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حیلدر افشلاری پور،رئیلس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشلاد اسلامی 
اسلتان کرمان گفت: »از این تعداد شلش نشلریه به نام های عصر رفسلنجان، 
بله صاحلب امتیلازی و مدیلر مسلئولی،  محمد جواد محسلنی رنجبر شلاهم 
آبلادی ، صلدای بهلار کریملان، بله صاحلب امتیلازی و مدیر مسلئولی ،حامد 
اسلکندری نسلب،امید اصاح، به صاحب امتیازی و مدیر مسلئولی ، حمیدرضا 
شلیخ پور،کاغذ سیاسلت،به صاحلب امتیازی موئسسله مطبوعاتی پیلام اوران 

کرمان و مدیر مسلئولی، علی یاسلر سیسلتانی نژاد،سلاواتو،به صاحب امتیازی 
ومدیلر مسلئولی ، علی دلفلاردی، درفش میهلن ما،به صاحب امتیلازی ومدیر 
مسلئولی، حسلن فاحی،کله بلا ترتیلب انتشلار هفته نامه تلا دو هفتله نامه و 
در گسلتره سراسلری، منطقه ای و اسلتانی منتشلر خواهند شلد.« وی افزود: 
»همچنیلن درمرداد ماه؛ هشلت پایگاه اطاع رسلانی اینترنتی نیلز مجوز الزم 

را از هیلات نظلارت بلر مطبوعات دریافلت کردند .«
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مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهي به مدت 7 روز
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محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )دبیرخانه(

مهلت : از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به مدت 10 روز

گشایش 
محل : اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصهپیشنهادها

           روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان 

موافقت با انتشار ١٤نشریه و پایگاه اطالع رسانی اینترنتی در کرمان 

در پی دستگیری اعضای باند بزرگ گروگان گیری رخ داد

رهایی 13 نفر از چنگال 
آدم ربایان در کرمان

اعضای این باند با پوشیدن لباس نظامی، قربانیان را دستگیر و به خانه ای در 
شهر کرمان منتقل می کردند

گالیه استاندار و درخواست نمایندگان استان
 از وزیر کشور برای تفویض اختیارات  بیشتر به رزم حسینی

دولت محلی دست  و پا بسته
   صفحه  2

امین رضا خواجه حسنی؛ کاسب کرمانی:

اگر پدرتان
 شغل آبرومندی دارد 

ادامه اش بدهید

دادسلتان عموملی و انقلاب مرکز اسلتان کرمان گفت: 
»یلک بانلد بلزرگ هفت نفلری گروگان گیلری و اخلاذی 
توسلط پلیلس اطاعلات انتظامی کرملان دسلتگیر و 13 
آدم ربایلان  چنلگال  از  گروگان گرفته شلده  افلراد  از  نفلر 
آزاد شلدند.« بله گلزارش روابلط عمومی دادگسلتری کل 
اسلتان کرملان، دادخدا سلاالری اعلام کرد کله »اعضای 
ایلن بانلد در چندین شلهر فعالیت محرمانه داشلته و پس 
از شناسلایی بزه دیلدگان بلا پوشلیدن لباس هلای نظاملی 
و اسلتفاده از سلاح آنلان را دسلتگیر و بلا چشلم بند در 
جعبله عقلب خودروهلای خلود بله منزللی کله از قبل در 

شلهر کرملان تهیه کلرده بودنلد منتقلل می کردنلد.« وی 
افلزود: »همچنیلن آنان را در غل و زنجیر و زدن دسلتبند 
و پابنلد و چشلم بند در شلرایط سلخت و غیرقابل تحملل 
و به صلورت گرسلنه و تشلنه نگهلداری و ملورد ضلرب و 
شلتم شلدید و انواع شلکنجه های غیرانسلانی قلرار داده و 
درحالی کله صلدای ناله آنان بلند می شلد با خانلواده آنان 
ارتبلاط برقلرار و بلرای آزادی آنلان مبالغ گزافلی را مطرح 
می کردنلد و از ایلن طریق تاکنون میلیاردها ریلال از افراد 

مختللف اخلاذی کرده اند.«
صفحه 2
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افتتاح چهار طرح 
صنعتی و معدنی در 

جیرفت 
بلا حضلور مشلاور وزیلر صنعلت، معدن و 
جیرفلت  شهرسلتان های  نماینلده  تجلارت، 
اسلامی،  شلورای  مجللس  در  عنبرآبلاد  و 
فرمانلدار جیرفلت و رئیس سلازمان صنعت، 
معلدن و تجلارت جنلوب کرملان چهار طرح 
صنعتلی و معدنلی در جیرفت افتتاح شلدند. 
سلازمان  عموملی  روابلط  گلزارش  بله 
صنعلت، معلدن و تجلارت جنلوب کرملان، 
تجلارت  معلدن  صنعلت،  سلازمان  رئیلس 
یلاد  گرامیداشلت  ضملن  کرملان  جنلوب 
شلهیدان رجائلی و باهنلر و تبریلک هفتله 
جمهلوری  دولتملردان  خدملت  دوللت 
کلیلات  خصلوص  در  ایلران،  اسلامی 
هفتله  در  سلازمان  قابل افتتلاح  طرح هلای 
دوللت گفلت: »14 طلرح صنعتلی و معدنی 
شلامل 5 طلرح معدنی و صنایلع معدنی و 9 
طلرح صنعتی بلا سلرمایه گذاری بالغ بر 400 
میلیلارد ریلال در هفتله دولت امسلال آماده 
بهره بلرداری بوده کله توانایی ایجاد اشلتغال 
بلرای 248 نفر به صلورت مسلتقیم را دارند. 
ایلن طرح هلا شلامل کارخانه هلای فلرآوری 
رب گوجله، تولید دسلتمال کاغذی، نایلون و 
نایلکلس، فلرآوری میوه هلای آجیلی، درب و 
پنجره دوجداره، سلنگ سلاختمانی تزئینی، 
کارخانله سلنگ بری، معلدن آهلن، معلدن 

ملس  معلدن آهلک می باشلند.«
وی در خصلوص چهلار واحد افتتاح شلده 
معلدن  صنعلت،  وزیلر  مشلاور  حضلور  بلا 
گفلت:  جیرفلت  شهرسلتان  در  تجلارت  و 
 205/5 طرح هلا  ایلن  »سلرمایه گذاری 
میلیلارد ریلال و  میلزان اشلتغال آن ها 101 
نفر اسلت. « محمود اسلکندری نسب افزود: 
محصلوالت  تولیلد  شلامل  واحدهلا  ایلن   «
فللزی گل نلرده بلا ظرفیت 600 تلن، تولید 
بلا ظرفیلت 1020 تلن و  نایللون خضلری 
همچنیلن بتلن آملاده گروهلی بلا ظرفیلت 

10000 تلن در سلال اسلت.«
وی در خصلوص وضعیلت معادن و صنایع 
معدنلی آهلن جنلوب کرملان نیلز توضیلح 
داد: »14 پروانله اکتشلاف کله 56 درصلد 
تاریلخ جنلوب  اکتشلاف های  پروانله  از کل 
بهره بلرداری کله 100  پروانله  و 4  کرملان 
معلادن  بهره بلرداری  پروانه هلای  درصلد 
آهلن جنلوب کرملان می باشلند، در دوللت 
تدبیلر و امید صادرشلده، همچنیلن 2 پروانه 
بهره بلرداری صنایلع معدنلی نیلز در همیلن 
هیلچ  آن  از  قبلل  کله  صادرشلده  دوللت 
صنایلع معدنلی در ایلن خصلوص در جنوب 

کرملان وجلود نداشلته اسلت.«

ارتقای دانش پسته 
کاران شهرستان راور

سلازمان  عموملي  روابلط  اعلام  بله  بنلا 
غیاثلي  کرملان،  اسلتان  کشلاورزي  جهلاد 
راور  شهرسلتان  کشلاورزي  جهلاد  مدیلر 
گفلت: »بلا توجه به نزدیک شلدن برداشلت 
پسلته یلک دوره کاس آموزشلی ترویجلی 
محلل  در  پسلته  افاکسلیون  موضلوع  بلا 
شهرسلتان  کشلاورزی  جهلاد  مدیریلت 
برگلزار و در ایلن کاس آموزش هلای الزم 
بله باغلداران و پسلته داران منطقله توسلط 

گردیلد.« ارائله  مربوطله  کارشناسلان 
 وي بلا توجله بله تأکیلدات مقلام معظم 
رهبلری و دوللت محتلرم تدبیلر وامیلد بلر 
اقتصلاد مقاومتی و تولیلد ملی و عزم دولت 
در جهلت کاهلش وابسلتگی اقتصاد کشلور 
افلزود: »پسلته یکلی  بله صلادرات نفتلی، 
محسلوب  کشلور  صادراتلی  محصلوالت  از 
شلده و بلا برگلزاری هرچله بیشلتر  دوره ها 
مطلوب تلر  برداشلت  مراحلل  جهلت  در 
پسلته و ضبلط و فلرآوری بهداشلتي ایلن 
محصلول سلبب کسلب بازارهلای  خارجلی 

می گلردد.«

کرمان ویچ

استان  نمایندگان 
کرمان در مجلس در 
حاللی از وزیر کشلور 
اختیارات  خواسلتند 
اسلتاندار بیشتر شود 
کله بیش از سله ماه 
پیش اسلتان کرمان به عنلوان پایلوت 
اقتصلاد مقاومتلی معرفی شلده بود و 
می بایسلت ایلن اتفاق رخ داده باشلد.

تنهلا چنلد سلاعت کافلی بلود تلا 
نمایندگان اسلتان در مجلس شورای 
اسلامی بلرای حمایلت از اسلتاندار 
بله میلدان بیاینلد. ایلن حمایلت در 
قاللب نلگارش نامله بله وزیلر کشلور 
صحبت هلای  از  پلس  کله  بلود 
روز  گرفلت.  صلورت  حسلینی  رزم 
جلسله  در  حسلینی  رزم  گذشلته 
مقاومتلی  اقتصلاد  سلتاد  مشلترك 
اسلتان کرملان بلا فعلاالن اقتصلادی 
و گردشلگری کله در حضور مسلعود 
سللطانی فلر، معلاون رئیس جمهلور 
و رئیلس سلازمان میلراث فرهنگلی 
کرملان  بازرگانلی  اتلاق  در  کشلور 
کله  گفلت  اگرچله  می شلد  برگلزار 
»دوللت بخشلی از اختیاراتلش را بله 
دسلتگاه های متناظلر دولتلی واگذار 
کلرده اسلت.« اما تأکید کلرد که »ما 
دنبلال اختیارات سیاسلی از حکومت 
نیسلتیم و اختیلارات 100 درصلد در 
حلوزه اقتصلاد می خواهیم تلا اقتصاد 

مقاومتلی را اجرایلی کنیلم.«
تفویلض  نقلش  بله  او همچنیلن 
اختیلارات در مدیریت توسلعه اشلاره 
کلرد و گفلت که »سلراغ وزیر کشلور 
رفتلم و گفتلم آمادگلی ایلن را دارم 
کله یک فرمانلدار بلا تملام اختیارات 
اسلتاندار  یلک  تلا  باشلم  حکومتلی 

بی اختیلار.«
پلس  از ایلن صحبت هلا بلود کله 
نماینلدگان اسلتان هم بلرای افزایش 
نامله  کرملان  اسلتاندار  اختیلارات 

نوشلتند.
درخواست نمایندگان استان از 

وزیر کشور
در نامه ای کله از طرف نمایندگان 
اسلتان کرملان در مجللس شلورای 
رحمانلی  عبدالرضلا  بله  اسلامی 
فضلی، وزیر کشلور و جانشین رئیس 
سلتاد فرماندهلی اقتصلاد مقاومتلی 
آذربایجلان  کرملان،  اسلتان های  در 
نوشته شلده،  لرسلتان  و  شلرقی 
اختیلارات  خواسته شلده  وزیلر  از 
بیشلتری به اسلتاندار تفویض شلود. 
نامله  ایلن  در  ایسلنا  گلزارش  بله 
آملده کله »پیگیلری و زمینه سلازی 
اسلتاندار و مصوبله هیئلت محتلرم 
در پذیلرش اسلتان به عنلوان پایلوت 
اقتصلاد مقاومتلی تأثیلر بسلزایی در 
پیشلبرد این اهلداف خواهد داشلت. 
زمینه ای کله با ظرفیت هلای موجود 
در اسلتان و سیاست های اقتصادی و 
تولیدگرایانله اسلتاندار و طرح مثلث 
توسلعه اقتصادی ایشلان فراهم شلده 
با ایلن مصوبله دولت محتلرم فضای 
کار و تلاش جدیلدی در اسلتان بله 
وجلود آملده و از طرفی موافقت اخیر 
دوللت در تفویلض برخلی اختیلارات 
قطعلاً  اسلتان  بله مدیریلت  جدیلد 
کسلب وکار  فضلای  تسلهیل  ابلزار 
خواهلد شلد که جلای تشلکر دارد.« 
نماینلدگان سلپس خطلاب بله وزیر 
نماینلدگان  »ملا  کله  نوشلته اند 
اسلتان ضمن تقدیلر و تشلکر از این 
راهکارهلای توسلعه ای در اسلتان بلا 
وحلدت کامل سیاسلی حمایت خود 
را از ایلن عملکرد در پیشلبرد اهداف 
و  داشلته  اعلام  مقاومتلی  اقتصلاد 
معتقدیلم که اسلتاندار محتلرم برای 
پیشلبرد ایلن اهلداف بایلد بتواننلد 
کل  مدیلران  و  اسلتانی  هملکاران 
را هلم بلا هماهنگلی وزرا و دوللت 
محتلرم انتخلاب نماینلد. امیدواریلم 

منظلر  ایلن  از  محتلرم  دوللت  کله 
هلم اختیارات بیشلتری به اسلتاندار 

محتلرم بدهنلد.«
تفویض اختیارات، خواسته 

همیشگی
اگرچله نمایندگان اسلتان کرمان 
در مجللس دهلم بلرای اولیلن بلار 
به صلورت  را  خواسلته ای  چنیلن 
علنی مطلرح کرده انلد، اما اسلتاندار 
کرملان نزدیلک بله 2 سلال اسلت 
اختیلارات  افزایلش  خواسلتار  کله 
اسلتانداران اسلت. رزم حسلینی که 
در ابتدای سلکان داری اش در سلمت 
اسلتانداری تاش کرد قوانین مزاحم 
توسلعه را بیابد و در این راسلتا اوایل 
سلال 93، 190 قانون مزاحم توسعه 
را شناسلایی کرد. قدم دوم اسلتاندار 
بلرای توسلعه اسلتان املا اختیلارات 
ایلن  بلر  بارهلا  او  بلود.  اسلتانداران 
موضلوع تأکید کلرد و آبان ملاه 93، 
166 نماینلده مجللس نهم با ارسلال 
نامله ای بله رئیس جمهلور خواسلتار 
افزایش اختیارات اسلتانداران شلدند. 
آن هلا در نامله خلود خواسلته بودند 
ابتلدا بله اسلتاندار کرملان اختیارات 
بیشتری تفویض شلود. پیگیری های 
نماینلدگان  نامله  و  حسلینی  رزم 
اگرچه توانسلته بلود کملی اوضاع را 
بهتلر کنلد املا رزم حسلینی هنلوز 
جهلت  همیلن  بله  بلود.  ناراضلی 
اسلتانداران  نشسلت  چهارمیلن  در 
)اسلتان های  کشلور  پنلج  منطقله 
خراسلان شلمالی، رضلوی و جنوبی، 
اسلتان یزد، سیسلتان و بلوچسلتان 
بله  کرملان  اسلتان  در  کرملان(  و 
ابتلکار اسلتاندار کرملان لوحلی بله 
حقوقلی  معلاون  زاده  امیلن  الهلام 
رئیس جمهلور در خصلوص افزایلش 
شلد.  داده  اسلتانداران  اختیلارات 
قلرار  شلد  موجلب  اقداملات  ایلن 
از  وظیفله   52 بله  نزدیلک  شلود 

صنعلت،  وزارتخانه هلای  اختیلارات 
معلدن و تجلارت، جهاد کشلاورزی، 
تعلاون، کار و رفلاه اجتماعلی، نیرو و 
سلازمان های حفاظت محیط زیسلت 
و  گردشلگری  فرهنگلی،  میلراث  و 
صنایع دسلتی بله واحدهای اسلتانی 
واگلذار شلود املا تنهلا 28 ملورد از 
آن واگذار شلد. در جلسله مشلترك 
هیئلت دولت با اسلتانداران در مرداد 
کرملان  اسلتاندار  مجلدداً  هلم   95
خواسلتار تفویلض اختیارات بیشلتر 
شلد کله در ایلن راسلتا 34 وظیفله 
اقتصلادی  املور  وزارتخانه هلای  از 
و دارایلی، جهلاد کشلاورزی، نیلرو، 
و  راه  تجلارت،  و  معلدن  صنعلت، 
حفاظلت  سلازمان  و  شهرسلازی 
محیط زیسلت بله واحدهای اسلتانی 

آنلان تفویلض شلد.
افزایش اختیارات با پایلوت شدن
تلاش  کنلار  در  دیگلر  از طلرف 
بلرای افزایش اختیلارات اسلتانداران، 
اقتصلاد  پایللوت  بلرای  تاش هلا 
مقاومتلی شلدن کرملان هلم ادامله 
داشلت چراکه با این اتفلاق اختیارات 
بیشلتری از دوللت بله اسلتان بلرای 
می شلد.  تفویلض  تصمیم گیلری 
مدیلران  تاش هلای  مجموعله 
کله  شلد  ایلن  بله  منجلر  اسلتان 
اردیبهشلت ماه گذشلته و در جریلان 
سلفر رئیس جمهلور، اسلتان کرملان 
پایللوت  اسلتان  سلومین  به عنلوان 

اقتصاد مقاومتی کشلور معرفی شلود. 
بااین حال در جریان سلفر وزیر کشور 
در میانله تیرملاه به کرمان، اسلتاندار 
را  گایه هایلی  غیرمسلتقیم  به طلور 
از برخلی وزارتخانه هلا و ارگان هلای 
دولتلی در رابطله بلا تفویلض نکردن 
اختیلارات مطلرح کلرد. املا گذشلت 
حلدود 2 ملاه از ایلن گایه هلا هلم 
بایلد  کله  آن طلور  تلا  نشلد  باعلث 
اختیلارات تفویلض شلود. نشلان این 
موضلوع هلم گایه هلای گاه وبیلگاه 
رزم حسلینی اسلت کله این بلار این 
نماینلده   10 حمایلت  بلا  گایه هلا 
شلده  روبلرو  مجللس  در  اسلتان 
اسلت. حمایتلی کله می توانلد بیانگر 
تفویلض نشلدن اختیلارات کافلی از 
واحدهلای  بله  سلازمان های دولتلی 

