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کسب وکار کرمان در انتظار تدبیر بیشتر
فضای کسب وکار کرمان از رتبه آخر در سال 91 به رتبه 19 در تابستان 95 رسیده اما هنوز کافی نیست

اسحاق میانجی گر
جهانگیری با واسطه شدن میان 
اصالح طلبان و رهبری، جا پای 

آیت هللا هاشمی گذاشته

پيشنهاد جمعه ؛

كوير  برويد
 و كلوت ببينيد

از کلوت ها به عنوان 
بزرگترین شهر کلوخی 

جهان یاد می شود.

ــان  ــهر کرم ــری ش ــوت در 105 کیلومت ــت ل دش
قــراردارد و بــا حرکــت در جهــت شــرق و ســپس 
ــن دشــت مــی رســید. در  ــه ای شــمال شــرق ب
ــی  ــل های ــن تون ــی از بزرگتری ــیر از یک ــی مس ط
ــه  ــه دو نقط ــد ک ــد بگذری ــور بای ــاده ای کش ج
گرمســیری کرمــان و ییالقــی ســیرچ را بــه هــم 
ــاحتی  ــا مس ــت ب ــن دش ــد. ای ــی کن ــل م متص
بیــن  در  مربــع  کیلومتــر  هــزار   ۴۰ از  بیــش 
ــتان  ــان، سیس ــتان های کرم ــی هایی از اس بخش
و بلوچســتان و خراســان جنوبــی قــرار دارد و 
ــر،  ــزار کیلومت ــدود ۱۷۵ ه ــاحتی در ح ــا مس ب
حــدود ۱۰ درصــد از وســعت ایــران را در بــر 

ــت. ــه اس گرفت

در»پیام ما«آخرهفته می خوانید
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فیلم ببینید لطفا

»تیک« آخر هفته را 
از دست ندهید

مراقبت مستمر از بیماران 
با ابالغ  طرح مراقبت 

پرستاری در منزل

جمعه، کشک کدوی 
کرمانی بخورید 

بهبود فضای 
کسب وکار به کار 

کارشناسی نیاز دارد 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــر و امی ــت تدبی در دول
بســیاری از انســدادهای اقتصــادی رفــع شــد، در 
ــن  ــد و ای ــود آم ــه وج ــدواری ب ــردم امی ــن م بی
امیــدواری منجــر بــه رونــق کســب وکار شــد امــا 
رکــود شــدیدی کــه بایــد ریشــه اش را در گذشــته 
ــب وکار  ــرای کس ــی را ب ــرد، موانع ــت وجو ک جس
ــه  ــه ب ــا توج ــال و ب ــرد. بااین ح ــاد ک ــردم ایج م
اینکــه امســال ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام 
ــا  ــود را ب ــای خ ــت برنامه ه ــود و دول ــل ب و عم
ــا  ــب وکار ت ــای کس ــرد، فض ــش ب ــو پی ــن الگ ای
بخــش  در  به خصــوص  شــد،  بهتــر  حــدودی 
صنعــت امــا انتظــار مــی رود اوضــاع از ایــن هــم 
ــد در بحــث  ــر و امی ــت تدبی ــر شــود. در دول بهت
کســب وکارهای نوپــا کــه بیشــتر دانش بنیــان 
هســتند، اقدامــات قابل تحســینی انجام شــده 
اســت. دانشــگاه ها بــه ســمت ارتبــاط بــا صنعــت 
و محیــط کار رفته انــد و دولــت بــه ایــن اصــل کــه 
ــرد  ــد کار محــور باشــند، توجــه ک دانشــگاه ها بای
و ایــن عوامــل موجــب شــد فضــای کســب وکار در 
دولــت یازدهــم به مراتــب از فضــای کســب وکار در 
دولــت قبــل بهتــر باشــد. البتــه دولــت قبــل بدون 
ــادی  ــه تعــداد زی کارشناســی در برخــی مراکــز ب
اشــتغال دادنــد امــا چــون کارشناســی شــده 
ــبختانه  ــرد.  خوش ــتر ک ــکالت را بیش ــود، مش نب
ــب وکار از دل کار  ــد، کس ــر و امی ــت تدبی در دول

ــد. ــرون می آی ــی بی کارشناس
ــای  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــان ب ــتان کرم در اس
خوبــی کــه وجــود دارد، در بحــث اشــتغال و 
ــا  ــن ظرفیت ه ــوان از ای ــب وکار می ت ــای کس فض
ظرفیت هــا،  ایــن  از  یکــی  کــرد.  اســتفاده 
پایلــوت اقتصــاد مقاومتــی اســت. ایــن موضــوع 
فرصــت بســیار خوبــی بــرای کرمــان فراهــم 
کــرده کــه بایــد از آن اســتفاده کنیــم. اســتاندار 
ــالش  ــت و ت ــادی اس ــتانداری اقتص ــان اس کرم
زیــادی در جهــت توســعه اســتان دارد کــه جــای 
خوشــحالی اســت امــا هنــوز آن طــور کــه بایــد از 
ــی  ــوت اقتصــاد مقاومت ــای بحــث پایل ظرفیت ه
کرمــان  نکردیــم.  اســتفاده  کافــی  به انــدازه 
بهشــت معــادن اســت، از ایــن ظرفیــت هــم 
ــث  ــم. در بح ــتفاده کنی ــن اس ــش از ای ــد بی بای
خوبــی  بســیار  پتانســیل  کشــاورزی کرمــان 
دارد. نصــف تولیــد پســته کشــور بــه کرمــان 
ــی  ــا برنامه های ــبختانه ب ــاص دارد و خوش اختص
ــاره رو  ــان دوب ــرًا اجراشــده، پســته کرم ــه اخی ک
ــار  ــوب انتظ ــاورزی جن ــث کش ــا در بح ــده ام آم
بازرگانــی  اتــاق  مــی رود.  بیشــتری  حمایــت 
ــی را  ــش خصوص ــد بخ ــش بای ــن بخ ــرای ای ب
ــی  ــا به خوب ــن ظرفیت ه ــر از ای ــای کار آورد. اگ پ
ــتان  ــب وکار در اس ــای کس ــم، فض ــتفاده کنی اس

کرمــان بهبــود می یابــد.
* عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

بازار داغ آمار حوادث 95
مسووالن از کاهش سرقت و تصادف و افزایش طالق خبر دادند

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

انس طال       1.210.60 

مثقال طال      4.878.000   

 1.125.930 گرم طالی ۱۸  

گرم طالی ۲۴    1.501.230 

انس نقره        17.43 

انس پالتین       957.00 

انس پاالدیوم      776.00 

11.805.000 بهار آزادی       

امامی  11.858.000 

 6.895.000 نیم 

 3.810.000 ربع 

 2.460.000 گرمی 

 37.240 دالر 

یورو   40.010 

 46.880 پوند 

 10.270 درهم امارات 

  10.410 لیر ترکیه   

 5.750 یوان چین   

 340 ین ژاپن    

 28.740 دالر کانادا 

 29.700 دالر استرالیا 

ــوع  معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وق
جــرم دادگســتری اســتان کرمــان از رشــد 
ــان  ــونت در کرم ــاالنه خش ــدی س 9 درص
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــر داد ک خب
اســالمی  محمدباقــر  نکــرده.  تغییــری 

ــت  ــه مراقب ــوزه آیین نام ــه در ح ــت ک گف
درصــد   35 معتــادان  خــروج  از  بعــد 
جــاری  ســال  در  را  پرونــده  کاهــش 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته  نســبت ب

بوده ایــم.  شــاهد  را 

یادداشت مهمان 
احمد انارکی محمدی
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آگهي مناقصات عمومي )تجدید( )نوبت اول(
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ابنیه_برقی_
مکانیکی

3،369،053،691

ضمانت نامه بانکی
) مطابق با فرمت ارایه 

شده در اسناد( 
 اصل فیش واریز نقد

108،452،684،546  

 احداث
 ساختمان
 قانون تردد

                                               جنوب کرمان
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 اداره كل راهــداری و حمــل ونقــل جاده ای جنوب اســتان کرمان به نشــاني: جيرفت – کیلومتر
5 جــاده کرمان_پایانه بار جیرفت

 دستگاه
مناقصه گزار

)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور  
دريافت اسناد

 مهلت :از تاریخ نشر آخرین آگهی تا تاریخ شنبه 95/12/28

محل : اداره كل راهدار ی و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان)دبيرخانه( تحويل
 مهلت : تا  پایان وقت اداری مورخ چهارشنبه 96/1/23پيشنهادها 

محل : اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب کرمان - زمان : طبق اسناد مناقصه
 گشايش
پيشنهادها

روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان كرمان     

اطالعیـه
بسمه تعالی

قابل توجه دامداران ، اعم از عشایر و روستائیان
ــرف آن در  ــت و مص ــای دول ــول درآمده ــون وص ــاده 47 قان ــره 2 م ــتناد تبص ــه اس ب

مــوارد مصــوب ، از آنجائیکــه چــرای دام در مراتــع بــدون پروانــه چــرا و یــا مــازاد بــر 

ــه  ــا توجــه ب ــذا ب ــه چــرا جــرم محســوب مــی شــود ل ظرفیــت تعییــن شــده در پروان

هماهنگــی هــای بعمــل آمــده بــا مراجــع اداری ، قضائــی و انتظامــی اســتان بــه منظــور حفاظــت بهتــر و مطلــوب تــر از مراتــع 

اســتان ، زمــان ورود دام و اســتقرار آن در مراتــع ییالقــی اســتان از تاریــخ بیســتم اردیبهشــت مــاه تعییــن مــی گــردد و بــا 

متخلفیــن مطابــق قانــون برخــورد مــی شــود .

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

رنا
 ای

س: 
عک

ســخنگوی دولــت یازدهــم دربــاره انتقــادات 

ــای  ــق تریبون ه ــت از طری ــرد دول ــه عملک ب

عمومــی همچــون نمــاز جمعــه، صداوســیما 

و اخیــرًا تریبــون ریاســت مجلــس خبــرگان 

آن قــدر  دولــت  »واقعــًا  رهبــری گفــت: 

ــری  ــال پیگی ــام دارد و در ح ــای ناتم کاره

آن هاســت کــه حاضــر نیســت وارد ایــن 

ــت  ــر نوبخ ــود.« محمدباق ــازی ش حاشیه س

ــه و  ــای غیرمنصفان ــه گزارش ه ــاره ب ــا اش ب

اغواگرایانــه بعضــی از شــبکه های رســانه 

ملــی افــزود: »مطلــع شــدم 20:30 بــا یــک 

ــه و حتــی  روش بســیار ناشــیانه، اغواگرایان

ــی  ــه بررس ــی ب ــر قضای ــب از نظ قابل تعقی

ــه در 9 مــاه اول  رشــد 7.2 درصــدی حاصل

ــن  ــه خبرآنالی ــور ک ــت.« آن ط ــال پرداخ س

نوشــته معــاون رییــس جمهــور یــادآور 

شــد: »رشــد 7.2 درصــدی بــه ایــن معنــی 

دســتگاه های  کل  مجموعــه  کــه  اســت 

ــاورزی  ــت، کش ــش صنع ــه در بخ ــور ک کش

هســتند  فعالیــت  حــال  در  خدمــات  و 

فعالیت هــای  ارزش  مجمــوع  این هــا 

ــال  ــه س ــبت ب ــد نس ــان 7.2 درص امسالش

ــن  ــه ای ــا ب ــت ام ــرده اس ــد ک ــته رش گذش

زارعانــی  مثــالً  اگــر  نیســت کــه  معنــی 

ــاال  ــتند و ح ــدم کاش ــته گن ــال گذش ــه س ک

ــت  ــان هف ــدم امسالش ــت گن ــزان برداش می

درصــد نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 

داشــت یــا واحدهــای صنعتــی مشــغول 

تولیدشــان نســبت بــه ســال گذشــته هفــت 

ــردم  ــه م ــت هم ــد داش ــتر رش ــد بیش درص

بایــد ایــن را بــر ســر ســفره های خــود 

ــون  ــزود: »از تریب ــد.« وی اف احســاس کنن

رســانه ملــی اســتفاده کردنــد و از افــراد 

پرســیدند رشــد هفت درصــدی در زندگــی 

شــما چــه اثــری داشــت؟ خــوب مثــالً یــک 

گنــدم کاری کــه امســال بــه خاطــر وضعیــت 

بیشــتر  درصــد  هفــت  جــوی  نــزوالت 

برداشــت محصــول کــرد الزم اســت کــه 

ــد  ــت درص ــم هف ــن ه ــی م ــًا در زندگ حتم

این هــا  بیفتــد؟  اتفــاق  بیشــتری  رشــد 

ــرک  ــردم زی ــای شــبهه اســت. م ــی الق نوع

و فهیــم هســتند و متوجــه می شــوند همــه 

ــردن  ــا در راســتای مخــدوش ک ــن ابزاره ای

را  پاسخشــان  و  اســت  دولــت  خدمــات 

ــت  ــخنگوی دول ــت.« س ــد گرف ــم خواهن ه

یازدهــم در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 

انتقادهــای دولــت را بــه رییــس صداوســیما 

ــه گزارش هــای جهــت دار رســانه  ــاره تهی درب

ــه  ــرد: »بل ــار ک ــد، اظه ــی منعکــس کردی مل

ــد.« ــس ش ــان منعک ــه ایش ب

 انتقاد نوبخت از گزارش های ناشیانه
رسانه ملی علیه دولت

روزانهم
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بخشودگی جرایم مالیاتی 
تا پایان سال جاری

ــرکل امــور  محمــد ســلمانی، مدی
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــی اس مالیات
مالیــات  اصــل  مودیانــی کــه 
ــد، جرایــم آن هــا  ــان امســال پرداخــت کنن ــا پای خــود را ت
بخشــیده می شــود. مودیانــی کــه 50 درصــد مالیــات ســال 
95 خــود را پرداخــت کننــد، مابقــی مالیــات آن هــا تقســیط 
شــده و جرایــم متعلقــه پــس از اتمــام اقســاط بخشــیده 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــد مالی ــان می توانن ــود. مودی می ش

ــد. ــت کنن ــی پرداخ ــورت اینترنت ــود را به ص خ

توقف رشد آسیب های 
اجتماعی در کرمان

کل  رییــس  موحــد،  یــدهللا 
کرمــان  اســتان  دادگســتری 
گفــت: امســال رشــد آســیب های 
اجتماعــی در کرمــان متوقف شــده 
اســت زیــرا هــر ســال رشــد حداقــل 10 درصــدی را داشــتیم 
ــار آن در برخــی  ــداده و در کن ــاق رخ ن ــن اتف کــه امســال ای
بوده ایــم.  پرونده هــای ورودی  حوزه هــا شــاهد کاهــش 
جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  حــوزه  در  خوبــی  کارهــای 
انجام شــده امــا کافــی نیســت و بایــد در ســال 96 آنچــه را 

کــه فکــر می کنیــم انجــام دهیــم.

آمدن تاکسی های اینترنتی به 
کرمان اجتناب ناپذیر است

مدیرعامــل  عســکری،  مجیــد 
بــا  کرمــان  شــهر  تاکســیرانی 
یــادآوری اینکــه کرمــان پتانســیل 
را  اینترنتــی  تاکســی  اجــرای 
دارد، گفــت: دو ســال پیــش بــه سیســتم آژانس هــا 
ــاق دارد  ــن اتف ــره ای ــور باالخ ــه در کل کش ــار دادم ک اخط
ــر  ــت و ناگزی ــد اس ــوژی جدی ــک تکنول ــن ی ــد. ای می افت
اتفــاق می افتــد. مــن بــه آژانس هــا گفتــه ام کــه حمایــت 
می کنیــم، اگــر می خواهیــد ایــن سیســتم انجــام شــود از 

اســتفاده کنیــد. نرم افــزار 

افزایش 32 درصدی ظرفیت 
قطارهای مسافری کرمان

ــرکل  ــادات حســینی، مدی ــا س رض
راه آهــن کرمــان از افزایــش 32 
قطارهــای  ظرفیــت  درصــدی 
مســافری کرمــان بــه مشــهد و 
تهــران در ایــام نــوروز خبــر داد. از تاریــخ 25 اســفندماه ســال 
ــه  ــان ب ــه کرم ــافری 6 تخت ــای مس ــت قطاره ــاری ظرفی ج
ــران 43 درصــد افزایــش و ظرفیــت قطارهــای مســافری  ته
چهــار تختــه کرمــان بــه تهــران 34 درصــد افزایــش می یابــد. 
همچنیــن ظرفیــت قطارهــای مســافری چهــار تختــه کرمــان 

ــرد. ــد ک ــدا خواه ــش پی ــد افزای ــهد 11 درص ــه مش ب

70 درصد افراد تحت پوشش 
کمیته امداد کرمان خانه ندارند

مدیــرکل  صادقــی،  یحیــی 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
)ره( اســتان کرمــان گفــت: 70 تــا 
80 درصــد افــراد تحــت پوشــش 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( در اســتان کرمــان فاقــد 
مســکن هســتند. مــی توانیــم بــا اجرای طــرح پیشــنهادی 
ــی  ــای مال ــوزان و کمک ه ــش آم ــر مشــارکت دان ــی ب مبن
ماهیانــه در خانه ســازی، پــس از گذشــت چنــد مــاه 
تعــدادی مســکن را بــا حضــور همیــن دانــش آمــوزان در 

ــم. ــاح کنی ــان افتت ــتان کرم اس

حوادثاقتصاد

حادثه

نکتهصنعت

ــس  ــی، ریی ــری خامکان امی
پارلمانــی  دوســتی  گــروه 
بــا  دیــدار  در  آلمــان  و  ایــران 
ــی  ــه باستان شناس ــس موسس ریی
کرمــان  اســتان  در  آلمــان: 
ــاله  ــدن 5000 س ــانه هایی از تم نش

دارد. وجــود 
کل  رییــس  موحــد، 
دادگســتری اســتان کرمــان: 
نظــام  شــان  در  جرایــم  برخــی 

نیســت. اســالمی  جمهــوری 
مدیــرکل  پــور،  موســی   
خانــواده  و  بانــوان  امــور 
انتخــاب  از  کرمــان  اســتانداری 
خانــواده  و  بانــوان  امــور  دفتــر 
به عنــوان دفتــر برتــر اســتان خبــر 

داد.
در کارخانــه واگــن ســازی 
زرنــد تاکنــون 173 واگــن 
واگــن  دســتگاه   126 و  متــرو 
مســافربری تولیدشــده اســت. ایــن 
ــد در ســه شــیفت  ــه می توان کارخان
ــروژه تولیــد خــود  کاری و در هــر پ

ــاند. ــن برس ــد واگ ــه ص را ب
رییــس  نــژاد،  یــادگار 
و  تولیــد  فضــای  پلیــس 
تبــادل اطالعــات فتــا فرماندهــی 
انتظامــی اســتان کرمــان: بیشــترین 
ــوط  ــازی مرب ــای مج ــرم در فض ج
و  اینترنتــی  کاله بــرداری  بــه 
ــاب  ــاز از حس ــت های غیرمج برداش

اســت. افــراد 
اســتاندار  حســینی،  رزم 
به گونــه ای  بایــد  کرمــان: 
ارزش  مــردم  تــا  نماییــم  رفتــار 
خــود را در اشــتغال و بهــره وری بــاال 
بداننــد، اقداماتــی کــه در اســتان 
توانمندســازی  جهــت  در  کرمــان 
ــک  ــت ی ــوده اس ــود نم ــق خ مناط

