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انس طال

1.246.50

گرم طالی 1.539.710 ۲۴

مثقال طال

5.002.000

16.98

گرم طالی 1.154.790 ۱۸

انس نقره
انس پالتین

945.00

انس پاالدیوم
بهار آزادی
امامی

789.00

نیم

6.550.000

دالر

37.690

درهم امارات

10.350

ین ژاپن

11.860.000

ربع

3.720.000

یورو

42.500

لیر ترکیه

10.400

دالر کانادا

29.130

گرمی

2.580.000

پوند

49.010

یوان چین

5.790

دالر استرالیا

29.070

12.222.500

عکسkhamenei.ir :

روزانهم

رشد  ۷۵۷درصدی پهنای باند استان کرمان

مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات

از 28گیگابیـت بـر ثانیـه بـه  124گیگابیـت

ظرفیـت پهنـای بانـد ورودی اسـتان کرمـان

مناسـبت روز ارتباطـات و روابـط عمومـی در

بـر ثانیـه رسـیده اسـت .مسـعود الهامـی بـه

اسـتان کرمـان گفـت :طی سـه سـال گذشـته

روز انتخابات ،روز جشن

نشسـت خبـری خود با اشـاره بـه خدمات بی

از  14گیگابیـت برثانیـه بـه  120گیگابیـت بـر

340

امروز

 16تا 33

فردا

 15تا 33
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رأی باران اردیبهشتی

ملی و شادی و شور است
4

سـابقه ایـن دولـت طی سـه سـال گذشـته...

ثانیـه رسـیده کـه رشـد  757درصدی داشـته

همچنیـن ظرفیـت شـبکه انتقـال اسـتان

روزنامه سیاسی  ،اجتماعی صبح ایران

3

رأی سرنوشت ساز

رأی دادن ،تکلیف ملی و
شرعی است

نعمت احمدی  /حقوقدان

احمد حمزه  /نماینده مجلس

مردم نیایند کشور

حضوردرانتخابات تضمین

عقبگرد می کند

کننده استقالل ایران است
حبیب اهلل نیکزادی /نماینده مجلس

منصور سلیمانی /نماینده ادوار مجلس

حضوردرانتخابات یعنی

طرح تیوا صمدیان  /پیام ما

نوبت مردم است

پذیرفتندموکراسی

احمد انارکی محمدی /نماینده مجلس

4

گزارشی از برگزاری جشن استعدادیابی ستاره آریایی در کرمان

زندگـــی بـــا آن اهـــداف زیبـــا و
خداپســـندانه اش ،فصلـــی دیگـــر از
خدمـــت را از شـــهر کرمـــان آغـــاز
کـــرد و در بهـــاری زیبـــا بـــذر و نهـــال

استعدادهاست

اســـتعدادیابی را ،در فرهنـــگ ایـــن
مـــرز و بـــوم کاشـــت و حامـــی و
مجـــری ایـــن کاشـــتن و شـــکوفا
شـــدن در سراســـر کشـــور شـــد.

در هیاهـــوی ایـــن روزهـــای ایـــن

حمایتـــی خـــودش را در قالـــب

تـــا بـــه حـــال زیـــر ابـــر بـــوده انـــد .

ورزشـــکاران و اهالـــی فرهنـــگ را

مـــرز و بـــوم کـــه همـــه چیـــز تحـــت

ســـتاره آریایـــی در تمـــام ایـــران

«ســـتاره آریایـــی» هـــم اســـتعدادها

جلـــب مـــی کنـــد.

الشـــعاع انتخابـــات قـــرار گرفتـــه

گســـترده اســـت و دنبـــال ســـتاره

را شناســـایی و حمایـــت مـــی

اســـت ،بـــوی عشـــق و دلدادگـــی و

هـــا مـــی گـــردد ،ســـتاره هایـــی کـــه

کنـــد و هـــم حمایـــت هنرمنـــدان و

اســـتعدادهای فراوانـــش بـــه شـــکلی
دیگـــر متجلـــی شـــده اســـت.
موسســـه خیریـــه ارمغـــان جوانـــه
زندگـــی ،کـــه در راســـتای خدمـــت
بـــه کـــودکان بـــی سرپرســـت و
بدسرپرســـت ،بانـــوان سرپرســـت
خانـــوار و همچنیـــن کارآفرینـــی
زبانـــزد اســـت ،بعـــد از ظهـــر ســـه
شـــنبه مجـــری طرحـــی بـــود کـــه از
کرمـــان کلیـــد خـــورد و در سراســـر

ستاره های آریایی
موسســـه خیریـــه ارمغـــان جوانـــه

هدف «ستاره آریایی» شکوفایی

دل ســـوختن بـــرای ایـــران عزیـــز و

مهدی سیاوشی  /فعال سیاسی

ســـتاره آریایـــی نخســـتین برنامـــه
اش را از شـــهر کرمـــان و بـــا دعـــوت
از پیشکســـوتان فرهنـــگ و هنـــر ،
ســـینما و ورزش طـــی مراســـم بـــا
شـــکوهی آغـــاز کـــرد .مجـــری طـــرح

اس ــتعدادیابی س ــتاره آریای ــی درب ــاره
برگـــزاری ایـــن مراســـم گفـــت :ایـــن
طـــرح در سراســـر ایـــران بـــا هـــدف
شناســـایی و شـــکوفایی اســـتعدادها
و حمایـــت از آنـــان صـــورت مـــی
گیـــرد و خوشـــحال هســـتیم از
اســـتان کرمـــان ایـــن طـــرح را
آغـــاز مـــی کنیـــم .دکتـــر شـــهین
فخـــرزادگان افـــزود :اســـتعدادهای
زیـــادی در ورزش  ،هنـــر  ،فرهنـــگ
 ،خوانندگـــی و ....در سراســـر کشـــور
وجـــود دارنـــد کـــه متاســـفانه بـــه
دالیـــل زیـــادی نتوانســـته انـــد
شـــکوفا بشـــوند و گاهـــی شـــکوفا
نشـــده خامـــوش مـــی شـــوند.

حمایت از اســتعدادها
مدیرعامـــل

موسســـه

خیریـــه

ارمغـــان جوانـــه زندگـــی تصریـــح
کـــرد :مـــا در ســـتاره آریایـــی
دنبـــال ایـــن اســـتعدادها هســـتیم
تـــا آنـــان را از قـــوه بـــه فعـــل
برســـانیم و حامـــی آنـــان مـــی
شـــویم تـــا استعدادشـــان شـــکوفا
شـــوند .ســـتاره آریایـــی بـــه صـــورت
تلویزیونـــی  ،اینترنتـــی و ویدیویـــی

کشـــور ادامـــه خواهـــد داشـــت.

بهتریـــن هـــا را شناســـایی مـــی کنـــد

ارمغــان جوانه زندگی

و آنـــان را حمایـــت مـــی کنـــد تـــا

دکتـــر

شـــهین

مدیرعامـــل

فخـــرزادگان

موسســـه

خیریـــه

«ارمغـــان جوانـــه زندگـــی» ،مجـــری
طـــرح ســـتاره آریایـــی اســـت کـــه
در بـــه در دنبـــال اســـتعداد هـــا
در سراســـر ایـــران مـــی گـــردد،
اســـتعدادهایی کـــه تـــا بـــه حـــال
بـــه هـــر دلیـــل شـــناخته و شـــکوفا
نشـــده انـــد  ،اســـتعدادهایی کـــه
قـــدرت شـــکوفایی بـــه هـــر دلیـــل
ندارنـــد و تـــا بـــه حـــال حامـــی
نداشـــته انـــد .فخـــرزادگان بـــه
عنـــوان مجـــری طـــرح ،چتـــر

استعدادهایشـــان بـــروز کنـــد.

ارسال کنید
مجـــری طـــرح اســـتعدادیابی ســـتاره
آریایـــی کـــه در مراســـم آغازیـــن
ایـــن طـــرح و در جمـــع شـــرکت
کننـــدگان و مهمانـــان ویـــژه ایـــن
مراســـم در مجتمـــع پالیـــز ســـخن
مـــی گفـــت از مـــردم تقاضـــا کـــرد:
اگـــر فرزنـــدان و آشـــنایان شـــما
در هـــر زمینـــه ای اعـــم از ورزش ،
هنـــر ،موســـیقی ،ســـینما ،هـــوش
و....
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کاغذ اخبار
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10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

آموزش و پرورش اظهارات سید مصطفی میرسلیم با این عنوان که «سند  2030یونسکو

که رییس جمهور پنهانی در نیویورک و بدون اجازه مجلس و شورای عالی انقالب
فرهنگی امضا میکند ،مسائل غیرفرهنگی را هم در بر می گیرد» تکذیب کرد.

034-32117852

سال سیزدهم | شماره پیاپی  | 905پنج شنبه  28اردیبهشت 1396

«کاسپین» پول سپردهگذاران 10میلیونی

گزیده ها
خضــری،

آموزش و پرورش اظهارات «میرسلیم» را تکذیب کرد

عضــو

کمیســیون

اجتماعــی مجلــس گفــت کــه
بــرای شــفاف ســازی هزینهکــرد وزارت
بهداشــت مــی تــوان بــه گــزارش دیــوان
محاســبات اکتفــا کــرد امــا ورود وزارت
بهداشت می تواند نتیجه بهتری دهد.
مــرادی  ،عضوکمیســیون انــرژی
مجلــس گفــت کــه مافیــای
قاچــاق ســوخت بــا خــروج بنزین از کشــور
آن را بــه قیمــت گــزاف در کشــورهای
همســایه بــه فــروش مــی رســاند و
سودکالنی به جیب می زند.
فرهــاد پــرورش ،مدیرعامــل
شــرکت هواپیمایــی جمهــوری
اســامی ایــران (همــا) گفــت کــه قصــد مــا
ایــن اســت کــه در فرودگاههــای کوچــک و
مناطــق کمتــر برخــوردار ،کارهــای عملیاتــی
کنیــم .مراحــل آمــوزش خلبــان هــا در
حــال انجــام اســت .بــا همیــن هواپیمایــی
( )ATRکــه آمدیــم تعــداد زیــادی قطعــه
هــم خریــداری کردیــم و بــا خــود آورده
ایم.
مســووالن آموزش و پرورش شــهر

بانــک مرکــزی تاکیــد کــرد کــه کاســپین موظــف

«فرشتگان» را می دهد

اســت حســب نظــر مرجــع قضایــی نخســت

نســبت بــه پذیــرش تعهــد و پرداخــت ســپرده

تعیین تکلیف وضعیت  400هزارسپردهگذار
گزارش
پیام ما

تصمیـم جدیـد بانـک مرکـزی و مراجع
قضایـی در رابطـه بـا رسـیدگی بـه امـور
موسسـه کاسـپین مقـرر کـرد کـه
سـپردهگذاران تـا  ١٠میلیـون تومـان
تعاونـی منحلـه فرشـتگان در اولویـت
نخسـت تعییـن تکلیف قـرار گیرنـد .با
طـی ایـن فراینـد وضعیـت حـدود ٨٧
درصـد از سـپردهگذاران ایـن تعاونـی
مشـخص خواهـد شـد.

مشکالت کاسپین در حال حل

کاسـپین موسسـهای اسـت کـه در
پایـان سـال  94و بـا تجمیـع هشـت
موسسـه فرشـتگان ،الزهـرای مشـهد،
حسـنات اصفهان ،دامداران و کشـاورزان
کرمانشـاه ،بـدر تـوس مشـهد ،پیونـد،
امیـد جلیـن گـرگان و عـام کشـاورزان

مازنـدران تشـکیل شـد و بـا دریافـت

دادهشـده تابلوهـای هشـت تعاونـی در

مجـوز از بانـک مرکـزی فعالیت رسـمی

حـال ادغـام بـه «كاسـپین» تغییر كند

خـود را در بـازار پـول آغاز کرد .کاسـپین

و سـوءتفاهم بـرای سـپردهگذاران از

میبایسـت تعاونیهـای زیرمجموعـه را

همینجـا شـكل گرفـت .ایـن اظهـارات،

سـاماندهی کند و نقلوانتقال حسابها

سـپردهگذاران را بیشازپیـش نگـران

و داراییهـای آنهـا را انجـام دهـد و

کـرد .اطالعیـه روز گذشـته اما نشـان از

در مجمـوع تعهـدات سـپردهگذاران
انجـام شـود .امـا آذر  95دادسـتان
تهـران خبـر داد کـه تعاونـی فرشـتگان
چهـار هـزار میلیـارد تومـان بدهـی دارد
و ایـن شـروع مشـکالت کاسـپین بـود.
زمسـتان سـال  ،95سـیف ،رییـس کل
بانـک مرکـزی دربـاره کاسـپین گفت که

اصـوال ً هیـچ سـپردهگذاری مسـتقیمی
در موسسـه اعتبـاری كاسـپین صـورت
نگرفتـه و مهمتـر از همه ازآنجاکه انتقال
داراییهـا انجامنشـده ،ایـن موسسـه
مسـؤولیتی هـم در قبـال سـپردهگذاران
نـدارد .با وجـود عدم انتقـال داراییها و
سـپردهها به موسسـه كاسـپین دسـتور

از مشــتریان ایــن تعاونــی منحــل شــده ،طبــق
برنامــه زما نبنــدی کــه در پایــگاه اطال عرســانی

موسســه اعتبــاری کاســپین بــه اطــاع عمــوم

خواهــد رســید اقــدام کنــد .بــا ایــن اقــدام از

تعیین تکلیف  400هزار

مجمــوع  ٤٥٨هــزار و  ٨٢٦نفــر ســپردهگذار

سپردهگذار

تعاونــی منحلــه فرشــتگان وضعیــت  ۳۹۷هــزار

بانـک مرکـزی در اطالعیـهای کـه

و  ٣٩٢نفــر (بــه میــزان  ۸۷درصــد) تعییــن

روز گذشـته در ایـن رابطـه منتشـر

تکلیــف خواهــد شــد.