اسلتانی باشلد.
کافی نبودن اختیارات تفویض 

شده باعث شد نامه بنویسیم
نماینلدگان  مجملع  سلخنگوی 
بله  رابطله  ایلن  در  کرملان  اسلتان 
»پیلام ملا« گفلت: »اگلر اختیلارات 
موردنظلر در بحلث اقتصلاد مقاومتی 
بله اسلتان کرملان داده شلده بلود، ما 
ایلن نامله را نمی نوشلتیم.« یحیلی 
کماللی پلور افلزود: »کافلی نبلودن 
اختیلارات تفویلض شلده باعث شلد 
تلا از وزیر کشلور بخواهیلم اختیارات 
اسلتاندار کرمان را بیشلتر کند.« وی 
بابیلان اینکه اسلتان کرملان به عنوان 

پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی  شلده 
و می بایسلت اختیلارات بیشلتری در 
این راسلتا به اسلتان داده شود، اظهار 
کرد: »اختیلارات موردنظر حاکمیتی 
نیسلتند و آن دسلته از اختیاراتی که 
در حلوزه عملکلرد اقتصلاد مقاومتی 
قابلل تفویلض اسلت، موردنظلر ایلن 
نامله اسلت.« کماللی پور اعلام کرد 
کله نامله یادشلده بله امضلای همله 
نمایندگان اسلتان در مجلس رسیده 

است.
واگذاری اختیارات گام رو به 

جلویی است
مقاومتلی  اقتصلاد  سلتاد  دبیلر 
اسلتان در خصوص تفویض اختیارات 
ملا« گفلت:  »پیلام  بله  بله کرملان 
»بخشلی از اختیلارات قابل واگلذاری 
و  شلده  تفویلض  اسلتان ها  بله 
املا  روبه جلوسلت  حرکلت  این یلک 
هنلوز ملواردی وجلود دارد کله برای 
تفویض آن ها پیگیر هسلتیم.« جعفر 
رودری افلزود: »یک سلری اختیارات 
داده شلده املا ایلن تفویض هلا 100 
روبله  گام  وللی  نیسلت  درصلدی 
نکتله  ایلن  برداشته شلده.  جلویلی 
را بایلد در نظلر بگیریلم کله مسلئله 
بدین صلورت  اختیلارات  تفویلض 
نیسلت کله وقتلی بله یلک نقطه ای 
رسلیدیم بگوییلم دیگلر بلس اسلت. 
ادامله  همیشله  اختیلارات  تفویلض 

داشلت.« خواهلد 

گالیه استاندار و درخواست نمایندگان استان
 از وزیر کشور برای تفویض اختیارات  بیشتر به رزم حسینی

دولت محلی دست  و پا بسته

رئیلس سلازمان میراث فرهنگی کشلور 
از در اولویلت بودن کرملان برای تخصیص 
داد.  خبلر  گردشلگری  حلوزه  در  منابلع 
آن طلور که مهر نوشلته مسلعود سللطانی 
فلر ظهر دیروز در جلسله مشلترك فعاالن 
اقتصلادی و گردشلگری اسلتان کرملان با 

اشلاره بله ثبلت جهانلی پنلج اثلر اسلتان 
کرمان اظهلار کرد: »برای کرملان اولویتی 
بلرای تخصیلص منابلع و برنامه هلا قائلل 

می شلویم.«
احلداث  بلرای  آمادگلی  اعلام  بلا  وی 
ایلن  هتل هلای چهلار و پنلج سلتاره در 

خوبلی  آینلده  »کرملان  افلزود:  اسلتان 
در زمینله صنعلت گردشلگری پیلش رو 
کرملان  در  آثلار  ایلن  وجلود  وی  دارد.« 
هویلت  و  ظرفیت هلا  نشلان دهنده  را 
افلزود:  و  دانسلت  اسلتان  ایلن  تاریخلی 
»املکان تبدیلل کرملان بله مقصلد جدی 
گردشلگری خارجلی وجلود دارد.« معاون 
بله  ادامله داد: »بلا توجله  رئیس جمهلور 
بایلد  منطقله  در  موجلود  ظرفیت هلای 
از سلاالنه 200  میزبانلی  زیرسلاخت های 
هلزار گردشلگر در اسلتان کرمان تلا پایان 
همچنیلن  شلود.«  ایجلاد  ششلم  برنامله 
پایلگاه خبری »کرمان نلو« گزارش داد که 
سللطانی فلر معلاون رئیس جمهلور که در 
جلسله شلورای اداری کرملان حضور یافته 
بلود اعلام کلرد بلر اسلاس سلند 1404 
باید 20 میلیون گردشلگر خارجی داشلته 

باشلیم کله در حلال حاضلر این تعلداد 5 
میلیلون نفر اسلت. وی بابیلان این مطلب 
کله تعلداد گردشلگران بر اسلاس سلند تا 
سلال 94  بایلد بله 10میلیلون می رسلید 
کله بله دالیللی نرسلید اعلام کلرد کله 
خارجلی  گردشلگر  ورود  رشلد  میانگیلن 
بله کشلور ملا به طلور میانگیلن 10 درصد 
اسلت کله ناشلی از اصاحلات و رویکردها 
بلوده اسلت. وی الزمه رسلیدن بله اهداف 
را حرکلت بلا همیلن نلرخ رشلد دانسلت. 

سللطانی فلر از ترکیلب خوب گردشلگران 
را  نکتله  ایلن  و  کلرد  صحبلت  خارجلی 
بیلان کلرد کله از کل گردشلگران خارجی 
50 درصلد گردشلگران زیارتلی مذهبلی 
بوده انلد. او از ورود سلالیانه یلک درصلد 
کل شلیعیان جهان به کشلور خبلر داده و 
تأکیلد کلرد ایران املروز مهم تریلن کانون 
گردشلگری حلال اسلت. وی پیش بینلی 
جلذب گردشلگر مذهبلی را در سلال های 
پیلش رو این گونه تشلریح کرد کله در 10 
سلال آینده میزبانی سله درصد از شیعیان 
را داشلته باشلیم که حدود هشلت میلیون 
می شلود و بقیله مسللمانان یلک درصلد 
کنونلی  دراملد  او  می کنیلم.  پیش بینلی 
حاصلل از گردشلگری را  7.5 میلیارد دالر 
دانسلت و اعلام کلرد ایلن مقلدار باید به 

35 میلیلارد برسلد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور عنوان کرد

کرمان در اولویت تخصیص منابع حوزه گردشگری

 خبر

رضا عبادی زاده
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مرکلز  انقلاب  و  عموملی  دادسلتان 
اسلتان کرملان گفلت: »یلک بانلد بلزرگ 
اخلاذی  و  گروگان گیلری  هفت نفلری 
انتظاملی  اطاعلات  پلیلس  توسلط 
افلراد  از  نفلر   13 و  دسلتگیر  کرملان 
گروگان گرفته شلده از چنلگال آدم ربایلان 
آزاد شلدند.« بله گلزارش روابلط عموملی 

دادگسلتری کل اسلتان کرملان، دادخلدا 
سلاالری اعام کلرد که »اعضلای این باند 
در چندین شلهر فعالیت محرمانه داشته و 
پلس از شناسلایی بزه دیدگان با پوشلیدن 
از سلاح  اسلتفاده  و  نظاملی  لباس هلای 
آنلان را دسلتگیر و بلا چشلم بند در جعبه 
عقلب خودروهلای خلود بله منزللی که از 

قبلل در شلهر کرملان تهیه کلرده بودنلد 
منتقلل می کردند.« وی افلزود: »همچنین 
آنلان را در غلل و زنجیلر و زدن دسلتبند 
در شلرایط سلخت  و چشلم بند  پابنلد  و 
و  گرسلنه  به صلورت  و  غیرقابل تحملل  و 
تشلنه نگهلداری و ملورد ضلرب و شلتم 
غیرانسلانی  انلواع شلکنجه های  و  شلدید 
قلرار داده و درحالی کله صلدای نالله آنلان 
ارتبلاط  آنلان  خانلواده  بلا  می شلد  بلنلد 
برقلرار و بلرای آزادی آنان مباللغ گزافی را 
مطلرح می کردنلد و از این طریلق تاکنون 
میلیاردهلا ریلال از افلراد مختللف اخاذی 
»تاکنلون  کلرد:  اضافله  وی  کرده انلد.« 
چندیلن حسلاب بانکلی و میلیاردهلا ریال 
وجله نقلد موجلود در حسلاب های بانکلی 

متعلدد، انلواع خودروهای مختللف، منازل 
متعلدد، سلاح و البسله نظاملی، شلوکر، 
عملیات هلای  در  کله  پابنلد  و  دسلتبند 
مختللف گروگان گیلری از آن هلا اسلتفاده 
می شلده از متهمان کشلف و توقیف شلده 
اسلت.« وی ادامله داد: »با توجله به اینکه 
ایلن متهملان بلا اقداملات ضلد امنیتلی 
خود جامعه اسلتان کرملان را ناامن کرده، 
اقداملات و افعلال متهمان و قانون شلکنان 
ازنظلر این دادسلتانی بر اتهلام حد محاربه 
بلر  و  تطبیلق  قابلل  فلی االرض  فسلاد  و 
مبنلای این تشلخیص از سلوی این مرجع 
ملورد تعقیلب قرارگرفته و بله پرونده آنان 
به صلورت ویلژه و در اسلرع وقلت و طلی 
می شلود.«  رسلیدگی  قانونلی  مراحلل 

اتهاملات  »متهملان  افلزود:  سلاالری 
دیگری از قبیل اسلتفاده از البسله نظامی، 
غیرمجلاز،  اسللحه  نگهلداری  و  حملل 
ضرب وجلرح  و  اخلاذی  گروگان گیلری، 
عملدی را در کارنامه مخوف خلود دارند«. 
دادسلتان عموملی و انقلاب کرمان ضمن 
تقدیلر از زحمات و تاش های شلبانه روزی 
اطاعلات  پلیلس  و  انتظاملی  فرماندهلی 
اسلتان کرملان در برخورد قاطع بلا جرائم 
خشلن و برقراری نظام و امنیت با هشلدار 
بله متخلفان نظم و امنیت بیلان کرد: »در 
زمینله تأمیلن امنیلت ملردم و مقابلله بلا 
ناامنی دسلتگاه قضائی اسلتان باصاحیت 
و اقتلدار بلا مجرملان برخلورد قانونلی را 

می دهلد.« انجلام 

در پی دستگیری اعضای باند بزرگ گروگان گیری رخ داد

رهایی ١3 نفر از چنگال آدم ربایان در کرمان
اعضای این باند با پوشیدن لباس نظامی، قربانیان را دستگیر و به خانه ای در شهر کرمان منتقل می کردند
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کاغذ اخبار

فایلل  انتشلار  بله  واکنش هلا 
صوتلی آیلت اهلل منتظلری دربلاره 
اتفاقلات سلال 67 کملاکان ادامله 
مردادملاه   19 کله  فایللی  دارد. 
اهلل  آیلت  بیلت  توسلط  گذشلته 
منتظری منتشلر شلد. روز گذشته 
در  رفسلنجانی  هاشلمی  آیلت اهلل 
جلسله مجمع تشلخیص مصلحت 
نظلام به ایلن فایل صوتلی واکنش 
روابلط  کله  آن طلور  داد.  نشلان 
عمومی مجمع تشلخیص مصلحت 
مجملع  رئیلس  نوشلته،  نظلام 
تشلخیص مصلحلت نظام با اشلاره 
بله نقلش منافقان در تلرور 72 نفر 
از بهتریلن شلخصیت های نظام که 
27 نفلر آنلان از نمایندگان مجلس 
بودنلد و همچنیلن ماجلرای علزل 
قلوا،  کل  فرماندهلی  از  بنی صلدر 
گفلت: »بنی صلدر و منافقیلن کله 
قبلًا خیلی بلا هم فاصله داشلتند، 
بله هلم نزدیلک شلده و گروه های 
جبهله  لیبرال هلا،  ازجملله  دیگلر 
مللی و حتلی برخلی چهره هایلی 
از روحانیلت هلم بلا آن هلا هم صدا 
شلدند که پلس از علدم صاحیت 
جمهلوری  ریاسلت  از  بنی صلدر 

شلورای  مجللس  اکثریلت  بلارأی 
بلرای  منافقیلن  برنامله  اسلامی، 
حمایلت از وی وارد فلاز جدیلدی 
شلد کله جنلگ خیابانلی بله راه 
انداختنلد. حتلی در جلسلات آن 
شللیک  صلدای  مجللس،  زملان 
مسلسلل ها در خیابان هلای اطراف 
بلا  وللی  می رسلید.  گلوش  بله 
درایلت املام و هوشلیاری نیروهای 
مخلص و شلجاع نظامی و امنیتی، 
کلردن  پیلاده  بله  موفلق  آن هلا 
برنامه هلای شلوم خلود نشلدند و 
نهایتلاً بنی صلدر و رجلوی بلا آن 
فلرار  کشلور  از  خلواری  و  خفلت 
کردنلد، وللی باقی مانلده آن هلا در 
کشلور مأموریلت داشلتند تلا کار 
ناتملام آن هلا را تملام کننلد.« وی 
بلا تلرور  ابتلدا  افلزود: »منافقیلن 
بسلیج  مسلئوالن  و  شلخصیت ها 
کردنلد  سلعی  ملردم،  کننلده 
آن هلا را از صحنله خلارج کننلد و 
بلا وسلعت هلم ایلن کار را شلروع 
زدنلد،  زیلادی  ضربلات  و  کردنلد 
وللی بله دلیلل اشلراف نیروهلای 
اطاعاتلی و نظامی، پلس از مدتی 
خنثلی  نیلز  آن هلا  توطئله  ایلن 

انفجلار  هاشلمی  آیلت اهلل  شلد.« 
دفتلر حزب جمهلوری اسلامی را 
نقش آفرینلی  از  منافقیلن  انتقلام 
ایلن حلزب در بسلیج ملردم برای 
تشلکیل مجلس شلورای اسلامی 
»فاجعله  گفلت:  و  کلرد  ذکلر 
هفتلم تیلر، مصیبلت بزرگلی بلود 
ضربله  نفلر   72 شلهادت  بلا  کله 
وللی  کلرد،  وارد  به نظلام  زیلادی 
و  بیلداری  موجلب  درعین حلال 
هوشلیاری مردم شلد و همله را به 

انداخلت.«  چاره جویلی  فکلر 
ابراز تأسف از حمله به امام

وی با ابراز تأسلف شلدید از موج 
جدیلد ایجادشلده بلرای حملله به 
املام)ره(، گفلت: »تقریبلاً در همله 
ایلن  خارجلی  معانلد  رسلانه های 
کله  جایلی  تلا  دارد،  ادامله  ملوج 
اخیراً شلهردار پاریس نمایشلگاهی 
اعلدام  صحنه هلای  بازسلازی  از 
آن زملان برگلزار کلرده اسلت کله 
حمایلت از این گروه تروریسلتی در 
ایلن مقطلع، جلای تعجلب و تأمل 
دارد.« آیت اهلل هاشلمی رفسنجانی 
تأکیلد کلرد: »املام)ره( بنیان گلذار 
اسلامی  انقلاب  اصللی  پایلگاه 

فقلط  دسلت خالی  بلا  و  هسلتند 
بلا اتلکای بله ملردم، رژیلم جلاد 
دسلت  و  سلاقط  را  شاهنشلاهی 
قدرت هلای جهانلی مسلتکبر را از 
کشلور کوتاه کردند و شلورش های 
دفلاع  بردنلد،  بیلن  از  را  ابتدایلی 
مقلدس را به خوبلی اداره کردنلد و 
بله مردم ملا هویت بخشلیدند و به 
همیلن دلیلل اسلت کله دشلمنان 
شلخصیت  کله  درصددنلد  االن 
بی بدیلل ایشلان را تلرور و پایه های 
روحلی ملردم را متزللزل کننلد.« 
رئیلس مجملع تشلخیص، هلدف 
اصللی دشلمنان جهانلی و داخللی 
را در مقطلع کنونلی بلرای حملله 
بله املام، مرحوم حلاج احملد آقا و 
بیت محترم ایشلان، انتقلام از نقش 
و جایلگاه بی نظیلر املام در تاریلخ 
معاصلر ایلران و جهلان دانسلت و 
گفلت: »باید هوشلیار عمل کنیم و 
راه املام را به گونه ای تشلریح کنیم 
کله بدخواهان نتوانند سوءاسلتفاده 

 » . کنند
می خواهند به جایگاه حاج 
احمد آقا خدشه وارد کنند

بیلت  »زحملات  افلزود:  وی 
به ویلژه احملد  املام)ره(،  حضلرت 
آقلا بلرای اسلام، ایلران، تشلّیع و 
اسلت  بی نظیلر  اسلامی  انقلاب 
کله از علراق تلا پاریلس و سلپس 
سلال های  تملام  در  و  ایلران  تلا 
پلس از پیلروزی انقلاب و حیلات 
بلا  را  ایشلان  عظیلم  بیلت  املام، 
همله اهمیتی کله به انلدازه انقاب 
داشلت، به خوبی اداره کرد.« وی در 
خصوص گلردآوری، حفلظ، تدوین 
و انتشلار آثلار گفتاری و نوشلتاری 
املام نیلز گفلت: »حلاج احملد آقا 
بلا درایتلی که داشلت، تلاش کرد 
همله آثلار املام را حفلظ کنند که 
اسلناد مهملی از اظهلارات و آثلار 

املام، به عنلوان سلرمایه ای بلزرگ 
بلرای نسلل فعللی ثبلت کردنلد و 
امروز فرزنلدان بزرگوارشلان به ویژه 
آیت اهلل حاج سلید حسلن آقا جای 
خاللی حاج سلید احملد را به خوبی 
پلر نگه  می دارند.« آیت اهلل هاشلمی 
»یکلی  کلرد:  تأکیلد  رفسلنجانی، 
از اهلداف شلوم دشلمنان از طلرح 
مسلائل اخیلر، خدشله واردکلردن 
بله جایلگاه مرحلوم حاج احملد آقا 
و بیلت معزز املام در جامعه اسلت 
که نبایلد اجازه داد بله اهداف خود 

برسند.«
درخواست مطهری از 

پورمحمدی
مطهلری،  عللی  گذشلته  روز 
نایب رئیلس مجلس هلم دراین باره 
واکنلش نشلان داد. ایسلنا گزارش 
مجللس  نایب رئیلس  کله  داد 
شورای اسلامی در نامه ای خطاب 
دربلاره  دادگسلتری  وزیلر  بله 
اظهلارات اخیلر وی در خصلوص 
فایلل صوتلی آیلت اهلل منتظری بر 
للزوم ارائله توضیحاتلی در زمینله 
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تأکیلد کلرد. 
مطهلری در ایلن نامله با اشلاره 
پورمحملدی  صحبلت  ایلن  بله 
دنبلال  »برخلی  بلود  گفتله  کله 
تطهیلر دشلمنان خون آشلام ایلن 
مللت هسلتند کله در قسلاوت و 
خونریلزی بله صغیر و کبیلر رحم 
افلراد  همله  به طوری کله  نکردنلد 
در تلرس قسلاوت آن هلا بودنلد.« 
»متأسلفانه  اسلت:  کلرده  عنلوان 
ایلن، مشلکل کشلور ماسلت کله 
یلک  توضیلح  به جلای  مسلئوالن 
سلوالی که  بله  پاسلخ  و  مسلئله 
ایجادشلده  اذهلان  برخلی  بلرای 
اسلت بله مغالطله می پردازنلد و از 
عواطف انسلانی و دینلی و انقابی 

