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به مناسبت روز شهردار

شهید باکری؛ پیشوای 
خدمت برای شهرداران

نـام گـذاری فـردا بـه نام شـهردار نشـان از اهمیـت آن در 
تبیین و تنظیم فرهنگ شهرنشـینی، اداره شـهر و اجرای 
پـروژه هـای عمرانـی و شهرسـازی در راسـتای توسـعه و 
پیشـرفت شـهر دارد. مسـئولیتی کـه از سـوی نمایندگان 
مـردم در شـوراهای شـهر بـر عهده فرد گذاشـته می شـود 
تا مجری مصوبات شـورا بوده و به مردم و نمایندگانشـان 

پاسـخگو باشد.  
چرایـی نامگـذاری ۲۵ اسـفند بـه نام شـهردار اما بـار این 
مسـئولیت را سـنگین تر مـی کنـد.روز 25 اسـفند مـاه 
سـالروز شـهادت سـردار سرلشـگر شـهید مهـدی باکری 
اسـت. او از جملـه افتخـارات ایـران بـوده و عـاوه بـر 
افتخارآفرینی هـای فـراوان در جبهه هـای حـق علیه باطل 
در مسـند مدیریـت شـهری، در مقـام شـهردار ارومیه نیز 
دارای سـابقه درخشـانی ست و از جمله شـهرداران ارزشی 
در کشـورمان اسـت کـه در تاریخ ۲۵ اسـفند سـال۶۳63 
و در ۳۰ سـالگی بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید. مهـدي 
باکـري بـه مـدت ۹ مـاه به عنـوان شـهردار به شـهروندان 
اروميه خدمت رسـاني کرده است .وي پيشاپيش کارگران 
حتي در جريان آسـفالت بعضي از خيابانهاي شهر اروميه 
مشـارکت داشـته، بـدون آن کـه کارگـران او را بشناسـند و 
بداننـد کـه شـهردار اسـت. امیـد کـه مـن و همکارانـم در 
شـهرداری ها نیز راه این اسـوه اخاق و خدمت را فراروی 

خـود قـرار دهیـم.               * شـهردار کرمـان

باخت تلخ مس در شهر بادگیرها
رفسنجانی ها و سیرجانی ها بازی آخر سال را بردند

انس طا           1.205.40

مثقال طا        4.867.000

گرم طای ۱۸    1.130.550

گرم طای ۲۴      1.504.920

انس نقره                17.12

انس پاتین            946.00

انس پاالدیوم         751.00

بهار آزادی         11.980.000

امامی            11.983.000

نیم           7.190.000

ربع          3.890.000

گرمی       2.480.000

دالر             37.500

یورو             41.130

پوند             47.110    

درهم امارات         10.410

لیر ترکیه             10.400

یوان چین            5.800

ین ژاپن               340    

دالر کانادا         28.960

دالر استرالیا       29.940

در روزی کـه گل گهـر سـیرجان و مس رفسـنجان 
بـر رقبایشـان پیروز شـدند، شـاگردان ابراهیم زاده 
در یـزد فرصـت سـوزی کردنـد به تیم قعرنشـین 
باختنـد. تیـم مـس کرمـان در شـرایطی کـه بـا 
پیـروزی در دیـدار برابـر فـوالد یزد می توانسـت به 

صـدر نزدیـک شـود ایـن فرصـت را از دسـت داد. 
شـاگردان منصـور ابراهیـم زاده در دیـدار برابر فوالد 
یزد می توانسـتند با کسـب پیـروزی 48 امتیازی 
شـوند و خـود را به عنـوان یکـی از مدعیـان اصلی 

این صعود مطرح کنند

@p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

7  تا  22

فردا

7  تا  23

پیله استـاندار به    شـورا
رزم حسینی در روزهای گذشته بارها از مردم خواست در انتخاب اعضای شورا »دقت« کنند

در این پیام ما می خوانید
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شروع فعالیت خط تولید 
هیوندایی i20 در بم

رییس کل دادگستری استان مطرح کرد

کاهش زندانی دیه 
تصادف در گروی 

همکاری بیمه ها

زندگی تان را با ساعت 
»اصل« تنظیم کنید
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 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

جمعیت استان کرمان از 
مرز سه میلیون نفر گذشت

225 هزار نفر به جمعیت استان کرمان در پنج سال گذشته اضافه شده است

جمعیـت اسـتان کرمـان بـر اسـاس 
نتایج اولیه سرشـماری، سـه میلیون 
و 164 هـزار و 718 نفـر اعـام شـد. 
بـر اسـاس ایـن گـزارش یک میلیون 
و  مـرد  نفـر   688 و  هـزار   617 و 
 30 و  هـزار   547 و  یک میلیـون 
نفـر زن جمعیـت اسـتان کرمـان را 
تشـکیل می دهنـد. جمعیـت کرمان 
دو   ،1390 سـال  سرشـماری  در 
میلیـون و 938 هـزار و 988 نفر بود 
و در پنـج سـال گذشـته 225 هزار و 
730 نفـر بـه جمعیت کرمـان اضافه 

شـده اسـت. در حال حاضر بیشترین 
بـا 13  تهـران  اسـتان  را  جمعیـت 
میلیون و 267 هـزار و 637 نفر دارد. 
کرمـان نهمیـن اسـتان پرجمعیـت 
درصـد   3.96 کـه  اسـت  کشـور 
جمعیـت ایـران را شـامل می شـود. 
همچنین بر اسـاس سرشماری سال 
1395 نـرخ رشـد جمعیـت کشـور 
بـا 1.24 درصـد بـه 79 میلیـون و 
26هـزار و 270 نفـر رسـید. ایـن در 
حالی اسـت کـه نرخ رشـد جمعیت 

کرمـان 1.49 درصـد اسـت. 

بنام خدا
با نهایت تاسف و تالم بدینوسیله درگذشت

بانو ایران دخت قراری 
را به اطاع وابستگان و خویشاوندان می رساند.

گفتنــی اســت مجلــس ترحیــم ایشــان در تاریخ 

چهارشــنبه 1395/۱۲/25  از ســاعت پانــزده الــی 

هفــده در مســجد خاتــم االنبیــا واقــع در شــهرک 

باهنــر، خیابــان بحرالعــوم  برگزارمــی شــود. 

حضــور شــما باعــث شــادی روح آن مرحومــه و 

تســلی خاطــر بازمانــدگان اســت.

خانوادهای شفیعی، قراری، شمسی،
ارجمند کرمانی، مرادنژاد

زردی من از تو 
سرخی تو از من

چهارشنبه سوری امسال را 
تلخ نکنیم

جشــن چهارشنبه ســوری در حالــی از راه رســیده کــه آمار 
ســال های گذشــته نشــان می دهــد ایــن جشــن بــرای 
ــه عــزا تبدیــل می شــود. ایــن  برخــی از هم وطنانمــان ب
ــن  ــا فرهنگ ســازی، ای ــوان ب ــی اســت کــه می ت در حال
جشــن ملــی را به گونــه ای برگــزار کــرد کــه بــرای کســی 
ــر  ــاوه ب ــر ع ــای زی ــد. در داده نم مشــکلی پیــش نیای
مــرور پیشــینه ایــن آییــن باســتانی، بــه حــوادث ناگــوار 
چهارشنبه ســوری در ســال گذشــته پرداختیــم تــا شــاید 
کــه  باشــد  هشــداری  حــوادث  ایــن  مــرور 

چهارشنبه سوری امسال را تلخ نکنیم.

داده نما

انتخابات

سقوط ورزش زورخانه ای 
کرمان در رنکینگ کشوری
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یکـی از مخاطبـان روزنامـه »پیـام ما« برای ما عکسـی از 
»تخریـب بتن هـای زیرگـذر آزادی« ارسـال کـرد. در ایـن 
عکـس دیـده می شـود بـا اسـتفاده از پیکـور بتن هایـی 
بخشـی از زیرگـذر آزادی کنـده می شـود. محمـد ایاقـی، 
روابـط عمومـی شـهرداری کرمـان در ایـن خصـوص بـه ما 
گفـت: »شـمع های زیرگـذر آزادی را با اسـتفاده از سـیمان 
کار می گذارنـد. پـس از اینکـه شـمع ها را کار گذاشـتند، بـا 
پیکـور باید بخشـی از سـیمان روی شـمع ها را جـدا کنیم 
تـا میلگردهـای موجـود را بـه دیـواره بدنـه زیرگـذر جوش 
دهیـم. تخریبـی در کار نیسـت و کارهـا طبـق روال در حال 

هستند.« پیشـروی 

خبر توضیح شهرداری 
درباره پیکورکاری 

در بتن های آزادی رانندگــی  تصادفــات  بــه  نــه  کمپیــن 
گذشــته  ســال  هماننــد  کرمــان  اســتان 
ــل  ــر را مدیرعام ــن خب ــدازی می شــود. ای راه ان
ــی  ــج کریم ــی گن ــان داده. عل ــر کرم هال احم
گفتــه کــه ســال گذشــته بیــش از چهــار 
ــد.  ــا کردن ــن را امض ــن کمپی ــده ای ــزار رانن ه
ــی  ــته، وی از آمادگ ــنیم نوش ــه تس ــور ک آن ط
کامــل هال احمــر کرمــان بــرای اســتقبال 
ــر داده و  ــوروزی خب ــان و مســافران ن از مهمان
ــایل و  ــه وس ــاده ای ب ــای ج ــه »پایگاه ه گفت
مایحتــاج عمومــی تجهیــز می شــوند و آمادگی 
کامــل بــرای اســکان اضطــراری مســافران 
وجــود دارد.« بــه گــزارش تســنیم مدیرعامــل 

جمعیــت هال احمــر اســتان کرمــان بــا بیــان 
اینکــه 26 پســت ثابــت، هفــت پســت ســیار، 
ــام  ــودک در ای ــای ک ــاز و 20 فض ــه نم 9 خیم
نــوروز توســط جمعیــت هال احمــر در سراســر 
اســتان کرمــان ایجادشــده اســت، افــزود: 
»بنــا داریــم تعــداد پســت های ثابــت را از 
ــم.«  ــش دهی ــت افزای ــه 30 پس ــت ب 26 پس
ــات  ــداد و نج ــگاه ام ــدازی 31 پای وی از راه ان
ــر داد  ــوروز 96 خب ــت، ســیار و موقــت در ن ثاب
ــریع  ــش س ــم واکن ــرد: »تی ــان ک و خاطر نش
جمعیــت هال احمــر اســتان بــا گذرانــدن 
آمادگــی  متعــدد  و  ســخت  آموزش هــای 
ــانی را دارد.« ــای امداد رس ــل در عملیات ه کام

سـال  سـه  طـول  در  کرمـان کـه  اسـتاندار 
کرمـان  شـهر  شـورای  اعضـای  بـا  گذشـته 
بـه مشـکل برخـورده بـود امیـدوار اسـت در 
شـهر  شـورای  ترکیـب  شـوراها،  انتخابـات 

کنـد. تغییـر  کرمـان 
اعضـای  و  حسـینی  رزم  بیـن  اختاف نظـر 
شـورا بیش ازپیـش شـده. ایـن را می تـوان 
از اظهارنظرهـای گاه وبیـگاه دو طـرف ماجـرا 
فهمیـد. یکـی به طـور غیرمسـتقیم از مـردم 

می خواهـد کـه شـورای چهـارم تکـرار نشـود 
و دیگـری طـرف مقابـل را بـه »اسـتفاده از 
ایـن  می کنـد.  متهـم  نامناسـب«  ادبیـات 
رخ  اخیـر شـورای شـهر  در نشسـت  اتفـاق 
داد. برخـی اعضـای شـورا حتـی پـا را فراتـر 
گذاشـتند و گفتنـد تمـام نشـدن پروژه هـای 
ولیعصـر،  و  آزادی  میـدان  مثـل  عمرانـی 
پروژه هایـی کـه رزم حسـینی عامـل اصلـی 
کـه  اسـت  ایـن  بـرای  آن هاسـت،  اجـرای 
تمـام  چهـارم  شـورای  نـام  بـه  پروژه هـا 
نشـوند. در مقابـل اسـتاندار از هـر فرصتـی 
انتخابـات  اهمیـت  تـا  می کنـد  اسـتفاده 
روز  او  کنـد.  گوشـزد  مـردم  بـه  را  شـورا 

گذشـته بـه ایسـنا گفت کـه مردم مشـارکت 
خـود را افزایـش دهنـد تـا از افـراد متعهـد 
و متخصـص اسـتفاده شـود. ایـن اولین بار 
نیسـت کـه رزم حسـینی این گونـه صحبـت 
شـورای  آخریـن  در  او  پیش تـر  می کنـد. 
خواسـت  مـردم  از  کرمـان  اسـتان  اداری 
رأی  حداقـل  بـا  افـراد  ندهنـد  اجـازه  کـه 
وارد شـوراها شـوند، چـرا کـه بـه اعتقـاد او 
بایـد افـرادی بـرای شـوراها انتخـاب شـوند 
کـه بتواننـد در مسـیر توسـعه حرکـت کننـد. 
شـورای  اسـت  معتقـد  کرمـان  اسـتاندار 
چهـارم چنـدان در مسـیر توسـعه کرمـان بـا 
او همکاری نکرده. او اول اسـفند در نشسـت 

بـا اعضـای شـورا برخـی از اعضـا را بـه رفتار 
تبلیغاتـی متهـم کـرد. او از آن هـا خواسـت 
عقب ماندگـی  باعـث  شـخصی  نظـرات  »بـا 
اسـتان نشـوند« و به مصوبات شـورای قبلی 
بـه کنایـه  همچنیـن  وی  بگذارنـد.  احتـرام 
گفـت: »امـکان اجـرای پروژه های بیشـتری 
اگـر مـردم  در شـهر کرمـان وجـود داشـت 
رزم  نمی شـدند.«  شـخصی  نظـرات  معطـل 
حسـینی در ایـن جلسـه هـم به مـردم گفت 
کـه اگـر می خواهند شهرشـان آباد شـود، در 
اسـامی  شـوراهای  جدیـد  دوره  انتخابـات 
شـهر و روسـتا افـراد متدیـن، متخصـص و 
نماینـد. صحبتـی کـه  انتخـاب  را  شایسـته 
منصـور ایران منـش، عضـو شـورا آن را ورود 
اسـتاندار بـه انتخابـات شـورا خوانـد و گفـت 
کـه »اسـتاندار می خواهـد مـردم به مـا رأی 
ندهنـد و سـال بعـد طیف دیگری وارد شـورا 

شـود.«

راه اندازی کمپین 
# نه_به_تصادف_در_کرمان

کاهش زندانی دیه تصادف در گروی 
همکاری بیمه ها

رییـــس کل دادگســـتری کرمـــان از شـــرکت های بیمه گـــر خواســـت 
ـــته  ـــادف نداش ـــه تص ـــی دی ـــد زندان ـــان کاری کنن ـــه تعهداتش ـــل ب ـــا عم ب
باشـــیم. یـــدهللا موحـــد در جلســـه هیـــأت امنـــا ســـتاد دیـــه اســـتان 
ـــادف در  ـــه تص ـــکار دی ـــی بده ـــر زندان ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک ـــان گف کرم
ــه  ــت، درصورتی کـ ــم داشـ ــده نخواهیـ ــم و در آینـ ــم داریـ ــا کـ زندان هـ
شـــرکت های بیمـــه بـــه تعهـــد خـــود عمـــل کننـــد. آن طـــور کـــه ایســـنا 
ـــتان 35  ـــه اس ـــتاد دی ـــه س ـــتیم ک ـــحال هس ـــزود: »خوش ـــته، وی اف نوش
ـــا متأســـفانه  ـــل داشـــته ام ـــه ســـال قب درصـــد پیشـــرفت و رشـــد نســـبت ب
بحـــث زندانیـــان جرائـــم غیـــر عمـــد ادامـــه دارد و 10 هـــزار و 500 نفـــر 
کـــه می تواننـــد مشـــمول کمک هـــای ســـتاد دیـــه باشـــند، اکنـــون در 
زندان هـــای کشـــور حضـــور دارنـــد.« او حـــل مشـــکل بدهـــکاران دیـــه 
تصـــادف را سیاســـتی منطقـــی دانســـت کـــه در کشـــور دنبـــال شـــد و 
ســـتاد دیـــه کشـــور ســـهم عمـــده ای در تصویـــب ایـــن قانـــون داشـــت. 
ـــرد  ـــاره ک ـــه اش ـــه مســـاله مهری ـــری از ســـخنانش ب ـــد در بخـــش دیگ موح
و گفـــت: »ایـــن زنـــدان رفتن هـــا نه تنهـــا مفیـــد نیســـت، بلکـــه مضـــر 
بـــوده و مســـاله ای را از کشـــور حـــل نمی کنـــد.« وی بـــا اشـــاره بـــه 
ـــت  ـــر باب ـــزار و 800 نف ـــون 6 ه ـــرد: »اکن ـــار ک ـــی اظه ـــکار مال ـــان بده زندانی
چـــک برگشـــتی در زندان هـــای کشـــور و در اســـتان کرمـــان 87 نفـــر 

زندانـــی هســـتند.«

پیله استاندار به انتخابات شورا
رزم حسینی در روزهای گذشته بارها از مردم خواست در انتخاب اعضای شورا »دقت« کنند

گوشه ای از اختالفات 
 اعضای شورای شهر بازی درمی آورند./ 

رزم حسینی، شهریور 94
در شورای شهر کرمان باندبازی شده./  

رزم حسینی، اسفند 94
 استاندار حرمت رأی مردم را نگه دارد./ 

بیانیه شورا، اسفند 94
 شورا همکاری می کرد پروژه ها سرعت 

بیشتری داشتند./ رزم حسینی، 
فروردین 95

 اطالعات رسیده به استاندار اشتباه 
است./ مشرفی، فروردین 95

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

مصطفوی رییس شورای اصالح طلبان کرمان شدکرمان ویچکرمان ویچ
در جلسه اخیر شورای هماهنگی اصاح طلبان استان اعضای هیات رییسه این شورا انتخاب شدند. به گزارش گفتارنو، 
علی مصطفوی به عنوان رییس شورای اصاح طلبان استان انتخاب شد. فرامرز صادقی و محمدرضا نژاد حیدری نیز 
به عنوان نایب رییس شورای اصاح طلبان استان برگزیده شدند. علی اسماعیلی هم به عنوان دبیر شورا انتخاب شد.



