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ایجادکردیم
رزمحسینی،استاندارکرمان:مشکالتکارگران

ریشهدرسیاستهایدولتقبلدارد

اسـتاندار کرمـان از ایجـاد 32 هزار شـغل توسـط دولت 

یازدهـم در سـال 95 خبر داد. علیرضا رزم حسـینی روز 

گذشـته در دیـدار بـا تشـکل های کارگری اسـتان کرمان 

گفت که بر اسـاس پیشـرفت های روز دنيا سـعى شـده 

رابطـه كارگـر و كارفرمـا ارتقا پيدا كند. به گفته او سـازمان 

تأمیـن اجتماعـى تـالش دارد تـا مشـكالت كارگـران را 

برطـرف كند. رزم حسـینی ریشـه مشـكالت کارگـران را 

در سیاسـت های گذشـته دانسـت. سیاسـت هایی كـه 

فاصلـه طبقاتـى را بـه وجـود آورده. بـه اعتقاد اسـتاندار 

کرمـان سیاسـت های اقتصـادی در گذشـته صحیـح 

نبوده اسـت. در این دیدار که روز گذشـته به مناسـبت 11 

اردیبهشت، روز جهانی کار و کارگر در دفتر استاندار انجام 

شـد، او گفـت کـه در گذشـته برخـى انجـام برنامه های 

چشـم انداز را كنـار گذاشـتند. رزم حسـینی بـا اشـاره به 

12 هزار شـغل ایجادشـده در کرمان در دولت دهم گفت 

کـه تنهـا در سـال 95 در اسـتان کرمـان 32 هزار شـغل 

ایجـاد کردیـم. به گفته او در سـه سـال گذشـته صادرات 

اسـتان بـه ٥ ميليارد دالر رسـيده و اگر ايـن روند عاقالنه 

اقتصـادى ادامـه پيدا كند ايـن ميزان صـادرات افزايش 

پيـدا می کنـد. رزم حسـینی بـه امـکان صـدور ویـزا در 

فـرودگاه کرمـان اشـاره کـرد و گفت کـه برای ایـن کار دو 

سـال تـالش کردیم. بر اسـاس آماری که او ارائـه داد، در 

دولـت تدبیـر و امید حدود 98 هزار گردشـگر خارجی به 

اسـتان کرمـان سـفرکرده اند. او گفـت که  اسـتان كرمان 

اگـر به خوبی انسـجام مديريتى داشـته باشـد و اختيار 

الزم را داشـته باشـد می توانـد شـغل پايـدار هـم ايجـاد 

كند. اسـتاندار کرمان به انتخابات پیشـرو هم اشاره کرد 

و از کارگـران خواسـت در انتخابات حضور فعالی داشـته 

باشـند و افراد پاک دسـت را به شـورای شـهر بفرستند.

كارگـرى،  بازنشسـتگان  كانـون  نماینـده  شـجاعی، 

مهم تریـن مشـکل کارگـران را وضـع معیشـت آن هـا 

دانسـت و گفـت کـه حداقـل٨٠٠ و ٩٠٠ هـزار تومـان 

حقـوق كارگـرى، ناچيـز اسـت. بـه گفتـه او هم اکنـون 

16 کانـون بازنشسـته کارگری برای سـه میلیـون کارگر 

بازنشسـته فعـال هسـتند و جلـودارزاده و محجـوب 

نماینده کارگران در مجلس شـورای اسـالمی هسـتند. 

او بهتریـن دوره های مجلس بـرای کارگران را مجالس 

پنجم و ششـم دانسـت و گفت که تشـكيالت كارگرى 

هميشـه حامـى دولت بوده اسـت. سـجادی، نماینده 

جامعـه کارگـری هـم در این دیـدار از اسـتاندار کرمان 

خواسـت ترتیبـی داده شـود کـه توليـدات اسـتان در 

داخـل اسـتان خريدارى شـود. 

در این پیام ما می خوانید

اعالم موجودیت 
لیست ائتالف مستقل 

»متخصصین«  با 
محوریت مشرفی 

لیستاصالحطلبان
جیرفتینهاییشد

لیستاصولگرایانبمیدر
مرحلهپایانی

کامرانصنعتی؛
مستقلقدرتمند

GEMچهکسیمدیر
راکشت؟

سپیدهدمتلخکودتا
روایتمحمدصنعتیازکودتای

28مرداددرکرمان
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  16 صفحه

 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

شهروندانبمی:آبشهرشندارد
مسووالن:مشکلیندارد

انس طال         1.268.70

مثقال طال      5.092.500

گرم طالی 18  1.175.680

گرم طالی 2۴   1.567.560

انس نقره              17.26

انس پالتین          9۴9.00

انس پاالدیوم       832.00

بهار آزادی        11.830.000

امامی           12.20۴.500

نیم          6.7۴5.000

ربع          3.795.000

گرمی        2.570.000

دالر             37.730

یورو             ۴1.730

پوند              ۴8.910    

درهم امارات       10.380

لیر ترکیه           10.860

یوان چین         5.770

ین ژاپن               350    

دالر کانادا          29.180

دالر استرالیا      28.860

چند روز گذشـته گزارشـی از پایین بودن کیفیت 
آب شـهر بـم بـه ما رسـید، ایـن در حالی اسـت 
که مسـئوالن این شهرسـتان می گویند آب این 

شـهر کیفیت مطلوبی دارد و سـالم اسـت.

یکـی از شـهروندان بمـی عکسـی از شـیر آب 
خانـه اش فرسـتاده بود کـه در این عکس دیده 
می شـد پشـت سرپیچ شیر آب، سـنگ ریزه و 

شـن جمع شـده است. 

@  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

11تا24

فردا

11تا24

پدیده »ال نینو« برمی گردد
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

رهبرانقالباسالمی:
هرکسکشوررادوستدارد

درانتخاباتشرکتکند
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»مشـکل ازدواج جوانان را ناشـی از چه می دانید و 
برنامه شـما برای قشـر جوان چیست؟« ین یکی 
از سـواالت محـوری بـود که در مناظـره کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و هر یک به 
بیان دیدگاه خود پرداختند.در این میـان وام ازدواج 
نیـز محلی بـرای مانور مثبت و منفـی طرفین بود 
و سـخن از افزایش آن شـده اسـت، اما مشخص 
نیسـت با کـدام منابـع و از کجـا؟ در روزهای اخیر 
در مناظره ای که بین کاندیدای ریاسـت جمهوری در 
حوزه مسـائل اجتماعی انجام شـد، موضوع ازدواج 
جوانـان از اهـم سـواالتی بود که مورد پرسـش قرار 
گرفت و هر یک البته پاسـخ هایی نیز در این رابطه 
داشتند. روحانی، مهم ترین مشکل موجود جوانان 
را اشـتغال اعالم کرد و تاکید داشـت کـه باید برای 
حـل ایـن موضوع بـه آینده امیـدوار بـود. قالیباف، 
نیز اشـتغال را چالـش این روزهای جوانـان ایرانی 
عنـوان کرد و در همین مـورد آمار و اعالم نظر دولت 
فعلـی درباره ایجاد اشـتغال را مورد بحث قـرار داد.   
امـا رییسـی و جهانگیـری در اظهـارات خـود از وام 
ازدواج به عنوان یکی از مسـایل موجود جوانان یاد 
کردند. جهانگیری که معـاون اول رییس جمهوری 
فعلی نیز اسـت، در کنار اشـتغال و تحصیل ازدواج 
آنهـا را مطـرح  کـرد  و البتـه در ایـن بـاره از اهمیت 
وام ازدواج و افزایـش آن در دولـت یازدهـم از سـه 
بـه 11 میلیـون تومـان بـه عنـوان یکـی از اقدامات 
سـخن گفـت. همچنیـن رییسـی بـا رویکـردی 
منتقدانـه نسـبت بـه شـرایط موجـود وام ازدواج 
تاکیـد داشـت کـه در حال حاضـر حـدود 500 هزار 
نفر پشـت درها برای دریافت وام در انتظار هسـتند 
کـه این شـرایط نمی توانـد موجب ایجاد نشـاط و 
امید در جوانان باشد. وام ازدواج از جمله تسهیالت 
قرض الحسـنه ای اسـت کـه از سـال 1388 و بـا 
ایجاد سـامانه ای در بانک مرکزی به شـبکه بانکی 
آمـده و با تعیین محلی خاص بـرای تامین مالی 
آن در دسـتور کار قرار گرفت. در سـال گذشـته طی 
فـراز و نشـیبی و بـا مصوبـه مجلس به یکبـاره تا 
سـقف 10 میلیـون تومـان بـرای هـر نفر رشـد کرد 
و افزایشـی 300 درصـدی را بـه همـراه داشـت.  در 
مجمـوع بـا توجـه بـه شـرایط خاصـی کـه بـر وام 
ازدواج حاکـم بـوده و تامین منابـع آن از مهمترین 
چالـش های این تسـهیالت به شـمار مـی رود هر 
گونه افزایشـی در آن باید با پیش بینی منابع الزم 
انجـام شـود در غیر این صـورت عاملی برای به هم 
ریختگـی در منابـع و مصارف بانک هـا خواهد بود.

یادداشت مهمان
مرتضی محسن پور

وعدهمبهمافزایش
وامازدواج

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
مناقصهگزار: شرکت معادن زغالسنگ کرمان

موضوعمناقصه:ایاب و ذهاب پرسنل و انجام امور وسیله رسانی در معدن هشونی به صورت یکجا یا جداگانه طبق آنالیز ذیل:
1- ایاب و ذهاب پرسنل منطقه در مسیرهای افزاد، کوهبنان و کلیه شهرکهای تابعه، جور به معدن هشونی و بالعکس.

2- ایاب و ذهاب پرسنل منطقه در مسیرهای شهرسازی، کیانشهر، طغرالجرد، سلمانشهر، رشک، سیتک، خانمکان و زرند، زرند نو، گیسک، بابتنگل، دشتخاک به معدن هشتونی و بالعکس.
3- انجــام عملیــات مربــوط بــه امــور وســیله رســانی بــه ســرکارگاه هــای اســتخراج و تونــل هــای مــورد نیــاز منطقــه، انجــام عملیــات ایــاب و ذهــاب کارگــران و کارمنــدان منطقــه از محوطــه معــدن بــه ســر کارگاه 

هــا و تونــل هــای مــورد نیــاز منطقــه و بالعکــس طبــق مقــررات داخلــی معــدن در شــیفت هــای ســه گانــه.

مهلتدریافتاسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/02/18
محلدریافتاسناد:بلوار شهید آیت ا... صدوقی- شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

تضمیــن شــرکت در مناقصــه: جهــت ردیــف 1 مبلــغ ۴10/000/000 ریــال، ردیــف 2 مبلــغ ۴00/000/000 
ریــال، ردیــف 3 مبلــغ 200/000/000 ریــال.

تاریختحویلپاکتها:مورخه 96/02/30

تاریخگشایشپاکتها:مورخه 96/02/31
مباغاسناد: 200/000 ریال به حساب 31۴82107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir   در دسترس می باشد.

تلفنتماس: 03۴32117726
شرکتمعادنزغالسنگکرمان

اوج کرمـان  باالبـر  شـرکت 
نـو بـه تعـدادی نصـاب وارد 
در زمینـه سـازه، ریـل، درب، 
مکانیـک، بـرق و راه اندازی 
بـه صـورت پیمانـکاری یـا 
ثابت با حقوق باال (بخشـی 
از حقـوق بـه صـورت پیش 
پرداخـت واریـز مـی شـود( 

اسـت. نیازمند 

شماره تماس: 

٠٩132٩٨773٠

نیازمندیم

محمدیاسینپنجعلیزاده،رییس
کمیسیونمعماریوشهرسازی

شورایاسالمیشهرکرمان:

اعتراضبهحقبرخی
شهروندانبهپنجرههای

مشرفبهمنازل

«بخشسوم»

»حقسرویس«به
رستورانهاندهید

دریافتحقسرویسخالفاست

والدتابوالفضلالعباس)ع(وروزجانبازگرامیباد
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این صفحه می خوانیم

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

اگــر رســتورانی از شــما »حــق ســرویس« طلــب 
کــرد، نه تنهــا پولــی بابــت آن نپردازیــد کــه ایــن 
تخلــف را گــزارش کنیــد. میرابراهیمــی رییــس 
اتحادیــه دارنــدگان رســتوران و ســلف ســرویس 
بــه ایرنــا گفــت کــه دریافــت »حق ســرویس« از 

مشــتریان رســتوران خالف اســت و بــا متخلفان 
بــه شــدت برخــورد می شــود. در صــورت دریافت 
شــکایتی در ایــن زمینــه، ضمــن عــودت عیــن 
مبلــغ دریافــت شــده از مشــتری، ایــن موضــوع 
در پرونــده ســوابق متخلــف درج شــده و در 

صــورت تکــرار برخــورد شــدیدتری خواهــد 
شــد. بــه گفتــه او اگــر واحــد صنفــی آن تخلــف 
را تکــرار کــرد، اخطــار پلمــپ داده می شــود 
ــه  ــی ب ــل قانون ــی مراح ــه و ط ــرای جریم و ب
ــد  ــی خواه ــی معرف ــرات حکومت ســازمان تعزی
ــدرت  ــه ن ــف ب ــن تخل ــه ای ــه گفت ــد. او البت ش
اتفــاق می افتــد. ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز 
در برخــی رســتوران های شــهر کرمــان حــق 

ــود. ــت می ش ــرویس دریاف س

»حق سرویس« به رستوران ها ندهید
دریافتحقسرویسخالفاست

74گونهجانوریکشوردرمعرضتهدیدهستند
مجید خرازیان، مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست گفت که 74 
گونه جانوری مهره دار معادل 6.4 درصد از مجموع گونه های شناسایی شده کشور در 
معرض تهدید قرار دارد. ایران جزو 2٠ کشور اول دنیا از نظر تنوع زیستی است.

پدیده »ال نینو« بر می گردد 
اینپدیدهباعثخشکسالیدربرخینقاطوسیلدربرخینقاطدیگرمیشود

ال نینو سال گذشته بر روی آب و هوای ایران تاثیر گذاشت

پدیــده »ال نینــو« کــه در دو ســال 
ــر آب وهــوای برخــی مناطــق  گذشــته ب
ــته  ــر گذاش ــران اث ــه ای ــان از جمل جه
ــده  ــای آین ــال دارد در ماه ه ــود، احتم ب

ــد. ــددًا رخ ده مج
 )WMO( ســازمان جهانــی هواشناســی
ــا 60 درصــد  ــر داده کــه حــدود 50 ت خب
ــده  ــه پدی ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ای
ــال  ــان س ــش از پای ــو پی ــد ال نین جدی
2017 میــالدی رخ دهــد. پدیــده ال نینو 
در برخــی نقــاط باعــث خشک ســالی و 
در برخــی نقــاط دیگــر باعــث وقــوع 
البتــه کارشناســان  می شــود.  ســیل 
ــد  ــی گفته ان ــی هواشناس ــازمان جهان س
ــو  ــده ال نین ــه پدی ــت ک ــول اس غیرمعم
بــه ایــن ســرعت بازگــردد و به طــور 
طبیعــی انتظــار مــی رود کــه فاصلــه 

ــدد آن  ــوع مج ــل از وق ــری قب طوالنی ت
و پیش بینــی  باشــد  داشــته  وجــود 
انجام گرفتــه زودهنــگام اســت و بــر 
اســاس مشــاهدات، مدل هــای اقلیمــی 
به دســت آمده،  ســابق  روندهــای  و 
ایــن  بازگشــت  احتمــال  بااین حــال 
پدیــده ٥٠ تــا 6٠ درصــد وجــود دارد. بــه 
ــر  ــال حاض ــازمان در ح ــن س ــه ای گفت
ــو  ــده ال نین ــه پدی ــی رود ک ــال م احتم
خفیــف باشــد امــا در چنــد مــاه آینــده 
ــورد  ــری در م ــور واضح ت ــوان به ط می ت

ــرد. ــر ک ــدت آن اظهارنظ ش

جنجالالنینویی
ســال گذشــته در چنیــن روزهایــی بــود 
ــا  ــه پ ــو ب ــران جنجــال ال نین ــه در ای ک
ــه  ــا شــروع شــد ک ــرا ازاینج شــد. ماج
ــکا  ــوای آمری ــی آب وه ــز پیش بین مرک
وقــوع پدیــده ال نینــو و تأثیــر آن در 
ایــران و کشــورهای همســایه در منطقــه 
ــرد و وزارت  ــی ک ــه را پیش بین خاورمیان

نیــرو در واکنــش بــه ایــن پیش بینــی، 
بعدازایــن  کــرد.  آماده بــاش  اعــالم 
واکنــش امــا مدیــرکل پیش بینــی و 
هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
کشــور بــا اعــالم صریــح اینکــه زمســتان 
ســردی پیــش رو نداریــم گفــت کــه بــر 
اســاس مدل هــای اقلیمــی فصــل پاییز 
و ماه هــای ابتدایــی زمســتان نه تنهــا 
ســردتر نخواهــد بــود بلکــه دمــای هــوا، 
ــده  ــال پیش بینی ش ــد نرم ــر از ح گرم ت
اســت. در ایــن میــان ســازمان مدیریت 
وزارت  جانــب  هــم  کشــور  بحــران 
ــاه  ــا هواشناســی کوت ــت ام ــرو را گرف نی
ــه  ــا معصوم ــد. 1٠ اردیبهشــت ام نمی آم
حفاظــت  ســازمان  رییــس  ابتــکار، 
جنجال هــا  همــه  بــر  محیط زیســت 
تعجــب  اظهــار  بــا  او  داد.  پایــان 
ــط  ــو توس ــوع ال نین ــه رد وق ــبت ب نس
ســازمان هواشناســی کشــور گفــت کــه 
همــه دســتگاه های مســوول جلســه 

تشــکیل دادنــد تــا بــرای زمســتان 
امســال در شــرایط آماده بــاش قــرار 
گیرنــد چــرا کــه ایــن پدیــده در ســطح 
و  پذیرفته شــده  جهانــی  هواشناســی 
ــه  ــم ک ــب می کن ــود. تعج ــکار نمی ش ان
ســازمان هواشناســی ایــران آن را رد 
ــا  ــرد ب ــی ک ــی پیش بین ــد. او حت می کن
وقــوع پدیــده ال نینــو، برخــی تاالب هــا 
ــری  ــان آب گی ــاالب جازموری ــه ت از جمل
پارســال هــم ســازمان  شــود. مهــر 
ــدی  ــه ای 14 بن ــت بحــران در نام مدیری
ایــن  در  مختلــف  دســتگاه های  بــه 

خصــوص هشــدار داد. 

افزایشبارندگیدرنقاط
کویری

نقــاط  برخــی  در  بارندگــی  افزایــش 
و  اســتان کرمــان  از جملــه  کویــری 
البتــه وقــوع ســیل های پی درپــی در 
ــه  ــی ب ــه حت ــور ک ــف کش ــاط مختل نق
ــی  ــد گواه ــید، می توان ــم رس ــران ه ته
ســازمان  پیش بینی هــای  بــر  باشــد 
بحــران  مدیریــت  و  محیط زیســت 
در ســال  اردیبهشــت،  تــا ٩  کشــور. 
ــر ٩٥( در  ــک مه ــال )از ی ــی امس زراع
ــاران  ــر ب ــان 141.4 میلی مت ــتان کرم اس

باریــد درحالی کــه میــزان بــارش در 
ــته  ــال گذش ــی در س ــازه زمان ــن ب همی
111.2 میلی متــر بــود. ایــن بارش هــا 
به خصــوص  ســیل  بــروز  موجــب 
هــم  قــم  شــد.  جنــوب کرمــان  در 
بــارش  افزایــش  میلی متــر   1٥ بــا 
ــد. در  ــرو ش ــی روب ــازه زمان ــن ب در ای
ــال های  ــه در س ــی ک ــل در مناطق مقاب
ــش  ــود، کاه ــوب ب ــارش خ ــته ب گذش
ــم.  ــا را شــاهد بودی محســوس بارش ه
مثــالً در مازنــدران از یــک مهــر ٩4 
تــا ٩ اردیبهشــت ٩٥ میــزان بــارش 
ــن  ــا در همی ــود ام ــر ب 62٩.2 میلی مت
ــاری 7.43٨  ــال ج ــی در س ــازه زمان ب
میلی متــر بــاران باریــد. در گلســتان، 
ــا کاهــش 2٠4،  ــاه ب ــتان و کرمانش لرس
بــارش  میلی متــری   26٩ و   273
ــد  ــا می توان ــن آماره ــدیم. ای ــرو ش روب
ــی  ــرایط اقلیم ــر ش ــان دهنده تغیی نش
ــال  ــه احتم ــری ک ــد. تغیی ــران باش ای
دســت  آن  در  نینــو«  »ال  مــی رود 
داشــته باشــد و ایــن موضــوع می توانــد 
احتمــال بازگشــت ایــن پدیــده در ســال 

2٠17 را مهــم جلــوه دهــد. 

رضا عبادی زاده
دبیر تحریریه

النینوشناسی
ال نینـو وقتـی به وقـوع می پیونـدد که درجـه حرارت 
از  بسـیار گرم تـر  و مرکـز  در شـرق  آرام  اقیانـوس 
حـد معمـول باشـد کـه در نتیجـه آن تغییـرات آب 
بـاد،  وزش  جملـه  از  جهـان  سراسـر  در  هوایـی  و 
تغییـرات الگوهای بارندگی، تغییر فشـار سـطح دریا 
و درجـه حـرارت اتفـاق می افتـد. آن طـور کـه دنیـای 
چرخه هـای  از  یکـی  پدیـده  ایـن  نوشـته  اقتصـاد 
مشـهور آب وهوایـی جهـان اسـت که هـر دو تا هفت 
سـال یک بار باعـث ایجـاد ناهنجاری هـای بزرگی در 
آب وهـوای سراسـر سـیاره مـا می شـود که بـه وقوع 
و  قحطـی  خشک سـالی،  ناگهانـی،  سـیالب های 
اپیدمـی می انجامـد؛ رخـداد اقلیمی کالنی کـه با رها 
شـدن انرژی انباشـته در بزرگ ترین حوزه اقیانوسـی 

جهـان یعنـی جنـوب اقیانـوس آرام رخ می دهـد.

خشونتخانگیرابه123
اطالعدهید

اورژانــس  رییــس  بیگــی،  اســد  حســن 
ــردم  اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور از م
ــژه  ــه وی ــی ب ــای خانگ ــونت ه ــت خش خواس
مرکــز  بــا  را  آزاری  همســر  و  آزاری  کــودک 
اورژانــس اجتماعــی یــا شــماره تلفــن 123 درمیــان بگذارنــد. او گفــت 
کــه مشــکالت مدنظــر اورژانــس اجتماعــی در درجــه اول خشــونت هــای 
خانگــی بــه ویــژه کــودک آزاری ، بعــد، همســر آزاری اســت و بعــد از اینها 
خودکشــی در اولویــت مــا قــرار دارد. خودکشــی در اولویــت اســت چراکــه 
ایــن مســاله منجــر بــه از دســت رفتــن جــان انســان هــا مــی شــود امــا 
تلفــن هــا، تمــاس هــا و خواســته هایــی کــه مــردم دارنــد در تمــاس 
بــا شــماره تلفــن 123 جــدا از ایــن مســائل اســت. بطورمیانگیــن ســال 
ــه  ــی گرفت ــات کل ــا موضوع ــی ب ــاس تلفن ــزار تم گذشــته حــدود 6٠٠ ه
ــا فعالیــت هــای اورژانــس  شــد کــه فقــط حــدود 146 هــزار تمــاس ب

ــود. ــط ب اجتماعــی مرتب

تورممهارنمیشد،مثل
ونزوئالمیشدیم

خبرگــزاری رســمی دولــت ایــران گــزارش داد 
کــه اگــر تــورم در دولــت تدبیــر و امیــد مهــار 
ــابه  ــرایطی مش ــروز ش ــران ام ــد، ای ــی ش نم
ونزوئــال داشــت. ایــن خبرگــزاری نوشــت کــه 
ــورم، کاهــش قیمــت  ــگاه عمــوم مــردم، منظــور از مهــار ت شــاید در ن
ــه  ــی اینک ــورم یعن ــا ت ــد ام ــی باش ــی و ارزاق عموم ــای اساس کااله
افزایــش قیمــت کاالهــا بــا شــیب کندتــری افزایــش یابــد بــه شــکلی 
کــه چنــدان در زندگــی مــردم ملمــوس نباشــد. میانگیــن قیمــت هــر 
ــال  ــزار و ٥4٠ ری ــر ٩6 ه ــو گوشــت گوســفند در ســال 13٨٨ براب کیل
ــزار  ــه 1٨٨ ه ــال 13٩1 ب ــم در س ــن رق ــه ای ــود ک ــان( ب )٩6٥4 توم
ــو  ــر کیل ــت ه ــن قیم ــید. میانگی ــان( رس ــال )1٨٨7٥ توم و 7٥٠ ری
گوشــت گاو در ســال 13٨٨ برابــر ٨2 هــزار و 47٠ ریــال )٨247 
تومــان( بــود کــه ایــن رقــم در ســال 13٩1 بــه 1٩1 هــزار و 6٠ ریــال 

ــید. ــان( رس )1٩1٠6 توم

جامعهاقتصادجامعه

رییساتحادیهدارندگانرسـتورانوسـلفسـرویس
همچنیـنبـااشـارهبـهدریافـت9درصدمالیـاتبر
ارزشافـزودهازمشـتریان،گفـتکـهبهعنوانمثـال
ازبرنـج،نوشـابه،گوشـتوسـایراقـالمموجـوددر
سـفارشهایمشـتریان،درهـرمرحلـهازمـواداولیه
تـاتبدیـلشـدنبـهکاالینهایـیمالیـاتبـرارزش
افـزودهدریافـتمیشـود؛درایـنزمینـهبارهـابـه
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امـاکمـاکانبـههمیـنشـیوهدریافتمیشـود.

کاغذ اخبار

امـور  دفتـر  مدیـرکل 
اجتماعی  آسـیب های 
رفـاه  و  کار  وزارت 
کاهـش  از  اجتماعـی 
دولـت  در  درصـدی کـودکان کار  هشـت  تـا   6
یازدهـم خبـر داد. روزبـه کردونی به ایسـنا گفت 
کـه  در زمـان آغـاز بـه کار ایـن دولـت نه تنهـا 
تصویـر دقیقـی از تعـداد، مکان، اقامـت و دلیل 
بازماندگـی از تحصیـل کـودکان وجـود نداشـت 
بلکـه در یـک آشـفته بازار بی تدبیری بیـش از 1٠ 
رقـم مختلف بـرای تعداد کـودکان بازمانده اعالم 
شـده بـود. برنامـه حمایـت اجتماعی بازگشـت 
بـه تحصیـل کـودکان در دولت تدبیـر را می توان 
با سیاسـت های موفـق بین المللی ماننـد برنامه 
Bolsa Familia در برزیـل مقایسـه کـرد. ایـن 

برنامه در سـال 2٠٠3 با تحت پوشـش قراردادن  
6.3 میلیـون خانـوار )شـش درصـد خانوارهای 
برزیـل( آغازشـده بـود تـا سـال 2٠11، 1٠ درصـد 
کار کـودک و شـش درصـد حضـور کـودکان بین 
شـش تـا 17 سـال را در مدرسـه افزایـش دهد. 
مردم نهـاد  سـازمان های  و  خیریـه  مؤسسـات 
همـراه  اجتماعـی  مـددکاری  کلینیک هـای  و 
آموزش وپـرورش  منطقـه ای  و  ملـی  مدیـران 
و بهزیسـتی کشـور همـکاران و همراهـان ایـن 
موفقیـت بوده انـد.  بـا توجـه بـه اینکـه اکثریت 
قابل توجهـی کودکان بازمانـده از تحصیل در زمره 
کـودکان کار و خیابانـی نیـز محسـوب می شـوند 
بایـد عنـوان کـرد کـه بـا اجـرای ایـن برنامـه ما 
شـاهد کاهـش شـش تـا هشـت درصـدی کار 

بوده ایـم. کـودک 

فروشــندگان،  اتحادیــه  رییــس 
ــاعت:  ــرکاران س ــازندگان و تعمی س
بخــش خصوصــی در حــال تــالش اســت تــا 
بــا هماهنگــی کشــورهایی چــون ســوییس و 
ژاپــن، خــط تولیــد ســاعت را در ایــران 
راه انــدازی کنــد امــا بــرای انجــام ایــن امــر 
بــه حمایت هــای دولــت و تخصیــص ارز 

دولتی نیاز است.
ــا جرایــم جنایــی  ــارزه ب معــاون مب
ــزرگ از  ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی
ــه  ــه شیشــه ک ــاد ب ــوان معت دســتگیری ج

پدرش را به قتل رسانده بود، خبر داد.
ســید علــی صدرالســادات، معــاون 
ــع وزارت  ــت و مناب ــعه مدیری توس
بهداشــت از تحویــل بیــش از 20 هــزار تخــت 
ــاه 96  ــن م ــان فروردی ــا پای ــتانی ت بیمارس
خبــر داد و گفــت کــه تاکنــون از تعــداد ۴81 
پــروژه وعــده داده شــده در ایــن حــوزه، ۴16 

پروژه تحویل شده است.
اکبــری،  محمدرضــا  ســرهنگ 
و  جعــل  بــا  مبــارزه  معــاون 
کالهبــرداری پلیــس آگاهــی ناجــا گفــت کــه 
شــرکت های  اکثــر  فعالیــت  متاســفانه 
هرمــی در آپارتمان هــای خلــوت و بــدون 
رفــت و آمــد در قالــب محل هــای مســکونی 

انجام می شود که نیازی به ثبت ندارد.
ثریــا شــارقی، مدیــرکل امــور زنــان 
و خانــواده اســتانداری پایتخــت 
ــه منشــور حقــوق شــهروندی  گفــت کــه ارائ
توســط دولــت دلیــل شــفاف بــودن دولــت 
ــه و  ــدام قهرمانان ــن اق ــت. ای ــردم اس ــا م ب
ــچ  ــت هی ــه دول ــد ک ــان می ده ــی نش مدن
هراســی از افزایــش آگاهــی مــردم نســبت 
ــدارد و  ــان ن ــات خودش ــوق و مطالب ــه حق ب
برعکــس بــه دنبــال ایــن اســت کــه مــردم را 

به سوی مطالبه گری سوق دهد.
مقــام  قائــم  مقدســی،  ناصــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــازمان جنگل ه س
ــوع  ــا، تن ــه بخــش کشــاورزی، جنگل ه اینک
ــی  ــرات اقلیم ــع آب از تغیی ــتی و مناب زیس
ــه طــی 1٠ ســال  ــت ک ــرد، گف ــر می پذی تاثی
گذشــته یــک میلیــون هکتــار از جنگل هــای 

زاگرس دچار آفات و بیماری شده اند.
احمــد میــدری، معــاون رفــاه وزارت 
ــا  ــی ب ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
تأکیــد بــر ایــن کــه هیــچ دولتــی بــه انــدازه 
شفاف ســازی  زمینــه  در  دولت یازدهــم 
آمــاری آســیب های اجتماعــی موفــق عمــل 
نکــرده اســت، گفــت کــه دولــت یازدهــم بــا 
آمــار و اطالعــات  ارائــه  شفاف ســازی در 
مربــوط بــه آســیب های اجتماعــی توانســته 
ــکالت  ــن مش ــل ای ــزرگ در راه ح ــی ب قدم

بردارد.