و  می کننلد  بهره بلرداری  ملردم 
هیچ گاه به سلؤال موردنظر پاسلخ 
فایلل  موضلوع  در  نمی دهنلد. 
صوتلی مذکور همه مسلئوالنی که 
پاسلخ دادنلد صرفاً بله جنایتکاری 
عظملت  و  یک سلو  از  منافقیلن 
از  خمینلی)ره(  املام  شلخصیت 
هیلچ  و  پرداختنلد  دیگلر  سلوی 
پاسلخی به سلؤال ندادند و درواقع 
وی  دادنلد.«  واضحلات  توضیلح 
سلپس بله واضلح بلودن انحرافات 
منافقلان  جنایت هلای  و  فکلری 
می گویلد:  و  می کنلد  اشلاره 
»محلل بحلث ایلن اسلت کله بلا 
اسلام  ازنظلر  این کله  بله  توجله 
و در حکوملت اسلامی حتلی بله 
چنیلن جانیانی و طرفلداران آن ها 
نیلز نباید ظلم شلود آیا شلایعاتی 
کله درباره اتفلاق سلال 67 درباره 
نحوه اجلرای حکم املام)ره( گفته 
خیلر؟  یلا  دارد  صحلت  می شلود 
آقایلان  هملراه  کله  جناب عاللی 
رئیسلی، نّیلری و رازینلی در متن 
ضملن  بایلد  بودیلد  قضیله  ایلن 
می فرمودیلد  یلا  ماجلرا،  توضیلح 
ایلن شلایعات به هیچ وجله صحلت 
یلا می فرمودیلد ممکلن  و  نلدارد 
صلورت  هلم  قصورهایلی  اسلت 
گرفتله باشلد که در صلورت اثبات 
از خانواده هلای آن هلا عذرخواهلی 
و جبلران خسلارت خواهلد شلد.«
شلورای  مجللس  نایب رئیلس   
وزیلر  بله  پایلان  در  اسلامی 
دادگسلتری می گویلد: »این روش 
برخلاف تفکلر رایلج کله کتملان 
موجلب  را  احتماللی  خطاهلای 
بلکله  و  می دانلد  نظلام  تقویلت 
جمهلوری  بلرای  عصملت  نوعلی 
اسلامی قائل اسلت، موجب جلب 
اعتملاد بیشلتر ملردم و اسلتحکام 
اسلت.« اسلامی  نظلام  افزون تلر 

آیت اهلل هاشمی توضیح داد، مطهری نامه نوشت

ادامه واکنش ها به فایل صوتی
آیت اهلل منتظری

 خبر

اختالف در فراکسیون 
اصولگرایان

آبلادی  ایملن  نوشلت: جعفلرزاده  ایلنلا 
بلا اشلاره بله برگلزاری جلسله فراکسلیون 
رهلروان والیلت عنلوان داشلت: »ملا برای 
دقایقلی در این جلسله شلرکت کردیم، اما 
در اعتلراض بله نحلوه اداره جلسله آن را 

تلرك کردیلم«. 
نماینلده مجللس دهلم افلزود: »در ایلن 
جلسله آقلای الریجانلی نله به فراکسلیون 
شلورای  از  نله  و  کلرد  اشلاره  مسلتقان 
زد.«  حرفلی  فراکسلیون ها  هماهنگلی 
نماینلده مردم رشلت با انتقلاد از الریجانی 
گفلت: »ایلن رفتارهلا انگیلزه ملا را بلرای 
بیشلتر  فراکسلیون  فعالیت هلای  افزایلش 

کنلد.« می 
حاللی  در  آبلادی  ایملن   صحبت هلای 
کوهکلن  محسلن  کله  می شلود  مطلرح 
اساسلنامه  تدویلن  افتلادن  تعویلق  بله  از 
فراکسلیون والیلت برای چندمیلن بار خبر 
داده و گفتله اسلت کله هیلچ گونله منعی 
برای تدوین و پیشلنهاد اساسلنامه توسلط 
املا  نیسلت،  والیلت  فراکسلیون  اعضلای 
زمانلی ایلن اساسلنامه ها قطعلی می شلود 
کله در مجملع مصلوب و شلورایی انتخاب 
شلود، بعلد از آن هلم هیلات رئیسله آن 
شلورا مطابق اساسنامه فراکسلیون را اداره 
اتفاق هلا  ایلن  تاکنلون  کله  کلرد  خواهلد 

نیفتلاده اسلت. 
برگلزاری  از  بعلد  والیلت  فراکسلیون 
رئیسله  اعضلای هیئلت  انتخلاب  نشسلت 
جلسله عموملی نداشلته اسلت و آنطور که 
کوهکلن بله ایلنلا گفتله اسلت جلسله روز 
دوشلنبه )که به حد نصاب نرسلیده اسلت( 
و سه شلنبه صبلح نیلز فقلط بلرای انتخاب 
نماینلدگان در اجلاس بین المجاللس بوده 

ست. ا

لغو کنسرت ها، فتوا علیه 
قوانین رسمی نظام است

نماینلده مردم تهران گفلت: »با پیروزی 
انقلاب اسلامی و قلرار گرفتن یلک فقیه 
مشلکل  ایلن  اسلامی  نظلام  راس  در 
برطلرف شلد و دیگلر نبایلد فتوایلی علیله 
قوانین رسلمی کشلور صادر شلود.« الیاس 
حضرتلی بلا اشلاره بله لغلو کنسلرت ها در 
برخی شلهرهای کشلور اظهار کرد: »پیش 
از انقلاب در بعضلی ملوارد علملا و فقهلا 
ناچلار بودند بلا فتواهای خود دسلتورهایی 
بدهنلد تلا قوانیلن اسلامی در جامعه اجرا 

» شود.
نماینلده ملردم تهران در مجللس افزود: 
»بلا ایلن حلال با پیلروزی انقاب اسلامی 
و قلرار گرفتلن یلک فقیله در راس نظلام 
اسلامی، ایلن مشلکل برطرف شلد و دیگر 
نبایلد فتوایلی علیه قوانین رسلمی کشلور 
قوانیلن  علیله  فتلوا  چراکله  شلود  صلادر 
و  انقلاب  روح  برخلاف  کشلور  رسلمی 
اعتملاد  ایلن عضلو حلزب  نظلام اسلت.« 
مللی بلا انتقلاد از برخوردهلای دوگانله در 
بعضی شلهرهای کشلور در قبلال برگزاری 
»هلدف  گفلت:  موسلیقی  کنسلرت های 
انقلاب اسلامی حاکمیلت یکپارچله بلود 
ایلن  بلا رفتارهلای خلود  نبایلد برخلی  و 
حاکمیلت یکپارچله را زیلر سلوال ببرند.« 
حضرتلی یلادآور شلد: »اگلر می خواهیلم 
نشلان  و  کنیلم  اداره  یکپارچله  را  کشلور 
تصمیم گیرنلده  دوللت  یلک  کله  دهیلم 
بنابلر  کله  انتظاملی  نیلروی  دارد،  وجلود 
قانون زیرنظر وزارت کشلور اداره می شلود، 
بایلد بلا وزارت ارشلاد هماهنلگ باشلد.« 
ناگهانلی  ورود  تهلران  ملردم  نماینلده 
بحلث  بله  مسللح  نیروهلای  کل  سلتاد 
برگلزاری کنسلرت های موسلیقی را اتفاقی 
عجیلب توصیف و تصریح کرد: »متاسلفانه 
همچنلان داسلتان کنسلرت ها و برخلورد 
بلا صحنه هلای هنلری و هنرمنلدان ادامله 
دارد کله ایلن موضلوع داسلتان غم انگیزی 

» است.

بله  نیلاز  علدم  جمهلوری  رییلس  
بلرای  بیرونلی  اطاعلات  شلبکه های 
فعللی  شلرایط  در  را  داخللی  ارتباطلات 
جهلان، جلزو مؤلفه های اسلتقال کشلور 

دانسلت. 
حجت االسلام  ایلنلا،  گلزارش  بله 
در  و  دیلروز  عصلر  روحانلی  حسلن 
مجلازی  فضلای  عاللی  شلورای  جلسله 
عاللی  شلورای  مصوبله  بله  اشلاره  بلا 
فضلای مجلازی در اوایلل دوللت یازدهم 
بلرای تشلکیل شلبکه مللی اطاعلات و 
همچنیلن تأکیلدات رهبر معظلم انقاب 
بلر محوریلت شلبکه مللی اطاعلات در 
تدویلن نظلام ارتباطی در جلسله اخیر با 
هیلأت دولت، گفت: »اگر مردم احسلاس 
کننلد کله شلبکه ای مللی، قابلل اعتماد، 

پایلدار، بلا کیفیلت و با دسترسلی امن و 
آسلان در اختیلار دارند، نقلش مؤثرتری 
نیلز در فرآیند پیشلرفت کشلور بر عهده 
خواهنلد گرفلت.« رییلس شلورای عالی 
فضلای مجلازی بلا اشلاره به آغلاز به کار 
فلاز اول شلبکه مللی اطاعلات در هفته 
دوللت، گفلت: »طراحلی و اجلرای ایلن 
شلبکه عظیلم اطاعاتی توسلط نیروهای 
و  ارزشلمند  اقداملی  داخللی  توانمنلد 
گاملی مهم در مسلیر دسترسلی همگانی 
بله اطاعلات و تسلهیل و تسلریع رونلد 
از  همچنیلن  روحانلی  اسلت.«  توسلعه 
فضلای  مللی  مرکلز  اطاعلات،  وزارت 
مجلازی و کلیله دسلت اندرکاران طراحی 
مللی  شلبکه  اول  مرحلله  اجلرای  و 

اطاعلات قدردانلی کلرد. 

همچنیلن براسلاس اصلول و الزاملات 
فضلای مجلازی  عاللی  مصلوب شلورای 
در اواخلر سلال 92،  گلزارش اقداملات 
وزارت ارتباطلات و فنلاوری اطاعات، در 
پیاده سلازی مرحله نخسلت شلبکه ملی 

اطاعلات ارائه شلد.
شلده،  انجلام  اقداملات  براسلاس   
ذخیلره،  بلرای  مللی  هلای  ظرفیلت 
پلردازش و توزیلع داده هلای حجیلم در 
سلطح مللی بوجلود آملده و بلا توسلعه 
شلبکه هلای دسترسلی، املکان مبادلله 
بلرای  مللی  شلبکه  داخلل  در  دیتلا 
کاربلران مختللف بلا تعرفه های مناسلب 
تر حاصل شلده اسلت. همچنیلن در این 
شلبکه، خدملات اینترنلت بیلن المللل و 
ترافیلک داخلل بله طلور همزملان برای 

کاربلران ممکلن شلده و با سیاسلت های 
تلاش  ترجیحلی  تعرفله  و  اقتصلادی 
ملی شلود نسلبت بله توسلعه، تولیلد و 
توزیلع محتلوای بوملی، اشلتیاق و صرفه 
اقتصلادی بوجلود آید. ادامله ارتقای این 

شلبکه نیلز براسلاس مصوبه اصلول فنی 
حاکلم بلر شلبکه ملی خواهد بلود که در 
نشسلت های آتی ملورد بررسلی دقیقتر 
قلرار خواهلد  اعضلای شلورا  تصویلب  و 

گرفلت.

رئیس جمهور:

شبکه ملی قابل اعتماد نقش موثری در پیشرفت کشور دارد

    دولت

پایلگاه خبلری »کرملان نلو« نوشلت: 
جمهلور  رییلس  معلاون  فلر  سللطانی 
تحویلل  زملان  در  اینکله  بله  اشلاره  بلا 
دارای  نظاملی  لحلاظ  از  کشلور  دوللت 
تهدیداتلی بلود تاکیلد کلرد کله رییلس 
جمهلور فرانسله-اوالند- در یلک جلسله 
گفتله بلود  کله قبلل از تلواق 1+5 ملا 
هسلته  تاسیسلات  بله  حملله  ملورد  در 
ای تردیلد نداشلتیم بلکله در ملورد زمان 
حملله ایلران اختلاف داشلتیم و در اثلر 
مذاکلرات تملام قطلع نامه های سلازمان 
مللل لغلو  و روابلط صمیمانه برقرار شلد. 

ایرنلا هلم در ایلن خصلوص گلزارش داد 
فرهنگلی،  میلراث  سلازمان  رئیلس  کله 
صنایلع دسلتی و گردشلگری با اشلاره به 
ناپایلدار بلودن نلرخ ارز در دوره گذشلته 
گفلت: »دوللت یازدهلم، ثبلات و آرامش 
مسلعود  آورد.«  بوجلود  کشلور  در  را 
آییلن  در  جمعله  شلامگاه  فلر  سللطانی 
ثبلت جهانلی قنلوات اسلتان و کویر لوت 
در پلارك ملادر کرملان افلزود: »3 سلال 
قبلل کله دولت یازدهلم کار خلود را آغاز 
وضعیتلی  چنیلن  نظاملی  نظلر  از  کلرد 
بلود و بله دلیلل لغو تملام قطعنامله های 

سلازمان مللل سلایه جنگ از سلر کشلور 
برداشلته شلد؛ هرچنلد اگلر کشلوری بله 
خلود چنیلن اجلازه ای بدهلد ملا هملان 
دسلتاورد هشلت سلال جنگ تحمیلی را 

نشلان خواهیلم داد.« 
وی بیلان کلرد: »در دو سلال گذشلته 
کله قیمت جهانلی نفت کاهش پیلدا کرد 
بسلیاری از کشلورها ماننلد ما کله اقتصاد 
کشورشلان بلا فلروش نفلت تامیلن ملی 
شلود بلا تورم هلای دو رقمی و سله رقمی 
مواجله شلدند املا تلورم در کشلور ما تک 
رقملی شلد.« سللطانی فلر افلزود: »ایران 

همله تعهلدات طلرف مقابل را بلا حمایت 
و  اسلامی  انقلاب  معظلم  رهبلر  هلای 
رئیلس جمهلوری طللب ملی کنلد.« وی 

ابلراز امیلدواری کلرد: »در ماه هلای آینده 
شلاهد حضور سلرمایه گذاران بیشتری در 

کشلور خواهیلم بود.« 

معاون رئیس جمهور:

رئیس جمهور فرانسه گفت قبل از برجام درباره حمله 
به ایران تردید نداشتیم

 دولت
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کرمون

داستان

تخلت درگاه قلی بیلگ از جمله بناهای 
منحصلر به فرد تاریخی اسلت کله از گزند 
حملله اقلوام مختللف به کرملان و حوادث 

طبیعلی به دور مانده اسلت.
بلا  بیلگ  قللی  مجلاورت تخلت درگاه 

گنبلد جبلیه، قلعله های تاریخلی دختر و 
اردشلیر و قلرار گرفتن در کنلار بزرگترین 
جنلگل دسلت کاشلت ایلران کله حلدود 
نیلم میلیون اصله درخلت را در خود جای 
داده ، شلرق کرملان را دارای محلور غنلی 

تاریخلی و گردشلگری کرده اسلت.
در گذشلته در کنلار تخلت درگاه قللی 
بیلگ دریاچله ای بلزرگ وجلود داشلته 
کله ایلن منطقله را بله یکلی از زیباتریلن 
مناظلر اسلتان تبدیلل کلرده بلود. اما هم 
اکنلون این دریاچه خشلکیده و اقدامی در 
راسلتای احیلای مجدد آن صلورت نگرفته 

ست. ا
ایلن مکان مقبلره رئیس ایل افشلار و از 
املرای کرملان بله نام قللی بیلگ در دوره 

صفویه اسلت.
زیبایلی منحصلر بله فلرد ایلن بنلا در 
دامنله کوه و در تنگه ای که شلاهراه عبور 
و ملرور کاروان هلا محسلوب می شلده بر 

عظملت بنلا افزوده اسلت.
قللی بیلگ فلردی پلر نفلوذ در کرملان 
بلوده کله اقلدام بله احلداث ایلن بنلا می 
کند و آب منطقه سرآسلیاب فرسلنگی که 

از پلر آب تریلن مناطق کرمان در گذشلته 
بلوده اسلت را بله ایلن قسلمت از شلهر 

منتقلل ملی کند.
ایلن اقدام به احداث کاناللی در دل کوه 
میسلر شلده بلود کله بلا فنلون آن دوران 
انجلام شلده و در نهایت دریاچله ای بزرگ 
در کنلار ایلن سلاختمان ایجلاد می شلود 

کله هنلوز هم آثلار آن وجلود دارد.
آثلار ایلن دریاچله هنلوز هم بله خوبی 
قابلل مشلاهده اسلت و با توجه بله گودی 
طبیعلی  خلاص  شلرایط  و  منطقله  ایلن 
و واقلع شلدن در تنگله ای بیلن دو کلوه 
بلزرگ زیبایلی های این قسلمت از کرمان 

دو چنلدان ملی کرد.
مناسلبی  ملکان  در گذشلته  بنلا  ایلن 
بلرای جلوگیلری از هجلوم اقلوام بیگانه و 
مکانلی بلرای نگهبانلی و حفاظت از شلهر 

بلرای مقابلله بلا اقلوام شلرقی بود.

درگاه قللی بیلگ در دوره هلای بعلدی 
تاریخلی در کرملان مرملت شلده و هلم 
اکنلون نیلز از ملکان هلای ملورد توجله 
تاریخلی و مرملت شلده شلهر کرملان بله 

شلمار ملی رود.
بناهلای تخلت درگاه قلی بیلگ و گنبد 
بله  گردشلگری  هلای  جاذبله  از  جبلیله 
شلمار می آینلد کله در فاصلله نزدیک به 
یکدیگلر قلرار گرفته انلد و از بناهای مورد 
توجله ملردم و گردشلگران قرار هسلتند.