کـرد اعلام کـرد کـه بـا اولویتبنـدی
انجامشـده بـرای رسـیدگی بـه امـور
کاسـپین ،در مرحله اول تا  ٨٧درصد از
سـپردهگذاران تعاونی منحله فرشـتگان
کـه بزرگتریـن آنهـا نیـز محسـوب
میشـود موردبررسـی قـرار خواهنـد
گرفـت .در توضیـح بانک مرکـزی آمده
اسـت کـه پیـرو صـدور مجـوز فعالیـت
اسـفند  ١٣٩٤بـرای موسسـه اعتبـاری

حجــاب را از ســر دانشآمــوز هشــت
ســالهای برداشــته بــود اخــراج کردنــد .ایــن
ّ
اتفــاق در روز دوم مــاه مــه در محلــۀ
برونکس نیویورک رخ داد.
انوشــیروان محســنی بنــد پیــف
رییــس ســازمان بهزیســتی کشــور
بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه غربالگــری
ژنتیکــی اجبــاری بــا اجــرای برنامــه ششــم
توســعه ،گفــت کــه دولــت پیشــقدم شــده
اســت تــا هزینــه آزمایــش هــای غربالگری
مددجویــان بهزیســتی و کمیتــه امــداد را
تقبل کند.
محمــود واعظــی ،وزیــر ارتباطــات
در واکنــش بــه شــایعه دســتور
جهانگیــری بــرای قطــع تلگــرام :یکــی از
افتخــارات ایــن دولــت برگــزاری انتخابــات
بــر روی ســرویس هــای ارتباطــی بــوده

تــا مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال بــرای هریــک

حـل تدریجی مشـکالت کاسـپین دارد.

ّ
معلــم را کــه
نیویــورک یــک

در ایــن چهارســال بــدون هیــچ محدودیتــی

ســپردهگذاران تعاونــی اعتبــار منحلــه فرشــتگان

بانک مرکزی در خصوص موسسه کاسپین اطالعیه جدیدی صادر کرد

کاسـپین کـه بـا هـدف سـاماندهی

صـادر و بدیـن ترتیـب موسسـه مجـاز

تعاونیهـای اعتبـار منحلـه هشـتگانه

شـد نسـبت بـه انجـام امـور بانکـی

و

اقـدام کننـد .در ایـن مرحلـه موسسـه

کشـاورزان کرمانشـاه ،عـام کشـاورزان

موظـف اسـت حسـب نظـر مرجـع

مازنـدران ،حسـنات ،پیونـد ،بـدر تـوس

قضایـی نخسـت نسـبت بـه پذیـرش

و امیـد جلیـن) انجـام شـد و از سـویی

تعهـد و پرداخت سـپرده سـپردهگذاران

دیگـر ارزیابی و نقلوانتقـال داراییها با

تعاونـی اعتبـار منحلـه فرشـتگان تـا

(فرشـتگان،

الزهـراء،

دامـداران

مسـؤولیت هیاتهای تصفیه ،موسسـه

مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال بـرای

و متناسـب بـا آن حسـب موافقـت

هریک از مشـتریان ایـن تعاونی منحل

مرجـع قضایـی ،انتقـال سـپردههای

شـده ،طبـق برنامـه زمانبنـدی کـه در

تعاونیهـای منحلـه هشـتگانه بـه

پایـگاه اطالعرسـانی موسسـه اعتبـاری

موسسـه اعتبـاری چنـد مـورد اعلام

کاسـپین بـه اطالع عموم خواهد رسـید

میشـود .بـا توجـه بـه اقدامـات بانـک

اقـدام کنـد .برنامـه تعییـن تکلیـف

مرکـزی و مراجـع قضایـی در ایـن

سـپردههای تـا  ١٠میلیـون تومـان

خصـوص ،رونـد نقلوانتقـال داراییهـا

تعاونـی اعتبـار منحلـه فرشـتگان قـدم

و بدهیهـای تعاونیهـای منحلـه در

نخسـت بـوده و موسسـه اعتبـاری

پایـان سـال  ۱۳۹۵و بـا توجه بـه انجام

کاسـپین مکلـف اسـت برنامـه تعییـن

بخـش قابـل قبولی از فرآینـد ارزیابی و

تکلیـف تدریجـی سـایر سـپردهگذاران

نقلوانتقـال داراییهـا و فراهـم آمـدن

محتـرم بـا هماهنگـی بانـک مرکـزی و

امـکان انتقـال تدریجـی سـپردههای

مراجـع قضایـی را انجـام و اخبـار آن

تعاونـی اعتبـار منحلـه فرشـتگان و از

را بـه اطلاع عمـوم برسـاند .بـا ایـن

سـویی درخواسـت موسسـه اعتبـاری

اقـدام از مجمـوع  ٤٥٨هـزار و  ٨٢٦نفر

کاسـپین بهمنظـور اخذ مجوز تأسـیس

سـپردهگذار تعاونـی منحلـه فرشـتگان

شـعب ،مقـرر شـد؛ بـا توجـه بـه احـراز

وضعیـت  ۳۹۷هـزار و  ٣٩٢نفـر (بـه

شـرایط الزم ،مجـوز افتتـاح  ۲۰شـعبه

میـزان  ۸۷درصـد) تعییـن تکلیـف

بـرای موسسـه اعتبـاری کاسـپین

خواهـد شـد.

اســت .برخــی تــاش دارنــد منویــات و
آرزوهــای درونــی خــود را بــه دولت نســبت
دهند.
کرباســیان ،معــاون وزیــر اقتصــاد
و رییــس کل گمــرک ایــران گفــت
کــه بســیاری از آنچــه بــه عنــوان قاچــاق
مطــرح مــی شــود در حقیقــت کاالهــای تــه
لنجــی ،ملوانــی ،کولــه بــری یــا خریــد
مســافران از مناطــق آزاد و  ...اســت و
بررســی هــا حاکیســت آمــار واقعــی
قاچــاق کاال از مبــادی رســمی در کشــور
بین  650تا  700میلیون دالر است.

 ۴هواپیمای  ATRایران به زمین نشستند

این هواپیماها در پروازهای داخلی استفاده می شوند
چهــار هواپیمــای  ATRخریــداری شــده

شــده ،بناســت ایــن شــرکت  ۲۰فرونــد

از ســوی ایرانایــر صبــح دیــروز در بانــد

هواپیمــای مســافرتی خــود را تــا پایــان

فــرودگاه مهرآبــاد بــه زمیــن نشســتند.

ســال  ۲۰۱۸میــادی بــه ایــران تحویــل دهد

طبــق قــراردادی کــه از ســوی ایرانایــر بــا

کــه در مرحلــهی نخســت چهــار فرونــد آن

شــرکت هواپیماســاز اروپایــی  ATRبســته

بــه ایــران آمــد .هواپیمــای  ATR۷۲کــه از

تسویه  50درصد مطالبات
«حقالتدریسی»معلمان
جامعه

فرهنگیــان را تشــریح کــرد .منصــور مجــاوری در
گفــت و گــو بــا ایســنا دربــاره آخریــن وضعیــت

شــد ،حــدود  ۷۰نفــر ظرفیــت مســافرگیری
بــدون

صــورت گرفتــه ایــن هواپیمــا در پروازهــای

شـرکت ای.تی .آر در پی برداشـته شـدن تحریمها

طبــق برنامهریزیهــای صــورت گرفتــه

حداکثـر  20فرونـد هواپیمـای توربوپـراپ بـرای

دارد و میتوانــد  ۱۵۰۰کیلومتــر

توقــف پــرواز کنــد .طبــق پیشبینیهــای
داخلــی مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.
شــرکت  ATRبایــد در ســال  ۲۰۱۷بــه
ایــران هفــت فرونــد هواپیمــا بدهــد.

بازرگانـی سـازمان توسـعه تجـارت ایـران اعلام
کـرد که  31اردیبهشـت ماه آخرین مهلت ارسـال
مـدارک دریافـت کمـک سـود تسـهیالت بانکـی

پرداخــت مطالبــات فرهنگیــان اظهــار کــرد کــه چنــدی پیــش پــاداش

و کمـک کارمـزد صـدور ضمانتنامههـا و بیمـه نامههـای اعتبـار صـادرات

پایــان خدمــت بازنشســتگان ســال  95بــا تامیــن اعتبــار  3200میلیــارد

اسـت .فرهـاد نـوری افـزود« :واحدهـای تولیـدی و صادراتـی اسـتقبال

تومانــی بــه طــور کامــل واریــز شــد .وی افــزود« :در حــال حاضــر

خوبـی از تسـهیالت در نظـر گرفتـه شـده بـرای توسـعه صـادرات غیـر

اعتبــاری حــدود  200میلیــارد تومــان بــرای تســویه حــدود  50درصــد

نفتـی داشـتهاند ».وی بـا اشـاره بـه مبالـغ اختصـاص یافتـه بـرای کمک

از مطالبــات مربــوط بــه حــق التدریــس معلمــان نیــز تامیــن شــده

سـود تسـهیالت بانکـی بـه واحدهـای مذکـور و همچنیـن کارمـزد صـدور

و هــم اکنــون در حــال واریــز اســت و موفــق شــدیم بــا اعتبــارات

ضمانتنامههـای و بیمهنامههـای اعتبـار صادراتـی ،از صادرکننـدگان کشـور

رســیده بخشــی از مطالبــات مربــوط بــه خریــد خدمــات آموزشــی را

خواسـت تـا بـا مراجعـه به بانکهـای عامل ،نسـبت بـه تکمیل و ارسـال

نیــز بپردازیــم ».بــه گفتــه مدیــرکل برنامــه و بودجــه وزارت آمــوزش و

فرمهـای مربوطـه بـرای اسـتفاده از این تسـهیالت اقدام کننـد .این مقام

پــرورش ،حقــوق اردیبهشــت مــاه فرهنگیــان نیــز روز ســه شــنبه واریــز

مسـوول همچنیـن پرداخـت مشـوقهای غیرمسـتقیم را سیاسـت جاری

شــد.

سـازمان توسـعه تجـارت ایران برشـمرد.

سـازنده در بخـش هواپیماهای مسـافربری اسـت.
علیـه ایـران ،اعلام کـرد که بـا ایـران بـرای تأمین
شـرکت هواپیمایـی ایـران ایر قـرارداد امضـا کرده

ا ست .

جهانگیری :دستوری برای ایجاد اختالل در
تلگرام ندادهام
دفتـر معـاون اول

نامـه ای جعلـی و سراسـر كـذب بـه منظـور

رییـس

جمهـور

تخریـب دولت بـه امضای معـاون اول رییس

انتشـار

نامـهای

جمهـور خطـاب بـه وزیـر ارتباطـات و فنـاوری

جعلـی و سراسـر

اطالعـات در فضـای مجازی منتشـر و در گروه

کـذب در فضـای

هـای مختلـف بازنشـر یافتـه اسـت .از آنجـا

مجـازی مبنـی بـر «دسـتور ایجـاد اختلاالت

كـه شـكل و محتـوای نامـه مذكـور در تضـاد

فنـی و کنـد شـدن تبـادل اخبـار و اطالعـات

بـا مشـی دولـت اسـت و تهیـه كننـدگان آن

در شـبکه اجتماعـی تلگـرام توسـط اسـحاق

بـا جعـل امضـاء و سـوء اسـتفاده از سـربرگ

جهانگیـری» را تکذیـب کـرد .دفتـر معـاون

ریاسـت جمهـوری بطـور سـازمان یافتـه و بـا

اول رییـس جمهـور ضمـن تكذیـب ایـن خبر

هـدف تخریـب دولـت ذیـل تیتـر «رسـوایی

از حراسـت نهـاد ریاسـت جمهـوری خواسـت

دیگـر بـرای دولـت» نامه را باز نشـر می دهند،

در اسـرع وقـت موضـوع را بررسـی و نتیجـه

دفتـر معـاون اول رییـس جمهور طـی نامه ای

را اعلام كنـد .در ایـن تکذیبیـه آمـده کـه

از حراسـت نهاد ریاسـت جمهوری خواسـت تا

در روزهـای گذشـته و در آسـتانه برگـزاری

ضمن بررسـی و اقدام الزم ،نتیجه را در اسـرع

دوازدهمیـن دوره انتخابات ریاسـت جمهوری،

وقـت اعلام نمایـد.