گزیده ها

6تاهشتدرصد؛کاهشکودکان
کاردردولتیازدهم
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گزارش

رییـس جمهـوری دیروز فاز نخسـت 
پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس در 
اسـتان هرمـزگان را بـا ظرفیت تولید 
میعانـات  بشـکه  12٠هـزار  روزانـه 
گازی، افتتـاح کـرد. روحانـی گفـت 
کـه »بهـره بـرداری از ایـن پـروژه و 
خودکفایـی در تولیـد بنزیـن موجـب 
ایـن  اسـت.«  ایـران  ملـت  افتخـار 
اسـتفاده  راسـتای  در  پاالیشـگاه 

میعانـات  تولیـدات  از  حداکثـری 
گازی اسـتحصال شـده در پاالیشگاه 
منظـور  بـه  و  پـارس جنوبـی  هـای 
پرهیـز از خـام فروشـی، خودکفایـی 
در تولیـد بنزیـن بـا کیفیـت، ایجـاد 
افزایـش  و  باالتـر  افـزوده  ارزش 
درآمـد ناخالـص ملـی در منطقـه ای 
راهبـردی از لحـاظ دسترسـی آسـان 
بنـدری  تاسیسـات  و  امکانـات  بـه 

احداث شـده اسـت. در نخستین فاز 
از پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس، 
روزانـه 12 میلیـون لیتـر بنزیـن یورو 
4، چهـار و نیم میلیـون لیتر گازوئیل 
نفـت  لیتـر  میلیـون  یـک   ،4 یـورو 
سـفید یـورو 4 و یک میلیـون و 3٠٠ 
هـزار لیتـر گاز مایـع یـورو 4 تولیـد 
مـی شـود. بـا بهـره بـرداری کامل از 
پاالیشـگاه سـتاره خلیـج فـارس بـا 
تولیـد 36 میلیـون لیتـر بنزیـن بـا 
کیفیـت یـورو 4 و ٥ ، تولیـد بنزیـن 
در کشـور بـه بیـش از 1٠٠ میلیـون 
لیتـر در روز خواهـد رسـید و ایـران 
بـه جرگه صـادر کننـدگان بنزین می 

پیونـدد.

مدیـر گـروه تلویزیونـی GEM در حالـی شـامگاه شـنبه 

تـرور شـد کـه گمانه زنی هـا دربـاره انگیزه های ایـن اتفاق 

بـاال گرفته اسـت.

سـعید کریمیـان و همراهـش بـه ضـرب 27 گلولـه از پـا 

درآمـد. برخـالف عمـده منابـع ترکیـه، سـی ان ان تـرک 

 - شـریک کویتـی  دوم،  شـخص  گـزارش کـرده کـه 

بریتانیایـی کریمیـان نبـوده، بلکـه یـک ایرانی بـوده و با 

ایـن اوصـاف نمی تـوان نظر قطعی درباره هویت شـخص 

دوم داشـت. آن طور که تابناک نوشـته مطابق با اطالعات 

دریافتـی از منابـع تـرک، در جریـان ایـن حادثـه یـک 

خـودروی جیـپ در سـاعت 2٠:1٥ به خـودروی کریمیان 

نزدیـک شـده، مسـیر حرکت خـودروی لوکـس کریمیان 

را بریـده و باعث توقف این خودرو شـده اسـت. سـپس 

دو تـن از سرنشـینان ایـن خـودروی جیـپ کـه نقاب بر 

چهـره داشـتند، خودروی کریمیـان را هدف قـرار داده اند. 

کریمیـان پـس از ایـن حادثه بـه بیمارسـتانی در منطقه 

مسـلک اسـتانبول منتقل شـده و در نهایت بر اثر شـدت 

جراحات وارده کشـته شـده اسـت.

قاتالنحرفهای
ضاربـان پـس از ایـن حادثـه، خـودروی جیپی کـه برای 

ایـن قتـل مـورد اسـتفاده قـرار داده بودنـد، بـه آتـش 

کشـیدند و متواری شـدند که نشـان می دهد برای انجام 

چنیـن عملیاتـی برنامه ریزی توسـط افراد محلـی انجام 

شـده کـه بـا نحـوه عملکـرد پلیـس اسـتانبول در چنیـن 

وقایعـی بـه خوبـی آشـنایی داشـته اند و توانسـته اند بـر 

همیـن اسـاس بـه سـرعت از محلـه حادثـه بگریزنـد. 

پلیس اسـتانبول محـدوده وقوع ایـن حادثه و همچنین 

محـدوده بـه آتش کشـیدن خـودروی ضاربان را بسـته و 

هم زمـان بـا عملیات مرسـوم پلیـس در چنیـن حوادثی، 

ظاهـرًا عملیاتـی بـرای شناسـایی و پیگـرد عوامـل ایـن 

اقدام جنایی توسـط پلیس این شـهر آغاز شـده اسـت. 

پـس از وقـوع ایـن حادثـه، برخـی نزدیـکان کریمیان در 

محـل حضـور یافته انـد که پلیـس ترکیـه از آن هـا درباره 

احتمـاالت و انگیـزه ضاربان تحقیق به عمل آورده اسـت.

مشکالتاقتصادیکریمیان
گفتـه می شـود کریمیـان کـه شـبکه جـم را بـا حمایـت 

مالـی غیـر مـداوم راه انـدازی کرد، عمـده منابـع مالی که 

بـرای راه انـدازی این شـبکه در اختیارش قـرار گرفته بود 

را در ترکیـه سـرمایه گذاری شـخصی کـرده بود کـه ظاهرًا 

نه تنهـا ایـن منابـع از دسـت رفتـه بلکـه او بـا طلبـکاران 

خطرناکـی نیـز مواجـه شـده اسـت. برخـی بازیگرانـی 

کـه از شـبکه جـم در یـک سـال اخیـر جـدا شـده  اند نیز 

از بحـران مالـی ایـن شـبکه در یـک طـول سـال اخیـر و 

تسویه حسـاب سـخت به ایشـان خبـر داده بودنـد. یکی 

از احتمال هـای قابـل طـرح، منتهـی شـدن درگیری های 

کریمـی  بـا  مسـلحانه  تسویه حسـاب  بـه  اقتصـادی 

اسـت؛ سـناریویی کـه در صـورت قطعیـت مرگ شـریک 

کویتـی اش، قـوت بیشـتری می گیـرد.

تسویهدرونسازمانی
احتمـال  کریمیـان،  روابـط  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن 

عوامـل  سـوی  از  او  بـا  درون سـازمانی  تسویه حسـاب 

سـازمان منافقیـن نیـز دور از انتظـار نیسـت. کریمیـان 

قبـالً هرگونـه ارتبـاط خود را بـا سـازمان منافقین تکذیب 

کـرده بـود امـا در ادامـه تصاویـری از او در کنـار سـرکرده 

ایـن سـازمان منتشـر شـده بـود. البتـه هنـوز هیچ کـدام 

از ایـن سـناریوها قطعیـت نـدارد و بایـد منتظـر بررسـی 

بـرای  حادثـه  ایـن  عامـل  شناسـایی  و  حادثـه  ابعـاد 

قضـاوت دقیق تـر درباره انگیـزه ضاربان مدیر این شـبکه 

بـود. فارسـی زبان  ماهـواره ای 

آغاز تولید مستمر بنزین از پاالیشگاه 
خلیج فارس

روحانی:خودکفاییدرتولیدبنزینموجبافتخاراست

هرکسکشوررادوستدارد
درانتخاباتشرکتکند

رهبرانقالباسالمی:حضوردرانتخاباتشّردشمنراکممیکند

رهبــر انقــالب اســالمی گفتنــد کــه حضــور کارگــران و همــه قشــرهای ملــت 
در صحنــه همــواره ســایه جنــگ و تعــرض دشــمنان را از ســر ملــت ایــران 
کــم کــرده و در انتخابــات پیــش رو نیــز هرکــس، »کشــور، نظــام و امنیــت« 
را دوســت دارد در انتخابــات شــرکت کنــد زیــرا ایــن حضــور تعیین کننــده، 
شــّر دشــمن را از ســر کشــور کــم خواهــد کــرد. بــه گــزارش پایــگاه 
اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری، آیــت هللا خامنــه ای روز گذشــته 
در دیــدار بــا هــزاران نفــر از کارگــران و کارآفرینــان، کارگــر را »ســتون فقــرات 
اقتصــاد و تولیــد« خواندنــد و افزودنــد: »بــرای داشــتن اقتصــاد »پیشــرفته 
و مســتقل« و رونــق اقتصــادی بایــد بــه قشــر کارگــر اهمیــت فــراوان داد 
و اگــر بخواهیــم جامعــه کارگــری از امتیــازات و حقــوق شایســته برخــوردار 
باشــد، بایــد بــر روی »تولیــد ملــی« تکیــه و تأکیــد کنیــم.« رهبــر انقــالب 
ــن  ــامان یافت ــب س ــه را موج ــران در جامع ــدن کارگ ــرم ش ــالمی، دلگ اس
وضــع اقتصــادی دانســتند و گفتنــد: »مشــکل اقتصــاد کشــور بــدون راه حــل 
نیســت و گــره ای نیســت کــه بــاز نشــدنی باشــد و یکــی از الزامــات مهــم 
ــران اســت.« ایشــان  ــوق کارگ ــت حق ــن گره گشــایی، مالحظــه و رعای در ای
خاطرنشــان کردنــد: »جامعــه کارگــری بایــد احســاس تکریــم و احتــرام و 
ــن صــورت، خســتگی  ــدر کار او دانســته شــود و در ای ــد و ق ســربلندی کن
ــت هللا  ــت.« آی ــد داش ــود نخواه ــه کار وج ــی ب ــی و بی اعتنای و بی حوصلگ
ــد:  ــت کار« افزودن ــگ کار و اهمی ــج فرهن ــر »تروی ــد ب ــا تأکی ــه ای ب خامن
»نفــس عالقــه و اشــتیاق بــه کار بایــد در جامعــه ترویــج پیــدا کنــد و کار 
چنــان ارزشــمند شــناخته شــود کــه کارگــر بــا افتخــار بگویــد کارگــر هســتم 

و در گفتــن ایــن موضــوع، احســاس حقــارت نکنــد.«

چه کسی مدیر GEM را کشت؟
درگیریاقتصادیوتسویهدرونسازمانی؛دوگمانهاحتمالییکترور

سعیدکریمیانکهبود؟
آنطـورکـهشـبکهالعالـمنوشـته،سـعیدکریمیـان
درسـال1375بـاحمایتهـاوپشـتیبانیعمـوی
دربـاریخـودبـهسـوییسمنتقـلشـدودرسـال
1377سـراغبـرادرشکـهدرلسآنجلـسزندگـی
میکـرد،رفـت.بعـدازفعالیتدررادیوصـدایایران
وبهبـودوضعیـتاقتصـادی،بـاغالمرضـافراهانـی
آشـناشـدودرسـال1385ودرلنـدنشـبکهایرا
بـهنـامGEMTVتأسـیسکردند.جـمدفاتریدر
شـهرهایدبی،لندن،اسـتانبول،آنتالیا،کواالالمپور،

لسآنجلـس،اربیـلعـراقو...دارد.

جنجالسفارتعربستان،ورود
گردشگرانعربرانصفکرد

مرتضـی رحمانی موحـد، معاون 
گردشـگری کشـور بـا اشـاره بـه 
سیاسـی  جنجال هـای  تأثیـر 
گردشـگران  افـول  در  داخلـی 
خارجـی گفـت کـه سـال 93 و 9۴ در ارتبـاط بـا اتفاقـی 
کـه در سـفارت عربسـتان رخ داد، ۴5 تـا 50 درصـد از 
ظرفیـت گردشـگران حـوزه خلیج فـارس و 90 درصـد از 
بـازار عربسـتان را از دسـت دادیم. وقتـی می گوییم خانه 
بـرای مهمـان باید آماده شـود منظور آن اسـت که هرطور 

خواسـتیم آن را مدیریـت نکنیـم.

پوشش11میلیونحاشیهنشین
بااجرایطرحتحولسالمت

مقـام  قائـم  حریرچـی،  ایـرج 
وزیـر بهداشـت گفـت کـه پیـش 
نظـام  تحـول  طـرح  اجـرای  از 
حاشـیه  درصـد   65 سـالمت، 
نشـینان کشـور هیـچ نـوع خدمـات بهداشـتی و درمانی 
حاشیه نشـینان کشـور  جمعیـت  نمی کردنـد.  دریافـت 
در دولت هـای قبلـی بـه 10 میلیـون نفـر رسـیده بـود و 
مردمان حاشـیه کالنشـهرها از خدمات بهداشـتی درمانی 
مناسـب و نیـز پوشـش بیمـه ای محـروم بودنـد. امـروز 
حـدود 11 میلیـون نفـر از جمعیـت مناطـق حاشـیه ای 
شـهرهای کشـور زیـر طـرح تحـول نظـام سـالمت قـرار 

گرفتنـد.

ارائهبرنامهاشـتغالسبز
زودی به دولت

رییس سـازمان حفاظت محیط 
زیسـت از ارائـه برنامـه اشـتغال 
سـبز دولـت یازدهـم خبـر داد. 
کنفرانـس  در  ابتـکار  معصومـه 
بلندپایـه تغییـرات اقلیمـی ایـران و اتحادیـه اروپـا گفت 
کـه آقـای روحانـی دولـت خـود را به نـام دولـت محیط 
زیسـت نامگذاری کرده اسـت تا اسـتراتژی های روشـن 
بـرای ارتقـای اسـتانداردهای محیـط زیسـت ایـران رقم 
بخـورد و بـا وجـود مشـکالت اقتصـادی، محیط زیسـت 
در کنـار اقتصـاد قـرار گرفتـه و جـزو اولویت هـای کشـور 

شد. شـمرده 

آزاد مناطـق در قاچـاق
نشـد تاییـد

حجـت االسـالم محمدعلـی زم، 
اجتماعـی   - فرهنگـی  معـاون 
و گردشـگری دبیرخانـه شـورای 
ویـژه  و  آزاد  مناطـق  عالـی 
اقتصـادی بـا اشـاره بـه این کـه تاکنـون هیـچ سـندی 
مبنـی بـر این کـه در مناطـق آزاد قاچـاق صـورت گرفتـه 
ارائـه نشـده اسـت، تاکیـد کـرد کـه هرگـز اتهـام قاچـاق 
در ایـن مناطـق توسـط سـتاد مبارزه بـا قاچـاق کاال و ارز 
تاییـد نشـده اسـت. کسـانی کـه نمی توانسـتند ضربـه 
خـود را بـه ایـن مناطـق وارد کننـد ایـن هجمـه را بـه راه 

انداختنـد.

جامعهزیستگردشگری جامعه

امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی  ربیـس کمیسـیون  نایـب 
مجلـس گفت کـه برخی از عوامـل حادثه تروریسـتی میرجاوه 
پاکسـتان  خـاک  در  حاضـر  حـال  در  شـدند کـه  شناسـایی 
هسـتند. ابوالفضـل حسـن بیگـی بـه ایسـنا گفـت کـه طبـق 
گفتـه وزارت خارجه قرار اسـت پاکسـتان همـکاری الزم را برای 
دسـتگیری ایـن تروریسـت ها انجام دهـد. وی با بیـان اینکه 
تعداد تروریسـت ها زیاد اسـت و هویت آنها شناسـایی شـده 

اسـت، گفـت کـه قطعـا بـا همـکاری دولـت پاکسـتان و تالش 
خواهنـد  دسـتگیر  تروریسـت ها  ایـن  خارجـه  وزارت  بیشـتر 
شـد. البتـه زمـان الزم اسـت تا کارهـای اطالعاتـی و امنیتی به 
صـورت کامـل انجـام شـود. طبـق برنامه ریـزی قبلی قـرار بود 
هیـأت پارلمانـی از پاکسـتان بـرای بازدیـد از چابهـار و بررسـی 
حادثـه تروریسـتی میرجـاوه بـه ایـران بیاینـد کـه بـه زمـان 

دیگـری موکول شـد.

ــه  ــت ک ــی کار گف ــورای عال ــری ش ــو کارگ ــی، عض ــی خدای عل
ســنگینی فضــای سیاســی بــر ســر گفتگوهــای مــزدی ســال 
ــراف  ــه اعت ــه ب ــدون توج ــده ای ب ــه ع ــود ک ــدی ب ــه ح 96 ب
اعضــای کارفرمایــی و دولتــی شــورای عالــی کار مبنــی براینکــه 
ــغ دو  ــد از مبل ــی توان ــوار نم ــک خان ــای ی ــه ه ــل هزین حداق
ــالش  ــد، ت ــر باش ــاه کمت ــان در م ــزار توم ــون و ۴89 ه میلی
ــال 96 را در  ــزدی س ــرات م ــه مذاک ــا ارزش نتیج ــد ت کردن

ــن  ــت ای ــد. واقعی ــش دهن ــزد کاه ــدی م ــش 1۴ درص افزای
اســت کــه رقــم نهایــی مــزد ســال 96 هنــوز بــا هزینــه 
ــه دارد امــا دســت  هــای زندگــی خانواده هــای کارگــران فاصل
ــا هماهنگــی و وحــدت نظــر خــود،  ــران ب ــار کارگ ــن ب ــم ای ک
توانســتند در محاســبات مــزدی معیــار ســبد هزینه هــای 
ــه  ــد. جامع ــن کنن ــورم جایگزی ــرخ ت ــار ن ــا معی ــی را ب زندگ

ــت. ــه اس ــکل مواج ــا مش ــاش ب ــن مع ــری در تامی کارگ

شناسایی برخی از عوامل حادثه تروریستی میرجاوه
چهارشنبهگذشته10مرزبانایرانشهیدشدند

کارگران در تامین معاش با مشکل مواجه هستند
مزدکارگرانباهزینههایزندگیفاصلهدارد

بهبود35درصدیشرایطمحیطهایکارگریدرکشور
محمد اصابتی، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بهبود 35 

درصدی شرایط محیط های کارگری خبر داد. در گذشته میزان حوادث کار ۴8 درصد 
گزارش شده بود که این رقم در سال 95 به 39 درصد کاهش یافته است.

کاغذ اخبار
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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»دونالـد ترامـپ« صدمین روز آغـاز به کار خود 
در مقـام رییس جمهـوری ایـاالت متحـده رادر 
جمـع حامیانـش در پنسـیلوانیا جشـن گرفت، 
جشـنی کـه بـا انتقـاد شـدید از جریـان اصلی 
رسـانه های آمریـکا همراه بود. شـامگاه شـنبه، 

سـفید  کاخ  خبرنـگاران  انجمـن  کـه  زمانـی 
بنـا بـه رسـم هـر سـاله ای مهمانـی شـامی را 
در واشـنگتن برگـزار می کـرد، دونالـد ترامـپ 
در  آمریـکا  پیشـین  روسـای جمهور  برخـالف 
ایـن مهمانـی حاضـر نشـد و به جـای آن برای 

پنسـیلوانیا  »هریزبـرگ«  در  حامیانـش کـه 
»جـز  کـرد:  سـخنرانی  بودنـد،  گردآمـده 
کـه  نبـود  دیگـری  جـای  هیـچ  پنسـیلوانیا 
ترجیـح بدهـم ایـن رخـداد 100 روزه شـدن را 
آنجا جشـن بگیـرم.« دونالد ترامـپ همچنین 
در میـان هوادارانـش، بـا حملـه بـه رسـانه ها 
بـه  گذشـته  روز   100 در  منتقدانـش گفـت  و 
تمامـی وعده هایـش وفـادار مانـده و دولـت او 

اسـت. بـوده  »موفق تریـن« 

ترامپ: موفق ترین رییس جمهور هستم!
رییسجمهورآمریکابهمهمانیکاخسفیدنرفت

تکذیبحملهبهقنیطره
در حالــی که منابع به اســکای نیوز عربی گــزارش دادند، بالگردهای رژیم 
صهیونیســتی در حمله ای جدید گروهان وابســته به لشــگر 90 در حومه قنیطره را 
بــه اضافــه مواضع حــزب هللا لبنان هدف قرار دادند، اما منابع نظامی ســوریه صحت 
ایــن خبر را تکذیب کردند.

کره شمالی: به اسراییل رحم نمی کنیم
ترامپ:رهبرکرهشمالیهرکاریدوستداردانجاممیدهد

»اون« رهبر کره شمالی جهان را نا آرام کرده است 

کـره شـمالی در بیانیـه ای هشـدار آمیز 
رژیـم صهیونیسـتی را تهدیـد کـرد. این 
تهدیـد بعـد از اظهارات آویگـدور لیبرمن 
منتشـر شـده اسـت که انتقاد تنـدی از 
کیـم جونـگ اون، رهبـر کـره شـمالی 
کـرده بود. بـه گزارش  روزنامه مسـتقل 
وزیـر  لیبرمـن،  آویگـدور  الیـوم،  رای 
جنگ صهیونیسـم اخیرا سیاسـت رهبر 
کـره شـمالی را  در جهـت ضربـه زدن 
بـه امنیـت کل منطقـه و ثبـات جهانـی 
خوانـده و گفتـه بـود، او رهبـر تنـدروی 
جامعـه ای بنیادگراسـت. وزارت خارجـه 
واکنـش  در  بیانیـه ای  در  کره شـمالی 
بـه ایـن اظهـارات تصریـح کـرد کـه مـا 
بـرای  چالشـی  را  اسـراییل  اظهـارات 
مـا  پیـام  و  می دانیـم  یانـگ  پیونـگ 
ایـن اسـت کـه بـه هـر کـس کـه عزت 

رحـم  کنـد  دار  خدشـه  را  مـا  رهبـری 
نخواهیـم کـرد. ایـن وزارتخانـه افـزود: 
»اسـراییل بایـد قبـل از اینکـه بخواهـد 
کلمـه ای دربـاره کیـم جونـگ اون بزنـد 
مـا  مجـازات  اال  و  کنـد  فکـر  بـار  دو 
سـخت خواهـد بـود و مـا بـه احـدی 
شـمالی  کـره  کـرد.«  نخواهیـم  رحـم 
همچنیـن در این بیانیه انتقادی شـدید 
در  علـت  بـه  صهیونیسـتی  رژیـم  از 
اختیار داشـتن سـالح های هسـته ای و 
اشـغال اراضـی فلسـطینی کـرد و افزود 
کـه اسـراییل تنهـا دولتـی در خاورمیانه 
اسـت کـه به طـور غیرقانونـی و زیر نظر 
آمریـکا سـالح هسـته ای دارد، آن وقت 
از برنامـه هسـته ای کـره شـمالی انتقاد 
شـمالی  کـره  خارجـه  وزارت  می کنـد. 
بـد«  »حیلـه ای  را  رژیـم  ایـن  موضـع 
خوانـد کـه می خواهـد افـکار جهانـی را 
و خسـارت هایی کـه  جنایت هایـش  از 
بـه صلـح در خاورمیانه می زند، بـازدارد. 

رسـانه های  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن 
وزیـران  کردنـد،  اعـالم  کره شـمالی 
مسـوول  را  لیبرمـن  اسـرائیل،  کابینـه 
اسـراییل  امنیـت  انداختـن  خطـر  بـه 
دانسـته اند. بـه گـزارش ایـن رسـانه ها، 
وزیـران اسـراییلی از لیبرمـن بـه خاطر 
حرف هایـش علیـه رهبـر کـره شـمالی 

کرده انـد. انتقـاد 

حملهآمریکا؛شاید
در همیـن حـال دونالـد ترامـپ، رییس 
مصاحبـه  یـک  در  آمریـکا  جمهـور 
تلویزیونـی درباره احتمـال اقدام نظامی 
گفـت کـه نمی دانـم. منظورم این اسـت 
کـه بایـد ببینیـم. وی تاکیـد کـرد: خب 
من نگفتم که »موشـک تسـت نکنید.« 
او )کیـم جونگ اون، رهبر کره شـمالی( 
هـر کاری دوسـت دارد انجـام می دهـد 
امـا می دانـد کـه مـا خیلـی خوشـحال 
نمی شـویم. او همچنیـن گفـت که برای 

شـی جینپینـگ،  رییس جمهـوری 
چیـن کـه اوایـل همیـن مـاه در فلوریدا 
بـا او دیـدار کـرد، احتـرام زیـادی قائـل 
اسـت و او هـم بـه کره شـمالی فشـار 
وارد می کنـد. ترامـپ ادامـه داد: »خـب 
تاکنـون شـاید اتفـاق خاصـی نیفتـاده 
باشـد و شـاید هـم افتـاده باشـد. آن 
موشـک  یـک  بـود.  موشـک کوچکـی 
بزرگ نبـود. آن یک آزمایش هسـته ای 
نبـود. بایـد ببینیـم چـه پیـش می آیـد. 
اگـر او آزمایـش هسـته ای انجـام دهد، 
می توانـم  و  نمی شـوم.  خوشـحال 
بـه شـما هـم بگویـم کـه بـاور دارم کـه 
رییس جمهـوری چیـن کـه مـرد قابـل 
احترامـی اسـت، هم خوشـحال نخواهد 
شـد.« ترامـپ در پاسـخ بـه اینکـه آیـا 
ایـن بـه معنـای اقـدام نظامـی اسـت، 
گفـت: »نمی دانـم. منظـورم ایـن اسـت 

کـه بایـد ببنیـم چـه می شـود.«

درخواسـتپـاپدربـاره
لی کرهشـما

در حالـی که رهبـر کاتولیک هـای جهان 
تاکیـد دارد گسـترش جنـگ »بخـش 
می بـرد،  بیـن  از  را  بشـریت«  خوبـی 

خواسـتار میانجیگری بیـن المللی برای 
بحـران کـره شـمالی شـد. بـه نوشـته 
فرانسـیس،   پـاپ  گاردیـن،  روزنامـه 
رهبـر کاتولیک هـای جهـان گفـت، یک 
کشـور سـوم باید واسـطه حـل اختالف 
آمریـکا  ایـاالت متحـده  و  کره شـمالی 
شـود. بـه گفتـه او، »تنش ها بسـیار باال 
گرفتـه و خطـر جنـگ ایجـاد شـده کـه 
می توانـد بخـش خوبـی بشـریت را از 
بیـن ببـرد.« پـاپ همچنیـن در مسـیر 
بازگشـت از قاهـره به خبرنـگاران گفت، 
آمـاده اسـت ماه آتی با ترامـپ در اروپا 
دیـدار کنـد. بـا این حـال تاکیـد کرد که 
نگرفتـه  صـورت  درخواسـتی  تاکنـون 
اسـت. پاپ در پاسـخ به سـوالی درباره 
و  کره شـمالی  موشـکی  آزمایش هـای 
تحـرکات نظامی و دیپلماتیـک آمریکا، 
قـدرت  بایـد  ملـل  »سـازمان  گفـت: 
رهبـری خـودش را مجـددا نشـان دهد 
چـرا که ایـن تنش ها بسـیار بـاال گرفته 
اسـت. مـن از تمـام رهبـران جهـان هم 
راه حـل  یافتـن  بـرای  تـا  می خواهـم 
مشـکالت از طریـق دیپلماسـی تـالش 

» کنند.

