - زد و خـورد - نوعی 

ه گیا
5- سرما - دشنام - لقب هندو

6- جعبه مقوایی - یاریگر - دهان كجی
7- علم آموختن - میوه مخروطی - بازنده شطرنج

8- حرف سوم یونانی - گیاهی - دیوار قلعه
9- مقابل ، قبال - از سازها - دشت ، جلگه

بنـی  پیامبـر   - سـرا  افسـانه   - مرغـان  منقـار   -10
اسـراییل

11- باطل كننده - میوه خوشه ای - آغوش
12- نمایش تلویزیونی - پندار - بخار دهان - رهن

13- حساب - برای اینكه - شبان
 -  ! خطـر  صـدای   - خوشـبو  هـای  سـبزی  از   -14

زرتشـت روحانـی 
15- كشـتی گیـر پرافتخـار ایرانـی وزن 55 كیلوگـرم 
كـه طـای المپیـک 2012 لنـدن را در مـرداد مـاه 

كسـب كـرد - نوعـی حربـه شـبیه سـاطور
عمودی

1- بازیگـر فیلـم راه بهشـت به كارگردانـی مهدی صبا 
غـزاده - توضیح و تفسـیر

2- تاج - گیاه پیچنده - بوی خوش
3- شهر قلعه قهقهه - ویرگول - جمع ناحیه

4- مـدرک - سـازمان فضایـی - ادات تشـبیه - كریـم 
بخشنده  ،

5- فرمانروایی - جواب - گرداگرد لب
6- كاشـف میكـروب سـل - خسیسـی - حالتـی بیـن 

نشسـته و برخاسـته
7- سودن - جزیره میخک - ماه سریانی

8- خبرگزاری كشورمان - گودال - حساسیت شدید
9- تنگـه اسـتراتژیک - بـه فرمـوده امـام كاظـم(ع) 
كمـک بـه... از بهتریـن صدقه هاسـت - كام پرسـش

10- گریپ فرود - نژاد - رودی در فرانسه
11- از مهره های شطرنج - گناهكار - مسطح

12- رنج - پاره كردن - لم یزرع - یاری دهنده
13- متراكم - قابله - نوعی كفش

14- متداول - فانی - مساوی
15- درخت تسبیح - نوعی خوراک و چاشنی
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آگهی حصر وراثت 
آقـای احمـد ایزدپناه محمـد آبـادی فرزند علی دارای شناسـنامه شـماره 
267 بشـرح دادخواسـت شـماره فـوق مورخـه 1394/09/10 توضیح داده 
شـادروان علی ایزدپناه محمدآبادی فرزند حسـین بشناسـنامه شـماره 1 در تاریخ 
1394/01/16 در شـهر راور فـوت شـده و وراثـت منحصـر الفـوت وی عبارتند از :

1- ربابه احمدی برهان آبادی بشماره شناسنامه 5 متولد 1313 همسر متوفی.
2- زهـرا ایزدپنـاه محمـد آبـادی بشـماره شناسـنامه 295 متولـد 1349 فرزنـد 

متوفی.
3- سـكینه ایزدپنـاه محمـد آبادی بشـماره شناسـنامه 154 متولـد 1345 فرزند 

متوفی.
4- احمـد ایزدپنـاه محمـد آبـادی بشـماره شناسـنامه 267 متولـد 1347 فرزند 

متوفی.
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای كثیراالنتشـار محلـی آگهـی می شـود 
چنانچـه كسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهی به شـورای حـل اختـاف تقدیم نمایـد واال 
گواهی صادر خواهد شـد و هر وصیت نامه ای جز رسـمی و سـری كه بعد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت./م الـف 324
نسرین خیراندیش - دبیر شورای حل اختاف شماره 4 شهرستان راور

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یک باب خانه پـاک 14014 فرعـی از 3968 اصلی واقع 
در بخـش 2 كرمـان بـه مسـاحت 64 مترمربع واقـع در كرمان سراسـیاب 
چهـار بـاغ جنوبـی كوچـه 1 كوچه امـام جواد مـورد تقاضای آقـای / خانم 
فـرح خدایـی گوكـی تاكنـون تحدید حـدود نشـده و نیاز بـه تحدید حـدود دارد 
و اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لذا حسـب 
درخواسـت مالک به شـماره 39919- 94/10/28 بدینوسیله آگهی تحدید حدود 
اختصاصـی به اسـتناد تبصـره ذیل مـاده 13 قانون تعیین تكلیـف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر و عملیات تحدیدی از ساعت 
8 صبـح روز 21//94/11 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا 
مالكیـن امـاک مجـاور رقبـه مزبـور اخطار می گـردد كـه در موعد مقـرر در این 
اعـان در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه كسـی نسـبت بـه حـدود و حقوق 
ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداكثـر ظرف 
مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را كتبـا به 
ایـن اداره اعـام نمایـد و ظـرف مدت یكمـاه از تاریـخ اعام اعتراض مهلـت دارند 
تـا بـه دادگاه صالحـه مراجعـه و اقدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم 
دادخواسـت را از دادگاه اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد بدیهی اسـت پس از 
مضـی مهلـت یاد شـده و ارائـه گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی 
ثبـت عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامـه خواهـد یافـت و هیچگونه ادعایی مسـموع 