اســت. بلندمــدت  پروســه 

دارنــد شــورای شــهر  اصالح طلبــان کرمانــی قصــد 
پنجــم به مراتــب از شــورای چهــارم قوی تــر باشــد. 
محمــد میرزایــی ایــن موضــوع را عنــوان کــرده. او 
ــت توســعه و آزادی  ــزی جمعی ــورای مرک ــه عضــو ش ک
کرمــان، حــزب اســتانی اصالح طلــب، هســت گفتــه 
ــی  ــای خوب ــات شــوراها برنامه ریزی ه ــرای انتخاب ــه ب ک
ــا  ــد. وی ب ــالم می کنن ــتان اع ــع دوس ــه به موق ــده ک ش
بیــان اینکــه شــوراها در سلســله مراتب مدیریتــی و 
ــار کــرد:  ــد اظه حقــوق شــهروندی نقــش بســزایی دارن
ــارات بیشــتری  ــد اختی ــه کشــور بتوان ــدوارم ک ــا امی »م
ــده افــرادی کــه در  ــه شــوراها بدهــد و بتوانیــم در آین ب
شــوراها انتخــاب می شــوند دارای رأی باالتــری باشــند.« 
آن طــور کــه گفتــار نــو نوشــته، میرزایــی بــا بیــان اینکــه 
در انتخابــات گذشــته افــرادی بــا یــک حداقــل رأی وارد 
ــی  ــد ول ــت می کنن ــراد خدم ــن اف ــزود: »ای ــدند، اف ش
تــالش مــا ایــن اســت کــه بتوانیــم افــراد توانمندتــری 
ــارات  ــد اختی ــورا بتوان ــود ش ــا خ ــم ت ــورا کنی را وارد ش
ــده  ــور در آین ــًا کش ــرد. قطع ــور بگی ــتری را  از کش بیش
ــدی در  ــراد توانمن ــه اف ــاز ب ــرای حــل مشــکالتش  نی ب
شــوراها دارد.« او در خصــوص لیســت واحــد انتخابــات 
ــه دنبــال لیســت اصالح طلبــان هســتیم  هــم گفــت: »ب
ــت  ــم لیس ــر بتوانی ــای همفک ــا گروه ه ــم ب و امیدواری
واحــد برســیم.« ایــن فعــال سیاســی دربــاره انتخابــات 
ــل همیشــه  ــان مث ــه اصالح طلب ــه ک ــم گفت ــش رو ه پی
ــد  ــان را می کنن ــالش خودش ــد و ت ــات فعالن در انتخاب
و خوشــبختانه بــه نظــر می آیــد در ایــن انتخابــات 
نداشــته  انتخــاب کاندیــدا  روی  آن چنانــی  مشــکل 
ــه ای کــه ســال ۹۲  ــا تجرب باشــند. میرزایــی افــزود: »ب
داریــم ممکــن اســت در راه مشــکالتی پیــش بیایــد کــه 
ایــن یــک مقــدار نگرانــی برخــی دوســتان اصالح طلــب 
را بــه دنبــال دارد.« ایــن فعــال سیاســی ابــراز امیدواری 
کــرد: »بــا توجــه جمع بنــدی ای کــه در کشــور می شــود 
ــرده  ــت ک ــی مدیری ــم به خوب ــه را ه ــن قضی ــم ای بتوانی
ــه از ســال  ــان این ک ــا بی ــی ب ــال باشــیم.« میرزای و فع
۹۲ بــه بعــد ایــن همــه اتفــاق خــوب در مملکــت افتــاد 
ــاده اســت،  ــف افت ــای مختل ــه در زمینه ه ــی ک و تحوالت
تصریــح کــرد: »نخســت آن کــه رییــس جمهــور عــوض 
شــد و حــاال یــک ســال اســت کــه در مجلــس فضــای 
ــن  ــت. همی ــده اس ــم ش ــی حاک ــی و آزاداندیش اعتدال
دو فاکتــور خیلــی در بهبــود اوضــاع جامعــه مــا کمــک 

کــرد.«

کسب وکار کرمان در انتظار تدبیر بیشتر
فضای کسب وکار کرمان از رتبه آخر در سال 91 به رتبه 19 در تابستان 95 رسیده اما هنوز کافی نیست

گزیده ها

گزارش
اصالح طلبان 

به دنبال شورای 
شهری قوی تر

بـا  مبـارزه  کـه  گفـت  کرمـان  دادسـتان 
تعطیـل  نـوروز  ایـام  در  زمین خـواری 
نخواهـد شـد. دادخـدا سـاالری بـا هشـدار 
بـر  مبنـی  زمین خـواران  و  متخلفیـن  بـه 
اعمـال مجازات هـای قانونـی شـدید گفـت 
کـه اگرچـه به ظاهـر در ایـام نـوروز ادارات 
مجرمیـن  امـا  هسـتند  تعطیـل  دولتـی 

بداننـد امـر مبـارزه بـا زمین خـواری حتـی 
بـرای لحظـه ای نه تنهـا در ایـن ایـام بلکـه 
در همـه ایـام تعطیل بـردار نیسـت. آن طـور 
که ایسـنا نوشـته، وی خبر داده که کارگروه 
مقابلـه بـا زمین خـواری و تعرض بـه انفال 
ویـژه ایـام نـوروز در دادسـرای عمومـی و 
انقـالب مرکـز اسـتان کرمـان تشکیل شـده 

اسـت. این مقـام قضایی در اسـتان کرمان 
هـدف از تشـکیل ایـن کارگـروه را مقابله با 
زمین خـواران و معترضین به محیط زیسـت 
عنـوان کـرد و گفـت: »دسـتورات مقتضـی 
قانونـی بـه یگان های حفاظتـی و مأمورین 
انتظامی صادر و بر حسـن اجرای دستورات 

وی  می کننـد.«  نظـارت  صـادره  قضایـی 
تصریـح کـرد: »با توجـه به در پیـش بودن 
ایام تعطیالت نوروز، احتمال سوءاسـتفاده 
زمین خواران و سـایر سوءاسـتفاده کنندگان 
از امـوال عمومـی از خـأ تعطیـالت وجـود 

دارد کـه تمهیـدات الزم را اندیشـیدیم.«

وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای 

روز  کرمـان  اسـتان  جـرم 

گذشـته بـه محلـی بـرای ارائـه 

شـد. تبدیـل  مسـووالن  سـوی  از  مختلـف  آمارهـای 

معاون اجتماعی و پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری 

اسـتان کرمـان از رشـد 9 درصـدی سـاالنه خشـونت در 

کرمـان خبـر داد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته تغییری 

نکـرده. محمدباقـر اسـالمی گفت که در حـوزه آیین نامه 

مراقبـت بعـد از خـروج معتـادان 35 درصـد کاهـش 

پرونده را در سـال جاری نسـبت به مدت مشـابه سـال 

گذشـته را شـاهد بوده ایـم. آن طور که ایسـنا نوشـته به 

گفتـه او اقداماتـی کـه مـا بیـن دسـتگاه های مربـوط 

در خصـوص طـالق صـورت گرفتـه نشـان دهنده عـدم 

طـالق  در  به طوری کـه  بـوده  زمینـه  ایـن  در  موفقیـت 

توافقـی چهـار درصـد رشـد داشـته ایم. البتـه فـارس به 

نقـل از ایـن مسـوول خبـر داد که طـالق به درخواسـت 

زن 6 درصـد کاهـش داشـته. 

کاهش سرقت و تصادف
سـرهنگ ناصـر فرشـید، جانشـین فرمانـده انتظامـی 

اسـتان کرمـان هـم در ایـن شـورا خبـر داد کـه  در 11 

ماهـه سـال جـاری 13 درصـد کاهـش فوتـی برابـر بـا 

126 نفر در تصادفات اسـتان کرمان داشـتیم و شـاهد 

9 درصـد کاهـش کشـته ها در تصادفـات درون شـهری 

جـاده ای  تصادفـات  در  درصـد کاهـش کشـته   14 و 

سـرقت ها  وقـوع  مجمـوع  در  او  بـه گفتـه  هسـتیم. 

کاهـش  بـا  کرمـان  اسـتان  در  جـاری  سـال  طـی 

اسـت  حالـی  در  ایـن  بودیـم  روبـرو  هفت درصـدی 

کـه چهـار درصـد افزایـش کشـفیات نسـبت بـه مـدت 

 73 به طوری کـه  داشـته ایم  گذشـته  سـال  مشـابه 

درصـد سـرقت ها را در سـال جـاری کشـف کرده ایـم. 

آن طـور کـه ایسـنا نوشـته، فرشـید گفـت کـه  در  11 

مـواد  تـن کشـفیات   85 جـاری  سـال  مـاه گذشـته 

ایـن چنـد روز اخیـر  مخـدر داشـته ایم همچنیـن در 

نیـز کشـفیات زیـادی در اسـتان داشـته ایم. بـه گفتـه 

او 69 درصـد تصادفـات اسـتان کرمـان در محورهـای 

شـمالی و مابقـی در محورهـای جنوب اسـتان به وقوع 

پیوسـته و بـرای کاهـش تصادفات نصـب دوربین های 

متعدد در مسـیرهای مواصالتی اسـتان در دسـتور کار 

اسـتان  تأمیـن  و شـورای  اسـتان  انتظامـی  فرمانـده 

اسـت و تاکنـون جانمایـی آن هـا مشخص شـده و در 

سـال آینـده نصـب خواهنـد شـد، ضمـن آنکـه قـرار 

اسـت ورودی هـای شـهر و درون شـهر بـه دوربین های 

پایـش تصویـری مجهز شـوند و به صـورت عنکبوتی به 

یکدیگـر متصـل باشـند. 

   

مبارزه با زمین خواری 
در نوروز ادامه دارد

نمره قبولی رییس شورا به 
شهردار کرمان

ــان را قابل قبــول  ــهرداری کرم ــان عملکــرد ش ــس شــورای شــهر کرم ریی
دانســت. علی اکبــر مشــرفی گفتــه »شــهرداری به عنــوان متولــی شــهر 
ــاد  ــد و اعتق ــالش بســیاری می کن ــان، ت ــران و زیباســازی شــهر کرم در عم
داریــم به خوبــی از عهــده انجــام پروژه هــای عمرانــی برآمــده اســت.« 
آن طــور کــه روابــط عمومــی شــهرداری کرمــان نوشــته، او در اولیــن همایــش 
ــم  ــت: »علیرغ ــی اداری گف ــرمایه گذاری و کارآفرین ــای س ــی فرصت ه معرف
کاهــش چشــمگیر درآمــد شــهرداری، رقــم ســنگینی از پروژه هــا در ســطح 
شــهر کرمــان در حــال انجــام اســت.« وی بــا بیــان این کــه شــورای اســالمی 
ــوان  ــا شــهرداری داشــته اســت، عن ــای الزم را ب شــهر همیشــه هماهنگی ه
کــرد: »مصوبــات و پیشــنهاد های شــورای شــهر، همــواره نشــان دهنده 
ایــن بــوده کــه شــورا در کنــار شــهردار قــرار داشــته اســت.« رییــس شــورای 
ــوب پیشــرفت تقاطع هــای  ــد مطل ــه رون ــا اشــاره ب اســالمی شــهر کرمــان ب
ــر همســطح خاطرنشــان کــرد: »همچنیــن 12 بوســتان در ســطح شــهر  غی
ــن  ــن و بزرگ تری ــت: «مهم تری ــت.« وی گف ــداث اس ــال اح ــان در ح کرم
پــروژه ســرمایه گذاری شــده اخیــر، هتــل بســیار زیبــای بــاغ کرمــان اســت 
کــه افتتــاح آن در ســال های آینــده باعــث رشــد گردشــگری در ســطح شــهر 
ــرد و  ــن بخــش تشــکر ک ــان می شــود.« مشــرفی از ســرمایه گذاران ای کرم
افــزود: »بــا توجــه بــه پتانســیل و ظرفیــت گردشــگری بســیار باالیــی کــه در 
شــهر کرمــان وجــود دارد، آینــده شــهر کرمــان بــر اســاس توســعه صنعــت 

گردشــگری اســت.«

بازار داغ آمار حوادث 95
مسووالن از کاهش سرقت و تصادف و افزایش طالق خبر دادند

افــت فضــای کســب وکار کرمــان بــر 
اســاس آخریــن گــزارش مجلــس در 
ســال 95 ادامــه پیــدا کــرده اســت. 

در گزارشــی کــه اخیــراً مرکــز پژوهش های 
مجلــس منتشــر کــرده، فضای کســب وکار 
نســبت  امســال  تابســتان  در  کرمــان 
بــه بهــار امســال بدتــر شــده اســت. 
اول 95 فضــای  به طوری کــه در فصــل 
کســب وکار کرمــان از دیــد تشــکل های 
ــا در  ــت ام ــاز داش ــادی، 6.21 امتی اقتص
بــه  ایــن تشــکل ها  تابســتان  فصــل 
ــاز  ــان 6.34 امتی فضــای کســب وکار کرم

ــا  ــز پژوهش ه ــزارش مرک ــد. )در گ داده ان
بــه فضــای کســب وکار از یــک تــا 10 
ــن و  ــک، بهتری ــه ی ــد ک ــاز می دهن امتی
10 بدتریــن امتیــاز محســوب می شــود.( 
بدیــن ترتیــب فضــای کســب وکار کرمــان 
در تابســتان 95 در بین 31 اســتان کشــور، 
ــه حاکــی از  ــرار دارد ک ــه نوزدهــم ق در رتب
ــه ای فضــای کســب وکار  ــک پل ســقوط ی
ــتان های  ــار 95 اســت. اس ــه نســبت به ب
گیــالن، چهارمحــال و بختیــاری، اردبیــل، 
فضــای کســب وکار  یــزد  و  مازنــدران 
بهتــری از دیگــر اســتان ها در تابســتان 95 

داشــته اند. 

موانع بهبود فضای کسب وکار
جــدول  در  کــه  همان طــور 
اقتصــادی  تشــکل   261 می بینیــد، 

ــز  ــه از طــرف مرک در سراســر کشــور ک
پژوهش هــای مجلــس مــورد پرســش 
دریافــت  معتقدنــد  گرفتنــد  قــرار 
اصلی تریــن  بانک هــا  از  تســهیالت 
مانــع بهبــود فضــای کســب وکار اســت. 
ایــن مشــکل البتــه مربــوط بــه امــروز 
پیشــین  گزارش هــای  در  و  نیســت 
ــار  ــت کم از به ــا )دس ــز پژوهش ه مرک
91 بــه بعــد( هــم دریافت تســهیالت از 
ــوده اســت.  ــی ب ــا مشــکل اصل بانک ه
ــکل های  ــه تش ــان البت ــتان کرم در اس
ایــن  در  شــرکت کننده  اقتصــادی 
گــزارش معتقدنــد در تابســتان 95 نرخ 
ــاالی بیمــه اجبــاری نیــروی انســانی  ب
مانــع اصلــی بهبــود فضــای کســب وکار 
بــوده اســت و مشــکل در دریافــت 

ــع  تســهیالت بانک هــا را ششــمین مان
بهبــود فضــای کســب وکار می داننــد. 

ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــابق ات ــس س ریی
امــا معتقــد اســت اجــرا نشــدن قانــون 
فضــای کســب وکار  مســتمر  بهبــود 
ــن آن  ــی در تدوی ــش خصوص ــه بخ ک
مانــع  اصلی تریــن  داشــت،  نقــش 
بهبــود ایــن فضاســت. محســن جــالل 
پــور بــه »پیــام مــا« می گویــد کــه 
حتــی 30 درصــد ایــن قانــون هــم 
آن  مــواد  برخــی  بــه  و  اجرانشــده 
ــت.  ــده اس ــی ش ــی بی اعتنای به طورکل
ــت  ــون، حاکمی ــن قان ــواد ای یکــی از م
در عناویــن مختلــف را مکلــف می کنــد 
کــه هنــگام تدویــن یــا اصالح مقــررات، 
اجرایــی،  رویه هــای  و  بخشــنامه ها 
ــط  ــادی ذی رب ــکل های اقتص ــر تش نظ
را اســتعالم کننــد و موردتوجــه قــرار 
ــور ایــن  ــه گفتــه جــالل پ ــد امــا ب دهن
نمی دهــد.  رخ  کشــورمان  در  اتفــاق 
ــت  ــه دول ــد ک ــد می کن ــه تأکی او البت
ــب وکار  ــای کس ــود فض ــم در بهب یازده
قبــل عمــل کــرده،  از دولــت  بهتــر 
چراکــه در دولت هــای نهــم و دهــم 
وضــع قوانیــن خلق الســاعه و بــدون 

ــود. ــاد ب ــی زی کارشناس

هشدار نسبت به فضای مجازی
حجت االســالم عــرب پــور، امام جمعــه موقــت اســتان هــم 
ــرات  ــت: از تأثی ــت، گف ــور داش ــت حض ــن نشس ــه در ای ک
ســوء فضــای مجــازی نبایــد غافــل شــویم، تبلیغــات چهــره 
ــتا  ــن راس ــد در ای ــت و بای ــذار اس ــیار اثرگ ــره بس ــه چه ب
ــگیری از  ــورای پیش ــخصی در ش ــژه و مش ــای وی برنامه ه
وقــوع جــرم تدویــن و آمــاده ارائــه شــود. بایــد جرایمــی کــه 
در اســتان رخ می دهــد را مــورد ارزیابــی و کارشناســی قــرار 
داده تــا علــت کاهــش و افزایــش هــر یــک مشــخص گردد.

چنــدی پیــش حســین مرعشــی، عضــو شــورای مرکزی 
حــزب کارگــزاران هــم دربــاره انتخابــات شــوراهای شــهر 
گفتــه بــود کــه »اصالح طلبــان در انتخابــات 92 در 
ــی  ــا معرف ــد ب ــد و بای ــل کردن ــل عم ــه منفع ــن زمین ای
ــات 96، ایــن  ــه مــردم در انتخاب چهره هــای شایســته ب
انفعــال را جبــران کننــد.« او همچنیــن گفــت کــه اگــر 
آدم هــای شایســته را بــه مــردم معرفــی کنیــم، هماننــد 
موجــی کــه در انتخابــات هفتــم اســفند 94 راه افتــاد، در 

ــد. ــم راه می افت ــات 96 ه انتخاب

شهر

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه

انتخابات شورای شهر اردیبهشت 96 برگزار می شود

موانع بهبود فضای کسب وکار در کشور )بین یک تا 10، بدترین امتیاز: 10(

امتیازمؤلـفه
7.58مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها

7.31ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید

7.15وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه های حکومتی

6.89نرخ باالي بیمه اجباري نیروي انسانی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محترقه می کنند، مورد را به نیروی انتظامی اطالع دهند.