ایرنـا بـه نقـل از مدیـرکل دفتـر توسـعه خدمات

اقتصاد

فرانسـوی ایتالیایـی اسـت و در زمینـه سـاخت
هواپیماهـای توربـو پـراپ ایـن شـرکت قو یترین

آخرین مهلت ارسال مدارک دریافت
کمک سود تسهیالت بانکی

مدیــرکل برنامــه و بودجــه وزارت آمــوزش و
پــرورش آخریــن رونــد پرداخــت مطالبــات

ســوی ایرانایــر وارد نــاوگان کشــور خواهــد

شـرکت ا یتـیآر در اصـل یـک شـرکت مشـترک

واکنش

اصالح نژاد  350راس گاو در رودبار جنوب

10003432117834

کرمان ویچ

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

مدیر جهاد کشاورزی رودبار جنوب گفت :با اجرای طرح اصالح نژاد گاو شیری و پرورش
گونه های پربازده (نژاد سمینتال) در این شهرستان  350راس گاو بومی در این شهرستان
اصالح نژاد شد .محسن سعیدی افزود :این طرح از مرداد سال گذشته تاکنون ادامه دارد

034-32117852

و اصالح نژاد به عنوان ابزاری در جهت بهبود کمی و کیفی تولیدات است.

تصویب احداث راهآهن
«کرمان  -بردسیر  -سیرجان  -بافت»
سیســتم هــای نویــن آبیــاری ،اصــاح خطــوط آب،

گزارش

اجــرای کشــت هــای بــا مصــرف آب پاییــن ،بهبــود
روش هــای کشــت ،عملیــات خــاک ورزی و  ...در
دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان ،انجــام شــده

معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری کرمــان بــه

اســت.

اقدامــات صــورت گرفتــه در بخــش حمــل و نقــل

معــاون امــور عمرانــی و فنــی اســتانداری کرمــان

اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره و عنــوان کــرد:

اضافــه کــرد :اســتفاده مناســب از آب هــای

توســعه شــبکه بزرگراهــی و توســعه شــبکه آزاد راهــی

زیرزمینــی ،مقابلــه بــا چــاه هــای غیــر مجــاز ،نصــب

بــا مشــارکت بخــش خصوصــی از اقدامــات دولــت

کنتورهــای هوشــمند ،اســتفاده از تشــکل هــای آب

یازدهــم در بخــش حمــل و نقــل اســتان کرمــان

بــران ،اســتفاده از مالــچ هــای طبیعــی و مصنوعــی

بــوده ،ضمــن آنکــه در بخــش توســعه شــبکه ریلــی
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رشد  ۷۵۷درصدی پهنای

وی اضافــه کــرد :تــا پایــان دولــت یازدهــم

باند استان کرمان

بیــش از  80درصــد جمعیــت روســتای و
شــهری اســتان کرمــان از نعمــت گاز برخــوردار
مــی شــوند ،همچنیــن ثبــت جهانــی ســه اثــر مهــم
میمنــد ،قنــات هــای کرمــان و بــم و کویــر لــوت
در یونســکو در دولــت تدبیــر و امیــد دیگراقدامــات
صــورت گرفتــه در حــوزه معاونــت عمرانــی
اســتانداری کرمــان در دولــت یازدهــم بــود کــه بــا
ایــن ســه اثــر ثبــت جهانــی شــده ،آثــار ثبــت بیــن
المللــی اســتان کرمــان بــه  5اثــر رســیده اســت
کــه ایــن اقــدام باعــث رونــق صنعــت گردشــگری
اســتان شــده اســت.

هــای آبیــاری تحــت فشــار ،برقــی کــردن چــاه هــای

کهنــوج» و «کرمــان – بردســیر – ســیرجان  -بافــت»

کشــاورزی ،عملیــات آبخیــزداری ،اجــرای طــرح هــای

بــا مشــارکت بخــش خصوصــی تصویــب شــده اســت.

زیســت محیطــی از دیگــر اقدامــات اســتان کرمــان

آن طــور کــه ایســنا نوشــته ابوالقاســم ســیف الهــی در

در دولــت یازدهــم در جهــت مقابلــه بــا بحــران آب

خصــوص مهمتریــن شــاخصه هــای اقدامــات دولــت

بــوده اســت.
وی بیــان کــرد :شــیرین ســازی و تصفیــه آب و

گفــت :اجــرای اقتصــاد مقاومتــی در چهارچــوب

انتقــال آب از خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــه

دیــدگاه هــای مقــام معظــم رهبــری بــا ابتــکار ویــژه

اســتان کرمــان طــی دو پــروژه بــا مشــارکت بخــش

اســتاندار دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان کرمــان از

خصوصــی ،تامیــن آب شــمال اســتان از طریــق

مهمتریــن اقــدام دولــت تدبیــر و امیــد در اســتان

انتقــال آب حوضــه بــه حوضــه ،برنامــه ریــزی بــرای

کرمــان بــوده اســت.

اســتفاده از پــس آب فاضــاب هــا بــا مشــارکت

وی ادامــه داد :در راســتای رفــع مشــکل آب اســتان

بخــش خصوصــی در مرکــز اســتان کرمــان ،ســیرجان،

کرمــان کــه بیــش از  30ســال معطــل مانــده بــود،

کهنــوج ،زرنــد در فــاز اول و در فــاز دوم ســایر مراکــز

طــرح همیــاران آب بــه منظــور بــاال بــردن بهــره وری

شهرســتان هــا و شــهرها و همچنیــن تدویــن ســند

آب خصوصــا در بخــش کشــاورزی و اســتفاده از

راهبــردی آب اســتان و تصویــب آن در شــورای آب
اســتان کرمــان از دیگــر کارهــای دولــت در اســتان
کرمــان بــوده اســت.
ســیف الهــی بــه اقدامــات صــورت گرفتــه در بخــش
حمــل و نقــل اســتان در دولــت تدبیــر و امیــد اشــاره

عکس پیام ما

تدبیــر و امیــد در حــوزه عمرانــی اســتان کرمــان،

و عنــوان کــرد :توســعه شــبکه بزرگراهــی و توســعه
شــبکه آزاد راهــی بــا مشــارکت بخــش خصوصــی
از اقدامــات دولــت یازدهــم در بخــش حمــل و

امیر رجبی

نقــل اســتان کرمــان بــوده ،ضمــن آنکــه در بخــش
توســعه شــبکه ریلــی نیــز اکنــون احــداث راه آهــن

خبرنگار  /پیام ما

«بــم – جیرفــت  -کهنــوج» و «کرمــان – بردســیر –

مدیـر کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان کرمـان گفـت :طـی سـه

ســیرجان  -بافــت» بــا مشــارکت بخــش خصوصــی

سـال گذشـته ظرفیـت پهنـای بانـد ورودی اسـتان کرمـان از  14گیگابیـت

تصویــب شــده اســت.

برثانیـه بـه  120گیگابیـت بـر ثانیـه رسـیده که رشـد  757درصدی داشـته

همچنیـن ظرفیـت شـبکه انتقـال اسـتان از 28گیگابیـت بـر ثانیـه به 124

مجتمع فرهنگی دیجیتال استانی

تقویــت شــود.

مجتمــع فرهنگــی دیجیتال اســتانی

کــرد.

بــا حضــور جمعــی از مســئوالن در

یحیــی کمالــی پــور افــزود :یکــی از

جیرفــت راه انــدازی شــد.

چالــش مهــم مــردم و کشــور ،خــاء

نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآبــاد

هــای فرهنگــی اســت کــه بــرای

در مجلــس شــورای اســامی در

بــرون رفــت ایــن مشــکل جوانــان

ایــن آییــن کــه مدیــرکل فرهنــگ

بــا اتــکا بــه توانمنــدی خــود بایــد

و ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان

حرکتــی انجــام دهنــد تــا ســبب

و مســئوالن محلــی نیــز حضــور

بالندگــی کشــور شــوند.

داشــتند گفــت :خــاء هــای

وی گفــت :هیــچ فعالیتــی بــدون

فرهنگــی جامعــه را بایــد بــا برنامــه

زیرســاخت فرهنگــی موفــق نمــی

ریــزی و تــاش جهــادی برطــرف

شــود لــذا بایــد پایــه هــای فرهنگــی

باند بین المللی قاچاق عمده مواد مخدر منهدم شد
دادسـتان رودبـار جنوب گفت :در درگیری مسـلحانه شـامگاه

دادسـتان رودبـار جنـوب بـا اعلام اینکـه اعضـای ایـن بانـد

گذشـته سـربازان گمنـام امـام زمـان (عـج) باند بیـن المللی

مجهـز بـه انـواع مختلـف سلاح هـای جنگـی بـوده انـد،

و فعـال قاچـاق مـواد مخدر متالشـی و یک شـرور مسـلح به

تصریـح کـرد :قاچاقچیـان قصـد انتقال محموله سـنگین ۹۰۰

گیگابیـت بـر ثانیه رسـیده اسـت.

مسـعود الهامـی بـه مناسـبت روز ارتباطـات و روابـط عمومـی در نشسـت

وی اظهــار کــرد :جوانــان با اســتقبال

در جیرفت راه اندازی شد

خبـری خـود بـا اشـاره بـه خدمـات بـی سـابقه این دولت طی سـه سـال

از مجتمــع فرهنگــی دیجیتــال

گذشـته گفـت کـه طـی ایـن مـدت  511میلیـارد در زمینـه توسـعه شـبکه

ایــن مجموعــه و گســترش چنیــن

گرفتـه و  114میلیـارد تومـان دیگـر پـروژه آمـاده افتتـاح و بهـره برداری

اســتانی آرمیــن ســبب پیشــرفت

هـای ارتباطـات و خدمـات فنـاوری اطالعـات سـرمایه گـذاری صـورت

مجموعــه هایــی شــوند.

وجـود دارد کـه بـه دلیـل هـم زمانـی بـا انتخابـات از افتتـاح خـودداری
کردیـم .وی افـزود :شـهرهای بـا پوشـش شـبکه نسـل سـوم اینترنـت

مدیــر مجتمــع فرهنگــی دیجیتــال

تلفـن همـراه در ابتـدای ایـن دولـت پنـج شـهر بـوده کـه االن بـه همـه

اســتانی آرمیــن هــم در ایــن آییــن

شـهرهای اسـتان رسـیده همچنیـن تعـداد شـهر بـا پوشـش نسـل چهارم

گفــت :ایــن مجتمــع در پنــج بخش

اینترنـت در ابتـدای دولـت صفـر بـوده که االن به  ۴۱شـهر رسـیده اسـت.

بــا حمایــت مدیــرکل فرهنــگ و

الهامـی بـا اشـاره بـه پیشـرفتهای فنـاوری اطالعـات در کرمـان گفـت:

آغــاز بــه کار کــرد و در بخــش هــای

اطالعـات اسـت و در دورههـای قبـل سیاسـت بـر این بـود سـرعت پهنای

ارشــاد اســامی جنــوب کرمــان

اینـن پیشـرفت ناشـی از نـگاه دولـت بـه مقولـه ارتباطـات و فنـاوری
بانـد مصـرف کننـده بیشـتر از  ۱۲۸کیلوبایـت نرسـد و زیرسـاختهای آن

کافــی نــت ،گیــم نــت ،طراحــی وب

هـم در همیـن مقـدار بـود و حتـی میخواسـتند وزارت خانـه ارتباطـات را

ســایت ،نــرم افــزار نویســی،ارایه

تعطیـل و آن را بـه بخـش کوچکـی در وزارت مسـکن بفرسـتند.

مــی کنــد.

تولید نانوکامپوزیتی برای حذف ترکیبات سرطانزا
ب صنعتی
از پسا 

پژوهشــگران دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان در فــاز

ســرعت بــاالی تبخیــر آنهــا اســت .ایــن مــواد در صنایــع

جداســازی ترکیبــات آروماتیــک بــه عنــوان مــواد ســرطانزا

اجــزای اصلــی تشــکیلدهنده بنزیــن بــه شــمار میرونــد.

آزمایشــگاهی نانوکامپوزیتــی را تولیــد کردنــد کــه قابلیــت

هالکت رسـید.

کیلوگرمـی مـواد مخدر از نـوع تریاک به اسـتان های مرکزی

سـهراب سـاالری اظهـار داشـت :طـی یکسـری اقدامـات

کشـور را داشـتند.