خبر
ته

نک

اهدافکرهشمالیاززبانوزیر
امنیتآمریکا

مقـام  ارشـد دولـت آمریـکا گفـت، بـه نظر می رسـد کره 
شـمالی قصد دارد تا تکنولوژی موشـکی و ظرفیت های 
تسـلیحاتی اتمـی خـود را توسـعه دهـد. بـه گـزارش 
خبرگـزاری رویترز، جـان کلی، وزیر امنیـت ملی آمریکا 
به شـبکه خبـری سـی.ان.ان گفت که این مسـاله بعید 
اسـت کـه کـره شـمالی در واکنـش بـه اظهـارات دولـت 
آزمایـش  آمریـکا  جمهـوری  رییـس  ترامـپ،  دونالـد 
موشـکی انجام داده باشـد اما این مسـاله قطعیت دارد 
کـه پیونـگ یانگ در حال پیشـرفته کـردن فناوری های 
موشـکی و اتمـی خـود اسـت. وی ادامـه داد: »بـه نظر 
می رسـد که کره شـمالی تمایل دارد تا این ظرفیت های 

تسـلیحاتی موشـکی و اتمی را پیشـرفته کند.«

درطـول3۶سـالگذشـتهایـننخسـتینباراسـت
کـهرییسجمهورآمریـکادرمهمانیشـامخبرنگاران
ریـگان« »رونالـد نمیشـود. حاضـر سـفید کاخ
رییسجمهـورسـابقآمریـکا،یکبـارایـنمهمانیرا
ازدسـتدادآنهـمبهایـنخاطرکهدربیمارسـتان
بسـتریبـود،اماحتـیدرآنحالنیـزازطریقتلفن
بـامهمانـانارتبـاطبرقـرارکـرد.»ریچاردنیکسـون«
آخریـنرییسجمهـورآمریـکابـودکـهتوانسـتاز

حضـوردرایـنمهمانیشـامسـربـازبزند.

پیام
بین الملل 

در  انگلیــس  وزیــر  نخســت 
اخیــر  صحبت هــای  بــه  واکنــش 
اروپــا هشــدار داد  اتحادیــه  رهبــران 
ــر  ــر س ــه ب ــن اتحادی ــا ای ــرات ب ــه مذاک ک

بــود. خواهــد  »دشــوار«  بریگزیــت 
جنبــش حمــاس نســبت بــه وخیــم 
ــزه در صــورت  ــوار غ شــدن اوضــاع ن
ــا  ــختگیرانه و در تنگن ــر س ــداوم تدابی ت

ــدار داد. ــای آن هش ــرار دادن ه ق
داد  نشــان  جدیــد  مطالعــه  یــک 
ــرای  ــس ب ــی انگلی ــه همه پرس نتیج
خــروج از اتحادیــه اروپــا در بــازه زمانــی 
ــه  ــن هم ــزاری ای ــل از برگ ــه قب ــج ماه پن
پرســی بــا تحلیــل عملکــرد کمپین هــای 
ــر  ــروج، در توییت ــا خ ــف ب ــی و مخال حام

ــت. ــوده اس ــی ب ــش بین ــل پی قاب
ژان مســیحا، یکــی از مشــاوران ارشــد 
راســت  لوپــن، کاندیــدای  ماریــن 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــی انتخاب افراط
ایــن کشــور  در  بــه مســلمانان  فرانســه 
اطمینــان داد کــه مشــکل لوپــن نــه بــا 
ــا تروریســم اســت. وی  دیــن اســالم کــه ب
ــر اینکــه حزبــش وارث قانونــی  ــا تاکیــد ب ب
دوگلیســم اســت اطمینــان داد کــه لوپــن در 

ــد. ــد ش ــروز خواه ــت پی ــن رقاب ای
ــه، نخســت وزیــر ژاپــن از  شــینزو آب
ــا  ــت ت ــس خواس ــت وزیر انگلی نخس
از گــذار نــرم کســب و کار حیــن خــروج 
ایــن کشــور از اتحادیــه اروپــا اطمینــان 
حاصــل و از وقــوع تغییــرات ناگهانــی در 
قوانیــن مربــوط بــه شــرکت ها اجتنــاب 

ــد. کن
هم زمــان بــا ادامــه درگیری هــا بــا 
ــن  ــان ای ــی، پارلم ــون در مال افراطی
کشــور »وضعیــت فوق العــاده« را تــا 
31 اکتبــر بــرای 6 مــاه دیگــر تمدیــد کــرد.

ــاد  ــا انتق ــودان ب ــوری س رییس جمه
را  آنهــا  کــه  کســانی  از  شــدید 
»صاحبــان دســتان پلیــد« خوانــد، 
آنهــا را بــه تخریــب دولــت ســودان جنوبــی 

ــرد. ــم ک مته
ــای  ادوارد اســنودن، افشــاگر برنامه ه
»کارل  جایــزه  آمریــکا  جاسوســی 
ــاع  ــه خاطــر دف ــون اوستســکی« را ب ف

ــرد. ــت ک ــان دریاف از آزادی بی
همزمــان بــا ســخنرانی دونالــد ترامپ 
رییــس جمهــور امریــکا بــه مناســبت 
ــش،  ــت جمهوری ــن روز ریاس یکصدمی
یــک فــرد ناشــناس چندیــن پرچــم کاغــذی 

روســیه را بــه هــوا پرتــاب کــرد.
بــا  مصاحبــه ای  در  ناتــو  دبیــرکل 
تاکیــد بــر اهمیــت ترکیــه بــرای ایــن 
ــو بی شــک  ــت: نات ــی، گف ــالف نظام ائت

ــت. ــف اس ــه ضعی ــدون ترکی ب

گزیده ها

وزیردفـاععراق:بهپایـانعملیات
نزدیکیم موصل

انسـانی  اوضـاع  دربـاره  نگرانی هـا  بـا  همزمـان 
وزیـر  موصـل  غـرب  مسـکونی  محله هـای  در 
دفـاع عـراق اعـالم کـرد کـه ارتـش این کشـور به 
پایـان جنـگ موصـل نزدیـک اسـت. بـه گـزارش پایـگاه اینترنتی شـبکه 
خبـری الجزیـره، عرفـان الحیالـی، وزیـر دفـاع عـراق در جریـان دیدارش 
از بخش هـای شـرقی موصـل تاکید کـرد که نیروهـای ارتـش و داوطلبان 
مردمـی ایـن کشـور در نزدیک تریـن زمـان ممکـن بقیـه محله های بخش 
غربـی شـهر موصـل را آزاد خواهنـد کـرد. وی همچنیـن بـه وجـود برخـی 
دشـواری ها در پیـش روی نیروهـای ارتش به داخل بخش قدیمی شـهر 
موصـل اشـاره کـرد و گفـت که در طـرح بازپس گیـری سـایر مناطق باقی 
مانـده از شـهر موصـل مسـاله حمایـت از غیرنظامیـان و پیشـبرد فـوری 
عملیـات لحـاظ شـده اسـت. در همیـن حـال منابـع عراقـی از انفجارهای 
انتحـاری روز شـنبه در غـرب موصـل با هدف ممانعـت از پیش روی ارتش 

عـراق خبـر دادند.

چـراغسـبزمخالفـانسـوریبرای
حضـوردرنشسـتآسـتانه

گروه هـای مخالـف سـوریه موافقـت اولیـه خود 
قـرار  آسـتانه کـه  بـا مشـارکت در مذاکـرات  را 
اسـت چهارشـنبه آغـاز شـود، اعـالم کردنـد. بـه 
گـزارش ایسـنا، در سـایه دسـتاوردهای مثبـت مرتبـط بـا سـازوکار اجرای 
توافـق آتش بـس و ورود گروه هـای تضمین دهنـده جدیـد بـه ایـن رونـد 
گروه هـای مخالـف سـوریه موضـع مثبتی بـرای ورود به مذاکرات آسـتانه 
در پیـش گرفته انـد. فاتـح حسـون، عضـو هیـات مخالفـان در مذاکـرات 
آسـتانه اظهـار داشـت کـه عوامـل جدیـد مثبتـی بـه دسـتور کار مذاکرات 
سـوریه اضافـه شـده و بـه طـور غیررسـمی بـه دسـت مخالفـان رسـیده 
اسـت. این عوامل جدید رسـما در نشسـت آسـتانه بررسـی خواهد شـد. 
درگیری هـای دو روز گذشـته بیـن گروه هـای مسـلح در غوطـه شـرقی نه 
فقـط بـر مذاکـرات در قزاقسـتان بلکه بر مذاکـرات ژنو و هـر گونه تصمیم 

گیـری در زمینـه آتش بـس تاثیـر می گـذارد.

فلسطینخاورمیانهخاورمیانه
روز  ســیزدهمین  در 
غــذای  اعتصــاب 
اســیر   1٥٠٠ حــدود 
در  فلســطینی 
نزدیــک  صهیونیســتی،   رژیــم  زندان هــای 
ــود  ــرای بهب ــر ب ــه 1٠٠ اســیر فلســطینی دیگ ب
ــتند.  ــن پیوس ــن کمپی ــه ای ــود ب ــرایط خ ش
ــز  ــطین نی ــرا و آزادگان فلس ــور اس ــات ام هی
ســوم مــه آتــی را روز قیــام عمومــی و خشــم 
اعــالم کــرده و برگــزاری تجمــع مردمــی بزرگی 
در ایــن روز را خواســتار شــد. بــه نوشــته 
روزنامــه فرامنطقــه ای الشــرق االوســط، عبــد 
الفتــاح الدولــة، رییــس کمیتــه رســانه ای 
کمپیــن اعتصــاب غــذای اســرای فلســطینی 
گفــت کــه  مدیریــت زنــدان مجــدو هنــوز هــم 

ــازه  ــع اســرای فلســطینی اج ــه وکالی مداف ب
ــن  ــد و ای ــا موکالنشــان را نمی دهن ــات ب مالق
در حالــی اســت کــه وضعیــت ایــن اســرا 
ــه  ــذا رو ب ــاب غ ــیزدهمین روز از اعتص در س
وخامــت اســت. تعــدادی از اســرا از چهــار روز 
قبــل از نوشــیدن آب نیــز خــودداری می کننــد 
و ایــن امــر اقدامــی فــوری بــرای حمایــت از 
ــم صهیونیســتی  ــد. رژی ــرا را می طلب ــن اس ای
تاکنــون از مذاکــره بــا اســرای فلســطینی 
خــودداری کــرده و برخــی مســئوالن ایــن 
ــه خواســته اند  ــز از مســئوالن مربوط ــم نی رژی
»آنهــا را رهــا کننــد تــا از گرســنگی بمیرنــد.« 
همچنیــن ایــن رژیــم بــه جــای گفتگــو، 
مجازات هایــی را بــرای آنهــا اعمــال کــرده 

ــت. اس

چهارشنبه؛روزقیامعمومیوخشم
فلسطینیها
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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ــت  ــزگان گف ــور در هرم ــس جمه ریی
کــه بعضــی هــا فکــر مــی کننــد 
افتتــاح طــرح هــا مثــل کلیــد المــپ 
ــاح آن بدرخشــد  ــا افتت ــه ب اســت ک

خلیــج  پاالیشــگاه  افتتــاح  بــرای 
فــارس کــه کلنــگ احــداث آن در 
ســال ٨6 بــر زمیــن زده شــد تــا 
ــت  ــاز دول ــروع آغ ــا ش ــال ٩2 ب س

ــرفت  ــد پیش ــا 4٠ درص ــم تنه یازده
بــرای  ســال  چهــار  کــه  داشــت 
اســت.  تــالش شــده  آن  افتتــاح 
ــی گفــت کــه هــر طرحــی کــه  روحان
ــان  ــر دلواپس ــه خاط ــود ب ــز ش تجهی
یــک روز هــم صبــر نمــی کنیــم فکــر 
مــی کردیــم بعضــی از دلواپســان 
هســتند  دلواپــس  برجــام  بــرای 
ــم  ــا ه ــروژه ه ــاح پ ــرای افتت ــا ب ام
دلواپــس هســتند. آن هایــی کــه 
ــده  ــام را ندی ــار برج ــد آث ــی گوین م

ــتاره  ــگاه س ــه پاالیش ــروز ب ــم ام ای
ــه  ــد ک ــد و ببینن ــارس بیاین ــج ف خلی
همــه تجهیــزات خریــداری شــده 
توقیــف شــده بــه ایــران آمــده اســت 
ــل  ــر قب ــت و اگ ــده اس ــب ش و نص
ــم  ــی زدی ــم را دور م از برجــام تحری
کنیــم  وارد کشــور  را  تجهیــزات  و 
خرابــی آن بــر گــردن خودمــان بــود 
امــا امــروز ســازنده تجهیــزات در 
ــالم  ــاس را س ــار آن اســت و اجن کن

ــد. ــی دهن ــل م تحوی

دبیـر هیـأت عالـی نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای اسـتان 

کرمـان از حـدود 1٠ مـورد تخلف انتخاباتی در اسـتان کرمان 

کـه پرونـده قضایـی بـرای آن هـا تشکیل شـده اسـت، خبر 

داد و اعـالم کـرد کـه برای این افراد پرونده قضایی تشـکیل 

داده ایم و به دسـتگاه قضا معرفی شـده اند و همچنین چند 

مـورد نیـز از دسـتگاه ها درخواسـت کرده ایـم تـا پیگیـری 

کننـد تـا تصمیم گیـری کننـد کـه آیـا موضـوع رخ داده، 

تخلـف اسـت یـا خیـر؟ آن طـور که ایسـنا نوشـته، فرشـید 

فـالح گفـت کـه وظیفه ما این اسـت که همـه ابعاد مختلف 

قانـون را مدنظـر قـرار دهیم. وی بـا دعوت مـردم به رعایت 

قانـون، اظهـار کـرد: »نبایـد آن قـدر سـخت گیرانـه برخـورد 

کنیـم کـه شـور انتخاباتـی ایجـاد نشـود امـا درعین حـال 

نـگاه مـا این اسـت کـه با رقابـت سـالم کاندیداتورها، شـور 

انتخاباتـی افزون تـر شـود.« دبیـر هیـأت عالـی نظـارت بـر 

انتخابـات شـوراهای اسـتان کرمـان مـردم اسـتان کرمان را 

مردمـی معقول دانسـت و بیان کرد: »هر گـروه تلگرامی که 

کاندیداتورهـا و یـا هواداران آن ها ایجـاد نموده اند، مورد رصد 

قـرار می گیـرد و در صـورت بـروز تخلـف به اعضـای گروه ها  

تذکر رعایت قانون داده می شـود، که خوشـبختانه مشـاهده 

می کنیـم کـه توصیه هـای قانونـی را مدنظر قـرار می دهند.« 

وی تخلفـات انتخاباتـی را بیشـتر بـه دلیـل جهـل از قانون 

افـراد دانسـت و تصریـح کـرد: »همین که ناظـران انتخابات 

بـه افـراد تذکر می دهنـد، افرادی که به دلیل جهـل از قانون، 

تخلفـی انجـام داده انـد، بالفاصله قانـون را اجـرا می کنند.« 

فـالح بـا بیان ایـن مطلب کـه تصمیمـی نداریـم به گونه ای 

رفتـار کنیـم که مـردم را از حضور و فعالیـت در انتخابات دل 

سـرد کنیـم، مطـرح کـرد: »بایـد قانـون مـالک عمـل همه 

مـا باشـد و نبایـد از خطـوط قرمز قانـون عبور کنیـم.« دبیر 

هیأت عالی نظارت بر انتخابات شـوراهای اسـتان کرمان در 

خصـوص تبلیغـات پیش از موعد، گفت: »شـاهد هسـتیم 

که در برخی از اسـتان ها، تعدادی از داوطلبان شـورای شـهر 

بـه دادسـراها احضـار شـده اند، امـا خوشـبختانه در اسـتان 

کرمـان بـه دلیـل آنکـه مـردم بیشـتر همـکاری می کننـد و 

قانـون را بیشـتر رعایـت می کننـد، ایـن اقدامـات ضرورتـی 

نکـرده اسـت.« وی شـیوه نخسـت هیـأت نظـارت را تذکـر 

دادن دانسـت و خطـاب بـه مـردم گفـت: »هیـأت نظـارت 

راه را بـرای مشـارکت عمـوم کسـانیکه ثبت نـام کرده اند، باز 

کـرده اسـت و رد صالحیت هـا در ایـن دوره از انتخابـات در 

حداقـل ممکن اسـت و نگاه مـا اجرای قانـون و مالک قرار 

دادن اهـل برائت اسـت؛ همه حق دارنـد در صحنه انتخابات 

شـرکت کننـد و با این نـگاه هیأت نظارت با شـرح صدر، به 

وظایـف خـود عمل کرده اسـت.«  دبیر هیـأت عالی نظارت 

بـر انتخابات شـوراهای اسـتان کرمـان اضافه کـرد: »وظیفه 

مـردم سـنگین تر اسـت، بـه ایـن دلیل کـه مردم هسـتند، 

بـه فـردی بـا رأی خـود صالحیـت می دهند و یـا برعکس؛ 

امـا مـردم بایـد آگاهانـه رأی دهنـد و در انتخابـات سـعی 

کننـد، گزینه هـای خـود را انتخـاب نماینـد تا شـهر آبادتری 

داشـته باشـیم.« وی تخلفـات صـورت گرفتـه را اغلـب در 

حوزه هـای تبلیغـات پیـش از موعـد اعـالم کـرد و افـزود: 

»سـعی کرده ایـم سـایر تخلفـات را در تأییـد صالحیت هـا 

اعمـال کنیـم کـه ایـن موارد شـامل چند مـورد ارائـه مدرک 

تقلبـی و همچنیـن چنـد مـورد پرونده هـای ناقصـی بـوده 

است.«

دلواپس ها هم برای برجام نگران 

می شوند هم افتتاح ها
روحانی:بهدرهرکودبرنمیگردیم

حمایتشیخنورازشیخ
دیپلمات

ناطق نوری از روحانی حمایت کرد

شــیخ گوشــه نشــین اعتدال گــرا، باالخــره قفــل ســکوت خــود را شکســت 
ــه  ــد. او ک ــت کن ــش حمای ــار دیرین ــا از ی ــد ت ــات ش ــه انتخاب و وارد صحن
شــهريور ســال گذشــته پيــش از آنکــه تنــور انتخابــات روشــن شــود گفتــه 
بــود »گزینــه ای جــز حســن روحانــی در نظــر نــدارم«؛ اواخــر فرورديــن مــاه 
ــد  ــردم تاکی ــان م ــا اعضــاي جمعيــت حامي ــدار ب ــز در دي ســال جــاري ني
ــر اســت دوره هشــت ســاله خــود را طــی  ــور بهت ــس جمه ــه »ریی ــرد ک ک
ــه  ــن اینک ــد. ضم ــام کن ــده اســت را تم ــه مان ــی ک ــد کارهای ــا بتوان ــد ت کن
بــه اعتقــاد مــن، آقــاي روحانــی موفــق بــوده و از ایــن رو در انتخابــات از 
ــا گذشــت کمتــر  او حمایــت مــی کنــم.« آنطــور کــه خبرآنالیــن نوشــته، ب
ــا تشــکيل  ــم ب ــاند؛ آن ه ــل پوش ــه عم ــه اش جام ــه گفت ــاه او ب ــک م از ي
ــاره روحانــي در  جبهــه اصولگرایــان معتــدل بــرای حمایــت از نامــزدي دوب
انتخابــات رياســت جمهــوري دوازدهــم دوشــادوش چهره هايــي چــون 
ــارز  ــت مب ــه روحاني ــر عضــو جامع ــی ديگ حجــت االســالم ســیدرضا اکرم
ــی،  ــپور تهران ــي عباس ــتقلین، عل ــس فراکســیون مس ــی ریی ــم جالل و کاظ
ــي  ــدگان کنون ــي از نماين ــي و جمع ــروز نعمت ــدر، به ــهاب الدین ص سیدش
مجلــس شــوراي اســالمي. نــوع ورود ناطــق نــوري همچنيــن نشــان 
ــه  ــارز دارد. چ ــت مب ــه روحاني ــر از جامع ــه اي فرات ــه او وجه ــد ک مي ده
ــان  ــوي »اصولگراي ــا تابل ــوان عضــو ايــن حــزب بلکــه ب ــه عن ــه ب آنکــه او ن
ــاي  ــاي گاليه  ه ــاي بق ــه گوي ــدل« وارد عرصــه شــده اســت. ورودي ک معت
ــاي  ــاکش رقابت ه ــه در کش ــت ک ــت اس ــه روحاني ــه جامع ــين او ب پيش
انتخاباتــي و هتــک حرمت هــاي ســال ٨٨، از او جانبــداري نکــرد و ناطــق 

ــت. ــر در جلســاتش حضــور نياف ــم ديگ ــوري ه ن

معرفی 10 کاندیدای شورای شهر در کرمان به 
دستگاه قضا

گروههایتلگرامیرصدمیشود

ردصالحیت521داوطلب
درکرمان

حمیـد ذکااسـدی، رییـس سـتاد انتخابات 
اسـتان کرمـان گفت که تعـداد کل داوطبین 
شـوارهای اسـالمی شهر و روسـتا در استان 
بـوده کـه تعـداد کل  17 هـزار و 4٠2 نفـر 
داوطلبیـن تاییـد شـده 1٩ هـزار و 4٩1 نفر و 
تعـداد کل داوطلبین رد صالحیت شـده نیز 
3٩٠ نفـر بـوده اسـت.همچنین بـا بازنگری 
انجـام شـده تعـداد بیشـتری هم مـردود و 
مجموعـا ٥21 نفـر رد صالحیـت شـده انـد، 
کل افراد انصراف داده نیز 4٩٨ نفر هسـتند.

لیستاصالحطلبان
جیرفتینهاییشد

رفتـه رفتـه که بـه روزهای شـروع 
شـوراهای  انتخابـات  تبلیغـات 
شـهر و روسـتا نزدیک می شـویم 
هـای  جنـاح  نامزدهـای  لیسـت 
مختلـف هم نهایی می شـود. شـنیده شـده لیسـت نهایی 

اصـالح طلبـان شـهر جیرفـت عبـارت اسـت از:
1_  کوچکعلی کمالی 2_ رحمدل افشـارمنش 3_  حمدهللا 
محمـدی ۴_  بهـزاد جعفری محمدآبـادی 5_ زهرا دلیری 

6_  مهـدی آذر خـوش 7_ عمار انجم روز 
پیـش از ایـن و در ایـام تاییـد صالحیت ها برخـی از چهره 
هـای اصـالح طلـب جیرفتـی از جملـه حسـین مجـاز از 
نامـزدی در پنجمیـن دوره شـورای اسـالمی انصـراف داد.

لیستاصولگرایان
بمیدرمرحلهپایانی

علیرضا حاج امینی ، آرش 
ادیـب ، وحیـد صامـت ، 
حامد سـلجوقیان ، محمد 
مهـدی   ، آبـادی  رفیـع 
امیـرزاده ، حکیمـه خلیلـی، شـیخ محسـن رنجبر 
و محمـد اسـماعیلی گزینـه هـا نهایـی اصولگرایان 
بمـی هسـتند کـه در جلسـه پایانی تصمیـم گیران 
ایـن جنـاح در بـم ظـرف روزهـای آینـده 2 نفـر را 
حـذف کـرده و لیسـت پایانـی را اعـالم مـی کننـد.  
این در حالی اسـت که اصالح طلبان شـب گذشـته 
بـا برگـزاری جلسـه ای در صـدد تعییـن فرآینـدی 

بـرای انتخـاب اعضـای لیسـت خـود بودنـد.

کامرانصنعتی؛
مستقلقدرتمند

کامران صنعتی که سـابقه 
سـوم  شـورای  در  حضـور 
دارد  خـود  پرونـده  در  را 
یکی از نامزدهای مسـتقل 
ایـن دوره شـورای شـهر کرمـان اسـت. او که تجربه 
طوالنـی تریـن دوره شـورا را بـا خـود به همـراه دارد 
بـا لیسـت »متخصصین با تجربه« که منتسـب به 
مشـرفی رییـس شـورای چهـارم اسـت وارد رقابت 
شـده اسـت. کامران صنعتی فرزنـد محمد صنعتی 
»تاریـخ نگار« مشـهور کرمانی اسـت که سـال قبل 
بـا انتشـار کتـاب »رهگـذار عمـر« تاریـخ معاصـر 

کرمـان را بـه رشـته تحریـر در آورد.

شورای
شهر

شورای
شهر

شورای
شهر

شورای
شهر

دبیـرکل حـزب موتلفـه اسـالمی گفـت: شـورای مرکـزی ایـن 
حـزب پیـش از ایـن تصویـب کـرده اسـت کـه نامزد مـا یعنی 
مصطفـی میرسـلیم تـا پایـان مناظره هـا در صحنـه بمانـد امـا 
شـده  موکـول  مناظره هـا  از  پـس  بـه  بعـدی  تصمیم گیـری 
اسـت. محمدنبـی حبیبـی  در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه 
اگـر میرسـلیم در نظرسـنجی ها رأی پایینـی داشـت بـه نفـع 
دیگـران کنـار خواهـد کشـید، گفـت: شـورای مرکـزی حـزب 

تصویـب کـرده اسـت کـه نامـزد مـا تـا پایـان مناظره هـا بماند 
امـا تصمیم گیـری بعـدی پـس از مناظره هـا انجـام می شـود. 
مـا پـس از پایـان مناظره ها هم از نتیجه نظرسـنجی اسـتفاده 
کـرده و هـم بـا همفکـران خـود مشـورت خواهیـم کـرد. مـا 
اطالعـات و مشـورت ها را در اختیـار شـورای مرکـزی حـزب 
قـرار می دهیـم و شـورای مرکـزی بـر اسـاس ایـن اطالعات و 

مشـورت ها تصمیـم جدیـد خـود را خواهـد گرفـت.

دو تـن از نامزدهـای دوازدهمیـن انتخابات ریاسـت جمهوری 
دربـاره آنچـه در مناظـره روز جمعـه گذشـت بـه کمیتـه نظارت 
بـر تبلیغـات انتخابـات شـکایت کردند. حجت االسـالم حسـن 
روحانـی بـه دلیـل اتهامات مطروحـه و محمدباقـر قالیباف به 
دلیـل بی طرفـی مجری و صداوسـیما. به گـزارش خبرآنالين، 
حسـام الديـن آشـنا مشـاور فرهنگـی رییـس جمهـور اعـالم 
کـرد کـه روحانـی به دلیـل اتهاماتی کـه در مناظـره روز جمعه 

علیـه او مطـرح شـد بـه کمیته نظـارت بـر تبلیغـات انتخابات 
شـکایت کـرده اسـت. بـه گفتـه وي، ریيس جمهوي بـه دلیل 
طـرح سـه اتهـام از سـوی آقـای قالیبـاف و عـدم تخصیـص 
فرصـت بـرای پاسـخگویی به ایـن اتهامـات به کمیتـه نظارت 
بـر تبلیغات انتخابات ریاسـت جمهوری شـکایت کرده اسـت. 
حسـین قربـان زاده مشـاور سیاسـی محمدباقرقالیبـاف نیز از 

شـکايت ايـن نامـزد خبر داد.

تصمیم نهایی موتلفه درباره ماندن 
یا نماندن میرسلیم

شکایت روحانی و قالیباف 
به کمیته نظارت بر تبلیغات انتخابات

بگوییدنتیجهاینهمهتراکمفروشیچهبود؟
واعظــی، وزیــر ارتباطــات گفت که نامزدی که می گوید ٥ میلیون شــغل ایجاد می 
کنــم، 2 برابــر یارانه می دهم و به بازنشســتگان فــالن قدر کمک می کنم، او 12 

ســال در شــهرداری تهران مســوولیت داشــت، این همه تراکم و آسمان شهر را 
فروختنــد و نتیجه اش این تهرانی اســت کــه داریم می بینیم.

تا انتخابات

از  پــس 
مشخص 

شــدن لیســت 
نهایی 

 + طلبــان  اصــالح  و  اصولگرایــان 
کرمــان  شــهر  شــورای  اعتدالیــون 
ســرانجام ائتــالف مســتقلی بــا محوريــت 
علــي اكبــر مشــرفي رييــس كنونــي 
بــا  كرمــان  شــهر  اســالمي  شــوراي 
ــالم  ــه« اع ــا تجرب ــن ب ــام »متخصصی ن

كــرد. موجوديــت 
اعضاي ائتالف عبارتند از:

1-علي اكبر مشرفي
2-كامران صنعتي
3-كمال جوانمرد

4-محمد ياسين پنجعلي زاده 
٥-زهرا لري

6-شهرام مينويي
7-علي طاهري

٨-محسن فرازمند
٩-حميد فردوسي

1٠-علي غالمعلي پور
11-شهين فخرزادگان

اعالمموجودیتلیستائتالفمستقل
»متخصصین«بامحوریتمشرفی
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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

رییــس اداره دارو و درمــان اداره کل دامپزشــکی 
بــا  جنــوب کرمــان گفــت: ســال گذشــته 
حمایــت هــای دولــت تدبیــر و امیــد 13 مرکــز 
ــکی در  ــی دامپزش ــی و داروی ــی درمان خصوص

جنــوب کرمــان راه انــدازی شــد کــه بــا افزایش 
ایــن مراکــز در مجمــوع 3٨ مرکــز در ایــن 

ــد. ــات رســانی مــی کنن ــه خدم منطق
ــو  ــی روز یکشــنبه در گفــت و گ نســیم دریجان

ــا افــزود: در حــال حاضــر در  ــا خبرنــگار ایرن ب
منطقــه جنــوب کرمــان 13 داروخانــه، 12 مرکــز 
ــرکت  ــی و 3 ش ــه کوب ــز مای ــی، 10 مرک درمان
پخــش در حــال فعالیــت و ارائــه خدمــات بــه 

دامــداران اســت.
ــز  ــد از مراک ــورد بازدی ــرد: 380 م ــان ک وی بی
ــان  بخــش خصوصــی توســط اداره دارو و درم
ــال  ــان در س ــوب کرم ــکی جن اداره کل دامپزش

گذشــته انجــام شــده اســت.