سیاست 
شــوروی،  بی وفایــی  از  کشــورمان  جمهــور  رییــس 
ســوییس و ایتالیــا در جنــگ هشت ســاله بــا عــراق 
کنگــره  در  روحانــی  حســن  اســت.  روایــت کــرده 
ــته در  ــه روز گذش ــهید ک ــت روز ش ــی بزرگداش بین الملل
ــدات  ــاره برخــی تهدی ــزار شــد، درب ــدس برگ مشــهد مق
ــر از  ــمنی نادان ت ــروز دش ــر ام ــه »اگ ــت ک ــی گف خارج
ــل  ــا تحمی ــر م ــگ را ب ــان جن ــه صدامی ــهریور ۵۹ ک ش
کــرد، بخواهــد اقدامــی کنــد بایــد بدانــد مــا هــم قــدرت 
بیشــتری داریــم، هــم نیــرو مســلح مــا آماده تــر 
ــن  ــل ای ــه مقاب ــاده هســتند ک ــان آم اســت و هــم جوان
تجاوزهــا بایســتند. اگــر کســی فکــر می کنــد کــه مــا از 
قدم هایــی کــه از ســال ۴۱ بــرای نهضــت مبــارزه و از ۲۲ 
ــتباه  ــم اش ــینی می کنی ــم، عقب نش ــن ۵۷ برگزیدی بهم
ــا پایانــش ادامــه خواهیــم داد.  ــد مــا ایــن راه ت کرده ان
ــتری  ــک بیش ــا تان ــالح ی ــگ س ــان جن ــا در زم ــا م آی
موشــک  داشــتیم؟  عظیمــی  توپ خانــه  داشــتیم؟ 
بیشــتری داشــتیم؟هواپیماهای پیشــرفته داشــتیم؟ 
دشــمن کــه همــه ابزارهــای نظامــی اش از نظــر عــده و 
عــده بیشــتر بــود امــا در نهایــت شکســت خوردنــد.« او 
ــا هواپیماهــای جنگــی  ــت کــرد کــه »بعدازاینکــه م روای
از آمریــکا را خریــداری کــرده  بودیــم می گفتنــد کــه 
چــون رابطــه ایــران بــا آمریــکا به هم خــورده، کســی 
نیســت ایــن هواپیماهــا را بلنــد کنــد و یــا حتــی بتوانــد 
تعمیــر کنــد. آن هــا می گفتنــد کســی نیســت کــه بتوانــد 
ــد باشــد  ــم بل ــرض ه ــد. برف ــا کار کن ــن هواپیماه ــا ای ب
ــری  ــد. در محاصــره ظاه ــر کن ــا کســی نیســت تعمی ام
ــرد  ــدا ک ــه پی ــال ادام ــت  س ــروع و هش ــا ش ــگ م جن
ــر  ــا هلی کوپت ــک ی ــتگاه تان ــک دس ــچ کشــوری ی و هی
ــطح  ــرد س ــوپ ب ــک ت ــه ی ــوپ ۲۳ ک ــداد. ت ــا ن ــه م ب
پاییــن اســت از شــوری ســابق خریــداری کــرده بودیــم 
ــر  ــد تعمی ــراب ش ــه خ ــا ک ــا آن ه ــتیم ب ــرارداد داش و ق
کننــد وقتــی بــه آن هــا گفتیــم، گفتنــد نمی توانیــم 
زیــرا شــما در جنــگ هســتید. سیســتم پدافنــد هوایــی 
داشــتیم کــه ســاخت ســوییس و ایتالیــا بــود. قــرارداد 
داشــتیم کــه اگــر خــراب شــد آن هــا او را تعمیــر کننــد. 
فرســتادیم آنجــا کــه گفتنــد مــا نمی توانیــم تعمیــر 
کنیــم. گفتنــد نمی توانیــم تعمیــر کنیــم چراکــه شــما در 
جنــگ هســتید. گفتیــم پــس بدهیــد خودمــان تعمیــر 
ــا  ــه م ــا را ب ــگ آن ه ــه جن ــه بهان ــم ب ــاز ه ــه ب ــم ک کنی

ــرب.« ــن از غ ــرق و ای ــد. آن از ش ــس ندادن پ

اسحاق میانجی گر
جهانگیری با واسطه شدن میان اصالح طلبان و رهبری

جا پای آیت هللا هاشمی گذاشته

روایت روحانی گزیده ها
از بی وفایی 

خارجی ها

استقبال اصالح طلبان
ــای  ــب واکنش ه ــف اصالح طل ــای مختل ــری چهره ه ــدار جهانگی ــر دی ــالم خب ــس از اع پ
متفاوتــی بــه ایــن موضــوع نشــان دادنــد؛ محمــود صادقــی، نماینــده اصالح طلــب تهــران 
از ایــن موضــوع اســتقبال کرد،  غالمحســین کرباســچی مذاکــره جهانگیری را عامــل مهم در 
جلوگیــری از جوســازی بــرای حــذف اصالح طلبــان دانســت، صــادق زیبــاکالم، تحلیل گــر 
ــه  ــد و نقط ــو باش ــم در گفت وگ ــد منظ ــان بای ــط اصالح طلب ــت راب ــم گف ــب ه اصالح طل
نظــرات را تشــریح کنــد. عبــاس عبــدی هــم گفــت کــه اصالح طلبــان بایــد پیش فــرض 
خــود دربــاره عــدم اســتقبال رهبــری از دیــدار بــا آن هــا را تغییــر بدهنــد. محســن صفایــی 
فراهانــی هــم از برقــراری ایــن ارتبــاط بــا رهبــری اســتقبال کــرد و گفت کــه همــه گروه های 

سیاســی بایــد بتواننــد بــا رهبــری ارتبــاط قانونــی و منطقــی داشــته باشــند. 

ته
نک

اسحاق جهانگیری معاون رییس جمهور

رفع نگرانی آیت اهلل جنتی با دقت
 هیأت نظارت بر انتخابات شوراها 

ایراد مجدد شورای نگهبان
 به الیحه حقوق مدیران

 ۳۸ تبصـره  بـه  نسـبت  ایـن شـورا  ایـراد  از  نگهبـان  سـخنگوی شـورای 
الیحـه برنامـه ششـم توسـعه دربـاره سـقف دسـتمزد مدیران در مشـاغل 
هفتـه  در  توسـعه  ششـم  برنامـه  الیحـه   38 تبصـره  داد.  خبـر  خـاص 
گذشـته به قـدری جنجالـی شـده بـود کـه برخـی رسـانه ها مجلـس را بـه 
حقـوق  تبصـره  ایـن  در  می کردنـد.  متهـم  نجومـی  حقوق هـای  از  دفـاع 
مدیـران در شـرایط خیلـی خاص و اسـتثنا تـا 24 میلیـون تومان افزایش 
پیـدا می کـرد. مجلسـی ها می گفتنـد ایـن تبصـره بنـا بـه ایـرادات قبلـی 
اجـرا  را  نگهبـان  تنظیم شـده اسـت و خواسـت شـورای  نگهبـان  شـورای 
کردنـد امـا ایـن نهـاد مجددًا بـه مصوبـه مجلس ایـراد گرفـت. آن طور که 
تسـنیم نوشـته، عباسـعلی کدخدایـی بـا اشـاره بـه بررسـی مـواد ارجاعی 
الیحـه برنامـه ششـم توسـعه از سـوی مجلـس بـه ایـن شـورا در جلسـه 
اخیـر گفـت: »در ایـن جلسـه اعضـای شـورای نگهبـان همچنـان بـر نظـر 
ایـرادات پیشـین نسـبت بـه تبصـره 38 الیحـه برنامـه  قبلـی خـود بـر 
ایـن  بـه  نسـبت  قبلـی  ایـرادات  و همـان  کردنـد  اصـرار  توسـعه  ششـم 
الیحـه وارد شـد. شـورای نگهبـان پیش تـر نیـز دربـاره مـاده 38 الیحـه 
برنامـه ششـم توسـعه نظـرش ایـن بـود کـه بـرای جلوگیـری از خـروج و 
گـردش نخبـگان از چرخـه مدیریتـی در مشـاغل خـاص تمهیداتی مطرح 
شـود و اصـالً مـا نظـری نسـبت بـه میزان حقـوق و دسـتمزد نداشـتیم.«

روزهــای بعــد از ســال 88 آن قــدر 
بــرای سیاســیون چپ گــرا ســخت 
آمــده بــود کــه خــود دســت بــه ابتکار 
عملــی بزننــد و ســه نفــر را راهــی 
دیــدار بــا رهبــری کننــد؛ دیــداری 
بــرای خــروج از انــزوای سیاســی. 
ــا  ــدازآن روزه ــال بع ــار س ــال چه ح
از همــان جنــس  بازهــم دیــداری 
ــک  ــا ی ــار تنه ــن ب ــده و ای ــرار ش تک
ــر میانجــی شــده اســت؛ اســحاق  نف

جهانگیــری. 
کــه  اصالح طلــب  کرمانــی  مــرد 
ــوی  ــار موس ــمش در کن ــال 91 اس س
)دیگــر  انصــاری  مجیــد  و  الری 
به عنــوان  اصالح طلــب(  کرمانــی 
اصالح طلبــان  واســط  حلقه هــای 
چنــد  بــود،  مطــرح  رهبــری  بــا 

او  حــاال  روزهــا،  بعــدازآن  ســال 
اعتمــاد  مــورد  و  معتمــد  آن قــدر 
ــان مســیر  ــر هم ــار دیگ ــه ب اســت ک
را بــرای هــم طیفــان سیاســی اش 
ایــن  یکه تــاز  حتــی  و  طــی کنــد 
ــح  ــد ُمصل ــدان شــود. او می خواه می
جمــع باشــد و در روزهــای فقــدان 
آیــت هللا هاشــمی کــه روزی مــراد 
او و دوســتان کارگزارانــی اش بــود، 
کلیــت  بــا  اصالح طلبــان  رابطــه 
بدهــد.  سروســامان  را  نظــام 
آن طــور کــه خبرآنالیــن نوشــته، او 
را  اصالح طلبــان  درخواســت های 
ــه  ــور ک ــانده و آن ط ــری رس ــه رهب ب
ــه  ــم گرفت ــه ه ــه نتیج ــودش گفت خ
ــش  ــر دوســتان چپ گرای اســت. دیگ
ــن  ــتر ای ــاط بیش ــه ارتب ــم از ادام ه
اردوگاه بــا رهبــری اســتقبال کرده انــد 

را  جهانگیــری  دل  هــم  همیــن  و 
بیشــتر گــرم کــرده اســت.

ادامه راه چهار ساله
اســحاق  جدیــد  نقــش  گرچــه 
ــتر  ــا بیش ــن روزه ــری در ای جهانگی
امــا  اســت،  زبان هــا  ســر  بــر 
ســال  چنــد  را  مســیر  ایــن  او 
ــال  ــود. او  س ــه ب ــم رفت ــش ه پی
91 ســعی کــرد بــه همــراه دیگــر 
پیشــگام  اصالح طلــب  چهره هــای 
بــا  طیــف  ایــن  بیشــتر  ارتبــاط 
ــه در آن  ــد. او بعدازآنک ــری باش رهب
ــاری  ــد انص ــراه مجی ــه هم ــال ب س
ــری  ــدار رهب ــه دی و موســوی الری ب
رفــت،  از تعریــف نکــردن رابطــه 
به ویــژه  رهبــری  بــا  احــزاب 
حــاال  گفــت.  اصالحــات  جریــان 
چهــار ســال از آن روزهــا گذشــته 

نماینــده  به عنــوان  توانســته  او  و 
جریــان اصالحــات بازهــم بــه دیــدار 
رهبــری بــرود و بــاز هــم نتیجــه 
حــدود  می دانــد.  رضایت آمیــز   را 
ــر  ــه  خب ــود ک ــش ب ــاه پی ــک م ی
ــد.   ــر ش ــری منتش ــا رهب ــدار او ب دی
ــت  ــدار گف ــن دی ــاره ای خــودش درب
کــه »اصالح طلبــان ممکــن اســت 
ــام  ــری در رأس نظ ــا رهب ــد ب نتوانن
ارتبــاط و تعامــل داشــته باشــند. 
رهبــری،  معظــم  مقــام  نظــرات 
ــه  ــع ب ــنی راج ــیار روش ــرات بس نظ
ــب اســت  ــان اصالح طل ــراد و جری اف
و اســتقبال خیلــی خوبــی انجــام 

شــد.«

جا پای آیت هللا
ــمی  ــت هللا هاش ــت آی ــد از درگذش بع
ــای  ــان نیروه ــأ در می ــاس خ احس
ــط  ــی راب ــرای جایگزین ــب ب اصالح طل
ایــن طیــف بــا رهبــری و اصولگرایــان 
ــاره  ــی درب ــت و گمانه های ــدت گرف ش
ماننــد  شــخصیت ها  از  برخــی 
علی اکبــر ناطــق نــوری٬ ســید حســن 
ــرازی  ــی، خ ــر والیت ــی٬ علی اکب خمین
رابط  هــای  به عنــوان  عــارف  و 
و  اصالح طلبــان  میــان  احتمالــی 
امــا هنــوز  رهبــری مطــرح شــد. 
ــت هللا  ــت آی ــادی از درگذش ــان زی زم

هاشــمی نگذشــته بــود کــه خبــر 
ــالب  ــر انق ــا رهب ــری ب ــدار جهانگی دی
موضــوع  همیــن  و  شــد  منتشــر 
ــامی  ــدای از اس ــه او ج ــان داد ک نش
جایــگاه  توانســته  مطرح شــده 
ــه  ــد. گرچ ــب کن ــری را کس میانجی گ
جهانگیــری  خیلی هــا  نظــر  بــه 
به صــورت کامــل جــای  نمی توانــد 
خالــی هاشــمی رفســنجانی را پــر 
ــری  ــه رهب ــا اســتقبالی ک ــا ب ــد ام کن
او کرده انــد  میانجیگــری  نقــش  از 
شــاید بتوانــد یکــی از نقش هــای 
متعــدد  آیــت هللا هاشــمی کــه همــان 
همــه  نــه  و  اســت   واســطه گری 
باعــث  و  بازســازی کنــد  را  آن هــا 
ایجــاد دریچــه ای تــازه بــرای نزدیکی 
باشــد.  رهبــری  بــا  اصالح طلبــان 
ــش  ــب نق ــاال در قال ــن ح او از همی
اصــالح  دوســتان  بــه  جدیــدش، 
ــت؛  ــرده اس ــم ک ــه ه ــش توصی طلب
ــان  ــم اصالح طلب ــر می کن ــن فک » م
ــکاری در  ــرای هم ــی را ب ــد اصول بای
داخــل نظــام رعایــت کننــد. روی ایــن 
اصــول هــم همــه از جملــه مقــام 
معظــم رهبــری و خــود اصالح طلبــان 
هــم حساســیت دارنــد. یکــی از ایــن 
ــی)ره(  ــای امام خمین ــول معیاره اص

ــت.« اس

هیـأت  دقـت  کـه  گفـت  کشـور  وزیـر 
نگرانـی  شـوراها  انتخابـات  بـر  نظـارت 
آیـت هللا جنتـی را رفـع می کنـد. عبدالرضا 
رحمانـی فضلی گفته نظارت بـر انتخابات 
شـوراهای اسـالمی شـهر بر عهده مجلس 
شـورای اسالمی اسـت و تجربیات خوبی 
هـم در ایـن زمینـه دارنـد؛ اگر دقـت الزم 
آیـت هللا جنتـی  یابـد، دغدغـه  افزایـش 
گذشـته  روز  او  شـد.  خواهـد  برطـرف 

پـس از پایـان جلسـه هیـأت دولـت در 
جمـع خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـؤالی 
جنتـی  آیـت هللا  اخیـر  اظهـارات  دربـاره 
رییـس مجلـس خبـرگان دربـاره نظـارت 
را  مطلـب  ایـن  اسـالمی،  شـوراهای  بـر 
داد: »مجلـس  ادامـه  مطـرح کـرد. وی 
در  نماینـدگان  از  سـازمان دهی  یـک 
سراسـر کشـور انجـام داده و در سراسـر 
کشـور در تمـام حوزه هـا و شهرسـتان ها 

ایـن هیـأت های نظـارت تشکیل شـده و 
متناسـب با اسـتعالمات مراجع چهارگانه 
کار خـود را انجـام می دهنـد.« رحمانـی 
فضلـی همچنیـن در پاسـخ بـه سـؤالی 
مبنـی بـر این کـه پیشـنهاد شـما بـرای 
فضـای  شـدن  دوقطبـی  از  جلوگیـری 
»اگـر  کـرد:  اظهـار  انتخابـات چیسـت؟ 
قانـون از سـوی همـه رعایـت شـود، ان 

نمی شـود.« دوقطبـی  شـاءلله 

انتقاد کیهان از مجری 
شبکه سه سیما

علیخانــی  نوشــت:  کیهــان 
برنامــه  اجــرای  جریــان  در 
ــا  دوشنبه شــب »ســه ســتاره« ب
اشــاره بــه صحبت هــای یــک چهــره ماهــواره ای کــه صــدای 
محســن چاوشــی را ســاختگی دانســته بــود، خطــاب بــه 
عالقه منــدان ایــن خواننــده اظهــار داشــت: »خــوب اســت 
کــه نقدپذیــر باشــیم؛ یــک نفــر آن ســر دنیــا نقدی بــه این 
مســئله دارد، به هرحــال بزرگ تــر اســت.« مقصــود احســان 
علیخانــی از فــردی کــه او را بزرگ تــر و متخصــص نامیــده، 

ــت. ــی اس ــارالتان لس آنجلس ــده ش ــک خوانن ی

علت غیبت علم الهدی در 
مراسم استقبال از روحانی

روحانــی در بــدو ورود بــه فرودگاه 
ــی  ــتقبال جمع ــورد اس مشــهد م
از مســووالن اســتان خراســان 
برخــی  گرفــت.  قــرار  رضــوی 
ــه  ــده ولی فقی ــور نماین ــدم حض ــد ع ــالش کردن ــانه ها ت رس
ــتقبال از  ــم اس ــوی در مراس ــدس رض ــتان ق ــت آس و تولی
ــوه  ــی جل ــرده و سیاس ــازی ک ــور را وارونه س ــس جمه ریی
ــدی و  ــم اله ــت هللا عل ــه آی ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای دهن
حجت االســالم ابراهیــم رییســی بــرای شــرکت در اجالســیه 

ــد. ــر می برن ــه س ــران ب ــرگان در ته دوم خب

اعضای »جمنا« حامی 
احمدی نژادند

ــای  ــت: اعض ــی گف ــد غرض محم
جمنــا) جبهــه مردمــی نیروهــای 
انقــالب اســالمی( از اصولگراهــای 
حامــی احمدی نــژاد هســتند و بعــد از روبــه رو شــدن 
دولــت مطلوبشــان بــا گرفتــاری از آن فاصلــه گرفتنــد، 
مــردم دیگــر این هــا را می شناســند. آقایــان در جمنــا 
ــه  ــر ب ــه اگ ــم ک ــا می گیری ــه امض ــا از هم ــه »م ــد ک گفتن
کاندیــدا نهایــی رســیدیم، کســی اعتراضــی نداشــته باشــد« 
امــا اینکــه تــا چقــدر ایــن حــرف کاربــرد داشــته باشــد بــه 

ــده موکــول اســت.  آین

هجمه ها علیه دولت و 
مجلس سیاسی است

نایــب  پزشــکیان،  مســعود 
گفــت:  مجلــس  رییــس 
و  دولــت  علیــه  هجمه هــا 
مجلــس بــر ســر حقوق هــای 
ــت  ــا صداق ــا ب ــت. آن ه ــی اس ــی و سیاس ــران جناح مدی
برخــورد نمی کننــد. کارهایــی کــه در خصــوص حقوق هــای 
نامتعــارف انجام گرفتــه تــازه نیســت. در ایــن اقــدام  
صــورت گرفتــه همــه از جملــه ایــن دولــت، دولــت قبلــی، 
ــد و شــورای  ــل بودن ــه و در آن دخی ــوه قضایی ــس، ق مجل
نگهبــان نیــز ایــن قوانیــن را بــه تصویــب رســانده اســت.