نخواهـد بود./م الـف 3069
تاریخ انتشار: چهارشنبه 94/10/30 

كفیل اداره ثبت شهرستان كرمان- امین رضا قوام

عرفان زارعی
erfan@

payamema.ir
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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 
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در حاشیه

از نیکی کریمی تا مهدی فخیم زاده
در هیات داوران جشنواره فیلم فجر 

دبیـر سـی و چهارمیـن جشـنواره فیلـم فجـر هیـات داوران بخـش 
سـودای سـیمرغ ایـن رویـداد سـینمایی را معرفـی كرد.

بـه گـزارش خبرگـزاری خبرآنایـن، محمـد حیـدری در احكامـی 
جمـال  سـید  راعـی،  مجتبـی  داوودی،  محمـد  داوودی،  ابوالحسـن 
سـاداتیان، منوچهـر شاهسـواری، مهـدی فخیـم زاده و نیكـی كریمی 
را بـه عنـوان هیـات داوران بخـش سـودای سـیمرغ سـی و چهارمین 

جشـنواره فیلـم فجـر معرفـی كرد.

یک اشتباه محاسباتی در تعداد کاندیداهای 
تایید صالحیت شده در دو روزنامه همسو

روزنامـه هـای كیهان و جـوان در تیترهای خود دو عـدد مختلف را 
بـرای تعـداد نامزدهای تایید شـده بیـان كردند. كیهـان رقایت را برای 
هـر كرسـی بیـن 16نفـر مـی دانـد و جوان بیـن 13 نفـر. این اشـتباه 
معنایـش ایـن اسـت كـه دو روزنامه مزبـور در تعـداد كاندیداهـا با هم 
فقـط 870 اختـاف دارنـد! زیـرا اگـر تعـداد كرسـی هـای مجلـس را 
290 بدانیـم از نـگاه كیهان تعداد كاندیداهـا 4640)290ضرب در16( 

و از نظـر روزنامـه جـوان 3770 نفر می شـود.

عکس های دونفره صدف طاهریان و بازیگر
ترکیه ای که شایعه نامزدی شان به گوش می رسد

صـدف طاهریـان كـه بـا سـروصدای زیـادی از ایـران رفـت و گفته 
شـد مـی خواهـد در سـریال هـای شـبكه جـم بـازی كنـد هرچنـد 
تاكنـون سـریالی از او در ایـن شـبكه ماهـواره ای دیـده نشـده امـا بـا 

اینسـتاگرامش حسـابی خبرسـاز اسـت.
 بـه گزارش»توریسـم آنایـن« طاهریـان ابتـدای مهاجـرت خود از 
ایـران بـا انتشـار عكـس هـای ناهنجـارش خبرسـاز شـد. او در زمانـی 
دیگـر بـا ایـن اظهـار نظـر كـه نـه بـا شـبكه جـم و نـه هیـچ شـبكه 
ماهـواره ای دیگـری قـرارداد امضـا نكـرده نقـل محافل شـد. طاهریان 
مدتـی اسـت عكـس هایـی را با »تكـه اوزگـور« بازیگر مـرد تركیه ای 
منتشـر مـی كنـد كه همین باعث حاشـیه سـازی های جدیـدی برای 

او شـده است. 
»تكه اوزگور« بازیگر تركیه ای 37 سـال سـن دار و متولد ترابوزون 
تركیـه اسـت. اولین بـار صدف طاهریان عكسـی دو نفره بـا این بازیگر 
منتشـر كـرد. نكتـه امـا اینجاسـت كـه ایـن بازیگـر تركیـه ای نیز در 
تـازه تریـن پسـت اینسـتاگرامش عكـس دونفـره ای از خـود و صـدف 
طاهریـان منتشـر كـرده اسـت. همیـن مـوارد باعـث شـده تـا شـایعه 

نامـزدی صـدف طاهریـان بـا ایـن بازیگـر 37 سـاله جدی تر شـود.