فشـرده اطالعاتـی از سـوی سـربازان گمنام امام زمـان (عج)

وی تصریـح کـرد :پـس از شناسـایی و رصـد کامـل فعالیـت

در اداره کل اطالعـات اسـتان کرمـان مشـخص شـد بخـش

ایـن بانـد ،ضربه به این باند در دسـتور کار دسـتگاه اطالعاتی

اتیــل بنــزن و ایزومرهــای زایلــن میشــوند کــه بــه BTEX

عمـده فعالیـت اعضـای ایـن بانـد در پاکسـتان بـوده اسـت.

و امنیتـی اسـتان قـرار گرفت.

شــیمیایی مشــابه دارنــد و مشــخصه اصلــی ایــن ترکیبــات

مبارزه با فرار مالیاتی; اولویت

سازمان امور مالیاتی باشد

امـام جمعـه ماهـان یکـی از راه
هـای تحقـق اقتصـاد مقاومتی
را وصـول مالیـات دانسـت و
گفـت :بایـد بـا فـرار مالیاتـی

و دانـه درشـت هایـی کـه مالیـات نمـی دهنـد مبـارزه
کرد.سـلمانی در اولیـن جلسـه شـورای اداری سـال 96
بـا تبریـک اعیـاد شـعبانیه خواهـان تلاش همـکاران
در جهـت تحقـق وصـول مالیـات در سـال جـاری شـد.
مدیـرکل امـور مالیاتـی اسـتان کرمان گفـت :اولین گفته
مسـووالن نظـام بحـث تکریـم اربـاب رجـوع و وصـول
مالیـات بـا حسـن نیـت اسـت.
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بــرای جلوگیــری از تبخیــر آب ،توســعه سیســتم

نیــز اکنــون احــداث راه آهــن «بــم – جیرفــت -

ماهان
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تالش برای افزایش
تولید پسته رفسنجان
رفسنجان

بـا اجـرا سیسـتم آبیـاری نوین و
محلول پاشـی صحیح و به موقع
میتوان عملکـرد محصول باغات
پسـته رفسـنجان را افزایـش

داد .حسـین رضایـی مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان
رفسـنجان افـزود :باغداران با تعمیر و نگهداری سیسـتم
آبیـاری تحـت فشـار و کنتـرل مرکـزی و تغذیه مناسـب
واصولـی ،متناسـب بـا نیـاز بـاغ وبـر اسـاس آزمایـش
خـاک وبـرگ وبـا مشـورت بـا کارشناسـان از طریـق این
سیسـتم میتواننـد عملکـرد محصـول را افزایـش دهند.

را از پســابهای آلــوده صنایــع دارد.

داروســازی و شــیمیایی بــه طــور وســیعی کاربــرد دارنــد و از
منصــوره بهــزادی ،مجــری طــرح خاطرنشــان کــرد :بــا

ترکیبــات آروماتیــک تــک حلقـهای شــامل بنــزن ،تولوئــن،

توســعه روشهــای اندازهگیــری ایــن ترکیبــات در

مشــهور هســتند .ایــن مــواد خصوصیــات فیزیکــی و

و یــا حــذف اثــرات زیانبــار ایــن گونــه مــواد بــر ســامت

توزیع  26کارت همیار

طبیعت دانش آموزی در راور
 26کارت همیـار طبیعـت دانش

راور

آمـوزی و مـروج افتخـاری در
راورتوزیـع شـد .نـوروز زاده،
رییـس اداره

منابـع طبیعـی

نمونههــای مختلــف ،میتــوان راه حلــی جهــت کاهــش

بشــر و محیــط زیســت ارائــه کــرد.

مفقـودی

پروانه بهداشتی ساخت متعلق به
کارخانه شرکتکیمیاگران پسته
کرمان با نام تجاری مانیال-وارونا

شهرسـتان راور مهـم تریـن چالـش هـای پیـش روی

به شماره پروانه  42/11104وشماره

آمـوزان تشـریح کـرد .وی مباحـث اقتصـاد مقاومتـی

و تاریخ پروانه بهره برداری -4408

منابـع طبیعـی را در قالـب مثـال هایـی بـرای دانـش
مرتبـط بـه منابـع طبیعـی را بـرای دانش آمـوزان مطرح
کـرد .نـوروز زاده گفت:اعضای انجمن نیز با مشـارکت در
بحـث ،آمادگـی خـود را بـه عنـوان همیـار طبیعت جهت
انجـام هـر گونـه فعالیـت ترویجـی اعلام نمودنـد.

 10/2/4314مورخ  90/5/17مفقود و
از درجه اعتبار ساقط گردیده است.
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تا انتخابات
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هـزاران نفـر از مـردم اسـتانهای قزویـن،
زنجـان و سـمنان ،در سـخنان مهمـی،
انتخابـات روز جمعـه را یـک جشـن ملـی
و یـک حماسـه بزرگ مردمـی و جلوهای از
اندیشـه نو و جذاب مردمسـاالری اسلامی
تأکیـد بـر لـزوم حضـور بسـیار پرحجـم
مـردم در پـای صندوقهـا گفتنـد« :روز
جمعـه هر فـردی رأی بیـاورد ،برنده اصلی
انتخابـات ،ملـت ایـران و نظـام جمهـوری
اسلامی هسـتند ».رهبـر انقلاب اسلامی
بـا ابـراز خرسـندی از حاکـم شـدن فضـای
شـور و شـوق انتخاباتی در سراسـر کشـور،
خاطرنشـان کردنـد« :هـر انتخاباتـی که در
دورههـای مختلـف برگزار میشـود ،در واقع
صحنـه درخشـش ملـت ایـران و حماسـه
عظیـم مردمـی اسـت کـه موجـب افزایش
عـزت ملـت و قـدرت ملـی مـی شـود».
بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دفتـر
مقـام معظـم رهبـری ،آیـت هللا خامنـهای،
انتخابـات را از منظـر دیگر ،به رخ کشـیدن
اندیشـه نو و جذاب مردمسـاالری اسلامی
در مقابـل چشـم سیاسـتمداران در دنیـا
دانسـتند و افزودنـد« :مردمسـاالری دینی
یـک تجربـه جدیـد بـود کـه بوسـیله نظام
جمهـوری اسلامی و امـام بزرگـوار ،بـه
بشـریت عرضـه شـد و ملـت ایـران در روز
جمعـه ،بـار دیگـر تبلـور این اندیشـه نـو را
در معـرض دیـد جهانیان قـرار خواهد داد».
ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه انتخابـات روز
جمعـه مـورد توجـه دو گـروه در دنیـا قـرار
دارد ،گفتنـد« :از یـک طـرف مسـووالن و
دسـتگاههای مختلـف در امریـکا و اروپـا
و دولتهـای دنبالـه رو امریـکا در منطقـه و
همچنیـن مقامـات رژیـم صهیونیسـتی،
نظـاره گـر انتخابـات خواهنـد بود تـا ببینند
مـردم ایران چگونـه و با چه روحیه ای و در
چـه حجمـی وارد میدان انتخابـات خواهند

ایشـان در ادامـه یـک توصیـه مهـم بـه
هـواداران و سـتادهای نامزدهای انتخاباتی

تـا بـار دیگـر عظمـت ملـت ایـران و آزادی

است».

موجـود در نظـام اسلامی و مردمسـاالری

رهبـر انقلاب اسلامی با اشـاره بـه جدیت

دینـی را نظارهگـر باشـند ».رهبـر انقلاب
اسلامی تأکیـد کردنـد« :بر همین اسـاس

نظارتـی انتخابات و
دسـتگاههای اجرایی و
ِ

دسـتگاههای حافظ امنیت در انجام وظیفه

اگـر حضـور مـردم در انتخابـات ضعیـف

خـود گفتنـد« :همه ایـن دسـتگاهها ،مورد

باشـد ،یـک نـوع قضـاوت و تصمیمگیری

اعتمـاد و بـا یکدیگر نیز هماهنگ هسـتند

خواهـد شـد امـا اگـر حضـور مـردم در

امـا بـار دیگـر بـه این دسـتگاهها سـفارش

انتخابـات ،هوشـمندانه ،قـوی و بـا حجـم
ً
قطعـا قضاوت بـه گونه دیگری
زیاد باشـد،

میکنـم کـه آراء مـردم امانـت اسـت و
ایـن امانـت بایـد حفـظ شـود ».آیـت هللا

خواهـد بود ».آیـت هللا خامنـهای ،برگزاری

خامنـهای افزودنـد« :ممکن اسـت افرادی

انتخابات در دوره های مختلف را زمینهسـا ِز

باشـند کـه قصـد تخلفهایـی را داشـته

طراوتبخشـی مجـدد و ارائه عظمتی دیگر

از نظـام اسلامی خواندنـد و خاطرنشـان
کردنـد« :روز انتخابـات برای نظام جمهوری
اسلامی« ،روز جشـن ملـی و شـادی و
شـور» اسـت ».ایشـان با اشـاره بـه ناامنی
گسـترده موجـود در منطقـه غـرب آسـیا و
شـمال آفریقـا ،گفتنـد« :در چنیـن محیط
ناامنـی ،جمهـوری اسلامی ایـران بـا لطف
و عنایـت الهـی ،بـا آرامش و امنیـت کامل،
در تـدارک برگـزاری انتخابات اسـت که این
موضـوع بسـیار با اهمیت اسـت و باید قدر
و ارزش آن دانسـته شـود ».رهبـر انقلاب
اسلامی بـا تأکیـد بر اینکـه فضـای آزادی،
فضـای تأثیرگذار بـودن رأی مردم و محیط
امـن و آرام کنونـی ،مرهون نظـام جمهوری
اسلامی اسـت ،افزودنـد« :اگرچـه برخـی
از ایـن فضـای آزادی اسـتفاده ولـی آن را
نفـی و ناسپاسـی میکنند ،امـا اینکه ملت

ایـران بـا آزادی کامـل در انتخابات شـرکت

ملـت ایران» اسـت ».رهبر انقالب اسلامی

میکننـد و رأی و تصمیم آنهـا در انتخابات

تأکیـد کردنـد« :هرچه حضور مـردم در پای

باالترین مسـوول اجرایی کشور و همچنین

صندوقهـای رأی بیشـتر باشـد و هرچـه

مدیـران شـهری تأثیرگـذار اسـت ،موضـوع

انضبـاط و پایبنـدی کنونی به قانون بیشـتر

ایشـان بـا تأکیـد بـر اینکـه دشـمنان ملت

بسـیار با ارزشـی اسـت که باید قـدردان آن

باشـد ،آبـرو و احتـرام ملـت ایـران در نـزد

باشـیم ».آیـت هللا خامنـهای خاطرنشـان

ناظـران جهانـی بیشـتر خواهد شـد ».آیت

کردنـد« :برگـزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی و

هللا خامنـهای ،رعایـت انضباط و پایبندی به

رأی مـردم بهمنظور انتخاب رییس جمهور،

قانـون در سـه مرحلهی «قبـل از انتخابات،

بـرای ملتهـای منطقـه ما کـه دولتهـای آنها

روز انتخابـات و بعـد از انتخابات» را بسـیار

تحـت حمایـت و سـیطره امریکا هسـتند،

بـا اهمیـت برشـمردند و افزودنـد« :ملـت

یک رؤیا اسـت ».ایشـان ،حضور مـردم در

ایـران تجربـه کـرده اسـت کـه رعایـت این

صحنـه و در پـای صندوقهای رأی را حاوی

انضبـاط تـا چه حـد به نفـع او اسـت و بی

دو پیـام مهـم دانسـتند و گفتنـد« :اولیـن

انضباطـی و رعایـت نکـردن قانـون ،تـا چه

ِ
پیـام حضـور در انتخابـات« ،نشـان دادن

مضـر اسـت ».ایشـان بـا تأکیـد بر
میـزان
ّ

اعتمـاد و عالقـه مـردم بـه نظـام جمهوری

اینکـه در روز جمعه بـا رأی مردم ،در نهایت

اسلامی» اسـت و پیـام دیگر آن« ،نشـان

یـک نفـر از میـان نامزدها انتخـاب خواهد

دادن زنـده بـودن و پـای کار و مصمم بودن
ِ

شـد ،خاطرنشـان کردنـد« :مـن معتقـد به

نوبت مردم است
آنجایــی

سرنوشــت

مــردم

بــه

دســت

بایــد

هـــای رای حاضـــر
شـــوند .اول اینکـــه

احمد حمزه
نمایندهمجلس

کردنـــد

پـــای صنـــدوق هـــای رای حاضـــر
شــوند و ایــن رای را رای بــه نظــام مــی

در بحــث انتخابــات
ریاســت

جمهــوری

و چــه در بحــث
انتخابــات

شــوراها،

نمایندهمجلس
حضــور مــردم

اهمیــت دارد .رییــس جمهــور فــردی
اســت کــه مســتقیما بــر اقتصــاد کشــور

داننــد ،پــس بــرای حضــور در انتخابــات

و وضــع زندگــی مــردم تاثیــر مــی گــذارد

تکلیـــف شـــرعی داریـــم .بایـــد بـــه

و مــردم بایــد بــا حضــور پــای صنــدوق

نــدای رهبــری لبیــک بگوییــم .تکلیــف

رای ،کســی را انتخــاب کننــد کــه بــه

ملـــی دومیـــن دلیـــل مـــا بـــرای رای
دادن اس ــت .م ــردم بای ــد ب ــرای چه ــار
ســـال آینـــده کشورشـــان تصمیـــم
بگیرنـــد و خودشـــان سرنوشتشـــان را
مشـــخص کننـــد .اگـــر مـــردم نیاینـــد،
یعنـــی تعییـــن سرنوشتشـــان را بـــه
دیگـــران ســـپرده انـــد .دلیـــل ســـوم
ب ــرای رای دادن ه ــم تقوی ــت ای ــران در

نفعشــان اســت .اگــر حاضــر نشــوند،
کســان دیگــری بــرای آن هــا تصمیــم
مــی گیرنــد .در ایــام تبلیغــات ریاســت
جمهــوری ،کاندیداهــا برنامــه هــای خــود
را اعــام کردنــد .حــاال نوبــت مــردم
اســت کــه انتخــاب کننــد .حــاال مــردم
بایــد بــه کارنامــه کاندیداهــا نمــره دهنــد
و نشــان دهنــد کــه تخریــب هــا و ســر
دادن وعــده هایــی کــه عملــی نیســتند
دیگــر خریــداری نــدارد.