مدیر دو تابعیتی اداری 
نداریم

پورمحمــدی،  حجت االســالم 
ــر  ــت: مدی ــتری گف ــر دادگس وزی
و  نداریــم  اداری  تابعیتــی  دو 
چنــد لیســتی کــه اعــالم شــده مربــوط بــه شــرکت ها و در 
دســت بررســی اســت. وی در بخــش دیگری از ســخنانش 
ــاالی 10.5  ــه ب گفــت: امــروز توســعه صنعتــی در کشــور ب
درصــد رســیده اســت. بــا همــت دولــت تدبیــر و امیــد و بــا 
ســرمایه گــذاری 17 هــزار میلیــارد تومــان، 22 تــا 23 هــزار 

ــال شــدند. ــال در کشــور فع ــی غیرفع واحــد صنعت

دولتسیاستسیاستحاشیهحاشیه

ــت،  ــزه، مقاوم ــان، انگی ــر از ایم ــچ ســالحی برت هی

اتحــاد و یکپارچگــی مــردم نیســت، بایــد موشــک 

و هواپیمــا بســازیم و می ســازیم و ایــن دولــت 

در ایــن ســه و ســال نیــم در ســالح های راهبــردی 

ــاخته  ــزات را س ــته تجهی ــال گذش ــش از ده س بی

امــا  می کنــد  افتخــار  آن  بــه  و  کــرده  انبــار  و 

برابــر  در  را  مــا  آنچــه  می گویــد  درعین حــال 

ــد  ــروز می کن ــکا و مزدورانشــان پی اســرائیل و آمری

ــت. ــا نیس ــالحِ تنه س

رنا
 ای

س:
عک

دولتدولت

انتقال اموال از لوکزامبورگ تا سال 87 امکان پذیر بودسال ۸۶ می توانستیم اموال لوکزامبورگ را منتقل کنیم
وزیـر اقتصـاد دربـاره توقیـف 
یـک میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون 
در  ایـران  امـوال  دالری 
لوکزامبـورگ گفت: »در سـال 
۱۳۸۶ شـرکت لوکزامبورگـی بـه ایـران اخطـار داده بود 
کـه بهتـر اسـت امـوال خـود را منتقـل کند، امـا به این 
اخطـار توجهی نشـد.« علی طیب نیا دیروز در حاشـیه 
جلسـه هیـأت دولـت در جمـع خبرنـگاران گفـت: »در 
سـال های گذشـته مرسـوم بـوده کـه بانـک مرکـزی 
بخشـی از دارایی هـای خـود را به صـورت ارز یـا اوراق 
قرضـه نگهـداری می کـرده اسـت. در سـال ۲۰۰۲ تـا 
۲۰۰۷ بانـک مرکـزی اوراق قرضـی دالری کـه در اروپـا 

منتشـر می شـود را خریـداری کـرده اسـت.« وی در 
ادامـه افـزود: »امـا از سـال ۲۰۰۶ بـا تصویـب قوانیـن 
در آمریـکا مشـکالتی ایجـاد شـد و وجـوه دالری ما در 
خـارج از کشـور در معـرض خطر قـرار گرفـت. در پاییز 
۱۳۸۶ شـرکت لوکزامبورگـی کـه اوراق قرضـه دالری ما 
را نگهـداری می کـرد بـه ایـران اخطـار می دهد کـه بهتر 
اسـت ایـن منابـع را منتقـل کنـد و تـا خـرداد ۱۳۸۷ 
هـم فرصـت وجود داشـت کـه ایـن اوراق قرضه منتقل 
شـود، امـا فقـط ۲۲۰ میلیـون دالر از ایـن اوراق منتقـل 
شـد. اسـتنباط هـم ایـن بـود کـه چـون ایـن منابـع 
متعلـق بـه بانـک مرکزی اسـت نه دولت امـکان ضبط 

آن وجـود نـدارد.«

رییـس بانـک مرکـزی گفـت: 
»بانـک مرکـزی هـر زمـان که 
توانسـته اوراق و سرمایه هایی 
کـه درخطر بوده را از دسـترس 
نیـز کـه در شـرف  خـارج کـرده اسـت. در سـال ۸۷ 
تحریم هـا قـرار داشـتیم شـاید امـکان ایـن کار وجـود 
داشـت امـا بـه هـر دلیلی ایـن اتفـاق صـورت نگرفت.« 
ولـی هللا سـیف گفـت کـه ایـن موضـوع اتفـاق جدیـدی 
نیسـت. یـک ادعایـی را علیـه منابعـی کـه از سـال ۸۷ 
به صـورت اوراق دالری نـزد یـک امیـن در لوکزامبـورگ 
گذاشته شـده بـود، آن ادعایی اسـت که طـرف آمریکایی 
در قبـال خسـارت هایی کـه در حادثـه ۱۱ سـپتامبر در 

نیویـورک اتفـاق افتاده، لـذا دادگاه آمریکا تصمیم گرفته 
کـه ایـن منابـع را توقیـف کنـد. او با بیـان اینکـه دادگاه 
لوکزامبـورگ ایـن مسـئله را نپذیرفتـه و در اولیـن رأیـی 
کـه صـادر کرد ایـن تقاضـای آمریکایی ها رد شـد، اظهار 
داشـت: »در حقیقـت فرجـام خواسته شـده و آن هـم در 
شـرف رسـیدگی اسـت و دفتر خدمات حقوقـی به اتفاق 
وکالی بانـک مرکـزی ایـن مسـئله را در دسـت پیگیری 
دارنـد و بـا احتمال زیـاد آن ها موفق هـم نخواهند بود و 
آن چیـزی کـه در رسـانه های آمریکایی بیان شـده همان 
پرونده هـای قدیمی اسـت. کل دارایی مـا در لوکزامبورگ 
سـه میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون دالر بـود کـه بعضـی از آن ها 

منشـأ آمریکایـی و برخـی نیز صـادره اروپـا بود.«

انتخاباتــی  فعالیت هــای   
در  ملــت  اتحــاد  حــزب 
هماهنگــی  بــا  مناطــق  تمامــی 
عالــی سیاســت گذاری  “شــورای 
ــورت  ــان” ص ــی اصالح طلب انتخابات

. یــرد می پذ
ســتاد کل نیروهــای مســلح 
انتســاب  اطالعیــه ای  در 
شــبکه های  در  کانالــی  هرگونــه 
مجــازی و تلگرامــی را بــه ایــن 

ســتاد تکذیــب کــرد.
وزارت امــور خارجــه آمریــکا 
ــتور  ــدور دس ــح ص در توضی
اتبــاع  ورود  ممنوعیــت  جدیــد 
ایــران  جملــه  از  کشــور  چنــد 
بــه خــاک آمریــکا اعــالم کــرد: 
واشــنگتن موظــف اســت از ایمنــی 
محافظــت  آمریکایــی  امنیــت  و 

ــد. کن
وزیــر  دهقــان،   حســین 
دفــاع: بــه مجموعــه ای از 
دســت یافته ایم  دفاعــی  ســامانه 
تــا دچــار غافل گیــری از ســوی 
دشــمن  بلکــه  نشــویم  دشــمن 
نســبت بــه داشــته های دفاعــی 

مــا غافلگیــر شــود.
رییــس  گــردون،  تــاج 
برنامه وبودجــه  کمیســیون 
علیــه  هجمــه  بــه  اشــاره  بــا 
اســالمی:  شــورای  مجلــس 
ــه  ــی ک ــا چهره های ــه ب ــی ک آن های
مطــرح کردنــد نتوانســتند فضــا 
ــعی  ــال س ــد، ح ــی کنن را انتخابات
ایــن  موضوعــات  بــا  می کننــد 

بدهنــد. شــکل  را  فضــا 
ــن  ــن: پک ــر خارجــه چی وزی
صــورت  در  اســت  آمــاده 
حل وفصــل  بــرای  ضــرورت، 
و  تهــران  روابــط  در  اختالف هــا 

کنــد. میانجی گــری  ریــاض، 

 در زمان جنگ هم شــرقی و هم غربی ها ایران
 را تنها گذاشتند

گزارش

سال دوازدهم | شماره پیاپی 864 | پنج شنبه 19 اسفند 1395 034-32117852

3
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 کاغذ اخبار4 30 اسفند تعطیل رسمی است
سخنگوی دولت اعالم کرد: »طبق مصوبه دولت روز 30 اسفند به عنوان تعطیل رسمی اعالم شد.« محمدباقر 

نوبخت دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران افزود: »به تمام ادارات ابالغ شده که اگر 
کارمندی از روز شنبه تقاضای مرخصی کرد، با آن موافقت شود.« دولت در حالی 30 اسفند را تعطیل رسمی 

اعالم کرده که ثبت نام انتخابات شوراها از این روز آغاز می شود.



گزارش

اســدی  ذکاء  حمیــد 

رییــس ســتاد انتخابــات 

ارتباطــات  وزارت  از  اســتان: 

می خواهیــم  نیــرو  وزارت  و 

هماهنگی هــای الزم در رابطــه 

انتخابــات  پشــتیبانی  بــا 

تــا تجهیــزات  انجــام دهنــد 

ــات  ــزاری انتخاب ــرای برگ الزم ب

ــهرهای  ــی از ش ــزه در یک مکانی

اســتان فراهــم شــود.

رییــس  روز  انجــم 

شهرســتان  دادگســتری 

را  پیشــگیری  جیرفــت 

مهمتریــن و کــم هزینــه تریــن 

از  جلوگیــری  بــرای  عامــل 

ــای  ــب عرصه ه تصــرف و تخری

منابــع طبیعــی دانســت کــه 

توجــه شــود. آن  بــه  بایــد 

مدیــر  باقــری  علــی 

ارگ  جهانــی  پایــگاه 

ــراث  ــازمان می ــال س ــم: امس ب

فرهنگــی کشــور توجــه خاصــی 

بــه بحث نوروز و نــوروزگاه دارد 

ــوروز  ــی ن ــت مل ــت ثب ــه عل و ب

پایگاه هــای  تمــام  ایرانــی 

ــه  ــن مجموع ــور ای ــی کش جهان

بــه  مــا  و  دارنــد  را  برنامــه 

جشــن  بــم  در  ویــژه  طــور 

بــا  را  ســال  تحویــل  لحظــه 

حضــور مــردم در ارگ برگــزار 

. می کنیــم

ــر پورمحمــدی  ــی اکب عل

رفســنجان:  شــهردار 

ا…   CNG ســوخت  جایــگاه 

آبــاد بــه دلیــل عــدم پرداخــت 

هزینه هــای  التفــاوت  مابــه 

مربــوط بــه افــت فشــار توســط 

ــل شــده اســت. اداره گاز تعطی

بــم  دانشــگاه علــوم پزشــکی  اداره پرســتاری  رییــس 
ــه  ــوز ارائ ــم، مج ــز در شهرســتان ب ــون دو مرک ــت: »تاکن گف
مراقبت هــای پرســتاری در منــزل را از ســوی معاونــت درمــان 
ــم  ــد.« رحی ــت کرده ان ــم دریاف ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل دانش
زاده بابیــان اینکــه یــک مرکــز در شــهر بــم و یــک مرکــز در 
نرماشــیر منطقــه نظــام شــهر فعــال اســت، اظهــار کــرد: »بــر 
اســاس آیین نامــه جدیــد تأســیس مراکــز مشــاوره و ارائــه 
ــال  ــاه س ــوب تیرم ــزل مص ــتاری در من ــای پرس مراقبت ه
ــه ازای  ــد ب ــکی می توانن ــوم پزش ــگاه های عل ــاری، دانش ج
هــر 50 هــزار نفــر جمعیــت بــه یــک مرکــز مجــوز تأســیس 
اعطــا کننــد.« وی بابیــان اینکــه نخســتین آیین نامــه مراکــز 
مشــاوره و ارائــه مراقبت هــای پرســتاری در منزل از ســال 78 
در کشــور صــادر شــد، افــزود: »آیین نامــه جدیــد ایــن مراکــز 
بــرای پاســخ بــه انتظارهــا و نیازهــای اساســی مــردم و نظــام 
ســالمت و بــرای ســاماندهی بهتــر ایــن مراکز در تیرماه ســال 
جــاری از طــرف وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ابالغ شــده اســت.« رییــس اداره پرســتاری دانشــگاه علــوم 
پزشــکی بــم بــه راه انــدازی شــدن دفتــر مراقبــت در منــزل در 
بیمارســتان پاســتور اشــاره و تصریــح کــرد: »ایــن دفتــر بــه 
اســتناد مــاده 22 آیین نامــه تأســیس مراکــز مشــاوره و ارائــه 
ــاماندهی  ــور س ــزل و به منظ ــتاری در من ــای پرس مراقبت ه
ــس از  ــان پ ــداوم درم ــر ت ــارت ب ــزل و نظ ــت در من مراقب
ترخیــص، راه انــدازی خواهــد شــد.« رحیــم زاده اضافــه 
ــد  ــرارداد منعق ــده ق ــز  یادش ــا مراک ــا ب ــن واحده ــرد: »ای ک
می کننــد و بیمارانــی را کــه پــس از ترخیــص از بیمارســتان 
بــه خدمــات پرســتاری در منــزل نیــاز دارنــد بــه ایــن مراکــز 
ــن  ــد.« وی هــدف از تأســیس ای مجــوز دار معرفــی می کنن
واحــد در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی را ســاماندهی، تداوم 
و هماهنگــی در ارائــه مراقبــت از بیمــار پــس از ترخیــص از 
بیمارســتان، مراقبــت ایمــن و به صرفــه در منــزل در راســتای 
کاهــش زمــان بســتری، هزینه هــای درمانــی مراقبتــی، 
دوران نقاهــت، کنتــرل و کاهــش عفونت هــای بیمارســتانی و 
افزایــش توان بخشــی و بهبــود کیفیــت خدمــات پرســتاری 
ــا  ــاران و خانواده ه ــدی بیم ــش رضایت من ــت افزای و درنهای
عنــوان کــرد. وی بابیــان اینکــه مراکــز مجــوز دار زیــر نظــارت 
ــتند،  ــم هس ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم معاون
ــورت  ــز ص ــن مراک ــداوم از ای ــی های م ــرد: »بازرس ــار ک اظه
می گیــرد.« فهرســت مراکــز مراقبت هــای پرســتاری در 
ــی  ــگاه اینترنت ــم در پای ــزل دارای مجــوز در شهرســتان ب من

www.mubam.ac.ir قابل دســترس اســت.

محرومیت گریبان گیر 
کودکان محصل 

گزیده ها

گزارش
مراقبت مستمر 

از بیماران با ابالغ  
طرح مراقبت 

پرستاری در منزل

حمــزه نماینــده مــردم کهنــوج معتقــد اســت کــه مدیران 
آمــوزش و پــرورش بــرای ایجــاد تحــول  و بهبــود 
ــد امــا فقــط  شــاخص های آموزشــی قول هایــی می دهن
ــد  ــی متاســفانه عمــل نمــی کنن ــد ول حرفــش را می زنن
و تــا کنــون کــه چنیــن بــوده اســت. وی بیــان کــرد کــه 
کــه دولــت در بخــش بودجــه برنامــه خاصــی بــرای رفــع 
ــش  ــدارد و بخ ــروم ن ــق مح ــدارس مناط ــکالت م مش
ــزرگ  ــهرهای ب ــتان ها و ش ــز اس ــه  در مراک ــده بودج عم
توزیــع مــی شــود. او ســفر مدیــران و مســووالن مربوطــه 
ــه ایــن اســتان را الزمــه رفــع ایــن مشــکل دانســت و  ب
ــان  ــک نگاهش ــت از نزدی ــن وضعی ــدن ای ــا دی ــزود ب اف
اختصــاص  بیشــتری  بودجــه  و  می شــود  عــوض 

می دهنــد.

ث
مک

پیشرفت ۸۰ درصدی 

پروژه های بازار در کرمان

طرح آمارگیری هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی به پایان رسید

معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب 
ــد محصوالت کشاورزی  ــه تولی ــا طرح آمارگیری هزین ــه ب ــان در رابط کرم
جنــوب اســتان گفتــه ایــن طــرح کــه از 26 دی ســال جــاری بــه مــدت 45 
روز در 150 روســتای جنــوب اســتان آغــاز شــده، در حــال حاضــر فــاز اجرایی 
و میدانــی آن بــه پایــان رســیده اســت. مجیــد ســلطانی نــژاد اظهــار کــرد 
پرسشــنامه های آمــاری حاصــل از عملیــات میدانــی اســن طــرح پــس از 
ــا از  ــاد کشــاورزی داده می شــود ت ــه وزارت جه بررســی و آنالیــز نهایــی، ب
ــرای برنامــه ریزی هــای کوتــاه مــدت و بلنــد  نتیجــه نهایــی ایــن طــرح ب

مــدت در بخــش کشــاورزی اســتفاده   شــود.
ــده  ــام ش ــه تم ــرآورد هزین ــرح ب ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــد ه وی می گوی
یــک کیلوگــرم از محصــوالت زراعــی، بــرآورد متوســط هزینــه یــک هکتــار از 
محصــوالت زراعــی بــه تفکیــک مراحــل مختلــف کشــت، بــرآورد متوســط 
ــک  ــه تفکی ــن و کاشــت، داشــت و برداشــت ب ــاده ســازی زمی ــه آم هزین
نــوع عملیــات و نحــوه عملیــات غیرماشــینی و ماشــینی اســت. همچنیــن 
ــزان اســتفاده  ــرآورد متوســط می ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــر ای ــداف دیگ از اه
ــط و ارزش  ــزان متوس ــزارع و می ــاری م ــرای آبی ــف آب ب ــع مختل از مناب
ــی  ــوالت زراع ــار از محص ــک هکت ــرای ی ــاورزی ب ــرف کش ــای مص نهاده ه

اســت.

ــوج در  ــتان کهن ــردم شهرس ــده م نماین
مجلــس شــورای اســالمی وضعیــت 
مــدارس  آموزشــی  شــاخص های 
و  نکــرد  ارزیابــی  خــوب  را  اســتان 
ــان  ــدارس در اســتان کرم ــه م ــه ک گفت
بویــژه قســمت جنوبــی فاقــد تجهیــزات 
ــزاری و ســخت  ــرم اف الزم در بخــش ن

ــتند.  ــزاری هس اف
ــا روزنامــه  احمــد حمــزه در مصاحبــه ب
ــاظ  ــدارس از لح ــرد م ــار ک ــدس اظه ق
ــا  ــی تقریب ــزات آموزش ــاخص تجهی ش
ــن  ــدن ای ــا دی ــتند و آدم  ب ــر هس صف

وضعیــت در برخــی مــدارس گریــه اش 
 27 کــرد  تصریــح  وی  می گیــرد. 
ــار  ــتان رودب ــری در شهرس ــه کپ مدرس
ــن مدارســی  ــداد چنی ــود دارد و تع وج
ــج  ــه گن در روســتاهای شهرســتان قلع
ــد  ــد از عی ــن بع ــت. همچنی ــم نیس ک
بــه دلیــل نبــود تجهیــزات برودتــی 
ــدا  ــار مــدارس درختــی افزایــش پی آم
ماندگــی  عقــب  دلیــل  او  می کنــد. 
برخــی از اســتان ها در بهــره منــدی 
توزیــع  در  را  آموزشــی  امکانــات  از 
ــور  ــه در کش ــروت و بودج ــه ث ناعادالن

می دانــد.
حمــزه معتقــد اســت کــه مدیــران 
آمــوزش و پــرورش بــرای ایجــاد تحول  
آموزشــی  شــاخص های  بهبــود  و 
فقــط  امــا  می دهنــد  قول هایــی 

حرفــش را می زننــد ولــی متاســفانه 
عمــل نمــی کننــد و تــا کنــون کــه 
چنیــن بــوده اســت. وی بیــان کــرد کــه 
ــه  ــه برنام ــت در بخــش بودج ــه دول ک
خاصــی بــرای رفــع مشــکالت مــدارس 
بخــش  و  نــدارد  محــروم  مناطــق 
عمــده بودجــه  در مراکــز اســتان ها 
ــزرگ توزیــع مــی شــود.  و شــهرهای ب
ــران و مســووالن مربوطــه  او ســفر مدی
ــن  ــع ای ــه رف ــتان را الزم ــن اس ــه ای ب
ــدن  ــا دی ــزود ب ــت و اف ــکل دانس مش
ایــن وضعیــت از نزدیــک نگاهشــان 
ــتری  ــه بیش ــود و بودج ــوض می ش ع

می دهنــد. اختصــاص 

تعطیلی زود هنگام مدارس و 
ترک تحصیل دانش آموزان

بــم  نماینــده  نیکــزادی  ا...  حبیــب 
ایــن  آمــوزان  دانــش  تحصیــل  از 
آن  اطــراف  مناطــق  و  شهرســتان 
در کانکــس می گویــد کــه پــس از 
گذشــت 13 ســال از حادثــه زلزلــه بــم 
وضعیتشــان همیــن اســت. وی اظهــار 
کــرد برخــی از مــدارس بــا نیــروی 
انســانی متخصــص هــم مشــکل دارنــد 
و گاهــی مــدارس روســتاهایی کــه 
ــم اســت  ــش آموزانشــان ک ــداد دان تع
تعطیــل می شــوند و دانــش آمــوزان 
تحصیــل  بــرای  می شــوند  مجبــور 
بــه روســتاهای اطــراف برونــد کــه 
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی 
ــل  ــه دلی ــق ب ــن مناط ــا در ای خانواره
ناتوانــی در تامیــن هزینه هــای رفــت و 
آمــد بســیاری از آنهــا مجبــور بــه تــرک 

می شــوند. تحصیــل 
وی بــا تاکیــد بــر فعالیــت نهضــت 
ســواد آمــوزی در کشــور تصریــح کــرد 
در حالــی کــه هنــوز بــرای باســواد 
تــالش  بزرگســال  افــراد  کــردن 
ــن و  ــم س ــای ک ــا بچه ه ــود ام می ش
ســال در حــال تــرک تحصیــل هســتند. 