افرادی که در قم الریجانی را با مهر 
زدند در جمنا هستند

بهـروز نعمتـی، سـخنگوی هیـات 
بیـان  در  دهـم  رییسـه مجلـس 
علـل عدم پیوسـتن الریجانـی بـه 
جمنـا اظهارکـرد: الریجانـی مـواردی را تجربه کرده  اسـت از 
جملـه اینکـه افـراد مشـخصی در قـم وی را با مهـر زدند یا 
در ایـن قضیـه دسـت داشـتند که بسـیاری از آنهـا در جمنا 
حضـور دارنـد. وی افـزود: بعـد از اینکه ایشـان ایـن مرحله 
را پشـت سـر گذاشـته به این سـطح از پختگی رسـیده که 

ایـن مشـکات را مجـدد تجربـه نخواهـد کرد.

»نه« بزرگ رهبر معنوی 
»پایداری« به »جمنا«

یـزدی گفـت:  مصبـاح  آیـت هللا 
بنـده به دنبال شـناخت وظیفه ای 
هسـتم کـه بتوانـم در مقابـل خدا 
جـواب بدهم؛ هر گاه تشـخیص بدهم کسـی اصلح اسـت، 
از او حمایـت می کنـم. بـه قـول کسـی هـم نمـی توانـم 
اعتمـاد کنـم و هیـچ ائتافـی هـم نمـی پذیرم، چـون این 
امور شـوخی بردار نیسـت و باید روزی پاسـخ آن را در برابر 
خـدا بدهـم؛ نمی توانـم بـه کسـی قولـی بدهم کـه از فانی 

حمایـت می کنـم؛ چـون حجتـی پیـش خدا نـدارم.

متوسل شدن به تاریخ قالبی 
عادت نتانیاهو است

توشـت:  توییتـر  در  در  ظریـف 
نتانیاهـو بـه منظـور فـروش دروغ 
آحـاد  علیـه  نژادپرسـتانه  هـای 
یـک ملـت کـه سـه بـار در تاریـخ 
یهودیـان را نجـات داده اسـت، متوسـل بـه تاریـخ قابـی 
و تحریـف تـورات مـی شـود. عادتـش ایـن اسـت .یـک 
بـار دیگـر، بنجامیـن نتانیاهـو نـه تنهـا واقعیـات معاصر را 
تحریـف مـی کنـد، بلکـه همزمـان گذشـته و حتـی کتـاب 
مقـدس را نیـز تحریـف می نماید. واقعا تاسـف آور اسـت.

فروردین ماه نامزد نهایی »جمنا« 
اعالم می شود

به دنبال انتشـار اسـامی 14 نفر از 
سـوی برخـی رسـانه ها بـه عنوان 
جبهـه  ملـی  مجمـع  منتخبـان 
نیروهـای انقـاب اسـامی، روابـط  عمومـی ایـن تشـکل 
سیاسـی اصول گـرا اطاعیـه ای صـادر کرد. در ایـن اطاعیه 
آمـده: به اسـتحضار می رسـاند موضع رسـمی جبهه مردمی 
دربـاره منتخبـان مجمع ملـی اول، همان طور کـه قبا اعام 
شـده اسـت، در مجمع دوم اعام خواهد شـد. مجمع دوم 

ایـن جبهـه 17 فروردیـن 96 برگـزار می شـود.

گالیه شورای نگهبان از مجلس در 
بحث ارائه بودجه

از  نگهبـان  شـورای  سـخنگوی 
ارائـه الیحـه  تأخیـر مجلـس در 
بودجـه بـه شـورای نگهبـان گایه 
الیحـه  بررسـی  در خصـوص  عباسـعلی کدخدایـی  کـرد. 
بودجـه در شـورای نگهبـان اظهـار داشـت: مجلـس الیحـه 
بودجـه را دیـر بـه شـورای نگهبـان ارائـه داد؛ مـا تـاش 
می کنیـم امـا مشـخص نیسـت در هفتـه جـاری بتوانیـم 
گـزارش ایـرادات را بـه مجلـس ارائـه کنیـم. وی ادامه داد: 
شـورای نگهبـان از مجلـس بـه خاطـر دیـر دادن بودجـه به 

شـورا گایـه دارد.

اقتصادانتخاباتانتخاباتسیاست

از   KHAMENEI.IR سـایت
مخاطبـان خـود خواسـت تـا 
جملـه ی  به یادماندنی تریـن 
حضـرت آیـت هللا خامنـه ای در سـال 

۹۵ را اعـام کننـد.
 ابوطالبـی، مشـاور فرهنگـی 
واکنـش  در  رییـس جمهـور 
بـه خبـر احتمـال کاندیداتوری 
حجت االسـام رییسـی در انتخابات 
ریاسـت جمهـوری تصریـح کـرد که 
مصلحت نیسـت قاضی را درمعرض 

قضـاوت عمومـی قـرار دهیم.
فعـال  یـک  شـناس،  حـق   
سیاسـی اصاح طلـب: دولت 
بـرای تحقـق وعده هـای خـود 
بـه مـردم تـاش کـرده اسـت امـا 
بـه چهـار سـال دیگـر نیـاز دارد تـا 
برنامه هـای خـود را کامـل کنـد، این 
یکـی از دالیلـی اسـت کـه جریـان 
اصاحـات از روحانی بـرای انتخابات 

می کنـد. حمایـت  رو  پیـش 
شـورای  عضـو  ناصـری،   
در  اصاح طلبـان:  مشـورتی 
سـال 92 چـون همگـی نگاه ها 
انتخابـات  بـه  نزدیـک  ماه هـای  در 
متوجـه ریاسـت جمهوری بـود و رد 
بزرگـی  صاحیـت هاشـمی شـوک 
و  ایشـان  هـواداران  جامعـه  بـه 
اصاح طلبـان وارد کـرد، اصاح طلبان 
شـهر  شـوراهای  بـه  را  الزم  توجـه 

نداشـتند.
دبیـرکل  تهرانـی،  آقـا   
بـرای  مـا  پایـداری:  جهبـه 
همه مـان  اینکـه  بـرای  انتخابـات، 
و  برسـیم  اصلـح  گزینـه  بـه 
و  بـرود  اصلـح  سـوی  بـه  دل هـا 
شـود  انتخـاب  اصلـح  ان شـاءهللا 
و  قـوی  محکـم،  بسـیار  دولـت  و 
کارآمدی داشـته باشـیم، یک نماز 

بخوانیـم. جعفرطیـار 

آرامش اصالح طلبان در تالطم اصولگرایان
اصالح طلبان در حالی از روحانی حمایت کردند که اصولگرایان هنوز نامزد خود را پیدا نکردند

گزیده ها

اصالح طلبان باز هم از روحانی حمایت می کنند.

پیداسـت  شـواهد  از  کـه  آن گونـه 
اصاح طلبـان با آرامـش در حال طی کردن 
مسیر انتخابات هسـتند و اصول گرایان در 

شـده اند.  سـخت گرفتـار  تاطمـی 
اصاح طلبـان تکلیف خـود را بـا انتخابات 
ریاسـت جمهوری مشـخص کردنـد. آن ها 
همچون سال 92 از حسن روحانی حمایت 
به عنـوان  عـارف  محمدرضـا  می کننـد. 
سیاسـت گذاری  عالـی  شـورای  رییـس 
اصاح طلبـان می گویـد: »بحث های جدی 
در رابطـه بـا انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
سـال آینـده انجـام داده ایـم. بـا تحلیـل 
شـرایط و تحلیـل عملکرد دولـت روحانی 

بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه بایـد به طور 
طبیعـی از ادامـه فعالیـت دولـت یازدهـم 
حمایـت کنیـم. در همیـن راسـتا هم طی 
دو مـاه گذشـته هیـأت رییسـه شـورای 
عالی سیاسـت گذاری با شـخص روحانی 
جلسـه ای داشـت که بحث هـای خوبی در 
آن جلسـه صـورت گرفـت. از سـوی دیگر 
هیـأت رییسـه جلسـات متعـدد دیگـری 
نیـز با نمایندگان رییس جمهور داشـتند.«  

از روحانی عبور نکردند
قبـل از اعـام نظر شـورای عالی سیاسـت  
گمانه زنی هـای  اصاح طلبـان  گـذاری 
زیادی در مورد رفتار سیاسـی اصاح طلبان 
مطرح شـده بـود. حتی برخی بـر این باور 
بودند شـاید جریـان اصاحـات از روحانی 
عبـور و بـه نامـزد جدیـدی برسـد. عقای 
اصاحـات امـا تصمیـم نهایـی را گرفتنـد 

و در حمایـت از »شـیخ دیپلمـات« وارد 
ریاسـت  انتخابـات  و کار  صحنـه شـدند 
جمهوری سـال 96 را تمـام کردند. از امروز 
اصاح طلبـان بـا خیـال راحـت می تواننـد 
بـه سـراغ انتخابـات شـورای شـهر بروند و 
لیسـت های خـود را بـرای ایـن انتخابـات 
آمـاده کننـد. لیسـتی کـه به نظر می رسـد 
شناخته شـده  اعضـای  از  اسـت  قـرار 
اصاح طلبـان  تشـکیل شـود.  اصاحـات 
در روزهایـی کـه هنوز در شـوک درگذشـت 
هاشـمی رفسـنجانی هسـتند بـا آرامـش 
در حـال چیـدن مهره هـای خـود در زمیـن 

بـازی انتخابات هسـتند.

نامزد پوششی؟ شاید
اگرچـه اصاح طلبـان گزینـه نهایـی خـود 
را »حسـن روحانـی« عنـوان کردنـد امـا 
از  عـارف  کـه  داد  گـزارش  خبرآنایـن 

نامـزد  دربـاره  مطرح شـده  بحث هـای 
پوششـی در جلسـه شـورا این گونه روایت 
هيـچ  نمی توانیـم  مـا  »قطعـًا  می کنـد: 
فردي را از كانديدا شـدن منع كنيم. حتي 
نزدیک ترین دوسـتان خودمـان. اگر خود 
كانديـدا  می داننـد  توانمنـد  و  صالـح  را 
می شـوند. در جلسـه بحـث نسـبتًا خوبي 
شـد اما دراین بـاره تصمیم گیـری نكرديم 

و عجلـه ای هـم نداريـم.«

اصولگرایان در تالطم
در کنار آرامـش اصاح طلبان، اصول گرایان 
در تاطـم انتخاباتـی هسـتند. آن طـور که 
عصر ایران نوشـته آن ها هنوز نتوانستند به 
یک نامزد و یا حتی چند نامزد مشـخص 
بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال 
96 برسـند. بسـیاری از اصول گرایـان این 
روزهـا نـدای »انـا َرُجـل« سـر می دهنـد 
و می خواهنـد نامـزد انتخابـات ریاسـت 
جریـان  در  شـوند.  دوازدهـم  جمهـوری 
خـود  سـاز  جریان هـا  اکثـر  اصول گـرا 
بـا دیگـر  را می زننـد و حاضـر نیسـتند 
راسـت گرایان زیـر یک سـقف بنشـینند و 
بـه یـک نفر واحـد برسـند. آن ها سـال ها 

بچشـند.  را  وحـدت  طعـم  نتوانسـتند 
معرفـی  درگیـر  به شـدت  اصول گرایـان 
نامـزد خود بـرای رقابت با حسـن روحانی 
هسـتند و همیـن امـر باعث شـده اسـت 
تـا آن هـا تـا حـدودی از انتخابات شـورای 
شـهر غافـل شـوند و نتوانند تمرکـز خود را 
بـه ایـن انتخابـات متمرکـز کنند. کشـتی 
ریاسـت  انتخابـات  بـرای  اصول گرایـان 
جمهـوری در تاطم اسـت. آن هـا در حالی 
می خواهنـد روحانـی را بـه اولیـن رییـس 
جمهـور تـک دوره ای ایران تبدیـل کنند که 
هنـوز نتوانسـتند بـرای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـه یـک نقطه نظر واحد برسـند. 
یکـی از مشـکات بـزرگ اصول گرایـان در 
ایـن سـال ها ایـن اسـت کـه تقریبـًا همه 
جریان هـای راسـت گرا خـود را اصول گراتر 
بـاور اسـت  ایـن  بـر  و  بقیـه می دانـد  از 
کـه دیگـران بایـد نظـر آن هـا را به عنـوان 
»حجـت« قبـول کننـد. نکتـه دیگـری که 
بایـد بـه آن توجـه کـرد ایـن معناسـت 
کـه برخـی از اصول گرایـان ماننـد ناطـق و 
الریجانی از حامیان جدی حسـن روحانی 

در انتخابـات اردیبهشـت 96 هسـتند.

خاورمیانه

ــد مجلــس شــورای اســامی  ســخنگوی فراکســیون امی
راســتای  در  فراکســیون  ایــن  اعضــای  کــه  گفــت 
تصمیــم روز یکشــنبه شــورای عالــی سیاســت گذاری 
ــات ریاســت  ــی در انتخاب ــان، از حســن روحان اصاح طلب
جمهــوری ســال آینــده حمایــت خواهــد کــرد. آن طــور کــه 
ــه نشســت  ــا اشــاره ب ــرام پارســایی ب ایســنا نوشــته، به
صبــح دیــروز اعضــای مجمــع عمومــی فراکســیون 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــور گفــت: »ب ــا رییــس جمه ــد ب امی
فراکســیون امیــد در شــورای عالــی سیاســت گذاری 
اصاح طلبــان ســه نماینــده دارد قطعــًا در تصمیمــات 
ــراه  ــورا همســو و هم ــن ش ــا ای ــی ب سیاســی و انتخابات
خواهــد بــود و بــر همیــن اســاس در ایــن جلســه 
اعــام شــد کــه در راســتای تصمیــم شــورای عالــی 
سیاســت گذاری اصاح طلبــان، فراکســیون امیــد نیــز 
از آقــای روحانــی در انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده 
حمایــت می کنــد.« وی افــزود: »در نشســت حــدود ۱۰۰ 
ــا  ــد ب ــیون امی ــی فراکس ــع عموم ــای مجم ــر از اعض نف
رییــس جمهــور کــه تقریبــًا دو ســاعت بــه طــول انجامیــد 
ــع  ــرد و موض ــرح ک ــی را مط ــارف کلیات ــر ع ــدا دکت ابت
رســمی شــورای عالــی سیاســت گذاری اصاح طلبــان 
ــام  ــده را اع ــوری آین ــت جمه ــات ریاس ــاره انتخاب درب
کــرد و بعــد از آن بنــده به عنــوان ســخنگوی فراکســیون 
گزارشــی از عملکــرد و انتظــارات فراکســیون را ارائــه 
کــردم و ســپس ۱۲ نفــر از اعضــای فراکســیون نیــز 
ــی، اســتانی، اقتصــادی، سیاســی،   ــورد مســائل مل در م
فرهنگــی و اجتماعــی مباحثــی را بیــان کردنــد.« نماینــده 
مــردم شــیراز در مجلــس ادامــه داد: »در ایــن نشســت 
نقــش رییــس جمهــور در توســعه سیاســی، فرهنگــی و 
اقتصــادی مــورد توجــه قــرار گرفــت و عنــوان شــد کــه در 
همیــن راســتا انتظــار مــی رود رییــس جمهــور از اعمــال 
ــی مثــل ممنوع التصویــری جلوگیــری  اقدامــات غیرقانون
ــه  ــه ارائ ــن رابط ــود را در ای ــات خ ــزارش اقدام ــد و گ کن
دهــد.« پارســایی یــادآور شــد: »همچنیــن نماینــدگان از 
ــد  ــد و گفتن ــی کردن ــت قدردان یــک ســری خدمــات دول
ــه  ــبت ب ــی نس ــع مل ــتای مناف ــیون در راس ــه فراکس ک
حمایــت از دولــت اقــدام کــرده کــه ایــن تعامــل بایــد دو 
طرفــه باشــد و تقویــت شــود. همچنیــن گفتــه شــد کــه 
فراکســیون امیــد بــه وعده هــای خــود بــه مــردم پایبنــد 
ــب از  ــزرگان اصاح طل ــد کــه ب اســت و فرامــوش نمی کن