راه اندازی 1۳ مرکز درمانی دامپزشکی
 در جنوب کرمان

برداشتبیشازصدتنترخوندرکرمان
پیش بینی می شود بیش از 100 تن ترخون خشک از مزارع شهرستان کرمان در سال 
جاری برداشت شود. احمد مسعودی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمان گفت: در 
راستی اجرای پروژه های کشت با نیاز آبی کمتر، راندمان باالتر و ارز آوری بیشتر، 3 
هکتار از مزارع ترخون به آبیاری نوار تیپ مجهز شده است.

محمدیاسینپنجعلیزادهرییسکمیسیونمعماریوشهرسازیشورایاسالمیشهرکرمان:

اعتراض به حق برخی شهروندان به پنجره های 
مشرف به منازل

یاسین پنجعلی زاده عضو شورای شهر کرمان

بـا ایـن حـال از منظـر حقوقـی بايـد بگويـم کـه در وهلـه 
خانـه  ديـوار  چـون  شـود کـه  تصـور  اسـت  ممکـن  اول، 
اختصاصـي اسـت، طبـق مـاده 30 قانـون مدني، هرکسـي 
حـق دارد در ملـک خـودش هـر تصرفـي را انجـام دهـد 
و ايـن مـاده مبتنـي اسـت بـر يـک قاعـده فقهـي بـه نـام 
قاعـده »تسـليط« کـه مي گويـد مالـک مي توانـد در مـال 
خـودش هـر تصـرف مالکانـه اي انجـام دهـد. منتهـا ايـن 
قاعـده تسـليط بـا محدوديت هـاي زيـادي از جهـت حفـظ 
حقـوق ديگـران مواجه شـده کـه تبلور آن را ميتـوان در اصل 
۴0 قانـون اساسـي مالحظـه کـرد کـه تحـت عنـوان قاعـده 
»الضـرر« اسـت کـه در آنجـا بـه صراحـت، قانونگـذار گفته 
کـه هيچ کـس نمي توانـد اعمـال حـق خويـش را وسـيله 
اضـرار بـه غير قـرار دهد؛ يعنـي آنجايي که شـخصي مطابق 
قانـون مجـاز بـه انجـام کارهايي يا انجـام تصرفاتي اسـت، 
حـق نـدارد تصرفاتـي انجام بدهد کـه موجب ضـرر ديگران 
شـود، چـه برسـد بـه کاري کـه اصـالً از اين فـرض اصل ۴0 

اسـت. خارج 

وی گفـت: همچنیـن بیـش از 29 هزار مـورد بازدید 
بهداشـتی از مراکـز نگهـداری و عرضه فـرآورده های 
خـام دامـی منطقـه جنـوب کرمـان انجـام و در این 
بازدیدهـا ۴0 مرکـز نگهـداری و عرضه فـرآورده های 
خام دامی غیربهداشـتی بـه مراجع قضایی معرفی 
شـد. حـدود یـک میلیـون و 200 هـزار رأس دام در 
یـک میلیـون و 9۴1 هزار و 95۴ هکتـار از کل مراتع 

جنوبـی اسـتان نگهداری می شـود.

کرمان ویچ

حـــال  در  شـــهرهای  در  امـــروزه 
توســـعه و خصوصـــا کالنشـــهرها 
ـــد  ـــه رش ـــد رو ب ـــه رون ـــه ب ـــا توج ب
ـــا  ـــش تقاض ـــاز و افزای ـــاخت و س س
ـــکن  ـــود مس ـــکل کمب ـــه مش ـــه ب توج
ـــه نظـــر  ـــر ب ـــم ت بیـــش از پیـــش مه
ـــد  ـــه رش ـــد رو ب ـــا رون ـــد ام ـــی آی م
آپارتمـــان  و  ســـازی  بلندمرتبـــه 
ــکالت  ــروز مشـ ــث بـ ــینی باعـ نشـ
دیگـــری مـــی شـــود کـــه نیازمنـــد 
توجـــه خـــاص جهـــت حـــل آنهـــا 
مســـائل  ایـــن  از  میباشـــد.یکی 
موضـــوع ارتفـــاع دســـت انـــداز 
ـــا  ـــرفیت آپارتمانه ـــا و مش ـــره ه پنج
ــه  ــت کـ ــاور اسـ ــالک مجـ ــه امـ بـ
امنیـــت روانـــی شـــهروندان را بـــه 

خطـــر انداختـــه اســـت .
 محمـــد یاســـین پنجعلـــی زاده 
رییـــس کمیســـیون معمـــاری و 
شهرســـازی شـــورای اســـالمی شـــهر 
کرمـــان در ایـــن خصـــوص گفـــت: 

جهـــت رفـــاه حـــال شـــهروندان 
محتـــرم موضـــوع محـــدود کـــردن 
مشـــرف  پنجره هـــای  ارتفـــاع 
ــن  ــاور و همچنیـ ــالک مجـ ــه امـ بـ
ـــر در  ـــر 24 مت ـــرض زی ـــا ع ـــر ب معاب
جلســـات شـــورای اســـالمی شـــهر 
کرمـــان مطـــرح و مـــورد بحـــث 

قـــرار گرفتـــه اســـت.
مـــاده ی  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
133 قانـــون مدنـــی مبنـــی بـــر 
از  نمی توانـــد  »کســـی  این کـــه 
دیـــوار خانـــه ی خـــود بـــه خانـــه ی 
همســـایه در بـــاز کنـــد، اگرچـــه 
ـــد؛  ـــی او باش ـــک مختص ـــوار، مل دی
دیـــوار  از  می توانـــد  لیکـــن 
ـــبکه  ـــا ش ـــه ی ـــود روزن ـــی خ مختص
بـــاز کنـــد و همســـایه حـــق منـــع 
ــایه هـــم  او را نـــدارد، ولـــی همسـ
می توانـــد جلـــوی روزنـــه و شـــبکه 
دیـــوار بکشـــد یـــا پـــرده بیاویـــزد 
کـــه مانـــع رؤیـــت شـــود،« بیـــان 

بـــه  تاکنـــون  متاســـفانه  کـــرد: 
ـــرای  ـــی ب ـــاده منع ـــن م ـــتناد ای اس
ارتفـــاع پنجـــره ی مشـــرف بـــه 
ملـــک مجـــاور ایجـــاد نشـــده و 
ــراض  ــوع موجـــب اعتـ ــن موضـ ایـ
از  شـــهروندان شـــده  بســـیاری 
ـــه  ـــه توج ـــن نکت ـــه ای ـــت.باید ب اس
ضوابـــط  کـــه  داشـــت  خـــاص 
 – ایرانـــی  فرهنـــگ  بـــر  بایـــد 
ـــن،  ـــد؛ بنابرای ـــق باش ـــالمی منطب اس
از  برخـــی  نظریـــه ی  براســـاس 
حقوق دانـــان برجســـته ی کشـــور 
در خصـــوص مـــاده ی 133 قانـــون 
ـــد  ـــون بای ـــن قان ـــیر ای ـــی، تفس مدن
مطابـــق بـــا ذوق و عـــرف محـــل و 
بـــا در نظـــر گرفتـــن حقـــوق عرفـــی و 
ـــًا  ـــد.  قطع ـــهروندان باش ـــرعی ش ش
ــا از  ــک از مـ ــر یـ ــزل هـ ــر منـ اگـ
ـــد،  ـــته باش ـــد داش ـــاور دی ـــک مج مل
گفـــت:  وی  اســـت  نامطلـــوب 
خصـــوص  ایـــن  در  بایـــد  امـــا 

به گونـــه ای تصمیم گیـــری شـــود 
ـــود  ـــون موج ـــه قان ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
در ایـــن خصـــوص، حـــق عـــده ای 

ــود. ــع نشـ ــر ضایـ دیگـ
زاده  پنجعلـــی  یاســـین  محمـــد 
ــای اداره ی  ــه نظریه هـ ــن بـ همچنیـ
در  قضاییـــه  قـــوه ی  حقوقـــی 
ــرد  ــاره کـ ــال های ۴3 و 89 اشـ سـ
و گفـــت: بـــر اســـاس نظریـــه ی 
ــه  ــوه ی قضاییـ ــی قـ اداره ی حقوقـ
ـــره  ـــردن پنج ـــاز ک ـــال ۴3 » ب در س
ـــون  ـــاده ی 133 قان ـــه م ـــه ب ـــا توج ب
مدنـــی بالمانـــع اســـت و همســـایه 
می توانـــد دیـــوار بکشـــد یـــا پـــرده 
ـــه ی  ـــاس نظری ـــر اس ـــزد.«و  ب بیاوی
ـــه در  ـــوه ی قضایی ـــی ق اداره ی حقوق
ســـال 7۴ نیـــز »احـــداث طبقـــه ی 
ـــا  ـــد از پنجـــره ی ـــا داشـــتن دی دوم ب
تـــراس طبقـــه ی دوم بـــه خانـــه ی 
مجـــاور منـــع قانونـــی نـــدارد؛ امـــا 
آن  جلـــوی  می توانـــد  همســـایه 
ـــزد.« ـــوار بیاوی ـــا دی ـــد ی ـــوار بکش دی

ــاع  ــن ارتفـ ــوص تعییـ وی در خصـ
ســـاختمان های  پنجره هـــای 
 2۴ زیـــر  معابـــر  بـــه  مشـــرف 

متـــر هـــم گفـــت: در مصوبـــات 
شهرســـازی  عالـــی  شـــورای 
خصـــوص  در  دســـتورالعمل هایی 
ــن  ــهری تدویـ ــر شـ ــیما و منظـ سـ
باشـــد  قـــرار  اگـــر  و  شـــده 
در  پنجـــره  دســـت انداز  ارتفـــاع 
 170 بلندمرتبـــه  ســـاختمان های 
ـــود،  ـــه ش ـــر گرفت ـــانتی متر در نظ س
ســـیما و منظـــر شـــهری را بـــا 

می کنـــد. مواجـــه  مشـــکل 
ــاع  ــا ارتفـ ــا تـ ــنهاد مـ ــا  پیشـ امـ
از  اســـتفاده  ســـانتی متر   170
مصالـــح بنایـــی و دیـــوار نیســـت، 
بلکـــه می تواننـــد از ارتفـــاع صفـــر 
- صفـــر شیشـــه اســـتفاده شـــود، 
ــانتی متر  ــاع 170 سـ ــا ارتفـ ــا تـ امـ
ــد. ــو نباشـ ــوده و بازشـ ــجر بـ مشـ

اســـتعالم های شـــورای  بـــه  وی 
از  کرمـــان  شـــهر  اســـالمی 
تهـــران، مشـــهد،  کالن شـــهرهای 
اصفهـــان و یـــزد اشـــاره کـــرد و 
گفـــت: در ایـــن کالن شـــهرها نیـــز 
دســـت انداز  ارتفـــاع  حداقـــل 
در  ســـانتی متر   170 پنجره هـــا 

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رییـس 
جیرفـت گفـت: 300 طـرح عمرانـی 
تشـکیل  ابتـدای  از  درمـان  و  بهداشـت 
دولـت یازدهـم تاکنـون در منطقـه جنـوب 
بـرداری رسـیده اسـت.  بهـره  بـه  کرمـان 
و  تودیـع  آییـن  در  محمـدی  محمدرضـا 
معارفـه معـاون غذا و داروی این دانشـگاه 
)ع(  سیدالشـهدا  بیمارسـتان  افـزود: 
شهرسـتان رودبارجنـوب یکـی از این طرح 
هـای مهـم بـود کـه با همـت دولـت تدبیر 
نگیـن  عنـوان  بـه  و  انـدازی  راه  امیـد  و 
خدمـت رسـانی دولت در ذهـن مردم این 
دولـت  وی گفـت:  شـد.  مانـدگار  منطقـه 
در طـرح تحـول نظـام سـالمت خدمـات 
خوبـی را بـرای رفـع محرومیـت در منطقه 

جنـوب کرمـان ارایـه کـرد.
انقـالب  و  عمومـی  دادسـتان 
شهرسـتان شـهربابک از رسیدگی 
پـارک  تلـخ  حادثـه  بـه  فوریـت  قیـد  بـا 
و  داد  خبـر  شـهربابک  )عـج(  ولیعصـر 
گفـت: علـت اصلی مـرگ کیانـوش کودک 
دو سـاله شـهربابکی، نبـود حصار مناسـب 
بـازی  وسـیله  حریـم  جـدا کـردن  بـرای 
بـازی  از سـایر وسـایل اسـباب  االکلنـگ 
پـارک بوده اسـت. به گزارش روز یکشـنبه 
روابـط عمومـی دادگسـتری اسـتان کرمان 
رمضـان آقامحمـدی اظهـار کـرد: در حـال 
انجـام تحقیقـات تکمیلی هسـتیم و پس 
کارشناسـان  تخصصـی  نظـرات  اعـالم  از 
رسـمی دادگسـتری، بـا مقصـران حادثـه 

برخورد قاطع قضایی خواهد شـد.
معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم 
 16 گفـت:  رفسـنجان  پزشـکی 
هـای  شهرسـتان  خانوارهـای  درصـد 
رفسـنجان و انـار سـفیر سـالمت آمـوزش  
دیـده دارنـد بـه طـوری کـه 15 هـزار نفـر 
وجـود  خانوارهـا  ایـن  در  سـفیر سـالمت 
همایـش  در  زاده  جمالـی  احمـد  دارد 
تـاالر  در  دانش آمـوزی  سـفیران سـالمت 
فرهنگیـان رفسـنجان اظهار کرد: سـه  هزار 
سـفیر سـالمت دانـش  آمـوزی و 12 هـزار 
دو  ایـن  در  خانـوار  سـالمت  سـفیر 
شهرسـتان ثبت نام شـده و آمـوزش های 

الزم را دیده اند.
مدیـرکل راه و شهرسـازی جنـوب 
اسـتان کرمان گفـت: 150 میلیارد 
محـور  قطعـه   2 تکمیـل  بـرای  ریـال 
میانچیـل بـه جیرفـت نیاز اسـت و تاکنون 
از  ریـال  میلیـارد   35 بـر  بالـغ  اعتبـاری 
ایـن محـور  بـرای  ملـی  اعتبـارات  محـل 
هزینـه شـده اسـت. ایـن محـور بـه طـول 
هفـت  تاکنـون  کـه  اسـت  کیلومتـر   22
شـش  و  شـده  آسـفالت  آن  کیلومتـر 

کیلومتر دیگر در حال بازگشـایی است.

گزیده ها

سپردهگذارانبانکفرشتگانتایکماه
آیندهتعیینتکلیفمیشوند

مجلـس  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
شـورای اسـالمی از قـول مسـاعد رییـس بانک 
مرکـزی جهـت تعیـی تکلیـف وضعیـت بانـک 
فرشـتگان خبـر داد و اعـالم کرد: در ایـن زمینه 
رییـس بانـک مرکـزی اعـالم کردنـد که ظـرف یک مـاه آینـده وضعیت 

سـپرده گـذاران بانـک فرشـتگان تعییـن و تکلیـف مـی شـود.
شـهباز حسـن پـور بـا  اشـاره بـه دیـدار خـود بـا رییـس بانـک مرکزی، 
گفـت: از رییـس بانـک مرکزی درخواسـت کـردم که به سیسـتم بانکی 
در جهـت تولیـد و کاهـش سـود سـپرده های بانکی سـرعت ببخشـند و 
همچنیـن پیگیـری مطالبـات سـهامداران بانـک های فرشـته، کاسـپین 

و آرمان شـدم.
 وی از قـول مسـاعد رییـس بانـک مرکـزی خبـر داد و اعـالم کـرد: در 
ایـن زمینـه رییـس بانـک مرکـزی اعالم کردند کـه ظرف یک مـاه آینده 
وضعیـت سـپرده گـذاران بانـک فرشـتگان تعییـن و تکلیف می شـود.

35هزارتنمحصولپسته
رفسنجانراسرمازد

از  رفسـنجان  شهرسـتان  کشـاورزی  مدیرجهـاد 
ایـن  پسـته  محصـول  تنـی  هـزار   35 خسـارت 

خبـر سـرمازدگی  دلیـل  بـه  رفسـنجان 
 داد.آن طـور کـه مهر نوشـته حسـین رضایی  اظهار 
کـرد: در سـال جـاری بـه علـت شـرایط آب و هوایـی شهرسـتان رفسـنجان 
355 هزارتـن خسـارت بـه ایـن محصول وارد شـد.رضایی ادامـه داد: به علت 
سـرمازدگی، گرمازدگـی و طوفـان در فروردیـن مـاه سـال جـاری بـه ارقـام 
اوحـدی، احمدآقایـی، اکبـری وکلـه قوچی خسـارت قابـل توجهی وارد شـده 
اسـت.وی افـزود: پیـش بینی می شـود محصول پسـته سـال جـاری دراین 

شهرسـتان  حـدود 68 هزارتن باشـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ابتـدای سـال جـاری و در تعطیـالت نـوروزی اسـتان 
کرمـان بـا کاهـش محسـوس دمـا مواجـه شـد و خسـاراتی را به  کشـاورزان 
سراسـر اسـتان زد و از جملـه پسـته در آن دسـته از محصوالتـی قـرار دارد که 

به سـرما حسـاس اسـت.

شورایرفسنجاناقتصاد
تامین

شــورای  ســخنگوی 
اســتان  تامیــن 
بــه  کرمــان 
ــی  ــای امنیت رویکرده
انتظامــی اســتان، امنیــت انتخابــات و ارزیابــی 
ــت و  ــتان پرداخ ــی اس ــای امنیت ــاخص ه ش
اعــالم کــرد: دولــت تدبیــر و امیــد بــه حریــم 
خصوصــی افــراد احتــرام گذاشــته و هرگــز بــه 
حریــم خصوصــی مــردم ورود پیــدا نکــرد.

آن طــور کــه ایســنا  نوشــته خلیــل همایــی راد 
گفــت: ۴3 درصــد گروگانگیــری هــای اســتان 
کرمــان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

خــود، کاهــش دارد. 
ایســنا منطقــه  داد: خبرگــزاری  ادامــه  وی 
کویــر، در حقیقــت شــفاف، بــه موقــع، حرفــه 

ای و بــی طرفانــه ســعی نمــود کــه ارتبــاط بین 
ــم  ــان فراه ــتان کرم ــردم را در اس ــت و م دول
نمایــد و اکنــون صرفــا بــه منظــور قدرشناســی 

ــا حضــور دارم. ــه در اینج ــن مجموع از ای
مدیــر کل امنیتــی انتظامــی اســتانداری کرمان 
ــان  و کشــور  ــت اســتان کرم ــت امنی از وضعی
ســخن بــه میــان آورد و بیــان کــرد: علــی رغــم 
ــی  ــگ و ناامن اینکــه در برخــی از کشــورها جن
هایــی وجــود دارد، خوشــبختانه در کل کشــور 
و اســتان کرمــان تــا کنــون عملیــات ضــد 

ــم. ــی نداشــته ای امنیت
وی امنیــت و اقتصــاد را مکمــل یکدیگــر 
ــه ایســنا گفــت: هرچــه اقدامــات  دانســت و ب
اقتصــادی و توســعه ای بیشــتر صــورت بگیرد، 

ــد. ــز افزایــش مــی یاب ــت نی ــب امنی ضری

هرگزبهحریمخصوصیمردم
ورودنکردیم
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این صفحه می خوانیم
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راور گفـت:  نماینـده مـردم کرمـان و 
در مجلـس شـورای اسـالمی تـالش 
می کنیـم در زمینـه  قوانیـن و در رابطه 
بـا مسـائل مربـوط بـه تأمیـن مالـی 
پروژه هـا بـه شـهرداری کمـک کنیـم.
همـراه  بـه  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
بازدیـد  حاشـیه  در  کرمـان  شـهردار 
کرمـان   شـهر  پروژه هـای  برخـی  از 
از  مـاه  هـر  معمـوأل  اینکـه  بیـان  بـا 
کرمـان  شـهر  پروژه هـای  مجموعـه  

شـهرداری  گفـت:  می کنـم،  بازدیـد 
در طـول سـال های گذشـته،  کرمـان 
بـرده  جلـو  همزمـان  را  موضـوع  دو 
زیرسـاختی  اقدامـات  بخشـی  کـه 
غیرهم سـطح  تقاطع هـای  جملـه  از 
اسـت کـه بخـش عمـده ای از منابع را 
هـم بـه خـودش اختصـاص می دهـد 
یـا  و  اعتبـارات الزم  نبـود  به دلیـل  و 
مسـائل دیگر، تاکنون پیگیری نشـده 

. د بو

بـه  مهـم  ایـن  افـزود:  پورابراهیمـی 
تصمیم هـای  محورهـای  از  یکـی 
شـهرداری  و  شـهر  اسـالمی  شـورای 
تبدیل شـده که خوشـبختانه استاندار 
و مجموعـه  مدیران اسـتان نیز در این 

زمینـه کمـک کرده انـد.
وی ادامـه داد: همچنیـن وقتی شـهر 
پـارک،  بـه  پیـدا می کنـد،  گسـترش 
فضـای سـبز و امکانـات تفریحی نیاز 
دارد که خوشـبختانه در طول دو سـال 
گذشـته، هـم بـه بخـش کالن پروژه ها 
پرداخته شـده و هم بـه پروژه هایی از 
جمله بوسـتان ها و امکانـات تفریحی 
و رفاهـی کـه باید در شـهر اجرا شـود.

تالش برای کمک به تامین مالی 
پروژه های شهری کرمان

رییسکلدادگستریاستانکرمان:
جرائمانتخاباتیبهحیثیت

انتخاباتلطمهمیزند

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان گفــت: یکــی از مســائلی کــه بــه 
ــگان آن را  ــه بیگان ــت ک ــم اس ــد جرائ ــی زن ــه م ــات لطم ــت انتخاب حیثی

ــد. ــی کنن ــی م ــرار داده و بزرگنمای دســتاویز ق
یــدهللا موحــد در جلســه تعامــل و هــم اندیشــی اعضــای ســتاد پیشــگیری 
از جرائــم و تخلفــات انتخاباتــی بــا حضــور روســای اســتانی ســتاد 
تبلیغاتــی نامزدهــای دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری، 
ــی  ــتادهای انتخابات ــای س ــه روس ــود ک ــن ب ــا ای ــار م ــرد: انتظ ــار ک اظه
ــالت،  ــراری تعام ــن برق ــا ضم ــند ت ــته باش ــن نشســت حضــور داش در ای
ــداد و جــای  انتظــارات نیــز بیــان شــود امــا متاســفانه ایــن اتفــاق رخ ن

ــدی اســت. ــه من گالی
ــوری،  ــت جمه ــات ریاس ــون انتخاب ــاده 3۴ قان ــاس م ــزود: براس وی اف
ــد  ــات بای ــام انتخاب ــش در ای ــتان و بخ ــر شهرس ــی ه ــکیالت قضای تش
اقدامــات الزم را در محــدوده مقــررات اعمــال کننــد و پیشــگیری از جرائــم 
انتخاباتــی بــرای یکســان ســازی سیاســت هــای ایــن حــوزه انجــام مــی 
شــود.موحد بیــان کــرد: ســتاد پیشــگیری از جرائــم انتخاباتــی در ســطح 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــای متول ــتگاه ه ــه دس ــت هم ــور و عضوی ــی و حض مل

اســت، در همیــن راســتا ســتاد اســتانی ایجــاد شــده اســت.
ــم  ــه جرائ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس ریی
ــت  ــده اس ــان ش ــز بی ــا نی ــازات ه ــف و مج ــد تعری ــی در 17 بن انتخابات
اســت گفــت: اوال مــا تــالش مــی کنیــم کــه جرائــم 17 گانــه اتفــاق نیفتــد 
امــا الزمــه رســیدن بــه ایــن هــدف ایــن اســت کــه همــه دســت بــه دســت 
ــات لطمــه مــی  ــه حیثیــت انتخاب هــم بدهیــم و یکــی از مســائلی کــه ب
ــرار داده و  ــتاویز ق ــگان آن را دس ــه بیگان ــت ک ــم اس ــن جرائ ــد همی زن

ــد. ــی کنن ــی م بزرگنمای

شهروندان بمی: آب شهر شن دارد

مسووالن: مشکلی ندارد

ایـن  در  بـم  فاضـالب  و  آب  امـور  سرپرسـت 
خصـوص بـه »پیـام ما« گفـت که آب شهرسـتان 
بـم از نظـر کیفی هیچ مشـکلی نـدارد. سـالمت آب این 
شهرسـتان از طریـق بهداشـت و آزمایشـگاه اداره آب و 
فاضـالب مرتـب کنتـرل می شـود. احمد بیانی با اشـاره 
بـه اینکـه تـا بـه حـال گزارشـی مبنی بـر مشـکل آب به 
ایـن اداره داده نشـده اسـت، گفـت: شـهروندانی که این 
مشـکل را دارنـد بـه ما گـزارش بدهند تـا آب آن محل را 

آزمایـش کنیـم و نتیجـه را به اطالعاشـان برسـانیم. 

معلمرودبارجنوببا
لباسمرزبانی

 معلم مدرسـه ای در شهرستان 
رودبـار جنـوب بـه یاد شـهدای 
مرزبـان بـا لبـاس مرزبانـی در 
یافـت. شـهمراد رضایـی گفـت:  کالس درس حضـور 
پوشـیدن لبـاس مرزبانـی و تدریـس بـا ایـن لبـاس، 
سـئواالت زیـادی را در ذهـن دانش آمـوزان ایجاد می 
کنـد و در ایـن صـورت اسـت کـه پاسـخ بـه سـئواالت 
آن هـا مـی تواننـد تاثیرگـذار باشـد. وی اظهـار کـرد: 
سـعی داشـتم به دانـش آمـوزان بفهمانم که آسـایش 
آنهـا در سـایه رشـادت هـا و ایثارگـری هـای مرزبانان 

ایجـاد می شـود.

سیستمهایآموزشیاخذرأی
الکترونیکدربم

اخـذ  آموزشـی  سیسـتم های 
در  زودی  بـه  الکترونیـک  رأی 
و  مسـاجد  اصلـی  میدان هـای 
مناطـق مختلـف شـهر بم مسـتقر می شـوند. رضا اشـک با 
اشـاره بـه اینکه انتخابات پنجمین دوره شـوراهای اسـالمی 
در ایـن شـهر به صـورت الکترونیکـی برگزار می شـود، گفت: 
تمهیـدات الزم بـرای تأمیـن زیرسـاخت های مـورد نیـاز در 
ایـن رابطـه اندیشـیده شـده اسـت.  وی افـزود: برگـزاری 
الکترونیکـی ایـن دوره از انتخابات عالوه بـر اینکه به اجرای 
قانونمنـد و شـفاف آن کمـک شـایانی می کنـد در سـرعت 

شـمارش آراء نقـش بـه سـزایی دارد. 

تودهپنجکیلوییدربدن
بیمارزرندی

تیـم پزشـکی بیمارسـتان امـام 
اجتماعـی  )ع(تامیـن  علـی 
امـروز   صبـح  زرنـد  شهرسـتان 
بـه سرپرسـتی دکتـر بابـک عربپـور متخصـص جراحـی 
عمومـی و یـا همـکاری دکتـر یلـدا پورحسـن متخصص 
زنـان و زایمـان با انجـام عمل جراحی در مـدت زمان دو 
ونیـم سـاعت موفق به خـارج کردن توده پنـج کیلوگرمی 
از شـکم بیمـار زرنـدی شـدند. دکتـر بابک عربپـور گفت: 
پـس از اقدامـات اولیـه پزشـکی متوجـه وجود تـوده در 
شـکم بیمـار شـدیم و هـم اکنـون حـال بیمـار رضایـت 

بخـش اسـت.

بهرهبرداریاز54درصدپروانه
هایمعدنیجنوبکرمان

صنعـت،  سـازمان  رییـس 
معـدن و تجارت جنوب اسـتان 
کرمـان، تعـداد کل پروانـه های 
بهـره بـرداری معدنـی این منطقـه را 83فقـره اعالم کرد 
و گفـت: ۴5  پروانـه از ایـن تعـداد در دولـت تدبیـر و 
امیـد بـه بهره برداری رسـیده اسـت. محمود اسـکندری 
نسـب بـا بیـان اینکـه 20 هـزار و 598 کیلومتـر مربـع 
از مسـاحت جنـوب اسـتان کرمـان پهنه معدنـی واگذار 
شـده محسـوب می شـود افـزود: ایـن مقدار مسـاحت 
از کل مسـاحت جنـوب اسـتان کرمـان را  53 درصـد 

پوشـش مـی دهد.