نیکــزادی ادامــه داد کــه یکــی دیگــر از 
ــی از  ــی برخ ــب ماندگ ــه های عق ریش
اســتان ها توزیــع ناعادالنــه در شــاخص 
هــای آموزشــی اســت. مــا یــک اســتان 
را بســیار فربــه و اســتان دیگــری را 
ــت  ــم و الزم اس ــف کرده ای ــر و نحی الغ
ــل  ــس بیشــتر از قب ــت و مجل ــه دول ک
ــرورش ســرمایه  ــوزش و پ در حــوزه آم

ــد. ــذاری کنن گ
بــه گفتــه وی دولــت قطعــا بــا دو 
توانــد  نمــی  هرگــز  بودجــه  درصــد 
و  تغییــر  را  آموزشــی  شــاخص های 
ــم از  ــان ه ــه معلم ــود بخشــد. البت بهب
ــی  ــود راض ــی خ ــای دریافت ــوق ه حق
بایــد  صــورت  هــر  در  و  نیســتند 
هزینه هــای جــاری و عمومــی آمــوزش 
و پــرورش را بــه صــورت معقــول در 
نظــر گرفــت. وی در اینبــاره افــزود 
بودجــه کشــور کــه دولــت در قالــب 
ــا  ــد ت ــس می ده ــه مجل ــرا ب ــه آن الیح
تصویــب شــود محــدود اســت امــا 
ــه  ــه گون ــرا ب ــد آن ــت و مجلــس بای دول
ــور  ــه ام ــه هم ــه ب ــد ک ــم کنن ای تنظی

پرداختــه شــود.

کرمـان  شـهر  یـک  منطقـه  شـهردار   
می گویـد پـروژه بدنـه  سـازی بـازار ۸۰ 
درصد پیشـرفت داشـته اسـت و اکنون 
تعویـض درب هـا و مرمـت جداره هـا در 
حـال انجـام اسـت. علـی سـعیدی بـا 
از پـروژه  اینکـه شـش فـاز  بـه  اشـاره 
میـدان شـهدا مشـتاق تـا پایـان سـال 

پـروژه  تصریـح کـرد  تکمیـل می شـود 
بـه  اتابـک  خواجـه  سـازی  محوطـه 
پایـان رسـیده و قـرار اسـت بـه عنـوان 
فرهنـگ سـرا و مرکـز محلـه راه انـدازی 
 شـود. وی در رابطـه بـا مرمـت حمـام 
بـاغ للـه می گویـد مرمـت پشـت بام رو 
بـه اتمام اسـت و مرمت فضـای داخلی 

بنـا نیـز بـه زودی بـه پایـان می رسـد.
بـه گفته وی ابنیه فرهنگسـرای شـهرک 
بنی هاشـم آمـاده بهره برداری اسـت و 
همچنیـن مرمـت مقبـره سـید جعفری 
اسـت.  اتمـام  بـه  رو  )گلبازخـان( کـه 
اسـت  قـرار  کـه  کـرد  بیـان  سـعیدی 

فضـای اطـراف بناهـای تاریخـی کرمان 
بـه پـارک تبدیـل شـوند کـه طراحی آن 
بـا در نظـر گرفتـن پارکینـگ، پیـاده رو، 
مبلمان و اِلِمان شـهری توسـط کارگروه 
بررسـی و  شهرسـازی در چنـد جلسـه 

تاییـد شـده اسـت.

نتایج مطلوب در بحث 
حاشیه نشینی

معــاون  اســدی  ذکا  حمیــد 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی 
بــا  کــرد:  تصریــح  اســتاندار 
مدیریــت جدیــد اســتان در چنــد ســاله اخیــر و همــکاری 
ــی در  ــج خوب ــه نتای ــتیم ب ــران توانس ــانی مدی و همپوش
ــم و  ــدا کنی ــا حاشــیه نشــینی دســت پی ــه ب بحــث مقابل
ــکل ها  ــی مش ــود تمام ــه وج ــه ب ــا توج ــتاورد ب ــن دس ای
ــم  ــوز ه ــت و هن ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای قانون و خاله
مدیــران اجرایــی آمادگــی دارنــد کــه کارهــای خوبــی را در 

ــد. ــام دهن ــه انج ــن زمین ای

راه اندازی 30 صندوق خرد 
اشتغالزایی در شهرستان ریگان

ــگان  ــدار ری ــری فرمان ــن باق امی
اینکــه  بــه  باتوجــه  می گویــد: 
ریــگان پایلــوت اقتصــاد مقاومتی 
شــرق اســتان اســت، تاکنــون 30 
صنــدوق خــرد اشــتغال زایی در شهرســتان راه انــدازی شــده 
کــه بیشــتر ایــن صندوق هــا خانوادگــی هســتند و اداره هــای 
ــن طــرح مشــارکت  ــداد و بهزیســتی هــم در ای ــه ام کمیت
ــه اینکــه هدفشــان برطــرف کــردن  ــا اشــاره ب ــد. وی ب دارن
فقــر معیشــتی مــردم اســت گفــت: ایــن صندوق هــا نقــش 

ــد. ــا می کنن ــن خصــوص ایف ــی در ای مهم

راهیان نور در رفسنجان

ــوول  ــی مس ــن مرعش ــید محس س
شهرســتان  دانشــجویی  بســیج 
ــزام 650 دانشــجوی  رفســنجان از اع
ایــن  مختلــف  دانشــگاه های 
شهرســتان در قالــب اردوی راهیــان نــور بــه مناطــق عملیاتــی 
جنــوب کشــور خبــر داد. او افــزود ایــن دانشــجویان از 16 
ــه مناطــق  ــوس ب ــا 15 دســتگاه اتوب ــا 24 اســفند ب اســفند ت
عملیاتــی جنــوب کشــور اعــزام خواهنــد شــد. وی گفــت: هدف 
ــای  ــا فداکاری ه ــان ب ــنایی جوان ــا آش ــن اردو ه ــزاری ای از برگ
ــت. ــدس اس ــاع مق ــال دف ــت س ــهدای هش ــدگان و ش رزمن

دستور جابجایی کارخانه 
آسفالت جیرفت ابالغ شد

رســتمی دادســتان دادگاه انقالب و 
عمومــی شهرســتان جیرفــت چند 
روز پیــش در پــی تجمــع اعتراض 
ــل  ــای حاص ــه آلودگی ه ــتان ب ــن شهرس ــردم ای ــز م آمی
ــی  ــا بجای ــتور ج ــه دس ــرد ک ــان ک ــفالت بی ــه آس از کارخان
ــدی  ــل جدی ــده و مح ــالغ ش ــت آن اب ــه مدیری ــه ب کارخان
بــرای احــداث کارخانــه در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بایــد 
در اســرع وقــت جابجــا شــوند. همچنیــن مقــرر شــده کــه تا 
زمانــی کــه ایــن کارخانــه جابجــا می شــود، تمامــی مســایل 

زیســت محیطــی را رعایــت کنــد.

بهره برداری از زایشگاه بیمارستان 
جیرفت اوایل سال نو

ــان  ــاون درم ــمس مع ــم ش قاس
دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفت 
گفــت: زایشــگاه بیمارســتان آیت 
ــا یــک هــزار و 800 متــر مربــع و اعتبــار 25  هللا کاشــانی ب
میلیــارد ریــال اوایــل ســال 96 بــه بهــره بــرداری می رســد. 
ــم  ــت یازده ــگاه در دول ــن زایش ــاخت ای ــد س وی می گوی
ــون 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی  ــا کن شــروع شــده و ت
داشــته، ایــن بیمارســتان بــه هفــت شهرســتان جنــوب در 

ــان و زایمــان خدمــات می دهــد. ــه تخصصــی زن زمین

حوادثفرهنگیحوادثحوادث حوادث

محیط 
شهرداریزیست

معاونت فرهنگی شهرداری و تدارکات نوروزیحضور سیمان ممتازان در نمایشگاه بین المللی محیط زیست

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
محیـط زیسـت با شـعار »اقتصاد 
سـبز، اقتصاد مقاومتی« و حضور 
300 شـرکت داخلـی و 20 شـرکت 
خارجـی از کشـورهای آلمـان، کـره جنوبـی، انگلسـتان، هلند، 
ایتالیـا، دانمـارک، چیـن، سـوید، فنالنـد، نیوزلنـد، فرانسـه، 
ژاپـن، روسـیه، نـروژ و اتریش در محل دایمی نمایشـگاه های 
بیـن المللـی تهـران بـر گـزار شـد.با معرفـی شـرکت سـیمان 
ممتـازان بـه عنـوان واحـد نمونه صنعت سـبز کشـور در سـال 
95، این شـرکت در شـانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط 
زیسـت حضـور پیـدا کـرده و دسـتاوردهای خـود را در حـوزه 
فعالیت های زیسـت محیطی بـه بازدیدکنندگان ارایـه داده اند.

به گزارش روابط عمومی، شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللی 
محیـط زیسـت، اسـفند مـاه 95 در محـل دایمـی نمایشـگاه 
 هـای بیـن المللی تهـران برگزار شـد و معصومه ابتـکار معاون 
رییـس جمهـور و رییـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت 
و محمدجـواد ظریـف وزیـر امـور خارجـه و بـا حضـور حجـت 
االسـالم مجیـد انصـاری معـاون حقوقـی رییـس جمهـور و 
بسـیاری دیگر از مدیران و مسـووالن به سـخنرانی پرداختند.
در عرصـه  آخریـن دسـتاوردها  نمایشـگاه  ایـن  در  غرفه هـا 
حفاظـت محیـط زیسـت، تامیـن و نصـب تجهیزات زیسـت 
محیطـی، انرژی   هـای پـاک، بازیافـت، تصفیه و بهینه  سـازی 
مصـرف انـرژی، پایش آلودگـی هوا، آب و پسـاب و تجهیزات 

آزمایشـگاه هـای معتمـد داخلـی و خارجـی را ارایـه کردند.

اجتماعـی  فرهنگـی  معـاون 
فعالیت هـای  از  کرمـان  شـهردار 
فرهنگـی  معاونـت  گوناگـون 
نـوروز  در  شـهرداری  اجتماعـی 
۹۶ بـرای شـهروندان و مسـافران نـوروزی خبـر داد و بیـان 
کـرد کـه امسـال جشـن سـال تحویـل بـا حضـور هنرمنـدان 
اسـتان در میدان گنجعلی خـان برگزار می شود.حجت االسـالم 
 والمسـلمين سـید مرتضی حسـینی اشـاره کرد برای معرفی 
نیـم روزه و یـک روزه ی  آثـار و جاذبه هـای شـهر تورهـای 
کرمان گـردی بـا عنـوان »کرمـون گـردون« به شـکل ویـژه در 
دو مسـیر متفـاوت بـرای مسـافران و شـهروندان در نظـر در 
نظر گرفته شـده و همچنین دو نمایشـگاه کتاب و محصوالت 

فرهنگـی بـه صـورت هـم  زمـان در پارک هـای »شـهید« و 
»مطهـری« بـر پـا می شـوند.

وی می گویـد مسـافران می تواننـد بـرای راهنمایـی با شـماره 
تلفـن32533835 -034 کـه بـه صـورت 16 سـاعت کاری 
فعـال اسـت تماس بگیرنـد و یا از خدمات ایسـتگاه های »از 
مـن بپـرس« اسـتفاده کنند. همچنیـن تورهای شـهری برای 
مراکـز خیریـه توسـط ایـن معاونـت بـرای ایـام نـوروز برگزار 
می شـود.وی افـزود مسـابقه ای در زمینـه عکـس خویـش 
انـداز بـا جاذبه هـای گردشـگری کرمـان طراحـی شـده کـه 
افـراد می تواننـد عکس هـای خـود را در ایـن زمینه به شـماره 
9015168237 تلگرام و در این مسـابقه شـرکت کنند و بعد از 

داوری، بـه عکس هـای برتـر جایـزه اهـدا می شـود.

هــدف از تأســیس مراکــز ارائــه مراقبت هــای پرســتاری 
ــای ســالمت بیمــاران  ــزل، تأمیــن، حفــظ و ارتق در من
به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم از طریــق ارائــه 
مراقبتــی،  زمینه هــای  در  پرســتاری  مراقبت هــای 
مشــاوره ای، آموزشــی، درمانــی، توان بخشــی و تأمیــن 
نیــروی انســانی کارآمــد بــا تأکیــد برافزایــش ســالمتی 
بیماری هــای  به ویــژه در  ناتوانــی  تأثیــر  و کاهــش 
بیماری هــای  و  ســرطانی ها  )صعب العــالج،  مزمــن 

خــاص ( ســالمندان اســت.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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صبح دیروز زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر فاریاب در جنوب استان را لرزاند. این زمین لرزه 
ساعت هشت و 30 دقیقه و 10 ثانیه و در عمق 17 کیلومتری زمین به ثبت رسیده است. طول 
جغرافیایی ۵۷.۱۷ و عرض جغرافیایی ۲۸.۳۰ از دیگر مشخصات این زمین لرزه است. 

شهرستان
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سامسونگ به تازگی کار تبلیغات سری ۹ تراشه ی اگزینوس را شروع کرده است. تراشه ای  که 

قرار است روی بعضی از مدل های گلکسی S8 قرار بگیرد. تراشه ی اگزینوس جدید از دو ISP یا 
Image Signal Processing پشتیبانی می کند و به همین دلیل باید روی گوشی های آینده 

این شرکت منتظر دوربین دوتایی باشیم.

»کتاب فروشی طاقچه« این تصویر را به مناسبت روز جهانی زنان بر روی شناسه خود منتشر کرده است. »کرمان تئاتر« با انتشار تصاویری از اجرای تئاتر »مرد مرده« خبر از شب های پایانی اجرا داده است.

شناسه منتسب به آیت هللا هاشمی رفسنجانی تصویری از صندلی خالی آیت هللا در مجلس خبرگان منتشر کرده است.»مردم کرمان« تصویری از برداشت سیب زمینی در منوجان منتشر کرده است.

در  منچســتریونایتد  باشــگاه  وبســایت 
بــه  برابــر روســتوف،  آســتانه دیــدار در 
ــن  ــن ای ــون« بازیک ــد از »ســردار آزم تمجی

تیم روسی پرداخته است.
دیــدار رفــت دو تیــم منچســتریونایتد و 
ــگ  ــای لی ــوب رقابت ه ــتوف در چارچ روس
ــزار  ــیه برگ ــب در روس ــنبه ش ــا پنجش اروپ

خواهد شد.
وبســایت رســمی »شــیاطین ســرخ« 

بررســی  بــه  گزارشــی،  انتشــار  بــا 
ــن  ــه ای ــود، تاریخچ ــب خ ــرایط رقی ش
ــن  ــه ای ــی ب ــی راهیاب ــگاه، چگونگ باش
مســابقات و معرفــی ســرمربی ایــن 
ــه و همچنیــن در قســمتی  تیــم پرداخت
ــه  ــون را ب ــردار آزم ــزارش،  س ــن گ از ای
خطرناک تریــن  و  ســتاره  عنــوان 
کــرده  معرفــی  روســتوف  بازیکــن 

است.

در این گزارش آمده است:
” ســتاره آن هــا کیســت؟ ســردار آزمــون در 
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان برابــر 
ــی  ــد گلزن ــو مادری ــخ و اتلتیک ــرن مونی بای
کــرده و همچنیــن بــا گلزنــی در برابــر 
ــار  ــروزی چه اســپارتا، نقــش مهمــی در پی
بــر صفــر روســتوف در دیــدار رفــت مرحلــه 

قبل ایفا کرده است.
ــل ســال ۲۰۱۵ از  ــه در اوای ــن ک ــن بازیک ای

»روبیــن کازان« بــه »روســتوف« ملحــق 
ــب  ــم لق ــن تی ــواداران ای شــد، از ســوی ه
»مســی ایــران« بــه اون داده شــده اســت. 
ــگ  ــاندن ۹ گل در لی ــر رس ــه ثم ــد از ب بع
مــاه  بازیکــن در  ایــن  داخلــی روســیه 
ــا،  ــه م ــب دیرین ــه رقی ــورد توج ــه م ژانوی

لیورپول نیز قرار گرفته است. “
رقابت هــای  در  ســردار  گل هــای  البتــه 
ــوده  ــر نب ــد بی تاثی ــن تمجی ــی در ای اروپای

است.
عبــاس در واکنــش بــه ایــن خبــر نوشــته:” 
بیــن ســردار و مســی  هیــچ شــباهتی 

نمی بینم؛ شاید یکم موهاشون! “
همچنیــن کاربــری بــا نــام »آقــای خــاص« 
ــم  ــا می دونی ــه م ــی ک ــا اونجای ــه:” ت گفت
لقــب ایرانی هــا بــه آزمــون زالتــان هســت، 
نــه مســی. ایــن لقــب رســانه های خارجــی 

برای آزمون هست. “
شناســه شــخصی ســردار در اینســتاگرام بــا 
برگــزاری  محــل  از  ویدیویــی  انتشــار 
مســابقه پنجشــنبه شــب در »اســتوری« بــه 
ــرده و  ــی مســابقه اشــاره ک ــورد تبلیغات بیلب
ــه خــودش نوشــته: ”  ــر آن خطــاب ب در زی

زالتان کی بودی تو“
همچنیــن در آســتانه ایــن دیــدار وبســایت 

ــو گل  ــار ویدی ــه انتش ــپورت« ب »اسکای اس
ــت و  ــتوف پرداخ ــب روس ــر او در ترکی اخی
ــط و  ــتر خ ــرای منچس ــب ب ــن ترتی ــه ای ب

نشان کشید.
ســردار آزمــون ۲۲ ســاله کــه افتخــار »هفــت 
گل ملــی در پنــج بــازی« را در کارنامــه 
ــم  ــزن تی ــن گل ــوان برتری ــه عن خــود دارد ب
ــی  ــه انتخاب ــران در دور دوم مرحل ــی ای مل

جام جهانی شناخته شد.
آزمــون کــه اولیــن دوبــل گل ملــی اش را در 
ــه  ــوام ب ــر گ ــر براب ــر صف ــروزی شــش ب پی
ــروزی دو  ــن کار را در پی ــت رســاند، همی ثب
بــر صفــر تیمــش برابــر عمــان کــه راهیابــی 
ایــران را بــه دور ســوم انتخابــی قطعــی 
کــرد، انجــام داد. آســان گل زدن ســردار 
ســبب شــده کــه از او بــه عنــوان »پادشــاه 
گلزنــی ایــران« در مســیر صعــودش و بعــدا 

»مسی ایران« یاد شود.
توییتــر  بــه   ۹۳ اردیبهشــت  از  ســردار 
پیوســته امــا از اســفند همــان ســال تــا بــه 
حــال توییتــی ارســال نکــرده اســت. او در 
اینســتاگرام بیــش از یــک و نیــم میلیــون 
ــب از  ــه صــورت مرت ــده دارد و ب ــال کنن دنب
تمرین هــا و بازی هایــش، مناســبت های 

مختلف پست می گذارد.