توسلعه صنعلت گردشلگری ملی توانلد 
موجلب رونلق و توسلعه بیلش تلر شلهر 
تاریخلی  بناهلای  کرملان شلود و وجلود 
ماننلد قلعله دختلر و قلعه اردشلیر، تخت 
درگاه قللی بیلگ و گنبلد جبلیله در ایلن 
قسلمت از شلهر پتانسلیلی قابلل توجه در 

ایلن زمینله محسلوب می شلود.
خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمان 

تخت درگاه قلی بیگ
میراث

یاسر سیستانی نژاد
Yaser@payamema.ir

رضلا  »امیلن 
حسلنی«  خواجله 
 1365 متوللد 
بهلار  سلی  اسلت. 
بیلش تلر از عمرش 
و  گلذرد  نملی 
بیسلت  اش  کاسلبی  پیشلینه 
سلال هلم نیسلت. املا ملی گویلد 
کله مشلتریانم قدیملی هسلتند و 
پنجلاه سلال اسلت کله از همیلن 
مغلازه خریلد ملی کنند. نیلم قرن 
مشلتری یلک مغلازه بلودن، اتفاق 
هلم  آن  اسلت.  جالبلی  و  خلوب 
مغلازه سلال  کله صاحلب  وقتلی 
های سلال، عمر و کسلب و کارش 
را بله فرزندانلش بخشلیده باشلد.

خواجله حسلنی هنوز کله هنوز 
اسلت از اعتبلار پلدر اسلتفاده می 
کننلد. همله، او را بله عنوان»پسلر 
غامعبلاس خواجله حسلنی« می 
از  هنلوز  مشلتریان  و  شناسلند 
جنلس هلای با کیفیتی سلراغ می 
گیرنلد کله پلدر بله دسلت آن ها 
ملی داده. بیلش از ایلن اطاله کام 
نملی کنلم و رشلته سلخن را بله 

ایلن کاسلب جلوان می سلپارم؛ 
کار پدرم را ادامه دادم

خواجله حسلنی ملی گویلد که 
از دوازده، سلیزده سلالگی بله کار 
در  طبیعلی  محصلوالت  فلروش 
کرملان ملی پلردازم. شلغل پلدرم 
همیلن بود. هشلت سلالم بلود که 
پلدرم در اثر سلانحه آتش سلوزی 

از دنیلا رفلت. دو، سله ماهلی در 
مغلازه بسلته بلود. بعلد از آن مادر 
و بلرادرم مغلازه را بلاز کردند و کار 
پلدر را ادامه دادند. چند سلال بعد 
بلرادرم کله پس از پدر سرپرسلتی 
خانلواده را بلر عهلده گرفتله بلود، 
ازدواج کلرد و بله رابلر رفلت. ملن 
هلم دوره راهنمایلی تحصیللی را 
ملی گذرانلدم کله عصرهلا کملک 
ملادر بله مغلازه ملی رفتم. درسلم 
را تلا فلوق دیپللم الکترونیک ادامه 
ام  تحصیللی  در رشلته  املا  دادم. 
کاری  دیلدم  نگشلتم.  کار  دنبلال 
کله در حلال انجام آن هسلتم، کار 
خوبلی اسلت. آن را دوسلت دارم. 
چلون بچه رابر هسلتم و همه اقوام 
ملان در ایلن شهرسلتان، زندگلی 
ملی کننلد، معملوال آخلر هفته ها 
بله رابلر ملی رویلم. هلم تعطیات 
آخلر هفتله را تفریلح و هم جنس 
ملی  تهیله  را  مغلازه  نیلاز  ملورد 
کنیلم. به همین دالیلل از انتخابی 

کله کلرده ام، پشلیمان نیسلتم. 
بیش تر مشتری های مان 

قدیمی هستند
ادامله  در  جلوان  کاسلب  ایلن 
ملی گویلد کله اگلر روزی بیسلت 
پانلزده  باشلم،  داشلته  مشلتری 
قدیملی  هلای  مشلتری  نفرشلان 
هسلتند  کسلانی  هسلتند.  پلدرم 
کله از پنجاه سلال پیلش همچنان 
مشلتری ماسلت. همله آن هلا از 

پلدرم تعریلف ملی کننلد. 

پلدرم  از  کله  کسلانی  همله 
تعریلف ملی کننلد و بعلد از ایلن 
همه سلال مشلتری ما باقلی مانده 
کیفیلت جنلس  از  همیشله  انلد، 
هایلی کله پلدرم ارائله ملی داده 

تعریلف ملی کننلد. 
اخلاق دیگری که پدرم داشلته 
کله ملن هلم بله پیلروی از او این 
رویله را در پیلش گرفتله ام، پلس 
گرفتلن اجنلاس برگشلتی اسلت. 
اگلر یلک مشلتری از جنسلی کله 
خریلداری کلرده راضی نبلود و آن 
را پلس ملی آورده، پدرم بلا کمال 
گرفتله  ملی  پلس  را  آن  احتلرام 
و  ملادر  بله  هلم  همیشله  اسلت. 
بلرادرم سلفارش می کلرده، وقتی 
اگلر  کله ملن در مغلازه نیسلتم، 
را  آن  آورد،  کسلی جنسلی پلس 
پلس بگیریلد. املا به نلدرت پیش 
ملی آیلد کله مشلتری جنسلی را 

پلس بیلاورد. 
کلودك بلودم کله پلدرم از دنیا 
رفلت. خاطلره زیلادی از او بله یاد 
پلدرم  اسلت،  یلادم  فقلط  نلدارم. 
دوچرخله ای داشلت کله ملن را 
ملی  سلوار  دوچرخله  تلرك  روی 
کلرد و در شلهر ملی گردانلد. فقط 

همیلن در ذهنلم مانلده اسلت.
ملادرم هلر وقلت ملی خواسلت 
ملی  کنلد،  نصیحلت  را  ملن 
درسلتکاری  آدم  گفت:»پلدرت 
بلوده، اهلل دوسلت و رفیلق ناباب 
نبلوده، اهلل نملاز بلوده. تلو هلم 
نملازت را بخلوان و دنبال دوسلت 

بلد نلرو.«
فلوت تصمیلم  از  قبلل  پلدرم   
ای  حسلینیه  رابلر،  در  داشلته 
بسلازد. بله همیلن دلیلل پلس از 
در  یلک حسلینیه  ایشلان،  فلوت 
محلله بلاغ خواجله حسلن بله نام 
او سلاخته ایلم. هفلت ملن ) هلزار 
متر( زمین برای سلاخت حسلینیه 

اهلدا کلرده ایلم. 
به خاطر پدرم رأی آوردم

محصلوالت  فروشلنده  ایلن 
طبیعی دربلاره کیفیت کاالی خود 
ملی گویلد کله همله عسلل هایی 
کله در ایلن مغلازه فروختله ملی 
شلود، محصول زنبورهای خودمان 
اسلت. بلرادرم در رابر زنبلور دارد و 
مسوول شلرکت تعاونی زنبورداران 

رابر اسلت. عسلل های بسته بندی 
شلده نیز کار خودمان اسلت. گون، 
آویشلن، آاللله و دیگلر گیاهان در 
آن منطقله پیلدا می شلود و برای 
زنبور داری مناسلب است. در حال 
حاضلر بیلش از هلزار زنبور عسلل 
داریلم. عسلل هایمان را بله تهران 
و مشلهد و یزد می فرسلتیم. عسل 
دیگلر زنبورداران را هلم می خریم 
و پلس از تسلت در آزمایشلگاه می 

فروشیم.
 هلم اکنلون عضو هیلات مدیره 
صنلف خلوار و بلار کرمان هسلتم. 
روز رای گیلری بله ملن پیشلنهاد 
شلد کله کاندیلدای هیلات مدیره 
شلوم. رقیلب هلای قدری هلم در 
آن جلا بودنلد. کاسلبان معلروف و 
بلا تجربله زیلادی کاندیلدا بودنلد 
کله همله کسلبه، آن هلا را ملی 
شلناختند. روز انتخابلات، با خودم 
گفتلم رای نملی آورم و بلر ملی 
گلردم. چلون اعتقلاد داشلتم کله 
کسلی ملن را نمی شناسلد. وقتی 

کله از جایلم بلنلد شلدم تلا بله 
جملع معرفی شلوم، اعلام کردند 
ایشلان فرزند »مرحلوم غامعباس 
همله  اسلت.  حسلنی«  خواجله 

مغلازه داران پلدرم را شلناختند و 
رأی باالیلی بله ملن دادنلد. خودم 
حسلاب  رای  ده  از  کمتلر  روی 
کلرده بودم؛ اما بیلش از 300 رأی 
آوردم. توصیله من بله جوانان این 

اسلت کله اگلر پدرشلان کاسلبی 
کار  دارد  آبرومنلدی  و  موفلق 
پلدر را ادامله بدهنلد. بلا صداقلت 
ارائله  کار کننلد. خدملات خلوب 

بدهنلد. اگلر ایلن طلور کار کنند، 
ملردم خلود بله خلود بلرای کار و 
کسلب آن ها تبلیلغ خواهند کرد. 
چون همیشله مشلتری ها بهترین 

هسلتند.  مبلّغ 

امین رضا خواجه حسنی؛ کاسب کرمانی:

اگر پدرتان شغل آبرومندی دارد 
ادامه اش بدهید

آگهی مزایده مال غیرمنقول
اجلرای احلکام شلعبه دوم دادگاههلای عموملی حقوقلی کرملان در نظر 
دارد در خصلوص پرونلده اجرائی کاسله 952663له آقلای میثم نظریان 
علیله شلرکت تعاونلی سلبحان دایلر بلر مطالبله وجله ششلدانگ پاك 
ثبتلی شلماره 1700 فرعلی از 1783 اصللی واقلع در بخلش 3 کرملان واقلع در 
کرملان- خ شلهید عللی ضیلاء- نبلش ضللع شلرقی ك3- مجتمع سلبحان- بلوك
b، طبقله ششلم، واحلد 605 متعللق بله شلرکت فلوق الذکر بلا مشلخصات ذیل از 
طریلق مزایلده بفلروش برسلاند. ملک مذکلور با کاربری مسلکونی و بصلورت مفروز 
و بصلورت یلک بلاب آپارتمان مسلکونی نیمه سلازه بله مسلاحت 129/03 مترمربع 
و اسلکلت سلاختمان فلزی،سلقفها کمپوزیت، نما سلیمان و سلنگ، راه پله ارتباطی 
طبقلات اجرا شلده، آسانسلورها نصب نشلده، و کف سلرامیک، پنجره هلا دو جداره، 

درب ورودی ضدسلرقت، و آپارتملان در مرحلله سلیمان کاری دیلواره هلا بلوده و 
سلرویس هلای بهداشلتی و دربهلای داخلی نصب نشلده اند، آپارتملان فاقد کابینت 
و سیسلتم سلرمایش و گرمایلش میباشلد و امتیلازات آب، بلرق و گاز اخلذ نشلده و 
آپارتملان دارای پارکینلگ و انبلاری اختصاصی و دارای مشلاعات وسلیع میباشلد. و 
ارزش ششلدانگ دانلگ آپارتملان مرقلوم بانضملام پارکینلگ و انبلاری نیمله سلازه 
و عرصله بقدرالحصله بلا احتسلاب مشلاعات و متعلقلات و منصوبلات و اشلتراکات 
بله میلزان 2/322/540/000 ریال توسلط کارشناسلان رسلمی دادگسلتری ارزیابی 
گردیلده. جلسله مزایلده در ملورخ 1395/06/24 راس سلاعت 10 صبلح بلا حضلور 
نماینلده دادسلرا در محلل اجلرای احلکام حقوقلی برگلزار میگلردد، متقاضیلان در 
صلورت تمایلل ضملن هماهنگلی بلا اجلرای احلکام حقوقلی 5 روز قبلل از تاریلخ 
مزایلده ملی تواننلد از مللک بازدیلد و درصلورت تمایلل بله شلرکت در مزایلده 10 

درصلد مبلغ پیشلنهادی خلود را )حداقلل قیمت پیشلنهادی قیمت ارزیابی شلده 
میباشلد( بله حسلاب سلپرده دادگسلتری 2171293951000 نلزد بانلک مللی 
واریلز و قبلض آن را بله هملراه پیشلنهاد کتبلی در پاکلت دربسلته و تلا قبلل 
از برگلزاری جلسله مزایلده تحویلل ایلن اجلرا نماینلد بدیهلی اسلت شلخصی بله 
عنوان برنده مزایده شلناخته میشلود که باالترین قیمت را پیشلنهاد داده باشلد و 
درصلورت انصلراف برنلده مزایلده ده درصلد مبلغ پیشلنهادی به نفلع دولت ضبط 
خواهلد شلد. ضمنلا دایلره اجلرای هیچگونه مسلئولیتی در قبلال معاملله معارض 
و یلا سلند رسلمی نخواهلد داشلت. برنلده مزایلده ملی توانلد وفق مقلررات جهت 
تنظیلم سلند اجلاره به اداره اوقاف و اخذ سلند رسلمی نسلبت به اعیانلی از طریق 

ثبلت اسلناد اقلدام نماید.
م الف 1107 اجرای احکام شعبه دوم دادگاههای عمومی حقوقی کرمان- خواجوئی

روزگاری که گذشت

عبدالحسین صنعتی زاده
بخش صد و سی یک

]صنعتـی زاده در مقابل شـایعات در 
صـدد دفـاع از خود اسـت ...[

پرسلیدم شلما در مقابل ایلن اراجیف چه 
کردیلد؟ گفلت ملن بله او نامله ای نوشلتم 
کله هرکلس ملی توانلد بیایلد دفتلر خرج و 
دخلل دارالیتلام را رسلیدگی کنلد یلا زمین 
هلای واگلذاری دوللت را ببینلد کله آیلا در 
تصلرف ملن اسلت. یلا دارالیتلام و همچنین 
دربلاره نوشلتجات خیالی میلرزا آقاخان هم 
اشلتباه کردید من 2 سلال قبلل از گرفتاری 
بله  اسلامبول  از  ورفقایلش  میرزاآقاخلان 
ایلران عزیملت کلرده ام و می توانیلد تذکره 
ای را کله قونسلونگری ایلران در اسلامبول 
در تاریلخ 23 ژوئلن 1948 مطابلق ذیعقلده 

1311 صلادر کلرده ببینید.
بارهلا تجربله و بله چشلم خلود دیلده ام 
اگلر در مجلسلی ملردم و شلنوندگانی کله 
میلل  هسلتند  ناطقلی  سلخنرانی  مسلتمع 
شلان باشلد سلخن ران خلوب و بله دلخلواه 
آن هلا صحبلت نماید همین طور می شلود. 
خلود ناطلق هم نملی داند از کجلا این گونه 
او  بله  مهلم  و  و سلخنان شلیرین  مطاللب 
مجللس گلرم می گلردد و وای بلر آن وقتی 
کله شلنوندگان قبلا از آن ناطق خوششلان 
نیایلد بله او بله نظر اسلتهزاء بنگرنلد، ناطق 
بیشلتر مطالبلی را کله بایسلتی بیلان کنلد، 
فراملوش ملی نمایلد و کلملات را بلا لکنلت 
بیلان ملی کنلد، کارش بله جایی می رسلد 
کله گویلی زنلگ شکسلته ای را بله صلدا 

درآورده انلد.
گذشلته از ایلن نفلوذی کله حاضلران در 
مجللس سلخن رانلی ناطقلی دارنلد هملان 
تاثیلر نیز در نوشلته نویسلندگان ملی توانند 
داشلته باشلند. پیلش آملدی را کله بلرای 

خلودم اتفلاق افتلاد برایتلان بنویسلم.
معملوال رملان هایلی را که گاهی نوشلته 
و ملی نویسلم از صلد و پنجاه صفحله کمتر 
نملی شلود. تصمیلم گرفتلم بلرای امتحلان 
داسلتان هلای کوچکی را که بیشلتر از چند 
صفحله نشلود  و پهلوانان داسلتان را رسلتم 
و جانلکاس تعییلن کلرده، ده دوازه صفحله 
را نوشلتم بلودم. آقلای مایل تویسلرکانی که 
آن اوقلات سلردبیر روزنامه شلفق سلرخ بود 
بله  بلودم  را نوشلته  راه رسلید. آن چله  از 
دسلتش دادم. پلس از مطالعلات گفت اجازه 
ملی دهیلد ایلن را  در روزنامه چلاپ نمایند 

گفتلم مختار هسلتید.
پاروقلی  بله  چشلمم  تصادفلاً  بعلد  روز 
روزنامله شلفق سلرخ افتلاد. آن چله را کله 
روز پیلش نوشلته بلودم آقلای مایلل چلاپ 
کلرده و در مقدمله آن نوشلته بلود اخیلراً 
صنعتلی زاده کرمانلی اثلر جاویدانلی بله نام 
رسلتم در قلرن بیسلت و دوم نگاشلته و از 
خلود بله یلادگار باقلی گلذارده ملا ایلن اثر 
و کتلاب را در پاروقلی روزنامله شلفق سلرخ 
بله تدریلج چلاپ می نماییلم. بسلیار تعجب 
کلردم کله چگونله ایلن آقلا بلا آن کله ملی 
دانسلت بیشلتر از شلش هفت صفحه از این 
داسلتان نوشلته نشلده چنین مطالبلی را از 

پیلش خلود درج کلرده اسلت.
در هملان اثنلا آقلای مایلل رسلید و روی 
هملان علدل هلای قاللی نشسلت. پرسلید 
روزنامله امروز ملا را دیدی؟ بلا حیرت گفتم 
بللی! املا آقلا ایلن چله کاری بود؟ بنلده که 
چنیلن اثلر جاویدانی ننوشلته اند. شلروع به 
خندیلدن کلرده گفت من تو را می شناسلم 
خیللی هم خلوب خواهی نوشلت. حلاال بگو 
دیگلر هیچ چیزی نوشلته و موجود داری؟ از 
تشلویق آن مرحوم تشلکر کرده وعلده دادم 
دنبالله آن چله را کله چلاپ کرده انلد ادامه 
داده بنویسلم و هملان روز سلاعت هفت بعد 
از ظهلر آن چله را نوشلته بلودم بلرای آقای 

مایل فرسلتادم.