ــد.«  ــت کرده ان ــد حمای ــت امی ــدگان لیس نماین

گزارش حمایت فراکسیون 
امید از روحانی

ــت هللا هاشــمی رفســنجانی  ــرادر آی ب
و  برنامــه  بــدون  دیــدار  دربــاره 
ناهــار روز آخــر آیــت هللا هاشــمی 
وزیــر  همــراه  بــه  رفســنجانی 
بــه  داد.  توضیحاتــی  بهداشــت 
گــزارش خبرآنایــن محمــد هاشــمی 
ــه ای  ــن جلس ــوع آخری ــاره موض درب
وزیــر  هاشــمی  قاضــی زاده  کــه 
بهداشــت دولــت روحانــی بــا آیــت هللا 
ــرد:  ــار ک ــرد، اظه ــزار ک ــمی برگ هاش

ــوری  ــاره کاندیدات ــزی درب ــن چی »م
ــای قاضــی زاده نشــنیدم و تصــور  آق
ــم چنیــن باشــد، چــون نظــر  نمی کن
و  کاندیداتــوری  هاشــمی،  آقــای 
حمایــت از آقــای روحانــی بــود.« وی 
ــه پیرامــون این کــه  ادامــه داد: »البت
ــان  ــود شــورای نگهب شــایعه شــده ب
ــد  ــی را تأیی ــای روحان ــت آق صاحی
نمی کنــد، حرف هــا و نگرانی هایــی 
ــه  ــاره اینک ــا درب ــتند ام ــود  و داش ب

دیگــری  فــرد  عــادی  شــرایط  در 
ایشــان صراحتــًا  کاندیــدا نشــود، 
نظرشــان را اعــام کــرده بودنــد و 
گفتــه بودنــد بایــد از آقــای روحانــی 
ــر  ــن اســت اگ ــم.  ممک ــت کنی حمای
حرفــی بــوده هــم منظــور ایــن بــوده 
ــی را  ــا روحان ــه در مناظره ه ــد ک باش
ــان  ــم. چــون اصولگرای ــا نگذاری تنه
بــه  تــا  می آورنــد  چنــد کاندیــدا 
ــه  ــد. گفت ــه کنن ــی حمل ــای روحان آق
می شــد از این طــرف هــم چنــد نفــر 
ــت  ــن فرص ــا از ای ــد ت ــام کنن ثبت ن
تبلیغــات صداوســیما اســتفاده کننــد 

و پاســخ حمــات را بدهنــد.«

روایتی از نگرانی های انتخاباتی 
آیت اهلل هاشمی

رابطه رییس جمهور و رهبری 
در بهترین حالت است

معـاون اول رییـس جمهوری با انتقاد از کسـانی که می گوینـد رییس جمهوری 
در مقابـل فـان مطلـب رهبـر معظـم انقـاب ایسـتادگی کـرده یـا انجـام نداده 
اسـت، گفـت: »بهتریـن رابطـه بین رهبـری و رییس جمهـوری وجـود دارد.« به 
گزارش انتخاب اسـحاق جهانگیری دیروز در همایش ملی مشـاورین ایثارگران 
دسـتگاه های اجرایی که در مجتمع فرهنگی سیدالشـهدا)ع( برگزار شـد، افزود: 
»وقتـی می شـنوم کـه کسـی در جایـی می گویـد دولـت یـا رییـس جمهـور در 
مقابـل فـان مطلـب رهبـری ایسـتادگی کـرده و یـا انجام نـداده واقعـًا به عنوان 
یـک انسـان غصـه دار می شـوم که چرا چنیـن حرف هایـی گفته می شـود.« وی 
ادامـه داد: »کشـور در مقطـع فعلـی با مسـایل مهمی هم در سـطح جهانی، هم 
در سـطح منطقـه ای و هـم در داخل روبرو اسـت.« معـاون اول رییس جمهوری 
یـادآور شـد: »یکـی از حرف های اساسـی دولـت تدبیر و امید این بود که کشـور 
وارد یـک دورانـی از مشـکات سیاسـت خارجـی، داخلـی، مسـایل اقتصادی و 
سیاسـی روبـرو شـده اسـت کـه نیازمنـد تدبیر جـدی برای عبـور از آن اسـت.« 
جهانگیـری اضافـه کـرد: »کشـور حداقـل در پنـج تـا 6 مـورد از جملـه در زمینه 
بیـکاری، محیط زیسـت، نظـام بانکـی، بودجه دولـت و منابع آب بـا چالش های 

بـزرگ روبـه رو اسـت کـه عبـور از ایـن چالش ها نیازمنـد عزم ملی اسـت.«

رییس جمهـور در دیدار با اعضای فراکسـیون 
امید گزارشـی از پیـش برد اقتصـاد مقاومتی 
بـه نماینـدگان ارائـه کـرد و گفـت کـه در این 
دولـت وضعیـت آزادی بیـان و مطبوعـات و 
چاپ و نشـر کتاب از سـطح بهتـری برخوردار 
اسـت کـه البته مجلس هـم در ایـن موضوع 
از  همچنیـن  روحانـی  اسـت.  بـوده  مؤثـر 
شـورای عالـی اصالح طلبـان تشـکر و اذعـان 
کـرد کـه دولـت در دوره گذشـته بـا حمایـت 

اصالح طلبـان موفـق بـوده اسـت.

ته
نک

نحوه اجماع بر سر 
حمایت از روحانی

محمـود صادقی درباره نحـوه اجماع اصالح طلبان بر سـر 
حمایـت از روحانـی بـه ایسـنا گفت: »سـه گزینه نسـبت 
بـه اعـالم حمایـت از آقـای روحانـی مطـرح شـد، یکی از 
گزینه هـا ایـن بـود کـه اعـالم نظـر بـه دیـدار کل اعضای 
شـورای سیاسـت گذاری اصالح طلبـان با روحانـی موکول 
شـود و بر اسـاس صحبت ها و قول و قرارهایی که گذاشـته 
می شـود اعـالم حمایـت صـورت گیـرد. گزینه دیگـر این 
ثبت نـام  زمـان  تـا  ایشـان  از  اعـالم حمایـت  بـود کـه 
کاندیداهـا بـه تعویـق افتـد و گزینـه سـوم هم ایـن بود 
کـه پـس از جلسـه رأی گیری شـده و بـر اسـاس آن اعالم 

حمایـت صـورت گیـرد کـه بـه گزینه سـوم عمل شـد.«

سیاستسیاست

بی خبری الریجانی از فعالیت انتخاباتی »جمنا«محمود احمدی نژاد و اصرار بر تکرار یک »اشتباه«

زیــادی  مدت زمــان  هنــوز 
محمــود  نامه نــگاری  از 
دونالــد  بــه  احمدی نــژاد 
نمی گــذرد،  ترامــپ 
نامه هــای  دیگــر  هماننــد  نه تنهــا  کــه  نامه نــگاری 
احمدی نــژاد پاســخی دریافــت نکــرد، بلکــه بــا روشــن 
تأســف بســیاری از  شــدن سرنوشــت آن احتمــاالً 
ــت.  ــراه داش ــه هم ــی را ب ــات ایران ــهروندان و مقام ش
نامه نــگاری دیگــر نــه بــه آن شــیوه گذشــته بلکــه 
ــه  ــرد. گفت ــام می گی ــروز انج ــد ام ــیوه های جدی ــا ش ب
ــی از  ــت در یک ــه نخس ــژاد ک ــه احمدی ن ــود نام می ش
ــه وی رســانه ای  وب ســایت های جریان هــای نزدیــک ب

ــران  ــوییس در ته ــفارت س ــاِن س ــه نگهب ــود، ب ــده ب ش
به عنــوان حافــظ منافــع آمریــکا در ایــران تحویــل 
داده شــده اســت و بعدهــا مقامــات ســفارت ســوییس 
بــه وزارت خارجــه کشــورمان عنــوان کرده انــد کــه نقــش 
نامه رســان نــدارد و هیــچ مســئولیتی را در ایــن زمینــه 
ــاری نیســت کــه  متحمــل نمی شــود. ایــن نخســتین ب
ــه مقامــات غربــی نامــه می نویســد، وی  ــژاد ب احمدی ن
نه تنهــا اکنــون کــه هیــچ مقــام اجرایــی بــر عهــده نــدارد 
بلکــه آن زمــان کــه در مقــام ریاســت جمهــوری بــود نیز 
بــه روســای جمهــور آمریــکا و فرانســه نامــه نوشــته بــود 
ــه  ــال او ب ــود. بااین ح ــرده ب ــت نک ــی دریاف ــا جواب ام

می دهــد. ادامــه  نامه نگاری هایــش 

ــس در نشســت  ــس مجل ریي
پاســخ  در  خــود  خبــري 
خبرآنایــن  ســؤال  بــه 
آیــا  اینکــه  خصــوص  در 
ــما  ــه ش ــکل ب ــن تش ــور در ای ــرای حض ــا ب ــا جمن اعض
ــه  ــت ک ــب اس ــه عجی ــه و اینک ــا ن ــد ی ــوع کرده ان رج
ــق  ــا ناط ــی ی ــی، والیت ــی الریجان ــون عل ــی چ چهره های
ــا اساســًا در  ــد، آی ــار کنن ــوری ســکوت سیاســی اختی ن
ــا  ــتید ی ــان هس ــی اصولگرای ــازوکار انتخابات ــان س جری
نــه، گفــت: مــن جلســاتی نــدارم و برداشــت مــن ایــن 
اســت کــه مســایل کشــور به ویــژه در مســائل اقتصــادی 
پیچیــده شــده اســت و بایــد بــرای ایــن مســائل مهــم 

کشــور وقــت صــرف کــرد. نظــر مــن ایــن اســت کــه مــا 
ــم  ــده می گیری ــر عه ــم را ب ــی مســئولیت مه ــد وقت نبای
دنبــال کارهــای دیگــری برویــم. مــن بعــد از نمــاز 
صبــح کــه بــه مجلــس می آیــم مشــغول کارهــای 
ــدارم.  مجلــس هســتم و فرصــت کارهــای دیگــری را ن
اگــر منظورتــان ایــن اســت کــه جبهــه مردمــی نیروهــای 
ــن  ــه م ــری ب ــه خب ــن جبه ــکیل ای ــرای تش ــاب ب انق
دادنــد یــا نــه، بایــد بگویــم نــه خبــری بــه مــن ندادنــد 
ــد چــون مــن  ــر ندادن ــم کــه خب ــه تشــکر می کنی و البت
ــا ایــن وضعیــت نمی رســیدم و فرصتــی نداشــتم کــه  ب

در جلساتشــان شــرکت کنــم.
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این صفحه می خوانیم
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کاغذ اخبار حذف مصوبه حقوق مدیران با نظر مجمع تشخیص
خدابخشی، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از تایید نظر شورای نگهبان در خصوص مصوبه مربوط به 
تعیین سقف دریافتی مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی در این قانون برنامه، توسط مجمع تشخیص 
مصلحت نظام خبر داد و گفت که با این حساب، این ماده به همراه کلیه تبصره های آن از برنامه ششم حذف می شود.



گزارش

فرمانــدار رفســنجان در چهاردهمیــن نشســت ســتاد 
مثلــث توســعه اقتصــادی گفتــه گردشــگری شهرســتان در 
حــال احیــا اســت از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش 
از هــزار گردشــگر خارجــی بــه رفســنجان ســفر کــرده انــد.
حمیــد مانــوری گفــت کــه از ابتــدای ســال جــاری 
ــزار  ــی و یک ه ــگر خارج ــزار گردش ــش از  ه ــون بی تاکن
و۵۰۰گردشــگر داخلــی بــه رفســنجان ســفر کرده انــد 
شــاهد  آینــده  ســال های  در  می شــود  پیش بینــی  و 
افزایــش بازدیــد گردشــگران داخلــی و خارجــی از اماکــن 

گردشــگری شهرســتان باشــیم.
فرمانــدار رفســنجان افــزود کــه صنعــت گردشــگری 
ــش  ــد بخ ــی توان ــته م ــاورزی پس ــاد کش ــار اقتص در کن

اقتصــادی ایــن شهرســتان را رونــق بخشــد.
مانــوری بیــان ادامــه داد کــه اقتصــاد مــردم رفســنجان 
در ســال های گذشــته بــه تــک محصــول پســته وابســته 
بــوده بــا خشک ســالی های اخیــر کشــاورزی دچــار 
ــاورزی  ــظ کش ــار حف ــت در کن ــده و الزم اس ــش ش چال
صنعــت گردشــگری نیــز احیــا شــود تــا بــا جــذب 
ــن شهرســتان رشــد و  ــی و خارجــی ای گردشــگران داخل

ــد. ــته باش ــادی داش ــعه اقتص توس
باســتانی  آثــار  بکــر و  اینکــه مناطــق  بیــان  بــا  وی 
ــک بخــش  ــا کم ــد ســال گذشــته ب ــی چن رفســنجان ط
خصوصــی در حــال احیــا اســت گفتــه مرمــت بزرگتریــن 
ــان مــی  ــه پای ــوروز امســال ب ــان در ن ــه خشــتی جه خان

رســد.
ــز نیــز در نیمــه اول  ــا بیــان اینکــه هتــل پاری ــوری ب مان
ــه  ــت ک ــی شــود گف ــل م ــده بازســازی و تکمی ســال آین
زیرســاخت هــای جــذب گردشــگر در دره راگــه بــه عنــوان 
یکــی از آثــار و جاذبه هــای گردشــگری منحصــر بــه فــرد 

شهرســتان رفســنجان فراهــم خواهــد شــد.
ــا ایجــاد  ــدار رفســنجان ادامــه داد کــه توانســتیم ب فرمان
انگیــز  اعتمــاد ســرمایه داران را بــه منظــور ســرمایه 

ــم. ــب کنی ــتان جل ــن شهرس ــذاری در ای گ
وی بیــان کــرد کــه صنــدوق کارآفرینــی و بانک هــا نیــز بــا 
ارائــه تســهیات کــم بهــره موجــب احیــا برخــی واحدهــای 
ــه  ــه اروندچــرخ شــد و ایــن کارخان ــه کارخان راکــد از جمل
عــاوه بــر احیــا شــدن خــط تولیــد بــه ۲/۲ تــن افزایــش 

تولیــد داده و کارگــران بیشــتری را جــذب کــرده اســت.
ــژه اقتصــادی رفســنجان  ــه وی ــه منطق ــت ک ــوری گف مان
نیــز فعــال اســت و زمینــه بــرای فعالیــت در ایــن منطقــه 

فراهــم شــده اســت.

شروع فعالیت خط تولید 
هیوندایی i20 در بم

گزیده ها

افتتاح طرح توسعه دو کارخانه در بمآبفا
طرح توسعه کارخانه آرمان الکترونیک بم و آرمان موتور 

بم با حضور استاندار کرمان افتتاح شد.

توزیع رایگان تنور گازی در ریگان

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان ریــگان گفته ۵۰ تنــور گازی 
بــه منظــور جایگزینــی ســوخت های فســیلی و اشــتغال زایی بیــن صندوق هــای 

خــرد روســتایی توزیع شــده اســت.
بهــزاد بارانــی گفــت کــه بــا هــدف تغییــر الگــوی مصــرف ســوخت، جلوگیــری از 
بوتــه کنــی، عــدم تجــاوز بــه عرصه هــای منابــع طبیعــی و همچنیــن اســتفاده از 
ســوخت پــاک ۵۰ اجــاق گاز، کپســول گاز و تنــور گازی بــه صــورت رایــگان بیــن 
واجدیــن شــرایط از ســوی اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری ریــگان توزیــع شــد.
وی افــزود کــه عرصه هــای منابــع طبیعــی شهرســتان ریــگان بــه ویــژه 
ــز از  ــت گ ــت کاش ــگل دس ــی و جن ــرد ایران ــه ف ــر ب ــور منحص ــای که جنگل ه
مهمتریــن کمربندهــای ســبز حفاظتــی هســتند کــه از پیشــروی کانــون هــای 
ــری  ــهر جلوگی ــل ش ــاورزی و داخ ــزارع کش ــمت م ــه س ــادی ب ــایش ب فرس
می کننــد و بــه توجــه جــدی نیــاز دارنــد. ایــن اقــدام باعــث مــی شــود مــردم از 

ــد. ــودداری کنن ــی خ ــوخت های جنگل ــرف س ــی و مص ــه کن بوت
ــه  ــان کــرد ک ــگان بی ــزداری شهرســتان ری ــع طبیعــی و آبخی  رئیــس اداره مناب
برخــی افــراد بــه ویــژه روســتائیان کــه از نعمــت گاز بهــره منــد نیســتند بــرای 
پخــت نــان و دیگــر نیازهــای خــود مجبورنــد از ســوخت هــای فســیلی و هیــزم 

اســتفاده کننــد کــه ضربــه بزرگــی بــه مراتــع و جنــگل هــا وارد مــی شــود. 