اسـت ،بنابرایـن همه باید بـا در نظر گرفتن
رضـای الهـی و بـا خالـص کـردن نیتهـا
در عرصـه رقابتهـا و تبلیغـات انتخابـات
فعالیـت کننـد ».رهبـر انقلاب اسلامی بـا
تأکیـد بر اینکـه اگر فعالیتهـای انتخابات
بـا هـدف رضایـت الهـی باشـد ،خداونـد به
آنهـا برکـت خواهـد داد و آنچـه کـه بـه نفع
ملـت ایـران اسـت ،پیـش خواهـد آمـد،
افزودنـد« :همـه موظـف بـه پایبنـدی بـه
قانـون و رعایـت انضبـاط قانونـی و عمل به
آن هسـتند ».آیـت هللا خامنـهای گفتنـد:
«نظـام اسلامی در طـول نزدیـک بـه ۴

هسـتند امـا بایـد کاملاً مراقبـت کننـد».

دهـه ،بـه رغم دورههـای مختلف و شـرایط

ایـران ،از نزدیـک صحنـه انتخابـات را رصد

گوناگـون دنیـا و منطقـه و همچنین برخی
ً
احیانا نامناسـب یـا غیرجامع
عملکردهـای

میکننـد ،خاطرنشـان کردنـد« :بایـد چهره

مسـئوالن ،بـه پیـش رفتـه و حرکت عظیم

ملـت ایـران در مقابـل بدخواهـان ،چهرهای

جمهـوری اسلامی و حضور مـردم کار خود

مصمـم و دارای عـزم راسـخ بـرای تصمیم

را کرده اسـت ».ایشـان تأکید کردند« :این

گیـری و در عیـن حـال چهـرهای همـراه با

پیشـرفت روز بـه روز ادامه خواهـد یافت و

اعتمـاد بـه نفـس ،قدرتمنـد و بـا آرامـش

جمهـوری اسلامی آن روزی را خواهـد دید

باشـد ».رهبـر انقلاب اسلامی با اشـاره به

که دشـمنان مأیوس شـوند و از زیادهگویی

برخـی سـخنان ناشایسـتی کـه در جریـان

و یاوهگویـی دسـت بردارنـد ».رهبـر انقالب

رقابتهـای انتخاباتـی بیـان شـد ،گفتنـد:

ِ
بحـث انتخابـات اظهـار
اسلامی در پایـان

«اگرچه این سـخنان شایسـته ملـت ایران

امیـدواری کردنـد خداوند متعال بـه آزمون

نبـود امـا حضور مـردم همه این مسـائل را

بـزرگ روز جمعـه عنایت کنـد و برکت دهد

حـل خواهـد کـرد و ایـن سـخنان تأثیـری

و هـر آنچـه را کـه خیـر و صلاح ملـت و

نخواهـد داشـت ».آیـت هللا خامنـهای

کشـور اسـت ،پیـش آورد.

افزودنـد« :انشـاءهللا مـردم ایـران اعـم از

منافـــع مـــردم و کشـــور در گـــروی انتخابـــات
اســـت .همـــه مـــردم مـــا خوشـــبختانه از
شـــعور باالیـــی برخـــوردار هســـتند و مـــی

در انتخابـــات بیـــش از پیـــش مـــی شـــود.

منحـــوس آمریـــکا بـــه شـــیطنت هـــای خـــود

داننـــد دنیـــای اســـتکبار عملکـــرد مـــردم و

مـــردم همیشـــه در طـــول انقـــاب حضـــور

ادامـــه مـــی دهـــد .اگـــر مـــردم حضـــوری

عالقمن ــدی آن ه ــا ب ــه نظ ــام را زی ــر نظ ــر دارد.

ســـبزی پـــای صنـــدوق هـــای رای داشـــته

محکـــم و پرشـــور پـــای صنـــدوق هـــای رای

هـــر چـــه انتخابـــات پرشـــورتر باشـــد ،نشـــان

انـــد امـــا ایـــن انتخابـــات حســـاس تـــر از

داش ــته باش ــند ،ق ــدرت ای ــران را ب ــه جهانی ــان

دهنـــده اســـتقالل مملکـــت اســـت .قـــدرت

قب ــل اس ــت .چ ــون دو س ــال پی ــش ای ــران در

نشـــان خواهنـــد داد.

حضوردرانتخابات یعنی
پذیرفتندموکراسی

بـــا
احمد انارکی محمدی

مـی مانـد ،اعمـال مـا و محاسـبه الهـی

ش ــیطان صفتان ــه هم ــه زورگوی ــان ب ــا حض ــور

انتخابـــات

باالتریـــن

مقـــام

اجرایـــی

کشـــور

مشـــخص
شـــود.

مـــی
حضـــور

رأی سرنوشت ساز

مردم نیایند کشور
عقبگرد می کند

از دو بعــد حضــور در

همانطــور کــه رهبــری

اهمیــت

فرمودنــد ،انتخابــات

دارد .از بعــد خارجــی

اخیــر

بســیار

وقتــی رییــس جمهــور

سرنوشــت

بــا رای  70درصــد

اســت .در بعــد بیــن

مــردم انتخــاب شــود

الملــل اگــر بتوانیــم

انتخابــات

چهـــار ســـال آینـــده.

اهمیــت دارد .چــه

و کار دنیـا خواهـد گذشـت و آنچـه که باقی

مملکـــت در مقابلـــه بـــا ترفندهـــای سیاســـی

و مســـیر کشـــور در

حضــور در انتخابــات

رعایـت کننـد زیـرا ایـن چند صبـاح زندگی

را بـــه کرســـی رســـاند امـــا همچنـــان دولـــت

تعییـــن سرنوشـــت

مــردم رقــم بخــورد،

سـتادهای آنهـا بایـد متانـت و انضبـاط را

مقاب ــل  6کش ــور قدرتمن ــد دنی ــا ح ــرف خ ــود

انتخابـــات یعنـــی

کــه

داشـتند و گفتنـد« :عالقمنـدان نامزدهـا و

باشـند و دسـتگاههای نظارتـی و اجرایی و
حافـظ امنیت اگرچه مـورد اعتماد و مقبول

حضور در انتخابات
تضمین کننده استقالل
ایران است

از

صنـــدوق

جهـــان اســـت.

بـه نظام اسلامی آبـرو خواهند بخشـید».

مـردم در روز جمعـه چشـم دوختهانـد

دلیـــل حتمـــا بایـــد

دعـــوت

حضـور و بـا نشـان دادن عـزم راسـخ خود،

نظـام جمهـوری اسلامی و ملـت ایـران

مـــردم بـــه ســـه

از همـــه مـــردم

در انتخابـات شـرکت خواهنـد کـرد و با این

بـا نـگاه تحسـین و حسـرت بـه حضـور

ملی و شرعی است

معظـــم رهبـــری

زن و مـرد ،روز جمعـه در سراسـر کشـور،

اصلـی انتخابات،
کـس رأی بیـاورد ،برنـده
ِ

رأی دادن ،تکلیف

وقتـــی

034-32117852

شـد و از طـرف دیگـر ،ملتهـای منطقـه

نمایندهمجلس

مقـــام

برگزار می شود.

برنده و بازنده در انتخابات نیسـتم زیرا هر

حبیب هللا نیکزادی

پـــای

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

پنجمین دوره انتخابات شـوراهای اسالمی شهر و روستا

روز انتخابات ،روز جشن ملی
و شادی و شور است

رهبـر انقالب اسلامی صبح دیـروز در دیدار

در مقابـل دیـدگان جهانیـان خواندنـد و بـا

10003432117834

فردا دوازدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری و

ســاز

مهدی سیاوشی

بــا توانمنــدی بیشــتری

نعمت احمدی

حضــوری گســترده

منصورسلیمانی

فعال سیاسی

مــی توانــد از منافــع

حقوقدان

داشــته باشــیم ،دنیــا

نماینده ادوار مجلس

گســـترده مـــردم یعنـــی انتخـــاب افـــراد
شایســـته .انتخابـــات نشـــان از وجـــود
دموکراســـی در یـــک کشـــور اســـت و
حضـــور در انتخابـــات یعنـــی پذیـــرش
دموکراس ــی .م ــردم ب ــا حض ــور در ای ــن
جشـــن ملـــی ،در تعییـــن سرنوشـــت
خودشـــان دخالـــت مـــی کننـــد .حضـــور
مـــردم همیشـــه توانســـته کشـــور مـــا
را از هجمـــه هـــای جهانـــی حفـــظ
کنـــد .در ســـالیان گذشـــته ایـــران
جنـــگ و تحریـــم را از ســـر گذرانـــده
و اگـــر حضـــور مـــردم نبـــود چـــه بســـا
مشـــکالت زیـــادی بـــه وجـــود مـــی
آم ــد .یک ــی از راه ه ــای حض ــور م ــردم،
شـــرکت در انتخابـــات اســـت.

ایــران دفــاع کنــد .در

مذاکــرات قــدرت چانــه زنــی بیشــتری دارد

مــی دانــد کــه دولــت

منتخــب حمایــت و پشــتیبانی گســترده

چــرا کــه رییــس جمهــور اکثریــت مــردم

مــردم را دارد و در قبــال ایــران بــا احتیــاط

اســت .دیدیــد کــه اوالنــد ،رییــس جمهــور

رفتــار مــی کننــد .در بعــد داخلــی هــم

ســابق فرانســه که رای شــکننده ای در دور قبل

بایــد دقــت کنیــم کــه اگــر مــردم نیاینــد،

داشــت ،در انتخابــات اخیــر ایــن کشــور کاندیدا

کشــور بــه مســیر گذشــته بازمــی گــردد.

نشــد چرا کــه رای پایینــش در فرانســه موجب

مگــر آقــای ظریــف و زنگنــه در دولــت

شــد در جهــان قــدرت چانــه زنــی پایینــی

هــای نهــم و دهــم در کشــور نبودنــد؟

داشــته باشــد .از بعــد داخلــی هــم بایــد توجــه

بودنــد امــا از آن هــا اســتفاده ای نشــد.

کنیــد کــه بــا حضور مــردم چــه کســی رای می

اســتفاده از چنیــن افــراد بــا ســابقه ای

آورد .بــه ســتادها نــگاه کنیــد .آقــای روحانــی

حاصــل رای مــردم در ســال  92بــود .اگــر

ب ـرای دولــت بعــد برنامــه مشــخصی دارد .در

مــردم پــای صنــدوق هــا نیاینــد ،افــرادی

چهــار ســال گذشــته آرامــش و امیــد را بــه

روی کار مــی آینــد کــه بابــک زنجانــی هــا

جامعــه برگردانــده .در طــرف مقابــل اطرافیــان

را بــه وجــود آوردنــد .امــروز شــما مــی

آقــای رییســی همــان مدیــران دولــت قبــل

توانیــد اثــر حضــور مــردم در انتخابــات 94

هســتند .بــه همیــن دلیــل حضــور در انتخابات

را در مجلــس معقــول و معتــدل ببینیــد.

از بعــد داخلــی هــم اهمیــت فراوانــی دارد.

10003432117834
جشن استعدادیابی ستاره آریایی شامگاه سه شنبه در تاالر پالیز کرمان برگزار شد.