معدنسالمتجامعه انتخابات

شــهردار منطقــه دو شــهر کرمــان گفــت: پــارک مــادر بــه 
ــوب شــرق کشــور  ــاز در جن ــازی روب ــه ی ب ــن مجموع بزرگ تری
ــزان  ــان اینکــه می ــا بی ــل خواهــد شــد.رامین امیرمــداح ب تبدی
اســتفاده  مــردم از بوســتان های ســطح منطقــه باالســت، گفــت: 
ــات موجــود،  ــه امکان ــوع بخشــی ب ــرای تن ــل ب ــه همیــن دلی ب
ــرای  ــرد: ب ــح ک ــم.وی تصری ــام داده ای ــی را انج برنامه ریزی های
مثــال در پــارک مــادر یــک مجموعــه بــازی بــزرگ بــرای نونهاالن 

ــاز در  ــازی روب ــه بزرگ تریــن مجموعــه  ب ــم کــه ب طراحــی کردی
جنــوب شــرق کشــور تبدیــل خواهــد شــد. شــهردار منطقــه دو 
کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در بوســتان مــادر و بــرای اولیــن بــار 
در کشــور آب نمــای موزیــکال در حال ســاخت اســت، گفــت: این 
آب نمــا از طراحــی فوق العــاده ای برخــوردار اســت؛ به طــور مثــال 
بــرای هــر نــازل آب یــک موتــور جداگانــه تعبیــه شــده و همــه  

ــد. ــات را دارن ــام جه ــکان حرکــت در تم ــا ام نازل ه

سرپرســت روابــط عمومــی و امــور بین الملــل شــهرداری 
ــت:  ــر داد و گف ــار شــهردار خب ــرح همی ــرای ط ــان از اج کرم
ایــن طــرح از اســفند ســال گذشــته و بــا همــکاری آمــوزش 

ــاز شــده اســت. ــان آغ ــرورش کرم و پ
محمــد ایالقــی بــا بیــان اینکــه بــا آمــوزش دانــش آمــوزان 
ــهر  ــی در ش ــازی بزرگ ــگ س ــرح، فرهن ــن ط ــر در ای حاض
کرمــان رخ مــی دهــد، اظهــار داشــت: در طــرح همیــار 
شــهردار، آمــوزش گــران شــهرداری، مبانــی مختلــف فرهنــگ 

ــوزان  ــش آم ــه دان ــف ب ــای مختل ــت ه ــهروندی را در نوب ش
ــد. ــی دهن ــوزش م ــدارس آم م

وی گفــت: هــدف شــهرداری کرمــان از اجــرای ایــن طــرح، 
معرفــی و آمــوزش قوانیــن شــهری بــه نســل جدیــد اســت.

ــهرداری،  ــاله ش ــداز 20 س ــم ان ــرد: در چش ــد ک ــی تاکی ایالق
ــظ و  ــه حف ــده و ب ــر ش ــئولیت پذی ــک مس ــهروندان کوچ ش
ــی شــوند. ــد م ــز متعه ــده نی ســاماندهی شــهر خــود در آین

تبدیل پارک مادر به بزرگ ترین مجموعه  بازی روباز 
در جنوب شرق کشور

اجرای طرح همیار شهردار در کرمان

برگزاریششمینجشنوارهبینالمللیفیلمسبزدرکرمان
رییس اداره آموزش و پژوهش اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان گفت: ششمین 
جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با هدف فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست در 
کرمان برگزار خواهد شد. فرشته خالقی گفت: موضوع محوری ششمین جشنواره بین المللی 

فیلم سبز )اقتصاد سبز با تمرکز بر گردشگری پایدار، حمل و نقل و انرژی پاک( است.

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما

کرمان ویچ

چنــد روز گذشــته گزارشــی از 
پاییــن بــودن کیفیــت آب شــهر 
بــم بــه مــا رســید، ایــن در 
حالــی اســت کــه مســئوالن ایــن 
شهرســتان مــی گوینــد آب ایــن 
شــهر کیفیــت مطلوبــی دارد و 

ــت. ــالم اس س
بمــی  شــهروندان  از  یکــی 
ــه اش  ــیر آب خان ــی از ش عکس
ایــن  در  کــه  بــود  فرســتاده 
عکــس دیــده مــی شــد پشــت 
ســرپیچ شــیر آب، ســنگ ریــزه 
و شــن جمــع شــده اســت. 

شهروندانبهما
مراجعهکنند

سرپرســت امــور آب و فاضــالب 
بــه  خصــوص  ایــن  در  بــم 
آب  مــا« گفــت کــه  »پیــام 
ــی  ــر کیف ــم از نظ ــتان ب شهرس

ــدارد. ســالمت  هیــچ مشــکلی ن
آب ایــن شهرســتان از طریــق 
بهداشــت و آزمایشــگاه اداره آب 
ــرل مــی  ــب کنت و فاضــالب مرت
ــاره  ــا اش ــی ب ــد بیان ــود. احم ش
بــه اینکــه تــا بــه حــال گزارشــی 
ــه ایــن  ــر مشــکل آب ب ــی ب مبن
ــت:  ــت، گف ــده اس اداره داده نش
شــهروندانی کــه ایــن مشــکل را 
دارنــد بــه مــا گــزارش بدهنــد تــا 
آب آن محــل را آزمایــش کنیــم 
اطالعاشــان  بــه  را  نتیجــه  و 
برســانیم. وی گفــت کــه آب این 
شــهر همــه ی آیتــم هایــی را کــه 
و ســالم  بهداشــتی  آب  یــک 

ــد را دارد. ــته باش ــد داش بای

آبشهرستانبمازنظر
کیفیمشکلیندارد

ــه  ــم نیــز در پاســخ ب ــدار ب فرمان
ــوص  ــن خص ــا« در ای ــام م »پی
ــتان  ــن شهرس ــه آب ای ــت ک گف
کیفــی  نظــر  از  خوشــبختانه 

مشــکلی نــدارد. رضــا اشــک 
بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه 
ــت،  ــو اس ــم ن ــالب ب آب و فاض
ــانی آب  ــه شــبکه آبرس ــت ک گف
ــه  و فاضــالب ایــن شهرســتان ب
دلیــل زلزلــه ســال 82 بازســازی 
شــده اســت و بــا ایــن حســاب 
بعیــد مــی دانــم کــه حتــی 
مشــکلی کــه شــهروند بمــی 
مــی گویــد وجــود دارد بــه دلیــل 
آبرســانی  شــبکه  فرســودگی 
باشــد. وی افــزود بــاز هــم اگــر 
شــهروندی در شهرســتان بــم 
ــت آب  ــث کیفی ــکلی در بح مش
مــی بینــد بــه مــا مراجعــه کنــد 
ــرد. ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــا م ت

تامینآبشرب
ازسدنسا

قبــل  ســال  یــک  حــدودا 
منطقــه ای  آب  مدیر عامــل 
شــورای  جلســه  در  کرمــان 
حفــط منابــع ریــگان گفــت 

شــرب  آب  زودی  بــه  کــه 
شــرقی  شهرســتان  چهــار 
ــا  ــد نس ــان از س ــتان کرم اس
ــرح  ــود، ط ــن می ش ــم تامی ب
آبرســانی  ایــن  مطالعاتــی 
اواخــر  و  شــده  انجــام 
می شــود.  اجرایــی  امســال 
محمدرضــا بختیــاری گفــت 
کــه در گذشــته دو شهرســتان 
ایــن  در  نرماشــیر  و  بــم 
امــا  داشــتند  قــرار  طــرح 
صــورت  پیگیری هــای  بــا 
ــگان  ــه دو شهرســتان ری گرفت
ــز  ــتور کار نی ــرج در دس و فه
قــرار گرفتنــد. مهــر مــاه ســال 
گذشــته هــم مدیــر دفتــر 
تاسیســات آبــی و بــرق آبــی 

ای  منطقــه  آب  شــرکت 
اســتان کرمــان گفــت کــه آب 
موجــود در ســد نســاء بــم بــه 
ــوط  ــوز خط ــه هن ــل اینک دلی
از  آشــامیدنی  آب  انتقــال 
ــدازی  ــم راه ان ــاء ب ــد نس س
مصــرف  بــه  فقــط  نشــده 
ــن  ــد. ای ــی رس ــاورزی م کش
ســد بــا حجــم مفیــد 121 
بــه  مکعــب  متــر  میلیــون 
از  بخشــی  تامیــن  منظــور 
و  صنعــت  کشــاورزی،  آب 
آشــامیدنی شــهرهای بــم و 
نرماشــیر و ریــگان در فاصلــه 
بــم  70کیلومتــری  حــدود 

ســاخته شــد.
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دانستنی ها
دردادهنمایزیرمیتوانیدببینیدکهاستفادهازوسایلنقلیهعمومی
چقدربرایمحیطزیستمفیداست.درعوضاگرازوسایلشخصی
استفادهکنید،میبینیدکهچهبالییسرمحیطزیستمیآید.

افقی

1- پادزهر- ورم پلک چشم

2- جناح لشکر- قصاب- شمرده شده

3- شهری در استان گیالن- منشی- 

طبق دستور پزشک مصرف کنید.

۴- چانه- دریا- بی باکی- شتر بارکش

5- همان بس است- حرکتی در 

والیبال- مهربانی

6- زیردست- تا کنون- مانع آب

7- پارچه پر سوراخ- مرغ حق- جانب

8- عدم تعادل روانی- کلمه شرط- 

طرز و قاعده

9- جنبیدن-  بستن منفذها برای 

جلوگیری از نشت آب و غیره-  ستاره 

دنباله دار

10- عود- مقابل کلی- راهنمایی

11- به برنامه ای رایانه ای گفته می 

شود كه خدمات خود را به رایانه های 

دیگر ارائه میكند- روزنامه ها- غذای 

آبکی

12- فریب- توبه کننده- شهر ایستاده- 

شهری در آلمان

13- سراینده- مرد بخشنده- حوض

1۴- کیسه پول- آرزو ، هدف- مهتر 

قوم

15- حرکتی در کاراته- شهر پر جمعیت 

چین

عمودی

1- زیست فیزیكدانی كه به همراه 

كریك نقشی مهم در كشف ساختار 

مولكولی DNA بازی كرد- مرکز 

خراسان رضوی

2- عطر مایه- داخل شدن- ویرگول

3- باطل کننده- فرستاده خدا- شهری 

در استان اردبیل

۴- ای دل شاعر- قسمت ملودیک 

اپرا- صدای دریدن پارچه- سر

5- کشور قذافی- نفت سیاه- ضد کهنه

6- خاک صنعتی- درهم- کجرو

7- فرزند- حیوانی تنومند- از رنگ ها

8- بی دنبال- نام راجرز مربی انگلیسی 

سابق پرسپولیس- مسلط، قاهر

9- دوخت محل جراحی- حامی- بنو 

سیاه

10- فروغ- زین و برگ- رنجوری

11- دهان- مردود- نامی دخترانه

12- یکتا- ابریشم خام- طینت- نوعی 

چلوکباب

13- پیام آوری- سجده کننده- قوه

1۴- پول واحد اروپا- پرسش- پیامبر 

بنی اسرائیل

15- از غزوات پیامبر- پالئونتولوژی

جدولشماره890
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1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4 دراینصفحهعکسهایجالبیکهروزگذشتهدرسایتهای
مختلفنشرشدندرامیتوانیدببینید.ازطرحجدیدشلوارجینتا

عکسروزنشنالجئوگرافیک
نگاه

عکسروزیکشنبهنشنالجئوگرافیک/مارمولکیکهدربارانبهدنبالگرماست

آغازعملیاتبیتالمقدس،10اردیبهشت61/ایرنا

شلوارهایجینجدید،بیشاز400دالرقیمتدارند/توریسمآنالین

خسارتسیلدرروستایگویجهییالقزنجان/تسنیم

عمامهگذاریطالبدرروزمیالدامامحسین)ع(درقم/ایسنا

مرگمغزیرقیه5سالهدرپیکودکآزاریناپدری/میزان

محلترورسعیدکریمیانمدیرشبکهجم/مشرقنیوز

انگورکارانفرانسویاقدامبهروشنکردنآتشدرمیاندرختانکردندتادرختانازسرمادرامانبمانند/رویترز
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براســـاس  گفـــت:  کرمانشـــاه  اســـتاندار 
گـــزارش معـــاون وزیـــر راه و شهرســـازی، 
در رونـــد ریـــل گـــذاری پـــروژه راه آهـــن 
کرمانشـــاه رکـــورد کشـــوری 1950 متـــر ریـــل 
ـــه ثبـــت رســـیده اســـت.   گـــذاری در یـــک روز ب

ـــه  ـــورای برنام ـــت ش ـــی در نشس ـــدهللا رازان اس
ـــروژه  ـــرد: پ ـــار ک ـــتان اظه ـــزی و توســـعه اس ری
راه آهـــن کرمانشـــاه کامـــالً از رکـــود خـــارج 
ــروژه  ــک پـ ــوان یـ ــه عنـ ــروز بـ ــده و امـ شـ

فعـــال، در حـــال اجـــرا اســـت.

ـــه  ـــروژه در زمین ـــزود: پ ـــاه اف ـــتاندار کرمانش اس
ـــی  ـــدارد و نقدینگ ـــکلی ن ـــاری مش ـــع اعتب مناب
آن تأمیـــن و در اختیـــار پیمانـــکار قـــرار داده 
ــز  ــروژه نیـ ــن پـ ــح ایـ ــت. مصالـ ــده اسـ شـ
شـــامل تـــراورس هـــا و مصالـــح زیریـــن آن 
ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــاال تأمی ـــیار ب ـــم بس در حج

ــن  ــزار تـ ــروژه 16 هـ ــن پـ ــه داد: ایـ او ادامـ
ریـــل الزم دارد کـــه همـــه آن تأمیـــن  شـــده 

اســـت.

شکسته شدن رکورد  کشوری ریل گذاری 
در کرمانشاه

بهرهبرداریازبزرگترینشهربازیخاورمیانهدرارومیه
شهردار ارومیه از بهره برداری شهربازی مدرن ارومیه در عید سعید فطر خبر داد. بزرگترین 
شهربازی خاورمیانه در منطقه ساحلی چی چست با هدف فراهم کردن فضای مناسب 
برای پر کردن اوقات فراغت  خانواده ها در هفته اول تیر ماه مصادف با عید سعید فطر به 
بهره برداری خواهد رسید و این شهربازی برگرفته از پارک دیزی لند پاریس است.

ایران ویچ

60 واحـد مرغـداری گیـالن  در پرورش 
مـرغ آنتی بیوتیک مصـرف نمی کنند. 
سـهراب عاقبتـی بـا  بیـان این مطلـب گفت: 
بنـا بـه حساسـیت و اهمیـت موضـوع شـعار 
امسـال از سـوی جامعـه جهانـی دامپزشـکی 
و دفتـر بین المللـی بیماری هـای واگیر دامی 
بـا عنـوان مقابله بـا مقاومـت آنتـی بیوتیکی 

انتخاب شـده اسـت.
فاضـالب  و  آب  شـرکت   مدیرعامـل 
بازسـازی  هزینـه  گیـالن  روسـتایی 
خطـوط قدیمـی مجتمع آبرسـانی خوش 
سـیرت را بیـش از 200 میلیـارد ریـال ذکـر 
کـرد و گفـت: این مجتمـع بزرگترین مجتمع 
آبرسـانی روسـتایی کشـور اسـت. رای اجرای 
فـاز نخسـت ایـن مجتمـع 75 میلیـارد لاير 
هزینـه شـده کـه ۴7  میلیـارد لاير از صندوق 

توسـعه ملـی بـوده اسـت.
 صیـادان بـا بهـره گیـری از سـالیک یا 
تـور پرتابـی نسـل ماهیـان خاویـاری 
و اسـتخوانی را نشـانه گرفته انـد. ییـس 
حفاظـت محیط زیسـت آسـتانه تصریح کرد: 
متاسـفانه نصـب تورزیرآبی و اسـتفاده از تور 
پرتابی)سـالیک( بعنـوان یکـی از روش هـای 
رودخانه هـای  در  ماهیـان  شـکار  ممنوعـه 

شهرسـتان اسـت.
لرسـتان  طبیعـی  منابـع  مدیـرکل 
دامـی  واحـد  میلیـون  دو   گفـت: 
اسـتان های همجـوار وارد مراتع لرسـتان 
می شـوند. شـیرزاد نجفـی اظهـار کـرد: عالوه 
بـر 1.5 میلیـون واحـد دامـی اسـتان حـدود 
دو میلیـون واحـد دامـی نیـز از اسـتان های 

می شـوند لرسـتان  مراتـع  وارد  همجـوار 
اقتصـادی  امـور  هماهنگـی  معـاون 
 81 مقـدار  گفـت:  قزویـن  اسـتاندار 
نیـروگاه شـهید رجایـی  درصـد سـوخت 
قزویـن در سـال 95 از سـوخت گاز طبیعـی 
نیـروگاه  ایـن  سـاله   30 عمـر  در  بـوده کـه 
بی سـابقه بـوده اسـت.    منوچهـر حبیبـی 
اظهـار کـرد: بـا همـکاری خـوب وزارت نفت و 
به ویـژه شـرکت گاز اسـتان قزویـن سـوخت 
گاز طبیعـی در دولـت تدبیـر و امید جایگزین 
سـوخت مـازوت شـد و در سـال گذشـته در 
مقایسـه بـا زمـان مشـابه سـال های 93  و 
درصـدی  و 17   100 افزایـش  به ترتیـب    9۴

داشـته اسـت.
و  سیسـتان  گاز  شـرکت   مدیرعامـل 
بلوچسـتان گفـت: گازرسـانی به منازل 
در  و  بـه مرحلـه  زاهـدان مرحلـه  شـهر 
مـدت چهـار سـال انجـام می شـود و در ایـن 
مـدت محله هایی کـه عملیـات علمک گذاری 
اتمـام رسـیده و دارای  بـه  آنهـا  انشـعاب  و 
بـرای  مانعـی  باشـند،  اشـتراک  شناسـه 

ندارنـد. از گاز  اسـتفاده 

گزیده ها

تخریـبمراتـععشـایریخراسـان
شـمالیتـاپـایچادرها

مدیـرکل امـور عشـایر خراسـان شـمالی گفـت: 
مراتـع عشـایر ایـن اسـتان در مـراوه تپه اسـتان 
چادرهـا  پـای  تـا  قشـالقی  مناطـق  گلسـتان 

تخریـب و شـخم زده شـده اسـت.
حمدرضـا قلـی پـور اظهار کـرد: تصرف و تخریـب ایلراه هـا و میانبندها در 

چند سـال اخیر روند افزایشـی داشـته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه عشـایر در زمان کوچ قشـالقی بـه علت تخریـب ایلراه 
هـا حتـی مجبـور می شـوند از جـاده های اصلـی حرکت کنند افـزود: این 
امـر نیـز باعـث حـوادث زیـادی بـرای دام های عشـایر این اسـتان شـده 

است.
وی افـزود: از مجمـوع ایـن خانـوار هـا یـک هـزار و ۴00 خانـوار در زمـان 
قشـالق در مراوه تپه اسـتان گلسـتان مسـتقر خواهند شـد که هم اکنون 
بـه علـت تصـرف مراتـع، تخریـب ایلـراه هـا و میانبد هـا دچار مشـکالت 

جـدی شـده اند.

پیشبینیبرداشـتبیشاز10هزار
تنعسـلدرخوی

زنبـورداران  مدیـر جهادکشـاورزی خـوی گفـت: 
ایـن شهرسـتان 360 هـزار کلونـی زنبور عسـل را 
در مناطـق ییالقـی و خـوش آب و هـوای ایـن 
شهرسـتان بـرای بهـره مندی بیشـتر از عسـل مطلـوب در فصل تابسـتان 

کردند. مسـتقر 
مهـران زینـال زاده افـزود: از ایـن تعـداد، 353 هـزار کندو مـدرن و مابقی 
بومـی اسـت. وی بـا بیـان اینکـه بیـش از هـزار و 200 زنبـوردار در خـوی 
فعالیـت مـی کنند،اضافـه کـرد: پیش بینی می شـود با مسـاعد بودن آب 
و هـوا میـزان تولید عسـل امسـال در شهرسـتان خوی با پنج درصد رشـد 

بـه بیـش از 10 هـزار و 500 تن برسـد.
زینـال زاده اظهـار کـرد: طبق آمارهای موجود سـاالنه 88 هزارتن عسـل از 
زنبورسـتان های کشـور برداشـت می شـود که سـهم شهرسـتان خوی در 

حـدود 13 درصـد اسـت و از ایـن نظر رتبه نخسـت را داراسـت.

کرمانشاهآذربایجانخراسان
مدیـر زراعت سـازمان 
کشـاورزی  جهـاد 
کرمانشـاه  اسـتان 
کـرد:  پیش بینـی 
امسـال شـاهد کاهش 20 تا 30  درصدی تولید 
گندم اسـتان نسـبت به سـال گذشـته باشـیم.

شـهریار قاسـمی ، بـا بیـان اینکـه پیـش بینـی 
مـی شـود امسـال کاهـش 20  تـا 30 درصـدی 
تولید گندم اسـتان را شـاهد باشـیم، اظهار کرد: 
پیش بینـی می شـود امسـال در نهایـت حـدود 
750 هـزار تـن گندم در اسـتان کرمانشـاه تولید 

شود.
بـه گفتـه قاسـمی سـال گذشـته 968 هـزار تن 

گنـدم در اسـتان کرمانشـاه تولید شـد.
مدیـر زراعـت سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان 

کرمانشـاه دلیـل کاهـش تولیـد گنـدم اسـتان 
بارندگی هـای پاییـزه عنـوان کـرد  را تاخیـر در 
و افـزود: بارش هـای موثـر بـه جـای اینکـه از 
15  مهـر مـاه اتفـاق بیافتـد، از اواخـر آذرمـاه 
اتفـاق افتـاد و همیـن رشـد محصـول را از نظـر 

فیزیولوژیکـی بـه عقـب انداخـت.
وی افـزود: سـال زراعـی گذشـته یـک سـال 
اسـتثنایی بـا میـزان بارندگـی بـاال بـود و قابـل 
مقایسـه بـا امسـال کـه بارندگیهـا از نظـر زمانی 
دیرتـر اتفـاق افتـاد و از نظر کمی نیـز کمتر بود، 

. نیست
قاسـمی اظهـار کـرد: سـال زراعـی جـاری ۴1۴ 
هـزار هکتـار گنـدم در اسـتان کرمانشـاه کشـت 
شـده کـه 31۴ هـزار هکتـار آن  دیـم و مابقـی 

اسـت.  آبی 

پیـشبینیکاهـش30درصـدیتولیدگندم
درکرمانشاه

استاندارسیستانبلوچستان:

بندر کنارک؛ قطب ملی شیالت

اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان

بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
گفــت: بــا توجــه بــه دسترســی بنــادر 
اســتان بــه آب هــای آزاد و زمینــه 
پــرورش ماهــی و میگــو  مناســب 
ایــن  کنــارک،  بنــدر  در  بخصــوص 
منطقــه را می تــوان بــه عنــوان قطــب 

ــرد. ــام ب ــیالت ن ــی ش مل
جلســه  در  هاشــمی  اوســط  علــی 
ــح  ــتان تصری ــی اس ــاد مقاومت اقتص
کــرد: بنــدر کنــارک بــا داشــتن چهــار 
اســکله صیــادی زمینــه تبدیــل شــدن 
بــه قطــب ملــی شــیالت را در کشــور 
گــذار  ســرمایه  بــرای  چــون  دارد 
خارجــی جذابیــت و مزیــت دارد و 
نیــز  داخلــی  ســرمایه گذار  بــرای 
بایــد معافیــت در ســرمایه گــذاری 

ــود . ــاد ش ایج
خصــوص  در  تأکیــد  ضمــن  وی 
ســند  نواقــص  رفــع  و  تکمیــل 
توســعه شــیالت بــا در نظرگرفتــن 

ــن  ــاز در ای ــورد نی ــاخت های م زیرس
ــرح  ــن ط ــرد: در ای ــار ک ــش اظه بخ
ــه  ــوه منطق ــات بالق ــه امکان ــد هم بای
را بــه بالفعــل تبدیــل کــرده و قلمــرو 
صــادرات و بــازار فــروش افزایــش 

ــد.            یاب
بلوچســتان  و  سیســتان  اســتاندار 
ــیل  ــه پتانس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک بی
تولیــد 70 درصــد تــن ماهیــان کشــور 
در اســتان اســتفاده از فرصت هــای 
شــیالت  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
و ایجــاد بــورس تــن ماهیــان بــا 
ــی  ــهم جهان ــه س ــتیابی ب ــدف دس ه

ــت. ــتان اس ــق اس ح
خصــوص  در  اشــاره  ضمــن  وی 
شــیالت  فــرآوری  صنایــع  توســعه 
افــزود: الزم اســت ســاختاری جــذاب 
بــرای رشــد ســرمایه گــذاری خارجــی 
ــا  ــیالتی ب ــوع ش ــای متن و فرآورده ه
رویکــرد منطقــه ای اســتان برنامــه 

ــود. ــزی ش ری
ــا  اســتاندار سیســتان و بلوچســتان ب
ــرمایه  ــی س ــالم آمادگ ــه اع ــاره ب اش
اختیــار  در  بــرای  نــروژی  گــذار 
بــر  مــازاد  تکنولــوژی  گذاشــتن 
ظرفیــت کشــورش در زمینــه پــرورش 
ــت:  ــران گف ــه ای ــس ب ــی در قف ماه
ــازار 60  ــده ب ــن کنن ــروژ تامی ــور ن کش
ــوان  ــذا می ت ــت ل ــان اس ــور جه کش
بــا یــک شــریک و ســرمایه گــذار 
نــروژی در زمینــه پــرورش ماهــی 
از  و  مذاکــره کــرد  وارد  قفــس  در 
ــا  ــص آنه ــه و تخص ــت و تجرب موقعی

ــت . ــره گرف به
گذاری هــا  هــدف  وی،  گفتــه  بــه 
بــرای پــرورش ماهــی در قفــس بایــد 
خیلــی بــزرگ باشــد و تمــام توانمــان 
را در ایــن بخــش بایــد بســیج کنیــم .

وی از خریــد دســتگاه الیــه روبــی 
بنــدر خبــر داد  اعتبــارات  از محــل 

ــروع  ــا ش ــرد : ب ــدواری ک ــراز امی و اب
دغدغه هــا ی  از  بخشــی  آن  بــکار 
حــوزه صیــد و صیــادی رفــع خواهــد 

ــد. ش
ــه ایجــاد هــزار  ــا اشــاره ب اســتاندار ب
ــیالت  ــوزه ش ــغل در ح ــر ش و 100 نف
و فعــال کــردن اســتخرهای غیرفعــال 
ــی  ــن اقدامات ــزود: چنی ــتان اف در اس
کــه دارای ارزش اقتصــادی در حــوزه 
اقتصــاد مقاومتــی اســت، نبایــد از 

ــد. ــل بمان ــی غاف ــکار عموم ــد اف دی
هاشــمی ادامــه داد: بــه عنــوان مثــال 
ــال  ــار س ــی در چه ــه ماه ــد بچ تولی
گذشــته از رشــد خوبــی برخــوردار 
در  اســتان  ایــن  بطوریکــه  بــوده، 
ســال 91 بچــه ماهــی مــورد نیــاز خود 
می کــرد،  وارد  اســتانها  ســایر  از  را 
ــی  ــه خودکفای ــا ب ــه تنه ــون ن ــا اکن ام
رســیده، بلکــه بــه ســایر اســتانها نیــز 

می  کنــد. صــادر 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــتاندار ضم اس
ســدها ،  آب  تبخیــر  از  جلوگیــری 
و  خاکــی  بندهــای  اســتخرها ، 
مانــدگاری آب ادامــه داد : یکــی از 
ایــن اســتان  کارهــای اساســی در 

ــد  ــه بای ــداری آب اســت ک روش نگه
ــود  ــذاری ش ــرمایه گ ــر ر وی آن س ب
تــا آب ده هــا ســد و منابــع آبــی 

را حفــظ کنیــم . مختلــف اســتان 
ماهیــان  اتــالف  موضــوع  بــه  وی 
فصــل  در  هامــون  دریاچــه  در 
گفــت:  و  پرداخــت  خشکســالی 
در  عمیــق  حوضچه هــای  ایجــاد 
دریاچــه یــا جابجایــی ماهیــان بــرای 
راهــکار  یــک  اتــالف  از  جلوگیــری 
ایــن زمینــه  در  بایــد  امــا  اســت، 
مطالعــه و بررســی بیشــتری صــورت 

بگیــرد.
ــردن ،  ــی ک ــرد: صنعت ــح ک وی تصری
پشــتیبانی و ارتقــای کیفــی طــرح 
و  عالقــه  موجــب  شــیالت  هــای 

می شــود. صیــادان  رغبــت 
بلوچســتان،  و  سیســتان  اســتاندار 
بــا  را  آرامــش صیــادان  و  امنیــت 
گفــت:  و  کــرد  توصیــف  اهمیــت 
ارزیابــی ایــن طرح هــا را بــا نظــر 
داشــته  نظامــی  سیســتم های 
آرامــش  بــا  صیــادان  تــا  باشــیم 
پشــتیبانی  از  خاطــر  اطمینــان  و 

کننــد . فعالیــت 

وی از خریـد دسـتگاه الیـه روبـی از محـل اعتبـارات 

بنـدر خبـر داد وگفـت : بـا شـروع بـکار آن بخشـی 

از دغدغه هـای حـوزه صیـد و صیـادی رفـع خواهـد 

شد.اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایجـاد هـزار و 100 نفـر 

شـغل در حـوزه شـیالت و فعـال نمودن اسـتخرهای 

غیرفعال در اسـتان افزود: چنیـن اقداماتی که دارای 

ارزش اقتصـادی در حـوزه اقتصـاد مقاومتـی اسـت 

نبایـد از دیـد افـکار عمومـی غافـل بمانـد. هاشـمی 

ادامـه داد: بـه عنوان مثال تولید بچـه ماهی در چهار 

سـال گذشـته از رشـد خوبـی برخوردار بـوده بطوریکه 

ایـن اسـتان در سـال 91 بچـه ماهـی مورد نیـاز خود 

را از سـایر اسـتانها وارد می کرد اکنـون به خودکفایی 

و صـادرات رسـیدیم.