تابلویی که در مغازه نصب است

مرحوم غالمعباس خواجه حسنی
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گلکسی ایکس سامسونگ 
مجهز به صفحه نمایش انعطاف 
پذیر 4K Bio Blue خواهد شد

گلکسلی ایکس گوشلی جدید سامسونگ 
اسلت کله شلایعات بسلیاری در ملورد آن و 
صفحله نمایلش انعطلاف پذیر آن به گوشلی 
می رسلد حلال بله نظر می رسلد سامسلونگ 
در ایلن گوشلی از پنلل بلا رزولوشلن 4K با 

نلام Bio Blue اسلتفاده خواهلد کرد.
اخیلر  سلال های  در  نمایلش  صفحلات 
پیشلرفت های زیلادی داشلته اند و بسلیاری 
صفحلات  دارای  هوشلمند  گوشلی های  از 
نمایلش با رزولوشلن QHD هسلتند. حتی 
بلا پیشلرفت پنل هلای امولد اسلتفاده از این 
پنل هلا رواج بسلیاری پیلدا کلرده اسلت و 
حتلی اپل نیلز در آیفون سلال 2017 از این 

پنل هلا بهلره  خواهلد بلرد.
اما سامسلونگ به عنوان یکی از پیشلروان 
زمینله ی سلاخت پنل های صفحلات نمایش 
اسلت.  بهبلود  بلرای  تلاش  در  هملواره 
Galaxy X یکی از گوشلی هایی اسلت که 
انتظار آن را در سلال 2017 خواهیم کشلید. 
این گوشلی براسلاس شلایعات جدیلد مجهز 
بله پنلل خلم شلونده بلا رزولوشلن عجیلب 
4K خواهلد شلد که آن را برای اسلتفاده در 
زمینله ی واقعیلت مجازی مناسلب تر خواهد 
اسلتفاده ی  از  خبلر  شلایعات  حتلی  کلرد. 
سامسلونگ ار پنلل 4K در گلکسلی اس 8 

نیلز می دهنلد.
پنل هلای انعطلاف پذیلر در سلال 2013 
گذاشلته  نمایلش  بله  سامسلونگ  توسلط 
شلدند و سلپس صفحات نمایش بلا لبه های 
اج  نسلخه های  بله  را  خلود  راه  خمیلده 
بلاز  کمپانلی  ایلن  هوشلمند  گوشلی های 
کردنلد و حلاال بله نظلر می رسلد آینلده ی 
ایلن فنلاوری پنل هلای انعطاف پذیلر اسلت.
تصور گوشلی بلا صفحله نمایلش انعطاف 
پذیلر بسلیار جذاب اسلت و آینده نیلز برای 
ایلن پنل هلا بسلیار روشلن اسلت و باعلث 
می شلود همگلی انتظلار سلالی خلوب را در 

2017 داشلته باشلیم.

اپلیکیشن Allo قبل از عرضه 
نهایی نقدهای مثبت زیادی 

دریافت کرده است
کنفرانلس  در  گلوگل  گذشلته  ملی  ملاه 
اپلیکیشلن جدیلد  I/O 2016 خلود از دو 
پلرده برداشلت. اپلیکیشلن تملاس ویدویلی 
Duoکله بله تازگی از ملرز 5 میلیون دانلود 
 Allo عبلور کلرده و اپلیکیشلن پیام رسلان
کله قبلل از عرضله ی نهایلی نملره 4.8 از 5 
را از کاربلران فروشلگاه پلی اسلتور دریافلت 
کرده اسلت. اپلیکیشلن Allo هنلوز به طور 
رسلمی در اختیار کاربران قرار نگرفته اسلت 
و تنهلا می تلوان از طریلق پلی اسلتور بلرای 
دانللود آن پیلش ثبت نلام کلرد. همچنیلن 
بلرای کاربرانلی کله مشلتاق بله اسلتفاده ی 
پیام رسلان  نرم افلزار  ایلن  موعلد  از  زودتلر 
هسلتند باید بلا اسلتفاده از دعوت نامه اقدام 
کننلد. اگرچله خیلل عظیلم کاربلران هنلوز 
فرصلت آزمایلش ایلن نرم افزار را نداشلته اند 
املا در فروشلگاه پلی اسلتور نقد هلای بسلیار 
آن  نتیجله ی  کله  کلرده  دریافلت  مثبتلی 

نملره ی 4.8 از 5 اسلت.
اگلر نقدهلای نوشلته بلرای اپلیکیشلن را 
ملرور کنیلد متوجه نظلرات مثبلت کاربران 
و  کاربلری  رابلط  از  یکلی  شلد.  خواهیلد 
دیگلری از پایلداری بلاالی آن تعریلف کرده 
اسلت. خیللی از کاربلران از تجربله ی کار بلا 
دسلتیار گلوگل، یکپارچگی آن بلا نرم افزار و 
آسلانی چلت کردن بلا دوسلتان در کنار این 

دسلتیار ذوق  زده شلده اند.
اپلیکیشلن Duo هلم بلا اسلتقبال زیلاد 
کاربلران مواجله شلده اسلت؛ ایلن نرم افلزار 
هلدف خلود را بلر تماس های تصویلری بین 
کاربلران گذاشلته اسلت. بله نظلر می رسلد 
گلوگل برخلاف دیگلر شلرکت ها بله جلای 
تماس هلای  بلرای  نرم افلزار  یلک  ارائله ی 
صوتلی، تصویلری و پیام رسلانی اسلتراتژی 
خلود را تغییلر داده و دو اپلیکیشلن برای دو 

کاربلری مختللف ارائله کرده اسلت.
بایلد دیلد رقابلت گلوگل بلا نرم افزارهایی 
فیس بلوك  یلا  واتلس اپ  تلگلرام،  چلون 
مسلنجر بله کجلا ختلم می شلود و کاربلران 
مهاجلرت  اپلیکیشلن  کلدام  بله  ایندفعله 

. می کننلد

یلک  اروپایلی  پژوهشلگران 
بسلیار  فراخورشلیدی  سلیاره ی 
بله زمیلن را در فاصلله ی  شلبیه 
شمسلی  منظومله ی  بله  نزدیلک 
شناسلایی کرده اند. بلا اینکه هنوز 
بله تحقیقات بیشلتری نیاز اسلت، 
املا وجلود ایلن سلیاره بله صورت 
رسلمی ملورد تاییلد قلرار گرفتله 
اسلت و پتانسلیل ایلن را دارد کله 

کشلف قلرن لقلب بگیلرد. 
اروپلای  رصدخانله ی  مقاملات 
جنوبلی )ESO(  در نهایلت تایید 
سلیاره ی  یلک  آنهلا  کله  کردنلد 
 b پروکسلیما  نلام  بله  جدیلد 
سلکونت  قابلل  ناحیله ی  در  را 
کشلف  قنطلورس  پروکسلیما 
کرده انلد. ایلن سلتاره در واقع یک 
سلتاره ی کوتوله ی قرملز در مرکز 
منظومله ی نزدیلک بله خورشلید 
ملا،  منظومله ی  همسلایگی  در  و 
موسلوم بله آلفلا قنطلورس قلرار 

دارد.

 ایلن یلک خبلر بسلیار مهلم و 
انتشلار  شلگفت انگیز اسلت، زیلرا 
آن بله ایلن معنلی اسلت کله یک 
سلیاره ی شلبیه به زمین می تواند 
در فاصلله ی فقط 4.2 سلال نوری 
از ملا وجلود داشلته و همچنیلن 
از  پشلتیبانی  پتانسلیل  دارای 
حیلات روی خود باشلد. تحقیقات 
بیشلتری نیاز اسلت تا ویژگی های 
بله  آب  وجلود  املکان  و  آن  جلو 
صلورت مایلع در سلطح آن ملورد 
تاییلد قلرار گیلرد، املا ایلن تیلم 
پژوهشلی در حلال حاضلر قصلد 
دارنلد تلا بلا برنامه ریزی هایلی بله 
پاسلخ این پرسش ها دسلت یابند. 
گولیلم  گلروه،  اعضلای  از  یکلی 
 Guillem( اسلکوده  آنلگادا 
Anglada-Escud(  از دانشگاه 
یلک  در  لنلدن  ملری  کوئیلن 
گفتگوی رسلانه ای گفت: بسلیاری 
از سلیارات فراخورشلیدی تلا بله 
املروز کشلف شلده اند و بسلیاری 

دیگر نیلز در آینده یافلت خواهند 
شلد، املا تاش بلرای جسلتجوی 
نزدیک تریلن سلیاره ی محتمل به 
زمیلن با پتانسلیل حیلات و موفق 
شلدن در ایلن مسلیر مسللما بله 
عنلوان یلک تجربله ی خلاص در 
طلول زندگلی همله ی ملا خواهلد 

. د بو
کله  شلده  کشلف  سلیاره ی   
شلناخته   ،b پروکسلیما  نلام  بله 
ملدار  پیراملون  می شلود، 
)یلک  قنطلورس  پروکسلیما 
کوتولله ی قرملز کله در منظومه ی 
سلتاره ای آلفا قنطورس در صورت 
فلکی قنطلورس نهفته اسلت.( در 
منظومله ی  ایلن  اسلت.  گلردش 
نزدیک تریلن  واقلع  در  سلتاره ای 
منظومله ی  بله  منظومله  
بله شلمار ملی رود و  خورشلیدی 
بله ایلن ترتیلب پروکسلیما b را 
تبدیلل بله نزدیک تریلن سلیاره ی 
زمیلن  بله  شلبیه  فراخورشلیدی 

می کنلد که تلا به امروز شناسلایی 
شلده اسلت. یکی دیگلر از اعضای 
 Michael( گلروه، مایلکل انلدل
تگلزاس  دانشلگاه  از   ،)Endl
رویلداد  ایلن  می گویلد:   آسلتین 
بله خاطر میلزان نزدیکلی آن با ما 
بسلیار هیجان انگیلز اسلت. واقعلا 
نمی توانسلت بهتلر از ایلن باشلد.
 ایلن تیلم پژوهشلی که شلامل 
همچنیلن  و   ESO از  محققانلی 
نلام  بلا  پژوهشلی  برنامله  ی  یلک 
کم نلور  قرملز  نقطله ی  کمپیلن 
 )Pale Red Dot campaign(
نیمله ی  در  تلا  توانسلتند  بودنلد، 
نخسلت سلال 2016 یک سیاره ی 
پیشلنهادی جدید را با مشلاهده ی 
پروکسلیما قنطلوری پیلدا کننلد 
بلا  را  خلود  داده هلای  سلپس  و 
مشلاهدات قبللی بله دسلت آمده 
کله  گذشلته  سلال   16 طلی  در 
در  فعلال  تلسلکوپ های  توسلط 
سراسلر جهلان جملع آوری شلده 
بلود، ملورد مقایسله قلرار دادنلد. 
ارزشلمندی  داده هلای  تلفیلق  بلا 
کله مربلوط بله 16 سلال گذشلته 
آملاری  شلواهد  آنهلا  می شلدند، 
وجلود  اثبلات  بلرای  را  کافلی 
سلیاره ی پروکسلیما b بله دسلت 
بلاره  ایلن  در  اسلکوده  آوردنلد. 

گفلت:
ملن سلازگاری سلیگنال را هلر 
روز در طلول 60 شلب در کمپین 
ملورد  کم رنلگ  قرملز  نقطله ی 
اول  روز   10 دادم.  قلرار  بررسلی 
 20 بودنلد،  امیدوارکننلده  کاملل 

انتظلارات  بلا  مطابلق  بعلدی  روز 
پیلش رفتنلد و در 30 روز نهایلی 
نتیجه بسلیار قطعی بلود. بنابراین 
ملا شلروع بله تهیله ی یلک طلرح 

اولیله کردیلم.
در  کنلون  تلا  ملا  کله  آنچله   
دانسلته ایم،   b پروکسلیما  ملورد 
این اسلت کله انلدازه ی آن تقریبا 
1.3 برابلر انلدازه ی زمیلن اسلت و 
بلا یلک احتملال خلوب می تلوان 
گفلت کله ایلن سلیاره از از نلوع 
در  سلیاره  ایلن  اسلت.  سلنگی 
ملداری به فاصلله ی 6.92 میلیون 
کیلومتلر از پروکسلیما قنطلورس 
پیراملون آن در گلردش بوده و در 
حلدود 11.2 روز طلول می کشلد 
تلا یلک دور ملدار آن کامل شلود.
 دمای سلطح این سلیاره تقریبا 
سلانتی گراد  درجله ی  منفلی40 
اسلت، و ایلن احتملال نیلز وجلود 
دارد که این سلیاره دارای اتمسلفر 
و آب بله شلکل مایلع در سلطح 
خلود باشلد. ایلن ملوارد در واقلع 
بله عنلوان  عوامللی هسلتند کله 
کلیلدی بلرای شلکل گیری حیات 
روی ایلن سلیاره به شلمار خواهد 

فت. ر
بیشلتری  مشلاهدات  البتله   
بلرای تاییلد ایلن موضلوع ملورد 
خوشلبختانه،  املا  اسلت.  نیلاز 
دارنلد  بلاور  پژوهشلی  تیلم  ایلن 
کله پروکسلیما b در محلدوده ی 
کاوشلگر قلرار دارد؛ یعنلی اینکله 
چنلدان  نله  آینلده ی  در  روزی 
دور، ملا می توانیلم یلک فضاپیملا 

تلا  کنیلم  ارسلال  آن  سلوی  بله 
تصاویلری را از این سلیاره برایمان 

کنلد. مخابلره 
تیلم همچنیلن در نظلر  ایلن   
زاکربلرگ،  ملارك  بلا  تلا  دارد 
میلیلاردر  و  هاوکینلگ،  اسلتفان 
هملکاری  میلنلر  یلوری  روسلی 
کله  اسلت  کسلی  میلنلر  کننلد. 
کله  شلد  اعلام  پیلش  چنلدی 
مبللغ 130 میلیون دالر را بر روی 
در  استارشلات  نلام  بله  پلروژه ای 
اوایل سلال جاری اختصلاص داده 
اسلت کله بر اسلاس برنامله ی این 
پلروژه قرار اسلت یلک فضاپیمای 
کوچک بله آلفا قنطلورس به امید 
پیلدا کلردن نشلانه هایی از حیات 

ارسلال شلود. روی آن 
 تیلم استارشلات امیدوارنلد تلا 
در  را  خلود  کوچلک  فضاپیملای 
آلفلا  بله سلوی  آینلده  30 سلال 
قنطورس ارسلال کنند. بلا ادامه ی 
ایلن پلروژه و همچنیلن ادامله ی 
 ،ESO پژوهشلگران  تاش هلای 
ملا امیدواریم کله در آینده بتوانیم 
دربلاره ی  بیشلتری  دانلش  بله 
 b پروکسلیما  سلیاره ی  ماهیلت 

دسلت یابیلم.
گلروه  ایلن  اعضلای  بلاور  بله 
پژوهشلی، پروکسلیما b به راستی 
کله همسلایه ی جدیلد ماسلت و 
بنابرایلن بهتلر اسلت خلود را بله 
وجلود آن علادت دهیلم! گفتنلی 
تیلم  ایلن  یافته هلای  کله  اسلت 
 Nature مجلله ی  در  پژوهشلی 

منتشلر شلده اسلت.

کشف سیاره  شبیه زمین
 بزرگترین کشف قرن

هملان گونله کله پیلش تلر مدیرعاملل 
شلرکت ارتباطات زیرسلاخت وعده داده بود، 
فلاز نخسلت بزرگتریلن پلروژه ی ارتباطلی 
اطاعلات  مللی  ی  شلبکه  یعنلی  کشلور 
صبلح فلردا یکشلنبه هفتلم شلهریورماه بلا 
حضلور معلاون اول رئیس  جمهلور در وزارت 

ارتباطلات افتتلاح خواهلد شلد.
شلبکه ی ملی اطاعات، شبکه  ای مبتنی 
بلر IP بله  همراه سلوئیچ  ها، مسلیریاب  ها و 
مراکز داده  اسلت؛ به گونه ای که درخواسلت  
هلای دسترسلی داخلی و اخلذ اطاعاتی که 
در مراکز داده ی داخلی نگهداری می  شلوند 

از طریق خارج کشلور مسلیریابی نشود.
در فلاز نخسلت اتصلال 60 درصلد خانوار 
ها به شلبکه ی پرسلرعت، راه انلدازی مراکز 
داده و اتصلال دسترسلی هلای داخللی بله 
شلبکه هلای توزیع محتلوا بدون مسلیریابی 

خارجلی، و در فلاز دوم اتصلال 100 درصلد 
کسلب و کار هلا بله این شلبکه پیلش بینی 

است. شلده 
الزاملات حاکلم بلر تحقلق ایلن شلبکه به  
عنلوان زیرسلاخت ارتبلاط فضلای مجلازی 
کشلور بلر اسلاس مصوبله ی شلورای عاللی 

فضلای مجلازی بله  ایلن شلرح اسلت:
• شلبکه  ای متشلکل از زیرسلاخت  هلای 
ارتباطلی بلا مدیریت مسلتقل کاملًا داخلی

حفاظلت  و  مسلتقل  کاملًا  ای  شلبکه    •
شلده نسلبت بله دیگلر شلبکه  هلا )از جمله 
اینترنلت( بلا امکان تعاملل مدیریت شلده با 

نها آ
• شلبکه  ای با امکان عرضله ی انواع محتوا و 
خدمات ارتباطی سراسلری بلرای آحاد مردم 

بلا تضمین کیفیلت از جمله قابلیت تحرك
انلواع  ی  عرضله  قابلیلت  بلا  ای  شلبکه    •

خدملات املن اعلم از رمزنلگاری و امضلای 
بله کلیله ی کاربلران دیجیتاللی 

• شلبکه  ای بلا قابلیلت برقلراری ارتباطلات 
املن و پایلدار میلان دسلتگاه  هلا و مراکلز 

حیاتلی کشلور
• شلبکه  ای پرظرفیلت، پهن  بانلد و با تعرفه 
میزبانلی  و  داده  مراکلز  شلامل  رقابتلی  ی 

خلی ا د
پیلش از ایلن قرار بود فاز نخسلت شلبکه 
ی مللی اطاعلات املروز افتتلاح شلود املا 
ظاهلراً بله  دلیلل ترافیلک بلاالی برنامه  های 
مربلوط به هفتله ی دولت، افتتلاح این پروژه 

ی مللی بله فردا موکول شلده اسلت.
اجلرای  در حاشلیه ی  واعظلی  محملود 
طلرح  های هفتله ی دوللت در این خصوص 
اظهلار داشلته اسلت: »روی شلبکه ی مللی 
ارتباطلات 2 سلال و نیلم کار شلده اسلت. 

بنلا داریلم تملام نیازمنلدی  هلای ملردم را 
باکیفیلت بلاال و سلرعت  بلاال در شلبکه ی 

مللی اطاعلات قلرار دهیلم«.
گفتنلی اسلت 2 فلاز دیگلر از مرحلله ی 

اول ایلن طلرح مللی نیز طبق اظهلارات دبیر 
شلورای عاللی فضای مجلازی قرار اسلت در 
ایلام دهله ی فجلر و روز جهانلی ارتباطلات 

سلال آینلده بله بهره  بلرداری برسلند.