ــزی  ــر مرکـ ــر دفتـ ــور مدیـ ــا حضـ بـ
آفریقـــا و خاورمیانـــه هیوندایـــی، 
ــه  ــه جمعـ ــان و ائمـ ــتاندار کرمـ اسـ
اســـتان،  شـــرق  فرمانـــداران  و 
ــازی ارگ  ــه سـ ــای قطعـ مجموعه هـ
ــوالت  ــد محصـ ــط تولیـ ــد و خـ جدیـ
ــد و  ــاح شـ ــما افتتـ ــی رسـ هیوندایـ
ـــودروی  ـــد خ ـــرارداد تولی ـــن ق همچنی
منعقـــد  نیـــز  اکســـنت  و  النتـــرا 

ــد. گردیـ
کرمـــان  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
موتـــور در جمـــع خبرنـــگاران گفتـــه 

شـــرکت هیوندایـــی در پائیـــز ۱۳۹۵ 
ـــود را  ـــوالت خ ـــد محص ـــرارداد تولی ق
ـــرا  ـــدل i20، اکســـنت و النت در ســـه م
بـــا شـــرکت کرمـــان موتـــور منعقـــد 
ــه  ــودروی i20 بـ ــت و خـ ــرده اسـ کـ
عنـــوان اولیـــن محصـــول کامـــل 
بصـــورت cbu وارد شـــود و امـــروز در 
فـــاز اول ایـــن خـــودرو بـــه صـــورت 
skd وارد مـــی شـــود. از ابتـــدای ۶ 
ماهـــه ســـال ۹۶ بصـــورت کامـــل و 
ـــل  ـــاخت داخ ـــد س ـــا ۲۰ درص ckd ب
تولیـــد خواهـــد و در حـــال حاضـــر 
ــودرو  ــن خـ ــر روی ایـ ــه بـ ۸۴ قطعـ
شـــامل  کـــه  می شـــود  مونتـــاژ 
صندلی هـــا،  گیربکـــس،  موتـــور، 
کـــه  هســـتند  بـــاک  و  اگـــزوز 
ــا  ــل وارد و در اینجـ ــورت منفصـ بصـ

ــوند. ــاژ مـــی شـ مونتـ
ـــون  ـــه اکن ـــزود ک ـــروزی اف ســـامان فی
مونتـــاژ  بـــرای  نفـــر   ۲۰۰ حـــدود 
تـــا  بـــه کار هســـتند و  مشـــغول 
ـــه cbu را  ـــی تعرف ـــه تمام ـــن لحظ ای
جهـــت ایـــن خـــودرو هـــا پرداخـــت 
کـــه  همانطـــور  یعنـــی  کرده ایـــم 
واردات خـــودروی کامـــل ۴۰ درصـــد 
ـــه  ـــد ب ـــز ۴۰ درص ـــا نی ـــه دارد م تعرف
گمـــرک پرداخـــت کردیـــم. تاکنـــون 
حتـــی یـــک دالر نیـــز ارز مبادلـــه ای 
خودروهـــا  کامـــا  نگرفته ایـــم 
وارد  و  خریـــداری  آزاد  ارز  توســـط 
شـــده اند. از مهـــر مـــاه ۹۶ خـــط 
در  خـــودرو  ایـــن  بدنـــه ســـازی 
ــود و  ــاد می شـ ــور ایجـ ــان موتـ کرمـ
ـــل ۲۰  ـــاخت داخ ـــا س ـــودرو ب ـــن خ ای

ــد. ــد شـ ــد خواهـ ــد تولیـ درصـ
ــرد  ــان کـ ــور بیـ ــان موتـ ــر کرمـ مدیـ
کـــه خـــودروی اکســـنت از شـــهریور 
ـــد  ـــل ۳۰ درص ـــاخت داخ ـــا س ـــاه ب م
ــد  ــد خواهـ ــور تولیـ ــان موتـ در کرمـ
شـــد و خـــودروی النتـــرا نیـــز از آذر 
ـــد  ـــل ۳۰ درص ـــاخت داخ ـــا س ـــاه ب م
شـــرکت  شـــد.  خواهـــد  تولیـــد 
هیوندایـــی متعهـــد شـــده اســـت 
ــام  ــات انجـ ــه توافقـ ــی کـ در صورتـ
ـــه  ـــور را ب ـــان موت ـــرکت کرم ـــود ش ش
زنجیـــره فـــروش خـــود در دنیـــا 
ـــا را در  ـــوالت م ـــد و محص ـــل کن متص
ـــروش  ـــه ف ـــود ب ـــدف خ ـــای ه بازاره

ــاند. برسـ
وی ادامـــه داد کـــه از امـــروز روزی 
ـــه  ـــم. برنام ـــد داری ـــتگاه تولی ۴۰ دس
مـــا بـــرای تولیـــد i20 تعداد۱۲هـــزار 
۲۴هـــزار  اکســـنت  دســـتگاه، 
ـــز  ـــرا نی ـــد النت ـــرای تولی ـــتگاه و ب دس
۱۲هـــزار دســـتگاه اســـت و قیمـــت 
ــد  ــون تولیـ ــه اکنـ ــی i20 کـ هیوندایـ
ــاب ارز آزاد  ــا احتسـ ــود بـ ــی شـ مـ
و ۴۰ درصـــد تعرفـــه گمرکـــی ۸۶ 

ـــت. ـــان اس ـــزار توم ـــون و ۹۰۰ ه میلی
فیـــروزی بـــا اشـــاره بـــه قـــراردادی 
ــن  ــرکت رایـ ــن شـ ــابقا بیـ ــه سـ کـ
خـــودرو و هیوندایـــی منعقـــد شـــده 
ـــی  ـــه براســـاس اطاعات ـــت ک ـــود، گف ب
ــا  ــه مـ ــی بـ ــرکت هیوندایـ ــه شـ کـ
ارائـــه کـــرده اســـت شـــرکت رایـــن 
خـــودرو در ســـال ۲۰۰۴ تـــا ۲۰۰۹ 
بـــا شـــرکت رایـــن قـــرارداد داشـــته 
اســـت و ایـــن قـــرارداد در ســـال 
ــر  ــده اســـت و اگـ ۲۰۰۹ منتفـــی شـ
در ایـــن زمینـــه حـــق و حقوقـــی از 
ـــده  ـــع ش ـــودرو ضای ـــن خ ـــرکت رای ش
اســـت شـــرکت هیوندایـــی آمادگـــی 
ـــن خصـــوص پاســـخگو  ـــه در ای دارد ک
ـــی  ـــی مدع ـــرکت هیوندای ـــد و ش باش
اســـت کـــه همـــه تعهـــدات خـــود را 
ــا شـــرکت  عملـــی کـــرده اســـت امـ
هیوندایـــی آمادگـــی دارد در صـــورت 
ــارت  ــن خسـ ــرکت رایـ ــکایت شـ شـ

ایـــن شـــرکت را پرداخـــت کنـــد.
کارخانـــه کرمـــان موتـــور در اســـفند 
ـــد. ـــیس ش ـــم تأس ـــال ۱۳۷۳ در ب س

و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس   
کارخانـه  گفتـه  کرمـان  اسـتان  تجـارت 
آرمـان الکترونیک بم تولید دسـته سـیم 
بـرای خودروهـای تولیـدی منطقـه بـم را 

می دهـد. انجـام 
مهـدی حسـینی نژاد گفـت کـه ظرفیـت 

را  ۶۰هـزار دسـته  ایـن کارخانـه  تولیـد 
در سـال و میـزان سـرمایه گـذاری طـرح 
توسـعه ایـن کارخانـه سـه میلیـارد و ۲۰۰ 
افـزود کـه  وی  اسـت.  تومـان  میلیـون 
بـرای ۱۳۶نفـر در طـرح توسـعه کارخانـه 
شـده،  اشـتغال زایی  الکترونیـک  آرمـان 

بـر اسـاس تفاهمنامه های امضا شـده 
خودروهـای  درصـد   ۴ سـاالنه  بایـد 
مونتـاژی داخلـی سـاز شـوند کـه در 
شـرایط سـال های اخیـر ایـن درصـد 

متفـاوت بـوده اسـت.
حسـینی نـژاد در رابطـه با مشـخصات 
افتتـاح طـرح توسـعه کارخانـه آرمـان 
موتـور شهرسـتان بـم گفـت کـه ایـن  
کارخانـه اگزوز و صندلـی خودرو تولید 

می کنـد.
و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رییـس 
تجـارت اسـتان کرمـان بیـان کـرد کـه 
بـا سـرمایه گـذاری ۸  ایـن کارخانـه 
میلیـارد تومـان، بـرای ۱۵۰ نفـر شـغل 

ایجـاد کـرده اسـت

سالمتشهر

پلمپ ۳۲ مرکز عرضه مواد خام دامی در جیرفتکشف هفت شیء سفالی در جیرفت

میــراث  اداره  رئیــس 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری جیرفــت گفتــه 
هفــت شــی ء ســفالی متعلــق 
بــه پنج هــزار ســال قبــل توســط یــگان حفاظــت 
اســت. و ضبــط شــده  فرهنگــی کشــف  میــراث 

ــا  ــن اشــیاء تاریخــی ب ــه ای محمــد ســاالری گفــت ک
ــه  ــن شــده ک نقــوش هندســی و  گاو کوهــان دار تزیی
براســاس کارشناســی های اولیــه قدمــت آنهــا بــه 

ــردد. ــاز مــی گ ــاد ب ــل از می ــزاره ســوم قب ه
حفاری هــای  حاصــل  اشــیاء  »ایــن  افــزود:  وی 
غیرمجــاز در حاشــیه هلیــل رود اســت کــه توســط 

اســت«. شــده  حفاظــت کشــف وضبط  یــگان 
ســاالری ادامــه داد کــه آثــار باســتانی بخــش مهمــی 
مــی  تشــکیل  را  منطقــه  ایــن  غنــی  فرهنــگ  از 
ــن شــوراها  ــردم و همچنی ــه از م ــن زمین ــد. در ای دهن
ــار  ــه رفت ــورت هرگون ــم در ص ــا داری ــاران تقاض و دهی
ــع  ــراث فرهنگــی را مطل ــگان حفاظــت می مشــکوک ی

ــد. کنن
ــر تاریخــی و باســتانی در اســتان  ــزار اث ــش از ۶ه بی
کرمــان وجــود دارد کــه از ایــن تعــداد یک هــزار و ۵۰۰ 
اثــر در جنــوب اســتان قــرار دارد. حــدود ۴۳اثــر ایــن 
ــاغ  ــه و ب ــه خان ــرا، قلع ــه، کاروانس ــامل تپ ــه ش منطق

بــه ثبــت ملــی رســیده اســت.

دامپزشــکی  اداره  رئیــس 
ــه از  ــت گفت ــتان جیرف شهرس
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 
ــا بازرســی های انجــام شــده  ب
۳۲ مرکــز عرضــه مــواد خــام دامــی در ایــن شهرســتان 

ــت. ــده اس ــب ش پلم
رحمــان مقبلــی بــه خبرنــگار ایرنــا گفــت کــه بازدیدهــای 
صــورت گرفتــه از قصابی هــا، مراکــز عرضــه مــرغ و ماهی، 
رســتورانها، مراکــز عرضــه لبنیــات ســنتی و خودروهــای 

ســیار و دورگردهــای دام و طیــور زنــده بــوده اســت.
ــت  ــز ۲۲ اکیــپ ثاب ــوروز نی ــد ن ــام عی وی گفــت: »در ای
و ســیار عــاوه بــر مراکــز عرضــه مــواد خــام دامــی بــر 

ســردخانه هــای نگهــداری مــواد خــام دامــی بــه صــورت 
ــه نظــارت دارنــد«. روزان

رئیــس اداره دامپزشــکی شهرســتان جیرفــت گفتــه 
همچنیــن امســال بــا دســتور قضایــی ۱۶هــزار کیلوگــرم 
مــواد خــام دامــی تاریــخ مصــرف گذشــته و غیــر قابــل 
ــال  ــون ری ــارد و ۲۰۰ میلی ــه ارزش ســه میلی اســتفاده ب

ــدوم ســازی شــده اســت. مع
مقبلــی گفــت: از مــردم درخواســت مــی شــود مــواد خام 
دامــی خــود را از مراکــز مجــاز و معتبــر تهیــه و هنــگام 
ــا  ــخ انقضــا و برچســب بهداشــتی کااله ــه تاری ــد ب خری

دقــت کننــد.

ته
نک

فیـروزی بـا اشـاره بـه قـراردادی که سـابقا بین شـرکت راین 
خـودرو و هیوندایـی منعقـد شـده بـود، گفـت که براسـاس 
اطالعاتی که شـرکت هیوندایی به ما ارائه کرده اسـت شـرکت 
رایـن خـودرو در سـال ۲۰۰۴ تـا ۲۰۰۹ با شـرکت راین قـرارداد 
داشـته اسـت و این قرارداد در سـال ۲۰۰۹ منتفی شـده است 
و اگـر در ایـن زمینـه حـق و حقوقـی از شـرکت رایـن خودرو 
ضایع شـده اسـت شـرکت هیوندایی آمادگی دارد کـه در این 
خصوص پاسـخگو باشـد و شـرکت هیوندایی مدعی است که 
همه تعهدات خود را عملی کرده اسـت اما شـرکت هیوندایی 
آمادگـی دارد در صـورت شـکایت شـرکت راین خسـارت این 

شـرکت را پرداخت کند.

سامان فیروزی مدیرعامل کرمان موتور 

قتل جوان ۲۴ساله در کهنوج

جوانـی  گفتـه  کهنـوج  فرمانـدار 
۲۴سـاله توسـط افراد مسـلح در 
یکی از مسـیرهای حاشـیه شـهر 

کهنـوج بـه قتـل رسـیده اسـت.
ابـوذر عطاپـور گفـت کـه دو نفـر از شـهروندان کهنوجـی در 
حـال تـردد با موتورسـیکلت در یکی از مسـیرهای حاشـیه 
شـهر بودنـد کـه دو فـرد مسـلح جلـوی آنهـا را مـی گیرند. 
راننـده موتـور موفـق بـه فـرار می شـود امـا افـراد مسـلح 

جـوان دیگـر را بـه قتـل می رسـانند.

اعزام تیم پزشکی به روستای 
کوشکمور

تیـم پزشـکی قـرارگاه محرومیت 
روسـتای  بـه  سـپاه  زدایـی 
کوشـکمور بخـش جبالبارزجنوبی 
اعـزام شـده و خدمات رایگانـی به مردم ارائه نموده اسـت.
 بـه نقـل از سـفیرجنوب تیـم پزشـکی قـرار گاه محرومیت 
زدایی سـپاه به روسـتای کوشـکمور بخش جبالبارز جنوبی 
مـردم  اختیـار  در  را  رایگانـی  و خدمـات  اعـزام  عنبرآبـاد 
قـرارداده از جملـه ایـن خدمـات ویزیـت رایـگان و عمـل 

جراحـی سـرپایی بـوده اسـت.

کارکنان نمونه شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب انتخاب شدند

بـه گـزارش روابـط عمومي شـركت 
توزيـع نيـروي برق جنوب اسـتان 
انسـاني  منابـع  معـاون  كرمـان، 
ايـن شـركت گفتـه اين شـركت بر 
اسـاس روال هرسـال و بـه منظـور تشـويق نيروي انسـاني 

بـه انتخـاب كاركنـان نمونـه اقـدام کرده اسـت.
غـام عبـاس انجم شـعاع مدير برق شهرسـتان جيرفت به 
عنـوان مديـر نمونـه، هژيـر قاسـم نژاد بـه عنوان كارشـناس 
نمونـه، مصيـب تفضلـي بـه عنـوان كارمنـد نمونه و حسـن 

اكبـري نـژاد  بـه عنـوان كارگـر نمونه انتخاب شـدند

افتتاح مدرسه تمام هوشمند در 
بردسیر

دبسـتان دخترانـه تمـام هوشـمند 
شـاهد بردسـیر بـه عنـوان پایلوت 
در  سـازی  هوشـمند  الکترونیـک 

اسـتان افتتـاح شـد.
این دبسـتان بـه عنوان پایلوت الکترونیک هوشـمند سـازی 
مـدارس شـاهد اسـتان بـا ۳۳۹ دانـش آمـوز و ۱۳بـرد، لـب 
پروژکتـور  ویدئـو   ۱۴، اداری  و  آموزشـی  تاپ،۱۴کامپیوتـر 
و بـا اعتبـاری بالـغ بـر۷۲۰ میلیـون ریـال از محـل شـهریه 
دانـش آموزان افتتاح شـد. در این مدرسـه دوگیت سیسـتم 
حضورغیـاب و آزمـون هـای آنایـن راه انـدازی شـده اسـت.