روز جهانــی زنــان کــه در گذشــته 
روز جهانــی زنــان کارگــر نامیــده 
اســت  بزرگداشــتی  می شــد، 
کــه هــر ســاله در روز هشــتم 
ــن  ــود. ای ــزار می ش ــارس برگ م
روز، روز برگــزاری جشــن هایی 
ــان  ــر جه ــان در سراس ــرای زن ب
مناطــق  بــه  بســته  و  اســت 
بــر  جشــن  تمرکــز  مختلــف، 
بزرگداشــت و دفــاع از حقــوق 
برگــزاری  و  قدردانــی  زنــان، 
دســتاوردهای  بــرای  جشــنی 
و  اجتماعــی  اقتصــادی، 

زنان است. سیاسی 
از  جهــان  در  توییتــر  کاربــران 
ــه  ــن روز ب نخســتین ســاعات ای

ــای  ــا توییت ه ــبت ب ــن مناس ای
جایــگاه  از  تجلیــل  بــه  خــود 
عرصه هــا  تمامــی  در  زنــان 
ده  از  کمتــر  در  و  پرداختنــد 
هشــتگ  ســاعت 
»ترنــد  بــه   #womensday
یــک« توییتــر جهانــی تبدیــل 

شد.
کاربــران عــرب زبــان توییتــر 
#الیــوم_ هشــتگ  بــا  نیــز 
نقــش  بــه  العالمی_للمــراه 
کشــورهای  جامعــه  در  زنــان 
آن هــا  از  تجلیــل  و  عربــی 
پرداختنــد. ایــن هشــتگ نیــز در 
کمتــر از ۴ ســاعت بــه ترنــد 

دوم جهانی تبدیل شــد.

روز جهانی زن در توییترزالتان کی بودی تو

اینترنــت و فضــای مجــازی روز بــه روز 
رســانی،  خدمــت  تســریع  و  رفــاه  بــه 
ــی  ــت خالف ــد. دریاف بیشــتر کمــک می کن
خــودرو، نمــره منفــی گواهینامــه و پرداخــت 
جریمه هــا از جملــه مــواردی اســت کــه 
بــرای انجــام آن هــا تــا پیــش از ایــن بایــد 
ــه دفاتــر پلیــس+۱۰ مراجعــه می کردیــم.  ب
ــن  ــی ای ــودرو« تمام ــی خ ــت خالف »لیس
ــن در  ــک اپلیکیش ــب ی ــات را در قال امکان

اختیــار مــا می گــذارد.

پــالک  از  بــود کــه  ســال ۱۳۸۴ 
ملــی بــرای وســایل نقلیــه رونمایــی 
ــا  شــد. تفــاوت پالک هــای جدیــد ب
پالک هــای قدیمــی در ایــن بــود 
ــد  ــک ک ــهر از ی ــام ش ــای ن ــه ج ک
دو رقمــی بــرای هــر شــهر اســتفاده 
 Car« اپلیکیشــن  می شــد. 
Plates« تشــخیص اینکــه هــر کــد 
متعلــق بــه کــدام شــهر ایــران اســت 

را آســان تر کــرده.

ــه و  ــرکت تهی ــاکو، ش ــن ایس اپلیکیش
ــران  ــی ای ــوازم یدک ــات و ل ــع قطع توزی
خــودرو خدمــات مختلفــی را بــرای 
دارنــدگان خودروهــای ایــن شــرکت ارائه 
ــه  می کنــد. از جملــه آنهــا می تــوان ب
ــن اصــل  ــت دهــی خدمــات، تضمی نوب
بــودن قطعــات، لیســت قیمت هــای 
نمایندگی هــا  فهرســت  محصــوالت، 
و فروشــگاه های ایســاکو و دفترچــه 

ــرد. ــاره ک ــا اش خودروه

معرفی
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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

آخر هفته

عطیه بهره بر
خبرنگار

پول شیشه
مهسا منافي

خـم شـدم روی زمیـن و مشـغول 
شکسـته  شیشـه های  جمع کـردن 

شدم.
- مامان جـان! شـما بـرو کنـار. من 

خودم جمع می کنم.
-نـه! تـو پاشـو. دسـتت رو زخمـی 

می کنی.
- بچه نیستم که مادر من!

چشـم غره ای رفت، بعد سـرش را از 
پنجـره بیـرون برد، نگاهـی انداخت. 

خبری نبود.
چـرا  »بی انصاف هـا!  گفـت: 
رو  مـردم  خونـه ی  شیشـه ی 
می شـکنن؟! قلبـم اومـد تـو دهنم. 

فکر کردم زلزله است.«
بچـه ان.  دیگـه.  »اتفاقـه  گفتـم: 
جایـی رو نـدارن بـازی کنـن. اآلن 
تـوي  چپیـدن  تـرس  از  هـم 

خونه شون.«
عصـر کـه شـد، دم در بودم که پسـر  
پشـت  از  هشت سـاله اي  هفـت 

صدایم زد.
- خانوم... خانوم.

برگشتم.
- بله؟

- شما خونه تون این جاست؟
- بله. کاری داری؟

کمی من و من کرد.
- نه. چیزه. اشتباه گرفتم!

خسـته بـودم. نـق زدم: »مـن رو یه 
لنگه پـا معطـل كـردي این جـا بگـی 

اشتباه گرفتم؟! واقعًا که!«
شـدم.  خانـه  وارد  و  را کوبیـدم  در 
چنـد قدمـی بیش تـر نرفتـه بـودم 

که در زده شد.
بلند داد زدم: »کیه؟«

صدایـی نیامد. در را بازکردم. کسـی 
پشـت در نبود. خواسـتم در را ببندم 
جلـوی  بـه کیسـه ای  چشـمم  کـه 
درافتـاد. برش داشـتم. توی کیسـه 

یک بستنی و یک تکه کاغذ بود.
نگرفتـم.  اشـتباه  مـن  »سـالم! 
شیشـه رو من شکسـتم. ببخشـید! 
نداشـتم. بسـتنی  رو  پـول شیشـه 

نوش جونتون!«

ــوت  ــان ل ــتانبول، بیاب ــی در اس ــراث جهان ــالس می ــن اج در چهلمی
بــه عنــوان نخســتین اثــر طبیعــی ایــران در فهرســت میــراث جهانــی 
ــات  ــوت و قن ــان ل ــده بیاب ــران پرون ــت. ای ــده اس ــت ش ــکو ثب یونس
ــات و  ــدا ۱۱ قن ــود. ابت ــرده ب ــی ارســال ک ــت جهان ــرای ثب ــی را ب ایران
ــد.  ــده ش ــی گنجان ــراث جهان ــت می ــوت در فهرس ــان ل ــپس بیاب س
کلوت هــای  طوالنی تریــن  مثــل  منحصربه فــردی  ویژگی هــای 
جهــان و گرم تریــن نقطــه جهــان بــا دمــای ۷۰.۷ درجــه سلســیوس و 
بلندتریــن تپه هــای ماســه ای جهــان در ریــگ یــالن در شــرق بیابــان 
ــی  ــراث طبیع ــت می ــت در فهرس ــته ثب ــه آن را شایس ــت ک ــوت اس ل

جهــان کــرد.

ث
مک

آیتم هـای  بهتریـن  از  یکـی 
سـس  سـیب زمینی«  »به وقـت 
آن اسـت. در ایـن »فسـت فود« 
سـس های مختلفـی از کچـاپ و 
مایونـز تـا سـس پنیـر، ایتالیایی 
بـه  و  دارد  وجـود  باربکیـو  و 
انتخـاب خودتـان روی غذایتـان 
سـس می زننـد. سـس هایی کـه 
بعیـد می دانیـم طعـم لذیـذ آن 
هـا را بتوانیـد در دیگـر »فسـت 

فود«هـای کرمـان پیـدا کنیـد.

داستان کوتاه

اســـتان کرمـــان دارای جاذبـــه 
ــادی  ــگری زیـ ــای گردشـ هـ
ایـــن  از  یکـــی  اســـت. 
جاذبـــه هـــا شـــهر کلوخـــی 
ـــت.  ـــوت اس ـــان کل ـــا هم و ی
ــوان  ــه عنـ ــا بـ ــوت هـ از کلـ
ــی  ــهر کلوخـ ــن شـ بزرگتریـ

ــود.  ــی شـ ــاد مـ ــان یـ جهـ
آخـــر ایـــن هفتـــه فرصـــت 
ــری  ــا سـ ــت تـ ــی اسـ خوبـ
شـــهر  بزرگتریـــن  بـــه 
کلوخـــی جهـــان بزنیـــد.

 105 در  لـــوت  دشـــت 
ــان  ــهر کرمـ ــری شـ کیلومتـ
ــت در  ــا حرکـ ــراردارد و بـ قـ
جهـــت شـــرق و ســـپس 
شـــمال شـــرق بـــه ایـــن 
در  رســـید.  مـــی  دشـــت 

طـــی مســـیر از یکـــی از 
بزرگتریـــن تونـــل هایـــی 
بایـــد  ای کشـــور  جـــاده 
نقطـــه  دو  کـــه  بگذریـــد 
و  کرمـــان  گرمســـیری 
ـــم  ـــه ه ـــیرچ را ب ـــی س ییالق
ــن  ــد. ایـ ــی کنـ ــل مـ متصـ
ـــا مســـاحتی بیـــش  دشـــت ب
ـــع  ـــر مرب ـــزار کیلومت از ۴۰ ه
بخشـــی هایی  بیـــن  در 
کرمـــان،  اســـتان های  از 

سیســـتان و بلوچســـتان و 
ـــرار دارد  ـــی ق ـــان جنوب خراس
و بـــا مســـاحتی در حـــدود 
ـــر، حـــدود  ـــزار کیلومت ۱۷۵ ه
ـــران  ـــعت ای ـــد از وس ۱۰ درص

را در بـــر گرفتـــه اســـت.
ــا  ــانه ای کلوت هـ ــهر افسـ شـ
کیلومتـــر  هـــزار   ۱۱ نیـــز 
و  دارد  وســـعت  مربـــع 
ســـال  هـــزار   ۲۰ حـــدود 
قبـــل، بـــا فرســـایش آبـــی 
ـــده  ـــود آم ـــه وج ـــادى، ب و ب
ــهداد،  ــر شـ ــت. در کویـ اسـ
بـــه  نمکـــزار  هکتـــار   ۱۰۰
تخـــم  جوشـــش  شـــکل 
مرغـــی وجـــود دارد کـــه در 
هیـــچ جـــاى دنیـــا مشـــابه 
یکبـــار  بـــا  نیســـت.  آن 

ــی  ــهر کلوخـ ــه شـ ــفر بـ سـ
شـــیفته آن مـــی شـــوید.  
هـــزار   ۳۰ در محـــدوده ای 
کیلومتـــری، در دل لـــوت، 
حـــق  موجـــودی  هیـــچ 
زندگـــی نـــدارد و حیاتـــی 
ــه  ــود و بـ ــی شـ ــده نمـ دیـ
ــوزانش  ــای سـ ــل گرمـ دلیـ
هیـــچ باکتـــری هـــم زنـــده 
نمـــی مانـــد. شـــاهد ایـــن 
ــالم گاوی  ــد سـ ــا جسـ ادعـ
زمســـتان  در  اســـت کـــه 
ـــوت  ـــر ل ـــال ۱۳۶۵ در کوی س
تلـــف شـــده اســـت. پـــس 
ــال از آن  ــت ۱۵ سـ از گذشـ
زمـــان، جســـد ایـــن گاو در 
حالـــی کـــه براثـــر نـــور شـــدید 
ـــود،  ـــاب خشـــک شـــده ب آفت

تغییـــری  هیـــچ  بـــدون 
پیـــدا شـــد. کلـــوت هـــا 
ــر  ــی، بکـ ــده ای طبیعـ پدیـ
ــتند  ــز هسـ ــگفت انگیـ و شـ
ـــی از  کـــه دیـــدن آن هـــا خال
ـــه  ـــرای اینک ـــت ب ـــف نیس لط
بتوانیـــد  ســـفر  یـــک  در 
بیشـــترین جاذبـــه هـــای 
ــط  ــن محیـ ــگری ایـ گردشـ
ـــب  ـــت ش ـــر اس ـــد بهت را ببنی
ــد.  ــپری کنیـ ــا سـ را در آنجـ
ـــپ  ـــن کم ـــبختانه چندی خوش
کویـــری بـــرای مهمانـــان 
ـــده  ـــه ش ـــر گرفت ـــر درنظ کوی
ــا  ــد بـ ــی توانیـ ــت و مـ اسـ
ــب را  ــر شـ ــان خاطـ اطمینـ
ـــه  ـــتارگان ب ـــای س ـــا تماش ب

ــانید.  ــح برسـ صبـ

آخـر هفته هـا معمـوالً بهتریـن زمـان بـرای 
تفریـح کـردن اسـت. تفریحی کـه می تواند 
ورزش، تماشـای یک فیلم در سینما، تیاتر، 
کنسـرت و حتـی خرید کـردن باشـد. میان 
ایـن گزینه هـا حـق انتخـاب داریـد. بعـد از 
هرکـدام از ایـن کارهـا اما حتمـًا باید به یک 
کار دیگـر بپردازید؛ غـذا خوردن و چه چیزی 
یـا  شـب  شـنبه  پنـج  این کـه  از  بهتـر 
جمعه شـب همراه با دوسـتان یـا عزیزانتان 
در بیـرون از خانـه غـذا بخوریـد. دو هفتـه 
پیـش برای پنج شـنبه و جمعه مکانـی را به 
سـنتی  غـذای  معرفـی کردیـم کـه  شـما 
داشـت. غذاهایی کـه در منزل هم می توانید 
آن هـا را بپزیـد. امـا امـروز می خواهیـم بـه 
شـما جایـی را پیشـنهاد دهیـم کـه انصافـًا 
می شـود.  سـرو  آن  در  خـاص  غذاهایـی 
بن مایـه همـه غذاهای این »فسـت سـود« 

سـیب زمینی اسـت و به همین دلیل نامش 
ایـن  سـیب زمینی« گذاشـته.  »به وقـت  را 
»فسـت فـود« در بلـوار نصـر واقع شـده و 
بـا  غذاهایـش  همـه  اینکـه  علی رغـم 
سـیب زمینی درسـت می شـوند، تنوع بسیار 
باالیـی دارد. یکـی از بهتریـن و لذیذتریـن 
غذاهـای »به وقـت سـیب زمینی« بشـقاب 
از  داغ  بشـقاب  ایـن  اسـت.  میکـس 
سـیب زمینی سـرخ کرده، فیله مرغ، گوشت 
پیتـزا  پنیـر  و  قـارچ  بیـف، سـس  رسـت 
مـزه  نگوییـم  اگـر  و  می شـود  درسـت 
می تـوان گفـت کم نظیـر  دارد،  بی نظیـری 
اسـت. قیمـت این بشـقاب 16 هـزار تومان 
اسـت و برای دو نفر که زیاد پرخور نیسـتند 
کافـی اسـت. اگر هـم یکی پرخور باشـد، در 
بشـقاب  یـک  داغ،  بشـقاب  ایـن  کنـار 
سـیب زمینی بـا قـارچ و پنیـر بـه قیمـت 9 

هـزار تومـان سـفارش دهیـد. بـرای تسـت 
امشـب  می کنیـم  پیشـنهاد  غذاهـا  دیگـر 

سری به »به وقت سیب زمینی« بزنید.

سیب زمینی خاص، سس خاص تر

ایــن هفتــه بــه شــما طریقــه ی 
درســت کــردن کشــک کــدو کرمانــی 
ــم  ــم، امیدواری را آمــوزش مــی دهی

کــه مورد توجه شــما قرار گیرد. 

تهیــه کشــک کــدو  طــرز 
: کرمانی 

ــس از  ــا را پ ــدد از کدوه ــش ع ش
ســرخ  و  خــرد  گرفتــن،  پوســت 
ــاز داغ، ســیرداغ  کنیــد. نیمــی از پی
ــرد  ــی خ ــه فرنگ ــای گوج ــه ه و فیل
ــد  ــد و چن ــه کنی ــز اضاف ــده را نی ش
بــار هــم بزنیــد. کمــی نمــک، فلفــل 

و زردچوبه به آنهــا بیفزایید.
ــرده و  ــم ک ــرارت را مالی ــپس ح س
ــا  ــا کدوه ــد ت ــرف را بگذاری درب ظ
ــد  ــد. بع ــی بپزن ــه فرنگ ــا آب گوج ب
از آن کــه آب غــذا کشــیده شــد، 

ــه و شــعله  نیمــی از کشــک را اضاف
خاموش کنید. را 

و  شــده  خــرد  ســپس کدوهــای 
ــوب  ــا گوشــت ک ــی را ب گوجــه فرنگ
ــود.چهار  ــرم ش ــا ن ــد ت ــال بکوبی کام
کنــار  کــه  را  کدوهایــی  از  عــدد 
نصــف  وســط  از  ایــد،  گذاشــته 
اجــازه  و  کنیــد  ســرخ  و  کــرده 
ــی  ــز کم ــا نی ــن کدوه ــا ای ــد ت دهی

بپزند.
را  شــده  نیــم  دو  کدوهــای  مغــز 
ــد.  ــرف بچینی ــد و در ظ ــارج کنی خ
از مخلــوط کشــک  را  آنهــا  وســط 
ــد و  ــر کنی ــی پ ــه فرنگ ــدو و گوج ک
داغ،  پیــاز  بقیــه  بــا  را  آن  روی 
ــا داغ و  ــردو، نعن ــودر گ ــیرداغ، پ س

کشــک تزیین کنید.