فاز نخست شبکه ملی اطالعات فردا رسماً افتتاح می شود
 خبر

مدیلر آپلارات و فیلیملو در گفت وگلو بلا 
زومیلت ضملن اشلاره بله اختلاف سللیقه 
و  حکومتلی  و  دولتلی  سلازمان های  بیلن 
بخشلی از ملردم کله عاملل نبلود اعتملاد 
شلبکه های  و  سلرویس دهنده ها  بله  ملردم 
تلا  کله  کلرد  اعلام  می شلود،  اجتماعلی 
حاکمیتلی  سلازمان های  سللیقه  اختلاف 
و دولتلی بلا ملردم برطلرف نشلود، مشلکل 
اعتماد سلازی همچنان پا برجا اسلت. محمد 
جواد شلکوری مقدم در مورد نامه ی نمادین 
خلود بله پلاول مدیلر تلگلرام در گفت وگلو 
از  »مشلکل  گفلت:  زومیلت  خبرنلگار  بلا 
ملا  بلرای  کله  اسلت  سلخت گیری هایی 
سلرویس دهنده های  بلرای  و  دارد  وجلود 
خارجلی نیسلت و مردم خبر نلدارد. کاربران 
یلا ویدیو هلا  از کانال هلا  برخلی  نمی داننلد 
بایلد از آپلارات پلاك شلود؛ در حاللی کله 
تلگلرام  و  اینسلتاگرام  در  کانال هلا  همیلن 
حضلور دارنلد و ایلن باعلث سللب اعتملاد 
می شلود.« داخللی  از سلرویس های  ملردم 
شلکوری در ادامله تأکیلد کلرد: »خلودم 
اینسلتاگرام  و  تلگلرام  حضلور  از  شلخصاً 

کله  چلرا  می کنلم؛  اسلتقبال  کشلور  در 
و  مسلئوالن  سللیقه  سلطح  مجملوع  در 
تغییلر  را  ایشلان  ذهنلی  محدودیت هلای 
می دهنلد املا خواسلته ی ملن ایلن اسلت 
کله بایلد بلا ملا نیلز ماننلد سلرویس ها و 
برخلورد  خارجلی  اجتماعلی  شلبکه های 
شلود و بتوانیم آزادی آنها را داشلته باشلیم. 
نظلارت بیلش از حلد بر محتلوا به ما فشلار 
آورده اسلت. سلرویس های ایرانی مشلکات 
همله ی  دارنلد.  محتلوا  انتشلار  در  زیلادی 
سلرویس دهنده های ایرانلی از ایلن برخلورد 

هسلتند.« ناراضلی  دوگانله 
هلر  »از  کلرد:  اضافله  آپلارات  مدیلر 
راه  سلر  بلر  موجلود  مشلکات  بله  طلرف 
کنیلم،  نلگاه  ایرانلی  سلرویس دهنده های 
غلط اسلت. بله عنوان مثلال در صداوسلیما 
بله راحتلی نلام اینسلتاگرام و تلگلرام بلرده 
می شلود املا برای نام بلردن از سلرویس های 
ایرانلی محدودیلت و ممنوعیت هایی موجود 
اسلت. در همیلن بحلث معرفلی اپلیکیشلن  
یکلی از برنامه هلای پر طرفلدار ورزشلی در 
برنامله ی تلویزیونی، نگذاشلتند نلام مارکت  

ایرانلی بلرده شلود و مجبلور شلدند بگویند 
بلرای دانللود بله گلوگل پللی و مارکت های 
ایرانلی مراجعله کنیلد و ایلن موضلوع یلک 

فاجعله مللی اسلت«
او در ملورد دلیلل ایلن  اتفلاق گفلت: »به 
نظلر ملن دلیلل ایلن مسلائل اصلًا تجلاری 
نشلأت  اینجلا  از  مشلکات  ایلن  نیسلت. 
می گیلرد کله ملا دید مللی نداریم و بیشلتر 
هسلتیم.  خلود  شلخصی  منافلع  فکلر  بله 
نظلری  تنلگ  در  موضلوع  ایلن  ریشله ی 
اسلت. چلون برخلی رسلانه ها و سلازمان ها، 
خلود  رقیلب  را  خارجلی  شلرکت های 
نمی بیننلد بلردن نام شلان را بله ضلرر خلود 
شلرکت های  و  سلرویس ها  املا  نمی داننلد 
داخللی را بله عنلوان رقیلب خلود می بینند. 
در حاللی کله در دنیلای فنلاوری اطاعات و 
ارتباطلات هیچ کسلی جای دیگلری را تنگ 
نمی کنلد. ایلن موضلوع محلدود بله فناوری 
اطاعلات و ارتباطلات نمی شلود و در برخی 
ملوارد لوگلوی برندهلا ی اتومبیلل معلروف 
چلون BMW را می پوشلانند تلا نلام ایلن 
برند مشلخص نشلود. این کار غیلر حرفه ای 

اسلت و در نهایلت مخاطبلان هلم متوجله 
می شلوند آن خلودرو متعللق بله کلدام برند 
اسلت، حقیقتلا باید کملی در خصلوص این 
قواعلد و قوانیلن قدیمی و غیلر موثر تجدید 

نظلر و بازبینلی شلود.«
شلکوری دربلاره ی دلیل اعتماد نداشلتن 
از جملله  داخللی  بله سلرویس های  ملردم 
شلبکه های اجتماعلی و پیام رسلان  توضیلح 
داد: »دلیلل اصللی اعتملاد نداشلتن ملردم، 
و  دولتلی  سلازمان های  سللیقه ی  تفلاوت 
حاکمیتلی بلا بخشلی از ملردم اسلت. ایلن 
از تفلاوت دکوراسلیون  اختلاف سللیقه را 
هلم  خصوصلی  و  دولتلی  شلرکت های 

سللیقه،  اختلاف  ایلن  دریافلت.  می تلوان 
سلبب احسلاس نبود امنیت می شلود. دقت 
احسلاس  ایلن  احسلاس.  می گویلم  کنیلد 
منطقلی نیسلت وللی همیلن احسلاس غیر 
منطقلی بلر رفتلار ملردم تأثیلر می گلذارد. 
تلا اختلاف سللیقه سلازمان های حاکمیتی 
و دولتلی بلا ملردم برطلرف نشلود، مشلکل 

اعتملاد سلازی همچنلان پلا برجاسلت.«
بله گفته ی محملد جواد شلکوری، نامه ی 
وی بله مدیلر تلگلرام نمادیلن بلوده و بلرای 
او ارسلال نکلرده اسلت. البتله پلاول نامله ی 
شلکوری را دیلده و در توییتلر جوابی به او با 

کنایه داده اسلت.

مدیر آپارات:

 اختالف سلیقه 
عامل بی اعتمادی مردم به سرویس  های داخلی است

خبر
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گود ورزش

جونم وشتون بگه

 AFC: کیروش برگ برنده ایران است
خلدا ا زبونتلون بشلنفه، ملا که چشلمامون 

نملی خوره آب 
 تخریب ورزشگاه تختی یاسوج با لودر

خودتلون ت زحملت انداختلن، ای خودش 
آروم آروملو داره خراب میشله

 عابدزاده: سلیاه لشلگرهای سلینما در حد 
من نیسلتند

عقلاب  تلو  ملث  کله  همله  بشلم،  دردات 
نیسلتن کله ا او بلاال همله ر سلیا ببینلن

 حقدوست تا پایان فصل استقالی شد
شلغذمه بشلن اگله اینلم ملث کنعانلی بزن 

للک و پرکلی کنن
 بدرقله غریبانله بلندقدتریلن ملرد ایران به 

پارالمپیک
هلا چلی؟ گملون کلردن همله جلا کرمونه 

کله زمیلن و زملون بلرن برقه شلون
 هیلات مدیره اسلتقال؛ مجیدی جایگزین 

منصوریان
جوهلر  ای  حداقلل  بللن  وکیللی  خلدا 

بشله خلش  قلراردادش 
 آزملون: می خواهلم بله بایرن مونیلخ هلم 

گل بزنلم
خلدا عزتلت بلده، همی تلو اگه یله کارویی 

بکنی

آنجا آنطور! اینجا اینطور!

 برکناری رئیس هیات ورزشی 
ناموفق

فرهاد دادوندی 

آنجـا آن طور اسـت کـه:  اگر کسلی 
از راس یلک هیلات ورزشلی   برکنلار شلود، 
دیگله برکنلار شلده! و کار چنان بلر او تنگ 
میشلود کله از همله علذر خواهلی خواهلد 
کلم  بلرای  اسلت  ممکلن  و حتلی  نملود  
کاری در زملان تصلدی گلری اش در املور 
ورزش زیلر نظلرش در آن هیلات ملورد نظر 

شلود! محاکمه 
 بله هلر حلال طلرف بایلد جوابگلوی کم 
و کاسلتی هلا ی ورزشلی در زملان تصلدی 
گلری اش در راس آن هیلات باشلد! منظلور 
اینکله، مسلئولین ورزشلی عللت افلت فان 
رشلته ورزشلی را از وی جویلا خواهند شلد 
 امـا اینجـا اینطـور اسـت کـه:   اگر 
کسلی از راس یلک هیلات ورزشلی بلر کنار 
ملی شلود! توجله بفرمائیلد! بخاطلر سلهل 
انلگاری و کلم کاری برکنلار می شلود، طی 
مراسلم باشلکوهی از وی تجلیلل بعملل می 

آید!!!
 همه در حالیکه گوشله چشمشلان اشک 
جملع شلده با وی خداحافظی ملی نمایند و 
برای ایشلان در پسلت جدیلد در یک هیات 

ورزشلی دیگر آرزوی موفقیلت می کنند!
 چنلان در آن مراسلم  همله جلو گیر می 
شلوند که در صلدم ثانیه همله فراموش می 
کننلد کله طلرف چنلد سلال در راس فان 
هیلات ورزشلی هیچ گللی به جملال ورزش 

نزده است! شلهر 
 قهرملان داسلتان ملا هلم، بلا سلر هلم 
کلردن چنلد خلط راسلت و دروغ مبنلی بر 
اینکله از زمانلی که ملن در راس فان هیات 
ورزشلی قلرار گرفتلم چنیلن شلد و چنلان 
شلد، منتقدیلن را خیلال خلام ملی نمایلد!

 حلاال متوجه شلدید فلرق برکنلاری یک 
رئیلس هیلات ورزشلی ناموفلق در آنجلا  و 
اینجلا در چله نلکات ریلزی نهفتله شلده 

اسلت؟! 

 چـه شـد کـه وارد دنیـای 
شـدید؟ پهلوانـی  و  ورزش 

 17 سلال سلن داشلتم، روزی 
چهلارراه  دراطلراف  دوسلتانم  بلا 
احملدی ملی گشلتیم که بله طور 
اتفاقی با ناصرشلجاعی آشلنا شدم 
و وقتلی اسلتخوان بندی درشلت و 
فیزیلک بدنی مناسلب ملرا دید به 
سلوی ورزش و وزنله زدن ترغیبلم 
قهرمانلی  قلول  ملن  بله  و  کلرد 
ایلران در ملدت 6 ماهله داد، ناصلر 
خلان کاری بلا ملن کلرد کله بارها 
بلا قهرمانلان دیگلرش کلرده بلود 
یعنلی با یک برخورد و یه آشلنایی 

مختصلر ملرا انتخلاب کرد. 
از فردای آن روز به باشلگاه رفتم 
و آقلای شلجاعی ملرا بله تمرینات 
دعلوت کلرد املا ملن چلون لباس 
ورزش بلا خود نداشلتم عذرخواهی 
گرمکلن  یلک  ایشلان  املا  کلردم 
ورزشلی بله ملن دادنلد و گفتنلد 
تمرینلات را شلروع کن. بلاور کنید 
همیلن کار باعلث شلد من بیشلتر 
از قبلل شلیفته اخاق و ملرام وی 

شلده و همانجلا ماندگار شلدم. 
 ازنحـوه تمرینـات خودتـا ن 
بگوییـد و چه شـد کـه خیلی 

شـدی؟ قهرمان  زود 
در  ناصرشلجاعی  اسلت  یلادم 
جملع گفلت: حجلت تو اگلر تداوم 
خوبی در تمریناتت داشلته باشی و 
ملدام در ذهنت سلقف رکوردهایت 
را ملرور کنلی و روی هلدف هلای 
آینلده ات تمرکلز کنلی، تلا 6 ملاه 
رکلورد  کیلوگلرم   170 دیگله 
ایرانلی خواهلی  اولیلن  می زنلی و 
بلود کله ملرز 300 را خواهلی زد، 
در آینلده تلو حتلی رکلورد 350 
کیللو و بیشلتر را ملی بینلم. )در 
دللم به حرف ها و پیشلگویی های 
مربلی ام خندیدم و متعجب شلدم 
املا توانسلتم(. از آن روز زیلر نظلر 

را  ملداوم  تمرینلات  ناصرشلجاعی 
آغلاز کلردم وبله لطلف خلدا ظرف 
ملدت 5 ماه در مسلابقات قهرمانی 
کشلور ) شلیراز( 170 کیللو پرس 
زدم و ضملن بهبلود رکلورد ایلران 
قهرملان  کیللو،   32 میلزان  بله 
نوجوانلان ایلران شلدم. قهرمانی ای 
کله بارهلا بلا رکلورد پلرس سلینه 
305 کیلوگرم در مسلابقات و 375 
کیلوگلرم در تمرینات، در رده های 
سلنی جوانلان و بزرگسلاالن تکرار 

. شد
 نزدیـک به یک سـال اسـت 
کـه در هیچ مسـابقه رسـمی 

شـرکت نکـرده ایـد، چرا؟ 
مدتلی بله دلیل آسلیب دیدگی 
تمرینلات  نتوانسلتم  بیملاری،  و 
خوب و منظمی داشلته باشلم، این 
موضلوع در کنلار بعضلی نامهربانی 
هلا و نامایماتلی کله در ورزش و 
شلاگردانم  از  حتلی  و  دوسلتان 
موقتلا  گرفتلم  تصمیلم  دیلدم، 
مدتلی را از صحنله مسلابقات دور 
باشلم، هرچنلد االن در تمرینلات 
مربلی  عنلوان  بله  پاورلیفتینلگ 

 . دارم  حضلور 
 چه نامالیماتی؟

 ببینیلد عملر قهرمانی در ایران 
خیللی کوتاه شلده و هر ورزشلکار 
بلا اولیلن ملدال و رتبله ای کله 
بله دسلت ملی آورنلد، سلریع جو 
قهرمانانله ملی گیلرد و حلس می 
کنلد مربی شلده و ملی روند برای 
خودشلان تیلم می سلازند. همین 
باعلث می شلود کله چنلد گانگی 
بیلن بازیکنلان ایجلاد شلده و تیم 
ازهلم ملی پاشلد. از سلوی دیگلر 
نبلود ورزش حرفه ای و مشلکات 
بلودن  زا  درآملد  علدم  و  ملادی 
ورزش، یکلی دیگر از این مسلائلی 
اسلت کله نتوانسلتم مدتلی را در 

کنلار ورزش قهرمانی باشلم.

 خصوصیـات شـخصی را که 
قصد ورود به ایـن ورزش دارد، 

؟  چیست
ایلن  در  موفقیلت  درصلد   80
ملی  کله  کسلانی  بلرای  ورزش 
خواهنلد حرفله ای و قهرمانلی کار 
داشلتن  و  بدنلی  فیزیلک  کننلد، 
انلدام مناسلب اسلت و 20 درصلد 
بقیله بسلتگی به نلوع تمرینلات و 
تغذیه و پشلتکار دارد. ناگفته نماند 
بلرای هر ورزشلکاری در هر رشلته 
ای تمرینلات و تغدیله خاصلی باید 
در نظلر گرفلت و مربلی هلم مرتبا 
حضور داشلته باشله و نظارت کلی 

. کند
مثبـت  و  ضعـف  نقطـه   
خصوصیـات اخالقـی خودتان 

بینیـد؟ مـی  چـه  در 
بله نظلرم دلرحمی زیلاد و بیش 
از انلدازه  ملن، بزرگتریلن نقطله 
آن  بهتریلن  و  اسلت  ملن  ضعلف 
و  اسلت  جمعلی  دسلته  کار  هلم 
کنلار  در  و  گروهلی  دارم  دوسلت 
دوسلتان کارهایلم را انجلام دهلم، 
بنلده در نخسلتین روزهایلی که به 

سلمت ریاسلت هیات انجمن های 
ورزشی شهرسلتان کرمان منصوب 
شلدم، هیات رییسله ای را تشکیل 
و گلرد هلم آوردم تلا در این زمینه 
بتواننلد کمک حال انجمن باشلند.

هـای  انجمـن  هیـات  از   
ایـن  بردیـد،  نـام  ورزشـی 
و  دارد  کمیتـه  چنـد  انجمـن 
فعـال  کرمـان  در  کدامیـک 

؟ هسـتند
کل انجملن هلای زیرمجموعله 
این فدراسلیون عبارتنلد از: انجمن 
و  هلا  بلازی  آب،  روی  اسلکی 
ورزشلهای الکترونیلک ، بیلس بال 
و سلافت بلال، جت اسلکی و جت 
بُلت، جهلت یابلی، دارت، دراگلون 
بوت، راگبی، انجمن طناب کشلی، 
فلوربلال، فوتبلال دسلتی، فوتوال، 
ملوج سلواری، کریکلت و انجملن 
ورزش هلای هوایلی. فعالیلت ملن 
در ایلن هیلات از سلال 1393 آغاز 
انجملن  شلده و در حلال حاضلر 
دسلتی،  فوتبلال  کریکلت،  هلای 
دارت، جهلت یابلی، طناب کشلی، 
سلپک تاکرا، راگبلی و ورزش های 

هوایلی در کرملان فعال هسلتند و 
در صلدد هسلتیم با تلوکل به خدا 
در آینلده ای نزدیلک، مقدمات راه 
اندازی و فعالیت سلایر رشلته ها را 

نیلز فراهم سلازیم.
 در کـدام یـک از این رشـته 
در سـطح  مقـام  و  رتبـه  هـا 

کشـوری داشـته ایـد؟
هلای  تیلم  خوشلبختانه 
کله  هایلی  رشلته  در  کرمانلی 
فعلال هسلتند، مقلام هلای خوب 
بله  را  اسلتان  نلام  شلان  در  و 
دسلت آورده انلد، اسلتارت اولین 
تیلم طنلاب کشلی کرملان را در 
سلال 85، خلودم زدم ایلن تیلم 
در سلال 94 قهرملان ایران شلد. 
ضملن اینکله عنلوان هلای خوب 
کشلوری در رشلته هلای، جهلت 
نصیلب  دارت  و  راگبلی  یابلی، 

اسلت. شلده  کرملان 
پاورلیفتینـگ  ورزش   
کرمـان چند سـالی اسـت که 
پیشـرفت محسوسـی نداشته 

چـرا؟ اسـت، 
بزرگتریلن معضلل پاورلیفتینگ 
کرملان، دور افتلادن و در کنارهلم 
بلزرگان  و  پیشکسلوتان  نبلودن 
در  را  اسلت. کسلانی  رشلته  ایلن 
ایلن رشلته داریلم کله ملی توانیم 
نحلو  بهتریلن  بله  آنهلا  وجلود  از 
اسلتفاده کنیلم اما متاسلفانه عما 
آنهلا را حلذف کلرده ایلم. کرملان 
سلال هاسلت کله دیگلر جایلی در 
میان بلزرگان نلدارد و در رده های 
پاییلن قرار دارد. هم اکنون اسلتان 
هلای فلارس، خوزسلتان، مازندران 
و کرمانشلاه حلرف اول را در ایلن 

ورزش ملی زننلد.
 در حـال حاضر مشـغول چه 

هستید؟ کاری 
فعالیلت در صنعلت  بلر  علاوه 
بیمله، بلا تعلدادی از شلاگردانم به 

تمریلن بلا وزنه مشلغولم و کارهای 
هیلات انجمن های ورزشلی را رفع 
و رجلوع ملی کنلم، بله تازگی هم 
بخاطلر آراملش خلودم وارد حیطه 
و  فیللم  چنلد  در  و  شلدم  هنلر 
سلریال از جملله غلام للر ایفلای 
نقلش کلرده ام. ضملن ایلن کله 
بلا دنیلای سلنگ هلا آشلنا شلدم 
و کارگاه کوچلک سلنگ و نگیلن 
تراشلی بلرای اوقات فراغلت خودم 

راه انلدازی نملوده ام.
 پیشـرفت خودتان را مدیون 

چه کسـانی هستید؟
بله سله نفلر مدیونلم و تلا آخلر 
عملر وام دار آنهلا خواهم بلود. ابتدا 
ملادرم کله بعلد از فوت پلدر، برای 
ملن هم ملادر بلود و هم پلدر. دوم 
ناصلر خلان شلجاعی، که اسلتاد و 
مرید و مرشلد من هسلت و سلوم، 
مهنلدس خلوش کیلش، کله بله 
ملن شلغل و حرفله ای آموخلت و 

کرد.  حمایتلم 
 اگر سـخن یـا نکتـه خاصی 

بفرمایید؟ مانـده 
رییلس  دامغانلی،  منصلور  از 
شهرسلتان  جوانلان  و  ورزش 
کرملان کله به ملن اعتملاد کردند، 
همچنیلن از دوسلتان عزیزم همت 
زادگان،  رفیلع  حیلدر  سلنجری، 
حسن مهری دسلتجردی، مرتضی 
نخعلی، علیرضامومن زاده ورسلول 
موالاکبلری به عنلوان اعضاء هیات 
سلخنور  مجیلد  آقایلان  و  مدیلره 
انجملن دارت ،محملد امیلری پلور 
رحیملی   کشلی،  طنلاب  انجملن 
نجلارزاده  مبیلن  دارت،  انجملن 
غامرضلا  یابلی،  جهلت  انجملن 
زاهلدی انجمن سلپک تاکرا، جعفر 
رضلا  و  کریکلت  انجملن  فدایلی 
پاراگایدرکله  انجملن  در  اسلدی 
بنلده را یلاری کلرده انلد، تشلکرو 

قدردانلی کنلم. 