 قاتل فراری تسلیم شد

جنـوب گفتـه  رودبـار  دادسـتان 
قاتـل فـراری و همدسـتش بـه 
رودبـار  پاسـداران  سـپاه  ناحیـه 
تسـلیم شـدند. متهمـان بـه همـراه یـک قبضـه اسـلحه 

انـد. شـده  قضائـی  دسـتگاه  تحویـل  شـکاری 
 سـهراب سـاالری گفـت کـه طـی یـک نـزاع خانوادگـی که 
ماه گذشـته در شهرسـتان عنبرآباد رخ داد متاسـفانه فردی 
بـه هویـت »سـعید نمـدادی« بـه ضـرب گلولـه بـه قتـل 
رسـید، بعـد از ایـن اتفاق بـا رایزنی ریش سـفیدان محلی 

متهمـان خـود را تسـلیم قانـون کردند.

حوادثشهرسالمتحوادث شهر

فرمانــدار شــهربابک منصــوب 

شــد 

رحمانــی فضلــی در حکمــی 

عنــوان  بــه  را  علیرضااســدی کرم 

شــهربابک  شهرســتان  فرمانــدار 

منصــوب کــرد.

ــر  ــی وزی ــی فضل ــا رحمان عبدالرض

کشــور به پیشــنهاد اســتاندار کرمان، 

ــوان  ــه عن ــرم را ب علیرضــا اســدی ک

ــدار شــهربابک منصــوب کــرد.  فرمان

فرمانــدار کهنــوج منصــوب 

ــد ش

پیشــنهاد  بــه  کشــور  وزیــر 

حکمــی  در  کرمــان  اســتاندار 

ــوان  ــه عن ــری را ب ــور وزی ابوذرعطاپ

فرمانــدار شهرســتان کهنــوج منصوب 

کــرد.

فرمانــده انتظامــی رفســنجان 

ــوع  ــزار و ۶۰۰ ن ــه چهاره گفت

مــواد محترقه در شــهر رفســنجان در 

روزهــای اخیــر کشــف شــده کــه  بــا 

عوامــل فــروش ایــن مــواد محترقــه 

برخــورد قانونــی صــورت گرفــت.

۱۵هــزار  گیــری  بازپــس 

ــی  ــی دولت ــع از اراض مترمرب

ریــگان

شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس 

ریــگان گفتــه بیــش از ۱۵هــزار 

ریــگان  اراضــی  از  مربــع  متــر 

بازپــس  ســودجویان  دســت  از 

گیــری شــد.

مهــدی حقیقــی افــزود کــه بــا 

توجــه بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام 

ســودجو  افــراد  ســال،  پایانــی 

ــی را  ــی دولت ــرف اراض ــد تص قص

دارنــد کــه یــگان حفاظــت اداره راه 

ــن  ــت از ای ــا جدی ــازی ب و شهرس

اراضــی محافظــت می کنــد.

 گردشگری
 رفسنجان

در حال احیاء
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 زلزله کهنوج را لرزاند4
زمین لرزه ای به بزرگی سه ریشتر ساعت ۱۰و ۲۱ دقیقه صبح دوشنبه شهرستان کهنوج را لرزاند.
بنا به اعام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۸.۱۴۳ درجه و 
طول جغرافیایی ۵۷.۵۹۱ درجه رخ داد. زمین لرزه گفته شده در عمق ۱۲ کیلومتری از سطح زمین به 
وقوع پیوست.

شهرستان
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شرکت پاناسونیک روز گذشته از یک تبلت دوکاره رونمایی کرد که می تواند نقش لپ تاپ را هم 

برای کاربران ایفا کند.
با توجه به ظاهر سرسخت این محصول مشخص است که این تبلت جدید پاناسونیک برای 

استفاده در محیط های کاری سخت و شرایط آب و هوایی بد ساخته شده است.

فرشید گلزاده کرمانی عکسی از دیدارش با مدیرمسئول روزنامه اطالعات منتشر کرد. احمدرضا جعفری، کوهنورد کرمانی برنامه ویژه سال نو بر فراز کوه الله زار را اطالع رسانی کرده است.

کتاب فروشی طاقچه نشست هفتگی کتاب خوانی در بردسیر را اطالع رسانی کرده است. »Kerman_City45« تصویری از مسجد صاحب الزمان پس از یک روز برفی را منتشر کرد.

روزانــه زمــان زیــادی از زندگــی مــا در 
خانــه  از  صبــح  میگــذرد،  ترافیــک 
یــا  کار  ســر  بــه  میآییــم،  بیــرون 
دانشــگاه میرویــم و عصــر خســته و 
ترافیــک  دل  بــه  دوبــاره  بیحوصلــه 
میزنیــم تــا چنــد ســاعت شــب را هــم 
اینترنــت  یــا  خانــواده  کنــار  در 
بیــدار  صبــح  دوبــاره  تــا  بگذارنیــم 

شویم و…
ــت  ــدان وق ــر چن ــان، دیگ ــن می در ای
ــوب  ــب خ ــال مطال ــه دنب ــم ب نمی کنی
بگردیــم. ناملیــک قــرار اســت ایــن دو 
جــای خالــی را پــر کنــد: نخوانــدن 

مطالــب خوب و زمان های مرده.
بــرای  اســت  جایــی  »ناملیــک« 
ــا  ــی؛ از مقاله ه ــوای صوت شــنیدن محت
رســانه های  جــذاب  خبرهــای  و 
پادکســت های  تــا  گرفتــه  مختلــف 
بــا  ناملیــک  تیــم  موضوعــی. 
خوانــدن  حرفــه ای  و  انتخاب کــردن 
بــه مــا  مطالــب برگزیــده رســانه ها 
زمان هــای  کــه  می کنــد  کمــک 
ــر  ــاوه ب ــم. ع ــده کنی ــان را زن مرده م
پادکســت های  از  ناملیــک  ایــن، 
از  می کنــد،  میزبانــی  هــم  مختلــف 
تــا  فنــاوری  و  علــم  پادکســت های 

پادکســت  از  آشــپزی،  پادکســت 
آن  در  کــه  پادکســتی  تــا  داســتان 
خارجــی  پرماجــرای  و  بلنــد  مقالــه 

می شود. تعریف 

ناملیک اپلیکیشن 
اگــر روی کاور هــر پادکســت کلیــک 
ــه صفحــه پخــش آن هدایــت  کنیــد، ب
پخــش  صفحــه  در  می شــوید. 
حرکــت  بــا  راحتــی  بــه  می توانیــد 
ــه ای از  ــه هــر دقیق ــان ب روی خــط زم
 ۱۵ بــا گام هــای  یــا  برویــد،  فایــل 
ثانیــه ای فایــل را بــه جلــو و عقــب 
ــا  ــد فایل ه ــن می توانی ــد. همچنی ببری
را بــا دوســتانتان یــا در شــبکه های 
بگذاریــد.  اشــتراک  بــه  اجتماعــی 
خــوب  ویژگی هــای  از  یکــی 
ــه  ــن اســت ک ــده ناملیــک ای پخش کنن
اگــر شــما جایــی پخــش برنامــه ای را 
متوقــف کنیــد، دفعــه بعــد اپلیکیشــن 
به طــور خــودکار پخــش را از جایــی 
شــروع می کنــد کــه متوقــف شــده 

بود.
از  پــس  خــودکار  به طــور  ناملیــک 
فایــل  صوتــی  فایــل  یــک  پایــان 
فایــل  می کنــد.  پخــش  را  بعــدی 
فهرســت  اســاس  بــر  هــم  بعــدی 

پخشــی انتخــاب می شــود کــه از آن 
از  اگــر  کرده ایــد.  پخــش  را  فایــل 
صفحــه اول فایــل را پخــش کنیــد، 
مطلــب  آخریــن  بعــدی  مطلــب 
خواهــد  ســایت  روی  بارگذاری شــده 
یــک  از  مطلبــی  اگــر  امــا  بــود، 
ــی آن  ــه اختصاص ــت را از صفح پادکس
مطلــب  کنیــد،  پخــش  پادکســت 
ــت  ــب آن پادکس ــن مطل ــدی آخری بع

بود. خواهد 
ــردن  ــال ک ــا فع ــد ب ــن می توانی همچنی
مطالــب  خــودکار،  دانلــود  ویژگــی 
ــه  محبوب تــان را در زمــان دسترســی ب
ــا در مواقعــی  ــد ت ــود کنی ــت دانل اینترن
ــد  ــی نداری ــت دسترس ــه اینترن ــه ب ک
صــورت  بــه  را  آنهــا  بتوانیــد  هــم 

بشنوید. آفاین 
ــته بندی  ــواع دس ــا ان ــو ب ــش من در بخ
ــه  ــر ب ــوید. اگ ــه رو می ش ــب روب مطال
فایل هــای  برویــد،  پخــش  لیســت 
ــود  ــش خ ــت پخ ــه لیس ــده ب اضافه ش
بخــش  ایــن  در  می بینیــد.  را 
ــا  ــن فایل ه ــدام از ای ــر ک ــد ه می توانی
آفایــن  بعــدا  تــا  کنیــد  دانلــود  را 
بخــش  در  بدهیــد.  گــوش 
بــا  فایل هــا  دســته بندی ها، 

دســته بندی  مختلــف  موضوع هــای 
ــی مثــل  شــده اند کــه شــامل موضوعات
داســتان،  تکنولــوژی،  جامعــه، 
ــی از  ــوند. یک ــی و... می ش روان شناس
ــش  ــن بخ ــات ای ــن موضوع جذاب تری
ــام دارد کــه در آن  »صــدای محیــط« ن
ــی ای  ــای تصادف ــه صداه ــد ب می توانی
شــهر  ســطح  در  گــوش کنیــد کــه 

شده اند. ضبط 
همان طــور کــه گفتــه شــد، بســیاری از 
رســانه های  از  ناملیــک  مطالــب 
رســمی مختلــف گرفتــه و بــا ضبــط 
خوانــده  شــما  بــرای  حرفــه ای 
»رســانه ها«  بخــش  در  شــده اند. 
آنهــا  منبــع  اســاس  بــر  مطالــب 

شده اند. تقسیم بندی 

نو کرمان 
پایــگاه خبــری تحلیلــی کرمــان نــو کــه 
اخبــار و گزارش هــای اســتان کرمــان را 
ــد  ــش می ده ــه پوش ــورت روزان ــه ص ب
انتشــار  بــه  هفتگــی  صــورت  بــه 

می پردازد.  پادکست 
ــه  ــر هفت ــو ه ــان ن ــت های کرم پادکس

دغدغه هــای  و  مشــکات  از  یکــی 
شــهری اســتان کرمــان را بررســی و 
هفتــه  اخبــار  مــرور  از  پــس 
ــه  ــه ارائ ــرای آخــر هفت پیشــنهادهایی ب

می کند.
ــق ناملیــک  ــز از طری ــن پادکســت نی ای

است. قابل شنیدن 

»ناملیک«برای شما می خواند

فودلنــد«  »کرمــان  تلگــرام  کانــال 
معرفــی  بــه  روزانــه  شــکل  بــه 
و  فســت فودها  رســتوران ها، 
کرمــان  شــهر  کافی شــاپ های 
ــار  ــا انتش ــال ب ــن کان ــردازد. ای می پ
غذاهــا،  منــوی  از  تصاویــری 
ــای  ــا و فضاه ــت آن ه ــت و کمی کیفی
فعالیــت  مختلــف  رســتوران های 

. می کنــد

@KermanFoodLand

عمومــا ارســال اســتیکر به جــای تایپ 
ــا در  ــام ه ــه پی ــخ ب ــات در پاس جم
تلگــرام راحت تــر و جذاب تــر هســتند. 
وقتــی مخاطب مــا همشــهری کرمانی 
باشــد چــه بهتــر کــه از اســتیکرهایی با 
ــم.  ــی اســتفاده کنی اصطاحــات کرمان
ــای  ــا »آق ــترالین« ی ــا »مس ــا ب حتم
ــد. اســتیکرهای  خطــو« آشــنایی داری
اصطاحــات  از  برخــی  مســترالین 

ــود. ــامل می ش ــی را ش کرمان

مســافرتی  »آژانــس  تلگــرام  کانــال 
بــه صــورت  طلــوع شــرق کرمــان« 
ــه  ــوط ب ــه تصاویــر و اطاعــات مرب روزان
مکان هــای دیدنــی ایــران و جهــان را 
منتشــر می کنــد. ایــن کانــال همچنیــن 
اطاعــات تورهــای مســافرتی ویــژه ایــن 
آژانــس را از ایــن طریــق بــه اطــاع 

می رســاند. خــود  مخاطبــان 

@TolooeShargh

تلگرام گردی
طلوع شرق

تلگرام گردی
استیکر هفته

تلگرام گردی
کرمان فودلند

 دنیای
مجازی

کرمانی ها در توییتر چه می گویند؟
میرزا فرهیخته می گوید:

ــواد  ــش می خ ــا موبایل ــه و ب ــونو کار کن ــتگاه س ــا دس ــت ب ــد نیس ــد بل ــک جدی پزش
عکــس بگیــره و بفرســته، از یکــی دیگــه کمــک بگیــره کــه نــت کلینیــک هــم کار نمی کنــه!

کلینیک بعثت #کرمون

امیرحسن می گوید:
دوســتان می پرســن تغــار چیــه؟ بایــد عــرض کنــم کــه تــوو کرمــون بــه کاســه بــزرگ 

ــار ــن تغ می گ

جادی می گوید:
یــه ســازمان خیلــی بــزرگ قــرار بــوده لیســت کل امــوال و کارمنــدان رو ایمیــل کنــه 

بــرای یــک مدیــری، اشــتباهی فرســتاده بــرای مــن! خبــر دادم و پــاک کــردم.

سحربانو می گوید:
ــری  ــه اآلن مشــکل مهم ت ــم می گ ــرای کســی می گیری ــط #هکســره هــم ب ــا غل تازگی

نــداری؟!
داریم، ولی اون به دست تو حل نمی شه.

نکیسا می گوید:
یک هفته مانده به طوالنی ترین تعطیات بشریت؛ خصوصا برای رسانه ها

لیـ لیـ می گوید:
راننــده اســنپ بــاورش نمی شــه مــن غــرب تهــران رو بلــد نیســتم. بــا لهجــه کرمونــی 

ازم پرســید: شــما مــال تهــران مگــه نیســتی؟

عماد می گوید:
ــه  ــا هم ــت این ــت فروش ها و گف ــه دس ــرد ب ــم رو ک ــران کناری ــرو ته ــوو مت ــار ت ــه ب ی

شهرســتانی اند
منم با لهجه شدید کرمونی گفتم: البته اینجا همه شهرستانی اند!

سوفلنگ می گوید:
راه حل درمان همه بیماری ها از دید یه کرمونی: چای نبات بخور

تام فورد می گوید:
واسه خوشحال بودن همین که کرمونی باشی کفایت می کنه

آرمین می گوید:
مــن اگــه شــاعر بــودم قطعــا به جــای پیونــد لیلــی و مجنــون یــا شــیرین و فرهــاد از 

پیونــد جدانشــدنی اســتانبولی پلــو بــا ماســت شــعر می گفتــم!