سوژه

محیط زیست

مخالفت با معافیت  ریالی مشموالن سربازی 
دارای پنج سال غیبت

اگـر چـه دولـت در الیحـه بودجـه 95 از معافیت ریالی مشـموالن 
سـربازی دارای پنـج سـال غیبـت خبـر داده بـود، سـردار كمالـی 
جانشـین اداره سـرمایه های انسـانی سـتاد كل نیروهـای مسـلح، بـا 
بخشـی از الیحـه بودجـه دولـت مبنی بـر »معافیـت ریالی سـربازان 
دارای پنـج سـال غیبـت یا بیشـتر از آن«، مخالفت كـرد و این الیحه 
را بـر خـاف هماهنگی هـای انجـام شـده میـان سـتاد كل و دولـت 

دانست.

شناسایی غار 200 ساله در ریگان
رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت ریـگان از شناسـایی غـار 
پاسـرخ در ایـن شهرسـتان بـا قدمـت بیـش از 200 سـال خبـر داد. 
محمـد سـعادت نـژاد گفـت: غـار شناسـایی شـده در منطقه پاسـرخ 
ریـگان در 40 كیلومتـری مركـز ایـن شـهر و در حاشـیه رودخانـه 

پاسـرخ قـرار دارد.

عکس: ياسر خديشي

کودکي خووب بود نوبتمان را به ديگري 

راحت میداديم

و دل کندن ها ساده بود، اينقدر 

میچرخیديم تا تمام جانمان به بیرون 

بزند. 

کاش هنوز هم مي شد ،همانقدر تند 

چرخ زد و چرررررخ زد ، تا جانمان درايد 

يا يادهايمان  گم شود، 

میدانم ، نمي شود که نمیشود

بايد بروم، کجا؟! نمیدانم

ولي بايد بروم...

عکس نوشت

ویژه

نامه کودکان و نوجوانان شهدادی به 
هوشنگ مرادی کرمانی

جمعـی از كـودكان و نوجوانـان دانـش آمـوز بخش شـهداد زادگاه 
هوشـنگ مـرادی كرمانـی در نامـه ای خطـاب به وی نوشـتند: وقتی 
قصـه هـای شـما را مـی خوانیـم از حـس خـوب سـیرچی بـودن، 
اندوهجـردی و شـهدادی بـودن لبریـز می شـویم. احسـاس غرور می 
كنیـم، قـد مـی كشـیم، پـر از انـرژی مـی شـویم و قلبمان تنـد تند 
مـی زنـد. وقتـی هم شـنیدیم قلبتـان را عمل كـرده اید قلبمـان تند 
تنـد مـی زد. رفتیم كنار مقبره سـلطان جـال الدین )ع( سـیرچ دعا 

كردیـم تا خـوب خوب بشـوید. 

ویژه

کرمان کنسرت
فـروش  مرجـع  تنهـا  و  اولیـن  كنسـرت  كرمـان  سـایت  وب 
الكترونیكـی بلیـط با امـكان انتخاب صندلی در اسـتان كرمان اسـت. 
كرمـان كنسـرت آمادگـی خود را برای همـكاری با برگـزار كنند گان 

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

. كنید
www.kermanconcert.com
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تجدید مناقصه آسفالت شهرداری نجف شهر
شـهرداری نجـف شـهر در نظـر دارد بـه اسـتناد شـماره 276/401 مـورخ 94/8/17 شـورای محتـرم اسـامی 
آسـفالت خیابـان هـا و معابر سـطح شـهر را بـا رعایت كلیـه ضوابط فنـی تـا سـقف 20/000/000/000 ریال از 
طریـق مناقصـه عمومـی به پیمانكار واجد شـرایط و دارای رتبه از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی كشـور واگذار 
نمایـد لـذا متقاضیـان محتـرم می توانند جهت كسـب اطاعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصـه حداكثر تا 10 

روز پـس از درج آگهـی یعنـی تـا تاریـخ 94/11/11 به شـهرداری مراجعـه نمایند.
1-  شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات اختیار تام دارد.

2- ارائـه ضمانـت نامـه معتبـر بانكـی معـادل 5 درصد مبلـغ كل قـرارداد بـه مبلـغ 1/000/000/000 ریال می 
باشـد كـه متقاضیـان بایـد به حسـاب سـپرده 12225 بنام شـهرداری نجف شـهر نـزد بانک تجارت نجف شـهر 

واریـز گردد.
3- در صورتیكـه نفـرات اول تـا سـوم حاضـر بـه انعقاد قرارداد نباشـند سـپرده آنها بـه ترتیب به نفع شـهرداری 

ضبط خواهد شـد.
4- بـه پیشـنهادات مخـدوش - مشـروط - ناقـص و یـا پیشـنهاداتی كه بعد از موعـد مقرر تحویل گـردد ترتیب 

اثر داده نخواهد شـد.
5- سایر شرایط مناقصه در اسناد مربوط ذكر گردیده است.

در صـورت كسـب اطاعات بیشـتر متقاضیان می توانند با شـماره تلفن 03442397380 امـور قراردادها تماس 
نمایند. حاصل 

شهرداری نجف شهر 