گفت و گوی پیام ما با حجت شیرین سخن
رییس هیات انجمن های ورزشی شهرستان کرمان

مدیون ناصرم
یک گرمکن در ورزش، ماندگارم کرد

بزرگترین معضل پاورلیفتینگ کرمان، دور افتادن و 
در کنارهم نبودن پیشکسوتان و بزرگان این رشته 

است. کسانی را در این رشته داریم که 
می توانیم از وجود آنها به بهترین نحو استفاده کنیم 

اما متاسفانه عمال آنها را حذف کرده ایم. 

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره 45/6/10 
)نوبت اول(

نام دستگاه: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان
نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده: واگذاری، نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار کرمان و جیرفت )بصورت توام طی یک قرارداد(
میزان سپرده شرکت در مزایده: سی میلیون ریال)30/000/000(

محلل دریافلت اسلناد: دبیرخانله اداره کل حمل و نقل و پایانه های اسلتان کرملان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی بعد 
از پلل راه آهن روبروی سلالن ورزشلی فجر.

مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 12 روز پنج شنبه 95/6/11
مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 95/6/31 

محلل تسللیم پیشلنهادات: دبیرخانله اداره کل حملل و نقل و پایانه های اسلتان کرمان واقع در کرمان بلوار جمهوری اسلامی 
بعلد از پل راه آهن روبروی سلالن ورزشلی فجر 

زملان و مکان بازگشلایی پیشلنهادات: سلاعت 12 روز چهارشلنبه ملورخ 95/6/31 واقلع در اداره کل حمل و نقلل و پایانه های 
اسلتان کرمان

سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط مزایده مندرج است.
آگهی فوق در سایت پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات کشور به نشانی www.iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.

سایر اطاعات و جزئیات در اسناد ارزیابی مندرج است.
روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان

شناسه آگهی 4550

کرمـان همیشـه یـادآور پهلوانـان و ورزشـکاران بـا اخـالق و قدرتمندی بوده اسـت. حجت 
شـیرین سـخن معروف به دایی حجت یکی از این بزرگان اسـت که در کنار رشـد و پرورش 
تـن و جسـم، بـه تهذیـب اخـالق و رفتـار نیـز پرداختـه و بـا منـش پهلوانـی خـود، خیلـی هـا 
راشـیفته خویـش کـرده اسـت. هیـچ نـدارد امـا همیشـه دسـتگیر نیازمنـدان بـوده و کمـک 
رسـان دیگـران. وقتـی بـرای اولیـن بار با او روبرو می شـوی، بـا توجه به جثه بـزرگ و اندام 
ورزیـده، بـه ذهنـت آدمـی بدخلـق و سـنگدل و خشـن خطـور مـی کند امـا وقتی هـم کالمش 
مـی شـوی، متوجـه مـی شـوی در پـس آن انـدام درشـت، قلبـی مهربـان و بـا صفـا و اخالقـی 
بامرام و افتاده، نهفته اسـت. دایی حجت متولد خرداد سـال 1362 و در محله گلدشـت کرمان اسـت. وی 
تنهـا فرزنـد پسـرخانواده مـی باشـد حجت در کودکی پـدرش را از دسـت داد. پدرش اهل کرمانشـاه و پدر 
بـزرگ او ازعرفـای بنـام کرمانشـاه بـود کـه در سـال 83 بـه رحمـت خـدا رفـت. اما مـادرش اهـل جیرفت و 
پدر بزرگ مادری هم از پهلوانان نامدار و مردمی آن منطقه محسـوب می باشـد.حجت شـیرین سـخن با قد 
190 سـانتی متـر و وزن 185 کیلوگرمـی، قـوی تریـن پـرس کار ایـران محسـوب می شـود و در کنار ورزش 
هـای بدنسـازی،پاورلیفتینگ، وزنـه بـرداری، بوکـس و غیـره، مدتـی اسـت درسـمت ریاسـت هیـات انجمـن 
های ورزشـی شهرسـتان مشـغول به کار شـده اسـت. این هفته فرصتی دسـت داد تا میزبان وی باشـیم و 

گفـت و گـوی مفصلـی بـا او داشـته باشـیم کـه در ادامه بـا هم مـی خوانیم. 

هادی کاربخش
Haka@payamema.ir

طنز ورزشی
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما«
در نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamema

روزنامله کیهلان دیلروزدر سلتون اخبار 
»روزنامه هایلی  عنلوان  بلا  خلود  ویلژه 
کله »الالله« را تیتلر زدنلد و »االاهلل« را 
حلذف کردنلد!« نوشلت:» چنلد روزنامله 
شلبه اصاح طلب بلا تقطیلع بیانلات رهبلر 
دربلاره  خلود  تیترهلای  انقلاب،  معظلم 
سلخنان معظم لله را بله نحلوی زدنلد کله 
متضملن تحریف اسلت. تیتلر روزنامه های 
ملورد اشلاره از بیانات رهبلر معظم انقاب 
ایلن شلرح  بله  در دیلدار هیئلت دوللت 

: ست ا
•  شلهروند: طرفدار فشلار و اختناق در 

عرصه فرهنگ نیسلتم.
و  جزم اندیشلی  طرفلدار  آرملان:   •
نیسلتم. فرهنلگ  عرصله  در  اختنلاق 

•  اعتملاد: طرفلدار فشلار و اختناق در 
عرصله فرهنگ نیسلتم.

• وقایلع اتفاقیه: طرفدار جزم اندیشلی و 
اختناق در عرصه فرهنگ نیسلتم.

• فرهیختلگان: طرفدار جزم اندیشلی و 
اختنلاق در عرصه فرهنگ نیسلتم.

جزم اندیشلی،  طرفلدار  اطاعلات:   •
فشلار و اختناق در عرصه فرهنگ نیسلتم.

•  آفتلاب یلزد: طرفلدار جزم اندیشلی، 
فشلار و اختناق در عرصه فرهنگ نیسلتم.

مقدمله  واقلع  در  روزنامه هلا  ایلن 
را  فرهنلگ  حلوزه  در  رهبلری  سلخنان 
تیتلر کلرده نتیجله و ادامه این اسلتدالل 
را در تیتلر سانسلور نموده انلد حال آن که 
آن مقدمله برای گفتن مطلبلی مهم بوده 
اسلت. به عبلارت دیگلر ایلن روزنامه ها از 
عبلارت واحلد »الاله االاهلل« فقلط »الاله... 
خدایلی نیسلت« را تیتلر کرده انلد!! اصل 
بیانلات رهبر معظم انقلاب در این بخش 

ناظلر بله مذملت الابالیگلری فرهنگلی و 
دادن مجلال فعالیلت و نفلوذ بله دشلمن 
اسلت. »بنده طرفدار جزم اندیشلی، فشلار 
نیسلتم  فرهنلگ  عرصله  در  اختنلاق  و 
بلکله بله آزاداندیشلی اعتقلاد راسلخ دارم 
املا آزاداندیشلی بله معنلای ولنلگاری و 
اجلازه دادن بله دشلمن بلرای لطمه زدن 
نیسلت... آیلا نبایلد مسلئوالن فرهنگلی، 
آن کسلی را کله عملرش را در خدملت 
بله دیلن و انقلاب اسلامی گذرانلده بله 
فلردی کله در تملام عملر خلود قدمی در 
راه دین و انقاب برنداشلته و حتی گاهی 
ضربله نیز زده اسلت، ترجیلح بدهند؟« از 
سلوی دیگلر بیانلات رهبر معظلم انقاب، 
مشلغول  للزوم  دربلاره  مهملی  اشلارات 
نشلدن دوللت به سلرگرمی های سیاسلی 
و انتخاباتلی، اولویلت بخشلیدن به اقتصاد 

للزوم  کشلور،  اول  مسلئله  عنلوان  بله 
ملردم  به حلق  سلؤاالت  بله  پاسلخگویی 
نجوملی  نامشلروع  حقوق هلای  دربلاره 
از  عبرت آملوزی  آن،  از  نکلردن  عبلور  و 
بد حسلابی آمریلکا در برجلام، و اقلدام و 

عملل در گشلودن گره هلای اقتصلادی به 
عنلوان بهتریلن تبلیغ برای دولت داشلت. 
ترجیلح  شلده  یلاد  روزنامه هلای  املا 
داده انلد هملان عبلارت تقطیلع شلده را 

کنند!« تیتلر 

انتقاد کیهان به رسانه های اصالح طلب
 سوژه

رصد

بیشلتر روزنامه هلای صبح دیروز با 
عکس هایی در صفحه نخسلت خود، 
درگذشلت داود رشلیدی، هنرپیشله 
قلرار  توجله  کانلون  در  را  سلینما 
دادنلد. روزنامله شلهروند در همیلن 
رابطله در گزارشلی بلا تیتلر »آملدم، 
دیلدم، رفتلم« نوشلت: »بلرای درك 
جایگاهلش کافی اسلت کمال الملک، 
گل هلای داودی، بی بلی چلچله، خط 
گل  امام عللی،  هزاردسلتان،  آتلش، 
پامچلال، والیلت عشلق و... را ملرور 
در  حک شلده  منظلره  بله  و  کنیلم 
چشلم ذهن خیلره شلویم. تابسلتان 
گلرم امسلال بلا ملرگ او تللخ شلد. 
داوود رشلیدی کله پرویلز پرسلتویی 
او را یکلی از پنلج تن سلینمای ایران 
آرزوی  آن کله  از  پیلش  می دانسلت 
اسلتاد  هلم دوره ای اش،  و  دوسلت 
عللی نصیریلان بلرآورده شلود از دنیا 
رفلت. همیلن چند روز پیلش بود که 
اسلتاد نصیریلان بلا حضلور در برنامه 
»خندوانله« آرزو کلرده بلود فیلمی با 
حضلور علزت اهلل انتظاملی، جمشلید 
مشایخی، محمد علی کشلاورز، داوود 
رشلیدی و خلودش سلاخته شلود و 

رامبلد جلوان هم قلول داده بلود این 
کار با همکاری او و دوسلتانش به ثمر 
بنشلیند، املا دیگر نیلازی بله انتظار 
نیسلت. ایلن اتفلاق هرگلز نخواهلد 
افتلاد. در روزهایی که داوود رشلیدی، 
کشلورمان  شناخته شلده  هنرمنلد 
زنده بود، با همسلر مهربانلش احترام 
برومنلد قلراری گذاشلتم بلرای دیدار 
و گفت وگلو. هملان روزهلا هلم برای 
پاسلخ گفتلن به بسلیاری از سلواالت 
یلاری  را  اسلتاد  برومنلد،  خانلم 

می کلرد.«
حامیان و مخالفان برگزاری 

کنسرت
و  هلا  کنسلرت  لغلو  موضلوع 
صلف آرایلی مخالفلان و موافقلان از 
دیگلر موضوعلات مهلم دیلروز بلوده 
گزارشلی  در  شلرق  روزنامله  اسلت. 
علم الهلدي  »حامیلان  عنلوان  بلا 
بله  اشلاره  بلا  بله خیابلان آمدنلد«، 
صف آرایلي مخالفان کنسلرت در برابر 
دوللت نوشلت: »برگلزاری یلا علدم 
برگلزاری، مسلأله این اسلت. ماجرای 
کنسلرت ها ابعلاد جدی تری بله خود 
کلرده  اعلام  دوللت  اسلت.  گرفتله 

عقب نشلینی  به هیچ عنلوان  اسلت 
نمی کنلد، از آن سلو مخالفلان هلم 
دو  بافاصلله  می کننلد.  ایسلتادگی 
روز بعلد از انتقلاد ریاسلت جمهوری 
بله لغو کنسلرت ها و هشلدار بله وزیر 
قانلون،  رعایلت  بلرای  خلود  ارشلاد 
جمعلی از ملردم یلزد و مشلهد در 
اقداملی واکنشلی، تجملع برگلزار و 
بیانیله اعتراضی صادر کردند. حسلن 
روحانلی چنلد روز پیلش بلا اشلاره 
دربلاره  ایجادشلده  حاشلیه های  بله 
برگلزاری کنسلرت ها در کشلور گفته 
بلود: »یلک جلا می خواهد کنسلرتی 
برگلزار شلود، مجللس قانون گلذاری 
ملا  درحالی کله  می گیلرد  شلکل 
و  داریلم  اسلامی  شلورای  مجللس 
هرکسلی کله صبح بیلدار می شلود و 
یک تریبلون پیدا می کنلد، نمی تواند 
قانون گلذاری کنلد و وزیلر نیلز نباید 
تبعیلت کنلد چراکله وزیلر بایلد تابع 
قانلون باشلد«. وزیر فرهنگ و ارشلاد 
اسلامی هلم دیلروز گفلت: »عاملل 
مشلهد  در  کنسلرت ها  لغلو  اصللی 
شلهر  ایلن  امام جمعله  مقلدس، 
حتلی  نمی دهلد  اجلازه  کله  اسلت 

کنسلرت های سلنتی و محللی نیلز 
برگلزار شلود«.

یزد به راه مشهد می رود
برگلزار  در  علده ای  »خواسلت 
نشدن کنسلرت در شهرشلان تبدیل 
بله دومینویلی شلده کله بله برخلی 
شلهرهای دیگلر هلم سلرایت کلرده 
اسلت. تاجایی کله پنجشلنبه، عده ای 
برگلزاری  سلالن  مقابلل  تجملع  بلا 
شلهر  در  ناظلری  شلهرام  کنسلرت 
تفلت اسلتان یلزد، بله دنبلال ایلن 
بودند مانع حضور تماشلاگران شلوند. 
طبق برنامه قرار بود کنسلرت سلاعت 
هشلت با مجوزهای الزم برگزار شلود؛ 
املا علده ای بلا تجملع مقابلل سلالن 
کنسلرت، بلا اقامه نماز قصد داشلتند 
مانلع برگلزاری این کنسلرت شلوند. 
اگرچله درنهایت با تدابیری، کنسلرت 
برگزار شلد. اوایلل خرداد امسلال هم 
کنسلرت مازیلار فاحلی در یلزد لغو 
شلد. برخی رسلانه ها تجملع تعدادی 
موتورسلوار بلا حالتلی تهدیدآمیلز در 
مازیلار  بازگشلت  دلیلل  را  فلرودگاه 
فاحلی به تهلران و لغو این کنسلرت 
بودنلد. کنسلرت موسلیقی  دانسلته  
ایرانلی بلا صلدای وحیلد تلاج هلم 
چنلدی قبل در یزد با اقلدام نیروهای 
خودسلر مواجله شلد و درحالی کله 
نوازنلدگان روی صحنله می نواختنلد، 
این خواننده اجلازه رفتن روی صحنه 

را پیلدا نکلرد.« 
زنگنه تهدید کرد

بلا  گزارشلی  در  اعتملاد  روزنامله 
عنلوان »زنگنله: نامتلان را مي گویلم 
«بلا اشلاره بله این جملله وزیلر نفت 
کله برخلی تلاش دارنلد در کشلور 
الزم  اگلر  نشلود،  سلرمایه گذاری 
باشلد نامشلان و اینکه از کجا دسلتور 
می گیرنلد را اعلام می کنلم، نوشلت: 
»زنگنه همچنین در پاسلخ به پرسش 

پرونده هلاي  دربلاره  کله  »اعتملاد« 
مشلابه بلا بابلک زنجانلي در وزارت 
نفت پرسلید، با اشلاره بله پرونده هاي 
متعدد سوءاسلتفاده در دولت گذشته 
توضیلح داد: پرونلده اي در وزارت نفت 
ماننلد  موضوع هایلي  و  نشلده  گلم 
بابلک زنجانلي، موضوع خریلد دکل و 
خریدهاي مشلابه را دنبلال مي کنیم. 
بحلث مربلوط بله هزینله سله هلزار 
میلیلارد ریالي بلراي خرید کله هنوز 
هلم  اسلت  نشلده  گرفتله  بازپلس 
پیگیلري مي شلود. از زنگنله دربلاره 
جزییلات این تخلف ها پرسلیده شلد 
و او گفلت: بلراي نمونله مي تلوان بله 
پرونلده بابلک زنجاني، خریلد دکل از 
چیلن و گلم شلدن آن و غیره اشلاره 
کلرد کله به قوه قضاییه ارسلال شلده 
اسلت. یکلي از پرونده هلاي موجلود 
بله فلروش  ایلن زمینله مربلوط  در 
قیر بلوده اسلت کله ارزش آن معادل 
300 میلیلارد توملان ارزیابي شلد اما 
باوجلود پیگیري هلاي ملا پوللي بله 
خزانله دوللت پرداخلت نشلده اسلت 
و نمي تلوان همله تخلفلات گذشلته 
را فسلاد نامیلد؛ چراکله بسلیاري از 
کله  اسلت  بلوده  بي انضباطلي  آنهلا 
همیلن  و  شلدند  فسلاد  زمینه سلاز 
عاملل سلبب شلد تلا املروز وزارت 
نفت بیلش از 50 میلیارد دالر بدهکار 
پرداختي هلاي  حاصلل  کله  باشلد 
بي حسلاب و کتلاب در فاصلله زماني 
کوتلاه گذشلته بلوده اسلت؛ چلرا که 
در گذشلته بلدون هیلچ اصوللي بله 
پیمانلکاران بهلاي کاري را کله انجام 
نداده انلد پرداخت مي کردنلد. مثا به 
پیمانکاري که 60درصلد در پروژه اش 
پیشلرفت داشلت 90درصد پرداختي 
انجلام شلده بلود؛ ایلن باعث مي شلد 
انگیزه اي براي ادامه کار نداشلته باشد 
و همیلن بي انضباطي هلا باعلث شلد 