جمعه، کشک کدوی کرمانی بخورید 

پيشنهاد جمعه ؛

كوير  برويد و كلوت ببينيد

فیلم ببینید لطفا
بـرای  زیـادی  هـای  انتخـاب  هفتـه  ایـن 

تماشای فیلم در سینماهای کرمان دارید.
 6 فیلمـی که هر کدام سـبک متفـاوت خود 

را دارند در آخر هفته از دست ندهید.
سینما شهر تماشا 

خوب، بد، جلف  
کارگردان: پیمان قاسم خانی

خالصه داسـتان فیلم : یک کارگـردان هنری 
سـینما از طـرف تهیـه کننده اش تحت فشـار 
اسـت تـا از دو بازیگـر تجـاری برای بـازی در 
نقش هـای اصلـی فیلمش اسـتفاده کنـد. از 
نظـر کارگـردان آن هـا بدتریـن انتخاب هـای 
ممکـن هسـتند، امـا اگر می خواهـد که فیلم 
را بسـازد مجبور اسـت در مدت کوتاهی آن ها 
را بـه نقش هایشـان نزدیـک کنـد و ایـن کار 

آسانی نیست.
پژمـان  نـژاد،  فـرخ  حمیـد  بازیگـران:  

جمشـیدی، سام درخشانی، ویشکا آسایش، 
مانی حقیقی، مجید مظفـری، رضا رویگری، 

نسیم ادبی، نیوشا ضیغمی 
ساعت های اکران: 17:00 ، 19:00 و 21:00

هلن 
کارگردان:  علی اکبر ثقفی

خالصه داستان فیلم :
داسـتان دختـری اسـت کـه بـا خانـواده اش 

دچار چالش هایی می شود.
بازیگـران: روشـنک گرامـی، پژمـان بازغـی، 
هوتن شـکیبا، ستاره پسـیانی، امین حیایی، 

رویا نونهالی، اشکان مهری، سارا کاشفی
ساعت های اکران: 18:30 و 20:30

*مبارک 
کارگردان: محمدرضا نجفی امامی

خالصـه داسـتان فیلـم :»مبـارک« داسـتان 
دختـری اسـت بـه نـام گل پـری بـا بـازی  

ماجـرای  درگیـر  کـه  النازشاکردوسـت 
عروسـک های می شـود کـه از داسـتان های 

نقالی پدر بزرگش وارد زندگی او شده اند.
بازیگـران:  النـاز شاکردوسـت، امیـر رهبـری، 
تـورج نصـر، منوچهـر آذر، حسـن کریم خان 

زند، مرجان سپهری
ساعت اکران: 17:00 

سینما آسیا
* هفت ماهگی

کارگردان:  هاتف علیمردانی
خالصـه داسـتان فیلـم: گاهی پیـش از آنکه 

بدانی، خیلی زود دیر می شود.
بازیگـران:  حامـد بهـداد، بـاران کوثـری، پگاه 
آهنگرانـی، هانیـه توسـلی، احمد مهـران فر، 

فرشته صدرعرفایی
 ،18:00  ،16:30  ،15:00 اکـران:  هـای  سـاعت 

19:30 و 21

سینما مهتاب
سالم بمبئی

کارگردان:  قربان محمدپور

میـرزا،  دیـا  گلـزار،  محمدرضـا  بازیگـران: 
بنیامیـن بهادری، شـایلی محمودی، گلشـن 
گـروور، بهـروز چاهـل، پونـا مدیلـون، دالیپ 

تاهیل
خالصه داستان فیلم :

داسـتان آشـنایی یـک دختـر هنـدی و یک 
پسـر ایرانـی را روایـت می کنـد کـه هـر دو 
دانشـجوی پزشکی هسـتند و درگیر اتفاقات 

پیچیده ای می شوند.
ساعات اکران: 15:00، 17:00، 19:30و 21:30

سینما مهتاب
چهار اصفهانی در بغداد

کارگردان:  محمدرضا ممتاز
خالصه داستان فیلم :

داسـتان زندگـی خانـواده ای را روایت می کند 
کـه در سـال 65 و دوران جنـگ قـرار دارنـد و 

تصمیم می گیرند از کشور فرار کنند.
پوراندخـت  امیرفضلـی،  ارژنـگ  بازیگـران: 
مهیمـن، نسـرین مقانلو، جعفر دهقـان، اکبر 

عبدی، قاسم زارع زاغه

سریال »عاشقانه« برای پخش در شبکه خانگی با کارگردانی منوچهر هادی ساخته شده است. بازیگران مطرحی مثل 
مهناز افشار، محمدرضا گلزار، پانته آ بهرام، فرزاد فرزین، هومن سیدی، علیرضا زمانی نسب، یکتا ناصر در این سریال 
بازی می کنند. در خالصه داستان این سریال اینطور آمده است که آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک 
زن، به هم می ریزد .

پیشـنهاد موسـقی صفحـه »آخـر هفتـه« گـوش دادن بـه 
آلبـوم جدیـد »میثـم ابراهیمـی« بـا عنـوان »تیک« اسـت 
کـه 15 اسـفند در سراسـر کشـور منتشـر شـد. بـه گـزارش 
موسـیقی ما، خواننده قطعه مشـهور »یکی همیشـه هست« 
کـه آخریـن آلبـوم خـود را دقیقـًا دو سـال پیـش بـه بـازار 
موسـیقی فرسـتاده بـود، اثـر جدیـدش را در حالی منتشـر 
فلش ِممـوری،  قالـب  در  اثـر  ایـن  انتشـار  خبـر  کـرد کـه 
بازتاب هـای مختلفـی در فضـای مجـازی پیـدا کـرد. ایـن 
آلبـوم بـه تهیه کنندگـی »خشـایار بـرزه« و از سـوی شـرکت 
»هنرنمـای پارسـیان« روانـه بـازار موسـیقی کشـور شـده 

ست.   ا
در  جدیـدش  آلبـوم  انتشـار  خصـوص  در  ابراهیمـی 
حافظه هـای جانبـی USB گفتـه: »بـرای انتشـار ایـن آلبوم 
در قالـب فلـش ممـوری، چنـد هـدف عمـده داشـته ایم کـه 
یکـی از آن هـا تشـویق مخاطبیـن بـه خریـد نسـخه اصلـی 
آثـار فرهنگـی اسـت؛ بـه طوری کـه می توانند بـه بهانه خرید 
یـک آلبوم موسـیقی، یک فلش ِمموری هم داشـته باشـند 
کـه تـا همیشـه قابـل اسـتفاده خواهـد بـود. هـدف دیگـر، 
تسـهیل در اسـتفاده از نسـخه اصلی آلبوم ها اسـت؛ چرا که 
سـی دی هایی کـه از آلبوم هـا منتشـر می شـوند، بـا فرمـت 
رایانه هـای  در  ذخیـره  بـرای  و  )Audio( هسـتند  صوتـی 
شـخصی، نیـاز بـه Rip کردن آن ها اسـت که برخـی کاربران 
آشـنایی کافـی بـا ایـن روش ندارنـد و در نهایـت بـه دانلـود 
کـردن قطعـات روی می  آورنـد. امـا فایل هایـی کـه در فلش 
ممـوری قـرار دارنـد بـه آسـانی قابـل کپـی کردن هسـتند.« 
 آلبـوم »تیـک« 15 قطعـه دارد کـه »لبخنـد عروسـکی«، 
»عشـق من«، »بی انصاف«، »عزیزم«، »خواب«، »شـب و 
سـتاره«، »تـو باعث شـدی«، »دنیـای بی رحـم«، »آرومم«، 
»رد پا«، »سـکوت«، »فکرشـو کـن«، »دیوونـه«، »یادته« و 

»نفـس عمیـق« نـام دارند.
سـینا  شـیخی،  شـاهین  توسـط  آلبـوم  ایـن  ترانه هـای   
شـعبانخانی، عاطفـه حبیبـی، مهـرزاد امیرخانـی و هـادی 
زینتـی سـروده شـده و صالـح رضایی، سـیما شـعبانخانی، 
میثم ابراهیمی و محمدرضا رهنما، آهنگسـازان آن هسـتند. 

موسیقی
»تیک« آخر 

هفته را از دست 
ندهید

مقدار / کالریاندازهمواد الزم
100 گرم / 380 کالری1 پیمانهکشک

100 گرم / 18 کالری750 گرم )10 عدد متوسط(کدو سبز

100 گرم / 164 کالری2 قاشق غذاخوریپیاز داغ

نامشخصبه میزان الزمسیر داغ، نعنا داغ

100 گرم / 15 کالری4 عددفیله گوجه فرنگی

100 گرم / 688 کالریبرای تزیینپودر مغز گردو

100 گرم / 0 کالریبه میزان الزمنمک، فلفل، زردچوبه

100 گرم / 900 کالریبه میزان الزمروغن

وضعیت هوای روز پنجشنبه
1395/12/19

وضعیت هوای روز جمعه
1395/12/20



هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 139460319012000681 
و رای اصالحـی 139560319012006194هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض  متقاضـی خانـم صغری احمدی پناه فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه 1 صادره از سـیرجان در ششـدانگ یک بـاب خانه به 
مسـاحت 266/48 مترمربـع )کـه در آگهـی قبـل 245/9 قیـد گردیـده بـود( پـالک 12 فرعـی از 269 اصلـی واقـع در بخـش 36 کرمـان به آدرس سـیرجان امـام زاده احمد کوچه اسـتخر 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عزیـزهللا پورجعفرابـادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود درصورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت یـک ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات 

سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1395/12/04    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1395/12/19    م الف 528رئیس ثبت اسناد و امالک -  عباس ملکی

دادنامه
پرونده کالسه 9309983417801306 شعبه 103 دادگاه کیفری  دو شهر کرمان )103 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9509973411801195

شاکی: خانم فاطمه امینی ساردوئی فرزند حضرتقلی به نشانی شهرستان کرمان قائم اباد کوچه 8 بعد از چهار کوچه پالک 16 
متهـم: آقـای وحیـد احمـد پـور جعفرآبـاد صیـد محمد به نشـانی تهـران خزانـه بخارای فلکه دوم عباسـی کوچه حسـن کوهسـتانی پالک 6 اتهـام هـا: 1-کالهبرداری، 

2-تحصیـل مال از طریق نامشـروع
گردشکار: دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:درخصـوص اتهـام آقـای وحیـد احمـد پـور جعفرآبـاد صیـد محمـد دایـر به تحصیـل مال از طریق نامشـروع بـه مبلغ هفتـاد میلیون ریال حسـب شـکایت خانم فاطمه 
امینـی سـاردوئی فرزنـد حضرتقلـی، دادگاه بـا عنایـت بـه شـکایت شـاکی و ارائـه مـدارک و مسـتندات خویـش و اسـتعالم صـورت گرفته بانـک که موید ادعای شـاکی می باشـد 
و احضـار متهـم بـه آدرس اعالمـی از طریـق نشـر آگهـی کـه علـی رغـم ابـالغ وقت بـه نحـو قانونـی در دادسـرا و دادگاه حاضر نگردیـده اسـت و دفاعی بعمل نیـاورده اسـت لذا بزه 
انتسـابی بـه متهـم را محـرز و مسـلم تشـخیص داده و مسـتندا بـه مـاده 2 از قانـون تشـدید مجـازات مرتکبین ارتشـاء اختالس و کالهبـرداری متهم موصـوف را عالوه بـر رد مبلغ 
هفتـاد میلیـون ریـال در حـق شـاکی بـه تحمل یکسـال حبس محکوم مـی نماید رای صـادره غیابی و ظرف مدت بیسـت روز پس از ابالغ قابـل واخواهی در همیـن دادگاه و ظرف 

مـدت بیسـت روز پـس از آن قابـل تجدیـد نظـر خواهـی در محاکـم محتـرم تجدید نظر اسـتان کرمان می باشـد.
رئیس شعبه سوم دادگاه کیفری 2 کرمان – سید مجتبی موسوی

و  موبایـل  گوشـی های  دنیـای  مثـل  درسـت 
کامپیوترهـای شـخصی، دنیـای تلویزیون هـا هم، 
روزبـه روز جذاب تـر می شـود. بـا توجـه بـه اینکـه 
تلویزیـون دسـتگاهی اسـت کـه دسـت کم، سـه 
چهـار سـالی مهمـان خانه مـان اسـت و در بـازار 
امـروز می تـوان از تلویزیون هایـی هم قیمـت یـک 
گوشـی موبایـل تـا هم قیمـت یـک خـودرو پیـدا 
کـرد، الزم اسـت پیـش از خریـد تلویزیـون، تمـام 
مشـخصه های آن را مـورد بررسـی قـرار دهیـد. بـه 
همیـن منظـور راهنمایـی جامـع  خریـد تلویزیون 
در دیجـی کاال را تهیـه کرده ایـم تـا شـما را بـا تمام 
ابعـاد، اصطالحـات و حقه هـای بازاریابـی دنیـای 

تلویزیـون  آشـنا کنـد. بـا مـا همـراه باشـید.

چقدر می خواهید هزینه کنید؟
مهم تریـن فاکتـور در خریـد هـر کاالیـی، مقـدار 
هزینـه ای اسـت که قرار اسـت برایـش بپردازید. 
بـه  و  بگذاریـد  وقـت  سـاعت ها  اسـت  ممکـن 
تلویزیـون مـورد نظرتان برسـید و بعدش متوجه 
شـوید کـه قیمتـش چنـد برابـر بودجه ای اسـت 
اسـت  بهتـر  پـس  بودیـد.  گرفتـه  نظـر  در  کـه 
پیـش از شـروع، تعییـن کنیـد کـه دقیقـا چقدر 
می خواهیـد بـرای یـک تلویزیـون هزینـه کنیـد. 
گسـترده  خیلـی  تلویزیون هـا  قیمتـی  بـازه ی 

ست.  ا

برند مورد عالقه تان کدام است؟
هیـچ گرانـی بی حکمـت و هیـچ ارزانـی بی علـت 
نیسـت. اینکـه صرفـا بـه دنبـال تلویزیونـی بـا 
مشـخصات خاصـی باشـید و هیـچ نگاهـی بـه 
هوشـمندانه ای  نکنیـد، کار  سـازنده اش  شـرکت 

نیسـت.
در  مرجـع  سـایت های  از  تعـدادی  هرسـاله، 

سـازنده ی  شـرکت های  تلویزیـون،  زمینـه ی 
ایـن دسـتگاه ها را بـر اسـاس معیارهایـی مثل 
بازخـورد خریـداران، پشـتیبانی فنـی، طراحـی، 
گارانتـی، کیفیـت تصویـر و صـدا، خالقیـت و 
ارزش خریـد، رده بنـدی کـرده و برتریـن برندها 

می کننـد. مشـخص  را 

چقدر به دقت تصویر اهمیت 
می دهید؟

 )Resolution( »دقـت تصویـر یـا »رزولوشـن
بـه تعداد پیکسـل های موجـود در صفحه نمایش 
گفتـه می شـود که تاثیر مسـتقیمی در شـفافیت 
تصویـر پخش شـده دارنـد. هرچقـدر رزولوشـن 
یک تلویزیون بیشـتر باشـد، تعداد پیکسـل های 
داشـت؛  خواهـد  وجـود  صفحـه  در  بیشـتری 
به اصطـالح  یـا  شـفاف تر  تصویـر  درنتیجـه 
دنیـای  در  می شـود.  داده  نشـان  »شـارپ تر« 

تلویزیون هـا، دقـت تصویـر بـا تعداد خطـوط افقی 
پیکسـل ها نشـان داده می شـود. مثال، وقتی دقت 
یـک تلویزیـون، ۷۲۰p  یـا ۱۰۸۰p  اسـت، یعنـی 
۷۲۰ یـا ۱۰۸۰ خـط افقـی پیکسـل در نمایشـگر 
رده پاییـن،  تلویزیون هـای  امـروزه،  دارد.  وجـود 
دقـت ۷۲۰p  دارنـد و تلویزیون هـای رده میانـی و 
 1080p Full HD رده بـاال به ترتیـب، رزولوشـن های
و 4K UHD دارنـد. رزولوشـن، مشـخصه ی خیلی 
مهمـی هنـگام انتخـاب تلویزیون به شـمار می رود 
و پیشـنهاد می کنیـم کـه سـعی کنیـد بـا توجـه به 
بودجـه و سـایز مورد نظرتـان، تلویزیونی بخرید که 
بیشـترین رزولوشـن را دارد. رزولوشـن بـاال باعـث 
می شـود کـه اجـزای کوچـک، مثـل نوشـته ها هـم 
بـا جزئیـات زیـادی نشـان داده شـوند و تصاویـر 
بـه واقعیـت نزدیک تـر باشـند؛ ولـی هرچـه دقـت 

تصویـر بـاال رود، پیداکـردن محتـوای مناسـب هم 
پیداکـردن  بـرای مثـال،  سـخت تر خواهـد شـد. 
نـوع  ایـن  محتـوای ۴Kخیلـی سـخت اسـت و 

محتـوا، حجـم خیلـی زیـادی هـم دارد.
 ،1080p Full HD در حـال حاضـر تلویزیون هـای
از همـه فراگیرتـر هسـتند و قیمـت خیلـی خوبـی 
هـم دارنـد؛ ولـی اگر قصـد داریـد کـه تلویزیونتان 
را چندسـالی نگـه داریـد، بهتـر اسـت که به سـراغ 
تلویزیون هـای ۴K  برویـد؛ چراکه این تلویزیون ها 
 ۴K در چنـد سـال بعـد همه گیرشـده و محتـوای

هـم به وفـور پیـدا خواهد شـد.

کدام نوع تلویزیون مناسب شماست؟
در  عالمت سـوال هایی کـه  بزرگ تریـن  از  یکـی 
ذهـن خریـداران تلویزیـون وجـود دارد، تفـاوت 
 LCD تلویزیون هـای  تفـاوت  آن هاسـت.  انـواع 
تمـام  از  خـارج  چیسـت؟   OLED و   LED بـا 
ترفندهـای بازاریابـی کـه شـرکت های سـازنده با 
ایجـاد تغییـر در ایـن اسـم ها ایجـاد می کننـد، 
در حـال حاضـر تنهـا دو نـوع تلویزیـون در جهان 

.OLED و  LCD :می شـود تولیـد 

LCD با نور  تلویزیون های 
LED پس زمینه ی 

LEDهـا  تکلیـف  »پـس  می پرسـید:  احتمـاال 
چیسـت؟«، اصطـالح »LED« بـه نـوع تلویزیـون 
نورپس زمینـه ی  فنـاوری  و  نیسـت  مربـوط 
غالـب  درحقیقـت،  می کنـد.  مشـخص  را  آن 
تلویزیون هایـی کـه در بازار وجود دارنـد، از پنل های 
LCD بـا نور پس زمینه ی LED اسـتفاده می کنند؛ 
پـس دو اصطـالح LED و LCD در مقابـل هـم 
قـرار نمی گیرنـد. اینکـه فروشـنده ای سـعی کند با 
بازی کـردن با دو کلمـه ی LCD و LED، تلویزیونی 
را برتـر جلـوه دهد یا قیمت دسـتگاهی را باال ببرد، 
تنهـا یـک حقـه ی بازاریابـی اسـت. تلویزیون های 
LCD بـا نـور پس زمینـه ی LED، رایج تریـن نـوع 
تلویزیون هـا هسـتند و اغراق نکرده ایـم اگر بگوییم 
کـه بیـش از ۹۰درصـد تلویزیون هـای موجـود در 
 LED پس زمینـه ی نـور  بـا   LCD نـوع از  بـازار، 

. هستند
ایـن تلویزیون هـا، تنـوع زیـاد در سـایز،  مزیـت 

امکانـات و قیمتشـان اسـت. ایـن تلویزیون هـا در 
بـا مدل هـای OLED، قیمـت کمتـری  مقایسـه 
دارنـد و حداکثـر روشـنایی آن هـا هـم بسـیار زیاد 
اسـت. در طـرف دیگـر، عیـب اصلـی ایـن نـوع 
تلویزیون هـا، عمیـق نبـودن رنگ مشـکی به دلیل 

نـور پس زمینـه و زوایـای دیـد محـدود اسـت.
گفتنـی اسـت کـه فنـاوری جدیدی کـه اخیـرا وارد 
 Quantum شـده،   LCD تلویزیون هـای  دنیـای 
عالوه بـر  تلویزیون هـا،  ایـن  در  دارد.  نـام   Dots
هـم  دیگـری  الیـه ی   ،LED و   LCD الیه هـای 
وجـود دارد کـه در آن یک سـری نانوکریسـتال قرار 
دارنـد. ایـن نقـاط، هنگامـی کـه نـور پس زمینـه به 
آن هـا برخـورد کنـد، روشـن شـده و باعـث افزایش 
روشـنایی و طیـف رنـگ تلویزیـون می شـود. ایـن 
دو مـورد، جـزو پیش نیازهـای نشـان دادن تصاویـر 
ادامـه دربـاره ی آن توضیـح  HDR اسـت کـه در 

خواهیـم داد.