 اسـتاندار کرمانشـاه از بارندگـی هـای مداوم  
بـه عنـوان یکـی از عوامل اصلی کنـدی پروژه 
هـا نـام بـرد و گفـت: در مـاه هـای اسـفند و 
مداومـی  هـای  بارندگـی  شـاهد  فروردیـن 
بودیـم که موجب کندی پروژه شـد. او افزود: 
تنهـا ریـل گـذاری 70 کیلومتر از مسـیر باقی 
مانـده و بـا توجـه بـه رکـورد خـود، تا اواسـط 
خردادمـاه شـاهد بـه اتمام رسـیدن عملیات 

ریـل گذاری باشـیم.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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گزارش

ـــان  ـــرکل راه آهـــن اســـتان اصفه مدی
گفـــت: از ابتـــدای دولـــت یازدهـــم 
تاکنـــون شـــش هـــزار میلیـــارد 
ـــتان  ـــن اس ـــش راه آه ـــال در بخ ری
بـــه اجـــرای طرح هـــا  اصفهـــان 
اختصـــاص یافتـــه و هزینـــه شـــده 

اســـت.
ـــره  ـــیه به ـــوری در حاش ـــن ماس حس
بـــرداری از پـــل زیرگـــذر راه آهـــن 
بخـــش مرکـــزی آران و بیـــدگل در 
گفت وگـــو بـــا خبرنـــگار ایســـنا- 
منطقـــه اصفهـــان در آران و بیـــدگل 

ـــارات  ـــن اعتب ـــام ای ـــرد: تم ـــار ک اظه
ـــی از اســـتان، از  ـــن ریال ـــدون گرفت ب
ـــارات  ـــده و از اعتب ـــه ش ـــز گرفت مرک
ــه در  ــت کـ ــن اسـ ــش راه آهـ بخـ
جملـــه  از  مختلـــف  بخش هـــای 
ایســـتگاه،  بازســـازی  و  ســـاخت 
ــداث  ــل، احـ ــردن ریـ ــه کـ دو خطـ
ــافری و  ــکوهای مسـ ــه، سـ نمازخانـ
پل هـــای زیرگـــذر هزینـــه شـــده 

اســـت.
گذشـــته  ســـال  در  افـــزود:  وي 
چهـــار ایســـتگاه راه آهـــن در ده 

ـــاد  ـــاد و فیروزآب ـــد آب ـــز، م ـــاد، گ آب
بـــا اعتبـــار 22 میلیـــارد ریـــال بـــه 

ــت. ــیده اسـ ــرداری رسـ ــره بـ بهـ
ـــان  ـــرکل راه آهـــن اســـتان اصفه مدی
از پیشـــرفت 60 درصـــدی طـــرح 
دو خطـــه کـــردن مســـیر راه آهـــن 
ــر داد و  ــهر خبـ ــن شـ ــد- زریـ میبـ
گفـــت: ایـــن طـــرح بـــا اعتبـــاري 
ــارد  ــزار و 700 میلیـ بالـــغ بـــر 5 هـ
ریـــال تـــا یـــک ســـال آینـــده بـــه 

ــد.  ــرداری می رسـ ــره بـ بهـ

اسـتاندار البـرز بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای ویـژه دولـت 

تدبیـر و امیـد در ایـن اسـتان جـذب سـرمایه گـذاری از 

10 کشـور خارجـی و رشـد 50 درصـدی سـرمایه گـذاری 

صنعتـی را از جملـه ایـن دسـتاوردها عنـوان کـرد.

سـیدحمید طهائـی افـزود: امـروز شـاهد سـرمایه گذاری 

17 شـرکت خارجـی در اسـتان البـرز از 17 کشـور خارجی 

هسـتیم کـه مسـتندات آن نیز موجود اسـت کـه باید آنها 

را بـه مردم گـزارش داد. 

وی بـا اشـاره بـه دو  بـار سـفر پربرکت رییـس جمهوری 

بـه اسـتان، گفـت:  در ایـن سـفرها اعتبارات خوبـی نیز به 

تصویـب رسـیده و البـرز را در مسـیر رشـد و توسـعه قرار 

است.  داده 

وی ادامـه داد: اگرچـه ایـن دسـتاوردها و بیـان عملکـرد 

دولـت، وقـت بسـیاری بـرای بیـان مـی خواهـد، ولـی 

مسـتندات آن بـرای اعـالم بـه مـردم موجـود اسـت و 

رسـانه هـا مـی تواننـد درایـن زمینـه گـزارش هایـی تهیه 

 . کنند

اسـتاندار البـرز گفـت: گامهـای بلنـدی در زمینـه توسـعه 

اجتماعـی و فرهنگی برداشـته شـده و اقداماتی در زمینه 

اشـتغال، سـرمایه گذاری، توسـعه علم و فناوری، توسعه 

واحدهـای دانـش محـور، فناورهـای نوین صـورت گرفته 

که همه این موارد کشـور و البرز را در مسـیر توسـعه قرار 

داده اسـت. طهائی افـزود: دسـتاوردهایی که دولت پس 

از برجـام داشـت و پـس از سـال هـا حصـر اقتصـادی، 

فشـار و تنگناهـای اقتصادی به واحدهـای تولیدی که در 

یـک شـرایط بحرانـی بودند، شـواهد حکایـت از خروج از 

رکود اقتصـادی دارد. 

وی ادامـه داد: بـه دلیـل عـدم فـروش نفـت، درآمدهای 

اسـالمی،  ایـران  محصـوالت  و  نخریـدن کاالهـا  و  کـم 

شـرایط بـه گونـه ای پیش می رفـت که اگر برجـام امضا 

نشـده بـود، نمـی توانسـتیم نفـت صـادر کنیـم و کاالهـا 

کوپنـی می شـد. 

اسـتاندار البـرز گفـت: مشـکالتی کـه در حـوزه اقتصـادی 

مقـام  مدبرانـه  راهنمایـی  دولـت،  تدبیـر  بـا  داشـتیم 

معظـم رهبـری، حضور پرشـور مـردم در صحنـه و وحدت 

درجامعـه مرتفـع شـد. 

وی افـزود: خواسـته مـردم در بحـث انـرژی هسـته ای 

بـه عنـوان حـق مسـلم محقـق شـد و قطعنامـه هایی که 

حـذف شـد سـبب شـد که امـروز بـه عنـوان یـک قدرت 

هسـته ای مطـرح شـویم و گشـایش هـای بسـیاری را 

پـس از آن در حـوزه اقتصـاد شـاهد باشـیم. 

اسـتاندار البـرز خاطرنشـان کـرد: چنـدی پیـش هـم در 

ایـن اسـتان یـک واحـد رادیـو دارو بـا دسـتور رییـس 

جمهـوری افتتـاح شـد کـه بـا نگرشـی منطقـی و علمـی 

مـی تـوان بیشـتر ایـن موفقیـت هـا را از دسـتاوردهای 

برجـام دانسـت. 

وی ادامـه داد:  بـر همیـن مبنـا بـود کـه دسـتگاه هـای 

پیچیـده هسـته ای راه انـدازی شـد و در کشـور درحـوزه 

درمـان و داروی بیمـاری های سـخت و صعـب العالج به 

رسـیدیم.  خودکفایی 

اسـتاندار البـرز اضافـه کرد: اسـتان مـا به عنـوان یکی از 

اسـتان هـای موفـق ملـی در حـوزه صنعـت با رشـد 35 

درصـدی در تعـداد طـرح هـای صنعتی درحـال اجرا، 80 

درصـد در تعـداد پروانـه هـای بهـره برداری شـده، رشـد 

50 درصـد درسـرمایه گـذاری صنعتـی کـه محقـق شـده، 

اسـت.  بوده 

تخصیص ۶ هزار میلیارد اعتبار 
دولتی به راه آهن اصفهان

برداشتانبه
درمینابآغازشد

مدیــر جهــاد کشــاورزی مینــاب گفــت:   امســال از ســطح زیــر کشــت 
یــک هــزار و 6٨7 هکتــار از باغ هــای انبــه ایــن شهرســتان پیش بینــی 

می شــود بیــش از 12 هــزار تــن انبــه برداشــت شــود.
در  منطقــه خلیج فــارس  ایســنا،  بــا  در گفت وگــو  محمــد ســاالری 
ــارس )کال( در  ــه ن ــت انب ــان برداش ــاز زم ــه آغ ــاره ب ــا اش ــاب، ب مین
ــه از اوایــل  ــاب، افــزود: 30 درصــد محصــول انب باغــات شهرســتان مین
اردیبهشــت به صــورت ســبز برداشــت می شــود و بخــش دیگــر از نیمــه 
جهــاد  می شــود.مدیر  برداشــت  رســیده  به صــورت  خردادمــاه  دوم 
ــاد،  ــو، دهوســطی، فخرآب ــهوار، تمبان ــتاهای ش ــاب روس ــاورزی مین کش
گلشــوار و بازیــاری را از نقــاط مهــم تولیــد انبــه در شهرســتان دانســت 
و عنــوان کــرد: شهرســتان مینــاب مقــام نخســت تولیــد انبــه در اســتان 

ــود دارد. ــه خ ــزگان را در کارنام هرم
ــاری، کالنفــر، کلــک  ــی ایــن محصــول را آلمهتــری، خی ــام محل وی ارق
ســرخ و هلیلــی و ارقــام خارجــی شــامل ســندری و النگــرا برشــمرد و 
ــن  ــزار ت ــول 12 ه ــوع محص ــن ن ــال ای ــد امس ــی تولی ــت: پیش بین گف
بــا عملکــرد 1٠ تــن در هــر هکتــار اســت.وی بــا اشــاره بــه انــواع ارقــام 
اصالح شــده اظهــار کــرد: ســندری، النگــرا و چوســا از ارقــام نهــال 

ــن محصــول اســت. ــدی و خارجــی ای پیون
ــر یــک  ــه را مشــابه ســال گذشــته براب ــر کشــت انب ســاالری ســطح زی
هــزار و 6٨7 هکتــار دانســت و بیــان کــرد: بــه دلیــل بارندگی هــا 
ــد  ــوی، تولی ــاعد ج ــرایط نامس ــه و ش ــان انب ــی درخت ــل گلده در فص
پیش بینــی  و  کاهش یافتــه  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  امســال 
ــان  ــود دارد.وی بی ــه وج ــول انب ــت محص ــدی برداش ــش 1٠ درص کاه
ــل  ــاب از اوای ــتان مین ــارس)کال( در شهرس ــه ن ــه انب ــرد: ازآنجایی ک ک

می شــود. برداشــت  اردیبهشــت 

و جذب سرمایه از10 کشور درالبرز پس ازبرجام تسـهیل  کارگـروه  گفـت:  طهائـی 
رفـع موانـع نیـز 119 جلسـه تشـکیل 
داده وهـزار و 205  پرونـده مشـکل دار 
درایـن کارگـروه مطـرح شـده کـه 65 درصد 
هـزار  یـک  در حـدود  یعنـی  آن  مصوبـات 
وی  اسـت.  اجرایـی شـده  مصوبـه   720 و 
گفـت: گمـرک مـا تقریبا راکـد بـوده، امروز 
فعـال شـده و رتبه چهار کشـور در شـاخص 
صـدور معافیـت های گمرکی، ماشـین های 
بـزرگ ملـی  واحـد  داریـم. دو  را  صنعتـی 
شـامل شـرکت زرنـام و فروکتـور نـاب راه 
اندازی شـده کـه از لحاظ تولیـد فروکتور در 

کشـور قطـب تولیـد هسـتیم. 

زنجانمیزبان12کشور
درجشنوارهبینالمللیغذا

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس صنای
  16 گفــت:  زنجــان  اســتان 
گــروه از 12 کشــور بــرای حضــور در ســومین جشــنواره 
بیــن المللــی غــذای اکــو - جــاده ابریشــم در زنجــان 
ــد. یحیــی رحمتــی شــامگاه  اعــالم آمادگــی کــرده ان
شــنبه در کارگــروه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان افــزود: ســومین جشــنواره بیــن 
ــا 22  ــم از 20  ت ــاده ابریش ــو- ج ــذای اک ــی غ الملل
اردیبهشــت مــاه در مجموعــه نمایشــگاه بیــن المللــی 

ــی شــود.  ــزار م کاســپین برگ

80درصدازمسکنمهرچهارمحال
بختیاریتحویلدادهشد

اداره  و سـاختمان  مدیـر مسـکن 
چهارمحـال  شهرسـازی  و  راه  کل 
درصـد   80 گفـت:  بختیـاری  و 
ایـن  مهـر  مسـکن  واحدهـای 
اسـتان در دولـت یازدهـم تکمیـل و تحویـل متقاضیـان 
شـده اسـت.  محسـن حیدری اظهار کرد: از ابتدای اجرای 
طـرح مسـکن مهـر 2۴ هزار و 850 واحد از سـوی شـرکت 
هـای تعاونـی، اداره کل راه و شهرسـازی، خـود مالـکان و 
گـروه هـای خودسـاخت در چهارمحال و بختیـاری احداث 
شـد.وی گفـت  واحدهـای تکمیـل شـده تا پایان شـهریور 

مـاه امسـال بـه متقاضیـان تحویـل مـی شـود.

خسارت3.5میلیاردی
بارشتگرگبهمزارعرزن

بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری همـدان از خسـارت 
3.5  میلیـاردی بـارش تگـرگ 

داد. خبـر  رزن  شهرسـتان  زراعـی  اراضـی  بـه 
علیمـردان طالبـی تصریـح کـرد: بر اثـر بـارش تگرگ در 
شـب گذشـته، 15  هزار هکتار از زراعت شهرستان رزن در 
بخش کشـاورزی و کشـت هایی همچون کلـزا، گندم، جو 
و باغـات دچـار آسـیب دیدگی شـدند. وی تأکیـد کرد: در 
ایـن شهرسـتان خسـارت ها تـا 60 درصد متغیر هسـتند 
و تـا کنـون گزارشـی مبنـی بـر بـروز خسـارت در سـایر 

شهرسـتان ها گزارش نشـده اسـت.

همدانزنجان چهارمحال
بختیاری

ــان جنوبی از  ــالمی خراس ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــد مســکونی فرســوده در روســتاهای  ــزار واح ــایی 88 ه شناس
اســتان خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد حــدود 60  هــزار واحــد 
ــتحکام  ــد دارای اس ــزار واح ــوز 28 ه ــده و هن ــازی ش مقاوم س
پائیــن اســت.علی اصغر آســمانی مقدم در شــورای مســکن 
اظهــار کــرد: بــر اســاس سرشــماری ســال 90 بالــغ بــر 88 هــزار 
ــایی  ــتان شناس ــتاهای اس ــوده در روس ــکونی فرس ــد مس واح

شــده کــه تاکنــون از ایــن میــزان 60 هــزار واحــد مقاوم ســازی 
ــا ایــن وجــود هنــوز هــم  شــده اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ب
28 هــزار واحــد مســکونی نامقــاوم در روســتاها وجــود دارد کــه 
ــاز اســت بهســازی و نوســازی آن هــر چــه ســریع تر انجــام  نی
شــود. وی از انعقــاد قــرارداد بــرای ســاخت هشــت هــزار و ۴17  
ــر 25 هــزار نفــر جمعیــت  ــر در شــهرهای زی واحــد مســکن مه

ــر داد. اســتان خب

ــاورزی  ــادن و کش ــع، مع ــی، صنای ــاق بازرگان ــس ات ریی
اســتان ســمنان بــا تمجیــد از عملکــرد دســتگاه های 
اجرایــی مرتبــط بــا کشــاورزی اســتان در دو ســال اخیــر 
گفــت: میــزان صــادرات کاالهــای کشــاورزی اســتان 
ســمنان در دو ســال اخیــر از صفــر بــه 22 میلیــون دالر 

رســیده اســت. 
فعــاالن کشــاورزی  جمــع  در  جمعــه ای  علی اصغــر   
ــنوات  ــمنان در س ــتان س ــرد: اس ــار ک ــتان اظه ــن اس ای
گذشــته حتــی یــک دالر صــادرات محصــوالت کشــاورزی 

از گمــرک ایــن اســتان نداشــته امــا در ســال 9۴ بیــش 
از 9  میلیــون و در ســال 95  بیــش از 22 میلیــون 
دالر صــادرات محصــوالت کشــاورزی در اســتان بــه ثبــت 
ــذاری 3٠  ــه هدفگ ــه ب ــا توج ــم ب ــن رق ــه ای ــیده ک رس
میلیــون دالری اســتان، در ســال 96  افزایــش بیشــتری 

ــت.  ــد یاف ــز خواه نی
وی گفــت: بایــد بــه نقطــه ای برســیم کــه بــه صادرکننــده 

کاالهــای اســتراتژیک تبدیــل شــویم.

مقاوم سازی ۶0  هزار مسکن روستایی 

خراسان جنوبی

افزایش صادرات بی سابقه استان سمنان

دادوستد542میلیونسهامدربورسکیش
مدیر تاالر بورس اوراق بهادار کیش تعداد ســهام معامله شــده در فروردین 
ماه ســال جاری را 5۴2 میلیون ســهم اعالم کرد و گفت : ارزش این ســهام 
دو هزار و 952 میلیارد ریال اســت . فرناز کازرانی افزود: ســهم فروش از 

کل معامــالت را 29 درصــد و ســهم خرید را 71 درصد اعالم کرد.

ایران ویچ

آگهیفقدانسندمالکیت
نظـر بـه اینکه خانـم عـزت خواجه بافقـی فرزند ماشـااله 
 ٩٩ ٩٥/11/13دفترخانـه   -4٥673 وکالتنامـه  بموجـب 
کرمـان از طـرف خانـم فاطمـه رفیعـی شـبجره فرزنـد مالحسـین مالـک 
ششـدانگ پـالک 3646 فرعـی از 267٩ اصلـی بخـش 3 کرمـان کـه سـند 
مالکیت آن بشـرح ثبت شـماره 74٩٠2 صفحه 43 دفتر 3٠٩ صادر و تسـلیم 
گردیـده ضمـن تسـلیم دو برگ استشـهاد محلـی تصدیق امضا شـده مدعی 
اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلت سـهل انگاری مفقـود و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصالح تبصـره یک اصالحـی ماده 
12٠ آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل 
آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت بـه ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد ظـرف مـدت 1٠ روز پس از 
انتشـار آگهی به اداره ثبت شهرسـتان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائـه سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر اینصـورت پس از 
مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد. تاریخ 

انتشـار: ٩6/2/11     م الـف 131٠
محمود مهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
 محمود مهدی زاده
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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

تیـم  فنـی  کادر  نیـز  125  کیلوگـرم  وزن  در 

ملـی از بیـن یـدهللا محبـی و کمیـل قاسـمی 

نهایـت  المپیـک،در  نقـره  مـدال  دارنـده 

از  قاسـمی  کمیـل  دیدگـی  آسـیب  بدلیـل 

ناحیـه گـردن، یـدهللا محبـی را بـرای حضـور 

در ایـن رقابـت هـا انتخـاب کـرد. همچنیـن 

در ایـن وزن قـرار اسـت بـه احتمـال فـراوان 

جابـر صـادق زاده کـه نامش در لیسـت اولیه 

قرار نداشـت اعزام شود.

و  ایـران  در  بانـوان  والیبـال  اصلـی  تفـاوت  بـه  ابتـدا  در  او 
بلغارسـتان پرداخـت و گفـت: اول اینکه آنها یک تفاوت بسـیار 
عمـده بـا مـا دارنـد و این هـم روش و زمان تمرینی آنهاسـت. 
بـه صـورت اتومـات و بـه شـکل یـک فرهنـگ آنهـا روزی دو 
وعـده تمریـن می کننـد و ایـن موضـوع را شـما هیـچ وقـت 
در تیم هـای باشـگاهی ایـران نخواهیـد دیـد. مـا فقـط برخـی 
اوقـات در تیم ملـی روزی دو  وعـده تمریـن می کنیـم کـه این 
مسـاله بسـیار می توانـد در پیشـرفت یـک تیـم کمـک کنـد و 
بـه نظـر مـن همیـن تنهـا روزی یک وعـده دو سـاعتی تمرین 

کـردن مـا را خیلـی عقـب انداختـه اسـت. 

ته
نک

گزیده ها

بانـوان  والیبـال  لژیونـر  اولیـن 
بلغارسـتان  از  حـاال  ایـران 
هـای  تفـاوت  از  و  بازگشـته 
والیبـال ایـران و اروپـا در حـوزه 
بانـوان و راه هـای پیشـرفت می 
لیـگ  تفـاوت  اولیـن  و  گویـد 
و  روش  اروپـا  لیـگ  بـا  ایـران 

اسـت. تمریـن  زمـان 
مائـده برهانـی سـتاره تیـم ملی 
والیبـال بانـوان ایـران توانسـت 
کالب  شـومن  بـه  انتقـال  بـا 
بلغارسـتان نـام خـود را در کنـار 
اولیـن  بـه عنـوان  زینـب گیـوه 
حـوزه  در  رشـته  ایـن  لژیونـر 
را  او مدتـی  بانـوان ثبـت کنـد. 
در لیـگ بلغارسـتان سـپری کرد 
و توانسـت تجربیـات بسـیاری 
حـاال  او  بیـاورد.  دسـت  بـه  را 
تـا  اسـت  بازگشـته  ایـران  بـه 
بـا پایـان لیـگ بلغارسـتان، بـه 
تمرینـات بانـک سـرمایه بـرای 
هـای  باشـگاه  جـام  در  حضـور 

آسـیا اضافـه شـود. او حـاال در 
مـورد تمـام اتفاقـات، تجربیات 
و مسـائلی کـه او را در طـول این 
مـدت به چالش کشـید صحبت 

مـی کنـد. 
اصلـی  تفـاوت  بـه  ابتـدا  در  او 
و  ایـران  در  بانـوان  والیبـال 
بلغارسـتان پرداخت و گفت: اول 
اینکـه آنهـا یـک تفـاوت بسـیار 
عمـده بـا مـا دارنـد و ایـن هـم 
روش و زمـان تمرینی آنهاسـت. 
بـه صـورت اتومـات و بـه شـکل 
دو  روزی  آنهـا  فرهنـگ  یـک 
وعـده تمریـن می کننـد و ایـن 
وقـت  هیـچ  شـما  را  موضـوع 
ایـران  باشـگاهی  تیم هـای  در 
نخواهیـد دیـد. مـا فقـط برخـی 
دو   روزی  تیم ملـی  در  اوقـات 
کـه  می کنیـم  تمریـن  وعـده 
می توانـد  بسـیار  مسـاله  ایـن 
تیـم کمـک  پیشـرفت یـک  در 
کنـد و بـه نظـر مـن همیـن تنها 

سـاعتی  دو  وعـده  یـک  روزی 
تمریـن کردن مـا را خیلی عقب 
خانـم  و  مـن  اسـت.  انداختـه 
گیـوه در ایـران بـه تمرین کردن 
همیشـه  امـا  معروفیـم  زیـاد 
آنجـا واقعا زیـر فشـار تمرینات 

می شـدیم. خسـته 

بانـوان  ملـی  تیـم  سـتاره 
والیبـال ایـران دلیـل اینکـه در 
بلغارسـتان مـی تـوان در روز دو 
وعـده تمریـن کـرد امـا در ایران 
همچنین موضوعـی جا نیافتاده 
اسـت را ایـن طـور عنـوان مـی 
کنـد: امکانـات، دانـش مربیـان 
دلیـل  بازیکنـان  فرهنـگ  و 
نکتـه  و  اسـت  مشـکل  ایـن 
جالـب بـرای مـن ایـن بـود کـه 
بازیکنـان آنهـا از سـن کـم و از 
رده هـای پایـه همین شـیوه دو 
وعـده تمریـن در روز را پیگیری 

می کننـد کـه همین موضـوع در 
درسـت  تمریـن  فرهنـگ  آنهـا 
و خـوب را جـا انداختـه اسـت. 
مـا در ایـران یـا سـالنی نداریـم 
کـه درسـت و بـه انـدازه کافـی 
از  تعـدادی  یـا  تمریـن کنیـم 
مربیـان دانـش مناسـب بـرای 
روزی دو وعـده تمرین را ندارند 
و در مجمـوع بازیکنـان ایرانـی 
بـرای ایـن زمـان و ایـن حجـم 
از تمریـن آمادگـی 

ندارنـد. را  الزم 
 

بلغارهـا  ریـزی  برنامـه  برهانـی 
دانسـت:  موثـر  بسـیار  را 
آنهـا  لیـگ  در  برنامه ریـزی  
حـرف اول را می زنـد و پـس از 
اینکـه لیـگ بـه اتمـام می رسـد 
تنهـا چنـد هفتـه بعـد از پایـان 
بـرای  برنامه ریزی هـا  رقابت هـا 
می شـود  آغـاز  آینـده  لیـگ 
شـب  تـا  ایـران  لیـگ  در  امـا 
شـروع مسـابقات تیم هـا اسـم 
وارد  جدیـد  تیـم  و  می دهنـد 
همیـن  کـه  می شـود  لیـگ 
مسـاله یـا بی برنامگـی بـه بـار 
کیفیـت  از  همیشـه  و  مـی آورد 

مسابقات کم می کند.  

ــران در المپیــک 2016  ــدال آور کشــتی آزاد ای دو م
بــه رقابــت هــای قهرمانــی آســیا و بازی هــای 

همبســتگی اسالمی اعزام نمی شوند.
ــی  ــم مل ــب تی ــته ترکی ــنا نوش ــه ایس ــور ک آن ط
کشــتی آزاد ایــران بــرای حضــور در دو رویــداد 
قهرمانــی آســیا و بــازی هــای همبســتگی اســالمی، 
28 فروردیــن مــاه از ســوی کادر فنــی تیــم ملــی و 
ــالم  ــتی آزاد اع ــی کش ــورای فن ــد ش ــس از تایی پ

شد.
ــداد،  ــن دو روی ــه ای ــی ب ــرات اعزام ــت نف  در لیس
 125 و   57 اوزان  قطعــی کشــتی گیران  اســامی 
کیلوگــرم اعــالم نشــد و کادر فنــی تیــم ملــی اعــالم 
ــی در  ــم مل ــای تی ــزاری اردوه ــس از برگ ــرد پ ک
نهایــت نســبت بــه انتخــاب بهتریــن نفــرات بــرای 

حضــور در این دو رویداد اقدام خواهد کرد.
ــام  ــان ج ــری قهرم ــا اط ــاس، رض ــن اس ــر همی ب
مدویــد 2016 و یونــس سرمســتی قهرمــان جوانــان 
ــب  ــه ترتی ــر ســوم بزرگســاالن آســیا ب ــان و نف جه
ــازی هــای  عــازم رقابــت هــای قهرمانــی آســیا و ب
همبســتگی اســالمی مــی شــوند. در ایــن وزن 

حســن رحیمــی دارنــده مــدال برنــز المپیــک ریــو 
بدلیــل دور بــودن از شــرایط مناســب بدنــی و 
ــی  ــت هــای انتخاب ــودن رقاب ــن در پیــش ب همچنی
تیــم ملــی بــرای حضــور در مســابقات جهانــی 2017 

فرانســه از ترکیب نفرات اعزامی کنار رفت.
 در وزن 125 کیلوگــرم کمیــل قاســمی دارنــده 
مــدال نقــره المپیــک، بــرای حضــور در ایــن رقابــت 

ها به دلیل مصدومیت انتخاب نشــد.

کناررفتنکمیلقاسمیو
حسنرحیمیاز
تیمملیکشتی

و  وضعیـت  خوزسـتانی،  پارالمپیکـی  بانـوی 
امکانـات جانبازان و معلوالن ورزشـکار اسـتان را 

فقیر توصیف کرد. 
و  دو  پارالمپیکـی  بانـوی  متقیـان،  هاشـمیه   
خصـوص  در  نیـزه  پرتـاب  مـاده  در  میدانـی 
هفتـه  هـر  در  داشـت:  بیـان  خـود،  تمرینـات 
شـش جلسـه تمرینی از روز شـنبه تا پنج شـنبه 
بـه  متعلـق  فقـط  نیـز  روزهـای جمعـه  و  دارم 

ریکاوری است.
خـود  پیـش روی  مسـابقات  درخصـوص  وی 
گفـت: مسـابقات قهرمانی کشـور، انتخابی برای 
جهانـی و انتخابـی لیـگ باشـگاهی و همچنیـن 

پارآسیایی را پیش رو دارم.

متقیـان خاطرنشـان کرد: شـرایط خیلی سـخت 
اسـت، ولـی مجبـور هسـتیم کـه خودمـان را بـا 
ایـن وضعیـت وفق دهیـم، ما رختکـن نداریم و 
و  پهـن  زیرانـداز  در همـان زمیـن تمرینی مـان 
لباس های مـان را عـوض می کنیـم و مسـووالن 
نیـز از نزدیـک دقیقـا وضعیـت مـا را دیدنـد و 

قول و وعده دادند.
ایـن بانـوی پارالمپیکـی اذعان داشـت: از جمله 
افـرادی کـه از نزدیـک وضعیـت مـا را مشـاهده 
کردنـد، آقـای کیانی زاده مدیـرکل وقت ورزش و 
الباجـی  و  سـاری  آقایـان  و  اسـتان  جوانـان 
نماینـدگان اهـواز بودند اما هیـچ کاری برای مان 
انجـام ندادنـد و صحبت های شـان فقـط در حـد 

حرف بود. من از اسـتانداری نیز درخواسـت 
کار داشـتم کـه قـول دادنـد امـا بازهـم سـر 

حرف خودشان نماندند.
وی تصریـح کـرد: از جملـه مشـکالت فعلی 
و  نداریـم  رختکـن  کـه  اسـت  ایـن  مـا 
همچنیـن وسـایل تمرینی ما فرسـوده هسـتند، 
بـه طـوری کـه بایـد جایگزین شـوند. بـه عنوان 
مثـال نیـزه ای کـه وزن آن 500 گرم بوده اسـت، 
بـه دلیـل فرسـودگی وزن آن کـم شـده و بایـد 

تعویض شود.
هاشـمیه متقیان اظهار داشـت: بعد از مسـابقات 
و  نیـاز  نپرسـید کـه  مـن  از  پارالمپیـک کسـی 
هدفـت چیسـت و در کل حمایتـی از مـا صورت 
چهـارم  نفـر  رقابت هـا  ایـن  از  بعـد  نمی گیـرد. 
المپیـک کـه از اسـتان کرمـان بـود، 20میلیـون 
تومـان دریافـت کـرد ولـی بـه مـن تنهـا یـک  

میلیون تومان دادند.