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

اطالع
رسانی
034-32117852

ادامه از صفحه یک

گزارشی از برگزاری جشن استعدادیابی ستاره
آریایی در کرمان

هدف «ستاره آریایی»

شکوفایی استعدادهاست
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تم ــام زمین ــه ه ــا شناس ــایی ،حمای ــت

شـــهرت جهانـــی دارد ،نونهـــال دیگـــر؛

ک ــه خوش ــبختانه ام ــروز توس ــط خان ــم

در ادامـــه ایـــن مراســـم ،میـــاد بابایـــی،

و شـــکوفا شـــوند .وی در بخشـــی

امیرعبـــاس رجبیـــان و دیگـــر چهـــره

فخـــرزادگان بـــه شـــکلی دیگـــر از

کـــودکان خردســـال ،آرات حســـینی و

دیگـــر از ســـخنانش افـــزود :از مـــردم

هـــای ورزشـــی معـــروف اســـتان

اس ــتان کرم ــان کارش را ش ــروع ک ــرده

امیرعبـــاس رجبیـــان و رزمـــی کاران

کرمـــان تقاضـــا مـــی کنیـــم کـــه در

حمایـــت کردنـــد و در ایـــن برنامـــه

اســـت و جـــای تقدیـــر و تشـــکر دارد.

کرمان ــی ب ــه اج ـرای برنام ــه پرداختن ــد و

اج ــرای ای ــن ط ــرح مش ــارکت داش ــته

حضـــور پیـــدا کردمـــد کـــه از ســـوی

باشـــند و اســـتعدادها را بـــه ســـایت

ســـتاره آریایـــی و موسســـه خیریـــه

دلمان می سوزد

خیریــه ارمغــان جوانــه زندگــی و مجــری

ایـــن مجموعـــه ارســـال کننـــد تـــا بـــه

ارمغـــان جوانـــه زندگـــی از همـــه

یـــاری خـــدا شناســـایی و اســـتعداد

آنـــان سپاســـگزاری مـــی کنـــم .در

داریـــوش کاردان افـــزود :بـــرای مـــن

س ــتاره آریای ــی از نای ــب ریی ــس ورزش

آنـــان شـــکوفا شـــود.

ادام ــه ای ــن برنام ــه  ،داری ــوش کاردان

مفاخر استان و کشور

ســـخنانی ایـــراد کـــرد و گفـــت :وقتـــی

مدی ــر عام ــل موسس ــه خیری ــه ارمغ ــان
جوانـــه زندگـــی و مجـــری ســـتاره
آریایـــی گفـــت :برنامـــه کرمـــان مـــا را

اســـتعداد دارنـــد  ،از آنـــان فیلـــم

شـــود .دکتـــر فخـــرزادگان در ادامـــه

هنرمنـــدان بنامـــی همچـــون داریـــوش

تهیـــه کنیـــد و بـــه نشـــانی (www.

ســـخنانش گفـــت :دغدغـــه مـــا

کاردان کـــه چهـــره نـــام آشـــنای

 )Aryanstar.tvارســـال کنیـــد تـــا

فرهنگـــی اســـت و بـــرای اعتـــای

تلویزی ــون ،س ــینما ،طن ــز ،کارگردان ــی و

توســـط تیـــم داوری ،ارزیابـــی و

فرهنـــگ غنـــی کشـــور عزیزمـــان

هنـــر اســـت ،میـــاد بابایـــی خواننـــده

نتیجـــه نهایـــی و فینـــال آن در عیـــد

حداکثـــر تـــاش خـــود را خواهیـــم

خـــوش آتیـــه کشـــور ،آرات حســـینی

فطـــر بـــه همـــه مـــردم ایـــران اعـــام

داشـــت تـــا اســـتعدادهای ایرانـــی در

کوچولـــوی ژیمناســـتیک کار کـــه

از اهـــداف طـــرح توســـط ســـتاره
آریای ــی مطل ــع ش ــدم اش ــتیاقم ب ــرای
حض ــور در ای ــن مراس ــم بیش ــتر ش ــد.
مـــن بیـــش از  36ســـال در رادیـــو
 ،تلویزیـــون ،دوبـــاژ ،بازیگـــری ،
کارگردان ــی ،طن ــز و ش ــعر فعالی ــت دارم
ام ــا ب ــه هیچک ــدام از آنه ــا فک ــر نم ــی
کنـــم و نمـــی نـــازم .آنچـــه تـــا امـــروز
بـــرای مـــن افتخـــار بـــوده ،همیـــن
شناســـایی اســـتعدادها بـــوده اســـت

یـــک آرزوســـت کـــه اســـتعدادهای
کش ــور از ق ــوه ب ــه فع ــل تبدی ــل ش ــوند
و ایـــن همـــه اســـتعدادهای نهفتـــه
بســـتری بـــرای شـــکوفایی داشـــته
باشـــند .دل مـــن بـــه عنـــوان یـــک
ایرانـــی مـــی ســـوزد کـــه چـــرا کشـــور
مـــا بـــا ایـــن همـــه ذخایـــر و منابـــع ،
بایـــد اســـتعدادهایش شـــکوفا نشـــود
و چ ــرا چش ــم دوخت ــه ای ــم ک ــه دیگ ــر
کشـــورها اســـتعدادها و افتخـــارات مـــا
را مـــی گیرنـــد و بـــا رنـــگ و لعابـــی
دیگ ــر ب ــه ن ــام خودش ــان  ،آنه ــا را ب ــه
مـــا بـــاز مـــی گرداننـــد.

در پایــان در اقدامــی شایســته ،موسســه

هـــای رزمـــی ،قهرمـــان پـــرورش انـــدام
کشـــور ،رزمـــی کاران قهرمـــان ،قهرمـــان
کینـــگ بوکســـینگ خواهـــران ،مربیـــان
نمونـــه ،قهرمـــان جـــودوی کشـــور کـــه
هم ــه کرمان ــی بودن ــد ،تجلی ــل ب ــه عم ــل
آورد.
مدیـــر عامـــل ســـتاره آریایـــی،
مصطف ــی هاش ــم زه ــی اس ــت ک ــه در
پایـــان ایـــن مراســـم ،طـــی ســـخنانی
اظهـــار خوشـــحالی کـــرد کـــه ایـــن
طـــرح اســـتعداد یابـــی از اســـتان
کرمـــان آغـــاز شـــده اســـت.
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آخر هفته

www.payamema.ir

سینما آخرهفته
برنامه سینماهای کرمان

برنامــه هــای ســینماهای کرمــان در آخــر
هفته را در ادامه ببینید.

سینما شهر تماشا:

شــرافتمندانه میگردنــد .امــا پــس از

22:15

ســاعتهای اکــران،17:30 ،15:45 :

سینما مهتاب:
گشت 2

بازیگــران :حمیــد فــرخ نــژاد ،پژمــان

نهنگ عنبر  ;2سلکشن رویا

کارگردان :سعید سهیلی
بازیگــران :حمیــد فــرخ نــژاد ،پــوالد
کیمیایی ،ساعد سهیلی و. ...

جمشــیدی ،ســام درخشــانی ،مانــی

کارگردان :سامان مقدم

حقیقی ،نیوشا ضیغمی و ...

بازیگــران :رضــا عطــاران ،مهنــاز افشــار،

خالصه داستان فیلم :
عبــاس و حســن پــس از پنــج ســال از
زنــدان آزادشــده ،ســراغ عطــا میرونــد.
عطــا در ایــن مــدت در کمــا بــوده و
بهتازگــی بهــوش آمــده و بــه زندگــی

یــک کارگــردان هنــری ســینما از طــرف

خالصــه داســتان فیلــم :برشــی دیگــر از

تهیهکننــدهاش تحتفشــار اســت تــا از

زندگــی شــخصیتهای اصلــی قصــه

دو بازیگــر تجــاری بــرای بــازی در

یعنی همان ارژنگ و رویا.

نقشهــای اصلــی فیلمــش اســتفاده

ســاعت هــای اکــران،18:15 ،16:30 :

کنــد .از نظــر کارگــردان آنهــا بدتریــن

جمعه انتخابات

رای دادن را فراموش نکنید

کارگردان :محمدحسین مهدویان
بازیگــران :احمــد مهــران فــر ،حســین

مهری و . ...
خالصه داستان فیلم :

خالصه داستان فیلم :

ویشکا آسایش ،حسام نواب صفوی

آسانی نیست.

ماجرای نیم روز

کارگردان :پیمان قاسمخانی

سینما آسیا:

نقشهایشــان نزدیــک کنــد و ایــن کار
ساعتهای اکران20:00 ،18:00 ،16:30 :

خوب بد جلف

21:30 ،19:30

بازیگران :مهناز افشار ،محمدرضا گلزار ،ساره بیات ،پانته آ بهرام ،بهاره کیان افشار و ...

اســت در مــدت کوتاهــی آنهــا را بــه

ســاعتهای اکــران،20:30 ،18:30 :

دوباره . ...

کارگردان :منوچهر هادی

میخواهــد کــه فیلــم را بســازد مجبــور

گشت 2

تالشهــای بســیار ،ناچــار میشــوند

زن ،به هم می ریزد  . ...قسمت  8این سریال روز گذشته به بازار آمد.

انتخابهــای ممکــن هســتند ،امــا اگــر

22:00 ،20:00

بــا هــم همــراه شــده ،در پــی کاری

داستان این سریال اینطور است که آرامش ظاهری زندگی چند زوج جوان با ورود یک

034-32117852
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عــادی بازگشــته .ایــن ســه رفیــق دوبــاره

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

سریال عاشقانه چند ماهی است که جای خود را در سینمای خانگی باز کرده است.

در محلههــای پرآشــوب تهــران ،در
پیچاپیــچ خیابانهــا و کوچههــا و در
پســتوی خانههــا ســرگردان و حیــران.
آیا این جستجو را فرجامی هست؟

سه بیگانه

بــرای انجــام عملیاتــی بــا یــک نقشــه
دقیــق و از پیــش تعیینشــده وارد

کارگردان :مهدی مظلومی

بازیگــران :امیــن حیایــی ،محمدرضــا
شــریفینیا ،ســحر قریشــی ،حمیــد
لوالیی

ساعت اکران22:00 :

ایــران میشــوند امــا از لحظــه ورود بــا
موقعیتهــای ویــژهای روبــرو میشــوند
کــه برنامههــای آنهــا را بــه هــم
میریزد.

خالصه داستان فیلم :
داســتان ســه مأمــور خارجــی اســت کــه

پنــج شــنبه هــر هفتــه بــه شــما یــک مــکان تاریخی

در انتخابــات شــورای شــهر اســت .در شهرســتان

و یــا تفریحــی را معرفــی مــی کردیــم و پیشــنهاد

کرمــان  495حــوزه انتخابیــه بــرای اخــذ رای وجــود

مــی دادیــم آخــر هفتــه را بــا رفتــن بــه ایــن مــکان

دارد .رای گیــری از ســاعت  8صبــح جمعــه تــا 18

هــا ،خــوش بگذرانیــد .ایــن هفتــه امــا برخــاف

انجــام مــی شــود و بــه احتمــال زیــاد ایــن زمــان

روال گذشــته ،پیشــنهاد مــا رفتــن بــه مــکان هــای

تمدیــد مــی شــود امــا رای دادن را بــه ســاعات

تفریحــی نیســت .همانطــور کــه مــی دانیــد فــردا

پایانــی موکــول نکنیــد چــرا کــه جمعیــت زیــادی در

دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و

ســاعات پایانــی بــه شــعب اخــذ رای مــی رونــد و

انتخابــات پنجمیــن دوره شــوراهای اســامی شــهر و

شاید نتوانید رای دهید.

ساعت اکران16:30 :

هواشناسی

آب و هوای کرمان

پنجشنبه  28اردیبهشت

روســتا برگــزار مــی شــود .دو انتخاباتــی کــه از هــر
نظــر بــرای مــا و شــما و همــه مــردم مهــم خواهــد

همانطـور که مـی دانید فـردا دوازدهمین

بــود .همــه مــا بایــد در انتخابــات ریاســت جمهــوری

دوره انتخابـات ریاسـت جمهـوری و

شــرکت کنیــم چــرا کــه بــرای چهــار ســال سرنوشــت

انتخابـات پنجمیـن دوره شـوراهای

کشــور مشــخص مــی شــود .اگــر مــا در انتخابــات

اسلامی شـهر و روسـتا برگزار می شـود.

ریاســت جمهــوری شــرکت نکنیــم ،عمــا بــه

دو انتخاباتـی کـه از هـر نظـر بـرای مـا و

سرنوشــت خــود بــی اعتنــاد بودیــم .از طــرف دیگــر

شـما و همه مردم مهـم خواهد بود .همه

شــرکت در انتخابــات شــوراهای شــهر یعنــی اهمیــت

مـا بایـد در انتخابـات ریاسـت جمهوری

بــه محــل زندگــی خودمــان .اگــر مــی بینیــد

شـرکت کنیـم چـرا کـه بـرای چهار سـال

شــهرهای دیگــر از شــهر شــما زیباترنــد ،بدانیــد کــه
مســووالن شــهری بهتــری نســبت بــه شــما دارنــد.

سرنوشت کشور مشخص می شود.