مــدارک جدیــدی  ویکی لیکــس  هفتــه گذشــته 
را منتشــر کــرده بــود کــه بــه روش هــای هــک 
ماجــرای  می کردنــد.  اشــاره   CIA ســازمان 
هــک گوشــی های  و   CIA ســازمان  جاسوســی 
هوشــمند اندرویــدی و iOS دردســرهای زیــادی 
بــرای شــرکت های مختلــف بــه وجــود آورده اســت. 
اکنــون کاربــران نگــران هســتند کــه اطاعــات آن هــا 
امــن اســت یــا خیــر. شــرکت های گوناگــون نســبت 
بــه ایــن اتفــاق از خودشــان واکنــش نشــان داده انــد 

ــا اســت. ــی از آن ه ــم یک ــل ه ــه اپ ک
ــران  ــتند نگ ــون داش ــه آی ف ــرادی ک ــیاری از اف بس
اطاعــات خودشــان هســتند و بــه همیــن دلیــل از 
اپــل ســوال کردنــد کــه آیــا گوشــی  آن هــا امن اســت 
یــا خیــر. اپــل در پاســخ بــه ســوال کاربــران گفــت: 
”بســیاری از مشــکات در به روزرســان مــاه ژانویــه از 
بیــن رفتــه. اپــل همیشــه ســعی کــرده کــه اطاعــات 
ــد.  ــران را حفــظ و امنیــت آن هــا را تضمیــن کن کارب
آی فــون یکــی از امن تریــن محصــوالت بــازار اســت 

و مــا هــم همیشــه ســعی می کنیــم کــه ایــن 
مســیر را ادامــه دهیــم. تــا ایــن لحظــه ۸۰درصــد از 
کاربــران آی فــون از آخریــن نســخه سیســتم عامــل 
ــه  ــم همیش ــا ه ــم م ــد. تی ــتفاده می کنن iOS اس
ــد.  ــرف می کنن ــده را برط ــود آم ــه وج ــکات ب مش
ــن  ــه از آخری ــکات همیش ــری از مش ــرای جلوگی ب

ــد.“ نســخه سیســتم عامــل iOS اســتفاده کنی
ــران را آرام  ــد کارب ــه بای ــور ک ــل آنط ــه اپ ــن بیانی ای
نکــرد و ســواالت بیشــتری هــم بــه وجــود آورد. ایــن 

شــرکت نگفــت کــه تمــام مشــکات برطــرف شــده 
و هنــوز احتمــال دارد کــه مشــکات امنیتــی وجــود 
داشــته باشــند. مــدارک و شــواهد نشــان می دهنــد 
ســازمان CIA از رخنه هــای امنیتــی مختلفــی در 
سیســتم عامل های iOS و اندرویــد از ســال ۲۰۱۴ 
ــران  ــه دســت آوردن اطاعــات کارب ــرای ب ــا ۲۰۱۶ ب ت
اســتفاده می کــرده. البتــه مشــخص شــده کــه ایــن 
ســازمان در هــک کــردن گوشــی های اندرویــدی 

ــرده اســت. ــل ک ــر عم موفق ت

CIA واکنش کاربران اپل به هک گوشی ها توسط



درگیری شدید در شهرآورد 
مازندران 

دیـدار دو تیـم خونـه بـه خونه و نسـاجی 
مازنـدران درحالی کـه با نتیجـه یک بریک 
درگیـری  دلیـل  بـه  می شـد  دنبـال 
نیمه تمـام مانـد. بیـن دو نیمـه هـواداران 
تیـم خونـه بـه خونـه به سـمت هـواداران 
نسـاجی هجـوم بـرده و بـا هر چیـزی که 
بـه سـمت هـوادران  بـود  دم دستشـان 
رقیـب حملـه ور شـدند. هواداران نسـاجی 
هم بیکار ننشسـته و با سـنگ و وسـایلی 
کـه در اختیارشـان بـود جـواب بابلی هـا را 

دادند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ورزش

فــر:  ســلطانی  دکتــر 
بیــن  همدلــی  فضــای 
و  جوانــان  و  ورزش  وزارت 
ایجــاد  المپیــک  ملــی  کمیتــه 

شده است.
جوانــان  و  ورزش  وزارت 
ــه را از  ــترین تقدیرنام بیش

بنیاد شــهید دریافت کرد.
ســالیانه     مجمــع 
شمشــیربازی  فدراســیون 
ــا حضــور محمدرضــا  ــران ب ای
ــعه ورزش  ــاون توس ــی مع داورزن
وزارت  ای  حرفــه  و  قهرمانــی 
عنــوان  بــه  جوانــان  ورزش  و 
رییــس مجمــع در محــل آکادمــی 

ملی المپیک برگزار شــد. 
ــا  ــان ب ــر ورزش و جوان وزی
اراســل نامــه ای از زحمــات 
و  مجلــس  رئیــس 
تصویــب  از  پــس  نماینــدگان 

بودجه ســال ۹۶ تشکر کرد.
هــای  شــب  برنامــه 
فوتبالــی عیــد نــوروز بــا 
ــی روی  ــوروز فوتبال ــوان ن عن

آنتن می رود.
طارمــی مهاجــم پرســپولیس از 
هــدف نهایــی ایــن تیــم بــرای 
آســیا  قهرمانــی  عنــوان  کســب 

خبر داد.
رییــس فدراســیون فوتبــال 
ــدت  ــی م ــه ای طوالن جلس
ســازمان  معــاون  بــا  را 

صداوســیما برگزار کرد.
ــان  ــوس، کاپیت ــرخیو رام س
از  پــس  مادریــد،  رئــال 
مقابــل  تیمــش  پیــروزی 
پیــروزی  بــه  بتیــس،  رئــال 
پــاری  مقابــل  بارســا  تاریخــی 

ســن ژرمن کنایه زد.
هشــتم  رده  در  ایــران 
فوتبــال  رنکینــگ 
باشــگاهی آســیا قــرار گرفتــه 
جدولــی  همــان  ایــن  و  اســت 
اســت کــه بــر اســاس آن ســهمیه 
قهرمانــان  لیــگ  در  کشــورها 

آســیا مشخص می شود.
تیــم  ســرمربی  ویســی 
ســپاهان پــس از انجــام 
عمــل جراحــی از بیمارســتان 

مرخص شد.
جــوان  بــان  دروازه 
خوزســتانی هــا کــه پیــش 
ــازی لیــگ شــانزدهم از  از آغــاز ب
دچــار  صلیبــی  ربــاط  ناحیــه 
مشــکل شــده بــود، اخیــرا آمــاده 
شــده  میــدان  بــه  بازگشــت 

است.
موســوی  پــور  ســیروس 
اســتقال  تیــم  ســرمربی 
اســت  امیــدوار  خوزســتان 
ســومین  بــرای  تیمــش  کــه 
ــته  ــه بس ــق ب ــی موف ــدار پیاپ دی
نگــه داشــتن دروازه اش شــود تــا 
کــی روش نــگاه ویــژه ای بــه 

بازیکنانش داشــته باشد.

جامعه ورزش و 
جوانان شهرستان 

کرمان با شهدا تجدید 
میثاق می کنند

ــی اداره  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
کل ورزش و جوانــان شهرســتان 
ــه  ــاق جامع ــن میث ــان ،  آئی کرم
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش 
بــا اللــه هــای گلگــون  کرمــان 
 26 پنجشــنبه  کرمــان  شــهر 

اســفند ماه برگزار می شود .
اداره  رییــس  دامغانــی  منصــور 
شهرســتان  جوانــان  و  ورزش 
کرمــان در ایــن خصــوص مــی 
گویــد ایــن برنامــه بــا همــت اداره 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
ورزشــی  هــای  ،هیــات  کرمــان 
ــهید و  ــاد ش ــتان کرمان،بنی شهرس
امــور ایثارگــران شهرســتان کرمــان 

برگزار می شود .

رنکینـگ اسـتان هـا مشـخص و اسـتان کرمـان بـا دو پله 
سـقوط نسـبت به سـال قبل در جایگاه چهارم بعد از استان 

هـای اصفهـان ، کردسـتان و فارس قـرار گرفت.
اصفهـان بـا 2464 امتیـاز اول ، کردسـتان  بـا 2041 دوم ، 
فـارس با 1511 امتیاز در رده سـوم ، کرمـان با 1335 امتیاز 

چهـارم و سـمنان بـا 1301 در جایـگاه پنجم قـرار گرفت.
امتیـاز کرمـان با اصفهـان که در صـدر رنکینگ اسـت 1129 
امتیاز اسـت.کرمان با 34 امتیاز بیشـتر باالتر از سمنان قرار 

است. گرفته 

ته
نک

گزارش

پیـام مـا - بـه گـزارش روابـط 
عمومـی فدراسـیون پهلوانـی و 
رنکینـگ   ، ای کشـور  زورخانـه 
پهلوانـی  رشـته  در  هـا  اسـتان 
 95 سـال  در  ای  زورخانـه  و 

شـد. مشـخص 
بـر این اسـاس اسـتان اصفهان 
بـا 2464 امتیـاز در صـدر قـرار 
دارد. اسـتان هـای کردسـتان و 
فارس با امتیـازات 2041 و 1511 
بـه ترتیـب در رده هـای دوم و 

سـوم قـرار گرفتـه اند.
 1335 بـا  نیـز  اسـتان کرمـان 
امتیـاز باالتـر از اسـتان سـمنان 
بـا 1301 امتیـاز ، در رده چهـارم 

دارد. جـای 
امتیـازات  ایـن  بـه  نگاهـی  بـا 
متوجـه می شـویم کـه اختاف 
امتیـاز کرمـان با اصفهـان 1129 
اسـت و بـا سـمنان کـه در رده 
پنجـم قـرار گرفتـه اسـت تنهـا 

34 امتیـاز اختـاف دارد.

همـه ی ایـن آمارها نشـان می 
ای  زورخانـه  ورزش  دهـد کـه 
مـا در سـال 95 روزگار خوبـی 
نداشته اسـت، برخاف صحبت 
ویـژه  در  هیـات  رئیـس  هـای 
نامـه نـوروزی دیـار کریمـان که 
 95 سـال  در  خـود  عملکـرد  از 

راضـی بـوده اسـت!!
اختـاف امتیـاز 176 با سـمنان 
نیـز نشـان از آن دارد کـه اگـر 
تـاش  سـمنان کمـی  اسـتان 

رنکینـگ  در  اینـک  نمـود  مـی 
کرمـان  جـای  بـه  کشـوری 

بـود. نشسـته 
در  ای کرمـان  پلـه  دو  سـقوط 
ایـن رنکینـگ نسـبت به سـال 
قبـل نشـان از آن دارد که هیات 
را  مطلوبـی  ی  نتیجـه  اسـتان 

کسـب ننمـوده اسـت. 
اسـتان کرمـان کـه از دیربـاز در 
حدیـث  و  حـرف  رشـته  ایـن 
داشـت  بـرای گفتـن  را  هایـی 
بـی  ی  واسـطه  بـه  امـروز 
رشـته  ایـن  متولیـان  تدبیـری 
در اسـتان بـه جایگاهـی بعد از 
اصفهـان و فـارس و کردسـتان 

اسـت. بسـنده کـرده 
عملکـرد ضعیف هیات در سـال 
جدیـد نشـان از بـی برنامگی و 
سـوء مدیریـت در ایـن رشـته 
واگرایـی  نتیجـه  ایـن  و  دارد 
کـه  اسـت  هایـی  حواشـی  و 
حـق  در  رشـته  ایـن  متولیـان 
ورزشـکاران و پیشکسـوتان این 

رشـته روا داشـته انـد.
بخـش  در  هیـات  رئیـس 
دیگـری از صحبـت هـای خـود 
بـه منـش و پهلوانـی موالیمـان 
علـی )ع( اشـاره کـرده اسـت و 
گویا خـود فراموش کرده اسـت 
بزرگتریـن  پیـش  چنـدی  کـه 

سـیره امـام بزرگمـان کـه یتیم 
پـروری بـود را زیـر پـا گذاشـت 
و خـود بـا تمـاس تلفنـی مانـع 
حضـور یـک ورزشـکار یتیـم در 

مسـابقات بیـن المللـی شـد.
فعلـی  مدیـرکل  اسـت  امیـد 
ورزش و جوانان همانند مدیران 
قبـل دیگـر فریب گـزارش های 
بـی پایـه و اسـاس را نخـورد و 
تـا دیـر نشـده اسـت چـاره ای 
بـرای این ورزش ابـا و اجدادی 
و ملـی مـا در اسـتان بیندیشـد 
منـش  و  مـرام  عمـل  در  تـا 
پهلوانی ما مشـخص شـود و نه 

در ظاهـر.  

در روزی کـه گل گهـر سـیرجان و مـس رفسـنجان بر 
رقبایشـان پیروز شـدند، شـاگردان ابراهیم زاده در یزد 

فرصت سوزی کردند به تیم قعرنشین باختند.
تیـم مس کرمان در شـرایطی که با پیـروزی در دیدار 

برابـر فـوالد یـزد می توانسـت بـه صـدر نزدیک شـود 
منصـور  شـاگردان  داد.  دسـت  از  را  فرصـت  ایـن 
ابراهیـم زاده در دیـدار برابـر فـوالد یزد می توانسـتند با 
کسـب پیروزی 48 امتیازی شـوند و خـود را به عنوان 

یکـی از مدعیـان اصلـی ایـن صعود مطـرح کنند ولی 
تیـم فـوالد یـزد کـه بـرای بقـا در خانـه می جنگیـد 
به خوبـی از پـس ایـن کار برآمد و موفق شـد کار را در 
نیمـه اول بـا تسـاوی بـه پایـان ببـرد. در نیمـه دوم، 
صحنـه  چنـد  در  ابراهیـم زاده  منصـور  شـاگردان 
می توانسـتند بـه گل پیروزی بخـش دسـت یابنـد که 
بی دقتـی بازیکنـان ایـن تیم مانـع از این مهم شـد و 
درنهایـت ایـن تیم میزبان بود کـه در دقیقه 78 با گل 
امیـر رفعتـی از حریـف پیـش افتـاد تـا 23 امتیازی 
شـود و با امید بیشـتری به هفته های پیش رو برای 
مـس کرمـان کـه  تیـم  مقابـل  در  بیندیشـد.  بقـا 
می توانسـت با کسـب سـه امتیاز 48 امتیاز شـود، 45 
امتیـازی باقـی مانـد. مس کرمـان در رده پنجم لیگ 
یـک قـرار دارد. مس رفسـنجان در خانه تیم اکسـین 
البـرز را بـا نتیجـه دو بر یـک برد. بهنام عسـگر خانی 
)گل بـه خـودی( و امیر خدامرادی در دقایق 33 و 71 
گل رفسـنجانی ها را به ثمر رسـاندند. مس رفسـنجان 
با 38 امتیاز در رده یازدهم قرار دارد. گل گهر سیرجان 
هم در آخرین بازی سـال 95 در اهواز موفق شـد تیم 
قعرنشـین اسـتقال اهواز را شکسـت دهد. شـاهین 

مجیـدی در دقیقـه 50 و مهـرداد آوخ در دقیقـه 70 
گل هـای گل گهـر را بـه ثمـر رسـاندند. گل گهـر بـا 50 
امتیاز در رده دوم لیگ یک قرار دارد. سـپیدرود رشـت 

با 51 امتیاز صدرنشین است.

باخت تلخ مس در شهر بادگیرها
رفسنجانی ها و سیرجانی ها بازی آخر سال را بردند

ــم  ــر تی ــری 5-1 در براب ــا برت ــازان ب ــده س ــم آین تی
ــن دوره از  ــی ای ــام قهرمان ــه مق ــیراز ب ــقایی ش قش

بازی های لیگ برتر بانوان دست یافت. 
ــن  ــازان در ای ــده س ــه«، آین ــزارش »ورزش س ــه گ ب
بــازی بــه برتــری 5-1 دســت یافــت. هاجــر دباغــی، 
فاطمــه عادلــی، صفــورا جعفــری و فــروغ مــوری )2 

ــازی  ــن ب ــازان در ای ــده س ــای آین ــده گل ه گل( زنن
بودنــد. تیمــی کــه بهتریــن پاســور بــازی هــای ایــن 
فصــل یعنــی الهــام فرهمنــد و همچنیــن فــروغ 
مــوری یکــی از بهتریــن گل زن بــازی هــا را در اختیار 
داشــت.  آینــده ســازان بــا کســب ســه امتیــاز ایــن 
بــازی 47 امتیــازی شــد و بــر ســکوی قهرمانــی تکیه 
شــهرداری  و  امتیــاز   46 بــا  بــم  شــهرداری  زد. 
ســیرجان بــا 45 امتیــاز بــه عنــوان دومــی و ســومی 
ــروغ  ــن ف ــد. همچنی ــت یافتن ــا دس ــت ه ــن رقاب ای
ــا  ــاد ب مــوری از تیــم آینــده ســازان میهــن نجــف آب
23 گل در رده دوم جــدول گل زنــان ایــن فصــل 
رقابــت هــای فوتبــال لیــگ برتــر بانــوان قــرار گرفــت. 
زهــرا حاتــم نــژاد از تیــم پاالیــش گاز ایــام بــا 25 گل 

ــاز  ــن گلس ــوان بهتری ــد، عن ــا ش ــازی ه ــم گل ب خان
ایــن دوره از رقابــت هــا نیــز بــه الهــام فرهمنــد تعلــق 
ــاد در حالــی  گرفــت. آینــده ســازان میهــن نجــف آب
بــر ســکوی قهرمانــی لیــگ برتــر بانــوان تکیــه زد کــه 
در ایــن فصــل از بــازی هــا ســپاهان و ذوب آهــن دو 
نماینــده فوتبــال اصفهــان در لیــگ برتــر دور از انتظــار 
ــگ  ــی در لی ــرای قهرمان ــی ب ــدند و شانس ــر ش ظاه
ــی در جــام  ــر بخــت قهرمان ــد و پیــش ت ــر ندارن برت
رقابــت  بودنــد.   داده  دســت  از  هــم  را  حذفــی 
تنگاتنــگ ایــن تیــم بــا تیــم هــای شــهرداری بــم و 
ــی  ــوان قهرمان ــرای کســب عن شــهرداری ســیرجان ب
موجــب حساســیت و جذابیــت بــازی هــا در هفتــه 
هــای پایانــی شــده بــود. بــا ایــن حــال آینــده ســازان 
میهــن نجــف آبــاد بــا 5 گلــی کــه بــه تیــم قشــقایی 
زد مقتدرانــه قهرمــان شــد و جــای هیــچ گونــه حــرف 
و حدیثــی را باقــی نگذاشــت. جالــب اینکــه تنهــا گل 

تیم قشقایی شیراز هم گل به خودی بود.