برخلي پول هلا را بخورند و از شلرایط 
تحریلم اسلتفاده کننلد. در پرونلده 
پلول  کله  آنجلا  از  هلم  نفتکش هلا 
نفتکلش و کشلتي خریداري شلده از 
پول نفت تامین شلده بلود. هم اکنون 
از شلرکت نفتکش هلا طلبکاریلم که 
البتله بدهي ملا به این شلرکت هم از 
ایلن پرونده جدا اسلت. زنگنله درباره 
در  نفتکش هلا  ماجلراي گلم شلدن 
دولت گذشلته هلم گفت: ایلن ماجرا 
در نتیجله تحریلم بلوده اسلت؛ یلک 
فلرد یونانلي قلرار بلود نفتکش هلا را 
بلراي ملا و به نلام خلودش خریداري 
کنلد کله پول هلا را تحویلل گرفتله 
املا مشلکاتي در تحویل تعلدادي از 
نفتکش هلا بلروز کرده املا وي پول ما 
را هلم پس نداده اسلت. خوشلبختانه 
بلا ترفندهایلي به تازگي این شلخص 
شلده  بازداشلت  و  آورده  ایلران  بله 
اسلت. گرچه فرد یوناني سلرمایه گذار 
مدعي شلده بود گناهي نداشلته و در 
زملان خریلد نفتکش هلا در لیسلت 
تحریم هلاي امریکا قرار داشلته اسلت 
املا باالخلره بخشلي از پول هلا را برده 
و مرتکب تخلف شلده بلود. وزیر نفت 
دربلاره خسلارت هاي ناشلي از تاخیر 
در امضلاي قراردادهلاي جدیلد نفتي 
از میدان هلاي مشلترك  برداشلت  و 
گفلت: بله عنلوان نمونه تاکنلون یک 
هلزار میلیلارد مترمکعلب از پلارس 
در  کرده ایلم  برداشلت  گاز  جنوبلي 
 400 و  هلزار  دو  قطلر  کله  حاللي 
میلیلارد مترمکعلب گاز از این میدان 
بلرده اسلت که ارزش آن حلدود 340 
هلر  مي شلود.  بلرآورد  دالر  میلیلارد 
چنلد تلا پایلان امسلال بلا راه انلدازي 
فازهلاي جدیلد تولیلد ایلران و قطلر 
برابلر مي شلود املا برداشلتي کله این 
در گذشلته از این میدان کرده اسلت، 
هیچلگاه قابل جبلران نخواهلد بود.«

رابطه لغو کنسرت ها و 
غیب شدن نفتکش ها

ایلران روز گذشلته در سلتون  روزنامله 
طنلز خلود در مطلبلی بلا عنلوان » رابطله 
لغلو کنسلرت ها و غیلب شلدن نفتکش ها« 
بله قللم کمیلل روحانلی نوشلت: » اخیلراً 
بله  کله  داده  گلزارش  ایلنلا  خبرگلزاری 
اسلناد و اطاعاتلی دسلت یافته که نشلان 
می دهلد از سرنوشلت سله فرونلد کشلتی 
نفتکلش ایلران در دوران ریاسلت جمهوری 
دسلت  در  اطاعلی  احمدی نلژاد  محملود 

 . نیست
خبلر، خبلر تکان دهنلده ایسلت. آن هم 
نلوع  از  بلکله  ریشلتر  کلم  تکان هلای  نله 
تکان هلای شلدید و مجلسلی )پر ریشلتر(. 
همیلن خبرهلا را می خواننلد که کنسلرت 
تحوالتلی  درونشلان  و  می شلوند  الزم 
می رونلد  و  می دهلد  روی  شلیمیایی 
شلرکت  آن  در  یلا  برگزارکلرده  کنسلرت 
می کنند و درون کنسلرت انرژی پتانسلیل 
تبدیلل به انلرژی جنبشلی می شلود و این 
تلکان موجلب ناراحتلی عده ای می شلود و 

می شلود. لغلو  کنسرتشلان 
در واقلع همیلن فرآینلد تبدیلل شلدن 
تحلول شلیمیایی درونی به کنلش فیزیکی 
برونلی اسلت که علده ای را نگلران می کند 
و باعلث می شلود صبلح پلا شلوند و برونلد 
قانلون وضلع کننلد. برخلورد ریشله ای تر و 
اصولی تلر ایلن اسلت کله دلواپسلان عزیلز 
کًا نگذارنلد خبلر غیلب شلدن نفتکش هلا 
لغلو  بله  کار  تلا  شلود  منتشلر  دکل هلا  و 

نشود. کنسلرت کشلیده 

نفتکش های مرحوم شده
املا بله راسلتی این گم شلده ها بله کجا 
شلتافته اند؟ اوایلل دوللت فعللی صحبلت 
دوللت  در  نفتلی  دکل هلای  شلدن  گلم 
شلدن  پیلدا  از  پلس  و  بلود  احمدی نلژاد 
دکل در جیلب یکلی از عزیزان )اشلتباهی( 
بله  نوبلت  حلال  مسلأله،  شلدن  حلل  و 

رسلیده. نفتکش هلا 
پیلش  کله  اینجلور  می رسلد  نظلر  بله 
نفلت  چلاه  شلدن  گلم  بله  کار  می رویلم 
بلا نفتلش و قسلمت هایی از خلود وزارت 
نفلت و افلراد هلم می رسلد. البتله حلدس 
ملا بر ایلن اسلت کله نفتکش هلای مذکور 
در حملام خانله یکلی از عزیلزان جلا مانده 
علادت  عزیلزان  از  برخلی  شلاید  باشلد. 
داشلته اند در وان حمامشلان آب پلر کلرده 
و نفتکلش بلازی کننلد کله البتله ایلن از 
صفلای وجلود عزیلزان اسلت کله کلودك 
درون خلود را خلوب و فعال نگه داشلته اند.

کامبیس بسم اهلل
نظلر  بله  کله  شلده  منتشلر  اخبلاری 
نلام  بله  فلردی  بلا  عزیزانملان  می رسله 
دیمیتلری کامبیلس کله یونانی هم هسلت 
معاملله نفتکلش کرده انلد که تهلش منجر 
بله گلم شلدن نفتکش ها شلده! بعلد اخیراً 
معلاون وزیلر کار گفتله »کامبیلس خلان 
بعلد  گرفتنلش!«  و  ایلران  اوملده  اتفاقلی 
حلاال  تلا  چلرا  می کنله  سلؤال  خبرنلگار 
اتفاقلی نیوملده ایران تلا بگیرنلش؟ معاون 
وزیلر کار میگله بله خاطلر اینکله خدایلی 
نکلرده بله روابط دو کشلور آسلیبی نخوره! 
البتله کار خوبلی کردنلا ؛ حیف بود کشلور 
اقتصلادی  رونلق  بی کلران  اقیانلوس  از 
یونلان بله خاطلر کامبیلس بی بهلره بمونه 
. خاصله ملا کله آخلرش نفهمیدیلم چلی 
بله کی بلود و پرتقال فروش کجلا رفت...؟! 
کامبیلس هلم در اعترافلات خلود از فردی 
بله نلام جمشلید بسلم اهلل بله عنلوان پلدر 

نام بلرده! خلود 
هلم  جلان  جهانگیلری  اخیلراً  ضمنلاً 
از گلم شلدن 30 میلیلون دالر در دوران 
گفتله  بله  کله  داده  خبلر  احمدی نلژاد 
کارشناسلان بلا توجله بله بچه بلازی بودن 
رقلم )نسلبت بله رقم هلای قبلل( احتملاالً 
تنهلا یکلی دوتا آلبوم موسلیقی لغلو مجوز 

خواهنلد شلد.«

مروری بر روزنامه های دیروز

از داود رشیدی تا جنجال بر سر کنسرت ها

طنز

افقی
1- خطایی در بسکتبال- نویسنده روسی برادران کارامازوف

2-سالک و رونده- پایه گذار روانکاوی با نام زیگموند- 
در آرزوی فرزند

3-دیدار- نوعی بستنی -گراز
4- تاجر ، سوداگر- وسیله توزین

5- آتش عرب- تیره شده- مقاصد و اهداف
6-ندای افسوس- تراکم ، فراوانی- تلخ

7-نیز- چغندر پخته- بین پیچ و مهره- محور ، یواش
8-شهرت ، نامداری- فقیر

9-توشه سفر- شکاف ، پارازیت- آزاده ، ول- زیرپا مانده
10-حرف ندا- یقه- قابل اشتعال

11-سیاستمدار- مال آدمهای خسیس خشک است
 ضد کیفی

12-سپاسگذار- دریاساالر
13-روان انسان- پاسخ مثبت- مادر امام رضا )ع(
14-فکر و اندیشه- سست رأی- قطار زیرزمینی

15-مموعله خطبله هلا و سلخنان حضلرت عللی )ع(-کار 
نسلنجیده

عمودی
1-عاجز و ناتوان- از صیفی جات

2-شایسته- ایده آل- بی آن فطیر است
3-مساوات- هنوز شاد نشده!- مرکز استان کردستان

4-از انجیلل هلا- معملوالً در خواب می خورند- پسلر گودرز- 
حرف جمع فارسلی

5-جن
6-بروشلور- گشلادگی رگهای پا- به فرمایش املام صادق )ع( 
، بهتریلن چیلزی کله پلدران برای فرزنلدان خود بله ارث می 

گذارند...اسلت نه مال
7-واحد سطح- سائل ، دریوزه گر- ناپدری- مرد بی زن

8-رهبر ملی اندونزی- نامزد انتخاباتی

9-ماده ای که در برگ چای وجود دارد- پول تایلند
 همه دارند- گودال

10-ابوالبشر- شهری در استان مازندران- مؤسسه نیکوکاری
11-مهاجلم تیلم مللی فوتبال فرانسله کله با تقللب در دیدار 
پللی آف مقابلل جمهلوری ایرلند ، کشلورش را به جام جهانی 

رساند  2010
12- خلودروی کاروان- اندیشله ، نظلر- نقطله بیگانله- از نام 

هلای پیامبراکلرم )ص( بله معنی سلتوده تر
13- بله دکمله دریچله هلوای کاربراتلور خودرو ملی گویند-

پایه-رنلگ قهلوه ای ملات بلا ته رنگ شلیری
14-نوعلی بیملاری عفونی-چیلزی کله الزمله چیلز دیگلری 

اسلت-لطیف ، مایلم
15-مراسلمی کله به خاطر شلخص یا رویدادی برگزار شلود-

شور و غوغا
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ورزش

تیم فوتسال دانش آموزان کم توان ذهنی کرمان 
قهرمان کشور شد

مدیلرکل آملوزش و پرورش اسلتان کرمان گفت: تیم فوتسلال دانش 
آموزان پسلر کم توان ذهنی اسلتان، قهرمان هجدهمین دوره مسلابقات 

ورزشلی دانش آموزان پسلر با نیازهای ویژه کشلور شلد.
محمد محسلن بیگلی افزود: تیم فوتسلال منتخب دانلش آموزان کم 
تلوان ذهنلی اسلتان کرمان با شکسلت تیم اسلتان خراسلان رضلوی در 
بلازی فینلال بله مقلام قهرمانی ایلن دوره از مسلابقات دسلت یافت. وی 
گفلت: ایلن تیلم متشلکل از علیرضلا قادرآبادی، فرشلاد شلجاعی، بهزاد 
آریلک، احسلان بهمنی، محمدرضا آرام، علیرضا نخعلی، مرتضی علیزاده، 
معیلن مدائلن زاده، عللی ربانلی و یلداهلل عاشلوری بلا مربیگلری محمد 
رضلا بهجلت جبلاری و سرپرسلتی محملد زنگلی آبلادی ملدال طلای 
رقابلت هلای فوتسلال دانش آملوزان پسلر کم تلوان ذهنی کشلور را در 
هجدهمیلن دوره مسلابقات ورزشلی دانش آموزان پسلر بلا نیازهای ویژه 
کسلب کلرد. رقابت های فوتسلال دانش آموزان پسلر کم تلوان ذهنی با 
حضور 32 تیم از سراسلر کشلور از بیسلت و نهم مرداد تا چهارم شهریور 

ملاه جلاری در همدان برگزار شلد.

ابراهیم زاده:

 می توانستیم در قائمشهر برنده باشیم
شلرایط تیم ما روز به روز بهتر می شلود، ما می توانسلتیم برنده دیدار 
باشلیم، بله دسلتیارانم گفته بودم اگر برنده شلویم نهایتا بلا اختاف یک 
گل اسلت. سلرمربی تیم فوتبلال مس کرمان گفت:  گرملای هوا و چمن 
مصنوعی روی کیفیت بازیکنانم تاثیر گذاشلت. منصلور ابراهیم زاده پس 
از تسلاوی تیملش مقابلل نسلاجی مازنلدران در جمع خبرنلگاران گفت: 
شلرایط تیلم ملا روز به روز بهتر می شلود، ما می توانسلتیم برنلده دیدار 
باشلیم، بله دسلتیارانم گفته بودم اگر برنده شلویم نهایتا بلا اختاف یک 
گل اسلت. ابراهیلم زاده در ادامله افزود: گرما و چمن مصنوعی نگذاشلت 
بلازی اصللی خودملان را انجلام دهیلم، همیلن حلاال اگر بله رختکن ما 
برویلد شلاید پلای بازیکنانلم بله خاطر بلازی در چملن مصنوعلی تاول 
زده باشلد. وی دربلاره داوری ایلن دیلدار گفت: داوری این دیدار مشلکل 
خاصلی نداشلت، البته به نظرم ملن داوری در لیگ آزادگان سلخت تر از 
لیلگ برتلر می باشلد. ابراهیم زاده درخصلوص دیر خارج شلدن از زمین 
پلس از سلوت پایان گفت: تیم ملا باید پس از پایان دیدار بدنش را سلرد 
ملی کلرد زیلرا پس از بلازی بافاصله باید بله تهران و 8 صبلح به کرمان 
برویلم، بلرای همیلن کمی دیرتلر از زمیلن بازی خلارج شلدیم او درباره 
اینکله چلرا بعلد از سلوت پایان بلازی به سلمت مهاجم نسلاجی عباس 
زاده رفلت گفلت: پلس از بازی نزد عبلاس زاده رفتم چون مصدوم شلده 
بلود، از راه رفتنلش احسلاس ملی کردم لگلن هایش جابجا شلده و برای 

همین نلزد او رفتم.

 اطالعات

سکه

١١,١١0,000 ریال طرح جدید

١١,١20,000 ریال طرح قدیم 

5,670,000 ریال نیم سکه 

2,9٤0,000 ریال ربع سکه 

١,820,000 ریال یک گرمی

طال

١,١3١,200 ریال هر گرم طالی ١8 عیار

١,507,٤90 ریال هر گرم طالی 2٤ عیار

ارز

35,570 ریال دالر آمریکا

٤0,١70 ریال یورو

9,720 ریال درهم امارت

5,٤50 ریال  یوآن 

٤6,720 ریال پوند

خودرو

سمند LX  29,8٤٤,000 تومان

رانا LX  33,382,000 تومان

سوزوکی ویتارا  ١25,0١١,000 تومان

سایپا ١١١ SE     20,270,000 تومان

75,800,000 تومان کیا سراتو دنده ای 

برلیانس H230   38,0١0,000 تومان

لیفان X60  6١,١00,000 تومان

77,900,000 تومان   S5 جک

٤9,3١0,000 تومان  550 MVM

آب و هوای کرمان

١3 تا 32/آفتابی امروز

١٤ تا 3٤/آفتابی فردا

ویژه

کرمان کنسرت
وب سلایت کرملان کنسلرت اولیلن و تنهلا مرجلع فلروش 
الکترونیکلی بلیلط بلا امکان انتخلاب صندلی در اسلتان کرمان 
اسلت. کرملان کنسلرت آمادگلی خلود را بلرای هملکاری بلا 
برگلزار کننلد گان کنسلرت و سلایر رویدادهلای فرهنگلی و 
هنلری اعلام ملی دارد.  کرملان کنسلرت تنهلا یلک مرجلع 
فلروش بلیلط نیسلت بلکه ملی توانید فلروش بلیلط را در چند 

نقطله بله صلورت آنایلن مدیریلت کنید.
www.kermanconcert.com
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شماره پیاپی 708  آخر
یکشنبه 7 شهریورماه 1395  8

روزنامه سیاسی - اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور( 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل: نکیسا خدیشی    سردبیر: بردیا امیرتیموری
صفحه آرایی: علی اکبرزاده        دستیارسردبیر:رضا عبادی زاده  

مدیر داخلی: مریم شمس           روابط عمومی: راحیل عبادی زاده
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

سرویس فرهنگ و هنر: شهرام پارسا مطلق
سرویس کرمون: یاسر سیستانی نژاد

سرویس ورزش: هادی کاربخش
سرویس اجتماعی: نجمه سعیدی

سرویس جامعه: عرفان زارعی
سرویس فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

سرویس حقوقی: پیام خسروی سعید

سرویس تکنولوژی: آرین اسدی
عکاس: محسن رجب پور

پیام ما رتبه 86 با امتیاز 39/7 در رتبه بندی
 روزنامه های کشور

نشانی: کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه 3 واحد 8
تماس مستقیم تحریریه:32471390 

تلفنخانه: 32435911 و 32435908 و 32435910 

news@payamema.ir :ایمیل
telegram.me/payamema :کانال تلگرام

payamema_kerman :اینستاگرام
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:

www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ: مهدوی

)کرمان - بلوار بوعلی-32134838(

گردهمایی

توریسم آپ کرمان
گردهمایی ماهانه کارآفرینی در صنعت

دوشلنبه 8 شلهریور ملاه- محل برگزاری : میلدان آزادی ، 
بللوار جمهوری اسلامی، اتلاق بازرگانی کرمان

عکس از آوا کیایي

کجاي جهان دورتر است؟ 
آنجا که تویي؟

یا
اینجا که منم؟

عکس نوشت 