انتخــاب ایــن مســووالن شــهری از طریــق شــرکت

پوشش زنده انتخابات ،مهم ترین

آب و هوای کرمان
جمعه  29اردیبهشت

برنامه صدا وسیما برای آخرهفته
صـدا و سـیما در آخـر هفتـه

برنامـه هـای مختلفـی ماننـد

برنامـه «مـاه عسـل» انتخـاب

رنـگ و بـوی انتخابـات را دارد

فیلـم سـینمایی ،ورزشـی و

کـرده اسـت کـه احسـان

علـی الخصـوص روز جمعـه که

اخبـار و برنامههـای انتخاباتـی

علیخانـی

در برنامـه

روز رای گیـری اسـت و صـدا

پخـش خواهـد کـرد.

«خندوانـه» بـه ایـن موضـوع

وسـیما تمـام تـوان و تمرکـز

شـبکه یـک سـیما امـروز در

اشـاره کـرد .در سـریال «دیوار

خـود را بـر روی پخـش زنـده

کنداکتـور خـود سـاعت ۱۵:۳۰

شیشـهای»،

شـخصیتهای

رییـس

دقیقـه مجموعـه داسـتانی «

میهمـان داسـتان زندگـی خود

جمهـوری و شـورای شـهر

دیـوار شیشـهای» را پخـش

را در اسـتودیو برنامـهای بـه

میگـذارد و مخاطبـان خـود

خواهـد کـرد کـه

سـریال

نـام «دیـوار شیشـهای» بـه

را در جریـان لحظـه لحظـه

تلویزیونـی «دیوار شیشـهای»

عنـوان خاطـره بـرای مخاطبان

انتخابـات از تمـام اسـتانها

مجموعـهای اپیزودیـک اسـت

تلویزیـون تعریـف میکننـد.

قـرار میدهـد تـا بیننـدگان

کـه تلاش میکنـد محورهـای

ایـن

تلویزیونـی

خـود در جریـان مهـم تریـن

داسـتانی خـود را متفـاوت بـا

داسـتانهای بـه هـم پیوسـته

انتخابـات کشـور قـرار دهـد.

دیگـر آثـار تلویزیونـی بنـا کند.

دارد کـه ضمـن روایـت یـک

بـرای امـروز صـدا و سـیما

«دیـوار شیشـهای» تـا انـدازه

داسـتان اصلـی ،درهر قسـمت

بـه ماننـد هفتههـای گذشـته

زیـادی سـوژههای خـود را از

قصـه مسـتقلی را بـه تصویـر

مراسـم

انتخابـات

هـم

مجموعـه

خواهـد داد ایـن سـریال

« دورهمـی» و « خندوانـه »

ایـن شـبکه سـاعت ۱۶:۲۵

بازیگرانـی

حسـین

را بـرای مخاطبـان خود پخش

دقیقـه برنامـه « اینجـا ایـران

یـاری ،پوریـا پورسـرخ ،گالره

خواهـد کـرد .ایـن برنامـه بـه

اسـت» را بـه صـورت زنـده

عباسـی ،حسـن پورشـیرازی،

ترتیـب سـاعت  ۲۱و  ۲۳بـه

کـرد.الزم

خداشـناس،قدرتهللا

روی آنتـن میرونـد کـه هـر

بـه ذکـر اسـت ایـن برنامـه

صالحی ،سـیدمهرداد ضیایی و

کـدام از اینهـا بـه مـدت ۹۰

سـاعتهای  ۱۹:۳۰و ۲۰:۳۶

مجید واشـقانی نقـش آفرینی

دقیقـه خواهـد بـود.

میکشـد .

پخـش

صدا و سیما با رنگ و بوی رای گیری

نکته

فـردا صـدا وسـیمای ایـران برنامههای ویـژه بـرای انتخابـات دارد .صدا و
سـیما سـعی میکنـد همانند انتخابات گذشـته بتواند پوشـش سراسـری
و وسـیع انتخابات را داشـته باشـد .برای فردا شـبک ه اول سـیما از سـاعت
 ۷:۴۵برنامـه زنـده انتخاباتی خود را شـروع میکند .به عبارتـی قصد دارد
حـدود  ۱۵دقیقـه قبـل از سـاعت شـروع رسـمی انتخابات پوشـش خود
را شـروع کنـد و ایـن برنامـه تـا حـدود  ۱۳ادامـه دارد .این برنامـه دوباره

خواهـد

کاوه

ماننـد

نیـز بـه روی آنتـن مـیرود.

کرد ها نـد .

بـرای

آخریـن برنامـه شـبکه یـک

فیلـم سـینمایی « سـرزمین

ورزش ،شـبکه ورزش پخـش

بـرای امـروز پخـش فیلـم

بارانـی » بـرای سـاعات پایانی

برنامههـای زنـده را در اولویـت

سـینمایی « مسـافر» اسـت

امـروز یعنـی سـاعت ۲۳:۳۵

قـرار داده و سـاعت ۱۸:۴۵

کـه سـاعت  ۲۲پخـش خواهد

دقیقـه پخـش خواهـد شـد.

دقیقـه مسـابقات هاکـی روی

شـد.

شـبکه سـوم بـرای امـروز

یـخ جهـان و سـاعت  ۲۱ویـژه

پخـش

برنامـه بازیهـای کشـورهای

سـاعت  ۱۹محلـه گل و بلبـل(

مجموعـه « دیـوار بـه دیـوار»

مسـلمان را پخـش خواهـد

دوم سـیما امـروز

شـبکه

برنامههـای

نظیـر

عالقـه

منـدان

 ۱۴:۴۵و  ۲۰نیـز به روی آنتن میرود .شـبکه سـوم سـیما نیـز از  ۱۰دقیقه

عمـو

پخـش

سـاعت  ۲۰:۴۵دقیقـه و برنامه

کـرد.

بـه انتخابـات کـه سـاعت هشـت صبـح باشـد برنامههـای خود را شـروع

خواهـد کـرد .ایـن شـبکه

«مخاطب خاص» سـاعت ۲۳
خواهـد داشـت.

برنامـه « فوتبـال  »120را بـه

سـریال « بـرادر » را بـرای

شـبکه نسـیم نیـز ماننـد

مـدت دو سـاعت بـه صـورت

عالقـه منـدان بـه نمایـش

هفتههـای گذشـته برنامههای

زنـده پخـش خواهـد کـرد.

کـرده و تا شـب ادامـه دارد.

پورنـگ)

همچنیـن

سـاعت ۲۱:۳۵

پنجشنبه  28اردیبهشت

بـه

سـاعت  ۲۳نیـز ایـن شـبکه

را

آب و هوای شهرستان

آب و هوای شهرستان
جمعه  29اردیبهشت

شرکت «بلکبری» کار ساخت گوشیهای جدید خودش را به شرکت چینی «»TCL

دنیای
مجازی

10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

سپرد .از این به بعد گوشیهای بلکبری را این شرکت چینی تولید میکند و بلکبری
تنها وظیفه پشتیبانی نرمافزاری از این گوشیها را خواهد داشت.

034-32117852

وبگردی
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تلگرامگردی

وبسایت i4oc

علمـی غیررایـگان پـول بپردازیـم ،بررسـی
فهرسـت مراجـع آن مقالـه یکـی از بهتریـن
راههـا بـرای سـنجش اعتبار آن اسـت .پیش

از ایـن دسترسـی رایـگان بـه ایـن فهرسـت

مراجـع امکانپذیـر نبـود؛ پایـگاه اینترنتـی
 i4ocسـعی دارد فهرسـت ارجاعـات مقـاالت

علمـی ،رایـگان و قابـل دسترسـی همگانـی

www.payamema.ir

اپلیکیشن اندروید

ربات عاشقان شعر

هنگامـی کـه میخواهیـم بـرای یـک مقالـه

7

Easy Paz

ایـن ربـات کـه مدعـی اسـت اولیـن و

«ایـزی پـز» اپلیکیشـنی بـرای آمـوزش

عظیمتریـن روبـات ادبـی ایـران بـه حسـاب

آشـپزی پخـت غذاهای دریایـی و گیاهی در

میآیـد ،بهطـور روزانـه مجموعـهای از ابیـات

اندرویـد اسـت که صدها نـوع غذای مختلف

شـعر پارسـی را بـرای شـما ارسـال میکنـد.

را از جملـه غذاهـای دریایی ،گیاهی ،گوشـت

آدرس ایـن ربـات از طریـق یوزرنیـم

قرمـز و ماکیـان همراه بـا تصاویر اختصاصی

 @shahbeitbotدر دسـترس اسـت.

به شـما آمـوزش خواهـد داد.

باشـدi4oc.org .

فیلترهای واقعیت افزوده اینستاگرام

اپلیکیشـن خـود ،اسـتارتاپ کوچکـی بـه
نـام « »Lookseryرا در سـال ۲۰۱۵

معرفی شدند

خریـداری کـرد .همیـن موجـب شـد که در
اوایـل سـال  ،۲۰۱۶فیسبـوک بـه ایـن

بعـد از کپـی موفقیـت آمیـز قابلیـت

اسـتفاده کنیـد .بـرای دسترسـی بـه آ نهـا

اسـتوری از اسـنپچت ،حـاال نوبـت بـه

کافیسـت دوربیـن اینسـتاگرام را بـاز و

فیلترهـای واقعیـت افـزوده چهـره رسـیده

روی آیکـن جدیـدی کـه در گوشـه سـمت

کـه بـه اینسـتاگرام بیاینـد .از امـروز

راسـت صفحـه قـرار گرفتـه ،اشـاره کنیـد.

فیلتـر

فیلترهـای یـاد شـده را میتـوان در حـاالت

واقعیـت افـزوده را روی چهره تـان امتحان

مختلـف تصویربـرداری اینسـتاگرام بـه کار

کنیـد .ایـن فیلترهـا در اشـکال گوناگـون

گرفـت :عکاسـی ،ضبـط ویدیـو و حتـی

هسـتند؛ مثلا یکـی میتوانـد شـما را

بومرنگ.

شـبیه بـه کـوآال یـا خرگـوش کنـد و دیگری

الزم بـه گفتـن نیسـت کـه ایده بـه کارگیری

معـادالت ریاضـی بسـازد تـا دور سـرتان

فیلترهـای

در

بچرخند .

اپلیکیشـنهای عکاسـی اولیـن بـار در

میتوانیـد

در

اینسـتاگرام

۸

واقعیـت
بـه

مجـازی

محبوبیـت

ایـن فیلترهـا را میتوانیـد هـم در حالـت

اسـنپچت

دوربیـن سـلفی و هـم دوربیـن عقـب

اسـنپچت بـرای آوردن ایـن تکنولـوژی به

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
آلوچه میگوید:

چقـدر گرمـه! هیـچ کاندیدایـی در مورد خنک کـردن هوا وعده نـداده؟ به اون

رسـید.

اقـدام واکنـش نشـان دهد و بـرای این که
از قافلـه عقـب نمانـد بـه خریـد اسـتارتاپ
بالروسـی « »MSQRDاقـدام کنـد کـه
مطمئنا با اپلیکیشـن آن آشـنا هسـتید.
امـا بـه جـز قابلیتی کـه گفتیم ،اینسـتاگرام
تغییـرات دیگـری هـم داشـته .از جملـه
آ نهـا

میتـوان

هشـتگهای

بـه

اسـتیکری

امـکان
بـه

افـزودن
عکـس

و

ویدیوهـای اسـتوری اشـاره کـرد .بـا اشـاره
روی ایـن هشـتگها مـی توانیـد دیگـر
تصاویـر دارای ایـن هشـتگ را نیـز پیـدا
کنیـد.

قابلیتهـای

جدیـد

دیگـر

اینسـتاگرام در ایـن نسـخه هـم امـکان
پخـش برعکـس ویدیـو (کـه بـاز هـم از

اسـنپ چـت الگوبـرداری شـده) و گزینـه

مـی توانیـد نسـخه  ۱۰.۲۱اینسـتاگرام را

پا ککن هسـتند.

همیـن حـاال از اپ اسـتور اپـل یـا گـوگل

بـرای دسترسـی بـه ایـن قابلیـت جدیـد

پلـی دانلود کنید.

شناسه منتسب به شهید آیتهللا بهشتی در آخرین

پست خود قسمتی از کتاب «بایدها و نبایدها»

ایشان را همرسانی کرده است@beheshti_ir .