آینده  سازان قهرمان قاطع لیگ برتر بانوان ایران

سقوط ورزش زورخانه ای کرمان 
در رنکینگ کشوری

دکتر ذوالفقارنسب: 

همه مسائل ورزش قهرمانی و حرفه ای را به اطالع وزیر می رسانم  
در  وزیـر  ذوالفقارنسـب  »مشـاور  بیـژن  دکتـر 
بـه عنـوان کاتالیـزور و  امـور ورزشـی«  گفـت: 
رابـط بیـن وزارت ورزش و جوانان و  فدراسـیون 
هـای ورزشـی تـاش مـی کنیـم مشـکات و 
موانـع ورزش قهرمانـی و حرفـه ای را برطـرف 

کنیم.   
دکتـر بیـژن ذوالفقارنسـب کـه بـا حکـم دکتـر 
سـلطانی فـر بـه عنـوان »مشـاور وزیـر  در امـور 
ورزشـی« منصـوب شـده اسـت، در گفـت و گو 
بـا پایـگاه خبـری وزارت ورزش و جوانـان در 
مـورد ایـن انتخـاب اظهار داشـت:  صحبت های 
زیـادی در رابطـه بـا ورزش قهرمانی و حرفه ای 
بـا دکتـر سـلطانی فـر داشـتم و بـا توجـه بـه 
اعتمـادی که ایشـان بـه بنده و  اعتقـادی که به 
کار فدراسـیون های ورزشـی داشـتند قرار شـد 

در زمینـه عملکـرد و برنامـه هـای فدراسـیون 
هـای ورزشـی و ورزش  قهرمانـی و حرفه ای به 
دکتـر سـلطانی فر مشـاوره بدهم و ایشـان هم 
در زمینـه فدراسـیون هـا و ورزش قهرمانـی و 
راسـتای  در  داشـتند  هـر  مـوردی    ای  حرفـه 
بهبـود شـرایط ایـن حـوزه به بنـده منتقـل کنند 

تا هم فکری کنیم. 
راسـتا  ایـن  در  داد:  ادامـه  نسـب  ذوالفقـار 
طبیعتـا افـراد صاحـب نظری زیـادی هم وجود 
دارنـد کـه عاقـه منـد بـه توسـعه و پیشـرفت 
ورزش  کشـور هسـتند و بنده قطعـا از نظرات و 
تجربیـات آن هـا اسـتفاده خواهـم کـرد تـا بـه 
عنـوان کاتالیـزور و رابـط بیـن وزارت ورزش و 
 جوانـان و فدراسـیون هـای ورزشـی مشـکات 
فدراسـیون ها و موانـع ورزش قهرمانی و حرفه 

ای  را برطرف کنیم. 
وی تصریـح کـرد: تـاش مـی کنیـم مسـائل 
ورزش  قهرمانـی و حرفـه ای را در هر سـطح به 
بـا  اطـاع وزیـر ورزش و جوانـان برسـانیم و 
اعتمـادی کـه وزیـر ورزش و جوانـان کردنـد، 
 بتوانیـم قـدم هـای خوبـی در حـل و فصل این 

مسائل برداریم. 
ذوالفقارنسـب در پایـان گفـت: دکتـر سـلطانی 
فـر عـزم مثبت و دیـد عمیقی بـه ورزش دارند 
ولـی طبیعـی اسـت کـه همـه چیـز بـه  راحتـی 
حـل  بـرای  ایشـان  و  نیسـت  اجـرا  قابـل 
و  بـا تجربـه  افـراد  بـه کمـک  نیـاز  مشـکات 
متخصـص در همـه زمینـه هـا دارنـد. امیدوارم 
ایـن  تجربـه جدیـد بـه بهبـود شـرایط ورزش 

قهرمانی و حرفه ای کشـور بیانجامد. 

برگزاری کالس مربیگری درجه 3 تنیس روی میز
کاس مربیگری درجه 3  تنیس روی میز با حضور نفراتی از شهرستان های رفسنجان، شهر بابک، سیرجان، راور، 
بافت، بم، انار،  زرند و شهر سرچشمه آغاز شد .

این کاس ب مدت 6 روز و با مدرسی محسن بهرامی در محل سالن خانه تنیس روی میز استان در سالن کهنوجی 
در حال برگزاری است .

انصاری فرد 2 
دقیقه ای برای 

المپیا گل زد
ــس از  ــه پـ ــوس بافاصلـ کـ ــی المپیا ــم ایرانـ مهاجـ
ــی  ــوس گلزنـ ــر آترومیتـ ــن برابـ ــورش در زمیـ حضـ
تیـــم اش قطـــع  کامی هـــای  نا رونـــد  تـــا  کـــرد 

شـــود.
بـــا  کـــوس  المپیا بـــه گـــزارش »ورزش ســـه«، 
وجـــود صدرنشـــینی در ســـوپر لیـــگ یونـــان در 
ـــی  ـــا کم ـــود ت ـــورده ب ـــت خ ـــر شکس ـــه اخی ـــه هفت س

ــد. ــر باشـ ــگاه اش در خطـ جایـ
ــر  ــابقه اخیـ ــاف دو مسـ ــرد برخـ ــم انصاری فـ کریـ
ــه  ــیکتاش ترکیـ ــوک و بشـ ــر پائـ ــوس برابـ کـ المپیا
کـــه یـــک پـــاس گل هـــم داده بـــود، بـــازی را از 

روی نیمکـــت آغـــاز کـــرد.
نیمـــه اول ایـــن بـــازی بـــا گل دقیقـــه 36 مانوئـــل 
ـــید  ـــان رس ـــه پای ـــوس ب ک ـــود المپیا ـــه س ـــتا ب ِد کوس
ـــم  ـــه دوم ه ـــم در نیم ـــن تی ـــوب ای ـــرد خ ـــا عملک ام
 60 ــه  ــه در دقیقـ ــرد کـ ــت و انصاری فـ ــه داشـ ادامـ
بـــا آلخانـــدرو دومینگوئـــز تعویـــض شـــده بـــود، دو 
دقیقـــه پـــس از حضـــورش در زمیـــن روی ارســـال 
راســـت  ســـمت  از  فورتونیـــس  کونســـتانتینوس 
زمیـــن توانســـت گل دوم المپیـــا را بـــا زانـــو بزنـــد 

ـــند. ـــرد برس ـــه ب ـــاره ب ـــه دوب ـــه هفت ـــد از س ـــا بع ت
در  حضـــورش  از  پـــس  کـــه  انصاری فـــرد 
کـــوس در ســـوپر لیـــگ یونـــان گلـــی نـــزده  المپیا
در  اول  نیم فصـــل  گل   5 احتســـاب  بـــا  بـــود، 
ــدد  ــه عـ ــود را بـ ــای خـ ــداد گل هـ ــوس تعـ پانیونیـ

رســـاند.  6

رکورد گلزنی باورنکردنی 
راموس برای رئال

بـــه گـــزارش »ورزش ســـه«، رئـــال تـــا دقیقـــه 81 
بـــازی بـــا بتیـــس در برنابئـــو بـــا تســـاوی 1-1 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــود؛ در حالیکـ ــده بـ ــف شـ متوقـ
ـــب  ـــه کس ـــرم ب ـــاز مب ـــور، نی ـــلونا از دپ ـــت بارس شکس
ـــن  ـــه ای ـــل همیش ـــت مث ـــت. در نهای ـــاز داش ـــه امتی س
ـــکات  ـــر، مش ـــه س ـــک ضرب ـــا ی ـــه ب ـــود ک ـــوس ب رام
را بـــرای رئـــال حـــل کـــرد و کهکشـــانی هـــا را بـــار 

دیگـــر بـــه صـــدر اللیـــگا بازگردانـــد.
ــانده  ــر رسـ ــه ثمـ ــل 10 گل بـ ــن فصـ ــوس در ایـ رامـ
ــت.  ــوده اسـ ــر بـ ــه سـ ــا ضربـ ــا بـ ــای آنهـ ــه 9 تـ کـ
نکتـــه عجیـــب اینکـــه رامـــوس تـــا بـــه اینجـــا در 7 
ـــات داده  ـــاوی نج ـــا تس ـــت ی ـــال را از شکس ـــازی رئ ب
ـــی  ـــه پایان ـــونا در نتیج ـــه اوساس ـــا گل او ب ـــت. تنه اس

بـــی تاثیـــر بـــوده اســـت.

گزارش

آینـده سـازان با کسـب سـه امتیاز ایـن بازی 
47 امتیـازی شـد و بر سـکوی قهرمانی تکیه 
زد. شـهرداری بـم بـا 46 امتیـاز و شـهرداری 
سـیرجان بـا 45 امتیـاز بـه عنـوان دومـی و 

سومی این رقابت ها دست یافتند.



صحیحـی  و  درسـت  انتخـاب  هـر  بـرای 
بایـد در مـورد آن موضوع اطاعاتی داشـته 
باشـید. انتخـاب یـک سـاعت خـوب هـم 
نیازمنـد اطاعـات دقیـق و صحیح اسـت. 
پـس اگـر می خواهید سـاعت برنـد بخرید 
و پـول خـرج کنیـد حتمـًا قبـل از خریـد 

ایـن مطلـب را بخوانیـد. 

انتظاراتی که از ساعتتان دارید
قطعـًا بایـد انتظـارات شـما از سـاعت بـا 
در  سـاعت  خریـد  بـرای  کـه  بودجـه ای 
باشـد.  داشـته  تناسـب  گرفته ایـد  نظـر 
سـاعت ها معمـوالً بـر اسـاس قـوه محرکـه 
بـه چنـد دسـته تقسـیم می شـوند کـه در 
آورده ایـم. سـاعت های  بـرای شـما  ادامـه 
سـاعت های  مکانیسـم   AUTOMATIC
کوکـی را دارنـد امـا خـود کـوک هسـتند. 
آن هـا دارای یـک چرخ دنده گـردان بوده که 
شـامل یـک وزنـه نوسـان کننـده اسـت که 
بـا هـر حرکـت مچ دسـت بـه جلـو و عقب 
نوسـانات  ایـن  سـپس  می کنـد.  نوسـان 
بـه  مبـدل  دیگـر  چرخ دنده هـای  توسـط 

حرکت دورانی شــده و بـاعــث کوک شدن 
شـاه فنر می گـردد. نـام دیگر این سـاعت ها 
  )SELF-WINDING( کـوک  خـود- 
اسـت. سـاعت های - QUARTZ )کوارتز( 
نیـز از بلـور کوارتـز بـرای اندازه گیـری زمـان 
و از باطـری به عنـوان منبـع تغذیه اسـتفاده 
می کننـد و نیـازی بـه کوک کـردن ندارنـد. 
 KINETIC  دسـته بندی بعدی سـاعت های

هسـتند  جنبشـی(  )کوارتـز   QUARTZ
کـه ایـن تکنولـوژی منحصربه فـرد شـرکت 
سـیکو)SEIKO(  اسـت. سـاعت کوارتـزی 
سـاعتی اسـت که نیـازی بـه باطری نـدارد. 
ایـن سـاعت ها انـرژی الکتریکـی خـود را از 
حـرکات طبیعـی مـچ دسـت و بـازو تأمین 
می کننـد. سـپس انـرژی حاصـل را درون 
یـک خـازن ذخیـره مـی کننـد. ایـن خـازن 
قـادر اسـت تـا سـه الـی ۱۴ روز در صـورت 
بی حرکـت بـودن سـاعت انـرژی موردنیـاز 
دسـته بندی  آخریـن  و  تأمیـن کنـد  را  آن 
سـاعت های SOLAR QUARTZ )کوارتـز 
خورشـیدی( هسـتند کـه ایـن سـاعت ها از 
کــوارتز بـرای اندازه گیـری زمـان و از هرگونه 
منبـع نـوری که بـه صفحـه سـاعت می تابد 
 SOLAR( و توسـط سلول های خورشـیدی
بـه  را  نـور  انـرژی  و  جذب شـده   )CELL
انرژی الکتریکی مبدل می سـازند، اسـتفاده 

می کننـد.

ساعت های ضد خش
سوییــسی  ســاعت  هــای  اکثـر 
هسـتند.  خـش  ضـد   )Swiss Made(
سـاعت  یـک  بـودن  خـش  ضـد 
صفحـه  بـه  مربـوط  فقـط  می توانـد 
)SAPPHIRE CRYSTAL( و یـا بند و قاب 
سـاعت باشـد کـه به طـور مثـال سـاعت های 
RADO بنـد و قـاب ضـد خـش دارنـد که به 

دلیل جنس سـرامیک، بند سـاعت اسـت.

ساعت های ضد آب
در    )WATER RESISTANT(عبـارت
بـودن  آب  ضـد  بیانگـر  سـاعت  پشـت 
سـاعت اسـت. مقاومـت سـاعت ها در آب 
نیـز از عمـق 30 متـر تـا 300 متـر متغیـر 
اسـت. عبـارت هـر BAR نیـز در سـاعت 

بیانگـر 10 متـر اسـت.

ساعت های اصل
عبـارت   اصـل  سـاعت های  پشـت  در 
STAINLESS STEEL نوشـته  شـده که 
بیانگـر جنـس اسـتیل و ضـد حساسـیت 
بـودن سـاعت اسـت. این سـاعت ها تغییر 

نمی دهنـد. رنـگ 

اصل بخرید
االن کسـب کردیـد  تـا  اطاعاتـی کـه  بـا 
پیشـنهاد مـا بـه شـما ایـن اسـت سـاعت 
داریـد،  را  ایـن قصـد  اگـر  اصـل بخریـد. 
بهتر اسـت سـری به سـایت برنـد مربوطه 
بزنیـد و بـا دیـدن مدل هـا شماره سـریال 
مدل هایـی که موردپسـندتان قـرار گرفته را 
یادداشـت کنیـد و بـه یکـی از نمایندگی یا 
ساعت فروشـی های معتبـر برویـد. بهترین 
گزینـه ممکـن بـرای خریـد سـاعت اصل، 
معمـوالً  هسـتند.  معتبـر  نمایندگی هـای 
نماینـده  معتبـر  فروشـگاه های  بیشـتر 
رسـمی چنـد برنـد متفـاوت هسـتند. در 
و  »هدیـه«  فروشـگاه  دو  کرمـان  شـهر 
»قصـر سـاعت« از جملـه فروشـگاه هایی 

هسـتند کـه نمایندگـی رسـمی حـدودًا 40 
برنـد سـاعت را بـر عهـده دارنـد. 

در  فروشـگاه  دو  ایـن  مدیـر  تاج الدینـی، 
کـه   می گویـد  برنـد  سـاعت های  مـورد 
ترتیـب  بـه  برنـد  سـاعت های  بهتریـن 
و  سـوییس  سـاخت کشـور  اول  اهمیـت 
در وهلـه دوم و سـوم سـاخت ژاپـن و کره 
هسـتند. معمـوالً اسـم کشـور سـازنده در 
زیر سـاعت حک می شـود مگـر در مواردی 
دیگـری  کشـور  در  سـاعت  قطعـات  کـه 
به جز کشـور سـازنده اسـمبل شـود. به طور 
مثـال سـاعت های برنـدی وجـود دارند که 
سـاخت کشـور سـوییس هسـتند امـا در 

اسـمبل می شـود. کشـور چیـن 
بـرای رفتـن بـه فروشـگاه سـاعت هدیـه 
بایـد بـه خیابـان چمـران، بازارچـه عروس 
مراجعـه کنیـد، از درب فروشـگاه کـه وارد 
پله هایـی  شـما  راسـت  سـمت  در  شـوید 
قـرار دارد کـه شـما را بـه قسـمت زیرزمین  
فروشـگاه هدایـت می کند. در این قسـمت 
از  کـه  دارد  وجـود  زیـادی  قفسـه هایی 
سـاعت های برنـد و جورواجور پر شـده اند. 
فروشـگاه »قصـر سـاعت« هـم در خیابان 

شـفا – نبـش کوچـه 14 واقع شـده اسـت.