تـر  بیـش  کمـی  اگـر  اذعـان کـرد:  وی   
حمایـت می شـدیم و اگـر امکانـات بیش تری 

درصـد   100 می کردنـد،  فراهـم  برای مـان 
کسـب  بهتـری  و  تـر  بیـش  مدال هـای 

می کردیم.

ورزشکارانمعلولخوزستانیزیرسایهفقر

ستارهتیمملیوالیبالبانوان:

اولینتفاوتمابالیگاروپا
روشوزمانتمرینیماست

قهرمــان  علیپــور  رضــا 
ــت  ــا ثب ــران ب ســنگ نوردی ای
رکــورد پنــج  ثانیــه و 5۴ صــدم 
ثانیــه ضمــن کســب عنــوان قهرمانــی 
جــام  ســنگ نوردی  مســابقات 
جهانــی »نانجینــگ«، رکــورد مــاده 
ســرعت را بهبــود بخشــید.  علیپــور در 
تمامــی مراحــل مســابقات، رکــورد 
کمتــر از شــش ثانیــه را ثبــت کــرد و 
ــج   ــان پن ــا زم ــز ب ــی نی ــه نهای در نیم
رکــورد  ثانیــه  صــدم   ۴8 و  ثانیــه 
جهــان را کــه متعلــق بــه »دانیــل 
ــج   ــان پن ــا زم ــی ب ــرف« اوکراین بودی
ثانیــه و 60  صــدم ثانیــه بــود، 12 
صــدم ثانیــه جابجــا کــرد. وی در 
ــت  ــی دس ــوان قهرمان ــه عن ــال ب فین

یافت.
بــرادران  نفــره  دو  تیــم 
ــر  ــت براب ــا شکس ــان ب عالمی
برنــز تــور  مجارســتان مــدال 
ــلوونی  ــز اس ــس روی می ــی تنی جهان
نیمــه  مرحلــه  در  کــرد.  را کســب 
نهایــی تــور جهانــی تنیــس روی میــز 
بــرادران  نفــره  دو  تیــم  اســلوونی 
ســد  از  نتوانســت  عالمیــان 
مجارســتان عبــور کنــد بنابرایــن از 
ــه  ــد و ب ــاز مان ــال ب ــه فین ــیدن ب رس
ــاد و  ــم نوش ــید. تی ــز رس ــدال برن م
نیمــا عالمیــان بــا نتیجــه ۴ بــر 2 
تیــم مجارســتان شکســت  مقابــل 
ــاز  ــال ب ــه فین ــی ب ــورد و از راهیاب خ

ماند.
تیــم فوتبــال مــس کرمــان 
آخریــن  کــرج  در  امــروز 
ــود را در  ــل خ ــن فص ــازی ای ب
ــزار  ــین برگ ــم اکس ــر تی ــرج و براب ک
خواهــد کــرد. در ایــن بــازی تیــم 
مــس تعــداد زیــادی از نفــرات خــود 
را بــه دلیــل محرومیــت و مصدومیــت 
ــل  ــی مث ــدارد و بازیکنان ــار ن در اختی
کیانــوش میرزایــی، فرهــاد ســاالری، 
احســان  زنــده روح،  احمــد 
پورشــیخعلی، علــی یونســی، مجتبــی 
محبــوب مجــاز را در خدمــت نخواهــد 

داشت.
رییــس هیــات فوتبــال اســتان 
مســابقات  گفــت:  بوشــهر 
ــج  ــروه پن ــان گ ــال نوجوان فوتب
ــروه  ــان گ ــال جوان ــابقات فوتب و مس
چهــار مناطــق کشــور در شــهرهای 
بوشــهر و خورمــوج ایــن اســتان آغــاز 
کشــور  مناطــق  مســابقات  شــد. 
ــای  ــم ه ــا حضــور تی ــج ب ــروه پن درگ
ــال  ــات فوتب اســتقالل خوزســتان، هی
ــتارگان بهمــن شــیراز و  زاهــدان، س

اســتقالل بوشهر برگزار می شود. 

سهتیملیگبرترانگلیسبهدنبالجذبعلیرضاجهانبخش
سه تیم لیگ انگلیسی واتفورد، بورنموث و برنلی با 9 میلیون پوند به دنبال جذب علیرضا 
جهانبخش هستند. علیرضا جهانبخش در این فصل در آلکمار بازی های خوبی را به نمایش 
گذاشته و توانسته است عملکرد خوبی در لیگ هلند داشته باشد. همین باعث شده است 
سه تیم لیگ انگلیسی واتفورد، بورنموث و برنلی به دنبال جذب این بازیکن ایرانی باشند. 

ورزش
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این صفحه می خوانیم
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عامـر  جیرفتـی  ورزشـکار  دیگـر  وی گفـت: 
قزلبـاش در مسـابقات پرتـاب نیـزه نونهاالن، 
عـالوه بـر قهرمانـی موفق بـه شکسـتن رکورد 
سـال  شـهریور  و  شـد  متـر   43 بـا  کشـور 
کشـور  برترین هـای  مسـابقات  در  جـاری 

حضـور پیدا می کند.
جیرفـت  جوانـان  و  ورزش  اداره  رییـس 
مانـع،  بـا  متـر   1٠٠ طـول  پـرش  در  افـزود: 
محمدامیـن زحمتکـش بـه مقام دوم دسـت 

یافت.

ــان شهرســتان جیرفــت  رییــس اداره ورزش و جوان
گفــت: ورزشــکاران دو و میدانــی ایــن شهرســتان در 
ــی،  ــم مل ــی تی ــی کشــور و انتخاب مســابقات قهرمان
خــوش درخشــیدند و یکــی از آنــان بــه اردوی تیــم 

ملی دعوت شد.
سلحشــور ســاالری افــزود: مســابقات دو و میدانــی 
ــی اردیبهشــت  ــم مل ــی تی ــی کشــور و انتخاب قهرمان
ــر از  ــه نف ــد و س ــزار ش ــران برگ ــال در ته ــاه امس م
جیرفــت بــه ایــن مســابقات اعــزام شــدند کــه هــر 
ســه نفــر موفــق بــه کســب مقــام و یــک نفــر هــم 

به اردوی تیم ملی دعوت شد.
ــرش  ــی در پ ــا خالص ــرد: محمدرض ــح ک وی تصری
ــه  ــانتیمتر ب ــر و ٥٥ س ــد نصــاب 6 مت ــا ح ــول ب ط
مقــام قهرمانــی نوجوانــان کشــور دســت یافــت و بــه 
اردوی تیــم ملــی و مســابقات آســیایی کــه شــهریور 

ماه در تایلند برگزار می شود، راه یافت.
وی گفــت: دیگــر ورزشــکار جیرفتــی عامــر قزلبــاش 
در مســابقات پرتــاب نیــزه نونهــاالن، عــالوه بــر 
قهرمانــی موفــق بــه شکســتن رکــورد کشــور بــا 43 
ــابقات  ــاری در مس ــال ج ــهریور س ــد و ش ــر ش مت

برترین های کشور حضور پیدا می کند.
ــزود: در  ــت اف ــان جیرف ــس اداره ورزش و جوان ریی

محمدامیــن  مانــع،  بــا  متــر   1٠٠ طــول  پــرش 
یافــت و در  بــه مقــام دوم دســت  زحمتکــش 
مســابقات برترین هــای کشــور کــه شــهریور برگــزار 

می شود، حضور پیدا می کند.
شهرســتان جیرفــت بــا 3٠٨ هــزار نفــر جمعیــت از 
چهــار بخــش مرکــزی، اســماعیلی، ســاردوئیه و 
جبالبــارز تشــکیل شــده و در فاصلــه 23٠ کیلومتــری 
ــی  ــون قهرمان ــا کن ــع اســت و ت ــان واق ــوب کرم جن
کشــوری و ملــی را مســابقات کشــوری و بیــن 

المللی فرستاده و کسب مدال کردند.

دعوتورزشکارجیرفتیبه
اردویتیمملی

رویایسهتیمبرایصعودبه
لیگبرترفوتبال

و  چهـارم  و  سـی  هفتـه  دیدارهـای 
فوتبـال  اول  دسـته  لیـگ  پایانـی 
برگـزار  امـروز   ایـران،  هـای  باشـگاه 
رود  تیـم سـپید  و سـه  خواهـد شـد 
رشـت، گل گهرسـیرجان و ملـوان انزلی 
بـه  شـدن  برتـری  لیـگ  رویـای  در 

مصاف حریفان می روند.
و  سـخت  ماراتـن  ایرنـا،  بـه گـزارش 
نفـس گیـر جـام آزادگان در حالی فردا 
اتمـام  بـه  مـاه  اردیبهشـت  یازدهـم 
ایـن  از  پیـش  کـه  رسـید  خواهـد 
شـاگردان »مهـدی تارتـار« در پـارس 
و  قهرمانـی  امتیـاز،   62 بـا  جنوبـی 
صعـود خـود بـه لیـگ برتـر را مسـجل 

کرده اند.
سـهمیه  یـک  تنهـا  اوصـاف  ایـن  بـا 
کـه  مانـد  مـی  باقـی  دیگـر  صعـود 
مشـخص  فـردا  عصـر  آن  تکلیـف 
خواهـد شـد و بایـد دیـد که شـادمانی 

به سـراغ مردم کدام شهر می رود.
هـا  مـدت  کـه  رشـت  رود  سـپید 
در  بـود،  آزادگان  لیـگ  صدرنشـین 
هفتـه پایانـی روی نوار بدشانسـی گام 
برداشـت و در دیدار خانگـی به مصاف 

نساجی مازندران می رود.
در  رشـت  رود  سـپید  پرطرفـدار  تیـم 
صـورت برتـری در ایـن دیـدار خانگـی 
دیگـر  در  ای کـه  نتیجـه  از هـر  جـدا 

دیدارهـا شـکل بگیـرد بـه لیـگ برتر 
صعـود خواهـد کـرد تا قدیمـی ترین 
تیم رشـت سـال آینده در سطح اول 

فوتبال ایران حضور داشـته باشد.
بـا ایـن حـال »علـی نظرمحمـدی« 
سـرمربی جـوان سـپید رود به خوبی 
سـختی  بسـیار  کار  کـه  دانـد  مـی 
داشـت،  خواهـد  نسـاجی  مقابـل 
چراکـه نماینـدگان مازنـدران به هیچ 
عنـوان دوسـت ندارنـد، گیالنـی ها را 

در لیگ برتر ببینند.
سـپید رود اکنـون بـا ٥٨ امتیـاز در 
بنـدی  رده  جـدول  دوم  جایـگاه 

ایستاده است.

گل گهرسـیرجان ٥7 امتیـازی کـه در 
جایگاه سـوم قـرار دارد و یکی دیگر از 
مدعیـان محسـوب مـی شـود در یـزد 

میهمان فوالد این شـهر خواهد بود.
پیـروزی بـرای گل گهـر و لیـگ برتری 
شـدن ایـن تیم بسـیار سـخت خواهد 

بـود، چراکـه فوالدیـزد بـرای رهایـی از 
بـه سـه  دیـدار  ایـن  در  بایـد  سـقوط 

امتیاز دست یابد.
دیگـر تیـم دارای شـانس صعـود کـه 
اکنـون ٥7 امتیـاز اندوخته دارد، ملوان 
بندرانزلـی اسـت که بـه میهمانـی نفت 

مسجدسلیمان می رود.
بـا  فصـل  ابتـدای  در  کـه  ملـوان 
مایلـی کهـن«  »محمـد  سـرمربیگری 
دسـت بـه جوانگرایـی و خانـه تکانـی 
زد، تـا دو هفتـه قبـل مدعـی اصلـی 

صعود بود.

جعفرکاشـانی عضـو هیئـت مدیـره پرسـپولیس باشـگاه 
شـدن پرسـپولیس را حـالل همـه مشـکالت مـی دانـد .

هیـات  جلسـه  از  پـس  یکشـنبه  روز  کاشـانی«  »جعفـر 
مدیـره باشـگاه پرسـپولیس در جمـع خبرنـگاران، گفـت: 
پرسـپولیس یـک خانـواده اسـت و در هـر خانـواده ای 
مشـکالت وجـود دارد کـه بایـد آن را حـل کـرد. بـا ایـن 
حـال نبایـد اجـازه بدهیـم تـا مشـکالت، نـوع رفتـار مـا را 

تغییـر دهـد.
وی گفـت: باشـگاه های اسـتقالل و پرسـپولیس به عنوان 
در  زیـادی  تاثیـر  فوتبـال  هـای  تیـم  تریـن  پرمخاطـب 
جامعـه دارنـد و امیـدوارم روزی بـه معنای واقعی باشـگاه 
شـویم. اگر رفتار بازیکنان در مسـیر درسـت باشـد، تیم ها 

کمتـر دچـار چالـش خواهند شـد.
عضـو هیـات مدیره باشـگاه پرسـپولیس در پاسـخ به این 
سـئوال کـه آیـا »محمدرضـا زادمهـر« عضـو هیـات مدیره 
و »علـی اکبـر طاهـری« سرپرسـت باشـگاه پرسـپولیس 
از سـمت خـود اسـتعفا داده انـد؟ گفـت: چنیـن مطالبـی 
صحـت نـدارد و اگر الزم باشـد همه ما اسـتعفا می دهیم.

وی در واکنـش بـه ایـن اینکـه گفتـه مـی شـود برخـی 
اعضـای هیـات مدیـره پرسـپولیس دو تابعیتـی هسـتند، 
گفـت: چنیـن مطلبی درسـت نیسـت. من تابعیـت ایرانی 
دارم و عاشـق کشـورم هسـتم. در باشگاه پرسـپولیس نیز 
منافـع مالـی نـدارم و حتی حاضر هسـتم سـالمتی خود را 

بـرای باشـگاه بـه خطر انـدازم.
بازیکنـان  نیافتـن  حضـور  از  تاسـف  ابـراز  بـا  کاشـانی 
پرسـپولیس در سـه جلسـه تمرینـی تیـم، توضیـح داد: 
در هیـچ دوره ای تیـم فوتبـال پرسـپولیس از نظـر کسـب 
نتیجه و باشـگاه از منظر مدیریت به خوبی دو سـال اخیر 
نبـوده اسـت.اما امیـدوارم روزی باشـگاه دارای تجهیزاتـی 
شـود کـه هـواداران و پیشکسـوتان بـرای افزایـش سـطح 
اتفـاق  ایـن  اسـتفاده کنند.البتـه  آن  از  باشـگاه  فرهنـگ 
زمانـی رخ مـی دهـد کـه تمـام ارکان باشـگاه و همچنیـن 
باشـگاه  شـده  تربیـت  بزرگسـاالن  و  پایـه  هـای  تیـم 

باشـند. پرسـپولیس 

خبر
کاشانی:الزم
باشدهمه

استعفامیدهیم

هشتگلخوردهبرایمثلثتیمملی
سه دروازه بان ملی پوشی که نسبت به سایر همتایان خود از بیشترین شانس برای 

حضور در جام جهانی روسیه برخوردارند در هفته بیست و نهم لیگ برتر روی هم هشت 
گل دریافت کردند. مثلث بیرانوند-مظاهری-اخباری پس از هفته بیست و یکم برای 

دومین بار در لیگ شانزدهم جمعًا هشت گل دریافت کرد.

ورزش

سعیدی رییس فدراسیون گلف

رییــس فدراســیون گلــف گفــت: اولیــن دوره 
مســابقات بین المللــی رشــته گلــف در ایــران 
ــی  ــزار م ــور برگ ــم از 5 کش ــور 8 تی ــا حض ب

شــود.
فدراســیون  رییــس  ســعیدی،  کیــکاوس 
در  امــروز  خبــری  نشســت  در  گلــف 
بــا  گلــف  بین المللــی  رقابت هــای  مــورد 
ــرد:  ــان ک ــتی بی ــح و دوس ــام صل ــوان ج عن
بــرای  گلــف  بین المللــی  »رقابت هــای 
ــود  ــی ش ــزار م ــران برگ ــار در ای ــتین ب نخس
و پنــج کشــور لبنــان، ایــران، بنــگالدش، 
ــت  ــراه هش ــه هم ــتان ب ــتان و افغانس پاکس
ــد  ــرکت خواهن ــا ش ــت ه ــن رقاب ــم در ای تی
ــت و  ــی اس ــته المپیک ــک رش ــف ی ــرد. گل ک
ــته  ــن رش ــر روی ای ــا ب ــاط دنی ــی نق در اقص
هــدف  و  اســت  شــده  ســرمایه گــذاری 
ــه در  ــت ک ــن اس ــم ای ــف ه ــیون گل فدراس
المپیــک 2٠2٠ توکیــو ســهمیه کســب کنــد.«
وی ادامــه داد: »رشــته گلــف حــدود 1٠٠ 
ســال پیــش در ایــران راه انــدازی شــد و 
فدراســیون گلــف  تاســیس  از  ســال   25
ــن فدراســیون یکــی از اعضــای  می گــذرد. ای
رســمی فدراســیون جهانــی و اعضــای کمیتــه 
ــا متاســفانه  ــران اســت ام ــک ای ــی المپی مل
در بحــث زیرســاخت ها و زیربناهــا وضعیــت 

مناســبی نداریــم. اقتصــاد حاکــم، نظــام 
جهت گیری هــای  و  ســرمایه گذاری 
موجــود، نشــناختن ظرفیت هــای گلــف و 
ــا  ــام، زیربناه ــل از برج ــم قب ــرایط تحری ش
ــن ورزش  ــرد و ای ــم نک ــف فراه ــرای گل را ب
ــرار  ــه ای ق در زیرمجموعــه ورزش هــای گلخان

ــت. گرف
ســعیدی ادامــه داد:»در ســال هــای گذشــته 
گلــف قعرنشــین بــود و عــدم دسترســی 
اســتاندارد  زمین هــای  بــه  گلف بــازان 
ــن در  ــرار گرفت ــود و ق ــرای صع ــکالتی ب مش
رنکینــگ آســیایی و جهانــی بــه وجــود آورد. 
بــا تــالش مســتمر فدراســیون در مــدت 
ــگ  ــه در رنکین ــت و دو پل ــال، بیس ــار س چه
ــاد و  ــه هفت ــم و از رتب ــود کردی ــی صع جهان
دوم جهانــی بــه رتبــه 50 صعــود و شــعار مــا 

می توانیــم را محقــق کردیــم.«
رییــس فدراســیون گلــف در مــورد تجهیــزات 
ایــن رشــته عنــوان کــرد: »از نظــر تجهیــزات 
در چهــار پنــج ســال گذشــته دو میلیــارد 
گلــف  لــوازم  تومــان  میلیــون  پانصــد  و 
زمانــی  مقاطــع  در  و  خریــداری کرده ایــم 
در اختیــار هیات هــای گلــف قــرار دادیــم 
و ده هــا زمیــن آموزشــی گلــف و مینــی 
گلــف، کروکــت، وودوال در مراکــز اســتانی و 

ــق شــدیم ســرانه  کالنشــهرها ســاخته و موف
ــم.  ــش دادی ــف را افزای ــی گل ــای تمرین فض
ــات  ــور هی ــتان کش ــطح 23 اس ــروز در س ام
درصــد   30 تــا   25 حــدود  و  راه انــدازی 
گلف بــاز نســبت بــه ســال 95 – 9۴ افزایــش 
ــون در حــال  حاضــر  ــد و هــم اکن ــدا کردن پی
ــد.« ــت دارن ــر فعالی ــزار نف ــار ه ــش از چه بی

دربــاره  آنــا  بــه  پاســخ  در  ســعیدی 
اســتعدادیابی گلــف، اظهــار کــرد: »بهمن مــاه 
ــف را  ــتعدادیابی گل ــرح اس ــته ط ــال گذش س
ــایی  ــتعد شناس ــوان مس ــاح و 620 نوج افتت
و تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار گرفتنــد. 
لرســتان،  اســتان   ٥ در  در ســال گذشــته 
ــان  ــان و آذربایج ــان و اصفه ــتان، کرم خوزس
ــرار  ــال ق ــم و امس ــاز کردی ــرقی کار را آغ ش

اســت تعــداد اســتان هــا را بــا کمــک هیــات 
ــد.« ــدا کن ــش پی ــا افزای ه

او در ادامــه  افــزود: »ســاالنه پنــج تــا شــش 
ــای  ــتیم و لیگ ه ــرزی داش ــرون م ــزام ب اع
کشــوری هــم بــه صــورت مرتــب برگــزار 
ــی  ــار یک ــرای دومین ب ــم؛ امســال ب ــی کنی م
ــه  ــترالیا را ب ــام از اس ــب ن ــان صاح از مربی
خدمــت گرفتیــم کــه از مربیــان حرفــه ای 
ــی  ــود و ط ــوب می ش ــان محس ــف در جه گل
ــی  ــدرس بین الملل ــن م ــد روز گذشــته ای چن
ســه کارگاه برگــزار و یــک کارگاه عمومــی نیــز 
ــه  ــردا  در مجموع ــف از ف ــژه  مســتعدان گل وی

ــد.  ــکار مــی کن ــاز ب ورزشــی انقــالب آغ

رییسفدراسیونگلف:

به دنبال کسب سهمیه المپیک 2020 هستیم
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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

-----

قیمتخودرو»صفر«

ایرانخودرو
     ۴3,700,000 .................................. EF7 دنا با موتور
پژو 207 جدید .........................................۴۴,000,000
پژو 206 . تیپ 2 ................................. 33,800,000

رنو کپچر 2017 ........................................ 117,000,000   
32,000,000 ................................................ LX  سمند
۴1,600,000 ........................................ LX  پژو پارس
وانت آریسان دوگانه  سوز ..................... 26,000,000
پژو پارس سال . دوگانه سوز .......... 39,300,000
38,700,000 ...................... V8 پژو 206 صندوقدار
3۴,600,000  ...................................................... LX رانا

سایپا
سایپا 111 .................................................... 21,800,000     
28,200,000 ............................................... EX   ساینا
27,۴00,000  ................... EX   تیبا 2 - هاچ بک

کیا سراتو  دنده ای ..............................  78,000,000   

پارسخودرو
برلیانس H220 دنده ای ....................  ۴0,500,000
رنو ساندرو اتوماتیک ........................... 52,200,000
برلیانس H330 اتوماتیک ...............  57,000,000
120,000,000  ........ )H2L   ون هایس )برلیانس

کرمانخودرو
لیفان 820 ...............................................  88,500,000
جک J5 اتوماتیک ..............................  65,900,000
هیوندای I20 جدید ..............................  87,000,000
جک S5 دنده ای ................................ 8۴,500,000

مدیرانخودرو
  7۴,500,000  ........................... S X33   ام وی ام
تیگو X33 اتوماتیک ...........................  67,000,000  
MVM 315 هاچ بک . اسپورت .....  ۴۴,700,000 
73,000,000  .......... )Excellent( 5 چری آریزو

بهمن
مزدا3  تیپ ۴ صندوق دار .............  118,700,000

راین
ولیکس C30 اتوماتیک .....................  52,000,000  
ولیکس C30 دنده ای .......................  ۴7,000,000

در حالیکه قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی طی هفته های گذشته رو به افزایش بوده 
است، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی کاهش تولید در این فصل را عامل 
گرانی این محصوالت عنوان کرده و می گوید با ورود تولیدات جدید به بازار تا 10 روز 
آینده این دو محصول ارزان می شود.

بازار

مرغگرم
کمترین قیمت: ............. 7000
بیشترین قیمت: ......... 7200

تخممرغ
کمترین قیمت: ............. 2800
بیشترین قیمت: ......... 3300

گوشتگوسفند
کمترین قیمت: .......... 35000
بیشترین قیمت: ........ 36000

گوشتگوساله
کمترین قیمت: .......... 25000
بیشترین قیمت: ....... 27000

گوشتمنجمد
کمترین قیمت: .......... 21250
بیشترین قیمت: ........ 21700

حبوبات
لوبیا چیتی ................... 9900  

عدس ............................. 6600    
لپه ................................... 9۴00  

لوبیا قرمز .................... 8800    
نخود ............................... 9200

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

فندق ........................... 36000    
پسته ........................... ۴2000  

آلو بخارا ....................... 19800  
بادام ............................. 39000

اقـالممصرفـی

شــاید وقــت آن رســیده کــه مبلمــان خانــه تــان را 
عــوض کنیــد و یــا اینکــه بــرای تکمیــل جهیزیــه 
ــداری کنیــد.  ــل را خری ــد دســت مب ــا چن یــک ی
خریــد مبــل اگــر آگاهانــه نباشــد مــی توانــد بعــد 

از یــک ســال موجــب پشــیمانی شــود.
بــه یکــی از فروشــگاه هــای مبلمــان کرمــان 
ــگاه  ــن فروش ــنده ای ــم. از فروش ــه کردی مراجع
ــان  ــک مبلم ــد ی ــا را در خری ــه م ــتیم ک خواس
خــوب و مناســب راهنمایــی کنــد. آقــای حســینی 
نکاتــی را بــه مــا گفــت کــه بایــد در هنــگام خریــد 
ــه  ــوارد را در ادام ــن م ــم. ای ــه کنی ــا توج ــه آنه ب

ــد. ــی خوانی م

متراژخانه
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد متــراژ خانــه 
ــه ای 90  ــراژ خان ــر مت ــال اگ ــه طــور مث اســت. ب
ــای  ــل ه ــد مب ــد از خری ــدار بای ــر باشــد خری مت
ــرا  ــد. زی ــودداری کن ــزرگ خ ــکل و ب ــت هی درش
ــای  ــه ه ــرای خان ــزرگ ب ــای ب ــل ه ــاب مب انتخ
نقلــی باعــث کوچــک نشــان دادن فضــای خانــه 

ــه مــی شــود. و تاریــک شــدن خان

یــا بخریــم راحتــی مبــل

ســتیل ا
فضــای  و  دی  ســی  ال  میــز  جلــوی  بــرای 
ــی  ــنهاد م ــی پیش ــل راحت ــوال مب ــینمن معم نش
ــان اســتیل  ــه مبلم ــد جهیزی ــرای خری شــود و ب
بهتــر اســت. البتــه بــاز هــم انتخــاب مبــل راحتــی 
ــتگی دارد. ــتری بس ــلیقه مش ــه س ــتیل ب و اس

کدامپارچههایمبلیبهتر
هستند؟

جــذب  بــرای  مبــل  فروشــندگان  متاســفانه 
ــه  ــد پارچ ــی گوین ــه مشتریانشــان م مشــتری ب
ی همــه مبــل هــای موجــود در فروشــگاه شــان 
تــرک اســت در حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت. 
در مبــل هــای راحتــی بــه نــدرت از پارچــه هــای 
تــرک اســتفاده مــی شــود. اگر هــم در مــواردی از 
پارچــه تــرک اســتفاده شــده باشــد قیمــت مبــل 
خیلــی باالتــر از آنچــه در حــال حاضــر مبــل هــای 
راحتــی قیمــت دارنــد اســت. تمــام پارچــه هــای 
مبــل راحتــی، اکثــرا چینــی هســتند امــا چینــی 
ــن پارچــه  ــد ای ــا کیفیــت. برن جنــس خــوب و ب
 ،)Bugatti( بوگاتــی ،)MAX( هــا معموال مکــس
پورشــه )Porsche(، مازراتــی )Mazerati( و ... 
کــه همــه چینــی درجــه یــک و در یــک رده کیفــی 
ــوان گفــت فروشــنده  و قیمــت هســتند. نمــی ت
هــا همــه دروغگــو هســتند. خیلــی از فروشــنده 
هــا بــه دلیــل عــدم اطالعــات کافــی مــی گوینــد 

همــه پارچــه هــا تــرک هســتند.
در مــورد پارچــه هــای مبــل هــای اســتیل بایــد 
ــه قیمــت  ــزدی هســتند ک ــرک و ی ــه ت ــم ک بگوی
ــان از  ــتیل نش ــای اس ــل ه ــی از مب ــاالی بعض ب
ــر  ــورد نظ ــان م ــای مبلم ــه ه ــودن پارچ ــرک ب ت

اســت. 