OLED تلویزیون های
در  دارد.  نـام   OLED تلویزیون هـا،  دوم  نـوع 
از  برتـر  و  تلویزیون هـا کـه کامـال گران تـر  ایـن 
تلویزیون هـای LCD هسـتند، بـه جـای الیه های 
از  الیـه ا ی   ،LED پس زمینـه ی  نـور  و   LCD
دارد  قـرار  پیکسـل ها  در  اورگانیـک  LEDهـای 
تولیـد کنـد.  نـور  به صـورت مجـزا  کـه می توانـد 
خیلـی  قیمـت  معمـوال   OLED تلویزیون هـای 
زیـادی دارنـد و می توانـد حتـی ۱۰ برابـر، گران تر 
اصلـی  مزیـت  باشـند.   LCD تلویزیون هـای  از 
ایـن تلویزیون هـا، کیفیـت تصویـر فوق العـاده ی 
 OLED تلویزیون هـای  در  رنگ هـا  آن هاسـت. 
می شـوند،  داده  نشـان  طبیعـی  و  زنـده  کامـال 
مشـکی  رنـگ  عمـق  و  تصویـر  کنتراسـت 
فوق العـاده اسـت. به عـالوه، کیفیـت تصویـر هـم 
نـگاه کنیـد،  آن  بـه  مختلـف  زوایـای  از  وقتـی 

نمی کنـد. تغییـری 
همان طورکـه  OLEDهـا،  اصلـی  ضعـف  نقطـه 
ولـی  اسـت؛  زیادشـان  بسـیار  قیمـت  گفتیـم، 
اگـر فاکتـور قیمـت را کنـار بگذاریم، دلیلـی برای 
خریـد یـک تلویزیـون LCD بـا نـور پس زمینه ی 
LED بـه جـای یـک تلویزیـون OLED وجـود 

ندارد.

اگر قصد خرید تلویزیون دارید این مطلب را بخوان

تلویزیون از همه رنگ
ليست تورهای نوروزی 

تور کوش آداسی 28و30 اسفند 
5و7 فروردین 96

1,990,000 تومان

6 شب

28 اسفند 95 الی 13 فروردين 96  

زاگــرس

تور آنتالیا 26 اسفند 95
1,770,000 تومان

6 شب

26 اسفند 95 الی 02 فروردين 96  

اطلس جت 

تور پاتایا 26و27و28و29 اسفند 
6و7 فروردین 96

3,340,000 تومان

7 شب

26 اسفند 95 الی 15 فروردين 96  

ماهان 

تور آفریقای جنوبی
4,700 دالر آمریکا

11 شب

29 اسفند 95 الی 11 فروردين 96  

 Qatar

تور آنتالیا نوروز 96
2,295,000 تومان

6 شب

29 اسفند 95 الی 13 فروردين 96  

سان اکسپرس  

تور باکو نوروز 96
2,345,000 تومان

5 شب

28 اسفند 95 الی 12 فروردين 96  

آتا 
تــور پوکــت 27و28 اســفند 3و4 

96 فروردین 
3,875,000 تومان

6 شب

27 اسفند 95 الی 11 فروردين 96  

  Jet Asia

تور مارماریس نوروز 96
1,995,000 تومان

6 شب

27 اسفند 95 الی 13 فروردين 96

آتا 

تور مالدیو 27 اسفند و 4 
فروردین 96
8,400,000 تومان

7 شب

27 اسفند 95 الی 04 فروردين 96  

ماهان 

تور کیش نوروز 96
1,010,000 تومان

3 شب

28 اسفند 95 الی 15 فروردين 96  

زاگــرس 

www.lastsecond.ir  

قیمت خودرو »صفر«

 ایران خودرو
  44,000,000        EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید        45,000,000
پژو 206 . تیپ 2       33,700,000

رنو کپچر 2017       117,000,000  
32,500,000                        LX  سمند
41,500,000          LX  پژو پارس
پژو پارس سال . دوگانه سوز    39,300,000
38,500,000          V8 پژو 206 صندوقدار
34,500,000                            LX رانا

 سایپا
سایپا 111                          21,500,000  
27,800,000                        EX   ساینا
27,300,000         EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  دنده ای               77,000,000  

 پارس خودرو
برلیانس H220 دنده ای         41,000,000
رنو ساندرو اتوماتیک            52,700,000
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 
جک S5 دنده ای              84,200,000 
هیوندای I20 جدید             92,000,000

 مدیران خودرو
  75,000,000            S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک           67,000,000  

ام وی ام اسپورت 315        44,700,000
72,000,000  )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ 4 صندوق دار    122,000,000

راین 
ولیکس C30 اتوماتیک       52,000,000  

ولیکس C30 دنده ای        47,000,000

کیا موتورز
کیــا اپتیمــا JF فول          202,000,000 

تویوتا
 245,000,000      XLE تویوتا کمری هیبرید
تویوتا پریوس 2017              157,000,000

هیوندای
 240,000,000            DM هیوندای سانتافه
169,000,000               LF هیوندای سوناتا

تمـام قدم هـای قبـل، جـزو اولویت های اصلی هنـگام خرید تلویزیون هسـتند؛ ولی مـوارد دیگری 
هـم هسـتند کـه حتمـا باید مـد نظر داشـته باشـید. اولین موضـوع، وضعیـت درگاه هـا و اتصاالت 
تلویزیـون اسـت. بایـد در نظـر بگیریـد کـه چه تعداد دسـتگاه قرار اسـت بـا تلویزیون شـما ارتباط 
برقـرار کننـد. آیـا می خواهیـد یـک سـینمای خانگی یا سـاندبار هم داشـته باشـید؟ کنسـول بازی 
چطـور؟ آیـا می خواهیـد بـا تلویزیونتـان در اینترنـت هـم گشـت وگذار کنیـد؟ اگـر این طـور اسـت، 

نگاهـی جـدی بـه وضعیت اتصـاالت دسـتگاه بیندازید.

تلویزیون هوشمند می خواهید یا غیرهوشمند؟
تلویزیونـی کـه بتوانـد از طریـق درگاه شـبکه یـا به صـورت بی سـیم بـه اینترنـت متصـل شـود، 
هوشـمند نامیـده می شـود. بـا ایـن تعریـف، حداقـل نیمـی از تلویزیون هـای امـروزی هوشـمند 
هسـتند؛ نیمـه ی دیگـر کـه اکثـرا مدل هـای رده میانـی و رده پاییـن هسـتند، بـه اینترنـت متصـل 
نمی شـوند و امکاناتـی مثـل گشـت وگذار در اینترنـت، نصـب برنامـه یـا چک کـردن شـبکه های 
اجتماعـی را ارائـه نمی دهنـد. شـرکت های مطـرح در صنعـت تلویزیـون مثل سامسـونگ، ال جی و 
سـونی، از سیسـتم عامل های اختصاصـی خودشـان اسـتفاده می کنند کـه عالوه بر امکانـات اولیه ی 
تلویزیون هـای هوشـمند، یـک سـری امـکان جـذاب دیگـر مثـل همسان سـازی بـا گوشـی های 
هوشـمند و تبلت هـا، قابلیـت دانلـود نصـب برنامـه و بـازی را ارائـه می دهنـد. در سـال های آتـی، 
هوشـمندبودن تلویزیـون، بـه یک اسـتاندارد تبدیل می شـود؛ بنابرایـن اگر می خواهیـد که خریدی 

هوشـمندانه و آینده نگـر داشـته باشـید، بهتـر اسـت به سـراغ تلویزیون هـای هوشـمند برویـد.

به این موارد هم توجه کنید

ــدود ۱۵۰  ــش ح ــران از کاه ــی زعف ــورای مل ــس ش ــب رئی نای
هزارتومانــی قیمــت هرکیلوگــرم زعفران نســبت به هفته گذشــته 
خبــر داد و اظهارداشــت: نــرخ ایــن کاال نســبت بــه هفتــه قبــل 
بســته بــه نــوع محصــول بیــن ۲ تــا ۳ درصــد کاهــش یافتــه 
ــال  ــران را درح ــرم زعف ــت هرکیلوگ ــری قیم ــت.غالمرضا می اس
حاضــر حداقــل چهــار میلیــون و ۳۰۰ هزارتومــان و حداکثــر پنــج 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان اعــالم کــرد. وی کاهــش معامــالت 

طــالی ســرخ را یکــی از دالیــل ایــن امــر عنــوان کــرد.

رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای از صــدور ۱۳ هــزار مجوز کســب 
و کار مجــازی در کشــور خبــر داد. ناصــر ســعادت بــا اشــاره بــه فعالیــت 
اقتصــادی ۴ تریلیــون دالری صنعــت فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات در 
ــر  ــت اقتصــادی ۲،۵ براب ــوع فعالی ــن ن ــان در ســال ۲۰۱۶ گفــت: ای جه
تجــارت نفــت و مشــتقات آن در جهــان گــردش مالــی ایجاد کرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه ســرمایه گــذاری گســترده ایــن صنعــت در کشــور ادامــه 
ــان  ــارد توم ــک هــزار و ۵۰۰ میلی ــن صنعــت بیــش از ی ــون ای داد: تاکن
ســرمایه گــذاری بــرای صــدور مجــوز بــه نفــع دولــت انجــام داده اســت.

ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم ــدی، عض ــی آقامحم عل
ــت:  ــت، گف ــهام عدال ــرح س ــاماندهی ط ــی س ــم رونمای در مراس
دارنــدگان ســهام عدالــت بایــد ۴۶۸ هــزار تومــان برای مالکیــت ۱۰۰ 
درصــد ســهام عدالــت خــود پرداخــت کننــد. نــرخ ســهام عدالــت 
بــه نــرخ ســال ۱۳۸۵ محاســبه شــده و قیمــت آن بــه روز از مــردم 
اخــذ نخواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه مصلحــت مــردم در حفــظ 
ســهام عدالــت اســت، گفــت: ســهام یــک میلیــون تومانــی عدالت 

امــروز در بــازار بیــش از دو میلیــون تومــان ارزش دارد.
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کاهش قیمت زعفران صدور ۱۳ هزار مجوز کسب و کار مجازی ارزش سود سهام عدالت در بازار

مرغ گرم
کمترین قیمت:       7250

بیشترین قیمت:      7600

تخم مرغ
کمترین قیمت:       4600

بیشترین قیمت:     5350

گوشت گوسفند
کمترین قیمت:      34500

بیشترین قیمت:     35500

گوشت گوساله
کمترین قیمت:      26500

بیشترین قیمت:     27500

گوشت منجمد 
کمترین قیمت:      21100

بیشترین قیمت:     21500

حبوبات 
لوبیا چیتی          ۹۵۰۰ 

عدس          ۶۸۰۰ 

لپه                  ۹۲۰۰ 

لوبیا قرمز             ۸۲۰۰ 

نخود                  ۹۲۰۰ 

خشکبار
گردو         59000

فندق  36000 

پسته  42000 

 19800 آلو بخارا 

39000 بادام 

اقــالم مصرفــی

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  قیمت پنج گروه مواد خوراکی افزایش یافت
بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی را برای هفته گذشته اعالم 

کرد که بر این اساس قیمت تخم مرغ، میوه های تازه، گوشت قرمز، گوشت مرغ و چای در هفته مذکور 
افزایش یافت اما در همین حال نرخ سبزی های تازه کاهش داشته است.
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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

تکنولوژی: آرین اسدی
زنان: زهره 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

میراث: فریده امین زاده
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(

روی زمین و خون دلم نم گرفته است

پشت فلک ز بار غمم خم گرفته است

اشکم چه دیده است که مانند خونیان

پیوسته دامن من پرغم گرفته است

مسکین دلم که حلقٔه آن زلف تابدار

بگرفت و غافلست که ارقم گرفته است

انفاس روح می دمد از باد صبحدم

گوئی که بوی عیسی مریم گرفته است

چون جام می گرفت نگارم زمانه گفت

خورشید بین که ماه محرم گرفته است

همدم به جز صراحی و جام شراب نیست

خرم کسی که دامن همدم گرفته است

هر کو ز دست یار گرفتست جام می

روشن بدان که مملکت جم گرفته است

ملک دلم گرفت و بجورش خراب کرد

آری غریب نیست مگر کم گرفته است

خواجو ز پا درآمد و هیچش بدست نیست

جز دامن امید که محکم گرفته است

از وی متاب روی که مانند آفتاب

تیغ زبان کشیده و عالم گرفته است

تیاتر دو به دل

 تا پايان اسفند 

ماه مكان : خيابان شهيد 

، رجايي ) خيابان خورشيد ( 

فرهنگسراي كوثر . 

ساعت 18:45

پاسخ تند شورا
سخنگوی شورا پاسخ تندی به اظهارات استاندار داد. رزم 

حسینی اعضای شورا را به باند بازی متهم کرده بود.  
قرار شد ما بريم 

جبهه بجنگيم، شما 
هم بمونيد بچه هاي 

مارو تربيت كنيد؛ 
حاال قضاوت كنيد 

كي كم فروشي 
كرده!

) پرويز پرستويی
- موج مرده (

سال 
تیاترگشت دیالوگ

معرفی

خواجوی کرمانی 

چه بگذری و بیایی
چه رد شوی، بروی

تمام پنجره ها نه! تمام 
منظره ها

حواْس پرت ِتو اند.

سیدعلی میرافضلی

عکس نوشت

عکس: هانیه باقری

دود مقدس
شیوا مقانلو

انتشارات ققنوس
سال نشر: 1385

یــک دوســتی ســه نفــره : ســه دوســت یکــی در حــال 
طــالق یکــی در حــال ازدواج و دوســت ســوم شــنونده 

درد و دل هــا .  
مــاه و پلنــگ : دختــرک راهــی کشــور جنــگ زده 

ــت . اس
پالتو : رفیق هایی که یکدیگر را لو نمی دهند .

شــب شــیطان : شــیطان در شــبی در خیابــان راه 
ــد .   ــی رس ــی م ــه زن ــه ب ــاده ک افت

ــره را  ــه : همــون دوســتی ســه نف ــک دوســتی زنان ی
ــرده . ــده شــفافش ک اوم

ولگرد پرالشز : ولگردی در کوچه ها .
ــالیان  ــده از س ــردی بازمان ــاوم : م ــرد مق ــن م آخری

. دور 
ــدی  ــبک واح ــه س ــاه ک ــتان کوت ــه داس ــک مجموع ی
ــی  ــتان اول احساس ــل داس ــش مث ــد یکی ــم ندارن ه
اجتماعیــه یکیــش مثــل شــب شــیطان اصــال ربطی به 
رئــال بــودن نــداره یکیــش مثــل داســتان اخــر خیلــی 
ــف  ــات مختل ــا و موضوع ــبک ه ــه س ــورئاله خالص س
ــزه بهتریــن مجموعــه از  ــار هــم، کتــاب نامــزد جای کن
ــده  ــن برن ــی و همچنی ــن اعتصام ــزه پروی ــرف جای ط

ــوده . ــزه گلشــیری ب تــک داســتان از جای
خانــم مقانلــو را بیشــتر بــه عنــوان مترجــم مــی 

شناســیم و کارهــای ترجمــه زیــادی دارنــد 

قسمت های زیبایی از کتاب
ــروف و  ــذاب و مع ــردان ج ــک کارگ ــد ی ــی فهمی نم
ــروف و  ــذاب و مع ــرد ج ــر م ــال ه ــا اص ــد ی ثروتمن
ــا  ــه دنی ــر پیشــانی ب ــری ب ــا مه ــری ب ــد دیگ ثروتمن
ــی  ــی اش حرج ــر اخالق ــچ کار غی ــر هی ــه ب ــده ک آم

ــت . نیس
زن هــا هــر چــه بیشــتر جلــوی کســی گریــه و زاری 
کننــد بعــد بیشــتر دوســت دارنمــد موفقیــت هاشــان 

را بــه رخــش بکشــند .

گشت و گذار

تقویم  19  اسفند

اظهارات مارس 1979 ویلیام 
کُلبی مدير پيشين »سيا« 

درباره سقوط شاه ایران
 William E. کُلبـی  ای.  ویلیـام 
از  ا.«  آی.  »سـی.  مدیـر   Colby
از  نیـز  قبـال  کـه   1975 تـا   1973
سـازمان  ایـن  مقامـات  و  مامـوران 
خدمـات  دفتـر  و  اطالعاتـی 
اسـتراتژیک بود و در سـال 1996 در 
جریـان یـک قایـق رانی! درگذشـت، 
در مـارس 1979 و هجـده روز پـس 

از پیـروزی انقـالب ایـران گفـت کـه 
تشـّتت نظـرات و ضعـف تحلیـل در 
اطالعاتـی سـبب شـده  آن سـازمان 
سـقوط  نتوانـد  واشـنگتن  کـه  بـود 
را  آن  متعاقـب  تغییـرات  و  شـاه 
بینـی کنـد  پیـش  دقیقـا  ایـران  در 
نمـی  آمریـکا کـه  دولـت  بـرای  کـه 
آن  وارد  دیگـر  قـدرت  یـک  خواهـد 
منطقـه شـود امـری مهم و حسـاس 
و  میانـه  خـاور  در  آمریـکا  اسـت. 
و  بسـیار  منافـع  جنوبـی  آسـیای 
نهایـت  شـاه  دولـت  و  دارد  حیاتـی 

صمیمـت خـودرا نسـبت بـه آمریـکا 
بـود. داده  نشـان 

    کُلبـی گفتـه بود کـه کارتر خواهان 
نظـر  اختـالف  نبـود،  شـاه  رفتـن 
امورخارجـه  )وزیـر  ونـس  سـایرس 
وقـت( و برژینسـکی )مشـاور ویـژه 
کارتـر( بـر سـر ایـران نیـز مزیـد بـر 

علـت شـده بـود.
    کُلبـی گفتـه بـود کـه از ریچـارد 
در  خـود  پیشـین  )رئیـس  ِهلمـز 
سـی. آی. ا. و سـفیر سـابق آمریـکا 
در تهـران( شـنیده بـود کـه بیمـاری 

شـاه )سـرطان( کـه مـی کوشـید آن 
تـوان  در  دارد  پنهـان  ایرانیـان  از  را 
تصمیـم  و  مسـائل  بررسـی  بـه  او 
و  بـود  کـرده  ایجـاد  خلـل  گیـری 
هـم جماعتـی  او  نزدیـک  مشـاوران 
»بلـه قربـان گـو« بودنـد کـه یا درک 
عمیـق از واقعیـت هـا نداشـتند و یـا 
جـرأت بیـان آن را نـزد شـاه به خود 
نمـی دادند.همانگونـه کـه در ماههای 
پیـر  کـه  رضاشـاه  پادشـاهی  آخـر 
شـده بود بـه او مـی گفتنـد: »خاطر 

باشـد!«. آسـوده  مبـارک 

شعر انیمیشن

»روی ماِه 
خورشید« 

نخستین مجموعه شعر 

»شیما مظهری صفات«، از 

تولیدات حوزه هنری استان 

کرمان مجموعه شعر یادشده 

شامل 33 شعر است 

مبارک 
)رئال انیمیشن(  

)1392(
90 دقیقه - انیمیشن

کارگردان:محمدرضا نجفی 
امامی

تهيه کننده:علی نجفی 
امامی و علی پایاب

بازيگران: الناز شاکردوست 
و امیر رهبری

رسانه در آینه تصویر
هفته نامــه ســخن تــازه، شــماره 486 خــود 
را به تازگــی منتشــر کــرده اســت. ایــن 
ــه  ــن هفته نام ــماره ای ــن ش ــماره آخری ش
موفــق ســیرجانی اســت. مدیرمســوول 
ابوالقاســم محمودآبــادی  تــازه  ســخن 
ــه  ــوروز ویژه نام ــبت ن ــه مناس ــه ب ــت ک اس
ــت. ــرده اس ــه ک ــش هدی ــه خوانندگان ــز ب طن