رای مـیدم من…

نیما دانشور ،عکاس تصویرزیررا ازجمعیت حاضردر
مراسم سخنرانی روزسهشنبه اسحاق جهانگیری درشیراز
به اشتراک گذاشته و نوشته“ :شیرازو وضع بیمثالش”
@nimadn

یک مماس میگوید:

همـش شـامپو بـرا شـوره سـر میسـازن ،برا شـوره دل پـس چی؟ بـرای این

دلشـورههای ول نکـن…
الکترال میگوید:

بـرو سـمیه … ایـن دفعـه برو… بـرو رای بـده… چون نری نمیگن سیاسـت

حالیـش بـود ،میگـن درک نمیکـرد رای دادنش چقد میتونسـت مهم باشـه…
رمدیوس میگوید:

شـما هـم هـر وقـت بـرای فیلـم زیرنویـس میگیریـد ،میخواید چـک کنید

کـه هماهنگـه یـا نـه ،هرجـای فیلـم بزنیـد کال همه الل شـدن؟ یا فقـط منم؟
مایکل آنجلو میگوید:

خالـه مـن کل شـب رو بیـدار میمونـه کـه  ۶صبح بشـه این پیامهـای صبح

بخیـر رو بـذاره تـوی گـروه خونوادگـی بعد خودش بـره بخوابه!
امرونا میگوید:

مـن مریـض نیسـتم که به دارو نیاز داشـته باشـم .من شـرکت هم نـدارم که

بـه خاطـر تحریـم ورشکسـت بشـم .مـن در کل هیچـی نـدارم… من بـه خاطر

آگهی مناقصه

هموطنـم رای میدم…

پینادو میگوید:

تاحاال اینجوری منتظر شنبه بودین؟

مصطفی میگوید:

دلیلـم بـرای ادامـه تحصیـل اینـه کـه وقتـی درس داری تفریـح و فیلـم و

سـریال دیـدن خیلـی بیشـتر حـال میـده!
کنسل میگوید:

مردمـی هسـتیم کـه شـش میلیون شـش میلیـون تـوو خندوانـه رای میدن

ولی واسـه سرنوشـت کشورشـون بایـد التماسشـون کرد!
قاوف میگوید:

ملـت بـا ماشـین  ۳۰۰میلیونـی شـوآف میکنـن؛ من یـه شـامپو خریدم ۴۲

تومـن ،هـر جـا میـرم نمیدونـم چطـور بحثـو بکشـونم طـرف شـامپو ،بهشـون

بگم …

یغما میگوید:

حـاال مـا حواسـمون پـرت انتخاباته ،اردیبهشـت چـرا انقد کش اومـد؟! دیگه

کـم کـم داره زمسـتون میشـه اما هنوز اردیبهشـته!

/13الف96-2/م

(نوبت اول)

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نطر دارد انجام خدمات پشتیبانی و رفع حوادث و اتفاقات شبکه آبرسانی شهرستان کرمان را به مدت 17
ماهه با مبلغ برآورد  17/518/143/580ریال از محل اعتبارات داخلی همراه با ارزیابی از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط که دارای گواهی
صالحیت بهره برداری و نگهداری تاسیسات و رفع اتفاقات آب از شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور باشند واگذار نماید .لذا از کلیه شرکتهای
پیمانکاری واجد شرایط دعوت می شود ضمن ارائه مجوز حداکثر تا پایان وقت اداری  96/3/4جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کرمان
بلوار 22بهمن دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مراجعه نمایند.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 876/000/000 :ریال می باشد.
آخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف ،ب و ج (حاوی مدارک مناقصه و پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شرکت:
حداکثر تا ساعت  14مورخ 96/3/16
تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب :ساعت  9:30مورخ 96/3/17
افتتاح پاکتهای ج :بعد از ارزیابی
ضمنا حداقل پیشنهاد قیمت برای افتتاح پاکت ج شرکت کنندگان دو پیشنهاد می باشد.
(هزینه درج آگهی در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد).
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موسیقی

دیالوگ

آلبوم ازدحام سکوت

آقای مجری تظاهر ،به چیزی

اشعار سید محمود

که نیستی،خیلی کالری

جلسه داستان خوانی

توحیدی

میسوزونه

و نقد و برسی در

« ارفع کرمانی»

تو مرام ما خست ه ها نیست ...

شهرفرهنگ

همراه با موسیقی دکتر

فیلم :آقای همساده

با همراهی

عماد توحیدی

محسن لشکری

و صدای بهروز رضوی

زمان  ٢٨اردیبهشت
ساعت ١۶ :

عکس نوشت

روانشناسی

خواجوی کرمانی
چو بر قمر ز شب عنبری نقاب انداخت

شیدا طهماسبی

دل شکسته ما را در اضطراب انداخت

مزرعه در رویای طالئی

کارشناس روانشناسی

دالیل بروز افسردگی

بخون دیدهٔ ما تشنه شد جهان و رواست

گندم بخواب می رود

که دیده بود که ما را درین عذاب انداخت

گندم در رویای خیس

کباب شد دلم از سوز سینه و آتش عشق

باران

افسـردگی ممكن اسـت خود به خود و بدون هیچ دلیل

ببرد آبم و خون در دل کباب انداخت
چه دیده دیدهٔ خونبار من که یکباره

و کودکی در رویای

روشـنی ایجـاد شـود و یـا بحرانـی در زندگـی آغازگـر آن

بقصد خونم ازینسان سپر بر آب انداخت

معطر نان !

باشـد ماننـد :آسـیبهای كودكـی ،ژنتیك ،شـرایط زندگی،

ٔ
بلحقه شوریدگان کشد چه عجب
دل ار

کاش کسی بیاید که

سـاختار مغـز (مطالعـات تصویـر بـرداری از مغـز نشـان
داده كـه لـوب پیشـانی مغـز در فرد افسـرده كمتـر فعال

مرا که زلف تو در حلق جان طناب انداخت

جای خواب را با زندگی

می شـود و همینطور افسـردگی با تغییر در نحوه پاسـخ

بیا که ساقی چشمم بیاد لعل لبت

عوض کند !...

غـده هیپوفیـز و هیپوتاالمـوس بـه تحریـك هورمـون
هـا مرتبـط اسـت) .بیمـاری های دیگـری مانند سـابقه

ز اشک در قدح آبگون شراب انداخت

سارا_عبدی

اختلاالت خـواب ،بیمـاری قلبی ،سـرطان ،پاركینسـون،

عروس مهوش ساغر نگر که وقت صبوح

آلزایمـر ،دیابـت ،ام اس ،اختلاالت هورمونی ،درد مزمن،

نمود طلعت و آتش در آفتاب انداخت

اضطـراب و اختلال نقـص توجه بیش فعالـی می توانند

ٔ
نغمه مطرب ز ابر و غلغل ما
گذشت

در افـراد احتمـال بـروز افسـردگی را ایجـاد كنند.

خروش دردل نالندهٔ رباب انداخت

عکس :آرزو قاسمی

مـردان ممكـن اسـت افسـردگی را متفـاوت از زنـان

چو زهره دید رخ زرد و اشک خواجو گفت

تجربـه كننـد و بیشـتر دچـار احسـاس خسـتگی و

که مهر در قدح زر شراب ناب انداخت

تحریـك پذیـری  ،از دسـت دادن عالقـه بـه كار ،خانواده
یـا سـرگرمی و مشـكل خواب شـوند .به دالیـل فرهنگی
مردان ممكن اسـت احسـاس خجالت بیشـتری نسبت

تخریب توس ،زادگاه

باشـد چـرا كه مـردان نسـبت به زنـان چهار برابر بیشـتر
احتمـال دارد كـه در اثـر خودكشـی از بیـن برونـد.
زنـان بیشـتر از مـردان بـه افسـردگی مبتلا مـی شـوند
و دالیـل ایـن موضـوع ممكـن اسـت شـامل تغییـرات
هورمونـی زنـان طـی دوران قاعدگـی ،بـارداری ،زایمـان و
یائسـگی ،شـرایط اجتماعی و فرهنگی و اسـترس ناشی
از مسـوولیت هـای متعـدد باشـد .برخی از زنـان پس از
حاملگـی دچـار افسـردگی پـس از زایمان می شـوند كه
بـه صـورت اختلال خلـق و خـوی ماننـد اضطـراب ،بـی
خوابـی ،حملات گریـه و فكـر صدمـه زدن بـه كـودك یا
خود اسـت.
عالئـم افسـردگی در افـراد سـالمند ممكـن اسـت با این
عالئـم در افـراد جـوان متفـاوت باشـد ،افسـردگی در
سـالمندان می تواند با مشـكالت حافظه ،شـكایت از درد

تقویم  28اردیبهشت

مـواد یـا خـود درمانـی آن را بهبـود بخشـند .افسـردگی
درمان نشـده در مـردان می تواند عواقب مخربی داشـته

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

بـه افسـردگی خـود داشـته باشـند و بـا سـوء مصـرف

فردوسی بزرگ به دست
پسر امیرتیمور

تخریـــب شـــهر تـــوس بـــه دســـت میـــران شـــاه
پس ــر امیرتیم ــور (تیم ــور َلن ــگ) را  18م ــی س ــال

 1389میـــادی گـــزارش كـــرده انـــد .میـــران شـــاه
ت ــوس ـ زادگاه و مَ َ
دف ــن فردوس ــی ب ــزرگ را چن ــان

وی ــران س ــاخت ك ــه از آن ج ــز ویران ــه ای برج ــای
باق ــی نمان ــد ،و چ ــون مس ــیر رودخان ــه ه ــارا ه ــم
ب ــه س ــوی مش ــهد تغیی ــر داده ب ــود ،ت ــوس دیگ ــر
ب ــه آن ص ــورت آب ــاد نش ــد .لك ــن ،ن ــام ای ــن ش ــهر
باســـتانی همـــه جـــا در كنـــار اســـم فردوســـی،
میهندوســـت بـــزرگ ایـــران كـــه  25اردیبهشـــت،
روز بزرگداشـــت اوســـت ،زنـــده مانـــده اســـت.

گروه ــی نی ــز در ص ــدد تخری ــب آرام ــگاه فردوس ــی
برآمـــده بودنـــد کـــه آیـــت هللا خامنـــه ای متوجـــه
قص ــد آن ــان ش ــد و ب ــا ارس ــال پی ــام کتب ــی مان ــع

نمایشگاه

از تخریـــب شـــد .ایـــن دســـتخط تـــا مدتـــی در
آنجـــا قـــرار داده شـــده بـــود تـــا فـــرد و یـــا افـــراد
درصـــدد تخریـــب آرامـــگاه و مجســـمه فردوســـی

ک ــه گف ــت «چ ــه ای ــران نباش ــد َت ــن م ــن مب ــاد»

همزمان با بزرگداشـت فردوسی

نشان ملی فردوسی برای
آلبوم «درفش کاویانی» به

«شهرام ناظری»

اهدا شد

برنیاینـــد.
فردوســـی کـــه یـــک دهقـــان زاده بـــود در ســـال
 977میـــادی بـــه دنیـــا آمـــد و بســـال 1010
درگذشـــت .فردوســـی بـــا مشـــاهده تـــاش هـــای
ســـامانیان بـــه زنـــده کـــردن زبـــان پارســـی و
فرهنـــگ ایرانـــی بـــود کـــه بـــه اندیشـــه تدویـــن
شـــاهنامه (تاریـــخ) افتـــاد کـــه تاریـــخ منظـــوم
ایـــران باســـتان اســـت .اهمیـــت کار او در ایـــن
اســـت کـــه بـــدون چشمداشـــت ایـــن کار بـــزرگ را
بـــه انجـــام رســـانید.

و هذیـان همراه باشـد .هــمچنین افسـردگی مـی تواند
عارضـه هـای جانبی برخـی از داروهایی باشـد كه معموال
در افـراد مسـن تجویـز می شـوند.
ماننـد بزرگسـاالن كـودكان نیـز مـی تواننـد احسـاس
افسـردگی كننـد .همـه كـودكان طـی رشـد و بلـوغ فـراز
و نشـیب هایـی را تجربـه مـی كننـد كـه در برخـی مـی

سال گشت

گزارشی از گرم شدن
خاورمیانه و شـرق ایران در 30
سـال آینده ،تیتر یک پیام ما
در این روز بود.

جشنواره

توانـد منجـر بـه افسـردگی شـود .كـودك یـا نوجوانی كه
اسـترس یـا آسـیبی تجربه كـرده باشـد یا دارای سـابقه
خانوادگـی اختلاالت خلق و خوی باشـد بیشـتر احتمال

آیین اختتامیه

دارد دچار افسـردگی شـود .كودكان افسـرده ممكن است

نهمین جشنواره

بیشـتر از اینكه از افسـردگی خود بگویند از درد شـكایت

طنز سوره ساعت17

كننـد .نوجوانـان افسـرده نیـز ممكـن اسـت رفتارهـای
تهاجمـی و پرخطـر داشـته باشـند ،دچـار سـوء مصـرف
مـواد مخـدر شـوند ،یـا اقـدام بـه فـرار از مدرسـه كنند و
بیشـتر در معرض خطر خودكشـی هسـتند .والدین باید
مراقـب نشـانه هـای افسـردگی در فرزندان خود باشـند
و بـا آنهـا صحبـت كنند.

روز یكشنبه

31اردیبهشتماه

رسانه درآینه تصویر

در تاالر سوره حوزه

روزنامــه اطالعــات از معــدود روزنامــه هــای

حافظ برگزار میشود.

عمومــی بــود کــه بــرای کســی تبلیــغ نکــرد.

هنری به نشــانی خیابان ســمیه ،نرسیده به خیابان