مبلمانباتشکدوبلبخریمیا
یکتکه؟

ــر  ــوال پ ــل معم ــای دوب ــک ه ــا تش ــان ب مبلم
ــک  ــه تش ــل اینک ــه دلی ــتند ب ــر هس ــدار ت طرف
روی ایــن مبلمــان جــدا مــی شــود و مــی تــوان 
روکــش تشــک را شســت و حتــی بعــد از مدتــی 
ــدید  ــته ش ــه خس ــگ پارچ ــر از رن ــتفاده اگ اس
ــل  ــک دوب ــه تش ــد. البت ــوض کنی ــش را ع روک

ــری  ــه دیگ ــبت ب ــدام نس ــچ ک ــه هی ــک تک و ی
ــدارد.  ــری ن برت

قیمتمبلهایراحتی
قیمــت مبــل راحتــی بــا کیفیــت از ســه میلیــون 
و 500 هــزار تومــان تــا پنــج میلیــون و 500 هــزار 
ــا 10  ــی ت ــل راحت ــه مب ــد. البت ــد باش ــان بای توم
ــه  ــود دارد ک ــازار وج ــم در ب ــان ه ــون توم میلی
ــرک اســت و  ــا ت ــل ه ــن مب ــا پارچــه ی ای واقع
ــا و پشــت  ــی )دســته ه ــای هیدرولیک ســازه ه
ــای  ــان ه ــد( دارد. مبلم ــی کن ــت م ــل حرک مب
راحتــی کــه قیمــت زیــر ســه میلیــون تومــان را 
دارنــد از کیفیــت خوبــی برخــوردار نیســتند و عمر 
مفیــد پایینــی دارنــد، در ســاخت ایــن مبــل هــا 
ــوم اســتفاده نمــی شــود، اســفنج اســتفاده  از ف
شــده در ایــن مبــل هــا گــود مــی شــود، پارچــه 
مبــل بــه مــرور زمــان چــروک مــی شــود. حتمــا 
بعــد از گذشــت یکســال مبــل بــه ســروصدا 
ــم  ــنگین وزن ه ــرد س ــه ف ــر س ــد و اگ ــی افت م
ــل  ــا مب ــل بنشــینند قطع ــن مب ــان روی ای همزم
مــی شــکند. البتــه قطعــا نمــی تــوان گفــت مبــل 
هایــی کــه قیمــت باالتــر از ســه میلیــون تومــان 
ــا کیفیــت هســتند. متاســفانه ممکــن  را دارنــد ب
ــی کیفیــت را  ــل هــای ب اســت فروشــنده ای مب

ــه  ــاالی ســه میلیــون تومــان ب ــا قیمــت ب هــم ب
مشــتری بفروشــد. 

قیمتمبلهایاستیل
قیمــت مبــل هــای اســتیل 9 نفــره )بــا دو 
ــدد  ــک ع ــه ی ــه اضاف ــان( ب ــی میزب ــدد صندل ع
ــون  ــز عســلی از 10 میلی ــدد  می ــی، دو ع جلومبل
ــرک  ــا پارچــه ت ــان ب ــون توم ــا 15 میلی ــان ت توم
ــتیل  ــای اس ــل ه ــت در مب ــاوت قیم ــت. تف اس
ــل دارد.  ــزان خراطــی و کالف مب ــه می بســتگی ب
ــون  ــر 10 میلی ــه زی ــم ک ــتیلی ه ــای اس ــل ه مب
تومــان اســت را نخریــد زیــرا خــوب و بــا کیفیــت 

ــتند. نیس

تفاوتقیمتمبلهای
شهرستانهاوپایتخت

در بــازار تهــران مبــل هایــی بــا قیمــت هــای یــک 
میلیــون و 800 هــزار تومــان تــا دو میلیــون و 
500 هــزار تومــان هــم وجــود دارد امــا ایــن مبــل 
ــی  ــت کارگاه ــی کیفی ــای ب ــل ه ــان مب ــا هم ه
ــران هــم  ــد در ته ــد بدانن هســتند. مشــتریان بای
ــران  ــل خــوب گ ــی ارزان نیســت و مب ــچ مبل هی

اســت.

آگاهانهبرایخریدمبلاقدامکنید
راهنمایخریدمبلمان

ــارد دالری  ــج میلی ــش از پن ــود بی ــاورزی از بهب ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
تــراز تجــاری بخــش کشــاورزی در چهــار ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: 
ــدود  ــهمی ح ــرغ س ــت م ــی گوش ــزار تن ــدود 100 ه ــادرات ح ــا ص ــران ب ای
ــی  ــی گوشــت مــرغ دارد. حســن رکن ــازار و تجــارت جهان یــک درصــد در ب
ــای  ــل ه ــه راه ح ــی و ارائ ــه کش ــت جوج ــی مدیری ــن الملل ــمینار بی در س
ــا  ــود ام ــرغ ب ــده گوشــت م ــروز وارد کنن ــا دی ــران ت ــرد: ای ــار ک ــع اظه جام
ــن  ــات در ای ــن ادبی ــت؛ بنابرای ــده اس ــل ش ــده تبدی ــه صادرکنن ــون ب اکن

ــت. ــرده اس ــر ک ــت تغیی صنع

شــاخص  کارآفرینــان نوپــا بــر اســاس مــدل دیده بــان جهانــی کارآفرینــی، 
ــت 1٨  ــن جمعی ــد در بی ــور و جدی ــه نوظه ــای کارآفرینان ــامل فعالیت ه ش
تــا 64 ســال اســت کــه براســاس ایــن شــاخص ایــران حائــز رتبــه 23 بــا 
13 درصــد بــوده ایــن در حالــی اســت کــه بهتریــن رتبــه مربــوط بــه کشــور 
ســنگال بــا 3٨.٥ درصــد و بدتریــن رتبــه متعلــق بــه مالــزی بــا 3 درصــد 
ــان جهانــی کارآفرینــی، ایــران رتبــه 47  اســت. براســاس گــزارش دیــده ب
را در بیــن 6٠ کشــور دنیــا از جهــت شــاخص کارآفرینــی بــه عنــوان گزینــه 

شــغلی مناســب بــه خــود اختصــاص داده اســت.

1 صد23
در تبه
ر

سهمایراندرتجارتجهانیمرغ ایراندرکارآفرینینوپا

نبضبازار

تونیکزنانهوزیرسارافون
قیمت: 10.000 تومان

مـژده بـه مغـازه داران و بانـوان عزیز 
انـواع تونیـک زنانـه و زیـر سـارافون 
تـی شـرت زنانـه بـه صـورت عمده و 
تکـی. نمایندگی در کرمان.  باشـماره 
کانـال  طریـق  از   0930۴378212
تلگـرام ادرس بدیـن تـا لبـاس بـه 

دسـتتان برسـد.
تماس: 0930۴378212

سنگآنتیکقیمت
مناسب

قیمت توافقی
سـنگ آنتیـک بـا کمتریـن قیمـت 
خـارج  دلیـل  بـه  هسـت.  موجـود 

انتیـک.  سـنگ  کار  از  شـدن 
تماس: ٠٩1324٥٠٩٥٠

تولیدانواعبلوکسبک
)لیکا(وسنگین

قیمت توافقی
لیـکا و  بلـوک سـبک  انـواع  تولیـد 
بلـوک سـبک معدنـی در سـایزهای 
متفـاوت، تولیـد بلـوک سـنگین تـه 
بسـته و تـه بـاز، اسـتفاده از بهترین 
متریـال های موجود، دسـتگاه های 
در  بـاال  تولیـد  ظرفیـت  و  خـودکار 
روز، تحویـل در محـل پـروژه، حمـل 

یگان را
تماس: ٠٩133٩٨4٠٩4، 

٠٩3٩77٩٥463

کسبوکار

چلو كباب برگ مخصوص....14000
چلو رولت دورچین .................9500
چلو چنجه مخصوص ............14000 
چلو گوشت گوسفندي.........14000
چلو كباب بختیاري...............14000
چلو ماهي...............................14000
چلو جوجه  كباب مخصوص 12000

زرشک پلو با مرغ..................8500
چلو جوجه كباب سلطاني....14000 
چلو خورشت فسنجان...........7000 
چلوكباب لقمه.........................9000 
چلو خورشت روز..................5000

چلو كباب گوسفندي............8000 
عدس پلو با گوشت.............4000
چلو كباب میكس.................8000
كشک بادمجان....................5000
چلو كوبیده مرغ...................7500 
زرشک پلو............................2500
هر سیخ كباب......................2500
چلو ساده..............................2500
سوپ.....................................2500
مرغ بریان......................... 19500
ران بریان............................ 5500 

بلوار امام حسن )ع()طاهر آباد(،دور میدان  تهیه غذاي دورچین 
09138705526مراد زاده           09378545241سلطاني

گارانتیمبلمان
معمــوال تعــدادی از فروشــنده هــا بــرای جــذب 

مشــتری مــی گوینــد کــه مبلمــان آنهــا گارانتی 

ــرای  ــتری ب ــه مش ــی ک ــفانه زمان دارد و متاس

ــه  ــد ب ــی کن ــه م ــی مراجع ــتفاده از گارانت اس

هــزاران دلیــل مــورد، ایــراد دار را شــامل گارانتی 

نمــی داننــد. بــرای جلوگیــری از پیــش آمــدن 

ایــن مشــکل خریــداران بایــد از فروشــنده 

بخواهنــد کــه تــک تــک مــوارد شــامل گارانتــی 

ــکلی  ــه مش ــر ب ــا اگ ــود ت ــد ش ــور قی در فاکت

برخوردنــد بتواننــد پیگیــری کننــد.

عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما
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این صفحه می خوانیم
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ولــی هللا ســیف کــه دیــروز بــه بازدیــد 
از پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل 
اطالعــات ناجــا )فتــا( پرداختــه بــود، 
ســال  مصوبــه  بــه  آن  حاشــیه  در 
اســالمی  شــورای  مجلــس   1395
اشــاره کــرد و گفــت کــه تخصیــص 2 
ــا  ــل از تراکنش ه ــود حاص ــد س درص
ــس  ــاخت های پلی ــت زیرس ــه تقوی ب
فتــا امــری قانونــی اســت و بایــد 

بماند. محفوظ 
در  مرکــزی  بانــک  کل  رییــس 
گفتگوهــای خــود اذعــان داشــته کــه 
ــه  ــن بودج ــدن ای ــی ش ــدم اجرای ع
مشــکل  بــا  مواجهــه  تاکنــون، 

اساســی نبــود درآمــد بــوده کــه بــرای 
می بایســت  مشــکل  ایــن  حــل 

راهکاری ارائه شود.
وی در ادامــه ســخنانش عنــوان کــرد: 
”نظــام بانکــی از محــل ســپرده هــای 
مــردم ســرمایه گــذاری بزرگــی در 
حــوزه خدمــات بانکــداری الکترونیک 
انجــام داده، بنابرایــن طبیعــی اســت 
ــات  ــن خدم ــدگان از ای ــتفاده کنن اس
نیــز  را  آن  هزینــه  بایســت  مــی 
ــن  ــه ای ــی ک ــد در حال ــت کنن پرداخ
ســنگین  هزینــه  شــامل  خدمــات 

نگهداری است.“
ــرورت  ــورد ض ــن در م ــیف همچنی س

تقویــت همــکاری نظــام بانکــی و 
ــا بیــان کــرد کــه امیــدوار  پلیــس فت
اســت بــا توجــه بــه تعامــالت صــورت 
همــکاری  هســته های  گرفتــه، 
ــه  ایجــاد شــود کــه فضــا را نســبت ب

قبل بهبود دهد.
رییــس کل بانــک مرکــزی در ادامــه 
ــت  ــش امنی ــه افزای ــش ب صحبت های
و  بانکــی  عملیات هــای  در 
پیشــرفت های حاصــل اشــاره کــرد و 
و  بانکــی  سیســتم  ”مــا  گفــت: 
ــازمان  ــا را دو س ــس فت ــاختار پلی س
جــدا از هــم نمی دانیــم بلکــه بــا 
مرکــزی  بانــک  در  کــه  امکاناتــی 

بســترهای  می تــوان  دارد،  وجــود 
صحــت  افزایــش  جهــت  را  الزم 
و  بانکــی  نظــام  در  عملیــات 
ــاد  ــات ایج ــو جریان ــری از س جلوگی

کرد.“

وی در پایــان ســخنانش هــم بــه 
عــدم برخــورداری نظــام بانکــی از 
ابزارهــای شناســایی جــرم ســخن 
گفــت و اذعــان داشــت کــه امکانــات 
ــد بــه دسترســی  پلیــس فتــا می توان

هرچــه ســریعتر نظــام بانکــی بــه 
ــد و در  ــات کمــک کن برخــی از اطالع
وقــوع  گــزارش  دریافــت  صــورت 
جــرم، بانــک مرکــزی بــه ســرعت 

عکس العمل نشــان می دهد.

سهمدودرصدیسودتراکنشهایبانکی

از طریــق اپلیکیشــن Triposo می توانیــد 
ســفرنامه خــود را بــا دیگــر مخاطبــان بــه 
اشــتراک بگذاریــد. ایــن اپ همچنیــن 
پیشــنهاداتی را براســاس مکانــی کــه در آن 
قــرار داریــد و جزییاتــی ماننــد آب و هــوا 
ــه ای  ــه صــورت لحظ ــه را ب و نقشــه منطق

ــد. ــرار می ده ــما ق ــار ش در اختی

ایـن اپ کـه به عنـوان موتور جسـتجوگر بلیت 
تمامـی  اطالعـات  می کنـد،  عمـل  هواپیمـا 
پروازهـای چارتـر داخلی و خارجـی را با امکان 
مقایسـه به صـورت آنالیـن در اختیـار کاربران 
می گـذارد. در صورتـی کـه بـه دنبـال ارزانترین 
هسـتید،  پـروازی  زمـان  نزدیک تریـن  یـا  و 

»تی چارتـر« بـه کارتـان خواهـد آمـد.

در اپلیکیشـن »گردشـگری« هـزاران مطلـب 
مختلـف  دسـته بندی های  در  گردشـگری 
وجـود دارد کـه بـه صـورت روزانـه به روزرسـانی 
می شـود. در بخـش ایرانگـردی و جهانگـردی 
اطالعـات مفیـد و کاملـی چـون جاذبه هـای 
غذاهـای  و  گردشـگری  اماکـن  توریسـتی، 
مختلـف هـر منطقـه بـرای کاربـران قـرار داده 

شـده اسـت.

اپلیکیشنiOSواندروید
Triposo

اپلیکیشناندوید
تیچارتر

اپلیکیشنiOSواندروید
گردشگری

بنیامیــنبهــادری،خواننــدهپــاپبــهمناســبتتولــد
ــررادر ــرزی ــاتصوی ــرشباران ــالگیدخت ــشس ش

ــهاشــتراکگذاشــتهاســت. شناســهخــودب
@benyaminmusic

ــک،از ــهاتاب ــرهخواج ــریازمقب ــرتصوی ــنکارب ای
جاذبههــایتاریخــیشــهرکرمــانبــهاشــتراک

ــت. ــتهاس گذاش
@shokouh.94

حدیثهپسندی،عکاسایسنازیارتگاهخالدنبیبرفرازکوه
»گوگجهداغ«دراستانگلستانرابهتصویرکشیدهاست.
@hadiseh.pasandi

ایــنکاربــرتصویــریزیبــاازگلهــاینیلوفــرآبــی
دربــاغمــوزهنگارســتانتهــرانرابــادنبــالکنندگان

خــودبــهاشــتراکگذاشــتهاســت.
@armitagram

کرمانیهادرتوییترچهمیگویند؟
میرزا فرهیخته می گوید:

روزتون کلمپه گون

حدیث می گوید:

تــوو تاکســی راننــده از دختــره پرســید: شــما دانشــگاه میــری؟ گفــت: بلــه، مــن 

ــا  ــید ی ــاده میش ــا پی ــم همین ج ــتم ببین ــه، می خواس ــت: ن ــده گف ــم. رانن ــر می خون هن

ــر… باالت

عسگری می گوید:

یکــی از همــکارا دختــرش یــه هفتــه بیمارســتانه و نمیــره مالقاتــش؛ میگــم چــرا 

نمیــری؟ میگــه: هم اتاقــی دختــرم بابــا نــداره و مــن کــه می رفتــم پیــش دختــرم ناراحــت 

. میشد

مریم می گوید:

امــروز روز گرامیداشــت قربانیــان ســالح های شــیمیایی اســت. بمبــاران شــیمیایی 

ــر و شــاعرانه تر هــم می شــود؟ ــن تلخ ت ــی؛ واژه از ای ــردی می شــود کیمیاباران ــه ک ب

آوازینو می گوید:

کســی کــه چنــد تــا بیمــار همزمــان می بینــه هیــج توجیهــی بــراش وجــود نــداره 

جــز اینکــه می خــواد بیشــتر ویزیــت بگیــره و کمتــر وقــت و توجــه بــذاره

بانوی مهر می گوید:

یــک مــاه بــود ســر کالس هــای یکشــنبه صبحــم می خوابیــدم. امــروز دیگــه گفتــم 

بمونــم خونــه راحــت بخوابــم؛ دیگــه چــه کاریــه جیــغ جیــغ اســتاد رو بشــنوم!؟

سپیده می گوید:

ــری  ــا اســتریل بشــن و باکت ــا لوله ه ــوکالو شــدم ت ــل ات ــروز دو ســاعت معط دی

ــرده  ــه رشــد ک ــی ک ــاوی باکتری های ــش ح ــای آزمای ــم لوله ه ــدم. دوســت خنگ کشــت ب

ــودن رو شســته!    ب

در صفحه امروز دنیای مجازی صحبت های رییس کل بانک مرکزی را درخصوص 
لزوم اجرای یک قانون که به پلیس فتا کمک می کند، می توانید بخوانید. 

همچنین مثل هر روز با ما توییترگردی و اینستاگرام گردی کنید.
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درکرمان

در روز 2٨ امـــرداد ماننـــد دیگـــر روزهـــا بـــه تبلیـــغ و 
ــوم  ــاق مرحـ ــه اتفـ ــپس بـ ــودم، سـ ــغول بـ ــخنرانی مشـ سـ
دکتـــر »علی اکبـــر میرحســـینی وکیلـــی«  و »مهنـــدس 
ــاعت 2  ــا سـ ــه و تـ ــهربانی رفتـ ــه شـ ــوی« بـ ــد رضـ فرهمنـ
بعـــد از ظهـــر جهـــت هماهنگـــی بـــا ســـرگرد ســـخایی 
جلســـه ای داشـــتیم. پـــس از تـــرک شـــهربانی کرمـــان بـــه 
منـــزل مراجعـــه نمـــودم تـــا پـــس از اســـتراحت و صـــرف 
ناهـــار، خـــودم را بـــرای ادامـــه ســـخنرانی و تبلیـــغ علیـــه 
شـــاه و دربـــار در عصـــر آمـــاده کنـــم. حـــدود ســـاعت 4 در 
بیـــن خـــواب و بیـــداری صـــدای کوبیـــدن درب منـــزل مـــرا 
ـــرعت درب  ـــه س ـــت. ب ـــی انداخ ـــدن اتفاق ـــادث ش ـــه ح متوج
ــام  ــه نـ ــتانم بـ ــی از دوسـ ــت درب یکـ ــودم، پشـ ــاز نمـ را بـ
آقـــای »محمدحســـین ایرانمنـــش«، بـــا حالتـــی ترســـان، 
ـــرو و در  ـــی، زود ب ـــت: »صنعت ـــالم، گف ـــدون س ـــتاب زده و ب ش
ـــه چـــه  ـــل از آن کـــه از وی بپرســـم ب ـــی مخفـــی شـــو.« قب جای
ـــا شـــنیدن صـــدای  ـــه رفـــت و مـــن ب ـــا عجل ـــل و چـــرا، او ب دلی
یکـــی از همســـایگان )آقـــای علـــی بـــازرگان( کـــه فریـــاد 
مـــی زد: »مـــرگ بـــر مصـــدق، زنـــده بـــاد شـــاه«، متوجـــه 
ـــتم،  ـــز ندانس ـــگ را جای ـــدم. درن ـــت ش ـــاع مملک ـــر اوض تغیی
ـــا  ـــدم و ب ـــارج ش ـــزل خ ـــاس، از من ـــیدن لب ـــا پوش ـــه ب بالفاصل
ـــا  ـــزل م ـــار من ـــه از کن ـــهر ک ـــی ش ـــدق قدیم ـــار خن ـــذر از کن گ
ـــودم  ـــت، خ ـــه داش ـــه ادام ـــان ناصری ـــا خیاب ـــت و ت می گذش
ـــنایان  ـــی از آش ـــزل یک ـــاندم و در من ـــری رس ـــه دروازه گب را ب
ـــتناکی  ـــای وحش ـــاعاتی، خبره ـــا گذشـــت س ـــدم. ب ـــی ش مخف
ـــاعت 4  ـــید؛ س ـــن  رس ـــه م ـــان ب ـــهر کرم ـــران و ش ـــاع ای از اوض
ـــاده  ـــان افت ـــت کودتاچی ـــه دس ـــران ب ـــو ته ـــر رادی ـــد از ظه بع
ـــد. در شـــهر کرمـــان  ـــا همگـــی تلـــخ بودن ـــود و خبرهـــای کودت ب
ـــه  ـــده ای ک ـــود؛ ع ـــرده ب ـــر ک ـــاره تغیی ـــک ب ـــه ی ـــاع ب ـــز اوض نی
ــد،  ــی بودنـ ــتوارهای ارتشـ ــه داران و اسـ ــان درجـ ــتر آنـ بیشـ
بـــا لبـــاس شـــخصی در جلـــوی دفتـــر حـــزب زحمتکشـــان 
ـــهربانی  ـــرف ش ـــه ط ـــوده و ب ـــع نم ـــتاقیه تجم ـــان در مش کرم
بـــه راه افتـــاده بودنـــد. آنـــان پـــس از رســـیدن بـــه جلـــوی 
ـــر  ـــای شـــهربانی درگی ـــدادی از نیروه ـــا تع ـــان ب شـــهربانی کرم
می شـــوند. ســـرگرد ســـخایی در ابتـــدا جهـــت جلوگیـــری از 
تنـــش بیشـــتر، بـــه نیروهـــای شـــهربانی دســـتور می دهـــد 
ـــز  ـــان نی ـــد و از آن ـــودداری کنن ـــان خ ـــه آن ـــدازی ب ـــا از تیران ت
می خواهـــد کـــه متفـــرق شـــوند، امـــا چـــون بـــا فحاشـــی و 
شـــدت عمـــل آنـــان مواجـــه گردیـــد و متوجـــه نیـــت آنـــان 
مبنـــی بـــر حملـــه بـــه شـــهربانی شـــد، بـــا درک وخامـــت 
ـــتاد  ـــه س ـــودش را ب ـــش خ ـــام ارت ـــام حم ـــاع، از پشـــت ب اوض
ــت.  ــان خواسـ ــور، امـ ــرتیپ امان پـ ــانید و از سـ ــکر رسـ لشـ
ـــام داد  ـــان کاری را انج ـــه هم ـــن واقع ـــخایی در ای ـــرگرد س س
کـــه خـــود دکتـــر مصـــدق نیـــز انجـــام داد، بدیـــن معنـــی 
ـــد  ـــاش قص ـــدادی اوب ـــد تع ـــه ش ـــدق متوج ـــی مص ـــه وقت ک
ـــی  ـــتاد فرمانده ـــه س ـــود را ب ـــد، خ ـــش را دارن ـــه منزل ـــه ب حمل
کودتاچیـــان )باشـــگاه افســـران تهـــران( رســـاند و از آنـــان 
خواســـت کـــه مطابـــق قانـــون بـــا وی برخـــورد شـــود. امـــا 
متأســـفانه ایـــن خواســـته ی ســـخایی مـــورد قبـــول واقـــع 

نگردیـــد.
ادامهدارد...   

محمد صنعتی
تاریخ نگار

کتاب 

»آنحیوان« 
توسط نشر نیماژ منتشر و 
در نمایشگاه کتاب 13٩6 

عرضه خواهد.

فیلم سینمایی 

»زیرسقفدودی« 
آخرین ساخته پوران درخشنده 

عید فطر در سینماها اکران 
عمومی می شود

کاهش ٩ درصدی صادرات 
کرمان در سال ٩4 و حواشی 
سفر احمدی نژاد به جیرفت 

یک روز قبل از اتفاق، مهم 
ترین تیترهای پیام ما بود.

فیلم داستانی »صدایمن« 

به کارگردانی مجید برهانی، محصول حوزه هنری 
استان کرمان به بخش نیمه نهایی جشنواره میامی آمریکا راه یافت.

جالبه که تو چهل سالگیت یه جوری باشی، غیر بقیه؛
وگرنه تو بیست سالگی که همه شاعرن!!

فیلم:دردنیایتوساعتچنداست؟

نشرجشنواره

فیلم

سالگشت

دیالوگ

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

ت / سای
تقویم  11 اردیبهش

ازقندهار، تبعيدميرويس
بزرگتريناشـــتباهدولتصفويهبود
کـــهناپلئونوهیلترواخیراغربآن

راتکرارکردند

»ميرويـــس، میـــر ویـــس، امیـــر ویـــس خـــان« از 

ـــی ـ غلجـــای ـ  ـــزای )غلزای ـــه غل ـــک ِ قبیل ـــه هوت طایف

غلجـــی( و از ســـران منطقـــه قندهـــار در بهـــار 16٨٩ بـــه 

ـــد  ـــد ش ـــن تبعي ـــان ايرانزمی ـــت آن زم ـــان پايتخ اصفه

ـــتباهی  ـــود ـ اش ـــزرگ ب ـــي ب ـــتباه سياس ـــك اش ـــه ي ك

ـــران  ـــرق ای ـــی از ش ـــه مناطق ـــه تجزی ـــرانجام ب ـــه س ک

ــار،  ــت قندهـ ــم وقـ ــري حاكـ ــي تدبيـ ــد. بـ انجامیـ

ـــد  ـــدون قی ـــان و ب ـــت آس ـــس و بازگش ـــد ميروي تبعي

ـــان را  ـــي ايراني ـــگ داخل ـــار، جن ـــه قنده ـــرط او ب و ش

ـــت.  ـــي داش در پ

    حكمـــران اعزامـــي از اصفهـــان بـــه قندهـــار كـــه 

ـــي  ـــه و روانشناس ـــت منطق ـــه وضعي ـــل ب ـــنايي كام آش

مـــردم محـــل را نداشـــت، ســـختگیری مـــی کـــرد و 

درگیـــری بـــا خـــان هـــای محلـــی داشـــت باالخـــره 

ـــي ثباتـــي  »ميرويـــس هوتکـــی« 31 ســـاله را عامـــل ب

ـــان  ـــه اصفه ـــظ روان ـــرد و تحـــت الحف ـــالم ك ـــار اع قنده

ســـاحت كـــه در ســـي ام اپريـــل ســـال 16٨٩ ميـــالدي 

ـــد. ـــل داده ش ـــان تحوي ـــه اصفه ـــه دارالحكوم ب

ـــك  ـــار ي ـــه قنده ـــان ب ـــي از اصفه ـــران اعزام      حكم

ـــود.  ـــده ب ـــلمان ش ـــازه مس ـــه ت ـــود ك ـــي ب ـــاِن گُرج خ

نفـــوذ گُرجـــي هـــا در دربـــار صفويـــه باعـــث بســـط 

ــت  ــت وقـ ــل زوال دولـ ــي از علـ ــاد اداری و يكـ فسـ

ــي در  ــوي زن گرجـ ــاهزادگان صفـ ــتر شـ ــود. بيشـ بـ

ـــان،  ـــوذ آن ـــت نف ـــه تح ـــتند ك ـــود داش ـــراي خ حرمس

بستگانشـــان را بـــه مشـــاغل مهـــم منصـــوب مـــي 

ـــتگي  ـــا شايس ـــي ه ـــه آن گرج ـــاغلي ك ـــد ـ مش كردن

ــه  ــبت بـ ــالوه، نسـ ــه عـ ــتند و بـ ــراز آن را نداشـ احـ

وفاداريشـــان بـــه دولـــت ايـــران ترديـــد بـــود.

ایدلنگفتمتکهززلفشعنانبتاب
کاهنگچینخطابودازبهربهرمشکناب
ایدلنگفتمتکهزلعلشمجویکام
هرچندکاممستنباشدمگرشراب

ایدلنگفتمتکهبهچشمشنظرمکن
کزغمچنانشویکهنبینیبخوابخواب
ایدلنگفتمتکهزترکانبتابروی
زانروکهترکترکختائیبودوصواب
ایدلنگفتمتکهمرودرکمندعشق
آخربقصدخویشچرامیکنیشتاب
ایدلنگفتمتکهاگرتشنهمردهئی
سیرابکیشودجگرتشنهازشراب

ایدلنگفتمتکهمنالارچهروشنست
کززخمگوشمالفغانمیکندرباب

ایدلنگفتمتکهمریزآبرویخویش
پیشرخیکزوبرودآبرویآب

ایدلنگفتمتکهزخوبانمجویمهر
زانروکهذرهمهرنجویدزآفتاب

خواجوی کرمانی 

نامامبهسانماری
خجسته

ازریشههایدرختان
صعودمیکند

وموهایمازمنافذشب
بهرسمادب

زمینرا
درجستوجویتوبابی

نهایتجرات
دوباره

نگاهمیکنند:
بهراستی

درها
بستهاند.

حسنتوزندهجانی

عکس نوشت

عکس:قاسمفاتحی

دانشـگاه شـهید باهنـر کرمـان در نظـر دارد انجـام امور تاسیسـات خود را در سـال 
تحصیلـی 97-96 از طریـق مناقصـه عمومـی بـه مدت ده ماه بـه شـرکتهای دارای صالحیت واگذار 
نماید.لـذا شـرکتهایی کـه دارای حداقـل رتبـه 5 تاسیسـات و تجهیـزات ابنیه از سـازمان مدیریت و 
برنامـه ریـزی کشـور مـی باشـند مـی تواننـد از تاریـخ درج ایـن آگهی به مـدت یک هفته بـا واریز 
مبلـغ 500،000 ریـال بـه حسـاب شـماره 2177323970006 نـزد بانـک ملـی به نام دانشـگاه شـهید 
باهنـر کرمـان جهـت خرید اسـناد مناقصه به دفتر حقوقی دانشـگاه واقـع در انتهای بلـوار 22 بهمن 

پردیـزه افضلـی پور سـازمان مرکزی مراجعـه نمایند.

)هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد(
روابطعمومیدانشگاهشهیدباهنرکرمان    
                  شناسه آگهی 38637

دااگشنه شهید باهنر کرمانآگهی مناقصه عمومی