شماره تماس گالری ساعت 
هدیه: 32250840

ليست تورهای نوروزی زندگی تان را با ساعت »اصل« تنظیم کنید
ثبت نام تور نمایشگاه بهاره 

گوانگژو چین
شروع اعزام از ۲۳ فروردین ماه

پرواز ماهان ایر

هتل های پنج ستاره ۷ شب و ۸ روز

از ۵،۹۵۰،۰۰۰ تومان

اخذ ویزای انفرادی چین

تور نوروزی جزیره زیبای کیش 
هتل ۵ ستاره گامبرون )تازه تاسیس(

۳ شب و  ۴ روز 

ویژه رفت ۳ فروردین به برگشت ۶ 

فروردین | فقط ۱،۴۸۰،۰۰۰ تومان

تور  آنتالیا ویژه نوروز ۹۶
پرواز آتا | ویژه ۲۶ و ۲۷ اسفند

هتل ۵ ستاره  | فقط   ۱،۶۹۰،۰۰۰ تومان

آفر تور ۵ ستاره کیش
۴ روزه | ویژه ۲۸ اسفند ماه

هتل ۵ ستاره تاپ پارمیس

 فقط  ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان

تور نوروزی هوایی ارمنستان
۵ شب و ۶ روز  اقامت

پرواز ماهان و ایر آرمنیا

ویژه رفت ۲۷ اسفند ماه

قیمت:   ۱،۳۵۰،۰۰۰ تومان

استانبول ۶ روزه نوروزی
۶ روزه | پرواز تابان

ویژه ۲۷ اسفند ماه | فقط ۱،۱۹۵،۰۰۰ تومان

تور ۵ ستاره شیراز نوروز  )هوایی( 
۳ شب  و ۴ روز | رفت تاریخ ۲فروردین 

تاریخ برگشت ۵ فروردین 

هتل ۵ ستاره چمران 

نفری ۱،۲۵۰،۰۰۰ تومان 

تور تفلیس 
ویژه رفت  ۲۷ اسفند | پرواز جورجین

۵ شب و ۶ روز | ۱،۳۹۹،۰۰۰ تومان

تور  قشم
ویژه 28 اسفند  | هتل پرشین گلف

4 روزه  | قیمت: 850.000 تومان

تماس: 02149773

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
     43,800,000 ................................. EF7 دنا با موتور

پژو 207 جدید ........................................44,700,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................ 33,600,000

رنو کپچر 2017 ....................................... 117,000,000   
32,500,000 .............................................. LX  سمند
42,100,000 ....................................... LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز .................. 25,900,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز ......... 39,100,000
38,600,000 ..................... V8 پژو 206 صندوقدار
34,500,000  ..................................................... LX رانا

 سایپا
سایپا 111 ................................................... 21,400,000     

27,800,000 ............................................. EX   ساینا
27,000,000  .................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  دنده ای .............................  77,000,000   

 پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  41,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک ......................... 52,300,000
برلیانس H330 اتوماتیک .............  56,300,000
120,000,000  ...... )H2L   ون هایس )برلیانس

 کرمان خودرو
لیفان 820 ..............................................  88,000,000
جک J5 اتوماتیک .............................  65,900,000
هیوندای I20 جدید .............................  89,000,000
جک S5 دنده ای ............................... 84,200,000

مدیران خودرو
  75,000,000  .......................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت ....  44,700,000 
72,000,000  ......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار ............  122,500,000 

راین 
ولیکس C30 اتوماتیک ..................  52,000,000  
ولیکس C30 دنده ای .....................  47,000,000

ته
نک

دو فروشـگاه سـاعت »هدیـه« و »قصـر سـاعت« نمایندگـی برندهـای  
 OMEGA، LONGINES، RADO، RAYMOND WEIL، MOVADO،
 WEST END WATCH، G.C، CLAUDE BERNARD، TISSOT،
 CERTINA، ROAMER، CONTINENTAL، CHARLES
  JOURDAN، COVER، C.K، SEIKO، CITIZEN، ORIENT،
 CASIO، SWATCH، ROMANSON، ELEGANS، LOND WEIL،
 OMAX، ESPRIT، KENNETH COLE، ICE، BROSWEY،
 BIJOUX،  RHYTHM، FREDERIQUE CONSTANT، LOUIS
 ERARD، HELVECO، TIMBERLAND،FERRARI،ANDRE
MOUCHE،ARBUTUS، POLO و Q&Q را دارنـد و شـما می توانیـد با 
اطمینـان خاطـر سـاعت اصلـی برندهایی را کـه در بـاال آورده ایـم از این دو 

فروشگاه بخواهید. 
پیشـنهادهای این فروشـگاه برای سـاعت های اسـپرت به شـما برندهای 
سـری  از  می توانیـد  شـما  همچنیـن  اسـت.   CASIO و   SWATCH
 OMEGA، سـاعت های مجلسـی ایـن دو فروشـگاه از بیـن برندهـای
RAYMOND WEIL، LONGINES، RADO و MOVADO انتخـاب 
کنیـد. خوشـبختانه دو فروشـگاه سـاعت »هدیـه« و »قصـر سـاعت« 
سـت های زنانـه و مردانـه برنـد با رنج قیمتـی متفاوت را نیز دارند و شـما 
می توانیـد به راحتـی هـر آنچه را که از سـاعت های برند می خواهیـد در این 

فروشگاه ها بیابید.

 رئیــس مرکــز آمــار ایــران گفــت: نــرخ بیکاری کشــور 
ــال  ــد در س ــه ۱۲.۴ درص ــال ۹۴ ب ــد در س از ۱۱ درص
۹۵ رســیده اســت و در دو ســال یــک میلیــون و ۹۰ 
هــزار نفــر بــه جمعیــت فعــال کشــور اضافــه شــده که 
۶۱۵ هــزار نفــر آن شــاغل و ۴۹۴ هــزار نفــر نیــز بــه 

جمعیــت بیــکاران مــا اضافــه شــده اســت. 

رییـس مرکـز آمـار بـا اعام نـرخ بیـکاری و مشـارکت 
کل کشـور در سـال ۱۳۹۵ اظهـار کـرد: نـرخ مشـارکت 
اقتصـادی زنـان در سـال جـاری به شـکل محسوسـی 
افزایـش یافتـه اسـت و از ۱۳.۳ درسـال ۱۳۹۴ به ۱۴.۹ 

درصـد در سـال ۱۳۹۵ رسـیده اسـت.

ــرخ  ــه ن ــام اینک ــا اع ــزی ب ــک مرک ــاون اقتصــادی بان مع
رشــد ۹ ماهــه ســال جــاری بــه قیمــت هــای ثابــت ســال 
ــد  ــت: رش ــت، گف ــیده اس ــد رس ــدد ۱۱.۶ درص ــه ع ۱۳۹۰ ب
تولیــد ناخالــص داخلــی در 9 ماهــه اول ســال جــاری رونــد 
صعــودی داشــته اســت. پیمــان قربانــی افــزود: ایــن رقــم 
در فصــل اول ســال جــاری بــه قیمــت هــای ثابــت ســال 
1390، معــادل 7.4 درصــد اســت. نــرخ رشــد در فصــل دوم 
ــه  ــرخ در فصــل ســوم ب ــن ن ــه 11.9 درصــد رســیده و ای ب

15.7 درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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جمعیت فعال جدید بیکار  نرخ مشارکت اقتصادی زنان  افزایش رشد اقتصادی 

مرغ گرم
کمترین قیمت: .............. 7200

بیشترین قیمت:  ......... 7550

تخم مرغ
کمترین قیمت: ............... 4650

بیشترین قیمت: ............ 5400

گوشت گوسفند
کمترین قیمت: ........... 33000

بیشترین قیمت: ......... 34000

گوشت گوساله
کمترین قیمت: ............ 23000

بیشترین قیمت: .......... 25000

گوشت منجمد 
کمترین قیمت: .............. 21000

بیشترین قیمت: ..........21350

حبوبات  
لوبیا چیتی .....................  ۹۵۰۰  

عدس ................................  ۶۸۰۰    

لپه  ....................................... ۹۲۰۰  

لوبیا قرمز ........................ ۸۲۰۰    

نخود .................................... 9200

خشکبار
گردو  ................................ 59000

فندق ..............................  36000    

پسته  ............................. 42000  

آلو بخارا ......................... 19800  

بادام .............................. 39000

ماهی
قزل آال .......................... ۱۵۸۰۰

کپور ...............................  ۱۴۳۰۰

شیر خلیج فارس ..... ۲۷۰۰۰

حلوا سیاه .................... 24000

میوه 
سیب زرد لبنان ..................... ۳۸۰۰

 توت فرنگی  ........................  ۱۰۵۰۰

پرتقال تامسون جنوب ....... ۴۸۰۰

گابی ....................................... .. 3600

دستگاه مرغ کنتاکیاقــالم مصرفــی
قیمت توافقی

دســتگاه کنتاکی مرغ، کاما نو، 25 ساعت 

کارکــرد، فروش به علت تغییر منوی غذا.

تماس: 09132952531

فروش عمده آهک صنعتی
قیمت توافقی

شــرکت فوالد سپاهان عرضه کننده آهک 

صنعتی به تمام نقاط کشــور آمادگی خود را 

جهت همکاری با مصالح فروشــان، شرکت ها، 

صنایع شــیمیایی و....اعام می دارد.

این شــرکت باتوجه به نوع درخواستی مشتری 

آهک تحویل می دهد. 

تماس: 09100638892

دستگاه خشک کن 
پسته،میوه،سبزیجات

قیمت۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان

دســتگاه فقط 2 ماه کارکرده، سالم وبه شرط 

تســت، تک فاز هست و با برق منزل هم 

کار می کند. دارای 60 عدد کشــو و صفحه، 

ظرفیــت 150 کیلو در هر بار. قیمت مقطوع 

اســت. مشتری واقعی تماس بگیرد، ضمنا یک 

دســتگاه اسایسر پنج کاره صنعتی. نو هم دارم 

اگر کسی خواست درخدمتم. 

تماس: 09302857103

درخواست دستگاه جوجه کشی 
دسته دوم
قیمت توافقی

یک دســتگاه جوجه کشی بلدرچین دماوند 

دســته دو تمیز می خواستم فقط پیام بدین.

تماس: 09137664898

قیچی برقی
قیمت۷۵۰.۰۰۰ تومان

قیچی برقی عمود بر بســیار کم کار با لوازم

تماس: 09133411766

وسایل پیتزاساندویچ
قیمت توافقی

مغازه درحال فعالیت پیتزا، ساندویچی به علت 

تغییر شغل تمام وسایل ازجمله فرساندویچ، 

فرپیتزا گردون، میز،صندلی، چند دست تاپینگ 

یخچال ایستاده و دو در همه وسایل یک جا به 

قیمت نصف بفروش می رسد. قیمت توافقی. 

همه وسایل درحد نو، کسی مغازه بخواد اجاره 

داده می شود با وسایل آماده به کار. تلگرام 

عکس می فرستم. ضمنا برای خریدار واقعی 

بصورت تکی وسایل می دهم.

تماس: 09137614008

خریدار پسته
قیمت توافقی

مقدار ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو پســته درجه یک و 

خنــدان می خواهم. چک معتبر یک ماهه 

میدم.

تماس: 09398259653

کشمش و مویز
قیمت۳۵۰۰ تومان

مویز بســتگی به مقدار پاک بودن انواع قیمت 

موجود هســت از 3500 هست تا 7000 تومان، 

همه مویزها گوشــتی هستند و چون بش 

)دیم( هســتن شیرینی باالیی دارند. عاوه بر 

کرمان رفســنجان نیز میتونه تماس بگیره. 

شماره تماس: 09179266941 و 

09397144991

عرضه ی مســتقیم پسته ی سیرجان 
قیمت توافقی

شــرکت غذایی فرد سیرجان با 12 سال سابقه 

طایی در امر پســته به اطاع می رساند که 

آمادگی فروش هر نوع پســته با بهترین کیفیت 

و هر مقدار را در سراســر کشور داراست. برای 

اطاعات بیشــتر و آشنایی با ما به آدرس 

ســایت ما مراجعه کنید.) نحوه پرداخت 

تسهیات نقدی می باشد(

تماس: 09023861043

کسب و کار

نبض بازار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

بازار بار مستاجران کم می شود
خانوارهای اجاره نشین که بعضا بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از درآمدهای خود را صرف پرداخت اجاره بها می کنند 

می توانند گروه هدف مسکن اجتماعی )استیجاری( باشند که بناست از این طریق تا سال ۱۴۰۴ سالیانه به 
۶۰ هزار خانوار برای تامین هزینه های اجاره بها کمک شود.

عطیه بهره بر
خبرنگار



سه شنبه 24 اسفند 1395 
سال دوازدهم 

شماره پیاپی 868

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

مدیر عامل: نکیسا خدیشی
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

زیر نظر شورای نویسندگان
دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی
گرافیست: تیوا صمدیان

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
روابط عمومی: راحیل عبادی زاده

عکس: یاسر خدیشی
ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 
گردشگری : شکوفه نبی زاده

فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
حقوقی: پیام خسروی سعید

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7در رتبه بندی وزارت ارشاد اسالمی
نشانی: کرمان، بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان، ساختمان بلوار، واحد4

تماس مستقیم تحریریه: 034-32117834
تلفنخانه: 32117852 و 32117835

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

شهر: امیر رجبی
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی 
آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه 

نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
payamema.adv@gmail.com 

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_kerman :اینستاگرام

آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh 

پیش چاپ و چاپ: 
مهدوی )32134838(

گشت و گذار

گرت چو مورچه گرد شکر برآمده است
تو خوش برآی که با جان برابر آمده است

بنوش لعل روان چون زمرد سبزت
نگین خاتم یاقوت احمر آمده است
بگرد چشمٔه نوش تو سبزه گر بدمید

ترش مشو که نبات از شکر برآمده است
ز خط سبز تو نسخم خوش آمدی و کنون

خط غبار تو خود زان نکوتر آمده است
تو خوش درآ و مشو در خط از من مسکین
که خط بگرد عذار تو خوش درآمده است
شه حبش که ز سرحد شام بیرون راند
کنون بتاختن ملک خاور آمده است
ز سهم ناوک ترکان غمزه ات گوئی

که هندوئیست که نزد زره گر آمده است
کند بسنبل گردنکشت زمانه خطاب

که خادمی تو در شان عنبرآمده است
میان مشک و خطت فرق نیست یک سر موی

ولیک موی تو از مشک برسرآمده است
گمان مبر که برفت آب لعلت از خط سبز

که لعل را خط پیروزه زیور آمده است
بیا بدیدٔه خواجو نگر که خط سیاه

بگرد روی چو ماهت چه در خور آمده است

علی معلم در گذشت
او از تاثیرگذاران سینمای معاصر و برگزار كننده 

اولین جشن خصوصی سینمای ایران بود

صنعتی، خیر ورزش یار
تیتر یک روزنامه پیام ما در این تاریخ به تقدیر از 

محمد صنعتی اختصاص داشت.

- تا حاال بهت گفته دوست دارم؟
+ اره هرشب

- جدی؟
+ اره بخدا 
هرشب تو 

خواب...

النتوری

خبرسالگشت دیالوگ

معرفی کتاب

خواجوی کرمانی 

و هر روز صبح راه خانه دورتر و 
دورتر می شود

 فردریک بکمن

عکس نوشت

عکس:
محمد خضری مقدم

روزی که هزار بار 
عاشق شدم

روح انگیز شریفیان

انتشارات مروارید

سال نشر : 1392

موقـــع  مـــرد   : خداحافـــظ  دوســـتان 

شـــده بـــد  حالـــش  مهمانـــی  در  خداحافظـــی 

تابلـــو بـــرای فـــروش نبـــود : یـــک مهنـــدس 

شـــیمی کـــه نقاشـــی مـــی کنـــد .

ـــن  ـــا رفت ـــران ی ـــدن در ای ـــه تابســـتانی : مون کاف

.

ـــده در  ـــی نوازن ـــود: ایران ـــه نب ـــی غریب ـــا کس آنج

ـــت . غرب

ـــد را  ـــد مرواری ـــردن بن ـــان: زن گ ـــد غلط مرواری

ـــد. ـــخ کن ـــش ن ـــرد برای ـــا پیرم داده ت

هـــوای بیرون: گفت گوی زن و مرد.

در گذر زمان: دیدن زن از پشـــت پنجره .

ــدن  ــرود: دیـ ــادت نـ ــا یـ ــده هـ ــذای پرنـ غـ

آشـــنای کودکـــی کـــه عاشـــق سینماســـت .

ـــد  ـــرد: سرنوشـــت و محـــل تول داســـتان ســـه م

.

ـــار عاشـــق شـــدم: گشـــتن در  ـــزار ب ـــه ه روزی ک

ـــدن مشـــکات . ـــهر و دی ش

پنجره: زندگی . 

قسمت های زیبایی از کتاب

ـــت  ـــه اس ـــک طرف ـــاده ی ـــل ج ـــودن مث ـــادر ب م
ـــا . ـــی انته ـــه و ب ـــک طرف ی

شـــجاعت همـــه ایـــن نیســـت کـــه آدمهـــا را 
ـــجاعت  ـــی ، ش ـــتند ببین ـــه هس ـــور ک ـــان ط هم
ـــت  ـــی و اهمی ـــا را ببین ـــه آنه ـــت ک ـــی انس واقع

ندهـــی و راه خـــودت را بـــروی .
ــره  ــار پنجـ ــن کنـ ــرای ایـ ــا بـ ــای تنهـ آدمهـ
ـــد از  ـــی توانن ـــر م ـــت ت ـــه راح ـــینند ک ـــی نش م
تنهایـــی خـــود فـــرار کننـــد . آدم مـــی توانـــد 
ــغول  ــرون مشـ ــای بیـ ــه تماشـ ــودش را بـ خـ
ـــه ای  ـــن دغدغ ـــد کوچکتری ـــود کن ـــد و وانم کن

ــدارد. ــی اش نـ از تنهایـ

رسانه در آینه تصویر

ــه نامــه اســتقامت در ســال  ــن شــماره هفت آخری
95، بــا حــال و هــوای نــوروزی بســته شــده 
اســت. مصاحبــه بــا سیاوشــی، رییــس کمیســیون 
ــات  ــت اتفاق ــی و روای ــاق بازرگان ــگری ات گردش
عمرانــی کرمــان از جملــه مطالــب خواندنــی ایــن 

نشــریه اســت.


